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གྲོགྲོང་གསསེབ་དེར་སྤེསེལ།

དཔྱསྒྲིད་མོགོགོའ འི་ཀགོསོ་ནིནི་ཁ་བ་སྲིབ་མོགོ ་
ཞསྒྲིགོ་གོསྒྲིསོ་གོཡགོགོསོ་འདུགོ་པསོ། ལགོ་ལསྐྱེགོསོ་
འབྱུང་བའསྒྲི་རྟེསྐྱེནི་འབྲེསྐྱེལ་འགྲསྒྲིགོ་པའསྒྲི་དགོའ་
སྤྲོགོསོ་ཁསྐྱེངསོ་ཡགོད། ནིམོ་ཟླ་འཁྱིགོ་རུང་ཚང་
མོའསྒྲི་བྲེསྐྱེལ་འཚུབ་ཀྱསྒྲི་གོགོམོ་སྟབསོ་ལྷོགོད་མོསྐྱེད།
ཟླ2པའསྒྲི་ཚཚེསོ17ཉསྒྲིནི་ཀགོསོ་ནིནི་རྫོགོང་བགོད་ཀྱསྒྲི་
གོཙོགོསོ་དྲུབ་མོཐུནི་ཚཚོགོསོ་ཀྱསྒྲི་ར་སྐགོར་ནིང་
དུ ། ཅིང ་སུའུ ་ཞསྒྲི ང ་ཆེསྐྱེ ནི ་གྱིསྒྲིསོ ་ཁ ་གོཏེད ་
རགོགོསོ་སྐྱོགོར་བྱསོ་པའསྒྲི་བགོད་ཀྱསྒྲི་གོཙོགོསོ་དྲུབ་
ཐགོནི ་ལསོ་འཕསྐྱེལ་རྒྱསོ་ཀྱསྒྲི ་སྒྲིསྒྲིགོ ་ཆེསོ་དང་
དངགོསོ་རྫོསོ་སྦྱིསྒྲིནི་པའསྒྲི་མོཛད་སྒོགོ་སྤེསྐྱེལ་བཞསྒྲིནི་
འདུགོ རྫོགོང ་ཡགོངསོ་ཀྱསྒྲི ་བགོད ་ཀྱསྒྲི ་གོཙོགོསོ་
དྲུབ་ཐགོནི་སྐྱོསྐྱེད་ཁསྐྱེ་ལསོ་དང་བགོད་ཀྱསྒྲི་གོཙོགོསོ་
དྲུབ་ལསོ་ཤིགོ27གྱིསྒྲི་ལསོ་ཀ་པ་རྣམོསོ་སྒྲིསྒྲིགོ་
ཆེསོ ་སྦྱིསྒྲིནི ་པའསྒྲི ་མོཛད ་སྒོགོར ་ཞུགོསོ་ཡགོད །
ཡུལ་དངགོསོ་དསྐྱེ་རུ་བགོད་ཀྱསྒྲི་གོཙོགོསོ་དྲུབ་ཐགོནི་
སྐྱོསྐྱེད་ལསོ་སྣགོནི་སྒྲིསྒྲིགོ་ཆེསོ་དང་ཐགོནི་སྐྱོསྐྱེད་རྒྱུ་ཆེ3445སྦྱིསྒྲིནི་པ་
དསྐྱེའསྒྲི་སྤྱིསྒྲིའསྒྲི་རསྒྲིནི་ཐང་ནིསྒྲི་སྒོགོར་ཁྲིསྒྲི310རསྐྱེད།
ཀགོསོ ་ནིནི ་རྫོགོང ་གླེསྐྱེང ་སྐབསོ། རྫོགོང ་དསྐྱེའསྒྲི ་ཁྱིད ་ཆེགོསོ ་

གོཉསྒྲིསོ་ཀྱསྒྲིསོ་མོསྒྲི་རྣམོསོ་ལ་བགོ་ཆེགོསོ་ཟབ་མོགོ་འཇོགོགོ་སྲིསྒྲིད།
གོཅིསྒྲིགོ་ནིསྒྲི ་ཀགོསོ་ནིནི་རྫོགོང་གོསྒྲི ་བྱསྐྱེ ་བཅིགོསོ་ལསོ་གོཞསྒྲི ་ཡསྒྲིནི་ལ།
གོཅིསྒྲིགོ་ནིསྒྲི ་ཀགོསོ་ནིནི་རྫོགོང་གོསྒྲི ་བགོད ་ཀྱསྒྲི ་གོཙོགོསོ་དྲུབ་ལགོ་
རྩོལ་རསྐྱེད།
ཀགོསོ་ནིནི་བགོད་ཀྱསྒྲི་གོཙོགོསོ་དྲུབ་ལ་མོང་རྫོགོང་ཁབ་སྐུད་

ཀྱང་ཟསྐྱེར ་ཞསྒྲིང ་ ། དསྐྱེ ་ནིསྒྲི ་མོཚཚོ ་སྔགོནི ་ཞསྒྲིང ་ཆེསྐྱེནི ་མོཚཚོ ་ལྷོགོ ་བགོད ་
རསྒྲིགོསོ་རང་སྐྱོགོང ་ཁུལ་ཀགོསོ་ནིནི་རྫོགོང ་གོསྒྲི ་ཁྱིད་ལྡོནི་ཟགོང ་
རྟེགོསོ་ཤིསྒྲིགོ་ཡསྒྲིནི་པ་དང་། སོ་གོནིསོ་དསྐྱེ་གོའསྒྲི་མོསྒྲི་རསྒྲིགོསོ་ཀྱསྒྲི་
དམོངསོ་ཁྲིགོད་བཟགོ་རྩོལ་ཞསྒྲིགོ་ཡསྒྲིནི་པའསྒྲི་ཆེ་ནིསོ། ཀགོསོ་ནིནི་
སོ་ཁུལ་གྱིསྒྲི་བགོད་རསྒྲིགོསོ་དང་རྒྱ་རསྒྲིགོསོ་སོགོགོསོ་ཀྱསྒྲི་བུད་མོསྐྱེད་
རྣམོསོ་ཀྱསྒྲིསོ་བཟགོསོ་པའསྒྲི་ཐང་གོ་དང་སྲིགོལ་རྒྱུནི་གྱིསྒྲི་རསྒྲི་མོགོ་སྣ་
ཚཚོགོསོ་ཚཚོནི་མོདངསོ་རྣམོ་པར་བཀྲོ་ཞསྒྲིང་། སྤུསོ་དགོ་པསོ་
སྒྱུ་རྩོལ་རགོལ་མྱོགོང་གོསྒྲི ་རསྒྲིནི་ཐང་དང་ཉར་ཚགོསོ་རསྒྲིནི་ཐང་
ཆེསྐྱེནི ་པགོ ་ལྡོནི ་པ ་རསྐྱེ ད ། 2020ལགོར ་ཀགོསོ ་ནིནི ་བགོད ་ཀྱསྒྲི ་
གོཙོགོསོ་དྲུབ་དསྐྱེ ་རྒྱལ་ཁབ་རསྒྲིམོ ་པའསྒྲི ་མོངགོནི ་མོསྒྲིནི ་རསྒྲིགོ ་
གོནིསོ་ཤུལ་བཞགོ་གོསྒྲི ་ལསོ་གོཞསྒྲིའསྒྲི ་གྲསོ་སུ་ངགོསོ་འཛའིནི་
བྱསོ།
ཀགོསོ་ནིནི་སོ་ཁུལ་གྱིསྒྲི ་སྲིགོལ་རྒྱུནི་གྱིསྒྲི ་བགོད་ཀྱསྒྲི ་གོཙོགོསོ་

དྲུབ་ལ་ལགོ་རྒྱུསོ་ཀྱསྒྲི་ཡུནི་རསྒྲིང་བསོ་ཐགོ་ཉསྐྱེ་རསྒྲིང་ཀུནི་ཏུ་སྐད་
གྲགོསོ་ཆེསྐྱེ། རྫོགོང་ཡགོངསོ་ཀྱསྒྲི་ཞང་དང་གྲགོང་རྡལ་དྲུགོ་གོསྒྲི་ནིང་
ནིསོ་བྱ་མོདགོ་ཞང་དང་མོང་ཆུ་གྲགོང་རྡལ། མོང་ར་ཞང་དང་
མོགོགོ་མོང་གྲགོང་རྡལ་བཅིསོ་ཞང་དང་གྲགོང་རྡལ་བཞསྒྲི་ནིསྒྲི་ཀགོསོ་
ནིནི་བགོད་ཀྱསྒྲི ་གོཙོགོསོ་དྲུབ་ཁྱིབ་ཁུལ་གོཙོཚོ ་བགོ ་ཡསྒྲིནི། དུསོ་
རབསོ་ཀྱསྒྲི ་འཕསྐྱེལ་རྒྱསོ་དང་བསྟུནི་ནིསོ་མོསྒྲི ་རྣམོསོ་ཀྱསྒྲིསོ་མོསྒྲི ་
རསྒྲིགོསོ་དང་དམོངསོ་ཁྲིགོད་ཀྱསྒྲི་ལགོ་ཤིསྐྱེསོ་བཟགོ་རྩོལ་ཐགོནི་རྫོསོ་
ཀྱསྒྲི་དགོགོསོ་མོཁགོ་དསྐྱེ ་འཕྲུལ་ཆེསོ་ཀྱསྒྲིསོ་ཐགོནི་སྐྱོསྐྱེད་བྱསོ་པའསྒྲི་སྒྱུ་
རྩོལ་ཐགོནི་རྫོསོ་ལསོ་བརྒལ་ནིསོ་མོསྒྲི ་རསྒྲིགོསོ་དང་དམོངསོ་
ཁྲིགོད་ཀྱསྒྲི ་བཟགོ ་རྩོལ་ཐགོནི་རྫོསོ་ལ་མོསྒྲི ་རྣམོསོ་ཀྱསྒྲི ་དགོའ་བསུ་
ཐགོབ་བཞསྒྲིནི་ཡགོད། འདསྒྲིསོ་བགོད་ཀྱསྒྲི ་གོཙོགོསོ་དྲུབ་ཞསྒྲིང་ཁྱིསྒྲིམོ་
ནིསོ་ཐད་ཀར་ཁྲིགོམོ་རར་མོཁགོ ་འདགོནི་བྱསྐྱེད་པར་གོགོ ་སྐབསོ་
དང་སྟསྐྱེགོསོ་བུ་བསྐྲུནི།

ཀགོསོ་ནིནི་རྫོགོང་བྱ་མོདགོ ་ཞང་གོསྒྲི ་བགོད་ཀྱསྒྲི ་གོཙོགོསོ་དྲུབ་
རྒྱུནི་འཛའིནི་པ་རྡགོ་རྗེསྐྱེ་འཚཚོསོ“ ཆུང་དུསོ་ཁྱིསྒྲིམོ་ཚང་ལ་དཀའ་
ཁགོ་ཆེསྐྱེ་བསོ། ངསོ་ཆུང་དུསོ་ནིསོ་ཁྱིསྒྲིམོ་དུ་ཞསྒྲིང་ལསོ་གོཉསྐྱེར་
ཞསྒྲིང་། ཨ་མོའསྒྲི་གོཙོགོསོ་དྲུབ་ལགོ་རྩོལ་ཧ་ཅིང་བཟང་བསོ་
གོཙོགོསོ་ལསོ་བྱསོ་པ་མོང་དུ་མོཐགོང་ཐགོསོ་ཡགོད་པསོ་རང་
ཉསྒྲིད་ཆུང་དུསོ་ནིསོ་བགོད་ཀྱསྒྲི་གོཙོགོསོ་དྲུབ་ལ་སྤྲོགོ་བ་ཆེསྐྱེནི་པགོ ་
སྐྱོསྐྱེསོ། ནིར་སོགོནི་རྗེསྐྱེསོ་ཨ་མོ་དང་མོཉམོ་དུ་གོཙོགོསོ་དྲུབ་ལ་
སློགོབ་སྦྱིགོང་བྱསོ་པ་ཡསྒྲིནི”ཞསྐྱེསོ་བཤིད། དང་ཐགོགོ་རྡགོ་རྗེསྐྱེ་འཚཚོ་
ཡསྒྲིསོ་དངགོསོ་པགོ ་ཆུང་ཆུང་ཁ་ཤིསོ་གོཙོགོསོ་པ་དང་ཉསྒྲིནི་གྱིསྒྲི ་
ཐགོགོ ་ལ་ཟླ་བཞགོ ཟླ་ཡསྒྲི ་ཐགོགོ ་ལ་ལགོ ་བཞགོ་ནིསོ་སྦྱིགོང ་
བརྡར་བྱསོ་པ་བརྒྱུད་ལགོ་རྩོལ་ཡང་རསྒྲིམོ་བཞསྒྲིནི་བྱང་ཆུབ་
པར་གྱུར། མོཇུགོ་མོཐར་མོགོའ འི་རང ་གོསྒྲི ་གོཙོགོསོ་དྲུབ་
བརྩོམོསོ་ཆེགོསོ་ཀྱསྒྲི ་མོཚཚོནི་ཚུལ་ཐད་རང་ཉསྒྲིད་ཀྱསྒྲི ་ཁྱིད་ཆེགོསོ་
ཡགོད་པ་དང་། མོགོའ འི་བརྩོམོསོ་ཆེགོསོ་ལའང་ཞསྒྲིང་ཆེསྐྱེནི་ཕྱིསྒྲི་ནིང་
གོསྒྲི ་འགྲསྐྱེམོ་སྟགོནི་ཁྲིགོད་བྱ་དགོའ་མོང་པགོ ་ཐགོབ་པར་མོ་ཟད།
2012ལགོར་རྡགོ ་རྗེསྐྱེ ་འཚཚོ ་ཀགོསོ་ནིནི་བགོད་ཀྱསྒྲི ་གོཙོགོསོ་དྲུབ་ཀྱསྒྲི ་
རྒྱུནི་འཛའིནི་པ་ཨང་དང་པགོར་གྱུར།
ལགོ་ངགོ ་མོང་པགོའ འི་རསྒྲིང་ལ། རྡགོ་རྗེསྐྱེ ་འཚཚོསོ་སློགོབ་མོ་མོང་པགོ་

བསྐྱོངསོ་ཏེསྐྱེ ་སྒྱུ་རྩོལ་རྒྱུནི་འཛའིནི་ཐད་མོགོསོ་སློགོབ་མོ་ཚཚོར་རསྐྱེ ་
བ་ནིནི་མོགོ ་འཛའིནི་བཞསྒྲིནི་ཡགོད ་མོགོད། འགོནི་ཀྱང་འཚཚོ ་བའསྒྲི ་
ཁྲིགོད་ཁགོ་མོགོ་དང་སློགོབ་མོ་ཚང་མོ་གྲགོགོསོ་པགོ་དང་གོཅིསྐྱེནི་གོཅུང་
ལྟ་བུ་རསྐྱེད། སློགོབ་མོ་ལྷོ་སྒྲིགོནི་གྱིསྒྲིསོ་གོསོར་འགོགོད་པར་བཤིད་
རྒྱུར། དགོསྐྱེ ་རྒནི་རྡགོ ་རྗེསྐྱེ ་འཚཚོར་བཟགོད་སོསྐྱེམོསོ་ཆེསྐྱེནི་པགོ ་ཡགོད།
མོགོ ་རང་ལགོ་རྩོལ་སྦྱིགོང་བའསྒྲི ་ཁྲིགོད་འཕྲིད་པའསྒྲི ་གོནིད་དགོནི་
དགོ་དགོསྐྱེ ་རྒནི་རྡགོ ་རྗེསྐྱེ ་འཚཚོསོ་རྟེགོ་ཏུ་སུནི་སྣང་མོསྐྱེད ་པར་
མོཛུབ་ཁྲིསྒྲིད་བྱསྐྱེད་པ་དང་། སྐབསོ་འགོར་མོཚནི་མོགོར་ངསྐྱེད་
ཚང་ལ་ཡགོང་ནིསོ་བརྩོམོསོ་ཆེགོསོ་ལ་ཞསྒྲིབ་བཤིསྐྱེར་བྱསོ་པསོ།
མོགོ་རང་ལ་སོསྐྱེམོསོ་འགུལ་ཆེསྐྱེནི་པགོ་ཐསྐྱེབསོ་བྱུང་། རྒནི་ལགོསོ་
ཀྱསྒྲིསོ་མོགོ་ལ་ཁྲིསྒྲིད་པ་ནིསྒྲི་འཚཚོ་བ་སྐྱོསྐྱེལ་སྟངསོ་དང་ཕྱུགོ་འགྱུར་
བྱསྐྱེད ་ཐབསོ་རྐྱེང་རྐྱེང ་མོསྒྲིནི ་པར། སོ་གོནིསོ་དསྐྱེ ་གོའསྒྲི ་མོསྒྲི ་
རསྒྲིགོསོ་ལགོ་ཤིསྐྱེསོ་བཟགོ ་ལསོ་ཀྱསྒྲི ་རྒྱུནི་འཛའིནི་པ་ཞསྒྲིགོ་ཡསྒྲིནི་
པའསྒྲི་ཆེ་ནིསོ་མོགོ་ལ་འགོནི་འཁྲིསྒྲི་ལྗིསྒྲིད་མོགོ་ཡགོད་ལ་མོགོ་ཡང་དསྐྱེར་
ཡསྒྲིད ་ཚའིམོ ་ཡགོད ་པ ་དསྐྱེ ་རསྐྱེད། ལྷོ་སྒྲིགོནི ་དང་གླེསྐྱེང ་མོགོལ་བྱསྐྱེད ་
སྐབསོ་གོསོར་འགོགོད་པསོ་མོགོསོ་རསྒྲིགོ་གོནིསོ་རྒྱུནི་འཛའིནི་བྱ་

གོཞགོ ་ལ ་བཅིངསོ ་པའསྒྲི ་སྤྲོགོ ་སོསྐྱེམོསོ ་དང ་
དགོའ་ཞསྐྱེནི་ཤིསྒྲིནི་ཏུ་ཟབ་པ་ཚཚོར།
བགོད་ཀྱསྒྲི ་གོཙོགོསོ་དྲུབ་ནིསྒྲི ་ཕུལ་བྱུང་གོསྒྲི ་

བགོད་རསྒྲིགོསོ་དམོངསོ་ཁྲིགོད་ཀྱསྒྲི་སྲིགོལ་རྒྱུནི་རསྒྲིགོ་
གོནིསོ་ཤིསྒྲིགོ་ཡསྒྲིནི་པ་དང་། མོཚཚོ ་བགོད་མོཐགོ ་
སྒོང་གོསྒྲི་རྫོགོང་མོཐུགོ་པའསྒྲི་རྨོགོ ་འདསྐྱེབསོ་དཔལ་
ཡགོནི ་དང ་ཡུནི་རསྒྲིང ་བའསྒྲི ་ལགོ ་རྒྱུསོ་ཀྱསྒྲི ་རསྒྲིགོ ་
གོནིསོ་མོཚཚོནི ་ཡགོད། རྡགོ ་རྗེསྐྱེ ་འཚཚོ ་དང ་འདྲ ་
བའསྒྲི་དམོངསོ་ཁྲིགོད་ཀྱསྒྲི་གོཙོགོསོ་དྲུབ་སྒྱུ་རྩོལ་
པ་བགྲང་ལསོ་འདསོ་པ་ཞསྒྲིགོ་གོསྒྲིསོ་བགོད་ཀྱསྒྲི ་
གོཙོགོསོ་དྲུབ་དསྐྱེ ་བརྟེནི་པགོར་བསྲུངསོ་པསོ།
བགོད་ཀྱསྒྲི ་གོཙོགོསོ་དྲུབ་དསྐྱེ ་རང་རྒྱལ་གྲངསོ་
ཉུང་མོསྒྲི་རསྒྲིགོསོ་ཀྱསྒྲི་གོཙོགོསོ་དྲུབ་ཁྲིགོད་ཤུགོསོ་
རྐྱེསྐྱེནི ་ལྡོནི་པའསྒྲི ་སྒྱུ ་རྩོལ་གྱིསྒྲི ་རྣམོ་པའསྒྲི ་གྲསོ་
ཤིསྒྲིགོ་ཏུ་གྱུར་ཡགོད།
ད་ལྟ། ཀགོསོ་ནིནི་བགོད་ཀྱསྒྲི་གོཙོགོསོ་དྲུབ་

ལ་རྩོལ་ནུསོ་གོསོགོ ་སྦྱིགོང ་དང ་ ། ཇུསོ་འགོགོད། ཐགོནི ་སྐྱོསྐྱེད།
གོཟསྒྲིགོསོ་དཔྱད་སོགོགོསོ་ཀྱསྒྲི ་ནུསོ་པ་གོཞསྒྲི ་གོཅིསྒྲིགོ་ཏུ་འདུསོ་
པའསྒྲི ་ཐགོནི་ལསོ་སྦྲེསྐྱེལ་ཐགོ་ཅིསྒྲིགོ་ཆེགོསོ་ནིསོ་མོསྒྲི ་རསྒྲིགོསོ་ཀྱསྒྲི ་
རསྒྲིགོ་གོནིསོ་ཐགོནི་ཁུངསོ་ལསྐྱེགོསོ་ཆེ་དསྐྱེ ་དཔལ་འབྱགོར་ཐགོནི་
ལསོ་ཀྱསྒྲི་ལསྐྱེགོསོ་ཆེར་གྱུར་ཡགོད། མོསྒྲིགོ་སྔའསྒྲི་བར་རྫོགོང་ཡགོངསོ་
སུ་བགོད་ཀྱསྒྲི་གོཙོགོསོ་དྲུབ་ཐད་བགོད་རསྒྲིགོསོ་དང་རྒྱ་རསྒྲིགོསོ་མོང་
ཚཚོགོསོ2000ལྷོགོ་ཞུགོསོ་ཡགོད། ལགོ་རསྐྱེར་བགོད་ཀྱསྒྲི ་གོཙོགོསོ་
དྲུབ་བརྩོམོསོ་ཆེགོསོ་ཁྲིསྒྲི2ལྷོགོ་ཐགོནི་བཞསྒྲིནི་ཡགོད་པ་དང་། ལགོ་
རསྐྱེའསྒྲི་སྤྱིསྒྲིའསྒྲི་ཐགོནི་རསྒྲིནི་སྒོགོར་ཁྲིསྒྲི2480ལ་སློསྐྱེབསོ་ཡགོད་པསོ། སོ་
གོནིསོ་དསྐྱེའསྒྲི་རྒྱ་ཆེསྐྱེའསྒྲི་ཞསྒྲིང་སྡེསྐྱེ་བུད་མོསྐྱེད་རྣམོསོ་ཀྱསྒྲི་ཡགོང་འཕར་
ཕྱུགོ་འགྱུར་གྱིསྒྲི་ཐབསོ་ལམོ་གོལ་ཆེསྐྱེནི་ཞསྒྲིགོ་ཏུ་གྱུར་ཡགོད།
དུསོ་རབསོ་གོསོར་པར་བགྲགོད། འཐབ་ལམོ་གོསོར་

པར་བསྐྱོགོད། ཀགོསོ་ནིནི་བགོད་ཀྱསྒྲི་གོཙོགོསོ་དྲུབ་ཐད་རྒྱུནི་ཆེད་
མོསྐྱེད་པར་ཐགོད་བརྒལ་འཚཚོལ་སྙེསྐྱེགོ་བྱསོ་པ་དང་། སྤེགོབསོ་པ་
ཆེསྐྱེནི་མོགོསོ་གོསོར་སྐྲུནི་བྱསོ་པ་སྟསྐྱེ། སྐད་གྲགོསོ་ཆེསྐྱེ་བའསྒྲི་དར་
སྲིགོལ ་གྱིགོནི ་ཆེསོ་ཟགོང ་རྟེགོསོ་སྟསྐྱེ ་ཧང ་ཀྲོགོའུ ་མུསོ་ཧྲནི་དང ་
མོཉམོ་ལསོ་གོཏེསྒྲིང་ཟབ་བྱསོ་པ་དང་། བདསྐྱེ་བློགོ་གོསྒྲིསོ་ཧྲང་
ཧའསྐྱེ ་རྒྱལ་སྤྱིསྒྲིའསྒྲི ་གོསོར་དར་གྱིགོནི ་ཆེསོ་ཤིགོམོ ་པའསྒྲི ་གོཟའ་
འཁགོར་སོགོགོསོ་དང་མོཉམོ་དུ་ཀགོསོ་ནིནི་བགོད་ཀྱསྒྲི ་གོཙོགོསོ་
དྲུབ་ཀྱསྒྲི་མོཆེགོང་བརྒལ་དར་སྲིགོལ་གྱིགོནི་ཆེསོ་ཆེསྐྱེད་ཤིགོམོ་བྱསོ་
པ་དང་། སྲིགོལ་རྒྱུནི་གྱིསྒྲི ་མོསྒྲི ་རསྒྲིགོསོ་རསྒྲིགོ་གོནིསོ་སྒྱུ་རྩོལ་དསྐྱེ ་
དར་སྲིགོལ་གྱིསྒྲི་ཐསྐྱེགོ་བྱད་དང་ཟུང་འབྲེསྐྱེལ་བྱསོ་ནིསོ། གོསོར་
སྐྲུནི་རང་བཞསྒྲིནི་གྱིསྒྲིསོ་བགོད་ཀྱསྒྲི ་གོཙོགོསོ་དྲུབ་སྒྱུ་རྩོལ་ལ་
འགྱུར་ལྡོགོགོ་བཏེང་ནིསོ་དསྐྱེ་ཉསྒྲིད་རསྒྲིམོ་གྱིསྒྲིསོ་དསྐྱེང་རབསོ་ཅིནི་
དང་ཚཚོང་ཁྲིགོམོ་ཅིནི་གྱིསྒྲི་ཕྱིགོགོསོ་སུ་སྐྱོགོད་དསྐྱེ། ཀགོསོ་ནིནི་བགོད་ཀྱསྒྲི་
གོཙོགོསོ་དྲུབ་ཐགོནི ་ལསོ་འཕསྐྱེལ་རྒྱསོ་ཀྱསྒྲི ་ལསྐྱེའུ ་གོསོར་པ་
རྩོགོམོ་མོགོགོ་ཚུགོསོ། ངགོ་མོཚར་ཆེསྐྱེ་བའསྒྲི་ལགོ་ཤིསྐྱེསོ་ཀྱསྒྲི་གོཙོགོསོ་
དྲུབ་ཐགོནི་རྫོསོ་རསྐྱེ་རསྐྱེ་རསྒྲིམོ་བཞསྒྲིནི་ཀགོསོ་ནིནི་ནིསོ་རྒྱལ་ཡགོངསོ་
དང་འཛམོ་གླེསྒྲིང་ཕྱིགོགོསོ་སུ་སྐྱོགོད་བཞསྒྲིནི་ཡགོད་པསོ། ཀགོསོ་
ནིནི་བགོད་ཀྱསྒྲི ་གོཙོགོསོ་དྲུབ་ཀྱསྒྲི ་འབྱུང་འགྱུར་སྔར་བསོ་ཇོསྐྱེ ་
ལསྐྱེགོསོ་སུ་འགྲགོ་ངསྐྱེསོ་པར་ཡསྒྲིད་ཆེསྐྱེསོ་ཡགོད། །
དངགོསོདངགོསོ་་སྦྱིགོངསྦྱིགོང་་སློགོབསློགོབ་་མོམོ་་འཕྲིསྒྲིནིའཕྲིསྒྲིནི་་ལསོལསོ་་མོཚཚོམོཚཚོ་་མོགོསོམོགོསོ་་བསྒྱུརབསྒྱུར།།

ཁབ་སྐུདེ་ཀྱིཀྱིས་གཙགས་པའིཀྱི་བདེསེ་སྐྱིཀྱིདེ་ཀྱིཀྱི་འིཚོཚོ་བ་གསར་པ།

བློགོ་རྩོསྐྱེ་གོཅིསྒྲིགོ་ཏུ་བསྒྲིསྒྲིམོསོ་ནིསོ་གོཙོགོསོ་དྲུབ་གོཙོགོ་བཞསྒྲིནི་པའསྒྲི་བུ་མོགོ་འགོའ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ།


