
（པར་ངོས13པར་མཐུད་པ།）ཁ་ཆག་སྣ་རེལེ་དུ་གྱུརེ་པའིཁྲི་
ཤཁྲིངོ་གཁྲི་ཉལེ་ཁྲཁྲི་དདེའིཁྲི་སྟདེངོ་ནསེ་མོལྡོ་རེངོ་ཚོཚོད་ལྟའིཁྲི་ཕྱིཁྲིརེ་དུ་འིགྲེདེ་
ལྡལྡོག་ཡོངོ་ཡོངོ་རྒྱག་པའིཁྲི་གལྡོམོསེ་གཤཁྲིསེ་ཤཁྲིག་ཀྱངོ་ཆགསེ་ཡོལྡོད།
དདེ་ནཁྲི་མོལྡོ་རེངོ་གཁྲི་སྣངོ་ངོལྡོརེ་ཐལྡོརེ་ལེ་ཉདེ་བའིཁྲི་ཉལེ་ཁྲཁྲི་དདེའིཁྲི་སྟདེངོ་ནསེ་
འིགྲེདེ་ལྡལྡོག་ཡོངོ་ཡོངོ་བྱསེ་རྗེདེསེ། ཉལེ་ཁྲཁྲིའིཁྲི་ཙཙིརེ་སྒྲོ་གཞིཁྲི་ནསེ་
འིཇགསེ་འིགྲེལྡོ་བརེ་སེདེམོསེ་ཡོལྡོད། དལྡོན་དམོ་དུ། ཉལེ་ཁྲཁྲི་དདེའིཁྲི་
ཙཙིརེ་སྒྲོ་འིཇགསེ་སེལྡོངོ་བ་མོཁྲིན་ལེ། མོལྡོ་རེངོ་ཐངོ་ཆད་ནསེ་གཉཁྲིད་
སེལྡོངོ་བ་རེདེད།
ངོ་རེངོ་ཨ་ནདེ་སྨྱོལྡོན་པའིཁྲི་སྒོལྡོ་ཁ་རུ་འིགྲེདེངོ་ནསེ། ཨ་ནདེ་སྨྱོལྡོན་པ་

ཤཁྲི་ཡོལྡོད་མོདེད་ཐད་ལེ་སེདེམོསེ་ཁྲལེ་བྱསེ་ཏདེ་སྡལྡོད་པའིཁྲི་སྐབསེ་སུ།
ཁ་བ་བསྟུད་མོརེ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་འིབབ་བཞིཁྲིན་འིདུག མོཁྲི་རེདེ་
འིགའི་ཡོངོ་ཨ་ནདེ་སྨྱོལྡོན་པའིཁྲི་སྒོལྡོ་ཁ་བརྒྱུད་དདེ།“ དདེ་རེཁྲིངོ་ཨ་ནདེ་
སྨྱོལྡོན་པ་གངོ་དུ་བུད་སེལྡོངོ་བ་ཡོཁྲིན་ནམོ། ཤ་ཚོ་ལེདེ”ཞིདེསེ་ཁ་བརྡོ་
བྱདེད་ཞིལྡོརེ་དུ་བུད་འིགྲེལྡོ། ངོ་རེངོ་སྔརེ་བཞིཁྲིན་ཨ་ནདེ་སྨྱོལྡོན་པའིཁྲི་
ཕྱིལྡོགསེ་ལེ་བསེམོ་གཞིཁྲིག་བྱསེ་ནསེ་ཡུད་ཙམོ་ལེ་ཧོལྡོན་ཐལྡོརེ་བ་
ལྟརེ་ལུསེ་སེལྡོངོ་། བརེ་སྐབསེ་དདེརེ། གངོ་ནསེ་ཡོལྡོངོ་བ་མོཁྲི་ཤདེསེ་
པའིཁྲི་སྐྱདེསེ་པ་ཞིཁྲིག་ངོའིཁྲི་མོདུན་དུ་འིགྲེདེངོ་ནསེ།“ཨ་ནདེ་སྨྱོལྡོན་པ་
མོཐལྡོངོ་སེལྡོངོ་ངོམོ”ཞིདེསེ་དྲཁྲིསེ་བྱུངོ་། སྐྱདེསེ་པ་དདེའིཁྲི་མོཁྲིག་ཟུངོ་དུ་
ཁདེརེ་ཧྲེདེངོ་གཁྲི་རྣམོ་འིགྱུརེ་ཞིཁྲིག་མོངོལྡོན་ཞིཁྲིངོ་། སྤུ་ལུད་དངོ་རྩྭ་ལུད་
ཀྱཁྲིསེ་འིགལྡོསེ་པའིཁྲི་སྐྲ་ལེལྡོ་རེཁྲིངོ་མོལྡོའི ཙི་རྩེདེ་རུ། ཁ་བའིཁྲི་འིདབ་མོ་རེདེ་
འིགའི་ཆབ་རེལྡོམོ་དུ་གྱུརེ་ཅིཁྲིངོ་། ཁ་བའིཁྲི་འིདབ་མོ་ཁ་ཤསེ་ཤཁྲིག་
སྐྲའིཁྲི་རྩེདེ་མོལྡོ་ནསེ་ལྷུངོ་སྟདེ། གདལྡོངོ་པའིཁྲི་གཡོསེ་གཡོལྡོན་གཉཁྲིསེ་
ནསེ་མོཁྲིག་ཆུའིཁྲི་ཟལྡོལེ་གྱིཁྲིསེ་མོརེ་འིགྲེཁྲིལེ་བཞིཁྲིན་འིདུག དལྡོན་དམོ་
དུ་སྐྱདེསེ་པ་དདེའིངོ་སྨྱོལྡོན་པ་ཞིཁྲིག་རེདེད། ཡོཁྲིན་ནའིངོ་སྐྱདེསེ་པ་སྨྱོལྡོན་པ་
དདེ་ཨ་ནདེ་སྨྱོལྡོན་པ་དངོ་ཅུངོ་ཙམོ་མོཁྲི་འིདྲ་སྟདེ། ཁལྡོ་ལེ་བདག་པལྡོ་ཡོལྡོད།
ཁལྡོ་རེངོ་ནམོ་རྒྱུན་ཁལྡོངོ་ཚོཚོའིཁྲི་ཁྱིཁྲིམོ་གྱིཁྲི་རེ་བའིཁྲི་ནངོ་དུ་ལྕགསེ་ཐག་
ཅིཁྲིག་གཁྲིསེ་སྒྲོལྡོག་བརྒྱབ་ནསེ་ཁྱིཁྲི་བཞིཁྲིན་བཏགསེ་ཡོལྡོད་ཅིཁྲིངོ་།
ཁལྡོསེ་ཀྱངོ་ཁྱིཁྲི་བཞིཁྲིན་ལྕགསེ་ཐག་དདེ་སེཁྲིལེ་སྒྲོ་དངོ་བཅིསེ་ཡོརེ་
འིདྲུད་མོརེ་འིདྲུད་བྱསེ་ནསེ་རེ་བའིཁྲི་ནངོ་ནསེ་རྒྱུག་པ་རེདེད།
རྣམོ་པ་དདེ་མོཁྲི་སུསེ་མོཐལྡོངོ་ནའིངོ་དབངོ་མོདེད་དུ་ཤ་ཚོ་དངོ་སྙིཁྲིངོ་
རྗེདེའིཁྲི་བླལྡོ་ཞིཁྲིག་སྐྱདེ་སྲིཁྲིད་མོལྡོད། ཡོཁྲིན་ནའིངོ་མོཁྲི་ལེ་ལེསེ་རྩེདེད་མོལྡོའི ཙི་
ཚུལེ་དུ།“སེ་འིདཁྲིའིཁྲི་མོཁྲིངོ་ལེ་སྨྱོལྡོན་པའིཁྲི་སེ་ཆ་ཞིདེསེ་བཏགསེ་ན་
ཆལྡོག་གམོ”ཞིདེསེ་འིདྲཁྲི་བཞིཁྲིན་འིདུག རྒྱུ་མོཚོན་ནཁྲི་སེ་འིདཁྲིརེ་
སྨྱོལྡོན་པ་གསུམོ་བཞིཁྲི་ཞིཁྲིག་ཡོལྡོད་པསེ་ཡོཁྲིན། ཡོཁྲིན་ནའིངོ་ཁྱིཁྲི ་
བཞིཁྲིན་བཏགསེ་པའིཁྲི་སྐྱདེསེ་པ་སྨྱོལྡོན་པ་ཁལྡོ་རེངོ་དདེ་རེཁྲིངོ་ཤལྡོརེ་འིདུག
ཁྱིཁྲི་ཞིཁྲིག་ཤལྡོརེ་བ་བཞིཁྲིན་ལྕགསེ་ཐག་ཀྱངོ་དྲུད་ནསེ་ཤལྡོརེ་འིདུག
སྨྱོལྡོན་པ་དདེ་གློལྡོ་བུརེ་དུ་ངོའིཁྲི་མོདུན་དུ་འིགྲེདེངོ་ནསེ“ཨ་ནདེ་སྨྱོལྡོན་པ་
མོཐལྡོངོ་བྱུངོ་ངོམོ”ཞིདེསེ་སྐད་ཆ་དྲཁྲིསེ་ཡོལྡོངོ་དུསེ། ངོ་རེངོ་སྐྲག་ནསེ་
འིཕག་འིཚོག་དངོ་བཅིསེ“སྨྱོལྡོན་པ”ཞིདེསེ་སྡརེ་སྐད་ཤལྡོརེ་བཞིཁྲིན

“ མོཐལྡོངོ་མོ་བྱུངོ་།”“ མོཐལྡོངོ་མོ་བྱུངོ”ཞིདེསེ་ལེན་བཏབ།
སྐྱདེསེ་པ་དདེསེ་ངོ་ལེ“ ཅིཁྲིའིཁྲི་ཕྱིཁྲིརེ་འིཕག་འིཚོག་ཤལྡོརེ་འིདུག་པ་
ཡོཁྲིན། ཁྱིལྡོད་ངོལྡོ ་མོ་སྨྱོལྡོན་པ་རེདེད་འིདུག”ཟདེརེ་བཞིཁྲིན་ངོ་ལེ་
བལྟསེ་བྱུངོ་། ཁལྡོའི ཙི་མོཁྲིག་ཟུངོ་གཁྲི་ནངོ་དུ་སྤྱིཁྲིརེ་བཏངོ་གཁྲི་མོཁྲི་ཞིཁྲིག་
ལེ་ལྡན་མོཁྲི་སྲིཁྲིད་པའིཁྲི་ཐངོ་ཆད་དངོ་རེདེ་བ། བྱམོསེ་བརྩེདེ་དངོ་རེདེ་
སྨོལྡོན་གྱིཁྲི་གཏམོ་རྒྱུད་ཅིཁྲིག་མོངོའི་འིདུག་པསེ། ངོ་ཡོངོ་རེངོ་དབངོ་
མོདེད་པརེ་སྨྱོལྡོན་པའིཁྲི་ཉདེ་སེརེ་བཏུད་ནསེ་ཁལྡོའི ཙི་མོཁྲིག་ཟུངོ་གཁྲི་གཏམོ་
རྒྱུད་དདེ་ཚོཚོ་ལེ་ཧོད་སེལྡོངོ་། བརེ་སྐབསེ་དདེརེ། ཁ་བའིཁྲི་འིདབ་མོ་
ཞིཁྲིག་ངོའིཁྲི་མོཁྲིག་གཡོསེ་ཀྱཁྲི་རྫིཁྲི་མོའིཁྲི་སྟདེངོ་དུ་བབསེ་ནསེ་ཁལྡོའི ཙི་མོཁྲིག་
ཟུངོ་ལེསེ་མོངོལྡོན་པའིཁྲི་ཡོཁྲིད་འིལྡོངོ་གཁྲི་གཏམོ་རྒྱུད་ཀྱངོ་གཞིཁྲི་ནསེ་
བསྒྲོཁྲིབསེ་སེལྡོངོ་།
སྨྱོལྡོན་པསེ་ངོ་ལེ་སྨྱོལྡོན་པ་རེདེད་འིདུག་ཟདེརེ། ངོསེ་སྨྱོལྡོན་པ་ལེ་

སྨྱོལྡོན་པ་རེདེད་ཅིདེསེ་བཤད། དལྡོན་ངོལྡོ་མོ་སུ་ཞིཁྲིག་སྨྱོལྡོན་པ་ཡོཁྲིན་ནམོ།
ངོསེ་ཡོངོ་བསྐྱརེ་སྨྱོལྡོན་པ་དདེའིཁྲི་སྐད་ཆ་ལེ་བསེམོ་བླལྡོ་བཏངོ་བ་
ཡོཁྲིན། ཡོཁྲིན་ནའིངོ་། ངོསེ་ཇཁྲི་ལྟརེ་བསེམོ་བླལྡོ་བཏངོ་ནའིངོ་། ངོ་ནཁྲི་

སྨྱོལྡོན་པ་ཞིཁྲིག་ཡོཁྲིན་པ་གཏན་ནསེ་ཚོཚོརེ་མོ་བྱུངོ་ལེ། ངོ་རེངོ་སྨྱོལྡོན་པ་
ཞིཁྲིག་བྱ་འིདལྡོད་ཀྱངོ་མོདེད། སྐྱདེསེ་པ་དདེའིངོ་ཁ་རེལྡོག་གདེརེ་ངོའིཁྲི་
མོདུན་དུ་འིགྲེདེངོ་ནསེ། ངོའིཁྲི་སྐད་ཆ་དདེ་ལེ་བསེམོ་བླལྡོ་གཏལྡོངོ་
བཞིཁྲིན་ཡོལྡོད་པ་འིདྲ། ཁལྡོསེ་ཀྱངོ་ཇཁྲི་ལྟརེ་བསེམོ་བླལྡོ་བཏངོ་ནའིངོ་།
ཁལྡོ་རེངོ་སྨྱོལྡོན་པ་ཡོཁྲིན་པ་རྟོལྡོགསེ་ཀྱཁྲིན་མོདེད་ལེ། ཁལྡོ་རེངོ་ཡོངོ་ངོ་ལྟརེ་
སྨྱོལྡོན་པ་ཞིཁྲིག་བྱ་འིདལྡོད་མོདེད་པ་འིདྲ། ཁ་བ་ད་དུངོ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་
འིབབ་བཞིཁྲིན་འིདུག མོཚོམོསེ་མོ་ཆད་པརེ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་
འིབབ་བཞིཁྲིན་འིདུག ངོདེད་གཉཁྲིསེ་ཀྱཁྲི་བརེ་དུ་འིཚོངོ་ཁ་ཤཁྲིག་ཤཁྲིག་
ཏུ་འིབབ་བཞིཁྲིན་འིདུག
ཨ་ནདེ་སྨྱོལྡོན་པ་ད་དུངོ་མོཐལྡོངོ་ཡུལེ་དུ་མོཁྲི་འིདུག ཨ་ནདེ་སྨྱོལྡོན་

པ་ངོལྡོ་མོ་ཤཁྲི་ཚོརེ་བ་ཡོཁྲིན་ནམོ། དདེ་རེཁྲིངོ་གཁྲི་གྲེངོ་ངོརེ་གྱིཁྲིསེ་ཨ་ནདེ་
སྨྱོལྡོན་པ་ཕྱིཁྲི་མོའིཁྲི་ཡུལེ་དུ་ཁྲཁྲིད་སེལྡོངོ་བ་ཡོཁྲིན་ནམོ། དདེ་རེཁྲིངོ་གཁྲི་ཁ་བ་
འིདཁྲིསེ་ཆདེད་དུ་ཨ་ནདེ་སྨྱོལྡོན་པ་ལེ་སྐྱདེལེ་མོ་བྱདེད་བཞིཁྲིན་ཡོལྡོད་དམོ།
ངོ་རེངོ་སླརེ་ཡོངོ་འིཁྲཁྲིསེ་ཀྱཁྲི་སྐྱདེསེ་པ་སྨྱོལྡོན་པ་དདེ་ལེ་འིཇཁྲིགསེ་སྐྲག་
སྐྱདེ་ཞིལྡོརེ་དུ། དདེ་ལྟརེ་བསེམོ་བླལྡོ་གཏལྡོངོ་བཞིཁྲིན་པའིཁྲི་དུསེ་སུ། སྐྱདེསེ་
པ་སྨྱོལྡོན་པ་དདེསེ་ངོ་ལེ།“ཁལྡོ་རེདེ་སྨྱོལྡོན་པ། འིགྲེལྡོ། ཨ་ནདེ་སྨྱོལྡོན་པའིཁྲི་
ཁྱིཁྲིམོ་དུ་འིགྲེལྡོ”ཟདེརེ། སྐད་ཆ་དདེ་ཐལྡོསེ་མོ་ཐག་ངོ་རེངོ་སླརེ་ཡོངོ་
འིཕག་འིཚོག་ཅིཁྲིག་ཤལྡོརེ་སེལྡོངོ་སྟབསེ། ཁལྡོསེ་ངོ་ལེ།“ལྟལྡོསེ་དངོ་།
ངོལྡོ་མོ་སྨྱོལྡོན་པ་རེདེད། དདེརེ་ཅིཁྲི་ཞིཁྲིག་སྐྲག་རྒྱུ་འིདུག”ཅིདེསེ་ཟདེརེ་ནསེ།
ཁལྡོ་རེངོ་ཨ་ནདེ ་སྨྱོལྡོན་པའིཁྲི ་རེ་སྒོལྡོ ་རུ་ཁ་གཏད་ནསེ་བུད་སེལྡོངོ་།
བཙའི་ཆགསེ་པའིཁྲི་ལྕགསེ་ཐག་དདེ་ཁལྡོའི ཙི་གལྡོམོསེ་འིགྲེལྡོསེ་དངོ་
བསྡལྡོངོསེ་ནསེ་དྲུད་བྱུངོ་། ལྩགསེ་ཐག་དྲུད་ཡོལྡོངོ་བའིཁྲི་སེཁྲིལེ་སྒྲོ་
དདེའིངོ་རེལྡོལེ་དབྱངོསེ་ཇཁྲི་བཞིཁྲིན། སྐབསེ་རེདེརེ་མོཐལྡོ་ལེ་སྐབསེ་
རེདེརེ་དམོའི། སྐབསེ་རེདེརེ་གྲེཁྲིམོ་ལེ་སྐབསེ་རེདེརེ་ལྷལྡོད། ཁ་བའིཁྲི་
འིདབ་མོ་རེདེ་འིགའི་ཡོངོ་ལྕགསེ་ཐག་གཁྲི་སེཁྲིལེ་སྒྲོའིཁྲི་ཁྲལྡོད་ནསེ་
མོཁའི་རུ་སྤུརེ། མོཁའི་རུ་སྤུརེ་ཡོལྡོངོ་བའིཁྲི་ཁ་བའིཁྲི་འིདབ་མོ་དདེ་
དག་གཁྲི་ཁྲལྡོད་ནསེ། ལེ་ལེ་ནཁྲི་ཁྲུངོ་ཁྲུངོ་ཇཁྲི་བཞིཁྲིན་ཁྱུ་དངོ་ཁྱུ་བྱསེ་
ནསེ་ཤརེ་ནསེ་ལྷལྡོ་དངོ་། ལྷལྡོ་ནསེ་ཤརེ་སེལྡོགསེ་ངོདེསེ་མོདེད་དུ་
སྤུརེ་ཞིཁྲིངོ་། ལེ་ལེ་ནཁྲི་ནརེ་མོ་སེལྡོན་པའིཁྲི་བྱདེའུ་ཆུངོ་ཇཁྲི་བཞིཁྲིན་
མོཁའི་རུ་འིཕྱིལྡོ་ཙམོ་འིཕྱིལྡོ་ཙམོ་བྱསེ་ནསེ་སླརེ་ཡོངོ་གཞུངོ་ལེམོ་
གྱིཁྲི ་སྟདེངོ་དུ་ལྷུངོ་། ལེ་ལེ་ནཁྲི ་རྒོལྡོད་པལྡོ ་ཇཁྲི ་བཞིཁྲིན་མོཁའི་ནསེ་
མོཁའི་རུ་སྤུརེ་ཞིཁྲིངོ་མོཁྲིག་ལེམོ་དུ་མོཁྲི་མོངོལྡོན་པརེ་གྱུརེ་སེལྡོངོ་།
ངོའིངོ་ཁ་བའིཁྲི་འིདབ་མོའིཁྲི་མོཛེཛེསེ་ཉམོསེ་ཀྱཁྲི་སྟངོསེ་སྟབསེ་དདེ་
དག་ལེ་ཧོད་ནསེ་ཅུངོ་ཙམོ་འིགལྡོརེ་རྗེདེསེ་ཨ་ནདེ ་སྨྱོལྡོན་པའིཁྲི་རེ་
སྒོལྡོའི ཙི་ཕྱིལྡོགསེ་སུ་ཐདེ་ཚོཚོམོ་དངོ་འིཇཁྲིགསེ་སྐྲག་ངོངོ་གལྡོམོ་པ་རེདེ་རེདེ་
བཞིཁྲིན་མོདུན་དུ་སྤོལྡོསེ།
ཁ་བ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་འིབབ་བཞིཁྲིན་འིདུག གྲེངོ་ངོརེ་དངོ་བུ་

ཡུག་གཁྲི་ཁྲལྡོད་ནསེ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་འིབབ་བཞིཁྲིན་འིདུག ལྷབ་
ལྷུབ་ཏུ་ཨ་ནདེ་སྨྱོལྡོན་པའིཁྲི་ཐལྡོག་ཏུ་འིབབ་བཞིཁྲིན་འིདུག ཨ་ནདེ་
སྨྱོལྡོན་པའིངོ་ཁདེརེ་སྐྱདེསེ་ཀྱཁྲི་ལྕངོ་སྡལྡོངོ་ལེ་མོགལྡོ་བལྡོ་བསྙིདེསེ་ནསེ། ཁ་
བའིཁྲི་འིདབ་མོའིཁྲི་ཁྲལྡོད་ནསེ་བྱདེའུ་ཆུངོ་གཁྲིསེ་རྒུམོ་བུ་འིཐུ་བརེ་ཅིདེརེ་
ནསེ་འིདརེ་སེཁྲིག་སེཁྲིག་ངོངོ་བསྡད་འིདུག མོལྡོའི ཙི་མོགལྡོ་ཐལྡོག་ཏུ་ཁ་
བའིཁྲི་འིདབ་མོ་རླབསེ་ཕྲེདེངོ་དུ་མོ་ཞིཁྲིག་བརྩེདེགསེ་ཤཁྲིངོ་། ལེག་
མོཛུབ་ཀྱཁྲི་བརེ་ནསེ་ཕྲེདེངོ་རྡོལྡོག་རེདེ་རེདེ་བྱསེ་ནསེ་དམྱུག་བཞིཁྲིན་
འིདརེ་སེཁྲིག་སེཁྲིག་ཏུ་བསྡད་ཡོལྡོད། མོལྡོ་རེངོ་དདེ་ལྟརེ་འིདརེ་སེཁྲིག་
སེཁྲིག་གཁྲི་ཁྲལྡོད་དུ་བསྡད་ནསེ་ཤཁྲི་མོདེད་པ་མོཐལྡོངོ་དུསེ། སྐྱདེསེ་པ་
སྨྱོལྡོན་པ་དདེ་དངོ་ངོདེད་གཉཁྲིསེ་ཀསེ་མོ་གྲེལྡོསེ་གཅིཁྲིག་མོཐུན་གྱིཁྲིསེ་ཕན་
ཚུན་ལེ་འིཛུམོ་ཞིཁྲིག་མོངོལྡོན་བྱུངོ་། སྐྱདེསེ་པ་དདེའིཁྲི་འིཛུམོ་མོདངོསེ་
ནཁྲི ་ཅིཁྲི ་འིདྲའིཁྲི ་ཡོཁྲིད་དུ་འིལྡོངོ་བ་ཞིཁྲིག་རེདེད་ཨངོ་། ཁལྡོའི ཙི་འིཛུམོ་
མོདངོསེ་ཀྱཁྲི་ཁྲལྡོད་དུའིངོ་མོཛེཛེསེ་སྡུག་གཁྲི་གཏམོ་རྒྱུད་མོངོ་པལྡོ་ཞིཁྲིག་
སྦསེ་ཡོལྡོད་ཚོཚོད་འིདུག གངོ་ལྟརེ། དདེ་རེཁྲིངོ་ནཁྲི་ངོསེ་སྨྱོལྡོན་པརེ་
འིཛུམོ་བསྟན་པ་ཆདེསེ་ཐལྡོག་མོ་ཡོཁྲིན་ལེ། སྨྱོལྡོན་པསེ་ཀྱངོ་ངོ་ལེ་
འིཛུམོ་བསྟན་པ་ཆདེསེ་ཐལྡོག་མོ་ཡོཁྲིན་སྲིཁྲིད། འིཛུམོ་མོདངོསེ་དདེའིཁྲི་
ཁྲལྡོད་ནསེ་ངོའིཁྲི་ཡོཁྲིད་ལེ་འིཆརེ་སྒོལྡོ་སྣ་ཚོཚོགསེ་ཤརེ་བྱུངོ་། ཡོཁྲིན་

ནའིངོ་། ཨ་ནདེ་སྨྱོལྡོན་པསེ་ངོདེད་གཉཁྲིསེ་ཀྱཁྲི་འིཛུམོ་མོདངོསེ་མོཐལྡོངོ་
བ་ཕརེ་ཞིལྡོག ཐ་ན་ངོདེད་གཉཁྲིསེ་མོལྡོའི ཙི་རེ་བའིཁྲི་ནངོ་དུ་འིཛུལེ་ཡོལྡོད་
པའིངོ་མོ་རྟོལྡོགསེ་པརེ། སྔརེ་བཞིཁྲིན་འིདརེ་སེཁྲིག་སེཁྲིག་ཏུ་བསྡད་
འིདུག བརེ་སྐབསེ་དདེརེ། སྐྱདེསེ་པ་སྨྱོལྡོན་པ་དདེ་དངོ་ངོདེད་གཉཁྲིསེ་
དལེ་གྱིཁྲིསེ་མོལྡོའི ཙི་རྩེ་རུ་བཏུད་དུསེ། སེཁྲིལེ་སེཁྲིལེ་གྲེགསེ་པའིཁྲི་
ལྕགསེ་ཐག་གཁྲི་སྒྲོ་དབྱངོསེ་དདེསེ་ཨ་ནདེ་སྨྱོལྡོན་པའིཁྲི་དམོཁྲིགསེ་པ་རྩེདེ་
གཅིཁྲིག་ཏུ་གཏད་པའིཁྲི་བསེམོ་གཏན་གཞིཁྲི་ནསེ་དཀྲོལྡོགསེ་སེལྡོངོ་བ་
བཞིཁྲིན། མོལྡོ་རེངོ་འིཕག་འིཚོག་ཤལྡོརེ་ནསེ་མྱུརེ་གྱིཁྲིསེ་ཡོརེ་ལེ་
ལེངོསེ་བྱུངོ་། མོགྱིལྡོགསེ་མྱུརེ་གྱིཁྲིསེ་ཡོརེ་ལེ་ལེངོསེ་པ་དངོ་བསྟུན་
ནསེ་མོལྡོའི ཙི་མོགལྡོ་ཐལྡོག་གཁྲི་ཁ་བའིཁྲི་འིདབ་མོ་དདེ་དག་ཀྱངོ་སྐརེ་
མོདའི་བཞིཁྲིན་ཕྱིལྡོགསེ་བཞིཁྲིརེ་ཐལྡོརེ་སེལྡོངོ་ཞིཁྲིངོ་། ལྕངོ་སྡལྡོངོ་ཁདེརེ་
སྐྱདེསེ་དདེ་ཡོངོ་གཡོལྡོ་འིདརེ་ཕྲེན་བུ་ཞིཁྲིག་བྱསེ་ནསེ། ལྕངོ་སྡལྡོངོ་དདེའིཁྲི་
སྟདེངོ་དུ་བབསེ་པའིཁྲི་ཁ་བའིཁྲི་འིདབ་མོ་དག་ཀྱངོ་སེཁྲིལེ་བུརེ་ཐལྡོརེ་
ནསེ་ཐངོ་ལེ་ལྷུངོ་སེལྡོངོ་། སྤྱིཁྲིརེ་ཨ་ནདེ་སྨྱོལྡོན་པརེ་འིཕག་འིཚོག་
ཤལྡོརེ་བ་ནཁྲི་རྒྱུན་ལྡན་ཡོཁྲིན་མོལྡོད། ཡོཁྲིན་ནའིངོ་། དདེ་རེཁྲིངོ་མོལྡོ་ལེ་
འིཕག་འིཚོག་ཆདེན་པལྡོ་འིདཁྲི་འིདྲ་ཞིཁྲིག་ཤལྡོརེ་དལྡོན་ནཁྲི་ངོ་དངོ་སྐྱདེསེ་པ་
སྨྱོལྡོན་པ་ངོདེད་གཉཁྲིསེ་མོལྡོའི ཙི་ཉདེ་འིགྲེམོ་དུ་རྐངོ་འིཇབ་ལེག་འིཇབ་
ཀྱཁྲིསེ་ཡོལྡོངོ་བའིཁྲི་དབངོ་གཁྲིསེ་ཨདེ་ཡོཁྲིན་ནམོ། མོལྡོསེ་ཀྱངོ་ངོདེད་
གཉཁྲིསེ་ལེ་མོཁྲིག་ཟུངོ་གཏད་ནསེ“སྨྱོལྡོན་པ། སྨྱོལྡོན་པ། སྨྱོལྡོན་པ་
གཉཁྲིསེ། ངོའིཁྲི་རེ་བའིཁྲི་ནངོ་དུ་འིཛུལེ་ནསེ་ཅིཁྲི་ཞིཁྲིག་དགལྡོསེ། མོརེ་
སེལྡོངོ་། མོགྱིལྡོགསེ་པལྡོརེ་སྒོལྡོརེ་སེལྡོངོ”ཟདེརེ་བཞིཁྲིན་ངོདེད་གཉཁྲིསེ་ཀྱཁྲི་
རྐངོ་པ་ནསེ་འིཐདེན་ཙམོ་འིཐདེན་ཙམོ་བྱསེ་ནསེ་ངོདེད་གཉཁྲིསེ་ཀ་
སྒོལྡོརེ་ཕུད་བྱུངོ་། ངོ་རེངོ་སྒོལྡོརེ་འིབུད་ཁརེ་ཕྱིཁྲིརེ་བལྟསེ་ཤཁྲིག་བྱདེད་
དུསེ། ཨ་ནདེ་སྨྱོལྡོན་པའིཁྲི་མོཁྲིག་ཟུངོ་གཁྲི་ཁྲལྡོད་དུའིངོ་ལྷལྡོད་བག་དངོ་
ཞིཁྲི་འིཇམོ། རེདེ་ཆད་དངོ་རྨིཁྲི་ལེམོ་གྱིཁྲི་གཏམོ་རྒྱུད་གངོ་མོངོ་ཞིཁྲིག་
སྦསེ་ཡོལྡོད་པ་མོཐལྡོངོ་བྱུངོ་། སྐྱདེསེ་པ་སྨྱོལྡོན་པ་དདེསེ་ད་དུངོ་ཡོངོ་ཨ་
ནདེ་སྨྱོལྡོན་པའིཁྲི་ཕྱིལྡོགསེ་སུ་ཕྱིཁྲིརེ་ལྟ་བྱདེད་བཞིཁྲིན“ཤ་ཚོ་ལེདེ། ཁྱིལྡོད་ངོལྡོ་
མོ་སྨྱོལྡོསེ་འིདུག ཨ་ནདེ་སྨྱོལྡོན་པ། ཁྱིཁྲིམོ་ནངོ་དུ་ཡོརེ་འིཛུལེ། རེངོ་
གཁྲིསེ་རེངོ་ལེ་སྡུག་གཏད་ནསེ་ཅིཁྲི་དགལྡོསེ”ཟདེརེ་བཞིཁྲིན་རྒྱངོ་རེཁྲིངོ་
དུ་བུད་སེལྡོངོ་ལེ། ཨ་ནདེ་སྨྱོལྡོན་པསེ་ཀྱངོ“ཁྱིལྡོད་གཉཁྲིསེ་ངོལྡོ་མོ་སྨྱོལྡོསེ་
འིདུག སྨྱོལྡོན་པ་གཉཁྲིསེ”ཞིདེསེ་འིབལྡོད་བཞིཁྲིན་འིདུག ངོསེ་ཀྱངོ

“ ཤ་ཚོ ་ལེདེ ། ཁྱིལྡོ ད ་གཉཁྲིསེ ་ངོལྡོ ་མོ ་སྨྱོལྡོསེ ་འིདུག སྨྱོལྡོན ་པ ་
གཉཁྲིསེ”ཞིདེསེ་ཁདེརེ་ལེབ་བྱསེ་པ་ཡོཁྲིན་མོལྡོད། སེདེམོསེ་སུ་ངོའིངོ་ངོལྡོ་
མོ་སྨྱོལྡོན་པ་ཡོཁྲིན་ནམོ། གལེ་སྲིཁྲིད་ངོ་རེངོ་སྨྱོལྡོན་པ་ཡོཁྲིན་ན། ངོའིཁྲི་
མོཁྲིག་ཟུངོ་གཁྲི་ནངོ་དུ་གཏམོ་རྒྱུད་ཅིཁྲི་འིདྲ་ཞིཁྲིག་སྦསེ་ཡོལྡོད་དམོ།
ངོའིཁྲི་མོཁྲིག་ཟུངོ་གཁྲི་གཏམོ་རྒྱུད་མོཐལྡོངོ་མོཁན་དདེ་གངོ་དུ་ཡོལྡོད་དམོ་
སྙིམོ་བཞིཁྲིན་ཁྱིཁྲིམོ་དུ་ལེལྡོག་པ་ཡོཁྲིན། བྱཁྲིསེ་པ་ཚོཚོསེ་ཀྱངོ་ཨ་ནདེ་སྨྱོལྡོན་
པའིཁྲི་སྐད་ཐལྡོསེ་མོ་ཐག“ཨ་ནདེ་སྨྱོལྡོན་པ་ཤཁྲི་མོཁྲི་འིདུག ཨ་ནདེ་སྨྱོལྡོན་
པ་ཤཁྲི་མོཁྲི་འིདུག”ཟདེརེ་བཞིཁྲིན་ཡོརེ་རྒྱུག་མོརེ་རྒྱུག་དངོ་གནམོ་
ལྡཁྲིངོ་སེ་ལྡཁྲིངོ་བྱསེ་ནསེ་ཨ་ནདེ་སྨྱོལྡོན་པའིཁྲི་ཁངོ་ཆུངོ་དངོ་རྒྱངོ་དུ་
བཀྱདེད་སེལྡོངོ་།
ཁ་བ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་འིབབ་བཞིཁྲིན་འིདུག ཉཁྲིན་དདེརེ། ཁ་

བ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་བབསེ་དྲགསེ་པསེ། ཡུལེ་མོཁྲི ་ཚོངོ་མོསེ་ཉཁྲི ་
མོའིཁྲི་འིལྡོད་ཟདེརེ་ཞིཁྲིག་ལེ་རེདེ་སྒུག་བྱདེད་བཞིཁྲིན་འིདུག འིལྡོད་ཟདེརེ་
ཕྲེན་བུ་ཙམོ་ལེའིངོ་རེདེ་སྒུག་བྱདེད་བཞིཁྲིན་འིདུག རེདེ་སྒུག་དདེ་ནཁྲི་
ཨ་ནདེ་སྨྱོལྡོན་པསེ་ཉཁྲིན་མོལྡོརེ་ཁངོ་ཆུངོ་གཁྲི་སྒོལྡོ་ཁ་ནསེ་རེདེ་སྒུག་གཁྲི་
མོཁྲིག་ཟུངོ་རྒྱངོ་རེཁྲིངོ་རྒྱངོ་རེཁྲིངོ་གཁྲི་ཡུལེ་དུ་ཅིདེརེ་བ་དངོ་མོཚུངོསེ་
ཤཁྲིངོ་། དགལྡོངོ་མོལྡོརེ། ཤཁྲིངོ་གཁྲི་ཉལེ་ཁྲཁྲིའིཁྲི་ཙཙིརེ་སྒྲོ་འིཇགསེ་མོཁྲིན་
ལེ་རེདེ ་སྒུག་གཁྲི ་རྣ ་བ ་བླགསེ་ཏདེ ་མོཉན་པ ་དངོ་ཀུན་ནསེ་
མོཚུངོསེ། ངོ་རེངོ་སྔརེ་བཞིཁྲིན་ཨ་ནདེ ་སྨྱོལྡོན་པའིཁྲི ་སྒོལྡོ ་རྒྱུད་དུ་
འིགྲེདེངོ་ནསེ་བསེམོ་གཞིཁྲིག་བཏངོ་། སྨྱོལྡོན་པསེ་ངོ་ལེ་སྨྱོལྡོན་པ་
བལྡོསེ། ངོསེ་སྨྱོལྡོན་པ་ལེ་སྨྱོལྡོན་པ་བལྡོསེ། དལྡོན་ངོལྡོ་མོ་སུ་ཞིཁྲིག་སྨྱོལྡོན་
པ་ཡོཁྲིན་ནམོ། ངོསེ་ཡོངོ་བསྐྱརེ་གཏཁྲིངོ་ཟབ་པའིཁྲི་སྐད་ཆ་དདེརེ་
བསེམོ་གཞིཁྲིག་བཏངོ་། །
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