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ཕྱོཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།

ཏེངོ་འིཛུགོས་སྐྲུན་ལ་བརྟེརྟེན་ནས“འིབྲརྟེལ་
གོཏུགོ་བཞགྱི་དངོ་རྒྱུགོས་ཤོཤོགོ་གོསུམ”གྱིགྱི་བྱ་བའིགྱི་
ནངོ་རྐྱརྟེན་དངོཤོས་འིབརྟེབས་ཡཤོངོ་བརི་སྐུལ་འིདརྟེད་
བཏེངོ་བའིགྱི་ཚུན་ལ། མགོཤོ་ལཤོགོ་བཤོད་རིགྱིགོས་རིངོ་
སྐྱོཤོངོ་ཁུལ་གོཅིགྱིགོ་སྒྲིགྱིལ་རྫཤོངོ་གོགྱིས་ཁུལ་ཨུའིགྱི་བཀཤོད་
སྒྲིགྱིགོ་བླངོ་བྱ་དངོ་དམ་དུ་སྦྲེརྟེལ་ཏེརྟེ།《གོཅིགྱིགོ་སྒྲིགྱིལ་
རྫཤོངོ་གོགྱི ་ཏེངོ་འིཛུགོས་སྐྲུན་ལ་བརྟེརྟེན་ནས

“ འིབྲརྟེལ ་གོཏུགོ་བཞགྱི ་དངོ ་རྒྱུགོས་ཤོཤོགོ ་
གོསུམ”གྱིགྱི་བྱ་བའིགྱི་ནངོ་རྐྱརྟེན་དངོཤོས་འིབརྟེབས་
ཡཤོངོ་བརི་སྐུལ་འིདརྟེད་གོཏེཤོངོ་བའིགྱི་སརྟེམས་ཤུགོས་
གོཅིགྱིགོ་སྒྲིགྱིལ་གྱིགྱི་འིགུལ་སྐྱོཤོད་ཇུས་གོཞགྱི》དུས་
ཐོཤོགོ་ཏུ་གོཏེན་འིབརྟེབས་བྱས་པོ་དངོ་། གོཅིགྱིགོ་
གྱུརི་འིཆརི་འིགོཤོད་དངོ་མཐུན་སྦྱོཤོརི་སྐུལ་སྤེརྟེལ།
དཤོན་འིཁྱཤོལ་ནན་འིཛིཛིན་བཅིས་བྱས་ཤོགྱིངོ་།

“སརྟེམས་ཤུགོས་གོཅིགྱིགོ་སྒྲིགྱིལ”གྱིགྱི་འིགུལ་སྐྱོཤོད་
ལགོ་བསྟརི་བྱས་པོ་བརྒྱུད་དརྟེ། མགྱི་འིདརྟེམས་པོ་
དངོ་མགྱི་བཀཤོལ་བའིགྱི་ཕྱོཤོགོས་སྟཤོན་གོངོ་ནུས་སྒོཤོས་
འིདཤོན་སྤེརྟེལ་དངོ་། ལས་བྱརྟེད་པོའིགྱི་བསམ་བླཤོ་
གོཅིགྱིགོ་གྱུརི་དངོ་ལས་བྱརྟེད་པོའིགྱི་སྟཤོབས་ཤུགོས་
གོཅིགྱིགོ་སྡུད་བྱས་ཏེརྟེ། བླཤོ་དཀརི་ལྷད་མརྟེད་དངོ་
ཁོགོ་ཁུརི་ཡཤོད་པོ་དངོ་སྤུས་ཚད་མཐོཤོ་བའིགྱི་ཆརྟེད་
ལས་ཅིན་དངོ་ན་གོཞཤོན་ཅིན། དརྟེངོ་རིབས་ཅིན་
བཅིས་ཀྱིགྱི་དུས་སྐོབས་གོསརི་པོའིགྱི་ལས་བྱརྟེད་པོའིགྱི་

དཔུངོ་སྡེརྟེ་ཞགྱིགོ་ཧུརི་ཐོགོ་གོགྱིས་འིཛུགོས་པོརི་འིགོན་
སྲུངོ་བརྟེན་པོཤོ་མཁོཤོ་འིདཤོན་བྱས།
ཏེངོཏེངོ་་འིཛུགོསའིཛུགོས་་སྐྲུནསྐྲུན་་གྱིགྱིསགྱིགྱིས་་གོཅིགྱིགོགོཅིགྱིགོ་་འིདཤོམསའིདཤོམས་་

བྱསབྱས་་ཏེརྟེཏེརྟེ་་ལསལས་་བྱརྟེདབྱརྟེད་་པོའིགྱིཔོའིགྱི་་དཔུངོདཔུངོ་་སྡེརྟེསྡེརྟེ་་འིཛུགོསའིཛུགོས་་སྐྲུནསྐྲུན་་
བྱརྟེདབྱརྟེད་་པོརིཔོརི་་ཤུགོསཤུགོས་་བསྣནབསྣན་་པོཔོ།། རྫཤོངོ་ཡཤོངོས་ཀྱིགྱི་རིགྱིམ་
པོ་སཤོ་སཤོའི ཛི་མགོཤོ་ཁྲགྱིད་ཚན་ཆུངོ་དངོ་མགོཤོ་ཁྲགྱིད་
ལས་བྱརྟེད་པོརི“འིདུ་ཤོརྟེས་བཞགྱི”ཇརྟེ་དྲོགོ་དངོ

“ རིངོ་རྟེཤོན་བཞགྱི”ཇརྟེ་བརྟེན།“ སྲུངོ་སྐྱོཤོངོ་
གོཉིགྱིས”སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་བཅིས་བྱརྟེད་དགོཤོས་པོའིགྱི་
སླཤོབ་གོསཤོ་གོཏེཤོངོ་བ་དངོ་ཁྲགྱིད་སྟཤོན་བྱས་ཤོགྱིངོ་།
མགོཤོ་ཁྲགྱིད་ལས་བྱརྟེད་པོའིགྱི་ལཤོ་འིཁོཤོརི་དཔྱད་ཞགྱིབ་
བྱ་བ་དངོ་སྦྱོརི་ཏེརྟེ། ཉིགྱིན་རྒྱུན་གྱིགྱི་རྟེཤོགོ་ཞགྱིབ་དངོ་
ཞགྱིབ་འིཇུགོ་བརྟེགོ་དཔྱད། བྱ་བརི་མཛུབ་
སྟཤོན་བྱརྟེད་པོ་སཤོགོས་ཀྱིགྱི་ཐོབས་ལམ་སྤྱོད་ཅིགྱིངོ་།
སྐོབས་བརྗེརྟེ་རྗེརྟེས་ཀྱིགྱི་ཚན་ཁོགོ་གོགྱི་འིཁོཤོརི་སྐྱོཤོད་
གོནས་ཚུལ་ལ་ཆརྟེད་དཤོན་བརྟེགོ་ཞགྱིབ་སྤེརྟེལ་བ་
དངོ་། ཞངོ་གྲོཤོངོ་སཤོ་སཤོ ་དངོ་ལས་ཁུངོས་སཤོ་
སཤོའི ཛི་ཚན་ཁོགོ་གོགྱི་འིཁོཤོརི་སྐྱོཤོད་གོནས་ཚུལ་དངོ་།
ལརྟེགོས་སྒྱུརི་ཁོ་ཕྱོཤོགོས་དངོ་ལས་བྱརྟེད་པོའིགྱི་
དངོཤོས་ཡཤོད་རྣམ་འིགྱུརི་སཤོགོས་དུས་ཐོཤོགོ་ཏུ་
ཁོཤོངོ ་དུ ་ཆུད་པོརི་བྱས་ཏེརྟེ ། ལས་བྱརྟེད ་པོ ་
འིདརྟེམས་བསྐོཤོ་བྱརྟེད་པོརི་ཟུརི་ལྟ་བྱརྟེད་ས་འིདཤོན་
སྤྲོཤོད་བྱས་ལ། དུས་མཚུངོས་སུ་ལས་བྱརྟེད་པོའིགྱི་

ཆབ་སྲིགྱིད་བྱངོ་ཚད་ལ་རྟེཤོགོ་ཞགྱིབ་བྱས་པོའིགྱི་སྤུས་
ཀ་དངོ་མགྱི་འིདརྟེམས་སྤྱོཤོད་བྱརྟེད་པོ་གོནད་ལ་ཁོརྟེལ་
ཚད་སྔོརི་ལས་ཇརྟེ་མཐོཤོརི་བཏེངོ་།
ལམལམ་་ལུགོསལུགོས་་གོཞགྱིརིགོཞགྱིརི་་བཟུངོབཟུངོ་་སྟརྟེསྟརྟེ་་ལསལས་་བྱརྟེདབྱརྟེད་་

པོའིགྱིཔོའིགྱི་་བྱབྱ་་བའིགྱིབའིགྱི་་ཁྲགྱིདཁྲགྱིད་་ཕྱོཤོགོསཕྱོཤོགོས་་བཙུགོསབཙུགོས་་པོཔོ།། ཏེངོ་
སྲིགྱིད་མགོཤོ་ཁྲགྱིད་ལས་བྱརྟེད་པོ་འིདརྟེམས་སྒྲུགོ་
བསྐོཤོ་སྤྱོཤོད་བྱརྟེད་པོའིགྱི་བྱ་བའིགྱི་སྲིཤོལ་ཡགྱིགོ་དངོ་།
《ལས་ཁུངོས་དངོ་སྡེརྟེ ་ཁོགོ་གོགྱི ་མགྱི ་སྣ་སྐོཤོངོ་
གོཡརི་དཤོ ་དམ་བྱརྟེད་ཐོབས(ཚཚོད་སྤྱོཤོད)》
《མགོཤོ་ལཤོགོ་ཁུལ་གྱིགྱི་གོཞུངོ་ཞབས་པོའིགྱི་ལས་
བསྒྱུརི་བསྐོཤོ་གོཞགོ་བྱརྟེད་ཐོབས》སཤོགོས་ཀྱིགྱི་
ལམ་ལུགོས་ནན་ཏེན་སྒོཤོས་ལགོ་ལརྟེན་མཐོརི་
ཕྱོགྱིན་བྱས་པོ་དངོ་། བྱ་བའིགྱི་བརྒྱུད་རིགྱིམ་སྔོརི་
ལས་ཚད་ལྡན་དུ་བཏེངོ་ལ། ལས་བྱརྟེད་པོའིགྱི་བྱ་
བ་ཧུརི་བརྩཤོན་དངོ་ཕན་འིབྲས་མཐོཤོན་པོཤོས་
འིཁོཤོརི་སྐྱོཤོད་ཡཤོངོ་བརི་སྐུལ་འིདརྟེད་བཏེངོ་ནས།
འིདརྟེམས་སྒྲུགོ་བསྐོཤོ་སྤྱོཤོད་བྱ་བའིགྱི་གོཟོབ་ནན་
རིངོ་བཞགྱིན་དངོ་ཚད་ལྡན་རིངོ་བཞགྱིན་དངོཤོས་
གོནས་ཇརྟེ་དྲོགོ་ཏུ་བཏེངོ་ཡཤོད།
འིགུལའིགུལ་་སྐྱོཤོདསྐྱོཤོད་་འིཛིཛིནའིཛིཛིན་་ལུངོལུངོ་་དུདུ་་བཟུངོབཟུངོ་་ནསནས་་ནན་་

གོཞཤོནགོཞཤོན་་དཔུངོདཔུངོ་་སྡེརྟེའིགྱིསྡེརྟེའིགྱི་་གོསཤོགོགོསཤོགོ་་འིཇཤོགོའིཇཤོགོ་་ཇརྟེཇརྟེ་་མངོམངོ་་དུདུ་་
བཏེངོབཏེངོ་་བབ།།“ འིཤོས་སྦྱོཤོརི+རྟེཤོགོ་ཞགྱིབ+ཞགྱིབ་
འིཇུགོ”གོགྱི་ཐོབས་ལམ་སྤྱོད་དརྟེ། ཉིགྱིན་རྒྱུན་གྱིགྱི་

དཔྱད་ཞགྱིབ་དངོ་ལས་བྱརྟེད་པོའིགྱི་མགྱི་དཤོན་ཡགྱིགོ་
ཚགོས་ཆ་འིཕྲགྱིན་ལ་རྒྱུས་ལཤོན་བྱས་པོ་དངོ་།
དརྟེ་མགྱིན་ད་རུངོ་ཏེངོ་སྲིཤོལ་སྲིགྱིད་གོཙངོ་ཕྱོཤོགོས་ཀྱིགྱི་
གོནས་ཚུལ་དངོ་སྦྲེརྟེལ་ཏེརྟེ། ན་གོཞཤོན་ལས་བྱརྟེད་
པོའིགྱི ་སྐོས་རིགྱིམ་དཔུངོ་སྡེརྟེའིགྱི ་གོསཤོགོ་འིཇཤོགོ་
མཛིཚོད་ཁོངོ་ཞགྱིབ་འིཇུགོ་གོཏེན་འིཁོརྟེལ་བྱས་
ནས་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱས། ལས་བྱརྟེད་པོའིགྱི ་
དཔུངོ་སྡེརྟེ ་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱརྟེད་པོའིགྱི ་འིཆརི་
འིགོཤོད་རྩ་འིཛིཛིན་ནན་ཏེན་སྒོཤོས་དཤོན་འིཁྱཤོལ་
བྱས་པོ་དངོ་། གོནད་ཁོརྟེལ་གོསཤོ་སྐྱོཤོངོ་འིབུརི་
དུ་བཏེཤོད་པོ། ཁྱབ་ཁོཤོངོས་སཤོ་སཤོ་དངོ་རིགྱིམ་པོ་
སཤོ་སཤོའི ཛི“ཕུལ་བྱུངོ་ནངོ་གོགྱི་ཕུལ་བྱུངོ”གོགྱི་ན་
གོཞཤོན ་ལས་བྱརྟེད ་པོའིགྱི“ ནརི་སཤོན ་ཡགྱིགོ ་
ཚགོས”འིཛུགོས་པོ། ཞན་ཆ་སྔོརི་ལས་ཡཤོ་
བསྲིངོ་དངོ་ལརྟེགོས ་ཆརི ་སྔོརི ་ལས་ཡརི ་
སྐུལ་བྱས་པོ། ཆབ་སྲིགྱིད ་སྦྱོཤོངོ་བརྡརི་དངོ་
གོཞུངོ་ལུགོས་སྦྱོཤོངོ་བརྡརི། ཡུལ་དངོཤོས་ཀྱིགྱི་
སྦྱོཤོངོ་བརྡརི། ཕྱོགྱི་ནངོ་གོགྱི་སྦྱོཤོངོ་བརྡརི། ལགོ་
ལརྟེན ་སྦྱོཤོངོ ་བརྡརི་བཅིས་སྤྱོགྱི ་ཡཤོངོས ་ནས་
མཐོཤོརི་འིདརྟེགོས་བཏེངོ་སྟརྟེ། དུས་རིབས་ཀྱིགྱི་
འིགོན་འིཁྲགྱི་ལྕིགྱི་མཤོ་ཕྲགོ་ཏུ་ལརྟེན་ཐུབ་པོའིགྱི་ན་
གོཞཤོན་ལས་བྱརྟེད་པོའིགྱི་དཔུངོ་སྡེརྟེ་ཕུལ་དུ་བྱུངོ་
བ་ཞགྱིགོ་སྐྱོརྟེད་སྲིགྱིངོ་ཅིགྱི་ཐུབ་བྱས། །

གཅིསྒྲིག་སྒྲིསྒྲིལ་རྫོཕྱོང་གསྒྲིས་དུས་རབས་གསར་པོའསྒྲི་འཇོཕྱོན་མིསྒྲིའསྒྲི་དཔུང་སྡེསྡེ་ཤུགས་ཆེསྡེན་པོཕྱོས་སྐྱེསྡེད་སྲིསྒྲིང་བྱས་པོ།

ཡུས་ཧྲུའུ་གྲོཤོངོ་ཁྱརྟེརི་གྱིགྱིས་ཁོཤོརི་ཡུགོ་དངོ་མཁོའི་དབུགོས་ཀྱིགྱི་
སྤུས་ཚད་དུས་ཡུན་རིགྱིངོ་པོཤོརི་རྒྱལ་ཡཤོངོས་ལྟ་ཞགྱིབ་ཚད་ལརྟེན་གྲོཤོངོ་
ཁྱརྟེརི་གྱིགྱི་སྔོཤོན་གྲོལ་དུ་ཚུད་པོ་རྒྱུན་སྲུངོ་བྱས་པོས། མཚཚོ་སྔོཤོན་ཞགྱིངོ་
ཆརྟེན་གྱིགྱིPM2.5ཡགྱི་ཚད་ཐོགྱིགོ་ལཤོངོས་པོའིགྱི་གྲོཤོངོ་ཁྱརྟེརི་གོཅིགྱིགོ་པུ་རུ་
གྱུརི་ཡཤོད། ཏེངོ་གོགྱི་ཚཚོགོས་ཆརྟེན་བཅིཤོ་བརྒྱད་པོའིགྱི་ཚུན་དུ། ཡུས་ཧྲུའུ་
བཤོད་རིགྱིགོས་རིངོ་སྐྱོཤོངོ་ཁུལ་གྱིགྱིས་སྤྱོགྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅིགྱི་ཞགྱི་ཅིགྱིན་ཕགྱིངོ་གོགྱི

“ཏེན་ཏེན་ཏེགྱིགོ་ཏེགྱིགོ་གོགྱིས་སྐྱོརྟེ་ཁོམས་ཁོཤོརི་ཡུགོ་སྲུངོ་སྐྱོཤོབ་ལ་སྐུལ་
སྤེརྟེལ་བྱརྟེད་དགོཤོས”ཞརྟེས་པོའིགྱི་བླངོ་བྱ་གོནད་ཆརྟེན་གོཏེགྱིངོ་ཟོབ་ཏུ་
ལགོ་ལརྟེན་དངོཤོས་འིབརྟེབས་བྱརྟེད་པོ་དངོ་།“ ཀྲུངོ་ཧྭའིགྱི ་ཆུ་
ལྕིཤོགོ”ལ་སྲུངོ་སྐྱོཤོབ་བྱརྟེད་པོརི་དམགྱིགོས་ནས། སྐྱོརྟེ་ཁོམས་ཁོཤོརི་
ཡུགོ་སྲུངོ་སྐྱོཤོབ་འིགོན་འིཁྲགྱིའིགྱི་ཞགྱིབ་ཐོཤོ་སྒྲིགྱིགོ་བཟོཤོ་དངོ་དཔོརི་
འིགྲོརྟེམ་བྱས་ནས།“ ཏེངོ་སྲིགྱིད་འིགོན་གོཅིགྱིགོ་དངོ་ལས་རྐངོ་
གོཅིགྱིགོ་ལ་འིགོན་འིཁྲགྱི་གོཉིགྱིས”དངོཤོས་འིབརྟེབས་ནན་མཤོ་བྱས་པོ་
དངོ་། སྐྱོརྟེ་ཁོམས་ཁོཤོརི་ཡུགོ་སྲུངོ་སྐྱོཤོབ་ཀྱིགྱི་བྱརྟེད་ཐོབས་གོཙཚོ་བཤོ་
ཕྱོཤོགོས་ཡཤོངོས་ནས་དངོཤོས་འིབརྟེབས་བྱས་ཏེརྟེ། སྐྱོརྟེ་ཁོམས་དཔོལ་
ཡཤོན་གྱིགྱི་མཐོཤོ་ས་སྐྲུན་པོརི་གོཏེགྱིངོ་ཟོབ་ཀྱིགྱིས་སྐུལ་འིདརྟེད་བྱས།
ལཤོ་ངོཤོ་བཅུའིགྱི་རིགྱིངོ་ལ། ཡུས་ཧྲུའུ་ཁུལ་གྱིགྱིས་སྐྱོརྟེ་ཁོམས་ཁོཤོརི་

ཡུགོ་སྲུངོ་སྐྱོཤོབ་བྱརྟེད་པོ་དརྟེ ་སྔོརི་ལས་འིབུརི་དུ་ཐོཤོན་པོའིགྱི་གོཤོ ་
གོནས་སུ་བཞགོ་སྟརྟེ།《ཡུས་ཧྲུའུ་ཁུལ་གྱིགྱི“ ཐོགྱིགོ་གོསུམ་ཐོཤོ་
གོཅིགྱིགོ”གོགྱི་སྐྱོརྟེ ་ཁོམས་ཁོཤོརི་ཡུགོ་ཁུལ་བགོཤོས་དཤོ ་དམ་ཚཚོད་
འིཛིཛིན་བྱ་བའིགྱི་ཇུས་གོཞགྱི》དངོ《ཡུས་ཧྲུའུ་ཁུལ་གྱིགྱིས་སྐྱོརྟེ་ཁོམས་
དཔོལ་ཡཤོན་གྱིགྱི་མཐོཤོ་ས་སྐྲུན་པོའིགྱི་བྱརྟེད་ཐོབས་འིགོའི》《ཡུས་
ཧྲུའུ་ཁུལ་གྱིགྱི་ཡུལ་ཁོཤོངོས་ཡཤོངོས་སུ་གོད་སྙིགྱིགོས་མརྟེད་པོ་དངོ་
འིགྱིགྱིགོ་འིགོཤོགོ་སྙིགྱིགོས་འིཕྲགྱི་ཆརྟེད་དམགྱིགོས་འིགུལ་སྐྱོཤོད་ཇུས་
གོཞགྱི》སཤོགོས་ཡགྱིགོ་ཆ་སྒྲིགྱིགོ་བཟོཤོ་དངོ་དཔོརི་འིགྲོརྟེམ་བྱས་ནས།
སྐྱོརྟེ་ཁོམས་ཁོཤོརི་ཡུགོ་ཕྱོཤོགོས་བསྡུས་བཅིཤོས་སྐྱོཤོངོ་ཏེན་ཏེགྱིགོ་གོགྱིས་

སྤེརྟེལ ་བ ་དངོ ་ ། ཆུ ་དངོ ་མཚཚེའུ ་ཡགྱི“ བཙཚོགོ ་བཞགྱི ་གོཙངོ ་
སརྟེལ”དངོ“ ཁྱགྱིམ་གོཞགྱིས་མཛིཚེས་བསྒྱུརི”“ འིབྲགྱི་ཆུའིགྱི་ཉི་
འིཛིཛིན་བཀགོ་སྡེཤོམ”འིགུལ་སྐྱོཤོད་བཅིས་ལ་བརྟེན་བརླིགྱིངོ་ངོངོ་
སྐུལ་འིདརྟེད་བྱས་ཤོགྱིངོ་། ཡུལ་ཁོཤོངོས་ཡཤོངོས་སུ་གོད་སྙིགྱིགོས་མརྟེད་
པོ་དངོ་འིགྱིགྱིགོ་འིགོཤོགོ་སྙིགྱིགོས་འིཕྲགྱི་བྱརྟེད་པོའིགྱི་ཆརྟེད་དམགྱིགོས་
འིགུལ་སྐྱོཤོད་གོཤོ་རིགྱིམ་ལྡན་པོའིགྱི་ངོངོ་སྤེརྟེལ་བ་དངོ་། གོཙངོ་གོསུམ་
འིབྱུངོ་ཡུལ་གྱིགྱི་དགོ་གོཙངོ་དྲོཤོད་འིདཤོན་བཟོཤོ་འིགོཤོད་ནན་ཏེན་གྱིགྱིས་
ལགོ་བསྟརི་བྱརྟེད་པོ། རིགྱི་ཆུ་ནགོས་ཞགྱིངོ་མཚཚེའུ་རྩྭ་ཐོངོ་བྱརྟེ་ཐོངོ་
འིཁྱགོས་ཀླུངོ་བཅིས་ལ་གོཞགྱི་གོཅིགྱིགོ་ཅིན་གྱིགྱིས་སྐུལ་སྤེརྟེལ་བྱས་
ཏེརྟེ། ནགོས་ཚལ་དངོ་རྩྭ་ཐོངོ་། ཆུ་དངོ་ཁྱུ་ཚཚོགོས་བཅིས་རྒྱ་
བསྐྱོརྟེད་པོའིགྱི་ཚད་ལཤོ་རིརྟེ་བཞགྱིན་ཇརྟེ་མཐོཤོརི་སཤོངོ་། མགྱིགོ་སྔོརི། རིཤོངོ་
པོཤོ ་མཚཚེའུ་ཡགྱི ་ཁྲུངོ་ཁྲུངོ་སྐོརྟེ ་ནགོ200ལྷགོ་ལ་འིཕརི་ཡཤོད་པོ་
དངོ་། ཁྲུངོ་ཁྲུངོ་མགོཤོ་ཁྲ་ཁྲགྱི1ལྷགོ་ལ་འིཕརི་ཞགྱིངོ་། ཨ་ཆརྟེན་
གོངོས་རྒྱབ་ཀྱིགྱི་གོཙཚོད་ཁྲགྱི་ཚཚོ7ལ་འིཕརི་བ་དངོ་། འིབྲཤོངོ5000
ལྷགོ་དངོ་རྐྱངོ8000ལྷགོ་ལ་སླརི་གོསཤོ་བྱུངོ་བརི་མ་ཟོད། ཡུལ་
ཁོཤོངོས་ནངོ་ཁུལ་གྱིགྱི་གོསའི1000ཡས་མས་ལ་འིཕརི་ཡཤོད།
ལཤོ་ངོཤོ་བཅུའིགྱི་རིགྱིངོ་ལ། ཡུས་ཧྲུའུ་ཁུལ་གྱིགྱིས་རིངོ་གོགྱི་མགྱིགོ་ལ་

སྲུངོ་སྐྱོཤོབ་བྱརྟེད་པོ་ནངོ་བཞགྱིན་སྐྱོརྟེ་ཁོམས་ཁོཤོརི་ཡུགོ་སྲུངོ་སྐྱོཤོབ་
བྱས། གོནད་ཁོརྟེལ་ཇུས་བསྟརི་བྱརྟེད་པོརི་རྐངོ་བཙུགོས་ཏེརྟེ། སྐྱོརྟེ་
ཁོམས་བདགོ་སྐྱོཤོངོ་པོའིགྱི་སྤྱོགྱི་ཕན་ལས་རྐངོ“ཁྱགྱིམ་ཚངོ་རིརྟེརི་ལས་
རྐངོ་རིརྟེ”ཡགྱི་དམགྱིགོས་འིབརྟེན་ཁྱཤོན་ཡཤོངོས་ནས་མངོཤོན་འིགྱུརི་
བྱས། རིགྱིམ་བསགོས་ཀྱིགྱིས་སྐྱོརྟེ་ཁོམས་སྤྱོགྱི་ཕན་རིངོ་བཞགྱིན་གྱིགྱི་
ལས་རྐངོ་གོགྱི་གླི་ཕཤོགོས་མགྱི་ཁྲགྱི1.65ལ་སྒོཤོརི་དུངོ་ཕྱུརི9.1སྟརྟེརི་
ཐུབ་པོ་བྱུངོ་ཞགྱིངོ་། མགྱི་རིརྟེའིགྱི་ཟླ་ཕཤོགོས་སྒོཤོརི1800ཡགྱིན་པོ་དངོ་
ཁྱགྱིམ་ཚངོ་རིརྟེརི་ལཤོ་རིརྟེརི་སྒོཤོརི་ཁྲགྱི2.16གོགྱི་ཁོརྟེ་བཟོངོ་སྐྲུན་བཞགྱིན་
ཡཤོད་པོས།“ཆུ་དྭངོས་རིགྱི་སྔོཤོ་ནགྱི་གོསརྟེརི་རིགྱི་དངུལ་རིགྱི་ཡགྱིན”ཞརྟེས་

པོ་གོསཤོན་ཉིམས་ལྡན་པོའིགྱི་ངོངོ་ནས་མཚཚོན་ཡཤོད། རྒྱལ་ཁོབ་སྤྱོགྱི་
གླིགྱིངོ་གོགྱི་སྐྱོརྟེ་ཁོམས་ཉིམས་ལརྟེན་དངོ་རིངོ་བྱུངོ་སླཤོབ་གོསཤོའི ཛི་དཔོརྟེ་
དབྱགྱིབས་གོསརི་པོ་ཧུརི་ཐོགོ་གོགྱིས་འིཚཚོལ་ཞགྱིབ་བྱས་ནས།“རིགྱི་
སྐྱོརྟེས་སྲིཤོགོ་ཆགོས+ཚན་རིགྱིགོ་པོ+ཚན་རྩལ+རིཤོངོ་འིབྲཤོགོ་
པོ”ཡགྱི་བཅིཤོས་སྐྱོཤོངོ་ཆུངོ་གྲོས་ཀྱིགྱི་ཚཚོད་ལྟ་བྱརྟེད་གོནས་དངོ་།

“ དམངོས་དམགོ+སྐྱོརྟེ་ཁོམས་བདགོ་སྐྱོཤོངོ་པོ”ཡགྱི་འིཛུགོས་
སྐྲུན་ཚཚོད་ལྟ་བྱརྟེད་གོནས་དངོ་མགྱི་དངོ་གོཅིན་གོཟོན་གྱིགྱི་འིགོལ་ཟླ་
ཉིརྟེན་སྲུངོ་ཐོརྟེབས་རྩའིགྱི་ཚཚོད་ལྟ་བྱརྟེད་གོནས་ཀྱིགྱི་དཔོརྟེ་དབྱགྱིབས་
གོསརི་གོཏེཤོད་བྱས་ནས་གྲུབ་པོ་དངོ་།“ལྗངོ་མདཤོགོ་མཉིམ་
ལས། འིཆམ་མཐུན་མཉིམ་གོནས”ཞརྟེས་པོ་བརྗེཤོད་དཤོན་ཡགྱིན་
པོའིགྱི་འིབྲགྱི་ཆུ་དངོ་རྨ་ཆུ། རྫ་ཆུ་བཅིས“ཆུ་གོསུམ”འིབབ་རྒྱུད་
ཀྱིགྱི་མཚཚོ་སྔོཤོན་དངོ་བཤོད་ལྗཤོངོས། སགྱི་ཁྲཤོན། ཡུན་ནན་བཅིས་ཀྱིགྱི་
ཁུལ(གྲོཤོངོ་ཁྱརྟེརི)ལྔའིགྱི་སྐྱོརྟེ་ཁོམས་ཁོཤོརི་ཡུགོ་སྲུངོ་སྐྱོཤོབ་མཉིམ་
འིབྲརྟེལ་གྲོཤོས་ཚཚོགོས་སྐོབས་གོཉིགྱིས་པོ་ལརྟེགོས་པོརི་བསྒྲུབས་ཏེརྟེ།
ས་ཁོཤོངོས་བརྒལ་བའིགྱི་སྒོཤོ ་ནས་སྐྱོརྟེ་ཁོམས་ཁོཤོརི་ཡུགོ་མཉིམ་
འིགོཤོགོ་མཉིམ་འིཛིཛིན་མཉིམ་སྐྱོཤོངོ་བྱརྟེད་པོའིགྱི་གྲོཤོས་མཐུན་བཞགོ
མགྱིགོ་སྔོའིགྱི་བརི་དུ། ཁུལ་ཡཤོངོས་ཀྱིགྱིས་ཞགྱིངོ་ཆརྟེན་རིགྱིམ་པོའིགྱི་

སྐྱོརྟེ་ཁོམས་དཔོརྟེ་སྟཤོན་སྡེརྟེ་བ36དངོ་ལྗངོ་མདཤོགོ་སླཤོབ་གྲྭ7ལྗངོ་
མདཤོགོ་སྡེརྟེ་ཁུལ1 ཞགྱིངོ་ཆརྟེན་རིགྱིམ་པོའིགྱི་ཁོཤོརི་ཡུགོ་སླཤོབ་གོསཤོ་རྟེརྟེན་
གོཞགྱི2བཅིས་བདརྟེ་བླགོ་ངོངོ་གོསརི་འིཛུགོས་བྱས་ཏེརྟེ། ལྗངོ་
མདཤོགོ་འིཕརྟེལ་རྒྱས་དངོ་སྐྱོརྟེ་ཁོམས་དཔོལ་ཡཤོན་འིཛུགོས་སྐྲུན་
ལགོ་བསྟརི་བྱརྟེད་པོའིགྱི་དཔོརྟེ་སྟཤོན་གོལ་ཆརྟེན་དུ་གྱུརི་ཡཤོད་ལ།

“རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱིགྱི་སྐྱོརྟེ་ཁོམས་བདརྟེ་འིཇགོས་སྲུངོ་ཡཤོལ་བརྟེན་པོཤོརི་
བཟོཤོས་ནས། གོཙངོ་གོསུམ་མགོཤོ་ཁུངོས་ཀྱིགྱི་སྐྱོརྟེ་ཁོམས་མགྱིངོ་བྱངོ་
བསྐྲུན་དགོཤོས”ཞརྟེས་པོ་དརྟེ་ཡུས་ཧྲུའུ་ས་ཁུལ་གྱིགྱི་ལས་བྱརྟེད་པོ་
དངོ་མངོ་ཚཚོགོས་ཡཤོངོས་ཁྱབ་ཀྱིགྱི་ངོཤོས་ཟོགྱིན་དུ་གྱུརི་འིདུགོ །

ཡུས་ཧྲུའུ་ཡིསྒྲིས་རྒྱུན་འཁྱོཕྱོངས་ལྷོཕྱོད་མིསྡེད་སྒོཕྱོས་སྐྱེསྡེ་ཁམིས་དཔོལ་ཡིཕྱོན་གྱིསྒྲི་མིཐོཕྱོ་ས་བསྐྲུན་པོ།


