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དགེསྐེ་རྒནི་དབྱེངོསི་ཅེནི་ལྷ་མོསློ་སློསློབོ་ཁོངོ་དངོ་འིབྲིལེ་ལེ་ཉསྐེ་
བོའིའི་མོཚམོསི་སུ། གློསློ་བུར་རངོ་གེའི་རྒྱབོ་ཕྱོསློགེསི་ནིསི་སིའིར་སིའིར་སིའིར་
གྱའི་སྒྲི་གེཉསློམོ་པོསློ་ཞའིགེ་རྣ་བོའིའི་བུ་གེར་ཡངོ་ཡངོ་འིཁོསློར་ཡསློངོ་། མོསློ་
སློསློབོ་ཁོངོ་གེའི་གེཞུགེ་གེའི་སྙའིགེསི་སྒོམོ་འིགྲོམོ་དུ་ཕྱོའིནི་ནིསི་གེ་ལེསྐེར་
ཞའིབོ་ཏུ་བོལྟསི་པོ་ནི། སློསློབོ་གྲོསློགེསི་བོདསྐེ་གྲོསློལེ་གྱའིསི་མོགེསློ་བོསློ་བོསྒུར་
ཞའིངོ་རྣམོ་རའིགེ་བོསྒྲིའིམོསི། སྐསྐེད་པོ་འིཁྱོསློགེསི་ཤིའིངོ་མོའིགེ་ཟུངོ་ཅེསྐེར།
གེངོ་ནིསི་ཁྱོསྐེར་ཡསློངོ་བོའིངོ་མོའི་ཤིསྐེསི་པོའིའི་ལྕེགེསི་སིསློགེ་ཆུངོ་ཆུངོ་ཞའིགེ་
ལེགེ་ཏུ་བོཟུངོ་སྟེསྐེ། སིའིར་སིའིར་སིའིར་གྱའི་སྒྲི་དངོ་བོཅེསི་ཅེསློགེ་ཙཙེ་ནིར་མོསློ་
ཞའིགེ་དུམོ་བུ་གེཉའིསི་སུ་གེཅེསློད་པོ་མོཐསློངོ་།
མོཚམོསི་དསྐེར། འིཛིཛིནི་བོདགེ་དབྱེངོསི་ཅེནི་ལྷ་མོསློསི་གེནིསི་
ཚུལེ་གྱའི་ཧ་ཅེའི་ཡངོ་མོ་གེསློ་བོར་གེནིསི་དསྐེར་ཧད་དསྐེ་རསྐེ་ཞའིགེ་ལུསི་ཤིའིངོ་།
དསྐེ་ནིསི་སློསློབོ་གྲོསློགེསི་བོདསྐེ་གྲོསློལེ་ལེ་ཡངོ་ཁྱོསློད་ཀྱིའིསི་འིདའི་ནི་ཅེའི་ཞའིགེ་
བྱེསྐེད་བོཞའིནི་ཡསློད་ཅེསྐེསི་དྲིའིསི་པོ་ནི། སློསློབོ་གྲོསློགེསི་བོདསྐེ་གྲོསློལེ་གྱའིསི་
འིཛིཛིནི་བོདགེ་དབྱེངོསི་ཅེནི་ལྷ་མོསློ་མོཐསློངོ་སྟེསྐེ། ལྕེསྐེ་བོསྣར་ཞའིགེ་བྱེསི་
པོ་དངོ་། ཨསློངོ་སྟེསྐེགེསི་གེཅེའིགེ་པུ་འིཁྱོསྐེར་ཏསྐེ་སིསློངོ་ནི། བོསྣུར་སིའིའི་
འིཛིཛིནི་གྲྭ་དསྐེར་ངོ་ལེ་ཅེསློགེ་ཙཙེ་མོའི་འིདུགེ དསྐེ་བོསི། ངོསི་རངོ་གེའི་ཅེསློགེ་
ཙཙེའིངོ་འིཁྱོསྐེར་རྒྱུ་ཡའིནི། ངོ་གེཟསི་ནིསི་ཅེསློགེ་ཙཙེ་ལེསྐེནི་དུ་ཡསློངོ་བོ་ཡའིནི་
ཞསྐེསི་ལེནི་བོཏབོ་བྱུངོ་།
དསྐེའིའི་རྗེསྐེསི་སུ། འིཛིཛིནི་བོདགེ་དབྱེངོསི་ཅེནི་ལྷ་མོསློསི་སློསློབོ་
གྲོསློགེསི་བོདསྐེ་གྲོསློལེ་སྨྱོསློསི་འིདུགེ་ཟསྐེར།
ཨསྐེ།
ཁོ་སིངོ་། སློསློབོ་གྲོསློགེསི་བོདསྐེ་གྲོསློལེ་ལེགེ་གྲུགེ་རྩེསྐེད་ཐངོ་དུ་ལེགེ་
གྲུགེ་རྩེསྐེད་པོའིའི་སྐབོསི་སུ། མོཐསློ་གེསུམོ་གྱའི་སློསློབོ་མོ་ཞའིགེ་ལེ་ལུསི་
ཐསློད་མོ་ཐུགེ་ཞསྐེ་སྣངོ་བོ་མོ་འིགྲོའིགེ་པོར་རྡུངོ་རསྐེསི་བོརྒྱབོ་སྟེསྐེ། མོཐསློ་
གེསུམོ་སློསློབོ་མོ་དསྐེའིའི་མོགེསློ་བོསློ་བོཅེགེ་ནིསི་ཁྲིགེ་མོངོ་པོསློ་ཞའིགེ་བོཞུར་
བྱུངོ་།
དསྐེ་རའིངོ་། མོཐསློ་གེཉའིསི་སློསློབོ་རའིམོ་གྱའི་ཁོགེ་སྤྱིའི་དཔོལེ་ལྡནི་གྱའིསི་
སློསློབོ་གྲོསློགེསི་བོདསྐེ་གྲོསློལེ་གྱའིསི་རྡུངོ་རསྐེསི་བོརྒྱབོ་པོའིའི་གེནིསི་ཚུལེ་གེསློ་
བོསི། གེཟསི་ནིསི་སློསློབོ་གྲོསློགེསི་བོདསྐེ་གྲོསློལེ་རངོ་གེའི་སློསློབོ་རའིམོ་གྱའི་
གེཞུངོ་ལེསི་ཁོངོ་དུ་བོསློསི་ཤིའིངོ་། གེནིམོ་གེཤིའིསི་བོཙཙོགེ་པོསློའི་ཛིཀློསློངོ་དུ་
ནིམོ་མོཁོར་རྒྱུ་བོའིའི་སྤྲིའིནི་གེནིགེ་དུམོ་བུ་ཞའིགེ་དངོ་འིདྲི་བོར། ཐད་
ཀོར་ངོསློ་གེནིགེ་སྟེསྐེ་ཁྱོསློད་རངོ་སློསློབོ་གྲྭ་ལེསི་འིཕུད་རྒྱུ་ཡའིནི། ད་ཕྱོའིར་སིསློངོ་
ནིསི་ཡུལེ་དུ་འིགྲོསློ་བོའིའི་ལེམོ་ལེ་ལེངོསློ སི་ཞསི
སྐེ ་ལེབོ་བྱུངོ་།
སློསློབོ་གྲོསློགེསི་བོདསྐེ་གྲོསློལེ་གྱའིསི་ཁོགེ་སྤྱིའི་དཔོལེ་ལྡནི་གྱའི་སྔུནི་དུ་
རངོ་ཉསྐེསི་ཐམོསི་ཅེད་ཁོསི་བླངོསི་ཤིའིངོ་། རངོ་ཉའིད་སློསློབོ་གྲྭ་ལེསི་
སྒོསློར་མོའི་འིཕུད་པོའིའི་ཞུ་བོ་ལེནི་མོངོ་འིཐསྐེནི་ཡངོ་། གེནིསི་ཚུལེ་གྱའི་
འིཕསློ་འིགྱུར་ལེ་ཕནི་རྟ་རྔ་ཙམོ་ཡངོ་མོ་ཐསློགེསི། སྐབོསི་དསྐེར། དགེསྐེ་
རྒནི་ཆསློསི་ཉའིད་འིབུམོ་འིཛུམོ་དངོ་བོཅེསི་ཁོགེ་སྤྱིའི་དཔོལེ་ལྡནི་གྱའི་
གེཞུངོ་ལེསི་ཁོངོ་ལེ་འིཛུལེ་ཡསློངོ་།
སློསློབོ་གྲོསློགེསི་བོདསྐེ་གྲོསློལེ་སློསློབོ་རའིམོ་གེཞུངོ་ལེསི་ཁོངོ་གེའི་སྒོསློར་
བུད་བྱུངོ་།
གློསློ་བུར་འིཇིའིགེསི་རུངོ་འིཐབོ་འིཁྲུགེ་གེའི་གེཡུལེ་སིར་བོཟུངོ་
བོའིའི ་ དམོགེ་ཕྲུགེ་ངོསློ ་ སྡུགེ་ཅེའི གེ ་དངོ་མོཚུངོསི་པོར། ཁོསློ སི ་རྐངོ་
གེཉའིསི་སི་ལེ་བོརྟནི་པོསློར་བོཙུགེསི་ཤིའིངོ་ལེགེ་ཟུངོ་བོརླ་ཟུར་དངོ་
མོཉམོ་འིགྲོསློའི་ཛིདྲིངོ་ཐའིགེ་གེཅེའིགེ་ཏུ་བོསྲིའིངོསི་ཏསྐེ། སློསློབོ་རའིམོ་གེཞུངོ་
ལེསི་ཁོངོ་གེ་འི སྒོ་སློ ཁོའིའི་གྱངོ་འིགྲོམོ་དུ་དྲིངོ་མོརསློ ་ལེངོསི་ནིསི་བོསྡད་ཡདསློ །
སློསློབོ་རའིམོ་གེཞུངོ་ལེསི་ཁོངོ་གེའི་སྒོསློ་འིགྲོམོ་དུ། ཡངོ་ནི། ཁོགེ་
སྤྱིའི་དཔོལེ་ལྡནི་གྱའི་གེཞུངོ་ལེསི་ཁོངོ་གེའི་སྒོསློ་ཟུར་དུ། སློསློབོ་གྲོསློགེསི་
བོདསྐེ་གྲོསློལེ་གྱའིསི་ཁོགེ་སྤྱིའི་དཔོལེ་ལྡནི་ལེསི་ཀོ་གྲོསློལེ་ནིསི་གེཞུངོ་ལེསི་
ཁོངོ་ལེསི་སྒོསློར་འིབུད་པོར་ཡུནི་རའིངོ་ཞའིགེ་ལེ་བོསྒུགེསི་ཤིའིངོ་རསྐེ།
ཉའིནི་གེཅེའིགེ་གེའི་སློསློབོ་ཁྲིའིད་མོཐའི་མོའིའི་གྲོསློལེ་བོརྡ་དསྐེ་ལྷངོ་ལྷངོ་
ལྷངོ་གྲོགེ་པོ་ནི། ཁོགེ་སྤྱིའི་དཔོལེ་ལྡནི་གྱའིསི་ཀོསློ་ཁུགེ་ནིགེ་པོསློ་ཞའིགེ་
མོཆནི་ལེ་བོཙཛིར་ནིསི་སློསློབོ་རའིམོ་གེཞུངོ་ལེསི་ཁོངོ་གེའི་སྒོསློར་བུད་
ཅེའིངོ་། སློསློབོ་གྲོསློགེསི་བོདསྐེ་གྲོསློལེ་མོ་རའིགེ་ཁུལེ་གྱའིསི་མོའིགེ་ཟུར་ཙམོ་

བསྡུས་རྩོརྩོམ།
ཡངོ་མོའི་འིཕསྐེནི་པོར་གེ་ལེསྐེར་སློསློབོ་གྲྭའིའི་སྒོསློ་ཆསྐེནི་བོསྙསྐེགེསི་ཏསྐེ་མོདུནི་
ལེ་བུད་སིསློངོ་།
སློསློབོ་གྲོསློགེསི་བོདསྐེ་གྲོསློལེ་གྱའིསི་ཁོགེ་སྤྱིའི་དཔོལེ་ལྡནི་གྱའི་གེཞུགེ་
དསྐེད་དསྐེ་གེཏནི་ནིསི་མོ་བོཏངོ་བོར། རངོ་ཉའིད་སློསློབོ་གྲྭ་ལེསི་སྒོསློར་མོའི་
འིཕུད་པོའིའི་ཞུ་བོ་ཡངོ་ཡངོ་འིཐསྐེནི་ཞའིངོ་། རངོ་ཉའིད་ནིམོ་ཞའིགེ་ལེ་
ཁོགེ་སྤྱིའི་དཔོལེ་ལྡནི་དངོ་ལྷནི་དུ་སློསློབོ་གྲྭའིའི་སྒོསློ་ཆསྐེནི་ཁོ་རུ་སློསྐེབོསི་
པོའིངོ་མོ་ཚཙོར།
སློསློབོ་གྲྭའིའི་སྒོསློ་ཆསྐེནི་ཁོ་རུ། ཁོགེ་སྤྱིའི་དཔོལེ་ལྡནི་རངོ་གེའི་རླངོསི་
འིཁོསློར་ལེ་འིབུད་པོའིའི་སྐབོསི་སུ། གློསློ་བུར་ཁོ་ཕྱོའིར་འིཁོསློར་ནིསི་
སློསློབོ་གྲོསློགེསི་བོདསྐེ་གྲོསློལེ་ལེ་ད་ནིའི་ཁྱོསློད་ཀྱིའིསི་ཞུ་བོ་གེ་ཚཙོད་འིཐསྐེནི་ཡངོ་
ཕནི་མོའི་ཐསློགེསི། ཡུལེ་ལེ་སིསློངོ་། ཡུལེ་ལེ་སིསློངོ་སྟེསྐེ་ཟསློགེ་རྫིའི་ཙ་ཡ་ཞའིགེ་
བྱེསློསི་ཞསྐེསི་བོཤིད་ཅེའིངོ་། དསྐེ་ནིསི་སློསློབོ་གྲོསློགེསི་བོདསྐེ་གྲོསློལེ་ལེ་སྐད་ཆ་
ཚཛིགེ་གེཅེའིགེ་ཀྱིངོ་བོཤིད་དབོངོ་མོ་བྱེའིནི་པོར་ཐད་ཀོར་རླངོསི་
འིཁོསློ ར ་ལེ་ཁོ་ལེསློ ་ སྒྱུར་ནིསི། ནིམོ་རྒྱུནི་མོའི ་ མོངོ་པོསློ ་ ཞའི གེ ་གེའི སི
བོསྙལེ་ཡསློད་པོར་བོཤིད་པོའིའི་རངོ་ཁྱོའིམོ་གྲུ་བོཞའི་སྙསྐེགེ་
‘ བོདསྐེ་སྐྱིའིད ’
པོའིའི་ལེམོ་དུ་ཞུགེསི་སིསློངོ་།
སློསློབོ་གྲོསློགེསི་བོདསྐེ་གྲོསློལེ་ཁོགེ་སྤྱིའི་དཔོལེ་ལྡནི་གྱའི་རླངོསི་འིཁོསློར་
གེཞུགེ་དསྐེད་ནིསི་བོརྒྱུགེསི་ཏསྐེ་ཡུནི་རའིངོ་ཞའིགེ་ལེ་སིསློངོ་བོ་ནི། གློསློ་
བུར། སློསློབོ་གྲོསློགེསི་བོདསྐེ་གྲོསློལེ་གྱའིསི་ཁོགེ་སྤྱིའི་དཔོལེ་ལྡནི་གྱའི་རླངོསི་
འིཁོསློར་ལེམོ་འིགྲོམོ་ཞའིགེ་ཏུ་བོཞགེ་ཡསློད་པོ་མོཐསློངོ་།
ཁོགེ་སྤྱིའི་དཔོལེ་ལྡནི་རླངོསི་འིཁོསློར་ལེསི་སི་རུ་འིབོབོ་པོའིའི་
དུསི་དསྐེར། གློསློ་བུར་བོརྒྱུགེསི་ཏསྐེ་རྒྱབོ་ཕྱོསློགེསི་སུ་སློསྐེབོསི་པོའིའི་སློསློབོ་
གྲོསློགེསི་བོདསྐེ་གྲོསློལེ་གྱའིསི་ཁོགེ་སྤྱིའི་དཔོལེ་ལྡནི། དགེསྐེ་རྒནི་དཔོལེ་
ལྡནི། དགེསྐེ་རྒནི། ཁྱོསློད་ཀྱིའི་རླངོསི་འིཁོསློར་གྱའི་གེཞུགེ་སྒོམོ་ཁོ་གེཏནི་
མོའི ་འིདུགེ ངོ་གེཟསི་ནིསི་ཁྱོསྐེ ད ་ལེ་གེནིསི་ཚུལེ་འིདའི ་བོཤིད་དུ་
བོརྒྱུགེསི་ནིསི་ཡསློངོ་བོ་ཡའིནི་ཞསྐེསི་བོཤིད་པོ་ནི། ཁོགེ་སྤྱིའི་དཔོལེ་ལྡནི་
གྱའིསི་འིཛུམོ་དངོ་བོཅེསི་རླངོསི་འིཁོསློར་གྱ་འི གེཞུགེ་སྒོམོ་ཁོ་གེཏནི་ཞརསློ །
ངོའིའི་སློསློབོ་མོ་དགེའི་བོསློ། ངོའིའི་སློསློབོ་མོ་ཙ་ཡ་བོསློ། ཁྱོསློད་ད་ངོར། ཞསྐེ་གེའི་
ངོར། ད་ཁྱོདསློ ་སློབོསློ ་ཁོངོ་དུ་སིངོསློ ་ནིསི་དཔོསྐེ་ཆར་ལྟསི
སློ ་ཞསི
སྐེ ་སྨྲསི་བྱུངོ་།
དསྐེའི་འི རྗེསྐེསི་སུ། སློསློབོ་གྲོསློགེསི་བོདསྐེ་གྲོསློལེ་དགེའི་སྤྲིསློ་དངོ་བོཅེསི་
ཕྱོའིར་སློསློབོ་གྲྭར་ལེསློགེ
དསྐེའིའི་རྗེསྐེསི་སུ། སློསློབོ་གྲོསློགེསི་བོདསྐེ་གྲོསློལེ་གྱའིསི་ཉའིནི་དསྐེར་ལྷམོ་
ཡ་གེཅེའིགེ་བོསློར་སིསློངོ་བོ་མོ་ཤིསྐེསི་ཟསྐེར།
དསྐེའིའི་རྗེསྐེསི་སུ། ཁོགེ་སྤྱིའི་དཔོལེ་ལྡནི་གྱའིསི་སློསློབོ་གྲོསློགེསི་བོདསྐེ་
གྲོསློལེ་སྨྱོསློསི་འིདུགེ་ཟསྐེར།
ཨསློ།
སྐྱིསྐེསི་མོཆསློགེ་རངོ་གྲོསློལེ་ལེ་རྗེསྐེསི་དྲིནི་བྱེསྐེད་པོའིའི་དགེསློངོ་མོསློ་དསྐེར།
སློསློབོ་གྲོསློགེསི་བོདསྐེ་གྲོསློལེ་གྱའིསི་ཉལེ་ཁོངོ་དུ་ཆངོ་བོཏུངོསི་ནིསི་བོཟའི་
ཞའིངོ་། ངུ་ཞསློར་དགེསློད་ཞསློར་རངོ་མོསློསི་སྙནི་ངོགེ《ལེངོ་ཚཙོའིའི་རྦབོ་
ཆུ》དབྱེངོསི་སུ་གྱསྐེར་བྱུངོ་། སློསློབོ་གྲོསློགེསི་བོདསྐེ་གྲོསློལེ་གྱའིསི《ལེངོ་
ཚཙོའི་འི རྦབོ་ཆུ》དསྐེ་ལྟར་དབྱེངོསི་ལེ་གྱསྐེར་ཚུལེ་ནིའི། ཅེའི་འིདྲིའིའི་གེཟབོ་
ནིནི་དངོ་སྙའིངོ་རྗེསྐེ་བོསློ་ཞའིགེ་རསྐེད་ཨངོ་། དངོསློསི་གེནིསི་རསྐེད་ཨངོ་།
མོཚམོསི་ཤིའིགེ་ལེ། སློསློབོ་གྲོསློགེསི་བོདསྐེ་གྲོསློལེ་གྱའིསི་གློསློ་བུར་ངོ་ཚཙོ་
མོའི་ཡུལེ་དུ་འིདའི་ལྟར་འིཚཙོསི་ནི་དསློནི་སྙའིངོ་ཅེའི་ཡངོ་མོའི་འིདུགེ སྐྱིསྐེསི་མོ་
ཐགེ་ནིསི་གེཏནི་ལེ་ཕབོ་པོའིའི་མོའི་ཚཙེ་འིདའི་ཨངོ་ཞསྐེསི་བོཤིད་དསྐེ། རངོ་
གེའི་དངོསློསི་འིདྲུད་གེསིངོ་སྒོམོ་ལེསི་གེསློནི་པོ་དངོ་དཔོསྐེ་ཆ་སིསློགེསི་
དངོསློསི་པོསློ་དགེ་ཕྱོའིར་བླངོསི་མོཐར། བྱེམོསི་པོ་གློསློ་ཉལེ་གྱའི་འིབོགེ་སྐུ་
ཞའིགེ་དངོ་འིདྲི་བོར། ཐད་ཀོར་དངོསློསི་འིདྲུད་གེསིངོ་སྒོམོ་དུ་རངོ་
ལུསི་གུམོ་གུམོ་གྱའིསི་ཉལེ་ཞའིངོ་། ཉལེ་གྲོསློགེསི་དབོངོ་ཕྱུགེ་བོསློསི་ཏསྐེ་
དངོསློསི་འིདྲུད་གེསིངོ་སྒོམོ་གྱའི་ཁོ་གེཏནི་དུ་བོཅུགེ
དུསི་ཚཙོད་ཕྱོསྐེད་ཙམོ་འིགེསློར་བོ་ནི། ཉལེ་ཁོངོ་གེའི་ཉལེ་ཁྲིའིའིའི་
འིགྲོམོ་ནི་དངོསློསི་འིདྲུད་གེསིངོ་སྒོམོ་དུ་ཉལེ་བོའིའི་སློསློབོ་གྲོསློགེསི་བོདསྐེ་
གྲོསློ ལེ ་གྱའི སི ་གེཅེསློ མོ ་ཆུངོ་གེའི ་ སྐད་ཀྱིའི སི ་དབོངོ་ཕྱུགེ དབོངོ་ཕྱུགེ
དབོངོ་ཕྱུགེ་ཅེསྐེ སི ་ཉལེ་གྲོསློ གེ སི་དབོངོ་ཕྱུགེ་འིབོསློ ད ་པོ་ཐསློ སི ་
ཡསློངོ་། ཉལེ་གྲོསློགེསི་དབོངོ་ཕྱུགེ་ལེ་དངོསློསི་འིདྲུད་གེསིངོ་སྒོམོ་གྱའི་ཁོ་

འིབྱེསྐེད་དུ་བོཞགེ་ནིསི། སློསློབོ་གྲོསློགེསི་བོདསྐེ་གྲོསློལེ་རངོ་གེའི་དངོསློསི་འིདྲུད་
གེསིངོ་སྒོམོ་ལེསི་ཕྱོའི་ལེ་བུད་ཅེའིངོ་། ཤུགེསི་རའིངོ་ཞའིགེ་འིཐསྐེནི་ཞསློར་ངོ་
རངོ་འིདའི་ལྟར་གེཏནི་ནིསི་འིཆའི་མོ་ཉནི། བོསློད་ཀྱིའི་མོ་འིསློངོསི་པོའིའི་སྐྱིསྐེསི་
ཆསྐེནི་ཞའིགེ་འིདའི་ལྟར་བོཞུད་སིསློངོ་ནི་ཤིའིནི་ཏུ་ཕངོསི་ཨངོ་ཞསྐེསི་ཟསྐེར་ཞའིངོ་།
གློསློ་བུར། དསྐེར་མོཐུད་ནིསི་ཧ་ཅེངོ་སྦོསློམོ་ལེ་མོཐསློ་བོའིའི་ཀོའི་རའིངོ་ལེནི་
གེསུམོ་བོཏབོ་བྱུངོ་། ཡའིནི་ནིའིངོ་། ཉལེ་ཁོངོ་དུ་གྲོགེ་འིགུལེ་ཅེའི་ཡངོ་
མོ་བྱུངོ་། ཉལེ་གྲོསློགེསི་གེཞནི་དགེ་གེའིསི་སྔོར་བོཞའིནི་སྔུར་བོ་ཡངོ་མོསློ་
ཞའིགེ་འིཐསྐེནི་བོཞའིནི་འིདུགེ
སློསློབོ་གྲོསློགེསི་བོདསྐེ་གྲོསློལེ་ལྷམོ་ཡངོ་མོ་ཕུད་པོར་ཐད་ཀོར་རངོ་
གེའི་ཉལེ་ཁྲིའི་རུ་འིགེསློསི་ཏསྐེ་ཉལེ་ཐུལེ་ལེ་འིཛུལེ་ཞའིངོ་། དསྐེ་ནིསི་ཉལེ་
གྲོསློགེསི་དབོངོ་ཕྱུགེ་ལེ་རངོ་གེའི་སྔོར་བྱུངོ་གེཏམོ་རྒྱུད་ཅེའིགེ་འིདའི་ལྟར་
བོཤིད་བྱུངོ་།
“ ལེསློ་སིར་ཚཙེསི་གེཅེའིགེ་གེའི་ཉའིནི་མོསློར། ངོསི་ཕ་ཡུལེ་མོར་ནིངོ་
གྲོསློངོ་ཚ་ཙོ རུ་ཁྱོམོའི ་ཚངོ་ར་སྐེ ར་སྐེ བོཞའིནི་ལེ་སློ སིར་ལེ་ཉུགེ་པོ་ཡནིའི ། ”
“ ལེསློ་སིར་ལེ་ཉུགེ་ནིསི་ཆངོ་བོཏུངོསི་པོ་ཡའིནི། སྐབོསི་ཤིའིགེ་
ངོ་རངོ་རབོ་ཏུ་བོཟའི་སིསློངོ་། ”
“ ངོསི་རྐངོ་སྣམོ་དམོར་པོསློ་ཞའིགེ་དངོ་བྲིངོ་ཁོར་མོགེསློ་སྐསློགེསི་
ཕབོ་པོའིའི་ཚཛི་ལེསྐེནི་གེཙངོ་མོ་ཞའིགེ་གེསློནི་ཏསྐེ། ཕ་ཡུལེ་གྱའི་སྤྱིའི་བོསིངོ་
འིཕུད་སི་ལྷ་ཁོངོ་ཆགེསི་ཀོར་སིསློངོ་བོ་ནི། དསྐེར་ངོ་ཚཙོ་མོར་ནིངོ་གྲོསློངོ་
ཚཙོའི་འི ཡུལེ་མོའི་མོངོ་པོསློ་ཞའིགེ་མོཉམོ་དུ་འིདུསི་ཤིའིངོ་བོསིངོ་ཕུད་མོཆསློད་
འིབུལེ་གྱའི་ལེསི་ཀོར་ཞུགེསི་པོའིའི་སྐབོསི་ལེ་ཁོསྐེལེ་འིདུགེ དུསི་དསྐེར།
ངོ་རངོ་གེསློམོ་པོ་འིཁྱོར་འིཁྱོསློར་ངོངོ་བོསིངོ་ཁུགེ་བོཟུངོ་སྟེསྐེ་བོསིངོ་
ཁྲིའིའིའི་འིགྲོམོ་དུ་བོསློསྐེབོ་ལེ་ཉསྐེ་བོ་ནི། གློསློ་བུར་གེར་ཡསློངོ་ཆ་མོའི་འིཚལེ་
བོའིའི་མོགེསློ་ཡསློམོ་ཞའིགེ་འིཁོསློར་ཞའིངོ་། འིཐསློར་རླུངོ་གེའིསི་ བོསྒྱེསྐེལེ་བོའིའི་
སྡསློངོ་དུམོ་བོཞའིནི་ལྟའིགེ་གེསྐེར་ཐངོ་ལེ་འིགྱསྐེལེ་སིསློངོ་། ”
སྐེ ་སུ། ངོསི་དནིསློ ་དགེ་ཅེ་འི ཞགེ
འི ་བྱུངོ་བོ་མོ་ཤིསི
སྐེ ། ”
“ དསྐེའི་འི རྗེསི
“ དསྐེའིའི་རྗེསྐེསི་སུ། མོའིགེ་ཟུངོ་གེ་ལེསྐེར་ཕྱོསྐེསི་པོ་ནི། ངོ་རངོ་
ཁྱོའིམོ་གྱའི་ཚ་ཐབོ་ཏུ་ཉལེ་འིདུགེ ”
“ ཕྱོའི་དྲིསློ་དསྐེར། ངོ་ཚཙོའི་འི གྲོསློངོ་ཚཙོའི་འི ཁོ་དབོངོ་ཅེནི་གྱའི་སྡསྐེ་དཔོསློནི་ཧྲུའུ་
ཅེའི་དངོ་རྒད་པོསློ་རྒནི་གེསུམོ་འིགེའི་ཞའིགེ་ངོསྐེད་ཚངོ་ལེ་ཡསློངོ་ནིསི། ཨ་ཕ་
ལེ་བོསིངོ་ཁྲིའི་བོཤིའིགེ་པོའིའི་ཆད་པོར་སྒོསློར་མོསློ་སུམོ་བོརྒྱ་སྟེསྐེར་དགེསློསི་
ཟསྐེར། ངོ་རངོ་ཅེའི་བྱུངོ་ཆ་མོ་འིཚལེ་བོར་ཁོ་རསློགེ་གེསྐེར་ལུསི་པོའིའི་སྐབོསི་
སུ། ཨ་ཕསི་རངོ་གེ་འི སྟེདསློ ་ཙའིཙེ ་འི ཁུགེ་མོ་ལེསི་སྒོརསློ ་མོ་སློ སུམོ་བོརྒྱ་བླངོསི་
ཏསྐེ། ངོ་ལེ་མོའིགེ་ཅེསྐེར་ཞའིངོ་ལེགེ་ཟུངོ་འིདར་ཞསློར་ཁོསློ་ཚཙོའིའི་ལེགེ་ ལེ་
སྒོསློར་མོསློ་སུམོ་བོརྒྱ་བོཞགེ་སིསློངོ་། ”
“ དསྐེའིའི་རྗེསྐེསི་སུ། ངོསི་ཕ་ཡུལེ་གྱའི་ཁོ་ཡ་ནི་ཟླ་ཡའིནི་ལེ་ཆུངོ་
སྐྱིསྐེསི་ཆུངོ་གྲོསློགེསི་ཀྱིངོ་ཡའིནི་པོའིའི་རྩེསྐེད་རསློགེསི་ཤིའིགེ་ལེ་ངོ་ཚཙོ་བོསློད་ཀྱིའི་
དད་པོ་སྒོསློར་མོསློ་སུམོ་བོརྒྱསི་ཁུགེསི་སིསློ་ཞསྐེསི་བོཤིད་མྱོསློངོ་། ”
“ དསྐེའིའི་རྗེསྐེསི་སུ། སྙནི་ངོགེ་པོ་ཞའིགེ་གེའིསི་ངོའིའི་སྐད་ཆ་དསྐེ་
བོརྐུསི་སིསློངོ་། ”
“ དསྐེ འིའི ་ རྗེསྐེ སི ་སུ། སྙནི་ངོགེ་པོ་ཞའི གེ ་གེའི སི ་ངོའིའི ་ སྐད་ཆ་དསྐེ ་
བོརྐུསི་ཏསྐེ་གྲོསློངོ་ཁྱོསྐེར་ཟའི་ལེའིངོ་ལེ་ཁྱོསྐེར་སིསློངོ་། ”
“ དསྐེའིའི་རྗེསྐེསི་སུ། སྙནི་ངོགེ་པོ་དསྐེསི་དུསི་དསྐེབོ་རྩེསློམོ་སྒྲིའིགེ་པོ་
ཞའིགེ་དངོ་མོཉམོ་དུ་ཆངོ་དཀོར་འིཐུངོ་ཞསློར། བོསློད་ཀྱིའི་དད་པོ་སྒོསློར་
མོསློ་སུམོ་བོརྒྱསི་ཁུགེསི་སིསློ་ཞསྐེསི་བོཤིད་མྱོསློངོ་ཟསྐེར། ”
དསྐེའིའི་རྗེསྐེསི་སུ། ཉལེ་གྲོསློགེསི་དབོངོ་ཕྱུགེ་གེའིསི་སློསློབོ་གྲོསློགེསི་
བོདསྐེ་གྲོསློལེ་སྨྱོསློསི་འིདུགེ་ཟསྐེར།
ཨ།
སློསློབོ་གྲོསློགེསི་བོདསྐེ་གྲོསློལེ་གྱའིསི་ཁོ་ཡའིགེ་ལེ《སློསློབོ་གྲོསློགེསི་གུ་
དྲིགེ》ཅེསྐེསི་པོའིའི་སྒྲུངོ་ཐུངོ་ཞའིགེ་བྲིའིསི་ནིསི།《མོཚཙོ་སྔོསློནི་ཁྲིའིམོསི་
ལུགེསི་ཚགེསི་པོར》གྱའི་རྩེསློམོ་རའིགེ་པོར་ངོསློསི་ཏསྐེ་སྒྱུ་རྩེལེ་རའིགེ་པོའིའི་
དསློ་རར་བོཀོསློད་འིདུགེ་ཟསྐེར།
ཡའིནི་ནིའིངོ་། ངོསི་ཁོསློའི《
ཛི སློསློབོ་གྲོསློགེསི་གུ་དྲིགེ》ཅེསྐེསི་པོའིའི་
སྒྲུངོ་ཐུངོ་དསྐེ་གེཏནི་ནིསི་རའིགེ་མོ་མྱོསློངོ་།（འིཕྲོསློ་མོ
མོ་་པོར
པོར་་ངོསློསི15པོར
པོར་་
གེཟའིགེསི།
སི། ）

