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བསྡུས་རྩོརྩོམ།

མཐསྐྱོ་སྒོངེ་གིགྱི་རྫོསྐྱོངེ་མཁོརེ་ཆུངེ་ངུ་འདགྱིརེ་དགུནི་གིསུམ་
གྱགྱི་གྲངེ་ལྷགི་རུསེ་རྐངེ་ལོ་ཟུགི་ནིའངེ་། ཞོསྐྱོགིསེ་པེ་རེརྗེ ་རེརྗེརེ་
རྫོསྐྱོངེ་མཁོརེ་ཆུངེ་ངུ་འདགྱིའགྱི་ལྷགྱིངེ་འཇིགིསེ་ཐསྐྱོགི་མརེ་དཀྲོསྐྱོགིསེ་
ནིསེ། དུསེ་ཚཚོད་སྐོརེ་ཆེ་གིཅགྱིགི་ཀྱིངེ་ཡོསྐྱོལོ་བོ་མརྗེད་པེརེ་རྨིགྱི ་
ལོམ་གྱགྱི་ཁུལོ་དུ་ལུསེ་པེའགྱི་བོསེམ་མརྗེད་ཀྱིགྱི་བྱིགྱིསེ་པེ་ཁྱུ་གིཅགྱིགི་
གིཉིགྱིད་ལོསེ་སློསྐྱོངེ་མཁོནི་གྱགྱི ་ཅསྐྱོངེ་བོརྡ་ཐསྐྱོགི་མ་ནིགྱི ་དགིརྗེ་རྒནི་
སྟསྐྱོབོསེ་ལྡིནི་ལོགིསེ་ཀྱིགྱི ་མཐསྐྱོ ་ལོ་བོརྗིགྱིད་པེའགྱི ་སྐོད་ཅསྐྱོརེ་དརྗེ ་
ཡོགྱིནི།
དརྗེ ་རེགྱིངེ ་ཡོངེ ་ནིམ་རྒྱུནི་དངེ ་འདྲ ་བོརེ་སྐྱོ ་རེརྗེངེསེ་མ ་

གིསེལོ་བོའགྱི་ཡོརེ་སྔསྐྱོནི་གྱགྱི་མུནི་པེའགྱི་གིསྐྱོངེ་ཁོརེ། དགིརྗེ་རྒནི་གྱགྱི་
འབོསྐྱོད་སྐོད་རྣ་ལོ་གིཟནི་པེ་དརྗེ ་གིཅགྱིགི་རྗིརྗེསེ་གིཉིགྱིསེ་མཐུད་
ཀྱིགྱིསེ་གྲགི་འསྐྱོངེསེ་པེསེ། ངེ་དངེ་ངེའགྱི་སློསྐྱོབོ་གྲསྐྱོགིསེ་ཚཚོ་ནིགྱི་ལྕུངེ་
ཚངེ་ནིངེ་ལོ་རྡསྐྱོ ་འཕངེསེ་པེ་བོཞོགྱིནི ་མལོ་ལོསེ་ལོངེསེ་ཏརྗེ །
འུརེ་འུརེ་ཟགྱིངེ་ཟགྱིངེ་དངེ་བྲེརྗེལོ་བྲེརྗེལོ་འཚུབོ་འཚུབོ་ཀྱིགྱིསེ་སྔ་
གིཞུགི་བོརྩད་ནིསེ་མལོ་ཁོངེ་གིགྱི་སྒོསྐྱོརེ་བུད་པེ་ནི། ཕྱགྱི་རེསྐྱོལོ་ཏུ་
ཁོ་བོ་འབོབོ་ཀྱིགྱིནི་འདུགི ཕྱགྱི་རེསྐྱོལོ་གྱགྱི་ཁོ་བོ་འདགྱི་མདངེ་ནུབོ་
མཚནི་གིངེ་བོསྐྱོརེ་བོབོསེ་པེ་ཡོགྱིནི་ངེརྗེསེ་ཏརྗེ ་གིསྐྱོམ་ཆུངེ་སྤོསྐྱོསེ་ནི་
ལྷམ་གྱགྱི ་ཡུ་བོ་ནིསེ་ནིངེ་ལོ་ལྡུགི་གིགྱིནི་པེ་ཚཚོརེ་ཐུབོ་ལོ། ཁོ་
བོའགྱི་འཇིགྱིགི་རྟེརྗེནི་དུ་སློསྐྱོབོ་གྲསྐྱོགིསེ་ཚཚོའགྱི་བྲེརྗེལོ་མྱུརེ་གྱགྱིསེ་བོསྐྱོསྐྱོད་
པེའགྱི་ཐྲིགྱིགི་ཐྲིགྱིགི་གིགྱི་གིསྐྱོམ་སྒྲོ་ཐསྐྱོསེ་ཐུབོ་པེརེ་མ་ཟད། མལོ་ཁོངེ་
ནིསེ་རྩལོ་སྦྱོསྐྱོངེ ་རེ་བོ་འཕྲེརྗེད་ཀྱིགྱིསེ་བོཅད་དརྗེ ་སློསྐྱོབོ་ཁོངེ་དུ་
འཐརྗེནི་པེའགྱི་རྐངེ་ལོམ་གྱ་གྱུ་ཡོངེ་མཐསྐྱོངེ་ཐུབོ། ཡོགྱིནི་ནིའངེ་
ཁོ་བོ་ནིགྱི ་ད་དུངེ་ཡོངེ་འབོབོ་མཚམསེ་མ་བོཞོགི་པེརེ་ལོམ་
འགྲམ་གྱགྱི ་གློསྐྱོགི་འསྐྱོད་ངེསྐྱོགིསེ་སུ་དལོ་ལྷསྐྱོད་ལྷསྐྱོད་དངེ་གིཟབོ་
ནིནི་གྱགྱིསེ་མུནི་པེའགྱི་ཐསྐྱོངེ་གི་གིཤགིསེ་ནིསེ་དཀརེ་བོསྐྱོངེ་བོསྐྱོངེ་
གིགྱིསེ་འབོབོ་ཀྱིགྱིནི་པེ་མཐསྐྱོངེ་ཐུབོ། སློསྐྱོབོ་གྲསྐྱོགིསེ་རྣམསེ་ཀྱིགྱིསེ་
གིསྐྱོམསེ་ལོསྐྱོབོསེ་སུ་གྱུརེ་བོའགྱི ་ལོམ་ཕྲེནི་དརྗེ ་དརྗེད ་ནིསེ་ཐད་
ཀརེ་སློསྐྱོབོ་ཁོངེ་དུ་བོརྒྱུགིསེ། སློསྐྱོབོ་ཁོངེ་གིགྱི་སྒོསྐྱོ་འགྲམ་ནི་དགིརྗེ་
རྒནི་སྟསྐྱོབོསེ་ལྡིནི་གྱགྱིསེ་སྨྱུགི་མ་རེགྱིངེ་ལོ་སྦོསྐྱོམ་པེ་ཞོགྱིགི་ཕྱགི་ཏུ་
བོསྣམསེ་ནིསེ། ཞོལོ་ངེསྐྱོ ་ནིགི་རེསྐྱོགི་གིརྗེརེ་སྟསྐྱོད་ཀྱིགྱི ་རྫོ་རེགྱི ་ལོ་
སྤྲིགྱིནི་ནིགི་འཐགྱིབོསེ་འདྲ་ཞོགྱིགི་མཛད་དརྗེ་སྤྱནི་རྩ་དམརེ་སྒོསྐྱོརེ་
རེརྗེརེ་ངེ་ཚཚོརེ་ཕུརེ་ཚུགིསེ་སུ་གིཟགྱིགིསེ་འདུགི་པེསེ། བྱིངེ་
ཁོསྐྱོགི་གིགྱི ་སྙགྱིངེ ་ཆུངེ་ནིགྱི ་ལུ་གུ་ལྡིགྱིངེ ་བོ་བོཞོགྱིནི་དབུགིསེ་ཀྱིངེ་
གིཏསྐྱོངེ་ལོརྗེནི་བྱིརྗེད་དཀའ་བོསེ། མགིསྐྱོ་སྒུརེ་སྒུརེ་དངེ་སྒྱིགྱིད་པེསེ་
ཞོ་ཞོ་བྱིསེ་ཏརྗེ ་སློསྐྱོབོ་ཁོངེ་ནིངེ་ལོ་འཛུལོ་ཞོགྱིངེ་འདུགི་སྟརྗེགིསེ་
སུ་བོསྡིད་རྗིརྗེསེ། སེརྗེམསེ་ཆུངེ་གིགྱིསེ་དགིརྗེ ་རྒནི་གྱགྱི ་ཕྱསྐྱོགིསེ་སུ་
ལྟ་དུསེ། དརྗེ་རེགྱིངེ་ནིམ་རྒྱུནི་དངེ་མགྱི་འདྲ་བོརེ་དགིརྗེ་རྒནི་གྱགྱིསེ་
ཁོ་ལོགི་གིཉིགྱིསེ་ཀའགྱི་གིངེ་ཡོངེ་མ་འགུལོ་བོརེ་སྔརེ་བོཞོགྱིནི་
སྐྱོསྐྱོ ་ཉིམསེ་དངེ་བོཅསེ་སྒོསྐྱོའ འི་ཕྱགྱི ་རེསྐྱོལོ་ཏུ་ཅརྗེརེ་ནིསེ་འདུགི་ལོ།
ཅུངེ་ཟད་འཛའིངེ ་ནིསེ་སྐྱོརྗེསེ་པེའགྱི ་སྐྲ་ལོསྐྱོའ འི་གིསེརྗེབོ་དུ་ཁོ་བོ་
ཆེགིསེ་ཤགྱིངེ་ཕལོ་ཆེརྗེརེ་ཞུ་ནིསེ་ཆུ་རུ་གྱུརེ་ཏརྗེ་སྐྲ་འདབོསེ་སུ་
ཐརེ་ཐསྐྱོརེ་ངེངེ་སྐྱོརྗེསེ་པེའགྱི་སྐྲ་དཀརེ་གྱགྱི་ཉིགི་མ་རེརྗེ ་རེརྗེ ་བོརླནི་
ནིསེ་གིསྐྱོངེ་བོའགྱི ་ཁུད་དུ་འཛགི་གིགྱིནི་འདུགི ངེ་ཚཚོ ་སྐྲགི་ཀྱིངེ་
འདངེ་རྩགྱིསེ་ཆེརྗེ་བོའགྱི་དགིརྗེ་རྒནི་སྟསྐྱོབོསེ་ལྡིནི་ནིགྱི། ངེ་ཚཚོའགྱི ་དསྐྱོནི་
དུ་གིཉིགྱིད་ཆེགི་ཟསེ་བོརྗིརྗེད་བྱི་ཐུབོ་མཁོནི་ཞོགྱིགི་ཡོགྱིནི་ཏརྗེ་ཕརེ་
འགྲསྐྱོ་ཡོགྱི་ཆེརྗེསེ་རྗིརྗེསེ་མ་དངེ་ཚུརེ་ཡོསྐྱོངེ་གིགྱི་ཆེརྗེསེ་སྔསྐྱོནི་མ་ཡོགྱིནི་ལོ།
ངེ་ཚཚོ ་སྐྱོགྱིད་སྡུགི་ལོརྗེགིསེ་ཉིརྗེསེ་གིངེ་ལོ་འཕྲེད་དུསེ་ཀྱིངེ་ཁོསྐྱོངེ་
རེངེ་ཐསྐྱོནི་ངེརྗེསེ་པེརེ་མ་ཟད། བོཟངེ་ངེནི་ཡོགི་ཙཚོགི་གིགྱི་བྱི་བོ་
གིངེ་སྒྲུབོ་ཀྱིངེ་ཁོསྐྱོངེ་གིགྱིསེ་མ་ཤརྗེསེ་པེ་ཕལོ་ཆེརྗེརེ་མརྗེད་པེསེ།
སློསྐྱོབོ ་གིསེསྐྱོ ་ དངེ ་སྡིགྱིགིསེ ་མསྐྱོའ འི་ ཚའིགི ་ རྣམསེ ་ཁུ ་ཚུརེ ་དངེ ་

བོསྡིརྗེབོསེ་ནིསེ་སྟརྗེརེ་བོའགྱི ་ཁོསྐྱོངེ་ལོ་ངེ་དངེ་ངེའགྱི ་སློསྐྱོབོ་གྲསྐྱོགིསེ་
ཚཚོསེ་ངེརྗེད་ཚངེ་གིགྱི་གིཞོགྱི་བོདགི་ཅརྗེསེ་འབོསྐྱོད་ཀྱིགྱིནི་ཡོསྐྱོད་དརྗེ། དརྗེ་
ནིགྱི ་ངེ་ཚཚོསེ་ཁོསྐྱོངེ་ལོ་བོཏགིསེ་པེའགྱི ་གིཅརྗེསེ་མགྱིངེ་དངེ་མཚངེ་
མགྱིངེ་གིཉིགྱིསེ་ཀ་ཡོགྱིནི་མསྐྱོད། དརྗེ་ནིགྱི ་ངེ་ཚཚོ ་ཁོསྐྱོ ་ནི་ལོསེ་འཛའིནི་གྲྭ་
གིཞོནི་གྱགྱི ་སློསྐྱོབོ་གྲསྐྱོགིསེ་ཚཚོསེ་སྤྱད་མགྱི ་ཆེསྐྱོགི་པེའགྱི ་མགྱིངེ་ཡོགྱིགི་
ཅགྱིགི་ཀྱིངེ་ཡོགྱིནི་པེསེ། མགྱིངེ་ཡོགྱིགི་དརྗེའགྱི ་བོདགི་དབོངེ་དངེ་ངེསྐྱོ ་
སེསྐྱོའ འི་ཕྱགྱིརེ་དུ་འཛའིནི་གྲྭ་གིཞོནི་ལོ་རྡུངེ་རེརྗེསེ་འཁོསྐྱོནི་རེརྗེསེ་བྱིསེ་
པེའངེ་གྲངེསེ་མརྗེད ་ཡོགྱིནི། དརྗེ ་ནིསེ་ངེསེ་ལོསྐྱོབོསེ་ཕྱསྐྱོགིསེ་
ལྟརེ་མརྗེ་ཏསྐྱོགི་མཚཚོ་མསྐྱོའ འི་འདུགི་སྟརྗེགིསེ་སུ་ལྟ་དུསེ། མསྐྱོ་སྔརེ་
ནིསེ་སློརྗེབོསེ་ཟགྱིནི་པེརེ་མ་ཟད། སྡིསྐྱོད་གིནིསེ་སུ་འགྲརྗེངེསེ་
ནིསེ་ཧ་ཅངེ་ནིནི་ཏནི་གྱགྱིསེ་ལོརྗེགིསེ་བོཤད་ཚནི་པེ་འགིའ་བློསྐྱོ་
ལོ་སྐྱོསྐྱོརེ་གྱགྱིནི་འདུགི ངེསེ་ཀྱིངེ་མགིསྐྱོ་རྔ་དངེ་འཆེརེ་གིཞོགྱི་གིངེ་
ཡོངེ་མརྗེད་པེརེ་ཅསྐྱོགི་ཙཙེའགྱི་ནིངེ་ནིསེ་སྐོད་ཡོགྱིགི་གིགྱི་དཔེརྗེ་ཆེ་གིངེ་
རུངེ་ཞོགྱིགི་བློངེསེ་ནིསེ་ཁོ་ཕྱརྗེ་སྟརྗེ་མགྱིངེ་འགྲརྗེལོ་སེསྐྱོགིསེ་ལོ་མགྱིགི་
ཉུལོ་ཅགྱིགི་བྱིསེ་ཏརྗེ་མཆུ་ཏསྐྱོ་འགུལོ་ཙམ་འགུལོ་ཙམ་བྱིསེ་ནིསེ་
བློསྐྱོ ་ལོ་སྐྱོསྐྱོརེ ་ཁུལོ་བྱིསེ། ངེའགྱི ་ཕྲེགི་སྟརྗེངེ ་དངེ་སྤྱགྱི ་གིཙུགི་ཏུ་
བོབོསེ་པེའགྱི་ཁོ་བོ་ཞུ་ནིསེ་ཟ་འགྲམ་དངེ་སྒོལོ་གིཞུངེ་ནིརྗེམ་
ཞོགྱིངེ་བོརླནི་པེརེ་བྱིསེ་བྱུངེ་།
ཡུད་ཙམ་ནིསེ་མརྗེ ་ཏསྐྱོགི་མཚཚོ ་མསྐྱོ ་དངེ་བོཅསེ་པེའགྱི ་སློསྐྱོབོ་

མ་སྐོསྐྱོརེ་ཞོགྱིགི་ཕྱགྱི ་རེསྐྱོལོ་ཏུ་བུད་ནིསེ་དཔེརྗེ ་ཆེ་བློསྐྱོ ་ལོ་སྐྱོསྐྱོརེ་གྱགྱིནི་
འདུགི་ཅགྱིངེ་། ངེའགྱི་སྣ་ཐགྱིགི་ནིགྱི་མརྗེ་ཏསྐྱོགི་མཚཚོ་མསྐྱོསེ་བོཟུངེ་ཡོསྐྱོད་
པེ་དངེ་འདྲ་བོསེ། དགིརྗེ ་རྒནི་དངེ་སློསྐྱོབོ་གྲསྐྱོགིསེ་སུསེ་ཀྱིངེ་
མཉིམ་བོཞོགི་མརྗེད་པེའགྱི ་བོརེ་གློགིསེ་ཤགྱིགི་ལོ་ཁོ་ནིངེ་ལོ་
གིངེ་བྱུངེ་གིགྱི ་ཐ་སྙད་ཅགྱིགི་ངེགི་ནིསེ་ཡོངེ་ཡོངེ་ཟློསྐྱོ་ཞོསྐྱོརེ་བློསྐྱོརེ་
འཛའིནི་ཁུལོ་གྱགྱིསེ་ཡུནི་གྱགྱིསེ་ཡུནི་གྱགྱིསེ་སྒོསྐྱོརེ་བུད་པེ་ཡོགྱིནི། ངེ་
རེངེ་འཚབོ་འཚུབོ་ཀྱིགྱིསེ་ཕྱགྱི་ལོ་ཐསྐྱོནི་པེ་དངེ་མརྗེ་ཏསྐྱོགི་མཚཚོ་མསྐྱོསེ་
ནིནི་ཏནི་གྱགྱིསེ་བློསྐྱོརེ་འཛའིནི་ཞོསྐྱོརེ་ཡོརེ་འགྲསྐྱོ ་མརེ་འསྐྱོངེ་བྱིརྗེད་
བོཞོགྱིནི་པེ་དངེ་སྒོསྐྱོ ་འགྲམ་ནིསེ་འཕྲེད་དརྗེ ་ཅུངེ་ཙམ་མགྱིནི་ནི་
གིདསྐྱོངེ་ཐུགི་བོརྒྱབོ་སེསྐྱོངེ་བོསེ། ངེ་རེངེ་གློསྐྱོ ་བུརེ་བོའགྱི“ དསྐྱོནི་
རྐྱརྗེནི”འདགྱི་འདྲ་ཞོགྱིགི་བྱུངེ་བོ་ལོ་ཅགྱི་བྱིརྗེད་འདགྱི་མརྗེད་པེརེ་ལུསེ་
ཤགྱིངེ་། གིདམསེ་ངེརྗེསེ་མ་ཟགྱིནི་པེའགྱི ་ཐ་སྙད་མངེ་པེསྐྱོ ་མགྲགྱིནི་
པེའགྱི་སྒོསྐྱོ་ནིསེ་ཁོརྗེགིསེ་པེསེ། མསྐྱོའངེ་ཅུངེ་ཙམ་དསྐྱོགིསེ་མགྱི་བོདརྗེ་
བོའགྱི ་ཚུལོ་གྱགྱིསེ་ངེསྐྱོ ་གིདསྐྱོངེ་ཅུངེ་ཟད་དམརེ་པེསྐྱོརེ་གྱུརེ་ནིསེ་
འཛུམ་ཙམ་བྱིསེ་རྗིརྗེསེ་མགིསྐྱོ་བོསྐྱོ ་སྨད་དརྗེ ་མྱུརེ་མསྐྱོརེ་ཕརེ་བུད་
སེསྐྱོངེ་། ཕྱགྱི ་རེསྐྱོལོ་ཏུ་ཁོ་བོ་འབོབོ་མཚམསེ་སྔརེ་ནིསེ་ཆེད་དརྗེ ་
ཤརེ་ཕྱསྐྱོགིསེ་ཀྱིགྱི ་རེགྱི ་རྩརྗེ ་རུ་འཆེརེ་ཀའགྱི ་ཉིགྱི ་གིཞོསྐྱོནི་གྱགྱི ་དམརེ་
མདངེསེ་མཁོའ་ལོ་བོཀྲོ་ནིསེ་འདུགི་ཅགྱིངེ་། ཞོགི་མ་གིཅགྱིགི་
ལོ་དངུལོ་དཀརེ་གྱགྱི་འཇིགྱིགི་རྟེརྗེནི་དུ་གྱུརེ་བོའགྱི་ཐགི་ཉིརྗེ་རྒྱངེ་གིགྱི་
རེགྱི ་ཐངེ་ཡོསྐྱོད ་ཚད་ཀྱིངེ་མརྗེ ་ཏསྐྱོགི ་མཚཚོ ་མསྐྱོའ འི་ངེསྐྱོ ་ཚའགྱི ་སྐྱོརྗེངེསེ་
མདསྐྱོགི ་གིགྱི ་ ཞོལོ ་རེགྱིསེ ་དངེ ་འདྲ ་བོརེ ་དཀརེ ་ལོ ་དམརེ ་
མདངེསེ་བོཀྲོ་བོ་ཞོགྱིགི ་རེརྗེད ་དརྗེ ། སློསྐྱོབོ ་གྲསྐྱོགིསེ་ཚཚོའགྱི ་དཔེརྗེ ་

ཀློསྐྱོགི ་གིགྱི ་གིདངེསེ་དབྱིངེསེ་སྙནི ་མསྐྱོསེ ་དཀརེ་ལོ ་དམརེ་
མདངེསེ་བོཀྲོ་བོའགྱི ་ཞོསྐྱོགིསེ་པེ ་འདགྱིའགྱི ་ཁུ ་སུམ་བོརྟེསྐྱོལོ ་ཏརྗེ ་
དྭངེསེ་གིཙངེ་གིགྱི ་ཁོསྐྱོརེ་ཡུགི་འདགྱིའགྱི ་ཕྱསྐྱོགིསེ་བོཞོགྱི ་མཚམསེ་
བོརྒྱད་དུ་མཆེརྗེད་ཅགྱིངེ་། གིཤསྐྱོགི་ཟུངེ་སྟསྐྱོབོསེ་ཀྱིགྱིསེ་བོརྐྱངེསེ་
པེའགྱི་བྱི་རྒྱལོ་རྒསྐྱོད་པེསྐྱོ་རེརྗེ ་གིཉིགྱིསེ་ཀྱིགྱིསེ་ཀྱིངེ་གིཡོའ་དགི་པེའགྱི་
ཨ་སྔསྐྱོནི་དབྱིགྱིངེསེ་སུ་ལྡིགྱིངེ་སྐོསྐྱོརེ་བྱིསེ་ཏརྗེ ་ནིམ་འཕངེ་བོསྟད་
བྱུངེ་། ངེསེ་ཀྱིངེ་རྒྱངེ་རེགྱིངེ་ནིསེ་མརྗེ ་ཏསྐྱོགི་མཚཚོ ་མསྐྱོ ་མགྱིགི་གིགྱིསེ་
འཚཚོ ་ ཞོསྐྱོ རེ ་ དྭངེསེ ་ལོ ་བོསེགྱིལོ ་བོའགྱི ་ ཞོསྐྱོགིསེ ་པེའགྱི ་མཁོའ ་
དབུགིསེ་རྔུབོ་ཀྱིགྱིནི་རེགྱིགི་པེ་དྭངེསེ་གིསེལོ་གྱགྱིསེ་མགྱིངེ་འགྲརྗེལོ་
རེརྗེ་འགིའ་བློསྐྱོ་ལོ་འཛའིནི་ཐབོསེ་བྱིསེ་པེ་ཡོགྱིནི།
སློསྐྱོབོ་ཐུནི་གིཉིགྱིསེ་པེ་གྲསྐྱོལོ་ནིསེ་སློསྐྱོབོ་གིསེརྗེངེ་ལུསེ་སྦྱོསྐྱོངེ་

གིགྱི་ཚབོ་ལོ་ཁོ་བོ་གིཙངེ་ཕྱགིསེ་བྱིརྗེད་དགིསྐྱོསེ་བྱུངེ་བོསེ། ལོསེ་
ལོ་བོརྩསྐྱོནི་ཞོགྱིངེ་ཐབོསེ་ཀྱིགྱིསེ་ཕྱུགི་པེའགྱི ་སློསྐྱོབོ་གྲསྐྱོགིསེ་ཚཚོ ་ནིགྱི ་
བྱིརྗེའུ ་ཁྱུརེ ་འུརེ ་རྡསྐྱོ ་འཕངེསེ་པེ ་བོཞོགྱིནི ་ཁོརྗེམ ་དངེ ་སྡུད ་མ ་
སེསྐྱོགིསེ་མཁོསྐྱོ ་ཆེསེ་རྣམསེ་ལོགི་ཏུ་བོཟུངེ་ནིསེ་ཕྱགྱི ་རེསྐྱོལོ་ཏུ་
ཞོསྐྱོགིསེ་སེསྐྱོངེ་། ངེའངེ་དརྗེ ་དགི་གིགྱི ་ཕྱགྱི ་རྗིརྗེསེ་འབྲེངེསེ་ནིསེ་ཕྱགྱི ་
རེསྐྱོལོ་ཏུ་ཐསྐྱོནི་དུསེ། ནིམ་མཁོརེ་སྤྲིགྱིནི་བྱིརྗེའུ་མགིསྐྱོ ་ཙམ་ཡོངེ་
མཐསྐྱོངེ་རྒྱུ་མརྗེད་པེརེ་རླུངེ་བུ་འཇིགིསེ་ནིསེ་ཉིགྱི་འསྐྱོད་རེབོ་ཏུ་དྲསྐྱོ་
བོསེ། སློསྐྱོབོ་གྲྭའགྱི ་རེ་སྐོསྐྱོརེ་ནིངེ་གིགྱི ་ཁོ་བོ་མཐུགི་པེསྐྱོ ་དརྗེའངེ་ཉིགྱི ་
འསྐྱོད་འཕྲེསྐྱོ་ཐུབོ་སེ་ནིསེ་ཡུནི་གྱགྱིསེ་ཞུ་ནིསེ་ཆུ་རུ་འགྱུརེ་གྱགྱིནི་
འདུགི་པེསེ། འཛའིནི་གྲྭ་རེརྗེ་རེརྗེའགྱི་རེངེ་འགིནི་གྱགྱི་ཁོསྐྱོརེ་ཡུགི་གིགྱི་
ཁོ་བོ་འཕྱགི་གིགྱིནི་འདུགི་སྟརྗེ། ངེ་ཚཚོའགྱི་འཛའིནི་གྲྭའགྱི་ཁོསྐྱོརེ་ཡུགི་
ནིགྱི ་སྡིསྐྱོངེ་རེ་དངེ་དརྗེའགྱི ་མཐའ་སྐོསྐྱོརེ་ཡོགྱིནི་པེསེ། ཉིགྱི ་འསྐྱོད་རེརྗེགི་
སེའགྱི ་ཁོ ་བོ ་སྒོསྐྱོརེ ་མསྐྱོ ་སྒོསྐྱོརེ ་མསྐྱོརེ ་ཞུ ་སྟརྗེ ་སེ ་གིཞོགྱི ་བོརླནི་ཞོགྱིངེ ་
གིཤརྗེརེ་ནིསེ་ནིགི་རེསྐྱོགི་གིརྗེརེ་འདུགི་པེ་དརྗེརེ་བྱིརྗེའུའགྱི་ཁྱུ་རྣམསེ་
བོབོསེ་ནིསེ་རྒུམ་བུ་འཚཚོལོ་ཞོགྱིངེ་སྐོད་སྙནི་སྣ་ཚཚོགིསེ་གྱུརེ་
གྱུརེ་ངེངེ་སྒྲོསྐྱོགི་གིགྱིནི་འཕུརེ་ལྡིགྱིངེ་གིགྱི་གིརེ་གྱགྱིསེ་རྩརྗེནི་མསྐྱོད། ངེ་
ཚཚོ ་མཐསྐྱོངེ་བོ་དངེ་འུརེ་གྱགྱི ་ལོརྗེརེ་འདྲསྐྱོགིསེ་ནིསེ་སྡིསྐྱོངེ་མགིསྐྱོརེ་
བོབོསེ་ཤགྱིངེ་། དརྗེ ་ནིསེ་ཀྱིངེ་ཕྱསྐྱོགིསེ་གིཞོནི་ཞོགྱིགི་ལོ་འུརེ་གྱགྱི་
ལོརྗེརེ་འཕུརེ་སེསྐྱོངེ་། སློསྐྱོབོ་གྲསྐྱོགིསེ་ཚཚོསེ་རེངེ་རེངེ་སེ་ནིསེ་ཚཚོ་ཁོགི་
བོགིསྐྱོསེ་ཏརྗེ་ཁོ་བོ་རྡསྐྱོགི་པེསྐྱོ་བྱིསེ་ཏརྗེ་ཁྱེརྗེརེ་བོའམ་སྡུད་མསེ་ཕྱགིསེ་
ཤགྱིངེ་ཁོརྗེམ་གྱགྱིསེ་དརྗེད་ནིསེ། སྡིསྐྱོངེ་བོསྐྱོ་རེརྗེ་རེརྗེའགྱི་རྩ་བོརེ་ཁོངེསེ་སྤུངེ་
བོརྒྱབོ་པེ་ཡོགྱིནི། ངེའངེ་སུ་ཞོགྱིགི་གིགྱིསེ་བོསེམ་བོཞོགྱིནི་བོགིསྐྱོསེ་
པེའམ་སྟབོསེ་འགྲགྱིགི་པེ་གིངེ་ཡོགྱིནི་མ་ངེརྗེསེ་ཏརྗེ་མརྗེ་ཏསྐྱོགི་མཚཚོ་མསྐྱོ་
དངེ་ཚནི་ཁོགི་གིཅགྱིགི་ཏུ་བོགིསྐྱོསེ་འདུགི མསྐྱོསེ་སྡུད་མ་ཞོགྱིགི་
བོཟུངེ་ནིསེ་ཧ་ཅངེ་ཞོགྱིབོ་ཚགིསེ་ཀྱིགྱིསེ་ཁོ་བོ་ཕྱགིསེ་ཤགྱིངེ་ངེསེ་
ནིགྱི ་ཤརྗེད་ཤུགིསེ་ཡོསྐྱོད་དགུ་བོཏསྐྱོནི་ནིསེ་ཁོངེསེ་སྤུངེསེ་རེརྗེ ་རེརྗེ ་
ཁོརྗེམ་གྱགྱིསེ་སྡིསྐྱོངེ་རྩརེ་བོསྐྱོལོ་ནིསེ་དཔེའ་རྟེགིསེ་ཤགྱིགི་ངེསྐྱོམསེ་
ཅགྱི ་ཐུབོ་བྱིསེ་པེ་ཡོགྱིནི་ལོ། ཡུད་ཙམ་ནིསེ་སློསྐྱོབོ་གྲསྐྱོགིསེ་ཤགྱིགི་
གིགྱིསེ་ངེ་རེངེ་བོརྗིརྗེསེ་པེ་ནི་ངེའགྱི་སྟསྐྱོབོསེ་ཤུགིསེ་ཡོསྐྱོད་ཚད་ཕལོ་
ཆེརྗེརེ་ཟད་ལོ་ཉིརྗེ ་བོསེ། མྱུརེ་མསྐྱོརེ་ལོམ་འགྲམ་ཞོགྱིགི་ལོ་རྐུབོ་
སྟརྗེགིསེ་བྱིསེ་ནིསེ་ངེལོ་གིསེསྐྱོ ་དུསེ། ངེའགྱི ་སྒོལོ་གིཞུངེ་དངེ་
མཆེནི་ཁུངེ་བོཅསེ་པེརེ་རྔུལོ་ཆུསེ་བོརླནི་ཞོགྱིངེ་ངེསྐྱོ་གིདསྐྱོངེ་ཧྲིགྱིལོ་
པེསྐྱོ ་ཚ་ལོམ་ལོམ་བྱིརྗེད་ཀྱིགྱིནི་འདུགི་ནིའངེ་། མརྗེ་ཏསྐྱོགི་མཚཚོ་མསྐྱོ ་
ཡོགྱིསེ་ད་དུངེ་ཞོགྱིབོ་ཚགིསེ་དངེ་བྱིངེ་ཆེ་ལྡིནི་པེའགྱི ་ངེངེ་ནིནི་
ཏནི་གྱགྱིསེ་ཁོ་བོ་གིཙངེ་ཕྱགིསེ་བྱིརྗེད་ཀྱིགྱིནི་འདུགི་ལོ། མསྐྱོའ འི་
མཁུརེ་ཚཚོསེ ་ཀྱིགྱི ་ངེསྐྱོསེ ་སུ ་དམརེ་མདངེསེ་ཆེགིསེ་ཤགྱིངེ ་ཟ ་
འགྲམ་ནི་རྔུལོ་ཆུའགྱི ་ཐགྱིགིསེ་པེ་ཆུངེ་ངུརེ་འཛུམ་པེ་ནིགྱི ་སྔརེ་
ལོསེ་ཀྱིངེ་ཡོགྱིད་སེརྗེམསེ་ཀྱིགྱི ་དྲནི་པེ་བོརྐུ་བྱིརྗེད་ཅགྱིགི་ཏུ་གྱུརེ་
འགྲསྐྱོ།（（འཕྲེསྐྱོའཕྲེསྐྱོ་་མམ་་པེརེཔེརེ་་ངེསྐྱོསེངེསྐྱོསེ1414པེརེཔེརེ་་གིཟགྱིགིསེགིཟགྱིགིསེ།།））

བརླན།
དབྱངས་འབུམ་ཚེཚེ་རིརིང་།

རྩོམརྩོམ་་སྒྲིགསྒྲིག་་པཔ།། ཚེཚེ་་རིངརིང་་བཀྲབཀྲ་་ཤིསཤིས།།
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