
པར་ངོས 19 པ
2023·03·17

རྨ་ཆཆེན་རྫོཁོང་སྡོཁོམ་ཁཁོགི་ཞིང་གིགྱིིསོ་ལེསོ་བྱཆེདེ་པ་བརྒྱ་ཕྲོགི་
གིཞིགྱིི ་རིགྱིིམ་དུ་སོཁོང་ནསོ“ སྒྲོཁོགི་འགྲེཆེལེ་གིཅགྱིིགི་དེང་བརྟན་
བརླགྱིིང་གིཉིགྱིིསོ་དེང་སྐུལེ་འདེཆེདེ་གིསུམ”གྱིགྱིི་སྒྲོཁོགི་འགྲེཆེལེ་བྱ་
འགུལེ་སྤེཆེལེ་བའགྱིི་ཚུན་དུ། སྡོཁོམ་ཁཁོགི་ཞིང་གིགྱིིསོ་ཏེང་འཛུགིསོ་
སྐྲུན་ལེ་བརྟཆེན་ནསོ“ སྦྲེཆེལེ་བཞིགྱིི་རྒྱུགིསོ་གིསུམ”གྱིགྱིི་བྱ་བའགྱིི་
ནང་རྐྱེཆེན་ལེགི་བསྟརི་དེངཁོསོ་འབཆེབསོ་བྱཆེདེ་པ་དེཆེ་འཛིཛིན་ལུང་
དུ་བརྩགྱིིསོ་ཏེཆེ། མང་ཚཚོགིསོ་ཀྱིགྱིི་ཉིན་འདེཁོདེ་མཐཁོང་སྤྲོཁོ་ཡགྱིི་རྣམ་
པ་བརྒྱུདེ། སྡོཆེ་བ་དེང་ཧྲེཆེ་སོཁོ་སོཁོ་དེང་འབྲཁོགི་ཁྱིགྱིིམ་རིཆེ་རིཆེརི་སོཁོང་
ཞིགྱིིང་། ཁ་ཐུགི་ངཁོ་ཐུགི་དེང་སོཆེམསོ་པ་གིཅགྱིིགི་སྦྲེཆེལེ་གྱིགྱིིསོ་སྒྲོཁོགི་
འགྲེཆེལེ་བྱ་འགུལེ་སྤེཆེལེ་བསོ། ཞིང་ཡཁོངསོ་ཀྱིགྱིི་མངའ་ཁཁོངསོ་སུ་
སྒྲོཁོགི་འགྲེཆེལེ་གྱིགྱིི་ཚ་རླབསོ་ཤགྱིིགི་འཕྱུརི།
སློཁོ བ ་ སྦྱོཁོ ང ་ དེ ང ་ སློཁོ བ ་ གི སོཁོ འ ཛི“ སྤྱིགྱིི འགྱིི ་ དེ མ གི ་

འཐབ”ལེཆེགིསོ་པཁོརི་བརྒྱབ་སྟཆེ། མགིཁོ་ལེཆེགིསོ་པཁོ་རྩཁོམ་པརི་
སྐུལེ་འདེཆེདེ་ཏེན་ཏེགྱིིགི་བཏེང་། མགིཁོ་ཁྲགྱིིདེ་ཚན་ཁགི་དེང་ཞིང་
ཡཁོངསོ་ཀྱིགྱིི་ཏེང་ཡཁོན་ལེསོ་བྱཆེདེ་པ་རྣམསོ་ལེ་ཚཚོགིསོ་འདུ་བསྡུསོ་
ནསོ་རྒྱུདེ་སྒྲོཁོགི་དེང་བཀཁོདེ་སྒྲོགྱིིགི་བྱསོ་པ་སྟཆེ། ཀྲུང་དེབྱང་དེང་
ཞིགྱིིང་ཆཆེན་ཏེང་ཨུའགྱིི་ཡགྱིིགི་ཆ་ཨང་དེང་པཁོའ ཛི་དེགིཁོངསོ་དེཁོན་དེང་།
ཞིགྱིིང་ཆཆེན་དེང་ཁུལེ། རྫོཁོང་ཨུའགྱིི་ཞིགྱིིང་སྡོཆེ་དེང་འབྲཁོགི་ཁུལེ་གྱིགྱིི་བྱ་
བའགྱིི་གྲེཁོསོ་ཚཚོགིསོ་ཀྱིགྱིི་དེགིཁོངསོ་དེཁོན། ལེསོ་བྱཆེདེ་པ་བརྒྱ་ཕྲོགི་
གིཞིགྱིི་རིགྱིིམ་དུ་སོཁོང་ནསོ་སྒྲོཁོགི་འགྲེཆེལེ་བྱ་འགུལེ་སྤེཆེལེ་བའགྱིི་སྐུལེ་
སློཁོང་ཚཚོགིསོ་འདུའགྱིི་དེགིཁོངསོ་དེཁོན།《2023ལེཁོའ ཛི་རྨ་ཆཆེན་རྫོཁོང་
གིགྱིི ་ལེསོ་བྱཆེདེ་པ་བརྒྱ་ཕྲོགི་གིཞིགྱིི ་རིགྱིིམ་དུ་སོཁོང་ནསོ“ སྒྲོཁོགི་
འགྲེཆེལེ་གིཅགྱིིགི་དེང་བརྟན་བརླགྱིིང་གིཉིགྱིིསོ་དེང་སྐུལེ་འདེཆེདེ་
གིསུམ”གྱིགྱིི ་ བྱ ་ འགུལེ ་སྤེཆེ ལེ ་ བའགྱིི ་ ལེགི ་བསྟརི ་ ཇུསོ ་
གིཞིགྱིི》སོཁོགིསོ་ཀྱིགྱིི་ནང་དེཁོན་ལེ་ཕྱོཁོགིསོ་ཡཁོངསོ་ནསོ་སློཁོབ་སྦྱོཁོང་
བྱསོ། ཏེང་ཨུའགྱིི་ཧྲུའུ་ཅགྱིི ་ཡགྱིིསོ་ཚན་གིཙོཚོའགྱིི ་འགིན་འཁུརི་པ་
དེང་། ཚན་ཁགི་གིགྱིི་ཁཁོངསོ་མགྱིི་གིཞིན་པ་རྣམསོ་ཀྱིགྱིིསོ་གྲུབ་པའགྱིི་
མགིཁོ་ཁྲགྱིིདེ་ཚན་ཆུང་དེང་གིཞུང་ལེསོ་ཁང་བཙུགིསོ་ཏེཆེ། ལེསོ་

བྱཆེདེ་པ་བརྒྱ་ཕྲོགི་གིཞིགྱིི་རིགྱིིམ་དུ་བསྐྱོཁོདེ་པའགྱིི་བྱ་བའགྱིི་རྩ་འཛུགིསོ་
མགིཁོ་ཁྲགྱིིདེ་དེང་གིཅགྱིིགི་གྱུརི་མཐུན་སྦྱོཁོརི་བྱཆེདེ་པརི་ཤུགིསོ་སྣོཁོན་
བྱསོ། བྱ་འགུལེ་གྱིགྱིི་ནང་དེཁོན་དེང་དུསོ་ཚཚོདེ་བཀཁོདེ་སྒྲོགྱིིགི བསྐོཁོ་
འཐཆེན་མགྱིི་སྣོ་སོཁོགིསོ་ཀྱིགྱིི་ཐདེ་ནསོ་ཐཆེངསོ་འདེགྱིིའགྱིི་སྒྲོཁོགི་འགྲེཆེལེ་བྱ་
འགུལེ་ལེ་བཀཁོདེ་སྒྲོགྱིིགི་ཞིགྱིིབ་མཁོ་བྱསོ་ཡཁོདེ།
སྲིགྱིིདེ་ཇུསོ་སྒྲོཁོགི་འགྲེཆེལེ་གྱིགྱིི“མཉིམ་ལེཆེན་ཆཆེན་མཁོ”གྱིཆེརི་

ནསོ་སྒྲོཁོགི་འགྲེཆེལེ་བྱ་བརི་བརྟན་བརླགྱིིང་གིགྱིིསོ་སྐུལེ་འདེཆེདེ་
བཏེང་། བཁོདེ་རྒྱ་སྐོདེ་གིཉིགྱིིསོ་ཀྱིགྱིི《སྡོཁོམ་ཁཁོགི་ཞིང་གིགྱིི་ལེསོ་བྱཆེདེ་
པ་བརྒྱ་ཕྲོགི་གིཞིགྱིི་རིགྱིིམ་དུ་སོཁོང་ནསོ་སྲིགྱིིདེ་ཇུསོ་སྒྲོཁོགི་འགྲེཆེལེ་
བྱསོ་པའགྱིི་རྒྱུ་ཆ་ཕྱོཁོགིསོ་བསྒྲོགྱིིགིསོ》གིཏེན་འབཆེབསོ་བྱསོ་ཏེཆེ་
དེཔརི་འགྲེཆེམ་བྱསོ་ཤགྱིིང་། འཕྲོཁོདེ་བསྟཆེན་ཁང་དེང་མངགི་
གིཏེཁོང་ཁང་། ཡགྱིིདེ ་རྟཁོན ་ཁང་སོཁོགིསོ་ཀྱིགྱིི ་སྡོཆེ ་ཁགི་གིགྱིི ་ལེསོ་
གིཉིཆེརི་མགྱིི ་སྣོ་གིདེན་དྲངསོ་ནསོ། ཡུལེ་དེངཁོསོ་སུ་འབྲཆེལེ་
ཡཁོདེ ་ཀྱིགྱིི ་དེམངསོ་ཕེན་སྲིགྱིིདེ ་ཇུསོ་འགྲེཆེལེ་བཤདེ་བྱཆེདེ ་དུ ་
བཅུགི སྡོཁོམ་ཁཁོགི་ཞིང་ཏེང་ཨུ་དེང་སྲིགྱིིདེ་གིཞུང་གིགྱིིསོ་ཞིང་
རིགྱིིམ་པ་དེང་སྡོཆེ་བ་རིགྱིིམ་པའགྱིི་ལེསོ་བྱཆེདེ་པ་རྩ་འཛུགིསོ་བྱསོ་
ཏེཆེ ་སྐོདེ་གིཉིགྱིིསོ་སྒྲོཁོགི་འགྲེཆེལེ་རུ་ཁགི་སྡོཆེ ་བའགྱིི ་ཁྱིགྱིིམ་ཚང་དུ་
མངགིསོ་པ་དེང་། སྒྲོཁོགི་འགྲེཆེལེ་ཁཁོངསོ་མགྱིིསོ་ནང་དེཁོན་མགྱིི ་
འདྲ་བ་བདེམསོ་ཤགྱིིང་ཁ་གིཏེདེ་རིང་བཞིགྱིིན་ཡཁོདེ་པའགྱིི ་སྒོཁོ ་
ནསོ་སྒྲོཁོགི་འགྲེཆེལེ་བྱསོ་ཏེཆེ། ལེསོ་བྱཆེདེ་པ་དེང་མང་ཚཚོགིསོ་ཀྱིགྱིི་
སྐོཁོམ་པ་སོཆེལེ་ཞིགྱིིང་དེཁོགིསོ་པ་ཞིགྱིི ་རུ་བཅུགི དུསོ་མཉིམ་དུ་
འབྲཁོགི་དེམངསོ་ཀྱིགྱིི་སྐོདེ་འཕྲོགྱིིན་ཚཚོགིསོ་པ་དེང་སྐོདེ་འཕྲོགྱིིན་
གྱིགྱིི་བརྙན་ཐུང་། དེརི་དེམརི་རྒྱང་སྒྲོཁོགི་སོ་ཚཛིགིསོ། རྟ་ཐཁོགི་
དྲགྱིིལེ་སྒྲོཁོགི་རུ་ཁགི འཕྲུལེ་རྟ་དྲགྱིིལེ་སྒྲོཁོགི་རུ་ཁགི་སོཁོགིསོ་ཀྱིགྱིི་
བྱཆེདེ་ཐབསོ་སྣོ་མང་སྤྱིདེ་ནསོ་དྲགྱིིལེ་སྒྲོཁོགི་རྒྱ་ཆཆེརི་སྤེཆེལེ་ཞིགྱིིང་
དྲགྱིིལེ་སྒྲོཁོགི་གིགྱིི་སྣོང་ཚུལེ་ལེཆེགིསོ་པཁོ་བསྐྲུན།
འབྲཁོགི་པ་མང་ཚཚོགིསོ་ཀྱིགྱིི“བློཁོསོ་ཐུབ་གྲེཁོགིསོ་པཁོ”བྱསོ་

ཏེཆེ། དེངཁོསོ་གིནསོ་མགྱིི་དེམངསོ་ཀྱིགྱིི་སོཆེམསོ་ཁྲལེ་བསོལེ་བ་དེང་།

སྒྲོཁོགི་འགྲེཆེལེ་ཚན་ཆུང་གིགྱིི་ཁཁོངསོ་མགྱིིསོ་སྒྲོཁོགི་འགྲེཆེལེ་ཁྲཁོདེ་ཐབསོ་
ལེམ་མང་པཁོ་སྤྱིདེ་དེཆེ་དེམངསོ་ཀྱིགྱིི་འདེཁོདེ་བློཁོ་དེང་རིཆེ་འདུན་རྒྱུསོ་
ལེཁོན་བྱསོ་ཤགྱིིང་། བློཁོ་གིཅགྱིིགི་སོཆེམསོ་གིཅགྱིིགི་གིགྱིིསོ་མགྱིི་དེམངསོ་
ལེ་ཞིབསོ་འདེཆེགིསོ་ཞུ་བའགྱིི་དེགིཁོངསོ་དེཁོན་དེང་འདུ་ཤཆེསོ་ཀྱིགྱིིསོ།
དེངཁོསོ་གིནསོ་མགྱིི་དེམངསོ་ཀྱིགྱིི་སོཆེམསོ་ཁྲལེ་བསོལེ་རིཁོགིསོ་བྱསོ་
པསོ། འབྲཁོགི་པ་མང་ཚཚོགིསོ་ཀྱིགྱིིསོ་སྔརི་ལེསོ་ཏེང་གིགྱིི་གིསུང་ལེ་
མཉིན་པ་དེང་ཏེང་གིགྱིི་བཀའ་དྲགྱིིན་ཚཚོརི་ཞིགྱིིང་ཏེང་གིགྱིི་རྗེཆེསོ་སུ་
འབྲང་བརི་བྱསོ། ལེསོ་བྱཆེདེ་ཚན་ཆུང་གིགྱིི་ཁཁོངསོ་མགྱིི་རྣམསོ་
མང་ཚཚོགིསོ་དེང་མཉིམ་བཟའ་མཉིམ་སྡོཁོདེ་བྱསོ་ལེ། མང་
ཚཚོགིསོ་དེང་མཉིམ་དུ་བྱ་བ་བསྒྲུབ་སྟཆེ། མང་ཚཚོགིསོ་ཀྱིགྱིི་ཁྲཁོདེ་དུ་
གིནསོ་པའགྱིི ་དེཁོན ་དེངཁོསོ ་དེཀའ ་གིནདེ ་ཁཁོང ་དུ ་ཆུདེ ་པ ་
དེང་། ལེསོ་ཁུངསོ་ཀྱིགྱིི་ལེཆེགིསོ་ཆརི་བརྟཆེན་ནསོ་དེཀའ་ཁགི་
ཡཁོདེ་པའགྱིི་མང་ཚཚོགིསོ་ལེ་རིཁོགིསོ་སྐྱོཁོརི་རྒུདེ་སྐྱོཁོབ་དེང་ཐཁོན་སྐྱོཆེདེ་
བྱ་བརི་རིཁོགིསོ་རིམ་བྱསོ་ཏེཆེ། གིནདེ་དེཁོན་གིཞིགྱིི་རིགྱིིམ་ནསོ་ཐགི་
གིཅཁོདེ་བྱཆེདེ་གིང་ཐུབ་བྱསོ་ཤགྱིིང་། སྡོཆེ་བ་དེང་ཧྲེཆེ ་ལེ་སྡོཆེ་སྲིཁོལེ་
དེམངསོ ་ཆགྱིིངསོ ་འཐུསོ ་ཚང ་དུ ་གིཏེཁོང ་རིཁོགིསོ ་བྱསོ ་པ ་
དེང་། འཕེཆེལེ་རྒྱསོ་ཐདེ་ཀྱིགྱིི་དེཀའ་གིནདེ་ཐགི་གིཅཁོདེ་བྱསོ་ཏེཆེ།
ཁྱིཁོན་ཡཁོངསོ་ནསོ་གྲེཁོང་གིསོཆེབ་དེརི་སྤེཆེལེ་ཡཁོང་བརི་རྨང་གིཞིགྱིི་
བརྟན་པཁོ་བཏེགྱིིང་། འབྲཁོགི་དེམངསོ་རྣམསོ་ཀྱིགྱིིསོ་གིཅགྱིིགི་རྗེཆེསོ་
གིཉིགྱིིསོ་མཐུདེ་དུ། གིཁོ་སློ་བའགྱིི་སྒྲོཁོགི་འགྲེཆེལེ་གྱིགྱིིསོ་ང་ཚཚོརི་གིཁོ་བ་
ཟབ་མཁོ་ལེཁོན་པ་དེང་བསོམ་བློཁོ་ཞིགྱིིབ་མཁོ་ཐཁོངསོ་སུ་བཅུགི་པསོ།
བློཁོ ་སྒོཁོ ་ཡཁོངསོ་སུ་ཕྱོཆེ ་ཞིགྱིིང ་ངརི་སོཆེམསོ་ཤུགིསོ་ཀྱིགྱིིསོ་བསློང་
སོཁོང་། རྗེཆེསོ་ཕྱོཁོགིསོ་ང་ཚཚོ་བློཁོ་མཐུན་ཞིགྱིི་ཅགྱིིན་ཕེགྱིིང་སྲིཁོགི་ཤགྱིིང་ཡགྱིིན་
པའགྱིི་ཏེང་ཀྲུང་དེབྱང་གིགྱིི་མཐའ་འཁཁོརི་དུ་མཐུན་སྒྲོགྱིིལེ་དེམ་པཁོ་
བྱསོ་ཏེཆེ། ཕུ་ཐུང་བརྫོཆེསོ་ནསོ་ངརི་ཤུགིསོ་སྒྲོགྱིིམ་རྒྱུ་དེང་། ཏེང་
གིགྱིི་ཚཚོགིསོ་ཆཆེན་ཉིགྱིི་ཤུ་པའགྱིི་དེགིཁོངསོ་དེཁོན་དེང་ཏེང་གིགྱིི་དེམངསོ་
ཕེན་སྲིགྱིིདེ་ཇུསོ་སྡོཁོམ་ཁཁོགི་ཞིང་ནསོ་མཆེ་ཏེཁོགི་བཞིདེ་ཅགྱིིང་འབྲསོ་
བུ་སྨིགྱིིན་པརི་བྱཆེདེ་རྒྱུ་ཡགྱིིན་ཞིཆེསོ་བསྟན། །

རྨ་ཆེཆེན་རྫོསྒྲོང་སྡོསྒྲོམེ་ཁསྒྲོགི་ཞིང་གིརླིསོ་ལསོ་བྱེཆེད་པ་བརྒྱ་ཕྲགི་གིཞིརླི་རིརླིམེ་དུ་སོསྒྲོང་ནསོ“སྒྲོསྒྲོགི་འགྲེཆེལ་གིཅིརླིགི་དང་བརྟན་བརླིརླིང་གིཉིརླིསོ་དང་སྐུལ་འདཆེད་གིསུམེ”གྱིརླི་སྒྲོསྒྲོགི་འགྲེཆེལ་བྱེ་འགུལ་ཏིན་ཏིརླིགི་གིརླིསོ་སྤེཆེལ་བ།
སྒྲོསྒྲོགིསྒྲོསྒྲོགི་འགྲེཆེལའགྲེཆེལ་གིཅིརླིགིགིཅིརླིགི་དངདང་བརྟནབརྟན་བརླིརླིངབརླིརླིང་གིཉིརླིསོགིཉིརླིསོ་སྐུལསྐུལ་འདཆེདའདཆེད་གིསུམེགིསུམེ། ལསོལསོ་བྱེཆེདབྱེཆེད་པཔ་ཆེརླིགིཆེརླིགི་ཁྲིརླིཁྲིརླི་གིཞིརླིགིཞིརླི་རིརླིམེརིརླིམེ་དུདུ་སྐྱོསྒྲོདསྐྱོསྒྲོད་པཔ།

ཟོསྒྲོསོ་རྗེཆེསོ་ཀྱིརླི་ཁྲིགི་ཤེཆེད་དམེའ་བ་སྣང་མེཆེད་དུ་
བསྐྱུརི་མེརླི་རུང་།
ཟཁོསོ་རྗེཆེསོ་ཀྱིགྱིི་ཁྲགི་ཤཆེདེ་དེམའ་བའགྱིི་གིནསོ་ཚུལེ་ནགྱིི་ཁྲགི་

ཤཆེདེ་མཐཁོ་བའགྱིི་ནདེ་པ་བགྲེཆེསོ་སོཁོང་གིགྱིི་ཁྲཁོདེ་དུ་འབྱུང་ཡང་། ལེམ་
སོང་ཚཚོརི་སློ་བ་ཞིགྱིིགི་མགྱིིན་པ་ནགྱིི་ནདེ་པ་བགྲེཆེསོ་སོཁོང་རྣམསོ་ལེ་ནདེ་
རྟགིསོ་དེཆེའགྱིི་སྐོཁོརི་གླེཆེང་ཚཚེ་དེརི་ཅགྱིིགི་ཧ་ལེསོ་པརི་འགྱུརི་བསོ་ཤཆེསོ་
ཐུབ། གིཤམ་དུ་དེཆེའགྱིི་སྐོཁོརི་ནསོ་དེབྱཆེ་ཞིགྱིིབ་ཉུང་ཙོམ་བྱ་སྟཆེ།
གིཅགྱིིགིགིཅགྱིིགི ཟཁོསོཟཁོསོ་་རྗེཆེསོརྗེཆེསོ་་ཀྱིགྱིིཀྱིགྱིི་་ཁྲགིཁྲགི་་ཤཆེདེཤཆེདེ་་དེམའདེམའ་་བབ་་ཞིཆེསོཞིཆེསོ་་པརིཔརི་་གིཁོགིཁོ་་བབ་་

ཇིགྱིིཇིགྱིི་་ལྟརིལྟརི་་ལེཆེནལེཆེན།།
དེཆེ ་ནགྱིི ་ཟ་མ་ཟཁོསོ་རྗེཆེསོ་ཁྲགི་ཤཆེདེ་མངཁོན་གིསོལེ་དུ་ཇིཆེ ་

དེམའ་རུ་འགྲེཁོ་བའགྱིི་སྣོང་ཚུལེ་དེཆེ་ལེ་གིཁོ་ཞིགྱིིང་། ཉིགྱིིན་གིཅགྱིིགི་གིགྱིི་
ཐུན་གིསུམ་གིའགྱིི་རྗེཆེསོ་སུ་འབྱུང་ལེ། ནངསོ་ཇི་འཐུང་རྗེཆེསོ་ཀྱིགྱིི་
འབྱུང་ཚདེ་ནགྱིི་ཆཆེསོ་མཐཁོ་བ་ཡགྱིིན། ཟཁོསོ་རྗེཆེསོ་ཀྱིགྱིི་ཁྲགི་ཤཆེདེ་
དེམའ་བའགྱིི་ཉིཆེན་ཁ་གིཙོཚོ་བཁོ་དེཆེ་ནགྱིི་ཁྲགི་ཤཆེདེ་ཇིཆེ་དེམའ་རུ་འགྲེཁོ་
བའགྱིི་སྐོབསོ་སུ། ཀླདེ་པ་དེང་སྙིགྱིིང་དེང་མཁལེ་མ་སོཁོགིསོ་དེབང་
བཁོ་གིལེ་ཆཆེན་དེགི་ལེ་ཁྲགི་གིགྱིི་འཁཁོརི་རྒྱུགི་གིགྱིིསོ་མགྱིི་འདེང་བའགྱིི་
གིནསོ་ཚུལེ་འབྱུང་བ་དེང་། ལྷགི་པརི་དུ་ཀླདེ་པའགྱིི་ཁྲགི་རྒྱུན་
ཁཆེགིསོ་པ་མངཁོན་པརི་གིསོལེ་བསོ། མགིཁོ་ཡཁོམ་འཁཁོརི་བ་དེང་

དེབང་ཤཆེསོ་མགྱིི་གིསོལེ་བའགྱིི་གིནདེ་དེཁོན་འབྱུང་བ་
ཡགྱིིན། ཁྲགི་ཤཆེདེ་མཐཁོ་བའགྱིི་ནདེ་པརི་ཟཁོསོ་རྗེཆེསོ་ཁྲགི་
ཤཆེདེ་དེམའ་བའགྱིི་སྣོང་ཚུལེ་འབྱུང་བ་དེཆེ་སྣོང་མཆེདེ་དུ་

གིཏེན་ནསོ་བསྐྱུརི་མགྱིི་རུང་སྟཆེ། ཟཁོསོ་རྗེཆེསོ་ཀྱིགྱིི་ཁྲགི་ཤཆེདེ་དེམའ་
བའགྱིི་སྣོང་ཚུལེ་དེཆེའགྱིི་ཉིཆེན་ཁ་ནགྱིི་ཁྲགི་ཤཆེདེ་མཐཁོ་བའགྱིི་ནདེ་རྟགིསོ་
དེང་འདྲ་མཚུངསོ་ཡགྱིིན་པརི་མ་ཟདེ། སྙིགྱིིང་དེང་ཁྲགི་རྩ་ལེསོ་
བྱུང་བའགྱིི་ཆགི་སྒོཁོ་དེང་ཀླདེ་ཁྲགི་བརྡོཁོལེ་བ་དེང་གླེཁོ་བུརི་དུ་འཆགྱིི་
བ་སོཁོགིསོ་ཀྱིགྱིི་རྒྱུ་རྐྱེཆེན་གིཙོཚོ་བཁོ་དེཆེའང་ཡགྱིིན། དེཆེ་བསོ། ཟཁོསོ་རྗེཆེསོ་
ཀྱིགྱིི་ཁྲགི་ཤཆེདེ་དེམའ་བའགྱིི་ནདེ་ལེ་དུསོ་ཐཁོགི་ཏུ་ངཁོསོ་འཛིཛིན་ཡང་
དེགི་པརི་བྱཆེདེ་རྒྱུ་དེང་གིསོཁོ་བཅཁོསོ་གིནདེ་ཐཁོགི་ཏུ་ཁཆེལེ་བ་བྱཆེདེ་
རྒྱུ་ནགྱིི་ཤགྱིིན་ཏུ་གིལེ་ཆཆེའཁོ། །
གིཉིགྱིིསོགིཉིགྱིིསོ།། ངཁོསོངཁོསོ་་འཛིཛིནའཛིཛིན་་གྱིགྱིིགྱིགྱིི་་ཚདེཚདེ་་གིཞིགྱིིགིཞིགྱིི་་གིངགིང་་ལེལེ་་འཛིཛིནའཛིཛིན།།
ཟཁོསོ་རྗེཆེསོ་ཀྱིགྱིི་ཁྲགི་ཤཆེདེ་དེཆེ་ལྟཁོ་སྟཁོང་སྐོབསོ་ཀྱིགྱིི་ཁྲདེ་ཤཆེདེ་

ལེསོ་དེམའ་བ་སྟཆེ། སྐུམ་ཤཆེདེ་ཧའཁོ་སྨིགྱིི20ཡན་དུ་དེམའ་བརི་
གྱུརི་པའགྱིི་ཚཚེ ་ན། ཟཁོསོ་རྗེཆེསོ་ཀྱིགྱིི་ཁྲགི་ཤཆེདེ་དེམའ་བརི་ངཁོསོ་
འཛིཛིན་ཆཁོགི
ཟཁོསོ་རྗེཆེསོ་ཀྱིགྱིི་ཁྲགི་ཤཆེདེ་དེམའ་བ་ལེསོ་ཁྲགི་ཤཆེདེ་ལེ་ཚཚོདེ་

འཛིཛིན་བྱཆེདེ་ཁགི་པརི་འགྱུརི་བ་ཡགྱིིན། ཁྲགི་ཤཆེདེ་མཐཁོ་
བའགྱིི་ནདེ་པ་བགྲེཆེསོ་སོཁོང་ཁ་ཤསོ་ལེ་ནགྱིི་ཞིཁོགིསོ་པརི་མལེ་
ལེསོ་ལེངསོ་དུསོ་སྐུམ་ཤཆེདེ་ཧའཁོ་སྨིགྱིི170ནསོ180ཡགྱིིན་

ཡང་། སྔ་དྲཁོའ ཛི་དུསོ་ཚཚོདེ8ནསོ10ཡགྱིི་བརི་དུ། སྐུམ་ཤཆེདེ་ཧའཁོ་སྨིགྱིི
90ནསོ100ལེ་འབབ་པ་ཡཁོདེ་ལེ། སྐོབསོ་དེཆེརི་མགིཁོ་ཡཁོམ་
འཁཁོརི་བའགྱིི་ནདེ་རྟགིསོ་འབྱུང་བ་ཡགྱིིན། དེཆེ་འདྲའགྱིི་དེམགྱིིགིསོ་
བསོལེ་གྱིགྱིི་ནདེ་རྟགིསོ་དེང་ལྡན་པའགྱིི་ཁྲགི་ཤཆེདེ་མཐཁོ་བའགྱིི་ནདེ་
ནགྱིི་ཟཁོསོ་རྗེཆེསོ་ཀྱིགྱིི་ཁྲགི་ཤཆེདེ་དེམའ་བ་དེང་འབྲཆེལེ་བ་ངཆེསོ་ཅན་
ཡཁོདེ་སྲིགྱིིདེ་པསོ། ཞིཁོགིསོ་པརི་ཁྲགི་ཤཆེདེ་གིཅཁོགི་སྨིན་བསྟཆེན་པ་
ལེ་དེཀའ་ཁགི་མགྱིི་ཉུང་བ་བཟཁོ་ངཆེསོ།
ཁྲགི་ཤཆེདེ་མཐཁོ་བའགྱིི་ནདེ་པ་མང་པཁོསོ་ཞིཁོགིསོ་པརི་མལེ་

ལེསོ་ལེངསོ་རྗེཆེསོ་ཕེན་ཡུན་རིགྱིིང་བའགྱིི་ཁྲགི་ཤཆེདེ་གིཅཁོགི་སྨིན་
བསྟཆེན་པ་ཡགྱིིན་ལེ། དེཆེའགྱིི་དེམགྱིིགིསོ་ཡུལེ་ནགྱིི་ཉིགྱིིན་གིཅགྱིིགི་རིགྱིིང་གིགྱིི་
ཁྲགི་ཤཆེདེ་ལེ་ཚཚོདེ་འཛིཛིན་ལེཆེགིསོ་པཁོ ་བྱཆེདེ་ཆཆེདེ་ཡགྱིིན། ཡགྱིིན་
ནའང་། ཟཁོསོ་རྗེཆེསོ་ཀྱིགྱིི་ཁྲགི་ཤཆེདེ་དེམའ་བའགྱིི་ནདེ་རྟགིསོ་དེང་
ལྡན་པའགྱིི ་བགྲེཆེསོ་སོཁོང་རྣམསོ་ལེ་མཚཚོན་ན། སྨིན་བསྟཆེན་
ཐབསོ་དེཆེ་འཚམ་པཁོ་མཆེདེ་དེཆེ། ཞིཁོགིསོ་པརི་མལེ་ལེསོ་ལེངསོ་
མ་ཐགི་ཏུ་ཁྲགི་ཤཆེདེ་གིཅཁོགི་སྨིན་བསྟཆེན་པ་ཡགྱིིན་ན། ཟཁོསོ་
རྗེཆེསོ་ཀྱིགྱིི་ཁྲགི་ཤཆེདེ་དེམའ་བའགྱིི་ནདེ་རྟགིསོ་ཇིཆེ་སྡུགི་ཏུ་འགྲེཁོ་
བརི་བྱཆེདེ་སློ་བསོ་སོཁོ། ། （（མུམུ་་འགིཁོདེའགིཁོདེ））

ཟསཟས་རིགྱིགསརིགྱིགས་དེངདེང་བདེདེབདེདེ་ཐངཐང་སྐོསྐོརིསྐོསྐོརི་གྱིགྱིགྱིགྱི་ཤེདེསཤེདེས་བྱབྱ།

མེཚོཚོ་སྔོསྒྲོན་ཞིརླིང་ཆེཆེན་བདཆེ་ཐང་སློསྒྲོབ་གིསོསྒྲོ་ཁང་གིརླིསོ་བསྒྲུབསོ།

ཕྱོསྒྲོགིསོ་བསྡུསོ་གིསོརི་འགྱུརི།


