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（（པརཔར་་ངངོསོངངོསོ16པརཔར་་མོཐུདོམོཐུདོ་་པཔ།།））འཐབོ་རྩངོདོ་བྱཏེདོ་ཕངོདོ་པ་བོཅོསོ་
བྱསོ་ཏེཏེ། ལྟ་བོ་གོསོལ་སྟངོན་གྱིསྤྱི་སྒོངོ་ནསོ་ལྟ་བོ་ནངོར་འཁྲུལ་ཅོན་སྣེ་
ཚཚོགོསོ་ལ་ངངོ་རྒངོལ་དོང་བོཀགོ་འགོངོགོ་བྱསོ་ཡངོདོ། ཏེང་གོསྤྱིསོ་གོཞསྤྱི་
སྒྱུར་རྩ་སྒྱུར་ནསོ་འགོངོ་བོརྩམོསོ་ཏེཏེ་དྲསྤྱིལ་བོསྒྲགོསོ་དོང་བོསོམོ་
བླངོའ འི་ལསོ་དོངོན་ལ་ཤུགོསོ་བོརྒྱབོ་སྟཏེ། རྒྱལ་ཡངོངསོ་ཀྱིསྤྱི་དྲསྤྱིལ་
བོསྒྲགོསོ་དོང་བོསོམོ་བླངོའ འི་ལསོ་དོངོན་ཚཚོགོསོ་འདུ་སྐངོང་འཚཚོགོསོ་
དོང་། རསྤྱིགོ་རྩལ་ལསོ་དོངོན་དོང་། ཏེང་གོསྤྱི་གོསོར་འགྱུར་གླེཏེང་
ཕྱོངོགོསོ་ལསོ་དོངོན། དྲ་རྒྱའསྤྱི་བོདོཏེ་འཇགོསོ་དོང་ཆ་འཕྲསྤྱིན་ཅོན་གྱིསྤྱི་
ལསོ་དོངོན། མོཚན་ཉིསྤྱིདོ་རསྤྱིགོ་པ་དོང་སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགོསོ་ཚན་རསྤྱིགོ་ལསོ་
དོངོན་བོཅོསོ་ཀྱིསྤྱི་བོཞུགོསོ་མོངོལ་ཚཚོགོསོ་འདུ་དོང་། རྒྱལ་ཡངོངསོ་ཀྱིསྤྱི་
སློངོབོ་ཆཏེན་གྱིསྤྱི་བོསོམོ་བླངོའ འི་ཆབོ་སྲིསྤྱིདོ་ལསོ་དོངོན་གྲོངོསོ་ཚཚོགོསོ་
བོཅོསོ་སོངོ་སོངོར་སྐངོང་འཚཚོགོསོ་བྱསོ་ཏེཏེ། རྩ་བོའསྤྱི་རང་བོཞསྤྱིན་གྱིསྤྱི་
གོནདོ་དོངོན་རབོ་དོང་རསྤྱིམོ་པའསྤྱི་ཐདོ་ནསོ་རྩ་དོངོན་གྱིསྤྱི་ལངསོ་
ཕྱོངོགོསོ་གོསོལ་སྟངོན་དོང་། རསྤྱིགོསོ་པའསྤྱི་གོཞུང་ལུགོསོ་ཐངོགོ་གོསྤྱི་
ཡསྤྱིན་མོསྤྱིན་གོསོལ་པངོ་བོཟོངོ་བོ། ལསོ་དོངོན་ཁྲིསྤྱིདོ་ཕྱོངོགོསོ་དོགོ་བོཅོངོསོ་
བོཅོསོ་བྱསོ་པསོ། བོསོམོ་བླངོ་དོང་རསྤྱིགོ་གོནསོ་ཀྱིསྤྱི་ཁྱོབོ་ཁངོངསོ་ཇཏེ་
ལཏེགོསོ་ཇཏེ་བོཟོང་དུ་འཕཏེལ་བོའསྤྱི་རྣམོ་པ་རྒྱུན་ཆདོ་མོཏེདོ་པར་
འཕཏེལ་རྒྱསོ་བྱུང་ཡངོདོ། ཏེང་གོསྤྱི་གོསོར་གོཏེངོདོ་རསྤྱིགོསོ་པའསྤྱི་གོཞུང་
ལུགོསོ་ཀྱིསྤྱིསོ་ཏེང་ཡངོངསོ་ལ་དྲགོ་ཆསོ་སྤྲོསོ་པ་དོང་། མོསྤྱི་དོམོངསོ་
ལ་སློངོབོ་གོསོངོ་གོཏེངོང་བོ། ལགོ་ལཏེན་ལ་ཁྲིསྤྱིདོ་སྟངོན་བྱཏེདོ་པ་བོཅོསོ་
ལ་སྐུལ་འདོཏེདོ་བོཏེང་བོ་དོང་། མོར་ཁཏེ་སོསྤྱིའསྤྱི་རསྤྱིང་ལུགོསོ་ཀྱིསྤྱི་
རསྤྱིགོསོ་པའསྤྱི་གོཞུང་ལུགོསོ་ཞསྤྱིབོ་འཇུགོ་དོང་འཛུགོསོ་སྐྲུན་ཟོབོ་
སྤེཏེལ་བྱསོ་ཤིསྤྱིང་། ཀྲུང་གོངོའ འི་ཁྱོདོ་ཆངོསོ་ལྡོན་པའསྤྱི་མོཚན་ཉིསྤྱིདོ་རསྤྱིགོ་
པ་དོང་སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགོསོ་ཚན་རསྤྱིགོ་གོསྤྱི་རསྤྱིགོ་ཚན་མོ་ལགོ་དོང་། རསྤྱིགོ་
གོཞུང་མོ་ལགོ སྐདོ་ཆའསྤྱི་མོ་ལགོ་བོཅོསོ་འཛུགོསོ་སྐྲུན་བྱཏེདོ་
པར་སྐུལ་སྤེཏེལ་བོཏེང་ཡངོདོ། སྒྲངོགོ་སྤེཏེལ་བྱཏེདོ་ཐབོསོ་འཛུགོསོ་
སྐྲུན་དོང་གོསོར་གོཏེངོདོ་བྱཏེདོ་པར་ཚདོ་མོཐངོའ འི་མོཐངོང་ཆཏེན་བྱསོ་
ཏེཏེ། སྨྱན་སྦྱོངོར་མོཉིམོ་འདྲཏེསོ་ཐངོགོ་འཕཏེལ་རྒྱསོ་འགྲོངོ་བོར་སྐུལ་
འདོཏེདོ་བོཏེང་ཞསྤྱིང་། གོསོར་འགྱུར་གླེཏེང་ཕྱོངོགོསོ་ཀྱིསྤྱི་སྒྲངོགོ་སྤེཏེལ་
ནུསོ་པ་དོང་། ཁྲིསྤྱིདོ་སྟངོན་ནུསོ་པ། ཤུགོསོ་རྐྱེཏེན་བོཟོངོ་ཤུགོསོ། སྤྱིསྤྱི་
པའསྤྱི་ཡསྤྱིདོ་ཆཏེསོ་འཐངོབོ་ནུསོ་བོཅོསོ་མོཐངོ་རུ་བོཏེང་ཡངོདོ། ཏེང་ཀྲུང་
དོབྱང་གོསྤྱིསོ་དྲ་སྦྲེཏེལ་གྱིསྤྱི་འགོགོ་གོནདོ་འདོསྤྱི་སྒྲངོལ་མོ་ཐུབོ་ཚཚེ་དུསོ་
ཡུན་རསྤྱིང་བོངོར་སྲིསྤྱིདོ་སྐྱོངོང་བོའསྤྱི་འགོགོ་སྒོངོ་འདོསྤྱི་ལསོ་སྒྲངོལ་མོསྤྱི་ཐུབོ་
ཅོཏེསོ་གོསོལ་བོངོར་བོསྟན་ཡངོདོ། ཏེང་གོསྤྱིསོ་འདུ་ཤིཏེསོ་འཛིའིན་
སྟངསོ་ཀྱིསྤྱི་འཐབོ་རྩངོདོ་ཀྱིསྤྱི་འཐབོ་ར་གོཙཚོ་བོངོ་དོང་། གོཡུལ་སོ་གོཙཚོ་
བོངོ། ཆཏེསོ་མོདུན་སོ་བོཅོསོ་ཡསྤྱིན་པའསྤྱི་དྲ་སྦྲེཏེལ་འདོསྤྱི་ལ་ཚདོ་མོཐངོའ འི་
མོཐངོང་ཆཏེན་བྱསོ་ཏེཏེ། དྲ་སྦྲེཏེལ་ལ་འགོངོ་ཁྲིསྤྱིདོ་དོང་དོངོ་དོམོ་བྱཏེདོ་པའསྤྱི་
སྒྲསྤྱིགོ་སྲིངོལ་འཐུསོ་ཚང་དུ་བོཏེང་བོ་དོང་། ཁྲིསྤྱིམོསོ་ལྟར་དྲ་བོ་དོངོ་
དོམོ་དོང་བོཅོངོསོ་སྐྱོངོང་བྱ་རྒྱུ་རྒྱུན་འཁྱོངོངསོ་བྱསོ་ཏེཏེ། དྭངསོ་གོཙང་
གོསྤྱི་དྲ་རྒྱའསྤྱི་བོར་སྟངོང་བོཏེངོདོ་ཡངོདོ།
ཏེང་གོསྤྱིསོ་སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགོསོ་རསྤྱིང་ལུགོསོ་ཀྱིསྤྱི་ལྟཏེ་བོའསྤྱི་རསྤྱིན་ཐང་ལྟ་

བོསོ་རསྤྱིགོ་གོནསོ་འཛུགོསོ་སྐྲུན་ལ་སྣེཏེ་ཁྲིསྤྱིདོ་བྱ་རྒྱུ་རྒྱུན་འཁྱོངོངསོ་
བྱསོ་ཏེཏེ། སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགོསོ་རསྤྱིང་ལུགོསོ་ཀྱིསྤྱི་སྔངོན་ཐངོན་རསྤྱིགོ་གོནསོ་དོང་།
གོསོར་བོརྗེཏེའསྤྱི་རསྤྱིགོ་གོནསོ། ཀྲུང་ཧྭའསྤྱི་ཕུལ་བྱུང་གོསྤྱི་སྲིངོལ་རྒྱུན་
རསྤྱིགོ་གོནསོ་བོཅོསོ་ལ་བོརྟཏེན་ནསོ་སྲིངོགོ་རྩ་འཛུགོསོ་པ་དོང་བླ་
སྲིངོགོ་སྐྱོཏེདོ་པར་དོངོ་སྣེང་བྱསོ་ཤིསྤྱིང་། ཀྲུང་གོངོའ འི་ཁྱོདོ་ཆངོསོ་ལྡོན་པའསྤྱི་
སྤྱིསྤྱི ་ཚཚོགོསོ་རསྤྱིང་ལུགོསོ་དོང་ཀྲུང་གོངོའ འི་ཕུགོསོ་འདུན་དྲསྤྱིལ་
བོསྒྲགོསོ་བྱཏེདོ་པའསྤྱི་སློངོབོ་གོསོངོ་རྒྱ་ཁྱོབོ་ཏུ་སྤེཏེལ་བོ་དོང་། ཕུགོསོ་
བོསོམོ་དོང་དོདོ་སོཏེམོསོ་ཀྱིསྤྱི་སློངོབོ་གོསོངོ་གོཏེངོང་རྒྱུ་རྒྱུན་རྣམོ་ཅོན་
དོང་ལམོ་ལུགོསོ་ཅོན་དུ་འགྱུར་བོར་སྐུལ་འདོཏེདོ་གོཏེངོང་བོ།
བོསོམོ་བླངོ་དོང་ཆབོ་སྲིསྤྱིདོ་ཀྱིསྤྱི་ལསོ་ཀའསྤྱི་མོ་ལགོ་འཐུསོ་ཚང་དུ་
གོཏེངོང་བོ། ཏེང་དོང་རྒྱལ་ཁབོ་ཀྱིསྤྱི་མོཛིདོ་རྗེཏེསོ་མོཚན་སྙོན་
གོཟོཏེངསོ་བོསྟངོདོ་ལམོ་ལུགོསོ་འཛུགོསོ་པ་དོང་འཐུསོ་ཚང་དུ་
གོཏེངོང་བོ། སྔངོན་གོཤིཏེགོསོ་དོཔའ་བོངོའ འི་དྲན་གོསོངོ ་ཉིསྤྱིན ་མོངོ ་
འཛུགོསོ་པ། མོང་ཚཚོགོསོ་རང་བོཞསྤྱིན་གྱིསྤྱི་བོསོམོ་པའསྤྱི་དོཔལ་

ཡངོན་འཛུགོསོ་སྐྲུན་ཟོབོ་སྤེཏེལ། དུསོ་རབོསོ་གོསོར་པའསྤྱི་དོཔལ་
ཡངོན་ལགོ་ལཏེན་ལྟཏེ་གོནསོ་འཛུགོསོ་སྐྲུན། སློངོབོ་སྦྱོངོང་ཅོན་གྱིསྤྱི་
རྒྱལ་ཁབོ་ཆཏེན་པངོ་འཛུགོསོ་སྐྲུན་ལ་སྐུལ་འདོཏེདོ་གོཏེངོང་བོ་བོཅོསོ་
བྱསོ་ཡངོདོ། ཏེང་གོསྤྱིསོ་ཏེང་གོསྤྱི་ལངོ་རྒྱུསོ་དོང་། ཀྲུང་གོངོ་གོསོར་པའསྤྱི་
ལངོ་རྒྱུསོ། སྒྱུར་བོཅོངོསོ་སྒོངོ་འབྱཏེདོ་ཀྱིསྤྱི་ལངོ་རྒྱུསོ། སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགོསོ་རསྤྱིང་
ལུགོསོ་འཕཏེལ་རྒྱསོ་ཀྱིསྤྱི་ལངོ་རྒྱུསོ་བོཅོསོ་སློངོབོ་སྦྱོངོང་བྱཏེདོ་པར་སྐུལ་
འདོཏེདོ་གོཏེངོང་བོ་དོང་། ཀྲུང་གོངོའ འི་གུང་ཁྲིན་ཏེང་གོསྤྱི་ལངོ་རྒྱུསོ་
འགྲོཏེམོ་སྟངོན་ཁང་བོསྐྲུན་པ། ཀྲུང་གོངོའ འི་གུང་ཁྲིན་ཏེང་དོབུ་བོརྙེཏེསོ་
ནསོ་ལངོ་ངངོ་བོརྒྱ་འཁངོར་བོ་དོང་། ཀྲུང་ཧྭ་མོསྤྱི་དོམོངསོ་སྤྱིསྤྱི་མོཐུན་
རྒྱལ་ཁབོ་དོབུ་བོརྙེཏེསོ་ནསོ་ལངོ་ངངོ་བོདུན་ཅུ་འཁངོར་བོ། ཀྲུང་གོངོའ འི་
མོསྤྱི་དོམོངསོ་བོཅོསྤྱིངསོ་འགྲོངོལ་དོམོགོ་བོཙུགོསོ་ནསོ་ལངོ་ངངོ་དོགུ་
བོཅུ་འཁངོར་བོ། སྒྱུར་བོཅོངོསོ་སྒོངོ་འབྱཏེདོ་བྱསོ་ནསོ་ལངོ་ངངོ་བོཞསྤྱི་བོཅུ་
འཁངོར་བོ་བོཅོསོ་ལ་རྟཏེན་འབྲཏེལ་ཞུ་བོ་དོང་། ཀྲུང་གོངོའ འི་མོསྤྱི ་
དོམོངསོ་ཀྱིསྤྱི་ལྗར་འགོངོགོ་དོམོགོ་འཁྲུགོ་དོང་འཛིམོ་གླེསྤྱིང་གོསྤྱིསོ་ཧྥ་
ཞསྤྱི་སོསྤྱིར་རྒངོལ་བོའསྤྱི་དོམོགོ་འཁྲུགོ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐངོབོ་ནསོ་ལངོ་ངངོ་
བོདུན་ཅུ་འཁངོར་བོ། ཀྲུང་གོངོའ འི་མོསྤྱི་དོམོངསོ་དོང་བླངསོ་དོམོགོ་
གོསྤྱིསོ་རྒྱལ་ཕྱོསྤྱིར་བོསྐྱོངོདོ་ནསོ་ཨ་འགོངོགོ་ཁྲིའངོ་རངོགོསོ་ཀྱིསྤྱི་དོམོགོ་
འཐབོ་བྱསོ་ནསོ་ལངོ་ངངོ་བོདུན་ཅུ་འཁངོར་བོར་དྲན་གོསོངོ་ཞུ་བོ་
སོངོགོསོ་ཀྱིསྤྱི་བྱཏེདོ་སྒོངོ་སྤེཏེལ་བོ་བོཅོསོ་བོརྒྱུདོ་ནསོ། ཏེང་སོཏེམོསོ་དོང་
དོམོངསོ་སོཏེམོསོ་དོང་། རྒྱལ་ཁབོ་དོང་དོམོགོ་དོཔུང་གོསྤྱི་རྔམོ་
བོརྗེསྤྱིདོ་གོང་ལཏེགོསོ་མོངངོན་ཞསྤྱིང་། སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགོསོ་ཡངོངསོ་སུ་བོརྗེངོདོ་
དོངོན་གོཙཚོ་བོངོ་དོར་ཁྱོབོ་བོཏེང་བོ་དོང་དྲང་ནུསོ་དོར་སྤེཏེལ་བོཏེང་
ཡངོདོ། ཏེང་གོསྤྱིསོ་སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགོསོ་ཀྱིསྤྱི་ཕན་འབྲསོ་ཨང་དོང་པངོར་འཇངོགོ་
པ་དོང་། སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགོསོ་ཀྱིསྤྱི་ཕན་འབྲསོ་དོང་དོཔལ་འབྱངོར་གྱིསྤྱི་ཕན་
འབྲསོ་ཕན་ཚུན་གོཅོསྤྱིགོ་གྱུར་བྱ་རྒྱུ་རྒྱུན་འཁྱོངོངསོ་བྱསོ་ཏེཏེ། རསྤྱིགོ་
གོནསོ་བྱ་གོཞགོ་དོང་རསྤྱིགོ་གོནསོ་ཐངོན་ལསོ་ཕྱོངོགོསོ་ཡངོངསོ་ནསོ་
གོངོང་དུ་འཕཏེལ་བོར་སྐུལ་འདོཏེདོ་གོཏེངོང་བོ་དོང་། རསྤྱིགོ་རྩལ་
གོསོར་རྩངོམོ་དོར་རྒྱསོ་ཕུན་ཚཚོགོསོ་སུ་གོཏེངོང་བོ། སྤྱིསྤྱི་པའསྤྱི་རསྤྱིགོ་
གོནསོ་ཞབོསོ་ཞུའསྤྱི་མོ་ལགོ་འཐུསོ་ཚང་དུ་གོཏེངོང་བོ་བོཅོསོ་བྱསོ་
ནསོ། མོསྤྱི་དོམོངསོ་ལ་བོསོམོ་པའསྤྱི་རྒྱགོསོ་ཕྱོཏེ་སྔར་ལསོ་མོང་ཞསྤྱིང་
ལཏེགོསོ་པ་འདོངོན་སྤྲོངོདོ་བྱསོ་ཡངོདོ།
ཏེང་ཀྲུང་དོབྱང་གོསྤྱིསོ་ནན་བོཤིདོ་བྱསོ་དོངོན། ཀྲུང་ཧྭའསྤྱི་

ཕུལ་བྱུང་གོསྤྱི་སྲིངོལ་རྒྱུན་རསྤྱིགོ་གོནསོ་ནསྤྱི་ཀྲུང་ཧྭ་མོསྤྱི་རསྤྱིགོསོ་ཀྱིསྤྱི་ཁྱོདོ་
དུ་འཕགོསོ་པའསྤྱི་དོགོཏེ་མོཚན་ཞསྤྱིགོ་ཡསྤྱིན་ལ། ང་ཚཚོ་འཛིམོ་གླེསྤྱིང་
རསྤྱིགོ་གོནསོ་ཀྱིསྤྱི་རླབོསོ་རྒྱུན་ཁྲིངོདོ་རྩ་བོ་བོརྟན་པངོར་ཚུགོསོ་ཐུབོ་
པའསྤྱི་རྨང་གོཞསྤྱི་ཡང་ཡསྤྱིན་པསོ། ངཏེསོ་པར་དུ་དུསོ་རབོསོ་ཀྱིསྤྱི་ཆ་
རྐྱེཏེན་གོསོར་པ་དོང་ཟུང་འབྲཏེལ་གྱིསྤྱིསོ་རྒྱུན་འཛིའིན་དོང་དོར་སྤེཏེལ་
ཡགོ་པངོ་གོཏེངོང་དོགོངོསོ། ང་ཚཚོསོ་ཀྲུང་ཧྭའསྤྱི་ཕུལ་བྱུང་གོསྤྱི་སྲིངོལ་རྒྱུན་
རསྤྱིགོ་གོནསོ་རྒྱུན་འཛིའིན་དོང་འཕཏེལ་རྒྱསོ་གོཏེངོང་བོའསྤྱི་ལསོ་གྲྭ་
ལགོ་བོསྟར་བྱསོ་ཏེཏེ། ཀྲུང་ཧྭའསྤྱི་ཕུལ་བྱུང་གོསྤྱི་སྲིངོལ་རྒྱུན་རསྤྱིགོ་
གོནསོ་གོསོར་སྐྲུན་རང་བོཞསྤྱིན་གྱིསྤྱི་སྤེངོ་སྒྱུར་དོང་གོསོར་གོཏེངོདོ་
རང་བོཞསྤྱིན་གྱིསྤྱི་འཕཏེལ་རྒྱསོ་གོཏེངོང་བོ་དོང་། སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགོསོ་ཡངོངསོ་ཀྱིསྤྱི་
རསྤྱིགོ་དོངངོསོ་སྲུང་སྐྱོངོབོ་འདུ་ཤིཏེསོ་ཇཏེ་དྲགོ་ཏུ་གོཏེངོང་བོ། རསྤྱིགོ་
གོནསོ་ཤུལ་བོཞགོ་སྲུང་སྐྱོངོབོ་བྱཏེདོ་ཤུགོསོ་ཆཏེ་རུ་གོཏེངོང་བོ་བོཅོསོ་
བྱསོ་ཡངོདོ། རྒྱལ་སྤྱིསྤྱིའསྤྱི་སྒྲངོགོ་སྤེཏེལ་བྱཏེདོ་ནུསོ་འཛུགོསོ་སྐྲུན་གོང་
མོགྱིངོགོསོ་བྱསོ་ནསོ། འཛིམོ་གླེསྤྱིང་ལ་ཀྲུང་གོངོའ འི་གོཏེམོ་རྒྱུདོ་དོང་
ཀྲུང་གོངོའ འི་གུང་ཁྲིན་ཏེང་གོསྤྱི་གོཏེམོ་རྒྱུདོ་ཡགོ་པངོ་བོཤིདོ་པ་དོང་།
ཀྲུང་གོངོའ འི་སྐདོ་སྒྲ་སྒྲངོགོ་སྤེཏེལ་ཡགོ་པངོ་བྱསོ་ལ། མོསྤྱིའསྤྱི་རསྤྱིགོསོ་ཀྱིསྤྱི་
ཤིཏེསོ་དོཔལ་སྤེཏེལ་རཏེསོ་དོང་ཕན་ཚུན་དོཔྱདོ་གོཞསྤྱིར་འཛིའིན་པར་
སྐུལ་སྤེཏེལ་བོཏེང་ཞསྤྱིང་། རྒྱལ་ཁབོ་ཀྱིསྤྱི་རསྤྱིགོ་གོནསོ་ཀྱིསྤྱི་མོཉིཏེན་
སྟངོབོསོ་དོང་ཀྲུང་ཧྭའསྤྱི་རསྤྱིགོ་གོནསོ་ཀྱིསྤྱི་ཤུགོསོ་རྐྱེཏེན་བོཟོངོ་ཤུགོསོ་
མོངངོན་གོསོལ་དོངོདོ་པངོསོ་ཆཏེ་རུ་བོཏེང་ཡངོདོ།
ཏེང་གོསྤྱི་ཚཚོགོསོ་ཆཏེན་བོཅོངོ་བོརྒྱདོ་པའསྤྱི་ཚུན་ལ། རང་རྒྱལ་

གྱིསྤྱི་འདུ་ཤིཏེསོ་འཛིའིན་སྟངསོ་ཁྱོབོ་ཁངོངསོ་ཀྱིསྤྱི ་གོནསོ་བོབོ་ལ་
ཁྱོངོན་ཡངོངསོ་རང་བོཞསྤྱིན་དོང་རྩ་བོའསྤྱི་རང་བོཞསྤྱིན་ལྡོན་པའསྤྱི་

འགྱུར་ལྡོངོགོ་བྱུང་ཞསྤྱིང ་། ཏེང་ཡངོངསོ་དོང་རྒྱལ་ཡངོངསོ་མོསྤྱི ་
རསྤྱིགོསོ་ཁགོ་གོསྤྱི་མོསྤྱི་དོམོངསོ་ཀྱིསྤྱི་རསྤྱིགོ་གོནསོ་ཀྱིསྤྱི་གོདོཏེང་ཚཚོདོ་ཆཏེ་
རུ་མོངངོན་གོསོལ་ཕྱོསྤྱིན་པ་དོང་། སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགོསོ་ཡངོངསོ་ཀྱིསྤྱི་གོངོང་བུར་
འགྲོསྤྱིལ་ཤུགོསོ་དོང་བླངོ་ཁ་ཕྱོངོགོསོ་ཤུགོསོ་ཆཏེ་རུ་ཆཏེསོ་ཆཏེར་ཕྱོསྤྱིན་
ཏེཏེ། དུསོ་རབོསོ་གོསོར་པར་ཏེང་དོང་རྒྱལ་ཁབོ་ཀྱིསྤྱི་བྱ་གོཞགོ་
གོསྤྱི ་རྣམོ་པ་གོསོར་པ་གོཏེངོདོ་པར་བོསོམོ་བླངོའ འི་འགོན་ལཏེན་
བོརྟན་པངོ་དོང་བོསོམོ་པའསྤྱི་སྟངོབོསོ་ཤུགོསོ་ཆཏེན་པངོ་འདོངོན་སྤྲོངོདོ་
བྱསོ་ཡངོདོ།

((བོརྒྱདོབོརྒྱདོ།། )) སྤྱིསྤྱིསྤྱིསྤྱི་་ཚཚོགོསོཚཚོགོསོ་་འཛུགོསོའཛུགོསོ་་སྐྲུནསྐྲུན་་ཐདོཐདོ།།
སྒྱུར་བོཅོངོསོ་སྒོངོ་འབྱཏེདོ་བྱསོ་རྗེཏེསོ། རང་རྒྱལ་མོསྤྱི་དོམོངསོ་

ཀྱིསྤྱི་འཚཚོ་བོ་ལཏེགོསོ་སུ་མོངངོན་གོསོལ་ཕྱོསྤྱིན་པ་དོང་། སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགོསོ་
བོཅོངོསོ་སྐྱོངོང་ཐདོ་ལཏེགོསོ་བོཅོངོསོ་མོངངོན་གོསོལ་བྱུང་ཡངོདོ། དོཏེ་
དོང་ཆབོསོ་ཅོསྤྱིགོ དུསོ་རབོསོ་འཕཏེལ་རྒྱསོ་དོང་སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགོསོ་ཡར་
ཐངོན་ཕྱོསྤྱིན་པ་དོང་བོསྟུན་ནསོ། མོསྤྱི་དོམོངསོ་ཀྱིསྤྱིསོ་དོགོའ་སྐྱོསྤྱིདོ་
ལྡོན་པའསྤྱི་འཚཚོ་བོར་བོཅོངསོ་པའསྤྱི་རཏེ་སྨོངོན་སྔར་བོསོ་དྲགོ་པངོར་
གྱུར་པ་དོང་། དོམོངསོ་གོཙཚོ་དོང་། ཁྲིསྤྱིམོསོ་སྐྱོངོང་། དྲང་སྙོངོམོསོ།
དྲང་བོདོཏེན། བོདོཏེ་འཇགོསོ། ཁངོར་ཡུགོ་སོངོགོསོ་ཐདོ་ཀྱིསྤྱི་རཏེ་བོ་
ཉིསྤྱིན་བོཞསྤྱིན་ཆཏེ་རུ་འགྲོངོ་བོཞསྤྱིན་ཡངོདོ། ཏེང་ཀྲུང་དོབྱང་གོསྤྱིསོ་ནན་
བོཤིདོ་བྱསོ་དོངོན། མོསྤྱི ་དོམོངསོ་ཀྱིསྤྱིསོ་དོགོའ་སྐྱོསྤྱིདོ་ལྡོན་པའསྤྱི་
འཚཚོ་བོར་བོཅོངསོ་པའསྤྱི་རཏེ་སྨོངོན་ནསྤྱི་ང་ཚཚོའསྤྱི་འབོདོ་འཐབོ་ཀྱིསྤྱི་
དོམོསྤྱིགོསོ་འབོཏེན་ཡསྤྱིན་པ་དོང་། དོམོངསོ་འཚཚོའསྤྱི་བོདོཏེ་སྐྱོསྤྱིདོ་ཆཏེ་རུ་
གོཏེངོང་རྒྱུ་ནསྤྱི་ང་ཚཚོསོ་སྤྱིསྤྱི་དོངོན་དུ་ཏེང་འཛུགོསོ་པ་དོང་དོམོངསོ་
དོངོན་དུ་སྲིསྤྱིདོ་སྐྱོངོང་བོ་རྒྱུན་འཁྱོངོངསོ་བྱཏེདོ་པའསྤྱི་ངངོ་བོངོའ འི་བླང་བྱ་
ཡསྤྱིན་ལ། མོསྤྱི་སོཏེར་ཡངོངསོ་ལ་འཚཚོ་བོ་སྐྱོསྤྱིདོ་པངོ་རངོལ་དུ་འཇུགོ་རྒྱུ་
ནསྤྱི་ང་ཚཚོའསྤྱི་ལསོ་དོངོན་མོཐའ་དོགོ་གོསྤྱི་འགོངོ་རྩངོམོ་སོ་དོང་དོངོན་ལ་
འབོབོ་སོ་ཡསྤྱིན་ཞསྤྱིང་། དོམོངསོ་འཚཚོ་འགོན་སྲུང་གོསྤྱི་ཞན་ཆ་
གོསོབོ་པ་དོང་། མོསྤྱི་དོམོངསོ་མོང་ཚཚོགོསོ་ཀྱིསྤྱི་བྲཏེལ་དོཀའ་ཁྲིལ་
སྨོངོན་བོཞསྤྱིའསྤྱི་ཐདོ་ཀྱིསྤྱི་གོནདོ་དོངོན་ཐགོ་གོཅོངོདོ་ཡགོ་པངོ་བྱ་རྒྱུ་ནསྤྱི་
སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགོསོ་འཛུགོསོ་སྐྲུན་ཐདོ་ཀྱིསྤྱི་ཁ་ཚ་དོགོངོསོ་གོཏུགོ་ཏུ་གྱུར་
པའསྤྱི་ལསོ་འགོན་ཡསྤྱིན། ངཏེསོ་པར་དུ་དོམོངསོ་འཚཚོ་འགོན་སྲུང་
དོང་ལཏེགོསོ་བོཅོངོསོ་བྱ་རྒྱུ་གོཙཚོ་གོནདོ་དུ་བོཟུང་སྟཏེ་སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགོསོ་
འཛུགོསོ་སྐྲུན་བྱཏེདོ་ཤུགོསོ་ཆཏེ་རུ་གོཏེངོང་དོགོངོསོ་པ་དོང་། གོང་
ཐུབོ་ཅོསྤྱི་ཐུབོ་དོང་འཁངོསོ་དོཔགོ་ལསོ་སྒྲུབོ་ཀྱིསྤྱིསོ་བྱ་བོའསྤྱི་རྗེཏེསོ་
སུ་བྱ་བོ་མོཐུདོ་ནསོ་སྒྲུབོ་པ་དོང་། ལངོའ འི་རྗེཏེསོ་སུ་ལངོ་མོཐུདོ་
ནསོ་སྒྲུབོ་པ། བྱསྤྱིསོ་པའསྤྱི་དུསོ་ན་སྐྱོངོང་མོཁན་ཡངོདོ་པ་དོང་།
སློངོབོ་སྦྱོངོང་ལ་འཁྲིསྤྱིདོ་མོཁན་ཡངོདོ་པ། ངལ་རྩངོལ་ལ་ཐངོབོ་ཆ་
ཡངོདོ་པ། ན་དུསོ་སྨོན་བོཅོངོསོ་ཐུབོ་པ། རྒསོ་དུསོ་འཚཚོ་རྟཏེན་
ཡངོདོ་པ། སྡོངོདོ་སོའསྤྱི་ཁང་པ་ཡངོདོ་པ། ཉིམོ་ཞན་སྐྱོངོར་མོཁན་
ཡངོདོ་པ་བོཅོསོ་ཀྱིསྤྱི་ཐདོ་ལ་རྒྱུན་མོཐུདོ་ངང་ཤུགོསོ་རྒྱགོ་པ། སྤྱིསྤྱི་
ཚཚོགོསོ་བོཅོངོསོ་སྐྱོངོང་བྱཏེདོ་པར་ཤུགོསོ་སྣེངོན་དོང་གོསོར་གོཏེངོདོ་
བོཅོསོ་བྱསོ་ཏེཏེ། མོསྤྱི་དོམོངསོ་ཀྱིསྤྱི་ཐངོབོ་སྣེང་། སྐྱོསྤྱིདོ་སྣེང་། བོདོཏེ་
སྣེང་བོཅོསོ་སྔར་བོསོ་འཐུསོ་ཚང་དོང་། སྔར་བོསོ་འགོན་
སྲུང་ཡངོདོ་པ། སྔར་བོསོ་རྒྱུན་མོཐུདོ་ཐུབོ་པ་བོཅོསོ་བྱཏེདོ་
དོགོངོསོ།
ཏེང་གོསྤྱིསོ་འབྱངོར་འབྲསྤྱིང་བྱུང་མོ་བྱུང་གོཙཚོ་བོངོ་མོསྤྱི་སོཏེར་ལ་

བོལྟ་དོགོངོསོ་པའསྤྱི་ངངོསོ་འཛིའིན་ཟོབོ་མོངོ་བྱསོ་ཡངོདོ། དོབུལ་བྲལ་
འགོགོ་སྒྲངོལ་ནསྤྱི་ཕྱོངོགོསོ་ཡངོངསོ་ནསོ་འབྱངོར་འབྲསྤྱིང་སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགོསོ་
བོསྐྲུན་པའསྤྱི་མོཐའ་ཚདོ་ཀྱིསྤྱི་ལསོ་འགོན་ཞསྤྱིགོ་ཡསྤྱིན་པསོ། དོབུལ་
བྲལ་འགོགོ་སྒྲངོལ་གྱིསྤྱི་དོམོགོ་འཐབོ་ལ་རྒྱལ་ཁ་བླངསོ་ན། དོ་
གོཟོངོདོ་ཕྱོངོགོསོ་ཡངོངསོ་ནསོ་འབྱངོར་འབྲསྤྱིང་སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགོསོ་བོསྐྲུན་པ་
དོང་ལངོ་བོརྒྱ་ཕྲགོ་དོང་པངོའ འི་འབོདོ་འཐབོ་དོམོསྤྱིགོསོ་འབོཏེན་མོངངོན་
འགྱུར་བྱཏེདོ་ཐུབོ། ངཏེསོ་པར་དུ་སྔར་ལསོ་བླངོ་ཐགོ་ཆངོདོ་པངོ་དོང་།
སྔར་ལསོ་གོནདོ་ཁཏེལ་གྱིསྤྱི་བོསོམོ་ཕྱོངོགོསོ། སྔར་ལསོ་ནུསོ་ལྡོན་
གྱིསྤྱི་བྱཏེདོ་ཐབོསོ། རྒྱུན་སྲིངོལ་ལསོ་འདོསོ་པའསྤྱི་སྒྲུབོ་ཐབོསོ་སྤྱིངོདོ་པ་
བོཅོསོ་ཀྱིསྤྱི་སྒོངོ་ནསོ།（（འཕྲངོའཕྲངོ་་མོམོ་་པརཔར་་ངངོངངོསོསོ18པརཔར་་གོཟོསྤྱིགོསོགོཟོསྤྱིགོསོ།།））

ཕྱོཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།


