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བསྡུས་རྩོརྩོམ།

“ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོ་ཤཤི་ཚོརོ་འིདུགི”“ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོ་ཤཤི་
ཚོརོ་འིདུགི”
ཉིཤིནེ་དེནེརོ། ཁ་བ་ལྷོབ་ལྷུབ་ཏུ་འིབབ་བཞཤིནེ ་འིདུགི

བྱཤིསོ་པོ་ཁ་ཤསོ་ཤཤིགི་ཁ་བའིཤི་འིདེབ་མོའིཤི་ཁྲོསྨྱོདེ་ནེསོ་ཡིརོ་རྒྱུགི་
མོརོ་རྒྱུགི་དེངེ་གིནེམོ་ལྡིཤིངེ་སོ་ལྡིཤིངེ་བྱསོ་ནེསོ་རྩེནེདེ་འིཇསྨྱོ ་སྣོ་
ཚོཚོགིསོ་ལོ་རོསྨྱོལོ་བཞཤིནེ་པོའིཤི་སྐབསོ་དེནེརོ། བྱཤིསོ་པོ་ཞཤིགི་གིཤིསོ

“ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོ། དེནེ་རོཤིངེ་ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོ་གིངེ་དུ་བུདེ་སོསྨྱོངེ་བ་
ཡིཤིནེ་ནེམོ། མོསྨྱོ་རོངེ་ཤཤི་ཚོརོ་འིདུགི”ཅེནེསོ་སྐདེ་བརྒྱབ་དུསོ།
བྱཤིསོ་པོ་ཚོཚོའིཤི་དེགིསྨྱོདེ་སྒྲ་རོནེ་ཞཤིགི་འིཇགིསོ་ནེསོ་ཅེཤིགི་ཅེརོ་དུ་ཨོཾ་
ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོའིཤི་རོ་སྒོསྨྱོའི འི་རྒྱུདེ་དུ་ཕྱིཤིརོ་ལྟ་ཞཤིགི་བྱསོ་ནེསོ། མོཉིམོ་
གིཅེཤིགི་ཏུ“ཨོཾཨོཾ་མོ་ཎིཤི་པོདྨེནེ་ཧཱུྃཧཱུྃ། ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོ་བརྒྱ་ཆའིཤི་བརྒྱ་ཤཤི་
ཚོརོ ་ འིདུགི”ཅེནེ སོ ་ ཟེནེ རོ །“ ཨོཾ ་ནེནེ ་ སྨྱོསྨྱོ ནེ ་ པོ ་ཤཤི ་ ཚོརོ ་
འིདུགི”ཅེནེསོ་གིསོལོ་ལོ་མོཤི་གིསོལོ་བའིཤི་སྐདེ་སྒྲ་དེནེ་རྒྱངེ་རོཤིངེ་
གིཤི ་གྲངེ་རླུངེ་དེངེ་བསྡསྨྱོངེསོ་ཏནེ ། ངེའིཤི ་ཐསྨྱོསོ་འིཛིའིནེ་གྱིཤི ་བུ་གི་
བརྟོསྨྱོལོ་ནེསོ་སོནེམོསོ་ཀྱཤི་ཟེབ་སོ་ཞཤིགི་ཏུ་གིཟེནེརོ་བྲེནེངེ་ངེནེརོ་ལྡིངེ་
སོསྨྱོངེ་། སྤྱིཤིརོ་ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོ་དེངེ་ངེནེདེ་གིཉིཤིསོ་བརོ་ལོ་འིབྲེནེལོ་བ་
སྤུ་ཙམོ་ཡིངེ་མོནེདེ་ནེའིངེ་།“ མོསྨྱོ་རོངེ་ཤཤི་ཚོརོ་འིདུགི”ཅེནེསོ་
པོའིཤི་སྐདེ་ཆ་དེནེ་ཐསྨྱོསོ་དུསོ། ངེ་ལོའིངེ་གློསྨྱོ་བུརོ་སོནེམོསོ་ཁྲོལོ་ལྷོགི་
མོ་ཞཤིགི་སྐྱནེསོ། ངེསོ་ཀྱངེ་དེནེ་མོ་ཐགི་ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོའིཤི་རོ་སྒོསྨྱོའི འི་
ཕྱིསྨྱོགིསོ་སུ་ཕྱིཤིརོ་ལྟ་ཞཤིགི་བྱནེདེ་དུསོ། ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོ་མོཐསྨྱོངེ་ཡུལོ་
དུ་མོཤི་འིདུགི་ཅེཤིངེ་། བྱཤིསོ་པོ་ཚོཚོའིཤི་འིཛུམོ་མོདེངེསོ་དེངེ་དེགིསྨྱོདེ་
སྒྲའིངེ་འིཇམོ་ཐཤིངེ་ངེནེརོ་གྱུརོ་སོསྨྱོངེ་། རླངེསོ་འིཁསྨྱོརོ་རྣམོསོ་
ཐསྨྱོགིསོ་མོནེདེ་ཀྱཤི ་རླུངེ་བུ་ཇཤི ་བཞཤིནེ་ཨོཾ་ནེནེ ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོའིཤི་ཁངེ་ཆུངེ་
མོདུནེ་གྱིཤི ་གིཞུངེ་ལོམོ་སྟེནེངེ་ཡིརོ་རྒྱུགི་མོརོ་རྒྱུགི་བྱནེདེ་ཀྱཤིནེ་
འིདུགི གིཞུངེ་ལོམོ་དུ་ཆགིསོ་པོའིཤི་ཁ་བའིཤི་འིདེབ་མོ་ཁ་ཤསོ་
ཤཤིགི་རླངེསོ་འིཁསྨྱོརོ་གྱིཤི་འིགྱིཤིགི་འིཁསྨྱོརོ་ངེསྨྱོགིསོ་སུ་འིབྱརོ་ནེསོ་
རྒྱངེ་རོཤིངེ་རྒྱངེ་རོཤིངེ་ཞཤིགི་ཏུ་ཁུརོ་སོསྨྱོངེ་། ཁ་བའིཤི་འིདེབ་མོ་ཁ་
ཤསོ་ཤཤིགི་རླངེསོ་འིཁསྨྱོརོ་མྱུརོ་ཚོདེ་ཀྱཤི་རླུངེ་ཤུགིསོ་དེངེ་བསྟུནེ་
ནེསོ་མོཁའི་རུ་སྤུརོ། མོཁའི་རུ་སྤུརོ་ཡིསྨྱོངེ་བའིཤི་ཁ་བའིཤི་འིདེབ་
མོ་དེནེ་ཚོཚོའིངེ་གིཤསྨྱོགི་ཟུངེ་བརྐྱངེསོ་པོའིཤི་བྱནེའུ་ཆུངེ་ལྟརོ། ལོ་ལོ་
ནེཤི་ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོའིཤི་ཁངེ་པོའིཤི་སྟེནེངེ་དུ་ཁུ་སོཤིམོ་མོནེརོ་བབསོ་ཤཤིངེ་།
ལོ་ལོ་ཞཤིགི་ཡིངེ་བསྐྱརོ་གིཞུངེ་ལོམོ་སྟེནེངེ་ལྷོསྨྱོདེ་ཀྱཤིསོ་ཟེགིསོ།
ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོ་ངེསྨྱོ་མོ་ཤཤི་ཚོརོ་བ་ཡིཤིནེ་ནེམོ། ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོ་

ངེསྨྱོ་མོ་ཤཤི་ཚོརོ་བ་ཡིཤིནེ་ནེ། ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོའིཤི་ཆནེདེ་དུ་སྡུགི་བསྔོལོ་
གྱིཤི་མོཤིགི་ཆུ་བཞུརོ་མོཁནེ་ཞཤིགི་ཡིསྨྱོདེ་མོཤི་སྲིཤིདེ་དེནེ། ལྷོགི་ཏུ་ཨོཾ་ནེནེ་
སྨྱོསྨྱོནེ་པོ་ཤཤི་ཟེཤིནེ་པོའིཤི་རྗེནེསོ་སུ་གྲྭ་པོ་གིདེནེ་འིདྲནེནེ་ཞུསོ་ཏནེ་རོཤིམོ་
གྲསྨྱོ་བྱནེདེ་མོཁནེ་ཞཤིགི་ཡིསྨྱོདེ་མོཤི་སྲིཤིདེ། ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོརོ་ཆ་མོཚོཚོནེ་
ནེ། གིཉིནེནེ་ཉིནེ་འིབྲེནེལོ་དེངེ་ཚོ་བསྨྱོ་ཚོ་མོསྨྱོ་གིཅེཤིགི་ཀྱངེ་མོནེདེ། མོསྨྱོ་
རོངེ་ནེཤི ་ཁནེརོ་རྐྱངེ་དུ་ལུསོ་པོའིཤི ་གྲཤིབ་གིཟུགིསོ་ཤཤིགི་ཡིཤིནེ།
འིཇཤིགི་རྟོནེནེ་འིདེཤིརོ་མོསྨྱོ ་ལོ་དེབངེ་ཆསྨྱོགི་ཆསྨྱོགི་ཅེཤིགི་ཡིསྨྱོདེ་པོ་ནེཤི།
སྒོནེའུ་ཁུངེ་གིཉིཤིསོ་ཅེནེ་གྱིཤི་ཁངེ་ཆུངེ་ཞཤིགི་དེངེ་། ཁངེ་ཆུངེ་དེནེའིཤི་
ནེངེ་དུ་ཐསྨྱོརོ་ལོ་ཉིནེ་བའིཤི་ཤཤིངེ་གིཤི་ཉིལོ་ཁྲོཤི་ཆུངེ་ཆུངེ་ཞཤིགི་ཡིསྨྱོདེ་པོ་
དེནེ་ཙམོ་ཡིཤིནེ། ཤཤིངེ་གིཤི་ཉིལོ་ཁྲོཤི་དེནེ་ནེཤི་གིཅེཤིགི་བྱསོ་ནེ་མོསྨྱོ་རོངེ་
གིཤི་བདེནེ་སྐྱཤིདེ་ཀྱཤི་རྣམོ་ཤནེསོ་འིཇསྨྱོགི་སོ་ཡིཤིནེ་ལོ། གིཅེཤིགི་བྱསོ་ནེ་
མོསྨྱོ་རོངེ་གིཤི་འིཁསྨྱོནེ་སོནེམོསོ་བཅེངེསོ་སོ་ཞཤིགི་ཏུ་གྱུརོ་ཡིསྨྱོདེ། ཨོཾ་
ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོའིཤི་དེགིསྨྱོངེ་མོསྨྱོ་རོནེ་རོནེའིཤི་ཞཤི་འིཇམོ་གྱིཤི་རྨིཤི་ལོམོ་ནེཤི་གིངེ་གིཤི་
ཉིལོ་ཁྲོཤི་དེནེའིཤི་སྟེནེངེ་ནེསོ་མོགིསྨྱོ་བརྩེམོ་དེགིསྨྱོསོ་མོསྨྱོདེ། ཡིཤིནེ་ནེའིངེ་
གིཟེབ་ནེནེ་ཅུངེ་ཙམོ་མོ་བྱསོ་པོརོ་ཉིལོ་ཁྲོཤིའིཤི་སྟེནེངེ་ནེསོ་འིགྲནེ་
ལྡིསྨྱོགི་རོནེ་བརྒྱབ་ཚོཚེ། ཉིལོ་ཁྲོཤིའིཤི་ཙའིརོ་སྒྲསོ་མོསྨྱོའི འི་ཞཤི་འིཇམོ་གྱིཤི་རྨིཤི་

ལོམོ་ཁདེ་ཀྱཤིསོ་དེཀྲོསྨྱོགིསོ་ནེསོ་མོཚོནེ་གིངེ་པོསྨྱོརོ་གིཉིཤིདེ་མོཤི་ཁུགི
དེནེ་བསོ། མོསྨྱོ་རོངེ་དེགིའི་སོ་ནེཤི་ཤཤིངེ་གིཤི་ཉིལོ་ཁྲོཤི་དེནེ་ཡིཤིནེ་ལོ།
མོསྨྱོ་རོངེ་སྡངེ་སོའིངེ་ཤཤིངེ་གིཤི་ཉིལོ་ཁྲོཤི་དེནེ་རོནེདེ། ཤཤིངེ་གིཤི་ཉིལོ་ཁྲོཤི་
དེནེ ་ཙམོ་གྱིཤིསོ་ཨོཾ་ནེནེ ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོའིཤི ་ཁངེ་ཆུངེ་དེནེ ་ཆུ་སྣོསྨྱོདེ་ཆུ་ཡིཤིསོ་
བཀངེ་ནེསོ་དེནེའིཤི་ནེངེ་དུ་ཆུ་ཐཤིགིསོ་ཙམོ་ཞཤིགི་ཐཤིགིསོ་ནེའིངེ་ཕྱིཤི་
རུ་དེབསྨྱོ་འིགྲསྨྱོ་བརོ་དེསྨྱོགིསོ་དེགིསྨྱོསོ་པོ་ཇཤི་བཞཤིནེ། མོསྨྱོ་རོངེ་གིཤི་ཁངེ་
ཆུངེ་དུའིངེ་འིགྲསྨྱོ་འིདུགི་བྱནེདེ་སོ་དེངེ་། ཕེརོ་སྐསྨྱོརོ་ཚུརོ་སྐསྨྱོརོ་བྱནེདེ་
སོ་ཞཤིགི་ཡིནེ ་ནེསོ་མོནེདེ་པོརོ་ཤཤིངེ་གིཤི ་ཉིལོ་ཁྲོཤི ་དེནེསོ་ཁངེ་ཆུངེ་
ཡིསྨྱོངེསོ་སུ་བཀངེ་འིདུགི འིསྨྱོ། ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོ་ལོ་དེབངེ་བ་ནེཤི་
ཤཤིངེ་གིཤི་ཉིལོ་ཁྲོཤི་ཁསྨྱོ ་ནེའིངེ་མོཤིནེ་ཏནེ། དེ་དུངེ་རོ་བ་ཆུངེ་ཆུངེ་
ཞཤིགི་དེངེ་། རོ་བ་ཆུངེ་ཆུངེ་ནེངེ་དུ་ཡིསྨྱོདེ་པོའིཤི་ཁནེརོ་སྐྱནེསོ་ཀྱཤི་
སྡསྨྱོངེ་ཕྲུགི་ཅེཤིགི ནེམོ་རྒྱུནེ་རོ་བ་དེནེའིཤི་ནེངེ་ནེསོ་རྒུམོ་བུ་འིཐུ་
བཞཤིནེ་པོའིཤི་བྱནེའུ་ཆུངེ་ཞཤིགི་ཡིསྨྱོདེ། དེནེ་དེགི་ཡིསྨྱོདེ་ཚོདེ་ནེཤི་མོསྨྱོ་རོངེ་
གིཤི་སྙིཤིངེ་གིཏམོ་བཤདེ་ཡི་དེངེ་སོནེམོསོ་པོ་འིཁྲོནེངེ་སོ་ཡིཤིནེ་ལོ། མོསྨྱོ་
རོངེ་གིཤི་ནེསྨྱོམོ་པོ་རྩེ་ཆནེནེ་ཡིངེ་ཡིཤིནེ། དེསྨྱོནེ་དེམོ་དུ་ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོ་
ལོ་མོངེ་པོསྨྱོ ་ཞཤིགི་ཀྱངེ་མོཤི ་དེགིསྨྱོསོ་ཏནེ། མོསྨྱོ ་རོངེ་ལོ་དེབངེ་བའིཤི་
དེངེསྨྱོསོ་པོསྨྱོ་དེནེ་དེགི་ཡིསྨྱོདེ་ཚོཚེ་མོསྨྱོ་རོངེ་ཡིངེ་ཅེཤིསོ་ཀྱངེ་ཡིཤིདེ་སོནེམོསོ་
བདེནེ་ཚོརོ་བ་རོནེདེ།
ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོ་ཤཤི་ཚོརོ་ནེ། མོསྨྱོའི འི་བནེམོ་པོསྨྱོ་ལོའིངེ་བདེགི་པོསྨྱོ་

རྒྱགི་མོཁནེ་ཞཤིགི་ཡིསྨྱོདེ་མོཤི་སྲིཤིདེ། མོསྨྱོའི འི་ཕུངེ་པོསྨྱོ་འིདེཤི་ལོ་བདེགི་པོསྨྱོ་
རྒྱགི་མོཁནེ་མོནེདེ་ཚོཚེ། ཕུངེ་པོསྨྱོ་དེནེའིངེ་ཁྱིཤི་ལྡིསྨྱོམོ་ཞཤིགི་ཤཤི་སོསྨྱོངེ་བ་ལྟརོ་
རུལོ་སྲིཤིདེ་པོ་མོ་ཡིཤིནེ་ནེམོ། རུལོ་དྲཤི་ཆནེནེ་པོསྨྱོ་དེནེའིངེ་གིངེ་སོརོ་ཁྱིབ་
སྲིཤིདེ་པོ་མོ་ཡིཤིནེ་ནེམོ། ངེ་རོངེ་ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོའིཤི་སྒོསྨྱོ་རྒྱུདེ་དུ་འིགྲནེངེ་
ནེསོ་དེནེ་ལྟརོ་བསོམོ་གིཞཤིགི་བྱསོ། བསོམོ་གིཞཤིགི་གིཤི་གིསྨྱོ་རོཤིམོ་
ཁྲོསྨྱོདེ་ནེསོ་ངེསོ་ཀྱངེ་ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོ་ངེསྨྱོ་མོ་ཤཤི་ཚོརོ་བརོ་སྣོངེ་བྱུངེ་།
རྒྱུ་མོཚོནེ་ནེཤི། ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོ་གིསོསྨྱོནེ་ཡིསྨྱོདེ་ཚོཚེ། མོསྨྱོ་རོངེ་རོ་བ་ཆུངེ་
ཆུངེ་དེནེའིཤི་སྒོསྨྱོ་རྒྱུདེ་དུ་ཡིསྨྱོདེ་དེགིསྨྱོསོ་ཤཤིངེ་། མོསྨྱོ་རོངེ་སྒོསྨྱོ་རྒྱུདེ་དུ་ཡིསྨྱོདེ་
ཚོཚེ། བྱཤིསོ་པོ་ཚོཚོསོ་མོསྨྱོའི འི་སྒོསྨྱོ་རྒྱུདེ་ནེསོ་རྩེནེདེ་འིཇསྨྱོ་དེངེ་རྣམོ་གིཡིནེངེ་
བྱནེདེ་པོ་ཕེརོ་ཞསྨྱོགི ཡིརོ་འིགྲསྨྱོ་མོརོ་འིགྲསྨྱོ་བྱནེདེ་མོཁནེ་གྱིཤི་མོཤི་ཡིངེ་
ཉུངེ་ཉུངེ་ཡིཤིནེ་ལོ། མོསྨྱོའི འི་ཁངེ་ཆུངེ་མོདུནེ་གྱིཤི་གིཞུངེ་ལོམོ་སྟེནེངེ་
ནེསོ་ཀྱངེ་རླངེསོ་འིཁསྨྱོརོ་གིཏསྨྱོངེ་མོཁནེ་ཉུངེ་ཉུངེ་ཡིཤིནེ། ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་
པོ་གིསོསྨྱོནེ་ཡིསྨྱོདེ་ཚོཚེ། མོསྨྱོ་རོངེ་གིཤི་ཁངེ་ཆུངེ་མོདུནེ་གྱིཤི་གིཞུངེ་ལོམོ་
དེནེའིཤི་སྟེནེངེ་དུ་ཁ་བ་མོཐུགི་པོསྨྱོ་ཞཤིགི་ཆགིསོ་མོཤི་སྲིཤིདེ་དེནེ། མོསྨྱོསོ་དུསོ་
རྒྱུནེ་བཞཤིནེ་གིཞུངེ་ལོམོ་དེནེ་ལོ་གིཙངེ་སྦྲ་བྱསོ་ནེསོ་གིདེ་སྙིཤིགིསོ་
ལྷུངེ་དུ་མོཤི་འིཇུགི་པོསོ། ཁ་བ་མོཐུགི་པོསྨྱོ་འིདེཤི་འིདྲ་ཞཤིགི་ཅེཤིསོ་
ཀྱངེ་ཆགིསོ་མོཤི་སྲིཤིདེ་པོ་རོནེདེ། ཡིཤིནེ་ནེའིངེ་། དེནེ་རོཤིངེ་བྱཤིསོ་པོ་ཚོཚོ་ཨོཾ་
ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོའིཤི་རོ་བའིཤི་སྒོསྨྱོ་ཁ་ནེསོ་རྩེནེདེ་མོསྨྱོ་རྩེནེ་བ་དེངེ་། གིཞུངེ་ལོམོ་
གྱིཤི་སྟེནེངེ་དུ་ཁ་བ་མོཐུགི་པོསྨྱོ་ཆགིསོ་ཚུལོ། ཁ་ལོསྨྱོ་པོ་རྣམོསོ་གིཅེཤིགི་
རྗེནེསོ་གིཉིཤིསོ་མོཐུདེ་དུ་སྲིབ་མོནེདེ་ཀྱཤི་ཅེངེ་ཤནེསོ་བཞཤིནེ་རླངེསོ་
འིཁསྨྱོརོ་གིཏསྨྱོངེ་བ་ལོ་བལྟསོ་ནེ། ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོ་ངེསྨྱོ་མོ་ཤཤི་ཚོརོ་
འིདུགི དེནེ་མོཤིནེ། བྱཤིསོ་པོ་ཚོཚོའིཤི ་དེགིསྨྱོདེ་སྒྲ་དེངེ་རླངེསོ་འིཁསྨྱོརོ་

གིཏསྨྱོངེ་བའིཤི་ཤུ་སྒྲ་ཐསྨྱོསོ་ཚོཚེ་ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོ་སྒོསྨྱོ་རུ་བུདེ་ཡིསྨྱོངེ་བ་ཁསྨྱོ་ཐགི་
ཡིཤིནེ། ནེམོ་རྒྱུནེ་བཞཤིནེ་ཁངེ་ཆུངེ་གིཤི་རོ་བའིཤི་སྒོསྨྱོ་ཁ་རུ་བསྡདེ་དེནེ།
ཅེཤི་ཞཤིགི་ལོ་འིཇཤིགིསོ་སྐྲགི་དེངེ་ངེསྨྱོ་གིནེསྨྱོངེ་གིཤིནེ་ཡིསྨྱོདེ་པོ་ལྟརོ། རོལོ་
ཧྲུལོ་དུ་གྱུརོ་པོའིཤི་སྟེསྨྱོདེ་གིསྨྱོསོ་དེམོརོ་པོསྨྱོ་དེནེསོ་མོགིསྨྱོ་བསྨྱོ་བཏུམོསོ་
ཤཤིངེ་། རྒསོ་ཉིམོསོ་ཀྱཤི་གིཉིནེརོ་མོའིཤི་ཀློསྨྱོངེ་ནེསོ་སོ་རྡུལོ་རོནེ་གིཉིཤིསོ་
ལྗིཤིདེ་ཏཤིགི་གིནེརོ་མོརོ་འིགྲཤིལོ་བཞཤིནེ་འིདེརོ་སོཤིགི་སོཤིགི་ངེངེ་བསྡདེ་
ཡིསྨྱོདེ། ཡིངེ་ནེ། མོགིསྨྱོ་བསྨྱོ་བརླ་རུ་བཅུགི་ནེསོ་འིཕེགི་འིཚོགི་རྒྱགི་
བཞཤིནེ་བསྡདེ་ཡིསྨྱོདེ་སྲིཤིདེ་ལོ། ཐ་མོགི་རྐངེ་གིཅེཤིགི་རྔུབ་འིཐནེནེ་
བྱནེདེ་བཞཤིནེ་རྒྱངེ་རོཤིངེ་རྒྱངེ་རོཤིངེ་ཞཤིགི་ལོ་ཅེནེརོ་ནེསོ་བསྡདེ་ཡིསྨྱོདེ།
དེནེ་མོཤིནེ་ནེ། ལོགི་ནེངེ་དུ་རྡེནེའུ་ཞཤིགི་བཟུངེ་ནེསོ་གིཞུངེ་ལོམོ་གྱིཤི་
དེཀྱཤིལོ་དུ་འིགྲནེངེ་སྟེནེ་རླངེསོ་འིཁསྨྱོརོ་མོགྱིསྨྱོགིསོ་པོསྨྱོརོ་གིཏསྨྱོངེ་བའིཤི་ཁ་
ལོསྨྱོ་པོ་དེགི་ལོ་སྐྲགི་སྣོངེ་སློསྨྱོངེ་བཞཤིནེ་ཡིསྨྱོདེ་ཚོཚོདེ་རོནེདེ། གིངེ་ལྟརོ།
ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོ་གིཞུངེ་ལོམོ་གྱིཤི་རྒྱུདེ་དུ་འིགྲནེངེ་ཡིསྨྱོདེ་ཚོཚེ་རླངེསོ་
འིཁསྨྱོརོ་ཁ་ལོསྨྱོ་པོ་ཚོཚོསོ་ཀྱངེ་རླངེསོ་འིཁསྨྱོརོ་གིཏསྨྱོངེ་བརོ་གིཟེབ་
ནེནེ་བྱནེདེ་ཀྱཤིནེ་ཡིསྨྱོདེ་ཅེཤིངེ་། བྱཤིསོ་པོ་ཚོཚོསོ་ཀྱངེ་གིཟེབ་ནེནེ་
གྱིཤིསོ་ལོམོ་ལོ་འིགྲསྨྱོ་བཞཤིནེ་ཡིསྨྱོདེ། གིལོ་སྲིཤིདེ་གིཟེབ་ནེནེ་ཞཤིགི་
མོ་བྱསོ་ནེ་ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོསོ་ལོགི་ནེངེ་གིཤི་རྡེནེའུ་དེནེ་ཤུགིསོ་ཡིསྨྱོདེ་
རྒུསོ་འིཕེནེནེ་ཡིསྨྱོངེ་བའིཤི་བཟེསྨྱོ་ལྟ་ཞཤིགི་མོངེསྨྱོནེ་ནེསོ་ངེ་ཚོཚོ་ལོ་སྐྲགི་
བསློངེསོ་ཡིསྨྱོངེ་བ་ཡིཤིནེ། འིསྨྱོནེ་ཀྱངེ་། དེནེ་རོཤིངེ་ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོ་ཁངེ་
ཆུངེ་དེནེའིཤི་སྒོསྨྱོ་ཁརོ་མོཤི་འིདུགི་ལོ། ཡུནེ་རོཤིངེ་ཞཤིགི་ལོ་སྒོསྨྱོའི འི་ཕྱིཤི་རུ་
ཡིངེ་བུདེ་མོ་བྱུངེ་བསོ། ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོ་ངེསྨྱོ་མོ་ཤཤི་ཚོརོ་བ་རོནེདེ་
འིདུགི
ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོ་ནེཤི་ཡུསོ་ཧྲུའུ་ལོ་སོ་ཡིསྨྱོམོ་བྱུངེ་རྗེནེསོ་སྨྱོསྨྱོསོ་སོསྨྱོངེ་

བ་ཞཤིགི་རོནེདེ། ཡུསོ་ཧྲུའུ་སོ་ཡིསྨྱོམོ་གྱིཤི ་སྐབསོ་སུ་ཡུསོ་ཧྲུའུ་མོཤི ་
དེམོངེསོ་ལོ་མོཤི་ཤཤི་རྒྱུ་ཟེདེ་ཀྱཤི་གྱིསྨྱོངེ་གུནེ་ཚོབསོ་ཆནེནེ་ཐནེབསོ་ཡིསྨྱོདེ་
པོ་རོནེདེ། ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོའིངེ་སྐབསོ་དེནེའིཤི་སོ་ཡིསྨྱོམོ་གྱིཤི་གིདུགི་རྩུབ་
བརོ་ནེསོ་ཐརོ་ཡིསྨྱོངེ་བ་ཞཤིགི་ཡིཤིནེ་མོསྨྱོདེ། ཡིཤིནེ་ནེའིངེ་ཡུསོ་ཧྲུའུ་སོ་
ཡིསྨྱོམོ་རྗེནེསོ་ཀྱཤི་བསྐྱརོ་འིཛུགིསོ་ཀྱཤི་ཁྲོསྨྱོདེ་ནེསོ་མོསྨྱོ་རོངེ་གིཤི་ཁངེ་སོ་ངེསྨྱོ་
མོ་དེནེ་གིཞནེ་ལོགི་ཏུ་ཤསྨྱོརོ་སོསྨྱོངེ་བསོ། ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོ་སྨྱོསྨྱོསོ་སོསྨྱོངེ་
སྐདེ་འིདུགི གིངེ་ལྟརོ། ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོ། སོ་ཡིསྨྱོམོ་རྗེནེསོ་སུ་སྨྱོསྨྱོསོ་
སོསྨྱོངེ་བ་ངེསོ་ཀྱངེ་ཤནེསོ། སོ་ཡིསྨྱོམོ་མོ་བྱུངེ་བའིཤི་སྔོསྨྱོནེ་ལོ། ཨོཾ་ནེནེ་
སྨྱོསྨྱོནེ་པོ་ནེཤི་སྨྱོསྨྱོནེ་པོ་ཞཤིགི་མོ་ཡིཤིནེ་པོརོ། ནེམོ་ཡིངེ་འིཛུམོ་དེམུལོ་
དེམུལོ་གྱིཤིསོ་འིགྲསྨྱོ་བཞཤིནེ་པོའིཤི་ཨོཾ་ནེནེ་ཞཤིགི་ཡིཤིནེ། དེནེའིཤི་ཕྱིཤིརོ། མོཤི་
ཐམོསོ་ཅེདེ་ཀྱཤི་བཤདེ་སྒྲསྨྱོསོ་ལྟརོ་ནེ། དེ་ལྟ་ཨོཾ་ནེནེ་སྨྱོསྨྱོནེ་པོ་ནེམོ་
ཡིངེ་ཁངེ་ཆུངེ་དེནེའིཤི་རོ་སྒོསྨྱོ་རུ་སོསྨྱོ་བ་བཞཤིནེ་སྡསྨྱོདེ་དེསྨྱོནེ་ནེཤི། ཁངེ་ཆུངེ་
དེནེའིངེ་མོཤི་ལོགི་ཏུ་ཤསྨྱོརོ་འིགྲསྨྱོ་བ་དེངེ་གིཞནེ་གྱིཤིསོ་འིཕྲོསྨྱོགི་འིགྲསྨྱོ་བརོ་
དེསྨྱོགིསོ་ནེསོ། ཁསྨྱོ་མོསྨྱོ་ཁསྨྱོ་མོསྨྱོའི འི་ཁངེ་ཆུངེ་གིཤི་སྒོསྨྱོ་མོསྨྱོ་དེནེ་ཡིགི་པོསྨྱོ་སྲུངེ་
ཐུབ་ཕྱིཤིརོ་སོ་ཆ་གིཞནེ་དུ་མོཤི་འིགྲསྨྱོ་བ་རོནེདེ་ཟེནེརོ། ཕེལོ་ཆནེརོ་སྐདེ་
ཆ་དེནེ་དེགི་ལོ་བདེནེནེ་པོའིཤི་རྟོགིསོ་ཤཤིགི་འིདུགི རྒྱུ་མོཚོནེ་ནེཤི། མོསྨྱོ་
རོངེ་ཧ་ལོམོ་ཉིཤིནེ་གིངེ་པོསྨྱོརོ་རོ་བ་ཆུངེ་ཆུངེ་དེནེའིཤི་སྒོསྨྱོ་རུ་བསྡདེ་ཡིསྨྱོདེ་
ལོ། དེགུནེ་གིཞུངེ་གྲངེ་རླུངེ་འུརོ་འུརོ་ལྡིངེ་བའིཤི་མོཚོནེ་མོསྨྱོའི འི་
སྐབསོ་སུའིངེ་སྒོསྨྱོ་ཁ་རུ་བསྡདེ་ཡིསྨྱོདེ། གིངེ་ལྟརོ། རླངེསོ་འིཁསྨྱོརོ་
གྱིཤི་སྐདེ་སྒྲ་དེངེ་མོཤི་སྐདེ་སོསྨྱོགིསོ་འིཇགིསོ་དུསོ། མོསྨྱོ་རོངེ་དེ་གིཟེསྨྱོདེ་
རོངེ་ཁྱིཤིམོ་ཆུངེ་ཆུངེ་ནེངེ་དུ་འིཛུལོ་བ་ཡིཤིནེ། ངེངེ་ཚུལོ་དེནེ་ནེཤི་འིསྨྱོདེ་
ལོམོ་ལོམོ་དུ་འིཚོཚེརོ་གྱིཤིནེ་པོའིཤི་མོཚོནེ་མོསྨྱོའི འི་སྐརོ་ཚོཚོགིསོ་དེངེ་ཟླ་
འིསྨྱོདེ་ཀྱཤིསོ་ཅེཤིསོ་ཀྱངེ་བདེནེནེ་དེཔོངེ་བྱ་ཆསྨྱོགི་ངེནེསོ། མོསྨྱོ་རོངེ་རོངེ་
ཁྱིཤིམོ་ཆུངེ་ཆུངེ་ནེངེ་དུ་འིཛུལོ་དུསོ་སུའིངེ་ཆནེསོ་ཐསྨྱོགི་མོརོ་ཁངེ་
ཆུངེ་དེནེའིཤི ་ནེངེ་གིཤི ་ཤཤིངེ་གིཤི ་ཉིལོ་ཁྲོཤི ་དེནེརོ་མོཤིགི་མྱུལོ་ཞཤིགི་བྱ་
དེགིསྨྱོསོ་པོ་དེངེ་།

སྨྱོསྨྱོན་པ་།
ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱལ།

རྩོམརྩོམ་སྒྲིགསྒྲིག་པཔ། ཚེཚེ་རིངརིང་བཀྲབཀྲ་ཤིསཤིས།

རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ཀྱི་སྒྲུང་ཐུང་འགྲན་སྡུར་སྐབས་བཞི་པ།（13）

（འཕྲོ་མ་པར་ངོས14པར་གཟིགས།）


