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ནེནེའུ་གསིཉིང་།

རང་ཉིཉིད་ལསི་བརྒལ་ནེསི་ཁྱད་འཕགསི་ལ་བརྩོརྩོནེ་པ།
ཀྲའོ་ཧུའེ་ཧྥེང་གིས་བརྩམས། སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་གིས་བསྒྱུར།

ཁྱེདེ་དུ་འཕགོསོ་པ་ནིནི་ཚོདེ་ཤནིངོ་ཞིནིགོ་མིནིནི་པརེ། ནུསོ་
ཤུགོསོ་ཡོཡོ དེ ་རྒུསོ་དེ་ཡོཡོ དེ ་ཀྱིནི ་ ཆེ་རྐྱཆེ ནི ་འཡོ གོ ་ཆེཆེ སོ ་ཡོནི དེ ་དུ་འཡོ ངོ ་
བོའནི་རེངོ་ཉིནིདེ་གོསོརེ་སྐྲུནི་བྱ་རྒྱུ་དེཆེ་ཡོནིནི་ལེ། དུསོ་མིཉིམི་དུ་
རེཆེ ་ སྙེཆེ གོ ་བྱཆེ དེ ་པ་ཞིནི གོ ་ཀྱིངོ་ཡོནི ནི ་ཏཆེ ། རྒྱལེ་ཁ་ལེ་རེཆེ ་ བོ་དེངོ་།
འདེསོ་སོཡོ ངོ ་ལེ་འགྱོཡོ དེ ་སོཆེ མི སོ་གོངོ་ཡོངོ་མིཆེ དེ ་པརེ་རེཆེ ་ བོ་ཞིནི གོ ་
ཡོནིནི།
དེཆེ ་ ནིནི ་ རེངོ་ངོཡོ སོ ་ཀྱིནི ་ ལེཆེ གོ སོ་ཆེ་དེངོ་ནུསོ་པ། དེཆེ ་ མིནི ནི ་
བོཀཡོ ལེ ་ཆེཡོ གོ ་པའནི ་ ཆེ་རྐྱཆེ ནི ་ཀུནི་པཡོ ་ གོངོ་ལེ་གོངོ་འཡོ སོ ་ཀྱིནི སོ ་
བོཀཡོལེ་སྤྱོཡོདེ་བློ་ལྷགོ་བྱསོ་པའནི་རྣམི་པ་ཞིནིགོ་ཡོནིནི།
ཡོནི ནི ་ནིའངོ་། དེངོཡོ སོ ་ཡོཡོ དེ ་ཁྲཡོ དེ ་ཀྱིནི ་ སློཡོ བོ ་གྲོཡོ གོ སོ་མིངོ་པཡོ ་
ཞིནིགོ་ལེ་སྤྱོནིརེ་བོགོ་ལེ་ཞི་བོའནི་ནུསོ་པ་ཆེཆེནི་པཡོ་ཡོཡོདེ་མིཡོདེ། འཡོནི་
ཀྱིངོ་སློཡོ བོ ་ཁྲནི དེ ་སྟེཆེ ངོ ་ནིམི་རྒྱུནི་བོགོ་གོཡོཆེ ངོ ་དེངོ་། ལེསོ་བྱལེ་
ནིནི་ཏནི་མིནིནི་པ། ནིམི་ཡོནིནི་ཡོངོ་རྩཆེདེ་དེགོཡོདེ་ཁཡོ་ནིརེ་གོཡོཆེངོ་
བོསོ། སྐརེ་འབྲོསོ་མིནི ་ ལེཆེ གོ སོ་པའནི ་ མིཇུགོ་འབྲོསོ་དེཆེ ་ འདྲ་
བྱུངོ་བོ་རེཆེདེ།
སློཡོ བོ ་མི་དེཆེ ་ ལྟ་བུ་ནིནི ་ སློཡོ བོ ་ཐཡོ ནི ་བྱུངོ་ནིསོ་སྤྱོནི ་ ཚོཚོ གོ སོ་ཁྲཡོ དེ ་
སོཡོ ངོ ་ནིའངོ་། ངོནི་གོཡོ མི སོ་དེཆེ འནི ་ དེབོངོ་གོནི སོ ་རེངོ་གོནི ་ འཕཆེ ལེ ་
རྒྱསོ་ལེ་བོཀགོ་སྡོཡོམི་ཐཆེབོསོ་སྲིནིདེ།
ཁྱེཆེ དེ ་ཀྱིནི སོ་རྒྱལེ་ཁ་ཐཡོ བོ ་མིཁནི་དེངོ་ཕམི་ཁ་མྱོཡོ ངོ་མིཁནི་
གྱོནི ་ ཆེཆེ སོ ་ཆེཆེ ་ བོའནི ་ བོརེ་ཁྱེདེ་དེཆེ ་ ཅནི ་ ཡོནི ནི ་པ་ཤཆེ སོ ་སོམི། དེཆེ ་ ནིནི ་
རྒྱལེ་ཁ་ཐཡོ བོ ་མིཁནི་དེཆེ སོ་ལེསོ་གོངོ་ཞིནི གོ་བོསྒྲུབོསོ་ཀྱིངོ་ནུསོ་
ཤུགོསོ་ཡོཡོདེ་རྒུ་རྩལེ་དུ་བོཏཡོནི་ནིསོ་དེཡོནི་གྱོནི་སྙེནིངོ་པཡོ་ལེཡོནི་པརེ་
བྱཆེ དེ ་ལེ། ཕམི་ཁ་མྱོཡོ ངོ ་མིཁནི་དེཆེ རེ ་བློཡོ ་ ཁཡོ གོ ་ཆེཆེ ནི ་པཡོ ་ མིཆེ དེ ་པའནི ་
ཁརེ། ལེསོ་གོངོ་བྱསོ་ཀྱིངོ་བློཡོ ་རྩཆེ ་གོཅནི གོ་ཏུ་གོཏདེ་མིནི ་ཐུབོ་པ་
དེངོ་། ལེསོ་ཅནི་ཞིནིགོ་བོགྱོནིསོ་ཀྱིངོ་གོངོ་བྱུངོ་དེཆེ་བྱུངོ་བྱཆེདེ་པ་རེཆེདེ།
གོལེ་ཏཆེ ་ ངོ་ཚོཚོ ་ རྒྱལེ་ཁ་ལེ་བོསྙེཆེ གོ ་འདེཡོ དེ ་ཚོཚེ ། ལེསོ་གོངོ་
ཞིནི གོ ་ལེ་འཇུགོ་ཀྱིངོ་ལེཆེ གོ སོ་པའནི ་ ཕྱོཡོ གོ སོ་ལེ་རེཆེ ་ བོའནི ་ རྣམི་
འགྱུརེ་བོཟུངོ་ནིསོ། ཟམི་མིནི་ཆེདེ་པརེ་རེངོ་ཉིནིདེ་ཀྱིནི་རྒྱ་དེཆེ་ལེསོ་
འགོཡོངོ་བོརེ་འབོདེ་དེགོཡོསོ།
ལེསོ་གོངོ་ཞིནི གོ ་བོསྒྲུབོསོ་ཀྱིངོ་། ཡོནི དེ ་ཚོཚི མི ་རྐྱངོ་བྱཆེ དེ ་པ་
དེངོ་། ཡོངོ་ནི་བོརེ་དུ་ལེསོ་མིཚོམིསོ་བོཞིགོ་པ་ནི། རྒྱལེ་ཁ་
ནིམི་ཡོངོ་ཐཡོབོ་ཐབོསོ་མིཆེདེ།
བྱ་རྒྱལེ་རྒཡོདེ་པཡོསོ་རེངོ་གོནི་བོཡོངོསོ་ཆུངོ་བོའནི་ལུསོ་ཕུངོ་ལེ་
བོརྟེཆེནི་ནིསོ་སྤྲིནིནི་པའནི་བོངོ་རེནིམི་རེཆེ་རེཆེ་གོཏཡོརེ་བོ་ནི། དེ་གོཟཡོདེ་
དེགུངོ་ནིམི་འཕངོ་བོསྟེདེ་ནིསོ་འཕུརེ་ཐུབོ་ཅནིངོ་། ཉི་ལེནི་ཡུསོ་
ཀྱིནིསོ་རེངོ་གོནི་མིཆེཡོངོ་རྩལེ་ལེ་བོརྟེཆེནི་ནིསོ་ཆུ་ཕྲེནི་རེཆེ་རེཆེ་བོརྒལེ་
བོ་ནི། དེ་གོཟཡོ དེ ་ལུངོ་མིཡོ ནི ་འགོགོ་ལེསོ་ཐརེ་ནུསོ། མིཆེ ་ ཏཡོ གོ ་
པདྨསོ་དྲངོ་བོདེཆེ ནི་མིནི ནི་པའནི ་ལེསོ་དེབོངོ་ལེ་འགྲོནི་བོཙུགོསོ་
ནིསོ། འདེམི་གྱོནི ་ རེནི མི ་པ་རེཆེ ་ རེཆེ ་ བོརྟེཡོ ལེ ་བོ་ནི། དེ་གོཟཡོ དེ ་
འདེམི་ལེསོ་སྐྱེཆེསོ་ཀྱིངོ་འདེམི་གྱོནིསོ་མི་གོཡོསོ་པ་རེཆེདེ།
ཚོཚེ ་ སྲིཡོ གོ ་གོནི ་ ངོཡོ ་ མིཚོརེ་དེཆེ ་ དེགོ་ལེསོ་ངོ་ཚོཚོ སོ ་ཤཆེ སོ ་ཐུབོ་པ་
ནིནི ། རེངོ་ཉིནི དེ ་རེངོ་གོནི ་ རྒྱ་ལེསོ་ཐརེ་དེགོཡོ སོ ་ནི། རེངོ་གོནི ་ མིནི ་
མིངོཡོནི་པའནི་ནུསོ་པ་རྩདེ་ནིསོ་ཕྱུངོསོ་དེགོཡོསོ་པ་དེཆེ་རེཆེདེ།
ཨ་རེནི རེ ་མིནི ངོ ་ལེ་ཧོའཆེ ་ སོཆེ ་ ཧོཡོ འཆེ ་ ཐཆེ ་ ཧྲིནི ་ ཏུངོ་ཞིཆེ སོ ་པའནི ་ བུ་མིཡོ ་
ཞིནི གོ ་ཡོཡོ དེ ་ལེ། མིཡོ ་ ལེཡོ ་ གོཅནི གོ ་དེངོ་ཕྱོཆེ དེ ་ཀརེ་སོཡོ ནི ་སྐབོསོ་
འགོཡོ གོ ་སྨནི་ཞིནི གོ ་བོརྒྱབོ་སྟེཆེ ་ སྟེབོསོ་མི་ལེཆེ གོ སོ་པརེ་ཆུངོ་དུསོ་
འདོན་ཐེངས361པ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསོད་ནམས་འཚོ།

ནིསོ་འཡོནི་པརེ་གྱུརེ་ཏཆེ། ཕྱོནི་རེཡོལེ་གྱོནི་སྒྲ་གོངོ་ཡོངོ་ཐཡོསོ་ཐུབོ་ཀྱིནི་
མིཆེདེ།
ཡོནི ནི ་ཡོངོ་། ཀུནི་གྱོནི ་ བློཡོ ་ ཡོནི དེ ་ལེསོ་འདེསོ་པ་ཞིནི གོ ་ལེ།
དེཆེ་ལྟ་བུའནི་བུ་མིཡོ་ཞིནིགོ་གོནིསོ་གོརེ་སྟེཆེགོསོ་སྟེཆེངོ་པ་ལེཆེ་ཞིབོསོ་བྲོཡོའ་ཚི
སྟེངོསོ་སྟེབོསོ་བོསྒྱུརེ་ནིསོ་ཡོནི དེ ་དུ་འཡོ ངོ ་བོའནི ་ བྲོཡོ ་ འཁྲབོ་ནུསོ་
པརེ་མི་ཟདེ། རེཡོ ལེ ་མིཡོ འ ་ཚི དེབྱངོསོ་འགྲོཡོ སོ ་དེངོ་ཡོཡོ ངོ སོ་སུ་
མིཐུནི་པའནི ་ གོརེ་གྱོནི ་ འགྲོཡོ སོ ་ཀྱིནི སོ ་དེཆེ ་ ཡོཡོ དེ ་ཀྱིནི ་ མིནི ་ རྣམིསོ་ཧོངོ་
སོངོསོ་པརེ་བྱསོ།
བུ་མིཡོ ་ དེཆེ སོ ་པ་ལེཆེ ་ ཞིབོསོ་བྲོཡོ འ ་ཚི འགྲོཡོ སོ ་ལེ་ཇིནི ་ ལྟརེ་བོསྟུནི་
ཐུབོ་པ་ཡོནི ནི་ནིམི། དེཆེ ་ནིནི ་མིཡོ སོ་རེངོ་གོནི ་མིནི གོ་ཟུངོ་གོནི སོ་རྣ་བོའནི ་
ཚོབོ་བྱསོ་ཏཆེ་གོརེ་སྟེཆེགོསོ་སྟེཆེངོ་གོནི་གློཡོགོ་འཡོདེ་ཀྱིནི་འགྱུརེ་ལྡཡོགོ་ལེ་
བོལྟསོ་ནིསོ་ཉིམིསོ་འགྱུརེ་སྟེཡོངོ་གོནིསོ་ཕྱུགོ་པའནི་གོརེ་གྱོནི་སྟེངོསོ་
སྟེབོསོ་བོསྒྱུརེ་བོ་རེཆེདེ་ལེ། རེངོ་ཉིནིདེ་ཀྱིནི་མིནིགོ་གོནིསོ་རྣ་བོའནི་ཚོབོ་
བྱཆེདེ་ཐུབོ་པརེ་མིཡོརེ་ཡོནིདེ་ཆེཆེསོ་ཡོཡོདེ་པསོ་རེཆེདེ།
དེཆེ ་ ལྟརེ། མིཡོ སོ ་བྲོགོ་ལེ་མིདེའ་ཟུགོ་པ་ལྟ་བུའནི ་ བོརྩཡོ ནི ་
འགྲུསོ་ཆེཆེནི་པཡོའ་ཚི འཡོགོ ལེཡོ་ཉིཆེརེ་གོཅནིགོ་སྟེཆེ“
ངོ ཨ་རེནིའནི་མིཛཚེསོ་
མི ”ཡོནི་མིནིངོ་ཐཡོབོ་བློངོསོ་ནིསོ་སྙེནི་གྲོགོསོ་འཛམི་གློནིངོ་དུ་ཁྱེབོ་
པ་རེཆེདེ།
མིནི་ཚོཚེའནི་དེཀའ་ཁགོ་རེཆེ་རེཆེརེ་གོདེཡོངོ་གོཏཡོདེ་དུསོ། ཧོའཆེ་སོཆེ་
ཧོཡོ འཆེ ་ ཐཆེ ་ ཧྲིནི ་ ཏུངོ་གོནི སོ ་ཕྱོནི རེ ་བོཤཡོ ལེ ་མི་བྱསོ་ལེ། རེངོ་ཉིནི དེ ་ཀྱིནི ་
ཕུགོསོ་རེཆེའནི་རྒྱུནི་ཡོངོ་མི་བོཏངོ་བོརེ། སྙེནིངོ་རུསོ་ཆེཆེནི་པཡོསོ་ཅནི་
ཞིནིགོ་ལེ“ རེངོ་ཉིནིདེ་ལེསོ་བོརྒལེ་བོ ”ཟཆེརེ་བོརེ་འགྲོཆེལེ་བོཤདེ་
བྱསོ་ཡོཡོ དེ ། ལེསོ་ངོནི་པའནི ་ རེངོ་ཉིནི དེ ་ལེསོ་ཐཡོ དེ ་རྒལེ་བྱཆེ དེ ་
དེགོཡོ སོ ་ནི། མིནི ་ ཚོཚེ འནི ་ དེཀའ་སྡུགོ་རེཆེ ་ རེཆེ རེ ་བློཡོ ་ ཁཡོ གོ ་ཆེཆེ ནི ་པཡོ སོ ་
གོདེཡོངོ་གོཏདེ་བྱ་དེགོཡོསོ་ཤནིངོ་། མིཐའ་མིཇུགོ་གོནི་རྒྱལེ་ཁ་ནིནི་
རེངོ་ཉིནིདེ་ལེ་འགྲོནི་འཛུགོསོ་ཐུབོ་མིཁནི་ལེ་དེབོངོ་ངོཆེསོ་རེཆེདེ།
ཁྱེདེ་འཕགོསོ་ལེ་བོརྩཡོ ནི ་ཞིནི ངོ ་། རེངོ་ཉིནི དེ ་ལེསོ་བོརྒལེ་
དེགོཡོ སོ ་ནི། ངོ་ཚོཚོ སོ ་ཧུརེ་ཐགོ་གོནི སོ ་མིནི གོ ་སྔོའནི ་ རེངོ་ཉིནི དེ ་ལེསོ་

བོརྒལེ་ཏཆེ། མུ་མིཐུདེ་དུ་སྔོརེ་བོསོ་མིཐཡོ་བོའནི་དེམིནིགོསོ་འབོཆེནི་
གྱོནི ་ཕྱོཡོ གོསོ་སུ་བོསྐྱེཡོ དེ ་དེཆེ ། མིཐཡོ ་ཚོདེ་གོསོརེ་པརེ་འཛཚེ གོ་ནིསོ་
མིཐཡོངོ་ལེམི་ཡོངོསོ་པརེ་བྱཆེདེ་དེགོཡོསོ།
ངོ་ཚོཚོརེ་སྐྱེཆེསོ་ཐཡོབོ་ཀྱིནི་ཤཆེསོ་རེབོ་དེངོ་ལེསོ་དེབོངོ་ཡོགོ་པཡོ་
མིཆེ དེ ་སྲིནི དེ ་ལེ། རེངོ་གོནི ་ དེམིནི གོ སོ་འབོཆེ ནི ་དེཆེ ་ འགྲུབོ་མིནི ་ ཐུབོ་
པའངོ་སྲིནིདེ་མིཡོདེ། འཡོནི་ཀྱིངོ་ངོ་ཚོཚོསོ་རེངོ་ཉིནིདེ་རེངོ་གོནི་རྒྱ་ལེསོ་
བོརྒལེ་བོརེ་བྱསོ་ཆེཡོ གོ དེཔཆེ རེ ་ནི། བློཡོ ་ ལེ་ངོཆེ སོ ་དེཀའ་བོའནི ་
དེབྱནི ནི ་ཡོནི གོ ་སློཡོ བོ ་ཚོནི་ཞིནི གོ ་ཡོནི དེ ་ལེ་འཛཚི ནི ་པ་དེངོ་། གྲོངོསོ་
རེནིགོ་གོནི་དེཀའ་གོནིདེ་རྩནིསོ་གོཞིནི་ཞིནིགོ་འགྲོཡོལེ་བོ། དེཀའ་ཁགོ་
ཅནིགོ་ཁྱེདེ་དུ་བོསོདེ་དེཆེ་དེམིནིགོསོ་ཡུལེ་ཞིནིགོ་མིངོཡོནི་འགྱུརེ་བྱཆེདེ་
པ་སོཡོགོསོ་རེཆེདེ།
ཁྱེདེ་འཕགོསོ་ལེ་བོརྩཡོ ནི ་ཞིནི ངོ ་། རེངོ་ཉིནི དེ ་ལེསོ་བོརྒལེ་
དེགོཡོསོ་པ་དེཆེའངོ་། ངོ་ཚོཚོསོ་བོསོམི་བོཞིནིནི་པའནི་དེཆེ་འདྲའནི་དེཀའ་
ཁགོ་ཅནི་ཞིནིགོ་གོ་ལེ་ཡོནིནི་ཏཆེ། ཉིནིནི་རེཆེརེ་ཡོརེ་རྒྱསོ་ཏཡོགོ་ཙམི་
ཡོཡོངོ་བོ་དེཆེ་ཡོངོ་ཐཡོདེ་རྒལེ་ཞིནིགོ་ཅནི་ལེ་མིནིནི། གོལེ་ཏཆེ་ཁྱེཡོདེ་ཀྱིནིསོ་
རེངོ་ཉིནིདེ་ཕུལེ་དུ་བྱུངོ་བོ་ཞིནིགོ་ཏུ་བོརྩཡོནི་ཚོཚེ། རེངོ་ཉིནིདེ་ཀྱིནི་ནུསོ་
པ་ཡོཡོདེ་རྒུ་འདེཡོནི་ངོཆེསོ་ལེ། གོལེ་ཏཆེ་ཁྱེཡོདེ་ལེ་ཁྱེཡོདེ་ཀྱིནི་དེམིནིགོསོ་
ཡུལེ་དེཆེརེ་སློཆེབོ་པའནི་སྙེནིངོ་རུསོ་དེངོ་བློཡོ་སྟེཡོབོསོ་ཡོཡོདེ་ནི། ཁྱེཡོདེ་ལེ་
རྒྱལེ་ཁ་ཐཡོབོ་ངོཆེསོ་ཡོནིནི།
མིནི་ཞིནིགོ་གོནི་ཚོཚེ་གོངོ་གོནི་དེགྲོ་བོཡོ་ཆེཆེ་ཤཡོསོ་ནིནི་རེངོ་ཉིནིདེ་ཡོནིནི།
རེངོ་ཉིནིདེ་ལེསོ་བོརྒལེ་ཐུབོ་ནི། གོཟཡོདེ་ནིསོ་རེངོ་གོནི་མིནི་ཚོཚེ་འཡོདེ་
སྟེཡོ ངོ ་ལྡནི་པརེ་འགྱུརེ་ལེ། རེངོ་ཉིནི དེ ་ལེསོ་བོརྒལེ་ཐུབོ་ནི།
ཚོཚེ ་ སྲིཡོ གོ ་གོནི ་ དེཡོ ནི ་སྙེནི ངོ ་མིཐཡོ ངོ ་ཐུབོ། ངོ་ཚོཚོ སོ ་མིནི ་ ཚོཚེ འནི ་ ཁྲཡོ དེ ་ཀྱིནི ་
འགྲོནི་རྩཡོ དེ ་རེཆེ ་ རེཆེ ་ གོདེཡོ ངོ ་གོནི སོ ་བོསུསོ་ནིསོ། ལེངོ་ཚོཚོ རེ ་
མིཛཚེསོ་པ་བོསྐྲུནི་པ་དེངོ་། འདུནི་མིརེ་ཚོཚོནི་མིདེངོསོ་བོསྒོཡོ་བོ།
སོངོ་ཉིནིནི་ལེ་རེཆེ་འབོཡོདེ་བོཅསོ་བྱ་དེགོཡོསོ། །
བོསྒྱུརེ་་པ་པཡོ་ནིནི་མིཚོཚོ་སྔོཡོནི་མིནི་རེནིགོསོ་
བོསྒྱུརེ
སོ་སློཡོབོ་ཆེཆེནི་གྱོནི་སློཡོབོ་མི
མི་་
ཡོནིནི།

ཉིཆེ་བོའནི་ལེཡོ་འགོའནི་རེནིངོ་ལེ། ཞིནིངོ་ཆེཆེནི་ཡོཡོངོསོ་ཀྱིནི་གོཡོངོ་འཡོགོ་ཀུནི་གྱོནིསོ“ ཏནི་ཏནི་ཏནིགོ་ཏནིགོ་བོཞིནི ”
ཡོནི་
བློངོ་བྱ་གོལེ་ཆེཆེ ནི ་ལེགོ་ལེཆེ ནི ་དེཡོ ནི ་འཁྱེཡོ ལེ ་བྱཆེ དེ ་པ་དེངོ་།“ དེམིནི གོ སོ་བོསོལེ་གོཅནི གོ ་དེངོ་མིཐཡོ ་ བོ་
གོཉིནིསོ ”ཀྱིནི་འཐུབོ་ཇུསོ་ཤུགོསོ་ཆེཆེནི་པཡོསོ་སྐུལེ་སྤེཆེལེ་བྱསོ་ཏཆེ། མིཚོཚོ་སྔོཡོནི་གྱོནི་སོ་ཆེཆེནི་སྟེཆེངོ་དུ་ལྗངོ་མིདེཡོགོ་
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