
པར་ངོས 26 པ
2021·11·19

ཕྱོཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།

（（པརཔར་་ངོསྐྱོསེངོསྐྱོསེ25པརཔར་་མཐུདོམཐུདོ་་པཔ།།））ཕུགསེ་བསེམ་དོངོ་དོདོ་སེབྱེམསེ་
བརྟནོ་དུ་གཏོསྐྱོངོ་བ། ཐོསྐྱོག་མའསྤྱི་བསེམ་འདུནོ་དོངོ་འགནོ་འཁྲིསྤྱི་
ཡིསྤྱིདོ་ལ་བརྟནོ་པསྐྱོར་འཆངོ་བ། ཐོསྐྱོག་མཐོའ་བར་གསུམ་དུ་
ཁེབྱེངོསེ་སྐྱུངོ་གཟིབ་ནོནོ་དོངོ་། ངོ་རྒྱལ་དོངོ་འཚབ་འཚུབ་མབྱེདོ་
པ། དོཀོའ་སྤྱིདོ་འབདོ་བརྩོསྐྱོནོ་བཅསེ་བྱསེ་ཏོབྱེ། རྒྱལ་ཁེ་རླབསེ་
པསྐྱོ་ཆབྱེའསྤྱི་ཁྲིསྐྱོདོ་ནོསེ་དོཔའ་མཛངོསེ་རྟུལ་ཕོསྐྱོདོ་ཀྱིསྤྱིསེ་མདུནོ་དུ་སྐྱོསྐྱོདོ་
པའསྤྱི་སྟོསྐྱོབསེ་ཤུགསེ་བསྐྱོབྱེདོ་དོགསྐྱོསེ་ཤསྤྱིངོ་། བར་ཆདོ་དོངོ་ཕོམ་
ཁེའསྤྱི་ཁྲིསྐྱོདོ་ནོསེ་ལསྐྱོ་རྒྱུསེ་ཀྱིསྤྱི་བསླབ་བྱ་བློངོསེ་ཏོབྱེ། ཉབྱེནོ་ཁེ་གངོ་
ཞསྤྱིག་ལའངོ་མསྤྱི་སྐྲག་པ་དོངོ་། འགལ་རྐྱེབྱེནོ་གངོ་གསྤྱིསེ་ཀྱིངོ་མགསྐྱོ་
མསྤྱི་འཐོསྐྱོམ་པ། རྩོ་བའསྤྱི་རངོ་བཞསྤྱིནོ་གྱིསྤྱི་གནོདོ་དོསྐྱོནོ་ཐོདོ་རྩོ་སླསྐྱོག་
རངོ་བཞསྤྱིནོ་གྱིསྤྱི་ནོསྐྱོར་འཁྲུལ་གཏོནོ་ནོསེ་མསྤྱི་འབྱུངོ་བ། དོམ་འཛཛིནོ་
ལྷསྐྱོདོ་མབྱེདོ་བྱབྱེདོ་པའསྤྱི་འགྱུར་མབྱེདོ་ཨུ་ཚུགསེ་ལ་བརྟབྱེནོ་ཏོབྱེ་སྔོར་ནོསེ་
གཏོནོ་ལ་ཕོབ་ཟིསྤྱིནོ་པའསྤྱི་དོམསྤྱིགསེ་འབབྱེནོ་མངོསྐྱོནོ་འགྱུར་གངོ་
ཐུབ་བྱབྱེདོ་པ། ལབྱེ་དོབར་བརྒྱ་ལ་སྐྱོསྐྱོདོ་འདོསྐྱོདོ་ནོ་དོགུ་བཅུར་
སླབྱེབསེ་པ་ལམ་ཕྱེབྱེདོ་ཙམ་ཡིསྤྱིནོ་པ་བཅསེ་ཀྱིསྤྱི་རསྤྱིག་པ་དྭངོསེ་
གསེལ་གྱིསྤྱི་སྒོསྐྱོ་ནོསེ་ཀྲུངོ་ཧྭ་མསྤྱི་རསྤྱིགསེ་བསྐྱོར་དོར་རླབསེ་པསྐྱོ་ཆབྱེ་
ཡིསྐྱོངོ་བར་སྐུལ་འདོབྱེདོ་ལྷསྐྱོདོ་མབྱེདོ་གཏོསྐྱོངོ་དོགསྐྱོསེ།
ཏོངོ་ཡིསྐྱོངོསེ་ཀྱིསྤྱིསེ་ངོབྱེསེ་པར་དུ་མར་ཁེབྱེ་སེསྤྱི ་ལབྱེ ་ཉསྤྱིནོ་རསྤྱིངོ་

ལུགསེ་དོངོ་། མའསྐྱོ་ཙཙེ་ཏུངོ་གསྤྱི་དོགསྐྱོངོསེ་པ། ཏོབྱེངོ་ཞའསྐྱོ་ཕོསྤྱིནོ་གྱིསྤྱི་
རསྤྱིགསེ་པའསྤྱི ་གཞུངོ་ལུགསེ།“ མཚཚོནོ་བྱབྱེདོ ་གསུམ”གྱིསྤྱི ་
དོགསྐྱོངོསེ་པ་གལ་ཆབྱེནོ། ཚནོ་རསྤྱིག་དོངོ་མཐུནོ་པའསྤྱི་འཕོབྱེལ་རྒྱསེ་
ལྟ་བ་བཅསེ་རྒྱུནོ་འཁྱསྐྱོངོསེ་དོངོ་། ཞསྤྱི་ཅསྤྱིནོ་ཕོསྤྱིངོ་གསྤྱི་དུསེ་རབསེ་
གསེར་པའསྤྱི་ཀྲུངོ་གསྐྱོའ ཛི་ཁྱདོ་ཆསྐྱོསེ་ལྡནོ་པའསྤྱི་སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགསེ་རསྤྱིངོ་ལུགསེ་
ཀྱིསྤྱི་དོགསྐྱོངོསེ་པ་ཕྱེསྐྱོགསེ་ཡིསྐྱོངོསེ་ནོསེ་ལག་ལབྱེནོ་མཐོར་ཕྱེསྤྱིནོ་བསྟོར་
བ། མར་ཁེབྱེ་སེསྤྱིའསྤྱི་རསྤྱིངོ་ལུགསེ་ཀྱིསྤྱི་ལངོསེ་ཕྱེསྐྱོགསེ་དོངོ་། ལྟ་བ།
བྱབྱེདོ་ཐོབསེ་བཅསེ་ལ་བརྟབྱེནོ་ནོསེ་དུསེ་རབསེ་ལ་ལྟ་ཞསྤྱིབ་དོངོ་།
དུསེ་རབསེ་སྟོངོསེ་འཛཛིནོ། དུསེ་རབསེ་ལ་སྣབྱེ་ཁྲིསྤྱིདོ་བཅསེ་བྱསེ་
ཏོབྱེ། གུངོ་ཁྲིནོ་ཏོངོ་གསྤྱི་སྲིསྤྱིདོ་སྐྱོསྐྱོངོ་ཆསྐྱོསེ་ཉསྤྱིདོ་དོངོ་། སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགསེ་རསྤྱིངོ་
ལུགསེ་འཛུགསེ་སྐྲུནོ་གྱིསྤྱི་ཆསྐྱོསེ་ཉསྤྱིདོ། མསྤྱིའསྤྱི་རསྤྱིགསེ་ཀྱིསྤྱི་སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགསེ་
འཕོབྱེལ་རྒྱསེ་ཀྱིསྤྱི་ཆསྐྱོསེ་ཉསྤྱིདོ་བཅསེ་ལ་ངོསྐྱོསེ་འཛཛིནོ་རྒྱུནོ་ཆདོ་མབྱེདོ་པར་
གཏོསྤྱིངོ་ཟིབ་ཏུ་གཏོསྐྱོངོ་དོགསྐྱོསེ། ངོབྱེསེ་པར་དུ་ཏོངོ་གསྤྱི་གཞསྤྱི་རྩོའསྤྱི་
རསྤྱིགསེ་པའསྤྱི་གཞུངོ་ལུགསེ་དོངོ་། གཞསྤྱི་རྩོའསྤྱི་ལམ་ཕྱེསྐྱོགསེ། གཞསྤྱི་
རྩོའསྤྱི་ཇུསེ་གཞསྤྱི་བཅསེ་རྒྱུནོ་འཁྱསྐྱོངོསེ་བྱབྱེདོ་པ་དོངོ་།“འདུ་ཤབྱེསེ་
བཞསྤྱི”ཟིབ་ཏུ་གཏོསྐྱོངོ་བ།“གདོབྱེངོ་ཚཚོདོ་བཞསྤྱི”བརྟནོ་དུ་གཏོསྐྱོངོ་
བ།“སྲུངོ་སྐྱོསྐྱོངོ་གཉསྤྱིསེ”བྱབྱེདོ་ཐུབ་པ། མ་ལག་གསྤྱི་འདུ་ཤབྱེསེ་
རྒྱུནོ་འཁྱསྐྱོངོསེ་བྱབྱེདོ་པ།“ ཕྱེསྐྱོགསེ་ལྔ་གཞསྤྱི་གཅསྤྱིག”གསྤྱི་སྤྱིསྤྱིའསྤྱི་
བཀོསྐྱོདོ ་པ ་གཅསྤྱིག ་འདོསྐྱོམསེ་ཀྱིསྤྱིསེ ་སྐུལ་འདོབྱེདོ ་གཏོསྐྱོངོ ་བ།

“ཕྱེསྐྱོགསེ་ཡིསྐྱོངོསེ་བཞསྤྱི”ཡིསྤྱི་འཐོབ་ཇུསེ་ཀྱིསྤྱི་བཀོསྐྱོདོ་པ་མཐུནོ་སྦྱོསྐྱོར་
ངོངོ་སྐུལ་འདོབྱེདོ་གཏོསྐྱོངོ་བ། འཕོབྱེལ་རྒྱསེ་ཀྱིསྤྱི་དུསེ་མཚམསེ་
གསེར་པར་གཞསྤྱི་འཛུགསེ་པ་དོངོ་། འཕོབྱེལ་རྒྱསེ་ཀྱིསྤྱི་འདུ་ཤབྱེསེ་
གསེར་པ་ལག་བསྟོར་བྱབྱེདོ་པ། འཕོབྱེལ་རྒྱསེ་ཀྱིསྤྱི་རྣམ་པ་གསེར་
པ་གཏོསྐྱོདོ་པ། སྤུསེ་ཚདོ་མཐོསྐྱོནོ་པསྐྱོའ ཛི་འཕོབྱེལ་རྒྱསེ་ལ་སྐུལ་འདོབྱེདོ་
གཏོསྐྱོངོ་བ་བཅསེ་བྱབྱེདོ་པ་དོངོ་། ཕྱེསྐྱོགསེ་ཡིསྐྱོངོསེ་ནོསེ་སྒྱུར་བཅསྐྱོསེ་
སྒོསྐྱོ་འབྱབྱེདོ་ཟིབ་སྤེབྱེལ་བྱབྱེདོ་པ། མཉམ་དུ་ཕྱུག་པསྐྱོར་འགྱུར་བར་
སྐུལ་སྤེབྱེལ་གཏོསྐྱོངོ་བ། ཚནོ་རྩོལ་རངོ་ཚུགསེ་རངོ་དོར་ཡིསྐྱོངོ་བར་
སྐུལ་འདོབྱེདོ་བྱབྱེདོ་པ། བརྒྱུདོ་རསྤྱིམ་ཧྲིསྤྱིལ་པསྐྱོར་མསྤྱི་དོམངོསེ་དོམངོསེ་
གཙཚོ་འཕོབྱེལ་རྒྱསེ་གཏོསྐྱོངོ་བ། མསྤྱི་དོམངོསེ་ཀྱིསྤྱིསེ་རངོ་ཁྱསྤྱིམ་རངོ་
བདོག་བྱབྱེདོ་པར་འགནོ་ལབྱེནོ་དོངོ་། ཕྱེསྐྱོགསེ་ཡིསྐྱོངོསེ་ནོསེ་ཁྲིསྤྱིམསེ་
ལྟར་རྒྱལ་ཁེབ་སྐྱོསྐྱོངོ་བ་རྒྱུནོ་འཁྱསྐྱོངོསེ། སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགསེ་རསྤྱིངོ་ལུགསེ་ཀྱིསྤྱི་
ལྟབྱེ་བའསྤྱི་རསྤྱིནོ་ཐོངོ་མ་ལག་རྒྱུནོ་འཁྱསྐྱོངོསེ། འཕོབྱེལ་རྒྱསེ་ཁྲིསྐྱོདོ་
དོམངོསེ་འཚཚོ་འགནོ་སྲུངོ་དོངོ་ལབྱེགསེ་བཅསྐྱོསེ་རྒྱུནོ་འཁྱསྐྱོངོསེ། མསྤྱི་
དོངོ་རངོ་བྱུངོ་ཁེམསེ་ཞསྤྱི་མཐུནོ་མཉམ་གནོསེ་ཡིསྐྱོངོ་བ་རྒྱུནོ་
འཁྱསྐྱོངོསེ། འཕོབྱེལ་རྒྱསེ་དོངོ་བདོབྱེ་འཇོགསེ་གཅསྤྱིག་གྱུར་འཆར་
འགསྐྱོདོ། རྒྱལ་སྲུངོ་དོངོ་དོམག་དོཔུངོ་དོབྱེངོ་རབསེ་ཅནོ་དུ་འགྱུར་
ཚདོ་མགྱིསྐྱོགསེ་སུ་གཏོསྐྱོངོ་བ། མསྤྱི་དོམངོསེ་ཕྱུག་འགྱུར་དོངོ་། རྒྱལ་

ཁེབ་སྟོསྐྱོབསེ་ལྡནོ། ཀྲུངོ་གསྐྱོ་མཛཙེསེ་སྡུག་ལྡནོ་པ་བཅསེ་སུ་འགྱུར་བར་
མཐུནོ་སྦྱོསྐྱོར་ངོངོ་སྐུལ་འདོབྱེདོ་གཏོསྐྱོངོ་བ་བཅསེ་བྱབྱེདོ་དོགསྐྱོསེ།
ཏོངོ་ཡིསྐྱོངོསེ་ཀྱིསྤྱིསེ་ངོབྱེསེ་པར་དུ་མསྤྱི་དོམངོསེ་མངོ་ཚཚོགསེ་དོངོ་

ཤ་ཁྲིག་ལྟ་བུའསྤྱི་འབྲབྱེལ་བ་ནོམ་ཡིངོ་མཐོའ་འཁྱསྐྱོངོསེ་བྱབྱེདོ་དོགསྐྱོསེ་
ཤསྤྱིངོ་། མསྤྱི་དོམངོསེ་ཀྱིསྤྱི་ལངོསེ་ཕྱེསྐྱོགསེ་སུ་བརྟནོ་པསྐྱོར་ལངོསེ་པ་
དོངོ་། མསྤྱི་དོམངོསེ་ཀྱིསྤྱི་བྱབྱེདོ་པསྐྱོའ ཛི་གསྐྱོ་གནོསེ་རྒྱུནོ་འཁྱསྐྱོངོསེ། མསྤྱི་
དོམངོསེ་ཀྱིསྤྱི་གསེར་གཏོསྐྱོདོ་སྙིསྤྱིངོ་སྟོསྐྱོབསེ་ལ་བརྩོསྤྱི་འཇོསྐྱོག མསྤྱི་
དོམངོསེ་ལྟབྱེ་བར་འཛཛིནོ་པའསྤྱི་འཕོབྱེལ་རྒྱསེ་ཀྱིསྤྱི་བསེམ་བློསྐྱོ་ལག་
ལབྱེནོ་བསྟོར་བ། སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགསེ་དྲངོ་སྙིསྐྱོམསེ་དྲངོ་བདོབྱེནོ་ཡིསྐྱོངོ་བར་
སྲུངོ་སྐྱོསྐྱོངོ་། འཕོབྱེལ་རྒྱསེ་དོསྐྱོ་མསྤྱི་མཉམ་ཞསྤྱིངོ་གངོ་ལབྱེགསེ་མ་བྱུངོ་
བའསྤྱི་གནོདོ་དོསྐྱོནོ་དོངོ་མསྤྱི་དོམངོསེ་མངོ་ཚཚོགསེ་ཀྱིསྤྱི་བྲབྱེལ་དོཀོའ་
ཁྲིལ་སྨོསྐྱོནོ་བཞསྤྱིའསྤྱི་ཐོདོ་ཀྱིསྤྱི་གནོདོ་དོསྐྱོནོ་ཐོག་གཅསྐྱོདོ་གངོ་ལབྱེགསེ་
བཅསེ་བྱསེ་ནོསེ། ཆབྱེསེ་རྒྱ་ཆབྱེ་བའསྤྱི་མསྤྱི་དོམངོསེ་ཀྱིསྤྱི་རྩོ་བའསྤྱི་ཁེབྱེ་
ཕོནོ་མངོསྐྱོནོ་འགྱུར་ཡིག་པསྐྱོ་དོངོ་། སྲུངོ་སྐྱོསྐྱོངོ་ཡིག་པསྐྱོ། འཕོབྱེལ་
རྒྱསེ་ཡིག་པསྐྱོ་བཅསེ་རྒྱུནོ་ཆདོ་མབྱེདོ་པར་གཏོསྐྱོངོ་དོགསྐྱོསེ། རྒྱལ་
ཡིསྐྱོངོསེ་མསྤྱི་རསྤྱིགསེ་ཁེག་གསྤྱི་མསྤྱི་དོམངོསེ་ལ་མཐུནོ་སྒྲིསྤྱིལ་དོངོ་སྣབྱེ་
ཁྲིསྤྱིདོ་དོབྱེ་རྒྱུནོ་ཆདོ་མབྱེདོ་པར་དོགའ་སྐྱོསྤྱིདོ་ལྡནོ་པའསྤྱི་འཚཚོ་བའསྤྱི་ཆབྱེདོ་
དུ་འབདོ་འཐོབ་བྱབྱེདོ་དོགསྐྱོསེ།
ཏོངོ་ཡིསྐྱོངོསེ་ཀྱིསྤྱིསེ་ངོབྱེསེ་པར་དུ་དོཀོའ་སྤྱིདོ་འབདོ་བརྩོསྐྱོནོ་

བྱསེ་ནོ་གནོསེ་ཐུབ་ཅསྤྱིངོ་། བདོབྱེ་ཆགསེ་རསྐྱོལ་རྩོབྱེདོ་བྱསེ་ནོ་འཇོསྤྱིག་
པར་འགྱུར་བ་འདོསྤྱི་ཡིསྤྱིདོ་ལ་བརྗེབྱེདོ་མབྱེདོ་དུ་བཟུངོ་ཞསྤྱིངོ་། ཕུགསེ་
ཡུནོ་གྱིསྤྱི་ཉམསེ་ཉབྱེནོ་རྟག་དྲནོ་དོངོ་བདོབྱེ་སྡོསྐྱོདོ་ཉབྱེནོ་བསེམ་བྱསེ་ཏོབྱེ།
དུསེ་རབསེ་གསེར་པའསྤྱི་ཏོངོ་འཛུགསེ་སྐྲུནོ་གྱིསྤྱི་ལསེ་གྲྭ་རླབསེ་པསྐྱོ་
ཆབྱེ་གསེར་པར་མུ་མཐུདོ་དུ་སྐུལ་འདོབྱེདོ་གཏོསྐྱོངོ་བ་དོངོ་། ཕྱེསྐྱོགསེ་
ཡིསྐྱོངོསེ་ནོསེ་ཏོངོ་ནོནོ་སྐྱོསྐྱོངོ་རྒྱུནོ་འཁྱསྐྱོངོསེ་བྱབྱེདོ་པ་དོངོ་། ཏོངོ་སྲིསྐྱོལ་
སྲིསྤྱིདོ་གཙངོ་འཛུགསེ་སྐྲུནོ་དོངོ་རུལ་སུངོསེ་ལ་ངོསྐྱོ་རྒོསྐྱོལ་བྱབྱེདོ་པའསྤྱི་
འཐོབ་རྩོསྐྱོདོ་བློསྐྱོ་བརྟནོ་འགྱུར་མབྱེདོ་ངོངོ་སྐུལ་འདོབྱེདོ་བཏོངོ་སྟོབྱེ།
ཏོངོ་གསྤྱི་མདུནོ་དུ་ལྷགསེ་པའསྤྱི་ཡུནོ་རསྤྱིངོ་སྲིསྤྱིདོ་སྐྱོསྐྱོངོ་གསྤྱི་ཉམསེ་སེདོ་
དོངོ་། སྒྱུར་བཅསྐྱོསེ་སྒོསྐྱོ་འབྱབྱེདོ་ཀྱིསྤྱི་ཉམསེ་སེདོ། ཚཚོངོ་རའསྤྱི་དོཔལ་
འབྱསྐྱོར་གྱིསྤྱི་ཉམསེ་སེདོ། ཕྱེསྤྱི་རསྐྱོལ་ཁེསྐྱོར་ཡུག་གསྤྱི་ཉམསེ་སེདོ་བཅསེ་
ལ་དོཔའ་ངོར་ཆབྱེནོ་པསྐྱོསེ་གདོསྐྱོངོ་གཏོདོ་དོབྱེ། བསེམ་པ་ལབྱེ་ལསྐྱོའ ཛི་
དོབངོ་དུ་འགྱུར་བའསྤྱི་ཉབྱེནོ་ཁེ་དོངོ་། འཇོསྐྱོནོ་ཐོངོ་མསྤྱི་འདོངོ་བའསྤྱི་
ཉབྱེནོ་ཁེ། མངོ་ཚཚོགསེ་དོངོ་ཁེ་འབྲལ་བའསྤྱི་ཉབྱེནོ་ཁེ། སྒྱིསྤྱིདོ་ལུག་
དོངོ་རུལ་སུངོསེ་ཀྱིསྤྱི་ཉབྱེནོ་ཁེ་བཅསེ་ལསེ་མཐོའ་གཅསྤྱིག་ཏུ་རྣམ་
པར་རྒྱལ་དོགསྐྱོསེ། དོཀོའ་ཉབྱེནོ་ཇོསྤྱི་ཙམ་ཆབྱེ་ནོ་དོབྱེ་ཙམ་མདུནོ་དུ་
སྐྱོསྐྱོདོ་པའསྤྱི་དོཔའ་བསྐྱོའ ཛི་བློསྐྱོ་སྟོསྐྱོབསེ་ངོབྱེསེ་པར་དུ་མཐོའ་འཁྱསྐྱོངོསེ་
བྱསེ་ཏོབྱེ། འཐོབ་རྩོསྐྱོདོ་བྱབྱེདོ་ཕོསྐྱོདོ་པ་དོངོ་འཐོབ་རྩོསྐྱོདོ་བྱབྱེདོ་མཁེསེ་
པ། རསྤྱི ་ལ་ཐུག་ནོ་ལམ་འབྱབྱེདོ་པ་དོངོ་ཆུ་ལ་ཐུག་ནོ་ཟིམ་
འཛུགསེ་པ། མགསྐྱོ་མསྤྱི་བསྒུར་བ་དོངོ་། གཉའ་མསྤྱི་ཆག་པ་བཅསེ་
བྱསེ་ནོསེ། ཀྲུངོ་གསྐྱོའ ཛི་ཁྱདོ་ཆསྐྱོསེ་ལྡནོ་པའསྤྱི་སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགསེ་རསྤྱིངོ་ལུགསེ་
ཀྱིསྤྱི་བྱ་གཞག་གསྤྱི་གྲུ་གཟིསྤྱིངོསེ་ཀྱིསྤྱིསེ་རྦ་རླབསེ་གཤགསེ་ཏོབྱེ་ཞུམ་
མབྱེདོ་མདུནོ་སྐྱོསྐྱོདོ་བྱབྱེདོ་པར་སྐུལ་འདོབྱེདོ་གཏོསྐྱོངོ་དོགསྐྱོསེ།
ཏོངོ་དོངོ་མསྤྱི་དོམངོསེ་ཀྱིསྤྱི་བྱ་གཞག་འཕོབྱེལ་རྒྱསེ་གཏོསྐྱོངོ་བར་

ཀྲུངོ་གསྐྱོའ ཛི་གུངོ་ཁྲིནོ་ཏོངོ་མསྤྱིསེ་མསྤྱི་རབསེ་ནོསེ་མསྤྱི་རབསེ་བར་དུ་
རྒྱུནོ་མཐུདོ་ཀྱིསྤྱིསེ་འབདོ་འཐོབ་བྱབྱེདོ་དོགསྐྱོསེ་པསེ། ངོབྱེསེ་པར་དུ་
རྒྱུནོ་འཛཛིནོ་མཁེནོ་ཡིསྐྱོདོ་པའསྤྱི་རྩོ་བའསྤྱི་ཇུསེ་ཆབྱེནོ་འདོསྤྱི་དོམ་འཛཛིནོ་
ཡིག་པསྐྱོ་བྱབྱེདོ་དོགསྐྱོསེ། ཞསྤྱི་ཅསྤྱིནོ་ཕོསྤྱིངོ་གསྤྱི་དུསེ་རབསེ་གསེར་པའསྤྱི་
ཀྲུངོ་གསྐྱོའ ཛི་ཁྱདོ་ཆསྐྱོསེ་ལྡནོ་པའསྤྱི་སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགསེ་རསྤྱིངོ་ལུགསེ་ཀྱིསྤྱི་དོགསྐྱོངོསེ་
པསེ་མསྤྱིར་སླསྐྱོབ་གསེསྐྱོ་གཏོསྐྱོངོ་བ་དོངོ་། ཏོངོ་གསྤྱི་ཕུགསེ་བསེམ་དོངོ་
དོདོ་སེབྱེམསེ་ཀྱིསྤྱིསེ་མསྤྱི་གསྐྱོངོ་བུར་བསྒྲིསྤྱིལ་བ། སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགསེ་རསྤྱིངོ་ལུགསེ་
ཀྱིསྤྱི་ལྟབྱེ་བའསྤྱི་རསྤྱིནོ་ཐོངོ་ལྟ་བསེ་མསྤྱི་གསེསྐྱོ་སྐྱོསྐྱོངོ་བྱབྱེདོ་པ། ཀྲུངོ་ཧྭ་མསྤྱི་
རསྤྱིགསེ་བསྐྱོར་དོར་རླབསེ་པསྐྱོ་ཆབྱེ་ཡིསྐྱོངོ་བར་བྱབྱེདོ་པའསྤྱི་ལསྐྱོ་རྒྱུསེ་ཀྱིསྤྱི་
ལསེ་འགནོ་གྱིསྤྱིསེ་མསྤྱིར་སྐུལ་མ་གཏོསྐྱོངོ་བ་བཅསེ་རྒྱུནོ་འཁྱསྐྱོངོསེ་
བྱསེ་ཏོབྱེ། དུསེ་རབསེ་ཀྱིསྤྱི་ལསེ་འགནོ་ལྗིསྤྱིདོ་མསྐྱོ་འཁུར་ཐུབ་པའསྤྱི་
རྒྱུནོ་འཛཛིནོ་པ་འབསྐྱོར་ཆབྱེནོ་གསེསྐྱོ་སྐྱོསྐྱོངོ་དོངོ་སྐྱོབྱེདོ་སྲིསྤྱིངོ་བྱབྱེདོ་དོགསྐྱོསེ།

སྤྱིསྐྱོདོ་ཡིསྐྱོནོ་གཉསྤྱིསེ་ལྡནོ་དོངོ་བློསྐྱོ་དོཀོར་སྤྱིསྐྱོདོ་གཙངོ་འགནོ་འཁུར་
ཕོསྐྱོདོ་པ་བཅསེ་ཀྱིསྤྱི་བྱངོ་ཚདོ་མཐོསྐྱོ་བའསྤྱི་ཆབྱེདོ་ལསེ་ཅནོ་གྱིསྤྱི་ལསེ་
བྱབྱེདོ་པ་དོངོ་ལྷག་པར་དུ་ཕུལ་བྱུངོ་ནོ་གཞསྐྱོནོ་ལསེ་བྱབྱེདོ་པ་རྒྱུནོ་
ཆདོ་མབྱེདོ་པར་གསེསྐྱོ་སྐྱོསྐྱོངོ་དོངོ་འདོབྱེམསེ་བསྐོསྐྱོ་བྱབྱེདོ་དོགསྐྱོསེ་ཤསྤྱིངོ་།
རྒྱ་ཆབྱེའསྤྱི་ཏོངོ་ཡིསྐྱོནོ་དོངོ་ལསེ་བྱབྱེདོ་པ་རངོ་རྟསྐྱོགསེ་ངོངོ་ཞསྤྱི་ཅསྤྱིནོ་ཕོསྤྱིངོ་
གསྤྱི་དུསེ་རབསེ་གསེར་པའསྤྱི་ཀྲུངོ་གསྐྱོའ ཛི་ཁྱདོ་ཆསྐྱོསེ་ལྡནོ་པའསྤྱི་སྤྱིསྤྱི་
ཚཚོགསེ་རསྤྱིངོ་ལུགསེ་ཀྱིསྤྱི་དོགསྐྱོངོསེ་པར་འགྱུར་མབྱེདོ་དོདོ་སེབྱེམསེ་
ཡིསྐྱོདོ་མཁེནོ་དོངོ་ལག་ལབྱེནོ་རྣམ་དོག་བྱབྱེདོ་མཁེནོ་ཞསྤྱིག་བྱ་རྒྱུར་
སླསྐྱོབ་གསེསྐྱོ་དོངོ་ཁྲིསྤྱིདོ་སྟོསྐྱོནོ་བྱབྱེདོ་དོགསྐྱོསེ། སྟོསྐྱོངོ་བཤདོ་ཀྱིསྤྱིསེ་རྒྱལ་
ཁེབ་ཕུངོ་བ་དོངོ་དོངོསྐྱོསེ་སྒྲུབ་ཀྱིསྤྱིསེ་རྒྱལ་ཁེབ་དོར་བའསྤྱི་གནོསེ་
ལུགསེ་བློསྐྱོ་ལ་བརྟནོ་པསྐྱོར་བཅངོསེ་ནོསེ། མསྤྱི་དོམངོསེ་ཀྱིསྤྱི་རབྱེ་བ་
སྟོསྐྱོངོ་ཟིདོ་དུ་མསྤྱི་གཏོསྐྱོངོ་བའསྤྱི་ཁྱསྤྱིམ་ཚངོ་དོངོ་རྒྱལ་ཁེབ་ལ་བཅངོསེ་
པའསྤྱི་བརྩོབྱེ་སེབྱེམསེ་སྐྱོབྱེདོ་པ་དོངོ་། བློ་ནོ་མབྱེདོ་པའསྤྱི་བསེམ་བློསྐྱོའ ཛི་གསྐྱོ་
འཕོངོ་དོསྐྱོནོ་གཉབྱེར། འགནོ་འཁྲིསྤྱི་འཁུར་བའསྤྱི་འཇོསྐྱོནོ་ཐོངོ་ཆབྱེ་རུ་
གཏོསྐྱོངོ་བ་བཅསེ་བྱབྱེདོ་དོགསྐྱོསེ། ཕྱེསྐྱོགསེ་སེསྐྱོ་སེསྐྱོའ ཛི་སྔོསྐྱོནོ་ཐོསྐྱོནོ་མསྤྱི་སྣ་
དོངོ་ལྷག་པར་དུ་ཕུལ་དུ་བྱུངོ་བའསྤྱི་ནོ་གཞསྐྱོནོ་རྒྱུནོ་ཆདོ་མབྱེདོ་པར་
ཏོངོ་ནོངོ་དུ་བསྡུ་ལབྱེནོ་བྱསེ་ཏོབྱེ། ནོ་གཞསྐྱོནོ་ཏོངོ་ཡིསྐྱོནོ་གྱིསྤྱིསེ་དུསེ་
ནོམ་ཡིངོ་ཏོངོ་གསྤྱི་དོར་ཆ་རངོ་ཉསྤྱིདོ་ཀྱིསྤྱི་དོར་ཆར་འཛཛིནོ་པ་དོངོ་།
ཏོངོ་གསྤྱི་ཁེ་ཕྱེསྐྱོགསེ་རངོ་ཉསྤྱིདོ་ཀྱིསྤྱི་ཁེ་ཕྱེསྐྱོགསེ་སུ་འཛཛིནོ་པ། ཏོངོ་གསྤྱི་
འདོསྐྱོདོ་བློསྐྱོ་རངོ་ཉསྤྱིདོ་ཀྱིསྤྱི་འདོསྐྱོདོ་བློསྐྱོར་འཛཛིནོ་པ་བཅསེ་ཀྱིསྤྱི་སླསྐྱོབ་གསེསྐྱོ་
དོངོ་ཁྲིསྤྱིདོ་སྟོསྐྱོནོ་བྱསེ་ཏོབྱེ། ཏོངོ་གསྤྱི་གསེར་བརྗེབྱེའསྤྱི་ཁྲིག་རྒྱུནོ་འཛཛིནོ་
པ་དོངོ་ཏོངོ་གསྤྱི ་སྲིསྐྱོལ་རྒྱུནོ་བཟིངོ་པསྐྱོ ་དོར་སྤེབྱེལ་བཏོངོ་ནོསེ།
འཐོབ་རྩོསྐྱོདོ་ཁྲིསྐྱོདོ་ནོསེ་སྦྱོསྐྱོངོ་བརྡར་ཐོསྐྱོབ་པ་དོངོ་། མཐོསྐྱོངོ་རྒྱ་སྐྱོབྱེདོ་
པ། སྟོསྐྱོབསེ་ཤུགསེ་རྒྱསེ་པ། འཇོསྐྱོནོ་ཐོངོ་འཕོབྱེལ་བ་བཅསེ་བྱབྱེདོ་
དོགསྐྱོསེ། རྒྱལ་གཅབྱེསེ་བློསྐྱོསེ་གཏོསྐྱོངོ་དོངོ་གསེར་གཏོསྐྱོདོ་བྱབྱེདོ་ཕོསྐྱོདོ་
པའསྤྱི་ཕུལ་བྱུངོ་གསྤྱི་ཤབྱེསེ་ལྡནོ་མསྤྱི་སྣ་རྒྱུནོ་ཆདོ་མབྱེདོ་པར་གསེསྐྱོ་སྐྱོསྐྱོངོ་
དོངོ་སྐྱོབྱེདོ་སྲིསྤྱིངོ་བྱབྱེདོ་པ་དོངོ་། ཁེ་ཞབྱེ་གཉསྤྱིསེ་མབྱེདོ་ཀྱིསྤྱིསེ་ཤབྱེསེ་ལྡནོ་
མསྤྱི་སྣར་དོགའ་ཞབྱེནོ་དོངོ་། སེབྱེམསེ་ནུསེ་ཡིསྐྱོདོ་རྒུསེ་ཤབྱེསེ་ལྡནོ་མསྤྱི་
སྣ་གསེསྐྱོ་སྐྱོསྐྱོངོ་། བློསྐྱོ་ཞསྤྱིབ་མསྐྱོསེ་ཤབྱེསེ་ལྡནོ་མསྤྱི་སྣ་བཀོསྐྱོལ་སྤྱིསྐྱོདོ་བཅསེ་
བྱསེ་ཏོབྱེ། ཕྱེསྐྱོགསེ་སེསྐྱོ་སེསྐྱོའ ཛི་ཕུལ་དུ་བྱུངོ་བའསྤྱི་ཤབྱེསེ་ལྡནོ་མསྤྱི་སྣ་ཏོངོ་
དོངོ་མསྤྱི་དོམངོསེ་ཀྱིསྤྱི་འབདོ་འཐོབ་རླབསེ་པསྐྱོ་ཆབྱེའསྤྱི་ཁྲིསྐྱོདོ་དུ་བསྡུ་
འགུག་བྱབྱེདོ་དོགསྐྱོསེ།
ཏོངོ་ཀྲུངོ་དོབྱངོ་གསྤྱིསེ་ཏོངོ་ཡིསྐྱོངོསེ་དོངོ་། དོམག་ཡིསྐྱོངོསེ།

རྒྱལ་ཡིསྐྱོངོསེ་མསྤྱི་རསྤྱིགསེ་ཁེག་གསྤྱི་མསྤྱི་དོམངོསེ་བཅསེ་བློསྐྱོ་མཐུནོ་ཞསྤྱི་
ཅསྤྱིནོ་ཕོསྤྱིངོ་གསྤྱིསེ་སྲིསྐྱོག་ཤསྤྱིངོ་གནོངོ་བའསྤྱི་ཏོངོ་ཀྲུངོ་དོབྱངོ་གསྤྱི་མཐོའ་
འཁེསྐྱོར་དུ་སྔོར་བསེ་མཐུནོ་སྒྲིསྤྱིལ་དོམ་ཟིབ་བྱབྱེདོ་པ་དོངོ་། ཞསྤྱི་ཅསྤྱིནོ་
ཕོསྤྱིངོ་གསྤྱི་དུསེ་རབསེ་གསེར་པའསྤྱི་ཀྲུངོ་གསྐྱོའ ཛི་ཁྱདོ་ཆསྐྱོསེ་ལྡནོ་པའསྤྱི་སྤྱིསྤྱི་
ཚཚོགསེ་རསྤྱིངོ་ལུགསེ་ཀྱིསྤྱི་དོགསྐྱོངོསེ་པ་ཕྱེསྐྱོགསེ་ཡིསྐྱོངོསེ་ནོསེ་ལག་ལབྱེནོ་
མཐོར་ཕྱེསྤྱིནོ་བསྟོར་བ། ཏོངོ་འཛུགསེ་སྙིསྤྱིངོ་སྟོསྐྱོབསེ་རླབསེ་པསྐྱོ་ཆབྱེ་
དོར་སྤེབྱེལ་ཤུགསེ་ཆབྱེནོ་གཏོསྐྱོངོ་བ། ཁེ་སེངོ་གསྤྱི་དོཀོའ་སྡུག་དོངོ་
གཟིསྤྱི་བརྗེསྤྱིདོ་བརྗེབྱེདོ་མསྤྱི་རུངོ་ལ། དོབྱེ་རསྤྱིངོ་གསྤྱི་འགནོ་འཁྲིསྤྱི་འཁུར་
སེབྱེམསེ་ལ་ངོསྐྱོ་གནོསྐྱོངོ་མསྤྱི་དོགསྐྱོསེ་པ། སེངོ་ཉསྤྱིནོ་གྱིསྤྱི་ཕུགསེ་འདུནོ་
རླབསེ་པསྐྱོ་ཆབྱེ་སྟོསྐྱོངོ་ཟིདོ་དུ་མསྤྱི་གཏོསྐྱོངོ་བ། ལསྐྱོ་རྒྱུསེ་མབྱེ་ལསྐྱོངོ་དུ་འཛཛིནོ་
པ། མ་འསྐྱོངོསེ་གསེར་གཏོསྐྱོདོ་བྱབྱེདོ་པ། དོཀོའ་སྤྱིདོ་སྙིསྤྱིངོ་རུསེ་
ཀྱིསྤྱིསེ་ལསེ་ཀོ་སྒྲུབ་པ། བློསྐྱོ་རྩོ་བརྟནོ་པསྐྱོསེ་མདུནོ་དུ་སྐྱོསྐྱོདོ་པ་
བཅསེ་བྱསེ་ཏོབྱེ ། ལསྐྱོ ་བརྒྱ་ཕྲིག་གཉསྤྱིསེ་པའསྤྱི ་འབདོ་འཐོབ་
དོམསྤྱིགསེ་འབབྱེནོ་མངོསྐྱོནོ་འགྱུར་དོངོ་། ཀྲུངོ་ཧྭ་མསྤྱི་རསྤྱིགསེ་བསྐྱོར་
དོར་རླབསེ་པསྐྱོ་ཆབྱེ ་ཡིསྐྱོངོ་བའསྤྱི་ཀྲུངོ་གསྐྱོའ ཛི་ཕུགསེ་འདུནོ་མངོསྐྱོནོ་
འགྱུར་བྱབྱེདོ་ཆབྱེདོ་འབདོ་འཐོབ་ལྷསྐྱོདོ་མབྱེདོ་བྱབྱེདོ་དོགསྐྱོསེ་ཞབྱེསེ་འབསྐྱོདོ་
སྐུལ་བཏོངོ་བ་རབྱེདོ། འདོསེ་ཟིསྤྱིནོ་པའསྤྱི་ལསྐྱོ་ངོསྐྱོ་བརྒྱའསྤྱི་ནོངོ་རྒྱལ་ཁེ་
དོངོ་གཟིསྤྱི་འསྐྱོདོ་རླབསེ་པསྐྱོ་ཆབྱེ་ཐོསྐྱོབ་པའསྤྱི་ཀྲུངོ་གསྐྱོའ ཛི་གུངོ་ཁྲིནོ་ཏོངོ་
དོངོ་ཀྲུངོ་གསྐྱོའ ཛི་མསྤྱི་དོམངོསེ་ལ་དུསེ་རབསེ་གསེར་པ་དོངོ་འཐོབ་
ལམ་གསེར་པའསྤྱི་ཐོསྐྱོག་རྒྱལ་ཁེ་དོངོ་གཟིསྤྱི་འསྐྱོདོ་སྔོར་ལསེ་རླབསེ་
པསྐྱོ་ཆབྱེ་འཐོསྐྱོབ་ངོབྱེསེ་ཡིསྤྱིནོ་པར་ངོ་ཚཚོར་ཡིསྤྱིདོ་ཆབྱེསེ་བརྟནོ་པསྐྱོ་ཡིསྐྱོདོ། །

((ཞསྤྱིནོཞསྤྱིནོ་་ཧྭཧྭ་་གསེརགསེར་་འགྱུརའགྱུར་་ཁེངོཁེངོ་་གསྤྱིགསྤྱི་་གློསྐྱོགགློསྐྱོག་་འཕྲིསྤྱིནོའཕྲིསྤྱིནོ།། ))


