མུ་ཏིགླིག་གླིགླིང་།
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ལྷུག་རྩོརྩོམོ《ས་ལི་ཟིགས་པའིགླི་སགླིལི་ཏིརྩོག》བཀླགས་པའིགླི་མྱོརྩོང་ཚོཚོར།
ཟིགླི་ལིགླིང་། དབང་མོརྩོ་མོཚོཚོ།

《ས་ལ་ཟགིས་པོའིསྒྲི་སསྒྲིལ་ཏེངོགི》ཅབྲེས་པོའིསྒྲི་ལྷུགི་རྩངོམ་འིདསྒྲིས
《ཕ་ཡུལ་གྱིསྒྲི་རྡངོ་ལ་བབས་པོའིསྒྲི་སྐད་ཆ》(ཀླུ་འིབུམ་ཚཚེ་རསྒྲིངོ་

གིསྒྲིས་བརྩམས། 2021ལངོའི་ཙི ཟླ8པོར་མཚཚོ་སྔངོནི་མསྒྲི་རསྒྲིགིས་དཔོབྲེ་
སྐྲུནི་ཁོངོ་གིསྒྲིས་པོར་སྐྲུནི་བྱེས)ཞབྲེས་པོའིསྒྲི་རྩངོམ་དབྲེབ་འིདསྒྲིའིསྒྲི་མདུནི་
བསུས་ཡིངོད་པོ་ཡིངོ་དཀོར་ཆགི་གིསྒྲི་གིངོ་རསྒྲིམ་སྒྲིསྒྲིགི་སྟེངོས་གློངོ་བུར་
ཞསྒྲིགི་མསྒྲིནི་པོར། རྩངོམ་པོ་པོངོས་རངོ་གིསྒྲི་ཡིསྒྲིད་ལ་བརྣགིས་པོའིསྒྲི་བརྗེངོད་
གིཞསྒྲི་གིལ་ཆབྲེནི་ཞསྒྲིགི་བསམ་གིཟས་ནིས་ཀླངོགི་པོ་པོངོའི་ཙིམསྒྲིགི་ལམ་དུ་
མྱུར་བ་ཉསྒྲིད་དུ་བསྟེར་འིདངོད་པོ་རྩངོམ་གྱིསྒྲི་བརྗེངོད་གིཞསྒྲི་དངོ་ཞསྒྲིབ་ཕྲའིསྒྲི་
ནིངོ་དངོནི་སངོགིས་ལས་ཤབྲེས་ཐུབ་སྟེབྲེ།
ལྷུགི་རྩངོམ་འིདསྒྲི་རྩངོམ་པོ་པོངོ་རངོ་ཉསྒྲིད་དངོངོས་སུ་བརྒྱུད་པོའིསྒྲི་དངོནི་
དགི་ཅསྒྲིགི་རྩངོམ་གྱིསྒྲི་བརྗེངོད་གིཞསྒྲིར་བཀོངོད་ཐངོགི རྩངོམ་གྱིསྒྲི་མསྒྲི་སྣ་གིཙཚོ་
བངོ་ཨ་མ་སྨནི་ཁོངོ་ལ་སངོངོ་ནིས་སྨནི་བཅངོས་བྱེབྲེད་པོའིསྒྲི་བརྒྱུད་རསྒྲིམ་
ཆ་ཚངོ་དངོ་། ཨ་མའིསྒྲི་མསྒྲི་ཚཚེའིསྒྲི་ཆབྲེས་མཐའི་མཇུགི་གིསྒྲི་རྫོངོགིས་རསྒྲིམ་
སངོགིས་མསྒྲི་རསྒྲིགིས་ཀྱསྒྲི་སྲངོལ་རྒྱུནི་དངོ་འིབྲེབྲེལ་ཏེབྲེ་ངོངོ་སྤྲོངོད་བགྱིསྒྲིས་ཤསྒྲིངོ་།
ཟུར་ཕྱིངོགིས་གིཞནི་ཞསྒྲིགི་གིསྒྲི་སྣབྲེ་མངོར་འིཇུས་ཏེབྲེ་ད་ལྟའིསྒྲི་སྤྱོསྒྲི་ཚཚོགིས་ཀྱསྒྲི་
མཁོའི་དབུགིས་དངོ་མསྒྲིའིསྒྲི་བསམ་པོའིསྒྲི་འིཁྱོབྲེར་སངོ་སངོགིས་དམར་
རྗེབྲེནི་དུ་མཚཚོནི་པོ་དབྲེས། ཀླངོགི་པོ་པོངོའི་ཙིསབྲེམས་ཀྱསྒྲི་དངོ་བ་འིདྲེབྲེནི་ཅསྒྲིངོ་
གིནིས་ལུགིས་ལ་བདབྲེནི་དཔོངོ་བསྩལ་ཡིངོད།
འིཚཚོ་བ་ནིསྒྲི་རྩངོམ་རསྒྲིགི་གིསྒྲི་འིབྱུངོ་ཁུངོས་ཡིསྒྲིནི་པོའིསྒྲི་རྩ་བའིསྒྲི་རྩ་
དངོནི་རྒྱུནི་འིཁྱོངོངོས་སྒོངོས། རསྒྲི་གྲོངོངོ་གིསྒྲི་མསྒྲི་ཕལ་བ་ཞསྒྲིགི་གིསྒྲི་སབྲེམས་

ཁོམས་རྨངོ་དུ་བྱེས་ཐངོགི དངོངོས་བྱུངོ་ཇོསྒྲི་བཞསྒྲིནི་དུ་ཚཙིགི་གིསྒྲི་ཕྲབྲེངོ་བར་
བརྒྱུ་བར་གིཞངོལ་བ་ལས། ཀླངོགི་མཁོནི་ལ་མཆསྒྲི་མ་སློངོངོ་བའིསྒྲི་ཟངོལ་
བཅངོས་ཀྱསྒྲི་ཚཙིགི་སྦྱངོར་ཉསྒྲི་ཚཚེ་བ་དགི་སྤེངོངོ་ཅསྒྲི་ཐུབ་བྱེས་ཡིངོད་པོས།
ཀླངོགི་པོའིསྒྲི་ཚཚེ་ནི་བདབྲེནི་སྣངོ་འིགིངོགི་མབྲེད་དུ་སྟེབྲེར་ཞསྒྲིངོ་། མ་བུའིསྒྲི་བར་
གྱིསྒྲི་བརྩབྲེ་སབྲེམས་དྭངོས་མངོ་རྩངོམ་གྱིསྒྲི་གིངོངོ་འིངོགི་བར་གིསུམ་ལ་ཤངོགི་བུ་
སྣུམ་གྱིསྒྲིས་ཟསྒྲིནི་པོ་བཞསྒྲིནི་འིངོད་ཀྲིསྒྲིགི་གིབྲེར་ཁྱོབ་ཡིངོད།
མསྒྲི་རསྒྲིགིས་ཤསྒྲིགི་གིསྒྲི་ཁྱོད་ཆངོས་མངོངོནི་པོར་གིསལ་བའིསྒྲི་འིཇོསྒྲིགི་
རྟབྲེནི་ལྟ་ཚུལ་གྱིསྒྲིས་རྩངོམ་གྱིསྒྲི་བརྗེངོད་གིཞསྒྲི་ལ་རསྒྲིནི་ཆབྲེནི་ཕྲ་ཡིསྒྲིས་བརྒྱནི་
པོ་བཞསྒྲིནི་མསྒྲིགི་ལ་མཛེཚེས་ཤསྒྲིངོ་ཞབྲེ་ལ་མཐུནི། ཨ་མ་ལངོ་ལངོནི་ལ་
བཟངོད་བསྲནི་དཀོའི་བའིསྒྲི་གློངོ་ནིད་ཀྱསྒྲིས་ཟུགི་གིཟབྲེར་རབྲེ་རབྲེ་ལངོས་
དུས། མྱུར་དུ་ཤསྒྲི་སངོངོ་ནི་སྙམ་པོའིམ། ཡིངོ་ནི་བུ་བུ་མངོ་དགི་ལ་
དཀོའི་ལས་བརྒྱབ་སངོངོ་བསམ་པོ་དབྲེས། མངོའི་ཙིབདགི་བས་གིཞནི་
གིཅབྲེས་ཀྱསྒྲི་བསམ་པོ་བླ་ནི་མཐངོ་བ་དབྲེ་མཚཚོནི་ཞསྒྲིངོ་། ད་དུངོ་འིཆསྒྲི་བ་
མསྒྲི་རྟགི་པོའིསྒྲི་འིཇོསྒྲིགི་རྟབྲེནི་གྱིསྒྲི་ཆངོས་ཉསྒྲིད་ལ་ངོབྲེས་ཤབྲེས་ཟབ་མངོ་ཞསྒྲིགི་
གིསྒྲིས་འིཆསྒྲི་བ་ལ་འིཇོསྒྲིགིས་སྣངོ་མབྲེད་པོ་དངོ་། འིཆསྒྲི་ཁོར་འིཇོསྒྲིགི་རྟབྲེནི་
ལ་ཞབྲེནི་ཆགིས་མབྲེད་པོར་ཡིངོད་ཚད་ལགི་ནིས་གིཏེངོངོ་བའིསྒྲི་བངོད་མསྒྲིའི་སྒྲི
སབྲེམས་ཁོམས་དབྲེ་ཡིངོ་གིསལ་པོངོར་བསྟེནི་ཡིངོད།
གིཞནི་ད་དུངོ་མསྒྲི་རསྒྲིགིས་ཤསྒྲིགི་ལ་ཡིནི་གིར་མངོའི་བའིསྒྲི་སྲངོལ་
རྒྱུནི་གྱིསྒྲི་ཆངོ་གི་སྤེབྲེལ་ལུགིས་རྩངོམ་གྱིསྒྲི་བརྗེངོད་གིཞསྒྲི་དངོ་སྦྲགིས་ནིས་
ཀུནི་ལ་མཚམས་སྦྱར་ཞསྒྲིངོ་། ཆངོ་གིའིསྒྲི་གིངོ་རསྒྲིམ་རབྲེ་རབྲེ་ཁྲིངོད་ནིས་མསྒྲི་

པོར་་ངོངོས14པོར
པོར་་མཐུད
མཐུད་་པོཔོ།། ）ཉསྒྲིནི་ཞསྒྲིགི་ལ། རྫོངོངོ་བུད་
（པོར

《སློངོབ་གྲོངོགིས་གུ་དྲེགི》ཀླངོགི་པོའིསྒྲི་སྐབས་དབྲེར། ཀྲུའུ་ཞསྒྲི་ལྷ་

མབྲེད་མཉམ་འིབྲེབྲེལ་ལྷནི་ཚགི
ཚོ ས་ཀྱ་སྒྲི ཀྲུའུ་ཞ་སྒྲི ལྷ་མ་ངོ དངོ་རངོ་གི་སྒྲི ཁྱོ་ངོ གིའིསྒྲི་
བར་དུ་ཁྱོསྒྲིམ་ཚངོ་གིསྒྲི་དངོནི་དགི་ཙགི་ཙཙིགི་ཅསྒྲིགི་བརྩད་དབྲེ་ཁོ་རྩངོད་ཤངོར་
བས། གློངོ་བུར་མངོའི་ཙི ཡིསྒྲིད་ལ་སྔངོནི་ཆད་བཀླགིས་པོའིསྒྲི་སྒྲུངོ་ཐུངོ་དབྲེ་
གིསལ་ལྷངོ་ངོབྲེར་འིཁོངོར་ཡིངོངོ་།
《སློངོབ་གྲོངོགིས་གུ་དྲེགི》ཀླངོགི་པོའིསྒྲི་སྐབས་དབྲེར། ཀྲུའུ་ཞསྒྲི་ལྷ་
མངོའི་ཙིསབྲེམས་སུ་སྒྲུངོ་ཐུངོ་གིསྒྲི་མསྒྲི་སྣ་དངོ་རངོ་གིསྒྲི་ཁྱོངོ་གི་གིཉསྒྲི་གིའིསྒྲི་མསྒྲིངོ་
ལ་གུ་དྲེགི་ཟབྲེར་བ་དངོ་། སྒྲུངོ་ཐུངོ་གིསྒྲི་རྩངོམ་པོ་པོངོའིངོ་རངོ་གིསྒྲི་སློངོབ་
གྲོངོགིས་ བདབྲེ་གྲོངོལ་ཡིསྒྲིནི་ལ། ཁོངོ་གིཉསྒྲིས་ཀྱངོ་གིཅསྒྲིགི་གིསྒྲིས་མསྒྲི་ཟ་ནི་
གིཅསྒྲིགི་གིསྒྲིས་མསྒྲི་འིཐུངོ་བའིསྒྲི་བཟངོ་ས་རྒྱནི་ས་ཡིསྒྲིནི་པོས། ཐབྲེངོས་
འིདསྒྲིར། སློངོབ་གྲོངོགིས་བདབྲེ་གྲོངོལ་གྱིསྒྲིས་གིསལ་ཆ་ཆབྲེ་བའིསྒྲི་རངོ་གིསྒྲི་ཁྱོངོ་གི་
གུ་དྲེགི་གིསྒྲི་ཞབྲེ་མབྲེར་ཞསྒྲིངོ་སྐྱུགི་བྲེངོ་བའིསྒྲི་འིདས་སངོངོ་གིསྒྲི་སློངོབ་ཆབྲེནི་འིཚཚོ་བ་
མངོངོནི་སུམ་དམར་རྗེནིབྲེ ་དུ་བྲེས
སྒྲི ་འིདུགི་སྙམ་མྱོངོངོ ་།
“ ཁོངོ་དབྲེ་འིདྲེ་ཞསྒྲིགི་གིཏེནི་ནིས་ཡིསྒྲིནི་མསྒྲི་སྲསྒྲིད། ”
“ ཁོངོ་དབྲེ་འིདྲེ་ཞསྒྲིགི་ཡིསྒྲིནི་སྲསྒྲིད་དམ། ”
ཡིསྒྲིནི་ཡིངོ་། ཀྲུའུ་ཞ་སྒྲི ལྷ་མ་ངོ རངོ་གི་སྒྲི ཁྱོ་ངོ གི་གུ་དྲེགི་སྐྱེསབྲེ ་པོ་ད་བྲེ འིདྲེ་ཞགིསྒྲི ་
ཡིསྒྲིནི་པོར་གིཏེནི་ནིས་ཡིདསྒྲི ་མ་ཆསབྲེ ། གིཏེནི་ནིས་ཡིདསྒྲི ་ཆསབྲེ ་མ་མྱོངོངོ ་།
“ ཁོངོ་དབྲེ་འིདྲེ་ཞསྒྲིགི་གིཏེནི་ནིས་ཡིསྒྲིནི་མསྒྲི་སྲསྒྲིད། ”
“ ཁོངོ་དབྲེ་འིདྲེ་ཞསྒྲིགི་ཡིསྒྲིནི་སྲསྒྲིད་དམ། ”
“ ཁོངོ་དབྲེ་འིདྲེ་ཞསྒྲིགི་གིཏེནི་ནིས་ཡིསྒྲིནི་མསྒྲི་སྲསྒྲིད། ”
སྒྲི ་ངོ་རངོ་ཁོ་ངོ ལ་གིཉབྲེནི་བསྒྲིསྒྲིགིས་པོ་ཡིནིསྒྲི ་ནིམ། ”
“ ཅསྒྲིའི་སྒྲི ཕྱིར
“ ཨསྒྲིནི་ཧསྒྲིནི། མསྒྲིནི། གིཏེནི་ནིས་མསྒྲིནི། ཁོངོ་དབྲེ་འིདྲེ་ཞསྒྲིགི་
གིཏེནི་ནིས་ཡིསྒྲིནི་མསྒྲི་སྲསྒྲིད། ”
ཉསྒྲིནི་ཞསྒྲིགི་ལ། རྫོངོངོ་བུད་མབྲེད་མཉམ་འིབྲེབྲེལ་ལྷནི་ཚཚོགིས་ཀྱསྒྲི་
ཀྲུའུ་ཞསྒྲི་ལྷ་མངོ་དངོ་རངོ་གིསྒྲི་ཁྱོངོ་གིའིསྒྲི་བར་དུ་ཁྱོསྒྲིམ་ཚངོ་གིསྒྲི་དངོནི་དགི་ཙགི་
ཙཙིགི་ཅསྒྲིགི་བརྩད་དབྲེ་ཁོ་རྩངོད་ཤངོར་བས། གློངོ་བུར་མངོའི་ཙིཡིསྒྲིད་ལ་ སྔངོནི་
ཆད་བཀླགིས་པོའིསྒྲི་སྒྲུངོ་ཐུངོ་ད་བྲེ གིསལ་ལྷངོ་ངོརབྲེ ་འིཁོངོར་ཡིངོངོ ་།
སྒྲུངོ་ཐུངོ་གིསྒྲི་རྒྱནི་འིཇོངོགི་ཆངོ་འིཐུངོ་དངོ་ཆགིས་ཅནི་གིཉསྒྲིད་
དགིའིསྒྲི་ཆངོ་མབྲེད་བསམ་སྦྱངོར་སྤེབྲེལ་མཁོནི་མསྒྲི་སྣ་གུ་དྲེགི་དྲེནི་ཡིངོངོ་།
མསྒྲི་སྣ་གུ་དྲེགི་ཡིངོ་ཡིངོ་དྲེནི་ཡིངོངོ་།

མངོའི ཙི་སབྲེམས་སུ་སྒྲུངོ་ཐུངོ་གིསྒྲི་མསྒྲི་སྣ་དངོ་རངོ་གིསྒྲི་ཁྱོངོ་གི་གིཉསྒྲི་གིའིསྒྲི་མསྒྲིངོ་ལ་
གུ་དྲེགི་ཟབྲེར་བ་དངོ་། སྒྲུངོ་ཐུངོ་གིསྒྲི་རྩངོམ་པོ་པོངོའིངོ་རངོ་གིསྒྲི་སློངོབ་གྲོངོགིས་
བདབྲེ་གྲོངོལ་ཡིསྒྲིནི་ལ། ཁོངོ་གིཉསྒྲིས་ཀྱངོ་གིཅསྒྲིགི་གིསྒྲིས་མསྒྲི་ཟ་ནི་གིཅསྒྲིགི་གིསྒྲིས་
མསྒྲི་འིཐུངོ་བའིསྒྲི་བཟངོ་ས་རྒྱནི་ས་ཡིསྒྲིནི་པོས། ཐབྲེངོས་འིདསྒྲིར། སློངོབ་
གྲོངོགིས་བདབྲེ་གྲོངོལ་གྱིསྒྲིས་གིསལ་ཆ་ཆབྲེ་བའིསྒྲི་རངོ་གིསྒྲི་ཁྱོངོ་གི་གུ་དྲེགི་གིསྒྲི་ཞབྲེ་
མབྲེར་ཞསྒྲིངོ་སྐྱུགི་བྲེངོ་བའིསྒྲི་འིདས་སངོངོ་གིསྒྲི་སློངོབ་ཆབྲེནི་འིཚཚོ་བ་མངོངོནི་སུམ་
དམར་རྗེནིབྲེ ་དུ་བྲེས
སྒྲི ་འིདུགི་སྙམ་མྱོངོངོ ་།
སྒྲུངོ་གིསྒྲི་མསྒྲི་སྣ་གུ་དྲེགི་དྲེནི་ཡིངོངོ་བས། མསྒྲི་སྣ་གུ་དྲེགི་ཡིངོ་ཡིངོ་
དྲེནི་ཡིངོངོ་བས། གུ་དྲེགི་དྲེནི་ཐབྲེངོས་རབྲེ་རབྲེར། ཀྲུའུ་ཞསྒྲི་ལྷ་མངོ་རངོ་གིསྒྲི་
ཁྱོངོ་གི་གུ་དྲེགི་གིསྒྲི་གིཏེམ་སྤྱོངོད་ལའིངོ་ཡིསྒྲི་མ་རངོས་ཞབྲེ་མསྒྲི་དགིའི་བར་
འིགྱུར་ཞསྒྲིངོ་། རངོ་གིསྒྲི་ཁྱོངོ་གི་གུ་དྲེགི་ལ་སྔར་མབྲེད་དངོགིས་པོ་ཟངོས་
ཤསྒྲིངོ་གིངོ་བ་ཡིངོ་ཡིངོངོས་སུ་ལངོགི་སངོངོ་།
ཀྲུའུ་ཞསྒྲི་ལྷ་མངོས་ལགི་ཏུ《མཚཚོ་སྔངོནི་ཁྲིསྒྲིམས་ལུགིས་ཚགིས་
པོར》ཚཙི་སྟུགི་མ་ཞསྒྲིགི་ཁྱོབྲེར་ཏེབྲེ་རྫོངོངོ་མསྒྲི་དམངོས་ཁྲིསྒྲིམས་ཁོངོ་དུ་སངོངོ་
ཞསྒྲིངོ་། ཁྲིསྒྲིམས་ཁོངོ་གིསྒྲི་ལས་བྱེབྲེད་པོར་རངོ་གིསྒྲི་ཁྱོངོ་གི་གིཏུགིས་ནིས།
ཁྱོངོ་གི་དངོ་གིཉབྲེནི་འིཐངོར་བའིསྒྲི་བསམ་ཚུལ་ཞུས།
ཉསྒྲིནི་འིགིའིསྒྲི་རྗེབྲེས་སུ། མསྒྲི་དམངོས་ཁྲིསྒྲིམས་ཁོངོ་གིསྒྲི་ལས་བྱེབྲེད་
པོས་ཁོ་པོར་བཏེངོ་ནིས་ཀྲུའུ་ཞསྒྲི་ལྷ་མངོ་གིཞུངོ་ལས་ཁོངོ་དུ་བངོས་ཏེབྲེ།
རྩངོམ་རསྒྲིགི་བརྩམས་ཆངོས་སྒྱུ་རྩལ་ཐངོནི་རྫོས་སུ་གིཏེངོགིས་ཤསྒྲིངོ་། སྒྱུ་
རྩལ་ཐངོནི་རྫོས་ངོ་ཚཚོའི་སྒྲི མངོངོནི་སུམ་འིཚཚོ་བ་དངོ་འིགིལ་བས། རྩངོམ་
རསྒྲིགི་བརྩམས་ཆས
ངོ ་ལ་ཁྲིམསྒྲི ས་ལུགིས་བདབྲེནི་དཔོངོ་གི་སྒྲི རྒྱུ་ཆའིསྒྲི་ནུས་པོ་
གིཏེནི་ནིས་མདབྲེ ་ཅས
བྲེ ་ལནི་འིགིར་སྨྲས་བྱུངོ་།
ཀྲུའུ་ཞསྒྲི་ལྷ་མངོ་བླངོ་ཕམ་ཡིསྒྲིད་ཆད་དངོ་བཅས་རྫོངོངོ་མསྒྲི་དམངོས་
ཁྲིསྒྲི མ ས་ཁོངོ་ལས་གྱིབྲེ ས ་ཏེབྲེ ། གློངོ ་ བུར་རངོ་གིསྒྲི ་ ཚཚེ ་ གིངོ་གིསྒྲི‘ བདབྲེ ་
སྐྱེསྒྲིད ’
བངོར་སངོངོ་སྙམ་པོའིསྒྲི་རྡངོ་ཁོངོ་གྲུ་བཞསྒྲི་གློསྒྲིངོ་བཞསྒྲི་དབྲེ་རུ་ལངོགི
ཉསྒྲིནི་དབྲེ་ནིས་བཟུངོ་སྟེབྲེ། ཆུངོ་མ་ཞསྒྲིགི་གིསྒྲིས《མཚཚོ་སྔངོནི་ཁྲིསྒྲིམས་
ལུགིས་ཚགིས་པོར》ཚཙི་སྟུགི་མ་ཞསྒྲིགི་བཟུངོ་ནིས་མསྒྲི་དམངོས་
ཁྲིསྒྲིམས་ཁོངོ་དུ་སངོངོ་ཞསྒྲིངོ་། རངོ་གིསྒྲི་ཁྱོངོ་གི་གིཏུགིས་པོའིསྒྲི་གིསར་
འིགྱུར་དགིངོད་བྲེངོ་བ་ཞསྒྲིགི་རྫོངོངོ་མཁོར་འིདསྒྲིའིསྒྲི་གྲུ་ཟུར་གིངོ་སར་དྲེགི་

རསྒྲིགིས་གིངོ་དབྲེའི་སྒྲི སྣངོད་བཅུད་ཀྱསྒྲི་ལྟ་བ་སྟེབྲེ། ས་ཆུ་མབྲེ་རླུངོ་ནིམ་མཁོའི་
བཅས་ཀྱསྒྲི་འིབྱུངོ་བ་ལྔ་བངོ་དངོ་མསྒྲིའི་སྒྲི ཤ་ཁྲིགི་གིདངོས་བཅས་ཀྱསྒྲི་ཕུངོ་པོངོ་
གིཉསྒྲིས་གིཅསྒྲིགི་ལ་གིཅསྒྲིགི་བརྟབྲེནི་གྱིསྒྲི་སྐྱེབྲེ་ཁོམས་མ་ལགི་འིཁོངོར་སྐྱེངོད་ཀྱསྒྲི་
སྤྱོསྒྲི་འིགྲོངོས་ད་བྲེ ཡིངོ་གིནིས་ལུགིས་དངོ་མཐུནི་པོར་གི་ངོ བརྡ་རུ་སྤྲོད་ཡིདངོ །
གིཞནི་རྩངོམ་པོ་པོངོས་དངོངོས་སུ་བྱུངོ་བ་གིངོ་ཇོསྒྲི་བཞསྒྲིནི་དུ་སྨྱུགི་
ཁོ་ནིས་ལུད་རྒྱུ་གིངོ་། བརྗེངོད་འིདངོད་ཤུགིས་དྲེགི་གིསྒྲིས་བསློངོས་
པོའིསྒྲི་དངོ་པོངོའི་ཙི ཀུནི་སློངོངོ་རྨ་མབྲེད་དབྲེ་ཡིསྒྲིནི་པོ་སབྲེམས་སུ་སསྒྲིམ་འིགྲོངོ་
བའིསྒྲི་བབ་ཆགིས་པོའིསྒྲི་ཚཙིགི་སྦྱངོར་དགི་གིསྒྲིས་ར་སྤྲོད་ཡིངོད་ལ། མ་
རྒནི་མལ་སར་ལྷུངོ་བ་ནིས། བུ་ཕྲུགི་ཚཚོས་ཇོསྒྲི་ལྟར་བདགི་སྐྱེངོངོ་བྱེབྲེད་
ཚུལ་ནིསྒྲི་དངོངོས་སུ་མསྒྲིགི་གིསྒྲིས་མཐངོངོ་བ་ལྟ་བུའིསྒྲི་རྒྱུས་ཡིངོད་ཀྱསྒྲི་ཚཚོར་
སྣངོ་ཆབྲེས་ཆབྲེར་སྐྱེབྲེ་བར་བྱེབྲེད་འིངོངོ་། མ་བུ་ཕནི་ཚུནི་ལ་འིཁྲིབྲེངོ་བའིསྒྲི་
བརྩབྲེ་སབྲེམས་དངོ་། བངོད་མསྒྲིའི་སྒྲི རྒྱུད་ལ་གིནིས་པོའིསྒྲི་བྱེམས་དངོ་སྙསྒྲིངོ་
རྗེབྲེ། རྒནི་བཀུར་ཆུངོ་བྱེམས་ཀྱསྒྲི་གུས་ལུགིས་དངོ་། དྲེསྒྲིནི་བྱེས་དྲེསྒྲིནི་དུ་
ཚཚོར་ཏེ་བྲེ བྱེས་པོ་གིཟངོ་བའིསྒྲི་ཚུལ་སགི
ངོ ས་མ་བཅངོས་ཇོ་སྒྲི བཞསྒྲིནི་དུ་མཚཚོནི་རྒྱུ་
གིསར་རྩངོམ་གྱིསྒྲིས་ཁུར་དུ་བཞབྲེས་ཏེབྲེ། རྩངོམ་གྱིསྒྲི་གིངོངོ་འིངོགི་བར་གིསུམ་
ནིས་ཡིངོ་དངོ་ཡིངོ་དུ་གློབྲེངོ་ཡིངོད་ལ། དབྲེར་ཡིངོ་འིདསྒྲི་ལྟར་བྱེ་དགིངོས་
ཞབྲེས་ངོངོམ་ཆངོས་དངོ་སྒོམ་ཚུགིས་ཀྱསྒྲི་སྐུལ་ཚཙིགི་མབྲེད་ནི་ཡིངོ་། རྗེབྲེས་
རབས་ཀུནི་ཡི་རབས་ཀྱསྒྲི་ལམ་དུ་འིཇུགི་པོར་སློངོབ་གིསངོའིམ་སྐུལ་
ལྕགི་གིསྒྲི་ནུས་པོ་ཞསྒྲིགི་ཀྱངོ་རངོ་བཞསྒྲིནི་གྱིསྒྲིས་ཐངོནི་ཡིངོད་འིདངོད།།
འདོན་ཐེངས 264པ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

རླུངོ་གིཡུགི་པོ་བཞསྒྲིནི་ཁྱོབ།
གིཅསྒྲིགི་གིསྒྲིས་བཅུ་ལ་བཤད། བཅུ་ཡིསྒྲིས་བརྒྱ་ལ་བཤད།
བརྒྱ་ཡིསྒྲིས་སྟེངོངོ་ལ་བཤད། ……
ཉསྒྲིནི་དབྲེ་ནིས་བཟུངོ་སྟེབྲེ། ཆུངོ་མ་ཞསྒྲིགི་གིསྒྲིས《མཚཚོ་སྔངོནི་ཁྲིསྒྲིམས་
ལུགིས་ཚགིས་པོར》ཚཙི་སྟུགི་མ་ཞསྒྲིགི་བཟུངོ་ནིས་མསྒྲི་དམངོས་
ཁྲིསྒྲིམས་ཁོངོ་དུ་སངོངོ་ཞསྒྲིངོ་། རངོ་གིསྒྲི་ཁྱོངོ་གི་གིཏུགིས་པོའིསྒྲི་གིསར་
འིགྱུར་དགིངོད་བྲེངོ་བ་ཞསྒྲིགི་རྫོངོངོ་མཁོར་འིདསྒྲིའིསྒྲི་གྲུ་ཟུར་གིངོ་སར་དྲེགི་
རླུངོ་གིཡུགི་པོ་བཞསྒྲིནི་ཡིངོངོས་སུ་ཁྱོབ།
“ མ་འིངོ ངོ ས་པོར་གིཏེམ་རྒྱུད་དབྲེ་བརྩམས་སྒྲུངོ་དུ་བྲེསྒྲིས་ཏེབྲེ
ངོ ་པོ་པོ་ངོ ཞགི
སྒྲི ་བྱུངོ་ནི་ཅ་སྒྲི མ་རུངོ་། ”
《སྦྲངོ་ཆར》དུ་འིགིངོད་མཁོནི་རྩམ
“ འིངོ་ལབྲེ། ཧ་ཅངོ་རབྲེ་བ་ཆབྲེ་ཨངོ་། མ་འིངོངོས་པོར་གིཏེམ་རྒྱུད་
དབྲེ་བརྩམས་སྒྲུངོ་དུ་བྲེསྒྲིས་ནིས《སྦྲངོ་ཆར》དུ་འིགིངོད་མཁོནི་རྩངོམ་
པོ་པོངོ་ཞསྒྲིགི་བྱུངོ་ནི་ཅསྒྲི་མ་རུངོ་། ”
དབྲེའིསྒྲི་རྗེབྲེས་སུ། ཀྲུའུ་ཞསྒྲི་ལྷ་མངོས་སློངོབ་གྲོངོགིས་བདབྲེ་གྲོངོལ་སྨྱོངོས་
འིདུགི་ཟབྲེར།
ངོ་ཚཚོ་མཐངོ་འིབྲེསྒྲིངོ་མཐར་ཕྱིསྒྲིནི་ནིས་ལངོ་ངོངོ་མངོ་པོངོ་ཞསྒྲིགི་འིགིངོར་
སངོངོ་། འིངོནི་ཏེབྲེ། ངོ་རངོ་སློངོབ་གྲོངོགིས་བདབྲེ་གྲོངོལ་ལ་ཐབྲེངོས་གིཅསྒྲིགི་
ཀྱངོ་ཐུགི་མ་མྱོངོངོ་།
ངོ་རངོ་སློངོབ་གྲོངོགིས་བདབྲེ་གྲོངོལ་སྨྱོངོས་འིདུགི་ཟབྲེར་མཁོནི་གྱིསྒྲི་མསྒྲི་
དབྲེ་དགི་ལ་ཐབྲེངོས་གིཅསྒྲིགི་ཐུགི་ནི་ཅསྒྲི་མ་རུངོ་ཨངོ་།
མཚམས་ལནི་རབྲེར། མཚམས་ཚཙིགིས་ཅསྒྲི་ཡིངོ་མབྲེད་པོར་སློངོབ་
གྲོངོགིས་བདབྲེ་གྲོངོལ་དྲེནི་པོ་དངོ་འིདྲེ་བར། ངོས་སློངོབ་གྲོངོགིས་བདབྲེ་
གྲོངོལ་སྨྱོངོས་འིདུགི་ཟབྲེར་མཁོནི་གྱིསྒྲི་མསྒྲི་དབྲེ་དགི་ཀྱངོ་མཚམས་ཚཙིགིས་
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