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◆རྩོམ་སྒྲིག་པ། དོན་འགྲུབ་སྒྲོལ་མ།◆

བདེབྱེ་ཐང་འཚོཚོ་བ།

པྲོདོགི་གིསོར་གློདོ་ཚོད་རགྱིམིསོ་ནིད་བྱུང་བའགྱི་རྗེསྐྱེསོ་སུ། མིགྱི་སུ་དང་སུ་ཞིགྱིགི་
ཡིགྱིནི་རུང་སྒསྐྱེར་གྱིགྱི་གིཙོང་སྦྲིར་དདོ་སྣང་ཆསྐྱེནི་པདོ་བྱསྐྱེད་ཀྱགྱིནི་འདུགི སྒདོར་འགྲདོ་
སྐོབསོ་ཁ་ཐུམི་རྒྱགི་པ་དང་རྒྱུནི་དུ་ལིགི་པ་བཀྲུ་བ་སོདོགིསོ་བལྟེསོ་ཚོཚོད་ཀྱགྱིསོ་
སྔདོནི་ཆད་ལིསོ་ལྷགི་ཏུ་གིཙོང་སྦྲིར་དདོ་སྣང་བྱསྐྱེད་ཀྱགྱིནི་པ་འདྲ་མིདོད། འདོནི་ཀྱང་
དདོནི་དངདོསོ་སུ་དསྐྱེ་འདྲ་ཞིགྱིགི་གིཏནི་ནིསོ་མི་རསྐྱེད།
དདོནི་དངདོསོ་སུ་བཤད་ནི། སྣང་ཚུལི་དསྐྱེ་འདྲ་ནིགྱི་དངདོསོ་ཡིདོད་འཚོཚོ་བའགྱི་ཁྲདོད་

དུ་མིགྱི་ཉུང་བ་ཞིགྱིགི་འདུགི་པ་སྟསྐྱེ། མིགྱི་ཁ་ཤསོ་ཀྱགྱིསོ་ཉིགྱིནི་གིཅིགྱིགི་ལི་ལིགི་པ་
ཐེསྐྱེངསོ་མིང་པདོར་བཀྲུ་མིདོད། འདོནི་ཀྱང་ལིགི་ཁྱསྐྱེར་ཁ་པར་ལི་ཉིགྱིནི་གིཅིགྱིགི་གིགྱི་
རགྱིང་ཐེསྐྱེངསོ་གིཅིགྱིགི་ལིའང་གིཙོང་སྦྲི་བྱསྐྱེད་ཀྱགྱིནི་མིསྐྱེད། ལིགི་ཁྱསྐྱེར་ཁ་པར་བཟུང་
ནིསོ་སྤྱོདོད་ཁང་དུ་བསྡོད་རྗེསྐྱེསོ་ཀྱང་སྔར་བཞིགྱིནི་གིཙོང་སྦྲི་མིགྱི་བྱསྐྱེད་པ་རསྐྱེད། མིགྱི་
ཁ་ཤསོ་ཀྱགྱིསོ་ཉིགྱི་མི་རསྐྱེ་རསྐྱེར་ཁ་ཐུམི་བརྒྱབ་ཡིདོད་མིདོད། འདོནི་ཀྱང་གིཟོའ་འཁདོར་
གིཅིགྱིགི་ལི་ཁ་ཐུམི་མིགྱི་བརྗེསྐྱེ་བ་དང་། ཡིང་མིགྱི་ཁ་ཤསོ་ཀྱགྱིསོ་ཆང་བཅུད་སོདོགིསོ་
ཀྱགྱི་དུགི་སོསྐྱེལི་དངདོསོ་པདོ་ནིམི་ཡིང་ལུསོ་སྟསྐྱེང་དུ་བཟུང་ཡིདོད་ནིའང་། ཁྱགྱིམི་གྱིགྱི་
མིལི་གིདནི་སོདོགིསོ་དུསོ་ཐེདོགི་ཏུ་མིགྱི་བརྗེསྐྱེ་བ་རསྐྱེད། སྐོམི་དམིགི་ཁྱད་ལྡོནི་གིསོདོ་
རགྱིགི་ལྟེསྐྱེ་གིནིསོ་ནིད་རགྱིགིསོ་སྔདོནི་འགིདོགི་ཚོཚོད་འཛཛིནི་ཚོནི་ཁགི་གིགྱི་ཀྲུའུ་རསྐྱེནི་
ལིགྱིའུ་ཏགྱིང་གིགྱིསོ་བསྟནི་དདོནི། པྲོདོགི་གིསོར་གློདོ་ཚོད་རགྱིམིསོ་ནིད་ཀྱགྱིསོ་མིགྱི་རྣམིསོ་
ལི་གིཙོང་སྦྲིའགྱི་གིལི་ཆསྐྱེནི་རང་བཞིགྱིནི་རྟདོགིསོ་སུ་བཅུགི་པསོ། དསྐྱེ་ནིགྱི་དདོནི་དགི་
བཟོང་པདོ་ཞིགྱིགི་རསྐྱེད་མིདོད། འདོནི་ཀྱང་ཤསྐྱེསོ་རྟདོགིསོ་དསྐྱེ་ངདོ་གིདདོང་ཙོམི་དུ་ལུསོ་
ནི། ཕྱིགྱི་ཚུལི་ཙོམི་ཡིགྱིནི་པསོ་དདོནི་སྙིགྱིང་ཆསྐྱེནི་པདོ་མིགྱི་འདུགི དསྐྱེསོ་བདསྐྱེ་ཐེང་ལི་ཕེནི་
པ་མིགྱི་འབྱུང་བར་མི་ཟོད་རང་གིགྱིསོ་རང་ལི་མིགིདོ་སྐོདོར་བཏང་བ་དང་འདྲའདོ།།
སྦྱོདོར་བའགྱི་སྟསྐྱེང་ནིསོ་དངདོསོ་གིནིསོ་བསྒྱུར་ནི། ད་གིཟོདོད་ནིད་འབུ་མིང་པདོ་གིང་
སོར་ཁྱབ་པ་འགིདོགི་ཐུབ།
གིཅིགྱིགིགིཅིགྱིགི གིཙོངགིཙོང་་སྦྲིའགྱིསྦྲིའགྱི ་་གིདོམིསོགིདོམིསོ་་གིཤགྱིསོགིཤགྱིསོ་་ལིསྐྱེགིསོལིསྐྱེགིསོ་་པདོཔདོ ་་ཆགིསོཆགིསོ་་སུསུ་་འཇུགིའཇུགི་་

པཔ།། གིཙོང་སྦྲི་བྱསྐྱེད་པ་ནིགྱི་སྟདོང་གིཏམི་ཞིགྱིགི་མིགྱིནི་ལི། ངདོ་གིདདོང་ཙོམི་གྱིགྱི་བྱ་བ་
ཞིགྱིགི་ཀྱང་མིགྱིནི། གིཙོང་སྦྲིའགྱི་གིདོམིསོ་གིཤགྱིསོ་ལིསྐྱེགིསོ་པདོ་ཆགིསོ་པར་བྱསོ་
ཏསྐྱེ། རང་ཉིགྱིད་བདསྐྱེ་ཐེང་ཡིདོང་བར་ཕེནི་པ་བཟོདོ་བ་ལིསོ། གིཞིནི་ལི་བལྟེ་རུ་
འཇུགི་པའགྱི་ཆསྐྱེད་མིགྱིནི་པ་དང་། རགྱིམིསོ་ནིད་ལི་ཁ་གིཏད་འཇལི་བའགྱི་ཆསྐྱེད་དསྐྱེ་
བསོ་ཀྱང་མིགྱིནི་པསོ། གིཙོང་སྦྲིའགྱི་གིདོམིསོ་གིཤགྱིསོ་ལིསྐྱེགིསོ་པདོ་ཆགིསོ་སུ་འཇུགི་
རྒྱུ་ནིགྱི་འཚོཚོ་བའགྱི་ཆ་ཤསོ་ཤགྱིགི་ཏུ་གྲུབ་པར་བྱསྐྱེད་དགིདོསོ། དསྐྱེ་ལྟེར་བྱསོ་ནི་ད་
གིཟོདོད་འཚོཚོ་བར་དངདོསོ་གིནིསོ་འགྱུར་ལྡོདོགི་འབྱུང་བ་དང་བདསྐྱེ་ཐེང་གིགྱི་གིནིསོ་
བབ་ལིསྐྱེགིསོ་སྒྱུར་བྱསྐྱེད་ཐུབ།
གིཉིགྱིསོགིཉིགྱིསོ།། དུསོདུསོ་་བཅིདབཅིད་་ལྟེརལྟེར་་ཁངཁང་་པའགྱིཔའགྱི་་ནིངནིང་་དུདུ་་གིཙོངགིཙོང་་སྦྲིསྦྲི་་བྱསྐྱེདབྱསྐྱེད་་པཔ།། མིགྱི་སྒསྐྱེར་

གྱིགྱི་བདསྐྱེ་ཐེང་ལི་དདོ་སྣང་བྱསྐྱེད་པ་ལིསོ་གིཞིནི་ད་རུང་ཁང་པའགྱི་ནིང་གིགྱི་གིཙོང་
སྦྲིར་དདོ་སྣང་བྱསྐྱེད་རྒྱུའང་ཧ་ཅིང་གིལི་ཆསྐྱེནི་རསྐྱེད། དུསོ་རྒྱུནི་འཚོཚོ་བ་རདོལི་སོའགྱི་
ཁང་པའགྱི་ནིང་དུ་གིཙོང་མི་མིགྱིནི་པའགྱི་གིནིསོ་མིང་པདོ་འདུགི དཔསྐྱེར་ནི་མིལི་
ཁྲགྱིའགྱི་འདོགི་དང་ཆ་སྒམི་གྱིགྱི་བར་གིསོསྐྱེང་། བརླནི་ཤསོ་ཆསྐྱེ་བའགྱི་ཆུ་རགིསོ་སོདོགིསོ་
ལྟེ་བུ་དང་། ཐེ་ནི་དུསོ་ཡུནི་རགྱིང་པདོར་མིགྱི་བརྗེསྐྱེ་བའགྱི་མིལི་གིདནི་གྱིགྱི་སྟསྐྱེང་དུའང་
ནིད་འབུ་ལི་སོདོགིསོ་འབྱུང་ངསྐྱེསོ་པསོ་བདསྐྱེ་ཐེང་ལི་གིནིདོད་པ་ཆསྐྱེནི་པདོ་ཡིདོད། དསྐྱེ་
བསོ་ངསྐྱེསོ་པར་དུ་དུསོ་བཅིད་ལྟེར་གིཙོང་སྦྲི་བྱསོ་ཏསྐྱེ། འཚོཚོ་སྡོདོད་ཀྱགྱི་ཁདོར་ཡུགི་
གིཙོང་མི་ཞིགྱིགི་རྒྱུནི་སྲུང་བྱསྐྱེད་དགིདོསོ།
གིསུམིགིསུམི།། སྤྱོགྱིསྤྱོགྱི་་པའགྱིཔའགྱི་་གིཙོངགིཙོང་་སྦྲིའགྱིསྦྲིའགྱི་་འདུའདུ་་ཤསྐྱེསོཤསྐྱེསོ་་ཇསྐྱེཇསྐྱེ་་དྲགིདྲགི་་ཏུཏུ་་གིཏདོངགིཏདོང་་དགིདོསོདགིདོསོ།། ནིད་

འབུ་འགིདོསོ་ཁྱབ་ཇསྐྱེ་ཉུང་དུ་གིཏདོང་དགིདོསོ་ནི། རང་ཉིགྱིད་ཀྱགྱི་གིཙོང་སྦྲི་ཁདོ་ནིར་དདོ་
སྣང་བྱསོ་པསོ་གི་ལི་ཆདོགི གིལི་ཏསྐྱེ་མིགྱི་རྣམིསོ་ཀྱགྱིསོ་མིགྱི་མིང་འདུ་སོར་གིད་
སྙིགྱིགིསོ་འཕེསྐྱེནི་པ་དང་། མིགྱི་གིཞིནི་ལི་གིཏད་དསྐྱེ་གློདོ་ལུ་དང་ཧབ་སྦྲིགྱིད་རྒྱགི་པ་
སོདོགིསོ་བྱསོ་ནི། ལིགི་པ་རྒྱུནི་དུ་བཀྲུསོ་ནིསོ་ཁ་ཐུམི་བརྒྱབ་རུང་། ནིད་འབུ་
འགིདོགི་མིགྱི་ཐུབ་པ་རསྐྱེད། གློདོ་ལུ་བའགྱི་གུསོ་ལུགིསོ་གིདོམིསོ་པར་བྱསོ་ནིསོ། གློདོ་ལུ་
བ་དང་ཧབ་སྦྲིགྱིད་རྒྱགི་པའགྱི་སྐོབསོ་སུ་གིཙོང་ཤདོགི་གིགྱིསོ་ཁ་བཏུམི་ནིསོ་མིཆགྱིལི་
ཟོསྐྱེགིསོ་གིང་སོར་མིཆསྐྱེད་དུ་མིགྱི་འཇུགི་པ་དང་། ལུད་པ་གིང་སོར་མིགྱི་འཕེསྐྱེནི་
པར། སྤྱོགྱི་པའགྱི་གིཙོང་སྦྲིར་དདོ་སྣང་ལིསྐྱེགིསོ་པདོ་བྱསྐྱེད་དགིདོསོ་སོདོ། །

དུསདུས་་རྒྱུནརྒྱུན་་གྱིགྱིགྱིགྱི་་གོཙངགོཙང་་སྦྲརསྦྲར་་དེདོདེདོ་་སྣངསྣང་་
ལབྱེགོསལབྱེགོས་་པོདོཔོདོ་་བྱེབྱེདེབྱེབྱེདེ་་དེགོདོསདེགོདོས།།

ཚོ་གིདུགི་གིགྱིསོ་མིགྱི་བཟོདོད་པའགྱི་དབྱར་
ཁའགྱི་དུསོ་འདགྱིར། དུསོ་ཐེདོགི་ཏུ་ལུསོ་པདོར་ཆུ་
ཁ་གིསོབ་བྱསྐྱེད་རྒྱུ་ནིགྱི་ཧ་ཅིང་གིལི་ཆསྐྱེནི་ཞིགྱིགི་
ཡིགྱིནི་མིདོད། འདོནི་ཀྱང་མིགྱི་མིང་པདོ་ཞིགྱིགི་གིགྱིསོ་ཆུ་
འཐུང་བ་ལི་འཐུང་ཤསྐྱེསོ་ཀྱགྱིནི་མིསྐྱེད་པ་འདྲ།
དསྐྱེ་རགྱིང་ང་ཚོཚོསོ་ཆུ་འཐུང་བའགྱི་ཐེད་ཀྱགྱི་ནིདོར་
འཁྲུལི་ལྔ་བཤད་པར་བྱ།
ནིདོ རནིདོ ར ་་ འཁྲུལིའཁྲུལི ་་ དངདང ་་པདོཔདོ །། སྐོདོམིསྐོདོམི ་་ ནིནི ་་མིམི ་་

གིཏདོགིསོགིཏདོགིསོ་་ཆུཆུ་་མིགྱིམིགྱི་་འཐུངའཐུང་་བབ།།
མིགྱི་ཁ་ཤསོ་ཤགྱིགི་དུསོ་རྒྱུནི་དུ་ཆུ་འཐུང་

རྒྱུར་མིགྱི་དགིའ་བར། སྐོདོམི་པའགྱི་སྐོབསོ་སུ་ད་
གིཟོདོད་ཆུ་མིང་པདོ་འཐུང་བ་རསྐྱེད། དསྐྱེ་ནིགྱི་མིགྱི་
འགྲགྱིགི་པ་སྟསྐྱེ། མིགྱི་ལི་སྐོདོམི་སྣང་འབྱུང་བའགྱི་
སྐོབསོ་སུ། ལུསོ་པདོར་ཆུསོ་མིགྱི་འདང་བའགྱི་
གིནིསོ་བབ་ཏུ་ལུསོ་ཡིདོད། ལུསོ་པདོར་ཆུསོ་མི་
འདང་ནི་ཁྲགི་རྒྱུནི་གྱིགྱི་གིར་ཚོད་དང་ཁྲགི་གིགྱི་
ཤདོང་ཚོད་ཇསྐྱེ་དམིའ་རུ་འགྲདོ་བ་དང་། དསྐྱེ་ལིསོ་
ཇསྐྱེ་སྡུགི་ཏུ་སོདོང་ནི་ཕྲོ་ཕུང་ནིང་གིགྱི་ཆུ་ཤདོར་བར་
མི་ཟོད། ཡིགྱི ་གི་མིསྐྱེད་པ་དང་ཉི་བསྐྱེ ་ཉིདོབ་བསྐྱེར་འགྱུར་
བ། རྐང་ལིགི་བཞིགྱི་བདོར་ཤུགིསོ་མིསྐྱེད་པ་སོདོགིསོ་ཀྱགྱི་ནིད་
རྟགིསོ་འབྱུང་ངསྐྱེསོ་རསྐྱེད། དུསོ་ཡུནི་རགྱིང་པདོར་ཆུསོ་མི་
འདང་ནི་ནིད་རགྱིགིསོ་སྣ་ཚོཚོགིསོ་སློདོང་བའགྱི་ཉིསྐྱེནི་ཁ་དསྐྱེ་བསོ་
ཀྱང་ཆསྐྱེ། དསྐྱེའགྱི་ཕྱིགྱིར་ཚོང་མིསོ་དུསོ་རྒྱུནི་ཆུ་འཐུང་བའགྱི་
གིདོམིསོ་གིཤགྱིསོ་ལིསྐྱེགིསོ་པདོ་གིསོདོ་སྐྱོདོང་བྱསོ་ཏསྐྱེ། དུསོ་ཚོཚོད་
དང་གྲངསོ་ཚོད་ལྟེར་ཆུ་འཐུང་དགིདོསོ་པ་ལིསོ། སྐོདོམི་
པའགྱི་སྐོབསོ་སུ་ད་གིཟོདོད་ཆུ་འཐུང་ནི་མིགྱི་འགྲགྱིགི་པ་རསྐྱེད།
ནིདོརནིདོར་་འཁྲུལིའཁྲུལི་་གིཉིགྱིསོགིཉིགྱིསོ་་པཔ།། ཆུཆུ་་མིངམིང་་པདོཔདོ་་འཐུངའཐུང་་ནིནི་་ལུསོལུསོ་་

སྟསྐྱེངསྟསྐྱེང་་གིགྱིགིགྱི་་དུགིདུགི་་ཕུདཕུད་་ཐུབཐུབ་་པརཔར་་འདདོདའདདོད་་པཔ།།
ཆུ་མིང་པདོ་འཐུང་ནི་རྙིགྱིང་ཚོབ་གིསོར་བརྗེསྐྱེ་ལི་སྐུལི་

འདསྐྱེད་གིཏདོང་ཐུབ། མིགྱིའགྱི་ལུསོ་པདོར་མིཚོཚོནི་ནི། ཆུསོ་ལུསོ་
སྟསྐྱེང་གིགྱི ་འཚོཚོ ་བཅུད་དངདོསོ་པདོ ་སྐྱོསྐྱེལི་འདྲསྐྱེནི་བྱསྐྱེད་ཐུབ་
པསོ། འདོསོ་འཚོམི་གྱིགྱིསོ་ཆུ་འཐུང་ནི་ཕེདོ་རྒྱུའགྱི་དལི་འགུལི་
ལི་སྐུལི་འདསྐྱེད་ཐེདོབ་སྟསྐྱེ། ལུསོ་སྟསྐྱེང་གིགྱི་སྙིགྱིགིསོ་རདོ་ཕྱིགྱིར་
ཕུད་པར་ཕེནི་པ་ཡིདོད་མིདོད། འདོནི་ཀྱང་བཙོནི་གྱིགྱིསོ་ཆུ་
མིང་པདོ་འཐུང་ནི། ཕེདོ་བའགྱི་ནིང་དུ་ཆུསོ་བཀང་སྟསྐྱེ་ཡིགྱི་གི་
ཆད་པ་དང་། དསྐྱེ་ལིསོ་གིཞིནི་ད་རུང་ཆུ་མིང་པདོ་འཐུང་སྟསྐྱེ་
མིཁལི་མིའགྱི་ཕྱིགྱིར་ཕུད་ནུསོ་པ་ལིསོ་བརྒལི་སྐོབསོ། ལུསོ་
སྟསྐྱེང་གིགྱི་གློདོགི་འབྱསྐྱེད་རྫསོ་འཁྲུགིསོ་སྲིགྱིད།

《ཀྲུང་གིདོའ ཛི་གིཞིགྱིསོ་དམིངསོ་ཀྱགྱི་བཟོའ་བཅིའགྱི་
ཕྱིདོགིསོ་སྟདོནི(2022)》ནིང་དུ། མིགྱི་དར་མིསོ་ཉིགྱིནི་རསྐྱེར་
ཆུ་ཧའདོ་ཧྲིགྱིནི1500ནིསོ1700འཐུང་དགིདོསོ་པ་དང་།

“ཆུ་འདང་ཚོཚོད་འཐུང་བ་དང་འབདོར་ཉུང་ཐེསྐྱེངསོ་མིང་གིགྱི་
སྒདོ་ནིསོ་ཡིང་དགི་གིགྱིསོ་ཆུ་འཐུང་བའགྱི་རྩི་དདོནི་བརྩིགྱི་སྲུང་
བྱསོ་ཏསྐྱེ། ཆུ་འཐུང་ཚོད་མིང་མིགྱི་རུང་ལི་ཉུང་ཡིང་མིགྱི་རུང་
བ”བསྟནི་ཡིདོད།
ནིདོརནིདོར་་འཁྲུལིའཁྲུལི་་གིསུམིགིསུམི་་པཔ།། གིཙོངགིཙོང་་ཆབཆབ་་རྐྱངརྐྱང་་རྐྱངརྐྱང་་

འཐུངའཐུང་་ནིནི་་འཚོཚོའཚོཚོ་་བཅུདབཅུད་་མིགྱིམིགྱི་་འདངའདང་་བརབར་་འདདོདའདདོད་་པཔ།།
ཆུསོ་ལུསོ་པདོའ ཛི་སྟསྐྱེང་དུ་འདདོནི་སྤེསྐྱེལི་བྱསོ་པའགྱི་ནུསོ་

པ ་གིཙོཚོ ་བདོ ་ ནིགྱི ་ རྙིགྱི ང ་ཚོབ ་གིསོར ་བརྗེསྐྱེ ་བྱསྐྱེ ད ་རྒྱུ ་དསྐྱེ ་
རསྐྱེད། འཛམི་གློགྱིང་འཕྲོདོད་བསྟསྐྱེནི་རྩི་འཛུགིསོ་ཀྱགྱི《འཐུང་
ཆུའགྱི་ཆུ་སྤུསོ་ཚོད་གིཞིགྱི》ནིང་། ཆུའགྱི་ནིང་གིགྱི་གིཏསྐྱེར་རྒྱུའགྱི་
འདུསོ་ཚོད་ལི་བླང་བྱ་གིང་ཡིང་བཏདོནི་མིསྐྱེད། ཆུ་ཁདོལི་
དང་གིཙོང་ཆབ(纯净水)། གིཏསྐྱེར་ཆུ་སོདོགིསོ་གིང་ཞིགྱིགི་

ཡིགྱིནི་རུང་འཐུང་ཆུའགྱི་འཕྲོདོད་བསྟསྐྱེནི་ཚོད་
གིཞིགྱི་དང་མིཐུནི་པ་ཡིགྱིནི་ནི། མིགྱིའགྱི་ལུསོ་སྟསྐྱེང་
དུ་ཆུ་ཁ་གིསོབ་བྱསྐྱེད་པའགྱི ་དགིདོསོ་མིཁདོ ་
བསྐོང་ཐུབ་པ་རསྐྱེད།
ཆུ་ཁདོལི་འཐུང་བ་ནིགྱི་ང་ཚོཚོའགྱི་འཚོཚོ་བའགྱི་

ཁྲདོད་ཀྱགྱི་ཆསྐྱེསོ་སྟབསོ་བདསྐྱེའགྱི་གིདམི་གིསོསྐྱེསོ་
ཤགྱིགི་ཡིགྱིནི་མིདོད། འདོནི་ཀྱང་བསྐོདོལི་ཟོགྱིནི་པའགྱི་
ཆུ་དསྐྱེ ་དུསོ་ཡུནི་རགྱིང་པདོར་བཞིགི་ནི་ནིད་
འབུ་འབྱུང་ངསྐྱེསོ་པསོ། བསྐོདོལི་མི་ཐེགི་ཏུ་
འཐུང་དགིདོསོ་སོདོ།།
ནིདོརནིདོར་་འཁྲུལིའཁྲུལི་་བཞིགྱིབཞིགྱི་་པཔ།། འདོའདོ་་མིམི་་དངདང་་སོགྱིལིསོགྱིལི་་

ཁུཁུ་་ཡིགྱིསོཡིགྱིསོ་་ཆུཆུ་་ཡིགྱིཡིགྱི་་ཚོབཚོབ་་བྱསྐྱེདབྱསྐྱེད་་པཔ།།
འདོ་མི་དང་སོགྱིལི་ཁུ་སོདོགིསོ་ནིགྱི་བདསྐྱེ་ཐེང་

གིགྱི་འཐུང་བྱའགྱི་རགྱིགིསོ་ཡིགྱིནི་པསོ། ཚོད་དང་
རནི་པའགྱི་སྒདོ་ནིསོ་འཐུང་ནི་འཚོཚོ་བཅུད་ཁ་
གིསོབ་བྱསྐྱེད་ཐུབ་མིདོད། འདོནི་ཀྱང་སོགྱིལི་ཁུའགྱི་
ནིང་དུ་མིངར་ཆ་མིང་པདོ་འདུསོ་ནིའང་། ཚོཛི་
སྣའགྱི་རྒྱུ་ཡིགྱི་འདུསོ་ཚོད་ཐེད་ཀར་སོགྱིལི་ཏདོགི་

བཟོའ་བར་མིགྱི་དདོ་བ་རསྐྱེད། འདོ་མིའགྱི་ནིང་དུ་ཀལི་དང་ཚོཛིལི་
སྣ། སྤྲིགྱི་དཀར་སོདོགིསོ་ཀྱགྱི་འདུསོ་ཚོད་ཧ་ཅིང་མིཐེདོ་བསོ།
འཐུང་ཆུའགྱི་ཚོབ་ཏུ་འདོ་མི་དང་སོགྱིལི་ཁུ་འཐུང་ནི་མིངར་ཆ་
དང་སྤྲིགྱི་དཀར། ཚོཛིལི་སོདོགིསོ་ཀྱགྱི་འདུསོ་ཚོད་ལུསོ་པདོའ ཛི་
དགིདོསོ་མིཁདོ་ལིསོ་བརྒལི་སྲིགྱིད་པསོ། ནུསོ་གྲདོནི་ལྷགི་མི་དསྐྱེ་
དགི་གིགྱིསོ་ལུསོ་ལི་ཚོཚོ་རྒྱསོ་པ་དང་གིཅིགྱིནི་སྙིགྱི་ཟོ་ཁུའགྱི་ནིད་
བྱུང་སྟསྐྱེ། ལུསོ་པདོའ ཛི་བདསྐྱེ་ཐེང་ལི་གིནིདོད་ངསྐྱེསོ་རསྐྱེད།
དསྐྱེའགྱི་རྐྱསྐྱེནི་གྱིགྱིསོ། འདོ་མི་དང་སོགྱིལི་ཁུ། གིཞིནི་ད་རུང་

ཐཱནི་སྐྱུར་སྐོདོམི་ཆུ་དང་བྱསྐྱེད་ནུསོ་སྐོདོམི་ཆུ་སོདོགིསོ་ནིགྱི་དུསོ་
རྒྱུནི་གྱིགྱི་འཚོཚོ་བའགྱི་ཁྲདོད་དུ་ཆུའགྱི་ཚོབ་བྱསོ་ཏསྐྱེ་འཐུང་མིགྱི་
རུང་། མིགྱིའགྱི་ལུསོ་པདོར་མིཚོཚོནི་ནི་ཆསྐྱེསོ་བདསྐྱེ་ཐེང་གིགྱི་བཏུང་
བྱ་ནིགྱི་ཆུ་ཡིགྱིནི་ནིདོ།།
ནིདོརནིདོར་་འཁྲུལིའཁྲུལི་་ལྔལྔ་་པཔ།། ཟོསོཟོསོ་་དུསོདུསོ་་སུསུ་་ཆུཆུ་་མིངམིང་་པདོཔདོ་་འཐུངའཐུང་་

ནིནི་་ཟོསོཟོསོ་་རགྱིགིསོརགྱིགིསོ་་འཇུའཇུ་་བའགྱིབའགྱི་་ཐེདཐེད་་ཕེནིཕེནི་་པཔ་་ཡིདོདཡིདོད་་པརཔར་་འདདོདའདདོད་་པཔ།།
མིགྱི་ཁ་ཤསོ་ཤགྱིགི་གིགྱིསོ། ཟོསོ་ཟོ་སྐོབསོ་ཆུ་མིང་པདོ་

འཐུང་ནི། ཟོསོ་རགྱིགིསོ་འཇུ་བའགྱི་ཐེད་ཕེནི་པ་ཡིདོད་པར་
འདདོད་ཀྱགྱིནི་ཡིདོད། དདོནི་དངདོསོ་སུ་ཟོསོ་མི་ཟོདོསོ་སྔདོནི་ལི་
ཆུ་འཐུང་བ་དང་། ཡིང་ནི་ཟོསོ་ཟོ་ཞིདོར་ཆུ་མིང་དུ་འཐུང་
ནི་ཟོསོ་རགྱིགིསོ་འཇུ་བར་མིགྱི་ཕེནི་པར་མི་ཟོད་ད་རུང་
གིནིདོད་འཚོཚེ་ཡིདོད། ཆུ་མིང་པདོ་འཐུང་ནི་ཕེདོ་སྐྱུར་སློ་བཟོདོ་
བྱསྐྱེད་པ་དང་། ཕེདོ་སྐྱུར་གྱིགྱི་གིར་ཚོད་ཇསྐྱེ་དམིའ་རུ་བཏང་
ནིསོ་ཟོསོ་རགྱིགིསོ་འཇུ་བའགྱི་ནུསོ་པ་ཇསྐྱེ་དམིའ་རུ་གིཏདོང་
བ་དང་། ཕེདོ་བའགྱི་དལི་འགུལི་ལི་ངནི་ཤུགིསོ་ཐེསྐྱེབསོ་
ཏསྐྱེ། ཕེདོ་རྒྱུའགྱི་གིཉིནི་ཚོད་སློདོང་སྲིགྱིད། དསྐྱེ་བཞིགྱིནི་དུ་ཟོ་མི་
ཟོདོསོ་རྗེསྐྱེསོ་ཆུ་མིང་པདོ་འཐུང་ནིའང་། ཟོསོ་རགྱིགིསོ་འཇུ་
བ་དང་བསྡུ་ལིསྐྱེནི་བྱསྐྱེད་པར་མིགྱི་ཕེནི་པ་རསྐྱེད། དསྐྱེ་ལིསོ་
གིཞིནི་ད་རུང་ཟོ་མི་ཟོ་བའགྱི་སྐོབསོ་སུ་ཆུ་འཐུང་ནི་ཟོསོ་
རགྱིགིསོ་ལྡོད་ཚོད་མིགྱི་འདང་བ་དང་། ཁ་ཆུ་ཟོགིསོ་ཐེདོནི་
བྱསྐྱེད་ཚོད་ཇསྐྱེ་ཉུང་དུ་འགྲདོ་བསོ། ཕེདོ་རྒྱུའགྱི་འཇུ་ནུསོ་དང་
བསྡུ་ལིསྐྱེནི་ལི་མིགྱི་ཕེནི་ནིདོ། །
དསྐྱེའགྱི་རྐྱསྐྱེནི་གྱིགྱིསོ་མིགྱི་རྣམིསོ་ཀྱགྱིསོ་ཟོསོ་ཟོ་སྐོབསོ་དང་

ཟོ ་མི ་ཟོ ་བའགྱི ་སྔ ་གིཞུགི ་ཏུ ་ཆུ ་མིང ་པདོ ་འཐུང ་མིགྱི ་
རུང་། གིལི་ཏསྐྱེ་ལུསོ་པདོར་ཁ་སྐོདོམི་པའགྱི་ཚོཚོར་སྣང་འབྱུང་བ་
དང་ཟོ་མིར་སྐོམི་ཤསོ་ཆསྐྱེ་ནི་ཆུ་འདོསོ་འཚོམི་ཞིགྱིགི་འཐུང་
ཆདོགི་གིདོ །

ཆུ་
འཐུང་
བ་

ལའང་
འཐུང་
ཤེབྱེས་
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