
（（པརཔར་་ངོབྱོསངོབྱོས11པརཔར་་མིཐུདམིཐུད་་པཔ།།））ཀྲུངོ་དབྱོངོ་གིིགི་དཔལ་འབྱོབྱོར་
བྱོ་བོའགི་གྲོབྱོས་ཚོཚོགིིས་ཀྱིགི་བོཀབྱོད་སྒྲིགིགིི་ལྟེར། བོརྟནི་ཐོབྱོགིི་ཡོར་
བོརྩོབྱོནི་གྱིགི་བྱོ་བོའགི་སྤྱིགིའགི ་བྱོསྐྱེད་ཕྱོབྱོགིིས་རྒྱུནི་འཁྱོབྱོངོས། ཆེ་ཚོངོ་
ཞགིངོ་ཡོངོ་དགིི་པའགི་སྒོབྱོ་ནིས་འཕེསྐྱེལ་རྒྱས་ཀྱིགི་འདུ་ཤེསྐྱེས་གིིསར་
པ་ཁྱོབྱོནི་ཡོབྱོངོས་ནིས་ལགིི་ལསྐྱེནི་མིཐོར་ཕྱོགིནི་བྱོསྐྱེད་པ། རངོ་
འགུལ་ངོངོ་འཕེསྐྱེལ་རྒྱས་ཀྱིགི་རྣམི་པ་གིིསར་པར་ཞབོས་ཞུ་དངོ་
མིཉམི་འདྲསྐྱེས་བྱོས་ཏསྐྱེ། སྤུས་ཚོད་མིཐོབྱོ་བོའགི་འཕེསྐྱེལ་རྒྱས་ལ་
སྐུལ་འདསྐྱེད་གིིཏབྱོངོ་བོར་ཤུགིིས་རྒྱགིི་པ་དངོ་། རགིམིས་ནིད་
སྔབྱོནི་འགིིབྱོགིི་ཚོཚོད་འཛཛིནི་དངོ་དཔལ་འབྱོབྱོར་སྤྱིགི་ཚོཚོགིིས་འཕེསྐྱེལ་
རྒྱས་གིིཏབྱོངོ་རྒྱུར་སྔར་ལས་བོཟངོ་བོབྱོས་གིིཅགིགིི་གྱུར་འཆེར་
འགིིབྱོད་བྱོསྐྱེད་པ། འཕེསྐྱེལ་རྒྱས་དངོ་བོདསྐྱེ་འཇགིིས་ལ་སྔར་ལས་
བོཟངོ་བོབྱོས་གིིཅགིགིི་གྱུར་འཆེར་འགིིབྱོད་བྱོསྐྱེད་པ།“ དམིགིགིིས་
བོསལ་གིིཅགིགིི་དངོ་མིཐོབྱོ ་བོ་གིིཉགིས”ཀྱིགི་འཐོབོ་ཇུས་ལགིི་
བོསྟར་གིིཏགིངོ་ཟབོ་བྱོསྐྱེད་པ། སྐྱེསྐྱེ་ཁམིས་དཔལ་ཡོབྱོནི་གྱིགི་མིཐོབྱོ་ས་
རྒྱུ ནི ་ མི ཐུ ད ་ ནི ས ་ བོ སྐྲུ ནི ་ པ ། ཐོབྱོ ནི ་ ལ ས“ གིི ནིས ་
བོཞགི”མིགྱིབྱོགིིས་མྱུར་གྱིགིས་འཛུགིིས་སྐྲུནི་བྱོསྐྱེད་པ། ནིངོ་མིཁབྱོ་
རྒྱ་བོསྐྱེསྐྱེད་པའགི་འཐོབོ་ཇུས་ལགིི་བོསྟར་བྱོ་རྒྱུ་དསྐྱེ་མིཁབྱོ་འདབྱོནི་
ཐོད་ཀྱིགི་གྲུབོ་ཚུལ་རངོ་བོཞགིནི་གྱིགི་བོཅབྱོས་བོསྒྱུར་ཟབོ་སྤསྐྱེལ་བྱོ་
རྒྱུ་དངོ་ཟུངོ་འབྲསྐྱེལ་དམི་ཚོགིིས་བྱོས་ནིས། བོརྟནི་པབྱོའ ཛི་ངོངོ་
འཕེར་བོ་དངོ་། ལས་ཞུགིིས་བོརྟནི་པབྱོ་ཡོབྱོངོ་བོ། དངོབྱོས་གིིབྱོངོ་
བོརྟནི་པབྱོ ་ཡོབྱོངོ་བོ་བོཅས་ཀྱིགི་བྱོ་བོ་མིངོབྱོནི་གིིསལ་དབྱོད་པབྱོས་
ཡོགིི་པབྱོར་སྒྲུབོ་པ་དངོ་། ནུས་ལྡནི་གྱིགིས་ཉསྐྱེནི་ཁ་ཆེསྐྱེནི་པབྱོ ་
འགིིབྱོགིི་ཟབྱོནི་བྱོས་ནིས་སསྐྱེལ་བོ། དཔལ་འབྱོབྱོར་འཁབྱོར་སྐྱེབྱོད་
ཁྱོབྱོནི་ཡོབྱོངོས་ནིས་ལསྐྱེགིིས་སུ་འགྲོབྱོ་རྒྱུར་སྐུལ་འདསྐྱེད་གིིཏབྱོངོ་བོ།
སྤུས་ཚོད་ནུས་ལྡནི་གྱིགིས་མིཐོབྱོ་འདསྐྱེགིིས་གིིཏབྱོངོ་བོ་དངོ་གྲོངོས་
ཚོད་ལུགིིས་མིཐུནི་ངོངོ་འཕེར་རྒྱུ་མིངོབྱོནི་འགྱུར་ཡོབྱོངོ་བོ་བོཅས་
བྱོས་ནིས། མིཚོཚོ་བོབྱོད་མིཐོབྱོ་སྒོངོ་གིིགི་སྐྱེསྐྱེ་ཁམིས་སྲུངོ་སྐྱེབྱོབོ་དངོ་
སྤུས་ཚོད་མིཐོབྱོ་བོའགི་འཕེསྐྱེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདསྐྱེད་གིིཏབྱོངོ་བོའགི་
ཐོད་རྒྱུནི་ཆེད་མིསྐྱེད་པར་གྲུབོ་འབྲས་གིིསར་པ་ཐོབྱོབོ་པར་བྱོས་
ཏསྐྱེ། ཁྱོབྱོནི་ཡོབྱོངོས་ནིས་སྤྱིགི་ཚོཚོགིིས་རགིངོ་ལུགིིས་ཀྱིགི་དསྐྱེངོ་རབོས་
ཅནི་གྱིགི་རྒྱལ་ཁབོ་འཛུགིིས་སྐྲུནི་བྱོསྐྱེད་པའགི་མིཚོཚོ་སྔབྱོནི་གྱིགི་ལསྐྱེའུ་
ཞགིགིི་འབོད་པས་རྩོབྱོམི་དགིིབྱོས།
ཞགིངོ་ཆེསྐྱེནི་ཡོབྱོངོས་ཀྱིགི་དཔལ་འབྱོབྱོར་དངོ་སྤྱིགི་ཚོཚོགིིས་འཕེསྐྱེལ་

རྒྱས་ཀྱིགི་སྔབྱོནི་དཔགིི་དམིགིགིིས་འབོསྐྱེནི་གིིཙོཚོ་བོབྱོ་ནིགི། ཐོབྱོནི་སྐྱེསྐྱེད་
སྤྱིགིའགི་རགིནི་ཐོངོ5%ཡོས་མིས་འཕེར་བོར་བྱོས་ཏསྐྱེ། སྔར་ལས་
བོཟངོ་བོའགི་གྲུབོ་འབྲས་འཐོབྱོབོ་པར་བོརྩོབྱོནི་ལསྐྱེནི་བྱོ་རྒྱུ་དངོ་།
གྲོབྱོངོ་ཁྱོསྐྱེར་དངོ་གྲོབྱོངོ་རྡལ་དུ་མིགི་ཁྲིགི6ཡོནི་གིིསར་དུ་ལས་ཞུགིིས་
ཐུབོ་པ་དངོ་། རབྱོངོ་འབྲབྱོགིི་ཁུལ་གྱིགི་ངོལ་རྩོབྱོལ་ནུས་ཤུགིིས་མིགི་
ཐོསྐྱེངོས་ཁྲིགི106ལས་ཞུགིིས་གིིཞནི་བོསྒྱུར་ཐུབོ་པ། གྲོབྱོངོ་ཁྱོསྐྱེར་
དངོ་གྲོབྱོངོ་རྡལ་གྱིགི་ཐོབྱོ་འགིིབྱོད་ལས་ཀ་ཤེབྱོར་ཚོད་དངོ་། གྲོབྱོངོ་ཁྱོསྐྱེར་
དངོ་གྲོབྱོངོ་རྡལ་གྱིགི་བོརྟགིི་དཔྱོད་ལས་ཀ་ཤེབྱོར་ཚོད3.5%ནིངོ་
ཚུནི་དངོ5.5%ཡོས་མིས་སུ་ཚོཚོད ་འཛཛིནི ་ཐུབོ་པ། སྡོབྱོད ་
དམིངོས་ཀྱིགི་ཡོབྱོངོ་འབོབོ་འཕེར་ཚོད་དསྐྱེ་དཔལ་འབྱོབྱོར་འཕེར་
ཚོད་དངོ་གིིཞགི་རྩོའགི་ཆེ་ནིས་གིིཅགིགིི་འདྲ་ཡོགིནི་དགིིབྱོས་པ་དངོ་།
སྡོབྱོད་དམིངོས་ཀྱིགི་འཛད་སྤྱིབྱོད་རགིནི་གིིབྱོངོ་འཕེར་ཚོད3%ཡོས་
མིས་སུ་འཛཛིནི་དགིིབྱོས། འབྲུ་རགིགིིས་ཐོབྱོནི་ཚོད་བོསྡོབྱོམིས་འབོབྱོར་
ཏུནི་ཁྲིགི107ཡོནི་སྲུངོ་འཛཛིནི་བྱོསྐྱེད་དགིིབྱོས། འབྲགི་ཆུ་དངོ་རྨ་ཆུའགི་
གིིཞུངོ་རྒྱུད་དངོ་། རྫ་ཆུ་བོཅས་ཞགིངོ་ཆེསྐྱེནི་ནིས་ཐོབྱོནི་པའགི་ཆུ་
སྤུས་བོརྟནི་པབྱོའ ཛི་ངོངོ་རགིགིིསIIཡོནི་དུ་རྒྱུནི་སྲུངོ་ཐུབོ་པ་བྱོས་
ནིས། མིཁའ་དབུགིིས་ཀྱིགི་སྤུས་ཚོད་ལསྐྱེགིིས་པའགི་ཉགིནི་གྲོངོས་
ཀྱིགི་བོསྡུར་ཚོད96%ཡོནི་དུ་སླསྐྱེབོས་པ། ནུས་ཁུངོས་ཟད་གྲོབྱོནི་
འགྲོབྱོ་ཚོད“ལྔ་བོཅུ་བོཞགི”ཡོགི་འཆེར་འགིིབྱོད་ཀྱིགི་དུས་ཡུནི་ནིངོ་
རྒྱལ་ཁབོ་ཀྱིགིས་གིིཏནི་འབོསྐྱེབོས་བྱོས་པའགི་དམིགིགིིས་ཚོད་ནིངོ་
གིིཅགིགིི་གྱུར་འཆེར་འགིིབྱོད་ཀྱིགིས་ལསྐྱེགིིས་འགྲུབོ་བྱོ་རྒྱུ་དངོ་།

སྦགིིས་བོཙོཚོགིི་དངོབྱོས་རགིགིིས་གིིཙོཚོ་བོབྱོ་ཕྱོགིར་འབུད་ཉུངོ་གིིཏབྱོངོ་
བྱོ་རྒྱུ་དསྐྱེ་རྒྱལ་ཁབོ་ཀྱིགིས་གིིཏནི་འབོསྐྱེབོས་བྱོས་པའགི་དམིགིགིིས་
ཚོད་ནིངོ་དུ་ཚོཚོད་འཛཛིནི་བྱོསྐྱེད་དགིིབྱོས།
ཝུའུ་ཞའབྱོ་ཅུནི་གྱིགིས་བོསྟནི་དབྱོནི། གིིབྱོངོ་དུ་བོརྗོབྱོད་པའགི ་

དམིགིགིིས་འབོསྐྱེནི་བློངོ་བྱོར་དམིགིགིིས་ཏསྐྱེ། ཕྱོབྱོགིིས་བོདུནི་གྱིགི་བྱོ་
བོ་གིིཙོཚོ་གིིནིད་དུ་ལསྐྱེགིིས་པར་འཛཛིནི་དགིིབྱོས། གིིཅགིགིི་ནིགི་མི་
དངུལ་གིིཏབྱོངོ་ཚོད་ཆེསྐྱེ་རུ་བོཏངོ་ནིས་འཛད་སྤྱིབྱོད་བྱོསྐྱེད་ཤུགིིས་ཇསྐྱེ་
ཆེསྐྱེ ་དངོ་གིིདབྱོས་གིིཟུགིིས་སྟབྱོབོས་ཆེསྐྱེར་གིིཏབྱོངོ་དགིིབྱོས་ཤེགིངོ་།
དཔལ་འབྱོབྱོར ་ཁྱོབྱོནི ་ཡོབྱོངོས ་ནིས་སླར ་གིིསབྱོ ་དངོ ་ ། སྤུས་
འདསྐྱེགིིས་ཕེནི་སྤར་བྱོསྐྱེད་པར་སྐུལ་འདསྐྱེད་གིིཏབྱོངོ་དགིིབྱོས། སྲིགིད་
གིིཞུངོ་གིིགིས་མི་དངུལ་འཇབྱོགིི་པ་དངོ་སྲིགིད་ཇུས་ཀྱིགིས་སྐུལ་མི་
གིིཏབྱོངོ་བོ་རྒྱུནི་འཁྱོབྱོངོས་བྱོས་ནིས་སྤྱིགི་ཚོཚོགིིས་ཡོབྱོངོས་ཀྱིགིས་མི་
དངུལ་གིིཏབྱོངོ་བོར་སྐུལ་ཁྲིགིད་ནུས་ལྡནི་བྱོསྐྱེད་པ་དངོ་། འཛད་
སྤྱིབྱོད་སླར་གིིསབྱོ་དངོ་རྒྱ་སྐྱེསྐྱེད་གིིཏབྱོངོ་རྒྱུ་དསྐྱེ་དམིགིགིིས་བོསལ་གྱིགི་གིིབྱོ་
གིིནིས་སུ་འཇབྱོགིི་པ། དཔལ་འབྱོབྱོར་གིིབྱོངོ་དུ་སྤསྐྱེལ་བོའགི་ཤུགིིས་
རྒྱགིི་ས་དསྐྱེ་དངོབྱོས་གིིཞགིའགི་དཔལ་འབྱོབྱོར་ཐོབྱོགིི་འཇབྱོགིི་རྒྱུ་རྒྱུནི་
འཁྱོབྱོངོས་བོཅས་བྱོསྐྱེད་དགིིབྱོས། གིིཉགིས་ནིགི་ཐོབྱོནི་ལས་ཀྱིགི་འབྲསྐྱེལ་
ཐོགིི་དངོ་གིིསར་གིིཏབྱོད་ཀྱིགི་འབྲསྐྱེལ་ཐོགིི་མིཉམི་འདྲསྐྱེས་འབྲསྐྱེལ་
མིཐུད་ལ་སྐུལ་འདསྐྱེད་བོཏངོ་ནིས། ཐོབྱོནི་ལས་མི་ལགིི་དསྐྱེངོ་
རབོས་ཅནི་དུ་འགྱུར་བོའགི་ཆུ་ཚོད་མིཐོབྱོ་རུ་འདསྐྱེགིིས་པ། ཚོནི་
རྩོལ་གིིསར་སྐྲུནི་གྱིགི་ཆུ་ཚོད་ཤུགིིས་ཆེསྐྱེནི་པབྱོས་མིཐོབྱོ་རུ་འདསྐྱེགིིས་
པ་དངོ་། གིིསར་དར་ཐོབྱོནི་ལས་མིགྱིབྱོགིིས་མྱུར་གྱིགིས་སྐྱེསྐྱེད་སྲིགིངོ་
དངོ་སྟབྱོབོས་ཆེསྐྱེར་གིིཏབྱོངོ་བོ་དངོ་། སྲིབྱོལ་རྒྱུནི་གྱིགི་ཐོབྱོནི་ལས་བོསྒྱུར་
བོཀབྱོད་རགིམི་སྤར་ལ་དམི་འཛཛིནི་ནིནི་པབྱོ་བྱོསྐྱེད་དགིིབྱོས། གིིསུམི་ནིགི་
སྐྱེསྐྱེ་ཁམིས་དཔལ་ཡོབྱོནི་གྱིགི་མིཐོབྱོ་ས་རྒྱུནི་མིཐུད་ནིས་བོཏབྱོད་དསྐྱེ

“ཀྲུངོ་ཧྭའགི་ཆུ་ལྕོབྱོགིི”ནུས་ཤུགིིས་ཡོབྱོད་རྒུས་སྲུངོ་སྐྱེབྱོབོ་ཡོགིི་པབྱོ་
བྱོསྐྱེད་དགིིབྱོས། ཆུ་ཚོད་མིཐོབྱོ ་བོའགི ་སྒོབྱོ ་ནིས་རྒྱལ་ཁབོ་སྤྱིགི ་གླིགིངོ་
འཛུགིིས་སྐྲུནི་བྱོས་ཏསྐྱེ། སྤུས་ཚོད་མིཐོབྱོ་བོའགི་སྒོབྱོ་ནིས་སྐྱེསྐྱེ་ཁམིས་
ཁབྱོར་ཡུགིི་བོཅབྱོས་སྐྱེབྱོངོ་བྱོསྐྱེད་པ་དངོ་། ཚོད་གིིཞགི་མིཐོབྱོ་བོའགི་སྒོབྱོ་ནིས་
ལམི་ལུགིིས་གིིསར་སྐྲུནི་ལ་སྐུལ་འདསྐྱེད་གིིཏབྱོངོ་དགིིབྱོས། བོཞགི་ནིགི་
བློབྱོ་བོརྟནི་འགྱུར་མིསྐྱེད་ངོངོ་བོཅབྱོས་བོསྒྱུར་སྒོབྱོ་འབྱོསྐྱེད་གིིཏགིངོ་ཟབོ་ཏུ་
བོཏངོ་ནིས། ནིངོ་གིིནིས་ཀྱིགི་སྒུལ་ཤུགིིས་ཆེསྐྱེ་རུ་གིིཏབྱོངོ་བོཞགིནི་
འཕེསྐྱེལ་རྒྱས་ཀྱིགི་བོར་སྟབྱོངོ་རྒྱ་བོསྐྱེསྐྱེད་དགིིབྱོས།“གིིཡོབྱོ་འགུལ་སྤུ་
ཙོམི་ཡོངོ་མིགི་བྱོསྐྱེད་པ་གིིཉགིས”དངོབྱོས་འབོསྐྱེབོས་དབྱོནི་འཁྱོབྱོལ་ཏནི་
ཏགིགིི་བྱོས་ནིས། ཁྱོབོ་ཁབྱོངོས་གིིཙོཚོ་བོབྱོའ ཛི་བོསྒྱུར་བོཅབྱོས་ལ་སྐུལ་
འདསྐྱེད་གིིཏགིངོ་ཟབོ་གིིཏབྱོངོ་བོ་དངོ་། ཕྱོགི་ཕྱོབྱོགིིས་སུ་སྒོབྱོ་འབྱོསྐྱེད་པའགི་
དགིིསྐྱེ་མིཚོནི་གིིསར་པ་གིིཏབྱོད་ཅགི་ཐུབོ་བྱོསྐྱེད་དགིིབྱོས། ལྔ་ནིས་གྲོབྱོངོ་
ཁྱོསྐྱེར་དངོ་གྲོབྱོངོ་གིིསསྐྱེབོ་ཀྱིགི་ས་ཁབྱོངོས་མིཐུནི་སྦྱོབྱོར་འཕེསྐྱེལ་རྒྱས་ལ་
སྐུལ་འདསྐྱེད་བོཏངོ་ནིས། ནུས་ལྡནི་སྒོབྱོས་འཕེསྐྱེལ་རྒྱས་ཀྱིགི་སྤྱིགི་
ཡོབྱོངོས་ཕེནི་ནུས་ཆེསྐྱེ་རུ་གིིཏབྱོངོ་དགིིབྱོས། ཁྱོབྱོནི་ཡོབྱོངོས་ནིས་གྲོབྱོངོ་
གིིསསྐྱེབོ་དར་སྤསྐྱེལ་ལ་སྐུལ་འདསྐྱེད་གིིཏབྱོངོ་བོ་དངོ་། མིགི་ལྟེསྐྱེ་བོར་
འཛཛིནི་པའགི་དཔསྐྱེ་གིིསར་གྲོབྱོངོ་ཁྱོསྐྱེར་དངོ་གྲོབྱོངོ་རྡལ་ཅནི་ལ་སྐུལ་
སྤསྐྱེལ་ཏནི་ཏགིགིི་གིིཏབྱོངོ་བོ། ས་ཁབྱོངོས་འཕེསྐྱེལ་རྒྱས་གིིཏབྱོངོ་བོའགི་
འཕེར་སྣསྐྱེ་གིིསར་པ་སྐྱེསྐྱེད་སྲིགིངོ་ཧུར་ཐོགིི་བྱོསྐྱེད་དགིིབྱོས། དྲུགིི་ནིགི་
གིིཞགི ་རྩོའགི ་སྤྱིགི ་པའགི ་ཞབོས་ཞུར་ཤུགིིས་སྣབྱོནི ་བོརྒྱབོ་ནིས།
དམིངོས་འཚོཚོའགི་བོདསྐྱེ་སྐྱེགིད་རྒྱུནི་མིཐུད་ངོངོ་ཆེསྐྱེ་རུ་ཕྱོགིནི་པ། ལས་
ཞུགིིས་ལས་གིིཏབྱོད་དངོ་ཡོབྱོངོ་སྒོབྱོ་འཕེར་བོར་ནུས་ཤུགིིས་ཡོབྱོད་
རྒུས་སྐུལ་འདསྐྱེད་གིིཏབྱོངོ་བོ་དངོ་། མིགི་དམིངོས་ཡོགིད་ཚོཛིམི་པའགི་
སླབྱོབོ་གིིསབྱོ་ཧུར་ཐོགིི་ངོངོ་ལསྐྱེགིིས་པབྱོར་གིིཉསྐྱེར་བོ། བོདསྐྱེ་ཐོངོ་
མིཚོཚོ་སྔབྱོནི་འཛུགིིས་སྐྲུནི་ལ་ཕྱོབྱོགིིས་སྒོབྱོ ་མིབྱོ ་ནིས་སྐུལ་འདསྐྱེད་
གིིཏབྱོངོ་བོ། གིིཞགི་རྩོའགི་སྤྱིགི་པའགི་ཞབོས་ཞུའགི་ཆུ་ཚོད་གིིབྱོམི་སྟབོས་
བོརྟནི་པབྱོའ ཛི་ངོངོ་མིཐོབྱོ་རུ་གིིཏབྱོངོ་བོ། མིགི་རགིགིིས་སབྱོ་སབྱོ་མིཉམི་དུ་
དར་རྒྱས་གིིབྱོངོ་འཕེསྐྱེལ་འགྲོབྱོ ་བོར་སྐུལ་འདསྐྱེད་བྱོསྐྱེད་དགིིབྱོས།
བོདུནི་ནིགི་སྤྱིགི་ཚོཚོགིིས་བོཅབྱོས་སྐྱེབྱོངོ་གིིགི་དསྐྱེངོ་རབོས་ཅནི་འབུར་དུ་

ཐོབྱོནི་པ་བྱོས་ནིས། བོདསྐྱེ་འཇགིིས་དངོ་འཆེམི་མིཐུནི། བོརྟནི་
བོརླིགིངོ་བོཅས་ཀྱིགི་འཕེསྐྱེལ་རྒྱས་ཁབྱོར་ཡུགིི་ཅགིགིི་སྟབྱོབོས་ཤུགིིས་
གིིཅགིགིི་བོསྡུས་ཀྱིགིས་བོསྐྲུནི་དགིིབྱོས། འབྲུ་རགིགིིས་དངོ་ཐོབྱོནི་
ཁུངོས་དངོ་ནུས་ཁུངོས་བོདསྐྱེ་འཇགིིས་ཡོབྱོངོ་བོར་འགིིནི་ལསྐྱེནི་
ཏནི་ཏགིགིི་བྱོས་ནིས། དཔལ་འབྱོབྱོར་ཁྱོབོ་ཁབྱོངོས་ཀྱིགི་ཉསྐྱེནི་ཁ་
གིིནིད་ཁསྐྱེལ་དངོ་ཕེནི་ནུས་ལྡནི་པའགི་སྒོབྱོ་ནིས་འགིིབྱོགིི་ཟབྱོནི་དངོ་།
བོདསྐྱེ་འཇགིིས་ཐོབྱོནི་སྐྱེསྐྱེད་དངོ་གིིནིབྱོད་འགིིབྱོགིི་གིིནིབྱོད་སསྐྱེལ་གྱིགི་བྱོ་
བོ་མྱུར་དུ་དམི་འཛཛིནི་བོཅས་བྱོས་ཏསྐྱེ། ཆུ་ཚོད་སྔར་ལས་
མིཐོབྱོ་བོའགི་བོདསྐྱེ་འཇགིིས་མིཚོཚོ་སྔབྱོནི་འཛུགིིས་སྐྲུནི་བྱོསྐྱེད་དགིིབྱོས།
ཝུའུ་ཞའབྱོ ་ཅུནི་གྱིགིས་བོསྟནི་དབྱོནི། ངོ་ཚོཚོས་སྔར་མུས་

བོཞགིནི་བོཟབྱོ་ཚོཚོགིིས་དངོ་། གུངོ་གིིཞབྱོནི་ཚོཚོགིིས་པ། བུད་མིསྐྱེད་
མིཉམི་འབྲསྐྱེལ་ལྷནི་ཚོཚོགིིས། རྒྱ་གྲོམི་དམིར་པབྱོ ་ཚོཚོགིིས་པ་
སབྱོགིིས་མིངོ་ཚོཚོགིིས་ཚོཚོགིིས་པའགི་རྩོ་འཛུགིིས་ཀྱིགིས་ནུས་པ་སྔར་
ལས་ཆེསྐྱེ་བོ་འདབྱོནི་སྤསྐྱེལ་བྱོ་རྒྱུར་རྒྱབོ་སྐྱེབྱོར་བྱོས་ནིས། ཕྱོགི་དབྱོནི་
ཕྱོགིར་སྡོབྱོད་རངོ་མིགི་དངོ་། ཞངོ་ཀངོ་ཨའབྱོ་མིབྱོནི། ཐོའསྐྱེ་ཝནི་བོཅས་
དངོ་། གིིསར་འགྱུར་དཔསྐྱེ ་སྐྲུནི། སྤྱིགི ་ཚོཚོགིིས་ཚོནི་རགིགིི་བློབྱོ ་
འདྲགི། རགིགིི་གིིནིས་ལབྱོ་རྒྱུས་དངོ་། ས་གིིནིས་ཀྱིགི་ལབྱོ་རྒྱུས་དསྐྱེབོ་
ཐོསྐྱེར། ཡོགིགིི་ཚོགིིས་སབྱོགིིས་ཀྱིགི་བྱོ་བོར་ཉམིས་འགྱུར་གིིསར་པ་
སླར་ཡོངོ་མིངོབྱོནི་པར་བྱོས་ནིས། རྒྱལ་སྲུངོ་དངོ་དམིགིི་དཔུངོ་
དསྐྱེངོ་རབོས་ཅནི་དུ་འགྱུར་རྒྱུར་རྒྱབོ་སྐྱེབྱོར་བྱོ་རྒྱུ་ཡོགིནི།
ཝུའུ་ཞའབྱོ་ཅུནི་གྱིགིས་ནིནི་གྱིགིས་བོསྟནི་དབྱོནི། སྲིགིད་གིིཞུངོ་

རངོ་ངོབྱོས་འཛུགིིས་སྐྲུནི་ལ་ཁྱོབྱོནི་ཡོབྱོངོས་ནིས་ཤུགིིས་སྣབྱོནི་པ་
དངོ་།“ ངོསྐྱེས་པར་གིིསུམི”ཡོགིད་ལ་བོརྟནི་པབྱོར་ངོསྐྱེས་པ།
ལྷགིི་བོསམི་རྣམི་དགིི་ངོངོ་རངོ་འགིིནི་གིིཙོངོ་སྒྲུབོ་བྱོསྐྱེད་པ།
དར་ཆེ་གིིསལ་སྟབྱོནི་གྱིགིས་ཆེབོ་སྲིགིད་ལ་དབྱོ་སྣངོ་བྱོསྐྱེད་པ། ཁྲིགིམིས་
ལྟེར་སྲིགིད་འཛཛིནི་ཚོད་གིིཞགིར་གིིཙོཛིགིིས་འཛཛིནི་བྱོསྐྱེད་པ། སྤྱིབྱོད་
ཚུལ་བོསྒྱུར་ནིས་སྔབྱོནི་ཐོབྱོནི་བོརྩོབྱོནི་ལསྐྱེནི་བྱོསྐྱེད་པ། སླབྱོབོ་སྦྱོབྱོངོ་
དངོ་ལགིི་ལསྐྱེནི་མིཉམི་འབྲསྐྱེལ་གྱིགིས་ནུས་ཤུགིིས་བོསྐྱེསྐྱེད་པ།
སྤྱིབྱོད་གིིཙོངོ་གིིཞུངོ་དྲངོ་ངོངོ་ཚོད་མིཐོའ་སྲུངོ་བོ་བོཅས་བྱོས་
ནིས། མིགི་དམིངོས་ཡོགིད་ཚོཛིམི་པའགི་ཞབོས་ཞུ་རྣམི་པའགི་སྲིགིད་
གིིཞུངོ་ཞགིགིི་ཧུར་བོརྩོབྱོནི་གྱིགིས་བོསྐྲུནི་དགིིབྱོས།
ཝུའུ་ཞའབྱོ་ཅུནི་གྱིགིས་མིཇུགིི་མིཐོར་ནིནི་གྱིགིས་བོསྟནི་དབྱོནི།

འཐོབོ་ལམི་གིིསར་པའགི་ཐོབྱོགིི་དཔའ་ངོར་ཆེསྐྱེནི་པབྱོས་མིདུནི་
བོསྐྱེབྱོད་བྱོསྐྱེད་དགིིབྱོས་པ་དངོ་། ལས་འགིིནི་གིིསར་པ་ཕྲགིི་ཏུ་
འཁུར་དགིིབྱོས། ངོ་ཚོཚོས་བློབྱོ་མིཐུནི་ཞགི་ཅགིནི་ཕེགིངོ་སྲིབྱོགིི་ཤེགིངོ་ཡོགིནི་
པའགི་ཏངོ་ཀྲུངོ་དབྱོངོ་གིིགི་མིཐོའ་འཁབྱོར་དུ་སྔར་བོས་མིཐུནི་
སྒྲིགིལ་དམི་ཟབོ་བྱོས་ཏསྐྱེ། ཀྲུངོ་གིིབྱོའ ཛི་ཁྱོད་ཆེབྱོས་ལྡནི་པའགི ་སྤྱིགི ་
ཚོཚོགིིས་རགིངོ ་ལུགིིས་ཀྱིགི ་རླིབོས་ཆེསྐྱེནི ་དར་ཆེ ་མིཐོབྱོནི ་པབྱོར ་
བོསྒྲིསྐྱེངོས་ནིས། སྙིགིངོ་སྟབྱོབོས་ཆེསྐྱེར་བོསྐྱེསྐྱེད་དངོ་དཔའ་ངོར་ཞུམི་
མིསྐྱེད་ཀྱིགིས་མིདུནི་དུ་བོསྐྱེབྱོད་དསྐྱེ། ཁྱོབྱོནི་ཡོབྱོངོས་ནིས་སྤྱིགི་ཚོཚོགིིས་
རགིངོ་ལུགིིས་དསྐྱེངོ་རབོས་ཅནི་གྱིགི་རྒྱལ་ཁབོ་འཛུགིིས་སྐྲུནི་བྱོསྐྱེད་
པའགི་མིཚོཚོ་སྔབྱོནི་གྱིགི་ལསྐྱེའུ་འབོད་པས་རྩོབྱོམི་དགིིབྱོས།
ཞགིངོ་ཆེསྐྱེནི་སྐབོས་བོཅུ་གིིསུམི་པའགི་དམིངོས་ཆེསྐྱེནི་རྒྱུནི་

ལས་ཨུ་ཡོབྱོནི་ལྷནི་ཁངོ་གིིགི་ཁབྱོངོས་མིགི་དངོ་། ཞགིངོ་ཆེསྐྱེནི་ཏངོ་ཨུའགི་
འབྲསྐྱེལ་ཡོབྱོད་སྡོསྐྱེ་ཁགིི་གིིགི་འགིིནི་འཁུར་བློབྱོ་མིཐུནི། ཚོཚོགིིས་ཆེསྐྱེནི་
གྱིགི་དྲུངོ་ཡོགིགིི་ཆེསྐྱེནི་མིབྱོ་གིིཞབྱོནི་པ། ཞགིངོ་ཆེསྐྱེནི་དམིངོས་ཆེསྐྱེནི་རྒྱུནི་
ལས་ཨུ་ཡོབྱོནི་ལྷནི་ཁངོ་གིིགི་དབྱོནི་སྒྲུབོ་ལས་ཁུངོས་དངོ་བྱོ་བོའགི་
ལས་ཁུངོས་ཀྱིགི་འགིིནི་འཁུར་བློབྱོ་མིཐུནི། ཞགིངོ་ཆེསྐྱེནི་སྲིགིད་གིིཞུངོ་
གིིགི་གྲུབོ་ཆེའགི་སྡོསྐྱེ་ཁགིི་གིིགི་འགིིནི་འཁུར་བློབྱོ་མིཐུནི་དངོ་། ཞགིངོ་ཆེསྐྱེནི་
ལྟེ་ཞགིབོ་ཨུ་ཡོབྱོནི་ལྷནི་ཁངོ་གིིགི་ཀྲུའུ་རསྐྱེནི་གིིཞབྱོནི་པ། ཞགིངོ་ཆེསྐྱེནི་མིཐོབྱོ་
རགིམི་མིགི་དམིངོས་ཁྲིགིམིས་ཁངོ་གིིགི་ཡོབྱོནི་ཀྲངོ་གིིཞབྱོནི་པ། ཞགིངོ་ཆེསྐྱེནི་
མིགི་དམིངོས་ཞགིབོ་དཔྱོབྱོད་ཁངོ་གིིགི་ཞགིབོ་དཔྱོབྱོད་ཀྲངོ་གིིཞབྱོནི་པ།
ཞགིངོ་ཆེསྐྱེནི་སྲིགིད་གྲོབྱོས་སྐབོས་བོཅུ་གིིསུམི་པའགི་ཨུ་ཡོབྱོནི་སབྱོགིིས་
ཚོཚོགིིས་ཆེསྐྱེནི་ལ་ཟུར་ཞུགིིས་བྱོས་ཡོབྱོད། །
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