
（（པརཔར་་ངངོསོངངོསོ10པརཔར་་མཐུདམཐུད་་པཔ།།））
པད་མ་དང་མགངོན་པངོ་བོཀྲ་ཤཤིསོ། ཡུསོ་ཚུང་ལལེ། ཀྲང་

ཀངོང་རུང་། ཝེང་ཝེལེ ་ཏུང་། ཚེཚེ ་རཤིང་ཐར། མ་ཝེལེ། ཝུའུ་ཧོའལེ ་
ཁུན། ཁོངོང་ཡུང་། དབྱེང་ཧྥེལེང་ཁྲུན། ལཤིའུ་ཐའངོ། དབྱེང་ཀྲཤི ་
ཝུན། ལཤིའུ་ཁྲོའངོ། ལཤི་ཧུང་ཡ། ཧོངོ་ལུའུ་ཁྲུན། རཤིན་ཆལེན་རྣམ་
རྒྱལ། ཝེང་ཞངོན། ཝེང་ཀྲལེན་ཁྲོང་། ཀྲང་ཞའངོ་རུང་། མ་ཧྥེལེང་
ཧྲེལེང་། རྣམ་རྒྱལ། ཝེང་ཏེལེ་ཅུན། ཀྲང་ཙེཚེ་ཅུན། ཀྲ་ཆཤིང་ཅིཤིའུ་
སོངོགསོ་ཀྲུའུ་ཞཤི་སྟལེགསོ་བུར་བོསྡད་ནསོ་ཚེཚོགསོ་ཆལེན་ལ་རྟལེན་
འབྲེལེལ་ཞུསོ།
སྤྲོངོ་སོལེམསོ་ཁོངོལ་བོའཤི་ཐལ་མངོ་རྡེལེབོ་སྒྲའཤི་ཁྲོངོད། ཝུའུ་ཞའངོ་

ཅུན་གྱིཤིསོ་ཞཤིང་ཆལེན་མཤི་དམངསོ་སྲིཤིད་གཞུང་གཤི་ཚེབོ་བྱེསོ་ཏེལེ་
ཚེཚོགསོ་ཆལེན་ལ《སྲིཤིད་གཞུང་བྱེ་བོའཤི་སྙིན་ཞུ》ཕུལ། སྙིན་ཞུ་
ལ་ཁོག་གསུམ་ཡངོད་དལེ། དང་པངོ་ནཤི་འདསོ་པའཤི་ལངོ་ལྔའཤི་རཤིང་
གཤི་བྱེ་བོར་ཕྱིཤིར་རྟངོག་དང་། གཉཤིསོ་པ་ནཤི ་མ་འངོངསོ་པའཤི་ལངོ་
ལྔའཤི་བྱེ་བོའཤི་རཤིགསོ་ལམ་དང2023ལངོའ འི་ལསོ་འགན་གཙེཚོ་བོངོ།
གསུམ་པ་ནཤི ་ཕྱིངོགསོ་ཡངོངསོ་ནསོ་སྲིཤིད་གཞུང་རང་སྟལེང་གཤི ་
འཛུགསོ་སྐྲུན་ལ་ཤུགསོ་སྣོངོན་པ་དལེ་ཡཤིན།
ཝུའུ་ཞའངོ་ཅུན་གྱིཤིསོ་བོསྟན་དངོན། 2018ལངོའ འི་ཚུན་ཆད་

ཀྱིཤི་ལངོ་ལྔ་ནཤི་རྒྱུན་ལྡན་དང་རང་ག་བོ་ཞཤིག་མ་ཡཤིན། ཏེང་གཤི་
ཚེཚོགསོ་ཆལེན་ཉཤི་ཤུ་པསོ་དུསོ་རབོསོ་གསོར་པ་དང་འཐབོ་ལམ་
གསོར་པའཤི ་ཏེང་དང་རྒྱལ་ཁོབོ་ཀྱིཤི ་ལསོ་དངོན་འཕལེལ་རྒྱསོ་
དང་། ལངོ ་བོརྒྱ་ཕྲོག་གཉཤིསོ་པའཤི ་འབོད་འཐབོ་དམཤིགསོ་
འབོལེན་མངངོན་འགྱུར་བྱེལེད་པར་མདུན་སྐྱོངོད་ཀྱིཤི ་ཁོ་ཕྱིངོགསོ་
གསོལ་པངོ་བོསྟན་ཡངོད་ལ། ལག་ལལེན་གྱིཤི་ཁོ་ཕྱིངོགསོ་གཏེན་
འཁོལེལ་བྱེསོ་ཡངོད། སྤྱཤི་ཁྱབོ་ཧྲུའུ་ཅིཤི་ཞཤི་ཅིཤིན་ཕཤིང་གཤིསོ་མཚེཚོ་སྔངོན་
གྱིཤི ་བྱེ་བོར་ཚེད་མཐངོ ་བོའཤི ་མཐངོང་ཆལེན་གནང་སྟལེ། ཏེང་གཤི ་
ཚེཚོགསོ་ཆལེན་བོཅིངོ ་བོརྒྱད་པའཤི ་ཚུན་ལ་མཚེཚོ ་སྔངོན་དུ་ཐལེངསོ་
གཉཤིསོ་ལ་སྐུ་དངངོསོ་སུ་རྟངོག་ཞཤིབོ་ཏུ་ཕལེབོསོ་ཤཤིང་། རྒྱལ་
ཡངོངསོ་དམངསོ་ཆལེན་མཚེཚོ་སྔངོན་འཐུསོ་མཤི་ཚེཚོགསོ་པའཤི་གྲོངོསོ་
ཞཤིབོ་ལ་ཐལེངསོ་གཉཤིསོ་ཞུགསོ་པར་མ་ཟོད་གསུང་བོཤད་གལ་
ཆལེན་གནང་བོ་དང་། མཆན་བོཀངོད་མཛུབོ་སྟངོན་གལ་ཆལེན་
རབོ་དང་རཤིམ་པ་ཞཤིག་བོཏེངོན་ནསོ། མཚེཚོ་སྔངོན་གྱིཤི་འཕལེལ་རྒྱསོ་
ལ་རྩ་བོའཤི་སྲུང་བྱེ་འདངོན་སྤྲོངོད་བྱེསོ་ཤཤིང་སྒུལ་ཤུགསོ་ཆལེན་པངོ་
བོསྩལ། ཞཤིང་ཆལེན་གྱིཤི་ཏེང་གཤི་འཐུསོ་མཤི་ཚེཚོགསོ་ཆལེན་ཐལེངསོ་
བོཅུ་བོཞཤི་པསོ་ལངོ་རྒྱུསོ་ཀྱིཤི་གནསོ་གསོར་པ་ཞཤིག་ཏུ་འགྲོལེང་
ནསོ། ཕྱིངོགསོ་ཡངོངསོ་ནསོ་སྤྱཤི་ཚེཚོགསོ་རཤིང་ལུགསོ་དལེང་རབོསོ་
ཅིན་གྱིཤི་རྒྱལ་ཁོབོ་འཛུགསོ་སྐྲུན་ལསོ་མཚེཚོ་སྔངོན་གྱིཤི་ལལེའུ་ཧུར་
ཐག་གཤིསོ་འབྲེཤི་བོར་ཁྱངོན་ཡངོངསོ་ནསོ་བོཀངོད་སྒྲཤིག་བྱེསོ་ཤཤིང་།

“ དལེང་རབོསོ་ཅིན་དྲུག”གཤི་མཚེཚོ་སྔངོན་གསོར་པ་འཛུགསོ་
སྐྲུན་བྱེལེད ་པར་འབོད་བོརྩངོན་གྱིཤི ་དམཤིགསོ་འབོལེན་གཏེན་
འཁོལེལ་བྱེསོ་ཏེལེ། འཆར་གཞཤིའཤི་རཤི་མངོ་བོཀངོད་ཅིཤིང་མཛེཚེསོ་སྡུག་
གཤི་རལེ་སྨོངོན་བོསྐྲུན། ལངོ་ལྔའཤི་རཤིང་ལ། བླངོ་མཐུན་ཞཤི་ཅིཤིན་ཕཤིང་
སྲིངོག་ཤཤིང་ཡཤིན་པའཤི་ཏེང་ཀྲུང་དབྱེང་གཤི་མགངོ་ཁྲོཤིད་བོརྟན་པངོ་
དང་། ཞཤིང་ཆལེན་ཏེང་ཨུའཤི ་ཐད་ཀའཤི ་མགངོ ་ཁྲོཤིད། ཞཤིང་ཆལེན་
དམངསོ་ཆལེན་དང་དལེའཤི་རྒྱུན་ལསོ་ཨུ་ཡངོན་ལྷན་ཁོང་གཤི་ལྟ་སྐུལ་
དང་རྒྱབོ་སྐྱོངོར་བོཅིསོ་ཀྱིཤི་འངོག་ཏུ། ང་ཚེཚོསོ་ཞཤི་ཅིཤིན་ཕཤིང་གཤི་དུསོ་
རབོསོ་གསོར་པའཤི་ཀྲུང་གངོའ འི་ཁྱད་ཆངོསོ་ལྡན་པའཤི་སྤྱཤི་ཚེཚོགསོ་
རཤིང་ལུགསོ་ཀྱིཤི ་དགངོངསོ་པ་མཛུབོ་སྟངོན་དུ་འཛེའིན་པ་རྒྱུན་
འཁྱངོངསོ་དང་། སྤྱཤི་ཁྱབོ་ཧྲུའུ་ཅིཤི་ཞཤི་ཅིཤིན་ཕཤིང་གཤིསོ་མཚེཚོ་སྔངོན་གྱིཤི་
བྱེ་བོའཤི་ཐད་བོཏེངོན་པའཤི་མཆན་བོཀངོད་མཛུབོ་སྟངོན་གལ་ཆལེན་
བླངོ་ཐག་རྦད་ཆངོད་ཀྱིཤིསོ་དངོན་འཁྱངོལ་བྱེསོ་ཏེལེ། དྲིཤིན་གཟོངོའ འི་ཧུར་
སྐྱོལེད་དང་དཀའ་སྤྱད་མདུན་སྐྱོངོད།“ དམཤིགསོ་བོསོལ་གཅིཤིག་
དང་མཐངོ་བོ་གཉཤིསོ”ཀྱིཤི་འཐབོ་ཇུསོ་ལག་བོསྟར་གཏེཤིང་ཟོབོ་
བྱེསོ་པ་དང་། དུསོ་ལྟར་རྒྱལ་ཡངོངསོ་དང་མཉམ་དུ་ཁྱངོན་
ཡངོངསོ་ནསོ་འབྱེངོར་འབྲེཤིང་སྤྱཤི་ཚེཚོགསོ་སྐྲུན་ཚེར་བོར་བྱེལེད་པ་

མངངོན་འགྱུར་བྱེསོ་ཡངོད་ལ། ཞཤིང་ཆལེན་ཡངོངསོ་ཀྱིཤི་གངོང་འངོག་
ཚེང་མ་སྙིཤིང་སྟངོབོསོ་དང་སྤོངོབོསོ་པསོ་ཁོལེངསོ་ཏེལེ་དལེང་རབོསོ་
ཅིན་གྱིཤི་མཚེཚོ་སྔངོན་གསོར་པ་འཛུགསོ་སྐྲུན་བྱེལེད་པའཤི་འཐབོ་
ལམ་གསོར་པའཤི་སྟལེང་སྐྱོངོད་བོཞཤིན་ཡངོད། ཉལེ ་བོའཤི ་ལངོ ་ལྔ་ནཤི ་
འཕལེལ་རྒྱསོ་ཀྱིཤི་སྤུསོ་ཀ་དང་ཕན་འབྲེསོ་མངངོན་གསོལ་གྱིཤིསོ་
མཐངོར་འདལེགསོ་དང་སྐྱོལེ་ཁོམསོ་དཔལ་ཡངོན་འཛུགསོ་སྐྲུན་གྱིཤི་
གྲུབོ་འབྲེསོ་གཡུར་དུ་ཟོ་བོ། ཐངོན་ལསོ“ གནསོ་བོཞཤི”ཡཤི་
འཛུགསོ་སྐྲུན་བོརྟན་བོརླཤིང་གཤིསོ་འཕལེལ་བོ། བོཅིངོསོ་བོསྒྱུར་སྒངོ་
འབྱེལེད་ཀྱིཤི་གསོར་གཏེངོད་ནུསོ་པ་ཆལེསོ་ཆལེར་འཕལེལ་བོ། རཤིགསོ་
སོངོ་སོངོའ འི་མང་ཚེཚོགསོ་ཀྱིཤི་འཚེཚོ་བོར་ལལེགསོ་བོཅིངོསོ་ཆལེན་པངོ་བྱུང་
བོ། སྤྱཤི་ཚེཚོགསོ་བོཅིངོསོ་སྐྱོངོང་གཤི་ནུསོ་པ་ཁྱངོན་ཡངོངསོ་ནསོ་མཐངོར་
འདལེགསོ་བྱུང་བོའཤི ་ལངོ ་ལྔ་ཡཤིན། འདསོ་མ་ཐག་པའཤི2022
ལངོར། རང་ཞཤིང་གཤིསོ་རཤིམསོ་ནད་འགངོག་སྡངོམ་དང་དཔལ་
འབྱེངོར་སྤྱཤི་ཚེཚོགསོ་འཕལེལ་རྒྱསོ་ལ་གཅིཤིག་གྱུར་འཆར་འགངོད་
བྱེསོ་ཤཤིང་། འཕལེལ་རྒྱསོ་དང་བོདལེ་འཇེགསོ་ལ་གཅིཤིག་གྱུར་
འཆར་འགངོད་བྱེསོ་ཏེལེ། ནུསོ་ཤུགསོ་ཡངོད་རྒུསོ་ཞཤིང་ཆལེན་གྱིཤི་
ཏེང་གཤི་འཐུསོ་མཤི་ཚེཚོགསོ་ཆལེན་ཐལེངསོ་བོཅུ་བོཞཤི་པའཤི་བོཀངོད་
སྒྲཤིག་དངོན་འཁྱངོལ་དངངོསོ་འབོལེབོསོ་བྱེལེད་པར་སྐུལ་འདལེད་དང་།
དཔལ་འབྱེངོར་ལུགསོ་མཐུན་གྱིཤི་བོར་སྟངོང་དུ་འཁོངོར་རྒྱུག་དང་།
འཕལེལ་རྒྱསོ་ཀྱིཤི་སྤུསོ་ཀ་བོརྟན་བོརླཤིང་གཤིསོ་མཐངོར་འདལེགསོ།
ཚེན་རྩལ་གསོར་གཏེངོད་ཀྱིཤི་ཕན་འབྲེསོ་མངངོན་པར་གསོལ་བོ།
ལསོ་ཞུགསོ་དང་དངངོསོ་གངོང་རྩ་བོའཤི ་ཆ་ནསོ་བོརྟན་པར་
གནསོ་པ། འབྲུ་རཤིགསོ་བོདལེ་འཇེགསོ་དང་ནུསོ་ཁུངསོ་བོདལེ་
འཇེགསོ། མཤི་དམངསོ་ཀྱིཤི་འཚེཚོ་བོ་བོཅིསོ་ལ་འགན་སྲུང་ནུསོ་
ལྡན་ཐངོབོ་པ་བོཅིསོ་བྱེསོ་ཏེལེ། དཔལ་འབྱེངོར་སྤྱཤི་ཚེཚོགསོ་ཀྱིཤི་ཆལེ་
ཕྱིངོགསོ་བོརྟན་བོརླཤིང་ཡངོང་བོར་བྱེསོ་ཤཤིང་། ཞཤིང་ཆལེན་གྱིཤི ་
སྐབོསོ་བོཅུ་གསུམ་པའཤི་མཤི་དམངསོ་འཐུསོ་མཤི་ཚེཚོགསོ་ཆལེན་གྱིཤི་
གྲོངོསོ་ཚེཚོགསོ་ཐལེངསོ་དང་པངོསོ་གཏེན་འཁོལེལ་བྱེསོ་པའཤི་ལངོ་ལྔའཤི་
དམཤིགསོ་འབོལེན་ལསོ་འགན་ཁྱངོན་ཡངོངསོ་ནསོ་འགྲུབོ་པར་
བྱེསོ།
ཝུའུ་ཞའངོ་ཅུན་གྱིཤིསོ་ནན་གྱིཤིསོ་བོསྟན་དངོན། རང་ག་བོ་མ་

ཡཤིན་པའཤི་འདསོ་པའཤི་ལངོ་ལྔ་ལ་ཕྱིཤིར་བོལྟ་བྱེསོ་ན། ང་ཚེཚོསོ་
དཀའ་ཁོག་མང་པངོ་ཁྱད་དུ་གསོངོད་ཐུབོ་པ་བྱུང་བོ་དང་། ཐངོབོ་
དཀའ་བོའཤི་འཕལེལ་རྒྱསོ་དང་ཡར་རྒྱསོ་བྱུང་དངོན་གྱིཤི་ཆལེསོ་རྩ་བོ་
ནཤི་བླངོ་མཐུན་ཞཤི་ཅིཤིན་ཕཤིང་སྲིངོག་ཤཤིང་ཡཤིན་པའཤི་ཏེང་ཀྲུང་དབྱེང་
གཤི་མགངོ་ཁྲོཤིད་བོརྟན་པངོ ་ཡངོད་པ་དང་། ཞཤི ་ཅིཤིན་ཕཤིང་གཤི ་དུསོ་
རབོསོ་གསོར་པའཤི་ཀྲུང་གངོའ འི་ཁྱད་ཆངོསོ་ལྡན་པའཤི་སྤྱཤི་ཚེཚོགསོ་
རཤིང་ལུགསོ་ཀྱིཤི ་དགངོངསོ་པའཤི ་ཚེན་རཤིག་དང་མཐུན་པའཤི ་
ཕྱིངོགསོ་སྟངོན་ཡངོད་པ། སྤྱཤི་ཁྱབོ་ཧྲུའུ་ཅིཤི་ཞཤི་ཅིཤིན་ཕཤིང་གཤི་ཐུགསོ་
ཁུར་ཟོབོ་མངོ་ཡངོད་པ་བོཅིསོ་ཀྱིཤིསོ་ཡཤིན་ལ། ཞཤིང་ཆལེན་ཏེང་ཨུའཤི་
མགངོ་ཁྲོཤིད་འངོག་གཤི་སྐབོསོ་རཤིམ་པའཤི་ཞཤིང་ཆལེན་སྲིཤིད་གཞུང་གཤི་
མགངོ་ཁྲོཤིད་ཚེན་ཁོག་གཤིསོ་བོཏེཤིངསོ་པའཤི་རྨང་གཞཤིའཤི་སྟལེང་ནསོ་
མུ་མཐུད་དུ་འབོད་བོརྩངོན་བྱེསོ་པའཤི་མཇུག་འབྲེསོ་དང་། ཞཤིང་
ཆལེན་དམངསོ་ཆལེན་དང་ཞཤིང་ཆལེན་སྲིཤིད་གྲོངོསོ་ཀྱིཤིསོ་སྟངོབོསོ་ལྡན་
ནུསོ་ལྡན་གྱིཤི་ལྟ་སྐུལ་དང་རྒྱབོ་སྐྱོངོར་བྱེསོ་པའཤི་མཇུག་འབྲེསོ་
ཡཤིན་པར་མ་ཟོད། ཞཤིང་ཆལེན་ཡངོངསོ་ཀྱིཤི་རྒྱ་ཆལེའཤི་ལསོ་བྱེལེད་དང་
མང་ཚེཚོགསོ་ཀྱིཤིསོ་མཉམ་དུ་འབོད་བོརྩངོན་བྱེསོ་པའཤི་མཇུག་
འབྲེསོ་ཀྱིང་ཡཤིན།
ཝུའུ་ཞའངོ་ཅུན་གྱིཤིསོ་བོསྟན་དངོན། མ་འངོངསོ་པའཤི་ལངོ་ལྔ་ནཤི་

དལེང་རབོསོ་ཅིན་གྱིཤི་མཚེཚོ་སྔངོན་གསོར་པ་འཛུགསོ་སྐྲུན་བྱེལེད་
པའཤི་དུསོ་སྐབོསོ་གལ་ཆལེན་ཞཤིག་ཡཤིན། ང་ཚེཚོསོ་ཏེང་གཤི་དར་
ཆའཤི་འངོག་ནསོ་སོལེམསོ་ཤུགསོ་གཅིཤིག་སྒྲཤིལ་དང་སྟངོབོསོ་ཤུགསོ་
གཅིཤིག་བོསྡུསོ། གསོར་འབྱེལེད་གསོར་གཏེངོད། ཡར་རྒྱསོ་
བོརྩངོན་ལལེན་བྱེསོ་ཏེལེ། གངོམ་འགྲོངོསོ་བོརྟན་པངོསོ་དུསོ་རབོསོ་
གསོར་པར་བོསྐྱོངོད་དལེ་འཐབོ་ལམ་གསོར་པར་སྙིལེག་དགངོསོ།

ང་ཚེཚོསོ་ངལེསོ་པར་དུ་ཏེང་གཤི་ཚེཚོགསོ་ཆལེན་ཉཤི་ཤུ་པའཤི་དགངོངསོ་
དངོན་གཏེཤིང་ཟོབོ་ཀྱིཤིསོ་སློངོབོ་སྦྱོངོང་དང་ལག་ལལེན་མཐར་ཕྱིཤིན་
བྱེལེད་དགངོསོ་ལ། བླངོ་བོརྟན་འགྱུར་མལེད་ཀྱིཤིསོ་སྤྱཤི་ཁྱབོ་ཧྲུའུ་ཅིཤི་ཞཤི་
ཅིཤིན་ཕཤིང་གཤིསོ་བོསྟན་པའཤི ་ཁོ་ཕྱིངོགསོ་སུ་མདུན་སྐྱོངོད་བྱེལེད་
དགངོསོ་པ་དང་། ཏེང་གཤི་ཚེཚོགསོ་ཆལེན་ཉཤི་ཤུ་པསོ་གཏེན་འཁོལེལ་
བྱེསོ་པའཤི་དམཤིགསོ་འབོལེན་ལསོ་འགན་མཚེཚོ་སྔངོན་གྱིཤི་སོ་གཞཤིའཤི་
སྟལེང་ལ་ལལེགསོ་པར་འབྲེཤི་དགངོསོ། ཀྲུང་གངོའ འི་ལུགསོ་ཀྱིཤི་དལེང་
རབོསོ་ཅིན་ལ་བོརྟལེན་ནསོ་ཁྱངོན་ཡངོངསོ་ནསོ་ཀྲུང་ཧྭ་མཤི་རཤིགསོ་
ཀྱིཤི ་རླབོསོ་ཆལེན་བོསྐྱོར་དར་སྐུལ་འདལེད་གཏེངོང་བོའཤི ་ལསོ་
འགན་གཙེཚོ་བོངོ་འདཤི་ཁོངོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེསོ་ཏེལེ། མཐངོ་སྒང་གཤི་
ཁྱད་ཆངོསོ་དང་མཚེཚོ་སྔངོན་གྱིཤི་ཁྱད་ཆངོསོ་ལྡན་པའཤི་དལེང་རབོསོ་
ཅིན་གྱིཤི་འཕལེལ་རྒྱསོ་ལམ་བུ་ཞཤིག་སྙིལེག་དགངོསོ། ཆ་ཚེང་ཞཤིང་
ཡང་དག་པའཤི་སྒངོ ་ནསོ་འཕལེལ་རྒྱསོ་ཀྱིཤི་འདུ་ཤལེསོ་གསོར་པ་
ཁྱངོན་ཡངོངསོ་ནསོ་ལག་ལལེན་མཐར་ཕྱིཤིན་བྱེལེད་པ་དང་། རང་
འགུལ་གྱིཤིསོ་འཕལེལ་རྒྱསོ་ཀྱིཤི་རྣམ་པ་གསོར་པར་ཞབོསོ་ཞུ་
དང་དལེ ་ལ་འདྲིལེསོ་སུ་བོཅུག་སྟལེ། འཆར་གཞཤིའཤི ་རཤི ་མངོ ་དལེ ་མཤི ་
དམངསོ་ཀྱིཤིསོ་རལེ་སྨོངོན་བྱེལེད་པའཤི་དངངོསོ་ཡངོད་འཚེཚོ་བོར་བོསྒྱུར་
བོར་འབོད་བོརྩངོན་བྱེལེད་དགངོསོ། ཏེང་གཤི་ཚེཚོགསོ་ཆལེན་ཉཤི ་ཤུ་
པསོ་བོཏེངོན་པའཤི་འཐབོ་ཇུསོ་བོཀངོད་སྒྲཤིག་ལྟར། ཞཤིང་ཆལེན་གྱིཤི་
ཏེང་གཤི་འཐུསོ་མཤི་ཚེཚོགསོ་ཆལེན་ཐལེངསོ་བོཅུ་བོཞཤི་པསོ་གཏེན་
འཁོལེལ་བྱེསོ་པའཤི་དམཤིགསོ་འབོལེན་ལསོ་འགན་ལ་དམཤིགསོ་
ནསོ། དལེང་རབོསོ་ཅིན་གྱིཤི ་མཚེཚོ ་སྔངོན་གསོར་པའཤི་འཛུགསོ་
སྐྲུན་ལ་སྐུལ་འདལེད་གཏེངོང་བོའཤི་ལག་ལལེན་ཁྲོངོད་ནསོ། ང་ཚེཚོསོ་
སྤུསོ་མཐངོའ འི་འཕལེལ་རྒྱསོ་ལ་སྔར་ལསོ་ལྷག་པར་གཙེའིགསོ་
མཐངོང་བྱེལེད་རྒྱུ་དང་། སྔར་ལསོ་ལྷག་པར་མཤི་དང་རང་བྱུང་གཤི་
འཆམ་མཐུན་མཉམ་སྐྱོལེསོ་ལ་གཙེའིགསོ་མཐངོང་བྱེལེད་རྒྱུ། སྔར་
ལསོ་ལྷག་པར་འཕལེལ་རྒྱསོ་གསོར་པའཤི་རྣམ་པ་ལ་ཞབོསོ་ཞུ་
དང་དལེའཤི་ཁྲོངོད་འདྲིལེསོ་སུ་འཇུག་པར་གཙེའིགསོ་མཐངོང་བྱེལེད་རྒྱུ།
སྔར་ལསོ་ལྷག་པར་ཚེན་རྩལ་གསོར་གཏེངོད་ཀྱིཤི་འདལེགསོ་སྐྱོངོར་
ཤུགསོ་དྲིག་གཏེངོང་བོར་གཙེའིགསོ་མཐངོང་བྱེལེད་རྒྱུ། སྔར་ལསོ་
ལྷག་པར་མཉམ་དུ་ཕྱུག་འགྱུར་ཡངོང་བོར་སྐུལ་འདལེད་བྱེལེད་
པར་གཙེའིགསོ་མཐངོང་བྱེལེད་རྒྱུ། སྔར་ལསོ་ལྷག་པར་ཆུ་ཚེད་
སྔར་ལསོ་མཐངོ་བོའཤི་བོདལེ་འཇེགསོ་འཕལེལ་རྒྱསོ་ལ་གཙེའིགསོ་
མཐངོང་བྱེལེད་རྒྱུ་བོཅིསོ་ཧུར་ཐག་གཤིསོ་ནུསོ་པར་བྱེལེད་དགངོསོ།
ཝུའུ་ཞའངོ་ཅུན་གྱིཤིསོ་ནན་གྱིཤིསོ་བོསྟན་དངོན། 2023ལངོ་ནཤི་

ཏེང་གཤི་ཚེཚོགསོ་ཆལེན་ཉཤི་ཤུ་པའཤི་དགངོངསོ་དངོན་ལག་ལལེན་བོསྟར་
མགངོ་ཚུགསོ་པའཤི་ལངོ་ཡཤིན་པ་དང་། སྐབོསོ་གསོར་པའཤི་སྲིཤིད་
གཞུང་གཤིསོ་འགན་འཁྲོཤི་སྒྲུབོ་པའཤི་ལངོ་དང་པངོ་ཡཤིན་ལ།“ལྔ་
བོཅུ་བོཞཤི”ཡཤི་འཆར་འགངོད་ལག་བོསྟར་བྱེལེད་པའཤི་སྔ་རྗེལེསོ་
རྒྱུན་མཐུད་ཀྱིཤི་འགག་རྩའཤི་ལངོ་ཞཤིག་ཡཤིན་ཞཤིང་། དལེང་རབོསོ་
ཅིན་གྱིཤི ་མཚེཚོ ་སྔངོན་གསོར་པ་སྐྲུན་པའཤི ་ལངོ ་གལ་ཆལེན་ཞཤིག་
ཡཤིན་པ་རལེད། སྲིཤིད་གཞུང་བྱེ་བོའཤི ་སྤྱཤི ་ཁོངོག་བླང་བྱེ་ནཤི། ཞཤི ་
ཅིཤིན་ཕཤིང་གཤི ་དུསོ་རབོསོ་གསོར་པའཤི ་ཀྲུང་གངོའ འི་ཁྱད་ཆངོསོ་
ལྡན་པའཤི་སྤྱཤི་ཚེཚོགསོ་རཤིང་ལུགསོ་ཀྱིཤི་དགངོངསོ་པ་མཛུབོ་སྟངོན་
དུ་འཛེའིན་རྒྱུ་རྒྱུན་འཁྱངོངསོ་དང་། ཁྱངོན་ཡངོངསོ་ནསོ་ཏེང་གཤི་
ཚེཚོགསོ་ཆལེན་ཉཤི ་ཤུ་པའཤི ་དགངོངསོ་དངོན་སློངོབོ་སྦྱོངོང་དང་དྲིཤིལ་
བོསྒྲགསོ། ལག་ལལེན་མཐར་ཕྱིཤིན ་བོཅིསོ་བྱེསོ་ནསོ། སྤྱཤི ་
ཁྱབོ་ཧྲུའུ་ཅིཤི་ཞཤི་ཅིཤིན་ཕཤིང་གཤིསོ་མཚེཚོ་སྔངོན་ལ་རྟངོག་ཞཤིབོ་གནང་
སྐབོསོ་ཀྱིཤི་གསུང་བོཤད་གལ་ཆལེན་གྱིཤི་དགངོངསོ་དངོན་གཏེཤིང་
ཟོབོ་ཀྱིཤིསོ་ལག་ལལེན་མཐར་ཕྱིཤིན་བྱེལེད་པ་དང་།“ གཏེན་
འཁོལེལ་གཉཤིསོ”ཀྱིཤི་ཐག་གཅིངོད་རང་བོཞཤིན་གྱིཤི་དངོན་སྙིཤིང་ལ་
གངོ ་བོ ་ཟོབོ་མངོ ་བླངསོ་ནསོ།“ འདུ་ཤལེསོ་བོཞཤི”ཇེལེ ་དྲིག་
ད ང ་ །“ རང ་ རྟངོ ན ་ བོ ཞཤི”ཇེལེ ་ བོ རྟ ན །“ སྲུང ་ སྐྱོངོ ང ་
གཉཤིསོ”སྒྲུབོ་ཐུབོ་པ་བོཅིསོ་བྱེལེད་དགངོསོ།

（（འཕྲོངོའཕྲོངོ་་མམ་་པརཔར་་ངངོངངོསོསོ12པརཔར་་གཟོཤིགསོགཟོཤིགསོ།།））
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