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ཕྱོཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།

（（པོརེཔོརེ་་ངོབློསེངོབློསེ23པོརེཔོརེ་་མཐུདེམཐུདེ་་པོཔོ།།））ཏོངོ་གིསྲི ་ཆེབ་སྲིསྲིདེ་ཀྱསྲི ་དེགིབྲེ ་
མཚོནི་ཆེབྲེ་ཤོབློསེ་ནིསྲི་མངོ་ཚོཚོགིསེ་དེངོ་འིབྲབྲེལེ་བ་དེམ་ཟིབ་བྱེ་རྒྱུ་
དེབྲེ་ཡསྲིནི་ཞསྲིངོ་། ཏོངོ་གིསྲིསེ་སྲིསྲིདེ་དེབངོ་བཟུངོ་རྗེབྲེསེ་ཀྱསྲི་ཉེབྲེནི་ཁ་ཆེབྲེ་
ཤོབློསེ་ནིསྲི་མངོ་ཚོཚོགིསེ་དེངོ་ཁ་འིབྲལེ་བ་དེབྲེ་རེབྲེདེ། ཏོངོ་གིསྲིསེ་ཀྲུངོ་
གིབློའི འི་ཆེབྲེསེ་རྒྱ་ཆེབྲེ་བའིསྲི་མསྲི་དེམངོསེ་ཀྱསྲི་རྩོ་བའིསྲི་ཁབྲེ་ཕེནི་མཚོཚོནི་པོ་
མ་གིཏོབློགིསེ། རེངོ་ཉེསྲིདེ་ལེ་དེམསྲིགིསེ་བསེལེ་གྱིསྲི་ཁབྲེ་ཕེནི་གིངོ་
ཡངོ་མབྲེདེ་ལེ། ཁབྲེ་ཕེནི་ཚོཚོགིསེ་པོ་དེངོ་། དེབངོ་ཤུགིསེ་ཚོཚོགིསེ་
པོ། ཁྱདེ་དེབངོ་རེསྲིམ་གྲོསེ་བཅསེ་གིངོ་ཡངོ་རུངོ་བ་ཞསྲིགི་གིསྲི་ཁབྲེ་
ཕེནི་ནིམ་ཡངོ་མཚོཚོནི་གྱིསྲི་མབྲེདེ་པོསེ། འིདེསྲི་ནིསྲི་ཏོངོ་ཉེསྲིདེ་མསྲི་ཕེམ་
པོའིསྲི་གིནིསེ་སུ་ཚུགིསེ་ཐུབ་པོའིསྲི་རྩོ་བ་གིནིསེ་སེ་ཡསྲིནི། ངོ་ཚོཚོསེ་
ཐོབློགི་མཐོའི་བརེ་གིསུམ་དུ་བླབློ་གིཅསྲིགི་སེབྲེམསེ་གིཅསྲིགི་གིསྲིསེ་མསྲི་
དེམངོསེ་ལེ་ཞབསེ་འིདེབྲེགིསེ་ཞུ་བའིསྲི་རྩོ་བའིསྲི་དེམསྲིགིསེ་ཡུལེ་
རྒྱུནི་འིཁྱབློངོསེ་དེངོ་། ཏོངོ་གིསྲི་མངོ་ཚོཚོགིསེ་ལེམ་ཕྱོབློགིསེ་རྒྱུནི་
འིཁྱབློངོསེ། རྒྱལེ་སྲིསྲིདེ་ནིསྲི་མསྲི་དེམངོསེ་ཡསྲིནི་ལེ་མསྲི་དེམངོསེ་ནིསྲི་
རྒྱལེ་སྲིསྲིདེ་ཡསྲིནི་པོ་ཐོབློགི་མཐོའི་བརེ་གིསུམ་དུ་སེབྲེམསེ་ལེ་
བརྟནི་པོབློརེ་ངོབྲེསེ་པོ། ཡབློདེ་ཚོདེ་མསྲི་དེམངོསེ་ཀྱསྲི་ཆེབྲེདེ་དུ་ཡསྲིནི་པོ་
དེངོ་ཡབློདེ་ཚོདེ་མསྲི ་དེམངོསེ་ལེ་བརྟབྲེནི་རྒྱུ་རྒྱུནི་འིཁྱབློངོསེ། མསྲི་
དེམངོསེ་ཀྱསྲི་ཆེབྲེདེ་དུ་སྲིསྲིདེ་སྐྱོབློངོ་བ་དེངོ་མསྲི་དེམངོསེ་ལེ་བརྟབྲེནི་
ནིསེ་སྲིསྲིདེ་སྐྱོབློངོ་བ་རྒྱུནི་འིཁྱབློངོསེ། མསྲི ་དེམངོསེ་ཀྱསྲི ་ཆེབྲེདེ་དུ་
འིཕེབྲེལེ་རྒྱསེ་གིཏོབློངོ་བ་དེངོ་མསྲི་དེམངོསེ་ལེ་བརྟབྲེནི་ནིསེ་འིཕེབྲེལེ་
རྒྱསེ་གིཏོབློངོ་བ། འིཕེབྲེལེ་རྒྱསེ་ཀྱསྲི ་གྲུབ་འིབྲསེ་མསྲི ་དེམངོསེ་
ཀྱསྲིསེ་མཉེམ་སྤྱོབློདེ་བྱེབྲེདེ་པོ་བཅསེ་རྒྱུནི་འིཁྱབློངོསེ། བླབློ་བརྟནི་
འིགྱུརེ་མབྲེདེ་ཀྱསྲིསེ་མསྲི་དེམངོསེ་ཡབློངོསེ་རྫོབློགིསེ་མཉེམ་དུ་ཕྱུགི་
འིགྱུརེ་གྱིསྲི ་ལེམ་དུ་སྐྱོབློདེ་པོ་བཅསེ་བྱེསེ་ཚོཚེ། མསྲི ་དེམངོསེ་ཀྱསྲི ་
འིགིབློ ་ཁྲིསྲིདེ་དེབྲེ ་ཀྲུངོ་གིབློའི འི་ཁྱདེ་ཆེབློསེ་ལྡནི་པོའིསྲི ་སྤྱོསྲི ་ཚོཚོགིསེ་རེསྲིངོ་
ལུགིསེ་ཀྱསྲི ་རྒྱལེ་ཁ་གིསེརེ་པོ་སྔརེ་ལེསེ་ཆེབྲེནི་པོབློ ་ལེབྲེནི་ཐུབ་
ངོབྲེསེ་ཡསྲིནི་ལེ། ཀྲུངོ་གིབློའི འི་གུངོ་ཁྲིནི་ཏོངོ་དེངོ་ཀྲུངོ་གིབློའི འི་མསྲི ་
དེམངོསེ་ཁ ་ཕྲལེ་གིཏོབློངོ ་བ ་དེངོ ་ཕེནི་ཚུནི ་ཁ ་གིཏོདེ་དུ ་
ལེངོསེ་སུ་འིཇུགི་རྒྱུའིསྲི་རེབྲེ ་ངོནི་བཅངོསེ་པོ་ཐོམསེ་ཅདེ་ནིམ་
ཡངོ་འིགྲུབ་མསྲི་སྲིསྲིདེ།

((གིསུམགིསུམ།། )) རེསྲིགིསེརེསྲིགིསེ་་པོའིསྲིཔོའིསྲི་་གིཞུངོགིཞུངོ་་ལུགིསེལུགིསེ་་གིསེརེགིསེརེ་་གིཏོབློདེགིཏོབློདེ་་
རྒྱུནིརྒྱུནི་་འིཁྱབློངོསེའིཁྱབློངོསེ་་བྱེབྲེདེབྱེབྲེདེ་་པོཔོ།། མརེ་ཁབྲེ་སེསྲིའིསྲི་རེསྲིངོ་ལུགིསེ་ནིསྲི་ངོ་ཚོཚོསེ་
ཏོངོ་དེངོ་རྒྱལེ་ཁབ་འིཛུགིསེ་པོ་དེངོ་། ཏོངོ་དེརེ་སྤེབྲེལེ་དེངོ་
རྒྱལེ་ཁབ་སྟོབློབསེ་ལྡནི་དུ་གིཏོབློངོ་བའིསྲི་རྩོ་བའིསྲི་སློབློབ་སྟོབློནི་བསེམ་
བླབློ ་ཡསྲིནི། མརེ་ཁབྲེ ་སེསྲིའིསྲི ་རེསྲིངོ་ལུགིསེ་ཀྱསྲི ་རེསྲིགིསེ་པོའིསྲི ་གིཞུངོ་
ལུགིསེ་ནིསྲི་བྱེ་སྤྱོབློདེ་ཀྱསྲི་ཕྱོབློགིསེ་སྟོབློནི་ཡསྲིནི་པོ་ལེསེ་ལུངོ་ཚོའིགི་སྐོམ་
པོབློ་མསྲིནི་པོསེ། ངོབྲེསེ་པོརེ་དུ་ལེགི་ལེབྲེནི་ལེ་འིཕེབྲེལེ་རྒྱསེ་བྱུངོ་བ་
དེངོ་བསྟུནི་ནིསེ་འིཕེབྲེལེ་རྒྱསེ་གིཏོབློངོ་བ་དེངོ་། ངོབྲེསེ་པོརེ་དུ་
ཀྲུངོ་གིབློ་ཅནི་དུ་གྱུརེ་ཚོཚེ་གིཞསྲི་ནིསེ་རྩོ་བ་ཚུགིསེ་ཐུབ་པོ་དེངོ་།
རེངོ་སེ་ཅནི་དུ་གྱུརེ་ཚོཚེ་གིཞསྲི་ནིསེ་མསྲི་སེབྲེམསེ་ལེ་འིཇོགིསེ་ཐུབ།
ཏོངོ་གིསྲིསེ་མསྲི་དེམངོསེ་ཀྱསྲི་འིགིབློ་ཁྲིསྲིདེ་དེབྲེ་འིཚོཚོལེ་ཞསྲིབ་བྱེབྲེདེ་ཐོབྲེངོསེ་
རེབྲེ་རེབྲེ་དེངོ་། བརེ་ཆེདེ་བྱུངོ་ཐོབྲེངོསེ་རེབྲེ་རེབྲེ། གིསེརེ་འིབྱེབྲེདེ་བྱེབྲེདེ་
ཐོབྲེངོསེ་རེབྲེ ་རེབྲེ ་བཅསེ་ཀྱསྲི ་ཁྲིབློདེ ་ནིསེ་ཀྲུངོ་གིབློའི འི་ཆེབ་སྲིསྲིདེ་ཀྱསྲི ་
སྟོབློབསེ་ཤུགིསེ་གིཞནི་དེགི་གིསྲིསེ་འིགྲུབ་མསྲི་སྲིསྲིདེ་པོའིསྲི་དེཀའི་
ཚོཚེགིསེ་ཆེབྲེ་བའིསྲི་ལེསེ་འིགིནི་ལེབྲེགིསེ་འིགྲུབ་བྱེབྲེདེ་ཐུབ་པོའིསྲི་རྩོ་
བ་ནིསྲི་བསེམ་བླབློ་བཅསྲིངོསེ་འིགྲོབློལེ་དེངོ་། དེངོབློསེ་ཐོབློགི་བདེབྲེནི་
འིཚོཚོལེ། དུསེ་བསྟུནི་མདུནི་སྐྱོབློདེ། བདེབྲེནི་འིཚོཚོལེ་དེབློནི་གིཉེབྲེརེ་
བཅསེ་རྒྱུནི་འིཁྱབློངོསེ་དེངོ་། མརེ་ཁབྲེ་སེསྲིའིསྲི་རེསྲིངོ་ལུགིསེ་ཀྱསྲི་གིཞསྲི་
རྩོའིསྲི་རྩོ་བའིསྲི་རེསྲིགིསེ་པོ་དེབྲེ་ཀྲུངོ་གིབློའི འི་དེབློནི་དེངོབློསེ་བྱེབྲེ་བྲགི་པོ་དེངོ་
ཟུངོ་འིབྲབྲེལེ་དེངོ་། ཀྲུངོ་ཧྭའིསྲི་ཕུལེ་བྱུངོ་སྲིབློལེ་རྒྱུནི་རེསྲིགི་གིནིསེ་
དེངོ་ཟུངོ་འིབྲབྲེལེ་བྱེ་རྒྱུ་རྒྱུནི་འིཁྱབློངོསེ། ལེགི་ལེབྲེནི་ནིསྲི ་བདེབྲེནི་
དེབློནི་ཡསྲིནི་མསྲིནི་ཞསྲིབ་བཤོབྲེརེ་བྱེབྲེདེ་པོའིསྲི་ཚོདེ་གིཞསྲི་ཉེགི་གིཅསྲིགི་
ཡསྲིནི་པོ་རྒྱུནི་འིཁྱབློངོསེ། ཡབློདེ་ཚོདེ་དེབློནི་དེངོབློསེ་གིཞསྲིརེ་འིཛའིནི་པོ་
རྒྱུནི་འིཁྱབློངོསེ་བཅསེ་བྱེསེ་ཏོབྲེ། དུསེ་རེབསེ་ཀྱསྲི་དྲསྲི ་བ་དེངོ་མསྲི་
དེམངོསེ་ཀྱསྲི་དྲསྲི་བརེ་དུསེ་ཐོབློགི་ཏུ་ལེནི་བཏོབ་ནིསེ། མརེ་ཁབྲེ་

སེསྲིའིསྲི་རེསྲིངོ་ལུགིསེ་ཀྲུངོ་གིབློ་ཅནི་དེངོ་དུསེ་རེབསེ་ཅནི་དུ་འིགྱུརེ་
བརེ་རྒྱུནི་ཆེདེ་མབྲེདེ་པོརེ་སྐུལེ་འིདེབྲེདེ་བཏོངོ་བརེ་ཐུགི་ཡབློདེ།
བླབློ ་མཐུནི་ཞསྲི ་ཅསྲིནི་ཕེསྲིངོ་གིསྲིསེ་བསྟོནི་དེབློནི། དེབྲེངོ་རེབསེ་ཀྲུངོ་
གིབློའི འི་སྤྱོསྲི་ཚོཚོགིསེ་འིཕེབློ་འིགྱུརེ་རླབསེ་པོབློ་ཆེབྲེ་ནིསྲི་རེངོ་རྒྱལེ་ལེབློ་རྒྱུསེ་
རེསྲིགི་གིནིསེ་ཀྱསྲི་མ་ཕྱོསྲི་སྟོབསེ་བདེབྲེའིསྲི་ངོངོ་རྒྱུནི་སྲིསྲིངོ་བ་མ་ཡསྲིནི་
ལེ། མརེ་ཁབྲེ་སེསྲིའིསྲི ་རེསྲིངོ་ལུགིསེ་ཀྱསྲི་གིསུངོ་རེབ་རྩོབློམ་པོ་པོབློསེ་
བསེམ་ཚོཚོདེ ་བྱེསེ་པོའིསྲི ་མ ་དེཔོབྲེ ་སྟོབསེ་བདེབྲེའིསྲི ་ངོངོ ་རྒྱསེ་
འིགིབྲེབསེ་བྱེབྲེདེ་པོ་མསྲིནི། རྒྱལེ་ཁབ་གིཞནི་གྱིསྲིསེ་སྤྱོསྲི་ཚོཚོགིསེ་རེསྲིངོ་
ལུགིསེ་ལེགི་ལེབྲེནི་བྱེསེ་པོའིསྲི་བསྐྱོརེ་པོརེ་མསྲིནི་ལེ། ཕྱོསྲིའིསྲི་རྒྱལེ་
ཁབ་ཀྱསྲིསེ་དེབྲེངོ་རེབསེ་ཅནི་འིཕེབྲེལེ་རྒྱསེ་བཏོངོ་བ་པོརེ་སློབློགི་
བརྒྱབ་པོ་ཡངོ་མསྲིནི། ངོ་ཚོཚོསེ་ལེགི་ལེབྲེནི་གིསེརེ་པོ་དེངོ་ཟུངོ་
འིབྲབྲེལེ་བྱེསེ་ཏོབྲེ་རེསྲིགིསེ་པོའིསྲི་གིཞུངོ་ལུགིསེ་གིསེརེ་གིཏོབློདེ་བྱེབྲེདེ་
པོརེ་རྒྱུནི་ཆེདེ་མབྲེདེ་པོརེ་སྐུལེ་འིདེབྲེདེ་གིཏོབློངོ་ཕེབློདེ་པོ་དེངོ་།
རེསྲིགིསེ་པོའིསྲི་གིཞུངོ་ལུགིསེ་གིསེརེ་པོསེ་ལེགི་ལེབྲེནི་གིསེརེ་པོརེ་
སློབློབ་སྟོབློནི་བྱེབྲེདེ་མཁསེ་པོབློ་བྱེསེ་ཚོཚེ། མརེ་ཁབྲེ་སེསྲིའིསྲི་རེསྲིངོ་ལུགིསེ་
ལེ་ཀྲུངོ་གིབློའི འི་སེ་གིཞསྲི་ཆེབྲེནི་པོབློའི འི་ཐོབློགི་བདེབྲེནི་དེབློནི་གྱིསྲི་སྟོབློབསེ་
ཤུགིསེ་སྔརེ་ལེསེ་ཆེབྲེནི་པོབློ་དེངོ་གིབློ་སྐོབློནི་བླབློ་འིགུགི་གིསྲི་ནུསེ་པོ་
སྔརེ་ལེསེ་ཆེབྲེནི་པོབློ་འིདེབློནི་དུ་འིཇུགི་ཐུབ་ངོབྲེསེ་ཡསྲིནི།

((བཞསྲིབཞསྲི།། )) རེངོརེངོ་་བཙོནིབཙོནི་་རེངོརེངོ་་བདེགིབདེགི་་རྒྱུནིརྒྱུནི་་འིཁྱབློངོསེའིཁྱབློངོསེ་་བྱེབྲེདེབྱེབྲེདེ་་པོཔོ།།
རེངོ་བཙོནི་རེངོ་བདེགི་ནིསྲི་ཀྲུངོ་ཧྭ་མསྲི་རེསྲིགིསེ་ཀྱསྲི་སྙིསྲིངོ་སྟོབློབསེ་ཀྱསྲི་
བླ་སྲིབློགི་ཡསྲིནི་ལེ། ངོ་ཚོཚོསེ་ཏོངོ་དེངོ་རྒྱལེ་ཁབ་འིཛུགིསེ་པོའིསྲི་རྩོ་
དེབློནི་གིལེ་ཆེབྲེནི་ཡངོ་ཡསྲིནི། རེངོ་ཉེསྲིདེ་ཀྱསྲི་འིགྲོབློ་ལེམ་དུ་བསྐྱོབློདེ་རྒྱུ་
ནིསྲི་ཏོངོ་གིསྲིསེ་ལེབློ་བརྒྱའིསྲི་རེསྲིངོ་འིབདེ་འིཐོབ་བྱེསེ་ནིསེ་ཐོབློབ་པོའིསྲི་
ལེབློ་རྒྱུསེ་ཀྱསྲི་བསྡོབློམསེ་ཚོའིགི་ཡསྲིནི། ཏོངོ་གིསྲིསེ་སྔརེ་ནིསེ་བཟུངོ་
རེངོ་བཙོནི་རེངོ་བདེགི་གིསྲིསེ་མདུནི་སྐྱོབློདེ་ཀྱསྲི་འིགྲོབློ་ལེམ་གིསེརེ་
གིཏོབློདེ་བྱེ་རྒྱུ་རྒྱུནི་འིཁྱབློངོསེ་དེངོ་། རྒྱལེ་ཁབ་དེངོ་མསྲི་རེསྲིགིསེ་
འིཕེབྲེལེ་རྒྱསེ་གིཏོབློངོ་རྒྱུ་དེབྲེ་རེངོ་གིསྲི་སྟོབློབསེ་ཤུགིསེ་ཀྱསྲི་རྨངོ་གིཞསྲིའིསྲི་
ཐོབློགི་འིཇོབློགི་རྒྱུ་རྒྱུནི་འིཁྱབློངོསེ། ཀྲུངོ་གིབློའི འི་ལེསེ་དེབློནི་ངོབྲེསེ་པོརེ་
དུ་ཀྲུངོ་གིབློའི འི་མསྲི་དེམངོསེ་རེངོ་ཉེསྲིདེ་ཀྱསྲི་འིདེབློདེ་བླབློ་ལྟརེ་སྒྲུབ་པོ་
དེངོ་རེངོ་ཉེསྲིདེ་ཀྱསྲིསེ་ཐོགི་གིཅབློདེ་པོ་རྒྱུནི་འིཁྱབློངོསེ་བཅསེ་བྱེབྲེདེ་
ཀྱསྲི་ཡབློདེ། མསྲིའིསྲི་རེསྲིགིསེ་ཀྱསྲི་ལེབློ་རྒྱུསེ་ཐོབློགི་ཕྱོསྲི་ཕྱོབློགིསེ་ཀྱསྲི་སྟོབློབསེ་
ཤུགིསེ་ལེ་བརྟབྲེནི་པོ་དེངོ་། ཕྱོསྲི ་རྒྱལེ་གྱིསྲི་མ་དེཔོབྲེ་འིདྲ་བཤུསེ་
བྱེསེ་པོ། གིཞནི་གྱིསྲི་རྗེབྲེསེ་སུ་འིབྲངོསེ་ནིསེ་གིཞནི་ལེ་བསྟུནི་
རྐྱངོ་བྱེསེ་པོ་བཅསེ་ཀྱསྲི་ཐོབློགི་ནིསེ་སྟོབློབསེ་ལྡནི་དེངོ་དེརེ་རྒྱསེ་
བྱུངོ་བའིསྲི་མསྲི་རེསྲིགིསེ་དེངོ་རྒྱལེ་ཁབ་གིཅསྲིགི་ཀྱངོ་མབྲེདེ། དེབྲེ་ལྟརེ་
བྱེསེ་པོའིསྲི་མཇུགི་འིབྲསེ་ནིསྲི་ཡངོ་ནི་རེངོ་ཉེསྲིདེ་ཕེམ་ཉེབྲེསེ་འིབྱུངོ་
ངོབྲེསེ་ཡསྲིནི་པོ་དེངོ་ཡངོ་ནི་རེངོ་ཉེསྲིདེ་གིཞནི་དེབྲེའིསྲི་ཟུརེ་གིཏོབློགིསེ་
སུ་འིགྱུརེ་ངོབྲེསེ་ཡསྲིནི་པོ་དེབྲེ ་རེབྲེདེ། ངོ་ཚོཚོསེ་རེངོ་བཙོནི་རེངོ་
བདེགི་དེངོ་རེངོ་སྟོབློབསེ་རེངོ་སྤེབྲེལེ་རྒྱུནི་འིཁྱབློངོསེ་བྱེསེ་ཏོབྲེ །
ཁབྲེངོསེ་སྐྱུངོ་གིསྲི་སྒོབློ་ནིསེ་ཕྱོསྲིའིསྲི་རྒྱལེ་ཁབ་ཀྱསྲི་ཉེམསེ་མྱོབློངོ་བཟིངོ་
པོབློ ་དེཔྱདེ་གིཞསྲིརེ་བཟུངོ་སྟོབྲེ ་སློབློབ་སྦྱོབློངོ་བྱེབྲེདེ་པོ་མ་ཟིདེ། མསྲི ་
རེསྲིགིསེ་རེངོ་བཀུརེ་གྱིསྲི་བསེམ་པོ་དེངོ་གིདེབྲེངོ་ཚོཚོདེ་ཀྱསྲི་བསེམ་པོ་
བརྟནི་པོབློ་བཟུངོ་ནིསེ། ལེབློགི་བཤོདེ་ལེ་ཡསྲིདེ་མསྲི་ཆེབྲེསེ་པོ་དེངོ་
གིནིབློནི་ཤུགིསེ་ལེ་མ་སྐྲགི་ཚོཚེ། ཀྲུངོ་གིབློ་འིཕེབྲེལེ་རྒྱསེ་དེངོ་ཡརེ་
ཐོབློནི་ཡབློངོ་བའིསྲི་ལེསེ་དེབངོ་ཐོབློགི་མཐོའི་བརེ་གིསུམ་དུ་རེངོ་
ཉེསྲིདེ་ཀྱསྲི་ལེགི་ཏུ་དེམ་པོབློརེ་འིཛའིནི་ཐུབ་ངོབྲེསེ་རེབྲེདེ།

((ལྔལྔ།། )) ཀྲུངོཀྲུངོ་་གིབློའི འིགིབློའི འི་་འིགྲོབློའིགྲོབློ་་ལེམལེམ་་རྒྱུནིརྒྱུནི་་འིཁྱབློངོསེའིཁྱབློངོསེ་་བྱེབྲེདེབྱེབྲེདེ་་པོཔོ།། ཁ་
ཕྱོབློགིསེ་ཀྱསྲིསེ་འིགྲོབློ་ལེམ་གིཏོནི་འིཁབྲེལེ་བྱེབྲེདེ་པོ་དེངོ་འིགྲོབློ་ལེམ་
གྱིསྲིསེ་ལེསེ་དེབངོ་གིཏོནི་འིཁབྲེལེ་བྱེབྲེདེ། ཏོངོ་གིསྲིསེ་ལེབློ་བརྒྱའིསྲི་
འིབདེ་འིཐོབ་ཁྲིབློདེ་ཐོབློགི་མཐོའི་བརེ་གིསུམ་དུ་རེངོ་རེབྲེའིསྲི་རྒྱལེ་
ཁབ་ཀྱསྲི་གིནིསེ་ཚུལེ་ནིསེ་བརྩོམསེ་ཏོབྲེ་ཀྲུངོ་གིབློའི འི་དེབློནི་དེངོབློསེ་
དེངོ་འིཚོམ་པོའིསྲི་འིགྲོབློ་ལེམ་ཡངོ་དེགི་འིཚོཚོལེ་ཞསྲིབ་བྱེསེ་ནིསེ་
གྲུབ་ཡབློདེ། ཀྲུངོ་གིབློའི འི་ཁྱདེ་ཆེབློསེ་ལྡནི་པོའིསྲི ་སྤྱོསྲི ་ཚོཚོགིསེ་རེསྲིངོ་
ལུགིསེ་ཀྱསྲི་འིགྲོབློ་ལེམ་ནིསྲི་མསྲི་དེམངོསེ་ལེ་དེགིའི་སྐྱོསྲིདེ་ལྡནི་པོའིསྲི་
འིཚོཚོ ་བ་གིསེརེ་སྐྲུནི་དེངོ་། ཀྲུངོ་ཧྭ་མསྲི ་རེསྲིགིསེ་བསྐྱོརེ་དེརེ་

རླབསེ་པོབློ་ཆེབྲེ་ཡབློངོ་བ་མངོབློནི་འིགྱུརེ་བྱེབྲེདེ་པོའིསྲི་ཡངོསེ་ཤོསྲིངོ་རྒྱ་ཆེབྲེ་
བའིསྲི་འིགྲོབློ་ལེམ་ཡསྲིནི། ཀྲུངོ་ཧྭའིསྲི་སེ་གིཞསྲི་ཆེབྲེནི་མབློརེ་གིཞསྲི་ཚུགིསེ་
ནིསེ་ཀྲུངོ་ཧྭའིསྲི་ཤོབྲེསེ་དེཔོལེ་རྒྱུནི་འིཛའིནི་དེངོ་། ཀྲུངོ་གིབློའི འི་རྒྱལེ་
ཁབ་ཀྱསྲི་གིནིསེ་ཚུལེ་དེངོ་འིཚོམ་པོའིསྲི་འིགྲོབློ་ལེམ་ཡངོ་དེགི་པོའིསྲི་
ཐོབློགི་བསྐྱོབློདེ་ཚོཚེ། ཏོངོ་དེངོ་མསྲི་དེམངོསེ་ལེ་འིགྲོནི་ཟླ་མབྲེདེ་པོའིསྲི་
གིརེ་སྟོབྲེགིསེ་རྒྱ་ཆེབྲེནི་པོབློ་ཡབློདེ་པོ་དེངོ་། འིགྲོནི་ཟླ་མབྲེདེ་པོའིསྲི་ལེབློ་
རྒྱུསེ་ཀྱསྲི་བསེགིསེ་ནིབློརེ་ཡབློདེ་ལེ། འིགྲོནི་ཟླ་མབྲེདེ་པོའིསྲི་མདུནི་
སྐྱོབློདེ་ཀྱསྲི་ངོབྲེསེ་ཤུགིསེ་ཆེབྲེནི་པོབློ་ཡབློདེ། ངོ་ཚོཚོ་བཀགི་སྡོབློམ་རེབྲེངོསེ་
གྱུརེ་གྱིསྲི་ལེམ་རྙིསྲིངོ་དུ་མསྲི་བསྐྱོབློདེ་པོ་དེངོ་། དེརེ་ཆེ་བརྗེབྲེ་སྒྱུརེ་གྱིསྲི་
ལེབློགི་ལེམ་དུ་ཡངོ་མསྲི་བསྐྱོབློདེ་པོརེ། བླབློ་བརྟནི་འིགྱུརེ་མབྲེདེ་ཀྱསྲིསེ་
ཀྲུངོ་གིབློའི འི་ཁྱདེ་ཆེབློསེ་ལྡནི་པོའིསྲི་སྤྱོསྲི་ཚོཚོགིསེ་རེསྲིངོ་ལུགིསེ་ཀྱསྲི་འིགྲོབློ་
ལེམ་ཐོབློགི་བསྐྱོབློདེ་ཚོཚེ། རེངོ་རྒྱལེ་འིདེསྲི་ཉེསྲིདེ་འིབྱེབློརེ་ཕྱུགི་དེངོ་།
དེམངོསེ ་གིཙོཚོ ། དེཔོལེ་ཡབློནི ། ཞསྲི ་མཐུནི། མཛཚེསེ ་སྡུགི ་
བཅསེ་ལྡནི་པོའིསྲི་སྤྱོསྲི་ཚོཚོགིསེ་རེསྲིངོ་ལུགིསེ་དེབྲེངོ་རེབསེ་ཅནི་གྱིསྲི་
རྒྱལེ་ཁབ་སྟོབློབསེ་ལྡནི་ཞསྲིགི་ཏུ་འིཛུགིསེ་སྐྲུནི་བྱེབྲེདེ་ཐུབ་ངོབྲེསེ་
རེབྲེདེ།

((དྲུགིདྲུགི)) བླབློབླབློ་་ཁབློགིཁབློགི་་ཡངོསེཡངོསེ་་པོབློཔོབློ ་་རྒྱུནིརྒྱུནི་་འིཁྱབློངོསེའིཁྱབློངོསེ་་བྱེབྲེདེབྱེབྲེདེ་་པོཔོ།། རྒྱ་
ཆེབྲེནི་མཛདེ་པོ་སྐྱོབློངོ་བའིསྲི་ཚོཚེ། ། སེ་སྟོབྲེངོ་ཐོམསེ་ཅདེ་སྤྱོསྲི་སྐོལེ་
ཡསྲིནི། ། ཏོངོ་གིསྲིསེ་ཐོབློགི་མཐོའི་བརེ་གིསུམ་དུ་འིཛམ་གླིསྲིངོ་གིསྲི་
མསྲིགི་རྒྱངོ་ཐོབློགི་ནིསེ་མསྲིའིསྲི ་རེསྲིགིསེ་ཀྱསྲི ་མདུནི་ལེམ་དེངོ་ལེསེ་
དེབངོ་ལེ་དེབློ་ཁུརེ་བྱེབྲེདེ་བཞསྲིནི་ཡབློདེ་ཅསྲིངོ་། མསྲིའིསྲི་རེསྲིགིསེ་འིཕེབྲེལེ་
རྒྱསེ་འིགྲོབློ་བའིསྲི་རླབསེ་རྒྱུནི་ཆེབྲེནི་པོབློ་དེངོ་། འིཛམ་གླིསྲིངོ་འིགྱུརེ་
ལྡབློགི་འིགྲོབློ་བའིསྲི་རྣམ་པོ་ཆེབྲེནི་པོབློ། ཀྲུངོ་གིབློ་འིཕེབྲེལེ་རྒྱསེ་འིགྲོབློ་བའིསྲི་
ལེབློ་རྒྱུསེ་ཆེབྲེནི་པོབློ་བཅསེ་ཀྱསྲི་ཐོབློགི་ནིསེ་ཕྱོསྲི་རེབློལེ་གྱིསྲི་འིཇོསྲིགི་རྟབྲེནི་
བརེ་གྱིསྲི་འིབྲབྲེལེ་བརེ་ངོབློསེ་འིཛའིནི་དེངོ་ཐོགི་གིཅབློདེ་ཡངོ་དེགི་
བྱེསེ་ཏོབྲེ། སྒོབློ་འིབྱེབྲེདེ་རྒྱུནི་འིཁྱབློངོསེ་ལེསེ་བཀགི་སྡོབློམ་མསྲི་བྱེབྲེདེ་པོ་
དེངོ་། གིཉེསྲིསེ་ཕེནི་མཉེམ་རྒྱལེ་རྒྱུནི་འིཁྱབློངོསེ་ལེསེ་བསྡོབློམསེ་
སྟོབློངོ་འིཐོབ་འིགྲོནི་མསྲི་བྱེབྲེདེ་ཅསྲིངོ་། དྲངོ་གིཞགི་འིཛའིནི་པོ་དེངོ་
དྲངོ་བདེབྲེནི་དེརེ་སྤེབྲེལེ་གིཏོབློངོ་རྒྱུ་རྒྱུནི་འིཁྱབློངོསེ་ཀྱསྲིསེ་ཡངོ་དེགི་
པོའིསྲི ་ལེབློ ་རྒྱུསེ་ཕྱོབློགིསེ་དེངོ་མསྲིའིསྲི ་རེསྲིགིསེ་ཡརེ་ཐོབློནི་ཡབློངོ་བའིསྲི ་
ཕྱོབློགིསེ་སུ་ལེངོསེ་ཡབློདེ། ངོ་ཚོཚོསེ་ཞསྲི་བདེབྲེའིསྲི་འིཕེབྲེལེ་རྒྱསེ་ཀྱསྲི་འིགྲོབློ་
ལེམ་རྒྱུནི་འིཁྱབློངོསེ་བྱེསེ་ནིསེ། འིཛམ་གླིསྲིངོ་གིསྲི་ཞསྲི ་བདེབྲེ་སྲུངོ་
སྐྱོབློངོ་བྱེབྲེདེ་པོརེ་བརྟབྲེནི་ནིསེ་རེངོ་ཉེསྲིདེ་འིཕེབྲེལེ་རྒྱསེ་གིཏོབློངོ་བ་མ་
ཟིདེ། རེངོ་ངོབློསེ་འིཕེབྲེལེ་རྒྱསེ་གིཏོབློངོ་བརེ་བརྟབྲེནི་ནིསེ་འིཛམ་
གླིསྲིངོ་གིསྲི་ཞསྲི་བདེབྲེ་སྲུངོ་སྐྱོབློངོ་དེངོ་། འིཛམ་གླིསྲིངོ་ཐོབློགི་གིསྲི་ཡརེ་ཐོབློནི་
སྟོབློབསེ་ཤུགིསེ་མཐོའི་དེགི་དེངོ་ལེགི་གིདེངོ་སྦྲེབྲེལེ་ནིསེ་མདུནི་
དུ་སྐྱོབློདེ་པོ། གིཞནི་ལེ་རྒྱབ་རྟབྲེནི་མསྲི་བཅབློལེ་བ་དེངོ་། གིཞནི་ལེ་
འིཕྲབློགི་བཅབློམ་མསྲི་བྱེབྲེདེ་པོ། ནིམ་ཡངོ་བཙོནི་པོབློ་དེབངོ་ཡབློདེ་མསྲི་
བྱེབྲེདེ་པོ་བཅསེ་བྱེསེ་ཚོཚེ། མསྲིའིསྲི་རེསྲིགིསེ་ཀྱསྲི་ཤོབྲེསེ་དེཔོལེ་ཡརེ་ཐོབློནི་
ཡབློངོ་བརེ་བླབློ་གྲོབློསེ་དེངོ་སྟོབློབསེ་ཤུགིསེ་རྒྱུནི་ཆེདེ་མབྲེདེ་པོརེ་སྐྱོབྲེསེ་
སུ་ཕུལེ་ནིསེ། འིཛམ་གླིསྲིངོ་རྒྱལེ་ཁབ་ཁགི་གིསྲི་མསྲི་དེམངོསེ་དེངོ་
མཉེམ་དུ་ལེབློ་རྒྱུསེ་ཀྱསྲི་འིཁབློརེ་ལེབློ་འིབློདེ་སྟོབློངོ་འིབརེ་བའིསྲི་མདུནི་
ལེམ་གྱིསྲི་ཕྱོབློགིསེ་སུ་འིཁབློརེ་བརེ་སྐུལེ་འིདེབྲེདེ་གིཏོབློངོ་ཐུབ་ངོབྲེསེ་
རེབྲེདེ།

((བདུནིབདུནི།། )) གིསེརེགིསེརེ་་གིཏོབློདེགིཏོབློདེ་་སྲིབློལེསྲིབློལེ་་འིབྱེབྲེདེའིབྱེབྲེདེ་་རྒྱུནིརྒྱུནི་་འིཁྱབློངོསེའིཁྱབློངོསེ་་བྱེབྲེདེབྱེབྲེདེ་་
པོཔོ།། གིསེརེ་གིཏོབློདེ་ནིསྲི་རྒྱལེ་ཁབ་ཅསྲིགི་དེངོ་མསྲི་རེསྲིགིསེ་ཤོསྲིགི་འིཕེབྲེལེ་
རྒྱསེ་དེངོ་ཡརེ་ཐོབློནི་ཡབློངོ་བའིསྲི་མཛདེ་མཐོའི་མབྲེདེ་པོའིསྲི་སྒུལེ་
ཤུགིསེ་ཡསྲིནི། བྱེ་གིཞགི་ཇོསྲི་ཙོམ་རླབསེ་པོབློ་ཆེབྲེ་ཡསྲིནི་ནི། དེཀའི་
ངོལེ་དེངོ་ཉེབྲེནི་ཁ་དེབྲེ ་ཙོམ་ཆེབྲེ ་བ་དེངོ་། དེཀའི་སྤྱོདེ་འིབདེ་
འིཐོབ་དེབྲེ་ཙོམ་བྱེབྲེདེ་དེགིབློསེ་ལེ། གིསེརེ་གིཏོབློདེ་སྲིབློལེ་འིབྱེབྲེདེ་དེབྲེ་
ཙོམ་བྱེབྲེདེ་དེགིབློསེ། ཏོངོ་གིསྲིསེ་མསྲི ་དེམངོསེ་ཀྱསྲི ་འིགིབློ ་ཁྲིསྲིདེ་དེབྲེ ་
དེཀའི་ངོལེ་གིཙོངོ་སེབྲེལེ་དེངོ་། གིབློངོ་འིབློགི་འིཚོཚོལེ་ཞསྲིབ། སྟོབློབསེ་
ཤུགིསེ་གིངོ་ཡབློདེ་ཀྱསྲིསེ་གིསེརེ་འིབྱེབྲེདེ། བླབློ་རྩོ་བརྟནི་པོབློསེ་ཡརེ་
རྒྱསེ་བརྩོབློནི་ལེབྲེནི་བཅསེ་བྱེསེ་ཏོབྲེ། རེསྲིགིསེ་པོའིསྲི་གིཞུངོ་ལུགིསེ་
གིསེརེ་གིཏོབློདེ་དེངོ་།（（འིཕྲབློའིཕྲབློ་་མམ་་པོརེཔོརེ་་ངོབློངོབློསེསེ25པོརེཔོརེ་་གིཟིསྲིགིསེགིཟིསྲིགིསེ།།））


