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ཕྱོཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།

（（པརིཔརི་་ངོཕྱོསངོཕྱོས24པརིཔརི་་མེཐུདེམེཐུདེ་་པཔ།།））ལགོ་ལབྱེནི་གོསརི་གོཏོཕྱོདེ། ལམེ་
ལུགོས་གོསརི་གོཏོཕྱོདེ། རིསྦྱིགོ་གོནིས་གོསརི་གོཏོཕྱོདེ་བཅས་བྱེབྱེདེ་
པ་དེངོ་དེབྱེ་བཞསྦྱིནི་ཕྱོཕྱོགོས་གོཞནི་པ་གོངོ་ཅསྦྱིའསྦྱི་ཐོདེ་ཀྱིསྦྱི་གོསརི་
གོཏོཕྱོདེ་བྱེབྱེདེ་པརི་རྒྱུནི་ཆེདེ་མེབྱེདེ་པརི་སྐུལ་སྤེབྱེལ་གོཏོཕྱོངོ་བ་དེངོ་།
ཀུནི་གྱིསྦྱི་འགོཕྱོ་མེ་བྱེབྱེདེ་ཕོཕྱོདེ་པ། སྔོཕྱོནི་རིབས་པ་བསྐྱཕྱོདེ་མེ་ཐུབ་པའསྦྱི་
ལམེ་དུ་བསྐྱཕྱོདེ་པ་བཅས་བྱེས་པས། དེཀོའ་སྡུགོ་དེངོ་ཉེབྱེནི་ཁ་
གོངོ་གོསྦྱིས་ཀྱིངོ་ཏོངོ་དེངོ་མེསྦྱི་དེམེངོས་མེདུནི་དུ་སྐྱཕྱོདེ་པའསྦྱི་གོཕྱོམེ་
སྟོབས་འགོཕྱོགོ་ཐུབ་མེབྱེདེ། ངོ་ཚཚོས་དུས་རིབས་ཀྱིསྦྱི་འཕོབྱེལ་ཕྱོཕྱོགོས་
དེངོ་བསྟུནི་ཞསྦྱིངོ་། མེསྦྱི་དེམེངོས་ཀྱིསྦྱི་འདེཕྱོདེ་དེཕྱོནི་སྒྲུབ་པ་དེངོ་། སྒྱུརི་
བཅཕྱོས་ལ་སྐུལ་འདེབྱེདེ་གོཏོཕྱོངོ་ཕོཕྱོདེ་པ། འགྱུརི་ལྡོཕྱོགོ་ལ་ངོཕྱོས་
འཛིཛིནི་ཡངོ་དེགོ་དེངོ་། ཚནི་རིསྦྱིགོ་དེངོ་མེཐུནི་པའསྦྱི་སྒཕྱོ་ནིས་འགྱུརི་
ལྡོཕྱོགོ་གོཏོཕྱོངོ་བ། རིངོ་འགུལ་གྱིསྦྱིས་འགྱུརི་ལྡོཕྱོགོ་ཡཕྱོངོ་ཐོབས་བྱེབྱེདེ་
པ། ནིམེ་ཡངོ་རིབྱེངོས་པཕྱོརི་མེསྦྱི་འགྱུརི་བ། ནིམེ་ཡངོ་འཕོབྱེལ་མེབྱེདེ་
རིངོ་སཕྱོརི་མེསྦྱི་གོནིས་པ་བཅས་བྱེས་ཚཚེ། མེསྦྱི་རྣམེས་ཧ་ལས་ཧངོ་
སངོ་བརི་བྱེབྱེདེ་པའསྦྱི་མེསྦྱི་ཡུལ་གྱིསྦྱི་ངོཕྱོ ་མེཚརི་སྔོརི་ལས་མེངོ་པཕྱོ་
གོསརི་སྐྲུནི་བྱེབྱེདེ་ཐུབ་ངོབྱེས་རིབྱེདེ།

((བརྒྱདེབརྒྱདེ།། )) འཐོབའཐོབ་་རྩཕྱོདེརྩཕྱོདེ་་བྱེབྱེདེབྱེབྱེདེ་་ཕོཕྱོདེཕོཕྱོདེ་་པཔ་་རྒྱུནིརྒྱུནི་་འཁྱོཕྱོངོསའཁྱོཕྱོངོས་་བྱེབྱེདེབྱེབྱེདེ་་
པཔ།། འཐོབ་རྩཕྱོདེ་བྱེབྱེདེ་ཕོཕྱོདེ་པ་དེངོ་རྒྱལ་ཁ་ལབྱེནི་ཕོཕྱོདེ་པ་ནིསྦྱི་ཏོངོ་
དེངོ་མེསྦྱི་དེམེངོས་ཀྱིསྦྱི་འགྲོནི་ཟླ་བྲེལ་བའསྦྱི་བསམེ་པའསྦྱི་སྟོཕྱོབས་
ཤུགོས་ཆེབྱེནི་པཕྱོ་ཞསྦྱིགོ་ཡསྦྱིནི། ཏོངོ་དེངོ་མེསྦྱི་དེམེངོས་ལ་ཐོཕྱོབ་པའསྦྱི་
གྲུབ་འབྲེས་ཡཕྱོདེ་ཚདེ་ནིསྦྱི་རྒྱུནི་ཆེདེ་མེབྱེདེ་པརི་འཐོབ་རྩཕྱོདེ་བྱེས་
ནིས་ཐོཕྱོབ་པ་ཡསྦྱིནི་པ་ལས། གོནིམེ་ནིས་ལྷུངོ་བའམེ་ཡངོ་ནི་
གོཞནི་གྱིསྦྱིས་གོནིངོ་སྦྱིསྦྱིནི་བྱེས་ནིས་ཐོཕྱོབ་པ་གོཏོནི་ནིས་མེསྦྱིནི།
ཏོངོ་ནིསྦྱི་ནིངོ་རྩཕྱོདེ་ཕྱོསྦྱི་འཁྲུགོ་གོསྦྱི་ཁྲཕྱོདེ་ནིས་དེབུ་བརྙེབྱེས་པ་དེངོ་།
དེཀོའ་ངོལ་མེངོ་པཕྱོའ ཛི་ཁྲཕྱོདེ་ནིས་འཚརི་ལཕྱོངོས་བྱུངོ་། འགོགོ་
སྒྲོཕྱོལ་དེཀོའ་སབྱེལ་གྱིསྦྱི་ཁྲཕྱོདེ་ནིས་སྟོཕྱོབས་ཆེབྱེརི་གྱུརི་པ་ཡསྦྱིནི་པས།
མེསྦྱི་དེམེངོས་དེངོ་། རྒྱལ་ཁབ། མེསྦྱི་རིསྦྱིགོས་བཅས་ཀྱིསྦྱི་ཆེབྱེདེ་དེངོ་།
ཕུགོས་བསམེ་དེངོ་དེདེ་སབྱེམེས་ཀྱིསྦྱི་ཆེབྱེདེ་དུ། དེགྲོ་བཕྱོ་ཅསྦྱི་འདྲའསྦྱི་
སྟོཕྱོབས་དེངོ་ལྡོནི་ཞསྦྱིངོ་། འགྲོཕྱོ་ལམེ་ཅསྦྱི་འདྲའསྦྱི་ཉེབྱེནི་ཁ་ཆེབྱེ་བ་དེངོ་།
འགྲོནི་སློཕྱོངོ་ཅསྦྱི་འདྲའསྦྱི་ཛི་དྲགོ་ཆེབྱེ་ནིའངོ་། ཏོངོ་ལ་གོཏོནི་ནིས་
འཇིསྦྱིགོས་སྐྲགོ་མེསྦྱི་མེངོའ་ཞསྦྱིངོ་། གོཏོནི་ནིས་ཕྱོསྦྱིརི་བཤོཕྱོལ་མེསྦྱི ་
བྱེབྱེདེ་ལ། རིངོ་སྲཕྱོགོ་བློཕྱོས་གོཏོཕྱོངོ་བརི་མེསྦྱི་སྐྲགོ་པ་དེངོ་། ལནི་
བརྒྱརི་ཕོམེ་རུངོ་དེཔའ་མེསྦྱི་ཞུམེ། ངོ་ཚཚོས་འཐོབ་རྩཕྱོདེ་རླབས་
པཕྱོ་ཆེབྱེ་གོསརི་པའསྦྱི་ལཕྱོ་རྒྱུས་ཀྱིསྦྱི་ཁྱོདེ་ཆེཕྱོས་ཁཕྱོངོ་དུ་ཆུདེ་པ་དེངོ་།
ལཕྱོ་རྒྱུས་ཀྱིསྦྱི་གོཕྱོ་སྐབས་དེམེ་འཛིཛིནི་དེངོ་བབྱེདེ་སྤྱོཕྱོདེ་ཡགོ་པཕྱོ་བྱེས་
ཏོབྱེ། ལགོ་པ་སུ་སྔོ་རྩཕྱོདེ་པ་དེངོ་རིངོ་འགུལ་ཆེབྱེ་བ་དེངོ་། འཐོབ་
རྩཕྱོདེ་ཀྱིསྦྱི་སྙིསྦྱིངོ་སྟོཕྱོབས་དེརི་སྤེབྱེལ་དེངོ་འཐོབ་རྩཕྱོདེ་ཀྱིསྦྱི་འཇིཕྱོནི་ཐོངོ་
ཆེབྱེ་རུ་གོཏོཕྱོངོ་བ། ཏོངོ་ཡཕྱོངོས་དེངོ་རྒྱལ་ཡཕྱོངོས་མེསྦྱི་དེམེངོས་ཀྱིསྦྱི་
བློཕྱོ་རྩ་དེངོ་སྟོཕྱོབས་ཤུགོས་གོཕྱོངོ་བུརི་བསྒྲོསྦྱིལ་བ་བཅས་བྱེས་ཚཚེ།
སྔོཕྱོནི་དེཔགོ་བྱེབྱེདེ་ཐུབ་པ་དེངོ་སྔོཕྱོནི་དེཔགོ་བྱེབྱེདེ་དེཀོའ་བའསྦྱི་
ཉེབྱེནི་ཁ་དེངོ་འགྲོནི་སློཕྱོངོ་ཐོམེས་ཅདེ་ལས་རྣམེ་པརི་རྒྱལ་ཐུབ་
ངོབྱེས་རིབྱེདེ།

((དེགུདེགུ།། )) འཐོབའཐོབ་་ཕྱོཕྱོགོསཕྱོཕྱོགོས་་གོཅསྦྱིགོགོཅསྦྱིགོ་་གྱུརིགྱུརི་་རྒྱུནིརྒྱུནི་་འཁྱོཕྱོངོསའཁྱོཕྱོངོས་་བྱེབྱེདེབྱེབྱེདེ་་
པཔ།། མེཐུནི་སྒྲོསྦྱིལ་ནིསྦྱི ་སྟོཕྱོབས་ཤུགོས་ཡསྦྱིནི། ཆེབྱེས་རྒྱ་ཆེབྱེ ་བའསྦྱི ་
འཐོབ་ཕྱོཕྱོགོས་གོཅསྦྱིགོ་གྱུརི་འཛུགོས་པ་ནིསྦྱི་ཏོངོ་དེགྲོ་ལས་རྣམེ་
པརི་རྒྱལ་ཐུབ་པའསྦྱི་ཐོབས་མེཆེཕྱོགོ་གོལ་ཆེབྱེནི་ཞསྦྱིགོ་ཡསྦྱིནི་ལ།
ཏོངོ་གོསྦྱིས་སྲསྦྱིདེ་སྐྱཕྱོངོ་རྒྱལ་དེརི་བྱེབྱེདེ་ཐུབ་པའསྦྱི་ཐོབས་མེཆེཕྱོགོ་
གོལ་ཆེབྱེནི་ཞསྦྱིགོ་ཀྱིངོ་ཡསྦྱིནི། ཏོངོ་གོསྦྱིས་ཐོཕྱོགོ་མེཐོའ་བརི་གོསུམེ་
དུ་མེཐུནི་སྒྲོསྦྱིལ་ཆེབྱེནི ་པཕྱོ ་དེངོ ་མེཉེམེ་འབྲེབྱེལ་ཆེབྱེནི ་པཕྱོ ་རྒྱུནི་
འཁྱོཕྱོངོས་དེངོ་། མེཐུནི་སྒྲོསྦྱིལ་བྱེབྱེདེ་ཐུབ་པའསྦྱི་སྟོཕྱོབས་ཤུགོས་
ཡཕྱོདེ་ཚདེ་ལ་མེཐུནི་སྒྲོསྦྱིལ། སྐུལ་སློཕྱོངོ་བྱེབྱེདེ་ཐུབ་པའསྦྱི་མེཐུནི་
རྐྱེབྱེནི་ཡཕྱོདེ་ཚདེ་སྐུལ་སློཕྱོངོ་བྱེས་ཏོབྱེ། སྲསྦྱིདེ་ཏོངོ་གོསྦྱི་འབྲེབྱེལ་བ་དེངོ་།
མེསྦྱི ་རིསྦྱིགོས་ཀྱིསྦྱི ་འབྲེབྱེལ་བ། ཆེཕྱོས་ལུགོས་ཀྱིསྦྱི་འབྲེབྱེལ་བ། རིསྦྱིམེ་
གྲོས་ཀྱིསྦྱི་འབྲེབྱེལ་བ། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱོསྦྱི་ནིངོ་གོསྦྱི་སྤུནི་ཟླའསྦྱི་འབྲེབྱེལ་བ་
བཅས་ཞསྦྱི་མེཐུནི་ཡཕྱོངོ་བརི་སྐུལ་འདེབྱེདེ་བཏོངོ་ནིས། གོངོ་ཐུབ་

ཅསྦྱི་ཐུབ་ཀྱིསྦྱིས་མེཉེམེ་དུ་འབདེ་འཐོབ་བྱེབྱེདེ་པའསྦྱི་སྟོཕྱོབས་ཤུགོས་
གོཕྱོངོ་བུརི་བསྒྲོསྦྱིལ་ཡཕྱོདེ། ངོ་ཚཚོས་མེསྦྱི་རིསྦྱིགོས་ཁགོ་གོསྦྱི་མེཐུནི་སྒྲོསྦྱིལ་
ཆེབྱེནི་པཕྱོ་དེངོ་། རྒྱལ་ཡཕྱོངོས་མེསྦྱི་དེམེངོས་ཀྱིསྦྱི་མེཐུནི་སྒྲོསྦྱིལ་ཆེབྱེནི་པཕྱོ།
ཀྲུངོ་ཧྭའསྦྱི་བུ་ཕྲུགོ་ཡཕྱོངོས་ཀྱིསྦྱི་མེཐུནི་སྒྲོསྦྱིལ་ཆེབྱེནི་པཕྱོ་བཅས་རྒྱུནི་
ཆེདེ་མེབྱེདེ་པརི་སྲ་བརྟནི་དེངོ་འཕོབྱེལ་རྒྱས་གོཏོཕྱོངོ་བ་དེངོ་།
ཀྲུངོ་ཧྭ་མེསྦྱི་རིསྦྱིགོས་གོཅསྦྱིགོ་མེཐུནི་ཚཚོགོས་པའསྦྱི་འདུ་ཤོབྱེས་བརྟནི་
པཕྱོརི་བཙུགོས་ནིས། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱོསྦྱི་ནིངོ་གོསྦྱི་ཀྲུངོ་ཧྭའསྦྱི་བུ་ཕྲུགོ་
ཡཕྱོངོས་ཀྱིསྦྱི་བསམེ་བློཕྱོ་གོཏོཕྱོངོ་ས་གོཅསྦྱིགོ་དེངོ་ཤོབྱེདེ་ཤུགོས་འདེཕྱོནི་
ས་གོཅསྦྱིགོ་ཡསྦྱིནི་པའསྦྱི་གོསཕྱོནི་ཉེམེས་ལྡོནི་པའསྦྱི་རྣམེ་པ་ཆེགོས་
ཚཚེ། ཀྲུངོ་ཧྭ་མེསྦྱི་རིསྦྱིགོས་བསྐྱརི་དེརི་རླབས་པཕྱོ་ཆེབྱེ་ཡཕྱོངོ་བ་མེངོཕྱོནི་
འགྱུརི་བྱེབྱེདེ་པའསྦྱི་བརྗིསྦྱིདེ་ཆེབྱེའསྦྱི་སྟོཕྱོབས་ཤུགོས་གོཅསྦྱིགོ་ཏུ་བསྒྲོསྦྱིལ་
ཐུབ་ངོབྱེས་རིབྱེདེ།

((བཅུབཅུ།། )) རིངོརིངོ་་ངོཕྱོསངོཕྱོས་་གོསརིགོསརི་་བརྗིབྱེབརྗིབྱེ་་རྒྱུནིརྒྱུནི་་འཁྱོཕྱོངོསའཁྱོཕྱོངོས་་བྱེབྱེདེབྱེབྱེདེ་་པཔ།།
རིངོ་ངོཕྱོས་གོསརི་བརྗིབྱེ་བྱེབྱེདེ་ཕོཕྱོདེ་པ་ནིསྦྱི་ཀྲུངོ་གོཕྱོའ ཛི་གུངོ་ཁྲནི་ཏོངོ་
འདེསྦྱི་སྲསྦྱིདེ་ཏོངོ་གོཞནི་དེངོ་མེསྦྱི་འདྲ་བརི་ཁྱོདེ་འབྱེབྱེདེ་བྱེབྱེདེ་ཀྱིསྦྱི་
མེཚཚོནི་རྟགོས་མེངོཕྱོནི་གོསལ་དེཕྱོདེ་པཕྱོ ་ཞསྦྱིགོ་ཡསྦྱིནི། རིངོ་ངོཕྱོས་
གོསརི་བརྗིབྱེའསྦྱི་སྙིསྦྱིངོ་སྟོཕྱོབས་ནིསྦྱི་ཏོངོ་གོསྦྱི་ལངོ་ཚཚོའསྦྱི་གོསཕྱོནི་ཤུགོས་
ནིམེ་ཡངོ་མེསྦྱི་ཉེམེས་པརི་བྱེབྱེདེ་པའསྦྱི་འདེབྱེགོས་སྐྱཕྱོརི་ཆེབྱེནི་པཕྱོ་ཞསྦྱིགོ་
ཡསྦྱིནི། སྔོཕྱོནི་ཐོཕྱོནི་གྱིསྦྱི་མེརི་ཁབྱེ་སསྦྱིའསྦྱི་རིསྦྱིངོ་ལུགོས་ཀྱིསྦྱི་སྲསྦྱིདེ་ཏོངོ་ནིསྦྱི་
རྒྱུནི་ཆེདེ་མེབྱེདེ་པརི་རིངོ་ངོཕྱོས་གོསརི་བརྗིབྱེ་བྱེབྱེདེ་པའསྦྱི་གོཕྱོ་རིསྦྱིམེ་
ཁྲཕྱོདེ་ཞུནི་བརྡརི་བྱེས་ནིས་བྱུངོ་བ་ཞསྦྱིགོ་ཡསྦྱིནི་པ་ལས་རིངོ་བྱུངོ་
ལྷུནི་གྱིསྦྱིས་གྲུབ་པ་ཞསྦྱིགོ་མེསྦྱིནི། ཏོངོ་ལཕྱོ་བརྒྱའསྦྱི་འགྱུརི་ལྡོཕྱོགོ་ཆེབྱེནི་
པཕྱོའ ཛི་ནིངོ་བརྒྱུདེ་ཀྱིངོ་སྔོརི་བས་གོསཕྱོནི་ཤུགོས་ཀྱིསྦྱིས་ཁབྱེངོས་
པརི་གྱུརི་པའསྦྱི་གོསངོ་བ་ནིསྦྱི་ཐོཕྱོགོ་མེཐོའ་བརི་གོསུམེ་དུ་བདེབྱེནི་
དེཕྱོནི་རྒྱུནི་འཁྱོཕྱོངོས་དེངོ་ནིཕྱོརི་འཁྲུལ་དེགོ་བཅཕྱོས་བྱེས་པའསྦྱི་
རྐྱེབྱེནི་གྱིསྦྱིས་ཡསྦྱིནི། ཏོངོ་རླབས་པཕྱོ་ཆེབྱེ་ཡསྦྱིནི་དེཕྱོནི་ནིསྦྱི་ནིཕྱོརི་འཁྲུལ་མེསྦྱི་
བཟཕྱོ་བའསྦྱི་རྐྱེབྱེནི་གྱིསྦྱིས་མེསྦྱིནི་ཏོབྱེ། སྐྱཕྱོནི་གོསངོ་ནིས་བཅཕྱོས་འདེཕྱོདེ་
མེབྱེདེ་པ་གོཏོནི་ནིས་མེསྦྱི་བྱེབྱེདེ་པརི། སྐྱཕྱོནི་བརྗིཕྱོདེ་དེངོ་རིངོ་སྐྱཕྱོནི་
རིངོ་བརྗིཕྱོདེ་ཧུརི་ཐོགོ་སྤེབྱེལ་བ་དེངོ་། གོནིདེ་དེཕྱོནི་ལ་དྲངོ་ཐོདེ་
ནིས་གོདེཕྱོངོ་གོཏོཕྱོདེ་ཕོཕྱོདེ་པ་དེངོ་རིངོ་ངོཕྱོས་གོསརི་བརྗིབྱེ་བྱེབྱེདེ་ཕོཕྱོདེ་
པའསྦྱི་རྐྱེབྱེནི་གྱིསྦྱིས་ཡསྦྱིནི། ངོ་ཚཚོས་ཏོངོ་གོསྦྱི་སྔོཕྱོནི་ཐོཕྱོནི་རིངོ་བཞསྦྱིནི་
དེངོ་དྭངོས་གོཙོངོ་རིངོ་བཞསྦྱིནི་ལ་གོནིཕྱོདེ་པའསྦྱི་རྒྱུ་རྐྱེབྱེནི་ཡཕྱོདེ་ཚདེ་
རྒྱུནི་ཆེདེ་མེབྱེདེ་པརི་གོཙོངོ་སབྱེལ་དེངོ་། ཏོངོ་གོསྦྱི་གོཟུགོས་གོཞསྦྱི་
བདེབྱེ་ཐོངོ་ལ་གོནིཕྱོདེ་པའསྦྱི་ནིདེ་དུགོ་ཡཕྱོདེ་དེཕྱོ་ཅཕྱོགོ་གོཙོངོ་སབྱེལ་
བྱེས་ཚཚེ། ཏོངོ་གོསྦྱི་ངོཕྱོ་བཕྱོ་མེསྦྱི་འགྱུརི་བ་དེངོ་། ཁ་དེཕྱོགོ་མེསྦྱི་འགྱུརི་
བ། བྲེཕྱོ་བ་མེསྦྱི་འགྱུརི་བ་བཅས་ལ་འགོནི་ལབྱེནི་ཏོནི་ཏོསྦྱིགོ་བྱེབྱེདེ་
ཐུབ་ངོབྱེས་ཡསྦྱིནི་པ་དེངོ་། དུས་རིབས་གོསརི་པརི་ཀྲུངོ་གོཕྱོའ ཛི་
ཁྱོདེ་ཆེཕྱོས་ལྡོནི་པའསྦྱི་སྤྱོསྦྱི་ཚཚོགོས་རིསྦྱིངོ་ལུགོས་རྒྱུནི་འཁྱོཕྱོངོས་དེངོ་
འཕོབྱེལ་རྒྱས་གོཏོཕྱོངོ་བའསྦྱི་ལཕྱོ་རྒྱུས་འཕོབྱེལ་རིསྦྱིམེ་ནིངོ་ཏོངོ་ཐོཕྱོགོ་
མེཐོའ་བརི་གོསུམེ་དུ་འགོཕྱོ་ཁྲསྦྱིདེ་ཀྱིསྦྱི་སྲཕྱོགོ་ཤོསྦྱིངོ་སྟོཕྱོབས་ལྡོནི་དུ་
འགྱུརི་བརི་འགོནི་ལབྱེནི་ཏོནི་ཏོསྦྱིགོ་བྱེབྱེདེ་ཐུབ་ངོབྱེས་རིབྱེདེ།
གོཕྱོངོ་གོསྦྱི་ཕྱོཕྱོགོས་བཅུ་པཕྱོ་ནིསྦྱི་དུས་ཡུནི་རིསྦྱིངོ་པཕྱོའ ཛི་ལགོ་ལབྱེནི་

ཁྲཕྱོདེ་ནིས་གོསཕྱོགོ་འཇིཕྱོགོ་བྱེས་པའསྦྱི་ཉེམེས་མྱོཕྱོངོ་རྩ་ཆེབྱེནི་ཡསྦྱིནི་
ལ། ཏོངོ་དེངོ་མེསྦྱི་དེམེངོས་ཀྱིསྦྱིས་མེཉེམེ་དུ་གོསརི་སྐྲུནི་བྱེས་
པའསྦྱི ་བསམེ་པའསྦྱི ་རྒྱུ་ནིཕྱོརི་ཡསྦྱིནི་པས། ངོབྱེས་པརི་དུ་གོཅབྱེས་
འཛིཛིནི་ལྡོབ་འགྱུརི་དེངོ་ཡུནི་རིསྦྱིངོ་རྒྱུནི་འཁྱོཕྱོངོས་བྱེབྱེདེ་དེགོཕྱོས་པ་
མེ་ཟདེ། དུས་རིབས་གོསརི་པའསྦྱི་ལགོ་ལབྱེནི་ཁྲཕྱོདེ་རྒྱུནི་ཆེདེ་
མེབྱེདེ་པརི་ཕུནི་སུམེ་ཇིབྱེ་ཚཚོགོས་དེངོ་འཕོབྱེལ་རྒྱས་གོཏོཕྱོངོ་དེགོཕྱོས།
བདུནིབདུནི།། དུསདུས་་རིབསརིབས་་གོསརིགོསརི་་པའསྦྱིཔའསྦྱི་་ཀྲུངོཀྲུངོ་་གོཕྱོའ ཛིགོཕྱོའ ཛི་་

གུངོགུངོ་་ཁྲནིཁྲནི་་ཏོངོཏོངོ་།་།
ཐོཕྱོགོ་མེའསྦྱི་བསམེ་འདུནི་མེ་བརྗིབྱེདེ་ནི། དེ་གོཟཕྱོདེ་མེགོཕྱོ་

མེཇུགོ་འཁྱོཕྱོངོས་པརི་ངོབྱེས། ཀྲུངོ་གོཕྱོའ ཛི་གུངོ་ཁྲནི་ཏོངོ་གོསྦྱིས་ཀྲུངོ་
ཧྭ་མེསྦྱི་རིསྦྱིགོས་ཀྱིསྦྱི་དུས་གོཏོནི་གྱིསྦྱི་བྱེ་གོཞགོ་རླབས་པཕྱོ་ཆེབྱེ་བསྒྲུབ་
རྒྱུའསྦྱི་སབྱེམེས་ཐོགོ་བཅདེ་ཅསྦྱིངོ་། ལཕྱོ ་བརྒྱ་ནིསྦྱི ་ལངོ་ཚཚོ ་དེརི་ལ་

བབ་པའསྦྱི་སྒངོ་ཡསྦྱིནི། འདེས་ཟསྦྱིནི་པའསྦྱི་ལཕྱོ་ངོཕྱོ་བརྒྱའསྦྱི་རིསྦྱིངོ་ཏོངོ་
གོསྦྱིས་མེསྦྱི་དེམེངོས་དེངོ་ལཕྱོ་རྒྱུས་ལ་རྒྱུགོས་ལནི་ཕུལ་དུ་བྱུངོ་བ་
ཕུལ་ཡཕྱོདེ། དེ་ལྟ། ཏོངོ་གོསྦྱིས་ཀྲུངོ་གོཕྱོའ ཛི་མེསྦྱི་དེམེངོས་ལ་མེཐུནི་
སྒྲོསྦྱིལ་དེངོ་སྣབྱེ ་ཁྲསྦྱིདེ་དེབྱེ ་སློརི་ཡངོ་ལཕྱོ ་བརྒྱ་ཕྲོགོ་གོཉེསྦྱིས་པའསྦྱི ་
འབདེ་འཐོབ་དེམེསྦྱིགོས་འབབྱེནི་མེངོཕྱོནི་འགྱུརི་བྱེབྱེདེ་པའསྦྱི་རྒྱུགོས་
སྤྲོཕྱོདེ་ལམེ་ཁ་གོསརི་པརི་སྐྱཕྱོདེ་བཞསྦྱིནི་ཡཕྱོདེ། དུས་རིབས་ནིསྦྱི་
རྒྱུགོས་འདེཕྱོནི་མེཁནི་དེངོ་། ངོ་ཚཚོ་ནིསྦྱི་རྒྱུགོས་སྤྲོཕྱོདེ་མེཁནི། མེསྦྱི་
དེམེངོས་ནིསྦྱི་རྒྱུགོས་བཤོབྱེརི་མེཁནི་བཅས་ཡསྦྱིནི། ངོ་ཚཚོས་ངོབྱེས་
པརི་མུ་མེཐུདེ་དུ་རྒྱུགོས་འབྲེས་ཡགོ་པཕྱོ ་བློངོས་ཏོབྱེ། དུས་
རིབས་གོསརི་པ་དེངོ་འཐོབ་ལམེ་གོསརི་པའསྦྱི་ཐོཕྱོགོ་རྣམེ་པ་
གོསརི་པ་དེངོ་བྱེས་རྗིབྱེས་གོསརི་པ་མེངོཕྱོནི་དེགོཕྱོས།
ཏོངོ་གོསྦྱི་ཚཚོགོས་ཆེབྱེནི་བཅུ་དེགུ་པས་ལཕྱོ་བརྒྱ་ཕྲོགོ་གོཉེསྦྱིས་

པའསྦྱི་འབདེ་འཐོབ་དེམེསྦྱིགོས་འབབྱེནི་མེངོཕྱོནི་འགྱུརི་བྱེབྱེདེ་པརི་
དུས་རིསྦྱིམེ་གོཉེསྦྱིས་སུ་བགོཕྱོས་ནིས་སྐུལ་སྤེབྱེལ་གོཏོཕྱོངོ་བའསྦྱི་འཐོབ་
ཇུས་བཀོཕྱོདེ་སྒྲོསྦྱིགོ་བྱེས་ཡཕྱོདེ། 2020ལཕྱོ་ནིས2035ལཕྱོའ ཛི་བརི་
སྤྱོསྦྱི ་ཚཚོགོས་རིསྦྱིངོ་ལུགོས་དེབྱེངོ་རིབས་ཅནི་གོཞསྦྱི ་རྩའསྦྱི ་ཆེ་ནིས་
མེངོཕྱོནི་འགྱུརི་བྱེ་རྒྱུ་དེངོ་། 2035ལཕྱོ་ནིས་དུས་རིབས་འདེསྦྱིའསྦྱི་
དུས་དེཀྱིསྦྱིལ་བརི་རིངོ་རྒྱལ་སྤྱོསྦྱི་ཚཚོགོས་རིསྦྱིངོ་ལུགོས་དེབྱེངོ་རིབས་
ཅནི་གྱིསྦྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྟོཕྱོབས་ལྡོནི་ཞསྦྱིགོ་ཏུ་འཛུགོས་སྐྲུནི་ཚརི་བརི་
བྱེ་རྒྱུ། སྐབས་དེབྱེ་དུས། རིངོ་རྒྱལ་གྱིསྦྱི་དེངོཕྱོས་པཕྱོའ ཛི་དེཔལ་ཡཕྱོནི་
དེངོ་། ཆེབ་སྲསྦྱིདེ་དེཔལ་ཡཕྱོནི། བསམེ་པའསྦྱི་དེཔལ་ཡཕྱོནི། སྤྱོསྦྱི་
ཚཚོགོས་ཀྱིསྦྱི་དེཔལ་ཡཕྱོནི། སྐྱབྱེ་ཁམེས་དེཔལ་ཡཕྱོནི་བཅས་ཕྱོཕྱོགོས་
ཡཕྱོངོས་ནིས་ཡརི་རྒྱས་འགྲོཕྱོ་བ་དེངོ་། རྒྱལ་ཁབ་བཅཕྱོས་སྐྱཕྱོངོ་མེ་
ལགོ་དེངོ་བཅཕྱོས་སྐྱཕྱོངོ་བྱེབྱེདེ་ནུས་དེབྱེངོ་རིབས་ཅནི་མེངོཕྱོནི་འགྱུརི་
བྱུངོ་ནིས། ཕྱོཕྱོགོས་བསྡུས་རྒྱལ་སྟོཕྱོབས་དེངོ་རྒྱལ་སྤྱོསྦྱིརི་ཤུགོས་
རྐྱེབྱེནི་བཟཕྱོ་ཤུགོས་སྔོཕྱོནི་གྲོལ་དུ་སློབྱེབས་པའསྦྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅསྦྱིགོ་ཏུ་
འགྱུརི་བ་དེངོ་། མེསྦྱི་དེམེངོས་ཡཕྱོངོས་རྫོཕྱོགོས་མེཉེམེ་དུ་ཕྱུགོ་པཕྱོརི་
འགྱུརི་བ་གོཞསྦྱི་རྩའསྦྱི་ཆེ་ནིས་མེངོཕྱོནི་འགྱུརི་འབྱུངོ་ཞསྦྱིངོ་། རིངོ་
རྒྱལ་མེསྦྱི་དེམེངོས་ཀྱིསྦྱིས་སྔོརི་ལས་བདེབྱེ་སྐྱསྦྱིདེ་ཁམེས་བཟངོ་གོསྦྱི་
འཚཚོ་བརི་ལཕྱོངོས་སྤྱོཕྱོདེ་པ་དེངོ་། ཀྲུངོ་ཧྭ་མེསྦྱི་རིསྦྱིགོས་སྔོརི་ལས་
སྤེཕྱོབས་སབྱེམེས་ཀྱིསྦྱིས་ཁབྱེངོས་ཏོབྱེ་འཛིམེ་གླིསྦྱིངོ་མེསྦྱི་རིསྦྱིགོས་ཀྱིསྦྱི་ཁྲཕྱོདེ་དུ་
འགྱིསྦྱིངོ་ངོབྱེརི་ལངོས་ཐུབ་ངོབྱེས་ཡསྦྱིནི།
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