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སློམོབ་གྲོམོགས་བདདེ་གྲོམོལ།
པད་མ་ཕག་མམོ་རྟ་མགྲོགྲིན།

ངོ་ཚོཚོ་མཐོཐོ་འོབྲིཞིངོ་མཐོརེ་ཕྱིཞིན་ནསོ་ལཐོ་ངོཐོ་མངོ་པཐོ་ཞིཞིགོ་འོགོཐོརེ་
སོཐོངོ་། འོཐོན་ཏཏེ། ངོ་རེངོ་སློཐོབོ་གྲོཐོགོསོ་བོདེཏེ་གྲོཐོལ་ལ་ཐོཏེངོསོ་གོཅཞིགོ་
ཀྱངོ་ཐུགོ་མ་མྱོཐོངོ་།
རླུངོ་གོཞིསོ་ཁུརེ་བོའོཞི་དུསོ་ཚོཚོདེ་དེངོ་། ལྦུ་བོ་སོཐོབོ་སོཐོབོ་ལྟེ་བུའོཞི་སྤྱིཞི་
ཚོཚོགོསོ་འོདེཞིའོ་ཞི ཁུགོ་སྣེཏེ་གོངོ་རུངོ་དུ། ངོ་རེངོ་བོདེཏེ་སྡུགོ་དེགོའོ་སྐྱོཐོ་གོངོ་
གོཞི་མཚོཚོ་མཐོརེ་ཞུགོསོ་ནའོངོ་། སློཐོབོ་གྲོཐོགོསོ་བོདེཏེ་གྲོཐོལ་དེངོ་སློཐོབོ་
གྲོཐོགོསོ་བོདེཏེ་གྲོཐོལ་གྱཞི་གོསོངོ་རྣམ་དུ་ལུསོ་པའོཞི་གོཏམ་རྒྱུདེ་དེགོ་ཡངོ་
ཡངོ་དྲོན་ཞིཞིངོ་། མ་འོཐོངོསོ་པའོཞི་མཞི་ཚོཚེའོ་ཞི བོགྲོཐོདེ་ལམ་དུ་སློརེ་ཡངོ་སློཐོབོ་
གྲོཐོགོསོ་བོདེཏེ་གྲོལ
ཐོ ་ལ་ཐོངོཏེ སོ་གོཅཞིགོ་ཐུགོ་ན་ཅ་ཞི མ་རུངོ་སྙམ།
མཚོམསོ་ལན་རེཏེརེ། མཚོམསོ་ཚོཚིགོསོ་ཅཞི་ཡངོ་མཏེདེ་པརེ་སློཐོབོ་
གྲོཐོགོསོ་བོདེཏེ་གྲོཐོལ་དྲོན་པ་དེངོ་འོདྲོ་བོརེ། ངོསོ་སློཐོབོ་གྲོཐོགོསོ་བོདེཏེ་གྲོཐོལ་
སྨྱོཐོསོ་འོདུགོ་ཟེཏེརེ་མཁན་གྱཞི་མཞི་དེཏེ་དེགོ་ཀྱངོ་མཚོམསོ་ཚོཚིགོསོ་ཅཞི་ཡངོ་
མཏེདེ་པརེ་ཡངོ་ཡངོ་དྲོན་ཡངོཐོ ་།
ངོ་རེངོ་སློཐོབོ་གྲོཐོགོསོ་བོདེཏེ་གྲོཐོལ་སྨྱོཐོསོ་འོདུགོ་ཟེཏེརེ་མཁན་གྱཞི་མཞི་དེཏེ་
དེགོ་ལ་ཐོངོཏེ སོ་གོཅཞིགོ་ཐུགོ་ན་ཅ་ཞི མ་རུངོ་ཨིངོ་།
ཨི།།
ཨི
ཏཞིངོ་ལཞིངོ་ལཞིངོ་། ཏཞིངོ་ལཞིངོ་ལཞིངོ་། ཏཞིངོ་ལཞིངོ་ལཞིངོ་། སློཐོབོ་ཐུན་
གྱཞི་གྲོཐོལ་བོརྡ་ལྷངོ་ལྷངོ་ལྷངོ་ཐོཏེངོསོ་གོསུམ་གྲོགོ་བྱུངོ་། སློཐོབོ་ཐུན་
བོཞིཞི་པ་གྲོཐོལ་སོཐོངོ་། སློཐོབོ་གྲོཐོགོསོ་ཚོཚོ་དྲོཐོསོ་ཇ་འོཐུངོ་དུ་སོཐོངོ་བོའོཞི་
རྗེཏེསོ་སུ། སློཐོབོ་གྲོཐོགོསོ་བོདེཏེ་གྲོཐོལ་ཐོཐོ་ཡཐོརེ་བོཞིཞིན་སློཐོབོ་ཁངོ་གོཞི་སྒཏེའུ་
ཁུངོ་འོགྲོམ་དུ་འོགྲོཏེངོ་སྟེཏེ། ལུསོ་པཐོ་ཅུངོ་ཟེདེ་ཀྱངོ་མཞི་འོགུལ་བོརེ་ཕྱིཞི་
རེཐོལ་ལ་ཅརེཏེ ་འོདུགོ
སློཐོབོ་གྲོཐོགོསོ་བོདེཏེ་གྲོཐོལ་གྱཞིསོ་འོཇཞིགོ་རྟཏེན་གྱཞི་གོནསོ་ལུགོསོ་ཆེཏེན་
པཐོ་ཅཞི་ཞིཞིགོ་གོཞི་གོཏཞིངོ་རྙེཏེདེ་པ་དེངོ་འོདྲོ་བོརེ། གློཐོ་བུརེ། སློཐོབོ་ཁངོ་གོཞི་
ཅཐོགོ་ཙེཚེ་ཚོངོ་མ་ཕྱིཐོགོསོ་གོཅཞིགོ་ཏུ་བོསྣུརེ་ཏཏེ་ངོཐོསོ་སྙཐོམསོ་གྲུ་བོཞིཞི་ཞིཞིགོ་
བོསྒྲཞིགོསོ་ཤིཞིངོ་། སྒཐོ་སོམ་འོགྲོམ་ན་རེངོ་ཉཞིདེ་ལྟེརེ་ཁཏེརེ་རྐྱངོ་དུ་ལུསོ་
པའོཞི་ཁྲིཞིདེ་ཅཐོགོ་གོཞི་སོརེ་བོརྒྱུགོསོ་པ་དེངོ་། ཁྲིཞིདེ་ཅཐོགོ་ལསོ་ཡངོ་ལཱ་
ལྷགོ་མ་དེཏེ་དེགོ་ཕྱིཞི་ལ་བོཏཐོན་ཏཏེ་མཏེ་བོསྒཐོསོ་ནསོ་ངོཐོསོ་སྙཐོམསོ་གྲུ་བོཞིཞིའོ་ཞི
ཅཐོགོ་ཙེའོཚེ ་ཞི མཐོའོ་འོཁཐོརེ་གྱ་ཞི ཕྱིགོ
ཐོ སོ་མཚོམསོ་སུ་བོཞིགོ
ཡཞིན་ནའོངོ་། ཉཞི་མའོཞི་དེཀརེ་ངོཐོགོསོ་འོདེཞི་རུ། ཡངོ་ལཱ་དེཏེ་དེགོ་གོཞི་
འོཐོདེ་སྣེངོ་ལ་འོདེཐོ ་སྣེངོ་དེངོ་དྲོདེཐོ ་ཁལ
ཐོ ་ཅ་ཞི ཡངོ་མ་ཞི འོདུགོ
ཁཐོསོ་རེངོ་གོཞི་དེཔཏེ་ཁུགོ་ནགོ་པཐོ་ལསོ་བྱངོ་ཆུབོ་ལམ་རེཞིམ་གྱཞི་དེཔཏེ་
ཆེ་ཞིཞིགོ་བླངོསོ་ཏཏེ། ཐོཐོགོ་མརེ་མགོཐོ་ལ་ཁྱེཏེརེ་ནསོ་དེཔཏེ་ཆེརེ་ཐོཐོདེ་པ་
གོཏུགོསོ་ཤིཞིངོ་། དེཏེ་ནསོ་དེཔཏེ་ཆེ་ལགོ་ཏུ་བོཟུངོ་སྟེཏེ་ཡརེ་མཆེཐོངོ་ཐོཏེངོསོ་
ཤིཞིགོ་གོཞིསོ་ཅཐོགོ་ཙེཚེརེ་བུདེ་པ་དེངོ་། ངོཐོསོ་སྙཐོམསོ་ཅཐོགོ་ཙེཚེ་གྲུ་བོཞིཞི་འོམ་
ཅཐོགོ་ཙེཚེའོ་ཞི ཡངོ་ལཱའོཞི་དེཀྱཞིལ་འོཁཐོརེ་གྱ་ཞི ལྟེ་ཏེ བོརེ་སྐྱོལ
ཞི ་ཀྲུངོ་དུ་ཙེགོཚོ གོ་ལརེཏེ ་
སྦྲངོ་མ་ཆེ་གོཅཞིགོ་གོཡཐོ་བོ་ལྟེ་བུའོཞི་མཞིགོ་ཟུངོ་བོཙུམསོ་ཏཏེ། སྐོདེ་གོསོངོ་
མཐོཐོན་པསོཐོ ་བྱངོ་ཆུབོ་ལམ་རེམཞི ་གྱ་ཞི དེཔཏེ་ཆེ་དེབྱངོསོ་ལ་གྱརེཏེ ་བྱུངོ་།
སློཐོབོ་གྲོཐོགོསོ་གོསོལ་སྒྲཐོན་དྲོཐོསོ་ཇ་བོཏུངོསོ་ཏཏེ་ཕྱིཞིརེ་སློཐོབོ་ཁངོ་དུ་
བོསློཏེབོསོ་པ་ན། སློཐོབོ་གྲོཐོགོསོ་བོདེཏེ་གྲོཐོལ་སློཐོབོ་ཁངོ་གོཞི་ཅཐོགོ་ཙེཚེའོ་ཞི ཡངོ་
ལཱའོཞི་དེཀྱཞིལ་འོཁཐོརེ་དུ་ཙེཚོགོ་ཅཞིངོ་། མཞིགོ་ཟུངོ་ཆེཏེ་རུ་བོགྲོདེ་ནསོ་བྱངོ་
ཆུབོ་ལམ་རེཞིམ་འོདེཐོན་པའོཞི་རྣམ་པ་དེཏེ་གོསོལ་བོཐོརེ་རེཞིགོ་མྱོཐོངོ་བོ་སློཐོབོ་
གྲོཐོགོསོ་གོཞིན་གྱ་ཞི ངོགོ་ལསོ་ཐོསོ
ཐོ །
དེཏེའོ་ཞི རྗེསོཏེ ་སུ། སློཐོབོ་གྲོགོཐོ སོ་གོསོལ་སྒྲནཐོ ་གྱསོཞི ་སློབོཐོ ་གྲོགོཐོ སོ་བོདེཏེ་
གྲོཐོལ་སྨྱོསོཐོ ་འོདུགོ་ཟེརེཏེ །
ཨིཞི།
འོབོབོ་ཀྱཞིན་འོདུགོ་ཨིངོ་། འོབོབོ་ཀྱཞིན་འོདུགོ རྨ་ཆུ། ཁྲིཞི་ཀ་
རྫོཐོངོ་མཁརེ་གྱ་ཞི སྐོ་རེགོསོ་རེངོཞི ་མརེཐོ ་འོབོཐོདེ་པའོཞི་རྨ་ཆུ།
རྒྱངོ་རེཞིངོ་གོཞི་མཛེཚེསོ་ལྗོཐོངོསོ་གོངོ་ཞིཞིགོ་ལ་ལྟེདེ་མཐོརེ་བྲིཏེལ་བོ་དེངོ་
འོདྲོ་སྟེཏེ། ལྷུངོ་ལྷུངོ་གོཞི་གླུ་ཡངོ་ལཏེན་ཁཐོམ་མཏེདེ་པརེ་སྨདེ་རྒྱ་མཚོཚོའོཞི་

རྩོམ་་སྒྲིག
རྩོམ
སྒྲིག་་པ། ཚེ
ཚེ་་རིང
རིང་་བཀྲ
བཀྲ་་ཤིས
ཤིས།།

རྒྱལ་་ཡོངས
རྒྱལ
ཡོངས་་བོད
བོད་་ཀྱིཀྱི་་སྒྲུང
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སྐབས་་ལྔལྔ་་པ།（22
22）
）
ཕྱིཐོགོསོ་སུ་འོབོབོ་ཀྱཞིན་འོདུགོ འོབོབོ་ཀྱཞིན་འོདུགོ ཁྲིཞི་ཀ་རྫོཐོངོ་མཁརེ་
གྱཞི་སྐོ་རེགོསོ་རེངོཞི ་མརེཐོ ་འོབོཐོདེ་པའོཞི་རྨ་ཆུ། རྨ་ཆུ།
ཉཞིན་ཞིཞིགོ་གོཞི་ཕྱིཞི་དྲོཐོའོ ཚི་སློཐོབོ་ཕྱིཞིའོ་ཞི བྱཏེདེ་སྒཐོའོ ཚི་དུསོ་སུ། སློཐོབོ་གྲོཐོགོསོ་
བོདེཏེ་གྲོཐོལ་ཐོཐོ་ཡཐོརེ་བོཞིཞིན་སློཐོབོ་ཁངོ་གོཞི་སྒཏེའུ་ཁུངོ་འོགྲོམ་དུ་འོགྲོཏེངོ་སྟེཏེ།
ལུསོ་པ་ཐོ ཅུངོ་ཟེདེ་ཀྱངོ་མ་ཞི འོགུལ་བོརེ་ཕྱི་ཞི རེལ
ཐོ ་ལ་ཅརེཏེ ་འོདུགོ
སློཐོབོ་གྲོཐོགོསོ་བོདེཏེ་གྲོཐོལ་གྱཞིསོ་སྒཏེའུ་ཁུངོ་ཕྱིཞི་རེཐོལ་གྱཞི་སློཐོབོ་གྲྭའོཞི་རེ་
སྐོཐོརེ་ནངོ་སློཐོབོ་སྤྱིཞི་དེཔལ་ལྡན་རྒྱབོ་ལགོ་བོཅསོ་ནསོ་གོ་ལཏེརེ་འོགྲོཐོ་བོ་
མཐོཐོངོ་།
གློཐོ་བུརེ། སློཐོབོ་གྲོཐོགོསོ་བོདེཏེ་གྲོཐོལ་གྱཞིསོ་ཧ་ཅངོ་འོགོངོསོ་ཆེཏེ་བོའོཞི་
དེཐོན་དེགོ་ཅཞི་ཞིཞིགོ་དྲོན་པ་ནངོ་བོཞིཞིན་ཐོདེ་ཀརེ་སློཐོབོ་ཁངོ་ཕྱིཞི་རེཐོལ་ལ་
བོརྒྱུགོསོ་ཤིཞིངོ་། སློཐོབོ་སྤྱིཞི་དེཔལ་ལྡན་གྱཞི་རྩིཞིབོ་ལ་སོཐོངོ་ནསོ་མཏེ་ཏཐོགོ་
བོཞིདེ་པ་ལྟེ་བུའོཞི་འོཛུམ་མདེངོསོ་ཤིཞིགོ་ཕྱུངོ་སྟེཏེ། སློཐོབོ་སྤྱིཞི་དེཔལ་ལྡན་
ལ་ཆེཐོསོ་ཐོམསོ་ཅདེ་ཀྱཞི་རེངོ་བོཞིཞིན་ཅཞི་ཞིཞིགོ་ཡཞིན་པ་དེངོ་། མཞི་རྟགོ་པ་
ཟེཏེརེ་བོ་གོངོ་ལ་གོ་ཐོ ཞིསོ
ཏེ ་དྲོསོ
ཞི ་བྱུངོ་།
སློཐོབོ་སྤྱིཞི་དེཔལ་ལྡན་གྱཞིསོ་ཅཞི་བྱུངོ་གོནསོ་ཚུལ་གྱཞི་ཧ་མ་གོཐོ་བོརེ་
སློཐོབོ་གྲོཐོགོསོ་བོདེཏེ་གྲོཐོལ་གྱཞི་ངོཐོ་ལ་ཅཏེརེ་ཏཏེ་རེཏེ་ཞིཞིགོ་ལུསོ་པ་ན། གློཐོ་བུརེ།
སློཐོབོ་གྲོཐོགོསོ་བོདེཏེ་གྲོཐོལ་གྱཞིསོ་རེངོ་གོཞི་རྐངོ་སྣེམ་སྔཐོན་པཐོའོ་ཚིབོརླ་ཁུགོ་
ལསོ་སྲན་མ་སྤརེ་གོངོ་བླངོསོ་ནསོ་ཁ་གོཏདེ་གྱངོ་ངོཐོསོ་སུ་གོཅཐོལ་བོ་
དེངོ་། དེཏེ་ནསོ་སྡཞིགོསོ་མཛུབོ་ཀྱཞིསོ་སོ་རུ་འོཐོཐོརེ་ཞིཞིངོ་གོངོ་སོརེ་འོདྲོཞིལ་
བོའོཞི་སྲན་རེཞིལ་དེགོ་བོསྟེན་ཏཏེ། ཧ་ཅངོ་གོཟེབོ་ནན་གྱཞིསོ་འོདེཞི་ནཞི་
ཆེཐོསོ་སོ།ཐོ ། འོདེཞི་ན་ཞི མ་ཞི རྟགོ་པའོཐོ་ཞིསོ
ཏེ ་བོཤིདེ་དེ།ཐོ །
ལྷུངོ་ལྷུངོ་གོཞི་གླུ་ཡངོ་ལཏེན་ཁཐོམ་མཏེདེ་པརེ་སྨདེ་རྒྱ་མཚོཚོའོ་ཞི ཕྱིཐོགོསོ་
སུ་འོབོབོ་ཀྱཞིན་འོདུགོ འོབོབོ་ཀྱཞིན་འོདུགོ རྒྱངོ་རེཞིངོ་གོཞི་མཛེཚེསོ་
ལྗོཐོངོསོ་གོངོ་ཞིཞིགོ་ལ་ལྟེདེ་མཐོརེ་བྲིཏེལ་བོ་དེངོ་འོདྲོ་སྟེཏེ། རྨ་ཆུ། ཁྲིཞི་ཀ་རྫོཐོངོ་
མཁརེ་གྱ་ཞི སྐོ་རེགོསོ་རེངོཞི ་མརེཐོ ་འོབོཐོདེ་པའོཞི་རྨ་ཆུ།
འོབོབོ་ཀྱཞིན་འོདུགོ འོབོབོ་ཀྱཞིན་འོདུགོ་ཨིངོ་། ཁྲིཞི་ཀ་རྫོཐོངོ་
མཁརེ་གྱ་ཞི སྐོ་རེགོསོ་རེངོཞི ་མརེཐོ ་འོབོཐོདེ་པའོཞི་རྨ་ཆུ། རྨ་ཆུ།
དེཏེའོཞི་རྗེཏེསོ་སུ། སློཐོབོ་སྤྱིཞི་དེཔལ་ལྡན་གྱཞིསོ་སློཐོབོ་གྲོཐོགོསོ་བོདེཏེ་
གྲོཐོལ་སྨྱོསོ
ཐོ ་འོདུགོ་ཟེརེཏེ །
ཨུ།།
ཨུ
ཉཞིན་ཞིཞིགོ་གོཞི་སྔ་དྲོཐོའོ་ཚིརྩིཞིསོ་རེཞིགོ་སློཐོབོ་ཁྲིཞིདེ་འོཚོཚོགོསོ་པ་ན། དེགོཏེ་
རྒན་སྟེཐོབོསོ་རྒྱསོ་ཡཐོངོ་ནསོ་ཁ་སོངོ་བོཞིགོ་པའོཞི་ལསོ་བྱ་མྱུརེ་དུ་ཕྲཞིསོ་
ཞིཏེསོ་བོསྐུལ་ཏཏེ། ལྗོཞིདེ་ཏཞིགོ་གོཏེརེ་གོནསོ་པའོཞི་རེངོ་གོཞི་མགོཐོ་བོཐོ་བོསྐྱོཐོརེ་
ནསོ་ཕྱིརེཞི ་གོཞུངོ་ལསོ་ཁངོ་ལ་ལགོ
ཐོ
སློཐོབོ་ཁངོ་དུ། སྙུ་གུ་ཤིཐོགོ་བུ་རུ་འོགུལ་བོའོཞི་སྒྲ་ཁཐོ་ན་ལསོ་ཅཞི་
ཡངོ་མ་ཞི ཐོསོ
ཐོ །
སློཐོབོ་ཁངོ་དུ། སློཐོབོ་གྲོཐོགོསོ་ཚོཚོསོ་ཁ་ཁུ་སོཞིམ་མཏེརེ་རེངོ་རེངོ་གོཞི་
ལསོ་བྱ་འོབྲིཞི་བོཞིཞིན་འོདུགོ
གློཐོ་བུརེ། སློཐོབོ་ཁངོ་གོཅཞིགོ་གོཞི་འོདུགོ་རེཐོགོསོ་བོཀྲ་ཤིཞིསོ་མཚོཚོསོ་
གློལ་སྒྱིཞིངོ་རེཞིངོ་པཐོ་ཞིཞིགོ་བྱསོ་ཏཏེ་ལགོ་ཟུངོ་རེཞིངོ་དུ་བོརྐྱངོསོ། འོདུགོ་
རེཐོགོསོ་བོཀྲ་ཤིསོ
ཞི ་མཚོཚོསོ་གློལ་སྒྱིངོཞི ་བྱསོ་ཏ་ཏེ ལགོ་ཟུངོ་རེངོཞི ་དུ་བོརྐྱངོསོ་
པསོ། མཉམ་མ་བོཞིགོ་པརེ་ལགོ་པ་ཡ་གོཅཞིགོ་གོཞིསོ་བླཐོ་རྩིཏེ་གོཅཞིགོ་ཏུ་

བོསྒྲཞིམསོ་ནསོ་ལསོ་བྱ་འོབྲིཞི་བོའོཞི་སློབོཐོ ་གྲོགོ
ཐོ སོ་བོདེཏེ་གྲོལ
ཐོ ་གྱ་ཞི གྲུ་སྣེ་ཏེ དྲོགོ་
ཏུ་བོསྒུལ་བྱུངོ་།
“ ཨི་རེཐོགོ མ་བོསྒུལ། མ་བོསྒུལ་ཡ། ཁྱེཐོདེ་ཀྱཞིསོ་ཡཞིགོ་འོབྲིཞི་
ཤིཞིགོ་གོསོ
ཞི ་མ་བོསྒུལ་ཞིསོ
ཏེ ་ཁ་དེཔཏེ་ཡདེཐོ ་པ་མ་གོའོཐོ མ། ”
སློཐོབོ་གྲོཐོགོསོ་བོདེཏེ་གྲོཐོལ་གྱཞིསོ་ཤིཞིན་ཏུ་མ་དེགོའོ་མ་རེངོསོ་པའོཞི་
ཉམསོ་ཤིཞིགོ་བོསྟེན་ཅཞིངོ་། མདུན་གྱཞི་ཅཐོགོ་སྒམ་ལསོ་ཞི་སྙུགོ་གོཞིཐོགོ་
བྱཏེདེ་ཀྱ་ཞི ལྟེབོཏེ ་གྲོ་ཞི ཆུངོ་ཆུངོ་ཞིགོཞི ་བླངོསོ་ཏ།ཏེ ཐོཐོགོ་མརེ་ཅགོཐོ ་ཙེའོཚེ ་ཞི དེཀྱཞིལ་དུ་
གོཞུངོ་ཤིནཞི ་ཏུ་ཕྲ་ཞིངོཞི ་སྲདེཞི ་རེངོཞི ་བོའོཞི་ཤིངོཞི ་ཤུརེ་ཞིགོཞི ་བོཏཐོདེ་ཅངོཞི ་། དེཏེ་ནསོ་ཞི་
སྙུགོ་གོསོཞི ་ཤིནཞི ་ཏུ་ཕྲ་ཞིངོཞི ་སྲདེཞི ་རེངོཞི ་བོའོཞི་ཤིངོཞི ་ཤུརེ་དེ་ཏེརུ་རྟགོསོ་ནགོ་པ་ཐོཞིགོཞི ་
འོཐོདེ་ཀྱགོཞི ་གོརེཏེ ་བོརྒྱབོ།
རྩིཞིབོ་ཀྱ་ཞི འོདུགོ་རེགོ
ཐོ སོ་བོཀྲ་ཤིསོ
ཞི ་མཚོཚོསོ་སློབོཐོ ་གྲོགོ
ཐོ སོ་བོདེཏེ་གྲོལ
ཐོ ་
གྱཞིསོ་དེ་ཏེ ལྟེརེ་མ་རེངོསོ་མ་འོཐོདེ་པའོཞི་ཉམསོ་ཤིགོཞི ་བོསྟེན་ཏ།ཏེ ཐོཐོགོ་མརེ་
ཅཐོགོ་ཙེའོཚེ ་ཞི དེཀྱཞིལ་དུ་གོཞུངོ་ཤིནཞི ་ཏུ་ཕྲ་ཞིངོཞི ་སྲདེཞི ་རེངོཞི ་བོའོཞི་ཤིངོཞི ་ཤུརེ་ཞིགོཞི ་
བོཏཐོདེ་ཅཞིངོ་། དེཏེ་ནསོ་ཞི་སྙུགོ་གོཞིསོ་ཤིཞིན་ཏུ་ཕྲ་ཞིཞིངོ་སྲཞིདེ་རེཞིངོ་བོའོཞི་ཤིཞིངོ་
ཤུརེ་དེཏེ་རུ་རྟགོསོ་ནགོ་པཐོ་ཞིཞིགོ་བོརྒྱབོ་པ་མཐོཐོངོ་ཙེ་ན། རེངོ་གོཞི་ནངོ་
སོཏེམསོ་ཨི་ལངོཐོ ་མ་ཏེ ལངོཐོ ་དེ་ཏེ ཉདེཞི ་ཧ་ཅངོ་མ་དེགོའོ་མ་སྐྱོདེཞི ་པརེ་གྱུརེ་ཞིངོཞི ་།
འོགོཐོགོ་པརེ་དེཀའོ་བོའོཞི་ཞི་ཏེ སྡངོ་ཞིགོཞི ་ཀྱངོ་ངོངོ་གོསོཞི ་སྐྱོ།ཏེ
སློཐོབོ་གྲོཐོགོསོ་བོདེཏེ་གྲོཐོལ་དེངོ་འོདུགོ་རེཐོགོསོ་བོཀྲ་ཤིཞིསོ་མཚོཚོསོ་
འོདེཞི་ལྟེརེ་ཅཐོགོ་ཙེཚེ་བོརྩིདེ་དེཏེ། བོརེ་ལ་གློཐོ་བུརེ་བོའོཞི་མཞི་མཐུན་འོགོལ་
རྩིཐོདེ་དྲོགོ་པཐོ་ཞིཞིགོ་ཤིཐོརེ་སོཐོངོ་།
སྐོབོསོ་དེཏེརེ། སློཐོབོ་གྲོཐོགོསོ་བོདེཏེ་གྲོཐོལ་ཁ་སྤཐོ་ཁ་ནསོ་ལངོསོ་ཤིཞིངོ་
ཞིཏེ་སྤཐོ་གོཏཞིངོ་ནསོ་ལངོསོ་ཏཏེ། ཅལ་སྒྲ་དེངོ་བོཅསོ་འོདུགོ་རེཐོགོསོ་བོཀྲ་
ཤིཞིསོ་མཚོཚོ་ལ་འོགྲོམ་ལྕགོ་ཚོ་ཐོགོ་ཆེདེཐོ ་པ་ཞིགོ
ཞི ་གོཞུསོ།
འོདུགོ་རེཐོགོསོ་བོཀྲ་ཤིཞིསོ་མཚོཚོ་སྐོདེ་གོསོངོ་མཐོཐོན་པཐོསོ་ངུསོ་
ཏཏེ། ཕྱིཞིརེ་མཞིགོ་ཙེམ་ཡངོ་མཞི་འོཕེཏེན་པརེ་འོཛེཚིན་བོདེགོ་དེབྱངོསོ་ཅན་
ལྷ་མཐོའོ་ཚིགོཞུངོ་ལསོ་ཁངོ་ལ་བོརྒྱུགོསོ།
སློཐོབོ་ཐུན་བོཞིཞི་པ་གྲོཐོལ་བོའོཞི་རྗེཏེསོ་སུ། འོཛེཚིན་བོདེགོ་དེབྱངོསོ་
ཅན་ལྷ་མཐོསོ་སློཐོབོ་གྲོཐོགོསོ་བོདེཏེ་གྲོཐོལ་རེངོ་གོཞི་གོཞུངོ་ལསོ་ཁངོ་དུ་
བོཐོསོ་ཤིཞིངོ་། སློཐོབོ་ཁངོ་གོཞི་གོནསོ་ཚུལ་གློཐོ་བུརེ་བོ་དེཏེའོཞི་ཡཐོངོ་ཁུངོསོ་
རྩི་བོ་དེངོ་འོཕེཏེལ་རེཞིམ་ཕྱིཞིསོ་བྱུངོ་མཐོའོ་དེགོ་རེཏེ་རེཏེ་བོཞིཞིན་རྩིདེ་
བོཅདེ་བྱུངོ་།
ཡཞིན་ནའོངོ་། སློཐོབོ་གྲོཐོགོསོ་བོདེཏེ་གྲོཐོལ་གྱཞིསོ་གོཞུངོ་ལསོ་ཁངོ་
དུ་འོཛེཚི ན་བོདེགོ་དེབྱངོསོ་ཅན་ལྷ་མཐོ ་ལ་ཚོཚི གོ་ལཐོ གོ་བོརྒྱབོ་སྟེཏེ །
འོཛེཚིན་བོདེགོ་དེབྱངོསོ་ཅན་ལྷ་མཐོ་འོཛེཚིན་གྲྭའོཞི་སློཐོབོ་མརེ་ཕྱིཐོགོསོ་
རེཞིསོ་འོཐོཏེན་འོཁྱེཏེརེ་ཆེཏེ་བོ་དེངོ་། རེངོ་ཉཞིདེ་འོཛེཚིན་བོདེགོ་དེབྱངོསོ་
ཅན་ལྷ་མཐོའོ་ཚི འོཛེཚིན་གྲྭ་དེཏེ་གོརེ་གོཏན་ནསོ་སྡཐོདེ་མཞི་འོདེཐོདེ་ཚུལ་
གློཏེངོསོ་ཡཐོངོ་།
གློཐོ་བུརེ། འོཛེཚིན་བོདེགོ་དེབྱངོསོ་ཅན་ལྷ་མཐོ་འོཚོཚིགོ་པ་གོཏཞིངོ་
ནསོ་ཟེཐོསོ་ཏཏེ་ངོཐོ་མདེཐོགོ་དེམརེ་ནགོ་ཏུ་འོགྱུརེ་ཞིཞིངོ་། སྐོདེ་འོགྲོགོསོ་
དེངོ་བོཅསོ་ཁྱེཐོདེ་རེངོ་ངོ་ཡཞི་འོཛེཚིན་གྲྭརེ་སྡཐོདེ་མཞི་འོདེཐོདེ་ན། མྱུརེ་དུ་
འོཛེཚིན་གྲྭ་གོཞིན་པརེ་སྤཐོརེ་ཞིཞིགོ་ཅཏེསོ་ལྷཐོགོ་ལྷཐོགོ་གོདུ་བོའོམ་རྙེཞི་
ལསོ་ཐོརེ་བོའོཞི་གོཅན་གོཟེན་ལ་དེཐོ་བོསྡཐོ་བོའོཞི་ཁྲིཐོ་གོཏམ་ཞིཞིགོ་ཤིཐོརེ་
སོཐོངོ་། ཁཐོསོ་ཕྱིཞིརེ་འོཛེཚིན་བོདེགོ་དེབྱངོསོ་ཅན་ལྷ་མཐོ་ལ་འོཛེཚིན་གྲྭ་
སྤརེ་ན་ཨིཐོངོ་སྟེཏེགོསོ་འོཁྱེཏེརེ་ཆེཐོགོ་གོམ་ཞིཏེསོ་དྲོཞིསོ་པསོ། འོཛེཚིན་
བོདེགོ་དེབྱངོསོ་ཅན་ལྷ་མཐོསོ་ཐོདེ་ཀརེ་ཆེཐོགོ་ཅཏེསོ་ལན་བོཏབོ།
འོཛེཚིན་བོདེགོ་དེབྱངོསོ་ཅན་ལྷ་མཐོསོ་དྲོཐོསོ་ཇ་བོཏུངོསོ་ཏཏེ།
སློཐོབོ་ཁངོ་དུ་སློཐོབོ་མའོཞི་སློཐོབོ་སྦྱོཐོངོ་གོནསོ་ཚུལ་ལྟེ་རྟཐོགོ་ལ་ཡཐོངོ་
བོའོཞི་ཚོཚེ་ན། རེངོ་གོཞི་འོཛེཚིན་གྲྭའོཞི་སློཐོབོ་མ་གོཅཞིགོ་ཀྱངོ་མཞི་འོདུགོ་
པརེ་སློཐོབོ་ཁངོ་ཤིཞིན་ཏུ་འོཇམ་ཐོཞིངོ་ངོཏེརེ་ལྷཞིངོ་འོཇགོསོ་སོཏེརེ་འོདུགོ
པརེ་་ངོཐོསོ14པརེ
པརེ་་གོཟེཞིགོསོ།
སོ། ）
（འོཕྲཐོ་མ་པརེ

