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ཕྱོཕྱོགས་འདུས་གསར་འགྱུར།

ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་ཆེན་བསྡུས་པ།

ཞི་ཅིན་ཕེན་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་དགོངས་པར་གཏིང་ཟབ་ཏུ་སློབ་སྦྱོང་དང་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་བྱས་ནས། དུས་རབས་གསར་
པའི་མཚོ་སྔོན་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་གསར་པ་གསར་གཏོད་བྱེད་པར་ཤུགས་ཆེན་པོ་འདོན་དགོས།

ཟླ 6 པོའསྒྲི ་ ཚེཚེ ས 5 ཉསྒྲི ནི ་གྱིསྒྲི ་ ཕྱིསྒྲི ་ དྲདྲོ ར ། ཞིསྒྲི ང ་ཆེཧྲེ ནི ་ཡོདྲོ ང ས་ཀྱིསྒྲི ་ སྐྱེཧྲེ ་ སྦྱོདྲོང་དོང་ལེགོ་ལེཧྲེནི་མཐོར་ཕྱིསྒྲིནི་བྱཧྲེདོ་པོ་དོང་། བླདྲོ་བརྟནི་འགྱུར་
ཝང་ཅནི་ཅུནི་གྱིསྒྲིས་ནིནི་གྱིསྒྲིས་བསྟནི་དོདྲོནི། ཞིསྒྲི་ཅསྒྲིནི་ཕཧྲེནི་གྱིསྒྲི་
ཁོམས་ཁོདྲོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱེདྲོབ་ཚེཚོགོས་ཆེཧྲེནི་བསྡུས། ཞིསྒྲིང་ཆེཧྲེནི་ཏང་ མཧྲེདོ་སྒོདྲོས་ཏང་ཀྲུང་དོབྱང་གོསྒྲི་འཐོབ་ཇུས་བཀདྲོདོ་སྒྲིསྒྲིགོ་གོལེ་ཆེཧྲེནི་ དུས་རབས་གོསར་པོའསྒྲི་ཀྲུང་གོདྲོའ་ཛི ཁྱདོ་ཆེདྲོས་ལྡནི་པོའསྒྲི་སྤྱིསྒྲི་ཚེཚོགོས་
ཨུའསྒྲི་ཧྲུའུ་ཅསྒྲིའམ་ཧྲཧྲེང་ཀྲང་ཝང་ཅནི་ཅུནི་གྲོདྲོས་ཚེཚོགོས་སུ་ཞུགོས་ དོངདྲོ ས ་འབཧྲེ བ ས་བྱས་ཏཧྲེ ། སློདྲོ བ ་སྦྱོདྲོ ང ་དོང་བསམ་གོཞིསྒྲི གོ ་དོང་ རསྒྲིང་ལུགོས་ཀྱིསྒྲི་དོགོདྲོངས་པོ་ནིམ་ཡོང་རྒྱུནི་འཁྱདྲོངས་དོང་། ནིང་
ཤསྒྲིང་གོཏམ་བཤདོ། ཁོདྲོས་ཞིསྒྲི་ཅསྒྲིནི་ཕཧྲེནི་གྱིསྒྲི་སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་དོཔོལེ་ཡོདྲོནི་ བཀདྲོལེ་སྤྱིདྲོདོ་བཅས་བསྟར་ལེ་བརྒྱུས་བ་དོང་། ཤཧྲེས་པོ་དོང་ཡོསྒྲིས་ སྒོདྲོས་སུ་ཞིསྒྲི་ཅསྒྲིནི་ཕཧྲེནི་གྱིསྒྲི་སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་དོཔོལེ་ཡོདྲོནི་གྱིསྒྲི་དོགོདྲོངས་པོ་
དོགོདྲོངས་པོ་དོང་རྒྱལེ་ཡོདྲོངས་སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་ཁོདྲོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱེདྲོབ་ཚེཚོགོས་ ཆེཧྲེ ས ་དོང་འགུལེ་སྐྱེདྲོ དོ ་བཅས་གོཅསྒྲི གོ ་ཏུ་སྒྲིསྒྲི ལེ ་ནིས། དོངདྲོ ས ་ ཁྲིསྒྲིདོ་སྟདྲོནི་དུ་བཟུང་ནིས།“ ཏནི་ཏནི་ཏསྒྲིགོ་ཏསྒྲིགོ་བཞིསྒྲི ”ཡོསྒྲི་བླང་
ཆེཧྲེནི་གྱིསྒྲི་དོགོདྲོངས་དོདྲོནི་སློདྲོབ་སྦྱོདྲོང་དོང་ལེགོ་ལེཧྲེནི་མཐོར་ཕྱིསྒྲིནི་བྱཧྲེདོ་ གོནིས་སློདྲོབ་སྦྱོདྲོང་གོསྒྲི་གྲུབ་འབྲས་དོཧྲེ་བསམ་བླདྲོའ་ཛི གོདྲོ་རྟདྲོགོས་དོང་ བྱ་གོལེ་ཆེཧྲེནི་ཁྱདྲོནི་ཡོདྲོངས་ནིས་དོངདྲོས་འབཧྲེབས་དོང་།“ ལྔ་བཞིསྒྲི་
དོགོདྲོས་པོ་དོང་། ཆེབ་སྲསྒྲིདོ་ཀྱིསྒྲི་ལེངས་གོནིས་ཇེཧྲེ་མཐོདྲོར་གོཏདྲོང་བ། བྱ་བའསྒྲི་ནུས་པོ་མཐོདྲོར་འདོཧྲེགོས་སུ་གོཏདྲོང་བའསྒྲི་སྟཧྲེང་མཚེཚོནི་པོར་ འཐོབ་ཇུས ”ལེགོ་ལེཧྲེནི་གོཏསྒྲིང་ཟོབ་བྱཧྲེདོ་པོ། སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་དོཔོལེ་
ཇེཧྲེ་དྲགོ་ཏུ་གོཏདྲོང་བ། འགོནི་འཁྲིསྒྲི་འཁུར་ཕདྲོདོ་ བྱཧྲེདོ་པོ་དོང་། བདོཧྲེནི་པོ་བདོཧྲེནི་དྲང་གོསྒྲི་བྱ་བའསྒྲི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱིསྒྲིས་ ཡོདྲོ ནི ་འཛུགོས་སྐྲུནི་གྱིསྒྲི“ གོནིདོ་འགོགོ་དུས་སྐབས ”དོང
“ འདུ་ཤཧྲེས་བཞིསྒྲི ”
པོ་དོང་རང་འགུལེ་གྱིསྒྲིས་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པོ་བཅས་ཀྱིསྒྲིས། མཚེཚོ་སྔོདྲོནི་གྱིསྒྲི་ སློདྲོབ་སྦྱོདྲོང་དོང་ལེགོ་ལེཧྲེནི་བྱཧྲེདོ་པོའསྒྲི་གྲུབ་འབྲས་ལེ་ཞིསྒྲིབ་བཤཧྲེར་ “ འགོགོ་སྒྲིདྲོལེ་དུས་སྐབས ”
ཀྱིསྒྲི་གོདྲོ་
“ སྒོཧྲེའུ་ཁུང་དུས་སྐབས ”
སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་ཁོདྲོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱེདྲོབ་ཐོདོ་གོཡོདྲོལེ་ཐོབས་མཧྲེདོ་པོའསྒྲི་འགོནི་ བྱཧྲེདོ་དོགོདྲོས། མསྒྲི་དོང་རང་བྱུང་མཆེམ་མཐུནི་མཉམ་གོནིས་ཡོདྲོང་ སྐབས་གོལེ་ཆེཧྲེནི་དོམ་པོདྲོར་བཟུང་ནིས། སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་ཁོདྲོར་ཡུགོ་
འཁྲིསྒྲི་མཐོའ་གོཅསྒྲིགོ་ཏུ་ཕྲགོ་ཏུ་ལེཧྲེནི་པོ་དོང་། ཞིསྒྲིང་ཆེཧྲེནི་ཡོདྲོངས་ཀྱིསྒྲི་ བའསྒྲི་ཚེནི་རསྒྲིགོ་གོསྒྲི་རང་བྱུང་ལྟ་བ་ཡོསྒྲིདོ་ལེ་དོམ་པོདྲོར་བཟུང་ནིས། ཐོདོ་ཀྱིསྒྲི་གོནིདོ་དོདྲོནི་འབུར་ཐོདྲོནི་ཤུགོས་ཆེཧྲེནི་པོདྲོས་ཐོགོ་གོཅདྲོདོ་
ནུས་ཤུགོས་གོཅསྒྲིགོ་ཏུ་བསྡུས་ནིས། སྦགོས་བཙཚོགོ་འགོདྲོགོ་བཅདྲོས་ “ གོཙང་གོསུམ་འབྱུང་ཡུལེ ”ལེ་ལྟ་སྐྱེདྲོ ང ་བཟོང་པོདྲོ ་ དོང་། བྱཧྲེདོ་པོ་དོང་། མགོདྲོ་ཁུངས་ནིས་ཁོདྲོར་ཡུགོ་སྦགོས་བཙཚོགོ་འགོདྲོགོ་
བྱཧྲེ དོ ་པོའསྒྲི ་ འཐོབ་འཛཛི ང ་མཐོའ་གོཅསྒྲི གོ ་ཏུ་ལེཧྲེ གོ ས་པོར་བརྒྱབ་ “ ཀྲུང་ཧྭའསྒྲི་ཆུ་ལྕོདྲོགོས ”སྲུང་སྐྱེདྲོབ་བཟོང་པོདྲོ་བྱཧྲེདོ་པོ་དོང་། རྒྱལེ་ བཅདྲོས་བྱཧྲེདོ་པོ། སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་བདོཧྲེ་འཇེགོས་བཀགོ་དོངདྲོས་འཛུགོས་
སྟཧྲེ། དུས་རབས་གོསར་པོའསྒྲི་མཚེཚོ་སྔོདྲོནི་གྱིསྒྲི་སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་དོཔོལེ་ཡོདྲོནི་ ཁོབ་ཀྱིསྒྲི ་ སྐྱེཧྲེ ་ ཁོམས་བདོཧྲེ ་ འཇེགོས་བཀགོ་དོངདྲོ ས ་སྲ་བརྟནི་དུ་ པོ། ཁོདྲོར་ཡུགོ་བཅདྲོས་སྐྱེདྲོང་ནུས་པོ་ཇེཧྲེ་མཐོདྲོར་གོཏདྲོང་བ་བཅས་
འཛུགོས་སྐྲུནི་བྱཧྲེདོ་རྣམ་པོ་གོསར་པོ་གོསར་གོཏདྲོདོ་བྱཧྲེདོ་པོར་ གོཏདྲོང་དོགོདྲོས། རསྒྲི་སྔོདྲོ་ཆུ་དྭངས་ནིསྒྲི་གོསཧྲེར་རསྒྲི་དོངུལེ་རསྒྲི་ཡོསྒྲིནི་པོའསྒྲི་ བྱས་ཏཧྲེ། མཛཚེས་པོའསྒྲི་ཀྲུང་གོདྲོའ་ཛི སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་དོཔོལེ་ཡོདྲོནི་འཛུགོས་
ཤུགོས་ཆེཧྲེནི་པོདྲོ་འདོདྲོནི་དོགོདྲོས་པོ་ནིནི་གྱིསྒྲིས་བསྟནི།
འཕཧྲེལེ་རྒྱས་འདུ་ཤཧྲེས་ཡོསྒྲིདོ་ལེ་དོམ་པོདྲོར་བཟུང་ནིས། དོཔོལེ་ སྐྲུནི་བྱཧྲེདོ་པོའསྒྲི་མཚེཚོ་སྔོདྲོནི་གྱིསྒྲི་ལེཧྲེའུ་འབྲསྒྲི་དོགོདྲོས་པོ་སྟཧྲེ། གོཅསྒྲིགོ་ནིས་
ཝང་ཅནི་ཅུནི་གྱིསྒྲིས་གོཏམ་བཤདོ་ནིང་བསྟནི་དོདྲོནི། འཛམ་ འབྱདྲོར་གྱིསྒྲི་ཞིསྒྲིང་ཆེཧྲེནི་ཆུང་བ་ནིས་སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་ཀྱིསྒྲི་ཞིསྒྲིང་ཆེཧྲེནི་ཆེཧྲེནི་པོདྲོ་ ཤུགོས་ཆེཧྲེནི་པོདྲོས་སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་དོཔོལེ་ཡོདྲོནི་གྱིསྒྲི་མ་ལེགོ་འཛུགོས་
གླིསྒྲིང་ཁོདྲོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱེདྲོབ་ཉསྒྲིནི་མདྲོར་ཞིསྒྲིང་ཆེཧྲེནི་ཡོདྲོངས་ཀྱིསྒྲི་སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་ དོང་། སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་ཀྱིསྒྲི་ཞིསྒྲིང་ཆེཧྲེནི་སྟདྲོབས་ལྡནི་དུ་འགྱུར་བ་མངདྲོནི་ དོགོདྲོ ས ། གོཉསྒྲི ས ་ནིས་སྦགོས་བཙཚོ གོ ་འགོདྲོ གོ ་བཅདྲོ ས ་བྱཧྲེ དོ ་པོའསྒྲི ་
ཁོདྲོ ར ་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱེདྲོ བ ་ཚེཚོ གོ ས་ཆེཧྲེ ནི ་བསྡུས་པོ་འདོསྒྲི ་ ལེ་དོམསྒྲི གོ ས་ འགྱུར་བྱཧྲེདོ་པོའསྒྲི་ཐོདོ་འབདོ་བརྩདྲོནི་ལྷོདྲོདོ་མཧྲེདོ་བྱཧྲེདོ་དོགོདྲོས། སྐྱེཧྲེ་ ཐོདོ་མཐོའ་གོཅསྒྲིགོ་ཏུ་རྒྱལེ་ཁོ་ལེཧྲེནི་དོགོདྲོས། གོསུམ་ནིས་ལྗང་
བསལེ་གྱིསྒྲི་དོདྲོནི་སྙིསྒྲིང་ལྡནི་པོར་མ་ཟོདོ། འདོསྒྲིས་ང་ཚེཚོས་ཞིསྒྲི་ཅསྒྲིནི་ ཁོམས་ཁོདྲོར་ཡུགོ་བཟོང་པོདྲོ་ནིསྒྲི་ཀུནི་ལེ་ཕནི་པོའསྒྲི་དོམངས་འཚེཚོའསྒྲི་ མདོདྲོ གོ ་འཕཧྲེ ལེ ་རྒྱས་ལེ་མུ་མཐུདོ་དུ་སྐུལེ་འདོཧྲེ དོ ་གོཏདྲོ ང ་
ཕཧྲེནི་གྱིསྒྲི་སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་དོཔོལེ་ཡོདྲོནི་དོགོདྲོངས་པོའསྒྲི་ཚེདོ་མཐོདྲོ་བའསྒྲི་ཆེབ་ བདོཧྲེ ་ སྐྱེསྒྲི དོ ་ཡོསྒྲི ནི ་པོའསྒྲི ་ དོགོདྲོ ང ས་དོདྲོ ནི ་ཡོསྒྲི དོ ་ལེ་དོམ་པོདྲོ ར ་བཟུང་ དོགོདྲོས། བཞིསྒྲི་ནིས་སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་སྲུང་སྐྱེདྲོབ་བཟོདྲོ་འགོདྲོདོ་ལེགོ་བསྟར་
སྲསྒྲིདོ་རང་རྟདྲོགོས་སློདྲོབ་སྦྱོདྲོང་གོཏསྒྲིང་བྱས་ཏཧྲེ་གོདྲོ་བ་ཟོབ་མདྲོ་ལེཧྲེནི་པོ་ ནིས། རསྒྲིགོས་སདྲོ་སདྲོའ་ཛི མང་ཚེཚོགོས་རྣམས་ལེ་སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་དོཔོལེ་ བཟོང་བདྲོ་བྱཧྲེདོ་དོགོདྲོས། ལྔ་ནིས་རྒྱལེ་ཁོབ་སྤྱིསྒྲི་གླིསྒྲིང་ཚེཚོདོ་ལྟའསྒྲི་བྱ་
དོང་། བླདྲོ་བརྟནི་འགྱུར་མཧྲེདོ་སྒོདྲོས་ཏང་ཀྲུང་དོབྱང་གོསྒྲི་ཇུས་ཆེདྲོདོ་ ཡོདྲོ ནི ་འཛུགོས་སྐྲུནི་ཁྲིདྲོ དོ ་ནིས་ཐོདྲོ བ ་སྣང་དོང་སྐྱེསྒྲི དོ ་སྣང་། བདོཧྲེ ་ བར་མྱུར་དུ་སྐུལེ་འདོཧྲེདོ་གོཏདྲོང་དོགོདྲོས།
བཀདྲོ དོ ་སྒྲིསྒྲི གོ ་གོལེ་ཆེཧྲེ ནི ་གྱིསྒྲི ་ དོགོདྲོ ང ས་པོའསྒྲི ་ རང་རྟདྲོ གོ ས་དོང སྣང་བཅས་སྔོར་ལེས་མང་པོདྲོ ་ ཐོདྲོ བ ་ཏུ་འཇུགོ་དོགོདྲོ ས ། རསྒྲི ་ ཆུ་
ཝང་ཅནི་ཅུནི་གྱིསྒྲིས་ནིནི་གྱིསྒྲིས་བསྟནི་དོདྲོནི། སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་ཁོདྲོར་
“ མཛཚེ ས ་པོའསྒྲི ་ ཀྲུང་གོདྲོ ་ སྐྲུནི་པོར་ང་རང་འགུལེ་སྐྱེདྲོ དོ ་མཁོནི་ ནིགོས་ཞིསྒྲིང་དོང་མཚེཚེའུ་རྩྭ་ཐོང་སདྲོགོས་ཀྱིསྒྲི་ལེས་དོབང་གོཅསྒྲིགོ་ཏུ་ ཡུགོ་སྲུང་སྐྱེདྲོབ་བྱཧྲེདོ་པོའསྒྲི་སྟདྲོབས་ལྡནི་དོམགོ་དོཔུང་ཞིསྒྲིགོ་འཛུགོས་
ཡོསྒྲིནི ”ཞིཧྲེས་པོ་ལེགོ་བསྟར་བྱཧྲེདོ་པོའསྒྲི་ཁོདྲོར་སྲུང་ཉསྒྲིནི་མདྲོའ་ཛི བརྗོདྲོདོ་ སྦྲེཧྲེལེ་ཡོདྲོདོ་པོ་ཡོསྒྲིདོ་ལེ་དོམ་པོདྲོར་བཟུང་ནིས། ཞིསྒྲིང་ཆེཧྲེནི་ཡོདྲོངས་ སྐྲུནི་བྱཧྲེདོ་དོགོདྲོས། ཀྲུང་དོབྱང་གོསྒྲི་གོཅསྒྲིགོ་གྱུར་བླང་བྱ་ལྟར། སྐྱེཧྲེ་
གོཞིསྒྲི འསྒྲི ་ འགུལེ་སྐྱེདྲོ དོ ་རང་རྟདྲོ གོ ས་དོདྲོ ནི ་འཁྱདྲོ ལེ ་བྱས་པོ་མཚེཚོ ནི ་ དོང་ཐོ་ནི་རྒྱལེ་ཡོདྲོངས་སུ་རསྒྲི་ཆུ་ནིགོས་ཞིསྒྲིང་དོང་མཚེཚེའུ་རྩྭ་ཐོང་ ཁོམས་ཁོདྲོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱེདྲོབ་སྒྲིསྒྲིགོ་གོཞིསྒྲི་དོང་སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་ཁོདྲོར་ཡུགོ་
ཡོདྲོདོ། ཐོཧྲེངས་འདོསྒྲིའསྒྲི་རྒྱལེ་ཡོདྲོངས་སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་ཁོདྲོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱེདྲོབ་ སདྲོ གོ ས་ཉམས་གོསདྲོ ་ བྱཧྲེ དོ ་པོའསྒྲི ་ ཉམས་མྱོདྲོ ང ་འདོདྲོ ནི ་སྤྲོདྲོ དོ ་བྱཧྲེ དོ ་ སྲུང་སྐྱེདྲོབ་ཁྲིསྒྲིམས་བསྟར་ལེ་ཐོདོ་ཀར་དོདྲོ་དོམ་བྱཧྲེདོ་པོ་སདྲོགོས་ཀྱིསྒྲི་
ཚེཚོགོས་ཆེཧྲེནི་སྟཧྲེང་ཏང་དོང་རྒྱལེ་ཁོབ་ཀྱིསྒྲི་ལེས་དོདྲོནི་གོདྲོང་འཕཧྲེལེ་དུ་ དོགོདྲོས། ཆེཧྲེས་གོཟོབ་ནིནི་གྱིསྒྲི་ལེམ་ལུགོས་དོང་ཆེཧྲེས་གོཟོབ་ནིནི་ བཅདྲོས་བསྒྱུར་སྣ་ཚེཚོགོས་ལེ་མྱུར་དུ་སྐུལེ་འདོཧྲེདོ་གོཏདྲོང་བ་དོང་། སྐྱེཧྲེ་
གོཏདྲོང་བའསྒྲི་སྤྱིསྒྲི་ཡོདྲོངས་འཐོབ་ཇུས་ཀྱིསྒྲི་མཐོདྲོ་ཚེདོ་ནིས། སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་ གྱིསྒྲི་ཁྲིསྒྲིམས་སྐྱེདྲོང་གོསྒྲིས་སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་ཁོདྲོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱེདྲོབ་བྱཧྲེདོ་དོགོདྲོས་ ཁོམས་སྲུང་སྐྱེདྲོབ་ཐོདོ་ཀྱིསྒྲི་ཁྲིསྒྲིམས་སྐྱེདྲོང་འགོནི་འཁྲིསྒྲི་དོང་དོམགོ་
དོཔོལེ་ཡོདྲོནི་འཛུགོས་སྐྲུནི་དོང་སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་ཁོདྲོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱེདྲོབ་ པོའསྒྲི་ཁྲིསྒྲིམས་སྐྱེདྲོང་རསྒྲིགོ་ལེམ་ཡོསྒྲིདོ་ལེ་དོམ་པོདྲོར་བཟུང་ནིས། སྐྱེཧྲེ་ དོཔུང་ཧྲགོ་སྡོཧྲེབ་བྱས་ནིས། ཕྱིདྲོགོས་བསྡུས་ཁྲིསྒྲིམས་བསྟར་དོམགོ་
བྱཧྲེ དོ ་པོའསྒྲི ་ དོདྲོ ནི ་སྙིསྒྲི ང ་གོལེ་ཆེཧྲེ ནི ་རྒྱས་བཤདོ་ཟོབ་མདྲོ ་ བྱས་ཡོདྲོ དོ ་ ཁོམས་དོམསྒྲི གོ ས་སུ་འཛཛི ནི ་པོ་དོང་ལྗང་མདོདྲོ གོ ་འཕཧྲེ ལེ ་རྒྱས་ དོཔུང་འཛུགོས་སྐྲུནི་བྱཧྲེདོ་པོར་ཁྱདྲོནི་ཡོདྲོངས་ནིས་སྐུལེ་འདོཧྲེདོ་གོཏདྲོང་
ལེ། ཏང་གོསྒྲི་ཚེཚོགོས་ཆེཧྲེནི་ཐོཧྲེངས་བཅདྲོ་བརྒྱདོ་པོའསྒྲི་ཚུནི་རང་རྒྱལེ་ མངདྲོནི་འགྱུར་འབྱུང་བར་ལེམ་ལུགོས་ཀྱིསྒྲི་འགོནི་སྲུང་བརྟནི་པོདྲོ་ དོགོདྲོས། སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་ཁོདྲོར་ཡུགོ་ཐོདོ་ཀྱིསྒྲི་ཁྲིསྒྲིམས་འགོལེ་བྱ་སྤྱིདྲོདོ་ལེ་རྡུང་
གྱིསྒྲི ་ སྐྱེཧྲེ ་ ཁོམས་དོཔོལེ་ཡོདྲོ ནི ་འཛུགོས་སྐྲུནི་ཐོདོ་བླངས་པོའསྒྲི ་ ལེདྲོ ་ འདོདྲོ ནི ་སྤྲོདྲོ དོ ་བྱཧྲེ དོ ་དོགོདྲོ ས ། འཛམ་གླིསྒྲི ང ་ཡོདྲོ ང ས་ཀྱིསྒྲི ་ སྐྱེཧྲེ ་ ཁོམས་ རྡེཧྲེགོ་ནིནི་མདྲོ་གོཏདྲོང་བ་རྒྱུནི་སྲུང་བྱཧྲེདོ་པོ་དོང་། ཚེནི་རྩལེ་འཕཧྲེལེ་
རྒྱུས་རང་བཞིསྒྲིནི་དོང་ཕྱིདྲོགོས་འགྱུར་རང་བཞིསྒྲིནི། སྤྱིསྒྲི་ཡོདྲོངས་རང་ དོཔོལེ་ཡོདྲོ ནི ་འཛུགོས་སྐྲུནི་བྱཧྲེ དོ ་པོར་འབདོ་བརྩདྲོ ནི ་བྱཧྲེ དོ ་པོའསྒྲི ་ རྒྱས་དོང་ཁྲིསྒྲིམས་ལྟར་དོདྲོ་དོམ། ཁྲིསྒྲིམས་བསྟར་ནིནི་མདྲོ་བཅས་ཟུང་
བཞིསྒྲི ནི ་བཅས་ཀྱིསྒྲི ་ འགྱུར་ལྡདྲོ གོ ་དོཧྲེ ་ མ་ལེགོ་ལྡནི་པོའསྒྲི ་ སྒོདྲོ ་ ནིས་ མཉམ་རྒྱལེ་འདུ་ཤཧྲེས་ཡོསྒྲིདོ་ལེ་དོམ་པོདྲོར་བཟུང་ནིས། མཛཚེས་ འབྲཧྲེལེ་བྱས་ཏཧྲེ། ཚེདོ་ལྡནི་ཅནི་དོང་ཚེདོ་གོཞིསྒྲི་ཅནི། ཆེཧྲེདོ་ལེས་ཅནི་
ཕྱིདྲོ གོ ས་སྡོདྲོ མ ་བྱས་ཡོདྲོ དོ ་པོ་དོང་། རང་རྒྱལེ་གྱིསྒྲི ་སྐྱེཧྲེ ་ཁོམས་ཁོདྲོ ར་ པོའསྒྲི་ཀྲུང་གོདྲོ་དོང་མཛཚེས་པོའསྒྲི་འཛམ་གླིསྒྲིང་སྐྲུནི་པོའསྒྲི་ཐོདོ་མཚེཚོ་ བཅས་ཀྱིསྒྲི་སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་ཁོདྲོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱེདྲོབ་ཀྱིསྒྲི་སྟདྲོབས་ལྡནི་དོམགོ་
ཡུགོ་སྲུང་སྐྱེདྲོབ་ཐོདོ་འཕྲདོ་པོའསྒྲི་རྣམ་པོ་གོསར་པོར་དོབྱཧྲེ་ཞིསྒྲིབ་ སྔོདྲོནི་གྱིསྒྲི་བྱས་རྗོཧྲེས་འཇེདྲོགོ་དོགོདྲོས། མཚེཚོ་སྔོདྲོནི་གྱིསྒྲི་སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་ཁོདྲོར་ དོཔུང་ཞིསྒྲིགོ་སྐྱེཧྲེདོ་སྲསྒྲིང་བྱཧྲེདོ་པོར་འབདོ་དོགོདྲོས།
བྱས་ཏཧྲེ། སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་དོཔོལེ་ཡོདྲོནི་འཛུགོས་སྐྲུནི་ལེ་ཤུགོས་སྣདྲོནི་ ཡུགོ་སྲུང་སྐྱེདྲོབ་དོང་འཛུགོས་སྐྲུནི་བྱཧྲེདོ་པོའསྒྲི་དོམསྒྲིགོས་བསལེ་
ཝང་ཡུས་པོདྲོ་ཡོསྒྲིས་གྲོདྲོས་ཚེཚོགོས་ལེ་མགོདྲོ་འཛཛིནི་བྱས་ཤསྒྲིང་
སྐབས་ངཧྲེས་པོར་རྒྱུནི་འཁྱདྲོངས་བྱཧྲེདོ་དོགོདྲོས་པོའསྒྲི་རྩ་དོདྲོནི་གོསལེ་ བླང་བྱ་ཡོསྒྲིདོ་ལེ་དོམ་པོདྲོར་བཟུང་ནིས། སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་དོཔོལེ་ཡོདྲོནི་དོཧྲེ་ གྲོདྲོས་ཚེཚོགོས་ཀྱིསྒྲི་དོགོདྲོངས་དོདྲོནི་ལེགོ་ལེཧྲེནི་མཐོར་ཕྱིསྒྲིནི་བྱཧྲེདོ་པོའསྒྲི་
བདྲོར་བསྟནི་ཡོདྲོདོ། སྦགོས་བཙཚོགོ་འགོདྲོགོ་བཅདྲོས་བྱཧྲེདོ་པོའསྒྲི་འཐོབ་ ཞིསྒྲི ང ་ཆེཧྲེ ནི ་ཡོདྲོ ང ས་ཀྱིསྒྲི ་ ཐུནི་མདྲོ ང ་གོསྒྲི ་ རསྒྲི ནི ་ཐོང་འཚེཚོ ལེ ་སྙིཧྲེ གོ ་དོང་ ཐོདོ་བྱཧྲེ་བྲགོ་གོསྒྲི་བླང་བྱ་བཏདྲོནི། ཐོཧྲེནི་ཅསྒྲིང་ཁྲིཧྲེང་གོསྒྲིས་རྒྱལེ་ཡོདྲོངས་
འཛཛིང་ལེཧྲེགོས་པོདྲོར་བརྒྱགོ་པོར་ཁྱདྲོནི་ཡོདྲོངས་ནིས་བཀདྲོདོ་སྒྲིསྒྲིགོ་ མཚེཚོནི་རྟགོས་གོསལེ་པོདྲོ་ཡོསྒྲིནི་པོར་བྱཧྲེདོ་དོགོདྲོས་ལེ། སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་ སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་ཁོདྲོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱེདྲོབ་ཚེཚོགོས་ཆེཧྲེནི་གྱིསྒྲི་དོགོདྲོངས་དོདྲོནི་དོང་
བྱས་ཏཧྲེ ། སྐྱེཧྲེ ་ ཁོམས་དོཔོལེ་ཡོདྲོ ནི ་འཛུགོས་སྐྲུནི་གྱིསྒྲི ་ དོམསྒྲི གོ ས་ འཛུགོས་སྐྲུནི་དོང་ཁོདྲོ ར ་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱེདྲོ བ ་ལེ་བསྟུདོ་མར་གྲུབ་ རང་ཞིསྒྲིང་གོསྒྲི་ལེགོ་བསྟར་བསམ་འཆེར་བརྒྱུདོ་སྒྲིདྲོགོ་བྱས།
འབཧྲེནི་ལེས་འགོནི་འགྲུབ་པོར་སྐུལེ་འདོཧྲེདོ་གོཏདྲོང་དོགོདྲོས།
འབྲས་གོསར་པོ་ལེདྲོ ནི ་པོ་དོང་རྣམ་པོ་གོསར་གོཏདྲོ དོ ་བྱཧྲེ དོ ་
ཞིསྒྲིང་ཆེཧྲེནི་སྐྱེཧྲེ་ཁོམས་སྲུང་སྐྱེདྲོབ་ཐོསྒྲིང་དོང་ཞིསྒྲིང་ཆེཧྲེནི་ནིགོས་
ཞིསྒྲི ང ་ཆེཧྲེ ནི ་ཡོདྲོ ང ས་ཀྱིསྒྲི ་ གོདྲོ ང ་འདྲོ གོ ་ཚེང་མས་རྒྱལེ་ཡོདྲོ ང ས་སྐྱེཧྲེ ་ པོ། འཕཧྲེལེ་རྒྱས་གོསར་པོ་མངདྲོནི་འགྱུར་འབྱུང་བ་བཅས་ལེ་ ལེས་ཐོསྒྲིང་། ཟོསྒྲི་ལེསྒྲིང་གྲོདྲོང་ཁྱཧྲེར། མཚེཚོ་ནུབ་ཁུལེ་བཅས་ཀྱིསྒྲི་འགོནི་
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