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ཕྱོཕྱོགས་འདུས་གསར་འགྱུར།

（པརཔར་་ངོསྐྱོསོངོསྐྱོསོ3པརཔར་་མེཐུདམེཐུད་་པཔ།།）
ཉཉིནོ་དདེའཉི་སྔ་དྲོསྐྱོར། ཞཉི་ཅིཉིནོ་ཕིཉིངོ་གཉིསོ་ཀོསྐྱོངོ་ཞཉི་ཀྲོསྐྱོངོ་རཉིགསོ་

རངོ་སྐྱོསྐྱོངོ་ཁུལེ་ཏེངོ་ཨུ་དངོ་སྲིཉིད་གཞུངོ་གཉི་བྱ་བོའཉི་སྙནོ་ཞུ་ལེ་
གསོནོ་པ་དངོ་། ཀོསྐྱོངོ་ཞཉི་ཡིཉི་ལེསོ་དསྐྱོནོ་སོསྐྱོ་སོསྐྱོར་ཐོསྐྱོབོ་པའཉི་གྲུབོ་
འབྲསོ་ཁོསོ་ལེདེནོ་གངོ་ལེདེགསོ་གནོངོ་བོ་དངོ་། ཀོསྐྱོངོ་ཞཉི་ཡིཉི་
རཉིགསོ་སོསྐྱོ་སོསྐྱོའ འི་ལེསོ་བྱདེད་དངོ་མེངོ་ཚོཚོགསོ་ཀྱིཉིསོ་སྤྱིཉི་ཚོཚོགསོ་རཉིངོ་
ལུགསོ་དདེངོ ་རབོསོ་ཅིནོ་གྱིཉི ་རྒྱལེ་ཁོབོ་ཁྱསྐྱོནོ་ཡིསྐྱོངོསོ་ནོསོ་
འཛུགསོ་སྐྲུནོ་བྱདེད་པའཉི་ཀོསྐྱོངོ་ཞཉི་ཡིཉི་ལེདེའུ་ཧུར་ཐོག་སྒོསྐྱོསོ་བྲཉིསོ་ཏེདེ།
གཡུར་དུ་ཟ་བོའཉི་གྲུབོ་འབྲསོ་ལེ་བོརྟདེནོ་ནོསོ་ཏེངོ་བོཙུགསོ་
ནོསོ་ལེསྐྱོ་འཁོསྐྱོར་བོརྒྱ་ལེསྐྱོནོ་པར་རྟདེནོ་འབྲདེལེ་ཞུ་དགསྐྱོསོ་པའཉི་རདེ་བོ་
བོཏེསྐྱོནོ།
ཞཉི་ཅིཉིནོ་ཕིཉིངོ་གཉིསོ་བོསྟེནོ་དསྐྱོནོ། དཔལེ་འབྱསྐྱོར་སྤུསོ་ཚོད་

མེཐོསྐྱོ་བོའཉི་སྒོསྐྱོ་ནོསོ་འཕིདེལེ་རྒྱསོ་སུ་གཏེསྐྱོངོ་དགསྐྱོསོ་ནོ། འཕིདེལེ་
རྒྱསོ་ཀྱིཉི་འདུ་ཤེདེསོ་གསོར་པ་ལེག་ལེདེནོ་མེཐོར་ཕྱིཉིནོ་དངོ་འཕིདེལེ་
རྒྱསོ་ཀྱིཉི་ཆེགསོ་སྟེངོསོ་གསོར་པ་འཛུགསོ་སྐྱོསྐྱོངོ་བྱདེད་པ་དདེསོ་སོ་
གནོསོ་ཀྱིཉི་སྤུསོ་ཚོད་མེཐོསྐྱོ་བོའཉི་འཕིདེལེ་རྒྱསོ་ལེ་སྐུལེ་འདདེད་
གཏེསྐྱོངོ་བོའཉི་རྩ་དསྐྱོནོ་གྱིཉི་བླངོ་བྱར་ངོསྐྱོསོ་འཛིའིནོ་གཏེཉིངོ་ཟབོ་བྱདེད་
དགསྐྱོསོ་པར་མེ་ཟད། རངོ་སོ་གནོསོ་ཀྱིཉིསོ་འཕིདེལེ་རྒྱསོ་ཀྱིཉི་
ཆེགསོ་སྟེངོསོ་གསོར་པར་ཞབོསོ་ཞུ་དངོ་ཟབོ་ཞུགསོ་བྱདེད་པའཉི་
ཁྲསྐྱོད་ཐོསྐྱོནོ་པའཉི་དགདེ་མེཚོནོ་ཡིངོ་དག་པསོ་ཁོསྐྱོངོ་དུ་ཆུད་པར་བྱསོ་
ཏེདེ། རངོ་སོ་གནོསོ་ཀྱིཉི་དསྐྱོནོ་དངོསྐྱོསོ་གནོསོ་ཚུལེ་དངོ་མེཐུནོ་པའཉི་
སྤུསོ་ཚོད་མེཐོསྐྱོ་བོའཉི་འཕིདེལེ་རྒྱསོ་ཀྱིཉི་བོགྲོསྐྱོད་ལེམེ་ཞཉིག་གཏེསྐྱོད་
དགསྐྱོསོ། སྲིསྐྱོལེ་རྒྱུནོ་གྱིཉི་ཐོསྐྱོནོ་ལེསོ་རྩདེར་སོསྐྱོནོ་ཅིནོ་དངོ་རཉིག་ནུསོ་
ཅིནོ། ལྗངོ་མེདསྐྱོག་ཅིནོ་དུ་འགྱུར་བོར་སྐུལེ་འདདེད་གཏེསྐྱོངོ་བོ་
དངོ་། ཐོསྐྱོནོ་ལེསོ་སྦྲེདེལེ་ཐོག་ཡིསྐྱོངོསོ་རྫསྐྱོགསོ་སྤུསོ་འདདེགསོ་རཉིམེ་
སྤར་ཡིསྐྱོངོ་བོར་སྐུལེ་འདདེད་གཏེསྐྱོངོ་བོ། གསོར་བྱུངོ་ཐོསྐྱོནོ་ལེསོ་
ཧུར་བོརྩསྐྱོནོ་གྱིཉིསོ་སྐྱོདེད་སྲིཉིངོ་བྱདེད་པ་བོཅིསོ་ཀྱིཉིསོ། ཨངོ་ཀོཉི་ཐོསྐྱོནོ་
ལེསོ་ཅིནོ་དངོ་ཐོསྐྱོནོ་ལེསོ་ཨངོ་ཀོཉི ་ཅིནོ་དུ་འགྱུར་ཚོད་ཇདེ ་
མེགྱིསྐྱོགསོ་སུ་གཏེསྐྱོངོ་དགསྐྱོསོ། མུ་མེཐུད་དུ་བོཅིསྐྱོསོ་སྒྱུར་ཟབོ་
སྤདེལེ ་བྱདེ ད ་པ ་དངོ ་ །“ གཡིསྐྱོ ་ འགུལེ ་སྤུ ་ཙོམེ ་མེདེ ད ་པ ་
གཉཉིསོ”རྒྱུནོ་འཁྱསྐྱོངོསོ་བྱསོ་ཏེདེ ། ཚོཚོངོ ་གཉདེར་ཁོསྐྱོར་ཡུག་
ལེདེགསོ་བོསྒྱུར་བྱདེད་དགསྐྱོསོ། གསོར་སྐྲུནོ་ལེ་རྒྱབོ་སྐྱོསྐྱོར་བྱདེད་
ཚོད་ཆེདེ་རུ་གཏེསྐྱོངོ་བོ་དངོ་། གསོར་སྐྲུནོ་གྱིཉི་སྐྱོདེ ་ཁོསྐྱོམེསོ་ཁོསྐྱོར་
ཡུག་ལེདེགསོ་སྒྱུར་བྱདེད་པ། གསོར་སྐྲུནོ་གྱིཉི་རྒྱུ་རྐྱེདེནོ་སྣོ་ཚོཚོགསོ་
ཁོདེ་ལེསོ་སུ་འདུ་བོར་སྐུལེ་འདདེད་གཏེསྐྱོངོ་བོ། གསོར་སྐྲུནོ་གྱིཉི་
གསོསྐྱོནོ་ཤུགསོ་སློསྐྱོངོ ་བོ་བོཅིསོ་ཀྱིཉིསོ། ཚོནོ་རྩལེ་གྱིཉི ་གྲུབོ་
འབྲསོ་བོསྒྱུར་བོར་སྐུལེ་འདདེད་གཏེསྐྱོངོ་དགསྐྱོསོ། འབྲཉི་ཆུའཉི ་
དཔལེ་འབྱསྐྱོར་རྒྱུད་ཀྱིཉི་འཕིདེལེ་རྒྱསོ་དངོ་ཨའསྐྱོ་ཀོངོ་མེཚོཚོ་ཁུག་
ཁུལེ་གྱིཉི་འཛུགསོ་སྐྲུནོ་སོསྐྱོགསོ་རྒྱལེ་ཁོབོ་ཀྱིཉི་འཐོབོ་ཇུསོ་ཆེདེ་
རཉིགསོ་ལེ་རངོ་འགུལེ་གྱིཉིསོ་འབྲདེལེ་མེཐུད་བྱདེད་པ་དངོ་།

“ རྒྱུད་གཅིཉིག་ལེམེ་གཅིཉིག”མེཉམེ་སྐྲུནོ་བྱདེད་པའཉི་ནོངོ་
ཞུགསོ་པ། ནུབོ་རྒྱུད་ཀྱིཉི་སྐམེ་མེཚོཚོ་གཉཉིསོ་ཀྱིཉི་བོགྲོསྐྱོད་ལེམེ་
གསོར་པ་ཆུ་ཚོད་མེཐོསྐྱོ་བོའཉི་སྒོསྐྱོ་ནོསོ་མེཉམེ་སྐྲུནོ་བྱདེད་པ། མེཚོཚོ་
ཕྱིསྐྱོགསོ་དཔལེ་འབྱསྐྱོར་ཤུགསོ་ཆེདེནོ་པསྐྱོསོ་འཕིདེལེ་རྒྱསོ་གཏེསྐྱོངོ་བོ།
ཀྲུངོ་གསྐྱོ—ཨདེ་ཤེ་ཡི་ཤེར་ལྷོསྐྱོའ འི་མེནོའ་འབྲདེལེ་གྱིཉི་སྒོསྐྱོ་འབྱདེད་
མེཉམེ་ལེསོ་ལེ་སྐུལེ་འདདེད་གཏེསྐྱོངོ་བོ། རངོ་དབོངོ་ཉསྐྱོ་ཚོཚོངོ་གཉི་
ཚོཚོད་ལྟ་ཁུལེ་ལེདེགསོ་པསྐྱོར་བོསྒྲུབོ་པ་བོཅིསོ་བྱསོ་ཏེདེ། ཁྱད་ལྡོནོ་
གསྐྱོ་གནོསོ་ཀྱིཉི་ལེདེགསོ་ཆེ་སྔར་ལེསོ་ལེདེགསོ་པསྐྱོའ འི་སྒོསྐྱོ་ནོསོ་སྒོསྐྱོ་
འབྱདེད་འཕིདེལེ་རྒྱསོ་ཀྱིཉི་ལེདེགསོ་ཆེ་རུ་བོསྒྱུར་དགསྐྱོསོ།
ཞཉི་ཅིཉིནོ་ཕིཉིངོ་གཉིསོ་ནོནོ་གྱིཉིསོ་བོསྟེནོ་དསྐྱོནོ། དབུལེ་ཐོར་

འགག་སྒྲོསྐྱོལེ་གྱིཉི་དགསྐྱོངོསོ་དསྐྱོནོ་རླབོསོ་པསྐྱོ་ཆེདེ་དར་སྤདེལེ་གཏེསྐྱོངོ་བོ་
དངོ་། གྲོསྐྱོངོ་གསོདེབོ་དར་སྤདེལེ་ལེ་མྱུར་དུ་སྐུལེ་འདདེད་གཏེསྐྱོངོ་
བོ། ཞཉིངོ་སྡེདེའཉི་ཡིསྐྱོངོ་སྒོསྐྱོ་དམེའ་བོའཉི་མེཉི་འབོསྐྱོར་ལེ་རྒྱུནོ་རྣམེ་ཅིནོ་
གྱིཉི་རསྐྱོགསོ་སྐྱོསྐྱོར་ནོངོ་རྐྱེདེནོ་འཛུགསོ་པ། དབུལེ་ཐོར་སོ་ཁུལེ་གྱིཉི་

ཁྱད་ལྡོནོ་ཐོསྐྱོནོ་ལེསོ་འཕིདེལེ་རྒྱསོ་གཏེསྐྱོངོ་བོར་མུ་མེཐུད་དུ་རྒྱབོ་
སྐྱོསྐྱོར་བྱདེད་པ་བོཅིསོ་ཀྱིཉིསོ། གཞནོ་ཡུལེ་གནོསོ་སྤསྐྱོ་ཡིཉི ་རྗེདེསོ་
མེཐུད་རསྐྱོགསོ་སྐྱོསྐྱོར་ཇདེ་དྲོག་ཏུ་གཏེསྐྱོངོ་དགསྐྱོསོ། ཀོསྐྱོངོ་ཞཉིའཉི་ནོགསོ་
དངོ་སོཉིལེ་ཏེསྐྱོག སྔསྐྱོ་ཚོཚོད། ཕྱུགསོ་ཟསྐྱོག མེངོར་ཆེ་སོསྐྱོགསོ་ཀྱིཉི་ཁྱད་
ལྡོནོ་ཐོསྐྱོནོ་ཁུངོསོ་ལེ་རྐངོ་བོཙུགསོ་ཏེདེ། ཁྱད་ལྡོནོ་ཞཉིངོ་ལེསོ་ཐོསྐྱོནོ་
ལེསོ་ཀྱིཉི་ཚོཚོགསོ་པ་སྐསྐྱོར་ཞཉིག་འཛུགསོ་དགསྐྱོསོ། འབྲུ་རཉིགསོ་
བོདདེ་འཇགསོ་ཡིསྐྱོངོ་བོའཉི་ཐོད་ཏེངོ་སྲིཉིད་གཉཉིསོ་ཀྱིཉིསོ་འགནོ་འཁྲཉི་
མེཉམེ་འཁུར་བྱདེད་པ་དངོ་། རཉིམེ་པ་སོསྐྱོ་སོསྐྱོའ འི་ཏེངོ་དངོ་སྲིཉིད་
གཞུངོ་གཉིསོ་རྨོསྐྱོ་ཞཉིངོ་ལེ་སྲུངོ་སྐྱོསྐྱོབོ་བྱདེད་པའཉི་འགནོ་འཁྲཉི་གཏེཉིངོ་
གནོསྐྱོནོ་བྱསོ་ཏེདེ། འབྲུ་རཉིགསོ་ཕྱིསྐྱོགསོ་བོསྡུསོ་ཐོསྐྱོནོ་སྐྱོདེད་ནུསོ་པ་
བོརྟནོ་བོརླཉིངོ་ངོངོ་ཇདེ་མེཐོསྐྱོར་གཏེསྐྱོངོ་དགསྐྱོསོ། སྦགསོ་བོཙོཚོག་
འགསྐྱོག་བོཅིསྐྱོསོ་ཀྱིཉི ་འགག་སྒྲོསྐྱོལེ་འཐོབོ་འཁྲུག་མུ་མེཐུད་དུ་
ལེདེགསོ་པསྐྱོར་རྒྱག་པ་དངོ་། ཐཱནོ་རྩདེ་འཛིའིནོ་དངོ་ཐཱནོ་སྙསྐྱོམེསོ་
འཛིའིནོ་བྱདེད་པ་དདེ་དཔལེ་འབྱསྐྱོར་སྤྱིཉི་ཚོཚོགསོ་འཕིདེལེ་རྒྱསོ་དངོ་སྐྱོདེ་
ཁོམེསོ་དཔལེ་ཡིསྐྱོནོ་འཛུགསོ་སྐྲུནོ་བྱདེད་པའཉི་སྤྱིཉི་ཡིསྐྱོངོསོ་བོཀོསྐྱོད་
སྒྲོཉིག་ནོངོ་འཇསྐྱོག་པ། ལྗངོ་མེདསྐྱོག་ཐཱནོ་ཉུངོ་གཉི་འཁོསྐྱོར་རྒྱུག་
འཕིདེལེ་རྒྱསོ་ཀྱིཉི་དཔལེ་འབྱསྐྱོར་མེ་ལེག་འཛུགསོ་པ་དངོ་འཐུསོ་
ཚོངོ་དུ་གཏེསྐྱོངོ་བོ་བོཅིསོ་བྱསོ་ཏེདེ། དཔལེ་འབྱསྐྱོར་དངོ་སྤྱིཉི་ཚོཚོགསོ་
འཕིདེལེ་རྒྱུསོ་གཏེསྐྱོངོ་བོ་དདེ་ཁྱསྐྱོནོ་ཡིསྐྱོངོསོ་ནོསོ་ལྗངོ་མེདསྐྱོག་ཅིནོ་དུ་
བོསྒྱུར་བོར་སྐུལེ་འདདེད་གཏེསྐྱོངོ་དགསྐྱོསོ།
ཞཉི་ཅིཉིནོ་ཕིཉིངོ་གཉིསོ་བོསྟེནོ་དསྐྱོནོ། མེཉི་དམེངོསོ་ཀྱིཉི་འཚོཚོ་བོའཉི་

སྤུསོ་ཚོད་མེཐོསྐྱོ་རུ་གཏེསྐྱོངོ་བོ་དངོ་། ལེསོ་ཞུགསོ་དམེཉིགསོ་སུ་
འཛིའིནོ་པའཉི་འཐོབོ་ཇུསོ་དངོ་ཧུར་བོརྩསྐྱོནོ་གྱིཉིསོ་ལེསོ་ཞུགསོ་བྱདེད་
པའཉི་སྲིཉིད་ཇུསོ་དངོསྐྱོསོ་འབོདེབོསོ་བྱསོ་ཏེདེ། མེཐོསྐྱོ་རཉིམེ་སློསྐྱོབོ་གྲྭའཉི་
མེཐོར་ཕྱིཉིནོ་སློསྐྱོབོ་མེ་དངོ་དམེག་ཁོསྐྱོངོསོ་ནོསོ་བུད་པའཉི་དམེག་
མེཉི། ཞཉིངོ་པ་ཞསྐྱོར་ལེསོ་པ། མེཁོར་གྲོསྐྱོངོ་གཉི་དཀོའ་ཁོག་ཡིསྐྱོད་པའཉི་
མེཉི་སྣོ་སོསྐྱོགསོ་ཚོཚོགསོ་སྤྱིཉི་གཙོཚོ་བོསྐྱོའ འི་ལེསོ་ཞུགསོ་བྱ་བོ་ལེདེགསོ་
པསྐྱོར་བོསྒྲུབོ་དགསྐྱོསོ། ཐོབོསོ་ལེམེ་མེངོ་པསྐྱོ་ནོསོ་ལེསོ་ཞུགསོ་
གངོ་ལེ་གངོ་འཚོམེ་བྱདེད་པའཉི་སྤྱིཉི ་ཚོཚོགསོ་འགནོ་སྲུངོ་ལེམེ་
ལུགསོ་འཐུསོ་ཚོངོ་དུ་བོཏེངོ་ནོསོ། ལྗཉིད་ཐོདེག་རླངོསོ་འཁོསྐྱོར་ཁོ་
ལེསྐྱོ་བོ་དངོ་མྱུལེ་སྐྱོདེལེ་བོ། ཕྱིཉིར་ཚོཚོངོ་སྡེདེབོ་སྐྱོདེལེ་པ་སོསྐྱོགསོ་ཀྱིཉི་
ཁྲཉི མེསོ ་མེཐུནོ ་ཁོདེ ་ དབོངོ ་ སྲུངོ ་ སྐྱོསྐྱོ ངོ ་ ལེདེ གསོ ་ པསྐྱོ ་ བྱདེ ད ་
དགསྐྱོསོ། ཏེངོ་གཉི་སློསྐྱོབོ་གསོསྐྱོའ འི་བྱདེད་ཕྱིསྐྱོགསོ་ཁྱསྐྱོནོ་ཡིསྐྱོངོསོ་ནོསོ་
ལེག་བོསྟེར་དངོ་། ཀུནོ་སྤྱིསྐྱོད་ཀྱིཉིསོ་མེཉི་སྐྱོསྐྱོངོ་བོའཉི་རྩ་བོའཉི་ལེསོ་
འགནོ་དངོསྐྱོསོ་འབོདེབོསོ་བྱསོ་ཏེདེ། དྲོ་ལེམེ་དངོ་དྲོ་ལེམེ་མེ་ཡིཉིནོ་
པའཉི་སློསྐྱོབོ་ཕྱིཉིའཉི་གསོསྐྱོ་སྦྱོསྐྱོངོ་ལེསོ་ཁུངོསོ་ལེ་ཚོད་ལྡོནོ་དསྐྱོ་དམེ་
བྱདེད་པར་ཤུགསོ་སྣོསྐྱོནོ་དགསྐྱོསོ། ནོད་རཉིགསོ་སྔསྐྱོནོ་འགསྐྱོག་ཚོཚོད་
འཛིའིནོ་གྱིཉི་མེ་ལེག་བོཅིསྐྱོསོ་བོསྒྱུར་བྱདེད་པར་ཤུགསོ་སྣོསྐྱོནོ་པ་
དངོ་། གཞཉི་རཉིམེ་གྱིཉི་སྤྱིཉི་པའཉི་འཕྲོསྐྱོད་བོསྟེདེནོ་མེ་ལེག་ཇདེ་དྲོག་ཏུ་
གཏེསྐྱོངོ་བོ། སྨནོ་བོཅིསྐྱོསོ་དངོ་སྔསྐྱོནོ་འགསྐྱོག་མེཐུནོ་སྦྱོསྐྱོར་ཡིསྐྱོངོ་
བོའཉི་ནོངོ་རྐྱེདེནོ་གསོར་སྐྲུནོ་བྱདེད་པ། གཞཉི་རཉིམེ་གྱིཉི་སྔསྐྱོནོ་འགསྐྱོག་
དངོ་སྨནོ་བོཅིསྐྱོསོ། ནོད་གཡིསྐྱོག ཁོམེསོ་གསོསྐྱོ ་ཞབོསོ་ཞུ་
བོཅིསོ་ཀྱིཉི་ཆུ་ཚོད་མེཐོསྐྱོར་འདདེགསོ་བྱསོ་ཏེདེ། རྒྱུནོ་རྣམེ་ཅིནོ་གྱིཉི་
རཉིམེསོ་ནོད་སྔསྐྱོནོ་འགསྐྱོག་ཚོཚོད་འཛིའིནོ་ལྷོསྐྱོད་གཡིདེངོ་མེདེད་པར་
དམེ་འཛིའིནོ་བྱདེད་དགསྐྱོསོ། ཉདེནོ་ཁོ་དངོ་འགྲོནོ་སློསྐྱོངོ་སྣོ་ཚོཚོགསོ་
དསྐྱོགསོ་ཟསྐྱོནོ་ནོནོ་མེསྐྱོ་བྱསོ་ནོསོ། བོདདེ་འཇགསོ་ཐོསྐྱོནོ་སྐྱོདེད་ཀྱིཉི་དསྐྱོནོ་
རྐྱེདེནོ་ཚོབོསོ་ཆེདེནོ་འབྱུངོ་བོ་ནུསོ་ལྡོནོ་སྒོསྐྱོསོ་འཀོག་སྡེསྐྱོམེ་བྱདེད་པ་
དངོ་། རྒྱུནོ་རྣམེ་ཅིནོ་གྱིཉི་ནོག་འཇསྐྱོམེསོ་ངོནོ་སོདེལེ་འཐོབོ་རྩསྐྱོད་
སྤདེལེ་དགསྐྱོསོ།
ཞཉི་ཅིཉིནོ་ཕིཉིངོ་གཉིསོ་ནོནོ་གྱིཉིསོ་བོསྟེནོ་དསྐྱོནོ། མེཉི་རཉིགསོ་མེཐུནོ་

སྒྲོཉིལེ་ཡིར་ཐོསྐྱོནོ་གྱིཉི་དྲོཉིལེ་སྒྲོསྐྱོག་སློསྐྱོབོ་གསོསྐྱོ་ལེདེགསོ་པསྐྱོར་སྒྲུབོ་པ་
དངོ་། རཉིགསོ་སོསྐྱོ་སོསྐྱོའ འི་མེངོ་ཚོཚོགསོ་ཀྱིཉིསོ་ཡིངོ་དག་པའཉི་རྒྱལེ་
ཁོབོ་ལྟ་བོ་དངོ་ལེསྐྱོ་རྒྱུསོ་ལྟ་བོ། མེཉི་རཉིགསོ་ལྟ་བོ། རཉིག་གནོསོ་ལྟ་
བོ། ཆེསྐྱོསོ་ལུགསོ་ལྟ་བོ་བོཅིསོ་འཛུགསོ་པར་ཁྲཉིད་སྟེསྐྱོནོ་བྱདེད་

པ། རཉིགསོ་སོསྐྱོ་སོསྐྱོའ འི་མེངོ་ཚོཚོགསོ་ཀྱིཉིསོ་རླབོསོ་ཆེདེནོ་གྱིཉི་མེདེསོ་རྒྱལེ་
དངོ་ཀྲུངོ་ཧྭ་མེཉི་རཉིགསོ། ཀྲུངོ་ཧྭའཉི་རཉིགསོ་གནོསོ། ཀྲུངོ་གསྐྱོ་གུངོ་
ཁྲནོ་ཏེངོ་། ཀྲུངོ་གསྐྱོའ འི་ཁྱད་ཆེསྐྱོསོ་ལྡོནོ་པའཉི ་སྤྱིཉི ་ཚོཚོགསོ་རཉིངོ་
ལུགསོ་བོཅིསོ་ལེ་ངོསྐྱོསོ་ཟཉིནོ་བྱདེད་ཚོད་ཇདེ་དྲོག་ཏུ་གཏེསྐྱོངོ་བོ་
བོཅིསོ་བྱསོ་ཏེདེ། རཉིགསོ་སོསྐྱོ་སོསྐྱོའ འི་མེཉི་དམེངོསོ་སོདེ་འབྲུའཉི་ཚོའི་གུ་
བོཞཉིནོ་དུ་དམེ་པསྐྱོར་སྦྲེདེལེ་དགསྐྱོསོ།
ཞཉི་ཅིཉིནོ་ཕིཉིངོ་གཉིསོ་བོསྟེནོ་དསྐྱོནོ། ཀོསྐྱོངོ་ཞཉི་རུ་གསོར་བོརྗེདེའཉི་

ཐོསྐྱོནོ་ཁུངོསོ་ཕུནོ་སུམེ་ཚོཚོགསོ་པསྐྱོ་ཡིསྐྱོད་པསོ། ཏེངོ་གཉི་ལེསྐྱོ་རྒྱུསོ་
སློསྐྱོབོ་སྦྱོསྐྱོངོ་དངོ་སློསྐྱོབོ་གསོསྐྱོའ འི་ཁྲསྐྱོད་གསོར་བོརྗེདེའཉི་ཐོསྐྱོནོ་ཁུངོསོ་འདཉི་
དག་ལེདེགསོ་པསྐྱོར་སྤྱིད་དདེ། ཏེངོ་གཉི་ལེསྐྱོ་རྒྱུསོ་ལེ་སློསྐྱོབོ་སྦྱོསྐྱོངོ་བྱསོ་པ་
བོརྒྱུད་དདེ་ཡིཉིད་ཆེདེསོ་འཕིདེལེ་བོར་བྱདེད་དགསྐྱོསོ། ཏེངོ་གཉི་ལེསྐྱོ་རྒྱུསོ་
ལེ་སློསྐྱོབོ་སྦྱོསྐྱོངོ་བྱསོ་ཏེདེ་ཡིཉིད་ཆེདེསོ་འཕིདེལེ་བོ་ཞདེསོ་པ་ནོཉི་དད་མེསྐྱོསོ་
དངོ་འདུ་ཤེདེསོ། ཡིཉིད་ཆེདེསོ་བོཅིསོ་ཇདེ ་དྲོག་ཏུ་གཏེསྐྱོངོ་བོ་ལེ་
ཟདེར། དདེ་ནོཉི་ངོ་ཚོཚོ་དགྲོ་བོསྐྱོ་ལེསོ་རྣམེ་པར་རྒྱལེ་བོ་དངོ་དཀོའ་
ངོལེ་ཡིསྐྱོངོསོ་རྫསྐྱོགསོ་ཁྱད་དུ་བོསོད་དདེ། རྒྱལེ་ཁོ་ཡིསྐྱོངོསོ་རྫསྐྱོགསོ་
མེཐོའ་གཅིཉིག་ཏུ་ལེདེནོ་པའཉི་བོསོམེ་བླསྐྱོའ འི་སྟེསྐྱོབོསོ་ཤུགསོ་དྲོག་པསྐྱོ་
ཡིཉིནོ། མེར་ཁོདེ་སོཉི་རཉིངོ་ལུགསོ་དངོ་གུངོ་ཁྲནོ་རཉིངོ་ལུགསོ་ཀྱིཉི་དད་
མེསྐྱོསོ་ཇདེ་བོརྟནོ་དུ་བོཏེངོ་ནོསོ། རྒྱ་ཆེདེའཉི་ཏེངོ་ཡིསྐྱོནོ་དངོ་ལེསོ་བྱདེད་
པསོ་ཏེངོ་གཉི་ལེསྐྱོ་ངོསྐྱོ ་བོརྒྱའཉི་འབོད་འཐོབོ་ཁྲསྐྱོད་དད་མེསྐྱོསོ་ཀྱིཉི་
སྟེསྐྱོབོསོ་ཤུགསོ་རྟསྐྱོགསོ་པར་ཁྲཉིད་སྟེསྐྱོནོ་བྱདེད་པ་དངོ་། ནོམེ་ཡིངོ་
འདུ་ཤེདེསོ་བོརྟནོ་པསྐྱོ་རྒྱུནོ་འཁྱསྐྱོངོསོ་བྱདེད་པ་དངོ་དཀོའ་ཁོག་ཆེདེནོ་
པསྐྱོ་དངོ་འགྲོནོ་སློསྐྱོངོ་ཚོ་དྲོག་ལེསོ་རྣམེ་པར་རྒྱལེ་དགསྐྱོསོ། ཀྲུངོ་
གསྐྱོའ འི་ཁྱད་ཆེསྐྱོསོ་ལྡོནོ་པའཉི་སྤྱིཉི་ཚོཚོགསོ་རཉིངོ་ལུགསོ་ཀྱིཉི་འདུ་ཤེདེསོ་ཇདེ་
དྲོག་ཏུ་བོཏེངོ་ནོསོ། རྒྱ་ཆེདེའཉི་ཏེངོ་ཡིསྐྱོནོ་དངོ་ལེསོ་བྱདེད་པར་ཀྲུངོ་
གསྐྱོའ འི་ཁྱད་ཆེསྐྱོསོ་ལྡོནོ་པའཉི་སྤྱིཉི་ཚོཚོགསོ་རཉིངོ་ལུགསོ་ནོཉི་ལེསྐྱོ་རྒྱུསོ་
འཕིདེལེ་རྒྱསོ་ཀྱིཉི་ངོདེསོ་འབྱུངོ་འབྲསོ་བུ་དངོ་། ཀྲུངོ་གསྐྱོ་འཕིདེལེ་
རྒྱསོ་འབྱུངོ་བོའཉི་ལྡོསྐྱོག་མེདེད་ཀྱིཉི་བོགྲོསྐྱོད་ལེམེ་ཡིཉིནོ་ལེ། ལེག་ལེདེནོ་
དངོ་ཞཉིབོ་བོཤེདེར་ལེསོ་ཐོསྐྱོབོ་པའཉི་ཚོནོ་རཉིག་གཉི་བོདདེནོ་དསྐྱོནོ་ཡིངོ་
ཡིཉིནོ་པ་ཤེདེསོ་སུ་བོཅུག་ནོསོ། བོགྲོསྐྱོད་ལེམེ་རངོ་རྟསྐྱོནོ་དངོ་གཞུངོ་
ལུགསོ་རངོ་རྟསྐྱོནོ། ལེམེ་ལུགསོ་རངོ་རྟསྐྱོནོ། རཉིག་གནོསོ་རངོ་
སྟེསྐྱོནོ་བོཅིསོ་བོརྟནོ་པསྐྱོར་འཛུགསོ་དགསྐྱོསོ། ཀྲུངོ་ཧྭ་མེཉི་རཉིགསོ་ཀྱིཉི་
རླབོསོ་ཆེདེནོ་བོསྐྱོར་དར་མེངོསྐྱོནོ་འགྱུར་འབྱུངོ་བོའཉི་ཡིཉིད་ཆེདེསོ་ཇདེ་
དྲོག་ཏུ་བོཏེངོ་ནོསོ། རྒྱ་ཆེདེའཉི་ཏེངོ་ཡིསྐྱོནོ་དངོ་ལེསོ་བྱདེད་པར་ཐོསྐྱོག་
མེའཉི ་བོསོམེ་འདུནོ་དངོ་འགནོ་འཁྲཉི ་ཡིཉིད་ལེ་བོརྟནོ་པསྐྱོར་
བོཅིངོསོ་ཏེདེ། ངོདེསོ་པར་དུ་རྒྱལེ་ངོདེསོ་པའཉི་ཡིཉིད་ཆེདེསོ་ཇདེ་དྲོག་ཏུ་
གཏེསྐྱོངོ་བོ་དངོ་། རངོ་རདེའཉི་ཏེངོ་གཉིསོ་ངོདེསོ་པར་དུ་མེཐུནོ་སྒྲོཉིལེ་
ངོངོ་མེཉི་དམེངོསོ་ཀྱིཉི་སྣོདེ་ཁྲཉིད་དདེ་ཀྲུངོ་གསྐྱོའ འི་ཁྱད་ཆེསྐྱོསོ་ལྡོནོ་པའཉི་སྤྱིཉི་
ཚོཚོགསོ་རཉིངོ་ལུགསོ་ཀྱིཉི་བོགྲོསྐྱོད་ལེམེ་སྟེདེངོ་ཀྲུངོ་ཧྭ་མེཉི་རཉིགསོ་ཀྱིཉི་
རླབོསོ་ཆེདེནོ་བོསྐྱོར་དར་མེངོསྐྱོནོ་འགྱུར་འབྱུངོ་བོའཉི་ཡིཉིད་ཆེདེསོ་
བོརྟནོ་པསྐྱོ་ཡིསྐྱོད་དགསྐྱོསོ་ལེ། རངོ་རདེའཉི་མེཉི་རབོསོ་འདཉི་དུསོ་རབོསོ་
གསོར་པར་ངོསྐྱོ་གནོསྐྱོངོསོ་མེཉི་དགསྐྱོསོ་པའཉི་ལེསྐྱོ་རྒྱུསོ་ཀྱིཉི་གྲུབོ་འབྲསོ་
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