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རྩཐོམི་སྒྲསྤྱིགེ་པའསྤྱི་གེསེལ
གེསེལ་་བེཤོདེ
བེཤོདེ།། རྩཐོམི་ཡིསྤྱིགེ་འདེསྤྱི་ནསྤྱི་ཀསྤྱི་ཀྲིསྤྱིསེ་ཞུཞུ་་བེསེ
བེསེ་་བེརྩམིསེ
བེརྩམིསེ་་པའསྤྱི《མིན
མིན་་ཇུའསྤྱི་སྐེདེ
སྐེདེ་་ཡིསྤྱིགེ་སླཐོབེ་ཁྲོསྤྱིདེ》ཅསྟེསེ་
པ་ལསེ
ལསེ་་ཚན
ཚན་་པ་གེཅསྤྱིགེ་ཁཐོལ་དུདུ་་ཕྱུངོ
ཕྱུངོ་་བེ
བེ་་ཡིསྤྱིན་མིཐོདེ། རྩཐོམི་ནངོ
ནངོ་་“
དུ ཁཐོངོ（དེགེསྟེ་རྒན
རྒན་་ཧུའུ
ཧུའུ་་ཡིན
ཡིན་་ཁྲུངོ）གེསྤྱི་སླཐོབེ་ཁྲོསྤྱིདེ་ཐསྟེངོསེ་
སེ་དེངོ
དེངོ་་པཐོའ་འི
སྐེཐོར་ལ། དེགེསྟེ་རྒན
རྒན་་ཁཐོངོ་གེསྤྱིསེ་ཟསྤྱིན་བྲེསྤྱིསེ་ཆ་ཚངོ
ཚངོ་་ཞིསྤྱིགེ་བེཏབེ
བེཏབེ་་ཡིཐོདེ་དེསྟེ། གེཤོམི
གེཤོམི་་དུདུ་་ངོསེ
ངོསེ་་ཆ་ཚངོ
ཚངོ་་དུདུ་་བེཀཐོདེ་ཅསྤྱིངོ་། ལཐོ་རྒན
རྒན་་དྲུགེ
དྲུགེ་་ཅུར
ཅུར་་ཉིསྟེ་
བེའསྤྱི་མིན
མིན་་ཇུའསྤྱི་སྐེདེ
སྐེདེ་་ཡིསྤྱིགེ་གེསྤྱི་དེགེསྟེ་རྒན
རྒན་་ཞིསྤྱིགེ་ལ་གུསེ
གུསེ་་འདུདེ
འདུདེ་་མིཚཚོན་འདེཐོདེ་དེཐོ། ། ”ཞིསྟེསེ་བྲེསྤྱིསེ་ཏསྟེ། རྩཐོམི་འདེསྤྱི་ནསྤྱི་དེགེསྟེ་རྒན
རྒན་་ཧུའུ
ཧུའུ་་ཡིན
ཡིན་་
ཁྲུངོ་་ཞུཞུ་་བེའསྤྱི་ཟསྤྱིན་བྲེསྤྱིསེ་ཤོསྤྱིགེ་རྩཐོམི་པ་པཐོསེ་རངོ
ཁྲུངོ
རངོ་་གེསྤྱི་རྩཐོམི་ཡིསྤྱིགེ་ནངོ
ནངོ་་དུདུ་་དྲངོསེ
དྲངོསེ་་པའསྤྱི་ཚུལ
ཚུལ་་བེསྟན
བེསྟན་་འདུགེ
འདུགེ་་གེཐོ། །



མིན་ཇུའསྤྱི་སྐེདེ་དེངོ་ཡིསྤྱི་གེསྟེ་དེསྟེ་རསྤྱིམི་བེཞིསྤྱིན་ངོ་ཚཚོ་དེངོ་རྒྱངོ་ཐགེ་
རསྤྱིངོ་བེར་འགྲོཐོ་བེཞིསྤྱིན་མིཆསྤྱིསེ། ཝུའུ་ལ་ཅའསྟེ་དེངོ་ཅསྤྱི་ལསྤྱིན་ཞིསྤྱིངོ་
ཆསྟེ ན ། ཐ་ན་བྱངོ་ཤོར་སེ་ཁུལ་ཏསྟེ ་ མིན་ཇུའསྤྱི ་ རསྤྱི གེ སེ་ཀྱིསྤྱི ་ མིཆསྟེ དེ ་
ཁུངོསེ་འདེསྤྱི་ལྟ་བུར་མིཚཚོན་ནའངོ་། སེ་མིསྤྱིངོ་དེངོ་མིངོ་ཚཚོགེསེ་ཀྱིསྤྱི་
ཡུལ་སྐེདེ་ཁ་ཤོསེ་ཁྲོཐོདེ་ཐར་ཐཐོར་རསྟེ་ལུསེ་པ་ཙམི་ལསེ། ཧསྟེ་ལུངོ་
ཅངོ་སེ་ཁུལ་ལ་མིཚཚོན་ན་མིན་ཇུའསྤྱི་སྐེདེ་བེཤོདེ་པའསྤྱི་མིསྤྱི་ནསྤྱི་ཉིསྤྱིན་
མིཐོའ ་འི སྐེར་མི་བེཞིསྤྱིན་དུ་དེཀཐོན། བེཀཐོལ་སྤྱཐོདེ་ཀྱིསྤྱི་ངོཐོསེ་ཐདེ་ནསེ་
བེཤོདེ་ན། དེསྟེ་ནསྤྱི་མིན་ཡིསྤྱིགེ་གེསྤྱི་ལཐོ་རྒྱུསེ་ཆསྟེདེ་མིཁསེ་པ་དེངོ་རསྤྱིགེ་
གེཞུངོ་དེཐོན་གེཉིསྟེར་པ་དེགེ་གེསྤྱི་སྤྱཐོདེ་ཡུལ་ཁཐོ་ནར་གྱུར་འདུགེ
དེ་ལྟའསྤྱི ་ སྤྱསྤྱི ་ ཚཚོ གེ སེ་ཁྲོཐོ དེ ་དེངོཐོ སེ ་ཡིཐོ དེ ་ཅསྟེ སེ ་པའསྤྱི ་ ཡིསྤྱི གེ ་འབྲུ་
གེཉིསྤྱིསེ་ནསྤྱི་ཧ་ཅངོ་དེར་རྒྱུགེ་ཆསྟེ་བེར་མིངོཐོན། སླཐོབེ་ཆསྟེན་མིཐར་
ཕྱིསྤྱི ན ་པ་དེགེ་ལསེ་བེགེཐོ སེ ་ཁསྟེ གེ སེ་པསེ་ཞིསྤྱི ངོ ་གྲོཐོ ངོ ་གེསྤྱི ་ བྱསྤྱི སེ ་པ་
རྣམིསེ་ཀྱིསྤྱིསེ་སླཐོབེ་སྦྱཐོངོ་དེཐོན་མིསྟེདེ་རསྟེདེ་སྙམི་གྱིསྤྱིན་འདུགེ དེསྟེ་བེསེ།
མིཐཐོ་རྒྱུགེསེ་ཀྱིསྤྱི་ཟུར་ཙམི་དུའངོ་མིསྤྱི་ཚུདེ་པའསྤྱི་མིན་ཇུའསྤྱི་སྐེདེ་དེངོ་
ཡིསྤྱི་གེསྟེ་ནསྤྱི་ལྟ་སྨོཐོསེ་ཀྱིངོ་ཅསྤྱི་དེགེཐོསེ། སླཐོབེ་མིསེ་བེསླབེ་འདེཐོདེ་དེམི།
ཁྱིསྤྱིམི་བེདེགེ་གེསྤྱིསེ་རྒྱབེ་སྐྱོཐོར་གེནངོ་སྲིསྤྱིདེ་དེམི། འདེསྤྱི་དེགེ་ཡིཐོདེ་
ཚདེ་ནསྤྱི་ངོའསྤྱི་སླཐོབེ་ཁྲོསྤྱིདེ་གྲོ་སྒྲསྤྱིགེ་སྔོཐོན་གྱིསྤྱི་འདེངོ་རྒྱགེ་ཡུལ་ཉིགེ་
ཅསྤྱིགེ་རསྟེདེ། དེཀའ་ཁགེ་འདེསྤྱི་དེགེ་སེསྟེལ་བེར་མི་བྱསེ་པའམི་ཐགེ་
གེསྤྱིསེ་མི་བེཅདེ་ཚཚེ། ངོའསྤྱི་སླཐོབེ་ཁྲོསྤྱིདེ་ཀྱིངོ་ལསྟེགེསེ་འགྲུབེ་མིསྤྱི་འབྱུངོ་
སྟསྟེ ། གེལ་སྲིསྤྱི དེ ་སླཐོ བེ ་ཁྲོསྤྱི དེ ་དེངོ་པཐོ ་ ལསྟེ གེ སེ་ལམི་དུ་མི་སེཐོ ངོ ་ཚཚེ །
ཕྱིསྤྱིསེ་ཀྱིསྤྱི་སླཐོབེ་ཁྲོསྤྱིདེ་དེགེ་ཀྱིངོ་ལམི་ལྷཐོངོ་མིསྤྱི་འབྱུངོ་ཞིསྤྱིངོ་ཐ་ན་སྦྲུམི་
མི་མིངོལ་ཤོཐོར་གྱིསྤྱི་ངོངོ་ཚུལ་དུ་འགྱུར་བེར་ངོསྟེསེ།
སླཐོ བེ ་ཐུན་འདེསྤྱི འསྤྱི ་ ཆསྟེ དེ ་དུ། ངོསེ་ཐབེསེ་བེརྒྱ་ཇུསེ་སྟཐོ ངོ ་
བེཙལ་ཅསྤྱིངོ་བེསེམི་བློཐོ་བེཞིསྤྱི་གེསུམི་བེཅུ་གེཉིསྤྱིསེ་བེཏངོ་བེ་ཡིསྤྱིན།
མིཐར། བེཙན་ཚུགེསེ་ཀྱིསྤྱིསེ་ཐབེསེ་ཤོསྟེསེ་ཤོསྤྱིགེ་རྙསྟེདེ་པ་ནསྤྱི། རྒཐོདེ་
པཐོ་ཁྲོསྤྱིདེ་ན་ཐུར་མིདེའ་རསྤྱིངོ་དེགེཐོསེ་པའསྤྱི་དེཔསྟེ་དེསྟེ་སྤྱདེ་པ་ཡིསྤྱིན།
ཕྱིསྤྱི་ཚུགེསེ་ཤོཐོར་བེའསྤྱི་རྒདེ་པཐོ་ཞིསྤྱིགེ་སླཐོབེ་གྲྭ་ཡིཐོངོསེ་ཀྱིསྤྱིསེ་ཆསྟེསེ་
མིསྤྱིགེ་ནངོ་དུ་མིསྤྱི་འཇོཐོགེ་པའསྤྱི་ཆསྟེདེ་ཚན་སླཐོབེ་ཁྲོསྤྱིདེ་དེསྟེ་ངོ་ཚཚོསེ་ཆུངོ་
ཚན་ཞིསྟེསེ་བེཏགེསེ་པ་དེསྟེའསྤྱི་ཁྲོསྤྱིདེ་སྟསྟེགེསེ་སུ་འབུདེ་དུསེ། སླཐོབེ་མི་
ཚཚོ སེ ་ཇོསྤྱི ་ ལྟར་དྲན་ནམི། གེངོ་ལྟར་བེལྟའམི། དེསྟེ ་ ནསྤྱི ་ སྔོཐོ ན ་དུ་
དེཔཐོགེ་ཐུབེ་པ་ཞིསྤྱིགེ་རསྟེདེ། ཡིསྤྱིན་ནའངོ་། ངོསེ་གླེསྟེངོ་གེཞིསྤྱིའསྤྱི་སྐེདེ་
ཆ་བེཤོདེ་མི་ཐགེ སླཐོབེ་མི་ཚཚོ་དེལ་ཅགེ་གེསྟེར་གྱུར། ངོའསྤྱི་སླཐོབེ་
ཁྲོསྤྱིདེ་འདེསྤྱི་ནསྤྱི་རསྤྱིགེ་ཚན་མིཐའ་དེགེ་ཁྲོཐོདེ་ཆསྟེསེ་སྤྱཐོདེ་གེཐོ་མིསྤྱི་ཆཐོདེ་པ་
ཞིསྤྱིགེ་ཡིསྤྱིན། ངོསེ་དེསྟེ་ལྟར་བེརྗོཐོདེ་དུསེ། སླཐོབེ་མི་ཚཚོ་རསྟེ་ཞིསྤྱིགེ་ཧ་ལསེ་
སེཐོངོ་། རྒྱུ་མིཚན་ནསྤྱི་སླཐོབེ་གྲྭ་ཚཚོགེསེ་རྗོསྟེསེ་དེགེསྟེ་རྒན་རསྟེ་རསྟེསེ་རངོ་
ཉིསྤྱི དེ ་ཀྱིསྤྱི ་ཁྲོསྤྱི དེ ་གེཞིསྤྱི ་འདེསྤྱི ་ནསྤྱི ་ཅསྤྱི ་འདྲའསྤྱི ་གེལ་ཆསྟེ ་ཚུལ་དེངོ་ཇོསྤྱི ་ལྟར་
སླཐོབེ་དེགེཐོསེ་ཚུལ་བེཤོདེ་པ་ལསེ། སུ་ཞིསྤྱིགེ་གེསྤྱིསེ་ཀྱིངོ་རངོ་ཉིསྤྱིདེ་
ཀྱིསྤྱི་སླཐོབེ་ཁྲོསྤྱིདེ་འདེསྤྱི་དེགེཐོསེ་མིསྟེདེ་མིཁཐོ་མིསྤྱིན་ཡིསྤྱིན་ཞིསྟེསེ་སྨྲསེ་མི་མྱོཐོངོ་
བེསེ་རསྟེདེ། ཁཐོ་ཚཚོ་ཧངོ་སེངོསེ་པའསྤྱི་གེནསེ་སྐེབེསེ་དེསྟེར། ངོསེ་དེ་
གེཟཐོདེ་རྒྱུ་མིཚན་རསྟེ་རསྟེ་དེལ་བུར་བེཤོདེ་པ་ཡིསྤྱིན། མིན་ཇུའསྤྱི་སྐེདེ་
དེངོ་ཡིསྤྱི་གེསྟེ་ནསྤྱི་སེ་སྟསྟེངོ་འདེསྤྱི་ནསེ་རྒུདེ་པར་ཉིསྟེ་ཞིསྤྱིངོ་། མིཐཐོ་རྒྱུགེསེ་
སུ་མིསྤྱི་ཐསྟེ། ལཐོ་རསྤྱིམི་འཕར་བེར་གེཐོ་མིསྤྱི་ཆཐོདེ། འཚཚོ་བེའསྤྱི་ཁྲོཐོདེ་དུའངོ་
བེཤོདེ་ཤོསྟེསེ་མིཁན་མིསྟེདེ། དེསྟེ་བེསེ་བེསྟེདེ་སྤྱཐོདེ་གེཏཐོངོ་མིཁན་ནསྤྱི་
ལྷགེ་ཏུ་བྲེལ། འཐོ ་ ན། ངོ་ཚཚོ སེ ་དེསྟེ ་ བེསླབེསེ་པསེ་ཅསྤྱི ་ བྱསྟེ དེ ་དེམི།
སླཐོ བེ ་མིསེ་ཐསྟེ ་ ཚཚོ མི ་དེངོ་བེཅསེ་དེསྟེ ་ ལྟར་དྲསྤྱི སེ ་པ་ན་ལན་དུ། རྒྱུ་
མིཚན་ནསྤྱི ་མིན་ཇུའསྤྱི ་སྐེདེ་ཡིསྤྱི གེ་འདེསྤྱི ་ངོ་ཚཚོ ་མིསྤྱི ་རསྤྱི གེསེ་ཀྱིསྤྱི ་གེཅསྟེ སེ་
ནཐོར་ཏསྟེ། ཆསྤྱིངོ་རྒྱལ་རབེསེ་ཀྱིསྤྱི་ལཐོ་རྒྱུསེ་ལ་ཞིསྤྱིབེ་འཇུགེ་བྱསྟེདེ་པར་
མིཁཐོ ་བེ་རསྟེ དེ། བྱངོ་ཤོར་གྱིསྤྱི ་ལཐོ ་རྒྱུསེ་ལ་ཞིསྤྱི བེ ་འཇུགེ་བྱསྟེ དེ་པར་
མིཁཐོ་བེ་རསྟེདེ། ངོ་ཚཚོ་མིསྤྱི་རསྤྱིགེསེ་ཀྱིསྤྱི་ལཐོ་རྒྱུསེ་ལ་ཞིསྤྱིབེ་འཇུགེ་བྱསྟེདེ་

པར་མིཁཐོ་བེ་རསྟེདེ། ཡིསྤྱིན་ནའངོ་། མིན་ཇུའསྤྱི་སྐེདེ་ཡིསྤྱིགེ་དེསྟེ་བེཐོར་
ནསེ་ལཐོ་ངོཐོ་ཡུན་རསྤྱིངོ་འགེཐོར་བེསེ། ངོ་ཚཚོསེ་དེསྟེ་ཉིསྤྱིདེ་ཕྱིསྤྱིར་བེཙལ་
འདེཐོདེ་པ་དེངོ་། ངོསྟེསེ་པར་འཚཚོལ་དེགེཐོསེ་པ་རསྟེདེ། འདེསྤྱི་ནསྤྱི་ངོ་ཚཚོའསྤྱི་
འགེན་ཁུར་ཡིསྤྱིན་ཞིསྟེསེ་སྨྲསེ། དེསྟེ་ལསེ་ཀྱིངོ་ཉིམིསེ་འུར་སླཐོངོ་བེའསྤྱི་
སྐེདེ་ཆ་མིསྤྱི་བེཤོདེ་པར་གྱིསྤྱིསེ། གེངོ་ལྟར་གེཐོངོ་གེསྤྱི་སྐེདེ་ཆ་དེསྟེ་དེགེ་
གེསྤྱིསེ་སླཐོབེ་མི་ཚཚོར་ཞིཐོགེསེ་ཆསྟེན་པཐོ་ལངོསེ་སུ་བེཅུགེ་འདུགེ
སླཐོབེ་མིའསྤྱི་སླཐོབེ་སྦྱཐོངོ་ནསྤྱི་སྤྲོཐོ་སྣངོ་གེསྤྱིསེ་བེསྐྱོསྟེདེ་པ་ཞིསྤྱིགེ་རསྟེདེ་དེསྟེ།
སྤྲོཐོ་སྣངོ་གེསྤྱིསེ་བེསྐྱོསྟེདེ་པའསྤྱི་སླཐོབེ་སྦྱཐོངོ་ནསྤྱི་དེ་གེཟཐོདེ་རངོ་འགུལ་ཅན་
དེངོ་ཧུར་ཐགེ་ཅན། ནངོ་སེསྟེམིསེ་ནསེ་བེསྐྱོསྟེདེ་པའསྤྱི་སྦྱངོ་འདེཐོདེ་ཀྱིསྤྱི་
སྟཐོ བེ སེ་ཤུགེསེ་རསྟེ དེ ། སླཐོ བེ ་མིའསྤྱི ་ སྤྲོཐོ ་ སྣངོ་ཕྱིཐོ གེ སེ་ཀུན་ནསེ་
འདེསྟེགེསེ་ཆསྟེདེ། ངོསེ་སླཐོབེ་ཁྲོསྤྱིདེ་གྲོ་སྒྲསྤྱིགེ་གེསྤྱི་ཁྲོཐོདེ་དུ་མིན་ཇུའསྤྱི་ཡིསྤྱི་
གེསྟེ་དེངོ་འབྲེསྟེལ་བེའསྤྱི་རྒྱུ་ཆ་མིངོ་པཐོ་བེསེགེསེ་ཏསྟེ། དེཔསྟེར་ན། སླཐོབེ་
མི་ཚཚོསེ་མིན་ཡིསྤྱིགེ་ནསྤྱི་ཅསྤྱི་འདྲ་ཞིསྤྱིགེ་ཡིསྤྱིན་ནམི་ཞིསྟེསེ་དྲསྤྱིསེ་པའསྤྱི་ལན་
དུ། ངོསེ་ཚའིགེསེ་བེཅདེ་དུ་བེསྡེསྟེབེསེ་ནསེ། དེཀྱིསྤྱིལ་ན་དེབྱུགེ་དུམི་
ཞིསྤྱི གེ ། ཕྱིཐོ གེ སེ་གེཉིསྤྱི སེ ་ཚཚེ ར ་མི་འདྲ། ། ཚཚེ གེ ་དེངོ་གེཐོ ར ་ཐསྤྱི གེ ་
བེསྣན། །དེསྟེ་ནསྤྱི་མིན་ཡིསྤྱིགེ་གེཐོ ། ཞིསྟེསེ་གེསེཐོན་ཉིམིསེ་དེངོ་ལྡན་པའསྤྱི་
ཞིཐོར་དུ། མིན་ཡིསྤྱིགེ་གེསྤྱི་གྲུབེ་སྟངོསེ་ཀྱིངོ་ངོསྟེསེ་པར་བེསྟན་པ་ཡིསྤྱིན།
ཡིངོ་གེཅསྤྱིགེ་བེཤོདེ་ན། མིན་ཡིསྤྱིགེ་ནསྤྱི་དྲངོ་མིཐོར་འབྲེསྤྱི་དེགེཐོསེ་ཤོསྤྱིངོ་།
སྒོལ་གེཞུངོ་བེརྟན་དེགེཐོསེ་པ་དེསྟེ་རསྟེདེ། མིསྤྱི་ཡིགེ་པཐོ་ཞིསྤྱིགེ་བྱ་དེགེཐོསེ་
ནའངོ་དེསྟེའསྤྱི་རངོ་བེཞིསྤྱིན་དེངོ་གེཅསྤྱིགེ་རསྟེདེ། སླཐོབེ་མི་ཚཚོའསྤྱི་དེཐོགེསེ་པ་
རསྟེ་རསྟེ་བེསེལ་རྗོསྟེསེ། ཁཐོ་ཚཚོའསྤྱི་འགེན་ཁུར་ཡིངོ་ཆུངོ་ངུར་ཕྱིསྤྱིན་ལ།
ཡིསྤྱིདེ་ཆསྟེསེ་ཀྱིསྤྱིསེ་བེརྟསེ་འདུགེ སླཐོབེ་ཐུན་འདེསྤྱིར་ངོསེ་ཁྲོསྤྱིདེ་པ་ནསྤྱི་
མིན་ཡིསྤྱིགེ་གེསྤྱི་ཡིསྤྱིགེ་མིགེཐོ་དེངོ་པཐོའ་འི ཁྲོཐོདེ་ཀྱིསྤྱི་དེབྱངོསེ་དྲུགེ་པཐོ་ཡིསྤྱིན་
ཞིསྤྱིངོ་། འདེསྤྱི་ནསྤྱི་ཆསྤྱིངོ་རྒྱལ་རབེསེ་དུསེ་མིཇུགེ་གེསྤྱི་མུའུ་ལསྤྱིན་ཏའཐོ་
ཧྥུའུ་ཡིསྤྱི ་ ཕྱིགེ་ལསྟེ ན ་རསྟེ དེ ། སླཐོ བེ ་མི་ཚཚོ འསྤྱི ་ འགེན་ཁུར་ཇོསྟེ ་ ཡིངོ་དུ་
གེཏཐོངོ་ཆསྟེདེ། ངོསེ་སྒོཐོ་སེམི་སྟསྟེངོ་དུ། a e i o u vབེཅསེ་
དེབྱངོསེ་ཡིསྤྱིགེ་དྲུགེ་པཐོ་བྲེསྤྱིསེ་པར་མི་ཟདེ། གེཐོངོ་གེསྤྱི་དེབྱངོསེ་ཡིསྤྱིགེ་
གེསུམི་པཐོའ་འི སྒྲ་ལསྟེན་སྟངོསེ་ནསྤྱི་རྒྱ་ཡིསྤྱིགེ་དེགེསྟེ་རྒན་གྱིསྤྱིསེ་ངོའསྤྱི་ཚབེ་
ཏུ་ཁྲོསྤྱིདེ་ལ། དེཀྱིསྤྱིལ་གྱིསྤྱི་གེཉིསྤྱིསེ་ནསྤྱི་དེབྱསྤྱིན་ཡིསྤྱིགེ་དེགེསྟེ་རྒན་གྱིསྤྱིསེ་ངོའསྤྱི་
ཚབེ་ཏུ་ཁྲོསྤྱིདེ་འདུགེ དེསྟེ་རསྤྱིངོ་ངོསེ་ཆསྟེསེ་མིཐའ་མི་དེསྟེ་འཁྲོསྤྱིདེ་རྒྱུ་ཡིསྤྱིན་
ཞིསྟེསེ་བེཤོདེ་པ་ན། སླཐོབེ་མི་ཚཚོའསྤྱི་སྔོངོསེ་འཚབེ་ཀྱིསྤྱི་རྣམི་འགྱུར་
གེར་སེཐོངོ་ཆ་མིསྟེདེ་དུ་ཡིལ་ཞིསྤྱིངོ་། འགེན་ཁུར་ཡིངོ་རྦདེ་དེསྟེ་མིསྟེདེ་
པར་གྱུར། དེསྟེ་ཚཚོའསྤྱི་སྒྲ་ལསྟེན་སྟངོསེ་ཀྱིངོ་ལསེ་སླ་བེཐོའ་འི ངོངོ་རྟཐོགེསེ་
པར་གྱུར། དེསྟེ འསྤྱི ་ འཕྲོཐོ ར ་མིན་ཡིསྤྱི གེ ་གེསྤྱི ་ འབྲེསྤྱི ་ སྲིཐོ ལ ་ཡིངོ་སྐེབེསེ་
འཕྲོཐོདེ་ཀྱིསྤྱིསེ་བེསླབེསེ་པ་ན། ཡིཐོདེ་ཚདེ་བེདེསྟེ་བློགེ་ངོངོ་གྲུབེ་ཅསྤྱིངོ་།
སླཐོབེ་མིསེ་འཐཐོབེ་འདེཐོདེ་པ་དེསྟེ་ངོ་དེགེསྟེ་རྒན་གྱིསྤྱིསེ་འཁྲོསྤྱིདེ་འདེཐོདེ་པ་
དེསྟེའཐོ། །
ཡིསྤྱིགེ་མིགེཐོའ ་འི རྣམི་པ་བེཞིསྤྱི་པཐོ་ནསྤྱི་སླཐོབེ་མི་ཚཚོསེ་ངོསྟེསེ་དེཀའ་
བེའསྤྱི ་ རསྤྱི གེ སེ་ཏསྟེ ། དེསྟེ ་ བེསེ་ངོསྟེ སེ ་པར་དེཀའ་གེནདེ་སེསྟེ ལ ་བེའསྤྱི ་
ཐབེསེ་བེཀཐོདེ་འཐསྟེན་དེགེཐོསེ་པ་རསྟེདེ། འཐོན་ཀྱིངོ་ཡིསྤྱི་གེསྟེ་ནསྤྱི་གྲུབེ་
ཟསྤྱི ན ་པའསྤྱི ་ བེརྟན་ཆགེསེ་ཀྱིསྤྱི ་ རངོ་བེཞིསྤྱི ན ་དེངོ་ལྡན་པ་ཞིསྤྱི གེ ་སྟསྟེ །
གེངོ་འདེཐོདེ་དུ་བེཅཐོསེ་སུ་རུངོ་བེ་ཞིསྤྱིགེ་གེཏན་ནསེ་མི་རསྟེདེ། ངོསྟེསེ་

པར་སླཐོབེ་ཁྲོསྤྱིདེ་བྱསྟེདེ་ཐབེསེ་ཀྱིསྤྱི་སྟསྟེངོ་ནསེ་བེསྟུན་པ་བེསྐྱོསྟེདེ་དེགེཐོསེ།
སྐེབེསེ་དེསྟེ ར ་ཐབེསེ་ཤོསྟེ སེ ་ཟདེ་པར་གྱུར་ན་ཚུལ་ལུགེསེ་དེངོ་
མིཐུན་པའསྤྱི ་ སྒྲསྤྱི གེ ་སྲིཐོ ལ ་གྲུབེ་སྟངོསེ་ལའངོ་བེསེམི་བློཐོ ་ གེཏཐོ ངོ ་
དེབེངོ་བྲེལ། སླཐོབེ་མིསེ་ཇོསྤྱི་ལྟར་གེཐོ་བེ་བློངོསེ་ན་ངོསེ་དེསྟེ་ལྟར་ཁྲོསྤྱིདེ་
པ་དེངོ་། སླཐོབེ་མིསེ་ཇོསྤྱི་ལྟར་བློཐོར་ངོསྟེསེ་པར་བྱསེ་ན་ངོསེ་དེསྟེ་ལྟར་
བེཤོདེ་པ་ཡིསྤྱིན། ཉིསྟེ་ཆར་བེརྙན་འཕྲོསྤྱིན་ཞིསྤྱིགེ་ཏུ་ཧྲགེ་དེམིགེ་ཅསྟེསེ་
པའསྤྱི་མུ་འབྲེསྟེལ་ཟློཐོསེ་གེར་ཞིསྤྱིགེ་སྟཐོན་པ་མིསྤྱིན་ནམི། དེསྟེར་སྐེསྟེ་གེཅཐོདེ་
དེཔུངོ་འཇུགེ་ཅསྟེསེ་པ་ཞིསྤྱིགེ་ཡིཐོདེ་པ་མི་ཡིསྤྱིན་ནམི། འཐོ་ན་འགྲོསྤྱིགེ་
འདུགེ དེསྟེ ་ རངོ་བེསྟེ དེ ་སྤྱདེ་དེསྟེ ་ བེཤོདེ་ན་སླཐོ བེ ་མིསེ་གེཐོ ་ སླ་ཞིསྤྱི ངོ ་
བེལྟསེ་མི་ཐགེ་ནསེ་བློཐོར་ངོསྟེསེ་པ་རསྟེདེ།
སླཐོབེ་མིའསྤྱི་སླཐོབེ་སྦྱཐོངོ་གེསྤྱི་སྤྲོཐོ་སེསྟེམིསེ་ཆསྟེསེ་ཆསྟེར་བེརྟསེ་པ་དེངོ་།
སྤྲོཐོ་སེསྟེམིསེ་ལྡན་པསེ་སླཐོབེ་སྦྱཐོངོ་བྱསྟེདེ་པའསྤྱི་འདུན་པའངོ་ཇོསྟེ་ཆསྟེར་
གྱུར། ངོསེ་སླཐོབེ་མི་ཚཚོར་ཁྱིསྟེདེ་ཚཚོའསྤྱི་ལགེ་ཏུ་ཡིཐོདེ་པའསྤྱི་ཟསྤྱིན་བྲེསྤྱིསེ་
དེསྟེབེ་དེསྟེ་གེཞིན་དེགེ་དེངོ་མིསྤྱི་མིཚུངོསེ་པའསྤྱི་ཁྱིདེ་མིཚར་ཅན་གྱིསྤྱི་
འབྲེསྤྱི་དེསྟེབེ་ཅསྤྱིགེ་ཡིསྤྱིན། དེསྟེསེ་མི་འཐོངོསེ་པར་མིན་ཡིསྤྱིགེ་ཇོསྤྱི་ལྟར་འབྲེསྤྱི་
བེ་དེངོ་གེངོ་ལྟར་ཀློཐོགེ་པ་སྟཐོན་ཐུབེ་པར་མི་ཟདེ། སླཐོབེ་ཐུན་རསྟེར་
ཤོཐོ གེ ་ངོཐོ སེ ་རསྟེ ་ ཟསྤྱི ན ་བྲེསྤྱི སེ ་སུ་བེཏབེ་ཚཚེ ། ནམི་ཞིསྤྱི གེ ་ངོ་ཚཚོ འསྤྱི ་ མིན་
ཡིསྤྱིགེ་སླཐོབེ་པའསྤྱི་ཚའིགེ་མིཛོཚོདེ་ལྟ་བུར་འགྱུར་ངོསྟེསེ་རསྟེདེ་ཅསྟེསེ་སྨྲསེ་པ་
ཡིསྤྱིན།
བེརྗོཐོདེ་འདེཐོདེ་ཀྱིསྤྱི་བློཐོ་མི་རྫོཐོགེསེ་ནའངོ་སླཐོབེ་ཁྲོསྤྱིདེ་གྲོཐོལ་བེའསྤྱི་
ཅཐོངོ་བེརྡ་གྲོགེསེ་བྱུངོ་། ངོསེ་ཁྲོསྤྱིདེ་མི་མྱོཐོངོ་བེའསྤྱི་མིན་ཇུའསྤྱི་སླཐོབེ་
ཁྲོསྤྱིདེ་དེསྟེ་འདེསྤྱི་ལྟར་མིཇུགེ་རྫོཐོགེསེ་སེཐོངོ་།
སླཐོ བེ ་ཁྲོསྤྱི དེ ་གྲོཐོ ལ ་རྗོསྟེ སེ ། སླཐོ བེ ་མི་ཚཚོ སེ ་ངོའསྤྱི ་ མིཐའ་ནསེ་
བེསྐེཐོར་ཏསྟེ་དྲསྤྱི་བེ་ཟམི་མིསྤྱི་ཆདེ་ཅསྤྱིངོ་རྫོཐོགེསེ་རྒྱུ་མིསྟེདེ་པར་སྣངོ་།
སླཐོབེ་གྲོཐོགེསེ་ཆསྤྱི་ཝུན་གྱིསྤྱིསེ་བེཤོདེ་རྒྱུར། གེཟའ་འཁཐོར་རསྟེར་
སླཐོབེ་ཐུན་གེཅསྤྱིགེ་ཉུངོ་དྲགེསེ་འདུགེ གེཟའ་རསྟེར་ཐསྟེངོསེ་ཁ་ཤོསེ་
ཡིཐོདེ་ན་བེཟངོ་བེ་ལ་ཨངོ་།
དེགེསྟེ ་ རྒན་ཁྱིསྟེ དེ ་ཀྱིསྤྱི སེ ་སླཐོ བེ ་ཕྱིསྤྱི འསྤྱི ་ འཛོའི ན ་གྲྭ་སྒྲུབེསེ་དེངོ་།
གེཟའ་སྤེསྟེ ན ་པ་དེངོ་གེཟའ་ཉིསྤྱི ་ མིར་སླཐོ བེ ་ཁྲོསྤྱི དེ ་བྱསྟེ དེ ་ཚཚེ ། ངོསེ་
ཐསྟེངོསེ་དེངོ་པཐོར་མིསྤྱིངོ་ཐཐོ་དེགེཐོདེ་ངོསྟེསེ། སླཐོབེ་མི་ཀྲིའཐོ་ཐསྟེན་ཞུསེ་
ཀྱིསྤྱིསེ་མུ་མིཐུདེ་དུ། མིན་ཡིསྤྱིགེ་འདེསྤྱི་དེངོཐོསེ་གེནསེ་ངོཐོ་མིཚར་བེ་
ཞིསྤྱི གེ ་རསྟེ དེ ། རསྤྱི གེ སེ་འདེསྟེ དེ ་བྱསྟེ དེ ་ཆཐོ གེ ་པསེ། དེསྟེ ་ རངོ་སླཐོ བེ ་པར་
དེཀའ་ངོལ་མིསྤྱི་འདུགེ་ཅསྟེསེ་སྨྲསེ།
སླཐོབེ་མི་གེཞིན་འགེའ་རསྟེསེ་སྐེདེ་གེསེངོ་མིཐཐོན་པཐོར། དེགེསྟེ་
རྒན་ཁྱིསྟེདེ་ལ་འཇོཐོན་ཐངོ་ལྡན། དེཀའ་བེའསྤྱི་ལསེ་དེགེ་སླ་མིཐོར་
བེསྒྱུར་སེཐོངོ་ཞིསྟེསེ་བེསྒྲགེསེ།
དེསྟེ་ནསྤྱི་ཁྱིསྟེདེ་རྣམི་པ་རསྤྱིགེ་པ་གེཙངོ་བེསེ་རསྟེདེ། ཁྱིསྟེདེ་ཅགེ་ནསྤྱི་ངོ་
ཚཚོའསྤྱི་མིན་རསྤྱིགེསེ་ཀྱིསྤྱི་གེཞིཐོན་ནུ་པཱ་ཧྲསྤྱི་ཁསྟེ་རསྟེདེ། ངོསེ་ཀྱིངོ་སྤྲོཐོ་སེསྟེམིསེ་
འཁཐོལ་བེའསྤྱི་ངོངོ་དེསྟེ་ལྟར་བེསྟཐོདེ་བེསྔོགེསེ་བྱསེ་པ་ཡིསྤྱིན། །
འདོརྩོན་ཐེཐེངསོ424པ།

རྩོརྩོམ་སྒྲིསྒྲིག་པ།

པདོ་མ་རྡོརྩོ་རྗེཐེ།

