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ཕྱོཕྱོགིས་འདུས་གིསརི་འགྱུརི།

རྒྱལེ་ཁོབ་སྤྱིགླི་གླིགླིང་གགླི་སྒྲིགླིག་སྲོསྐྱོལེ་ནང་རྐྱེདེན་བཙུགསོ་པ་
ནགླི ་མིགླི ་དང་རིང་བྱུང་འིཆམི་མིཐུན་མིཉིམི་གནསོ་ལེ་སྐུལེ་
འིདདེད ་གཏསྐྱོང ་བའིགླི ་བྱདེད ་ཐོབསོ་གལེ་ཆདེན ་ཞིགླིག ་ཡགླིན ་ལེ།
རྒྱལེ་ཁོབ་སྤྱིགླི་གླིགླིང་གསོརི་སྐྲུན་གྱིགླི་སྔོསྐྱོན་སྐྱོསྐྱོད་ཚོཚོད་ལྟེའིགླི་དཔདེ་
སྟསྐྱོན་ཞིགླིང་ཆདེན་ཡགླིན་པའིགླི་ཆ་ནསོ། མིཚོཚོ་སྔོསྐྱོན་གྱིགླིསོ་ད་སྐབསོ་
གཙོང་གསུམི་འིབྱུང་ཡུལེ་དང་མིདསྐྱོ་ལེ་རིགླིང་མིསྐྱོ་སྟདེ་རྒྱལེ་ཁོབ་
སྤྱིགླི ་གླིགླིང ་གགླི ་སྒྲིགླིག ་སྲོསྐྱོལེ ་ནང ་རྐྱེདེན ་ཚོཚོད ་ལྟེའིགླི ་ལེསོ ་འིགན་
ཡསྐྱོངསོ་སུ་གྲུབ། གཙོང་གསུམི་འིབྱུང་ཡུལེ་རྒྱལེ་ཁོབ་སྤྱིགླི ་
གླིགླིང་དངསྐྱོསོ་སུ་བཙུགསོ་ཤིགླིང་། མིདསྐྱོ ་ལེ་རིགླིང་མིསྐྱོ ་རྒྱལེ་ཁོབ་
སྤྱིགླི་གླིགླིང་གགླི་ཚོཚོད་ལྟེ་ལེ་རྒྱལེ་ཁོབ་ཀྱིགླི་དཔྱད་འིཇསྐྱོག་དང་ཞིགླིབ་
བཤིདེརི་རྩིགླིསོ་ལེདེན་ཐོསྐྱོབ་ལེ། མིཚོཚོ་སྔོསྐྱོན་པསྐྱོ་རྒྱལེ་ཁོབ་སྤྱིགླི་གླིགླིང་
གསོརི་འིཛུགསོ་ཀྱིགླི ་དུསོ་ལེ་སླེདེབསོ་པ་བཅིསོ་ཀྱིགླིསོ། མིཚོཚོ ་
སྔོསྐྱོན་གྱིགླིསོ་མིཚོཚོ་བསྐྱོད་མིཐོསྐྱོ་སྒོང་རྒྱལེ་ཁོབ་སྤྱིགླི་གླིགླིང་གགླི་ཚོཚོགསོ་
བསྐྲུན་པའིགླི ་བྱ་བའིགླི ་ཐོད་དསྐྱོན་དང་ལྡན་པའིགླི ་གསྐྱོམི་སྟབསོ་
ཆདེན་པསྐྱོ་ཞིགླིག་སྤསྐྱོསོ།
མིཐོསྐྱོ་སྒོང་གགླི་ཟླ་བརྒྱད་པརི་རྒྱལེ་ཁོབ་སྤྱིགླི་གླིགླིང་དུ་སོསྐྱོང་

ན། མིདསྐྱོ་ལེ་རིགླིང་མིསྐྱོའི འི་གཡུ་ལེསྐྱོ་བཀྲ་བའིགླི་རིགླི ་ཀླུང་གགླི་འིགྱུརི་
ཁུགསོ་དང་མིཚོཚོ་ཆདེན་ཁོ་ཡགླི ་རླབསོ་ཕྲེདེང་གགླི ་མིཛེཛེསོ་ཉིམིསོ།
གཙོང་པསྐྱོའི འི་མིགསྐྱོ་ཁུངསོ་ཀྱིགླི་མིཚོཛེའུ་མིང་པསྐྱོའི འི་གཟིགླི་མིདངསོ་
སོསྐྱོགསོ་མིཐོསྐྱོང ་ཐུབ། སྐྱོདེ ་ཁོམིསོ་ཁོསྐྱོརི ་ཡུག་ལེ་སྲུང་སྐྱོསྐྱོབ ་
ལེདེགསོ་པསྐྱོ ་བྱདེད་པ་ནགླི“ རྒྱལེ་དསྐྱོན་གྱིགླི ་ཆདེ ་ཕྱོསྐྱོགསོ”ཡགླིན་པ་
ཡགླིད་ལེ་དམི་པསྐྱོརི་བཟུང་ནསོ། སྤྱིགླི་ཁྱོབ་ཧྲུའུ་ཅིགླི་ཞིགླི་ཅིགླིན་ཕགླིང་
གགླི“ ཏན་ཏན་ཏགླིག་ཏགླིག་བཞིགླིའིགླི”བློང་བྱ་གལེ་ཆདེན ་དང

“ ཆདེ་ཤིསྐྱོསོ་གསུམི”གྱིགླི་ཞིགླིང་ཆདེན་གནསོ་བབ་ཏན་ཏགླིག་གགླིསོ་
དསྐྱོན ་འིཁྱོསྐྱོལེ ་མིཐོརི་ཕྱོགླིན ་བྱསོ་པ ་དང ་ ། སྐྱོདེ ་ཁོམིསོ་བདདེ ་
འིཇགསོ་སྲུང་སྐྱོསྐྱོང་དང“ ཀྲུང་ཧྭའིགླི་ཆུ་ལྕོསྐྱོག”ལེ་སྲུང་སྐྱོསྐྱོབ་
བྱདེད་པའིགླི ་ཕྲེག་བབསོ་འིགན་ཁུརི་དང་ཆབ་སྲོགླིད་འིགན་
འིཁྲིགླི་གལེ་ཆདེན་བློསྐྱོ་ཐོག་རྦད་ཆསྐྱོད་ཀྱིགླིསོ་བློངསོ་ཏདེ། མིཚོཚོ་སྔོསྐྱོན་
གྱིགླིསོ་རྒྱལེ་ཁོབ་སྤྱིགླི་གླིགླིང་འིཛུགསོ་སྐྲུན་གྱིགླི་རྒྱུགསོ་ལེན་ཚོད་
ལྡན་ཞིགླིག་སྤྲིད།

ཚན་རྩལ་གྱིརི་ནུས་པརི་བརྟེརྟེན་ནས་སྐྱེརྟེ་ཁམས་
དཔལ་ཡོཕྱོན་འཛུགིས་སྐྲུན་ལ་གྲུབ་འབྲས་གིཡུརི་
དུ་ཟ་བ་བླངས།
ཟླ8པའིགླི ་ཟླ ་མིགསྐྱོའི འི་ཞིསྐྱོགསོ་པརི། ནགསོ་ཀླུང་སྤང་

ལྗོསྐྱོངསོ་ཀྱིགླི་ཟིགླིལེ་བ་བརྒལེ་ནསོ། ཀྲུང་གསྐྱོ་ཚོན་རིགླིག་གླིགླིང་ནུབ་
བྱང་མིཐོསྐྱོ་སྒོང་སྐྱོདེ་དངསྐྱོསོ་ཞིགླིབ་འིཇུག་སུའིསྐྱོ་ཡགླི་དགདེ་རྒན་ཆདེན་
མིསྐྱོ ་ཏུའུ ་ཡན་ཀུང་མིདསྐྱོ ་ལེ ་རིགླིང ་མིསྐྱོ ་རྒྱལེ་ཁོབ་སྤྱིགླི ་གླིགླིང ་གགླི ་
དགསྐྱོན་ལུང་ནགསོ་ཚོལེ་དུ་སོསྐྱོང་ཞིགླིང་། གནསོ་དདེ ་གའིགླི ་ཟླ་
འིདགླིའིགླི ་ཆུ ་དང ་སོ ་དང ་མིཁོའི་དབུགསོ་དང ་སྔོསྐྱོ ་ཁོདེབསོ ་
སོསྐྱོགསོ ་ཀྱིགླི ་བཤིདེརི ་འིཇལེ་གཞིགླི ་གྲོངསོ་ལེདེན ་པ ་ནགླི ་ཁོསྐྱོའི འི་
དམིགླིགསོ་ཡུལེ་རིདེད།
ཟླ8པའིགླི་ཚོཛེསོ8ཉིགླིན། གསོརི་འིགསྐྱོད་པ་མིདསྐྱོ་ལེ་རིགླིང་མིསྐྱོ་

རྒྱལེ་ཁོབ་སྤྱིགླི་གླིགླིང་གགླི་རི་དུང་དསྐྱོ་དམི་སྲུང་སྐྱོསྐྱོབ་སོ་ཚོའིགསོ་སུ་
འིབྱསྐྱོརི་དུསོ། སུང་ཅིན་ཧྭ་དང་ལྟེ་སྲུང་པ་གཞིན་དག་གགླིསོ་
མིགླི ་མིདེད་གནམི་གྲུ་སྒྲིགླིག་སྦྱོསྐྱོརི་བྱདེད་བཞིགླིན་ཡསྐྱོད་ལེ། མིགླི་མིདེད་
གནམི་གྲུ་གནམི་ལེ་བཏང་བ་ན། དུསོ་ཐོསྐྱོག་ཏུ་འིཆརི་བའིགླི་
བརྙན་རིགླིསོ་ཀྱིང་ལྟེ་རྟསྐྱོག་ཡསྐྱོལེ་བའིགླི་ངསྐྱོསོ་སུ་ཐོསྐྱོན།

“ མིགླི ་མིདེད་གནམི་གྲུསོ་ང་ཚོཚོའིགླི ་ལྟེ་སྲུང་གགླི ་མིཐོསྐྱོང་རྒྱ་
བསྐྱོདེད་པརི་མི་ཟིད། བརྙན་ལེ་འིཆརི་བའིགླི་རིང་བྱུང་གགླི་ཡུལེ་
ལྗོསྐྱོ ངསོ ་དང ་རིགླི ་ སྐྱོདེསོ ་སྲོསྐྱོག ་ཆགསོ ་ཚོང ་མིའིང ་ཤིགླི ན ་ ཏུ ་
གསོལེ། ”སུང་ཅིན་ཧྭ་ཡགླིསོ་དདེ ་ལྟེརི་བཤིད། སོ་དབྱགླིབསོ་
དང་རིང་བྱུང་ཆ་རྐྱེདེན་གྱིགླི་དབང་གགླིསོ། སྲོསྐྱོལེ་རྒྱུན་གྱིགླི་ལྟེ་སྲུང་
རྣམི་པ་ནགླི་རྐང་ཐོང་དུ་འིགྲོསྐྱོ་བ་དང་འིཕྲུལེ་རྟརི་ཞིསྐྱོན་ནསོ་སོསྐྱོང་
སྟདེ། མིགླིག་གགླིསོ་བལྟེ་བ་དང་རྒྱང་མིཐོསྐྱོང་ལེསོ་བལྟེ་རྒྱུ་དདེ་ཡགླིན།
ལྟེ་སྲུང་གགླི ་བྱ་བརི་ཚོཛེགསོ་ལྕོགླི ་ལེ་དུསོ་ཚོཚོད་རིགླིང་། དདེ ་ལྟེརི་
ནའིང་ཀྱིང་མི་མིཐོསྐྱོང་སོ་དང་མི་ཟིགླིན་སོ་ལུསོ་འིགྲོསྐྱོ་བ་རིདེད།
ད་ལེསྐྱོའི འི་ཟླ6པརི། མིདསྐྱོ ་ལེ་རིགླིང་མིསྐྱོ ་རྒྱལེ་ཁོབ་སྤྱིགླི ་གླིགླིང་

མིཚོཚོ ་སྔོསྐྱོན ་ཞིགླིང ་ཆདེན ་དསྐྱོ ་ དམི ་ཅུསོ ་ཀྱིགླིསོ ་མིགླི ་མིདེ ད ་གནམི ་
གྲུའིགླི ་དསྐྱོ ་དམི་སྲུང་སྐྱོསྐྱོབ ་རུ ་ཁོག་ཐོསྐྱོག ་མི ་བཙུགསོ་ཤིགླིང ་ །
དདེ ་ནསོ ་བཟུང་གནམི་ནསོ་ལྟེ ་སྲུང ་དང ་བཤིདེརི ་འིཇལེ་
བྱདེ ད ་པའིགླི ་ རྣམི ་པ ་གསོརི ་པ ་བཏསྐྱོད ་དདེ ། སྐྱོདེ ་ཁོམིསོ ་ལྟེ ་
སྲུང ་གགླི ་གཞིགླི ་ རྒྱ ་དང ་ཟིབ ་ཚོད ་མིཐོསྐྱོརི ་འིདདེགསོ ་ནུསོ ་
ལྡན ་བཏང ་ལེ ། སྐྱོདེ ་ཁོམིསོ ་ལྟེ ་སྲུང ་ཕྱོསྐྱོགསོ ་ཡསྐྱོ ངསོ ་སུ ་
ཁྱོབ་པ་མིངསྐྱོན་འིགྱུརི་བྱུང་།
གངསོ་དཀོརི་པསྐྱོའི འི་ཅིསྐྱོད་པན་མིནབསོ་པའིགླི་རིགླི ་རྩིདེ ་དང་

རྫོསྐྱོང་སྟུག་པའིགླི་ནགསོ་ཚོལེ། རླབསོ་དང་འིདྲ་བའིགླི་རིགླི ་སྒོང་
དང་གདན་བཞིགླིན་བཏགླིང་བའིགླི་སྤང་ཐོང་། ཀྱིག་ཀྱིསྐྱོག་འིབབ་
པའིགླི་ཆུ་ཕྲེན། དདེ ་མིགླིན་སྐྱོདེ ་སྟསྐྱོབསོ་ལྡན་པའིགླི་རྩྭ་ཏསྐྱོག་སོསྐྱོགསོ།
མིདསྐྱོ ་ལེ་རིགླིང་མིསྐྱོ ་རྒྱལེ་ཁོབ་སྤྱིགླི ་གླིགླིང་གགླི ་ཡུན་རིགླིང་ཚོན་རིགླིག་
ཞིགླིབ ་འིཇུག་རྟདེན ་གཞིགླིའིགླི ་གཞིགླི ་གྲོངསོ་ཆདེན ་མིསྐྱོའི འི་དསྐྱོ ་དམི ་
སྟདེགསོ ་བུའིགླི ་སྟདེང ་ནསོ། གསོརི་འིགསྐྱོད ་པསོ ་དདེ ་དང ་དདེ ་
སོསྐྱོགསོ་མིདསྐྱོ་ལེ་རིགླིང་མིསྐྱོ་རྒྱལེ་ཁོབ་སྤྱིགླི་གླིགླིང་གགླི་མིཛེཛེསོ་ལྗོསྐྱོངསོ་
འིབའི་ཞིགླིག་མིཐོསྐྱོང་།
མིདསྐྱོ་ལེ་རིགླིང་མིསྐྱོ་རྒྱལེ་ཁོབ་སྤྱིགླི་གླིགླིང་མིཚོཚོ་སྔོསྐྱོན་ཞིབསོ་ཞུ་

འིགན་སྲུང་ལྟེདེ ་གནསོ་ཀྱིགླི ་ཀྲུའུ་རིདེན་གཞིསྐྱོན་པ་ཝུན་ཝེདེ ་ཀྲགླི ་
ཡགླིསོ་བཤིད་ན། གསོལེ་ཚོད་མིཐོསྐྱོ་བའིགླི་སྤྲིགླིན་སྟདེགསོ་བུ་ཡགླིསོ་
ཉིགླིན་ཧྲིགླིལེ་པསྐྱོརི་མིདསྐྱོ་ལེ་རིགླིང་མིསྐྱོ་རྒྱལེ་ཁོབ་སྤྱིགླི་གླིགླིང་མིཚོཚོ་སྔོསྐྱོན་
མིངའི་ཁོསྐྱོངསོ་ཀྱིགླི་གནསོ་གཙོཚོ་བསྐྱོ ་དག་ལེ་སོསྐྱོ་ལྟེ་བྱདེད་བཞིགླིན་
ཡསྐྱོད་ལེ། གནསོ་དདེ ་དག་གགླི ་སྐྱོདེ ་དངསྐྱོསོ་དང་སྲོསྐྱོག་ཆགསོ་ཀྱིགླི ་
འིཚོརི་སྐྱོདེ ་དང་རྒྱུ་ཚུལེ་སོསྐྱོགསོ་གསོལེ་པསྐྱོརི ་མིཐོསྐྱོང ་ཐུབ།
དདེའིགླི་མིཐོསྐྱོང་རྒྱ་ནགླི་སྤྱིགླི་ལེདེ་གྲུ་བཞིགླི་མི8000ལྷག་ལེ་སླེདེབསོ།
རྒྱུསོ ་ལེསྐྱོན ་པ ་ལྟེརི ་ན། མིགླིག ་སྔོརི ་མིདསྐྱོ ་ལེ ་རིགླིང ་མིསྐྱོ ་

རྒྱལེ་ཁོབ་སྤྱིགླི ་གླིགླིང ་གཞིགླི ་གྲོངསོ་ཆདེན་མིསྐྱོའི འི་སྟདེགསོ་བུའིགླི ་མི་
ལེག་དཔདེ་དབྱགླིབསོ་ཀྱིགླི་སྒྲིསྐྱོམི་གཞིགླི་གཞིགླི་རྩིའིགླི་ཐོསྐྱོག་ནསོ་གྲུབ་
ཡསྐྱོད ་ལེ། ཚོཚོརི ་ཤིདེསོ ་མི ་ལེག་གགླི ་གཞིགླི ་གྲོངསོ་བཀོསྐྱོད ་དདེ ་
རིགླིག་ནུསོ་ཅིན་གྱིགླི ་ལྟེ་སྲུང་དསྐྱོ ་དམི་བྱདེད་པ་དང་།“ ཡུལེ་
དུསོ་གཞིགླི ་གྲོངསོ་པརི་རིགླིསོ ་གཅིགླིག ་ལེ་གསོལེ”བ། རིགླི ་
སྐྱོདེསོ ་སྲོསྐྱོག ་ཆགསོ ་ལེ ་བཤིདེརི ་འིཇལེ། དྲ ་རྒྱའིགླི ་ མིཉིམི ་
འིདྲདེསོ་འིཕྲེགླིན་གཏསྐྱོང་། སྐད་བརྙན་གཉིགླིསོ་ཀོའིགླི ་ལེམི་ནསོ་
ཁོ་བརྡ་བྱདེད ་པ་སོསྐྱོགསོ་རྩི་བའིགླི ་བྱདེད ་ནུསོ་དག་ཚོང་ཡསྐྱོད ་
པསོ། སྐྱོདེ ་ཁོམིསོ་བཤིདེརི་འིཇལེ་དང་ལྟེ་སྲུང་དསྐྱོ ་དམི། རུ་
ཁོག་འིཛུགསོ་སྐྲུན། ཚོན་རིགླིག ་ཞིགླིབ ་འིཇུག་དང་བརྟག་
དཔྱད ་སོསྐྱོགསོ ་ཀྱིགླི ་ཕྱོསྐྱོགསོ ་སུ ་ལེག་རྩིལེ་གྱིགླི ་འིགན ་སྲུང ་
སྔོརི་ལེསོ་ནུསོ་ལྡན་འིདསྐྱོན་སྤྲིསྐྱོད་བྱསོ་ཡསྐྱོད།

ཚབ་མཚཚོན་དངཕྱོས་རིརིགིས་ལས་མཐོཕྱོ་སྒང་གིརི་
སྐྱེརྟེ་དངཕྱོས་སྣ་མང་རིང་བཞིརིན་གྱིརི་མཛེཛེས་པ་མངཕྱོན་
པ།
མིདསྐྱོ་ལེ་རིགླིང་མིསྐྱོའི འི་འིཇམི་མིཉིདེན་གྱིགླི་མིཛེཛེསོ་པ་དང་ལྡན་

པའིགླི ་མིཚོཚོ ་ཁྲི་དང་གཡང་ལུང་བརླན་སོ་དང་། མིཚོཚོ ་སྔོསྐྱོན་
པསྐྱོའི འི་ཁོདེ ་རིམི་ཐོང་། དདེ ་ནསོ་གཙོང་གསུམི་འིབྱུང་ཡུལེ་གྱིགླི ་
རིསྐྱོང་པསྐྱོ ་བརླན་སོ་བཅིསོ་སུ། ལེསྐྱོ ་རིདེའིགླི ་དབྱརི་སླེདེབསོ་ཁོརི།
ཁྲུང་ཁྲུང་སྐདེ ་ནག་དུསོ་ལྟེརི་འིཕུརི་ཡསྐྱོང་ནསོ་ཆགསོ་སོའིགླི ་
གནསོ་དང་འིདུག་སོའིགླི་ཚོང་བཟིསྐྱོ་བརི་བྱདེད།
ད་ལེསྐྱོའི འི་ཟླ6པའིགླི་ཟླ་མིཇུག་ལེ། མིཚོཚོ་བྱང་བསྐྱོད་རིགླིགསོ་

རིང་སྐྱོསྐྱོང་ཁུལེ་ཆགླི་ལེདེན་རྫོསྐྱོང་གགླི་གཡང་ལུང་བརླན་སོརི་ཁྲུང་
ཁྲུང་སྐདེ་ནག་ཆ་གཅིགླིག་གགླི་སྒོསྐྱོ་ང་གཉིགླིསོ་ལེདེགསོ་པརི་གྲོསྐྱོལེ་ཏདེ་
ཁྲུང་ཕྲུག་གཉིགླིསོ་སྐྱོདེ་ཡསྐྱོད། གསྐྱོ་རིགླིམི་དདེ་དངསྐྱོསོ་སུ་མིཐོསྐྱོང་བའིགླི་
གཡང་ལུང་ཞིང་ཐོསྐྱོ་ལེདེ་སྡེདེ་བའིགླི་ཏང་ཀྲགླི་པུའུ་ཧྲུའུ་ཅིགླི་བན་དདེ་ནགླི་
དདེ ་གརི་ལེསྐྱོ30རིགླིང་འིཚོཚོ ་བ་རིསྐྱོལེ་ཞིགླིང་། སོ་གནསོ་དདེ ་གརི་
ཁྲུང་ཁྲུང་སྐདེ་ནག་མིདེད་པ་ནསོ་ཡསྐྱོད་པརི་གྱུརི་བའིགླི་ལེསྐྱོ་རྒྱུསོ་
ཀྱིགླི་དཔང་པསྐྱོ་རུ་གྱུརི།

“ དུསོ་རིགླིང་མིསྐྱོ་ཞིགླིག་གགླི་སྔོསྐྱོན་ལེ་རིང་བྱུང་ཁོསྐྱོརི་ཡུག་ཡག་
པསྐྱོ་ཡསྐྱོད་དུསོ། ཁྲུང་ཁྲུང་སྐདེ་ནག་ལེསྐྱོ་རིདེ་བཞིགླིན་ཡསྐྱོང་བ་མིཐོསྐྱོང་
མིསྐྱོད། རྗེདེསོ་ནསོ་རྩྭ་ཐོང་བྱདེ་འིགྱུརི་དང་བསྟུན་ནསོ། བྱ་དདེ་ཚོཚོ་
ཡུན་རིགླིང་ལེ་མིཐོསྐྱོང་རྒྱུ་མི་བྱུང་། ཉིདེ་བའིགླི་ལེསྐྱོ་འིདགླི་འིགརི། སྐྱོདེ་
ཁོམིསོ་ཁོསྐྱོརི་ཡུག་ཇདེ་ལེདེགསོ་སུ་སོསྐྱོང་བསོ། ཞིང་ཡསྐྱོངསོ་ཀྱིགླི་སྔོསྐྱོ་
ཁོདེབསོ་མིངསྐྱོན་གསོལེ་གྱིགླིསོ་མིཐོསྐྱོརི་འིདདེགསོ་བྱུང་ཡསྐྱོད་ལེ།
བརླན་སོའིགླི་སྐྱོདེ་ཁོམིསོ་ཁོསྐྱོརི་ཡུག་རྒྱུན་ཆད་མིདེད་པརི་ཇདེ་ལེདེགསོ་
སུ་སོསྐྱོང་བསོ། ཁྲུང་ཁྲུང་སྐདེ་ནག་ཕྱོགླིརི་སླེདེབསོ་པརི་མི་ཟིད་ལེསྐྱོ་
རིདེ ་རིདེརི་མིཐོསྐྱོང་ལེ། འིདགླི ་གརི་གནསོ་བཅིསོ་འིདུག”བན་
དདེསོ་ཁོདེངསོ་སོདེམིསོ་དང་བཅིསོ་དདེ་ལྟེརི་བཤིད།
བྱ་དང་ཉི་མིསྐྱོ ་གཅིགླིག་ཏུ་འིཛེཚོམིསོ་ཤིགླིང་རིགླི ་དང་མིཚོཚོ་མིསྐྱོ ་

མིདངསོ་ཀྱིགླིསོ་བཟུང་བསོ། མིཛེཛེསོ་སྡུག་ཡགླིད་འིསྐྱོང་གགླི ་སྐྱོདེ ་
ཁོམིསོ་མིཛེཛེསོ་རིགླིསོ ་བསྐྲུན། ད་སྐབསོ། མིཚོཚོ ་སྔོསྐྱོན ་པསྐྱོའི འི་
དངསྐྱོསོ ་རིགླིགསོ་དཀོསྐྱོན ་པསྐྱོའི འི་སྲུང ་སྐྱོསྐྱོབ ་ཚོད90%ཡན་ལེ་
སླེདེབསོ་ཡསྐྱོད། མིཚོཚོ་སྔོསྐྱོན་པསྐྱོའི འི་ལྗོསྐྱོངསོ་ཁུལེ་སྲུང་སྐྱོསྐྱོབ་དསྐྱོ་དམི་
ཅུསོ་གནསོ་སྐསྐྱོརི་དསྐྱོ་དམི་ཁྲུའུ་ཡགླི་ཁྲུའུ་ཀྲང་ཁྲིདེན་ཏདེ་ཧུའིདེ་ཡགླིསོ་
བཤིད་རྒྱུརི། བརླན་སོའིགླི ་ཚུལེ་སྟསྐྱོན་རིང་བཞིགླིན་གྱིགླི ་དངསྐྱོསོ་
རིགླིགསོ(ཆུ་བྱ)ཀྱིགླི་རིགླིགསོ2017ལེསྐྱོའི འི་རིགླིགསོ92ནསོ2021
ལེསྐྱོའི འི་རིགླིགསོ97ལེ་འིཕརི་ཡསྐྱོད་ཅིགླིང་། འིབབ་སྡེསྐྱོད་ཆུ་བྱའིགླི ་
གྲོངསོ་འིབསྐྱོརི ་ཡང2017ལེསྐྱོའི འི་ཁྲིགླི33.6ནསོ་ཁྲིགླི57.1ལེ་
འིཕརི་ཡསྐྱོད་པསོ། མིཚོཚོ ་སྔོསྐྱོན་པསྐྱོ ་ཡང་ཀྲུང་གསྐྱོའི འི་དུསོ་བྱའིགླི ་
རྒྱུད་སྤདེལེ་ཚོད་ཆདེསོ་མིང་ཞིགླིང་རིགླིགསོ་ཁྱུ་འིདུ་ཚོད་ཆདེསོ་མིཐོསྐྱོ་
བའིགླི་གནསོ་སུ་གྱུརི་ཡསྐྱོད།
སྐྱོདེ་ཁོམིསོ་སྣ་མིང་རིང་བཞིགླིན་མིགྱིསྐྱོགསོ་མྱུང་ངང་སླེརི་

གསོསྐྱོ་བྱུང་བསོ། མིཚོཚོ་སྔོསྐྱོན་པསྐྱོའི འི་སྤྱིགླིའིགླི་སྐྱོདེ་ཁོམིསོ་བྱདེད་ནུསོ་མུ་
མིཐུད་དུ་ཇདེ ་ཆདེརི་སོསྐྱོང་ཡསྐྱོད་པ་དང་སྐྱོདེ་ཁོམིསོ་མི་ལེག་རྒྱུན་
ཆད་མིདེད་པརི་ཇདེ ་ལེདེགསོ་སུ་སོསྐྱོང་ཡསྐྱོད་ལེ། སྐྱོདེ་ཁོམིསོ་རིགླིན་
ཐོང་ཡང་ཉིགླིན་རིདེརི་འིབུརི་དུ་ཐོསྐྱོན་བཞིགླིན་པ་གསོལེ་བཤིད་
བྱདེད་ཐུབ། །

རྒྱལ་ཁབ་སྤྱིརི་གླིརིང་ནས་སྐྱེརྟེ་ཁམས་དཔལ་ཡོཕྱོན་གྱིརི་འཛུགིས་སྐྲུན་ལ་བལྟ་བ།
འཐོབའཐོབ་་ལམལམ་་གིསརིགིསརི་་པརིཔརི་་འབདའབད་་པསཔས་་སྐྱེཕྱོདསྐྱེཕྱོད།། དུསདུས་་རིབསརིབས་་གིསརིགིསརི་་པརིཔརི་་བྱསབྱས་་རྗེརྟེསརྗེརྟེས་་འཇོཕྱོགིའཇོཕྱོགི••སྤྱིགླིརིསྤྱིགླིརི་་བཏངབཏང་་མིམི་་ཡགླིནཡགླིན་་པའིགླིཔའིགླི་་ལེསྐྱོལེསྐྱོ་་ངསྐྱོངསྐྱོ་་བཅུབཅུ།།འཐོབའཐོབ་་ལམལམ་་གིསརིགིསརི་་པརིཔརི་་འབདའབད་་པསཔས་་སྐྱེཕྱོདསྐྱེཕྱོད།། དུསདུས་་རིབསརིབས་་གིསརིགིསརི་་པརིཔརི་་བྱསབྱས་་རྗེརྟེསརྗེརྟེས་་འཇོཕྱོགིའཇོཕྱོགི••སྤྱིགླིརིསྤྱིགླིརི་་བཏངབཏང་་མིམི་་ཡགླིནཡགླིན་་པའིགླིཔའིགླི་་ལེསྐྱོལེསྐྱོ་་ངསྐྱོངསྐྱོ་་བཅུབཅུ།།འཐོབའཐོབ་་ལམལམ་་གིསརིགིསརི་་པརིཔརི་་འབདའབད་་པསཔས་་སྐྱེཕྱོདསྐྱེཕྱོད།། དུསདུས་་རིབསརིབས་་གིསརིགིསརི་་པརིཔརི་་བྱསབྱས་་རྗེརྟེསརྗེརྟེས་་འཇོཕྱོགིའཇོཕྱོགི••སྤྱིགླིརིསྤྱིགླིརི་་བཏངབཏང་་མིམི་་ཡགླིནཡགླིན་་པའིགླིཔའིགླི་་ལེསྐྱོལེསྐྱོ་་ངསྐྱོངསྐྱོ་་བཅུབཅུ།།འཐོབའཐོབ་་ལམལམ་་གིསརིགིསརི་་པརིཔརི་་འབདའབད་་པསཔས་་སྐྱེཕྱོདསྐྱེཕྱོད།། དུསདུས་་རིབསརིབས་་གིསརིགིསརི་་པརིཔརི་་བྱསབྱས་་རྗེརྟེསརྗེརྟེས་་འཇོཕྱོགིའཇོཕྱོགི••སྤྱིགླིརིསྤྱིགླིརི་་བཏངབཏང་་མིམི་་ཡགླིནཡགླིན་་པའིགླིཔའིགླི་་ལེསྐྱོལེསྐྱོ་་ངསྐྱོངསྐྱོ་་བཅུབཅུ།།


