
པར་ངོས 15 པ
2022·08·12

བསྡུས་རྩོརྩོམ།

（（པོརོཔོརོ་་ངངོསོངངོསོ1414པོརོཔོརོ་་མཐུདམཐུད་་པོཔོ།།））
ཉསྐྱིན ་གུང་གསྐྱི ་ཉསྐྱི ་མ ་དྲངོ ་སྐྱསྐྱིད ་ལྡེན་པོ ་ཞསྐྱིག ་ཡིསྐྱིན ་པོསོ།

ངསོ་རྩལ་སྦྱོངོང ་རོ ་བརོ་སྐོངོརོ ་བ ་ཞསྐྱིག ་བརྒྱབ་མངོད། རྩརྩེད ་
རོངོགསོ་དང་རྩརྩེད་ཆསོ་ང་ལ་འིཕྲོངོད་པོ་ཞསྐྱིག་མསྐྱི་འིདུག སློངོབ་
གྲྭའིསྐྱི ་རོ་སྐོངོརོ་ཕྱིསྐྱི ་ཡིསྐྱི ་སྲང་ལམ་གྱིསྐྱི ་ཟེ་ཁོང་རོརྩེ ་རོརྩེ ་ནསོ་མཆརྩེད་
པོའིསྐྱི་གླུ་སྐོད་སྙེན་མངོ་ཡིསྐྱིསོ་སྔངོ་ཚཚོད་ཀྱསྐྱི་དྲསྐྱི་མ་སྟུག་པོངོ་ཞསྐྱིག་ཁྱེརྩེརོ་
ནསོ་སློརྩེབསོ་ཡིངོང ་བསོ། ང་རོང་སློངོབ ་གྲྭའིསྐྱི ་རོ ་སྐོངོརོ ་ལསོ་
མཆངོངསོ་ཏརྩེ ་སྲང་ལམ་ཧྲིསྐྱིལ་པོངོརོ ་སྐོངོརོ ་ཉུལ་ཞསྐྱིག་བྱེསོ་ན་
བསོམསོ་མངོད། ཨམ་ཕྲོག་སྟོངོང་བ་ཡིསྐྱིན་པོསོ་དརྩེ ་ཡིང་ཕན་
མརྩེད་གནངོད་མང་གསྐྱི་ལསོ་ཀོ་ལྷེག་མ་ཞསྐྱིག་ཡིསྐྱིན་པོ་ཤརྩེསོ། དརྩེ་
ནསོ་ཅསྐྱི་བྱེརྩེད་འིདསྐྱི་བྱེརྩེད་མརྩེད་པོརོ་ཡིརོ་མརོ་ལ་
ཁོ་གཡིརྩེང ་མསྐྱིག ་གཡིརྩེང ་བྱེརྩེད ་ཞངོརོ ་སློངོབ ་ཁོང་
ནང་ལ་སློརྩེབསོ་པོསོ། སློངོབ་ཁོང་ན་མརྩེ ་ཏངོག་
མཚཚོ ་མངོ ་གཅསྐྱིག ་པུསོ ་ཅསྐྱི ་ཞསྐྱིག ་འིབྲསྐྱི ་བཞསྐྱིན ་
འིདུག ང་རོང་དགའི་ལ་ཐེརྩེ་ཚཚོམ་གྱིསྐྱིསོ་གདུང་
ནའིང་རྐང་བ་གཉསྐྱིསོ ་ཀོ་དགརྩེ ་རྒན་སྟོངོབསོ་
ལྡེན་ལ་འིཕྲོད་པོ་ལྟརོ་ངའིསྐྱི་ངག་བཀོངོད་ལ་མསྐྱི་
ཉན་པོརོ་ལསོ་ཀྱསྐྱི་རླུང་གསྐྱིསོ་རྒྱབ་ནསོ་དརྩེད་པོ་
ལྟརོ་གྱུརོ། མངོའི འི་ཉརྩེ ་གམ་བརྒྱུད་ནསོ་ང་རོང་
གསྐྱི ་ འིདུག ་གནསོ ་སུ ་འིགྲངོ ་ སྐོབསོ ། མངོསོ ་
མདུན་གྱིསྐྱི ་ཤངོག ་བུ ་དརྩེ ་ལག་གཡིངོན ་པོའིསྐྱི ་གྲུ ་
མངོསོ ་མནན་ཅསྐྱིང ་མགངོ ་བངོ ་དགྱིརྩེསོ ་ཏརྩེ ་འིཛུམ་
ཙེམ་གནང་སོངོང་བསོ། ང་ནསྐྱི་ཅསྐྱི་འིདསྐྱི་མརྩེད་པོརོ་
ལུསོ་ཕུང་ཧྲིསྐྱིལ་པོངོརོ་ཚ་ལམ་ལམ་བྱེརྩེད་ཀྱང་ཅསྐྱི་
ཡིང་མ་བྱུང་བའིསྐྱི ་ཁུལ་གྱིསྐྱིསོ་ཨུ་ཚུགསོ་ནན་
ཏན་བྱེསོ་ཏརྩེ་ཡུན་གྱིསྐྱིསོ་རོང་གསྐྱི་འིདུག་གནསོ་
སུ་བསྡོད། མགངོ ་བངོ ་ཅངོག་ཙེཙེ ་ལ་བསྙེརྩེསོ་ནསོ་
གཉསྐྱིད་ཐུན་གཅསྐྱིག་བློངསོ་ན་བསོམསོ་མངོད།
བློངོ ་འིཚབ་དང་དགའི་སྣེང་། ད་དུང་ཅསྐྱི ་ཞསྐྱིག་
བཤད ་འིདངོད ་ཀྱསྐྱི ་ཐེརྩེ ་ཚཚོམ ་སྣེ ་ཚཚོགསོ ་ཀྱསྐྱིསོ ་
སོརྩེམསོ་ཁོ་བདརྩེ་ལ་འིབབ་ཐུབ་ཀྱསྐྱིན་མསྐྱི་འིདུག
ཡུད་ཙེམ་གྱིསྐྱི་རྗེརྩེསོ་ནསོ་ངའིསྐྱི་ལག་པོ་ཡིང་

མངོརོ་སྒུལ་གྱིསྐྱིན་སྐོད་ངག་འིཇམ་པོངོ་ཞསྐྱིག་གསྐྱིསོ་
ང ་རོང ་འིབངོད ་བཞསྐྱིན ་འིདུག་སྟོརྩེ ། མགངོ ་བངོ ་
དགྱིརྩེསོ་ནསོ་ལྟ་དུསོ་མ་གཞསྐྱིརོ་མརྩེ ་ཏངོག་མཚཚོ ་མངོ ་ངའིསྐྱི ་མསྐྱིག་
མདུན་དུ་ལངསོ་འིདུག་པོསོ། རྨིསྐྱི ་ལམ་མམ་མངངོན་སུམ་
གང་ཡིསྐྱིན་ལ་ཐེརྩེ ་ཚཚོམ་གྱིསྐྱི ་དཔྱིངསོ་ཐེག་མ་ཆངོད ་པོརོ་ཡིངོད་
དུསོ། མངོའི འི་འིདྲངོགསོ་ལ་དགའི་བའིསྐྱི་རོསྐྱི་དྭགསོ་ལྟ་བུའིསྐྱི་མསྐྱིག་
ཟུང་གསྐྱིསོ་ཐེད་ཀོརོ་ངའིསྐྱི ་གདངོང་ལ་ལྟ་མསྐྱི ་ཕངོད་པོརོ་མདུན་
ཅངོག་གམ་རྐུབ་སྟོརྩེགསོ་གང་རུང་ལ་དམསྐྱིགསོ་མརྩེད ་དུ་ལྟ་
ཞངོརོ། ངག་འིཁྲོངོལ་མསྐྱི ་འིཁྲོངོལ་གྱིསྐྱིསོ“ ངསོ······ ངསོ་
ཁྱེངོད་ལ་ཅསྐྱིག་སྟོརྩེརོ། ཁྱེརྩེད་ཀྱསྐྱིསོ་གཞན་སུ་ལའིང་བསྟོན་མསྐྱི ་
ཆངོག”ཟེརྩེརོ། ངསོ་ཅསྐྱི་བཤད་འིདསྐྱི་བཤད་མརྩེད་པོརོ“ ཡི་ཡི་
ཡི”ཞརྩེསོ་ལན་བཏབ་པོ་ན། མངོསོ་འིཇམ་ཞསྐྱིང་མཉརྩེན་ལ་
རློངོན་བག་ཆགསོ་པོའིསྐྱི་ལག་ཟུང་གསྐྱིསོ་ངའིསྐྱི་ལག་པོ་གཡིསོ་
པོ་བཟུང་ཞསྐྱིང་ལག་གཡིངོན་པོསོ་ལྟརྩེབ་ཆགསོ་བཏང་བའིསྐྱི ་
ཤངོག ་བུ ་ཞསྐྱིག ་ ངའིསྐྱི ་ལག ་མཐེསྐྱིལ ་དུ ་བཞག ་སྟོརྩེ ་སྤརོ ་ཁོ ་
བསྡོམསོ་པོ་དང་། མངོའི འི་ངངོ ་གདངོང་ནསྐྱི ་དམརོ་པོངོ་དམརོ་རྐྱང་
དུ་གྱུརོ་འིདུག་ཅསྐྱིང་། མྱུརོ་མངོརོ་ཁོ་ཕྱིསྐྱིརོ་འིཁོངོརོ་ནསོ་སྒོངོ་ཁོརོ་
གཟེསོ་ཏརྩེ ་བྲརྩེལ་འིཚུབ་ཀྱསྐྱིསོ་སོངོང་བསོ། ང་ནསྐྱི ་བློངོ ་ཡིསྐྱིད་ལསོ་
འིདསོ་པོའིསྐྱི ་མངོའི འི་བྱེརྩེད ་སྟོངསོ་དརྩེརོ ་ཧ ་ལསོ་པོརོ་མ་ཟེད།
གནངོན་མསྐྱི ་ཐུབ་པོའིསྐྱི ་སོརྩེམསོ་ཀྱསྐྱི ་དགའི་ཚཚོརོ་གང་དརྩེསོ་ཐེངོག་
གསྐྱིསོ་བརྒྱབ་པོ་ལྟརོ་སྤྱིསྐྱི ་གཙུག་ནསོ་རྐང་མཐེསྐྱིལ་བརོ་སྦྲིསྐྱིད་
གྱིསྐྱི་ལརྩེརོ་བཏང་བསོ། ཡུན་རོསྐྱིང་ལ་སྨྲ་བ་འིགག་ཅསྐྱིང་ཧད་དརྩེ་
ལུསོ་སོངོང་།

ཡུད་ཙེམ་ནསོ་དྲན་པོ་རྙེརྩེད་དུསོ་མརྩེ ་ཏངོག་མཚཚོ ་མངོ ་ཡིང་
སློངོབ་ཁོང་དུ་མསྐྱི་སྣེང་ལ། ང་རོང་གཅསྐྱིག་པུ་སློངོབ་ཁྲོསྐྱིད་སྐོབསོ་
དགརྩེ་རྒན་གྱིསྐྱི་ཆད་པོརོ་ཐེངོགསོ་པོ་བཞསྐྱིན་ཀོརྩེརོ་རོརྩེརོ་འིགྲརྩེངསོ་
འིདུག དརྩེ་ནསོ་རྔམསོ་སྟོབསོ་ཀྱསྐྱིསོ་སྒོངོ་དང་སྒོརྩེའུ་ཁུང་སོངོགསོ་
ལ་མསྐྱིག་ཉུལ་བྱེརྩེད་ཞངོརོ། མངོསོ་ང་ལ་སྤྲད་པོའིསྐྱི་ཤངོག་ལྷེརྩེ་དརྩེའིསྐྱི ་
ལྟརྩེབ ་ཆགསོ་བཤསྐྱིག་མགངོ ་བརྩམསོ། ཤངོག་ལྷེརྩེ ་དརྩེ ་མརྩེ ་ཏངོག་
མཚཚོ་མངོ ་དང་ངརྩེད་གཉསྐྱིསོ་ཀྱསྐྱིསོ་སྔ་གཞུག་བྱེསོ་ཏརྩེ ་སྤརོ་མངོའི འི་
ནང་བསྡོམསོ་པོསོ་ཡིསྐྱིན་ནམ། གང་ལྟརོ་བརློན་ཞསྐྱིང་གཤརྩེརོ་
ནསོ་ལྟརྩེབ་ཆགསོ་ཤངོརོ་བའིསྐྱི ་ཤུལ་རྗེརྩེསོ་དག་ཀྱང་གསོལ་
པོངོརོ་མངངོན་པོརོ་མ་ཟེད། ཤངོག་བུ་དརྩེ ་འིཇམ་ཞསྐྱིང་མཉརྩེན་

པོརོ་གྱུརོ་འིདུག་པོསོ། ལྟརྩེབ ་ཆགསོ་རོརྩེ ་རོརྩེ ་བཤསྐྱིག ་དུསོ་
སོརྩེམསོ་ཆུང་མ་བྱེསོ་ན་རོལ་སྐྱངོན་འིབྱུང་ཉརྩེན ་ཆརྩེ ་བ ་ཞསྐྱིག་
རོརྩེད། དངངོསོ་གནསོ་སྐོབསོ་འིདསྐྱིརོ་དགའི་བའིམ་སྐྲག་སྣེང་
གང་རུང་གསྐྱིསོ་སྙེསྐྱིང་ཁོམསོ་གཙེཙེསོ་ཏརྩེ་ལག་ཟུང་འིདརོ་བ་ནསྐྱི་
དགརྩེ ་རྒན་སྟོངོབསོ་ལྡེན་གྱིསྐྱིསོ ་དཀྱསྐྱིལ ་རྒྱུགསོ་དང་མཇུག་
རྒྱུགསོ་ཀྱསྐྱི ་རྒྱུགསོ་འིབྲསོ་སྤྱིསྐྱི ་སྡོངོམ་སྐོབསོ། ངའིསྐྱི ་མསྐྱིང་ནསོ་
བངོསོ་ཏརྩེ ་རྒྱུགསོ་ཤངོག་ལག་ཏུ་སྤྲངོད་པོའིསྐྱི་སྐོབསོ་དང་འིདྲ་བངོ ་
འིདུག ཁྱེད་པོརོ་དུ་བཤད་ལ་དགའི་བའིསྐྱི་སློངོབ་གྲངོགསོ་འིདྲརྩེ་
མགངོ་རྡོངོ་སོངོགསོ་ཀྱསྐྱིསོ་མཐེངོང་ན་ཅསྐྱི་བྱེ་བསོམསོ་ནསོ་ཀྱང་རྐང་
བསོ་སོ་མསྐྱི་ནངོན་པོའིསྐྱི་ཚཚོད་དུ་སློརྩེབསོ་སོངོང་།
མརྩེ་ཏངོག་མཚཚོ་མངོསོ་སྤྲད་པོའིསྐྱི་ཤངོག་ལྷེརྩེ་ཁོ་གང་དརྩེའིསྐྱི་ཁོ་ཕྱིརྩེ་

དུསོ། ཁོ་བྱེང་ལ《ཁྱེརྩེད་དང་ང》ཞརྩེསོ་རྒྱ་ཡིསྐྱིག་དང་དབྱེསྐྱིན་
ཡིསྐྱིག་གཉསྐྱིསོ་ཀྱསྐྱིསོ་བྲསྐྱིསོ་འིདུག་ལ། དརྩེ ་ནསྐྱི ་དརྩེ ་རོསྐྱིང་དགརྩེ་རྒན་
སྟོངོབསོ་ལྡེན་གྱིསྐྱིསོ་སློངོབ་ཚན་གྱིསྐྱི ་ཁོ་བྱེང་སྒོངོ ་སོམ་དུ་བྲསྐྱིསོ་པོ་
བཞསྐྱིན་ཡིསྐྱིག་གཟུགསོ་ལརྩེགསོ་ལ་གྲ་དག་པོ་ཞསྐྱིག་རོརྩེད། དརྩེའིསྐྱི་
གཤམ་དུ་ཚཚོན་མདངོག་གསྐྱི་མརྩེ་ཏངོག་འིདབ་མ་དྲུག་ཏུ་བཞད་པོ་
ཞསྐྱིག་བྲསྐྱིསོ་ཤསྐྱིང་། ལངོ ་འིདབ་འིཁྲུངསོ་ཤསྐྱིང་སྦོངོམ་ཕྲོ་སྙེངོམསོ་
པོའིསྐྱི་གཞུང་རྟོ་ནསྐྱི་སྔངོ་ལྡེརྩེམ་མརྩེརོ་འིཁྱེསྐྱིལ་བའིསྐྱི་མཚཚོའིམ་མཚཙེའུ་
ཞསྐྱིག་གསྐྱི ་འིཇསྐྱིངསོ་སུ་ནུབ་འིདུག་ལ། མཚཚོའིམ་མཚཙེའུ་དརྩེའིསྐྱི ་
ཆུ་གཉརྩེརོ་གྱིསྐྱི་རློབསོ་རོསྐྱིསོ་ནསྐྱི་མརྩེ་ཏངོག་གསྐྱི་གཞུང་རྟོ་ལ་བསྐོངོརོ་
ནསོ་རོསྐྱིམ་གྱིསྐྱིསོ་གཅསྐྱིག་རྒྱབ་གཅསྐྱིག་གསྐྱིསོ་མནན་ནསོ་མཐེའི་

ལ་རོརྩེག་པོ་ཞསྐྱིག་རོརྩེད། མརྩེ ་ཏངོག་དརྩེའིསྐྱི ་སྟོརྩེང ་ཕྱིངོགསོ་སུ་མཐེངོ ་
དམའི་རོན་པོའིསྐྱི ་གཡུ་ཡིསྐྱི ་སྦྲིང་མ་གཉསྐྱིསོ ་འིཕུརོ་ལྡེསྐྱིང ་གསྐྱི ་
གརོ་གྱིསྐྱིསོ་རྩརྩེན་ཅསྐྱིང་། འིཕུརོ་བའིསྐྱི ་ཁོ་ཕྱིངོགསོ་ཀྱང་གཅསྐྱིག་
ཏུ་བྲསྐྱིསོ་འིདུག་ལ། དརྩེ ་ཡིསྐྱི ་སྟོརྩེང་ཕྱིངོགསོ་སུ་གཡིའི་དག་པོའིསྐྱི ་
ནམ་མཁོའི་སྔངོན་པོངོའི འི་འིངོག་ཏུ་ཉསྐྱི ་མ་སོརྩེརོ་པོངོ ་ཞསྐྱིག་དང་སྤྲསྐྱིན་
དཀོརོ ་ཕང ་ཕུང ་ དུ ་གཡིངོ ་ བ ་བྲསྐྱི སོ ་ འིདུག མརྩེ ་ ཏངོ ག ་གསྐྱི ་
གཡིསོ་གཡིངོན་མདུན་རྒྱབ་ཏུ་མརྩེ ་ཏངོག་ཆུང་ངུ་དང་རྩསྐྱི ་ཤསྐྱིང་
ལྡེརྩེམ ་ལྡེརྩེམ ་བྱེརྩེད ་ཅསྐྱིང ་ ། རྒྱང ་རོསྐྱིང ་ན ་སྔངོ ་ལྗང ་གསྐྱི ་རོསྐྱི ་བངོ ་རོརྩེ ་
འིགའི་ཕྲོརྩེང་ལ་བསྒྲིསྐྱིགསོ་འིདུག་པོ་བྲསྐྱིསོ་ཡིངོད་པོསོ། ཞསྐྱིབ་
ལ་གསོངོན་ཉམསོ་ལྡེན་པོ་ཞསྐྱིག་རོརྩེད་ཨང་། ངསོ་མྱུརོ་མངོརོ་

ཞསྐྱིབ ་ལྟ ་ཞསྐྱིག ་བྱེསོ་རྗེརྩེསོ ་ཕྱིསྐྱིརོ ་ཨམ་ཕྲོག་ཏུ ་
བཅུག་ཀྱང་དརྩེ ་ནསོ་བློངོ ་བདརྩེ ་དརྩེ ་ཙེམ་མ་བྱུང་
བསོ ། ཕྱིསྐྱི རོ ་ལག ་པོརོ ་བློངསོ ་ནསོ ་ཞསྐྱི བ ་
འིདང་ཞསྐྱིག་བརྒྱབ་རྗེརྩེསོ། དཔོརྩེ ་ཁུག་གསྐྱི ་ནང་
ཕྱིངོགསོ་ཀྱསྐྱི་ཁུག་མརོ་བཅུག
མརྩེ ་ ཏངོ ག ་མཚཚོ ་ མངོ འི འི་ མརྩེ ་ ཏངོ ག ་གསྐྱི ་ རོསྐྱི ་ མངོ ་

དཔོརྩེ ་ཁུག་ཏུ་བཅུག་རྗེརྩེསོ་ང་རོང་ཡིརོ་ལངསོ་
ཏརྩེ། སྒོརྩེའུ་ཁུང་ཁོརོ་ཕྱིསྐྱིན་པོ་ན་སོརྩེམསོ་ཁོམསོ་
སྤྲངོ་ཡིལ་ལརྩེ་འིདུག་ཅསྐྱིང་ལུསོ་ཁོམསོ་ཀྱང་ཡིང་
སོངོརོ་ལྡེན་པོ་ཞསྐྱིག་ཏུ་སྣེང་། ངརྩེད་འིཛིའིན་གྲྭའིསྐྱི་
སློངོབ ་ཁོང་ནསྐྱི ་སུམ་ཐེངོག་ན་ཡིངོད ་པོསོ། སྒོརྩེའུ ་
ཁུང་ལསོ་ཕྱིསྐྱི་རོངོལ་ལ་གཡིརྩེང་དུསོ་རྫོངོང་མཁོརོ་
ཧྲིསྐྱིལ ་པོངོ ་མཐེངོང ་ཐུབ ་པོརོ ་མ ་ཟེད། མཐེའི་
འིཁོངོརོ་གྱིསྐྱི་རོསྐྱི ་ཐེང་གཉསྐྱིསོ་ཀོའིང་ལག་མཐེསྐྱིལ་
དུ་བློངསོ་པོ་བཞསྐྱིན་གསོལ་པོངོརོ་མཐེངོང་ཐུབ།
མདང་ནུབ་བབསོ་པོའིསྐྱི་ཁོ་བ་སྟུག་པོངོ་དརྩེ་ཕལ་
ཆརྩེརོ་ཞུསོ་ཟེསྐྱིན་ནའིང་རོསྐྱི ་བངོའི འི་རྩརྩེ ་མངོརོ་དངུལ་
དཀོརོ་གྱིསྐྱི ་ཅངོད ་པོན་མནབསོ་འིདུག་ཅསྐྱིང ་ །
ཉསྐྱི ་འིངོད་མསྐྱི ་འིཕྲོངོ ་སོའིསྐྱི ་སྲསྐྱིབ་འིཁྱེག་དག་ན་ད་
དུང་དཀོརོ་ལམ་ལམ་ཆགསོ་འིདུག སློངོབ་
ཁྲོསྐྱིད་ཐེངོག་ཁོང་གསྐྱི་ཡིང་ཐེངོག་གསྐྱི་ཁོ་བ་ཞུ་ནསོ་
ཆུ་རུ་གྱུརོ་ཏརྩེ ་ཁོང་བའིསྐྱི ་བྱེ་འིདབ་ཀྱསྐྱི ་ཆུ་སྦུག་
བརྒྱུད་ནསོ་ཕལ་ཆརྩེརོ ་ཐེང་ལ་བབསོ་ཚརོ་
བསོ། ད་ནསྐྱི ་ཆུ་ཐེསྐྱིགསོ་རོརྩེ ་འིགའི་ཆུ་སྦུག་གསྐྱི ་

སྣེརྩེ ་ན་ཡུན་གྱིསྐྱིསོ་སོརོ་ཟེགསོ་ཀྱསྐྱིན་འིདུག ཁོ་བསོ་སོ་རྡུལ་
དང་བཅསོ་པོའིསྐྱི་མསྐྱི ་གཙེང་བ་མནན་ཅསྐྱིང་དགུན་ཟླ་འིབྲསྐྱིང་
པོངོའི འི་སོ་གཞསྐྱི་ཀུན་ལ་ཆུ་ཡིསྐྱིསོ་བྲན་ནསོ་བརློན་ཙེརོ་ཙེརོ་དུ་
བཏང་བསོ། དབྱེསྐྱིག་འིཛིའིན ་མའིསྐྱི ་བཞསྐྱིན ་རོསོ་ལ་བྱེསྐྱི ་དངོརོ ་
ཐེརྩེངསོ་ཤསྐྱིག་བྱེསོ་ཏརྩེ། དགུན་གྱིསྐྱི ་བུ་མངོསོ་དཔྱིསྐྱིད་ཀྱསྐྱི ་ན་ཆུང་
སྦྲུམ་པོའིསྐྱི ་རོརྩེ ་བའིསྐྱི ་འིངོད་སྣེང་བསྩལ་བྱུང་། ངསོ་འིདསྐྱི ་ལྟརོ་
བསོམསོ་བྱུང་སྟོརྩེ ། མརྩེ ་ཏངོག་མཚཚོ ་མངོསོ་ང་ལ་ཕུལ་བའིསྐྱི ་མརྩེ ་
ཏངོག ་གསྐྱི ་སོ་བངོན ་ཡིང་དབྱེསྐྱིག་འིཛིའིན ་མ་མའིསྐྱི ་རུམ་ཁོངོང ་དུ ་
ཉརོ་ནསོ་ཁོ་བའིསྐྱི་བརློན་བཤརྩེརོ་དང་འིཕྲོད་དརྩེ། དཔྱིསྐྱིད་ཀྱསྐྱི ་
སྒོརྩེག ་མངོ ་མསྐྱི ་ཡུལ་དུ ་ཕརྩེབསོ་དུསོ་སྲ ་ཞསྐྱིང ་འིཐུསོ་པོའིསྐྱི ་སོ ་
ཤུན་རོརྩེ ་རོརྩེ ་བརྟོངོལ ་ཏརྩེ ་མསྐྱི ་ཡུལ་གྱིསྐྱི ་ལྟད ་མངོརོ ་ཕརྩེབསོ་ངརྩེསོ ་
པོརོ ་མ ་ཟེད། གནསོ་འིདསྐྱིའིསྐྱི ་ཆུ ་ལུད ་དྲངོད ་གསུམ་གྱིསྐྱིསོ ་
བསྐྱངསོ ་པོའིསྐྱི ་འིབྲསོ ་བུ ་རོརྩེ ་རོརྩེའིང ་ཕྱིསྐྱིརོ ་གནསོ ་འིདསྐྱིའིསྐྱི ་
བརློན་བཤརྩེརོ་གྱིསྐྱི ་པོང་དུ་སོ་བངོན ་རྡོངོག་པོངོ ་རོརྩེ ་རོརྩེརོ ་འིགྱུརོ་
བརོ་ཐེརྩེ ་ཚཚོམ་བྲལ། དརྩེ་ཡིསྐྱི་ཕྱིསྐྱིརོ་ན་དགརྩེ་རྒན་སྟོངོབསོ་ལྡེན་གྱིསྐྱི་
མཆུ་འིདབསོ་སུ་བཞད་པོའིསྐྱི ་ཝུ་བའིསྐྱི ་མརྩེ ་ཏངོག་དང་དཔྲལ་
ངངོསོ་སུ་འིཛུམ་པོའིསྐྱི ་རྔུལ་ཆུའིསྐྱི ་མུ་ཏསྐྱིག་གསྐྱི ་དངོག་པོ་རོརྩེ ་རོརྩེའིསྐྱི ་
བརློན་བཤརྩེརོ་གྱིསྐྱིསོ་ཀྱང་མསྐྱི་ཡུལ་དུ་མཐེའི་དང་ཟེད་དུ་མརྩེད་
པོའིསྐྱི ་ཆུ ་ཡིསྐྱི ་རློབསོ་རོསྐྱིསོ་བཞསྐྱིན ་གཅསྐྱིག་རྗེརྩེསོ་གཅསྐྱིག་གསྐྱིསོ་
མཐུད་པོའིསྐྱི་ཡིསྐྱིད་འིངོང་དྲསྐྱི ་ཞསྐྱིམ་གྱིསྐྱི ་མརྩེ ་ཏངོག་སྣེ་མང་བཞད་དུ་
འིཇུག་ངརྩེསོ་སྙེམ།


