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བསྡུས་རྩོརྩོམ།

（（པརཔར་་ངོངོསོངོངོསོ13པརཔར་་མིཐུདེམིཐུདེ་་པཔ།།））ཟཟེར་ཞསྤྱིངོ་ངོའསྤྱི་སྟཟེངོ་ལོ་སྡངོ་མིསྤྱིག་
གླངོག་འཁྱུག་པ་ལྟ་བུ་ཞསྤྱིག་བོགྲདེ་བྱུངོ་། དུསོ་དེཟེ་ནསོ་བོཟུངོ་མིངོསོ་
ངོ་མིཐངོངོ་ཡངོ་མི་མིཐངོངོ་ཁུལོ་བྱཟེདེ་ལོ། ངོསོ་བོངོསོ་ཀྱངོ་མི་གངོ་
ཁུལོ་བྱཟེདེ་དེཟེ། མིངོསོ་ངོ་རངོ་དེཟེ་ལྟར་དེགྲ་ཟླ་ཞསྤྱིག་གསྤྱི་ཚུལོ་དུ་
བོཞག་བྱུངོ་། ཡངོ་ན་ངོངོ་མིསྤྱི་ཤཟེསོ་པའསྤྱི་མིསྤྱི་ཞསྤྱིག་གསྤྱི་ཚུལོ་དུ་བོཞག་
བྱུངོ་།
ཉསྤྱིན ་དེཟེ ་ནསོ་བོཟུངོ་ངོསོ་ངོཟེདེ ་གཉསྤྱིསོ ་ཀྱསྤྱི ་བོར ་ཐག་

གསོལོ་པངོར་ཤཟེསོ་བྱུངོ（ཡངོ་གཅསྤྱིག་བོཤདེ་ན་ངོསོ་སྔ་མིངོ ་
ཞསྤྱིག ་ནསོ ་ཤཟེསོ ་ཡངོདེ）། འཇསྤྱིག་རྟེཟེན ་སྟཟེངོ ་གསྤྱི ་བོར་ཐག་
ཆཟེསོ་རསྤྱིངོ་ཤངོསོ་ནསྤྱི་ཉསྤྱི་མི་དེངོ་ཟླ་བོ་མི་ཡསྤྱིན་པར་ངོཟེདེ་གཉསྤྱིསོ་ཀྱསྤྱི་
བོར་ཐག་རཟེདེ་བོསོམིསོ་བྱུངོ་། ངོསོ་རངོ་གསྤྱི་ལོངོ་ངོངོ་མིངོ་པངོའ འི་
རསྤྱིངོ་ལོ་རྨིསྤྱི་ལོམི་སྟངོངོ་པ་ཞསྤྱིག་རྨིསྤྱིསོ་པ་གསོལོ་པངོར་ཤཟེསོ་བྱུངོ་།
དེཟེ ་ཡངོ་དེ་ལྟའསྤྱི ་དུསོ་རབོསོ་འདེསྤྱིར་གདེངོདེ་མིའསྤྱི ་སྤྱསྤྱི ་ཚཚོགསོ་
བོཞསྤྱིན་རསྤྱིགསོ་རུསོ་དེངོ་གྲལོ་རསྤྱིམི་གྱིསྤྱི་དེབྱཟེ་བོ་གསོལོ་པངོ་ཞསྤྱིག་
མིཟེདེ་ན་ཡངོ་། མིསྤྱི་དེངོ་མིསྤྱིའསྤྱི ་བོར་ལོ་ལོསོ་བོསྐོངོསོ་ཀྱསྤྱི་མིཐངོན་
པངོའ འི་ཁྲསྤྱི་ལོ་བོཞུགསོ་པའསྤྱི་གཙཚོ་འཛིའིན་ནསོ་དེམིའ་མིངོའ འི་སྲངོ་ལོ་
ཉུལོ་བོའསྤྱི་སྦྲངོ་པངོའ འི་བོར་དུ་མིཐངོ་དེམིའ་དྲེག་ཞན་དེབྱཟེ་བོ་ནསྤྱི་
གསོལོ་པངོ ་ཡངོདེ་པ་ཡསྤྱིན། དེཟེ ་བོསོ་མིསྤྱི ་འགྱུར་དེཔལོ་སྒྲོངོན ་
ལོགསོ་ནསྤྱི་མིཐངོན་པངོ་གནམི་ཞསྤྱིག་ཡསྤྱིན་ན། ངོ་ནསྤྱི་དེམིའ་མིངོ་སོ་
ཞསྤྱིག་ཡསྤྱིན་པསོ། ངོཟེདེ་གཉསྤྱིསོ་དེཟེ ་ལྟར་ནམི་ཡངོ་དྲེངོ་ཐསྤྱིག་
གཅསྤྱིག་གསྤྱི་སྟཟེངོ་དུ་འབོབོ་མིསྤྱི་ཐུབོ། མིསྤྱི་འགྱུར་དེཔལོ་སྒྲོངོན་ནསྤྱི་
མིངོ ་ཊ་བོཏེངོ་ནསོ་ལོསོ་ཚཚོགསོ་སུ་འགྲངོ ་བོའསྤྱི ་རྒྱལོ་ཁོབོ་ཀྱསྤྱི ་
ལོསོ་བྱཟེདེ་པ་ཞསྤྱིག་དེངོ་། ངོ་ནསྤྱི་རྫོངོངོ་སྲསྤྱིདེ་གཞུངོ་གསྤྱི་སྒོངོ་དྲུངོ་དུ་
ཉསྤྱིན་གངོ་བོངོར་ལོངོསོ་ནསོ་སྡངོདེ་དེགངོསོ་པའསྤྱི་སྒོངོ་སྲུངོ་ཞསྤྱིག་སྟཟེ།
མིགངོ་པའསྤྱི་གདེངོངོ་གསྤྱི་དེཀར་ནག་འཚཚོ་དེགངོསོ་ཞསྤྱིངོ་། ལོསོ་མི་
ཡག་ཚཚེ་སོངོ་ཉསྤྱིན་ནསོ་ཁུག་མི་རྒྱབོ་ལོ་ཁུར་ཏེཟེ་ཕྱསྤྱིར་ཕ་ཡུལོ་
དུ་ལོངོག་དེགངོསོ་ཀྱངོ་སྲསྤྱིདེ། དེཟེ་བོསོ་ངོསོ་ངོཟེདེ་གཉསྤྱིསོ་ཀྱསྤྱི་བོར་
ཐག་དེཟེ་རསྤྱི་བོངོ་ཁོ་ཤསོ་ཀྱསྤྱི་ཕ་རངོལོ་ལོམི་ཆུ་བོངོ་ཆཟེན་པངོ་ཞསྤྱིག་གསྤྱི་
ཕར་ཚུར་ཙམི་མི་ཡསྤྱིན་པར་གནམི་སོའསྤྱི་བོར་ཐག་ཡསྤྱིན་པ་
གསོལོ་པངོར་རྟེངོགསོ་སོངོངོ་། གནམི་སོའསྤྱི་བོར་ཐག་ལོསོ་ཀྱངོ་
རསྤྱིངོ ་སྣངོ་ཤར་བྱུངོ་། ལྷག་པར་དུ་མིངོ ་ལོ་མིཟེ ་ཏེངོག་གནངོ་
མིཁོན་གྱིསྤྱི་གསོར་བུ་བོདེཟེ་ལྡན་དེངོ་བོསྡུར་ན། ངོསོ་རངོ་ལོ་
རཟེ ་བོ་ཅསྤྱི ་ཡངོ་མིཟེདེ་པ་གསོལོ་པངོར་ཤཟེསོ་ཐུབོ། དེཟེ ་ཡངོ་བོདེཟེ་
ལྡན་ངོཟེདེ་གཉསྤྱིསོ་སློངོབོ་ཆཟེན་པ་གཉསྤྱིསོ་ཡསྤྱིན་པ་འདྲེ་འདྲེ་ཡསྤྱིན་
ན་ཡངོ་། ངོ་ནསྤྱི་རངོ་མིསྤྱི་རསྤྱིགསོ་ཀྱསྤྱི་སྐོདེ་ཡསྤྱིག་ལོསོ་སྐོདེ་ཡསྤྱིག་
གཞན་ལོ་འཇངོན་པངོ་མིཟེདེ་པསོ། ཁོངོསོ་རངོ་གསྤྱི་ཕ་སྐོདེ་མི་ཡསྤྱིག་
མིསྤྱི ་ཤཟེསོ་ཀྱངོ་རྒྱ་ཡསྤྱིག་ལོ་ཤསྤྱིན་ཏུ་མིཁོསོ་པསོ་སློངོབོ་མིཐར་
ཕྱསྤྱིན་ནསོ་ཡུན་རསྤྱིངོ་མི་འགངོར་བོར་གཞུངོ་ཞབོསོ་པར་རྒྱུགསོ་
འཕྲོངོདེ་སོངོངོ་། ངོ་རངོ་ལོ་མིཚཚོན་ན་ངོངོམི་དུ་རསྤྱི་བོ་ཞསྤྱིག་ཡངོདེ་པ་
ནསྤྱི ་སློངོབོ་ཆཟེན་སྐོབོསོ་སུ་རྩོངོམི་བྲིསྤྱིསོ་ནསོ་ཐངོབོ་པའསྤྱི་བྱ་དེགའསྤྱི་
གཟཟེངོསོ་རྟེགསོ་དེཟེ་དེག་ཡསྤྱིན་མིངོདེ། ཁོངོའ འི་གཡག་མིགངོ་རྟེགསོ་
ཅན་གྱིསྤྱི་རླངོསོ་འཁོངོར་དེཟེ་དེངོ་བོསྡུར་ན་དེ་ལྟའསྤྱི་དུསོ་རབོསོ་
འདེསྤྱིར་ངོའསྤྱི་གཟཟེངོསོ་རྟེགསོ་དེཟེ་དེག་ནསྤྱི་བོཟེདེ་མིཟེདེ་ཀྱསྤྱི་ཤངོག་སྐྱ་ཁོ་
ཤསོ་ལོསོ་ཅསྤྱི་ཡངོ་མིསྤྱིན་འདུག དེངོན་ལོ་བོདེཟེ་ལྡན་ཞཟེསོ་པའསྤྱི་
གསོར་བུ་དེཟེ་མིཟེདེ་པའསྤྱི་དེབོངོ་དུ་བོཏེངོ་ཡངོ་ངོཟེདེ་གཉསྤྱིསོ་ཀྱསྤྱི་
བོར་ཐག་ལོ་འགྱུར་བོ་ཅསྤྱི་ཡངོ་འབྱུངོ་མིསྤྱི་སྲསྤྱིདེ་དེཟེ། ཐངོབོ་དེངོ་གངོ་
སོ་རྒྱུ་དེངོ་འབྱངོར་བོ་ཞཟེསོ་པའསྤྱི་གཟུགསོ་མིཟེདེ་ཀྱསྤྱི་གྲལོ་རསྤྱིམི་
དེཟེསོ་ངོཟེདེ་ཀྱསྤྱི་བོར་ཐག་སྔ་མིངོ་ནསོ་སོངོ་སོངོར་ཕྱཟེསོ་ཚར་འདུག
ངོ་དེཟེ ་ལྟར་རཟེ ་ཞསྤྱིག་ཕྱསྤྱིར་དྲེན་གྱིསྤྱི ་ཀློངོངོ་དུ་འཕྱན་སོངོངོ་།

གྲངོགསོ་པངོསོ་ཡསྤྱིདེ་མི་ཆཟེསོ་པའསྤྱི་མིསྤྱིག་མིདེངོསོ་ཤསྤྱིག་བོསྟན་ནསོ་
“དེཟེ་ཡསྤྱིན་ན་བོཟངོ་འདུག ཁྱོངོདེ་ཀྱསྤྱིསོ་ངོ་ལོ་གཅསྤྱིག་ལྟངོསོ་དེངོ་ངོ་
བུ་བུ་མིངོ་གསུམི་གྱིསྤྱི་ཕ་རཟེདེ། དེ་ནསྤྱི་ཁྱོངོདེ་ཀྱངོ་ཆུངོ་རྒྱུ་མིསྤྱི་འདུག་
པསོ། མིནའ་མི་ཞསྤྱིག་ལོཟེན་རན་ཡསྤྱིན་པར་མི་ཟདེ་འཕྱསྤྱིསོ་
འདུག”ཟཟེར་ཞསྤྱིངོ་རངོ་གསྤྱི་བུ་ཆུངོ་གསྤྱི་མིཛུབོ་མིགངོར་བོཟུངོ་ནསོ་

ཕར་ཕྱསྤྱིན་སོངོངོ་། ངོསོ་ཁོངོ་ཕ་བུ་གཉསྤྱིསོ་ཀྱསྤྱི་རྒྱབོ་གཟུགསོ་ལོ་ཧདེ་
ནསོ་རསྤྱིངོ་ཙམི་འདེསོ།
ལོསོ་གྲངོལོ་བྱསོ་རྗེཟེསོ། ངོ་དེཟེ་ལྟར་གངོསོ་ནག་སོ་ལོ་བོརྐྱེངོསོ་

འདྲེའསྤྱི་ངོངོསོ་ཡངོསོ་པའསྤྱི་གཞུངོ་ལོམི་ཞསྤྱིག་གསྤྱི་ཕ་རངོལོ་ཏུ་བོརྒལོ་
གྱིསྤྱིན་ཡངོདེ། ངོསོ་ཁོངོག་སྟངོདེ་ལོ་སྟངོདེ་གངོསོ་ཁྲ་ཁྲ་ཞསྤྱིག་དེངོ་ཁོངོག་
སྨདེ་ལོ་རྗེསྤྱི་དེངོར་སྐྱ་བོངོ་ཞསྤྱིག་གྱིངོན་ཡངོདེ། ངོ་གངོ་དུ་འགྲངོ་བོཞསྤྱིན་པ་
དེངོ་། དེམིསྤྱིགསོ་ཡུལོ་ཅསྤྱི་ཞསྤྱིག་གསྤྱི་ཆཟེདེ་དུ་འགྲངོ་བོཞསྤྱིན་པ། ངོ་རངོ་
གསྤྱིསོ་ཀྱངོ་མིསྤྱི་ཤཟེསོ། ཡསྤྱིན་ན་ཡངོ་། ངོ་གཞུངོ་ལོམི་ཆཟེན་པངོ་འདེསྤྱི་
བོརྒལོ་ནསོ། མུ་མིཐའ་མིཟེདེ་པའསྤྱི་ལོམི་ཞསྤྱིག་དེཟེདེ་ནསོ་རྒྱངོ་རསྤྱིངོ་
རྒྱངོ་རསྤྱིངོ་ཞསྤྱིག་ལོ་འགྲངོ་དེགངོསོ་པ་འདྲེ། ལོམི་དེཟེ་འཇསྤྱིགསོ་ཡཟེར་
བོའསྤྱི་ནགསོ་ཁྲངོདེ་ཅསྤྱིག་ཏུ་འཐཟེན་ཡངོདེ་ཅསྤྱིངོ་། དེཟེ་ཡསྤྱི་མིཐའ་ནསྤྱི་རྒྱ་
མིཚཚོ་དེངོ་ཡངོ་ན་གངོསོ་རསྤྱི་ལོ་འབྲིཟེལོ་ཡངོདེ་པ་འདྲེ། ནགསོ་
ཁྲངོདེ་ཆཟེན་པངོ་དེཟེ་བོརྒལོ་རྗེཟེསོ་སློར་ཡངོ་གཅངོངོ་རངོངོ་ཆཟེན་པངོ་ཞསྤྱིག་
བོརྒལོ་དེགངོསོ་ཤསྤྱིངོ་། དེཟེ་ནསོ་སློར་ཡངོ་གངོསོ་འཁྱོག་དེངོ་
གྲངོ་ངོར་གྱིསྤྱིསོ་བོཟུངོ་བོའསྤྱི་ཡུལོ་གྲུ་ཞསྤྱིག་བོརྒྱུདེ་དེཟེ། ཚ་བོསོ་
གདུངོ་བོའསྤྱི་བྱཟེ་ཐངོ་ཆཟེན་པངོ་ཞསྤྱིག་བོརྒལོ་ན་དེ་གཟངོདེ་དེམིསྤྱིགསོ་
སོར་སློཟེབོསོ་ཐུབོ་པ་འདྲེ། ངོའསྤྱི་ཚཚོར་བོའསྤྱི་རསྤྱི་ངོངོསོ་སུ་དེཟེ་ལྟའསྤྱི་
འདུ་ཤཟེསོ་ཀྱསྤྱི་སྐྱ་རསྤྱིསོ་རབོ་རསྤྱིབོ་ཙམི་ཡངོདེ་པ་ལོསོ། དེངོན་གྱིསྤྱིསོ་
ངོ་རངོ་གངོ་ཞསྤྱིག་ཏུ་འགྲངོ་བོ་དེངོ་། ཅསྤྱིའསྤྱི་ཕྱསྤྱིར་འགྲངོ་བོ། ངོ་རངོ་
ལོ་ཡངོ་གསོལོ་ཆ་གངོ་ཡངོ་མིསྤྱི་འདུག
ངོ་གཞུངོ་ལོམི་དེཟེ ་བོརྒལོ་སྐོབོསོ་ལོམི་མིདེངོའ འི་དེམིར་

ལོམི་མིཟེར་ཤར་བོའསྤྱི་གླངོག་དེམིར་དེཟེ་ལོ་སྣངོ་དེངོགསོ་གངོ་ཡངོ་
མི་བྱསོ། ངོསོ་རངོ་ལོ་གླངོ་བུར་དུ་བྲིཟེལོ་འཚུབོ（ངོ་ནསྤྱི་རྣམི་ཀུན་
མིསྤྱི་ལྷུན་ཆགསོ་དེལོ་བྲིཟེལོ་མིཟེདེ་པ་ཞསྤྱིག་ཡསྤྱིན）དེཟེ་འདྲེ་ཞསྤྱིག་
ལོངོསོ་དེགངོསོ་དེངོན ་ག་རཟེ ་ཡསྤྱིན ་པ་དེངོངོསོ་གནསོ་མིསྤྱི ་ཤཟེསོ།
སྐོབོསོ་དེཟེའསྤྱི་ངོ་ནསྤྱི་གཟུགསོ་མིཟེདེ་ཀྱསྤྱི་དེངོངོསོ་པངོ་ཞསྤྱིག་གསྤྱིསོ་རྒྱབོ་
ནསོ་འདེཟེདེ་བོཞསྤྱིན་པའམི། ཡངོ་ན་གཟུགསོ་མིཟེདེ་ཀྱསྤྱི་སྒྱུ་འཕྲུལོ་
གངོ་ཞསྤྱིག་གསྤྱིསོ་མིདུན་དུ་ཁྲསྤྱིདེ་ནསོ་འགྲངོ་བོ་དེངོ་འདྲེ། ངོ་དེཟེ་ལྟར་
བྲིཟེལོ་བྲིཟེལོ་འཚུབོ་འཚུབོ་ཀྱསྤྱིསོ་ལོམི་མིདེངོའ འི་གླངོག་དེམིར་དེཟེ་ལོ་
སྣངོ་དེངོགསོ་མི་བྱསོ་པར་ངོངོསོ་ཡངོསོ་པའསྤྱི་གཞུངོ་ལོམི་དེཟེའསྤྱི་
དེཀྱསྤྱིལོ་ཙམི་ལོ་སློཟེབོསོ་པ་ན། རླངོསོ་འཁོངོར་ནག་པངོ་ཞསྤྱིག་ངོ་ལོ་
གཏེདེ་ནསོ་བྱ་རྒྱལོ་རྒངོདེ་པངོསོ་ནམི་འཕངོ་གཅངོདེ་པ་བོཞསྤྱིན་
འཕུར་ཡངོངོ་། ངོངོ་མི་རླངོསོ་འཁོངོར་དེཟེ་བོརྒྱུགསོ་ནསོ་མི་ཡངོངོ་བོར་
འཕུར་ནསོ་སློཟེབོསོ་བྱུངོ་། བོསོམི་བོཞསྤྱིན་དུ་ངོ་གཏེདེ་དེཟེ་འཕུར་
ནསོ་ཡངོངོ་བོ་རཟེདེ། དེཟེ་ལྟར་མིསྤྱིན་ན་ངོ་དེཟེ་ལོ་བོདེཟེ་ལྕག་འཁྱུག་
པངོསོ་གཟུར་ཆངོག་ཆངོག་ཡསྤྱིན། རླངོསོ་འཁོངོར་དེཟེ་དེངོངོསོ་གནསོ་
འཕུར་ཡངོངོ་བོ་རཟེདེ། ཆཟེསོ་མི་མིཐའ་ཡངོ་ངོའསྤྱི་མིསྤྱིག་ལོམི་དུ་དེཟེ་
འདྲེ་ཞསྤྱིག་རཟེདེ། རླངོསོ་འཁོངོར་དེཟེ་དེཟེ་ལྟར་འཕུར་ཡངོངོ་ནསོ་བོསོམི་
དེབོངོ་དྲེན་དེབོངོ་མི་བྱསྤྱིན་པར་ངོ་ལོ་ཐུག་བོརྒྱབོ་བྱུངོ་། གཡག་
རྒངོདེ་ཅསྤྱིག་གསྤྱིསོ་སྤྱངོ་ཕྲུག་ཅསྤྱིག་རྭ་རྩོཟེར་བློངོསོ་པ་བོཞསྤྱིན་ངོ་རངོ་
ངོངོསོ་ཡངོསོ་པའསྤྱི་གཞུངོ་ལོམི་དེཟེའསྤྱི་སྒོངོ་ནསོ་རླངོསོ་འཁོངོར་དེཟེསོ་
མིཐའ་ཡསོ་པའསྤྱི་བོར་སྣངོ་དུ་གཡུག་བྱུངོ་། དེཟེ ་ནསྤྱི ་དེ་སྔངོན་
འཕུར་ཡངོངོ་བོའསྤྱི་རླངོསོ་འཁོངོར་དེཟེའསྤྱི་གཤངོག་པ་ངོ་ལོ་ཐངོགསོ་
ནསོ་བོར་སྣངོ་དུ་འཕུར་བོཞསྤྱིན་པ་དེངོ་འདྲེ། ཡསྤྱིན་ན་ཡངོ་།
ཡུདེ་ཙམི་མི་འགངོར་བོར་ངོ་རངོ་མིཁོའ་དེབྱསྤྱིངོསོ་ནསོ་མིར་
ལྷུངོ་བྱུངོ་། དེཟེ ་ནསྤྱི ་གཤངོག་གཡསོ་རྨིསོ་པའསྤྱི ་བྱཟེའུ་ཞསྤྱིག་དེངོ་
འགསོ་གཏེངོར་བྱུངོ་བོའསྤྱི་གནམི་གྲུ་ཞསྤྱིག་སོ་ལོ་ལྷུངོ་བོ་དེངོ་འདྲེ།
ངོ་དེཟེ་ལྟར་ལྗིསྤྱིདེ་ཏེསྤྱིག་གཟེར་སོ་ལོ་ལྷུངོ་ནསོ་ཡན་ལོག་ཐམིསོ་
ཅདེ་འགུལོ་མིཟེདེ་དུ་གྱུར་སོངོངོ་།
དེ་ནསྤྱི་སྲསྤྱིབོ་ཀྱསྤྱི་གྲསྤྱིབོ་མི་ནག་པངོ་དེཟེ་ཡངོ་ཡངོལོ་བོ་ཆཟེན་པངོ་ཞསྤྱིག་

དེངོ་འདྲེ་བོར་གཞུངོ་ལོམི་དེཟེའསྤྱི་དེཀྱསྤྱིལོ་དུ་འཐཟེན་འདུག ངོའསྤྱི་ཁོ་
ནསོ་དེབུགསོ་ཧལོ་ཧལོ་བྱཟེདེ་ཀྱསྤྱིན་ཡངོདེ་ན་ཡངོ་། མིཐངོངོ་ལོམི་
ཡངོདེ་ཚདེ་མུན་རསྤྱིབོ་པ་བོཞསྤྱིན་རབོ་རསྤྱིབོ་ཏུ་གྱུར་ཅསྤྱིངོ་། ཡན་ལོག་
རྣམིསོ་འགུལོ་འདེངོདེ་ཀྱངོ་འགུལོ་ཐབོསོ་མིཟེདེ་པར་གྱུར། ངོའསྤྱི་རྣ་

ལོམི་དུ་རྒྱངོ་རསྤྱིངོ་རྒྱངོ་རསྤྱིངོ་ཞསྤྱིག་ནསོ་སྒྲོ་ཞསྤྱིག་མིཆཟེདེ་ཡངོངོ་། སྒྲོ་
དེཟེ་དེཟེ་འདྲེའསྤྱི་གསོལོ་པངོ་ཞསྤྱིག་མིསྤྱིན་ན་ཡངོ་། ངོསོ་རྒྱངོ་རསྤྱིངོ་ཞསྤྱིག་
ནསོ་སྒྲོ་ཞསྤྱིག་གྲག་གསྤྱིན་པ་ཚཚོར་ཐུབོ་ཀྱསྤྱིན་འདུག སྒྲོ་དེཟེ་རསྤྱིམི་གྱིསྤྱིསོ་
ངོ་དེངོ་བོར་ཐག་ཇཟེ་རསྤྱིངོ་ནསོ་ཇཟེ་རསྤྱིངོ་དུ་གྱུར་ཅསྤྱིངོ་། ངོའསྤྱི་མིཐངོངོ་
ལོམི་གྱིསྤྱི་འངོདེ་སྣངོ་ཡངོ་རསྤྱིམི་གྱིསྤྱིསོ་རབོ་རསྤྱིབོ་ནསོ་མིག་མིངོག་ཏུ་
གྱུར་སོངོངོ་། སྒྲོ་དེཟེ་དེངོ་འངོདེ་སྣངོ་དེཟེ་གཉསྤྱིསོ་ངོ་དེངོ་བོར་ཐག་ཇཟེ་
རསྤྱིངོ་དུ་གྱུར་བོ་དེངོ་བོསྟུན་ནསོ་ངོའསྤྱི་དེབུགསོ་ཀྱསྤྱི་རྒྱུ་བོ་ཡངོ་ཇཟེ་
ཉུངོ་ནསོ་ཇཟེ་ཉུངོ་དུ་གྱུར། དེཟེ་ལྟར་གཞུངོ་ལོམི་ཆཟེན་པངོ་དེཟེའསྤྱི་
དེཀྱསྤྱིལོ་དུ་ངོ་རངོ་གླངོ་བུར་དུ་རླུངོ་ལྡངོ་བོ་བོཞསྤྱིན་མིསྤྱི་འདེངོདེ་ཕྱསྤྱི་མིའསྤྱི་
འཕྲོངོ་རསྤྱིངོ་འགྲསྤྱིམི་སོངོངོ་།
སྐོབོསོ་དེཟེར་གཞུངོ་ལོམི་ཆཟེན་པངོ ་དེཟེར་མིསྤྱི ་ཚཚོགསོ་ཀྱསྤྱིསོ་

ཁོཟེངོསོ་ཤསྤྱིངོ་མིསྤྱི་ཚཚོགསོ་དེཟེ་དེག་གསྤྱིསོ་བོདེག་གསྤྱི་བོཟེམི་པངོའ འི་མིཐའ་
བོསྐོངོར་ནསོ་འདུག མིསྤྱི་ཁོ་ཤསོ་ཤསྤྱིག་གསྤྱིསོ་ངོའསྤྱི་བོཟེམི་པངོ་མིཐངོངོ་མི་
ཐག་དེཟེ་ལོ་གཟུར་ནསོ་བྲིཟེལོ་བྲིཟེལོ་གྱིསྤྱིསོ་རངོ་གསྤྱི་དེམིསྤྱིགསོ་སོར་
ཆསོ་འགྲངོ། བུ་མིངོ་འགའ་ཞསྤྱིག་གསྤྱིསོ་གཞུངོ་ལོམི་དུ་མིསྤྱི་ཞསྤྱིག་དེཟེ་
ལྟར་གླངོ་རྡེཟེག་ཏུ་ཤསྤྱི་བོའསྤྱི་ཚུལོ་དེཟེར་བོལྟར་མི་བོཟངོདེ་པར་དེཟེ་ལོ་
གཡངོལོ་ནསོ་འགྲངོ། བོསོམི་བོཟངོ་གསྤྱི་རྒན་པངོ་མིགངོ་སྐྲ་ཡངོ་སོཟེ་
བོངོངོ་གྱུར་པ་ཁོ་ཤསོ་ཀྱསྤྱིསོ་བོདེག་གསྤྱི་བོཟེམི་པངོར་ཡངོ་ཡངོ་རཟེག་
ཡངོངོ་། ཁོངོ་ཚཚོསོ་ངོ་རངོ་གསོངོན་ཐབོསོ་མིཟེདེ་པ་རྟེངོགསོ་རྗེཟེསོ། མིསྤྱིག་
མིཐར་མིཆསྤྱི་མི་འཁྱོསྤྱིལོ་ཞསྤྱིངོ་། ངོག་ནསོ་རཟེ་འགར་གསོལོ་ལོ་
རཟེསོ་འགར་མིསྤྱི་གསོལོ་བོའསྤྱི་མི་ཎིསྤྱི་ཡསྤྱིག་དྲུག་གསྤྱི་གཟུངོསོ་སྔགསོ་
བོཟླསོ་ཡངོངོ་། དེ་དུངོ་རྒན་པངོ ་ལོངོ ་ལོངོན་འཁོར་བོ་བོཟུངོ་
མིཁོན་ཞསྤྱིག་གསྤྱིསོ“ རྒྱུ་མིསྤྱི་རྟེག་རྫོ་མིགངོའ འི་ཟསྤྱིལོ་བོ་འདྲེ། ཚཚེ་མིསྤྱི་
རྟེག་ལོ་ཁོའསྤྱི་ཉསྤྱི་མི་འདྲེ་ཟཟེར་བོ་ཅསྤྱིསོ་མི་བོདེཟེན། ཤ་དེར་ཁྲག་
དེར་གྱིསྤྱི ་གསོར་བུ་འདེསྤྱི ་ཨངོ······”ཞཟེསོ་ཤུགསོ་རསྤྱིངོ་
ཞསྤྱིག་འཐཟེན་པ་དེངོ་། ངོ་རངོ་དེཔཟེ་གཞསྤྱིར་བོཟུངོ་ནསོ་འཇསྤྱིག་
རྟེཟེན་འདེསྤྱིའསྤྱི་ལོསོ་གངོ་ལོ་རྟེག་བྱ་མིཟེདེ་པའསྤྱི་ཚུལོ་དེཟེ་རྒྱསོ་པར་
སྤྲོངོསོ་ཡངོངོ་། དེཟེའསྤྱི ་གམི་དུ་ཡངོདེ་པའསྤྱི་རྒན་རྒངོན་ཁོ་ཤསོ་ཀྱསྤྱིསོ་
ཀྱངོ་དེཟེ་ལོ་འཐདེ་པའསྤྱི་ཚུལོ་དུ་མིགངོ་བོངོ་ནངོ་དུ་གུག་གུག་བྱཟེདེ་
པ་དེངོ་། ཡསྤྱིདེ་ཆདེ་དེངོ་སྙིསྤྱིངོ་རྗེཟེ་འདྲེཟེསོ་པའསྤྱི་ཤུགསོ་རསྤྱིངོ་བོསྟུདེ་
མིར་འབྱསྤྱིན་ཡངོངོ་། ཁོངོ་ཚཚོསོ་གསོར་བུ་ཤ་དེར་ཁྲག་དེར་ཞསྤྱིག་
འདེསྤྱི ་ལྟར་སྐོདེ་ཅསྤྱིག་ལོ་ལྔ་ལོམི་དུ་བོརྫོངོསོ་པར་བློངོསོ་མི་
བོཟངོདེ་པའསྤྱི་མིསྤྱིག་མིདེངོསོ་དེཟེ་ངོསོ་རབོ་རསྤྱིབོ་མིག་མིངོག་ཅསྤྱིག་
ལོསོ་མིཐངོངོ་མི་བྱུངོ་།
སྐོབོསོ་དེཟེར་ངོངོསོ་ཡངོསོ་པའསྤྱི་གཞུངོ་ལོམི་དེཟེར་རླངོསོ་འཁོངོར་

དེངོ་མིསྤྱི་ཚཚོགསོ་གྲངོག་ཚངོ་བོརྡེངོལོ་བོ་ལྟར་རུབོ་འདུག་ཅསྤྱིངོ་། གྲངོག་
ཚངོ་བོརྡེངོལོ་བོ་ལྟ་བུའསྤྱི་རླངོསོ་འཁོངོར་དེངོ་མིསྤྱི་ཚཚོགསོ་དེཟེ་དེག་གསྤྱི་བོར་
ནསོ་མྱུར་སྐྱངོབོ་རླངོསོ་འཁོངོར་དེམིར་ཁྲ་ཞསྤྱིག་མིདེའ་འཕངོསོ་པ་
ལྟར་བོརྒྱུགསོ་བྱུངོ་། བོདེག་གསྤྱི་བོཟེམི་པངོ ་རླངོསོ་འཁོངོར་ནངོ་
བོཞག་ནསོ་གྲངོག་ཚངོ་བོརྡེངོལོ་བོ་ལྟ་བུ་མིསྤྱི་ཚཚོགསོ་ཀྱསྤྱི་གསོཟེབོ་ཏུ་
མིདེའ་འཕངོསོ་པ་ལྟར་བོརྒྱུགསོ་སོངོངོ་། མྱུར་སྐྱངོབོ་རླངོསོ་འཁོངོར་
དེཟེ་འདེསྤྱི་ལོསོ་ཅུངོ་ཙམི་གྱིསྤྱི་སྔངོན་དུ་ཐངོན་ཡངོདེ་ན། ངོ་ལོ་དེབུགསོ་རྟེ་
ཡསྤྱི་མིཇུག་མི་ཙམི་ཞསྤྱིག་ལྷག་ཡངོདེ་ཀྱངོ་སྲསྤྱིདེ། ཡསྤྱིན་ཡངོ་མྱུར་སྐྱངོབོ་
རླངོསོ་འཁོངོར་དེཟེ་ཡུན་རསྤྱིངོ་ལོངོག་རྒྱུ་མི་བྱུངོ་། དེ་ལྟ་ངོ་ལོ་དེཟེར་
བོསྒུག་པའསྤྱི་སོཟེམིསོ་ཤུགསོ་ལུསོ་ཤུགསོ་གཉསྤྱིསོ་ཀ་མིསྤྱི་འདུག
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