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གིཅེརྩེས་ཤོགྲོས་བཏུས་པ།

བོལྗོ དེ ་ལྗོལྗོ ངསོ ་
གིཞསྒྲིསོ་ཀོ་རྩསྐྱེ ་གྲོལྗོང་
ཁྱེསྐྱེ ར ་ གྱིསྒྲི སོ ་ བྲེ གི ་
བོརྐོལྗོསོ་རསྒྲིགི་དེངལྗོསོ་
ལེ ་ བོ རྟ གི ་ ཞསྒྲི བོ ་
བྱསྐྱེདེ་པོའསྒྲི ་བྱ་བོ་རྒྱ་
ཆསྐྱེ་ཞསྒྲིང་གིཏིསྒྲིང་ཟབོ་
པོ འསྒྲི ་ ང ང ་ སྤེསྐྱེ ལེ ་
ཆསྐྱེདེ། ཟླ4པོའསྒྲི་ཟླ་
སྨདེ་དུ། གིཞསྒྲིསོ་ཀོ་
རྩསྐྱེ ་ གྲོལྗོ ང ་ ཁྱེསྐྱེ ར ་ གྱིསྒྲི ་
བྲེ གི ་ བོ རྐོལྗོ སོ ་ སྒྱུ ་
རྩལེ་བོཤོམིསོ་མིཛཛོདེ་ཁང་གིསྒྲིསོ་ཆསྐྱེདེ་ལེསོ་མིསྒྲི་སྣ་
སྒྲིསྒྲིགི་འཛུགིསོ་བྱསོ་ཏིསྐྱེ། རསྒྲིན་སྤུངསོ་རྫོལྗོང་རསྒྲིགི་
གིནསོ་ཡུལེ་སྐལྗོར་ཅུསོ་ཀྱིསྒྲི ་འབྲེསྐྱེལེ་ཡོལྗོདེ་འགིན་
འཁུར་པོ་དེང་ལྷན་དུ་རསྒྲིན་སྤུངསོ་རྫོལྗོང་བོདེསྐྱེ་སྐྱིསྒྲིདེ་
གླིསྒྲིང་གྲོལྗོང་རྡལེ་མིཁའ་རལྗོགི་སྡེསྐྱེ་བོའསྒྲི་སྣར་ཕུའསྒྲི་ཤྭ་
བོ་འཕྲང་དུ་བྲེགི་བོརྐོལྗོསོ་རསྒྲིགི་དེངལྗོསོ་འཚཛོལེ་
ཞསྒྲིབོ་བྱསྐྱེདེ་པོའསྒྲི་བྱ་བོ་སྤེསྐྱེལེ་བོ་རསྐྱེདེ།
སོ་དེསྐྱེ་གིའསྒྲི་སྡེསྐྱེ་མིསྒྲི་ཚཛོར་འདྲིསྒྲི་རྩདེ་བྱསོ་པོ་ལྟར་

ན། རྟལྗོགི་ཞསྒྲིབོ་ཚན་ཆུང་གིསྒྲིསོ་མིཁའ་རལྗོགི་སྡེསྐྱེ་བོ་
དེང་བོར་ཐོགི་སྤྱསྒྲི་ལེསྐྱེ5ཙམི་ཡོལྗོདེ་པོའསྒྲི་སྣར་ཕུའསྒྲི་
བྲེགི་ངལྗོསོ་ནསོ། ཤྭ་བོའསྒྲི་རསྒྲི་མིལྗོ་བོཞསྒྲི་དེང་དྲི་མིསྒྲིགི་
བོཅུ་དྲུགི་ཅན་གྱིསྒྲི་མིསྒྲིགི་མིངསོ་ཀྱིསྒྲི་རསྒྲི་མིལྗོ་ལེསོ་གྲུབོ་
པོའསྒྲི་བྲེགི་བོརྐོལྗོསོ་རསྒྲི་མིལྗོ་སྐལྗོར་ཞསྒྲིགི་རྙེསྐྱེདེ་པོ་དེང་།
བྲེགི་བོརྐོལྗོསོ་རསྒྲི་མིལྗོ་དེསྐྱེ་དེགི་སྣར་ཕུའསྒྲི་ཤྭ་བོ་འཕྲང་
དུ་ཡོལྗོདེ ་པོའསྒྲི ་སྟབོསོ་ཀྱིསྒྲིསོ་གིནའ་ནསོ་ཤྭ་བོ་
འཕྲང་བྲེགི་བོརྐོལྗོསོ་ཞསྐྱེསོ་འབོལྗོདེ་བོཞསྒྲིན་ཡོལྗོདེ།
བྲེགི་བོརྐོལྗོསོ་རསྒྲི་མིལྗོ་དེསྐྱེ་དེགི་འཁལྗོདེ་སོའསྒྲི་བྲེགི་ངལྗོསོ་
དེསྐྱེ ་ངལྗོསོ་སྙོལྗོམི་པོལྗོ ་མིསྒྲིན་པོའསྒྲི ་སྐསོ་དེབྱསྒྲིབོསོ་ཅན་
ཞསྒྲིགི་ཡོསྒྲིན་ཞསྒྲིང་། ཤོར་ནུབོ་ཀྱིསྒྲི ་རསྒྲིང་ཚདེ་རསྒྲིང་
ཤོལྗོསོ་ལེ་ལེསྒྲི་སྨསྒྲི190དེང་། ལྷལྗོ་བྱང་གིསྒྲི་ཞསྐྱེང་ཚདེ་ཆསྐྱེ་
ཤོལྗོསོ་ལེ་ལེསྒྲི་སྨསྒྲི171ཡོལྗོདེ་པོར་མི་ཟདེ། རསྒྲི་མིལྗོ་དེསྐྱེ་
དེགི་དེབྱསྒྲིབོསོ་དེསྐྱེའསྒྲི ་དེཀྱིསྒྲིལེ་དུ་གིནསོ་ཡོལྗོདེ། རསྒྲི་
མིལྗོའ འི་གྲུབོ་ཆ་གིཙཛོ་བོལྗོ་དེསྐྱེ་བྲེགི་ངལྗོསོ་དེསྐྱེའསྒྲི་ནུབོ་བྱང་
ངལྗོསོ་སུ་གིཅསྒྲིགི་བོསྡུསོ་སུ་འཁལྗོདེ་པོ་དེང་། རསྒྲི་མིལྗོ་
བོརྐོལྗོ་ཐོབོསོ་གིཙཛོ་བོལྗོ་ནསྒྲི་སྔལྗོན་ལེ་སོལྗོར་ཆསོ་ཀྱིསྒྲིསོ་
རསྒྲི་མིལྗོའ འི་སྤྱསྒྲི་ཁལྗོགི་རགིསོ་བོརྐོལྗོསོ་བོརྒྱབོ་པོ་དེང་།
དེསྐྱེ ་རྗེསྐྱེསོ་ཞསྒྲིབོ་ཕྲའསྒྲི་ནང་བོརྐོལྗོསོ་རྒྱགི་པོའསྒྲི་ལེགི་
རྩལེ་སྤྱདེ་ཡོལྗོདེ། མི་གིཞསྒྲི་མིསྒྲིགི་སྔར་བྲེགི་བོརྐོལྗོསོ་
རསྒྲི ་མིལྗོ ་དེསྐྱེ ་བྱུང་བོའསྒྲི ་ལེལྗོ ་དུསོ་ཞསྒྲིབོ་ཕྲ་བོརྡར་ཤོ་
གིཅལྗོདེ་ཐུབོ་མིསྐྱེདེ་མིལྗོདེ། འལྗོན་ཀྱིང་བྲེགི་བོརྐོལྗོསོ་རསྒྲི་
མིལྗོ་དེསྐྱེའསྒྲི་ནང་དེལྗོན་དེང་བོརྐོལྗོ་རྩལེ་གྱིསྒྲི་ཁྱེདེ་ཆལྗོསོ་ནསྒྲི་
ཡོར་སྔལྗོན་ནགི་ཆུ་སོལྗོགི་རྫོལྗོང་སོལྗོགིསོ་བོལྗོདེ་ལྗོལྗོངསོ་
ཀྱིསྒྲི་ཤོར་རྒྱུདེ་དེང་། མིཚཛོ་སྔལྗོན་ཡུསོ་ཧྲུའུ་ནསོ་རྙེསྐྱེདེ་
པོའསྒྲི་སྔ་དུསོ་ཀྱིསྒྲི་བྲེགི་བོརྐོལྗོསོ་རསྒྲི་མིལྗོ་འགིའ་ཤོསོ་
ཀྱིསྒྲི་ཁྱེདེ་ཆལྗོསོ་དེང་ཅུང་འདྲི་པོལྗོ་ཡོལྗོདེ་པོ་རསྐྱེདེ། ཤྭ་
བོ་འཕྲང་བྲེགི་བོརྐོལྗོསོ་རསྒྲི ་མིལྗོའ འི་བོཞསྐྱེངསོ་རྩལེ་

དེསྐྱེར་ཞསྒྲིབོ་མིལྗོ་མིསྒྲིན་པོར་རགིསོ་ལེསོ་ཆསྐྱེ་བོ་དེང་།
གིནའ་ཉམིསོ་དེལྗོདེ་པོ། རང་བྱུང་དེང་ཐོགི་ཉསྐྱེ་བོ་
བོཅསོ་ཀྱིསྒྲི་ཁྱེདེ་ཆལྗོསོ་ལྡན་པོ་དེང་། བྲེགི་བོརྐོལྗོསོ་
རསྒྲི་མིལྗོ་དེསྐྱེའསྒྲི་རསྒྲིགིསོ་ཡོར་ཀླུང་གིཙང་པོལྗོའ འི་དེབུསོ་
རྒྱུདེ་དུ་ཤོསྒྲིན་ཏུ་མིཐོལྗོང་དེཀོལྗོན་པོསོ། གིཞསྒྲིསོ་ཀོ་རྩསྐྱེ་
གྲོལྗོང་ཁྱེསྐྱེར་དུ་བྲེགི་བོརྐོལྗོསོ་རསྒྲི ་མིལྗོའ འི་རསྒྲིགི་གིནསོ་
འཚཛོལེ་ཞསྒྲིབོ་བྱསྐྱེདེ་པོའསྒྲི་བྱ་བོ་སྤེསྐྱེལེ་བོའསྒྲི་ཚུན་གྱིསྒྲི་
གིསོར་རྙེསྐྱེདེ་ཆསྐྱེན་པོལྗོ་ཞསྒྲིགི་ཏུ་གྱུར་ཅསྒྲིང་། དེསྐྱེར་ལེལྗོ་
རྒྱུསོ་ཀྱིསྒྲི་དེལྗོན་སྙོསྒྲིང་དེང་གིནའ་བོལྗོའ འི་རསྒྲིགི་དེངལྗོསོ་
ཞསྒྲིབོ་འཇུགི་ཐོདེ་རསྒྲིན་ཐོང་ཆསྐྱེན་པོལྗོ་ལྡན་ཡོལྗོདེ།
ཤྭ་བོ་འཕྲང་བྲེགི་བོརྐོལྗོསོ་རསྒྲི་མིལྗོར་གིལེ་ཆསྐྱེའསྒྲི་

རང་བོཞསྒྲིན་ལྡན་པོར་དེམིསྒྲིགིསོ་ནསོ། རྟལྗོགི་ཞསྒྲིབོ་
ཚན་ཆུང་གིསྒྲིསོ་རསྒྲིན་སྤུངསོ་རྫོལྗོང་རསྒྲིགི་གིནསོ་
ཡུལེ་སྐལྗོར་ཅུསོ་ལེ་ཁུལེ་དེསྐྱེར་སྲུང་སྐྱིལྗོབོ་སྔར་ལེསོ་
ལྷགི་པོ་བྱ་རྒྱུ་དེང་། རསྒྲི་ཁུལེ་གྱིསྒྲི་རསྒྲིགི་དེངལྗོསོ་ལེ་
སྲུང་སྐྱིལྗོབོ་བྱསྐྱེདེ་པོ་དེང་ཆབོསོ་ཅསྒྲིགི སོ་ཁུལེ་དེསྐྱེར་
སོ་བོརྐོལྗོ་རྡལྗོ་སློལྗོགི་བྱསྐྱེདེ་པོ་དེང་། བྲེགི་བོརྐོལྗོསོ་རསྒྲི་མིལྗོ་
ཡོལྗོདེ་སོའསྒྲི་བྲེགི་ངལྗོསོ་དེང་དེསྐྱེའསྒྲི་མིཐོའ་འཁལྗོར་དུ་རསྒྲི་
མིལྗོ ་གིཞན་གིང་བྱུང་དུ ་འབྲེསྒྲི ་བོ ་སོལྗོགིསོ་བྲེགི་
བོརྐོལྗོསོ་རསྒྲི་མིལྗོར་གིཏིལྗོར་སྐྱིལྗོན་གིཏིལྗོང་བོའསྒྲི་བྱ་སྤྱལྗོདེ་
སྤེསྐྱེལེ་དུ་མིསྒྲི་འཇུགི་པོའསྒྲི་གྲོལྗོསོ་མིགིལྗོ་བོཏིལྗོན་ཡོལྗོདེ།
རསྒྲིན་སྤུངསོ་རྫོལྗོང་རསྒྲིགི་གིནསོ་ཡུལེ་སྐལྗོར་

ཅུསོ་ཀྱིསྒྲི་འབྲེསྐྱེལེ་ཡོལྗོདེ་མིསྒྲི་སྣསོ་ངལྗོ་སྤྲོལྗོདེ་བྱསོ་པོ་ལྟར་
ན། ཐོསྐྱེངསོ་འདེསྒྲིར་གིསོར་རྙེསྐྱེདེ་བྱུང་བོའསྒྲི་ཤྭ་བོ་
འཕྲང་བྲེགི་བོརྐོལྗོསོ་རསྒྲི ་མིལྗོ ་དེསྐྱེ ་ཡོར་ཀླུང་གིཙང་
པོལྗོའ འི་བོར་རྒྱུདེ་ནསོ་རྙེསྐྱེདེ་པོའསྒྲི ་བྲེགི་བོརྐོལྗོསོ་རསྒྲི ་
མིལྗོའ འི་གིནའ་ཤུལེ་གིལེ་ཆསྐྱེན་ཞསྒྲིགི་ཏུ་གྱུར་བོ་དེང་།
དེསྐྱེསོ་བོལྗོདེ་ལྗོལྗོངསོ་ཀྱིསྒྲི་དེབུསོ་རྒྱུདེ་ནསོ་ཁྱེདེ་ཆལྗོསོ་
ལྡན་པོའསྒྲི ་བྲེགི་བོརྐོལྗོསོ་རསྒྲི ་མིལྗོ ་དེསྐྱེའསྒྲི ་རསྒྲིགིསོ་རྙེསྐྱེདེ་
མིསྐྱེདེ་པོའསྒྲི་ལེལྗོ ་རྒྱུསོ་ཀྱིསྒྲི་སྟལྗོང་ཆ་བོསྐངསོ་པོ་དེང་
སྦྲགིསོ། དེསྐྱེསོ་སོ་གིནསོ་ཀྱིསྒྲི་ལེལྗོ་རྒྱུསོ་རསྒྲིགི་གིནསོ་
ཐོལྗོན་ཁུངསོ་ཕུན་སུམི་ཇསྐྱེ ་ཚཛོགིསོ་དེང་། རསྒྲིགི་
གིནསོ་ཀྱིསྒྲི་བློལྗོ ་སྤེལྗོབོསོ་ཇསྐྱེ ་བོརྟན་དུ་བོཏིང་བོསོ།
སོ་གིནསོ་དེསྐྱེ་གིའསྒྲི་རསྒྲིགི་གིནསོ་དེང་ཡུལེ་སྐལྗོར་བྱ་
གིཞགི་གིལྗོང་འཕསྐྱེལེ་གིཏིལྗོང་བོར་འགིན་སྲུང་ནུསོ་
ལྡན་བྱསོ་ཡོལྗོདེ་པོ་རསྐྱེདེ། །

《《བོལྗོདེབོལྗོདེ་་ལྗོལྗོངསོལྗོལྗོངསོ་་ཚགིསོཚགིསོ་་པོརཔོར》》ལྟརལྟར།།

གིཞིགླིས་ཀ་རྩེརྩེ་གྲོགྲོངེ་ཁྱེརྩེརི་རིགླིན་སྤུངེས་རྫོགྲོངེ་དུ་གིནའི་བགྲོའིགླི་བྲགི་བརྐོགྲོས་རིགླི་མགྲོ་ཞིགླིགི་རྙེརྩེད།

2022ལེལྗོའ འི་ཟླ4པོའསྒྲི་ཚཚེསོ24ཉསྒྲིན་ནསྒྲི ་ཀྲུང་གིལྗོའ འི་མིཁའ་སྐྱིལྗོདེ་ཉསྒྲིན་མིལྗོ ་སྐབོསོ་
བོདུན་པོ་རསྐྱེདེ། ཉསྒྲིན་དེསྐྱེའསྒྲི་སྔ་དྲིལྗོར། ཀྲུང་གིལྗོའ འི་ཚན་རསྒྲིགི་གླིསྒྲིང་རླུང་ཁམིསོ་ཆསྐྱེན་པོལྗོའ འི་
དེངལྗོསོ་ལུགིསོ་ཞསྒྲིབོ་འཇུགི་ཁང་དེང་པོསྐྱེ་ཅསྒྲིན་སྐར་མིདེའ་བོར་སྣང་ལེགི་རྩལེ་ཚདེ་
ཡོལྗོདེ་ཀུང་སོསྒྲི་གིཉསྒྲིསོ་ཀྱིསྒྲིསོ་མིཚཛོ་ནུབོ་སོལྗོགི་རསྒྲིགིསོ་བོལྗོདེ་རསྒྲིགིསོ་རང་སྐྱིལྗོང་ཁུལེ་མིང་ངསྐྱེ་
གྲོལྗོང་ཁྱེསྐྱེར་ལེསྐྱེན་ཧུའུ་གྲོལྗོང་རྡལེ་དུ་མིཉམི་འབྲེསྐྱེལེ་བྱསོ་པོའསྒྲི་འཛམི་གླིསྒྲིང་ཐོལྗོགི་ཆསྐྱེསོ་
ཐོལྗོགི་མིའསྒྲི་བོར་སྣང་ལེསོ་སྟསྐྱེགིསོ་དེང་ཉསྐྱེ་བོའསྒྲི་མིསྐྱེ་ཤུགིསོ་འཕུར་མིདེའ་སོ་ངལྗོསོ་ནསོ་
འཕསྐྱེན་པོའསྒྲི་ཚཛོདེ་ལྟ་སྤེསྐྱེལེ་བོ་རསྐྱེདེ།
རྒྱུསོ་ལེལྗོན་པོ་ལྟར་ན། ཐོསྐྱེངསོ་དེསྐྱེར་གིཏིལྗོང་འཕསྐྱེན་བྱསོ་པོ་དེསྐྱེསོ་མིཁའ་དེབྱསྒྲིངསོ་

ཀྱིསྒྲི་དེབུགིསོ་ལྒང་ལེ་བོརྟསྐྱེན་ནསོ་བོར་སྣང་ལེསོ་སྟསྐྱེགིསོ་ཀྱིསྒྲི་ཉསྐྱེ་སོར་འཕསྐྱེན་པོ་སྟསྐྱེ།
རླུང་ཤུགིསོ་མིསྐྱེདེ་པོའསྒྲི་མིཁའ་དེབྱསྒྲིངསོ་ཀྱིསྒྲི་ཧསྐྱེལེ་དེབུགིསོ་ལྒང་ལེ་བོརྟསྐྱེན་ནསོ་མིསྐྱེ་
ཤུགིསོ་འཕུར་མིདེའ་སྟལྗོང་སྨསྒྲི25ནསོ40རུ་འཕུར་མིཚམིསོ་རྒྱང་འཛའིན་སྤྱདེ་དེསྐྱེ་
བོར་སྣང་དུ་མིསྐྱེ་སྒྲིལྗོན་ནསོ་མིསྐྱེ་ཤུགིསོ་འཕུར་མིདེའ་འཕསྐྱེན་པོ་ཞསྒྲིགི་ཡོསྒྲིན་ལེ། མིསྐྱེ་
ཤུགིསོ་འཕུར་མིདེའ་དེསྐྱེསོ་ཐོསྐྱེགི་ཚདེ་ལེསོ་འགིན་དེང་གིཞསྒྲི་གྲོངསོ་འཚཛོལེ་སྡུདེ་བྱསྐྱེདེ་
ཆལྗོགི་པོ་དེང་། བོར་སྣང་དུ་སྔལྗོན་དེཔོགི་འཕུར་ཚདེ་ལེ་བོསློསྐྱེབོསོ་རྗེསྐྱེསོ་གིདུགིསོ་
མིཆལྗོང་བོརྒྱུདེ་ནསོ་སོར་འབོབོ་པོ་རསྐྱེདེ། ཐོསྐྱེངསོ་འདེསྒྲིའསྒྲི་ཚཛོདེ་ལྟ་ནསྒྲི་མིསྐྱེ་ཤུགིསོ་འཕུར་
མིདེའསྒྲི་འཕུར་སྐྱིལྗོདེ་མིཐོལྗོ་ཚདེ་སྔལྗོན་དེཔོགི་ལེ་སློསྐྱེབོསོ་པོ་དེང་། གིཞསྒྲི་གྲོངསོ་འཚཛོལེ་
སྡུདེ་བྱསོ་པོ་བོརྟན་འཇགིསོ་བོཅསོ་ཀྱིསྒྲི་སྒོལྗོ་ནསོ་ལེསྐྱེགིསོ་འགྲུབོ་བྱུང་བོ་ཞསྒྲིགི་ཡོསྒྲིན་
ལེ། འཛམི་གླིསྒྲིང་སྟསྐྱེང་མིཐོལྗོ་དེབྱསྒྲིངསོ་དེབུགིསོ་ལྒང་སྟསྐྱེགིསོ་བུ་གིཞསྒྲི་བྱསོ་ནསོ་མི་
ལེགི་ཚང་བོའསྒྲི་བོར་སྣང་འཚཛོལེ་ཞསྒྲིབོ་མིསྐྱེ་མིདེའ་སོ་ངལྗོསོ་ནསོ་འཕསྐྱེན་པོའསྒྲི་ཚཛོདེ་ལྟ་
ཐོལྗོགི་མི་ཡོསྒྲིན།
རྒྱུསོ་ལེལྗོན་པོ་ལྟར་ན། མིསྒྲིགི་སྔར་ཀྲུང་གིལྗོསོ་མིཁའ་དེབྱསྒྲིངསོ་གིདུགིསོ་ལྒང་

འཚཛོལེ་ཞསྒྲིབོ་བྱསྐྱེདེ་ཐོབོསོ་དེསྐྱེ་ཅུང་སྣ་གིཅསྒྲིགི་རྐྱང་དུ་ཆགིསོ་ཡོལྗོདེ་པོ་དེང་། སྨསྒྲི5000
ཡོན་གྱིསྒྲི་འཚཛོལེ་ཞསྒྲིབོ་བྱསྐྱེདེ་ཐོབོསོ་དེསྐྱེསོ་སྲོལྗོལེ་རྒྱུན་གྱིསྒྲི་མིཁའ་དེབྱསྒྲིངསོ་འཚཛོལེ་ཞསྒྲིབོ་མིསྐྱེ་
ཤུགིསོ་འཕུར་མིདེའསྒྲི་ལེགི་རྩལེ་ལེ་བོརྟསྐྱེན་བོཞསྒྲིན་ཡོལྗོདེ་པོསོ། མི་རྩ་མིཐོལྗོ་ཞསྒྲིང་ཕན་
འབྲེསོ་དེསྐྱེ་ཙམི་མིཐོལྗོ་བོ་མིསྒྲིན་པོར་མི་ཟདེ། དེ་དུང་མིཁའ་དེབྱསྒྲིངསོ་འཚཛོལེ་ཞསྒྲིབོ་མིསྐྱེ་
ཤུགིསོ་འཕུར་མིདེའ་ལེ་ལེགི་རྩལེ་གྱིསྒྲི་ཚདེ་བོཀོགི་ཐོསྐྱེབོསོ་ནསོ་དེམིའ་བོའསྒྲི་རླུང་
ཁམིསོ་ཆསྐྱེན་མིལྗོའ འི་རསྒྲིམི་པོར་འཚཛོལེ་ཞསྒྲིབོ་བྱསྐྱེདེ་ཐུབོ་ཚདེ་ཅུང་དེམིའ་བོ་རསྐྱེདེ། དེ་ལྟའསྒྲི་
བོར་འཛམི་གླིསྒྲིང་ནསོ་སྔལྗོན་གྱིསྒྲི ་ཨ་མིསྐྱེ ་རསྒྲི ་ཁའསྒྲི་སོསྒྲི ་ཐོན་ཧྥུ་སློལྗོབོ་ཆསྐྱེན་གྱིསྒྲིསོ་མིཁའ་
དེབྱསྒྲིངསོ་དེབུགིསོ་ལྒང་ལེ་བོརྟསྐྱེན་ནསོ་མིསྐྱེ་མིདེའ་འཕསྐྱེན་པོའསྒྲི་ཚཛོདེ་ལྟ་ཐོསྐྱེངསོ་ཤོསྒྲིགི་
བྱསོ་མྱོལྗོང་ལེ། དེསྐྱེ ་དུསོ་དེབུགིསོ་ལྒང་ནསྒྲི ་ཐོསྐྱེགི་ཚདེ་ཧ་ཅང་དེམིའ་བོའསྒྲི ་མིཁའ་
དེབྱསྒྲིངསོ་དེབུགིསོ་ལྒང་ཡོང་རསྒྲིགིསོ་ཡོསྒྲིན་པོར་མི་ཟདེ། དེསྐྱེར་ཐོསྐྱེགི་པོའསྒྲི་མིསྐྱེ་ཤུགིསོ་
འཕུར་མིདེའ་ཡོང་ཧ་ཅང་ཆུང་བོ་ཞསྒྲིགི་རསྐྱེདེ།
ཐོསྐྱེངསོ་འདེསྒྲིའསྒྲི་ཚཛོདེ་ལྟའསྒྲི་འཕསྐྱེན་གིཏིལྗོང་ལེ་མིཚཛོན་ན། རླུང་ཁམིསོ་ཆསྐྱེན་པོལྗོའ འི་

དེངལྗོསོ་ལུགིསོ་ཞསྒྲིབོ་འཇུགི་དེང་འཚཛོལེ་ཞསྒྲིབོ་བྱསྐྱེདེ་ཐོབོསོ་ཀྱིསྒྲི་ཐོདེ་ལེ་ཐོལྗོདེ་བོརྒལེ་
གིསོར་སྐྲུན་གྱིསྒྲི་ཚདེ་དུ་སློསྐྱེབོསོ་ཡོལྗོདེ། དེསྐྱེ་ལེསོ་གིཞན་ཐོསྐྱེངསོ་འདེསྒྲིའསྒྲི་ལེགི་རྩལེ་གྱིསྒྲིསོ་
རྩསྐྱེར་སོལྗོན་སྒྲིའསྒྲི་མྱུར་ཚདེ་དེང་བོར་སྣང་ཚན་རསྒྲིགི་སོལྗོགིསོ་ཀྱིསྒྲི་ཐོདེ་ཞསྒྲིབོ་འཇུགི་བྱསྐྱེདེ་
རྒྱ་ཆསྐྱེ་རུ་གིཏིལྗོང་བོར་ཕན་པོ་དེང་། མི་འལྗོངསོ་པོར་སྔར་ལེསོ་ལེསྐྱེགིསོ་བོསྒྱུར་གིཏིལྗོང་
བོ་དེང་ཐོ་ན་འཁལྗོར་སྐར་སྐྱིསྐྱེལེ་འདྲིསྐྱེན་གྱིསྒྲི་མི་རྩ་ནུསོ་ལྡན་ངང་ཇསྐྱེ་ཉུང་དུ་གིཏིལྗོང་ཐུབོ་
རྒྱུ་རསྐྱེདེ། །

《《མིཚཛོམིཚཛོ་་སྔལྗོནསྔལྗོན་་ཉསྒྲིནཉསྒྲིན་་རསྐྱེའསྒྲིརསྐྱེའསྒྲི་་ཚགིསོཚགིསོ་་པོརཔོར》》ལྟརལྟར།།

འིཛམ་གླིགླིངེ་གིགླི་མརྩེ་ཤུགིས་འིཕུརི་མདའི་ཐོགྲོགི་མ་རིངེ་ཞིགླིངེ་
གིགླི་མངེ་ངེརྩེ་གྲོགྲོངེ་ཁྱེརྩེརི་ནས་བརི་སྣངེ་དུ་འིཕངེས་པ་རིརྩེད།










































































 

རྩལྗོམིརྩལྗོམི་སྒྲིསྒྲིགིསྒྲིསྒྲིགི་པོཔོ། ཚཚེཚཚེ་རསྒྲིངརསྒྲིང་རྡལྗོརྡལྗོ་རྗེསྐྱེརྗེསྐྱེ།


