
རྩོམ་སྒྲིག་པ། དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ།

སྟརི་གི་སྡུད་པོའིསྤྱི་དུསོ་ཚཚིགིསོ་སུ་སླེསླེབསོ་བྱུངོ་།
ཟླ9པོའིསྤྱི་ཚཚེསོ27ཉིསྤྱིནི། མིཚཚོ་ལྷསྐྱོ ་བསྐྱོད་རིསྤྱིགིསོ་རིངོ་སྐྱོསྐྱོངོ་

ཁུལ་ཁྲིསྤྱི་ཀ་རྫོསྐྱོངོ་ལ་ཟསླེ་བ་གྲསྐྱོངོ་རྡལ་སྣེསླེའུ་སྣེ་སྡེསླེ་བའིསྤྱི་སྟརི་སྡེསྐྱོངོ་
རི་བའིསྤྱི་ནིངོ་དུ་སྟརི་གིའིསྤྱི་འིབྲོསོ་ལསླེགིསོ་སྨིསྤྱིནི་པོ་མིཐོསྐྱོངོ་ལ།
སྨིསྤྱིནི་ཐོགི་ཆསྐྱོད་པོའིསྤྱི་སྟརི་གི་ལསོ་དྲསྤྱི་མི་ཞསྤྱིམི་པོསྐྱོ་ཞསྤྱིགི་འིཐུལ་
འིདུགི སྟརི་གིའིསྤྱི་སྐསྐྱོགིསོ་ཤུནི་སྲབ་ལ་བཤུ་སླེ་ཞསྤྱིངོ་། དཀརི་
བསྐྱོངོ་བསྐྱོངོ་གིསྤྱི ་སྟརི་སྙསྤྱིངོ་ནིསྤྱི ་ཟསྐྱོསོ་ནི་ཞསྤྱིམི་ལ་བྲོསྐྱོ ་བ་ལྡནི། ཉིསླེ ་
བའིསྤྱི་ལསྐྱོ་འིགིའིསྤྱི་རིསྤྱིངོ་ལ། སྟརི་སྡེསྐྱོངོ་རི་བའིསྤྱི་འིགིནི་འིཁུརི་པོ་
ལྷ་དཔོལ་འིབུམི་གྱིསྤྱིསོ་སྟརི་གིའིསྤྱི་ཐོསྐྱོནི་ལསོ་བརྒྱུད་ནིསོ་ཡུལ་
མིསྤྱི་རྣམིསོ་ཁྱསྤྱིམི་ཚངོ་གིསྤྱི་སྒོསྐྱོ་ཁོ་རུ་ལསོ་ཀརི་ཞུགིསོ་སུ་བཅུགི་
པོརི་མི་ཟད། སྡེསླེ ་བའིསྤྱི ་ཐུནི་མིསྐྱོངོ་དཔོལ་འིབྱསྐྱོརི་གྱིསྤྱི ་འིཕེསླེལ་
རྒྱསོ་ལའིངོ་སྣེསླེ་ཁྲིསྤྱིད་བྱསོ།
སྟརི་སྡེསྐྱོངོ་རི་བརི་དལ་གྱིསྤྱིསོ་བསྐྱོསྐྱོད་པོ་ནི་ཚངོ་ཚཚིངོ་གིཡུ་

ལསྐྱོ་བཀྲི་བའིསྤྱི་སྟརི་སྡེསྐྱོངོ་གིསྤྱི་སྐྱོསླེད་ཚལ་སྔོསྐྱོ་ཡུགི་ཡུགི་ཏུ་འིདུགི
ལྷ་དཔོལ་འིབུམི་གྱིསྤྱི ་བུ་ཡིསྤྱིསོ་སྟརི་གི་སྨིསྤྱིནི་ཐོགི་ཆསྐྱོད་པོའིསྤྱི ་
སྟརི་སྡེསྐྱོངོ་ཞསྤྱིགི་ལ་དམིསྤྱིགིསོ་ནིསོ་སྨྱུགི་སླེསླེ་ལགི་ཏུ་འིཆངོ་ཞསྤྱིངོ་
སྟརི་སྡེསྐྱོངོ་སྟསླེངོ་གིསྤྱི ་སྟརི་གི་སྤྲུགི སྟརི་ཤུནི་གིསོ་ཡིསྐྱོད་པོའིསྤྱི ་
སྟརི་གི་རྣམིསོ་སྤྲུགི་སླེ་བ་སྟསླེ་སྨྱུགི་དབྱུགི་གིསྤྱིསོ་སྤྲུགི་པོ་ཙོམི་
གྱིསྤྱིསོ་ཚངོ་མི་མིརི་ལྷུངོ་འིགྲསྐྱོ ་བ་དངོ་། ཤུལ་དུ་སྟརི་ཤུནི་
གིསོ་མིསླེད་པོའིསྤྱི་སྟརི་གི་སྔོསྐྱོ་རིསྤྱིལ་དགི་ཡིལ་གིའིསྤྱི་སྟསླེངོ་དུ་ཡིསྐྱོད་
ལ། སྨྱུགི་དབྱུགི་གིསྤྱིསོ་ཐོསླེངོསོ་འིགིའི་ལ་ཤེསླེད་ཀྱསྤྱིསོ་སྤྲུགིསོ་
རྗེསླེསོ་སྡེསྐྱོངོ་མིགིསྐྱོ་ནིསོ་ཆརི་བ་འིབབ་པོ་ལྟརི་མིརི་ལྷུངོ་སོསྐྱོངོ་།
དསླེའིསྤྱི་རྗེསླེསོ་ལྷ་དཔོལ་འིབུམི་ཚངོ་གིསྤྱི་མིནིའི་མི་ནིསྐྱོརི་མིསླེསོ་མིགིསྐྱོ་
བསྐྱོ ་མིརི་བསྒུརི་ནིསོ་སྡེསྐྱོངོ་འིསྐྱོགི་གིསྤྱི ་གིངོ་སོརི་ལྷུངོ་ཡིསྐྱོད་པོའིསྤྱི ་
སྟརི་གི་རྣམིསོ་རིསླེ་རིསླེ་བཞསྤྱིནི་སྨྱུགི་སླེསླེ་ནིངོ་དུ་བཏུསོ།
སྟརི་གི་བཏསྐྱོགིསོ་ཚརི་རྗེསླེསོ་ལྷ་དཔོལ་འིབུམི་གྱིསྤྱི ་བུ ་

དངོ་མིནིའི་མི་གིཉིསྤྱིསོ་ཀྱསྤྱིསོ་དསླེ ་རིསྤྱིངོ་བཏསྐྱོགིསོ་པོའིསྤྱི ་སྟརི་གི་
དགི་རིངོ་ཚངོ་གིསྤྱི ་རི་སྐསྐྱོརི་ནིངོ་དུ་སྐྱོསླེལ་བ་ལ། སྟརི་གི་ནིསྤྱི ་
སྒོངོ་འིབུརི་ལྟརི་སྤུངོསོ་སོསྐྱོངོ་། ལྷ་དཔོལ་འིབུམི་གྱིསྤྱིསོ་སྟ་
རིསླེསོ་སྟརི་གིའིསྤྱི ་སྟསླེངོ་ཡིངོ་མིསྐྱོརི་རྡུངོ་བ་ནི་སྟརི་གི་དངོ་སྟརི་
ཤུནི་སོསྐྱོ ་སོསྐྱོརི ་འིཐོསྐྱོརི། ལྷ ་དཔོལ་འིབུམི་གྱིསྤྱིསོ ་སྟརི་ཤུནི་
བཤུསོ ་ ཞསྐྱོ རི ་ དུ །“ 2008ལསྐྱོ ་ ནིསོ ་ བཟུངོ ་ ། ངོསོ ་ སྡེསླེ ་
དམིངོསོ་ཨུ་ཡིསྐྱོནི་ལྷནི་ཁོངོ་ལ་སོ་ཞསྤྱིངོ་འིགིནི་གིཙོངོ་ལསླེནི་
གྱིསྤྱི ་གིནི ་རྒྱ ་བཞགི་སྟསླེ ། སྡེསླེ ་བའིསྤྱི ་ནིངོ ་གིསྤྱི ་སོ ་རྒོསྐྱོད ་སྤྱིསྤྱི ་ཆསྤྱིངོ
5.33འིགིནི་གིཙོངོ་ལསླེནི་བྱསོ་ནིསོ་སྟརི་སྡེསྐྱོངོ་བཙུགིསོ་པོ་
ཡིསྤྱིནི ། སྡེསྐྱོ ངོ ་ཕྲུགི ་འིདསླེམིསོ ་པོ ་དངོ ་ཡིལ ་གི ་གིསོབ ་པོ །
སྐྱོསླེསོ་པོ་མིསྤྱི ་ལསླེགིསོ་པོ་རྣམིསོ་འིབལ་པོ་བཅེསོ་བྱསོ་རྗེསླེསོ་
ད་ལྟ་ངོ་ཚཚོའིསྤྱི ་སྟརི་སྡེསྐྱོངོ་རི་བའིསྤྱི ་ནིངོ་གིསྤྱི ་སྟརི་སྡེསྐྱོངོ་ཚངོ་མི་
ཆསླེསོ་བཟངོ་བའིསྤྱི ་རིསྤྱིགིསོ་ཡིསྤྱིནི། སྟརི་སྡེསྐྱོངོ་རི་བའིསྤྱི ་ནིངོ་དུ་
ལསྐྱོ ་རིསླེརི་ཆུ་ཐོསླེངོསོ་གིསུམི་བཞསྤྱི་ཙོམི་ལ་བཏངོ་བ་དངོ་ལུད་
བཞགི་པོསོ་འིདསྤྱི ་ལྟ་བུའིསྤྱི ་རིངོ་བྱུངོ་གིསྤྱི་ལྗངོ་མིདསྐྱོགི་སྟརི་གི་
མིངོ་པོསྐྱོ་ཐོསྐྱོགིསོ་ཡིསྐྱོད”ཅེསླེསོ་བཤེད།

“ དངོ་ཐོསྐྱོགི་སྟརི་སྡེསྐྱོངོ་འིཛུགིསོ་པོའིསྤྱི་སྐབསོ་སུ་དཀའི་
སྡུགི་མིངོ་པོསྐྱོརི་འིཕྲད་པོ་དངོ་། གྲསྐྱོངོ་རྡལ་ཏངོ་ཨུ་དངོ་སྲསྤྱིད་
གིཞུངོ་གིསྤྱིསོ་རིསྤྱིམི་པོ་གིསྐྱོངོ་མིའིསྤྱི ་སྡེསླེ ་ཁོགི་ལ་འིབྲོསླེལ་གིཏུགི་
སྦྲེསླེལ་མིཐུད་བྱསོ་པོའིསྤྱི ་དྲསྤྱིནི་གྱིསྤྱིསོ་ངོ་ཚཚོརི་སྟརི་སྡེསྐྱོངོ་ལསླེགིསོ་
བསྒྱུརི་བྱསླེད ་པོ ་དངོ ་སྟརི་སྡེསྐྱོངོ ་ཡིལ་གི ་བཅེའི་བ། འིབུ་
གིནིསྐྱོད་སྔོསྐྱོནི་འིགིསྐྱོགི་བཅེསྐྱོསོ་སྐྱོསྐྱོངོ་བྱསླེད་པོ་སོསྐྱོགིསོ་ཀྱསྤྱི་ལགི་རྩིལ་
བསླེབསོ་པོ་དངོ་། མིསྤྱིགི་སྔོརི་སྟརི་སྡེསྐྱོངོ་གིསྤྱི་སྐྱོསླེསོ་ཚུལ་བཟངོ་
བསོ་མུའུ་རིསླེའིསྤྱི ་ལསྐྱོ་རིསླེའིསྤྱི ་ཐོསྐྱོནི་ཚད་དངོ་ཐོསྐྱོགི་གིསྤྱི་ཏུནི5ནིསོ་ད་

ལྟའིསྤྱི ་ཏུནི20རུ་འིཕེརི་
ཡིསྐྱོད་པོསོ་ལསྐྱོ ་རིསླེའིསྤྱི ་ཡིསྐྱོངོ་
སྒོསྐྱོའིངོ་སྒོསྐྱོརི་ཁྲིསྤྱི2ནིསོ་ད་
ལྟ འིསྤྱི ་ སྒོསྐྱོ རི ་ ཁྲིསྤྱི 10 ལ ་
འིཕེརི་བྱུངོ་། སྟརི་གིའིསྤྱི་
དཔོལ་འིབྱསྐྱོརི ་གྱིསྤྱི ་ཕེནི ་
འིབྲོསོ་ཇེསླེ ་བཟངོ་ནིསོ་
ཇེསླེ ་ བ ཟ ངོ ་ རིསླེ ད ། ལསྐྱོ ་
རིསླེརི། ངོ་ཚཚོསོ་རིངོ་ཡུལ་
མིངོ་ཚཚོགིསོ་ཀྱསྤྱི ་སྣེསླེ ་ཁྲིསྤྱིད་
ནིསོ་རྩྭ་འིབལ་བ་དངོ་
ཡི ལ ་ གི ་ བ ཅེ འི ་ བ །
སྟ རི ་ གི ་ བ ཏསྐྱོ གི ་ པོ ་
སོསྐྱོ གིསོ ་ཀྱསྤྱི ་ལསོ ་ཀའིསྤྱི ་
ཁྲིསྐྱོ ད ་ དུ ་ ཞུ གི སོ ་ སུ ་
བཅུགི ་ནིསོ། ཁོསྐྱོ ་ཚཚོ འིསྤྱི ་
ཕྱུགི་བསྒྱུརི་ཡིསྐྱོངོ་འིཕེརི་
ལ་འིགིནི་སྲུངོ་བྱསོ་པོ་ཡིསྤྱིནི”ཞསླེསོ་ལྷ་དཔོལ་འིབུམི་གྱིསྤྱི ་
གིདསྐྱོངོ་དུ་འིཛུམི་གྱིསྤྱིསོ་ཁོསླེངོསོ་ནིསོ་དསླེ་ལྟརི་བཤེད།
ལྷ་དཔོལ་འིབུམི་ཚངོ་གིསྤྱི་མིནིའི་མི་ནིསྐྱོརི་མིསླེ་ཡིསྤྱིསོ་བཤེད་

རྒྱུརི།“ གིཞུགི་ཕྱོསྐྱོགིསོ་ངོ་ཚཚོསོ་སྟརི་སྡེསྐྱོངོ་རི་བའིསྤྱི་ནིངོ་དུ་བྱ་
ཕེསྐྱོ་དངོ་ལུགི་གིསོསྐྱོསོ་ནིསོ་འིཛིད་སྤྱིསྐྱོད་པོ་རྣམིསོ་ལ་བྱ་ཤེ་དངོ་
ལུགི་ཤེ་སོསྐྱོགིསོ་ཀྱསྤྱི་ལྗངོ་མིདསྐྱོགི་ཞསྤྱིངོ་ལསོ་ཐོསྐྱོནི་རྫོསོ་འིདསྐྱོནི་
སྤྲོསྐྱོད་བྱསླེད་རྒྱུ་ཡིསྤྱིནི། དསླེ ་ལསོ་གིཞནི། བྱ་ཕེསྐྱོསོ་སྟརི་སྡེསྐྱོངོ་རི་
བའིསྤྱི་ནིངོ་གིསྤྱི་འིབུ་ཟ་ལ། ལུགི་གིསྤྱིསོ་ལྡུམི་བུ་དངོ་རྩྭ་ཟ་བསོ།
བྱ་ཕེསྐྱོ་དངོ་ལུགི་གིསྤྱིསོ་ལྡུམི་འིབུ་འིབལ་བ་དངོ་འིབུ་གིནིསྐྱོད་
སོསླེལ་རིསྐྱོགིསོ་བྱསླེད་ཐུབ་པོསོ་གིཅེསྤྱིགི་གིསྐྱོ ་མིངོ་ཆསྐྱོད་རིསླེད། ངོ་
ཚཚོསོ ་ད ་རུངོ‘ སྟརི་སྡེསྐྱོངོ ་བདགི་འིཛིཚིནི ་ངོསྐྱོསོ ་བཟུངོ’གིསྤྱི ་
ལསོ་གིཞསྤྱི ་ལགི་བསྟརི་བྱསླེད་རྩིསྤྱིསོ་ཡིསྐྱོད། Appབརྒྱུད་ནིསོ་
སྟརི་སྡེསྐྱོངོ་ཞསྤྱིགི་བདགི་འིཛིཚིནི་ངོསྐྱོསོ་བཟུངོ་བྱསོ་ཆསྐྱོགི སྟརི་
སྡེསྐྱོངོ ་རིསླེ ་རིསླེའིསྤྱི ་སྟསླེངོ ་དུ ་རྩི ་གིཉིསྤྱིསོ ་ཨངོ ་བཤེསླེརི ་རིསླེ ་བཀལ་
རྗེསླེསོ ། འིགྲུལ ་པོསོ ་རྩི ་གིཉིསྤྱིསོ ་ཨངོ ་བཤེསླེརི ་བྱསོ ་པོརི ་
བརྟེསླེནི་ནིསོ་འིགྲུལ་པོ་ཁོསྐྱོ ་ལ་གིཏསྐྱོགིསོ་པོའིསྤྱི ་སྟརི་སྡེསྐྱོངོ ་ལ་
དུསོ་ཐོསྐྱོགི་ཏུ་ལྟ་སྐུལ་དསྐྱོ ་དམི་བྱསོ་ཆསྐྱོགི ཆུ་འིདྲསླེནི་པོ་དངོ་
ལུད ་གིཏསྐྱོརི ་བ ། འིབུ ་གིནིསྐྱོད ་སོསླེལ ་བ ་སོསྐྱོགིསོ ་ལ ་དུསོ ་
ཐོསྐྱོགི་ཏུ་ལྟ་སྐུལ་དསྐྱོ ་དམི་བྱསོ་ཆསྐྱོགི སྟརི་གི་བཏསྐྱོགི་པོའིསྤྱི ་
དུསོ་ཚཚིགིསོ་སུ་སླེསླེབསོ་ཐོསླེངོསོ་རིསླེརི ་ངོ ་ཚཚོསོ་སྟརི་སྡེསྐྱོངོ ་གིསྤྱི ་
བདགི་པོསྐྱོརི ་བརྡ་བརྒྱབ་ནིསོ། འིགྲུལ་པོ་རིངོ་ཉིསྤྱིད་ཀྱསྤྱིསོ་
སྟརི་གི་འིཐོསྐྱོགི་པོའིསྤྱི་གིསྐྱོ ་རིསྤྱིམི་ལ་རིསྐྱོལ་མྱོསྐྱོངོ་བྱསླེད་པོའིམི་ཡིངོ་
ནི ་བརྙནི་ལམི་ནིསོ་སྟརི་གིའིསྤྱི ་ལསྐྱོ ་ལསླེགིསོ ་ཀྱསྤྱི ་དགིའི ་སྤྲོསྐྱོ ་
རིསྐྱོལ་མྱོསྐྱོངོ ་བྱསོ་ཀྱངོ་ཆསྐྱོགི‘ དྲ་ངོསྐྱོསོ་ནིསོ་བཏསྐྱོགི་པོ’ཡིསྤྱི་
རྣམི་པོ་འིདསྤྱི་བརྒྱུད་ནིསོ། འིཛིད་སྤྱིསྐྱོད་པོ་སྔོརི་བསོ་མིངོ་པོསྐྱོ་
བཀུགི་ནིསོ་སྟརི་སྡེསྐྱོངོ ་འིཛུགིསོ་པོརི་རིསྐྱོལ ་མྱོསྐྱོངོ ་བྱསླེད ་དུ ་
འིཇུགི་པོ་དངོ་ ། ངོ ་ཚཚོའིསྤྱི ་སྟརི་གིའིསྤྱི ་སྙནི་གྲགིསོ་ཇེསླེ ་ཆསླེརི ་
གིཏསྐྱོངོ་རྒྱུ་ཡིསྤྱིནི”ཟསླེརི།

“ གྲསྐྱོངོ་གིསོསླེབ་དརི་སྤེསླེལ་གྱིསྤྱི ་འིཐོབ་ཇུསོ་ཁྱསྐྱོནི་ཡིསྐྱོངོསོ་
ནིསོ་ལགི་བསྟརི་བྱསླེད ་ཆསླེད། ལ་ཟསླེ ་བ ་གྲསྐྱོངོ ་རྡལ་གྱིསྤྱིསོ་རྒྱུ་
སྤུསོ་གིཙོཚོ ་བསྐྱོརི ་བཟུངོ་ནིསོ་ཞསྤྱིངོ ་ལསོ་སྤེསླེལ་བ་དངོ་ལྗངོ་
མིདསྐྱོགི ་གིསྤྱིསོ ་ཞསྤྱི ངོ ་ལསོ ་སྤེསླེལ ་བ ། ཐོསྐྱོནི ་ལསོ ་ཀྱསྤྱིསོ ་ཞསྤྱི ངོ ་
ལསོ་སྤེསླེལ་བ ་རྒྱུནི་འིཁྱསྐྱོངོསོ་བྱསླེད ་པོ ་དངོ་ །‘ ཏངོ་ཨུསོ་

སྣེསླེ ་ཁྲིསྤྱིད ་ནིསོ་ཐོསྐྱོནི ་ལསོ་ཇུསོ་འིགིསྐྱོད་བྱསླེད ་པོ་དངོ་ཀྲིསྤྱི ་པུའུ་
ཡིསྤྱིསོ ་སྣེསླེ ་ཁྲིསྤྱི ད ་ནིསོ ་ལསོ ་རིསྤྱིགིསོ ་བསྐྲུནི ་པོ ། ཏངོ ་ཡིསྐྱོ ནི ་
གྱིསྤྱིསོ་མི་དཔོསླེ ་བསྟནི་ནིསོ་ལསོ་དསྐྱོནི ་སྒྲུབ་པོ། ལསོ་བྱསླེད ་
པོ་དངོ་མིངོ་ཚཚོགིསོ་ལགི་རྡངོ་སྦྲེསླེལ་ནིསོ་ཁྱསྤྱིམི་དསྐྱོནི ་སྤེསླེལ་
བ’ཡིསྤྱི ་ཏངོ་འིཛུགིསོ་ཟསྐྱོངོ་རྟེགིསོ་ལ་དམི་པོསྐྱོརི་དམིསྤྱིགིསོ་
ཏསླེ ། སྟརི ་གིའིསྤྱི ་ཐོསྐྱོནི ་ལསོ ་ཀྱསྤྱི ་ལྗངོ ་མིདསྐྱོགི ་གིསྤྱི ་སྤུསོ ་ཚད ་
མིཐོསྐྱོ ་བའིསྤྱི ་འིཕེསླེལ་རྒྱསོ་ལ་ཤུགིསོ་ཡིསྐྱོད ་རྒུསོ་སྐུལ་འིདསླེད ་
གིཏསྐྱོངོ ་རྒྱུ ་དངོ ་ ། ཐོསྐྱོནི ་ལསོ ་ལ ་སྲསྤྱིད ་ཇུསོ ་ཀྱསྤྱིསོ ་རིསྐྱོགིསོ ་
སྐྱོསྐྱོརི ་བྱསླེད ་པོ ་དངོ ་མི ་དངུལ་གྱིསྤྱིསོ ་རིསྐྱོགིསོ ་སྐྱོསྐྱོརི ་བྱསླེད ་པོ །
ལགི་རྩིལ་གྱིསྤྱིསོ་རིམི་འིདསླེགིསོ་བྱསླེད་པོ་བརྒྱུད་ནིསོ། སྟརི་
གིའིསྤྱི ་ཐོསྐྱོནི ་ཚད ་དངོ ་རྒྱུ ་སྤུསོ། ཕེནི ་འིབྲོསོ་བཅེསོ་རིསྤྱིམི ་
བཞསྤྱིནི ་ཇེསླེ ་མིཐོསྐྱོརི་བཏངོ་སྟསླེ། རིསྤྱི ་རྒོསྐྱོད་སྔོསྐྱོ ་ལྗངོ་དུ་བསྒྱུརི་བ་
དངོ་མིངོ་ཚཚོགིསོ་ཕྱུགི་པོསྐྱོརི་གིཏསྐྱོངོ་རྒྱུ་ཡིསྤྱིནི”ཞསླེསོ་ལ་ཟསླེ ་བ་
གྲསྐྱོངོ་རྡལ་གྱིསྤྱི་གྲསྐྱོངོ་དཔོསྐྱོནི་གིཞསྐྱོནི་པོ་ལསྤྱིའུ་ཝུནི་ཡུསོ་ཀྱསྤྱིསོ་དསླེ ་
ལྟརི་བཤེད།
གིཞུགི་ཕྱོསྐྱོགིསོ། ལ་ཟསླེ ་བ་གྲསྐྱོངོ་རྡལ་གྱིསྤྱིསོ་ཡུལ་ཁོསྐྱོངོསོ་

ཀྱསྤྱི་ཐོསྐྱོནི་ཁུངོསོ་ལསླེགིསོ་ཆརི་རྐངོ་འིཛུགིསོ་པོ་དངོ་། ཚཚོངོ་
ཁྲིསྐྱོམི་ཁྲིསྤྱིད་ཕྱོསྐྱོགིསོ་སུ་འིཛིཚིནི་པོ་རྒྱུནི་འིཁྱསྐྱོངོསོ་བྱསླེད་པོ། ཁྱད་
ལྡནི ་ཞསྤྱི ངོ ་ལསོ ་འིཕེསླེལ ་རྒྱསོ ་ཀྱསྤྱི ་ཆགིསོ ་སྟངོསོ ་ལསླེགིསོ ་
བསྒྱུརི་བྱསླེད་པོ་བཅེསོ་ཀྱསྤྱིསོ་སྟརི་སྡེསྐྱོངོ་གིསྤྱི ་སོསྐྱོནི་བཟངོ་ཅེནི་
དངོ་ཟསྐྱོངོ་རྟེགིསོ་ཅེནི། ཚད་ལྡནི་ཅེནི་གྱིསྤྱི ་འིཕེསླེལ་རྒྱསོ་ལ་
རིསྤྱིམི ་བཞསྤྱིནི ་སྐུལ ་འིདསླེད ་བཏངོ ་སྟསླེ ། ལྗངོ ་མིདསྐྱོགི ་ནུསོ ་
ལྡནི་གྱིསྤྱི ་ཞསྤྱིངོ ་ཕྱུགིསོ་ཐོསྐྱོནི ་རྫོསོ་ཕྱོསྤྱིརི་བཙོཚོངོ ་གིནིསོ་ཡུལ་
འིཛུགིསོ་སྐྲུནི་བྱསླེད ་པོརི་རྨངོ་གིཞསྤྱི ་བརྟེནི་པོསྐྱོ ་བཏསྤྱིངོ ་དངོ་
འིདསྤྱིངོ ་བཞསྤྱིནི ་ཡིསྐྱོད། དུསོ ་མིཚུངོསོ ་སུ། ཕྱོསྤྱིརི ་བཙོཚོངོ ་གིསྤྱི ་
ཐོབསོ ་ལམི ་རྒྱ ་བསྐྱོསླེད ་པོ ་དངོ“ སྡེསྐྱོངོ ་འིསྐྱོགི ་གིསྤྱི ་ དཔོལ ་
འིབྱསྐྱོརི”འིཚཚོལ་སྙསླེགི་བྱསླེད ་པོ། ཐོསྐྱོནི ་རིསྤྱིནི ་གྱིསྤྱི ་ཕེནི་འིབྲོསོ་
མིཐོསྐྱོརི ་འིདསླེགིསོ་བྱསླེད ་པོ ་བཅེསོ་ཀྱསྤྱིསོ། སྟརི་གི་དསླེ ་དསྐྱོནི ་
ངོསྐྱོ ་མིསོ ་མིངོ ་ཚཚོགིསོ ་ཀྱསྤྱི ་ཡིསྐྱོ ངོ ་སྒོསྐྱོ ་འིཕེརི ་བྱསླེད ་ཀྱསྤྱི“ ཕྱུགི་
སྒྱུརི ་ཤེསྤྱི ངོ ་ ཏསྐྱོ གི”ལ ་འིགྱུརི ་དུ ་ འིཇུགི ་པོ ་དངོ ་ ། གྲསྐྱོ ངོ ་
གིསོསླེབ་དརི་སྤེསླེལ་ལམི་གྱིསྤྱི ་སྒུལ་ཤུགིསོ་དྲགི་པོསྐྱོ ་རུ་འིགྱུརི་
དུ་འིཇུགི་རྒྱུ་ཡིསྤྱིནི། །

སྟར་ག་ནིགྱི་དར་སྤེསྤེལ་གྱིགྱི་སྒུལ་ཤུགས་སུ་གྱུར་ཡོགྲོད།

ལྷ་དཔོལ་འིབུམི་གྱིསྤྱིསོ་སྟརི་ཤུནི་བཤུ་བཞསྤྱིནི་པོ།
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གྲོགྲོང་གསསྤེབ་དར་སྤེསྤེལ།


