
（（པོརཔོར་་ངོགྲོསེངོགྲོསེ13པོརཔོར་་མིཐུདམིཐུད་་པོཔོ།།））མིགོགྲོན་པོགྲོ་བེཀྲ་ཤིཀྱིསེ་ཀྱིཀྱིསེ་
སྲིཀྱིད་གྲོགྲོསེ་སྐབེསེ་བེཅུ་གོཉཀྱིསེ་པོའིཀྱི ་མིཚཚོ ་སྔོགྲོན་ཞཀྱིངོ་ཆེསྣེན་ཨུ་
ཡགྲོན་ལྷན་ཁངོ་རྒྱུན་ལསེ་ཨུ་ཡགྲོན་ལྷན་ཁངོ་གོཀྱི ་ཚབེ་བྱསེ་
ཏེསྣེ ་བྱ་བེའིཀྱི ་སྙིན་ཞུ་ཕུལ། ཁགྲོསེ་བེསྟན་དགྲོན། འིདསེ་པོའིཀྱི ་
ལགྲོ ་ལྔ་ནཀྱི ་ཀྲུངོ་གུངོ་མིཚཚོ ་སྔོགྲོན་ཞཀྱིངོ་ཆེསྣེན་ཨུ་ཡགྲོན་ལྷན་ཁངོ་
གོཀྱིསེ་ཞཀྱིངོ ་ཆེསྣེན ་ཡགྲོངོསེ་ཀྱིཀྱི ་མིཀྱི ་དམིངོསེ་ལ་མིཐུན་སྒྲིཀྱིལ་སྣེསྣེ ་
ཁྲིཀྱིད་དསྣེ ་བློགྲོ ་བེརྟན་འིགྱུར་མིསྣེད་སྒོགྲོསེ་སྤྱིཀྱི ་ཁྱོབེ་ཧྲུའུ་ཅིཀྱི ་ཞཀྱི ་ཅིཀྱིན་
ཕིཀྱིངོ ་གོཀྱིསེ ་མིཛུབེ་སྟགྲོན ་གོནངོ་བེའིཀྱི ་ཁ ་ཕྱོགྲོགོསེ་དསྣེད ་ནསེ་
མིདུན ་དུ ་བེསྐྱོགྲོད ་པོ ་དངོ ་ ། མིཚཚོ ་སྔོགྲོན ་གྱིཀྱི ་ལསེ ་དགྲོན ་སྣེ ་
ཚཚོགོསེ ་ཐད ་ནསེ ་ལགྲོ ་རྒྱུསེ ་རངོ ་བེཞཀྱིན ་གྱིཀྱི ་འིགྱུར ་ལྡོགྲོགོ ་
གོསེར ་པོ ་འིབྱུངོ ་བེར ་སྐུལ ་འིདསྣེད ་བེཏེངོ ་ནསེ། རྒྱལ ་
ཡགྲོངོསེ་དངོ ་མིཉམི་དུ ་ལགྲོ ་བེརྒྱ་ཕྲོགོ་གོཉཀྱིསེ ་པོའིཀྱི ་འིབེད་
འིཐབེ་དམིཀྱིགོསེ་འིབེསྣེན་གྱིཀྱི་འིཐབེ་ལམི་གོསེར་པོར་བེསྐྱོགྲོད་
པོའིཀྱི ་ལགྲོ ་ལྔ ་ཡཀྱིན ་ལ། རངོ ་ཞཀྱིངོ ་གོཀྱི ་སྲིཀྱིད ་གྲོགྲོསེ ་ཀྱིཀྱིསེ ་ཀྲུངོ ་
དབྱངོ་དངོ ་ཞཀྱིངོ ་ཆེསྣེན ་ཏེངོ ་ཨུའིཀྱི ་སྲིཀྱིད ་གྲོགྲོསེ ་བྱ ་བེའིཀྱི ་གྲོགྲོསེ ་
ཚཚོགོསེ་ཀྱིཀྱི ་དགོགྲོངོསེ་དགྲོན་ལགོ་བེསྟར་དངོ་། སྲིཀྱིད་གྲོགྲོསེ་བྱ་
བེར་ཤུགོསེ་སྣེགྲོན་དངོ་ལསྣེགོསེ་བེཅིགྲོསེ་བྱསེ་ཏེསྣེ། མིཀྱི་དམིངོསེ་
སྲིཀྱིད ་གྲོགྲོསེ་ཆེསྣེད ་དགྲོན ་གྲོགྲོསེ་མིགྲོལ་སྒྲིཀྱིགོ་གོཞཀྱིའིཀྱི ་འིགོན་ནུསེ་
འིདགྲོན་སྤེསྣེལ་བྱསེ་པོའིཀྱི ་ལགྲོ ་ལྔ་ཡཀྱིན ་པོ་དངོ་། ཧ་ཅིངོ་རྒྱུན་
ལྡོན་མིཀྱིན ་པོ ་དངོ ་ཧ ་ཅིངོ ་སྤྱིཀྱིར ་བེཏེངོ་མི ་ཡཀྱིན ་ལ། མིཚཚོ ་
སྔོགྲོན་གྱིཀྱི ་ལགྲོ ་རྒྱུསེ་དངོ་མིཚཚོ ་སྔོགྲོན་སྲིཀྱིད་གྲོགྲོསེ་ཀྱིཀྱི ་ལགྲོ ་རྒྱུསེ་སྟསྣེངོ་
དུ་ལམི་ཚད་རྡོགྲོ ་རཀྱིངོ་ལྟ་བུའིཀྱི ་དགྲོན་སྙིཀྱིངོ་གོལ་ཆེསྣེན་ལྡོན། ལགྲོ ་
ལྔའིཀྱི ་རཀྱིངོ་ལ། ཀྲུངོ་གུངོ་མིཚཚོ ་སྔོགྲོན་ཞཀྱིངོ་ཆེསྣེན་ཨུ་ཡགྲོན་ལྷན་
ཁངོ་གོཀྱི་ཡངོ་དགོ་པོའིཀྱི་མིགོགྲོ་ཁྲིཀྱིད་འིགྲོགོ ཞཀྱིངོ་ཆེསྣེན་སྲིཀྱིད་གྲོགྲོསེ་
སྐབེསེ་བེཅུ་གོཉཀྱིསེ་པོ་དངོ་དསྣེའིཀྱི ་རྒྱུན་ལསེ་ཨུ་ཡགྲོན ་ལྷན་
ཁངོ་གོཀྱིསེ ་ཞཀྱི ་ཅིཀྱིན ་ཕིཀྱིངོ ་གོཀྱི ་དུསེ་རབེསེ་གོསེར་པོའིཀྱི ་ཀྲུངོ་
གོགྲོ འི འི་ ཁྱོད ་ ཆེགྲོ སེ ་ལྡོན ་པོའིཀྱི ་ སྤྱིཀྱི ་ ཚཚོ གོསེ ་རཀྱི ངོ ་ལུགོསེ ་ཀྱིཀྱི ་
དགོགྲོངོསེ་པོ་མིཛུབེ་སྟགྲོན་དུ་འིཛིའིན་པོ་རྒྱུན་འིཁྱོགྲོངོསེ་བྱསེ་
ཤིཀྱིངོ ་ ། སྤྱིཀྱི ་ཁྱོབེ་ཧྲུའུ་ཅིཀྱི ་ཞཀྱི ་ཅིཀྱིན ་ཕིཀྱིངོ ་གོཀྱི ་མིཀྱི ་དམིངོསེ་སྲིཀྱིད ་
གྲོགྲོསེ ་བྱ་བེར་ཤུགོསེ་སྣེགྲོན ་དངོ་ལསྣེགོསེ་བེཅིགྲོསེ་བྱསྣེད ་པོའིཀྱི ་
སྐགྲོར ་གྱིཀྱི ་དགོགྲོངོསེ་པོ་གོལ་ཆེསྣེན ་ཕྱོགྲོགོསེ་ཡགྲོངོསེ་ནསེ་སློགྲོབེ ་
སྦྱོགྲོངོ་དངོ་ལགོ་བེསྟར་བྱསེ་ཏེསྣེ། མིཐུན་སྒྲིཀྱིལ་དངོ་དམིངོསེ་
གོཙོཚོའིཀྱི ་བེརྗོགྲོད ་དགྲོན ་ཆེསྣེན ་པོགྲོ ་གོཉཀྱིསེ ་འིབུར་དུ ་ཐགྲོན ་པོར ་
བྱསེ་པོ་དངོ་། ཞཀྱིངོ་ཆེསྣེན་ཏེངོ་ཨུ་དངོ་ཞཀྱིངོ་ཆེསྣེན་སྲིཀྱིད་གོཞུངོ་
གོཀྱི་དཀྱིཀྱིལ་སྙིཀྱིངོ་ལསེ་འིགོན་ལ་དམི་པོགྲོར་སྦྲེསྣེལ་ཏེསྣེ ་ཆེསྣེད་དགྲོན་
གྲོགྲོསེ་མིགྲོལ་སྒྲིཀྱིགོ་གོཞཀྱིའིཀྱི ་ནུསེ་པོ་འིདགྲོན་སྤེསྣེལ་དངོ་། འིགོན་
འིཁྲིཀྱི ་ལགོ་བེསྟར་ནན་མིགྲོ ་བྱསེ་ལ། སེསྣེམིསེ་ཤུགོསེ་གོཅིཀྱིགོ་
སྒྲིཀྱིལ་བྱསེ་པོ་དངོ་། བྱ་བེ་སྣེ་ཚཚོགོསེ་ཐད་ནསེ་འིཕིསྣེལ་རཀྱིམི་
གོ སེ ར ་ པོ ་ འི བྱུ ངོ ་ བེ ར ་ སྐུ ལ ་ འི དསྣེ ད ་ བེ ཏེ ངོ ་ ན སེ །

“ དམིཀྱིགོསེ ་བེསེལ ་གོཅིཀྱིགོ ་དངོ ་མིཐགྲོ ་ བེ ་གོཉཀྱིསེ”ཀྱིཀྱི ་
འིཐབེ ་ཇུསེ ་ལགོ ་བེསྟར ་ནན ་མིགྲོ ་ བྱསེ ་པོ ་དངོ ་འིབྱགྲོར ་
འིབྲིཀྱིངོ་སྤྱིཀྱི ་ཚཚོགོསེ་ཁྱོགྲོན་ཡགྲོངོསེ་ནསེ་བེསྐྲུན་པོར་བྱསེ་རྗོསྣེསེ་
གོལ་ཆེསྣེན ་བེཞགོ་སྟསྣེ ། རངོ་ཞཀྱིངོ ་གོཀྱི ་སྲིཀྱིད ་གྲོགྲོསེ ་ལསེ་དགྲོན ་
ཐད་རྣམི་པོ་གོསེར་པོ་བེསྐྲུན་ཡགྲོད།
མིགོགྲོན་པོགྲོ་བེཀྲ་ཤིཀྱིསེ་ཀྱིཀྱིསེ་ཕྱོགྲོགོསེ་ལྔ་ནསེ་འིདསེ་པོའིཀྱི་

ལགྲོ་ལྔའིཀྱི་བྱ་བེར་ཕྱོགྲོགོསེ་ཡགྲོངོསེ་དངོ་ཆེ་ཚངོ་བེའིཀྱི་སྒོགྲོ ་ནསེ་སྤྱིཀྱི་
བེསྡོགྲོམིསེ་བྱསེ། ཁགྲོསེ་བེཤིད་རྒྱུར། ལགྲོ་ལྔའིཀྱི ་རཀྱིངོ་ལ། ཞཀྱིངོ་
ཆེསྣེན་སྲིཀྱིད་གྲོགྲོསེ་ཀྱིཀྱིསེ་ཏེངོ་གོཀྱི ་གོསེར་གོཏེགྲོད་གོཞུངོ་ལུགོསེ་
ཀྱིཀྱིསེ་དྲགོ་ཆེསེ་སྤྲ་བེ་འིབུར་དུ་དགྲོད་པོ་དངོ་། ཞཀྱི་ཅིཀྱིན་ཕིཀྱིངོ་གོཀྱི་
དུསེ་རབེསེ་གོསེར་པོའིཀྱི ་ཀྲུངོ་གོགྲོའི འི་ཁྱོད་ཆེགྲོསེ་ལྡོན་པོའིཀྱི ་སྤྱིཀྱི ་
ཚཚོགོསེ་རཀྱིངོ ་ལུགོསེ་ཀྱིཀྱི ་དགོགྲོངོསེ་པོ་སློགྲོབེ ་སྦྱོགྲོངོ ་དངོ་ལགོ་
བེསྟར་བྱསྣེད་པོ་དསྣེ ་བེསེམི་བློགྲོ ་ཆེབེ་སྲིཀྱིད་སྣེསྣེ ་ཁྲིཀྱིད་ཀྱིཀྱི ་རྩ་བེའིཀྱི ་

ལསེ ་འིགོན ་དུ ་བེརྩཀྱིསེ ་ལ ། ཏེངོ ་ཙུའུ ་གྲོགྲོསེ ་ཚཚོ གོསེ ་ཀྱིཀྱི
“ གྲོགྲོསེ་དགྲོན་དངོ་པོགྲོ”ཡཀྱི་ལམི་ལུགོསེ་རྒྱུན་འིཁྱོགྲོངོསེ་བྱསེ་
པོ་དངོ་། སྲིཀྱིད་གྲོགྲོསེ་ཀྱིཀྱི ་ཁྱོད་ཆེགྲོསེ་ལྡོན་པོའིཀྱི ་གོཞུངོ་ལུགོསེ་
སློགྲོབེ ་སྦྱོགྲོངོ ་ལམི་ལུགོསེ་མི་ལགོ་བེཙུགོསེ་ལ། ཆེསྣེད ་དགྲོན ་
གོཞུངོ་ལུགོསེ་བེགྲོགྲོ ་གླེསྣེངོ ་དངོ་དཔོསྣེ ་ཀློགྲོགོ་བྱ་འིགུལ་སྤེསྣེལ་
ནསེ། ཞཀྱིངོ་ཆེསྣེན་ཡགྲོངོསེ་ཀྱིཀྱི ་སྲིཀྱིད་གྲོགྲོསེ་ལསེ་ཁུངོསེ་སུ་ཏེངོ་
གོཀྱི ་ཚཚོགོསེ་ཆེསྣེན་ཉཀྱི ་ཤུ་པོར་སློགྲོབེ་སྦྱོགྲོངོ་དངོ་དྲཀྱིལ་སྒྲིགྲོགོ ལགོ་
བེསྟར ་བྱསྣེད ་པོའིཀྱི ་ཚ ་རླིབེསེ ་བེསློངོསེ ་པོ ་དངོ ་ ། བེརྟན ་
བེརླིཀྱིངོ་ཤུགོསེ་ལྡོན་གྱིཀྱི ་བེསེམི་བློགྲོ ་ཆེབེ་སྲིཀྱིད་ཀྱིཀྱིསེ་སྣེསྣེ ་ཁྲིཀྱིད་
བེརྒྱུད། ཐུན་མིགྲོངོ་གོཀྱི ་བེསེམི་བློགྲོ ་ཆེབེ་སྲིཀྱིད་རྨངོ་གོཞཀྱི ་རྒྱུན་
ཆེད་མིསྣེད་པོར་སྲི་བེརྟན་དུ་བེཏེངོ་། ལགྲོ་ལྔའིཀྱི་རཀྱིངོ་ལ། ཞཀྱིངོ་
ཆེསྣེན་སྲིཀྱིད་གྲོགྲོསེ་ཀྱིཀྱིསེ་ཞཀྱིངོ་ཆེསྣེན་ཡགྲོངོསེ་ཀྱིཀྱི་དཀྱིཀྱིལ་སྙིཀྱིངོ་ལསེ་
འིགོན་གོཞཀྱིར་བེཟུངོ་ནསེ་གྲོགྲོསེ་མིགྲོལ་ཇུསེ་འིབུལ་བྱསེ་པོ་
དངོ་། དཔོལ་འིབྱགྲོར་སྤུསེ་ཚད་མིཐགྲོ་བེའིཀྱི ་ངོངོ་འིཕིསྣེལ་རྒྱསེ་
སུ ་གོཏེགྲོངོ ་བེ ་དངོ ་དབུལ་ཐར་འིགོགོ་སྒྲིགྲོལ། སྐྱོསྣེ ་ཁམིསེ་
སྲུངོ ་སྐྱོགྲོབེ ་དངོ ་འིཛུགོསེ ་སྐྲུན ། དམིངོསེ ་འིཚཚོ ་ལསྣེགོསེ ་
བེཅིགྲོསེ་སེགྲོགོསེ་ལ་དམིཀྱིགོསེ་ནསེ། བེསྡོགྲོམིསེ་པོསེ་རཀྱིགོསེ་
མིཀྱི ་འིདྲ་བེའིཀྱི་གྲོགྲོསེ་མིགྲོལ་སྲིཀྱིད་གླེསྣེངོ་དངོ་བེརྟགོ་ཞཀྱིབེ་ལྟ་ཞཀྱིབེ་
བྱ ་འིགུལ་ཐསྣེངོསེ258རྩ་འིཛུགོསེ་བྱསེ ་པོ ་དངོ ་ ། ཁྱོད ་
ཆེགྲོ སེ ་ ལྡོ ན ་ པོ འིཀྱི ་ བྱ ་ བེ ་ ད ངོ ་ གོ སེ ར ་ གོ ཏེགྲོ ད ་ བྱསྣེ ད ་
ཐབེསེ། འིགོན་སྒྲུབེ་གྲུབེ་འིབྲིསེ་མིངོ་པོགྲོ ་ལ་རྒྱལ་ཡགྲོངོསེ་
སྲིཀྱིད ་གྲོགྲོསེ་དངོ་ཞཀྱིངོ ་ཆེསྣེན ་ཏེངོ་ཨུ། ཞཀྱིངོ ་ཆེསྣེན ་སྲིཀྱིད ་གོཞུངོ་
བེཅིསེ ་ཀྱིཀྱི ་ མིགོགྲོ ་ ཁྲིཀྱི ད ་བློགྲོ ་ མིཐུན ་གྱིཀྱི ་ ཁསེ ་ལསྣེ ན ་ དངོ ་སྤྱིཀྱི ་
ཚཚོགོསེ་ལསེ་རཀྱིགོསེ་སེགྲོ ་སེགྲོའི འི་གོདསྣེངོ་འིཇོགྲོགོ་མིཐགྲོན་པོགྲོ ་ཐགྲོབེ་
ལ། སེ ་གོནསེ་བེཅིགྲོསེ ་སྐྱོགྲོངོ ་མི ་ལགོ་དསྣེངོ ་རབེསེ་ཅིན་དུ་
བེསྒྱུར ་བེའིཀྱི ་ཐད ་ནསེ ་ཕིན ་འིབྲིསེ ་སྔོར ་ལསེ ་ཆེསྣེན ་པོགྲོ ་
བློངོསེ། ལགྲོ ་ལྔའིཀྱི ་རཀྱིངོ་ལ། ཞཀྱིངོ་ཆེསྣེན་སྲིཀྱིད་གྲོགྲོསེ་ཀྱིཀྱིསེ་ཐུན་
མིགྲོངོ་གོཀྱི་ལྟ་བེ་གོཅིཀྱིགོ་ཏུ་བེསྡུ་བེའིཀྱི་འིགོན་ནུསེ་གོཏེཀྱིངོ་ཟབེ་ཏུ་
བེཏེངོ་བེ་དངོ་། ཞཀྱིངོ་ཆེསྣེན་ཡགྲོངོསེ་ཀྱིཀྱི་སྲིཀྱིད་གྲོགྲོསེ་ཀྱིཀྱི་དྲཀྱིལ་སྒྲིགྲོགོ་
བེསེམི་བློགྲོ་བྱ་བེའིཀྱི་བེཞུགོསེ་མིགྲོལ་ཚཚོགོསེ་འིདུ་ཐསྣེངོསེ་གོཉཀྱིསེ་
ལ་བེསྡུསེ་ཤིཀྱིངོ་། ཐུན་མིགྲོངོ་གོཀྱི་འིདུ་ཤིསྣེསེ་གོཅིཀྱིགོ་ཏུ་བེསྡུ་བེའིཀྱི་
ལགོ་བེསྟར་བེསེམི་འིཆེར་གོཏེན་འིབེསྣེབེསེ་བྱསེ་ཤིཀྱིངོ་། ཐུན་
མིགྲོངོ་གོཀྱི ་འིདུ་ཤིསྣེསེ་གོཅིཀྱིགོ་ཏུ་བེསྡུ་བེའིཀྱི་ཕིན་ལྡོན་ཐསྣེགོ་བྱད་
གོསེར་གོཏེགྲོད་བྱསེ་ལ། དམིངོསེ་གོཙོཚོ ་ཏེངོ་ཁགོ་སེགྲོ ་སེགྲོའི འི་
ཞཀྱིངོ་ཆེསྣེན་ཨུ་ཡགྲོན་ལྷན་ཁངོ་དངོ་ཞཀྱིངོ་ཆེསྣེན་བེཟགྲོ་ཚཚོངོ་མིཉམི་
འིབྲིསྣེལ་ལྷན་ཚཚོགོསེ། ཏེངོ་ཁགོ་གོངོ་ལའིངོ་མིཀྱི་གོཏེགྲོགོསེ་པོའིཀྱི་
མིཀྱི ་སྣེ ་བེཅིསེ་ཀྱིཀྱིསེ ་སྲིཀྱིད ་གྲོགྲོསེ ་སུ ་འིགོན་ནུསེ་སྔོར་ལསེ་
བེཟངོ་པོགྲོར་སྒྲུབེ་པོར་རྒྱབེ་སྐྱོགྲོར་བྱསེ་པོ་དངོ་། ཞངོ་ཀངོ་དངོ་
ཨའིགྲོ ་མིགྲོན་གྱིཀྱི ་ཨུ་ཡགྲོན་བྱ་བེར་ཧ་ཅིངོ་མིཐགྲོངོ་ཆེསྣེན་བྱསེ་ལ།
མིཐུན་སྒྲིཀྱིལ ་ཆེསྣེན ་པོགྲོ ་དངོ ་མིཉམི་འིབྲིསྣེལ ་ཆེསྣེན ་པོགྲོའི འི་དགོསྣེ ་
མིཚན་འིདགྲོན ་སྤེསྣེལ་གོངོ་ལསྣེགོསེ་བྱསེ། ལགྲོ ་ལྔའིཀྱི ་རཀྱིངོ ་ལ།
ཞཀྱིངོ་ཆེསྣེན་སྲིཀྱིད་གྲོགྲོསེ་ཀྱིཀྱིསེ་སྤུསེ་ཚད་མིཐགྲོ་བེའིཀྱི ་འིཕིསྣེལ་རྒྱསེ་
ཀྱིཀྱི ་བློངོ་བྱ་ལགོ་བེསྟར་ནན་མིགྲོ ་བྱསེ་པོ་དངོ་། ཞཀྱིངོ ་ཆེསྣེན ་
ཡགྲོངོསེ་ཀྱིཀྱི་སྲིཀྱིད་གྲོགྲོསེ་ཁགྲོངོསེ་གོཏེགྲོགོསེ་ཀྱིཀྱི་སྤུསེ་འིབྲིསེ་ཇོསྣེ་ཆེསྣེར་
གོཏེགྲོངོ་བེའིཀྱི ་ལགྲོ ་གོསུམི་འིགུལ་སྐྱོགྲོད་ལ་འིཆེར་འིགོགྲོད་དངོ་
ལགོ་བེསྟར་བྱསེ་ལ། ཀྲུངོ་དབྱངོ་དངོ་ཞཀྱིངོ་ཆེསྣེན་ཏེངོ་ཨུའིཀྱི ་
སྲིཀྱིད ་གྲོགྲོསེ ་བྱ ་བེའིཀྱི ་གྲོགྲོསེ ་ཚཚོགོསེ ་ཀྱིཀྱི ་དགོགྲོངོསེ ་དགྲོན ་ལགོ ་
བེསྟར ་དགྲོ ན ་འིཁྱོགྲོལ ་བྱསེ ་པོའིཀྱི ་གོནསེ ་ཚུལ ་ལ“ ཕྱོཀྱིར ་
བེལྟ”བྱསྣེད་པོའིཀྱི ་བྱ་བེ་རྩ་འིཛུགོསེ་བྱསེ་ཏེསྣེ ་སྤེསྣེལ་བེ་དངོ་།
ལམི་ལུགོསེ་རྐྱེསྣེན་སྲིགྲོལ་སྔོར་ལསེ་འིཐུསེ་ཚངོ་དུ་བེཏེངོ་ལ།
ཆེསྣེད ་དགྲོན ་ཨུ ་ཡགྲོན ་ལྷན ་ཁངོ ་འིཛུགོསེ་སྐྲུན་གོཏེཀྱིངོ ་ཟབེ ་
བྱསེ་པོ་དངོ་། ཨུ་ཡགྲོན་བྱ་བེར་མིངོགྲོན་གོསེལ་སྒོགྲོསེ་ཤུགོསེ་
བེསྣེན་ཞཀྱིངོ ་ ། རྒྱུན་ལྡོན་རངོ་བེཞཀྱིན ་གྱིཀྱི ་བྱ ་བེའིཀྱི ་ཆུ ་ཚད་

སྔོར ་ལསེ ་མིཐགྲོན ་པོགྲོར ་སློསྣེབེསེ ་པོ ་དངོ ་ ། གོཞཀྱི ་རཀྱིམི ་ལ ་
མིཛུབེ ་སྟགྲོ ན ་ བྱསྣེ ད ་ པོའིཀྱི ་ ཐད ་ ནསེ ་གྲུབེ ་འིབྲིསེ ་མིངོགྲོ ན ་
གོསེལ་བློངོསེ་ལ། སྲིཀྱིད་གྲོགྲོསེ་ལསེ་ཁུངོསེ་ཀྱིཀྱི ་སྤྱིཀྱིའིཀྱི ་རྩགྲོལ་
ནུསེ་རྒྱུན་མིཐུད་ངོངོ་ཇོསྣེ་ལསྣེགོསེ་སུ་སེགྲོངོ་། ལགྲོ་ལྔའིཀྱི་རཀྱིངོ་ལ།
ཞཀྱིངོ་ཆེསྣེན་སྲིཀྱིད་གྲོགྲོསེ་ཀྱིཀྱིསེ་སྲིཀྱིད་གྲོགྲོསེ་ཏེངོ་གོཀྱི་འིཛུགོསེ་སྐྲུན་ལ་
ཤུགོསེ་བེསྣེན་པོ་དངོ་། ཞཀྱིངོ་ཆེསྣེན་ཡགྲོངོསེ་ཀྱིཀྱི་སྲིཀྱིད་གྲོགྲོསེ་ལསེ་
ཁུངོསེ་ཀྱིཀྱི ་ཏེངོ ་གོཀྱི ་འིཛུགོསེ་སྐྲུན་བྱ་བེའིཀྱི ་བེཞུགོསེ་མིགྲོལ་
ཚཚོགོསེ་འིདུ་བེསྡུསེ་ནསེ། ཞཀྱིངོ ་ཆེསྣེན ་ཡགྲོངོསེ་ཀྱིཀྱི ་སྲིཀྱིད ་གྲོགྲོསེ་
ཏེངོ ་གོཀྱི ་ འིཛུགོསེ ་སྐྲུན ་བྱ ་བེར ་ཤུགོསེ ་སྣེགྲོན ་པོའིཀྱི ་ལགོ ་
བེསྟར་གྲོགྲོསེ་འིཆེར་གོཏེན་འིབེསྣེབེསེ་བྱསེ་པོ་དངོ་། ཐགྲོགོ་
མིར་ཞཀྱིངོ་ཆེསྣེན་སྲིཀྱིད་གྲོགྲོསེ་ཀྱིཀྱི ་ཨུ་ཡགྲོན་ཚངོ་མི་ཆེསྣེད་དགྲོན་ཨུ་
ཡགྲོན་ལྷན་ཁངོ་གོཀྱི ་སྒྲིཀྱིགོ་ཁགྲོངོསེ་སུ་བེཅུགོ་ལ། ཆེསྣེད་དགྲོན་ཨུ་
ཡགྲོན་ལྷན་ཁངོ་གོཀྱི ་ཡན་ལགོ་ཏེངོ་ཙུའུ་བེཙུགོསེ་ཏེསྣེ ། ཏེངོ་
གོཀྱི ་རྩ་འིཛུགོསེ་ཏེངོ་ཡགྲོན་ཨུ་ཡགྲོན་ཡགྲོངོསེ་ལ་ཁསྣེབེསེ་པོར་
བྱསེ་པོ་དངོ་ཏེངོ་གོཀྱི ་བྱ ་བེ ་སྲིཀྱིད ་གྲོགྲོསེ ་ཨུ་ཡགྲོན ་ཡགྲོངོསེ་ཀྱིཀྱི ་
སྟསྣེངོ་ཁསྣེབེསེ་པོར་བྱསེ་པོསེ། ཏེངོ་གོཀྱིསེ་སྲིཀྱིད་གྲོགྲོསེ་བྱ་བེར་
ཕྱོགྲོགོསེ་ཡགྲོངོསེ་ནསེ་མིགོགྲོ ་ཁྲིཀྱིད་པོ་བེརྟན་ཞཀྱིངོ་ནུསེ་ཤུགོསེ་
ལྡོན།
མིགོགྲོན་པོགྲོ ་བེཀྲ་ཤིཀྱིསེ་ཀྱིཀྱིསེ་བེསྟན་དགྲོན། སྐབེསེ་བེཅུ་

གོཉཀྱིསེ་པོའིཀྱི་ཞཀྱིངོ་ཆེསྣེན་སྲིཀྱིད་གྲོགྲོསེ་ཀྱིཀྱི་ལགྲོ ་ལྔའིཀྱི་རཀྱིངོ་གོཀྱི ་འིགོན་
སྒྲུབེ་བེརྒྱུད་རཀྱིམི་ལ་སྤྱིཀྱི ་བེསྡོགྲོམིསེ་བྱསེ་པོ་ལསེ་སྲིཀྱིད་གྲོགྲོསེ་
བྱ་བེ་བེཟངོ་པོགྲོར་སྒྲུབེ་པོའིཀྱི ་ཕིན་ཡགྲོད་ཉམིསེ་མྱོགྲོངོ་བེདུན་
ཐགྲོབེ ་པོ ་སྟསྣེ ། ཏེངོ་གོཀྱིསེ ་སྲིཀྱིད ་གྲོགྲོསེ ་ལ་ཕྱོགྲོགོསེ་ཡགྲོངོསེ་ནསེ་
མིགོགྲོ ་ཁྲིཀྱིད ་པོ ་ངོསྣེསེ ་པོར་དུ ་རྒྱུན་འིཁྱོགྲོངོསེ་བྱསྣེད ་དགོགྲོསེ ་པོ ་
དངོ་། ཏེངོ་གོཀྱི་གོསེར་གོཏེགྲོད་གོཞུངོ་ལུགོསེ་ཀྱིཀྱིསེ་དྲགོ་ཆེསེ་
སྤྲ་བེ་ངོསྣེསེ་པོར་དུ་རྒྱུན་འིཁྱོགྲོངོསེ་བྱསྣེད་དགོགྲོསེ་པོ། དཀྱིཀྱིལ་
སྙིཀྱིངོ་ལ་དམིཀྱིགོསེ་ནསེ་སྤྱིཀྱི་ཡགྲོངོསེ་ལ་ཞབེསེ་འིདསྣེགོསེ་ཞུ་བེ་
ངོསྣེསེ་པོར་དུ་རྒྱུན་འིཁྱོགྲོངོསེ་བྱསྣེད་དགོགྲོསེ་པོ། མིཐུན་སྒྲིཀྱིལ་ཆེསྣེན་
པོགྲོ ་དངོ་མིཉམི་འིབྲིསྣེལ་ཆེསྣེན་པོགྲོའི འི་བེརྗོགྲོད་གོཞཀྱི ་ངོསྣེསེ་པོར་དུ་
རྒྱུན་འིཁྱོགྲོངོསེ་བྱསྣེད་དགོགྲོསེ་པོ། ཆེསྣེད་དགྲོན་གྲོགྲོསེ་མིགྲོལ་སྒྲིཀྱིགོ་
གོཞཀྱིའིཀྱི་འིཛུགོསེ་སྐྲུན་ངོསྣེསེ་པོར་དུ་རྒྱུན་འིཁྱོགྲོངོསེ་བྱསྣེད་དགོགྲོསེ་
པོ། དགོ་སྲུངོ་གོསེར་གོཏེགྲོད་ཀྱིཀྱི་སྤུསེ་འིདསྣེགོསེ་ཕིན་འིཕིར་
ངོསྣེསེ་པོར་དུ་རྒྱུན་འིཁྱོགྲོངོསེ་བྱསྣེད་དགོགྲོསེ་པོ། སྲིཀྱིད་གྲོགྲོསེ་ཨུ་
ཡགྲོན་གྱིཀྱི ་གོགྲོ ་གོནསེ་གོཙོཚོ་བེགྲོ ་ངོསྣེསེ་པོར་དུ་རྒྱུན་འིཁྱོགྲོངོསེ་བྱསྣེད་
དགོགྲོསེ་པོ་བེཅིསེ་ཡཀྱིན།
མིགོགྲོན ་པོགྲོ ་བེཀྲ་ཤིཀྱིསེ ་ཀྱིཀྱིསེ ་བེཤིད་རྒྱུར། མི་འིགྲོངོསེ་

པོའིཀྱི ་ལགྲོ ་ལྔ་ནཀྱི ་ཏེངོ་གོཀྱི་ཚཚོགོསེ་ཆེསྣེན་ཉཀྱི་ཤུ་པོའིཀྱི་དགོགྲོངོསེ་དགྲོན་
སློགྲོབེ་སྦྱོགྲོངོ ་དངོ ་ལགོ་བེསྟར་ཟབེ་མིགྲོ ་བྱསྣེད ་པོ ་དངོ ་ ། དསྣེངོ ་
རབེསེ་ཅིན་གྱིཀྱི ་མིཚཚོ ་སྔོགྲོན ་གོསེར་པོ་འིཛུགོསེ་སྐྲུན་བྱསྣེད ་
པོར ་ཕྱོགྲོགོསེ་ཡགྲོངོསེ ་ནསེ་སྐུལ་འིདསྣེད ་གོཏེགྲོངོ ་བེའིཀྱི ་མིགོགྲོ ་
བེཟངོ་པོགྲོ ་རྩགྲོམི ་པོའིཀྱི ་གོནད་འིགོགོ་གོཀྱི ་དུསེ་སྐབེསེ་ཡཀྱིན ་
པོསེ། མིཀྱི ་དམིངོསེ་སྲིཀྱིད་གྲོགྲོསེ་ཀྱིཀྱི ་བྱ་བེ་བེཟངོ་པོགྲོར་བེསྒྲུབེ་
པོར་དགྲོན་སྙིཀྱིངོ ་གོལ་ཆེསྣེན་ལྡོན། སྐབེསེ་གོསེར་པོའིཀྱི ་ཞཀྱིངོ ་
ཆེསྣེན་སྲིཀྱིད་གྲོགྲོསེ་དངོ་དསྣེའིཀྱི ་རྒྱུན་ལསེ་ཨུ་ཡགྲོན་ལྷན་ཁངོ་གོཀྱིསེ་
ཞཀྱི ་ཅིཀྱིན ་ཕིཀྱིངོ ་གོཀྱི ་དུསེ་རབེསེ་གོསེར་པོའིཀྱི ་ཀྲུངོ ་གོགྲོའི འི་ཁྱོད ་
ཆེགྲོསེ ་ལྡོན་པོའིཀྱི ་སྤྱིཀྱི ་ཚཚོགོསེ་རཀྱིངོ ་ལུགོསེ་ཀྱིཀྱི ་དགོགྲོངོསེ་པོའིཀྱི ་
རླིབེསེ་ཆེསྣེན ་དར ་ཆེ ་མིཐགྲོན ་པོགྲོར ་སྒྲིསྣེངོ ་བེ ་དངོ ་ ། ཏེངོ ་གོཀྱི ་
ཚཚོགོསེ ་ཆེསྣེན ་ཉཀྱི ་ཤུ ་པོ ་དངོ ་ཞཀྱིངོ ་ཆེསྣེན ་ཏེངོ ་གོཀྱི ་འིཐུསེ ་མིཀྱི ་
ཚཚོགོསེ་ཆེསྣེན ་ཐསྣེངོསེ་བེཅུ་བེཞཀྱི ་པོའིཀྱི ་དགོགྲོངོསེ་དགྲོན ་ཕྱོགྲོགོསེ་
ཡགྲོངོསེ་ནསེ་སློགྲོབེ་སྦྱོགྲོངོ་དངོ་ལགོ་བེསྟར་བྱསེ་ཏེསྣེ། ཏེངོ་གོཀྱི ་
མིགོགྲོ ་ཁྲིཀྱིད ་དངོ ་གོཅིཀྱིགོ ་གྱུར ་འིཐབེ་ཕྱོགྲོགོསེ། གྲོགྲོསེ ་མིགྲོལ ་
དམིངོསེ་གོཙོཚོ ་བེཅིསེ་ཕིན་ནུསེ་ལྡོན་པོར་དམི་དུ་སྦྲེསྣེལ་བེ་
རྒྱུ ན ་ འི ཁྱོགྲོ ངོ སེ ་ ད ངོ ་ །（（འིཕྲོགྲོའི ཕྲོགྲོ ་་ མིམི ་་ པོ རཔོར ་་ ངོགྲོ སེངོགྲོ སེ 15པོརཔོར ་་
གོཟཀྱིགོསེགོཟཀྱིགོསེ།།））
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