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ཕྱོསྐྱོགསེ་འིདུསེ་གསེརི་འིགྱུརི།

པ

ཝང་ཅན་ཅུན་གྱིས་ཧུའུ་ཀྲུའུ་རུ་སྡེ་བའི“ཨུ་ལྷན་གཉིས”ཀྱི་སྐབས་བརྗེའི་འདེམས་བསྐོ་བྱ་བར་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་སྐབས་ནན་གྱིས་བསྟན་དོན།

གྲོསྐྱོང་གསེསེབ་དརི་སྤེསེལ་དང་གཞིཞི་རིཞིམི་བཅོསྐྱོསེ་སྐྱོསྐྱོང་གཞི་ཆེསེད་དུ“གཏན་དུ་མིཞི་འིགྲོསྐྱོ་བའིཞི་བྱ་བའིཞི་རུ་ཁག”ལསེགསེ་པོསྐྱོ་འིཛུགསེ་དགསྐྱོསེ།

ཟླ1པའསྤྱི་ཚེཚེསོ5ཉསྤྱིནི། ཞསྤྱིངོ་ཆསྐྱེནི་ཏངོ་ཨུའསྤྱི་ཧྲུའུ་ཅིསྤྱིའམི་ཞསྤྱིངོ་
ཆསྐྱེནི་དོམིངོསོ་ཆསྐྱེནི་རྒྱུནི་ལསོ་ཨུ་ཡསྐྱོནི་ལྷནི་ཁོངོ་གིསྤྱི་ཀྲུའུ་རེསྐྱེནི་ཝངོ་
ཅིནི་ཅུནི་མིཚེཚོ ་ཤརེ་གྲོསྐྱོ ངོ་ཁྱསྐྱེ རེ་ཧུའུ་ཀྲུའུ་ཧོསྐྱོ རེ་རེསྤྱི གིསོ་རེངོ་སྐྱོསྐྱོ ངོ་
རྫོསྐྱོངོ་དུ་སོསྐྱོངོ་ནིསོ། ཏངོ་གིསྤྱི་སྐོབོསོ་བོཅུ་དོགུ་པའསྤྱི་ཀྲུངོ་ཨུ་ཚེངོ་
འཛོཚོམིསོ་གྲོསྐྱོསོ་ཚེཚོགིསོ་ཐེསྐྱེངོསོ་ལྔ་པ་དོངོ་། ཀྲུངོ་དོབྱངོ་གིསྤྱི་དོཔལ་
འབྱསྐྱོརེ་བྱ་བོའསྤྱི་གྲོསྐྱོསོ་ཚེཚོགིསོ། ཀྲུངོ་དོབྱངོ་གིསྤྱི་ཞསྤྱིངོ་སྡེསྐྱེ་བྱ་བོའསྤྱི་གྲོསྐྱོསོ་
ཚེཚོ གི སོ་དོངོ་ཞསྤྱི ངོ ་ཆསྐྱེ ནི ་ཏངོ་ཨུའསྤྱི ་ སྐོབོསོ་བོཅུ་གིསུམི་པའསྤྱི ་ ཚེངོ་
འཛོཚོ མི སོ་གྲོསྐྱོ སོ ་ཚེཚོ གི སོ་ཐེསྐྱེ ངོ སོ་དོགུ་པའསྤྱི ་ དོགིསྐྱོ ངོ སོ་དོསྐྱོ ནི ་བོཅིསོ་
སློསྐྱོབོ་སྦྱོསྐྱོངོ་དོངོ་ལགི་ལསྐྱེནི་མིཐེརེ་ཕྱིསྤྱིནི་བྱསྐྱེདོ་པའསྤྱི་གིནིསོ་ཚུལ་ལ་
ལྟ་སྐུལ་སློསྐྱོབོ་སྟོསྐྱོནི་དོངོ་། སྡེསྐྱེ་བོའསྤྱི“ ཨུ་ལྷནི་གིཉསྤྱིསོ ”ཀྱསྤྱི་སྐོབོསོ་
བོརྗེསྐྱེའསྤྱི་འདོསྐྱེམིསོ་བོསྐོསྐྱོ་བྱ་བོརེ་རྟསྐྱོགི་ཞསྤྱིབོ་བྱསོ། ཁོསྐྱོསོ་ནིནི་གྱིསྤྱིསོ་
བོསྟོནི་དོསྐྱོནི། སྤྱིསྤྱི་ཁྱབོ་ཧྲུའུ་ཅིསྤྱི་ཞསྤྱི་ཅིསྤྱིནི་ཕིསྤྱིངོ་གིསྤྱི་གིསུངོ་བོཤདོ་གིལ་
ཆསྐྱེནི་དོངོ་འབྲེསྐྱེལ་ཡསྐྱོདོ་གྲོསྐྱོསོ་ཚེཚོགིསོ་ཀྱསྤྱི་དོགིསྐྱོངོསོ་དོསྐྱོནི་གིཏསྤྱིངོ་ཟོབོ་
པའསྤྱི་སྒོསྐྱོ་ནིསོ་སློསྐྱོབོ་སྦྱོསྐྱོངོ་དོངོ་ལགི་ལསྐྱེནི་མིཐེརེ་ཕྱིསྤྱིནི་བྱསྐྱེདོ་པ་དོངོ་།
ཞསྤྱིངོ་ལསོ་ཞསྤྱིངོ་སྡེསྐྱེ་དོསྐྱེངོ་རེབོསོ་ཅིནི་གྱིསྤྱི་འཕིསྐྱེལ་ཚེདོ་ཇེསྐྱེ་མིགྱིསྐྱོགིསོ་སུ་
གིཏསྐྱོངོ་བོ། གྲོསྐྱོངོ་གིསོསྐྱེབོ་དོརེ་སྤེསྐྱེལ་གྱིསྤྱི་དོསྐྱོནི་ཆསྐྱེནི་པསྐྱོ་འདོསྤྱི་ལསྐྱེགིསོ་
པསྐྱོརེ་སྒྲུབོ་དོགིསྐྱོསོ་ནི་གིནིདོ་འགིགི་ནིསྤྱི་སྣེསྐྱེ་འདྲེསྐྱེནི་པ་ལསྐྱེགིསོ་པསྐྱོརེ་
འདོསྐྱེམིསོ་པ་དོངོ་རྒྱུནི་ལསྐྱེགིསོ་པསྐྱོརེ་མིཐུདོ་དོསྐྱེ་སྤུསོ་ཚེདོ་མིཐེསྐྱོ་བོའསྤྱི་
སྒོསྐྱོ་ནིསོ་སྡེསྐྱེ་བོའསྤྱི“ ཨུ་ལྷནི་གིཉསྤྱིསོ ”ཀྱསྤྱི་སྐོབོསོ་བོརྗེསྐྱེའསྤྱི་བྱ་བོརེ་
སྐུལ་འདོསྐྱེདོ་གིཏསྐྱོངོ་བོ་དོངོ་། གྲོསྐྱོངོ་གིསོསྐྱེབོ་དོརེ་སྤེསྐྱེལ་དོངོ་གིཞསྤྱི་
རེསྤྱིམི་བོཅིསྐྱོསོ་སྐྱོསྐྱོངོ་གིསྤྱི་ཆསྐྱེདོ་དུ“ གིཏནི་དུ་མིསྤྱི་འགྲོསྐྱོ་བོའསྤྱི་བྱ་བོའསྤྱི་རུ་
ཁོགི ”
ལསྐྱེགིསོ་པསྐྱོ་འཛུགིསོ་དོགིསྐྱོསོ།
ཝུའུ་ཧྥེསྐྱེངོ་གྲོསྐྱོངོ་རྡལ་ཧོསྐྱོའུ་ཐེསྐྱོའུ་ཀསྐྱོའུ་གིཞནི་སོརེ་གིནིསོ་སྤེསྐྱོ་སྡེསྐྱེ་
གིསོརེ་ནིསོ་ཝངོ་ཅིནི་ཅུནི་གིསོརེ་དུ་བོདོམིསོ་པའསྤྱི་སྡེསྐྱེ་བོའསྤྱི་ཏངོ་
ཀྲིསྤྱི་པུའུ་ཧྲུའུ་ཅིསྤྱི་དོངོ་ཀྲིསྤྱི་པུའུ་ཨུ་ཡསྐྱོནི། ཏངོ་ཡསྐྱོནི་རྒནི་པ། སྡེསྐྱེ་བོའསྤྱི་
ལསོ་བྱསྐྱེདོ་པ། ཚེགིསོ་བོཙུགིསོ་བྱངོ་སྒྲིསྤྱིགི་ཁྱསྤྱིམི་ཚེངོ་གིསྤྱི་ཚེབོ་པ་
དོངོ་། སྡེསྐྱེ་སྡེསྐྱོདོ་ཧྲུའུ་ཅིསྤྱི་དོངོ་པསྐྱོ་དོངོ་ལསོ་བྱསྐྱེདོ་རུ་ཁོགི་གིསྤྱི་མིསྤྱི་སྣེ་
བོཅིསོ་དོངོ་ལྷནི་དུ་བོསྡེདོ་དོསྐྱེ། སྤྱིསྤྱི་ཁྱབོ་ཧྲུའུ་ཅིསྤྱི་ཞསྤྱི་ཅིསྤྱིནི་ཕིསྤྱིངོ་གིསྤྱི་
གིསུངོ་བོཤདོ་གིལ་ཆསྐྱེནི་དོངོ་། ཀྲུངོ་དོབྱངོ་དོངོ་ཞསྤྱིངོ་ཆསྐྱེནི་ཏངོ་
ཨུའསྤྱི་འབྲེསྐྱེལ་ཡསྐྱོདོ་གྲོསྐྱོསོ་ཚེཚོགིསོ་ཀྱསྤྱི་དོགིསྐྱོངོསོ་དོསྐྱོནི་སློསྐྱོབོ་སྦྱོསྐྱོངོ་དོངོ་
ལགི་ལསྐྱེནི་མིཐེརེ་ཕྱིསྤྱིནི་བྱསྐྱེདོ་པའསྤྱི་ཐེདོ་ནིསོ་ཚེངོ་མིརེ་བོསོམི་ཚུལ་
བོརྗེསྐྱེ ་ རེསྐྱེ སོ ་བྱསོ། ཝངོ་ཅིནི་ཅུནི་གྱིསྤྱི སོ ་བོསྟོནི་དོསྐྱོ ནི ། ཏངོ་གིསྤྱི ་
སྐོབོསོ་བོཅུ་དོགུ་པའསྤྱི་ཀྲུངོ་ཨུ་ཚེངོ་འཛོཚོམིསོ་གྲོསྐྱོསོ་ཚེཚོགིསོ་ཐེསྐྱེངོསོ་

ལྔ་པསོ་ཞསྤྱིངོ་ལསོ་དོངོ་ཞསྤྱིངོ་སྡེསྐྱེ་དོམིསྤྱིགིསོ་སུ་བོཟུངོ་ནིསོ་འཕིསྐྱེལ་
རྒྱསོ་སུ་གིཏསྐྱོངོ་བོ་དོངོ་། ཕྱིསྐྱོགིསོ་ཡསྐྱོངོསོ་ནིསོ་གྲོསྐྱོངོ་གིསོསྐྱེབོ་དོརེ་
སྤེསྐྱེལ་ལ་སྐུལ་འདོསྐྱེདོ་གིཏསྐྱོངོ་བོའསྤྱི་འཐེབོ་ཇུསོ་བོཀསྐྱོདོ་སྒྲིསྤྱིགི་བྱསོ་
ཡསྐྱོདོ། འདོསྤྱི་ནིསྤྱི་རྒྱ་ཆསྐྱེའསྤྱི་ཞསྤྱིངོ་པ་མིངོ་ཚེཚོགིསོ་ཀྱསྤྱི་སོསྐྱེམིསོ་ཀྱསྤྱི་རེསྐྱེ་སྒུགི་
ཡསྤྱིནི། ཀྲུངོ་དོབྱངོ་གིསྤྱི་དོཔལ་འབྱསྐྱོརེ་བྱ་བོའསྤྱི་གྲོསྐྱོསོ་ཚེཚོགིསོ་ཀྱསྤྱིསོ་
དོབུལ་ཐེརེ་འགིགི་སྒྲིསྐྱོལ་གྱིསྤྱི་གྲུབོ་འབྲེསོ་སྲ་བོརྟནི་དོངོ་རྒྱ་བོསྐྱོསྐྱེདོ་
པ་དོསྐྱེ་གྲོསྐྱོངོ་གིསོསྐྱེབོ་དོརེ་སྤེསྐྱེལ་གིཏསྐྱོངོ་བོ་དོངོ་སྦྲེསྐྱེལ་མིཐུདོ་ལསྐྱེགིསོ་
པསྐྱོ་བྱསྐྱེདོ་དོགིསྐྱོསོ་པ་གིསོལ་པསྐྱོརེ་བོཏསྐྱོནི་ཡསྐྱོདོ་པསོ། ཞསྤྱིངོ་པ་མིངོ་
ཚེཚོགིསོ་ཀྱསྤྱི་ཡསྤྱིདོ་ཆསྐྱེསོ་དོངོ་རྩསྐྱོལ་ཤུགིསོ་ཆསྐྱེསོ་ཆསྐྱེརེ་སྐུལ་སློསྐྱོངོ་བྱསོ་
ཡསྐྱོ དོ ། ཀྲུངོ་དོབྱངོ་གིསྤྱི ་ ཞསྤྱི ངོ ་སྡེསྐྱེ ་ བྱ་བོའསྤྱི ་ གྲོསྐྱོ སོ ་ཚེཚོ གི སོ་ཀྱསྤྱི སོ ་ཏངོ་
ཡསྐྱོངོསོ་དོངོ་སྤྱིསྤྱི་ཚེཚོགིསོ་ཡསྐྱོངོསོ་ཀྱསྤྱི་སྟོསྐྱོབོསོ་ཤུགིསོ་སྤྱིདོ་ནིསོ་གྲོསྐྱོངོ་
གིསོསྐྱེབོ་དོརེ་སྤེསྐྱེལ་ལ་སྐུལ་འདོསྐྱེདོ་བོཏངོ་སྟོསྐྱེ། ཞསྤྱིངོ་ལསོ་དོསྐྱེ་སྤུསོ་
ཚེདོ་མིཐེསྐྱོ ནི ་པསྐྱོ ་ དོངོ་ལསོ་ཕྱིསྐྱོ དོ ་མིཐེསྐྱོ ནི ་པསྐྱོ ་ ཡསྐྱོ ངོ ་བོ་དོངོ་། གྲོསྐྱོ ངོ ་
གིསོསྐྱེབོ་དོསྐྱེ་གིནིསོ་སྡེསྐྱོདོ་ལསོ་འཚེམི་ཡསྐྱོངོ་བོ། ཞསྤྱིངོ་པ་འབྱསྐྱོརེ་ཕྱུགི་
ལྡནི་པརེ་སྐུལ་བོ་བོཅིསོ་ནིནི་གྱིསྤྱི སོ ་བོསྟོནི་པ་ནིསྤྱི ་ ཞསྤྱི ངོ ་པ་མིངོ་
ཚེཚོ གི སོ་ཀྱསྤྱི ་ སོསྐྱེ མི སོ་ཀྱསྤྱི ་ ཟོབོ་སོརེ་ཟུགི་པའསྤྱི ་ སྐོདོ་ཆ་རེསྐྱེ དོ ། གྲོསྐྱོ ངོ ་
གིསོསྐྱེབོ་དོརེ་སྤེསྐྱེལ་གིཏསྐྱོངོ་དོགིསྐྱོསོ་ནི་མིསྤྱི་ནིསྤྱི་གིནིདོ་འགིགི་ཡསྤྱིནི་ལ།
མིསྤྱི་དོརེ་སྤེསྐྱེལ་གིཏསྐྱོངོ་དོགིསྐྱོསོ་ནི་སློསྐྱོབོ་སྦྱོསྐྱོངོ་ཨངོ་དོངོ་པསྐྱོརེ་འཛོཛིནི་
དོགིསྐྱོསོ་ཤསྤྱིངོ་། སློསྐྱོབོ་སྦྱོསྐྱོངོ་ཁྲོསྐྱོདོ་རྒྱལ་ཁོབོ་ཀྱསྤྱི་དོསྐྱོནི་ཆསྐྱེནི་ལ་སོསྐྱེམིསོ་
ཁུརེ་དོངོ་ཏངོ་གིསྤྱི་སྲསྤྱིདོ་ཇུསོ་ཁོསྐྱོངོ་དུ་ཆུདོ་པ། སྡེསྐྱེ་མིསྤྱིའསྤྱི་འདོསྐྱོདོ་བློསྐྱོ་
དོངོ་རེསྐྱེ་སྒུགི་ལ་རྒྱུསོ་ལསྐྱོནི་བོཅིསོ་བྱསྐྱེདོ་དོགིསྐྱོསོ། གྲོསྐྱོངོ་གིསོསྐྱེབོ་དོརེ་
སྤེསྐྱེལ་གིཏསྐྱོངོ་དོགིསྐྱོསོ་ནི་ཐེསྐྱོནི་ལསོ་དོརེ་སྤེསྐྱེལ་གིཏསྐྱོངོ་བོ་ནིསྤྱི་འདོསྐྱེགིསོ་
སྐྱོསྐྱོརེ་ཡསྤྱིནི་ལ། ཐེསྐྱོནི་ལསོ་འཕིསྐྱེལ་རྒྱསོ་གིཏསྐྱོངོ་བོ་བོརྒྱུདོ་མིསྤྱི་རེསྐྱེ་རེསྐྱེརེ་
ལསོ་ཀ་ལསོ་རྒྱུ་ཡསྐྱོདོ་པ་དོངོ་སྒོསྐྱོརེ་མིསྐྱོ་འཚེཚོལ་རྒྱུ་ཡསྐྱོདོ་པརེ་བྱསྐྱེདོ་
ཅིསྤྱིངོ་། ཚེངོ་མི་ཕྱུགི་པསྐྱོརེ་གྱུརེ་ནི་དོ་གིཟོསྐྱོདོ་ཕྱུགི་པསྐྱོ་ཡསྤྱིནི། གྲོསྐྱོངོ་
གིསོསྐྱེ བོ ་དོརེ་སྤེསྐྱེ ལ ་གིཏསྐྱོ ངོ ་དོགིསྐྱོ སོ ་ནི་ཡུལ་སྲསྐྱོ ལ ་དོཔལ་ཡསྐྱོ ནི ་ནིསྤྱི ་
འཛོཛིནི་ཐེགི་ལྟ་བུ་ཡསྤྱིནི་ལ། ཁྱསྤྱིམི་སྲསྐྱོལ་བོཟོངོ་པསྐྱོ་གིསོསྐྱོ་སྐྱོསྐྱོངོ་བྱསྐྱེདོ་
པ་དོངོ་། ཁྱསྤྱིམི་སྲསྐྱོལ་ལ་བོརྟསྐྱེནི་ནིསོ་དོམིངོསོ་སྲསྐྱོལ་ལ་སྐུལ་འདོསྐྱེདོ་
གིཏསྐྱོངོ་བོ། དོམིངོསོ་སྲསྐྱོལ་ལ་བོརྟསྐྱེནི་ནིསོ་ཡུལ་སྲསྐྱོལ་དོརེ་སྤེསྐྱེལ་
གིཏསྐྱོངོ་བོ་དོངོ་། དོཔལ་ཡསྐྱོནི་བོདོསྐྱེ་ཐེངོ་གིསྤྱི་འཚེཚོ་བོ་རེསྐྱོལ་སྟོངོསོ་
དོརེ་སྤེསྐྱེལ་གིཏསྐྱོངོ་དོགིསྐྱོསོ། གྲོསྐྱོངོ་གིསོསྐྱེབོ་དོརེ་སྤེསྐྱེལ་གིཏསྐྱོངོ་དོགིསྐྱོསོ་
ནི་བོསོམི་པའསྤྱི་རྣམི་པ་ནིསྤྱི་གིཞསྤྱི་རྩ་ཡསྤྱིནི་ལ། ལསོ་ལ་བོརྩསྐྱོནི་ཞསྤྱིངོ་
ཕྱུགི་འགྱུརེ་གྱིསྤྱི་སྙིསྤྱིངོ་སྟོསྐྱོབོསོ་ལྡནི་པ་དོངོ་། རེངོ་སྟོསྐྱོབོསོ་རེངོ་སྤེསྐྱེལ་

གྱིསྤྱི་ནིངོ་སྐྱོསྐྱེདོ་ནུསོ་ཤུགིསོ་སྐུལ་སློསྐྱོངོ་བྱསོ་ཏསྐྱེ། རེངོ་འགུལ་སྒོསྐྱོསོ་
གྲོསྐྱོངོ་གིསོསྐྱེབོ་དོརེ་སྤེསྐྱེལ་གྱིསྤྱི་དོམིགི་འཐེབོ་གིཙོཚོ་བོསྐྱོའ་ཛི ནིངོ་ཞུགིསོ་
དོགིསྐྱོསོ། གྲོསྐྱོངོ་གིསོསྐྱེབོ་དོརེ་སྤེསྐྱེལ་གིཏསྐྱོངོ་དོགིསྐྱོསོ་ནི་བོསོམི་བློསྐྱོ་བོརྗེསྐྱེ་
རེསྐྱེསོ་དོངོ་མིཉམི་འདྲེསྐྱེ སོ ་བྱསྐྱེ དོ ་པ་ནིསྤྱི ་ ཐེསྐྱེ གི ་བྱདོ་ཡསྤྱི ནི ་ལ། ཕྱིསྤྱི ་ རུ་
སོསྐྱོངོ་ནིསོ་སློསྐྱོབོ་སྦྱོསྐྱོངོ་དོངོ་ཉམིསོ་མྱོསྐྱོངོ་ལསྐྱེནི་པ་དོངོ་། འདུ་ཤསྐྱེསོ་
དོངོ་བྱསྐྱེདོ་ཐེབོསོ་ནིངོ་འདྲེསྐྱེནི་བྱསོ་ཏསྐྱེ། སྔོསྐྱོནི་ཐེསྐྱོནི་ཉམིསོ་མྱོསྐྱོངོ་དོསྐྱེ་
གྲོསྐྱོ ངོ ་གིསོསྐྱེ བོ ་དོརེ་སྤེསྐྱེ ལ ་གིཏསྐྱོ ངོ ་བོརེ་སྐུལ་འདོསྐྱེ དོ ་གིཏསྐྱོ ངོ ་བོའསྤྱི ་
བོསོམི་བློསྐྱོའ ་ཛི ཁོ་གིཏདོ་འཇེལ་ཐེབོསོ་སུ་བོསྒྱུརེ་དོགིསྐྱོསོ། གྲོསྐྱོངོ་
གིསོསྐྱེབོ་དོརེ་སྤེསྐྱེལ་གིཏསྐྱོངོ་དོགིསྐྱོསོ་ནི་སློསྐྱོབོ་གིསོསྐྱོརེ་ཤུགིསོ་རྒྱགི་པ་
ནིསྤྱི་གིཞསྤྱི་གིནིསོ་ཡསྤྱིནི་ལ། དྲེསྤྱིནི་གིཟོསྐྱོའ་ཛི སློསྐྱོབོ་གིསོསྐྱོརེ་ཤུགིསོ་བོསྣེནི་
ནིསོ་མིསྤྱི ་རེསྤྱི གིསོ་མིཐུནི་སྒྲིསྤྱི ལ་ཡརེ་ཐེསྐྱོ ནི་གྱིསྤྱི ་སློསྐྱོ བོ ་གིསོསྐྱོ རེ་ཤུགིསོ་
རྒྱགི་པ་དོངོ་། དོཀའ་སྤྱིདོ་འབོདོ་འཐེབོ་ཀྱསྤྱི་སློསྐྱོབོ་གིསོསྐྱོརེ་ཤུགིསོ་
རྒྱགི་པ། ཏངོ་གིཤསྤྱིསོ་སློསྐྱོབོ་གིསོསྐྱོརེ་ཤུགིསོ་རྒྱགི་པ་བོཅིསོ་ཀྱསྤྱིསོ་
གྲོསྐྱོ ངོ ་གིསོསྐྱེ བོ ་དོརེ་སྤེསྐྱེ ལ ་ཡསྐྱོ ངོ ་བོརེ་དྲེངོ་ནུསོ་གིཅིསྤྱི གི ་སྡུདོ་བྱསྐྱེ དོ ་
དོགིསྐྱོསོ།
ཝངོ་ཅིནི་ཅུནི་གྱིསྤྱིསོ་ནིནི་གྱིསྤྱིསོ་བོསྟོནི་དོསྐྱོནི། མིགིསྐྱོ་ཁྲོསྤྱིདོ་ཚེནི་
ཁོགི་གིསོརེ་པསོ་ལསོ་འགིནི་གིསོརེ་པ་ཕྲགི་ཏུ་ཁུརེ་ཡསྐྱོདོ་པསོ།
གྲོསྐྱོ ངོ ་གིསོསྐྱེ བོ ་དོརེ་སྤེསྐྱེ ལ ་གིཏསྐྱོ ངོ ་བོ་ནིསྤྱི ་ སྡེསྐྱེ ་ བོའསྤྱི“ ཨུ་ལྷནི་
གིཉསྤྱིསོ ”ཀྱསྤྱི་སྐོབོསོ་བོརྗེསྐྱེ་རྗེསྐྱེསོ་ཀྱསྤྱི་བྱ་བོའསྤྱི་སྤྱིསྤྱིའསྤྱི་འཛོཛིནི་ཐེགི་ལྟ་བུ་
ཡསྤྱིནི། ཁྲོསྤྱིམིསོ་དོངོ་སྒྲིསྤྱིགི་སྲསྐྱོལ་གིཞསྤྱིརེ་འཛོཛིནི་པ་དོངོ་། ནུསོ་ལྡནི་
དོངོ་གིསྐྱོ་རེསྤྱིམི་ལྡནི་པའསྤྱི་སྒོསྐྱོ་ནིསོ་སྡེསྐྱེ་བོའསྤྱི“ ཨུ་ལྷནི་གིཉསྤྱིསོ ”ཀྱསྤྱི་
སྐོབོསོ་བོརྗེསྐྱེའསྤྱི་འདོསྐྱེམིསོ་བོསྐོསྐྱོ་བྱ་བོ་ལསྐྱེགིསོ་སྒྲུབོ་བྱསོ་ཏསྐྱེ། སྐོབོསོ་
བོརྗེསྐྱེའསྤྱི་འདོསྐྱེམིསོ་བོསྐོསྐྱོའ་ཛི རྗེསྐྱེསོ་ཀྱསྤྱི་སྡེསྐྱེ་བོའསྤྱི“ ཨུ་ལྷནི་གིཉསྤྱིསོ ”ཀྱསྤྱི་
ཁོསྐྱོངོསོ་མིསྤྱིརེ་སློསྐྱོབོ་སྦྱོསྐྱོངོ་དོངོ་གིསོསྐྱོ་སྦྱོསྐྱོངོ་བྱ་རྒྱུརེ་རྩ་འཛུགིསོ་ཡགི་པསྐྱོ་
བྱསྐྱེདོ་པ་དོངོ་། ཏངོ་ཡསྐྱོནི་དོངོ་སྡེསྐྱེ་མིསྤྱིསོ“ ཨུ་ལྷནི་གིཉསྤྱིསོ ”ཀྱསྤྱི་ཚེནི་
ཁོགི་གིསྤྱི་བྱ་བོརེ་དོཔྱདོ་གླེསྐྱེངོ་ནིངོ་རྐྱེསྐྱེནི་འཛུགིསོ་དོགིསྐྱོསོ། སྐོབོསོ་
གིསོརེ་པའསྤྱི་སྡེསྐྱེ་བོའསྤྱི“ ཨུ་ལྷནི་གིཉསྤྱིསོ ”ཀྱསྤྱི་ཚེནི་ཁོགི་གིསྤྱི་ཁོསྐྱོངོསོ་
མིསྤྱིསོ་གིཞུངོ་དྲེངོ་ཚུལ་མིཐུནི་དོངོ་སྒོསྐྱེརེ་སོསྐྱེམིསོ་མིསྐྱེདོ་པའསྤྱི་སྒོསྐྱོ་ནིསོ་
གིསོསྐྱོ ལ ་འབུལ་བྱསྐྱེ དོ ་དོགིསྐྱོ སོ ་ཤསྤྱི ངོ ་། བོསོམི་ཚུལ་ཡསྐྱོ དོ ་ལ་བྱསྐྱེ དོ ་
ཐེབོསོ་ཀྱངོ་ཡསྐྱོདོ་པ་དོངོ་། ལསོ་ཀ་ལསོ་ཐུབོ་པ་དོངོ་ལསོ་ཀ་
ལསྐྱེགིསོ་པརེ་བོསྒྲུབོསོ་ནིསོ། ཡུལ་མིསྤྱི་སྤུནི་ཟླ་རྣམིསོ་ལ་མིཐུནི་
སྒྲིསྤྱིལ་དོངོ་སྣེསྐྱེ་ཁྲོསྤྱིདོ་སྒོསྐྱོསོ་གྲོསྐྱོངོ་གིསོསྐྱེབོ་དོརེ་སྤེསྐྱེལ་གིཏསྐྱོངོ་བོའསྤྱི་བོགྲོསྐྱོདོ་
ལམི་དུ་བོསྐྱོསྐྱོདོ་དོགིསྐྱོསོ། །

“ ལྔ་བོཅུ་གིསུམི ”གྱིསྤྱི་ཚུནི་དུ། རེངོ་ཞསྤྱིངོ་གིསྤྱིསོ“ ཁུལ་གིསུམི་རྒྱུདོ་གིཅིསྤྱིགི ”གིསྤྱི་ཞསྤྱིངོ་ཕྱུགིསོ་ལསོ་འཕིསྐྱེལ་རྒྱསོ་ཀྱསྤྱི་རྣམི་པ་ཧུརེ་ཐེགི་གིསྤྱིསོ་སྒྲིསྤྱིགི་འཛུགིསོ་བྱསོ་ཏསྐྱེ། སྐྱོསྐྱེ་ཁོམིསོ་ཞསྤྱིངོ་ཕྱུགིསོ་ལསོ་ལྗངོ་མིདོསྐྱོགི་དོངོ་སྤུསོ་ཚེདོ་

མིཐེསྐྱོནི་པསྐྱོའ་ཛི ངོངོ་འཕིསྐྱེལ་རྒྱསོ་འགྲོསྐྱོ་བོརེ་སྐུལ་སྤེསྐྱེལ་བྱསོ་ནིསོ། ལྗངོ་མིདོསྐྱོགི་སྐྱོསྐྱེ་ལྡནི་ཟོསྐྱོངོ་རྟགིསོ་བོསྐྲུནི་པ་དོངོ་། རེསྐྱོངོ་འབྲེསྐྱོགི་པའསྤྱི་ཡསྐྱོངོ་སྒོསྐྱོ་རྒྱུནི་ཆདོ་མིསྐྱེདོ་པརེ་འཕིརེ་ཞསྤྱིངོ་། མིཐེསྐྱོ་སྒོངོ་གིསྤྱི་ཁྱདོ་ལྡནི་དོསྐྱེངོ་རེབོསོ་སྐྱོསྐྱེ་ཁོམིསོ་ཞསྤྱིངོ་
ཕྱུགིསོ་ལསོ་རྒྱུནི་ཆདོ་མིསྐྱེདོ་པརེ་སྐྱོསྐྱོནི་བྲེལ་ངོངོ་འཕིསྐྱེལ་རྒྱསོ་འགྲོསྐྱོ་བོ་མིངོསྐྱོནི་འགྱུརེ་བྱསོ།

རྒྱུདོ་བོཟོངོ་ནིསྐྱོརེ་ནིགི།

ནིསོ་ལ་ལསྐྱོ་ལསྐྱེགིསོ་བྱུངོ་བོ།

