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ལྕུགི་ཕྲན།

འདོནའདོན་་ཐེཐེངསངས434434པཔ།།
རྩོམརྩོམ་་སྒྲིགསྒྲིག་་པཔ།། བབསོདསོད་་ནམསནམས་་འཚོའཚོ།།

དགེགེ ་རྒནི་ལགེསེ། ཁྱེགེད་
ནིནི ་འགྲོསྤྲོ ་བ་མནིའནི ་ཤེགེསེ་རནིགེ་གེནི ་
བླསྤྲོ ་ སྒོསྤྲོ ་ འབྱགེ ད ་པའནི ་ ལྡགེ ་ མནི གེ ་
འཛཛིནི་མཁོནི་དངོ་། ཁྱེགེད་ནིནི ་
མནི འནི ་ རནིགེསེ ་ལ ་སྤྲོསྤྲོ ་སྐྱིནི ད ་ཀྱིནི ་
དཔལ་ཡསྤྲོནི་བསྐྲུནི་པའནི ་དགེད་
དཔསྤྲོནི། ཁྱེགེད་ནིནི་མ་རནིགེ་རྨོསྤྲོངོསེ་
མུནི ་ཐོམསེ ་ཅིད ་ཅིནིགེ ་ཅིར ་
འཇོསྤྲོམསེ ་པར ་བྱགེད ་པའནི ་ཉནི ་
གེཞོསྤྲོནི་དགེ ་ཡནིནི། ངོསེ་ཁྱེགེད་ཀྱིནི ་
འགྱུར་མགེད་ཀྱིནི་སྙིནིངོ་སྟོསྤྲོབསེ་དངོ་
ལྷད་མགེད་ཀྱིནི་བརྩོསྤྲོནི་སེགེམསེ་ལ་
བསྟོསྤྲོད་པར་འདསྤྲོད།
དགེགེ ་རྒནི་ལགེསེ། ཁྱེགེད་

ནིནི་མནིའནི་རནིགེསེ་ཀྱིནི་བསེམ་པའནི་
དཔལ ་ཡསྤྲོ ནི ་ དགེ ་ ཡནི ནི ་ པསེ །
གེལ ་ཏེགེ ་ ཁྱེགེ ད ་ རངོ ་མགེ ད ་ ནི །
མནིའནི ་རནིགེསེ་ཀྱིནི ་སྤྱིནི ་ཚཚོགེསེ་ལ་

འསྤྲོད་སྟོསྤྲོངོ་ལྡནི་པའནི་གེཟནི་འསྤྲོད་
འབར་མནི ་སྲིནིད ་ལ། གེལ་ཏེགེ ་
ཁྱེགེད་རངོ་མགེད་ནི། གེསེར་སྐྱིགེསེ་
ཀྱིནི ་གེཞོསྤྲོནི་ནུ་རྣམསེ་ལ་ཤེགེསེ་
རནིགེ་གེནི་བདུད་རྩོནི་གེསེར་པ་སུ་
ཞོནིགེ་གེནིསེ་སྦྱིནིནི། དགེ་བསེ། དགེགེ་
རྒནི་ལགེསེ། ཁྱེགེད་ཀྱིནིསེ་མནིའནི ་
རནིགེསེ་ལ་བཞོགེ་པའནི་མཛད་
རྗེགེསེ་ནིནི་རནི་རབ་བཞོནིནི་དཔངོསེ་
མཐོསྤྲོ་ཞོནིངོ་གེཟནི་བརྗེནིད་ལྡནི་ལ།
ཡངོསེ་པའནི་རྒྱ་མཚཚོ་བཞོནིནི་དུ་
གེཏེནིངོ ་མཐོའ ་བྲལ་བ ་ཞོནིགེ ་
རགེད་ཨངོ་།
དགེགེ ་རྒནི་ལགེསེ། ཁྱེགེད་

ནིནི ་ངོ ་ཚཚོའནི ་འགྲོསྤྲོ ་བ ་མནི ་ལ ་མནི ་
གེཤེནིསེ་ཀྱིནི་ཚད་གེཞོནི་སྟོསྤྲོནི་པའནི་
བླསྤྲོ་གྲོསྤྲོསེ་ཀྱིནི་མཁོནི་པསྤྲོ་ཡནིནི་ལ།
འཇོནིགེ་རྟགེནི་འདནིའནི ་མུནི་པའནི ་

སྨིགེ་རུམ་སེགེལ་བའནི་ཤེགེསེ་རནིགེ་
གེནི་ཕསྤྲོ་ཉ་ཡངོ་ཡནིནི་པསེ། ཁྱེགེད་
ཀྱིནི་བྱམསེ་བརྩོགེ་ནིནི་ཉནི་མའནི་འསྤྲོད་
སྣངོ་བཞོནིནི་དུ་དྲོསྤྲོད་ཁོསྤྲོལ་རྒྱསེ་
ཤེནིངོ་། ཁྱེགེད་ཀྱིནི་ཐུགེསེ་རྒྱུད་ནིནི་
གེཞུངོ་དྲོངོ་གེནི་སྨྱུགེ་མ་ཚཛིགེསེ་
དྲུ གེ ་ བ ཞོནི ནི ་ དུ ་ དྲོ ངོ ་ པསྤྲོ ར ་
འགྲོགེངོ་། ཁྱེགེད་ནིནི ་མནིའནི ་རནིགེསེ་
ཀྱིནི ་རནིགེ ་པའནི ་གེནིསེ་མཐོའ་
དགེ་གེནི་འབྱུངོ་ཁུངོསེ་དགེ་ཡནིནི།
དགེགེ ་ རྒནི ་ལགེསེ ། ངོ ་

ཚཚོའནི ་སེགེམསེ་ཁོསྤྲོངོ ་དུ ་ཁྱེགེད ་ནིནི ་
ཡལ་མགེད་རྟགེ་ཏུ་འཚཚེར་བའནི་
གེསེགེར ་མདསྤྲོགེ ་གེནི ་ ཉནི ་མ ་སྟོགེ །
ཁྱེགེད་ནིནི་ངོ་ཚཚོའནི་ཕུགེསེ་བསེམ་
གྱིནི་སེ་བསྤྲོནི་ལ་རགེ་གེཞོགེ་གེནི་ཉནི་
འསྤྲོད་སྩོསྤྲོལ་མཁོནི་དགེ་ཡནིནི། །

བདགིབདགི་་གིབྲིགིབྲི་་དགིརྩེདགིརྩེ་་རྒནརྒན།།

ཆུ་ནིནི ་སྐྱིགེ ་དངོསྤྲོསེ་ཐོམསེ་ཅིད་ཀྱིནི ་འབྱུངོ་ཁུངོསེ་ཡནིནི། ཆུ་ནིནི ་སྐྱིགེ ་འགྲོསྤྲོ ་
ཐོམསེ་ཅིད་ཀྱིནི ་གེཟུངོསེ་ཐོགེ་ལྟ་བུ་ཡནིནི་ཞོགེསེ་བརྗེསྤྲོད་ཆསྤྲོགེ ངོ་ཚཚོ ་འགྲོསྤྲོ ་བ་
མནིའནི ་རནིགེསེ་ནིནི ་གེསྤྲོ ་ལ ་ཟླུམ་པསྤྲོ ་འདནིའནི ་སྟོགེངོ ་དུ ་སྐྱིགེ ་དངོསྤྲོསེ ་སྣ་ཚཚོགེསེ་དངོ་
ལྷནི་དུ་གེཅིནིགེ་ལ་གེཅིནིགེ་བརྟགེནི་གྱིནིསེ་འཚཚོ ་སྡོསྤྲོད་བྱགེད་བཞོནིནི་ཡསྤྲོད། རངོ་
བྱུངོ་ཁོམསེ་ཆགེནི་པསྤྲོ ་ལ་བདགེ་སྐྱིསྤྲོངོ་དངོ་སྲུངོ་སྐྱིསྤྲོབ་ལགེགེསེ་པསྤྲོ ་བྱགེད་རྒྱུ་ནིནི ་
དངོསྤྲོསེ་ཡསྤྲོད་འཚཚོ་བསེ་ངོ་ཚཚོར་སྤྲོད་པའནི་འསྤྲོསེ་འགེནི་ཡནིནི། ངོ་ཚཚོ ་རངོ་ཉནིད་
འཚཚོ་གེནིསེ་བྱགེད་སེའནི་རངོ་བྱུངོ་ཁོམསེ་ཆགེནི་པསྤྲོ ་འདནིར་རངོ་བྱུངོ་གེནི ་གེནིསྤྲོད་
འཚཚེ ་མགེད་པར་བདགེ་སྐྱིནིད་ཀྱིནི ་འཚཚོ ་བ་འསྤྲོསེ་ཤེནིངོ་འཚམ་པ་ཞོནིགེ་རསྤྲོལ་འདསྤྲོད་
ཚཚེ ། ཐོསྤྲོགེ ་མར ་རངོ ་བྱུངོ ་ཁོམསེ་ཀྱིནི ་སྐྱིགེ ་ དངོསྤྲོསེ ་ཐོམསེ ་ཅིད ་ལ ་གེཏེསྤྲོར ་
བརླགེ་བྱགེད ་མནི ་རུངོ ་ ། རྒྱུ ་མཚནི ་ནིནི ་སྐྱིགེ ་དངོསྤྲོསེ ་དགེ ་དགེ ་གེནིསེ ་རངོ ་བྱུངོ ་
ཁོམསེ་ལ་དསྤྲོ ་སྙིསྤྲོམསེ་དངོ་སེ་ཆུ་སྲུངོ་འཛཛིནི ་བྱགེད ་པར་ཕནི་ནུསེ་འདསྤྲོནི ་
བཞོནིནི ་ཡསྤྲོད ་པ་རགེད། དགེ ་བསེ། ཆུ་ནིནི ་མནི ་རྣམསེ་ཀྱིནི ་འཚཚོ ་བའནི ་རྟགེནི ་གེཞོནི ་
དངོ་གེསྤྲོ ་ལ་ཟླུམ་པསྤྲོ ་འདནིའནི ་སྟོགེངོ་གེནི ་སྐྱིགེ ་དངོསྤྲོསེ་ཀུནི་ལ་མགེད་དུ་མནི ་རུངོ་བའནི ་
ཚཚེ ་སྲིསྤྲོགེ ་གེནི ་རྒྱུནི་ཐོགེ་ཅིནིགེ་ཡནིནི ་པསེ། ངོ་ཚཚོསེ་གེནིསེ་འདནིའནི ་ཆུ་ལ་སྲུངོ་
སྐྱིསྤྲོབ་བྱགེད་དགེསྤྲོསེ།
ཆུ་བསྤྲོ་ལགེསེ། དཔྱིནིད་གེསུམ་ཁུ་བྱུགེ་གེནི་མགྲོནིནི་གླུ་ལྷངོ་ལྷངོ་དུ་གྲོགེ་

དུསེ་ཁྱེསྤྲོད་ཀྱིནི་སྐུ་དྲོནིནི་ལསེ་སྐྱིགེ་འགྲོསྤྲོ་ཁྲིནི་སྟོསྤྲོངོ་གེནི་ཚཚེ་སྲིསྤྲོགེ་ལ་གེསེསྤྲོནི་ཤུགེསེ་རྒྱསེ་
ཤེནིངོ་། སྟོསྤྲོནི་གེསུམ་སྡོསྤྲོངོ་ལསྤྲོ་ཡནིསེ་བྲསྤྲོ་གེར་འཁྲིབ་དུསེ་ཁྱེསྤྲོད་ཀྱིནི་བྱམསེ་བརྩོགེ་
ལསེ་སྨིནིནི་པའནི་འབྲུ་རནིགེསེ་ཀྱིནི་མགེསྤྲོ་ལྕོསྤྲོགེ་ལྡགེམ་ལྡགེམ་བྱགེད། དབྱར་གེསུམ་ཚ་
བསེ་ཁྱེགེད་རངོ་སྐོམ་དུ་འཇུགེ་མནི ་ཐུབ་ལ། དགུནི་གེསུམ་གྲོངོ་ངོར་གྱིནིསེ་
ཁྱེསྤྲོད་ཀྱིནི་བཞུར་རྒྱུནི་གེཅིསྤྲོད་མནི་ཐུབ། ངོ་ཚཚོསེ་ཁྱེསྤྲོར་བ་གེངོ་བླངོསེ་ནིསེ་ཧུབ་
གེངོ་འཐུངོ་བ་ནི། ལུསེ་སེགེམསེ་ཡསྤྲོངོསེ་དགེའ་བདགེསེ་ཁྱེབ་ཅིནིངོ་རནིགེ་པའངོ་
ཇོགེ་གེསེལ་དུ་འགྲོསྤྲོ་བའནི་སྣངོ་བ་སྟོགེར་ཡསྤྲོངོ་། ཁྱེསྤྲོད་ནིནི་ཐོནི་པའནི་བྲགེ་རནི་གེཏེསྤྲོར་
བའནི ་གེནིམ་ལྕོགེསེ་ཀྱིནི ་ཐོསྤྲོགེ་མདའ། ཁྱེསྤྲོད་ནིནི ་ཚ་བའནི ་གེདུངོ་བ་སེགེལ་བའནི ་
འཆནི་མགེད་ཀྱིནི་བདུད་རྩོནི། ཁྱེསྤྲོད་ནིནི་སྐོསྤྲོམ་པའནི་གེདུངོ་བ་སེགེལ་བའནི་སྦྲངོ་ཆར་གྱིནི་
བསེནིལ་མ། ཁྱེསྤྲོད་ནིནི་མུནི་པའནི་ཡསྤྲོལ་བ་ཕྱེགེ་བའནི་འཇོནིགེ་རྟགེནི་གྱིནི་སྒྲོསྤྲོནི་མགེ།
གེལ་ཏེགེ། ངོ་ཚཚོ་འགྲོསྤྲོ་བ་མནིའནི་རནིགེསེ་ཀྱིནིསེ་གེངོ་འདསྤྲོད་དུ་རྩྭ་སེ་སློསྤྲོགེ་པ་

དངོ་ནིགེསེ་ཚལ་མགེད་པར་བཟསྤྲོ་བ། གེཏེགེར་ཁོ་འདསྤྲོནི་པ་སེསྤྲོགེསེ་བྱསེ་པའནི་
དབངོ་གེནིསེ་ཆུའནི་ཐོསྤྲོནི་ཁུངོསེ་ལའངོ་གེནིསྤྲོད་འཚཚེ་ཚབསེ་ཆགེནི་བཟསྤྲོསེ་པ་དངོ་།
གེལ་ཏེགེ། གེསྤྲོ་ལ་ཟླུམ་པསྤྲོ་འདནིར་ཆུ་མགེད་ནི། ཁོ་དསྤྲོགེ་རྣམ་པར་བཀྲ་བའནི་མགེ ་
ཏེསྤྲོགེ་བཞོད་མནི་ཐུབ་ལ། གེསེསྤྲོནི་ཤུགེསེ་རབ་ཏུ་རྒྱསེ་པའནི་རྩྭ་ལྗངོ་ཡངོ་སྐྱིགེ་མནི་
ཐུབ། གེཡུ་ལསྤྲོ་ཐོགེསེ་སུ་བཀྲ་བའནི་ལྗསྤྲོནི་ཤེནིངོ་དགེ ་བསེ་ཀྱིངོ་སྐྱིགེ་མནི ་ཐུབ། ཆུ་
མགེད་ནི་རནི་དྭགེསེ་དངོ་གེཅིནི་གེཟནི། བྱ་བྱགེའུ་འབའ་འབུ། སྐྱིགེ་འགྲོསྤྲོ་ཐོམསེ་
ཅིད་ཀྱིནི་ཚཚེ ་སྲིསྤྲོགེ་ཇོནི་ལྟར་བསྲིནིངོ་། ཆུ་མགེད་ནི་ལྗངོ་མདསྤྲོགེ་གེསྤྲོསེ་སུ་བཀླུབསེ་
པའནི ་རངོ ་བྱུངོ ་ཁོམསེ་ཆགེནི ་མསྤྲོ ་འདནིའངོ ་དམྱལ་བའནི ་ཁོམསེ་སུ་འགྱུར་
སྲིནིད། དགེར་བརྟགེནི་ཆུ་ནིནི་ཚཚེ་སྲིསྤྲོགེ་ཐོམསེ་ཅིད་ཀྱིནི་འབྱུངོ་ཁུངོསེ་ཡནིནི་པསེ། ངོ་
ཚཚོསེ་གེནིསེ་འདནིའནི་ཆུ་ལ་སྲུངོ་སྐྱིསྤྲོབ་བྱགེད་དགེསྤྲོསེ།
ཆུ་ནིནི ་འཇོནིགེ ་རྟགེནི ་ཁོམསེ་ཀྱིནི ་སྐྱིགེ ་དངོསྤྲོསེ ་མཐོའ་དགེ་གེནི ་ཚཚེ ་སྲིསྤྲོགེ ་གེནི ་

གེཟུངོསེ་ཐོགེ་ལྟ་བུ་ཡནིནི་པསེ་ཆུ་ལ་གེཅིགེསེ་སྤྲོསེ་མ་བྱསེ་ཚཚེ་རངོ་སྲིསྤྲོགེ་རངོ་
གེནིསེ་བཅིད་པ་དངོ་ཁྱེད་པར་མགེད། དགེ ་བསེ། ངོ་ཚཚོསེ་ཆུ་ལ་གེཅིགེསེ་སྤྲོསེ་
དངོ་གྲོསྤྲོནི་ཆུངོ་བྱགེད་དགེསྤྲོསེ། དུསེ་དགེ་རནིངོ་ནིསེ་བཟུངོ་ངོ་ཚཚོ་ཚངོ་མསེ་མཐུནི་
སྒྲོནིལ་གྱིནི་ལགེ་རྡངོ་དམ་པསྤྲོར་སྦྲགེལ་ཞོནིངོ་ཆུའནི་ཐོསྤྲོནི་ཁུངོསེ་ལ་སྲུངོ་སྐྱིསྤྲོབ་བྱསེ་ཏེགེ་
ཆུ་ཐོནིགེསེ་གེཅིནིགེ་ནིནི་གེསེགེར་ཞུནི་ཐོནིགེསེ་པ་གེཅིནིགེ་ཡནིནི་པའནི་སྣངོ་བ་འཛཛིནི་
དགེསྤྲོསེ། ངོ་ཚཚོསེ་འཚཚོ་བའནི་ཁྲིསྤྲོད་དུ་ཆུ་ལ་གྲོསྤྲོནི་ཆུངོ་དངོ་ཁོསྤྲོར་ཡུགེ་ལ་གེཅིགེསེ་
སྤྲོསེ་གེངོ་ལགེགེསེ་བྱསེ་ནི། རངོ་གེནི་ཚཚེ ་སྲིསྤྲོགེ་ལ་གེཅིགེསེ་སྤྲོསེ་དངོ་ཕྱེནི་རབསེ་
པར་བདགེ་སྐྱིནིད་བསྐྲུནི་པ་དངོ་ཁྱེད་པར་མགེད་དསྤྲོ།།

ཆུ།
ཀུན་གྲུབ་སྒྲོསྒྲོལོ་མི། རྩེརྩེ་ཁོསྒྲོགི་རྫོསྒྲོང་མིབྲི་རབྲིགིས་སློསྒྲོབ་འིབྲབྲིང་དང་པསྒྲོ།

ངོ་རངོ་སློསྤྲོབ་གྲྭར་འགྲོསྤྲོ་བའནི་དམནིགེསེ་ཡུལ་ནིནི་
ཧུར་བརྩོསྤྲོནི་གྱིནིསེ་སློསྤྲོབ་སྦྱིསྤྲོངོ་བྱསེ་ཏེགེ་མནི་རནིགེསེ་ལ་
ཕནི་ཐོསྤྲོགེསེ་པའནི་མནི་ཞོནིགེ་བྱ་རྒྱུ་དགེ་ཡནིནི་ལ། གེལ་
སྲིནིད་དགེ་མ་ཐུབ་ཀྱིངོ་མནི་གེཞོནི་དྲོངོ་ཞོནིངོ་ཚུལ་མཐུནི་
གྱིནི ་མནི ་བུ་དཀྱུསེ་མ་ཞོནིགེ་བྱ་རྒྱུ་དགེ ་ཡནིནི་པསེ། ངོ་
རངོ་སློསྤྲོབ ་གྲྭར་ཞུགེསེ་ནིསེ་ཀོ་ཁོའནི ་གེདངོསེ་
དབྱངོསེ་ཀྱིནི་སྲིསྤྲོགེ་ལ་ཞུགེསེ་པ་ནིསེ་བཟུངོ་ཐོསྤྲོགེ་
མའནི་ནིངོ་སེགེམསེ་ཀྱིནི་དམ་བཅིའ་བརྟནི་པསྤྲོ་དགེ་ནིམ་
ཡངོ་བསྤྲོར་མ་མྱསྤྲོངོ་།
མནི་ལསྤྲོ་འདནི་དགེ་ལ་རངོ་ནུསེ་ཅིནི་ལྕོསྤྲོགེསེ་ཀྱིནིསེ་

དམནིགེསེ་ཡུལ་དགེའནི ་ཕྱེནིར ་དུ ་ཧུར་བརྩོསྤྲོནི་དངོ་།
ལྷགེ་པར་དུ་པཎ་ཆགེནི་རནིནི་པསྤྲོ་ཆགེ་མཆསྤྲོགེ་གེནི་ཞོལ་
ནིསེ་འདནི་ལྟར་གེསུངོསེ་ཡསྤྲོད་དགེ། ཁྱེསྤྲོད་ཚཚོ་ནིནི་མ་
འསྤྲོངོསེ་པའནི ་གེདུངོ་འདགེགེསེ་ཀྱིནི ་ཀོ་བ་དངོ་། མ་
འསྤྲོངོསེ་པའནི་རགེ་བ་ཡནིནི་པསེ། ཁྱེསྤྲོད་ཚཚོསེ་ངོགེསེ་པར་
དུ་འབད་བརྩོསྤྲོནི་གྱིནིསེ་སློསྤྲོབ་སྦྱིསྤྲོངོ་བྱསེ་ནིསེ་བསྤྲོད་
ལྗསྤྲོངོསེ་འཛུགེསེ་སྐྲུནི་བྱགེད་པར་སྟོསྤྲོབསེ་ཤུགེསེ་
འབུལ་དགེསྤྲོསེ་པ་དངོ་། བསྤྲོད་ཁུལ་ལ་བཀོསྤྲོལ་སྤྱིསྤྲོད་
ཀྱིནི་རྒྱ་ཤེནིནི་ཏུ་ཆགེ་བའནི་བསྤྲོད་ཡནིགེ་འདནི་སྦྱིསྤྲོངོ་དགེསྤྲོསེ།
བསྤྲོད་མནི་དམངོསེ་ལ་ཞོབསེ་འདགེགེསེ་ཞུ་དགེསྤྲོསེ་ནི།
བསྤྲོད་སྐོད་ཡནིགེ་འདནི་ངོགེསེ་པར་སྦྱིསྤྲོངོ་དགེསྤྲོསེ། ཞོགེསེ་
བཀོའ་སློསྤྲོབ་གེནིངོ་བ་དགེ་ཡནིད་ལ་དྲོནི་ཐོགེངོསེ་རགེར་
ངོསེ་ཡནིད་སེགེམསེ་ཀྱིནི ་རགེ ་བ་མཐོསྤྲོ ་རུ་བསྒྲོགེངོསེ་ཏེགེ།
མདུནི་སྐྱིསྤྲོད་ཀྱིནི་གེསྤྲོམ་ཁོར་ངོར་ཤུགེསེ་བསྩོལ་བ་

ཡནིནི།
དགེསེ ་ནི ་ངོ ་ཚཚོ ་བསྤྲོད ་དྲོནི ་བྲསྤྲོ ་བའནི ་མནི ་རནིགེསེ་

ཤེནིགེ་ཡནིནི་ཕྱེནིནི་ཞོགེ ་བླསྤྲོ ་དམར་པསྤྲོ ་ལྷསྤྲོད་ཅིནིགེ་གེགེར་
བླསྤྲོ་བདགེ་སེགེམསེ་བདགེ་ཡནིསེ་མནི་འདུགེ་པར། སྐོད་
ཡནིགེ་འཕགེལ་རྒྱསེ་དངོ་འབྱུངོ་འགྱུར་རྨོནི་ལམ་ལ་
ཐུགེསེ་ཁུར་ཟབ་བཞོགེསེ་གེནིངོ་དགེསྤྲོསེ་ཏེགེ། པཎ་
ཆགེནི ་རནིནི ་པསྤྲོ ་ཆགེསེ་འདནི ་སྐོད་གེསུངོསེ་ཡསྤྲོད ་དགེ །
བསྤྲོད་རནིགེསེ་དགེ་མ་ཞོནིགེ་ཡནིནི་ཕྱེནིནི་བསྤྲོད་ཀྱིནི་སྐོད་
ཡནིགེ་དགེ་མ་ཞོནིགེ་ངོགེསེ་པར་ཤེགེསེ་དགེསྤྲོསེ། ཤེགེསེ་
པ་དགེ ་སྤྱིསྤྲོད་དགེསྤྲོསེ། གེལ་ཏེགེ ་བསྤྲོད་རངོ་གེནི ་ཆསེ་
གེསྤྲོསེ་ཀྱིངོ་མནི ་བྱགེད། སྐོད་ཡནིགེ་དགེ་མ་ཡངོ་མནི ་
སྤྱིསྤྲོད་ནི། དགེའནི ་ཚཚེ ་བསྤྲོད་ཅིགེསེ་པའནི ་མནིངོ་བསྤྲོར་ཚར་
བ་རགེད་ཅིགེསེ་གེསུངོསེ་པ་ནིངོ་བཞོནིནི་མནི ་རནིགེསེ་
ཤེནིགེ་བསྐོལ་པ་མ་སྟོསྤྲོངོ་བར་དུ་གེནིསེ་དགེསྤྲོསེ་ནི་
མནི ་རནིགེསེ་དགེའནི ་སྐོད་ཡནིགེ ་རནིགེ ་གེནིསེ་འཛཛིནི ་
སྐྱིསྤྲོངོ་སྤེགེལ་གེསུམ་དངོ་ཉམསེ་པ་སེསྤྲོར་ཆུད། མ་
ཉམསེ་གེསྤྲོངོ་འཕགེལ་གེཏེསྤྲོངོ་རྒྱུ་ནིནི ་ངོ་ཚཚོ ་ཚངོ་མའནི་
འགེནི་འཁྲིནི་ཡནིནི་པར་བསེམསེ་ཏེགེ་སྦྲ་ནིགེ་བསྤྲོད་
པའནི ་ཚཚེ ་སྲིསྤྲོགེ་འཚཚོ ་ཐོབསེ་ཀྱིནི ་ཆགེད་དུ་རངོ་ནུསེ་
ཡསྤྲོད་དགུསེ་ཕ་ཁྱེནིམ་དྲོསྤྲོནི་མསྤྲོར་ཞོབསེ་འདགེགེསེ་
བསྒྲུབ་རྒྱུ་དངོ་། ཁྱེད་པར་དུ་བསྲིགེསེ་ལྷད་མགེད་
པའནི་ཕ་སྐོད་གེཙངོ་མ་ཞོནིགེ་ངོགེ་ནིསེ་བརྗེསྤྲོད་རྒྱུ་
ནིནི ་ངོ ་ཚཚོའནི ་ཐུནི་མསྤྲོངོ ་གེནི ་འགེནི་འཁྲིནིར ་སེགེམསེ་
ཡསྤྲོད། །

ཕ་སྐད་མི་ཡིབྲིགི་ལོ་བཅིངས་པའིབྲི་ལྷགི་བསམི་གིཙང་མི། (ཞར་བཀོསྒྲོད་གིཅིབྲིགི)
དར་སྐྱིབྲིད། མིགིསྒྲོ་ལོསྒྲོགི་རྟ་བྲགི་སློསྒྲོབ་གྲྭ།


