པར་ངོས

14

2018·06·08

སྐར་ཚོཚོམ།

པ

བདུད་

རྩིརྩི་

ཆང་།
སྟག་རིག་འབྲུག་ཐར། (མཚོ་ལྷོ)

ཆོངོ་ནིསྦྱི་གཤསྲེརི་གཟུགསོ་ཆུའིསྦྱི་རིངོ་བོཞསྦྱིནི་དུ་གྲུབོ་ལོ། ཚི་
ཞསྦྱིངོ་སྲེསྲེག་པོའིསྦྱི་མེསྲེའིསྦྱི་ངོངོ་བོངོའིངོ་ལྡནི། དསྲེ་ནིསྦྱི་འིབྲུ་རིསྦྱིགསོ་སྣ་ལྔའིསྦྱི་
རྣམེ་ཤསྲེསོ་སོམེ་བོཙོཙོ་སྦྱིངོ་དུ་མེའིསྦྱི་ཉིསྦྱིངོ་ཁུ་ཡསྦྱིནི། བོདུད་རྩིསྦྱི་ནིསྦྱི་
ཆོངོ་གསྦྱི་མེསྦྱིངོ་གཞནི་ཡསྦྱིནི་པོའིསྦྱི་མེསྦྱི་ཚིད། ད་དུངོ་འིཁྲུལོ་བྱསྲེད། ཅ་
ཅངོ་བྱསྲེད། ཆུ་བོདག་སྐྱེསྲེསོ། འིདངོད་བྱསྲེད། གནིངོནི་སྦྱིསྦྱིནི་ཆོངོ་། མྱོངོསོ་
འིགྱུརི། མྱོངོསོ་བྱསྲེད་བོཅསོ་མེསྦྱིངོ་གསྦྱི་རྣམེ་གྲངོསོ་དུ་མེསོ་བོརྒྱནི།
བོདུད་རྩིསྦྱི་ཆོངོ་གསྦྱིསོ་སྒྱུ་རྩིལོ་གྱིསྦྱི་མེསྲེ་ཁོ་གསོངོ་བོསོ་ངོངོ་མེཚིརི་
སྤྲོངོ་སྣངོ་གསྦྱི་རྦ་རླབོསོ་འིཕྱུརི། བོཀྲ་ཤསྦྱིསོ་དུསོ་བོཟོངོ་གསྦྱི་དགའི་
སྟོངོནི་དུ། དགའི་དགངོད་ཀྱསྦྱི་ལྷནི་འིཛོཙོམེསོ་དྲོངོནི་མེངོརི་སྙེནི་མེངོ་གླུ་ལོ་
དངོངོསོ་པོངོའི་འི སྤོངོད་ཡ་ཞསྦྱིག་དགངོསོ་པོ་ནིསྦྱི་བོདུད་རྩིསྦྱི་ཆོངོ་ཡསྦྱིནི་ཏེསྲེ། གླུ་
ཨེ་ལོ་ཐ་ལོའིསྦྱི ་ འིགྱུརི་ཁུགསོ་དྭངོསོ་མེངོ ་ བོདུད་རྩིསྦྱི ་ ཆོངོ་གསྦྱི སོ ་
བོསྐྱེསྲེད་ཅསྦྱིངོ་། ཉིམེསོ་དགུ་གརི་ལོ་བོསྟོངོད་པོའིསྦྱི་སྡངོམེ་ཚིའིག་འིགངོད་
བྱསྲེད་ཀྱངོ་བོདུད་རྩིསྦྱི་ཆོངོ་གསྦྱིསོ་བོསྐྱེསྲེད་པོསོ་བོདུད་རྩིསྦྱི་ཆོངོ་ནིསྦྱི་རིསྦྱིག་
གནིསོ་སྒྱུ་རྩིལོ་གྱིསྦྱི་བོསྡུསོ་གཟུགསོ་ཤསྦྱིག་ཡསྦྱིནི།
སོསྲེམེསོ་ཁོམེསོ་ཨེ་སྔངོནི་བོཞསྦྱིནི་དྭངོསོ་པོའིསྦྱི་སྐོབོསོ་སུ། ཆོངོ་
གསྦྱིསོ་སྐྱེསྦྱིད་ཀྱསྦྱི་དགའི་བོའིསྦྱི་དགངོད་སྒྲོ་དགུངོ་ལོ་སྤུརི་ཞསྦྱིངོ་། སྤྲོངོ་བོའིསྦྱི་
བྲངོ་གརི་རྡོངོག་པོ་ནིསོ་ཚུགསོ་འིངོངོསོ། མེ་འིཕྲིད་ཡུནི་རིསྦྱིངོ་སྒུག་
པོའིསྦྱི་མེཇལོ་འིཛོཙོམེསོ་སུ་ཆོངོ་ཚིབོ་ཇ་ཡསྦྱིསོ་བྱསོ་ཆོངོག་མེངོད། བོརྩིསྲེ་
བོ་འིངོ་མེ་འིདྲོ་བོངོ་དསྲེ་བོརྡོངོལོ་དཀའི། དུངོསོ་པོ་གསོསྲེརི་སྐུད་ལྟེ་བུ་དསྲེ་
སྦྲེསྲེལོ་དཀའི། དསྲེའིསྦྱི་རྒྱུ་མེཚིནི་གྱིསྦྱིསོ་ལྷནི་འིཛོཙོམེསོ་དྲོངོནི་མེངོརི་མེསྲེད་
ནི་མེསྦྱི་ཆོངོག་པོ་ནིསྦྱི་བོདུད་རྩིསྦྱི་ཆོངོ་ཡསྦྱིནི། དཀརི་ཡངོལོ་འིབྲུག་མེའིསྦྱི་
ནིངོ་དུ་བོདུད་རྩིསྦྱི ་ ཆོངོ་གསྦྱི ་ མེངོརི་ཁོ་ལྟེསྲེ མེ སོ་སོསྲེ ་ ཡངོ ད ་དུསོ། ད་
གཟོངོད་དཀརི་ཡངོལོ་དསྲེ་མེཛོའི་བོརྩིསྲེའིསྦྱི་ཕྱག་ཟུངོ་གསྦྱིསོ་བོཏེསྲེགསོ་
ཡངོ ད ། མེཉིསྲེ སོ ་གཤསྦྱི ནི ་གྱིསྦྱི ་ སོསྲེ མེ སོ་པོསོ་བོསྐྱེངོ རི ་ཡངོ ད ། མེཇལོ་
འིཛོཙོམེསོ་ཀྱསྦྱི་དགའི་སྐྱེངོ་ཡངོད་ཚིད་བོདུད་རྩིསྦྱི་དཀརི་ཡངོལོ་གངོ་གསྦྱི་
ཁྲོངོད་དུ་གཞསྦྱི་གཅསྦྱིག་ཏུ་འིཐསྦྱིམེ་ཡངོད།
ཁྱེསྲེད་ལོ་རིསྦྱིནི་ཐངོ་གཞལོ་དུ་མེསྲེད་པོའིསྦྱི་ཆོསྲེསོ་མེཐངོའི་འི ཆོངོ་ལོངོ་ནིསྦྱི་
ཀུནི་གྱིསྦྱིསོ་ཡུལོ་ལྷ་གཞསྦྱི་བོདག་དངོ་འིགངོ་བོའིསྦྱི་ལྷ་ལྔའིསྦྱི་སྐུ་དྲུངོ་དུ་
ལུསོ་ཀྱསྦྱི་གུསོ་པོ་དངོ་ངོག་གསྦྱི་བོསྟོངོད་པོ། ཡསྦྱིད་ཀྱསྦྱི་དད་པོསོ་མེཆོངོད་
བོསྟོངོད་བོཀུརི་གསུམེ་དུ་ལྷད་ཀྱསྦྱིསོ་མེ་གངོསོ་པོའིསྦྱི་གསོསྲེརི་སྐྱེསྲེམེསོ་
སུ་གྲུབོ་པོ་དསྲེ་ཡསྦྱིནི།
ཁྱེསྲེད་ལོ་དམེངོད་ཚིའིག་གསྦྱི་སྡསྦྱིག་མེཛུབོ་སྟོངོནི་དུསོ་ཆོསྲེསོ་དམེའིསྦྱི་
ཆོངོ ་ ལོངོ ་ ནིསྦྱི ་ བྱད་ཁོ་ཕུརི་ཁོ་བོཟློངོ ག ་པོ་ལྟེརི་ཀུནི་གྱིསྦྱི སོ ་འིགངོ ངོ ་བོངོ ་
འིགངོངོ་འིདྲོསྲེ་རུ་བོརྩིསྦྱི་བོའིསྦྱི་མེསྦྱི་གཙོངོ་དུག་རྫསོ་དུག་ཆུ་རུ་གྲུབོ་པོ་
དསྲེ་ཡསྦྱིནི།
རིངོ་བོརྒྱའིསྦྱི་ཉིསྦྱིངོ་བོཅུད་དུ་གྲུབོ་པོའིསྦྱི་བོདུད་རྩིསྦྱི་ཆོངོ་གསྦྱི་བོསླུ་
བྲསྦྱིད་ཀྱསྦྱིསོ་བོདསྲེ་བོའིསྦྱི་ཚིཙོརི་བོ་ཀུནི་ནིསོ་གཡངོསོ་ཏེསྲེ་མེག་མེངོག་བོནི་
བུནི་གྱིསྦྱི ་ ཟོབོ་ཚིད་ཇསྲེ ་ སྟུག་ཏུ་ཕྱསྦྱི ནི ་ནིསོ་རིངོ་དབོངོ་མེསྲེ ད ་པོརི་
འིཇསྦྱིག་རྟསྲེནི་གཞནི་ཞསྦྱིག་ལོ་འིཁྱེམེ་ཉུལོ་དུ་འིཁྲོསྦྱིད་འིགྲངོ། བོརི་
གླགསོ་དསྲེ རི ་ཕྱསྦྱི རི ་དྲོནི་གྱིསྦྱི ་ སྒངོ ་ མེངོ ་ ཕྱསྲེ ། ཚིཙོ རི ་འིདུའིསྦྱི ་ སྤྲོསྦྱི ནི ་པོ་འིགྱུ།
ངོག་རིསྦྱིག་གསྦྱི་བོདུད་རྩིསྦྱི་འིབོབོ།
ཤ་ཟོ་ནི་རྒངོད་པོངོསོ་ཟོ་ཟོ། ཆོངོ་བོཏུངོསོ་ནི་རྨ་བྱསོ་འིཐུངོ་
འིཐུངོ་ཞསྲེ སོ ་བོཞསྲེ སོ ་པོ་ཐལོ་དྲོགསོ་པོའིསྦྱི ་ ནུསོ་མེཐུ་ཡསྦྱི སོ ་ཨེ་ཙོ་
རིའིསྦྱི་གདངོངོ་འིབོག་གཞནི་ཞསྦྱིག་མེནིབོསོ་ཏེསྲེ་གཏེམེ་ཅསྦྱི་བོཤད་ལོ་
ནིསྲེམེ་ནུརི་བྲལོ། ལོསོ་ཅསྦྱི་སྒྲུབོ་ལོ་དཔོའི་གདསྲེངོསོ་མེཐངོ། སྔངོནི་
མེསྲེད་ཚིད་བོརྒལོ་གྱིསྦྱི་བྱ་སྤྱོངོད་ཐངོལོ་ཐངོལོ་དུ་བོརྡོངོལོ། འིཇསྦྱིག་རྟསྲེནི་
ཟླུམེ་པོངོའིངོ་ཇསྲེ་ཆུངོ་ནིསོ་ཇསྲེ་ཆུངོ་དུ་གྱུརི་ཏེསྲེ་ཆོསྲེསོ་མེཐངོའི་འི དཔོངོནི་པོངོ་

ཡསྦྱིནི་ཡངོ་ཐུགསོ་བློངོ་དགྱིསྲེསོ་པོརི་མེཛོད། མེགྲངོནི་པོངོ་གལོ་ཆོསྲེནི་
ཡསྦྱིནི་ཡངོ་འིགྲུལོ་ངོངོ་དསྲེ་བོསོ་ལོངོནི། བོདུད་རྩིསྦྱི་ཆོངོ་གསྦྱི་སྤོངོབོསོ་པོསོ་
རིསྦྱིགསོ་ཞསྲེནི་དངོ་ལོ་རྒྱའིསྦྱི་ཁུ་ཚུརི་མེཐངོ། བོདུད་རྩིསྦྱི་ཆོངོ་གསྦྱི་མེངོརི་
ཁོསོ་མེཛོཛེསོ་མེ་ལྷ་མེངོ་བོསླུ་བྲསྦྱིད་ཀྱསྦྱི་གཟོསྲེབོ་ལོ་འིདྲུད།
སོངོ་ཉིསྦྱིནི་ཆོངོ་དུག་གསྦྱི་སྨུག་པོ་ཡ་ཆུངོ་གསྦྱི་རིསྦྱི་རྩིསྲེ་ནིསོ་ཡལོ་
དུསོ། ད་གཟོངོད་འིགྱིངོད་གདུངོ་དངོ་ཞསྲེ་བློངོ་ཞུམེ་པོའིསྦྱི་སྔམེ་པོ་རིསྦྱིངོ་
དུ་འིཐསྲེནི་བོཞསྦྱིནི་མེགངོ་བོངོ་ནི་བོའིསྦྱི་སྐྱེངོ་མེདུད་ཀྱསྦྱི་གཉིསྲེརི་མེ་དཔྲལོ་ངོངོ་
རུ་འིཆོརི་ཞསྦྱིངོ་རྗེསྲེསོ་མུརི་ཁོ་ལོ་མེསྦྱི་རིསྲེག་པོའིསྦྱི་གཡརི་དམེ་བོརྟནི་
པོངོའི་འི ཚིའིག་རྩི་མེནིའི་ཆོསྲེནི་གྱིསྦྱིསོ་བོསྒགསོ་པོསོ་བོདུད་རྩིསྦྱི་ཆོངོ་ནིསྦྱི་
དགའི་སྤྲོངོའི་འི རུ་མེ་ཡསྦྱིནི་ལོ། སྡུག་བོསྔལོ་གྱིསྦྱི་སོ་བོངོནི་ཡངོ་ཡསྦྱིནི།
བོཏུངོ་བོ་ཆོངོ་ལོ་མེངོ སོ ་མེཁོནི་ཚིཙོ འིསྦྱི ་ མེཐངོ ངོ ་ལོམེ་དུ་ཟོསོ་
མེགྲངོནི་སྡསྲེརི་ཁོའིསྦྱི་དཀྱསྦྱིལོ་ནི་མེསྲེ་ཏེངོག་བོཞསྦྱིནི་མེཛོཛེསོ་ཤསྦྱིངོ་། ཆོངོ་མེ་
སྒྲོངོལོ་མེའིསྦྱི་ལོག་ནི་ནིངོརི་བུ་ལྟེརི་མེཛོའི། དྭངོསོ་གསོལོ་འིཁྱེསྦྱིལོ་
ལོསྲེརི་མེཐངོ་བོ་སྒངོ་གསྦྱི་རྫ་ཆུ་ལོསོ་ཞསྦྱིམེ་ལོ། ལྦུ་བོ་འིཕྱུརི་སོསྲེ་དམེའི་
བོ་རྒྱ་མེཚིཙོའིསྦྱི་ལྦུ་བོ་ལོསོ་འིཇསྲེབོསོ།
འིཐུངོ་ཤསྲེསོ་ནི་ལྷ་རྫསོ་ལྷ་ཆོངོ་ཡསྦྱིནི་ལོ། འིཐུངོ་མེ་ཤསྲེསོ་སྨྱོངོ་
རྫསོ་སྨྱོངོ་ཆུ་ཡསྦྱིནི་ཞསྲེསོ་པོ་ལྟེརི་ཆོངོ་གསྦྱི་རིངོ་བོཞསྦྱིནི་དངོ་བྱསྲེད་ནུསོ་ཚིཙོརི་
ཏེསྲེ་བོསྟོསྲེནི་ཤསྲེསོ་བྱསོ་ནི་ནིསྦྱི་འིབྱུངོ་གཞསྦྱིརི་ཕནི་པོའིསྦྱི་སྨནི་མེཆོངོག་ཏུ་
གྲུབོ་མེངོད། བོཏུངོ་ཚིད་ཀྱསྦྱི་ཚིད་ཐསྦྱིག་དམེརི་པོངོའི ་འི རིབོ་ཁོ་ལོསོ་
བོརྒལོ་ཚིཛེ་དབོངོ་ཆོསྲེནི་དཔོངོནི་པོངོའི་འིཁྲོསྦྱི་སྟོསྲེགསོ་ཡལོ་བོའིསྦྱི་ཉིསྲེནི་ཁོ་ཡངོད་
ཅསྦྱིངོ་། འིདུལོ་ཁྲོསྦྱིམེསོ་ཆོངོསོ་པོའིསྦྱི་སྡངོམེ་པོ་རྒུད་པོའིསྦྱི་འིཇསྦྱིགསོ་ཉིསྲེནི་
ཡངོ་ཆོསྲེ། རིངོ་གསྦྱི་གསོངོ་གཏེམེ་ཕྱསྦྱི་ལོ་ཤངོརི་བོའིསྦྱི་གནིངོད་འིཚིཛེ་ཡངོད་
ལོ། མེཛོའི་གྲངོགསོ་སྤུནི་ཟློརི་ཞསྲེ་འིགྲསོ་པོ། ཁྱེསྦྱིམེ་མེསྦྱི་བོཟོའི་ཟློརི་
སྡངོ་སྡསྦྱིག་སྟོངོནི་པོའིསྦྱི་ཁྲོངོ་ཉིམེསོ་ཀྱངོ་རིངོ་བྱུངོ་དུ་ཤངོརི་འིགྲངོ་བོའིསྦྱི་ཁོརི།
མེསྦྱི་མེངོ་ཚིཙོགསོ་སོརི་འིབྲསྲེལོ་མེསྲེད་དངོནི་གཞནི་གྱིསྦྱི་ཉིངོག་གཏེམེ་ཅལོ་
ཅངོལོ་དུ་སྨྲ་བོ། དངོནི་མེསྲེད་ཚིའིག་རྩུབོ་ཀྱསྦྱི་མེཚིཙོནི་ཆོ་ཡངོ་གངོ་སོརི་
བོསྐོངོརི་བོསོ་ཚི་དབོལོ་མེསྲེ་ལོ་སྣུམེ་བོསྣནི་པོ་ལྟེརི་སྡུག་བོསྔལོ་གྱིསྦྱི་རིསྦྱི་
རིབོ་ལྷུནི་པོངོསོ་ཧརི་གྱིསྦྱིསོ་མེནིནི་འིངོངོསོ་ཤསྦྱིངོ་སྐྱེངོ་ཤསོ་ཀྱསྦྱི་སྤྲོསྦྱིནི་ནིག་
ལོངོ་ལོངོངོ་དུ་འིཐསྦྱིབོསོ་པོསོ་རྙེསྲེད་དཀའིསྦྱི་དལོ་འིབྱངོརི་གྱིསྦྱི་རྟསྲེནི་འིདསྦྱི་མེསྦྱི་

འིདངོད་སྡུག་བོསྔལོ་གྱིསྦྱི་རྒྱ་མེཚིཙོ་ལོསོ་སྒྲོངོལོ་བོརི་བོསོམེ་ནི་ནིད་བོརྒྱ་
བོསྐྱེསྲེད་པོའིསྦྱི་དུག་གསྦྱི་ཉིསྦྱིངོ་ཁུ་འིདསྦྱི་འིཕངོངོསོ་ཕྱསྦྱིསོ་ཀྱསྦྱི་རྡོངོ་བོཞསྦྱིནི་ཡལོ་
བོརི་འིདངོརི་ཐུབོ་ནི་སྙེམེ།
ད་ཆོ་མེསྦྱི་ལོ་ཤསོ་ཀྱསྦྱིསོ་བོདུད་རྩིསྦྱི་ཆོངོ་ཞསྦྱིག་མེ་བོཞསྲེསོ་ཚིཛེ་བྱ་
བོ་ཆོསྲེ་ཆུངོ་གངོ་སྒྲུབོ་ཀྱངོ་བྱ་རྒྱལོ་རྒངོད་པོངོརི་གཤངོག་ཡ་མེསྲེད་པོ་
བོཞསྦྱིནི། བོརི་ཐག་སྦྲེསྲེལོ་བྱསྲེད་ཀྱསྦྱི་ཟོམེ་པོ་ཆོད་པོ་བོཞསྦྱིནི་བོསོམེ་
དངོནི་ཡསྦྱིད་བོཞསྦྱིནི་འིགྲུབོ་རྒྱུ་ཧ་ཅངོ་དཀའི་བོསོ། བོདུད་རྩིསྦྱི་ཆོངོ་ནིསྦྱི་
ལྷ་ཤསྦྱིངོ་བོརི་གྱིསྦྱི་འིབྱངོརི་རྩིསྦྱི་དངོ་གཉིསྲེནི་ཉིསྲེ་བོརི་གྱིསྦྱི་མེཐུནི་པོ་ལྟེརི་
མེསྲེད་ནི་མེསྦྱི་ཆོངོག་པོའིསྦྱི་གྲུབོ་ཆོ་གལོ་ཆོསྲེནི་དུ་བོརྩིསྦྱི། སྡུག་གསྦྱི་སྐྱེངོ་བོ་
བོསོངོ་ཐབོསོ་མེསྲེད་ལོ། སྤྲོངོ་བོའིསྦྱི་དགའི་སྟོངོནི་ལོ་རིངོ་བྲངོ་བྲལོ་བོ་ལྟེ་
བུརི་ལོབོ། དསྲེ་ནིསྦྱི་ཁོངོ་ཚིཙོའིསྦྱི་ཁོ་གཡརི་སོ་དངོ་ཁོག་འིགསྲེལོ་སོ་ཙོམེ་
ལོསོ་བོདསྲེ ནི ་པོརི་མེ་མེཐངོ ངོ ་སྟོསྲེ ། ད་སྐོབོསོ་འིཛོམེ་གླསྦྱི ངོ ་འིཛོའི ནི ་
མེའིསྦྱི་ཁྱེངོནི་འིདསྦྱིརི། གྲགསོ་པོ་འིབོརི་ཞསྦྱིངོ་མེཛོད་འིཕྲིསྦྱིནི་རྒྱསོ་དངོ་
རྒྱསོ་བོཞསྦྱི ནི ་པོའིསྦྱི ་ རླབོསོ་ཆོསྲེ ནི ་གྱིསྦྱི ་ སྐྱེསྲེ སོ ་བུ་གངོ་མེངོ་ཞསྦྱི ག ་གསྦྱི སོ ་
བོདུད་རྩིསྦྱི་ཆོངོ་བོཞསྲེསོ་པོ་ཕརི་ཞངོག ཆོངོ་ཕངོརི་གཏུག་པོའིསྦྱི་རྣམེ་
འིགྱུརི་ཙོམེ་ཡངོ་མེསྲེད་ནིའིངོ་འིཕྲིསྦྱིནི་ལོསོ་ལོ་ཕམེ་ཁོ་དངོ་མེཚིནི་
སྙེནི་ལོ་བོརི་ཆོད་བྱུངོ་མྱོངོངོ་ཟོསྲེརི་བོ་གངོ་ཨེསྲེ་མྱོངོངོ་།
བོདུད་རྩིསྦྱི་ཆོངོ་གསྦྱིསོ་རླབོསོ་ཆོསྲེནི་གྱིསྦྱི་བྱ་གཞག་འིགྲུབོ་པོ་ལྟེ་
ཅསྦྱི། རིངོ་གསྦྱི་རིངོ་དངོནི་དངོ་གཞནི་གྱིསྦྱི་སྤྱོསྦྱི་དངོནི། མེསྦྱི་རིསྦྱིགསོ་ཀྱསྦྱི་ལོ་རྒྱ་
ཤངོརི་བོའིསྦྱི་རྒྱུ་རུ་གྲུབོ་པོསོ། ཚིཛེ་འིདསྦྱིའིསྦྱི་ཕུགསོ་བོསོམེ་སྙེསྲེག་པོ་དངོ་
རིངོ་གསྦྱི་བོདསྲེ་ཐངོ་བོསོམེསོ་ནི། གནིངོད་བྱསྲེད་ཆོངོ་དངོ་རིསྦྱིངོ་དུ་གྱིསྲེསོ་
པོ་ནིསྦྱི ་ བློངོ ་ དམེནི་ངོའིསྦྱི ་ སོསྲེ མེ སོ་ཀྱསྦྱི ་ རིསྲེ ་ བོ་ཉིག་གཅསྦྱི ག ་ཡསྦྱི ནི ་ལོ།
རིསྦྱིགསོ་གཅསྦྱིག་སྤུནི་ཟློ་ཚིཙོརི་སྐུལོ་བོའིསྦྱི་ཤ་ཚིའིསྦྱི་སྙེསྦྱིངོ་གཏེམེ་ཕྲིནི་
བུའིངོ་ཡསྦྱིནི་ནིངོ། །
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