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བསྡུས་རྩོརྩོམ།

（（པརཔར་་ངསྦྱོསོངསྦྱོསོ1313པརཔར་་མིཐུདམིཐུད་་པཔ།།））སློསྦྱོབ་གྲསྦྱོགསོ་ཚཚོསོ་རྩརྩེད་
ཞསྦྱོར་དགསྦྱོད་ཞསྦྱོར་ལེ་ཁོ་བ་དརྩེད་ནསོ་སྡོསྦྱོང་བསྦྱོ་རརྩེ ་རརྩེའིསྲི ་རྩ་བར་
སྤུངསོ་ཏེརྩེ ་དཀར་ཕུང་ཕུང་དུ་འིདུག་ཅིསྲིང་། གློསྦྱོ ་བུར་གར་
ཡོསྦྱོང་མིསྲི ་ཤེརྩེསོ་པའིསྲི ་རླུང་བུ་འིཇིམི་པསྦྱོ ་ཞསྲིག་གསྲིསོ་སྡོསྦྱོང ་བསྦྱོའི འི་
ཡོལེ་ག་དལེ་བུར་བསྒུལེ་བ་ན་སྲསྲིབ ་ངསྦྱོསོ ་ཀྱིསྲི ་ཡོལེ་གར་
ཐསྦྱོགསོ་པའིསྲི་ཁོ་བའིསྲི་འིདབ་མི་རྣམིསོ་ལྷབ་ལྷུབ་ངང་འིསྦྱོག་གསྲི་
སློསྦྱོབ་མི་རྣམིསོ་ཀྱིསྲི ་མིགསྦྱོ ་དང་སྐེརྩེད་ཁུག སོ་གཞསྲི ་བཅིསོ་ལེ་
འིཐསྦྱོར་བསོ་སློསྦྱོབ་རའིསྲི་ཁོསྦྱོར་ཡུག་ལེ་སློསྦྱོབ་གྲསྦྱོགསོ་ཚཚོའིསྲི ་རྩརྩེད་
དགསྦྱོད་ཀྱིསྲི་སྒྲ་དབྱིངསོ་སྙན་མིསྦྱོ་ཞསྲིག་གསྲིསོ་ཁྱབ་སོསྦྱོང་། ང་རང་
ལེམི་འིགྲམི་དརྩེར ་ཙཚོག ་པུར་བསྡོད་ནསོ་སྡོསྦྱོང ་རའིསྲི ་ཡུལེ་
ལྗོསྦྱོངསོ་ལེ་གཡོརྩེང་། སྡོསྦྱོང་བསྦྱོ་རྣམིསོ་ནསྲི་རྩ་བ་སོ་གཞསྲིའིསྲི་གཏེསྲིང་
ལེ་ནུབ་ཀྱིང་རྩརྩེ ་མིསྦྱོ ་བར་སྣང་དབྱིསྲིངསོ་སུ་སྙརྩེག་པའིསྲི ་སྙསྲིང ་
སྟོསྦྱོབསོ་འིཆོང་མིཁོན་ཞསྲིག་སྟོརྩེ། ཚང་ཚའིང་དུ་སྐྱེརྩེསོ་པའིསྲི་སྡོསྦྱོང་
བསྦྱོ་རྣམིསོ་ནསྲི་ཕྱིསྲི་བལྟསོ་ཀྱིསྲིསོ་ཁོརྩེར་རྐྱང་དང་རང་ཚུགསོ་ཀྱིསྲིསོ་
འིགྲརྩེངསོ་ནསོ། ཁོ་ཆོར་བུ་ཡུག་གསྲི ་རྡུང་རྡེརྩེག་བཟོསྦྱོད་སྒོསྦྱོམི་
གྱིསྲིསོ་སྐྱེརྩེལེ་མིཁོན་ཞསྲིག་ཡོསྲིན ་པར་རླསྦྱོམི་ནའིང་། ཕྱིསྲི ་རུ ་མིསྲི ་
མིངསྦྱོ ན ་པའིསྲི ་སོ ་གཞསྲིའིསྲི ་ བརླན ་བཤེརྩེར ་གྱིསྲི ་ རུམི ་ཁོསྦྱོ ང ་དུ ་
བརྐྱངསོ་པའིསྲི ་རྩ་ལེག་ཉིསྲིང་ལེག་ནསྲི ་ཀུན་དང་འིབྲེརྩེལེ་ཞསྲིང་
སྦྲེརྩེལེ་ནསོ་ཡོསྦྱོད་པ་ཞསྲིག་ཡོསྲིན་པསོ། མིསྲི་ཚཚོགསོ་ཀྱིསྲི་འིདུ་འིཛིའི་
རབ་ཏུ་རྒོསྦྱོད་ཅིསྲིང་མིསྲི ་རརྩེ ་རརྩེ ་ནསྲི ་ཁོརྩེར་རྐྱང་ཡོསྲིན་པ་བདརྩེན་དུ་
ཆུགསོ་ཀྱིང་། མིསྲི་མིངསྦྱོན་པའིསྲི་དབྱིསྲིངསོ་སུ་འིཛིའིང་ཞསྲིང་བསྣསྦྱོལེ་
བའིསྲི་ལེསོ་དང་སྨོསྦྱོན་ལེམི་གྱིསྲི་ཐ་གུ་ནསྲི་སུསོ་ཀྱིང་ཆོསྦྱོད་ཐབསོ་
མིརྩེད་པ་ཞསྲིག་རརྩེད་ཨང་། ངསོ་ནསྲི ་དརྩེ ་ལྟར་སོརྩེམིསོ་ཀྱིསྲིན་སྡོསྦྱོང་
བསྦྱོའི འི་འིསྦྱོག་ཏུ་ཁོ་བ་གཙང་ཕྱིགསོ་བྱིརྩེད་ཀྱིསྲིན་པའིསྲི་ང་ཚཚོའིསྲི ་ཚཚོ ་
ཆུང་ནང་གསྲི་མིརྩེ་ཏེསྦྱོག་མིཚཚོ་མིསྦྱོ་ལེ་ལྟ་དུསོ། ང་ཚཚོའིསྲི་འིཛིའིན་གྲྭའིསྲི་
ནང་གསྲི་འིདྲེརྩེ་མིགསྦྱོ་རྡེསྦྱོ་ཟོརྩེར་བའིསྲི་པྲ་ཆོལེ་སྤྲེརྩེའུ་འིདྲེ་བ་ཞསྲིག་ཡོསྦྱོད་
པ་དརྩེསོ་མིསྦྱོའི འི་སློསྦྱོབ་ལྭའིསྲི་གསྦྱོང་བའིསྲི་ནང་ལེ་ཁོ་བ་རྡེསྦྱོག་པསྦྱོ་ཞསྲིག་
བཙན་གྱིསྲིསོ་བརྫངསོ་ཏེརྩེ་སྡོསྦྱོང་བསྦྱོའི འི་བར་གསོརྩེང་བསྐེསྦྱོར་ནསོ་
བྲེསྦྱོསོ་སོསྦྱོང་བ་དང་། མིརྩེ ་ཏེསྦྱོག་མིཚཚོ ་མིསྦྱོསོ་ཅུང་ཟོད་སུན་སྣང་
དང་དསྦྱོགསོ་མིསྲི ་བདརྩེ ་བའིསྲི ་ཉིམིསོ་ཀྱིསྲིསོ་ཁོ་བ་དརྩེ ་ཕྱིསྲིར་ལེརྩེན་
པར་འིབད་ཀྱིསྲིན་འིདུག་པསོ། ངསོ་ཀྱིང་མིསྲིག་གསྲི ་གཏེད་
ཡུལེ་བརྗེརྩེསོ་ཏེརྩེ ་ཞརྩེ ་ནསོ་མིསྦྱོའི འི་ལུསོ་པསྦྱོའི འི་ཕྱིསྲི ་ནང་གསྲི ་གནསོ་
གང་ཞསྲིག་བརླན་ཡོསྦྱོད་དམི་སྙམི་ནསོ་སོརྩེམིསོ་ཁྲལེ་ལྟ་བུའིསྲི་
འིཆོར་ཡོན་སྣ་ཚཚོགསོ་བྱིསོ།
འིཛིའིན་གྲྭའིསྲི ་སློསྦྱོབ་གྲསྦྱོགསོ་རྣམིསོ་ཀྱིསྲི ་ཐབསོ་དང་ཤེརྩེསོ་

རབ་ལེ་བསྟོརྩེན་ནསོ་སློསྦྱོབ་གསོརྩེང་ལུསོ་སྦྱོསྦྱོང་གསྲི་དུསོ་ཚཚོད་དང་
ཐུན་གསུམི་པའིསྲི་ཕྱིརྩེད་ཀ་ནསྲི་ཁོ་བ་གཙང་ཕྱིགསོ་ཀྱིསྲི་ལེསོ་ལེ་
འིབད་ནསོ་འིདསོ་སོསྦྱོང་ལེ། ཐུན་གཅིསྲིག་འིདསྲི་ལྟར་བསྐྱེལེ་
ཐུབ་སོསྦྱོང་བ་ནསྲི ་ང་རང་ཐརྩེ ་བའིསྲི ་སློསྦྱོབ་གྲསྦྱོགསོ་རརྩེ ་གཉིསྲིསོ་ལེ་
མིཚཚོན ་ན ་དསྦྱོན ་བཟོང ་རྟེསོ ་མིསྲི ་ཁུག ་པ ་ཞསྲིག ་ཡོསྲིན ་པསོ།
དགའི་ཡོང་དགའི་ལེ་སྤྲེསྦྱོ་ཡོང་སྤྲེསྦྱོའི སྦྱོ།།
ཐུན་བཞསྲི ་པའིསྲི ་ཚཚོགསོ་བརྡེ་གྲག་མི་ཐག དགརྩེ ་རྒོན་

སྟོསྦྱོབསོ་ལྡེན་ཁྲསྲིད་སྟོརྩེགསོ་སུ་སློརྩེབསོ་ཤེསྲིང་ཧ་ཅིང་གཟོབ་ནན་
གྱིསྲིསོ་འིཛིའིན་གྲྭའིསྲི་ནང་ཡོསྦྱོངསོ་ལེ་མིསྲིག་བཤེརྩེར་ཞསྲིག་བྱིསོ་རྗེརྩེསོ

“ དརྩེ་རསྲིང་ང་ཚཚོའིསྲི་ཁྲསྲིད་བྱིའིསྲི་སློསྦྱོབ་ཚན་ནསྲི་སློསྦྱོབ་ཚན་བདུན་པ་
སྟོརྩེ ་ ཧྥི ་རན ་སོསྲིའིསྲི ་རྩསྦྱོམི ་མིཁོན ་གྲགསོ་ཅིན ་ཏུའུ ་ཏེརྩེ ་ཡོསྲིསོ ་
བརྩམིསོ་པའིསྲི《མིཇུག་མིཐའི་སློསྦྱོབ་ཐུན་གཅིསྲིག》ཅིརྩེསོ་པ་
འིདསྲི་རརྩེད”ཅིརྩེསོ་སློསྦྱོབ་ཚན་གྱིསྲི་ཁོ་བྱིང་དརྩེ་ཡོསྲིག་གཟུགསོ་གྲ་
དག་ལེ་ནན་ཏེན་གྱིསྲིསོ་སྒོསྦྱོ་སོམི་གྱིསྲི་དཀྱིསྲིལེ་དབུསོ་སུ་བྲེསྲིསོ་པ་
དང་།“ སློསྦྱོབ་ཚན་འིདསྲི་ནསྲི་ཧྥི་རན་སོསྲིའིསྲི་ཨར་སོ་སོསྲི་སོ་ཆོ་ཕུ་
རུ་སོརྩེན་གྱིསྲི་དམིག་གསྲིསོ་བཙན་བཟུང་བྱིསོ་རྗེརྩེསོ། དགརྩེ་སློསྦྱོབ་
ཚཚོསོ་ཧྥི ་རན་སོསྲིའིསྲི ་སྐེད་ཡོསྲིག་གསྲི ་མིཇུག་མིཐའིསྲི ་སློསྦྱོབ ་ཐུན་
གཅིསྲིག་བྱིསོ་པའིསྲི ་རྣམི་པ་དརྩེ ་བུ་ཆུང་ཧྥིསྲི ་ལེང་ཧྲིསྲི ་ཡོསྲི ་ངག་སྒོསྦྱོ ་
བརྒྱུད་ནསོ་ཞསྲིབ་འིབྲེསྲི་བྱིསོ་པ་ཞསྲིག་རརྩེད”ཅིརྩེསོ་སློསྦྱོབ་ཚན་གྱིསྲི་
ལེསྦྱོ ་རྒྱུསོ་རྒྱབ་ལྗོསྦྱོངསོ་སྐེསྦྱོར ་ཞསྲིག ་ངསྦྱོ ་སྤྲེད་རྗེརྩེསོ། སློསྦྱོབ ་ཁྲསྲིད ་

དངསྦྱོསོ་ལེ་དྲེངསོ་སོསྦྱོང་། ངསོ་རྒྱུན་ལྡེན་དུ་ཡོང་བླ་འིཁྱམིསོ་
སོསྦྱོང་བ་བཞསྲིན་སློསྦྱོབ་ཁྲསྲིད་གང་ལེའིང་བླསྦྱོ ་སོརྩེམིསོ་རྩརྩེ ་གཅིསྲིག་
གསྲིསོ་མིཉིན་མྱོསྦྱོང་མིརྩེད་པར། ཚཚོགསོ་བརྡེ་གྲག་མི་ཐག་ནསོ་
རྣམི ་ཤེརྩེསོ ་ནསྲི ་སྤང ་ལེ ་ཡོན ་པའིསྲི ་རྟེ ་ཕོསྦྱོ ་བཞསྲིན ་གང ་སོར ་
འིཁྱམིསོ་ནསོ། གྲསྦྱོལེ་བརྡེ་གྲག་དུསོ་མི་གཏེསྦྱོགསོ་ཕྱིསྲིར་སློསྦྱོབ་
ཁོང་དུ་སློརྩེབསོ་མྱོསྦྱོང་མིརྩེད་པསོ། དགརྩེ་རྒོན་ཚཚོསོ་ཀྱིང་ལུསོ་པསྦྱོ་
སློསྦྱོབ་ཁོང ་དུ ་ལུསོ་ཀྱིང ་སོརྩེམིསོ་པ ་རྒྱ ་སྲང ་དུ ་ཤེསྦྱོར ་བའིསྲི ་
སློསྦྱོབ ་མི ་མིདསྦྱོ ་མིརྩེད ་ཅིསྲིག ་ཏུ ་བརྩསྲིསོ ་ཡོསྦྱོད ་དརྩེ ། འིཛིའིན ་གྲྭའིསྲི ་
ནང་གསྲི ་ཨུ ་ཐུག་ཐབསོ་ཟོད་ཀྱིསྲི ་ཚཚེ ་ཐར་གཅིསྲིག་པུའིང་ང་
རང་ཡོསྲིན། ཐསྦྱོག་མིར་ཁོ་བ་གཙང་ཕྱིགསོ་སྐེབསོ་ཀྱིསྲི ་རྩརྩེད་
དགསྦྱོད ་སྣ ་ཚཚོགསོ ་ཀྱིསྲི ་འིཕྲསྦྱོ ་ལེ ་གཡོརྩེང ་ཞསྲིང ་ ། དརྩེ ་ནསོ ་ཕྱིསྲི ་
རསྦྱོལེ་གྱིསྲི ་སྡོསྦྱོང ་ར ་དང་བཅིསོ་པའིསྲི ་ཁོ ་བའིསྲི ་འིཇིསྲིག་རྟེརྩེན ་དརྩེ ་
དྲེན་པའིསྲི་ཁྲསྦྱོད་དུ་བསུསོ་ནསོ། གཉིསྲིད་ལྕོསྦྱོག་རྒྱག་པའིསྲི་ངན་
གསྦྱོམིསོ་དརྩེ ་ཡོང་བརྗེརྩེད་པར་གྱུར། དརྩེ ་ནསོ་ངའིསྲི ་དྲེན་པ་རྐུ་
བའིསྲི ་སློསྦྱོབ་གྲསྦྱོགསོ་མིརྩེ ་ཏེསྦྱོག་མིཚཚོ ་མིསྦྱོ ་ནསྲི ་ངའིསྲི ་མིདུན་གྱིསྲི ་གྲལེ་
ཤེར་གཉིསྲིསོ་པ་ཡོསྲིན་པསོ། མིསྦྱོའི འི་རྒྱབ་གཟུགསོ་ལེ་བལྟསོ་
ཏེརྩེ ་ཁོསྦྱོམི ་དྲེག ་པའིསྲི ་སོརྩེམིསོ ་པ ་རསྲི ་ལེ ་གཏེསྦྱོང ་རྒྱུ ་ནསྲི ་ ང ་ལེ ་
དབང་བའིསྲི ་བདརྩེ ་སྐྱེསྲིད ་ཀྱིསྲི ་ཉིསྲི ་ཟོརྩེར ་ཉིག་གཅིསྲིག ་ཡོསྲིན། མིརྩེ ་
ཏེསྦྱོག་མིཚཚོ ་མིསྦྱོསོ་མིཚམིསོ་ཤེསྲིག་ལེ་གྲལེ་མིཚཚེསོ་གསོར་བུ་
སྣང་མིཐསྦྱོ་དརྩེ ་དང་ཅིསྲི ་ཞསྲིག་རྣ་ཤུབ་བྱིསོ་རྗེརྩེསོ་མུ་མིཐུད་ནསོ་
མིགསྦྱོ ་བསྦྱོ ་དགྱིརྩེ ་སྟོརྩེ ་ཁྲསྲིད་སྟོརྩེགསོ་དང་སྒོསྦྱོ ་སོམི་ལེ་ལྟ་ཞསྦྱོར་ཟོསྲིན་
བྲེསྲིསོ་འིདརྩེབ་ཅིསྲི ་ཐུབ་བྱིརྩེད་ཀྱིསྲིན་འིདུག མིསྦྱོའི འི་གནག་སྣུམི་གྱིསྲི ་
སྐྲ་ལེསྦྱོ ་རསྲིང ་བསྦྱོ ་ནསྲི ་དྲེང་ལེ་ལྡེརྩེམི་པའིསྲི ་ངང་རྒྱབ་ཏུ་དཔྱངསོ་
འིདུག་ཅིསྲིང་། མིགསྦྱོ་བསྦྱོ་དགྱིརྩེ་སྒུར་དང་བསྟུན་ནསོ་མིསྦྱོའི འི་དག་
གཙང་གསྲི ་སློསྦྱོབ་ལྭའིསྲི ་སྟོསྦྱོད ་གསྦྱོསོ་ཀྱིསྲི ་དཀར་ཆོ་ཟུར་གསུམི་
སྣསྦྱོལེ་སོའིསྲི ་སྲུབསོ་ཀ་བརྒོལེ་ཏེརྩེ ། སྨུག་མིདསྦྱོག་གསྲི ་རྦབ་ཆུ་
ཞསྲིག་གཡོང་གཟོར་ལེསོ་འིབབ་པ་ལྟར། མིསྦྱོའི འི་རྒྱབ་གཞུང་
ནསོ་ཐུར་དུ་ཤེམི་བུར་སྐྱེསྦྱོད ་ཀྱིསྲིན་འིདུག གློསྦྱོ ་བུར་དུ་ངའིསྲི ་
གདསྦྱོང ་བའིསྲི ་ཁུག་ལེ་སོ་སྨྱུག་གམི་དངསྦྱོསོ་པསྦྱོ ་ཆུང་ངུ་ཞསྲིག་
གསྲིསོ་ཐག་སོརྩེ ་བཏེང་བྱུང་བསོ། མྱུར་མིསྦྱོར་ཞརྩེད་སྣང་དྲེག་
པསྦྱོསོ་ཁྲསྲིད་སྟོརྩེགསོ་སུ་ལྟ་དུསོ། དགརྩེ་རྒོན་སྟོསྦྱོབསོ་ལྡེན་གྱིསྲིསོ་ང་
ལེ་ཁྲསྦྱོ་ཉིམིསོ་ཀྱིསྲིསོ་བལྟསོ་ཏེརྩེ།“ བུ་ཆུང་ཧྥུ་ལེང་ཧྲིསྲི། ཁྱརྩེད་ཀྱིསྲི་
སྐེད་ཡོསྲིག་ནསྲི་མིརྩེ་ཏེསྦྱོག་མིཚཚོ་མིསྦྱོའི འི་སྐྲ་ལེསྦྱོའི འི་ནགསོ་གསོརྩེབ་ནསོ་
བསྦྱོར་སོསྦྱོང་བ་ཡོསྲིན་ནམི”ཟོརྩེར། ང་རང་སྐྲག་སྣང་གསྲིསོ་ཡོར་
ལེངསོ་ཞསྦྱོར་དཔརྩེ ་ཆོའིསྲི ་ཁོ་འིབྱིརྩེད་ཅིསྲི ་ཐུབ་བྱིསོ་པ་ཡོསྲིན་ལེ།
ནམི་རྒྱུན་ལྟར་ན་ང་རང་འིདསྲི་འིདྲེའིསྲི་གནསོ་ཚུལེ་ལེ་འིཕྲད་

ཐརྩེངསོ་རརྩེ་རརྩེར། སློསྦྱོབ་གྲསྦྱོགསོ་ཚཚོ་ཧབ་ཆོ་དསྲིར་རརྩེར་འིགྲསྦྱོ་བསོ་
དགརྩེ་རྒོན་གྱིསྲིསོ་སྐེད་ཅིསྦྱོར་བརྒྱབ་སྟོརྩེ་འིགསྦྱོག་དགསྦྱོསོ་མིསྦྱོད། དརྩེ་
རསྲིང་ནམི་རྒྱུན་དང་མིསྲི ་འིདྲེ་བར་སློསྦྱོབ་གྲསྦྱོགསོ་རརྩེ ་རརྩེའིསྲི ་མིསྲིག་
ཟུང་གསྲིསོ་འིཚཚེར་སྣང་དང་བཅིསོ་ང་ལེ་སྡོང་མིསྲིག་ཙམི་མིམི་
ལྐོསྦྱོག་ལྟ་རརྩེ ་བྱིསོ་རྗེརྩེསོ ་ཧ ་ཅིང་ལྷསྲིང ་འིཇིགསོ་ཀྱིསྲིསོ་འིདུག་
པསོ། ང་རང་དསྦྱོགསོ་མིསྲི ་བདརྩེ ་བ་ཞསྲིག་བཟོསྦྱོསོ་སོསྦྱོང་ལེ། མིརྩེ ་
ཏེསྦྱོག་མིཚཚོ ་མིསྦྱོའིང་དརྩེ ་བཞསྲིན་ཡོསྲིན་ངརྩེསོ། དརྩེའིསྲི ་རྗེརྩེསོ་ལེ་དགརྩེ ་
རྒོན་ནསྲི ་རྒྱ་སྟོག་ངར་མི་བཞསྲིན་ངའིསྲི ་སྟོརྩེང་ལེ་མིཆོསྦྱོངསོ་ནསོ་
ཡོསྦྱོ ང ་ངརྩེསོ ་ཡོསྲིན ་སྙམི ་ཡོསྦྱོད ་མིསྦྱོ ད ། དརྩེ ་ རསྲི ང ་བླསྦྱོ ་ཡོསྲི ད ་ལེསོ ་
འིདསོ་པ ་ཞསྲིག ་ལེ ་དརྩེའིང ་བྱུང ་མི ་སོསྦྱོང ་ ། དགརྩེ ་རྒོན ་གྱིསྲིསོ

“ འུ ་ཚཚོསོ ་མིཉིམི་དུ ་མིཇུག་གསྲི ་ཚན ་པ ་ཐུང ་ངུ ་འིདསྲི ་ལེ ་
མིཉིམི་དུ་བལྟ”ཞརྩེསོ་མུ་ནསོ་སློསྦྱོབ་ཁྲསྲིད་ཀྱིསྲི ་འིཕྲསྦྱོ ་བསྐྱེངསོ།
ངསོ་ཡུན་གྱིསྲིསོ་ལྐོསྦྱོག་ནསོ་དགརྩེ་རྒོན་ལེ་ལྟ་དུསོ། དརྩེ་རསྲིང་ནསྲི ་
ནམི་རྒྱུན་དང་མིསྲི ་འིདྲེ་བར་དགརྩེ ་རྒོན་གྱིསྲིསོ་ནན་ཏེན་དང་
བརྩརྩེ་སོརྩེམིསོ་ལྡེན་པའིསྲི་ངང་སློསྦྱོབ་ཚན་གྱིསྲི་ཐ་སྙད་རརྩེ ་རརྩེ ་དང་
ཡོསྲིག་འིབྲུ་རརྩེ ་རརྩེ ་ཡོསྲི ་མིདུད་པ་གྲསྦྱོལེ་གྱིསྲིན་གསོལེ་དག་སྙན་
གསུམི་གྱིསྲིསོ་ཀློསྦྱོག་གསྲིན་འིདུག་ལེ། ཁོསྦྱོང་གསྲི ་མིཆུ་འིདབསོ་
ཀྱིསྲི ་གཡོསོ་གཡོསྦྱོན་གཉིསྲིསོ་སུ་ཝུ་བ་དཀར་སོསྦྱོབ་སོསྦྱོབ་ཅིསྲིག་
ཆོགསོ་ནསོ། ཐར་ཐསྦྱོར་དུ་སྐྱེརྩེསོ་པའིསྲི ་ཁོ་སྤུ་དརྩེ ་ཚཚོའིང་ཅུང་
ཟོད་བརླན་འིདུག་ཅིསྲིང ་། ཟོ་འིགྲམི་དང་དཔྲལེ་ངསྦྱོསོ་སུ་
རྔུལེ་ཆུའིསྲི ་ཐསྲིགསོ་པ་ཆུང་ངུ་མིང་པསྦྱོ ་འིསྦྱོད ་ཀྱིསྲིག་ཀྱིསྲིག་གསྲིསོ་
འིཛུམི་ཞསྲིང་སྐྲ་འིདབསོ་བརླན་འིདུག ཁོསྦྱོང་གསྲི ་སྐེད་མིགསྦྱོ ་
སྔར་ལེསོ་ཀྱིང་མིཐསྦྱོ་ལེ་བརྗེསྲིད་པསོ། ཁོསྦྱོང་གསྲི་ཉིམིསོ་འིགྱུར་
དརྩེསོ་སློསྦྱོབ་གྲསྦྱོགསོ་ཚཚོར་ཡོསྲིད་འིགུལེ་ཐརྩེབསོ་པའིམི་འིཇིསྲིགསོ་
སྣང་བསློངསོ་པ་གང་ཡོསྲིན་མི་ངརྩེསོ་ཀྱིང་། མིསྲིག་ཟུང་རརྩེ ་རརྩེ ་
བརླན་བཤེརྩེར ་གྱིསྲིསོ ་ཟོསྲིན ་ནསོ་གཡོསྦྱོ ་བ ་མིརྩེད ་པར་ཕྱིསྦྱོགསོ་
གཅིསྲིག་ཏུ་བལྟསོ་ནསོ་འིདུག་ཅིསྲིང་། བླསྦྱོ་རྩརྩེ་གཅིསྲིག་སྒྲསྲིམི་གྱིསྲིསོ་
སྒོསྦྱོ་སོམི་སྟོརྩེང་གསྲི་ཡོསྲི་གརྩེ་རརྩེ་རརྩེ་ཟོསྲིན་བྲེསྲིསོ་སུ་འིདརྩེབ་པ་ལེསོ། གློསྦྱོ་
ལུ་ཙམི་གྱིསྲི ་སྒྲ་ཡོང་གསྦྱོ ་རྒྱུ་མིསྲི ་འིདུག དགརྩེ ་རྒོན་གྱིསྲིསོ“ དརྩེ ་
རསྲིང་སློསྦྱོབ་ཚན་གྱིསྲི ་ནང་དསྦྱོན་སྤྱིསྲི ་ཁོསྦྱོག་ལེ་ཚའིག་འིགྲརྩེལེ་ཙམི་
བྱིསོ་ཟོསྲིན། སོང་ཉིསྲིན་ང་ཚཚོསོ་མིཉིམི་དུ་སློསྦྱོབ་ཚན་དབྱིརྩེ་ཞསྲིབ་
བྱིརྩེད། དརྩེ་ལེསོ་གཞན་ཁྱརྩེད་ཚཚོསོ་སློསྦྱོབ་ཚན་འིདསྲི་དང་འིབྲེརྩེལེ་
བའིསྲི ་བརྗེསྦྱོད་པ་ཐུང་ངུ་རརྩེ ་ཕྲསྲིསོ་དང་། སོང་ཉིསྲིན་སློསྦྱོབ་ཁྲསྲིད་
སྐེབསོ་ཞསྲིབ་བཤེརྩེར་བྱིརྩེད”ཅིརྩེསོ་བཤེད་རྗེརྩེསོ། གྲསྦྱོལེ་བརྡེ་
བཏེང་བྱུང་།

（（འིཕྲསྦྱོའིཕྲསྦྱོ་་མིམི་་པརཔར་་ངསྦྱོསོངསྦྱོསོ1515པརཔར་་གཟོསྲིགསོགཟོསྲིགསོ།།））


