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སྐར་ཚོཚོམ།
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ཁོ་ངོསྐྱོ་ཆསྐྱེ་ཆུངོ་། ཁོ་ངོསྐྱོ་ཡགོ་བོཙཙོགོ ཁོ་སྐྱསྐྱེངོས་ངོསྐྱོ་ཚོ། ཁོ་ཕསྐྱོར་ 一一
ལྟར་འིཇམ་པོས།
ངོའིརི་སསྐྱེམས་པོ་འིཆརིངོ་ཐགོ་གོརིས་བོཅེརིངོས་སསྐྱོངོ་
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རརིས་ཞེསྐྱེས་པོ་ནརི་ཐསྐྱོབོ་དོངོ་གོསྐྱོ་ས་མཐསྐྱོ་དོམའི་དོངོ་། སསྐྱེམས་ཀྱིརི་དོགོའི་ 一一
ས་ཟསྐྱེ一ར་མྱོསྐྱོངོ་།
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སྐྱསྐྱོ་ཆགོས་སྡིངོ་། ཡརིདོ་ཀྱིརི་འིགྱུར་བོ་སྣ་ཚོཙོགོས། ཕུགོས་ཀྱིརི་ལ་རྒྱ་མ་ 一一
དོསྐྱོན་དུ་རྒོསྐྱོདོ་ཅེསྐྱེས་པོ་ནརི། གོཞེན་གྱིརིས་བོཏུལ་ནས་འིདུལ་ཏེསྐྱེ་
一一一一一དཀར་མཛེས།
一一一一一གངས་དབང་།
一一一一一一一一一一一一一
ཤོསྐྱོར་བོ་བོཅེས་ཀྱིརི་དོསྐྱོན་ཡརིན་པོ་ལ་བོལྟས་ན། འིགྲོསྐྱོ་བོ་མརི་རྣམས་ 一一
གོཡསྐྱོ
་འིསྐྱོགོ་ཏུ་མ་ཚུདོ་པོར་བྱེ་རྒོསྐྱོདོ་ལྟར་མཐསྐྱོ་སར་ལྡིརིངོ་ཞེརིངོ་། རྟ་རྒོསྐྱོདོ་
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གོཟའི་འིཁོསྐྱོ
་རསྐྱེ一
་ལ་དྲས་བོཞེར་འིབོལ་གོསུམ་གྱིརི
ངོ་གོརི
ཀྱིརིས་ཁོ་ངོསྐྱོ་ལ་ཧ་ཅེངོ་དོངོ་དོསྐྱོདོ་བྱེསྐྱེདོ་པོ་ཤོསྐྱེས་ལ། ཁོ་ངོསྐྱོ་མཐུགོ་པོསྐྱོ་དོངོ་ 一一
ལྟར་བྱེངོ་ཐངོ་གོཅེསྐྱོ
དོ་ཅེརིངོ་། གོཡགོ་རྒོསྐྱོདོ་ལྟར་རྫ་ལམ་གོཤོགོས་པོའིརི་
རི ་བོཟསྐྱོ་བོཅེསྐྱོས་མ་རི བྱེདོསྐྱེ ་གོ་མདོསྐྱེ ་བྱུངོ་།
ཁོ་ངོསྐྱོ་སྲོབོ་སྲོབོ་ཅེསྐྱེས་པོའིངོ་ཁྲེསྐྱེལ་ངོསྐྱོ་ཚོ། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་རྩརི་མརིན་གྱིརི་ བོཀའི་དོངོ་མཐུན་པོའིརི་ཁོ་ངོ་སྐྱོ ཞེགོ
རྒོསྐྱོདོ་གོཤོརིས་ལ་གོསྐྱོ་བོས། ཁོ་ལ་སྤུ་ཡསྐྱོདོ་པོ་ཙམ་གྱིརིས་ཁོམས་ཀྱིརི་ཕསྐྱོ་
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་ལ་དོགོསྐྱོ
ན
་པོའིརི
་
འིདུ་ཁོངོ་དུ་ལྷ་སྐུ་རསྐྱེ
་
རསྐྱེ
་
ལ་
དོསྐྱོན་ཡརིན་པོ་དོངོ་། སྐྲགོ་དུས་ཁོ་ངོསྐྱོ་སྐྱ་ཐལ་ཐལ་དུ་འིགྱུར། དོགོའི་
རྒོསྐྱོདོ་ཀྱིརི་མཚོན་སྙོན་འིཁུར་གོ་ལ་ཐུབོ། ཕསྐྱོ་རྒོསྐྱོདོ་ཅེསྐྱེས་པོ་ནརི་དོགྲོ་
གུས་ཕྱིགོ་བོཙལ་ནས་འིགྲོསྐྱོ
་
དུས།
རྒྱལ་པོསྐྱོ
་
སྲོསྐྱོ
ངོ
་བོཙན་སྒམ་པོསྐྱོ
་
དོངོ་།
དུས་འིཛུམ་དོམུལ་དོམུལ་གྱིརིས་གོངོ་། ངོསྐྱོ་ཚོ་དུས་དོམར་སརིགོ་སརིགོ་
གྲོསྐྱོགོས་བོར་ལ་རངོ་ཚུགོས་མརི་འིཆསྐྱོར། འིཇམ་རྩུབོ་བོར་ལ་རངོ་
ཏུ་ཆགོས་པོས་ཁོ་ངོསྐྱོ་ནརི་སསྐྱེམས་ཀྱིརི་མསྐྱེ་ལསྐྱོངོ་ཀུན་ཤོར་མ་ཞེརིགོ་དོངོ་ཨ་ གླརིངོ་རྗེསྐྱེ་གོསྐྱེ་སར་རྒྱལ་པོསྐྱོ། གུ་རུ་པོདྨ་འིབྱུངོ་གོནས་བོཅེས་རྒྱལ་བློསྐྱོན་ གོཤོརིས་མ་བོཏེངོ་། སྐྱསྐྱོ་སྡུགོ་བོར་ལ་ངོསྐྱོ་བོསྐྱོ་མརི་འིགྱུར། གོསར་རྙིརིངོ་བོར་
དོངོ་མཁོས་གྲུབོ་དུ་མའིརི་ཞེལ་མཆུའིརི་གོཡས་གོཡསྐྱོན་དུ། མདོའི་མསྐྱོ་ ལ་ཁོ་ཕྱིསྐྱོགོས་མརི་བོསྐྱོར་བོའིརི་ཕསྐྱོ་རབོ་སྟོསྐྱེ། ཕསྐྱོ་རྩལ་སྣ་དོགུ་མ་འིཛཙོམས་
ན་མ་ན་རསྐྱེདོ།
བྱེརིས་པོའིརི་དུས་སུ་གོཞེན་གྱིརི་ཁོ་ངོསྐྱོ་ལ་བོལྟས་མ་མྱོསྐྱོངོ་ལ། རངོ་གོརི་ འིཕསྐྱེན་པོ་ལྟ་བུའིརི་ཞེལ་སྤུས་བོརྒྱན་ནས་ཡསྐྱོདོ་པོ་མཐསྐྱོངོ་བོ་དོངོ་། ཀྱིངོ་། མཛངོས་ལ་བློསྐྱོ་འིགྱུ་བོ། དོཔོའི་ལ་བོསྲོན་ཚུགོས་པོ། ཁོ་
རི ་ལ་གླངོརི ་སྒྲུངོ་ནངོ་ཨ་ཁུ་ཁྲེ་སྐྱོ ཐུངོ་གོས
རི ་ཁོ་སྤུ་གོཡས་ལ་ར་རུ་ གོསལ་ཞེརིངོ་གོཏེརིངོ་མརི་དོཔོསྐྱོགོ་པོ། ལསྐྱོ་རྒྱུས་ཀྱིརིས་དོགོསྐྱེ་ཐསྐྱོན་པོ་དོངོ་།
ཁོ་ངོ་སྐྱོ ལའིངོ་དོངོ་དོདོསྐྱོ ་དོ་སྐྱེ ཙམ་མ་བྱེས་མདོསྐྱོ ། ན་ཚོདོཙོ ་སྨིནརི ་པོ་དོངོ་བོསྟུན་ ཐསྐྱེངོས་ཤོགོ
ནས་ཤོསྐྱེལ་གྱིརི་མསྐྱེ་ལསྐྱོངོ་ནངོ་རངོ་གོརི་མགོསྐྱོ་ལུས་ལ་ལྟ་བོཞེརིན། ཕསྐྱོ་མཛཛེས་ མདུདོ། ཁོ་སྤུ་གོཡསྐྱོན་ལ་ལུགོ་རུ་མདུདོ། ཨགོ་ཚོཙོམ་ལ་རྡོསྐྱོ་རྗེསྐྱེ་པོ་ཏྲ་ ལས་དོངོ་རྒྱུ་འིབྲས་ཀྱིརི་རྩ་བོ་ཚུགོས་ན། ཁོ་ངོསྐྱོ་ལ་སྤུ་ཡསྐྱོདོ་མསྐྱེདོ་ཅེརི་
བྱེསྐྱེདོ་སྣ་དོངོ་མསྐྱོ་མཛཛེས་བྱེསྐྱེདོ་མརིགོ་ཅེསྐྱེས་པོ་ལྟར། རངོ་ལའིངོ་གོཟསྐྱེངོས་ མདུདོ་བོཅེས་ནས་ཞེསྐྱེས་པོ་མཇལ་བོས། ཁོ་སྤུ་དོངོ་ཨགོ་ཚོཙོམ་ནརི་ངོན་ ཡརིན་ཡངོ་ཁོམས་ཀྱི་རི ཕ་སྐྱོ རྒོདོསྐྱོ ་ཅེས
སྐྱེ ་འིབོསྐྱོདོ་ཆགོ
སྐྱོ ་ཆགོ
སྐྱོ ་རདོསྐྱེ །
དོཔོསྐྱེ
་
མརི
ན
་པོར་དོཔོའི་བོསྐྱོ
འི
་
འི
དོཔོའི་ངོར་དོངོ་སྤོསྐྱོ
བོ
ས་པོ།
མཁོས་པོའིརི
་
སུ་ཐསྐྱོན་པོའིརི་སྣ་དོངོ་དོཀྱུས་རརིངོ་བོའིརི་མརིགོ དོབྱེསྐྱེས་ཆསྐྱེ་བོའིརི་ཐསྐྱོདོ་པོ།
དོསྐྱེ་ལྟར་ན། ཁོ་སྤུ་ལ་དྲངོ་བོདོསྐྱེན་གྱི་རི མདུདོ་པོ་ཐབོསྐྱེ ས་ན་ངོ་སྐྱོ མདོསྐྱོགོ་
ཞེལ་ལྕེསྐྱེ
་
དོངོ་ལསྐྱེ
གོ
ས་བོཤོདོ།
གྲུབོ་པོའིརི
་
དོངོསྐྱོ
ས
་གྲུབོ་དོངོ་གྲུབོ་རྟགོས་
ཤོལ་རརིངོ་བོའིརི་རྣ་བོ། དུངོ་ལྟར་དོཀར་བོའིརི་སསྐྱོ་ཕྲསྐྱེངོ་། སྲོབོ་མཐུགོ་
ནགོ་ཀྱིངོ་ཅེརི་སྐྱསྐྱོན། ཨགོ་ཚོཙོམ་ནརི་མཁོས་པོའིརི་ལྕེསྐྱེ་གོདོན་ཡརིན་ན་འིདུགོ་
རན་པོའིརི་མཆུ་སྒྲས
སྐྱོ ། ཐ་ན་ཕ་སྐྱོ གོསར་ཚོ་ཙོ ལྟར་ཁོ་སྤུ་དོངོ་ཨགོ་ཚོམཙོ ། རྒྱ་ ལསྐྱོས་ཡརིན་སྙོམ་སྟོསྐྱེ། སྨྲ་མརི་ཤོསྐྱེས་པོའིརི་དོགོའི་སྤྲོསྐྱོ་སྐྱསྐྱེས་པོ་དོངོ་སྦྲགོས། ས་དོམའི་ཡངོ་ཅེརི་གོནསྐྱོདོ། རྒྱ་བོསྐྱོ་ནརི་གོསངོ་བོའིརི་གོནས་ཚོངོ་ཡརིན་ན་མརི་
བོསྐྱོ་བོཅེས་ཡསྐྱོདོ་ན་སྙོམ་བོཞེརིན་སྣ་ལ་རསྐྱེགོ་རསྐྱེགོ་དོངོ་རྣ་བོར་ཕུར་ཕུར་ བློསྐྱོ་ངོསྐྱོ་རུ་ཡསྐྱོདོ་པོའིརི་ཐ་སྙོདོ་སྙོན་མསྐྱོ་ཡསྐྱོདོ་ཚོདོ་ཁོ་སྤུ་དོངོ་ཨགོ་ཚོཙོམ། རྒྱ་ རྐྱངོ་ཡནརི ་ཡངོ་ཅེ་རི སྐྲགོ
བོསྐྱོ་ལ་བོཏེགོས་ཡདོསྐྱོ །
གོཅེན་གོཟན་སྟོགོ་གོཟརིགོ་གོརི་ཁོ་ལ་སྐྱསྐྱེས་པོའིརི་སྤུ་ཡརིས་མཐའི་
བྱེས་མྱོངོསྐྱོ ་།
མརི་ཞེསྐྱེས་པོ་ནརི་ཁོ་ངོསྐྱོའི འི་ཆསྐྱེདོ་དུ། མཐསྐྱོ་བོ་ལ་ལདོ་མསྐྱོ་དོངོ་དོམའི་བོ་ འིཁོསྐྱོར་གྱིརི་དོངོསྐྱོས་པོསྐྱོ་རྣམས་ཚོཙོར་བོ་ལྟར། ངོའིརི་ཁོ་སྤུ་དོངོ་ཨགོ་ཚོཙོམ།
དོསྐྱོན་དུ། མརི་ཞེགོ
རི ་ནར་སནསྐྱོ ་པོ་ན།རི གོཞེན་གྱི་རི ཟརསྐྱེ ་སྒྲས
སྐྱོ ་ལྟར་རངོ་
ལ་དོམའི་འིབོསྐྱེབོས་བྱེསྐྱེདོ་ཅེརིངོ་། མཉམ་པོ་ནརི་བོཏེངོ་སྙོསྐྱོམས་སུ་འིཇསྐྱོགོ་ རྒྱ་བོསྐྱོ་ནརི་ཕྱིརི་རསྐྱོལ་གྱིརི་བོཟངོ་ངོན་དོངོ་། ནངོ་སསྐྱེམས་ཀྱིརི་བོདོསྐྱེ་སྡུགོ་ཚོཙོར་
ཉརིདོ་བོཟསྐྱོ་བོཅེསྐྱོས་བྱེདོསྐྱེ ་པོའིརི་གོ་སྐྱོ རམརི ་ཞེགོ
རི ་རདོསྐྱེ །
རི ་རདོསྐྱེ །
ན་ཚོཙོདོ་སྨིརིན་པོ་དོངོ་བོསྟུན་ནས་ངོའིརི་མཆུ་སྒྲསྐྱོས་དོངོ་མ་ནསྐྱེ། པོའིརི་སམསྐྱེ ས་ཅེན་ཞེགོ
བྱེསྐྱེདོ་ཡརིན་པོས། དོགོསྐྱེ་སྡིརིགོ་བློངོ་དོསྐྱོར། དོཀར་ནགོ་གོསྐྱོ་འིབྱེསྐྱེདོ། དྲངོ་
དུས་ནམ་ཞེརིགོ་ནས་མགོསྐྱོ་ཚུགོས་པོ་གོསལ་པོསྐྱོ་མརི་ཤོསྐྱེས་མསྐྱོདོ། ཀྱིསྐྱོགོ་འིཇུགོ་ལྡིསྐྱོགོ་བོཅེས་ཀྱིརི་ཐདོ་ལ་ཚོཙོར་བོ་སྐྱསྐྱེན་ཞེརིངོ་ཁོ་ཕྱིསྐྱོགོས་
འིགྲོམ་ཟུར་བོཅེས་ལ་ཁོ་སྤུ་དོངོ་ཨགོ་ཚོཙོམ། རྒྱ་བོསྐྱོ་བོཅེས་ཐ་རསྐྱེ་ཐསྐྱོ་རསྐྱེ་
སྐྱསྐྱེས་པོ་ལ་གྲོསྐྱོགོས་པོསྐྱོ་རྣམས་ཀྱིརིས་ཆསྐྱེ་བོསྟོསྐྱོདོ་དོངོ་ཡརིདོ་སྨིསྐྱོན་བྱེས་པོས། ཁོ་ངོསྐྱོ་ལ་སྤུ་ཡསྐྱོདོ་མཁོན་ཚོངོ་མར་ཁོམས་ཀྱིརི་ཕསྐྱོ་རྒོསྐྱོདོ་ཅེསྐྱེས་གོནམ་སར་ གོསལ་ཏེསྐྱེ། མརི་ཚོཛེའི་རི གོཏེམ་རྒྱུདོ་དོངོ་རྣམ་ཤོསྐྱེས་ཀྱིརི་འིཕར་སྒྲ་རྣམས་ཁོ་
རསྐྱོངོ་པོས་ས་བོསྐྱོན་ལས་མྱུ་གུ་མངོ་དུ་སྐྱསྐྱེ་བོའིརི་རསྐྱེ་བོ་བོཅེངོས་པོ་དོངོ་། གྲོགོས་པོ་ལ་བོརྟགོས་ན། ཁོ་སྤུ་དོངོ་ཨགོ་ཚོམཙོ ། རྒྱ་བོ་སྐྱོ ན་རི ཕ་སྐྱོ རྒོདོསྐྱོ ་ སྤུ་ལྟ་བུ། ཨགོ་ཚོཙོམ་ནངོ་བོཞེརིན། རྒྱ་བོསྐྱོ་ལྟར་གྱིརི་ཡརིགོ་རརིས་སུ་ཕབོ་
འིབྲསྐྱོགོ་པོས་རྩྭ་ཕྲན་རྣམས་ཆསྐྱེན་པོསྐྱོར་སྔོསྐྱོ་བོར་རསྐྱེ་སྒུགོ་བྱེསྐྱེདོ་པོ་ལྟར། ཀྱིརི་རྟགོས་སུ་འིདོསྐྱོདོ་པོ་འིདྲ། ངོས་ཀྱིངོ་ངོ་རྒྱལ་ཁོསྐྱེངོས་དྲསྐྱེགོས་ཀྱིརིས་ ཡསྐྱོདོ་ཀྱིངོ་། སྔོ་མསྐྱོར་ཁོ་ཞེསྐྱེ་རྒྱབོ་འིགོལ་གྱིརིས་སྨྲ་སྒསྐྱོ་འིབྱེསྐྱེདོ་དུས། ཁོ་སྤུ་
ལགོ་པོས་འིཇུ་ཐུབོ་ཅེརིངོ་སྐྲ་ཤོདོ་ཀྱིརིས་ཤོདོ་ཆསྐྱོགོ་པོའིརི་ཁོ་སྤུ་དོངོ་ཨགོ་ རངོ་ཉརིདོ་ཁོམས་ཀྱིརི་ཕསྐྱོ་རྒོསྐྱོདོ་དུ་བོརླམས་ཏེསྐྱེ་སློསྐྱོབོ་མ་ཚོཙོ་ལ། གོལ་སྲོརིདོ་ རྣམས་མ་མགུ་སྟོ་སྐྱེ ངོ་སྐྱོ ལ་ཟུགོ་པོའིརི་ན་ཟུགོ་སྐྱས
སྐྱེ ། ཉརིན་གོཞུངོ་ཁོ་ནངོ་གོ་རི
ཚོཙོམ། རྒྱ་བོ་སྐྱོ བོཅེས་ཡདོསྐྱོ ་ན་སྙོམ། ཁྱེདོ་པོར་དུ། ཨ་མ་ཡས
རི ། བུ་ཡ་རི ཁོ་ ངོའིརི་ཁོ་སྤུ་ཡར་འིགུགོས་ན་སསྐྱེམས་པོ་དོགོའི་བོའིམ་མགུ་བོའིརི་རྟགོས་ ལྕེསྐྱེ་རྩལ་ལ་མདུདོ་པོ་ཐབོསྐྱེ ས་དུས། ཨགོ་ཚོམཙོ ་རྣམས་རླུངོ་གོས
རི ་དོདོསྐྱེ ་པོ་
ངོསྐྱོ་ལ་ཕ་ལྟ་བུའིརི་ཁོ་སྤུ་སྐྱས
སྐྱེ ་འིདུགོ དོ་ན་རི ཕ་ནངོ་བོཞེརིན་གོཏེམ་བོཤོདོ་ དོངོ་། མར་དུདོ་ན་ཁྲེསྐྱོ་བོའིམ་སྐྱསྐྱོ་བོའིརི་རྟགོས་ཡརིན་ཞེསྐྱེས་བོཤོདོ་པོས། ལྟར་འིདོར་སརིགོ་སརིགོ་བྱེསྐྱེདོ། དོགུངོ་མསྐྱོར་གོསངོ་བོ་མངོསྐྱོན་གོསལ་དུ་
ན་གོསྐྱོ་ཆསྐྱོདོ་དོགོསྐྱོས། དོསྐྱོན་བོསྒྲུབོས་ན་ལས་འིགྲུབོ་དོགོསྐྱོས་ཞེསྐྱེས་བོསྐུལ་ ཁོསྐྱོ་ཚོཙོས་ཀྱིངོ་ཁོ་སྤུའིརི་རྣམ་པོ་ལ་བོལྟས་ཏེསྐྱེ། ངོའིརི་སསྐྱེམས་ཁོམས་ལ་ འིབུདོ་དུས། རྒྱ་བོ་སྐྱོ རྣམས་མ་རི ཁོའིརི་དོམསྐྱོདོ་ངོན་གྱིས
རི ་གོཡསྐྱོ་གོཡསྐྱོ་བྱེདོསྐྱེ །
བོ་ནས་བོཟུངོ་། ཨ་ཕ་ཁྲེསྐྱོ་དུས་ཁོ་སྤུ་གོཟསྐྱེངོས་སུ་ལངོས་པོ་དོངོ་། ཚོཙོདོ་དོཔོགོ་བྱེས་པོར་མ་ཟདོ། མཐར་ཕྱིརིན་ལ་རན་དུས་སློསྐྱོབོ་བུ་ཞེརིགོ་
གོཏེམ་བོདོསྐྱེན་པོ་ཞེརིགོ་བོཤོདོ་ན། ངོའིརི་ཁོ་ངོསྐྱོ་ལ་ཁོ་སྤུ་དོངོ་
གོརི
ས
།
དོགོའི་དུས་ན་རསྐྱོ
་
བོཞེརི
ན
་དུ་གྱིསྐྱེ
ན
་དུ་གོཟསྐྱེ
ངོ
ས།
།སྐྱསྐྱོ
་
དུས་ཞེབོས་
དོགོའི་དུས་ཨགོ་ཚོཙོམ་ལ་བྱེརིལ་བྱེརིལ་བྱེསྐྱེདོ་པོའིརི་རྣམ་འིགྱུར་ཡངོ་ཧ་ཅེངོ་
ཨགོ་ཚོཙོ མ ། རྒྱ་བོསྐྱོ ་ སྐྱསྐྱེ ས ་པོ་ནས་བོཟུངོ་། ཁོ་ངོསྐྱོ འི ་འི དོསྐྱོ ན ་དུ་དྲས་
ཀྱུ་ལྟར་དུ་ཐུར་དུ་དོཔྱངོས།
།དོགོའི་ཚོཙོ
དོ
་སསྐྱེ
མ
ས་ཀྱིརི
ས
་མ་ཟརི
ན
་དོགོསྐྱོ
དོ
་
ཡརིདོ་དུ་འིངོསྐྱོ ས་ལ་མ་རི སམསྐྱེ ས་འིགུགོས་པོ་ཞེགོ
རི ་ཏུ་བོསྒསྐྱོམས།
བོཞེར་འིབོལ་གོསུམ་བྱེས་ཀྱིངོ་། མངོ་པོསྐྱོ་མངོ་པོསྐྱོ་ཞེརིགོ་ཁོ་ངོསྐྱོའི་འི
དོངོསྐྱོས་གོནས། ངོ་རངོ་གོརིས་རསྐྱེ་སྒུགོ་བྱེས་པོ་ལྟར། དུས་ཀྱིརི་ ཤོརིགོ་ཤོརིགོ །སྡུགོ་སྣངོ་ཡརིདོ་ཀྱིརིས་མ་བོཟསྐྱོདོ་ངུ་ཤུམ་ཤུམ། །དོགོསྐྱེ་རྒོན་ དོསྐྱོན་དུ་ཇསྐྱེ་རརིངོ་དུ་ཕསྐྱེབོས་སསྐྱོངོ་། ཉུངོ་ངུ་ཉུངོ་ངུ་ཞེརིགོ་སསྐྱེམས་ངོསྐྱོའི་འི
རི ་མྱོངོསྐྱོ ་།
འིགྲོསྐྱོས་ནངོ་ཁོ་སྤུ་ནརི་བྱེ་རྒོསྐྱོདོ་ཀྱིརི་གོཤོསྐྱོགོ་པོ་ནངོ་བོཞེརིན་མཆུ་སྒྲསྐྱོས་ ཁོ་སྤུ་ཅེན་དོ་སྐྱེ བོརྗེསྐྱེདོ་རྒྱུ་མདོསྐྱེ ། །ཅེསྐྱེས་ཀྱིངོ་བྲས
སློདོ་དུ་ཇསྐྱེ་ཉསྐྱེ་རུ་བྱེསྐྱོན་བྱུངོ་། །
དོསྐྱེའིངོ་བོདོསྐྱེན་སྲོརིདོ་དོསྐྱེ། བོསྐྱོདོ་པོའིརི་བུ་མསྐྱོ་ཞེརིགོ་གོརིས་ངོ་ལ། ཁྱེསྐྱེདོ་
གོཡས་གོཡསྐྱོན་དུ་བོརྐྱངོས། ཨགོ་ཚོཙོམ་ནརི་ལུགོ་གོརི་རྔ་མ་ལྟར་མ་ནསྐྱེར་
འདོན་ཐེངས353པ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།
དོཔྱངོས། རྒྱ་བོསྐྱོ་ནརི་རྡོསྐྱོ་ཕ་བོསྐྱོངོ་ལ་འིབྱེར་བོའིརི་སྔོསྐྱོ་དྲསྐྱེགོ་ལྟར་གོཞེན་དོངོ་ ཀྱིརི་ཕྱིརི་ཡརི་རྒོསྐྱོདོ་གོཤོརིས་རྡོསྐྱོ་ལྟར་རྩུབོ་ཀྱིངོ་། ནངོ་གོརི་སསྐྱེམས་གོཤོརིས་ཆུ་
མ་འིདྲ་བོའིརི་ཁྱེདོ་ཆསྐྱོས་ཤོརིགོ་འིབུར་དུ་ཐསྐྱོན་མསྐྱོདོ། གྲོསྐྱོགོས་པོསྐྱོ་རྣམས་
（པར་ངོས13པར་མཐུད་པ།）
ཀྱིརིས་དོ་སྐྱེ སྔོནསྐྱོ ་ལྟར་ཡདོརི ་སྨིནསྐྱོ ་དོངོ་ཆ་སྐྱེ བོསྟོསྐྱོདོ་མ་རི བྱེདོསྐྱེ ་པོས་མ་རི ཚོདོ། ས་ཆ་
དུས་སྐབོས་ཤོརིགོ་ཡརིན་མསྐྱོདོ། དོ་ལསྐྱོར་ཁོ་བོའིརི་ཟསྐྱེགོས་མ་གོཅེརིགོ་ཀྱིངོ་
ཀཱ་ཀཱའིརི
་
ཀླདོ་པོ་དྭངོས་ཡསྐྱོ
དོ
་ན་བྱེ་བོ་དོསྐྱེ
་
འིདྲའིརི
་
ངོསྐྱོ
་
ཚོ་ཅེན་མརི
་
“
ལ་ལར་འིགྲོསྐྱོ་དུས་མརི་འིགོའི་ཡརིས་ཡ་མཚོན་དུ་བོརྩརིས་ཏེསྐྱེ་དོསྐྱོགོས་
མ་བོབོས་པོའིརི་ཐགོ
སྐྱོ འིཛམ་བུ་གླངོརི ་ལ་ཁྱེབོ་པོའིརི་ནདོ་ཡམས་ཆནསྐྱེ ་པོ་སྐྱོ
ལས་
ཁོ
་
སྐྱོ
ཐ
གོ་
ར
དོ
སྐྱེ
།
”
འིདྲརིའིངོ་བྱེས་པོས། སྐབོས་འིགོར་ཁོ་ངོསྐྱོ་ལ་སྤུ་གོཅེརིགོ་ཀྱིངོ་མསྐྱེདོ་པོར་
ཞེརིགོ་སློསྐྱེབོས་བྱུངོ་། མརི་རྣམས་ནདོ་ཡམས་ལ་ཞེསྐྱེདོ་ནས་སྒསྐྱོ་ཁོར་འིགྲོསྐྱོ་
དོསྐྱེ
འི
་
རི
ཀླདོ་པོར་སྐྱསྐྱོ
ན
་ཡསྐྱོ
དོ
་མསྐྱེ
དོ
་སུས་ཤོསྐྱེ
ས
།
སྟོགོ་གོརི
་
རརི
་
མསྐྱོ
་
ཕྱིརི
།
“
དོཀར་གོཙངོ་གོཙངོ་དུ་ཆགོས་པོའིརི་སྐྱསྐྱེས་པོ་རྣམས་ལ་ཡརིདོ་སྨིསྐྱོན་ཤོསྐྱོར་
མཁོན་ཡངོ་ཧ་ཅེངོ་ཉུངོ་། སྐབོས་རསྐྱེར་སྒསྐྱོར་འིབུདོ་དུས། ཁོ་ཐུམ་དོམ་
ཏེསྐྱེ། ཁོ་སྤུ་དོངོ་བོཅེས་པོ་གོཙངོ་མར་བོཞེར་ཀྱིངོ་། ཁྱེདོ་མཚོར་བོ་ནརི། མརིའི་རི ར་རི མ་སྐྱོ ནངོ་རདོསྐྱེ ་ཡ། ”
པོསྐྱོར་བོརྒྱབོ་འིདུགོ ངོས་དོགུན་གྱིརི་གྲོངོ་རླུངོ་ཁྲེསྐྱོདོ་བུ་མསྐྱོ་སློསྐྱོབོ་གྲྭ་ནས་
ཁོ་སྤུ་གོཅེརིགོ་ཀྱིངོ་མདོསྐྱེ ་པོའིརི་སྐྱས
སྐྱེ ་པོ་འིགོའི་ཡས
རི ། དོཀར་གོསལ་ཞེལ་
“ དོསྐྱེའི་རི ཀླདོ་པོར་སྐྱསྐྱོན་མསྐྱེདོ་ན། ལསྐྱོ་ངོསྐྱོ་བོཅུ་ཕྲགོ་རརིངོ་ལ་རླངོས་ བོསུས་ཏེསྐྱེ་ཕྱིརིར་ལསྐྱོགོ་དུས། བུ་མསྐྱོས་གླསྐྱོ་བུར་དུ་ངོ་ལ
“ ཨ་ཕ། ལསྐྱོ་དུ་
རས་ངོས
སྐྱོ ་སུ་སྣགོ་ཚོ་ཡས
རི ་ཁོ་སྤུ་ཚོ་རུ་འིགུགོས་འིགུགོས་དོངོ་། ཨགོ་ འིཁོསྐྱོར་འིབོབོ་ཚོའིགོས་སུ་གླ་རརིན་མསྐྱེདོ་པོར། ཟས་ཁྱེརི་ཟས་དོངོ་ལས་ མའིརི་སྔུན་དུ། ཁྱེསྐྱོདོ་ཀྱིརི་གྲོསྐྱོགོས་པོསྐྱོ་ཐ་མགོ་འིཕྲསྐྱོགོ་མཁོན་དོསྐྱེ་དོ་ལྟ་གོངོ་
དུ་གོནས་འིདུགོ ”
ཅེསྐྱེས་དྲས
རི ་བྱུངོ་།
ཚོཙོམ་ནསྐྱེའུ་གོསརིངོ་རྒྱས་རྒྱས། རྒྱ་བོསྐྱོ་སྔོསྐྱོ་དྲསྐྱེགོ་ཆགོས་ཆགོས་བྲརིས་ བོསྐྱོངོ་ལས་བྱེས་ནས་སྡིདོསྐྱོ ་དོནསྐྱོ ་ཅེ་རི ཡདོསྐྱོ ། ”
ངོས་ཡ་མཚོན་དོངོ་བོཅེས་ཏེསྐྱེ། བོསམ་གོཞེརིགོ་ཅེརི་ཡངོ་མ་བོཏེངོ་
པོའིངོ་མཐསྐྱོངོ་།
“ དོ་ཚོངོ་མས་སསྐྱེམས་ཆུངོ་བྱེསྐྱོས། ཉརིན་དོཀར་དོཀར་ལ་འིཕྲསྐྱོགོ་
རི ས་ཁྲེགོ
རི ས་མདོསྐྱེ ། ”
བོར
དོསྐྱེ་ཡངོ་རངོ་ལ་མསྐྱེདོ་དུས་ཡསྐྱོདོ་ན་སྙོམ་སྟོསྐྱེ་ནན་གྱིརིས་བོཙལ་ཀྱིངོ་། ཐུབོ་ན། ནུབོ་མཚོན་མ་སྐྱོ རྐུ་བྱེདོསྐྱེ ་པོ་ཁྲེགོ
“ མརི་ཚོངོ་མས་ཁོ་ཐུམ་བོརྒྱབོ་ནས་རརིགོས་འིདྲ་ཡརིན་ཕྱིརིར། ཁོསྐྱོངོ་
གོར་ཡསྐྱོདོ་མ་ཤོསྐྱེས་རུངོ་། མརི་ཚོཙོགོས་ཀྱིརི་ཁྲེསྐྱོདོ་དུ་ཡསྐྱོདོ་ངོསྐྱེས་རསྐྱེདོ། ”
ཅེསྐྱེས་
རི ་མ་མྱོངོསྐྱོ ་། ”
ལགོ་ཏུ་ལསྐྱོན་དུས་མསྐྱེདོ་ན་སྙོམ་སྟོསྐྱེ་མསྐྱེདོ་ཐབོས་བྱེསྐྱེདོ་པོ་ནརི། འིཇརིགོ་
“ ཡ་མཚོན། ཉརིན་དུ་མའིརི་རངོརི ་ལ་ཀཱ་ཀཱ་རགོ
ཁོ་ནས་ཤོརསྐྱོ ་སངོསྐྱོ ་།
སྐྱོ ་དོ་སྐྱེ ཚོ་ཙོ ཡངོ་རགོ
རི ་རྒྱུ་མ་རི སྣངོ་། ”
རྟསྐྱེན་མ་རི ཡ་རི ཁྱེདོ་མཚོར་བོའིརི་སམསྐྱེ ས་ཁོམས་ཤོགོ
རི ་རདོསྐྱེ །
“ འིསྐྱོ་ལ།སྐྱེ ཁྱེརི་ལྡིམ
རི ་རདོསྐྱེ ་དོམ། ”
བུ་མས
སྐྱོ ་ཡངོ་བོསྐྱར་
རི ་རདོསྐྱེ …… ”
དོགོསྐྱེ་རྒོན་བྱེསྐྱེདོ་དུས། གོསྐྱོངོ་རརིམ་ནས་སློསྐྱོབོ་མ་ཚོཙོ་ལ་མརིགོ་དོཔོསྐྱེ་
“ ཁོསྐྱོངོ་ངོ་སྐྱོ མ་མ་རི བོཟངོ་པོ་སྐྱོ ཞེགོ
“ ཨ་ལ་ལ། ལྐོསྐྱོགོ་ཇུས་ཤོགོ
དྲརིས་བྱུངོ་།
བོསྟོན་དོགོསྐྱོས་པོས་ཁོ་སྤུ་དོངོ་ཨགོ་ཚོཙོམ། རྒྱ་བོསྐྱོ་བོཅེས་རརིངོ་པོསྐྱོར་
“ ཁྱེརི་སྐྱགོ་མ་གོཏེསྐྱོངོ…… ”
ངོས“ མརི ་ བོཟངོ་པོསྐྱོ འི ་འི ནངོ་ན་ཡངོ་མརི ་ ངོན་པོ་ཡསྐྱོ དོ ་ལ
འིཇསྐྱོགོ་མརི་ཆསྐྱོགོ་ཅེསྐྱེས་ཡངོ་ཡངོ་བོསྒསྐྱོས། ངོསྐྱོ་ལ་ཁོ་སྤུ་ཡསྐྱོདོ་མསྐྱེདོ་ཀྱིརིས་
“ …… ”
ལྔ།།
ལྔ
…… ”ཞེསྐྱེས་སྔོར་བོཤོདོ་པོའིརི་སྐདོ་ཆ་དོསྐྱེ་ཡངོ་བོསྐྱར་ཐསྐྱེངོས་
བོཟངོ་ངོན་ཅེརི་ཞེརིགོ་མཚོཙོན་པོ་དོ་བོར་དུ་ཡངོ་མ་ཤོསྐྱེས་མསྐྱོདོ། རྒྱལ་
དོགུན་གྱིརི་དུས་ཡུན་རརིངོ་པོསྐྱོ་ནརི་ཁོ་བོ་ལྷབོ་ལྷུབོ་ཏུ་འིབོབོ་པོའིརི་ ཤོརིགོ་བོཤོདོ།
པོསྐྱོའི་འི བོཀའི་ལ་གྱིསྐྱེན་བོཟློསྐྱོགོ་མསྐྱེདོ་པོས། སྤུ་གྲོརི་རྣསྐྱོན་པོསྐྱོ་ཞེརིགོ་གོརིས་

