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ཕྱོཏོགིས་བསྡུས་གིསར་འགྱུར།

ཟླ10པོའིའི་ཚཚེས11ཉའིནོ། གོསར་འིགོསྐྱོདེ་
པོས་མིཚཚོ་སྔོསྐྱོནོ་ཞའིང་ཆེཆེནོ་བེཟསྐྱོ་ལས་དེང་ཆེ་
འིཕྲིའིནོ་ཅོནོ་ཐའིང་ནོས་རྒྱུས་ལསྐྱོནོ་པོ་ལྟེར་ནོ།
ཞའིང་ཆེཆེནོ་བེཟསྐྱོ་ལས་ཆེ་འིཕྲིའིནོ་ཅོནོ་ཐའིང་གོའིས་
འིགོནོ་ཁུར་ཏཆེ་འིཆེར་ཟའིནོ་བེཀསྐྱོདེ་པོའིའི《མིཚཚོ་
སྔོསྐྱོནོ ་ཞའིང ་ཆེཆེནོ ་གྱིའི ་ཁེཆེ ་ལས་ཆུང་འིབྲའིང་གོའི ་
འིཕེཆེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འིདེཆེདེ་གོཏསྐྱོང་བེའིའི་སྲོསྐྱོལ་
ཡའིགོ》ལ་མིཚཚོ་སྔོསྐྱོནོ་ཞའིང་ཆེཆེནོ་མིའི ་དེམིངས་
འིཐུས་མིའི་ཚཚོགོས་ཆེཆེནོ་སྐབེས་བེཅུ་གོསུམི་པོའིའི་
རྒྱུནོ་ལས་ཨུ་ཡསྐྱོནོ་ལྷནོ་ཁེང་གོའི་གྲོསྐྱོས་ཚཚོགོས་
ཐཆེངས་སསྐྱོ་ལྔ་པོའིའི་སྟེཆེང་བེརྡས་ཐགོ་བེཅོདེ་དེཆེ་
གྲོསྐྱོས་འིཆེམི་བྱུང་བེ་བེརྒྱུདེ། 2022ལསྐྱོའི འི་ཟླ12
པོའིའི་ཚཚེས1ཉའིནོ་ནོས་བེཟུང་ལགོ་བེསྟེར་བྱཆེདེ་
རྒྱུ་ཡའིནོ་པོ་དེང་། 2006ལསྐྱོའི འི་ཟླ12པོའིའི་ཚཚེས1
ཉའིནོ་ནོས་བེཟུང་ལགོ་བེསྟེར་བྱས་པོའིའི《མིཚཚོ་
སྔོསྐྱོནོ་ཞའིང་ཆེཆེནོ་གྱིའི〈ཀྲུང་ཧྭ་མིའི ་དེམིངས་སྤྱིའི ་
མིཐུནོ་རྒྱལ་ཁེབེ་ཀྱིའི་ཁེཆེ་ལས་ཆུང་འིབྲའིང་ཡར་
སྐུལ་བེཅོའི ་ཁྲའིམིས〉ལགོ་བེསྟེར་བྱཆེདེ ་
ཐབེས》དུས་མིཉམི་དུ་ལགོ་བེསྟེར་བྱཆེདེ་
མིཚམིས་འིཇོསྐྱོགོ་རྒྱུ་རཆེདེ།

《སྲོསྐྱོ ལ ་ ཡའི གོ》ནོང《ཀྲུང ་ ཧྭ ་ མིའི ་
དེམིངས་སྤྱིའི་མིཐུནོ་རྒྱལ་ཁེབེ་ཀྱིའི་ཁེཆེ་ལས་ཆུང་
འིབྲའིང་ཡར་སྐུལ་བེཅོའི་ཁྲའིམིས》ཁྱསྐྱོནོ་ཡསྐྱོངས་
ནོས་ལགོ་བེསྟེར་དེང་དེངསྐྱོས་འིབེཆེབེས་བྱས་
ཤའིང་། དེཆེང་སྐབེས་རང་ཞའིང་གོའི་ཁེཆེ་ལས་ཆུང་
འིབྲའིང་འིཕེཆེལ་རྒྱས་ཀྱིའི ་དེསྐྱོནོ་དེངསྐྱོས་ལ་རྐང་
བེཙུགོས་པོ་དེང་། རང་ཞའིང་གོའི་ཁེཆེ་ལས་ཆུང་
འིབྲའིང་འིཕེཆེལ་རྒྱས་ཁེསྐྱོར་ཡུགོ་ལཆེགོས་བེསྒྱུར་

བྱཆེདེ་པོར་དེམིའིགོས་ནོས། ཁེཆེ་ལས་ཆུང་འིབྲའིང་
གོའི་རཆེ ་བེ་དེང་འིབེསྐྱོདེ་སྒྲི་ཧུར་ཐགོ་གོའིས་དེང་
ལཆེནོ་བྱས་པོ་དེང་། ཚཚོང་རའིའི་ཐགོ་ཆེསྐྱོདེ་རང་
བེཞའིནོ་གྱིའི་ནུས་པོ་འིདེསྐྱོནོ་སྤེཆེལ་གོང་ལཆེགོས་
བྱས་པོར་མི་ཟདེ། སྲོའིདེ་གོཞུང་གོའི་རསྐྱོགོས་སྐྱོསྐྱོར་
ཤུགོས་ཚདེ་ཇོཆེ་ཆེཆེར་བེཏང་ནོས། ཁེཆེ་ལས་ཆུང་
འིབྲའིང་གོའི་མིདུནོ་དུ་ལྷགོས་པོའིའི་མི་དེངུལ་བེསྡུ་
དེཀའི་བེ་དེང་ཚུལ་བེསྒྱུར་དེཀའི་བེ། ཁེཆེ ་
དེབེང་སྲུང་སྐྱོསྐྱོབེ་བྱཆེདེ་དེཀའི་བེ་སསྐྱོགོས་ཀྱིའི ་
གོནོདེ་དེསྐྱོནོ་མིངསྐྱོནོ་གོསལ་ཐགོ་གོཅོསྐྱོདེ་རྒྱུ་རཆེདེ།
《སྲོསྐྱོལ་ཡའིགོ》ལ་བེསྡོསྐྱོམིས་པོས་ལཆེའུ7དེང་
དེསྐྱོནོ་ཚནོ43ཡསྐྱོདེ་པོ་དེང་། གོཙོཚོ་བེསྐྱོ་ནོསྐྱོར་ཁྲལ་
གྱིའི་རྒྱབེ་སྐྱོསྐྱོར་དེང་དེངུལ་བེསྡུ་ལ་སྐུལ་འིདེཆེདེ་
གོཏསྐྱོང་བེ་དེང་། ལས་སྐྲུནོ་གོསར་འིབྱཆེདེ།
ཞབེས་ཞུ་འིགོནོ་སྲུང་། ལྟེ་སྐུལ་ཞའིབེ་བེཤཆེར་
སསྐྱོགོས་ཀྱིའི་ཕྱོསྐྱོགོས་ནོས་ཁེཆེ་ལས་ཆུང་འིབྲའིང་གོའི་
འིཕེཆེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འིདེཆེདེ་གོཏསྐྱོང་བེའིའི་ཆེསྐྱོདེ་
དེསྐྱོནོ་རབེ་དེང་རའིམི་པོ་གོཏནོ་འིཁེཆེལ་བྱས་ཡསྐྱོདེ།

《སྲོསྐྱོལ ་ ཡའི གོ》ནོང ་ ཞའི ང ་ ཆེཆེ ནོ ་ མིའི ་
དེམིངས་སྲོའིདེ་གོཞུང་གོའི ་བེཟསྐྱོ ་ལས་དེང་ཆེ་
འིཕྲིའིནོ་ཅོནོ་གོཙོཚོ་གོཉཆེར་སྡོཆེ་ཁེགོ་དེང་། གྲོསྐྱོང་
ཁྱཆེར་དེང་རྫོསྐྱོང་རའིམི་པོའིའི ་མིའི ་དེམིངས་སྲོའིདེ་
གོཞུང་གོའིས་གོཏནོ་འིཁེཆེལ་བྱས་པོའིའི་ཁེཆེ་ལས་
ཆུང་འིབྲའིང་འིཕེཆེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འིདེཆེདེ་གོཏསྐྱོང་
བེའིའི་བྱ་བེའིའི་ཕྱོསྐྱོགོས་བེསྡུས་དེསྐྱོ་དེམི་སྡོཆེ་ཁེགོ
རང་སྲོའིདེ་འིཛིའིནོ་ས་ཁེསྐྱོངས་ཀྱིའི་ཁེཆེ ་ལས་ཆུང་
འིབྲའིང་འིཕེཆེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འིདེཆེདེ་གོཏསྐྱོང་བེའིའི་
མིཛུབེ་ཁྲའིདེ་ཞབེས་ཞུ་དེང་། ཕྱོསྐྱོགོས་བེསྡུས་

མིཐུནོ་སྦྱོསྐྱོར། ལྟེ་སྐུལ་ཞའིབེ་བེཤཆེར་སསྐྱོགོས་ཀྱིའི་
བྱ་བེར་འིགོནོ་འིཁུར་དེགོསྐྱོས་པོ་གོཏནོ་འིཁེཆེལ་
བྱས་ཡསྐྱོདེ། རྫོསྐྱོང་རའིམི་པོ་ཡནོ་གྱིའི་མིའི་དེམིངས་
སྲོའིདེ་གོཞུང་གོའི་འིབྲཆེལ་ཡསྐྱོདེ་སྡོཆེ་ཁེགོ་གོཞནོ་
དེགོ་གོའིས་རང་སསྐྱོ ་སསྐྱོའི འི་འིགོནོ་འིཁྲའིའིའི ་ཁྱབེ་
ཁེསྐྱོངས་ནོང་ཁེཆེ་ལས་ཆུང་འིབྲའིང་གོསྐྱོང་དུ་སྤེཆེལ་
བེར་སྐུལ་འིདེཆེདེ་གོཏསྐྱོང་བེའིའི་བྱ་བེར་འིགོནོ་
འིཁུར་དེགོསྐྱོས།

《སྲོསྐྱོལ་ཡའིགོ》ནོང་ཁེཆེ་ལས་ཆུང་འིབྲའིང་
འི ཕེཆེ ལ ་ རྒྱ ས ་ ཀྱིའི ་ ཆེཆེ དེ ་ སྤྱིསྐྱོ དེ ་ མི ་ དེ ངུལ ་
དེང་། འིཕེཆེལ་རྒྱས་ཐཆེབེས་རྩ། དེངུལ་བུནོ་
མིཐུདེ་གོཏསྐྱོང་འིཁེསྐྱོར་རྒྱུགོ་མི་དེངུལ་མིཛིཚོདེ་
འིཛུགོས་པོ་དེང་བེཆེདེ་སྤྱིསྐྱོདེ་སསྐྱོགོས་ཀྱིའི་ཐདེ་ཞའིབེ་
ཕྲིའིའི་གོཏནོ་འིབེཆེབེས་བྱས་ཡསྐྱོདེ་པོ་རཆེདེ། ཁེཆེ་
ལས་ཆུང་འིབྲའིང་གོའི་མི་དེངུལ་བེསྡུ་སྒྲིའིལ་དེཀའི་
བེའིའི་གོནོདེ་དེསྐྱོནོ་ལ་དེམིའིགོས་ནོས་རྫོསྐྱོང་རའིམི་པོ་
ཡནོ་གྱིའི་མིའི ་དེམིངས་སྲོའིདེ་གོཞུང་གོའིས་སྲོའིདེ་
གོཞུང་དེང་། དེངུལ་རྩའིའི་སྒྲིའིགོ་གོཞའི། ཁེཆེ་ལས་
ཆུང་འིབྲའིང་བེཅོས་ཀྱིའི ་གྲོསྐྱོས་མིསྐྱོལ་ནོང་རྐྱེཆེནོ་
བེཙུགོས་ནོས། ཀུནོ་ཕེནོ་དེངུལ་རྩའིའི་མི་ལགོ་
འིཛུགོས་པོར་སྐུལ་འིདེཆེདེ་དེང་རྒྱབེ་སྐྱོསྐྱོར་བྱཆེདེ་
པོ་སསྐྱོགོས་ཀྱིའི ་མི་དེངུལ་བེསྡུ་སྒྲིའིལ་ལ་སྐུལ་
འིདེཆེདེ་གོཏསྐྱོང་བེའིའི་བྱཆེདེ་ཐབེས་རབེ་དེང་རའིམི་
པོ་གོསལ་བེསྐྱོ་བེཟསྐྱོས་ཡསྐྱོདེ།

《སྲོསྐྱོལ་ཡའིགོ》ནོང་རྫོསྐྱོང་རའིམི་པོ་ཡནོ་གྱིའི་
མིའི ་དེམིངས་སྲོའིདེ་གོཞུང་གོའིས་དེགོསྐྱོས་མིཁེསྐྱོ ་
དེངསྐྱོས་ལ་གོཞའིགོས་ནོས་ཁེཆེ་ལས་ཆུང་འིབྲའིང་
གོའི་སྤྱིའི་པོའིའི་ཞབེས་ཞུའིའི་སྒྲིའིགོ་གོཞའི་འིཛུགོས་པོ་

དེང་འིཐུས་ཚང་དུ་བེཏང་སྟེཆེ། ཁེཆེ་ལས་ཆུང་
འིབྲའིང་ལ་སྲོའིདེ་ཇུས་བློསྐྱོ ་འིདྲིའི ་དེང་། གོསར་
གོཏསྐྱོདེ་ལས་སྐྲུནོ། མིའི་སྣེ་གོསསྐྱོ་སྦྱོསྐྱོང་། ཕྱོའི་ཕྱོསྐྱོགོས་
མིཉམི་ལས་སསྐྱོགོས་སྤྱིའི་ཕེནོ་རང་བེཞའིནོ་གྱིའི་
ཞབེས་ཞུ་མིཁེསྐྱོ་འིདེསྐྱོནོ་བྱཆེདེ་དེགོསྐྱོས་པོར་མི་
ཟདེ། ཁེཆེ ་ལས་ཆུང་འིབྲའིང་གོའི ་བྲཆེལ་བེསྟུནོ་
རསྐྱོགོས་སྐྱོསྐྱོབེ་ནོང་རྐྱེཆེནོ་འིཛུགོས་པོ་དེང་འིཐུས་
ཚང་དུ་གོཏསྐྱོང་བེ་སསྐྱོགོས་ཀྱིའི་ཐདེ་གོཏནོ་འིཁེཆེལ་
ཞའིབེ་མིསྐྱོ་བྱས་ཡསྐྱོདེ་པོ་རཆེདེ།

《སྲོསྐྱོལ་ཡའིགོ》ནོང་རྫོསྐྱོང་རའིམི་པོ་ཡནོ་གྱིའི་
མིའི ་དེམིངས་སྲོའིདེ་གོཞུང་གོའིས་དུས་ལྟེར་ཁེཆེ ་
ལས་ཆུང་འིབྲའིང་ལ་སྐུལ་འིདེཆེདེ་གོཏསྐྱོང་བེའིའི་བྱ་
བེ་སྒྲུབེ་ཚུལ་ལ་ལྟེ་སྐུལ་དེང་ཞའིབེ་བེཤཆེར་བྱཆེདེ་
པོ ་རྩ ་འིཛུགོས་བྱས་ནོས།《ཀྲུང་ཧྭ ་མིའི ་
དེམིངས་སྤྱིའི་མིཐུནོ་རྒྱལ་ཁེབེ་ཀྱིའི་ཁེཆེ་ལས་ཆུང་
འིབྲའིང་ལ་སྐུལ་འིདེཆེདེ་གོཏསྐྱོང་བེའིའི ་བེཅོའི་
ཁྲའིམིས》དེང《སྲོསྐྱོལ་ཡའིགོ》དེང་འིགོལ་
བེའིའི ་བྱ ་སྤྱིསྐྱོདེ ་དུས་ཐསྐྱོགོ་ཏུ ་ཡསྐྱོ ་བེསྲོང་བྱཆེདེ ་
དེགོསྐྱོས་པོར་མི་ཟདེ། ཐདེ་ཀའིའི་འིགོནོ་གོཙོཚོ་
བེསྐྱོ ་འིཁུར་བེའིའི་མིའི ་སྣེ་དེང་ཐདེ་ཀའིའི་འིགོནོ་
འིཁུར་མིའི་སྣེ་གོཞནོ་དེགོ་ལ་ཁྲའིམིས་ལྟེར་ཆེདེ་
པོ་གོཅོསྐྱོདེ་དེགོསྐྱོས་པོ་གོཏནོ་འིབེཆེབེས་བྱས་ཡསྐྱོདེ།
རའིམི་པོ་སསྐྱོ་སསྐྱོའི འི་མིའི་དེམིངས་སྲོའིདེ་གོཞུང་གོའིས་
གོནོས་ཚུལ་དེངསྐྱོས་ལ་གོཞའིགོས་ཏཆེ ་ཕྱོསྐྱོགོས་
གོསུམི་པོའིའི ་ལས་ཁུངས་ལ་ཁེཆེ ་ལས་ཆུང་
འིབྲའིང་གོསྐྱོང་དུ་སྤེཆེལ་བེའིའི་ཁེསྐྱོར་ཡུགོ་ལ་དེཔྱདེ་
དེཔོསྐྱོགོ་བྱཆེདེ་པོའིའི་མིངགོ་བེཅོསྐྱོལ་བྱས་ཆེསྐྱོགོ་པོ་
གོསལ་བེསྐྱོ་བྱས་ཡསྐྱོདེ། །

མཚོཚོ་སྔོཏོན་ཞིགྱིངོ་ཆེཆེན་གྱིགྱི་ཁཆེ་ལས་ཆུངོ་འབྲིགྱིངོ་འཕེཆེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདཆེད་གིཏཏོངོ་བའགྱི་སྲོཏོལ་ཡིགྱིགི་དངོཏོས་སུ་བཀྲམ་པ།

ཟླ10པོའིའི་ཚཚེས10ཉའིནོ། ཞའིང་ཆེཆེནོ་ཏང་ཨུའིའི་རྒྱུནོ་ཨུའིམི་
དྲིའིལ་སྒྲིསྐྱོགོ་པུའུ་ཡའི་པུའུ་ཀྲང་ཝང་ཏ་ནོནོ་མིཚཚོ་ཤར་གྲོསྐྱོང་ཁྱཆེར་དེང་
མིཚཚོ་བྱང་བེསྐྱོདེ་རའིགོས་རང་སྐྱོསྐྱོང་ཁུལ་དུ་སསྐྱོང་ནོས་བྱ་བེར་བེརྟགོ་
ཞའིབེ་བྱས། ཁེསྐྱོས་བེསྟེནོ་དེསྐྱོནོ། འིགོནོ་ཁུར་ནོནོ་འིགོཆེལ་དེང་ལས་
འིགོནོ་ཕྲིགོ་ཏུ་བློངས་ཏཆེ། དྲིའིལ་སྒྲིསྐྱོགོ་བྱ་བེ་ལཆེགོས་པོསྐྱོར་སྒྲུབེ་པོ་
དེང་མིའི་དེམིངས་ལ་ཞབེས་འིདེཆེགོས་ཞུ་བེ་གོཉའིས་ཟུང་དུ་སྦྲེཆེལ་བེ་
དེང་། གོཞའི་རའིམི་གྱིའི་བྱ་བེ་དེངསྐྱོས་སྒྲུབེ་ཞའིབེ་སྒྲུབེ་ལཆེགོས་སྒྲུབེ་
བྱཆེདེ་པོ། དེབྱངས་རྟ་གོཙོཚོ་བེསྐྱོ་མིཐསྐྱོནོ་པོསྐྱོར་གྱིཆེར་བེ། སྙིའིང་སྟེསྐྱོབེས་
བེསློང་བེ་བེཅོས་བྱས་ཏཆེ། ཏང་གོའི་ཚཚོགོས་ཆེཆེནོ་ཉའི་ཤུ་པོ་སྤྲོསྐྱོ་བེས་
བེསུ་བེ་དེང་འིཐབེ་ལམི་གོསར་པོར་འིབེདེ་པོས་བེསྐྱོསྐྱོདེ་པོའིའི་
དྲིང་ནུས་ཆེཆེནོ་པོསྐྱོ་གོཅོའིགོ་ཏུ་བེསྡུ་དེགོསྐྱོས།
མིའིནོ་ཡསྐྱོནོ་ཧུའིཆེ་རའིགོས་རང་སྐྱོསྐྱོང་རྫོསྐྱོང་གོའི་མིཉམི་འིདྲིཆེས་སྨྱནོ་

སྦྱོསྐྱོར་ལྟེཆེ་གོནོས་དེང་ཧོའིསྐྱོ་མིའིནོ་གྲོསྐྱོང་རྡལ་གོནོམི་གོཤའིས་བེརྟགོ་
དེཔྱདེ་ལམི་སྡོཆེ་ཁུལ། ཏུང་ཁྲསྐྱོནོ་གྲོསྐྱོང་རྡལ་དུས་རབེས་གོསར་
པོའིའི་དེཔོལ་ཡསྐྱོནོ་ལགོ་ལཆེནོ་སའིསྐྱོ་དེང་འིབྲུ་གུ་ཞང་ཏུང་ཞའི་སྡོཆེ་བེ་
སསྐྱོགོས་ནོས། ཝང་ཏ་ནོནོ་གྱིའིས་ཏང་གོའི་ཚཚོགོས་ཆེཆེནོ་ཉའི་ཤུ་པོ་སྤྲོསྐྱོ་

བེས་བེསུ་བེའིའི་དྲིའིལ་སྒྲིསྐྱོགོ་བྱ་བེར་རྒྱུས་ལསྐྱོནོ་ཟབེ་མིསྐྱོ་བྱས། ཁེསྐྱོས་
ནོནོ་གྱིའིས་བེསྟེནོ་དེསྐྱོནོ། བེརྗོསྐྱོདེ་དེསྐྱོནོ་གོཙོཚོ་ཐའིགོ་ལ་དེམིའིགོས་པོ་
དེང་། གོཞའི་རའིམི་གྱིའི་དྲིའིལ་སྒྲིསྐྱོགོ་ཐསྐྱོནོ་ཁུངས་གོཅོའིགོ་གྱུར་འིཆེར་
འིགོསྐྱོདེ་བྱཆེདེ་པོ། མིང་ཚཚོགོས་ཀྱིའི་ནུས་པོ་ཧུར་ཐགོ་གོའིས་སྐུལ་སློསྐྱོང་
བྱཆེདེ་པོ་བེཅོས་ཀྱིའིས། ནོང་དེསྐྱོནོ་ཕུནོ་སུམི་ཚཚོགོས་ཤའིང་ལྟེ་འིདེསྐྱོདེ་
ཅོའིང་ཉནོ་སྤྲོསྐྱོ་བེའིའི་དྲིའིལ་སྒྲིསྐྱོགོ་བྱ་བེ་སྤེཆེལ་ནོས། མིང་ཚཚོགོས་ལ་
སྔོར་ལས་སློསྐྱོབེ་གོསསྐྱོ་དེང་སྣེཆེ་ཁྲའིདེ་ལཆེགོས་པོསྐྱོ་བྱཆེདེ་པོ་དེང་བེསམི་
པོའིའི་སྟེསྐྱོབེས་ཤུགོས་གོཅོའིགོ་ཏུ་བེསྡུ་དེགོསྐྱོས། རྐང་ཤུགོས་དེང་
མིའིགོ་ཤུགོས། ཀླདེ་ཤུགོས། སྨྱུགོ་ཤུགོས་བེཅོས་དེངསྐྱོས་གོནོས་
ཇོཆེ་དྲིགོ་ཏུ་བེཏང་ནོས། གོཞའི་རའིམི་གྱིའི་བྱ་བེ་མིཚཚོནོ་ཐུབེ་པོ་དེང་
མིང་ཚཚོགོས་ཀྱིའི་ཉམིས་འིགྱུར་མིངསྐྱོནོ་ཐུབེ་པོའིའི་མིཉམི་འིདྲིཆེས་
སྨྱནོ་སྦྱོསྐྱོར་གྱིའི་བེརྩམིས་ཆེསྐྱོས་མིང་པོསྐྱོ་སྤེཆེལ་དེགོསྐྱོས་ལ། ཏང་གོའི་
གོཏམི་རྒྱུདེ་དེང་མིཚཚོ་སྔོསྐྱོནོ་གྱིའི་གོཏམི་རྒྱུདེ་གོསསྐྱོནོ་ཉམིས་ལྡནོ་
པོའིའི་སྒོསྐྱོ་ནོས་བེརྗོསྐྱོདེ་དེགོསྐྱོས། མིང་ཚཚོགོས་ཀྱིའི་སཆེམིས་ཁུར་ལ་ཨ་
ལནོ་སྟེཆེར་ཅོའི་ཐུབེ་བྱཆེདེ་པོ་དེང་མིང་ཚཚོགོས་ཀྱིའི་དེསྐྱོནོ་དེངསྐྱོས་གོནོདེ་
དེསྐྱོནོ་སྤྲོསྐྱོ་བེའིའི་ངང་ནོས་ཐགོ་བེཅོདེ་དེཆེ། གོཞའི་རའིམི་དྲིའིལ་སྒྲིསྐྱོགོ་བྱ་

བེའིའི་ཁེ་གོཏདེ་རང་བེཞའིནོ་དེང་དེངསྐྱོས་ཕེནོ་རང་བེཞའིནོ་ཇོཆེ་དྲིགོ་ཏུ་
གོཏསྐྱོང་དེགོསྐྱོས།
ཝང་ཏ་ནོནོ་དེ་རུང་མིའིནོ་ཡསྐྱོནོ་རྫོསྐྱོང་དེང་ཧུའུ་ཀྲུའུ་ཧོསྐྱོར་

རའིགོས་རང་སྐྱོསྐྱོང་རྫོསྐྱོང་གོའི་སྡོཆེ་ཁུལ་དེང་ཞའིང་སྡོཆེ། གོཞུང་ལམི་
བེརྟགོ་བེཤཆེར་ས་ཚའིགོས་སསྐྱོགོས་སུ་སསྐྱོང་ནོས་ཡུལ་དེངསྐྱོས་ནོས་
རའིམིས་ནོདེ་སྔོསྐྱོནོ་འིགོསྐྱོགོ་ཚཚོདེ་འིཛིའིནོ་གྱིའི་བྱ་བེར་ལྟེ་སྐུལ་མིཛུབེ་
སྟེསྐྱོནོ་བྱས། ཁེསྐྱོས་ནོནོ་གྱིའིས་བེསྟེནོ་དེསྐྱོནོ། གོཏནོ་ཤུགོས་རྒྱུནོ་སྲུང་
དེང་དེསྐྱོགོས་ཟསྐྱོནོ་ཇོཆེ་མིཐསྐྱོར་བེཏང་ནོས། མིང་ཚཚོགོས་ཀྱིའི་སྔོསྐྱོནོ་
འིགོསྐྱོགོ་ཚཚོདེ་འིཛིའིནོ་འིདུ་ཤཆེས་ཇོཆེ་དྲིགོ་ཏུ་གོཏསྐྱོང་བེ་དེང་། གོཞའི་
རའིམི་གྱིའི་བེཅོསྐྱོས་སྐྱོསྐྱོང་ནུས་པོ་དེང་ཆུ་ཚདེ་མིཐསྐྱོར་འིདེཆེགོས་གོཏསྐྱོང་
བེ། ལྷུ་ཚའིགོས་སསྐྱོ་སསྐྱོ་དེམི་པོསྐྱོར་འིཛིའིནོ་པོ། ཉཆེནོ་ཁེ་རཆེ་རཆེར་དེམི་
པོསྐྱོར་དེམིའིགོས་པོ་བེཅོས་བྱས་ཏཆེ། གོཟབེ་ནོནོ་གྱིའིས་སྔོསྐྱོནོ་འིགོསྐྱོགོ་
ཚཚོ དེ ་ འིཛིའི ནོ ་ དེང ་གོནོདེ ་ཁེཆེལ ་གྱིའི ས ་སྔོསྐྱོ ནོ ་ འིགོསྐྱོགོ ་ཚཚོ དེ ་
འིཛིའིནོ། མིཉམི་འིགོསྐྱོགོ་མིཉམི་འིཛིའིནོ་བེཅོས་བྱཆེདེ་པོ་དེང་། བྱ་
བེའིའི་གྲུབེ་འིབྲས་འིབུར་དུ་ཐསྐྱོནོ་པོ་ཡའིས་ཏང་གོའི་ཚཚོགོས་ཆེཆེནོ་ཉའི་
ཤུ་པོ་རྒྱལ་ཁེའིའི་ངང་འིཚཚོགོས་པོར་བེསུ་མི་བྱཆེདེ་དེགོསྐྱོས། །

ཝང་ཏ་ནན་གྱིས་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དང་མཚོ་བྱང་ཁུལ་དུ་བརྟག་ཞིབ་བྱེད་སྐབས་ནན་གྱིས་བསྟན་དོན།

གིཞིགྱི་རགྱིམ་ལ་ཁ་གིཏཏོད་པ་དངོ་མངོ་ཚོཚོགིས་ཁྲོཏོད་ཚོ་རླབས་འཕྱུར་བར་བྱས་ཏཆེ་སཆེམས་ཤུགིས་གིཅིགྱིགི་སྒྲིགྱིལ་གྱིགྱིས་
ཏངོ་གིགྱི་ཚོཚོགིས་ཆེཆེན་ཉིགྱི་ཤུ་པ་སྤྲོཏོ་བས་བསུ་བའགྱི་འཐབ་ལམ་གིསར་པར་འབད་པས་བསྐྱོཏོད་དགིཏོས།


