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（（པརཔར་་ངངོསངངོས19པརཔར་་མཐུདོམཐུདོ་་པཔ།།））མསྒྲི་དོམངས་དོམགི་དོཔུང་ལེ་
ཏང་གིསྒྲི་འགིངོ་ཁྲིསྒྲིདོ་ཉེམས་ཞནོ་ཡསྒྲིནོ་པའསྒྲི་གིནོདོ་དོངོནོ་མངངོནོ་
གིསལེ་དོངོདོ་པངོར་གྱུར་པས། གིལེ་ཏབྱེ་ཐེགི་གིཅོངོདོ་མཐེར་ཕྱིསྒྲིནོ་པ་
མ་བྱས་ནོ། འཐེབོ་འཛཛིང་གིསྒྲི་ནུས་པར་ཤུགིས་རྐྱེབྱེནོ་ཐེབྱེབོས་པར་
མ་ཟིདོ། དོབྱེ་ཏང་གིསྒྲིས་མབྱེ་མདོར་བོཀངོདོ་འདོངོམས་བྱབྱེདོ་པའསྒྲི་ཆེབོ་
སྲིསྒྲིདོ་ཀྱིསྒྲི་རྩ་དོངོནོ་གིལེ་ཆེབྱེནོ་འདོསྒྲི་དོང་འབྲེབྱེལེ་བོ་ཡངོདོ། ཏང་ཀྲུང་
དོབྱང་དོང་ཀྲུང་དོབྱང་དོམགི་ཨུས་ཕྱིངོགིས་ཡངོངས་ནོས་དོམགི་
དོཔུང་ནོནོ་སྐྱོངོང་བྱ་རྒྱུ་དོམ་འཛཛིནོ་གྱིསྒྲིས་མསྒྲི་དོམངས་དོམགི་དོཔུང་
གིསྒྲི་ཆེབོ་སྲིསྒྲིདོ་རྩ་འཛཛིནོ་དོང་སྒྲིསྒྲིགི་ཁྲིསྒྲིམས་དོགི་ཐེབྱེར་ནོནོ་པངོ་བྱ་རྒྱུའསྒྲི་
ཇུས་ཐེགི་བླངོ་ཐེགི་ཆེངོདོ་པངོས་བོཅོདོ་པ་དོང་། ཀུའུ་ཐེབྱེནོ་དུ་དོམགི་
ཡངོངས་ཀྱིསྒྲི་ཆེབོ་སྲིསྒྲིདོ་ལེས་དོངོནོ་གྲོངོས་ཚོཚོགིས་སྐངོང་འཚོཚོགིས་བྱས་
ཏབྱེ། དུས་རབོས་གིསར་པར་ཆེབོ་སྲིསྒྲིདོ་ལེ་བོརྟེབྱེནོ་ནོས་དོམགི་
དོཔུང་འཛུགིས་སྐྲུནོ་བྱབྱེདོ་པའསྒྲི་ཐེདོ་ལེ་བོཀངོདོ་སྒྲིསྒྲིགི་བྱས་པ་དོང་།
ང་ཚོཚོའསྒྲི་ཏང་དོང་དོམགི་དོཔུང་གིསྒྲི་གིཟིསྒྲི་བོརྗིསྒྲིདོ་ལྡོནོ་པའསྒྲི་སྲིངོལེ་
རྒྱུནོ་དོང་སྤྱོངོདོ་ཚུལེ་བོཟིང་པངོ་སློར་གིསངོ་དོང་དོར་སྤེབྱེལེ་བོཏང་ལེ།
ཀུནོ་སྤྱོངོདོ་དོགི་ཐེབྱེར་གྱིསྒྲི་སྙསྒྲིང་སྟོངོབོས་ལེ་བོརྟེབྱེནོ་ནོས་ཆེབོ་སྲིསྒྲིདོ་ཀྱིསྒྲི་
དོགི་ཐེབྱེར་སྦྱོངོང་བོརྡར་ལེ་སྐུལེ་འདོབྱེདོ་བོཏང་བོ་དོང་། དོམགི་
དོཔུང་ལེ་ཏང་གིསྒྲིས་འགིངོ་ཁྲིསྒྲིདོ་བྱབྱེདོ་པ་དོང་ཏང་འཛུགིས་སྐྲུནོ་བྱབྱེདོ་
པར་ཕྱིངོགིས་ཡངོངས་ནོས་ཤུགིས་བོསྣནོ་ཅོསྒྲིང་། དོམགི་དོཔུང་གིསྒྲི་
ཏང་སྲིངོལེ་སྲིསྒྲིདོ་གིཙང་འཛུགིས་སྐྲུནོ་དོང་རུལེ་སུངས་ལེ་རྒོངོལེ་བོའསྒྲི་
འཐེབོ་རྩངོདོ་གིཏསྒྲིང་ཟིབོ་ཏུ་སྤེབྱེལེ་ཏབྱེ། སྒྲིསྒྲིགི་འགིལེ་ཁྲིསྒྲིམས་འགིལེ་
ཚོབོས་ཆེབྱེནོ་བྱས་པའསྒྲི་ཀུའངོ་པངོ་ཞུང་དོང་། ཞུས་ཚོའབྱེ་ཧོངོའུ། ཧྥང་
ཧྥབྱེང་ཧུའབྱེ། ཀྲང་དོབྱང་སངོགིས་ཀྱིསྒྲི་གྱིངོདོ་དོངོནོ་ཞསྒྲིབོ་བོཤབྱེར་ཐེགི་
གིཅོངོདོ་མཐེའ་གིཅོསྒྲིགི་ཏུ་བྱས་པར་མ་ཟིདོ་དོབྱེའསྒྲི་དུགི་རྒྱུནོ་གྱིསྒྲི་
ཤུགིས་རྐྱེབྱེནོ་གིཙང་སབྱེལེ་མཐེར་ཕྱིསྒྲིནོ་བྱས་ཏབྱེ། མསྒྲི ་དོམངས་
དོམགི་དོཔུང་གིསྒྲི་ཆེབོ་སྲིསྒྲིདོ་ཀྱིསྒྲི་སྐྱོབྱེ་ཁམས་རྩ་བོ་ནོས་ལེབྱེགིས་སྒྱུར་
བྱབྱེདོ་པར་སྐུལེ་འདོབྱེདོ་བོཏང་ཡངོདོ།
ཏང་གིསྒྲིས་སྒྱུར་བོཅོངོས་ལེ་བོརྟེབྱེནོ་ནོས་དོམགི་དོཔུང་སྟོངོབོས་

ལྡོནོ་དུ་གིཏངོང་བོའསྒྲི་འཐེབོ་ཇུས་བོཏངོནོ་ཏབྱེ། ཀྲུང་གིངོ་གིསར་པ་
དོབུ་བོརྙེབྱེས་ཚུནོ་གྱིསྒྲི་ཆེབྱེས་རྒྱ་ཆེབྱེ་ཞསྒྲིང་ཆེབྱེས་གིཏསྒྲིང་ཟིབོ་པའསྒྲི་རྒྱལེ་
སྲུང་དོང་དོམགི་དོཔུང་སྒྱུར་བོཅོངོས་བྱབྱེདོ་པར་འགིངོ་ཁྲིསྒྲིདོ་དོང་། མསྒྲི་
དོམངས་དོམགི་དོཔུང་གིསྒྲི་འགིངོ་ཁྲིསྒྲིདོ་བོཀངོདོ་འདོངོམས་སྒྲིསྒྲིགི་སྲིངོལེ་
དོང་། དོབྱེང་རབོས་ཀྱིསྒྲི་དོམགི་དོངོནོ་སྟོངོབོས་ཤུགིས་མ་ལེགི དོམགི་
དོངོནོ་སྲིསྒྲིདོ་ཇུས་ལེམ་ལུགིས་བོཅོས་བོསྐྱོར་འཛུགིས། དོངངོས་
ཞབོས་དོམགི་མསྒྲི་འབུམ་གིསུམ་ཉུང་འཕྲིསྒྲི་བོཅོས་བྱས་པས།
དོམགི་ཨུས་སྤྱོསྒྲི་ཡངོངས་ལེ་དོངོ་དོམ་བྱབྱེདོ་པ་དོང་། དོམགི་ཁུལེ་
གྱིསྒྲིས་དོམགི་འཐེབོ་གིཙཚོ་བོངོར་འཛཛིནོ་པ། དོམགི་རསྒྲིགིས་ཀྱིསྒྲིས་
འཛུགིས་སྐྲུནོ་གིཙཚོ་བོངོར་འཛཛིནོ་པ་བོཅོས་ཀྱིསྒྲི་རྣམ་པ་གིསར་པ་
ཆེགིས་ཡངོདོ། འཛམ་གླིསྒྲིང་གིསྒྲི་དོམགི་དོངོནོ་གིསར་བོརྗིབྱེ་གིསར་
པའསྒྲི་མདུནོ་དུ། ང་ཚོཚོས་ཚོནོ་རྩལེ་ལེ་བོརྟེབྱེནོ་ནོས་དོམགི་དོཔུང་
སྟོངོབོས་ལྡོནོ་དུ་གིཏངོང་བོའསྒྲི་འཐེབོ་ཇུས་ལེགི་བོསྟོར་བྱས་ཏབྱེ།
གིསར་གིཏངོདོ་ཅོནོ་གྱིསྒྲི་མསྒྲི་དོམངས་དོམགི་དོཔུང་འཛུགིས་སྐྲུནོ་
དོང་། དོབྱེང་རབོས་ཅོནོ་གྱིསྒྲི་རྒྱབོ་ཕྱིངོགིས་མཁངོ་སྒྲུབོ་སྟོངོབོས་ལྡོནོ་
འཛུགིས་སྐྲུནོ་བྱས་ཤསྒྲིང་། རྒྱལེ་སྲུང་ཚོནོ་རྩལེ་དོང་གིངོ་མཚོཚོནོ་
སྒྲིསྒྲིགི་ཆེས་འཛུགིས་སྐྲུནོ་ལེ་འཕེབྱེལེ་རྒྱས་གིལེ་ཆེབྱེནོ་བྱུང་ཡངོདོ།
ཤབྱེས་ལྡོནོ་མསྒྲི་སྣར་བོརྟེབྱེནོ་ནོས་དོམགི་དོཔུང་སྟོངོབོས་ལྡོནོ་དུ་
གིཏངོང་བོའསྒྲི་འཐེབོ་ཇུས་ལེགི་བོསྟོར་བྱས་ཏབྱེ། དུས་རབོས་
གིསར་པའསྒྲི་དོམགི་དོངོནོ་སློངོབོ་གིསངོའ ཛི་བྱབྱེདོ་ཕྱིངོགིས་གིཏནོ་འཁབྱེལེ་
དོང་། དོམགི་དོཔུང་གིསྒྲི་ལེས་བྱབྱེདོ་པ་བོཟིང་པངོའ ཛི་ཚོདོ་གིཞསྒྲི་ཁ་
གིསལེ་བོཟིངོས་པ་དོང་། ཕྱིངོགིས་གིསུམ་གིཞསྒྲི་གིཅོསྒྲིགི་གིསྒྲི་དོམགི་
དོངོནོ་ཤབྱེས་ལྡོནོ་མསྒྲི་སྣ་གིསངོ་སྐྱོངོང་མ་ལེགི་གིསར་པ་འཛུགིས་པར་
སྐུལེ་འདོབྱེདོ་བོཏང་བོ་དོང་། བླ་སྲིངོགི་དོང་། འཇངོནོ་ཐེང་། སབྱེམས་
ཤུགིས། ཀུནོ་སྤྱོངོདོ་བོཅོས་ཀྱིསྒྲིས་ཕྱུགི་པའསྒྲི་དུས་རབོས་གིསར་
པའསྒྲི་གིསར་བོརྗིབྱེ་དོམགི་མསྒྲི་གིསངོ་སྐྱོངོང་བྱས་ལེ། ལྕགིས་ལྟ་བུའསྒྲི་
དོདོ་མངོས་དོང་། ལྕགིས་ལྟ་བུའསྒྲི་དོདོ་སབྱེམས། ལྕགིས་ལྟ་བུའསྒྲི་

སྒྲིསྒྲིགི་ལེམ། ལྕགིས་ལྟ་བུའསྒྲི་འགིནོ་འཁྲིསྒྲི་འཁུར་སབྱེམས་བོཅོས་
ཡངོདོ་པའསྒྲི ་དོམགི་དོཔུང་ཧྲགི་པངོ ་འཛུགིས་སྐྲུནོ་བྱས་ཡངོདོ།
ཁྲིསྒྲིམས་ལྟར་དོམགི་དོཔུང་སྐྱོངོང་བོའསྒྲི་འཐེབོ་ཇུས་ལེགི་བོསྟོར་
བྱས་ཏབྱེ། ཀྲུང་གིངོའ ཛི་ཁྱདོ་ཆེངོས་ལྡོནོ་པའསྒྲི་དོམགི་དོངོནོ་ཁྲིསྒྲིམས་སྐྱོངོང་
མ་ལེགི་བོཙུགིས་པ་དོང་། དོམགི་དོཔུང་སྐྱོངོང་སྟོངས་རྩ་བོའསྒྲི་
རང་བོཞསྒྲིནོ་གྱིསྒྲི་འགྱུར་ལྡོངོགི་གིང་མགྱིངོགིས་བོཏང་ཡངོདོ། དོམགི་
མསྒྲིའསྒྲི་གིཟིསྒྲི་བོརྗིསྒྲིདོ་མཚོནོ་སྙནོ་མ་ལེགི་འཛུགིས་སྐྲུནོ་ལེ་སྐུལེ་
འདོབྱེདོ་བོཏང་ཡངོདོ།
ཏང་གིསྒྲིས་དུས་རབོས་གིསར་པའསྒྲི་མསྒྲི་དོམངས་དོམགི་

དོཔུང་གིསྒྲི་འགིནོ་འཁྲིསྒྲི་དོང་ལེས་འགིནོ་བོཏངོནོ་ཅོསྒྲིང་། དོམགི་དོངོནོ་
འཐེབོ་ཇུས་ཀྱིསྒྲི་མཛུབོ་སྟོངོནོ་བྱབྱེདོ་སྟོངས་གིསར་གིཏངོདོ་བྱས་པ་
དོང་། དོམགི་དོངོནོ་གྱིསྒྲི་འཐེབོ་ཇུས་བོཀངོདོ་པ་ལེབྱེགིས་སྒྲིསྒྲིགི་དོང་
ལེབྱེགིས་སྒྱུར་བྱས་ལེ། མསྒྲི་དོམངས་དོམགི་དོཔུང་གིསྒྲིས་རྣམ་པ་
གིསར་བོཟིངོ་དོང་། ཉེམས་ཉེབྱེནོ་དོངོ་དོམ་ཚོཚོདོ་འཛཛིནོ། དོམགི་
འཁྲུགི་བོཀགི་སྡོངོམ། དོམགི་འཁྲུགི་ལེ་རྒྱལེ་ཁ་ལེབྱེནོ་པ་བོཅོས་
ཀྱིསྒྲི་འཐེབོ་ཇུས་བྱབྱེདོ་ལེས་ཆེབྱེ་རུ་བོཏང་ཡངོདོ། མསྒྲི་དོམངས་དོམགི་
དོཔུང་གིསྒྲིས་འཐེབོ་འཛཛིང་ནུས་ཤུགིས་ཞབྱེས་པའསྒྲི་རྩ་བོའསྒྲི་ཚོདོ་
གིཞསྒྲི་ཉེགི་གིཅོསྒྲིགི་པངོ་འདོསྒྲི་དོམ་པངོར་འཛཛིནོ་པ་དོང་། དོམགི་
འཐེབོ་རྒྱགི་ཐུབོ་པ་དོང་རྒྱལེ་ཁ་ལེབྱེནོ་ཐུབོ་པའསྒྲི་རྩ་བོའསྒྲི་ཕྱིངོགིས་
སྟོངོནོ་འདོསྒྲི་དོམ་པངོར་བོཟུང་སྟོབྱེ། འཐེབོ་ཇུས་ཀྱིསྒྲི་སྟོངོབོས་ཤུགིས་
དོང་ཁྱབོ་ཁངོངས་གིསར་པ་དོང་རང་བོཞསྒྲིནོ་གིསར་པའསྒྲི་འཐེབོ་
འཛཛིང་སྟོངོབོས་ཤུགིས་ཆེབྱེ་རུ་གིཏངོང་བོ་དོང་། མཉེམ་འབྲེབྱེལེ་
དོམགི་འཐེབོ་བོཀངོདོ་འདོངོམས་མ་ལེགི་དོང་ནུས་པ་འཛུགིས་
སྐྲུནོ་ལེ་ཤུགིས་རྒྱགི་པ།“ཞསྒྲི་བོདོབྱེའསྒྲི་བོསགིས་སྐྱོངོནོ”ཡངོ་བོསྲིང་
དོང་བོཅོངོས་སྒྲིསྒྲིགི་ཤུགིས་ཆེབྱེནོ་དོང་། དོངངོས་འཐེབོ་ཅོནོ་གྱིསྒྲི ་
དོམགི་དོངོནོ་སྦྱོངོང་བོརྡར་དོམ་འཛཛིནོ་ཤུགིས་ཆེབྱེནོ། དོབྱེང་རབོས་ཀྱིསྒྲི་
མཐེའ་མཚོཚོ་མཁའ་སྲུང་སྟོངོབོས་ཆེབྱེནོ་དོང་བོརྟེནོ་པངོ་འཛུགིས་པ།
བླངོ་རྩ་བོརྟེནོ་ཞསྒྲིང་གིང་ལེ་གིང་འཚོམ་གྱིསྒྲིས་དོམགི་དོངོནོ་འཐེབོ་
རྩངོདོ་སྤེབྱེལེ་བོ་བོཅོས་བྱས་ཏབྱེ། ཕྱིསྒྲི་ཕྱིངོགིས་ཀྱིསྒྲིས་དོམགི་དོངོནོ་འཁྲུགི་
རྐྱེབྱེནོ་སློངོང་བོར་ཁ་གིཏདོ་ནུས་ལྡོནོ་འཇལེ་བོ་དོང་།“ཐེའབྱེ་ཝནོ་
རང་བོཙནོ”གྱིསྒྲི་ཁ་ཕྲིལེ་བྱ་སྤྱོངོདོ་ཟིསྒྲིལེ་གྱིསྒྲིས་མནོནོ་པ། མཐེའ་
སྲུང་འཐེབོ་རྩངོདོ ་དོང་ ། མཚོཚོ ་ཐེངོགི ་གིསྒྲི ་ཁབྱེ ་དོབོང་སྲུང་བོ།
འཇསྒྲིགིས་རྒོངོལེ་བོརྟེནོ་སྲུང་། ཉེབྱེནོ་སབྱེལེ་གུདོ་སྐྱོངོབོ། རསྒྲིམས་ནོདོ་
འགིངོགི་རྒོངོལེ། ཞསྒྲི་སྲུང་འགྲུལེ་སྐྱོབྱེལེ། མསྒྲི་ཆེངོས་རསྒྲིང་ལུགིས་ཀྱིསྒྲི་
རངོགིས་སྐྱོངོབོ། རྒྱལེ་སྤྱོསྒྲིའསྒྲི་དོམགི་དོངོནོ་མཉེམ་ལེས་ལེ་སངོགིས་པའསྒྲི་
ལེས་འགིནོ་གིལེ་ཆེབྱེནོ་ལེབྱེགིས་འགྲུབོ་བྱུང་ཡངོདོ།
ཏང་གིསྒྲི་ཚོཚོགིས་ཆེབྱེནོ་བོཅོངོ་བོརྒྱདོ་པའསྒྲི་ཚུནོ་ལེ། ཏང་གིསྒྲི་འགྱུར་

མབྱེདོ་སྟོངོབོས་ལྡོནོ་གྱིསྒྲི་འགིངོ་ཁྲིསྒྲིདོ་འངོགི མསྒྲི་དོམངས་དོམགི་དོཔུང་སྤྱོསྒྲི་
ཡངོངས་རང་བོཞསྒྲིནོ་དོང་གིསར་བོརྗིབྱེའསྒྲི་རང་བོཞསྒྲིནོ་གྱིསྒྲི་བོསྐྱོར་སྐྲུནོ་
བྱུང་བོ་དོང་། ལེམ་ཆེས་བོསྐྱོར་སྒྲིསྒྲིགི་གིསྒྲིས་སློར་ཡང་ལེམ་དུ་ཆེས་
འགིངོ་བོརྩམས་ཤསྒྲིང་། རྒྱལེ་སྲུང་དོངངོས་ཤུགིས་དོང་དོཔལེ་འབྱངོར་
དོངངོས་ཤུགིས་མཉེམ་དུ་ཇབྱེ་མཐེངོར་བོཏང་ཞསྒྲིང་། གིཞསྒྲི་གིཅོསྒྲིགི་ཅོནོ་
གྱིསྒྲི་རྒྱལེ་ཁབོ་ཀྱིསྒྲི་འཐེབོ་ཇུས་མ་ལེགི་དོང་ནུས་པ་གིང་མགྱིངོགིས་
བོཙུགིས་ལེ། དོམགི་ཞབོས་འཐེསྒྲིམ་པའསྒྲི་དོམགི་མསྒྲིར་དོངོ་དོམ་དོང་
འགིནོ་སྲུང་སྒྲིསྒྲིགི་སྲིངོལེ་བོཙུགིས་པ་དོང་འཐུས་ཚོང་དུ་བོཏང་བོ།
རྒྱལེ་སྲུང་སྐུལེ་སློངོང་སྔོར་ལེས་ཕེནོ་ནུས་ཆེབྱེ་བོར་གྱུར་པ། དོམགི་
སྲིསྒྲིདོ་དོང་དོམགི་དོམངས་བོར་གྱིསྒྲི་མཐུནོ་སྒྲིསྒྲིལེ་སྔོར་བོས་སྲི་བོརྟེནོ་
དུ་ཕྱིསྒྲིནོ་ཡངོདོ། མསྒྲི་དོམངས་དོམགི་དོཔུང་གིསྒྲིས་དུས་རབོས་གིསར་
པའསྒྲི་འགིནོ་འཁྲིསྒྲི་དོང་ལེས་འགིནོ་མཐེའ་གིཅོསྒྲིགི་ཏུ་བོསྒྲུབོས་ནོས་
ཞུམ་མབྱེདོ་འཐེབོ་རྩངོདོ་ཀྱིསྒྲི་སྙསྒྲིང་སྟོངོབོས་དོང་བྱ་སྤྱོངོདོ་དོངངོས་ཀྱིསྒྲི་ཐེངོགི་
ནོས་རྒྱལེ་ཁབོ་ཀྱིསྒྲི་བོདོགི་དོབོང་དོང་། བོདོབྱེ་འཇགིས། འཕེབྱེལེ་
རྒྱས་ཀྱིསྒྲི་ཁབྱེ་ཕེནོ་བོཅོས་སྲུང་སྐྱོངོབོ་བྱས་ཡངོདོ།

((བོཅུབོཅུ་་གིཅོསྒྲིགིགིཅོསྒྲིགི)) རྒྱལེརྒྱལེ་་ཁབོཁབོ་་ཀྱིསྒྲིཀྱིསྒྲི་་བོདོབྱེབོདོབྱེ་་འཇགིསའཇགིས་་སྲུངསྲུང་་སྐྱོངོངསྐྱོངོང་་ཐེདོཐེདོ།།
སྒྱུར་བོཅོངོས་སྒོངོ་འབྱབྱེདོ་བྱས་རྗིབྱེས། ཏང་གིསྒྲིས་སྒྱུར་བོཅོངོས་

དོང་། འཕེབྱེལེ་རྒྱས། བོརྟེནོ་བོརླིསྒྲིང་གིསུམ་བོར་གྱིསྒྲི་འབྲེབྱེལེ་བོ་

ཐེགི་གིཅོངོདོ་ཡང་དོགི་བྱ་རྒྱུར་ཚོདོ་མཐེངོའ ཛི་མཐེངོང་ཆེབྱེནོ་བྱས་ཤསྒྲིང་།
རྒྱལེ་ཁབོ་ཀྱིསྒྲི་བོདོབྱེ་འཇགིས་དོང་སྤྱོསྒྲི་ཚོཚོགིས་བོརྟེནོ་ལྷིསྒྲིང་སྲུང་སྐྱོངོང་
བྱ་རྒྱུ་དོབྱེ་ཏང་དོང་རྒྱལེ་ཁབོ་ཀྱིསྒྲི་རྨང་གིཞསྒྲིའསྒྲི་རང་བོཞསྒྲིནོ་གྱིསྒྲི་ལེས་
ཀ་ཞསྒྲིགི་ཏུ་བོརྩསྒྲིས་ནོས་དོམ་འཛཛིནོ་བྱས་ཏབྱེ། སྒྱུར་བོཅོངོས་སྒོངོ་
འབྱབྱེདོ་དོང་སྤྱོསྒྲི་ཚོཚོགིས་རསྒྲིང་ལུགིས་དོབྱེང་རབོས་ཅོནོ་གྱིསྒྲི་འཛུགིས་
སྐྲུནོ་ལེ་བོདོབྱེ་འཇགིས་ཀྱིསྒྲི་ཁངོར་ཡུགི་བོཟིང་པངོ་ཞསྒྲིགི་བོསྐྲུནོ་ཡངོདོ།
དུས་རབོས་གིསར་པར་སློབྱེབོས་རྗིབྱེས། རང་རྒྱལེ་གྱིསྒྲི་མདུནོ་དུ་
ལྷིགིས་པའསྒྲི་རྒྱལེ་ཁབོ་ཀྱིསྒྲི་བོདོབྱེ་འཇགིས་གིནོས་བོབོ་སྔོར་ལེས་
ཛ་དྲགི་ཆེབྱེ་བོ་དོང་། ཕྱིསྒྲི་ཕྱིངོགིས་ཀྱིསྒྲི་གིནོངོནོ་ཤུགིས་སྔོ་ནོ་མབྱེདོ་པ་
བྱུང་ལེ། སྲིངོལེ་རྒྱུནོ་གྱིསྒྲི་བོདོབྱེ་འཇགིས་འཇསྒྲིགིས་སྐུལེ་དོང་སྲིངོལེ་
རྒྱུནོ་མསྒྲིནོ་པའསྒྲི་བོདོབྱེ་འཇགིས་འཇསྒྲིགིས་སྐུལེ་ཕེནོ་ཚུནོ་བོསྣངོལེ་
མར་གིནོས་པ་དོང་།“ ངང་པ་ནོགི་པངོ”དོང“བོསབྱེ་རུ་ཐེལེ་
སྐྱོ”ཡསྒྲི་དོངོནོ་རྐྱེབྱེནོ་བྱུང་དོང་འབྱུང་བོཞསྒྲིནོ་ཡངོདོ། གིནོས་བོབོ་དོང་
ལེས་འགིནོ་གྱིསྒྲི་བླང་བྱ་དོང་བོསྡུར་ནོ། རང་རྒྱལེ་གྱིསྒྲི་རྒྱལེ་ཁབོ་
ཀྱིསྒྲི་བོདོབྱེ་འཇགིས་སྲུང་སྐྱོངོང་བྱབྱེདོ་པའསྒྲི་ནུས་པ་མསྒྲི་འདོང་བོ་དོང་།
ཉེབྱེནོ་ཁ་ཚོབོས་ཆེབྱེནོ་རསྒྲིགིས་སྣ་ཚོཚོགིས་ལེ་ཁ་གིཏདོ་འཇལེ་བོའསྒྲི་
ནུས་པ་ཆེབྱེནོ་པངོ་མབྱེདོ་ལེ། རྒྱལེ་ཁབོ་ཀྱིསྒྲི་བོདོབྱེ་འཇགིས་སྲུང་སྐྱོངོང་
བྱབྱེདོ་པའསྒྲི་གིཅོསྒྲིགི་འདོངོམས་མཐུནོ་སྦྱོངོར་ལེམ་སྲིངོལེ་འཐུས་ཚོང་
མསྒྲིནོ། ཏང་ཀྲུང་དོབྱང་གིསྒྲིས་ནོནོ་བོཤདོ་བྱས་དོངོནོ། རྒྱལེ་དོར་
དོམངས་བོདོབྱེ་ཡངོང་བོ་ནོསྒྲི་མསྒྲི་དོམངས་མང་ཚོཚོགིས་ཀྱིསྒྲི་ཆེབྱེས་གིཞསྒྲི་རྩ་
དོང་ཆེབྱེས་ཡངོངས་ཁྱབོ་ཏུ་གྱུར་པའསྒྲི་རབྱེ་སྨོངོནོ་ཡསྒྲིནོ་པས། ངབྱེས་པར་
དུ་མཐེའ་ཚོདོ་ཀྱིསྒྲི་བོསམ་གིཞསྒྲིགི་དོང་། བོདོབྱེ་སྡོངོདོ་ཉེབྱེནོ་བོསམ།
ཆུ་མ་ཡངོང་གིངོང་ནོས་རགིས་རྒྱགི་པ་བོཅོས་རྒྱུནོ་འཁྱངོངས་དོང་།
རྒྱལེ་ཁབོ་ཀྱིསྒྲི་ཁབྱེ་ཕེནོ་ནོསྒྲི་བླ་ནོ་མབྱེདོ་པར་འཛཛིནོ་རྒྱུ་རྒྱུནོ་འཁྱངོངས་
བྱབྱེདོ་པ་དོང་། མསྒྲི་དོམངས་ཀྱིསྒྲི་བོདོབྱེ་འཇགིས་དོམསྒྲིགིས་ཡུལེ་དུ་
འཛཛིནོ་པ། ཆེབོ་སྲིསྒྲིདོ་ཀྱིསྒྲི་བོདོབྱེ་འཇགིས་རྩ་བོར་འཛཛིནོ་པ། དོཔལེ་
འབྱངོར་གྱིསྒྲི་བོདོབྱེ་འཇགིས་རྨང་གིཞསྒྲིར་འཛཛིནོ་པ། དོམགི་དོངོནོ་དོང་།
ཚོནོ་རྩལེ། རསྒྲིགི་གིནོས། སྤྱོསྒྲི་ཚོཚོགིས་བོཅོས་ཀྱིསྒྲི་བོདོབྱེ་འཇགིས་
འགིནོ་སྲུང་དུ་འཛཛིནོ་པ། རྒྱལེ་སྤྱོསྒྲིའསྒྲི ་བོདོབྱེ ་འཇགིས་ལེ་སྐུལེ་
འདོབྱེདོ་གིཏངོང་རྒྱུ་རྟེབྱེནོ་གིཞསྒྲིར་འཛཛིནོ་པ་བོཅོས་ཀྱིསྒྲི ་སྒོངོ ་ནོས།
འཕེབྱེལེ་རྒྱས་དོང་བོདོབྱེ ་འཇགིས་གིཅོསྒྲིགི་གྱུར་འཆེར་འགིངོདོ་
དོང་། སྒོངོ་འབྱབྱེདོ་དོང་བོདོབྱེ་འཇགིས་གིཅོསྒྲིགི་གྱུར་འཆེར་འགིངོདོ།
སྲིངོལེ་རྒྱུནོ་གྱིསྒྲི ་བོདོབྱེ ་འཇགིས་དོང་སྲིངོལེ་རྒྱུནོ་མསྒྲིནོ་པའསྒྲི ་བོདོབྱེ ་
འཇགིས་གིཅོསྒྲིགི ་གྱུར་འཆེར་འགིངོདོ། རང་ངངོས ་ཀྱིསྒྲི ་བོདོབྱེ ་
འཇགིས་དོང་ཐུནོ་མངོང་གིསྒྲི་བོདོབྱེ་འཇགིས་གིཅོསྒྲིགི་གྱུར་འཆེར་
འགིངོདོ། རྒྱལེ་ཁབོ་ཀྱིསྒྲི་བོདོབྱེ་འཇགིས་སྲུང་སྐྱོངོང་དོང་རྒྱལེ་ཁབོ་
ཀྱིསྒྲི་བོདོབྱེ་འཇགིས་སྐྲུནོ་པར་གིཅོསྒྲིགི་གྱུར་འཆེར་འགིངོདོ་བོཅོས་
བྱབྱེདོ་དོགིངོས།
བླངོ་མཐུནོ་ཞསྒྲི་ཅོསྒྲིནོ་ཕེསྒྲིང་གིསྒྲིས་རྒྱལེ་ཁབོ་ཀྱིསྒྲི་བོདོབྱེ་འཇགིས་

འགིནོ་ལེབྱེནོ་བྱབྱེདོ་པ་ནོསྒྲི་དོངོནོ་ཆེབྱེནོ་ཨང་དོང་པངོ་ཡསྒྲིནོ་ཞབྱེས་ནོནོ་
བོཤདོ་གིནོང་སྟོབྱེ། སྤྱོསྒྲི་ཡངོངས་ཀྱིསྒྲི་རྒྱལེ་ཁབོ་ཀྱིསྒྲི་བོདོབྱེ་འཇགིས་ལྟ་
བོ་བོཏངོནོ་པ་དོང་། དོབྱེའསྒྲི་ནོང་དུ་ཆེབོ་སྲིསྒྲིདོ་དོང་། དོམགི་དོངོནོ།
རྒྱལེ་ཁངོངས། དོཔལེ་འབྱངོར། རསྒྲིགི་གིནོས། སྤྱོསྒྲི་ཚོཚོགིས། ཚོནོ་
རྩལེ། དྲ་རྒྱ། སྐྱོབྱེ་ཁམས། ཐེངོནོ་ཁུངས། ཉེསྒྲིང་རྡུལེ། རྒྱལེ་ཕྱིསྒྲིའསྒྲི་ཁབྱེ་
ཕེནོ། བོར་སྣང་། མཚོཚོ་གིཏསྒྲིང་། གླིསྒྲིང་སྣབྱེ། སྐྱོབྱེ་དོངངོས་སངོགིས་ཁྱབོ་
ཁངོངས་མང་པངོ་ཚུདོ་ཡངོདོ། ཏང་ཡངོངས་ཀྱིསྒྲིས་འཐེབོ་རྩངོདོ་ཀྱིསྒྲི་སྙསྒྲིང་
སྟོངོབོས་ཆེབྱེ་རུ་གིཏངོང་བོ་དོང་། འཐེབོ་རྩངོདོ་ཀྱིསྒྲི་འཇངོནོ་ཐེང་ཆེབྱེ་རུ་
བོཏང་ནོས། ཉེབྱེནོ་ཁ་སྣ་ཚོཚོགིས་སྔོངོནོ་འགིངོགི་དོང་སབྱེལེ་ཐེབོས་
བྱབྱེདོ་པའསྒྲི་འགིངོ་ཁྲིསྒྲིདོ་ཀྱིསྒྲི་འགིནོ་འཁྲིསྒྲི་དོང་ལེས་ཀའསྒྲི་འགིནོ་འཁྲིསྒྲི་
དོངོནོ་འཁྱངོལེ་བྱབྱེདོ་དོགིངོས་པའསྒྲི་བླང་བྱ་བོཏངོནོ་ཡངོདོ། ཏང་ཀྲུང་
དོབྱང་ལེ་ངངོས་འཛཛིནོ་ཟིབོ་མངོ་བྱུང་དོངོནོ། ཕྱིསྒྲི་ཕྱིངོགིས་ཀྱིསྒྲིས་ང་
ཚོཚོར་བོསྐངོར་འགིངོགི་དོང་། མགིངོ་གིནོངོནོ་པ། ཟིསྒྲིང་སློངོང་། རྩ་
སློངོགི་བོཅོས་ཀྱིསྒྲི་བྱབྱེདོ་སྒོངོ་སྣ་ཚོཚོགིས་སྤེབྱེལེ་བོའསྒྲི་སྐབོས་སུ། ངབྱེས་
པར་དུ་ངནོ་རབྱེངས་སྟོངོབོས་ཤུགིས་ལེ་མསྒྲི་སྐྲགི་པའསྒྲི་སྙསྒྲིང་སྟོངོབོས་
དོར་སྤེབྱེལེ་བོཏང་སྟོབྱེ།（（འཕྲིངོའཕྲིངོ་་མམ་་པརཔར་་ངངོངངོསས21པརཔར་་གིཟིསྒྲིགིསགིཟིསྒྲིགིས།།））

ཕྱོཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།


