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ཕྱོཕྱོགས་འདུས་གསར་འགྱུར།

ཉཉེ ་སྔསྔོ ནི ། རྒྱལ ་ཡོསྔོ ངསོ ་དབུལ ་ཐོརེ ་
འགག་སྒྲོསྔོལ་གྱིསྤྱི ་སྔསྔོནི་ཐོསྔོནི་བྱསོ་རྗེཉེསོ་སྐསྔོརེ་
སྐྱོསྔོད་སྙནི་ཞུ་བྱཉེད་པའསྤྱི་ཚོཚོགསོ་འདུ་ཟིསྤྱི་ལསྤྱིང་
དུ་བེསྡུསོ། རྒྱལ་སྲིསྤྱིད་སྤྱིསྤྱི ་ཁྱོབེ་ཁོང་དབུལ་
སྐྱོསྔོ རེ ་གསོརེ ་སྤེཉེལ ་མགསྔོ ་ ཁྲིསྤྱི ད ་ ཚོནི ་ཆུང ་
གཞུང་ལསོ་ཁོང་གསྤྱི ་ཏང ་ཙུའུ ་ཡོསྤྱི ་ཁོསྔོངསོ་
མསྤྱིའམ ་ཀྲུའུ ་རེཉེནི ་གཞསྔོནི ་པ ་ཞ ་ཀཉེང ་ཧྲེཉེང ་
ཚོཚོགསོ་འདུརེ་ཞུགསོ་པརེ་མ་ཟིད་གཏམ་
བེཤད་པ་དང་། ཞསྤྱིང་ཆེཉེནི་ཏང་ཨུའསྤྱི ་རྒྱུནི་
ཨུའམ། ཞསྤྱིང་ཆེཉེནི་སྤྱིསྤྱི ་ཁྱོབེ་བེཟིསྔོ ་ཚོཚོགསོ་ཀྱིསྤྱི ་
ཀྲུའུ་ཞསྤྱི་མ་ཅསྤྱི་ཞའསྔོ་ཡོསྤྱིསོ་ཚོཚོགསོ་འདུརེ་མགསྔོ་
འཛིཛིནི་བྱསོ།
ཞ་ཀཉེང ་ཧྲེཉེང ་གསྤྱིསོ་སྤྱིསྤྱི ་ཁྱོབེ་ཧྲུའུ་ཅསྤྱི ་ཞསྤྱི ་

ཅསྤྱི ནི ་ཕིསྤྱི ང ་ དང ་ཙུང ་ལསྤྱི ་ལསྤྱི ་ ཁོཉེ ་ ཆེང ་ རྣམ ་
གཉསྤྱིསོ ་ཀྱིསྤྱི ་ མཛུབེ ་སྟོསྔོ ནི ་གལ ་ཆེཉེ ནི ་ དང ་
མཆེནི་བེཀསྔོད་མཛུབེ་སྟོསྔོནི་བེརྒྱུད་སྒྲོསྔོག་བྱསོ་
ཤསྤྱིང་། ཞསྤྱི ་ཅསྤྱིནི་ཕིསྤྱིང་གསྤྱི ་དུསོ་རེབེསོ་གསོརེ་
པའསྤྱི ་ཀྲུང ་གསྔོ འ ཛི་ ཁྱོད ་ཆེསྔོསོ ་ལྡནི ་པའསྤྱི ་སྤྱིསྤྱི ་
ཚོཚོགསོ་རེསྤྱིང་ལུགསོ་ཀྱིསྤྱི ་དགསྔོངསོ་པ་མཛུབེ་

སྟོསྔོ ནི ་ དུ ་ འཛིཛི ནི ་པ ་རྒྱུནི ་འཁྱོསྔོ ངསོ ་དང ་ །
དབུལ་ཐོརེ་འགག་སྒྲོསྔོལ་གྱིསྤྱི ་དམསྤྱིགསོ་ཚོད་
ཀྱིསྤྱི ་ཚོད་གཞསྤྱི ་དང་རེཉེའུ་མསྤྱིག་ལ་བེསྡུརེ་ཏཉེ །

“ མསྤྱི་ལཉེནི་པ་བེཞསྤྱི”ཡོསྤྱི་བླང་བྱ་དསྔོནི་འཁྱོསྔོལ་
ནིནི ་མསྔོ ་ བྱཉེ ད ་པ ་དང ་ ། ལྗིསྤྱི ད ་ཤཉེསོ ་ལྗིསྤྱི ད ་
འཁུརེ་བྱཉེད་པ། ནུསོ་ཤུགསོ་གང་ཡོསྔོད་ཀྱིསྤྱིསོ་
འགག་སྒྲོསྔོལ་བྱཉེད་པ། མགསྔོ་མཇུག་ཡོསྔོད་པ།
ལསོ་དསྔོནི ་སྒྲུབེ ་མཁོསོ་པ། དབུལ་ཐོརེ ་
འགག་སྒྲོསྔོལ་ལསོ་དསྔོནི ་དུསོ་ལྟརེ་ཡོསྔོངསོ་
འགྲུབེ་བྱཉེད་པ་བེཅསོ་བྱསོ། རེསྤྱིམ་པ་སོསྔོ་སོསྔོ ་
དང ་རེསྤྱི གསོ ་སོསྔོ ་ སོསྔོ འ ཛི་ རེསྔོ གསོ ་སྐྱོསྔོ རེ ་ བྱཉེ ད ་
མཁོནི་པསྔོ་ལ་སོཉེམསོ་ཁུརེ་དང་གཅཉེསོ་སྐྱོསྔོང་
བྱསོ་ཏཉེ ་དབུལ་ཐོརེ་འགག་སྒྲོསྔོལ་གྱིསྤྱི ་དྲིང་
ནུསོ་སྐུལ་སྤེཉེལ་བྱཉེད་དགསྔོསོ། དཔཉེ ་མཚོཚོནི་
ཁྲིསྤྱིད ་སྟོསྔོནི ་གྱིསྤྱི ་བྱཉེད ་ནུསོ་འདསྔོནི ་སྤེཉེལ ་བྱཉེད ་
དགསྔོསོ་པ་དང་། བྱ་བེའསྤྱི ་དསྔོནི་དངསྔོསོ་དང་
ཟུང་འབྲེཉེལ་གྱིསྤྱིསོ་སྔསྔོནི ་ཐོསྔོནི ་ལ་སློསྔོབེ་སྦྱོསྔོང ་
དང ་ཚོད ་བེསྡུརེ ་བྱཉེ ད ་པ ། འགྲེནི ་སློསྔོབེ ་
བེསྙཉེག་བེརྒལ་གྱིསྤྱི ་མཐོསྔོ ་རླབེསོ་གསོརེ་པ་

འཕྱུརེ་དུ་འཇུག་དགསྔོསོ་པ་བེཅསོ་ནིནི་གྱིསྤྱིསོ་
བེསྟོནི།
མ་ཅསྤྱི་ཞའསྔོ་ཡོསྤྱིསོ་ཞསྤྱིང་ཆེཉེནི་ཏང་ཨུ་དང་

ཞསྤྱིང ་ཆེཉེནི ་སྲིསྤྱིད ་གཞུང་གསྤྱི ་ཚོབེ་བྱསོ་ནིསོ་
སྙནི་ཞུ་ཚོཚོགསོ་པ་འཁོསྔོརེ་དང་བེཅསོ་པརེ་
ལྷག་བེསོམ་འཁོསྔོལ་བེའསྤྱི ་ངང་དགའ་བེསུ་
ཞུསོ་པ་དང་། སོ་ཁུལ་སོསྔོ ་སོསྔོ ་དང་སྡེཉེ ་ཁོག་
སོསྔོ་སོསྔོསོ་སྙནི་ཞུའསྤྱི་ཚོཚོགསོ་འདུ་གསྔོ་སྐབེསོ་སུ་
བེཟུང་ནིསོ། སྤྱིསྤྱི ་ཁྱོབེ་ཧྲུའུ་ཅསྤྱི ་ཞསྤྱི ་ཅསྤྱིནི་ཕིསྤྱིང་
གསྤྱིསོ་དབུལ་ཐོརེ་འགག་སྒྲོསྔོལ་བྱ་བེའསྤྱི་ཐོད་
བེཏསྔོནི་པའསྤྱི ་མཛུབེ་སྟོསྔོནི་དགསྔོངསོ་དསྔོནི་ལ་
སློསྔོབེ་སྦྱོསྔོང་གཏསྤྱིང་ཟིབེ་དང་ཞསྤྱིབེ་ཕྲིའསྤྱི ་ཞསྤྱིབེ་
འཇུག་ཁོསྔོང་དུ་ཆུད་པ་བྱསོ་ནིསོ། གཞུང་
ལུགསོ་ཀྱིསྤྱི ་གཞསྤྱི ་འཛིཛིནི ་སོ ་རྒྱུནི་འཁྱོསྔོངསོ་
དང ་ ། ཆེབེ ་སྲིསྤྱིད ་འགནི་འཁྲིསྤྱི ་ཇེཉེ ་དྲིག ་ཏུ ་
གཏསྔོང་བེ། ཡོསྤྱིད་ཆེཉེསོ་སྔརེ་ལསོ་བེརྟེནི་པསྔོརེ་
འཛུགསོ་པ་དང་། སྙསྤྱིང་སྟོསྔོབེསོ་དརེ་སྤེཉེལ།
དཀའ་སྒྲུབེ་དངསྔོསོ་སྒྲུབེ་བེཅསོ་བྱསོ་ནིསོ།
སྔསྔོནི་ཐོསྔོནི་དཔཉེ ་སྟོསྔོནི་དང་མསྤྱིག་དཔཉེའསྤྱི ་ཁྲིསྤྱིད་

སྟོསྔོནི་ནུསོ་པ་འདསྔོནི་སྤེཉེལ་གང་ལཉེགསོ་དང་།
སྙསྤྱིང་སྟོསྔོབེསོ་ཚུརེ་ལཉེནི་དམ་འཛིཛིནི་ཡོག་པསྔོ ་
བྱསོ་ཏཉེ ། བྱ་བེ་དངསྔོསོ་འབེཉེབེསོ་དང་དསྔོནི་
འཁྱོསྔོལ ་ཡོསྔོང ་བེརེ ་སྐུལ་འདཉེད ་གཏསྔོང ་བེ ་
དང་། རྒྱལ་ཁོ་ཕུ་ཐོག་ཆེསྔོད་པ་ལཉེནི་པའསྤྱི ་
སྟོསྔོབེསོ་ཤུགསོ་ལ་བེརྟེཉེནི་ནིསོ། སྤུསོ་ཚོད་
མཐོསྔོནི ་པསྔོའ ཛི་དབུལ་ཐོརེ་འགག་སྒྲོསྔོལ་ལ་
རྒྱལ་ཁོ་ལཉེནི་པརེ་ཁོག་ཐོཉེག་ནིནི་མསྔོ་བྱཉེད་པ་
དང་། རྒྱལ་ཡོསྔོངསོ་དང་དུསོ་མཉམ་དུ་ཁྱོསྔོནི་
ཡོསྔོངསོ་ནིསོ་འབྱསྔོརེ་འབྲེསྤྱིང་སྤྱིསྤྱི་ཚོཚོགསོ་བེསྐྲུནི་
དགསྔོསོ་པའསྤྱི་བླང་བྱ་བེཏསྔོནི།
སྙནི་ཞུ་ཚོཚོགསོ་པའསྤྱི་ཁོསྔོངསོ་མསྤྱི ་བེསྟོནི་

འཛིཛིནི་འཕྲིསྤྱིནི་ལསོ་དང་། ལུང་ཧུའཉེ། ཡོསྔོནི་
ཞང ་ཏསྤྱི ང ་ ། ལསྤྱི འུ ་ ཧྲེསྔོ ང ་ཡོནི ། ཀུའསྔོ ་ ཞའསྔོ ་
རུང་། ཙིཛི་ཀུའཉེ་ཞསྤྱིནི། ལཉེང་ཅུསོ་ཀྲེཉེནི་བེཅསོ་
ཀྱིསྤྱིསོ་བེརྩེཉེ་བེ་ཟིབེ་མསྔོའ ཛི་སྒོསྔོ་ནིསོ་དབུལ་ཐོརེ་
གྱིསྤྱི ་འཐོབེ་ཕྱོསྔོགསོ་དང་པསྔོའ ཛི་སྟོཉེང་གསྤྱི ་དངསྔོསོ་
བེརྒྱུད་ཉམསོ་མྱོསྔོང་གླེཉེང་བེ་ལ་ཡུལ་དངསྔོསོ་
སུ་ཐོལ་མསྔོ་རྡེཉེབེ་སྒྲོའསྤྱི་དགའ་བེསུ་ཐོསྔོབེ། །

རྒྱལ་ཡོངས་དབུལ་ཐར་འགག་སྒྲོལ་གྱི་སྔོན་ཐོན་བྱས་རྗེས་སྐོར་སྐྱོད་སྙན་ཞུ་བྱེད་པའི་ཚོགས་འདུ་ཟི་ལིང་དུ་བསྡུས་པ།

ཟླ10པའསྤྱི ་ཚོཚེསོ19ཉསྤྱིནི། མཚོཚོ ་སྔསྔོནི ་ཞསྤྱིང ་ཆེཉེནི ་ཆེསྔོསོ ་
ལུགསོ་བྱ་འགུལ་སྤེཉེལ་གནིསོ་ཀྱིསྤྱི་ཁྲིསྤྱིམསོ་སྐྱོསྔོང་སྒྲོསྔོག་འགྲེཉེལ་
ཚོཚོགསོ་པསོ་སྒྲོསྔོག་འགྲེཉེལ་བྱཉེད་མགསྔོ་རྩེསྔོམ་པའམ་བེསྔོད་བེརྒྱུད་
ནིང་བེསྟོནི་དགསྔོནི་པའསྤྱི་ཁྲིསྤྱིམསོ་སློསྔོབེ་ཁྲིསྤྱིམསོ་སྤྱིསྔོད་ཀློསྔོག་དཉེབེ་
ཐོསྔོག་མརེ་འགྲེཉེམ་པའསྤྱི་མཛིད་སྒོསྔོ་ཞསྤྱིང་ཆེཉེནི་བེསྔོད་བེརྒྱུད་ནིང་
བེསྟོནི་སློསྔོབེ་གླེསྤྱིང་ནིསོ་སྤེཉེལ།
ཀྲུང་དབྱང་གསྤྱི་བེསྔོད་ལྗིསྔོངསོ་བྱ་བེའསྤྱི་བེཞུགསོ་མསྔོལ་ཚོཚོགསོ་

འདུ་ཐོཉེངསོ་བེདུནི་པ་དང་ཞསྤྱིང་ཆེཉེནི་ཏང་ཨུའསྤྱི་བེསྔོད་འབྲེཉེལ་བྱ་
བེའསྤྱི་གྲེསྔོསོ་ཚོཚོགསོ་ཀྱིསྤྱི་དགསྔོངསོ་དསྔོནི་གཏསྤྱིང་ཟིབེ་ཀྱིསྤྱིསོ་སློསྔོབེ་སྦྱོསྔོང་
དང་དསྔོནི་འཁྱོསྔོལ་བྱཉེད་པ་དང་། ཁྲིསྤྱིམསོ་སྐྱོསྔོང་དྲིསྤྱིལ་སྒྲོསྔོག་ཆེསྔོསོ་
ལུགསོ་བྱ་འགུལ་སྤེཉེལ་གནིསོ་སུ་བེསྐྱོསྔོད་པའསྤྱི་བྱ་བེ་སྔརེ་བེསོ་
གཏསྤྱིང་ཟིབེ་ཏུ་ལག་ལཉེནི་བྱཉེད་པ། ཆེསྔོསོ་ལུགསོ་བྱ་འགུལ་སྤེཉེལ་
གནིསོ་ནིསོ་ཁྲིསྤྱིམསོ་བེཀུརེ་ཞསྤྱིང་ཁྲིསྤྱིམསོ་སློསྔོབེ་པ། ཁྲིསྤྱིམསོ་སྲུང་
ཞསྤྱིང་ཁྲིསྤྱིམསོ་སྤྱིསྔོད་པའསྤྱི་སྣང་ཚུལ་བེཟིང་པསྔོ་བེསྟུད་མརེ་ཇེཉེ་དྲིག་
དང་ཁོཉེངསོ་སུ་འཇུག་པ་བེཅསོ་ཀྱིསྤྱི་ཆེཉེད་དུ། ཞསྤྱིང་ཆེཉེནི་ཏང་
ཨུའསྤྱི་ཁྱོསྔོནི་ཡོསྔོངསོ་ནིསོ་ཁྲིསྤྱིམསོ་ལྟརེ་ཞསྤྱིང་ཆེཉེནི་བེཅསྔོསོ་སྐྱོསྔོང་བྱ་
བེའསྤྱི་ཨུ་ཡོསྔོནི་ལྷནི་ཁོང་གསྤྱི་ཁྲིསྤྱིམསོ་སྲུང་ཁྲིསྤྱིམསོ་ལུགསོ་ཁྱོབེ་
གདལ་མཐུནི་སྦྱོསྔོརེ་ཚོནི་ཆུང་དང་ཞསྤྱིང་ཆེཉེནི་ཏང་ཨུའསྤྱི་དྲིསྤྱིལ་
སྒྲོསྔོག་པུའུ། ཞསྤྱིང་ཆེཉེནི་ཏང་ཨུའསྤྱི་འཐོབེ་ཕྱོསྔོགསོ་གཅསྤྱིག་གྱུརེ་པུའུ།

ཞསྤྱིང་ཆེཉེནི་ཏང་ཨུའསྤྱི་ཆེསྔོསོ་ལུགསོ་བྱ་བེའསྤྱི་མགསྔོ་ཁྲིསྤྱིད་ཚོནི་ཆུང་
གཞུང་ལསོ་ཁོང་། ཞསྤྱིང་ཆེཉེནི་མསྤྱི་རེསྤྱིགསོ་དང་ཆེསྔོསོ་ལུགསོ་དསྔོནི་
གཅསྔོད་ཨུ་ཡོསྔོནི་ལྷནི་ཁོང་། ཞསྤྱིང ་ཆེཉེནི་ཁྲིསྤྱིམསོ་འཛིཛིནི་ཐོསྤྱིང ་
བེཅསོ་ཀྱིསྤྱིསོ་མཉམ་འབྲེཉེལ་སྒོསྔོསོ་མཚོཚོ ་སྔསྔོནི་ཞསྤྱིང་ཆེཉེནི་ཆེསྔོསོ་
ལུགསོ་སྤེཉེལ་གནིསོ་ཀྱིསྤྱི་ཁྲིསྤྱིམསོ་སྐྱོསྔོང་སྒྲོསྔོག་འགྲེཉེལ་ཚོཚོགསོ་པ་
བེཙུགསོ། དཉེའསྤྱི་ཁོསྔོངསོ་མསྤྱི་དག་ནིསྤྱི་ཁྲིསྤྱིམསོ་ལུགསོ་ཁྱོབེ་གདལ་
འགནི་འཁྲིསྤྱི་ལསོ་ཁུངསོ་ཀྱིསྤྱི་དངསྔོསོ་གཉཉེརེ་ལསོ་ཀ་པ་དང་།
སློསྔོབེ་གྲྭ་ཆེཉེནི་མསྔོ་དང་ཆེཉེད་ཚོནི་སློསྔོབེ་གྲྭ་ཆེཉེནི་མསྔོའ ཛི་དགཉེ་རྒནི།
ཁྲིསྤྱིམསོ་རྩེསྔོད་པ་བེཅསོ་ཀྱིསྤྱིསོ་གྲུབེ་ཡོསྔོད། སྒྲོསྔོག་འགྲེཉེལ་ཚོཚོགསོ་པ་
ཞསྤྱིང་ཆེཉེནི་ཡོསྔོངསོ་ཀྱིསྤྱི་ཆེསྔོསོ་ལུགསོ་བྱ་འགུལ་སྤེཉེལ་གནིསོ་སུ་
སོསྔོང་སྟོཉེ ་སྤྱིསྤྱི ་ཁྱོབེ་ཧྲུའུ་ཅསྤྱི ་ཞསྤྱི ་ཅསྤྱིནི་ཕིསྤྱིང་གསྤྱི་གསུང་བེཤད་གལ་
ཆེཉེནི་གྱིསྤྱི་དགསྔོངསོ་དསྔོནི་སྒྲོསྔོག་འགྲེཉེལ་བྱཉེད་པ་དང་། དམངསོ་
དསྔོནི་ཁྲིསྤྱིམསོ་གཞུང་དང་བེཅའ་ཁྲིསྤྱིམསོ་ཁྲིསྤྱིམསོ་སྲིསྔོལ་སོསྔོགསོ་
བེསྔོད་རྒྱ་སྐད་གཉསྤྱིསོ་ཀྱིསྤྱི་ལམ་ནིསོ་ཆེཉེད་དསྔོནི་ཁྲིསྤྱིམསོ་སྐྱོསྔོང་འཆེད་
འཁྲིསྤྱིད་བྱཉེད་རྒྱུ་རེཉེད། དུསོ་མཚུངསོ་སུ། ཞསྤྱིང་ཆེཉེནི་ཏང་ཨུའསྤྱི་
ཁྱོསྔོནི་ཡོསྔོངསོ་ནིསོ་ཁྲིསྤྱིམསོ་ལྟརེ་ཞསྤྱིང་ཆེཉེནི་བེཅསྔོསོ་སྐྱོསྔོང་བྱ་བེའསྤྱི་ཨུ་
ཡོསྔོནི་ལྷནི་ཁོང་གསྤྱི ་ཁྲིསྤྱིམསོ་སྲུང་ཁྲིསྤྱིམསོ་ལུགསོ་ཁྱོབེ་གདལ་
མཐུནི་སྦྱོསྔོརེ་ཚོནི་ཆུང་དང་ཞསྤྱིང་ཆེཉེནི་ཏང་ཨུའསྤྱི་ཆེསྔོསོ་ལུགསོ་བྱ་
བེའསྤྱི་མགསྔོ་ཁྲིསྤྱིད་ཚོནི་ཆུང་གཞུང་ལསོ་ཁོང་། ཞསྤྱིང་ཆེཉེནི་ཁྲིསྤྱིམསོ་

འཛིཛིནི་ཐོསྤྱིང་། ཞསྤྱིང་ཆེཉེནི་ནིང་བེསྟོནི་མཐུནི་ཚོཚོགསོ་བེཅསོ་ཀྱིསྤྱིསོ་
མཉམ་དུ་རེང་ཞསྤྱིང་གསྤྱི་བེསྔོད་རྒྱ་སྐད་གཉསྤྱིསོ་ཀྱིསྤྱི《བེསྔོད་བེརྒྱུད་
ནིང ་བེསྟོནི་དགསྔོནི ་པའསྤྱི ་ཁྲིསྤྱིམསོ་སློསྔོབེ ་ཁྲིསྤྱིམསོ་སྤྱིསྔོད ་ཀློསྔོག ་
དཉེབེ》ཐོསྔོག་མ་རྩེསྔོམ་སྒྲོསྤྱིག་བྱསོ་ཏཉེ་དཔརེ་ཞསྤྱིང་། ཀློསྔོག་དཉེབེ་དཉེརེ་
ཆེསྔོསོ་ལུགསོ་བྱ་འགུལ་སྤེཉེལ་གནིསོ་དང་སྤྱིསྤྱི་དམངསོ་ཀྱིསྤྱི་ཁོཉེ ་
དབེང་དང་འསྔོསོ་འགནི་སོསྔོགསོ་ཀྱིསྤྱི་ནིང་དསྔོནི་འདུསོ་ཡོསྔོད་ལ།
རྒྱ་ཆེཉེའསྤྱི ་བེསྔོད ་བེརྒྱུད་ནིང་བེསྟོནི་གྱིསྤྱི ་གྲྭ ་པ་དང་བེཙུནི་མ།
དད་ལྡནི་མང་ཚོཚོགསོ་བེཅསོ་ལ་མཁོསྔོ ་བེའསྤྱི ་བེཅའ་ཁྲིསྤྱིམསོ་
ཤཉེསོ་བྱ་འདསྔོནི་སྤྲོསྔོད་བྱསོ་ཡོསྔོད་པ་དང་། ཉསྤྱིནི་རྒྱུནི་གྱིསྤྱི ་འཚོཚོ ་
བེའསྤྱི ་ཁྲིསྔོད་དུ་འཕྲིད་པའསྤྱི ་བེཅའ་ཁྲིསྤྱིམསོ་ཀྱིསྤྱི ་གནིད་དསྔོནི་སྣ་
ཚོཚོགསོ་ལ་དྲིསྤྱིསོ་ལནི་བེཏབེ་ཡོསྔོད་པསོ། ཁྲིསྤྱིམསོ་སྐྱོསྔོང་ལྟ་བེ་
དང་ཁྲིསྤྱིམསོ་སྐྱོསྔོང་འདུ་ཤཉེསོ་ཇེཉེ་མཐོསྔོརེ་གཏསྔོང་ཐུབེ།
བྱ་འགུལ་ཁྲིསྔོད་དུ། ཆེསྔོསོ་ལུགསོ་བྱ་འགུལ་སྤེཉེལ་གནིསོ་

ཁྲིསྤྱིམསོ་སྐྱོསྔོང་སྒྲོསྔོག་འགྲེཉེལ་ཚོཚོགསོ་པའསྤྱི ་ཁོསྔོངསོ་མསྤྱི ་ཡོསྤྱིསོ་ཞསྤྱིང་
ཆེཉེནི་བེསྔོད་བེརྒྱུད་ནིང་བེསྟོནི་སློསྔོབེ་གླེསྤྱིང་གསྤྱི་སློསྔོབེ་མ་རྣམསོ་ལ་
དམངསོ་དསྔོནི ་ཁྲིསྤྱིམསོ་གཞུང་དང་འབྲེཉེལ་བེའསྤྱི ་ཆེཉེད ་དསྔོནི ་
འཆེད་ཁྲིསྤྱིད་བྱསོ་ཤསྤྱིང་། ཁྲིསྤྱིམསོ་རྩེསྔོད་ལསོ་སྒྲུབེ་ཁོང་དང་
བེཅའ་ཁྲིསྤྱིམསོ་ཞབེསོ་ཞུ་ལསོ་བྱཉེད་མཁོནི་གྱིསྤྱིསོ་ཡུལ་དངསྔོསོ་
ནིསོ་བེཅའ་ཁྲིསྤྱིམསོ་འདྲིསྤྱི་རྟེསྔོག་ཞབེསོ་ཞུ་སྤེཉེལ། །

ཀྲུང་དབྱང་གི་བོད་ལྗོངས་བྱ་བའི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བདུན་པའི་དགོངས་དོན་གཏིང་ཟབ་ཀྱིས་སློབ་སྦྱོང་དང་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ནས།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཆོས་ལུགས་བྱ་འགུལ་སྤེལ་གནས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྐྱོང་སྒྲོག་འགྲེལ་ཚོགས་པས་སྒྲོག་འགྲེལ་བྱེད་མགོ་རྩོམ་
པའམ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དགོན་པའི་ཁྲིམས་སློབ་ཁྲིམས་སྤྱོད་ཀློག་དེབ་ཐོག་མར་འགྲེམ་པའི་མཛད་སྒོ་བསྡུས་པ།


