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ཕྱོརོགས་བསྡུས་གསརོ་འགྱུརོ།

ཟླ3པོའའི་ཚཚེསོ30ཉའིནི། ནིམི་མིཁེའ་སྔོསྐྱོ་ཞིའིངོ་བསོངོསོ་
ལ་གནིམི་གཤའིསོ་ཧ་ཅངོ་བཟོངོ་།
ཡུསོ་ཧྲུའུ་བསྐྱོདེ་རའིགསོ་རངོ་སྐྱོསྐྱོངོ་ཁུལ་རྫ་སྟོསྐྱོདེ་རྫསྐྱོངོ་བྱ་

ཕུག་ཐངོ་གྲསྐྱོངོ་རྡལ་ཞིའིངོ་ཞིསྐྱོར་ཐསྐྱོནི་རྫསོ་དེངོསྐྱོསོ་ཟོསྐྱོག་སྐྱོདྲེལ་
འདྲདྲེནི་ལྟེདྲེ་གནིསོ་ཀྱིའི་རྒྱབ་རསྐྱོལ་གྱིའི་རའི་སྒངོ་ནིསོ་རྒྱངོ་ལྟེ་བྱསོ་
ནི། གྲལ་དེག་པོའའི་ཐསྐྱོག་ཁེངོ་རདྲེ་རདྲེ་གངོསོ་རའིའའི་འདེབསོ་
རསྐྱོལ་དུ་ཆགསོ་ཤའིངོ་། འཕྲསྐྱོདེ་བསྟོདྲེནི་ཁེངོ་དེངོ་ཉདྲེནི་སྲུངོ་
ཁེངོ་། ལུསོ་སྦྱོསྐྱོངོ་ཐངོ་ཆདྲེནི། གཞིའིསོ་ལསོ་ཞིབསོ་ཞུའའི་སྒདྲེའུ་
ཁུངོ་། རངོ་འདེདྲེམིསོ་ཚཚོངོ་ཁེངོ་སོསྐྱོགསོ་སྣ་དེགུ་འཛོཚོམིསོ་
ཡསྐྱོདེ། གནིསོ་དེདྲེ་ནིའི་ངོསོ་དེ་ལྟེ་འཚཚོ་བ་རསྐྱོལ་སོའའི་འབྲོསྐྱོག་
པོའའི་རདྲེ་བཞིག་གཞིའིསོ་ཁྱའིམི་ཡའིནི་ལ། རྫ་སྟོསྐྱོདེ་རྫསྐྱོངོ་གའི་སོ་
གནིསོ་གཞིནི་ལ་དེབུལ་སྐྱོསྐྱོར་གནིསོ་སྤོསྐྱོ་བྱསོ་པོའའི་གཞིའིསོ་
ཁུལ་ཆདྲེསོ་ཆདྲེ་བ་དེདྲེའངོ་ཡའིནི།
ངོའའི་མིའིངོ་ལ་ངོག་དེབངོ་བསྟོནི་འཛོཛིནི་ཟོདྲེར་ཞིའིངོ་། དེ་

ལསྐྱོ་ལསྐྱོ33ཡའིནི། 2017ལསྐྱོའ ཛི་ཡར་སྔོསྐྱོནི་དུ། ངོདྲེདེ་བཟོའ་ཟླ་
གཉའིསོ་དེངོ་བྱའིསོ་པོ4བསྐྱོ་རྫ་སྟོསྐྱོདེ་རྫསྐྱོངོ་ཁྲ་འདེམི་ཞིངོ་ཡུལ་
གཉནི་སྡེདྲེ་བར་བསྡེདེ་པོ་ཡའིནི། སོ་དེདྲེའའི་ཆ་སྙོསྐྱོམིསོ་ཀྱིའི་མིཐསྐྱོ་
ཚདེ་ལ་མིཚཚོ་ངོསྐྱོསོ་ལསོ་སྨིའི4700ཡསྐྱོདེ་པོ་དེངོ་། ལསྐྱོ ་ཧྲིའིལ་
པོསྐྱོའ ཛི་གནིམི་གཤའིསོ་གྲངོ་ངོར་ཆདྲེ་ཞིའིངོ་དུསོ་བཞིའིར་དེབྱདྲེར་
མིདྲེདེ་ཅའིག་ཏུ་སྣངོ་བསོ། ཆ་སྙོསྐྱོམིསོ་ཀྱིའི་དྲསྐྱོདེ་གྲངོ0℃ཡནི་
གྱིའི ་དྲསྐྱོདེ་དུསོ་དེངོ0℃མིནི་གྱིའི ་གྲངོ་དུསོ་གཉའིསོ་སུ་དེབྱདྲེ ་
ཆསྐྱོག
རའི་རྩེདྲེ ་མིའི ་མིཐསྐྱོངོ་བའའི་རའི ་ཆདྲེནི་དེངོ་དུསོ་ངོདྲེསོ་མིདྲེདེ་དུ་

འབབ་པོའའི ་གངོསོ་ཆར། གཞིངོ་ཡངོ་སུནི་སྣངོ་གའིསོ་
ཁེདྲེངོསོ་པོའའི་འབྲོསྐྱོག་པོའའི་འཚཚོ་བ་དེདྲེར། རངོ་སོ་རངོ་ཡུལ་
ནིསོ་སྐྱོདྲེསོ་པོའའི་ངོ་རངོ་སྔོ་མིསྐྱོ་ནིསོ་གསྐྱོམིསོ་ལསྐྱོབསོ་སུ་སོསྐྱོངོ་
ཡསྐྱོདེ། ཡའིནི་ཡངོ་ངོསོ་བྱའིསོ་པོ་བཞིའི་བསྐྱོར་སྔོར་ལསོ་ཡངོསོ་
པོའའི ་མིདུནི་ལམི་དེངོ་འཚཚོ ་བའའི ་ཁེསྐྱོར་ཡུག་ཅའིག་བསྐྲུནི་
འདེསྐྱོདེ་ཡསྐྱོདེ།
རྩྭ་ཐངོ་འདེའིའའི་སྟོདྲེངོ་དུ། ངོདྲེདེ་བཟོའ་མིའི6པོསྐྱོསོ་གཞིནི་

གྱིའི ་ཕྱུགསོ་འཚཚོསོ་ཏདྲེ ་འཚཚོ ་བར་རསྐྱོལ་བ་ཡའིནི། བཟོའ་མིའི ་
གངོ་བསྐྱོ་སྦྲ་གུར་ཆུངོ་ཆུངོ་ཞིའིག་ཏུ་འཚངོ་ཁེའའི་ངོངོ་བསྡེདེ་
ཅའིངོ་། དེབྱར་དུསོ་ཚ་བ་ཆདྲེ་དུསོ་གཉའིདེ་དེཀོའ་བསོ། ངོསོ་
ནིམི་ཡངོ་བཟོའ་མིའི་གངོ་བསྐྱོར་སོསྐྱོ་ཕག་གའི་ཁེངོ་བ་ཞིའིག་ལསོ་
རྒྱུའའི་འདུནི་པོ་བཅངོསོ་པོ་ཡའིནི།
ངོ་ཚཚོའའི་སྡེདྲེ་བ་ནིསོ་རྫསྐྱོངོ་མིཁེར་བར་དུ་སྤྱིའི་ལདྲེ180ཡསྐྱོདེ་

པོ་དེངོ་། འགྲསྐྱོ་གྲསྐྱོནི་ཇེདྲེ་ཉུངོ་དུ་གཏསྐྱོངོ་ཆདྲེདེ་ངོདྲེདེ་བཟོའ་མིའི་
གངོ་བསྐྱོ་རྫསྐྱོངོ་མིཁེར་ལ་འགྲསྐྱོ་བ་ཤའིནི་ཏུ་ཉུངོ་། ཟོ་མིཁེསོ་
སྤྱིསྐྱོདེ་མིཁེསོ་ཇེའི་ལྟེར་བྱསོ་ཀྱིངོ་ལསྐྱོ་གཅའིག་ལ་སྒསྐྱོར་ཁྲའི2ལསོ་
གསོསྐྱོག་མིའི་ཐུབ་པོསོ། ཁེངོ་བ་ལསོ་པོའའི་གྲསྐྱོནི་དེངུལ་དེ་དུངོ་
འདེངོ་ངོདྲེསོ་ཤའིག་ལསྐྱོངོསོ་མིདྲེདེ།
ངོ་ཡངོ་སྒསྐྱོ ་ཕྱའི ་རུ་གླ་རྒྱག་ཏུ་འགྲསྐྱོ་འདེསྐྱོདེ་མིསྐྱོདེ། འསྐྱོནི་

ཀྱིངོ་ཆུངོ་དུསོ་ནིསོ་འབྲོསྐྱོག་ཁུལ་དུ་ནིར་སོསྐྱོནི་པོའའི་ངོ་ལ་
མིཚཚོནི་ནི། ལག་རྩེལ་ཅའི ་ཡངོ་མིདྲེདེ་པོསོ་བསོམི་ཚུལ་དེདྲེ ་
རའིམི་གྱིའིསོ་ཡལ་སོསྐྱོངོ་།
འཚཚོ་བ་ནིའི་དེདྲེ་ལྟེར་ཉའིནི་རདྲེ་རདྲེར་རསྐྱོལ་ཡངོ་། སྡེསྐྱོདེ་ཁེངོ་

གསོར་པོ་ནིའི ་ངོའའི ་སོདྲེམིསོ་ཁེསྐྱོངོ་གའི ་ཆདྲེསོ་ཆདྲེ ་བའའི ་ཕུགསོ་

འདུནི་ཞིའིག་ཏུ་གྱུར་སོསྐྱོངོ་།
2017ལསྐྱོའ ཛི་ཟླ5པོར། འཕྲའིནི་བཟོངོ་ཞིའིག་བསྒྲིགསོ་

བྱུངོ་སྟོདྲེ། རྫ་སྟོསྐྱོདེ་རྫསྐྱོངོ་གའིསོ“ ཡུནི་རའིངོ་ལ་དེབུལ་ཞིའིངོ་
ཕསྐྱོངོསོ་པོའའི”རྫསྐྱོངོ་ཡསྐྱོངོསོ་ཀྱིའི་ཁྱའིམི་ཚངོ711གའི་མིའི3139ཡའི་
ཚགསོ་བཙུགསོ་བྱངོ་སྒྲིའིག་གའི་དེབུལ་ཕསྐྱོངོསོ་ཁྱའིམི་ཚངོ་ལ་
དེམིའིགསོ་ཏདྲེ། བྱ་ཕུག་ཐངོ་གྲསྐྱོངོ་རྡལ་སྤྱིའི་ནིདྲེ་ཐངོ་དུ་གཞིའིསོ་
ཁུལ2སུ་བགསྐྱོསོ་ཏདྲེ ་གཅའིག་བསྡུསོ་བདེདྲེ ་འགསྐྱོདེ་བྱསོ་པོ་
དེངོ་། དེདྲེའའི ་ཁྲསྐྱོདེ་དུ་འབྲོསྐྱོག་པོའའི ་བདེདྲེ ་སྐྱོའིདེ་གཞིའིསོ་ཁྱའིམི་
གཅའིག་བསྡུསོ་བདེདྲེ་འགསྐྱོདེ་ཁྱའིམི་ཚངོ270དེངོ་འབྲོསྐྱོག་པོའའི་
རདྲེ་བཞིག་གཞིའིསོ་ཁྱའིམི་བདེདྲེ་འགསྐྱོདེ་ཁྱའིམི་ཚངོ441ཡསྐྱོདེ།
ངོདྲེདེ་ཚངོ་འབྲོསྐྱོག་པོའའི་རདྲེ་བཞིག་གཞིའིསོ་ཁྱའིམི་དུ་བདེདྲེ་

འགསྐྱོདེ་བྱསོ་པོ་དེངོ་། ཐདྲེངོསོ་དེངོ་པོསྐྱོར་ལྡདྲེ་མིའིག་བློངོསོ་ཏདྲེ་
ཁྱའིམི་གྱིའི་སྒསྐྱོ་ཕྱདྲེ་བའའི་སྐོབསོ་དེདྲེར། ངོའའི་ཡའིདེ་ལ་ཅའི་ཡངོ་དྲནི་
རྒྱུ་མིདྲེདེ་པོར་ཡསྐྱོདེ་ཚདེ་རྨིའི་ལམི་རྨིའིསོ་པོ་དེངོ་མིཚུངོསོ།

2017ལསྐྱོའ ཛི་ཟླ7པོར། ངོདྲེདེ་བཟོའ་མིའི་གངོ་བསྐྱོའ ཛི་བསོམི་
དེསྐྱོནི་འགྲུབ་སྟོདྲེ་གཞིའིསོ་གསོར་དུ་གནིསོ་སྤོར་བ་དེངོ་། བྱའིསོ་
པོ་ཆདྲེ་བ་གཉའིསོ་རྫསྐྱོངོ་མིཁེར་དུ་སློསྐྱོབ་གྲྭར་བསྐྱོལ་ལ། ཆུངོ་
བ་གཉའིསོ་ཀྱིངོ་རྫསྐྱོངོ་མིཁེར་གྱིའི་བྱའིསོ་སྙོསྐྱོར་ཁེངོ་དུ་འགྲསྐྱོ་བའའི་
སྐོལ་བ་ལྡནི། ཉའིནི་རདྲེའའི་སྔོ་དྲསྐྱོར། ཆུངོ་མིསོ་འསྐྱོ་ཇེ་སྐོསྐྱོལ་ཞིསྐྱོར་
དུ་ཁེངོ་པོར་གདེ་དེར་བྱསོ་ཏདྲེ། སྨིའི་གྲུ་བཞིའི་མི70ལྷག་གའི་
ཁེངོ་པོར་གདེ་དེར་གཙངོ་མི་ཞིའིག་བྱསོ་ལ། ངོ་ཚཚོའའི་འཚཚོ་བ་
གསོར་པོ་ཡངོ་དེདྲེ་ལྟེར་མིགསྐྱོ་བརྩེམིསོ་པོ་ཡའིནི།
ཁེངོ་པོར་མིཛོཚེསོ་སྤྲསོ་བྱསོ་རྗེདྲེསོ། ཁྱའིམི་གྱིའི ་དེངུལ་

སྒསྐྱོར་ཕལ་ཆདྲེར་བཀོསྐྱོལ་ཚར་ཟོའིནི།
ཡའིནི་ཡངོ་ཐདྲེངོསོ་འདེའིར་ཏངོ་དེངོ་སྲིའིདེ་གཞུངོ་གའིསོ་

ཡངོ་བསྐྱོར་རསྐྱོགསོ་སྐྱོསྐྱོར་གྱིའི་ཕྱག་ཟུངོ་བརྐྱེངོསོ་ཏདྲེ། རྫ་སྟོསྐྱོདེ་
རྫསྐྱོངོ་ཨུ་དེངོ་རྫསྐྱོངོ་སྲིའིདེ་གཞུངོ་གའིསོ《རྫ་སྟོསྐྱོདེ་རྫསྐྱོངོ་གའི་སོ་
གནིསོ་གཞིནི་ལ་དེབུལ་སྐྱོསྐྱོར་གནིསོ་སྤོསྐྱོ་བྱསོ་རྗེདྲེསོ་ཀྱིའི་རྗེདྲེསོ་
མིཐུདེ ་ཐསྐྱོ ནི ་ལསོ ་འཕདྲེལ ་རྒྱསོ ་གཏསྐྱོ ངོ ་ བའའི ་ འཆར ་
འགསྐྱོདེ》སྒྲིའིག་བཟོསྐྱོ་གཏནི་འཁེདྲེལ་བྱསོ་པོར་མི་ཟོདེ། ཁྱའིམི་
ཚངོ ་ལྟེར་དེབུལ་ཐར་ཇུསོ་འགསྐྱོདེ ་སྒྲིའིག ་བཟོསྐྱོ ་གཏནི་
འབདྲེབསོ་བྱསོ།
སྲིའིདེ ་གཞུངོ ་གའིསོ ་ངོདྲེ དེ ་ཚངོ ་གའི ་གནིསོ ་ཚུལ ་ལ ་

གཞིའིགསོ་ནིསོ། ངོ ་ལ་སྒསྐྱོ ་ཁེ ་ནིསོ“ ལསོ་རྐངོ་བརྟནི་
པོསྐྱོ”ཞིའིག་བཙལ་ཞིའིངོ་། གཟོའི་བརྗེའིདེ་ལྡནི་པོའའི་སྐྱོདྲེ་ཁེམིསོ་
སྲུངོ་སྐྱོསྐྱོངོ་པོ་ཞིའིག་ཏུ་གྱུར། ཟླ་རདྲེའའི་ཟླ་ཕསྐྱོགསོ་སྒསྐྱོར1800
ཡའིསོ་ངོདྲེདེ་བཟོའ་མིའི6པོསྐྱོའ ཛི་ཉའིནི་རྒྱུནི་གྱིའི་འཚཚོ་བར་འགནི་
སྲུངོ་ཐུབ་པོ་བྱུངོ་།
མིཁེར་གྲསྐྱོངོ་དུ་གནིསོ་སྤོར་རུངོ་། ལསྐྱོ་རདྲེའའི་ཟླ5པོ་དེངོ

6པོར་སྔོར་བཞིའིནི་སྡེདྲེ་བ་ནིངོ་དུ་སོསྐྱོངོ་སྟོདྲེ། དེབྱར་རྩྭ་དེགུནི་
འབུ་བརྐསྐྱོསོ་ནིསོ་ཁྱའིམི་གྱིའི་ཡསྐྱོངོ་སྒསྐྱོ་ཇེདྲེ་མིངོ་དུ་བཏངོ་བ་ཡའིནི།
དེ་ལྟེ་ངོདྲེདེ་བཟོའ་མིའི་གངོ་བསྐྱོསོ་རྫ་སྟོསྐྱོདེ་རྫསྐྱོངོ་མིཁེར་དུ་

འཚཚོ་བ་རསྐྱོལ་ཏདྲེ་ལསྐྱོ་ལྔ་འགསྐྱོར་བ་དེངོ་། རྩྭ་ཐངོ་ནིསོ་གྲསྐྱོངོ་
ཁྱདྲེར་བར་དུ་ངོསོ་མིཐསྐྱོ་སྒངོ་གའི་མིཁེར་གྲསྐྱོངོ་ཆུངོ་ཆུངོ་འདེའི་
ནིསོ་སོདྲེམིསོ་ཀྱིའི་འཁེདྲེནི་སོ་དེངོ་རངོ་ཉའིདེ་ལ་དེབངོ་བའའི་གསྐྱོ་
གནིསོ་ཤའིག་རྙེདྲེདེ་པོར་མི་ཟོདེ། བཟོའ་མིའི་གངོ་བསྐྱོའ ཛི་འཚཚོ་
བར་ཡངོ་གནིམི་སོ་བློ་འསྐྱོག་བརྗེདྲེསོ་པོ་ལྟེ་བུའའི་འགྱུར་ལྡསྐྱོག་

བྱུངོ་དུ་བཅུག དེ་ལྟེ་ཆུ་སྒསྐྱོ་ཕྱདྲེ་ཚཚེ་ཆུ་གཙངོ་མི་འཐུངོ་ཐུབ་ལ།
ཁྱའིམི་དུ་ཡངོ་ཆུ་ཁེསྐྱོལ་མིསོ་ལུསོ་པོསྐྱོ་བཀྲུ་ཐུབ་པོར་མི་ཟོདེ།
སྒསྐྱོ་ཁེ་ནིསོ་ཀྱིངོ་ནིདེ་ལ་སྨིནི་བཅསྐྱོསོ་བྱདྲེདེ་ཐུབ།
འཚཚོ་བའའི་ཁྲསྐྱོདེ་ཀྱིའི ་ཞིའིབ་ཆ་རདྲེ ་རདྲེར་འགྱུར་ལྡསྐྱོག་བྱུངོ་

བར་བསྟུནི། ངོདྲེདེ་བཟོའ་མིའི་གངོ་བསྐྱོའ ཛི་འཚཚོ་བའའི་ཆ་རྐྱེདྲེནི་
ལའངོ་འགྱུར་ལྡསྐྱོག་བྱུངོ་ཞིའིངོ་། དེདྲེ་བསོ་ཀྱིངོ་གལ་ཆདྲེ་བ་ནིའི་
ངོདྲེདེ་བཟོའ་མིའི་གངོ་བསྐྱོའ ཛི་བསོམི་བློསྐྱོའ ཛི་འདུ་ཤདྲེསོ་བསྒྱུར་བ་
དེདྲེ་རདྲེདེ།
རྫསྐྱོངོ་མིཁེར་དུ་གནིསོ་སྤོར་བ་ནིསོ་བཟུངོ་། ངོསོ་

གནིསོ་འདེའི་སྡེདྲེ་བ་ལསོ་འདུ་འཛོཛི་ཆདྲེ་བ་ཞིའིག་ཡའིནི་པོ་ཤདྲེསོ་
རྟསྐྱོགསོ་བྱུངོ་བ་དེངོ་། ལྷག་པོར་དུ་དེབྱར་ཁེར་ཐངོ་ཆདྲེནི་དུ་
སྐོསྐྱོར་བྲོསྐྱོ ་ལྡའིངོ་བ་དེངོ་ཁེ་བརྡ་བྱདྲེདེ་མིཁེནི་སོསྐྱོགསོ་ཀྱིའི ་མིའི ་
ཚཚོགསོ་ཀྱིའིསོ་ཁེདྲེངོསོ་ཡསྐྱོདེ་པོསོ། ངོ་ལ་ཚཚོངོ་བཤམིསོ་པོའའི་
འདུནི་པོ་ཞིའིག་འཕྲལ་མིར་སྐྱོདྲེསོ་བྱུངོ་།
ཉའིནི་དེཀོར་རའི་ལ་སྐོསྐྱོར་ཞིའིབ་བྱདྲེདེ་དེགསྐྱོསོ་པོསོ། དེགསྐྱོངོ་

མིསྐྱོ ་ མི ་ ག ཏསྐྱོ ག སོ ་ དུ སོ ་ ཚཚོ དེ ་ མིདྲེ དེ ། དེདྲེ ་ བ སོ ་ ངོ སོ
“530”འབསྐྱོར་ཆུངོ་དེངུལ་བུནི་ལ་བརྟདྲེནི་ནིསོ། རླངོསོ་
འཁེསྐྱོར་ཆུངོ་ཆུངོ་ཞིའིག་ཉསྐྱོསོ་རྗེདྲེསོ་རྫསྐྱོངོ་མིཁེར་གྱིའི་མིཚནི་གྲསྐྱོངོ་
དུ་ཚཚོངོ་བཤམིསོ་མིགསྐྱོ་བརྩེམིསོ་པོ་དེངོ་། ཟླ་རདྲེར་དེངུལ་
སྒསྐྱོར་མིངོ་པོསྐྱོ་ཞིའིག་བཙལ་མིའི་ཐུབ་རུངོ་། རངོ་ཉའིདེ་ཀྱིའི་འཚཚོ་
བར་སྐྱོའིདེ་སྣངོ་གའིསོ་ཁེདྲེངོསོ་ཡསྐྱོདེ།
ངོ ་ཚཚོའའི ་གཞིའིསོ ་ཁུལ་དུ། ངོའའི ་གནིསོ་ཚུལ་དེངོ ་

མིཚུངོསོ་པོའའི ་འབྲོསྐྱོག་པོ་དེ་དུངོ་མིངོ་པོསྐྱོ ་ཞིའིག་ཡསྐྱོདེ ་ལ།
སྲིའིདེ ་གཞུངོ ་གའི ་རསྐྱོགསོ ་རམི ་འསྐྱོག ཁེསྐྱོ ་ཚཚོསོ ་ཀྱིངོ ་འསྐྱོསོ ་
འཚམིསོ་ཀྱིའི་ལསོ་ཀོ་རྙེདྲེདེ་ཡསྐྱོདེ། དེཔོདྲེ་བཞིག་ནི་ངོའའི་ཁྱའིམི་
མིཚཚེསོ་སྐོལ་ཐུབ་ལྟེར་བུར་མིཚཚོནི་ནི། སྡེདྲེ ་བའའི ་ཨུ་ཡསྐྱོནི་
ལྷནི་ཁེངོ་གའིསོ་རདྲེ་ཞུ་དེངོ་ངོསྐྱོ་སྤྲསྐྱོདེ་བྱསོ་པོའའི་འསྐྱོག འབྲོསྐྱོག་
པོའའི ་རདྲེ ་བཞིག་གཞིའིསོ ་ཁྱའིམི ་དུ“ དེབུལ་སྐྱོསྐྱོར ་གཞིའིསོ ་
ལསོ”ཀུངོ་སོའི ་རུ་བདེདྲེ ་སྲུངོ་པོ་བྱསོ་ཤའིངོ་། ཟླ་རདྲེའའི ་ཟླ་
ཕསྐྱོགསོ་སྒསྐྱོར1200ཡསྐྱོདེ་པོསོ“ལསོ་རྐངོ་བརྟནི་པོསྐྱོ”ཞིའིག་
ཏུ་བརྩེའིསོ་ཆསྐྱོག
དེ་ལྟེ། རྫསྐྱོངོ་གའིསོ་ངོ་ཚཚོའའི་ནིངོ་སོདྲེམིསོ་ཀྱིའི་སྒུལ་ཤུགསོ་

སྔོར་བསོ་སྐུལ་སྤོདྲེལ་དེངོ་རྩེལ་ནུསོ་ཇེདྲེ་མིཐསྐྱོར་གཏསྐྱོངོ་ཆདྲེདེ།
སློསྐྱོབ་སྦྱོསྐྱོངོ་དེངོ་སྦྱོསྐྱོངོ་བརྡར། ཐསྐྱོནི་སྐྱོདྲེདེ། ཕྱའིར་འཚཚོངོ་སོསྐྱོགསོ་
འདུསོ་པོའའི་གཞིའི་གཅའིག་ཅནི་གྱིའི་རྫསྐྱོངོ་རའིམི་པོའའི་འབྲོསྐྱོག་པོའའི་
རའིག་གནིསོ་ལག་རྩེལ་རྩེལ་ནུསོ་གསོསྐྱོ ་སྦྱོསྐྱོངོ་རྟདྲེནི་གཞིའི ་
འཛུགསོ་སྐྲུནི་བྱདྲེདེ་ཀྱིའིནི་ཡསྐྱོདེ་པོ་དེངོ་། མིའི་འགྱིངོསོ་པོར་
འབྲོསྐྱོག་པོའའི ་རའིག་གནིསོ་ཡསྐྱོནི་ཚདེ་དེངོ་རྩེལ་ནུསོ་གསོསྐྱོ་
སྦྱོསྐྱོངོ་། གཟུགསོ་འདེསོ་རའིག་གནིསོ་རྒྱུནི་འཛོཛིནི། ཁྱདེ་
ལྡནི་ཐསྐྱོནི་རྫསོ་ཐསྐྱོནི་སྐྱོདྲེདེ་སོསྐྱོགསོ་གཞིའི་གཅའིག་ཅནི་གྱིའི་གསོསྐྱོ་
སྦྱོསྐྱོངོ་བྱདྲེདེ་མིགསྐྱོ་རྩེསྐྱོམི་རྒྱུ་ཡའིནི་པོསོ། འབྲོསྐྱོག་པོ་ཚངོ་མི་རའིནི་
མིདྲེདེ་ངོངོ་གསོསྐྱོ་སྦྱོསྐྱོངོ་དུ་ཞུགསོ་ཆསྐྱོག
འཛོཛིནི་གྲྭ་སྒྲུབ་མིགསྐྱོ་རྩེསྐྱོམི་དུསོ་ངོསོ་ཐསྐྱོག་དེངོ་པོསྐྱོར་

མིའིངོ་ཐསྐྱོ ་འགསྐྱོདེ་ངོདྲེསོ། ལག་རྩེལ་མིངོ་ནི་བཟོངོ་ཆ་ལསོ་
གནིསྐྱོདེ་པོ་གངོ་ཡངོ་མིདྲེདེ་པོསོ། སྐོབསོ་དེདྲེར་ཐསྐྱོནི་དུསོ་ངོདྲེདེ་
བཟོའ་མིའི་གངོ་བསྐྱོའ ཛི་འཚཚོ་བའའི་མིདུནི་ལམི་སྔོར་ལསོ་ཡངོསོ་
ངོདྲེསོ། །

ས་གནས་གཞན་ལ་གནས་སྤོརོས་ནས་བདདེ་སྐྱིཀྱིད་ཀྱིཀྱི་འཚོཚོ་བ་རོརོལ་བ།
ཞིངཞིང་་ཆེནཆེན་་ཏངཏང་་གིགི་་འཐུསའཐུས་་མིམི་་ཚོགསཚོགས་་ཆེནཆེན་་ཐེངསཐེངས་་བཅུབཅུ་་བཞིབཞི་་པཔ་་དགའདགའ་་བསབས་་བསུབསུ།།


