
（（པོརཔོར་་ངརྩོསངརྩོས2པོརཔོར་་མིཐུདམིཐུད་་པོཔོ།།））ལེས་འགིནི་གྱིགྱི ་ཁེགི་ཁུར་
དྲགི་པོརྩོ་བོཅས་ཀྱིགྱིས་ནིནི་ཏེནི་གྱིགྱིས་ལེས་འགིནི་ལེགི་བོསྟར་
བྱས་པོས། བོརྩོརྩོནི་པོ་ཆེཆེར་བོསྐྱེཆེད་དང་དཔོའ་ངར་མིདུནི་སྐྱེརྩོད་
ཀྱིགྱི ་བོསམི་པོའགྱི་ཉམིས་འགྱུར་མིངརྩོནི། ཁྲེཆེནི་ཀོང་གིགྱིས་ཞགྱིང་
ཆེཆེནི་ཏེང་ཨུ་དང་ཚཚོགིས་ཆེཆེནི་གྱིགྱི་ཀྲུའུ་ཞགྱི་ཚཚོགིས་པོའགྱི་ཚབོ་བྱས་
ཏེཆེ། ཞགྱིང་ཆེཆེནི་དམིངས་ཆེཆེནི་རྒྱུནི་ལེས་ཨུ་ཡོརྩོནི་ལྷནི་ཁེང་དང་
ཞགྱིང་ཆེཆེནི་སྲིགྱིད་གིཞུང་གིགྱི་མིགིརྩོ་ཁྲེགྱིད་པོའགྱི་གིརྩོ་གིནིས་མིགྱི་འཁུར་
བོའགྱི ་བློརྩོ ་མིཐུནི་ཚཚོར་བློ་ནི་མིཆེད ་པོའགྱི ་གུས་འདུད་ཞུས་པོ་
དང་། འཐུས་མིགྱི ་ཡོརྩོངས་ལེ་སྙིགྱིང་ཐགི་པོ་ནིས་ཐུགིས་རྗེཆེ ་ཆེཆེ ་
ཞུས།
ཁྲེཆེནི་ཀོང་གིགྱིས་ནིནི་གྱིགྱིས་བོསྟནི་དརྩོནི། ཏེང་གིགྱི་ཚཚོགིས་

ཆེཆེནི་ཉགྱི་ཤུ་པོའགྱི་སྟཆེང་སྤྱགྱི་ཚཚོགིས་རགྱིང་ལུགིས་དཆེང་རབོས་ཅནི་
གྱིགྱི ་རྒྱལེ་ཁེབོ་ཕྱོརྩོགིས་ཡོརྩོངས་ནིས་སྐྲུནི་དགིརྩོས་པོའགྱི ་འབོརྩོད་
སྐུལེ་རླབོས་ཆེཆེནི་བོཏེརྩོནི་པོ་དང་། ཞགྱིང་ཆེཆེནི་ཏེང་གིགྱི་འཐུས་
མིགྱི་ཚཚོགིས་ཆེཆེནི་ཐཆེངས་བོཅུ་བོཞགྱི་པོའགྱི་སྟཆེང་དཆེང་རབོས་ཅནི་
གྱིགྱི་མིཚཚོ་སྔརྩོནི་གིསར་པོ་འཛུགིས་སྐྲུནི་བྱཆེད་པོའགྱི་འཆེར་གིཞགྱི་
ཡོགི་པོརྩོ ་བོཀོརྩོད་པོས། ཞགྱིང་ཆེཆེནི་དམིངས་ཆེཆེནི་སྐབོས་བོཅུ་
བོཞགྱི་པོའགྱི་གྲོརྩོས་ཚཚོགིས་ཐཆེངས་དང་པོརྩོའ འི་སྟཆེང་བོསམི་བློརྩོ་སྔར་
བོས་གིཅགྱིགི་གྱུར་དང་སྟརྩོབོས་ཤུགིས་གིཅགྱིགི་སྒྲགྱིལེ་བྱུང་ཡོརྩོད།
མིགྱི ་དམིངས་ཀྱིགྱི ་རཆེ ་སྒུགི་ནིགྱི ་ང་ཚཚོས་འབོད་འཐབོ་བྱཆེད་པོའགྱི ་
དད་སཆེམིས་ཡོགྱིནི་པོ་དང་། ལེས་འགིནི་གྱིགྱི་འབོརྩོད་སྐུལེ་ནིགྱི་ང་
ཚཚོ་མིདུནི་དུ་སྐྱེརྩོད་པོའགྱི་སྒུལེ་ཤུགིས་ཡོགྱིནི་པོས། ངཆེས་པོར་དུ་
བློརྩོ ་བོརྟནི་འགྱུར་མིཆེད་དང་བྱ་སྤྱརྩོད་དམི་འཛིའིནི། བློརྩོ་སྟརྩོབོས་
ཆེཆེར་བོསྐྱེཆེད་བོཅས་ཀྱིགྱིས་འཐབོ་ལེམི་གིསར་པོར་འབོད་
པོས་བོསྐྱེརྩོད་དགིརྩོས།
ཁྲེཆེནི་ཀོང་གིགྱིས་ནིནི་གྱིགྱིས་བོསྟནི་དརྩོནི། འཐབོ་ལེམི་

གིསར་པོར་ཧུར་ཐགི་གིགྱིས་བོསྐྱེརྩོད་པོར། དར་ཆེ་གིསལེ་
སྒྲཆེང་གིགྱིས་ཆེབོ་སྲིགྱིད་ལེ་དརྩོ ་སྣོང་བྱས་ཏེཆེ། ཐརྩོགི་མིཐའ་བོར་
གིསུམི་དུ་སྤྱགྱི ་ཁྱབོ་ཧྲུའུ་ཅགྱི ་ཞགྱི ་ཅགྱིནི ་ཕིགྱིང ་གིགྱིས་མིཛུབོ་ཁྲེགྱིད ་
གིནིང་བོའགྱི་ཁེ་ཕྱོརྩོགིས་སུ་མིདུནི་སྐྱེརྩོད་བྱཆེད་དགིརྩོས།“གིཏེནི་
འཁེཆེལེ་གིཉགྱིས”ཀྱིགྱི་ཐགི་གིཅརྩོད་རང་བོཞགྱིནི་གྱིགྱི་དརྩོནི་སྙིགྱིང་ལེ་
གིརྩོ ་བོ ་ཟིབོ་མིརྩོ ་ལེཆེནི ་པོ་དང་།“ འདུ་ཤེཆེས་བོཞགྱི”དངརྩོས་
གིནིས་ཇེཆེ་དྲགི་ཏུ་གིཏེརྩོང་བོ།“ རང་རྟརྩོནི་བོཞགྱི”བོརྟནི་པོརྩོར་
གིཏེརྩོང་བོ།“ སྲུང་སྐྱེརྩོང་གིཉགྱིས”སྒྲུབོ་ཐུབོ་པོ་བོཅས་བྱས་
ཐརྩོགི བོསམི་བློརྩོ་དང་ཆེབོ་སྲིགྱིད་དང་བྱ་སྤྱརྩོད་བོཅས་ཀྱིགྱི་ཐརྩོགི་
ནིས་བློརྩོ ་མིཐུནི་ཞགྱི ་ཅགྱིནི་ཕིགྱིང་སྲིརྩོགི་ཤེགྱིང་ཡོགྱིནི་པོའགྱི ་ཏེང་ཀྲུང་
དབྱང་དང་ཚད་མིཐརྩོའ འི་གིཅགྱིགི་གྱུར་ཡོརྩོང་བོ་དང་། སྤྱགྱི་ཁྱབོ་ཧྲུའུ་
ཅགྱི་ཞགྱི་ཅགྱིནི་ཕིགྱིང་གིགྱིས་མིཚཚོ་སྔརྩོནི་གྱིགྱི་བྱ་བོར་གིནིང་བོའགྱི་གིསུང་
བོཤེད་གིལེ་ཆེཆེནི་དང་མིཆེནི་བོཀོརྩོད་མིཛུབོ་སྟརྩོནི་གིལེ་ཆེཆེནི་
མིཐའ་གིཅགྱིགི་ཏུ་ལེགི་བོསྟར་བྱས་ནིས། རྒྱུགིས་སྤྲོརྩོད་ཀྱིགྱི་ལེམི་
བུ་གིསར་པོར་སྤྱགྱི་ཁྱབོ་ཧྲུའུ་ཅགྱི་དང་ཏེང་ཀྲུང་དབྱང་གིགྱི་ཐུགིས་
སྣོང་བོདཆེ་ཞགྱིང་བློརྩོ་ཡོགྱིད་ཚའིམི་པོའགྱི་རྒྱུགིས་ལེནི་གིསར་པོ་ཞགྱིགི་
སྤྲོརྩོད་དགིརྩོས། འཐབོ་ལེམི་གིསར་པོར་ཧུར་ཐགི་གིགྱིས་བོསྐྱེརྩོད་
པོར། འགིནི་འཁྲེགྱི ་གིཙོང་སྒྲུབོ་དང་འགིནི་འཁྲེགྱིའགྱི ་འཁུར་
སཆེམིས་ཆེཆེནི་པོརྩོས་དཆེང་རབོས་ཅནི་གྱིགྱི་མིཚཚོ་སྔརྩོནི་གིསར་པོ་སྐྲུནི་
པོའགྱི་ཁྲེརྩོད་རང་རྟརྩོནི་རང་སྤེཆེལེ་དང་འབོད་འབུངས་ལྷུར་ལེཆེནི་
བྱཆེད་དགིརྩོས།“ ཆེཆེས་ཆེཆེ་བོ་གིསུམི”གྱིགྱི་ཞགྱིང་ཆེཆེནི་གྱིགྱི་གིནིས་
མིཚམིས་དང“སྔར་བོས་གིལེ་ཆེཆེ་བོ་གིསུམི”གྱིགྱི་འཐབོ་ཇུས་
གིརྩོ་གིནིས་ལེ་རྒྱུས་ལེརྩོནི་དང་ངརྩོས་འཛིའིནི་ཚད་གིཏེགྱིང་ཟིབོ་ཏུ་
གིཏེརྩོང་བོ་དང་། སྤུས་ཚད་མིཐརྩོ ་བོའགྱི ་འཕིཆེལེ་རྒྱས་དཆེ ་ལེས་
འགིནི་གིསར་པོ་ཕྲགི་ཏུ་འཁུར་བོའགྱི་འགིནི་ཁུར་ཨང་དང་

པོརྩོར་བོརྩོགྱིས་ཐརྩོགི འཆེར་འགིརྩོད་གིཅགྱིགི་ལེགི་ལེཆེནི་མིཐགྱིལེ་ཕྱོགྱིནི་
བོསྟར་ནིས་བློརྩོ་བོརྟནི་འགྱུར་མིཆེད་སྒོརྩོས་སྐྱེཆེ་ཁེམིས་དཔོལེ་ཡོརྩོནི་
གྱིགྱི ་མིཐརྩོ ་ས ་དང ་ཐརྩོནི ་ལེས ་འཛུགིས ་སྐྲུནི ་གྱིགྱི“ གིནིས ་
བོཞགྱི”བོསྐྲུནི་པོ། མིཉམི་དུ་ཕྱུགི་པོརྩོར་འགྱུར་བོར་སྐུལེ་
འདཆེད་ཏེནི་ཏེགྱིགི་གིཏེརྩོང་བོ་བོཅས་ཀྱིགྱིས། དཆེང་རབོས་ཅནི་གྱིགྱི་
མིཚཚོ་སྔརྩོནི་གིསར་པོ་འཛུགིས་སྐྲུནི་ལེ་སྐུལེ་འདཆེད་ཧུར་ཐགི་
བྱས་ནིས་མིགིརྩོ་ལེཆེགིས་པོརྩོ་ཞགྱིགི་འཛུགིས་པོ་དང་། ལེགི་ལེཆེནི་
དང་མིགྱི་དམིངས་དང་ལེརྩོ་རྒྱུས་བོཅས་ཀྱིགྱི་ཉམིས་སད་ཐཆེགི་ཐུབོ་
པོའགྱི་གྲུབོ་འབྲས་གིསར་པོ་ཧུར་བོརྩོརྩོནི་གྱིགྱིས་བོསྐྲུནི་དགིརྩོས།
འཐབོ་ལེམི་གིསར་པོར་ཧུར་ཐགི་གིགྱིས་བོསྐྱེརྩོད་པོར། སྙིགྱིང་
སྟརྩོབོས་ཆེཆེར་སྐྱེཆེད་ཀྱིགྱིས་སློར་ཡོང་ལེམི་ལེ་ཆེས་པོ་དང་། ཞུམི་
མིཆེད་འཐབོ་རྩོརྩོད་ཀྱིགྱིས་བྱ་གིཞགི་འཕིཆེལེ་རྒྱས་ཀྱིགྱི་གིནིམི་ས་
གིསར་པོ་གིཏེརྩོད་དགིརྩོས། མིཐུནི་སྒྲགྱིལེ་འབོད་འཐབོ་བྱཆེད་པོའགྱི་
དུས་རབོས་ཀྱིགྱི་བློང་བྱ་ཁེརྩོང་དུ་ཆུད་པོ་དང་། དུས་ཚཚོད་སྐར་ཆེ་
ཙོམི་ཡོང་བོརྩོརྩོནི་ལེཆེནི་དང་བོརྩོརྩོནི་འགྲུས་དརྩོནི་གིཉཆེར་བྱ་རྒྱུ་དཆེ་
བོསམི་པོའགྱི་དར་སྲིརྩོལེ་ཞགྱིགི་ཏུ་འགྱུར་བོར་བྱཆེད་པོ། བོདཆེནི་
འཛིའིནི་དངརྩོས་སྒྲུབོ་དང་དཀོའ་སྤྱད་དངརྩོས་གིཉཆེར་བྱཆེད་པོ་དཆེ་བྱ་
སྤྱརྩོད་ཀྱིགྱི་རང་རྟརྩོགིས་སུ་འགྱུར་བོར་བྱས་ནིས་འཐབོ་རྩོརྩོད་བྱཆེད་
ཕིརྩོད་པོ་དང་། འཐབོ་རྩོརྩོད་བྱཆེད་མིཁེས་པོར་བྱཆེད་པོ་དཆེ་གིཤེགྱིས་
རྒྱུད་མིངརྩོནི་གིསལེ་དུ་འགྱུར་བོ་བྱས་ཐརྩོགི འཐབོ་རྩོརྩོད་ཀྱིགྱི་སྙིགྱིང་
སྟརྩོབོས་དར་སྤེཆེལེ་དུ་གིཏེརྩོང་བོ་དང་འཐབོ་རྩོརྩོད་ཀྱིགྱི་འཇེརྩོནི་ནུས་
ཆེཆེ་རུ་གིཏེརྩོང་བོ། ཚད་མིཐའགྱི་བོསམི་གིཞགྱིགི་བོརྟནི་པོརྩོར་གིཏེརྩོང་
བོ་བོཅས་ཀྱིགྱིས་ནུས་ཤུགིས་ཡོརྩོད་རྒུ་བོཏེརྩོནི་ནིས་མིདུནི་སྐྱེརྩོད་ཀྱིགྱི་
བོགྲོརྩོད་ལེམི་སྟཆེང་དཀོའ་ངལེ་དང་འགྲོནི་སློརྩོང་སྣོ་ཚཚོགིས་ལེས་
རྒྱལེ་ཁེ་ལེཆེནི་གིང་ཐུབོ་བྱས་ནིས། མིགྱི ་བོརྒྱ་སཆེམིས་གིཅགྱིགི་
དང་ཡོགྱིད་ཆེཆེས་ཀྱིགྱིས་ཁེཆེངས་པོའགྱི ་སྒོརྩོ ་ནིས་སྐྱེཆེ ་ཁེམིས་དཔོལེ་
ཡོརྩོནི་སྲུང་སྐྱེརྩོབོ་དང་སྤུས་ཚད་མིཐརྩོ ་བོའགྱི ་འཕིཆེལེ་རྒྱས་ཐད་
རྒྱུནི་ཆེད་མིཆེད་པོར་གྲུབོ་འབྲས་གིསར་པོ་ལེཆེནི་དགིརྩོས།
ཁྲེཆེནི་ཀོང་གིགྱིས་བློང་བྱ་བོཏེརྩོནི་དརྩོནི། ཞགྱིང་ཆེཆེནི་ཡོརྩོངས་

ཀྱིགྱི་རགྱིམི་པོ་སརྩོ ་སརྩོའ འི་ཏེང་ཨུས་དམིངས་ཆེཆེནི་བྱ་བོར་ཕྱོརྩོགིས་
ཡོརྩོངས་ནིས་མིགིརྩོ ་ཁྲེགྱིད་པོར་སྔར་བོས་ཤུགིས་སྣོརྩོནི་དང་ཇེཆེ ་
ལེཆེགིས་སུ་བོཏེང་སྟཆེ། དམིངས་ཆེཆེནི་གྱིགྱིས་བྱ་བོ་སྒྲུབོ་པོ་དང་
དམིངས་ཆེཆེནི་འཐུས་མིགྱིས་ཁྲེགྱིམིས་ལྟེར་འགིནི་འཁྲེགྱི ་སྒྲུབོ་
པོར་ཆེབོ་སྲིགྱིད་ཀྱིགྱི ་འགིནི་སྲུང་བོརྟནི་པོརྩོ ་འདརྩོནི་སྤྲོརྩོད་བྱཆེད་
དགིརྩོས། རགྱིམི་པོ་སརྩོ་སརྩོའ འི་དམིངས་ཆེཆེནི་དང་དཆེའགྱི ་རྒྱུནི་ལེས་
ཨུ་ཡོརྩོནི་ལྷནི་ཁེང་གིགྱིས་བོརྒྱུད་རགྱིམི་ཧྲིགྱིལེ་པོརྩོའ འི་མིགྱི ་དམིངས་
དམིངས་གིཙོཚོ་ལེགི་ལེཆེནི་ནིནི་ཏེནི་བྱས་ནིས། དངརྩོས་གིནིས་
ཏེང་ཀྲུང་དབྱང་གིགྱི་ཇུས་ཆེརྩོད་བོཀོརྩོད་སྒྲགྱིགི་དང་ཞགྱིང་ཆེཆེནི་ཏེང་
ཨུའགྱི་བློང་བྱ་དཆེ ་ཞགྱིང་ཆེཆེནི་ཡོརྩོངས་ཀྱིགྱི ་ལེས་བྱཆེད་པོ་དང་མིང་
ཚཚོགིས་ཀྱིགྱི ་གིཅགྱིགི་གྱུར་བྱ་སྤྱརྩོད་དུ་འགྱུར་བོར་བྱཆེད་དགིརྩོས།
རགྱིམི་པོ་སརྩོ་སརྩོའ འི“ སྲིགྱིད་གིཞུང་གིཅགྱིགི་དང་ཨུ་ཡོརྩོནི་ལྷནི་ཁེང་
གིཅགྱིགི་དང་ཁེང་གིཉགྱིས”ཀྱིགྱིས་རང་རྟརྩོགིས་སྒོརྩོས་དམིངས་
ཆེཆེནི་གྱིགྱི་ལྟེ་སྐུལེ་དང་ལེཆེནི་བྱས་ཏེཆེ། ཁྲེགྱིམིས་ལྟེར་སྲིགྱིད་འཛིའིནི་
པོ ་དང ་ཁྲེགྱིམིས་ལྟེར་ལྟེ་ཞགྱིབོ ་བྱཆེད ་པོ། དྲང ་གིཞགི་སྒོརྩོས ་
ཁྲེགྱིམིས་འཛིའིནི་པོ་བོཅས་ཀྱིགྱི་ཆུ་ཚད་རྒྱུནི་ཆེད་མིཆེད་པོར་མིཐརྩོ་
རུ་གིཏེརྩོང་དགིརྩོས།
ཚཚོགིས་ཆེཆེནི་གྱིགྱིས་འབོརྩོད་སྐུལེ་བོཏེརྩོནི་དརྩོནི། མིཚཚོ་སྔརྩོནི་

གྱིགྱི ་འདས་སརྩོང་ནིགྱི ་ང་ཚཚོ ་ཐུནི་མིརྩོང་གིགྱི ་འརྩོད་སྟརྩོང་འབོར་བོ་དཆེ ་
ཡོགྱིནི་ལེ། མིཚཚོ་སྔརྩོནི་གྱིགྱི་མིཛིཛེས་སྡུགི་གིགྱི་མི་འརྩོངས་པོར་ད་རུང་
ང་ཚཚོས་མུ་མིཐུད་དུ་འབོད་བོརྩོརྩོནི་བྱཆེད་དགིརྩོས། བློརྩོ་མིཐུནི་
ཞགྱི་ཅགྱིནི་ཕིགྱིང་སྲིརྩོགི་ཤེགྱིང་ཡོགྱིནི་པོའགྱི་ཏེང་ཀྲུང་དབྱང་གིགྱི་མིཐའ་

འཁེརྩོར་དུ་ང་ཚཚོ་སྔར་བོས་མིཐུནི་སྒྲགྱིལེ་དམི་པོརྩོ་དང་ཡོགྱིད་ཆེཆེས་
བོརྟནི་པོརྩོ། དཔོའ་ངར་ཞུམི་མིཆེད། དངརྩོས་གིཉཆེར་སྤྱརྩོད་ཚུལེ་
བོཅས་ལེ་བོརྟཆེནི་ནིས། མིཐུནི་སྒྲགྱིལེ་སཆེམིས་གིཅགྱིགི་དང་
དཀོའ་སྤྱད་འབོད་བོརྩོརྩོནི་གྱིགྱིས་སྤྱགྱི་ཚཚོགིས་རགྱིང་ལུགིས་དཆེང་
རབོས་ཅནི་གྱིགྱི ་རྒྱལེ་ཁེབོ་ཕྱོརྩོགིས་ཡོརྩོངས་ནིས་བོསྐྲུནི་པོའགྱི ་
མིཚཚོ་སྔརྩོནི་གྱིགྱི་ལེཆེའུ་ཧུར་ཐགི་གིགྱིས་འབྲགྱི་དགིརྩོས།
ཞགྱིང་ཆེཆེནི་དམིངས་ཆེཆེནི་སྐབོས་བོཅུ་གིསུམི་པོའགྱི་རྒྱུནི་

ལེས་ཨུ་ཡོརྩོནི་ལྷནི་ཁེང་གིགྱི ་ཀྲུའུ་རཆེནི་གིཞརྩོནི་པོ་དང་། ཞགྱིང་
ཆེཆེནི་མིགྱི ་དམིངས་སྲིགྱིད་གིཞུང་གིགྱི ་ཧྲིཆེང་ཀྲང་གིཞརྩོནི་པོ། ཞགྱིང་
ཆེཆེནི ་སྲིགྱིད ་གྲོརྩོས ་སྐབོས་བོཅུ་གིསུམི་པོའགྱི ་ཀྲུའུ་ཞགྱི ་གིཞརྩོནི ་
པོ། མིཚཚོ ་སྔརྩོནི ་དུ ་སྡོརྩོད ་པོའགྱི ་འབྲཆེལེ ་ཡོརྩོད ་ཅུནི ་རགྱིམི ་པོའགྱི ་
དམིགི་དཔུང་། ཞགྱིང ་ཆེཆེནི ་མིཐརྩོ ་རགྱིམི ་མིགྱི ་དམིངས་ཁྲེགྱིམིས་
ཁེང་། ཞགྱིང་ཆེཆེནི་མིགྱི ་དམིངས་ཞགྱིབོ་དཔྱོརྩོད་ཁེང་། དྲགི་ཆེས་
ཉཆེནི་རྟརྩོགི་མིཚཚོ་སྔརྩོནི་སྤྱགྱི་ཁྱབོ་རུ་ཁེགི་བོཅས་ཀྱིགྱི་འགིནི་འཁུར་
བློརྩོ་མིཐུནི་གིཙོཚོ་བོརྩོ་དང་། ཚཚོགིས་ཆེཆེནི་གྱིགྱི་ཀྲུའུ་ཞགྱི་ཚཚོགིས་པོའགྱི་
ཁེརྩོངས་མིགྱི ་ཚཚོགིས་ཆེཆེནི་ལེ་ཞུགིས་པོ་དང་ཟུར་ཞུགིས་བྱས་
པོར་མི་ཟིད། ཀྲུའུ་ཞགྱི་སྟཆེགིས་བུའགྱི་སྟཆེང་བོསྡོད་ཡོརྩོད།
ཞགྱིང་ཆེཆེནི་དམིངས་ཆེཆེནི་སྐབོས་བོཅུ་གིསུམི་པོའགྱི་རྒྱུནི་

ལེས་ཨུ་ཡོརྩོནི་ལྷནི་ཁེང་གིགྱི་ཨུ་ཡོརྩོནི་དང་། ཞགྱིང་ཆེཆེནི་ཏེང་ཨུའགྱི་
འབྲཆེལེ་ཡོརྩོད་སྡོཆེ་ཁེགི་གིགྱི་འགིནི་འཁུར་བློརྩོ་མིཐུནི། ཚཚོགིས་ཆེཆེནི་
གྱིགྱི་དྲུང་ཡོགྱིགི་ཆེཆེནི་མིརྩོ་གིཞརྩོནི་པོ། ཞགྱིང་ཆེཆེནི་དམིངས་ཆེཆེནི་རྒྱུནི་
ལེས་ཨུ་ཡོརྩོནི་ལྷནི་ཁེང་གིགྱི་དརྩོནི་གིཅརྩོད་ལེས་ཁུངས་དང་ལེས་
དརྩོནི་ལེས་ཁུངས་ཀྱིགྱི་འགིནི་འཁུར་བློརྩོ་མིཐུནི། ཞགྱིང་ཆེཆེནི་སྲིགྱིད་
གིཞུང ་གིགྱི ་ལེས ་ཁུངས ་ཁེརྩོ ངས ་མིགྱི འགྱི ་ འགིནི ་འཁུར ་བློརྩོ ་
མིཐུནི། ཞགྱིང་ཆེཆེནི་ལྟེ་ཞགྱིབོ་ཨུ་ཡོརྩོནི་ལྷནི་ཁེང་གིགྱི ་ཀྲུའུ་རཆེནི་
གིཞརྩོནི་པོ། ཞགྱིང་ཆེཆེནི་མིཐརྩོ་རགྱིམི་མིགྱི་དམིངས་ཁྲེགྱིམིས་ཁེང་གིགྱི་
ཡོརྩོནི་ཀྲང་གིཞརྩོནི་པོ། ཞགྱིང་ཆེཆེནི་མིགྱི་དམིངས་ཞགྱིབོ་དཔྱོརྩོད་ཁེང་
གིགྱི ་ཞགྱིབོ་དཔྱོརྩོད་ཀྲང་གིཞརྩོནི་པོ་བོཅས་ཚཚོགིས་ཆེཆེནི་ལེ་ཟུར་
ཞུགིས་བྱས།
ཚཚོགིས ་ཆེཆེ ནི ་ རྔམི ་བོརྗེགྱི ད ་ལྡནི ་པོའགྱི ་ རྒྱལེ ་གླུའགྱི ་སྒྲ ་

དབྱངས་ཁྲེརྩོད་གྲོརྩོལེ། །
ཡོངཡོང་་གིནིསགིནིས་་ཚུལེཚུལེ་་འབྱརྩོརའབྱརྩོར་་གིསལེགིསལེ།། ཟླ1པོའགྱི་ཚཛེས15ཉགྱིནི་

གྱིགྱི ་སྔ ་དྲརྩོར། མིཚཚོ ་སྔརྩོནི ་ཞགྱིང ་ཆེཆེནི ་མིགྱི ་དམིངས་འཐུས་མིགྱི ་
ཚཚོགིས་ཆེཆེནི་སྐབོས་བོཅུ་བོཞགྱི་པོའགྱི་གྲོརྩོས་ཚཚོགིས་ཐཆེངས་དང་
པོརྩོ ་མིཚཚོ ་སྔརྩོནི་གྲོརྩོས་ཚཚོགིས་ལྟེཆེ ་གིནིས་སུ་གིཟིབོ་རྒྱས་ངང་
འཚཚོགིས་མིགིརྩོ་བོརྩོམིས།
གྲོརྩོས་ཚཚོགིས་ལེ་ཞུགིས་དགིརྩོས་པོའགྱི་འཐུས་མིགྱི390ཡོརྩོད་

པོ་དང་། དངརྩོས་སུ་ཞུགིས་པོའགྱི ་འཐུས་མིགྱི372ཡོརྩོད་པོས་
ཁྲེགྱིམིས་བོཀོརྩོད་མིགྱི་གྲོངས་དང་མིཐུནི།
སྔ་དྲརྩོའ འི་དུས་ཚཚོད9ཡོགྱི ་སྟཆེང ་ ། རྔམི་བོརྗེགྱིད ་ལྡནི་པོའགྱི ་

རྒྱལེ་གླུའགྱི ་དབྱངས་རྟའགྱི ་ཁྲེརྩོད་ནིས་ཚཚོགིས་ཆེཆེནི་དངརྩོས་སུ་
འཚཚོགིས་མིགིརྩོ་བོརྩོམིས།
ཞགྱིང་ཆེཆེནི་ཏེང་ཨུའགྱི་ཧྲུའུ་ཅགྱིའམི་ཚཚོགིས་ཆེཆེནི་གྱིགྱི་ཀྲུའུ་ཞགྱི་

ཚཚོགིས་པོའགྱི ་རྒྱུནི་ལེས་ཀྲུའུ་ཞགྱི ་ཁྲེཆེནི་ཀོང་གིགྱིས་ཚཚོགིས་ཆེཆེནི་
ལེ་མིགིརྩོ་འཛིའིནི་བྱས།
ཀྲུའུ་ཞགྱི་ཚཚོགིས་པོའགྱི་རྒྱུནི་ལེས་ཀྲུའུ་ཞགྱི་ཁྲེཆེནི་རུའཆེ་ཧྥེཆེང་དང་

ཝང་དབྱང་། ཀྲའརྩོ་ཡུའཆེ་ཞ། ཝང་ལེགྱིནི་ཧུའུ། ཝུའུ་ལེ་ཙོའི་པོགྱིའཆེ་ཁེརྩོ·
རཆེ་སུའུ་ལེགྱི་ཧནི། པོད་གིརྩོ། ཀྲུའུ་ཞང་ཧྥེཆེང་། དབྱགྱི ་ཧྲུའུ་ཆེང་།
ཝང་ལེགྱི་མིགྱིང་། ཉགྱི་མི་སྒྲརྩོལེ་མི། ལེགྱིའུ་ཐུང་ཏེཆེ། ཀྲང་ཧརྩོང་ཡོརྩོནི་
བོཅས་ཀྲུའུ་ཞགྱི་སྟཆེགིས་བུའགྱི་མིདུནི་གྲོལེ་དུ་བོསྡོད་ཡོརྩོད།

（（འཕྲརྩོའཕྲརྩོ་་མིམི་་པོརཔོར་་ངརྩོངརྩོསས11པོརཔོར་་གིཟིགྱིགིསགིཟིགྱིགིས།།））

ཞིཞིང་ཆེཆེན་དམངས་ཆེཆེན་སྐབས་བཅུ་བཞིཞི་པའཞི་གྲོགྲོས་ཚོཚོགས་ཐེཆེངས་དང་པགྲོ་བསྡུས་པ།
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