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ཕྱོཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།

（（པོརཔོར་་ངོངོསོངོངོསོ4པོརཔོར་་མཐུདམཐུད་་པོཔོ།།））སྣེདེ ་
ཁྲསྒྲིད་དདེ་ཆབ་སྲིསྒྲིད་འཛུགིསོ་སྐྲུན་ལེ་ཤུགིསོ་
སྣེངོན་པོ་དངོ་སྣེདེ ་ཁྲསྒྲིད་དདེ ་འཐབ་རྩོངོད་སྙསྒྲིངོ་
སྟངོབསོ་དར་སྤེདེལེ་བྱེདེད་པོ། སྣེདེ་ཁྲསྒྲིད་དདེ་རངོ་
ངོངོསོ་ཀྱིསྒྲི་འཇངོན་ནུསོ་མཐངོར་འདདེགིསོ་གིཏངོངོ་
བ། སྣེདེ ་ཁྲསྒྲིད་དདེ ་རངོ་གིཅུན་ནན་མངོ ་བྱེསོ་
ནསོ། སྒྲིསྒྲིགི་ཁྲསྒྲིམསོ་ཞསྒྲིབ་བཤེདེར་ལྟ་ཞསྒྲིབ་
ལེསོ་བྱེདེད་པོའསྒྲི་དཔུངོ་སྡདེ་འདསྒྲི་ཉསྒྲིད་ཏངོ་གིསྒྲི་
སྒྲིསྒྲིགི ་སྲིངོལེ་དངོ་ཏངོ་གིསྒྲི ་སྒྲིསྒྲིགི ་ལེམ་ལེགི་
བསྟར་བྱེདེད་མཁན་དངོ་ལེགི་ལེདེན་བྱེདེད ་
མཁན། སྲུངོ་སྐྱོངོངོ་བྱེདེད་མཁན་བཅསོ་བྱེདེད་
དུ་འཇུགི་དགིངོསོ།
ཝེངོ་དབྱེངོ་གིསྒྲིསོ་སྙན་ཞུའསྒྲི་ནངོ་ནན་

གྱིསྒྲིསོ་བསྟན་དངོན། ཞསྒྲི ་ཅསྒྲིན ་ཕསྒྲིངོ ་གིསྒྲི ་དུསོ་
རབསོ་གིསོར་པོའསྒྲི ་ཀྲུངོ་གིངོའ འི་ཁྱད་ཆངོསོ་
ལྡན ་པོའསྒྲི ་ སྤྱིསྒྲི ་ ཚོཚོ གིསོ ་ རསྒྲི ངོ ་ ལུགིསོ ་ཀྱིསྒྲི ་
དགིངོངོསོ་པོ་མཛུབ་སྟངོན་དུ་འཛིའིན་པོ་རྒྱུན་
འཁྱངོངོསོ་བྱེསོ་ཏདེ། ཏངོ་གིསྒྲི་ཚོཚོགིསོ་ཆདེན་ཉསྒྲི་ཤུ་
པོའསྒྲི ་དགིངོངོསོ་དངོན ་སླངོབ ་སྦྱོངོངོ ་དངོ་ལེགི་
བསྟར་བྱེདེད ་པོ ་དངོ་ ། ཀྲུངོ་དབྱེངོ་སྒྲིསྒྲིགི ་
ཁྲསྒྲིམསོ་ཞསྒྲིབ་བཤེདེར་ཨུ་ཡངོན་ལྷོན་ཁངོ་དངོ་
ཞསྒྲིངོ་ཆདེན་ཏངོ་ཨུའསྒྲི་བྱེ་བའསྒྲི་བཀངོད་སྒྲིསྒྲིགི་ནན་
ཏན་གྱིསྒྲིསོ་དངོངོསོ་འབདེབསོ་བྱེདེད་པོ། ཏངོ་གིསྒྲི་
སྒྲིསྒྲིགི་ཡསྒྲིགི་དངོ་རྩོ་ཁྲསྒྲིམསོ་ཀྱིསྒྲིསོ་བསྩལེ་བའསྒྲི་

འགིན་འཁྲསྒྲི ་ལེགི་བསྟར་ནན་མངོ ་བྱེདེད་པོ།
རླིབསོ་ཆདེན་ཏངོ་འཛུགིསོ་སྙསྒྲིངོ་སྟངོབསོ་དར་
སྤེདེལེ་བྱེདེད་པོ། རངོ་ངོངོསོ་གིསོར་བརྗེདེ་ཡསྒྲི་བླངོ་
སྤེངོབསོ་སྲུངོ་འཛིའིན་བྱེདེད་པོ། བརྟན་ཐངོགི་
ཡར་བརྩོངོན་དངོ་བདདེན་སྲུངོ་གིསོར་གིཏངོད་
རྒྱུན་འཁྱངོངོསོ་བྱེདེད་པོ། བླངོ ་བརྟན་འགྱུར་
མདེད་སྒོངོསོ་ཕྱོངོགིསོ་ཡངོངོསོ་ནསོ་ཏངོ་ནན་སྐྱོངོངོ་
བྱེདེད་པོར་སྐུལེ་འདདེད་གིཏངོངོ་བ། ཕྱོངོགིསོ་
ཡངོངོསོ་ནསོ་ཏངོ་ནན་སྐྱོངོངོ ་བྱེདེད ་པོའསྒྲི ་མ་
ལེགི་ཆ་ཚོངོ་དུ་གིཏངོངོ་བའསྒྲི ་ལེསོ་འགིན་
དངོ་བླངོ་བྱེ་དངོངོསོ་འབདེབསོ་ནན་ཏན་བྱེདེད་
པོ། ཏངོ་སྲིངོལེ་སྲིསྒྲིད་གིཙོངོ་འཛུགིསོ་སྐྲུན་
དངོ་རུལེ་སུངོསོ་ལེ་རྒོངོལེ་བའསྒྲི་འཐབ་རྩོངོད་
གིཏསྒྲིངོ་ཟབ་ཏུ་སྤེདེལེ་ནསོ་རྒྱུན་ཆད་མདེད་
པོར་ཁངོངོསོ་གིཏངོགིསོ་ལེགི་བསྟར་དངོ་རྩོ་
ལེགི་མཉམ་བཅངོསོ་བྱེདེད་པོ། དུསོ་རབསོ་
གིསོར་པོ་དངོ་འཐབ་ལེམ་གིསོར་པོའསྒྲི ་
སྒྲིསྒྲིགི་ཁྲསྒྲིམསོ་ཞསྒྲིབ་བཤེདེར་ལྟ་ཞསྒྲིབ་བྱེ་བའསྒྲི་
སྤུསོ་ཚོད་མཐངོ་བའསྒྲི་འཕདེལེ་རྒྱསོ་ལེ་སྐུལེ་
འདདེད ་བཏངོ་ནསོ། དཀའ་སྤྱིད་འབད་
འཐབ་སྒོངོསོ་སྤྱིསྒྲི ་ཚོཚོགིསོ་རསྒྲིངོ་ལུགིསོ་དདེངོ་
རབསོ་ཅན་གྱིསྒྲི ་རྒྱལེ་ཁབ་ཕྱོངོགིསོ་ཡངོངོསོ་
ནསོ་འཛུགིསོ་སྐྲུན་བྱེདེད་པོའསྒྲི་མཚོཚོ་སྔངོན་གྱིསྒྲི་
ལེདེའུ ་འབད་པོསོ་འབྲིསྒྲི ་བར་འགིན་སྲུངོ་

བཀན་མངོ་འདངོན་སྤྲོངོད་བྱེདེད་དགིངོསོ།
ཚོཚོགིསོ་ཐངོགི་ཏུ་གྲངོངོ་ཁྱདེར་དངོ་ཁུལེ་གྱིསྒྲི་

སྒྲིསྒྲིགི་ཨུའསྒྲི ་ཧྲུའུ་ཅསྒྲི2དངོ་ཞསྒྲིངོ་ཆདེན་ཁངོངོསོ་
གིཏངོགིསོ་ཀྱིསྒྲི ་མཐངོ ་རསྒྲིམ ་སླངོབ ་གྲྭའསྒྲི ་སྒྲིསྒྲིགི ་
ཁྲསྒྲིམསོ་ཞསྒྲིབ་བཤེདེར་ཨུ་ཡངོན་ལྷོན་ཁངོ་གིསྒྲི ་
ཧྲུའུ་ཅསྒྲི1ཞསྒྲིངོ་ཆདེན་གྱིསྒྲིསོ་དངོ ་དམ་བྱེདེད་པོའསྒྲི ་
རྒྱལེ་དབངོ་ཁདེ ་ལེསོ་ཀྱིསྒྲི ་སྒྲིསྒྲིགི་ཨུའསྒྲི ་ཧྲུའུ་ཅསྒྲི
(ལྟ་ཞསྒྲིབ ་ཆདེད ་འགིན་པོ)2 ། ཞསྒྲིངོ ་ཆདེན ་
སྒྲིསྒྲིགི་ཨུའསྒྲི་ལྟ་ཞསྒྲིབ་ཨུ་ཡངོན་ལྷོན་ཁངོ་གིསྒྲིསོ་
མངོགིསོ་པོའསྒྲི་སྒྲིསྒྲིགི་ཁྲསྒྲིམསོ་ཞསྒྲིབ་བཤེདེར་ལྟ་
ཞསྒྲིབ ་ཚོན་ཁགི་ཏུ ་སྡངོད ་པོའསྒྲི ་ཚོན་གིཙོཚོ5
བཅསོ་ཀྱིསྒྲིསོ་འགིན་སྒྲུབ་སྤྱིངོད་གིཙོངོ་གིསྒྲི ་
གིནསོ་ཚུལེ་གིསོལེ་ཞུ་བྱེསོ། ཞསྒྲིངོ ་ཆདེན ་
སྒྲིསྒྲིགི་ཁྲསྒྲིམསོ་ཞསྒྲིབ་བཤེདེར་ཨུ་ཡངོན་ལྷོན་ཁངོ་
གིསྒྲི ་ཨུ་ཡངོན་གྱིསྒྲིསོ་སོ་ཁུལེ་སོངོ ་སོངོ ་དངོ་ལེསོ་
ཁུངོསོ་སོངོ་སོངོསོ2022ལེངོར་ཏངོ་སྲིངོལེ་སྲིསྒྲིད་
གིཙོངོ་འཛུགིསོ་སྐྲུན་གྱིསྒྲི་འགིན་འཁྲསྒྲིའསྒྲི་ལེམ་
ལུགིསོ་དངོངོསོ་འབདེབསོ་བྱེསོ་པོའསྒྲི་གིནསོ་
ཚུལེ་ལེ་གིདདེངོ་འཇངོགི་བྱེསོ།
གྲངོསོ་ཚོཚོགིསོ་ནསྒྲི་བརྙིན་འཕྲིསྒྲིན་དངོ་ཁ་

པོར་གྲངོསོ་ཚོཚོགིསོ་ཀྱིསྒྲི་རྣམ་པོསོ་འཚོཚོགིསོ་པོ་
དངོ་། གྲངོངོ་ཁྱདེར(ཁུལེ)དངོ་རྫོངོངོ(གྲངོངོ་
ཁྱདེར་དངོ་ཆུསོ)སོངོ་སོངོ་རུ་ཡན་ལེགི་ཚོཚོགིསོ་
ར་བཙུགིསོ། །

（（པོརཔོར་་ངོངོསོངོངོསོ9པོརཔོར་་མཐུདམཐུད་་པོཔོ།།））བཟའ་བཅའསྒྲི་
བདདེ་འཇགིསོ་ལེ་ལྟ་སྐུལེ་དངོ་དམ་བྱེ་རྒྱུར་ཤུགིསོ་
སྣེངོན་པོ། ལྷོགི་པོར་དུ་དུསོ་མཚོམསོ་གིསོར་
པོའསྒྲི་རསྒྲིམསོ་ནད་སྔངོན་འགིངོགི་ཚོཚོད་འཛིའིན་གྱིསྒྲི་བྱེདེད་
ཐབསོ་སྣེ་ཚོཚོགིསོ་དངོན་འཁྱངོལེ་ཡགི་པོངོ་བྱེསོ་ནསོ།
ཐངོལེ་བྱུངོ་དངོན་རྐྱེདེན་དངོ་བདདེ ་འཇགིསོ་ལེསོ་
འཛིཚོལེ་སྣེ་ཚོཚོགིསོ་འབྱུངོ་བར་དངོགིསོ་ཟངོན་བྱེསོ་
ཐངོགི རྒྱལེ་ཡངོངོསོ་རསྒྲིགིསོ་སོངོ་སོངོའ འི་མསྒྲི ་དམངོསོ་
དགིའ་དགིའ་སྤྲོངོ་སྤྲོངོ ་དངོ་བདདེ་འཇགིསོ་འཆམ་
མཐུན་ངོངོ་ལུགིསོ་རྙིསྒྲིངོ་ལེངོ ་གིསོར་ཞསྒྲིགི་རངོལེ་
ཐུབ་པོའསྒྲི་འགིན་ལེདེན་དགིངོསོ། ཞསྒྲི་ཅསྒྲིན་ཕསྒྲིངོ་གིསྒྲིསོ་
ནན་གྱིསྒྲིསོ་བསྟན་དངོན། འདསོ་པོའསྒྲི་ལེངོ་གིཅསྒྲིགི་ནསྒྲི་
སྤྱིསྒྲིར་བཏངོ་གིཏན་ནསོ་མསྒྲིན་ལེ་ལེསོ་སླ་པོངོའངོ་
གིཏན་ནསོ་མསྒྲིན། འངོན་ཀྱིངོ་ངོ་ཚོཚོསོ་མཉམ་དུ་
འབད་བརྩོངོན་བྱེསོ་ནསོ་དཀའ་ངོལེ་དངོ་འགྲན་
སླངོ ངོ ་སྣེ ་ཚོཚོགིསོ ་ལེསོ ་རྣམ ་པོར ་རྒྱལེ ་བསོ།
འཐབ་ཕྱོངོགིསོ་སོངོ་སོངོ་ནསོ་གྲུབ་འབྲིསོ་གིསོར་པོ་
བླངོསོ་ཡངོད། དདེར་ཚོངོ་མསོ་བྱེསོ་རྗེདེསོ་བཞགི་
ཡངོད་པོསོ། ངོངོ་མ་ཧོ་ལེསོ་དགིངོསོ་པོ་ཞསྒྲིགི་རདེད།
ལེངོ་གིསོར་པོ་ནསྒྲི་ཏངོ་གིསྒྲི་ཚོཚོགིསོ་ཆདེན་ཉསྒྲི་ཤུ་པོའསྒྲི་
དགིངོངོསོ་དངོན་ཁྱངོན་ཡངོངོསོ་ནསོ་ལེགི་ལེདེན་མཐར་
ཕྱོསྒྲིན་བསྟར་མགིངོ་ཚུགིསོ་པོའསྒྲི་ལེངོ་རདེད། ཚོངོ་མསོ་
ཡསྒྲིད་ཆདེསོ་བརྟན་པོངོ་དངོ་སྙསྒྲིངོ་སྟངོབསོ་ཆདེར་སྐྱོདེད།
སོདེམསོ་ཤུགིསོ་གིཅསྒྲིགི་སྒྲིསྒྲིལེ་གྱིསྒྲིསོ་འབད་བརྩོངོན་
བྱེསོ་ཏདེ་ལེངོ་གིསོར་པོའསྒྲི་ནངོ་བྱེསོ་རྗེདེསོ་སྔར་བསོ་
ཆདེ་བ་དངོ་གྲུབ་འབྲིསོ་སྔར་བསོ་ཆདེ་བ་ལེདེན་པོར་
རདེ་བ་བྱེདེད་ཀྱིསྒྲིན་ཡངོད། ། ཞསྒྲིནཞསྒྲིན་་ཧྭཧྭ་་གིསོརགིསོར་་འགྱུརའགྱུར་་
ཁངོཁངོ་་གིསྒྲིགིསྒྲི་་གློངོགིགློངོགི་་འཕྲིསྒྲིནའཕྲིསྒྲིན་་ལྟརལྟར།།

ཀྲུང་གུང་མཚཚོ་སྔོཕྱོན་ཞིསྒྲིང་ཆེཆེན་སྒྲིསྒྲིག་ཁྲིསྒྲིམས་ཞིསྒྲིབ་བཤེཆེར་ཨུ་ཡོཕྱོན་ལྷན་ཁང་སྐབས་བཅུ་བཞིསྒྲི་
པའསྒྲི་ཚང་འཛོཚོམས་གྲོཕྱོས་ཚཚོགས་ཐེཆེངས་གཉིསྒྲིས་པ་ཟིསྒྲི་ལིསྒྲིང་དུ་འཚཚོགས་པ།

（（པོརཔོར་་ངོངོསོངོངོསོ114པོརཔོར་་མཐུདམཐུད་་པོཔོ།།））ཞསྒྲིངོ་ཆདེན་ཏངོ་ཨུ་དངོ་ཞསྒྲིངོ་
ཆདེ ན ་ སྲིསྒྲི ད ་ གིཞུངོ ་གིསྒྲི ་ ལེསོ ་ འགིན ་གིཙོཚོ ་ བངོ ར ་ དམ ་ དུ ་
དམསྒྲིགིསོ་ནསོ། ཆདེད་དངོན་གྲངོསོ་མངོལེ་སྒྲིསྒྲིགི་གིཞསྒྲིའསྒྲི ་ནུསོ་པོ་
དངོ ་ལེདེགིསོ་ཆ ་འདངོན ་སྤེདེལེ ་དངོ ་ ། མཉམ་འབྲིདེལེ ་གྲངོསོ ་
མངོལེ ་ཟབ་མངོ ་བྱེདེད ་པོ་དངོ་བསོམ་ཚུལེ་འདངོན་སྤེདེལེ་གིངོ་
ལེདེགིསོ ་བྱེདེ ད ་པོ ། ལྟ ་བ ་གིཅསྒྲིགི ་ སྡུད ་ རྒྱ ་ ཆདེ ར ་ བྱེདེ ད ་ པོ ་
བཅསོ ་ཀྱིསྒྲི ་ ཆུ ་ཚོད ་ཧུར ་ཐགི ་གིསྒྲིསོ ་མཐངོར ་འདདེགིསོ ་སུ ་
བཏངོ ་ནསོ། ཀྲུངོ ་གིངོའ འི་ལུགིསོ་ཀྱིསྒྲི ་དདེངོ ་རབསོ་ཅན ་ལེ ་
ཏན ་ཏསྒྲིགི ་གིསྒྲིསོ ་སྐུལེ་འདདེད ་གིཏངོངོ ་བ ་དངོ ་ ། སྤྱིསྒྲི ་ཚོཚོགིསོ་
རསྒྲི ངོ ་ ལུགིསོ ་ དདེ ངོ ་ རབསོ ་ ཅན ་ གྱིསྒྲི ་ རྒྱལེ ་ ཁབ ་ ཕྱོངོ གིསོ ་
ཡངོངོསོ་ནསོ་འཛུགིསོ་སྐྲུན་བྱེདེད ་པོའསྒྲི ་མཚོཚོ ་སྔངོན ་གྱིསྒྲི ་ལེདེའུ ་
འ བ ད ་ པོསོ ་ འ བྲིསྒྲི ་ བ ར ་ སྲིསྒྲི ད ་ གྲངོ སོ ་ ཀྱིསྒྲི ་ བླངོ ་ གྲངོ སོ ་ ད ངོ ་
སྟངོབསོ་ཤུགིསོ་འབུལེ་དགིངོསོ།
མགིངོན་པོངོ་བཀྲ་ཤེསྒྲིསོ་ཀྱིསྒྲིསོ་སྙན་ཞུ་འབུལེ་སྐབསོ་རྗེདེསོ་

ཕྱོངོགིསོ་ཀྱིསྒྲི་གིཙོཚོ་གིནད་བྱེ་བ་ལྔ་བཏངོན་པོ་སྟདེ། གིཅསྒྲིགི་ནསྒྲི་ཏངོ་
གིསྒྲི ་ཚོཚོགིསོ་ཆདེན ་ཉསྒྲི ་ཤུ ་པོའསྒྲི ་དགིངོངོསོ་དངོན ་སླངོབ ་སྦྱོངོངོ ་དངོ ་
ལེགི་བསྟར་ཟབ་མངོ ་བྱེསོ་ཏདེ། སླངོབ་སྦྱོངོངོ་གིསྒྲི་ཕན་འབྲིསོ་དདེ་
བསོམ་བླངོར་དྲགི་ཆསོ་སྤྲོ་བ་དངོ་། ལེགི་ལེདེན་ལེ་མཛུབ་
སྟངོན། བྱེ་བར་སྐུལེ་འདདེད་གིཏངོངོ་བའསྒྲི ་སྒུལེ་ཤུགིསོ་ཆདེན་
པོངོར་བསྒྱུར་ནསོ། མསྒྲི་དམངོསོ་སྲིསྒྲིད་གྲངོསོ་ཀྱིསྒྲི“ དངོན་འཁྱངོལེ་
དངོ ་གིཅསྒྲིགི ་སྡུད”ཀྱིསྒྲི ་ཆབ ་སྲིསྒྲིད ་འགིན་འཁྲསྒྲི ་དངོངོསོ ་སུ ་
འཁུར་དགིངོསོ། གིཉསྒྲིསོ་ནསྒྲི ་དདེངོ ་རབསོ་ཅན་གྱིསྒྲི ་མཚོཚོ ་སྔངོན ་
གིསོར་པོ་འཛུགིསོ་སྐྲུན་གྱིསྒྲི་སྤྱིསྒྲི་ཡངོངོསོ་ལེ་གྲངོསོ་མངོལེ་བླངོ་འདངོན་

བྱེདེད་པོར་དམ་དུ་དམསྒྲིགིསོ་ནསོ། མཚོཚོ་སྔངོན་གྱིསྒྲི་སྤུསོ་ཚོད་མཐངོ་
བའསྒྲི ་འཕདེལེ་རྒྱསོ་ཡུན་རསྒྲིངོ ་བརྟན་བརླིསྒྲིངོ་ཡངོངོ ་བར་རམ་
འདདེགིསོ་བྱེསོ་ཏདེ། མསྒྲི་དམངོསོ་མངོ་ཚོཚོགིསོ་ཀྱིསྒྲིསོ་མཛིཛེསོ་སྡུགི་
གིསྒྲི་འཚོཚོ་བར་བཅངོསོ་པོའསྒྲི་རདེ ་འདངོད་སྔར་ལེསོ་བཟངོ་པོངོར་
བསྐངོ་དགིངོསོ། གིསུམ་ནསྒྲི་མཐུན་སྒྲིསྒྲིལེ་འབད་འཐབ་ཀྱིསྒྲི་དྲངོ་
ཕྱོངོགིསོ་ནུསོ་ཚོད་ཆདེན་པོངོ་རྒྱ་ཆདེར་གིཅསྒྲིགི་སྡུད་བྱེསོ་ཏདེ། ཏངོ་གིསྒྲི་
ཚོཚོགིསོ་ཆདེན་ཉསྒྲི་ཤུ་པོསོ་བཀངོད་པོའསྒྲི་རླིབསོ་ཆདེན་འཆར་གིཞསྒྲི་
དངོ་ཞསྒྲིངོ་ཆདེན་ཏངོ་ཨུ་དངོ་ཞསྒྲིངོ་ཆདེན་སྲིསྒྲིད་གིཞུངོ་གིསྒྲིསོ་གིཏན་
ལེ་ཕབ་པོའསྒྲི་དམསྒྲིགིསོ་འབདེན་ལེསོ་འགིན་རདེ་རདེ་མཛིཛེསོ་སྡུགི་
གིསྒྲི་དངོན་དངོངོསོ་སུ་བསྒྱུར་དགིངོསོ། བཞསྒྲི་ནསྒྲི་སྲིསྒྲིད་གྲངོསོ་ཀྱིསྒྲི་གྲངོསོ་
མངོལེ་དམངོསོ་གིཙོཚོའསྒྲི་ལེགི་ལེདེན་བསྟུད་མར་ཟབ་སྤེདེལེ་བྱེསོ་
ཏདེ། བརྒྱུད་རསྒྲིམ་ཧྲིསྒྲིལེ་པོངོའ འི་མསྒྲི་དམངོསོ་དམངོསོ་གིཙོཚོའསྒྲི་བླངོ་བྱེ་
གིསོར་པོ་ཧུར་ཐགི་གིསྒྲིསོ་ལེགི་བསྟར་བྱེསོ་ཏདེ། གྲངོསོ་མངོལེ་
དམངོསོ་གིཙོཚོའསྒྲི་ལེགི་ལེདེན་གིསོར་གིཏངོད་བྱེདེད་ཕངོད་དགིངོསོ།
ལྔ་ནསྒྲི་རྒྱུན་འཁྱངོངོསོ་ལྷོངོད་མདེད་སྒོངོསོ་ཕྱོངོགིསོ་ཡངོངོསོ་ནསོ་ཏངོ་
ནན ་སྐྱོངོངོ ་བྱེསོ་ཏདེ ། སྲིསྒྲིད ་གྲངོསོ ་ཀྱིསྒྲི ་ཏངོ ་འཛུགིསོ་བྱེ ་བའསྒྲི ་
སྤུསོ་ཚོད་དངོ་ཆུ་ཚོད་ཧུར་ཐགི་གིསྒྲིསོ་མཐངོར་འདདེགིསོ་སུ་
བཏངོ ་ནསོ། གིལེ་ཆདེན ་གིསུམ་གྱིསྒྲི ་ནུསོ ་པོ ་བཟངོ ་པོངོར ་
འདངོ ན ་ པོར ་ཁགི ་ཐདེ གི ་སྟངོ བསོ ་ལྡན ་འདངོ ན ་སྤྲོངོ ད ་ བྱེདེ ད ་
དགིངོསོ།
ཏུའུ་ཏདེ ་ཀྲསྒྲི ་ཡསྒྲིསོ ་སྲིསྒྲིད ་གྲངོསོ་སྐབསོ་བཅུ་གིཉསྒྲིསོ་པོའསྒྲི ་

མཚོཚོ ་སྔངོན་ཞསྒྲིངོ་ཆདེན་ཨུ་ཡངོན་ལྷོན་ཁངོ་རྒྱུན་ལེསོ་ཨུ་ཡངོན་
ལྷོན་ཁངོ་གིསྒྲི ་ཚོབ་བྱེསོ་ཏདེ ་གྲངོསོ་གིཞསྒྲི ་བྱེ་བའསྒྲི ་གིནསོ་ཚུལེ་

གྱིསྒྲི ་སྙན ་ཞུ ་ཕུལེ། ཁངོསོ ་བཤེད ་རྒྱུར། ལེངོ ་ལྔའསྒྲི ་རསྒྲི ངོ ་ལེ།
སྲིསྒྲིད་གྲངོསོ་ཨུ་ཡངོན་དངོ་སྲིསྒྲིད་གྲངོསོ་ཀྱིསྒྲི་ཁངོངོསོ་ཞུགིསོ་སྡདེ་ཚོན་
དངོ་ཆདེད་དངོན་ཨུ་ཡངོན་ལྷོན་ཁངོ་སོངོ་སོངོསོ་བསྡངོམསོ་པོསོ་གྲངོསོ་
གིཞསྒྲི2030སྤྲོད་པོ་དངོ་། དདེའསྒྲི ་ནངོ་གྲངོསོ་གིཞསྒྲི1494ཞསྒྲིབ་
བཤེདེར་བྱེསོ་ཏདེ་ཆདེད་ཐངོ་བཀངོད། གྲངོསོ་གིཞསྒྲིར་བསྒྲུབསོ་ལེན་
སྟདེར་ཚོད་དངོ་ཨུ་ཡངོན་ཡསྒྲིད་ཚོའིམ་ཚོད100％རུ་སླདེབསོ་ཏདེ།
གྲངོསོ་གིཞསྒྲི་བྱེ་བསོ་ཏངོ་སྲིསྒྲིད་ཇུསོ་ཆངོད་ལེ་ཞབསོ་འདདེགིསོ་དངོ་
དཔོལེ་འབྱེངོར་སྤྱིསྒྲི ་ཚོཚོགིསོ་འཕདེལེ་རྒྱསོ་ལེ་རངོགིསོ་འདདེགིསོ་
བྱེདེད་པོ། དམངོསོ་འཚོཚོ་ཕྱུགི་འགྱུར་དངོ་ལེདེགིསོ་བཅངོསོ་ལེ་
རངོགིསོ ་སྐྱོངོར ་བྱེདེད ་པོའསྒྲི ་ནུསོ ་པོ ་སྔར ་ལེསོ ་འདངོན ་སྤེདེལེ ་
བཟངོ་པོངོ་བྱེསོ།
ཡུསོ་ཚུངོ་ལེདེ ་དངོ་ཝེངོ་ལེསྒྲི ་མསྒྲིངོ་། མ་ཝེདེ། ཉསྒྲི ་མ་སྒྲིངོལེ་

མ ། ཝུའུ ་ཧོའདེ ་ ཁུ ངོ ་ ། ལེསྒྲི འུ ་ ཐུ ངོ ་ ཏདེ ། ཀྲ ངོ ་ ཧོངོ ངོ ་ ཡངོ ན །
དབྱེངོ ་ ཧྥུན ་ཁྲུན ། ལེསྒྲི འུ ་ ཐའངོ ། དབྱེངོ ་ཀྲསྒྲི ་ ཝུན ། ལེསྒྲི འུ ་
ཁྲའངོ ། ལེསྒྲི ་ཧུངོ ་ཡ། ཧོངོ ་ལུའུ ་ཁྲུན། ཀྲངོ་ཙོཛེ ་ཅུན། ཀྲ་ཆསྒྲིངོ ་
ཅསྒྲིའུ། དབྱེངོ་ཁངོ ་ཞངོ་བཅསོ་ཀྲུའུ་ཞསྒྲིའསྒྲི ་སྟདེགིསོ་བུའསྒྲི ་སྟདེངོ ་
བསྡད་ཡངོད།
སྐབསོ་བཅུ་གིཉསྒྲིསོ་པོའསྒྲི ་ཞསྒྲིངོ་ཆདེན་སྲིསྒྲིད་གྲངོསོ་ཀྱིསྒྲི ་ཀྲུའུ་

ཞསྒྲི་གིཞངོན་པོ་མ་ཅསྒྲི་ཞའངོ་དངོ་། ཏུའུ་ཅདེ། ཀྲངོ་ལེསྒྲི། ཀྲངོ་ཝུན་
ཁུའདེ། མ་ཧོདེ ་ཡསྒྲིངོ། དདེ ་མསྒྲིན་རྒྱལེ་ཡངོངོསོ་སྲིསྒྲིད་གྲངོསོ་ཀྱིསྒྲི་རྒྱུན་
ལེསོ་ཨུ་ཡངོན ་མ ་ཀྲསྒྲི ་ཝེདེ ་བཅསོ་གིདན་ཞུསོ་ལྟར་ཚོཚོགིསོ་
ཆདེན ་ལེ་ཞུགིསོ་པོར་མ་ཟད་ཀྲུའུ་ཞསྒྲིའསྒྲི ་སྟདེགིསོ་བུའསྒྲི ་སྟདེངོ ་
བསྡད་ཡངོད། །


