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ཕྱོཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།

（（པོརིཔོརི་་ངསྟོསེངསྟོསེ21པོརིཔོརི་་མེཐུདམེཐུད་་པོཔོ།།））
ཀྲུང་གསྟོའ འི་གུང་ཁྲིནོ་ཏིང་གཁྲི་སྟསྟོབསེ་ལྡོནོ་འགསྟོ་ཁྲིཁྲིད་དང་།

མེབྱེསེ་རྒྱལེ་རླབསེ་པོསྟོ་ཆེབྱེའཁྲི་སྟསྟོབསེ་ལྡོནོ་འདབྱེགསེ་སྐྱསྟོརི། ཞང་ཀོང་
དམེཁྲིགསེ་བསེལེ་སྲཁྲིད་འཛའིནོ་ཁུལེ་གྱིཁྲི་སྤུནོ་ཟླ་དང་། ཨེའསྟོ་མེསྟོནོ་
དམེཁྲིགསེ་བསེལེ་སྲཁྲིད་འཛའིནོ་ཁུལེ་གྱིཁྲི་སྤུནོ་ཟླ། སྤུནོ་ཟླ་ཐའབྱེ་ཝནོ་
པོ་བཅིསེ་ཚུད་པོའཁྲི་རྒྱལེ་ཡོསྟོངསེ་མེཁྲི་རིཁྲིགསེ་ཁག་གཁྲི་མེཁྲི་དམེངསེ་
ཀྱིཁྲི་སེབྱེམེསེ་ཤུགསེ་གཅིཁྲིག་སྒྲཁྲིལེ་བཅིསེ་ཡོསྟོད་ནོ། ཞང་ཀོང་དང་
ཨེའསྟོ་མེསྟོནོ་ཡུནོ་རིཁྲིང་དརི་རྒྱསེ་བརྟནོ་བརླཁྲིང་གཁྲི་རྣམེ་པོ་མེཐའ་
འཁྱོསྟོངསེ་བྱབྱེད་ཐུབ་ངབྱེསེ་ཡོཁྲིནོ་པོ་དང་། མེབྱེསེ་རྒྱལེ་ཡོསྟོངསེ་སུ་གསྟོང་
བུ་གཅིཁྲིག་གྱུརི་ཡོསྟོང་བ་མེངསྟོནོ་འགྱུརི་བྱབྱེད་ཐུབ་ངབྱེསེ་ཡོཁྲིནོ་པོ་ལེག་
ལེབྱེནོ་ལེསེ་དངསྟོསེ་རི་གསེལེ་འཕྲོསྟོད་བྱུང་ཡོསྟོད།

((བཅུབཅུ་་གསུམེགསུམེ།། )) ཕྱིཁྲིཕྱིཁྲི་་འབྲབྱེལེའབྲབྱེལེ་་ལེསེལེསེ་་དསྟོནོདསྟོནོ་་ཐདཐད།།
སྒྱུརི་བཅིསྟོསེ་སྒོསྟོ་འབྱབྱེད་བྱསེ་རྗེབྱེསེ། ཏིང་གཁྲིསེ་རིང་བཙོནོ་

རིང་བདག་གཁྲི་ཞཁྲི་བདབྱེའཁྲི་ཕྱིཁྲི་འབྲབྱེལེ་སྲཁྲིད་ཇུསེ་རྒྱུནོ་འཁྱོསྟོངསེ་བྱསེ་
པོསེ། རིང་རྒྱལེ་འཕབྱེལེ་རྒྱསེ་ཡོསྟོང་བརི་ཕྱིཁྲིའཁྲི་ཁསྟོརི་ཡུག་ལེབྱེགསེ་པོསྟོ་
བསྐྲུནོ་པོ་དང་། མེཁྲིའཁྲི་རིཁྲིགསེ་ཡོརི་ཐསྟོནོ་འགྲསྟོ་བའཁྲི་བྱ་གཞག་ཐད་
བྱསེ་རྗེབྱེསེ་ཆེབྱེནོ་པོསྟོ་བཞག་ཡོསྟོད། དུསེ་རིབསེ་གསེརི་པོརི་སླེབྱེབསེ་
རྗེབྱེསེ། རྒྱལེ་སྤྱིཁྲིའཁྲི་སྟསྟོབསེ་ཤུགསེ་ཀྱིཁྲི་བསྡུརི་ཚད་ལེབྱེགསེ་སྒྲཁྲིག་
གཏིཁྲིང་ཟོབ་བྱུང་ཞཁྲིང་། ཕྱིསྟོགསེ་རྐྱང་རིཁྲིང་ལུགསེ་དང་། སྲུང་སྐྱསྟོང་
རིཁྲིང་ལུགསེ། བཙོནོ་དབང་རིཁྲིང་ལུགསེ། བཙོནོ་དབང་ཆེབ་
སྲཁྲིད་བཅིསེ་ཀྱིཁྲིསེ་འཛམེ་གླིཁྲིང་གཁྲི་ཞཁྲི་བདབྱེ་དང་འཕབྱེལེ་རྒྱསེ་ལེ་
འཇཁྲིགསེ་སྐུལེ་ཐབྱེབསེ་ཚད་ཆེབྱེ་རུ་ཕྱིཁྲིནོ་པོ་དང་། གསྟོ་ལེ་ཧྲིཁྲིལེ་པོསྟོ་
ཅིནོ་ལེསེ་ལྡོསྟོག་པོའཁྲི་བསེམེ་བློསྟོའ འི་རླབསེ་རྒྱུནོ་དྲག་ཏུ་ཕྱིཁྲིནོ་པོསེ།
འཛམེ་གླིཁྲིང་གཡོསྟོ་འགུལེ་དང་འཕསྟོ་འགྱུརི་ཆེབྱེ་བའཁྲི་དུསེ་སྐབསེ་སུ་
སླེབྱེབསེ་པོ་རིབྱེད། ཏིང་ཀྲུང་དབྱང་གཁྲིསེ་ནོནོ་བཤད་བྱསེ་དསྟོནོ།
རྙསྟོག་འཛའིང་དང་ཛ་དྲག་ཆེབྱེ་བའཁྲི་རྒྱལེ་སྤྱིཁྲིའཁྲི་གནོསེ་བབ་དང་སྔརི་
བྱུང་མེ་མྱོསྟོང་བའཁྲི་ཕྱིཁྲི་རིསྟོལེ་གྱིཁྲི་ཉབྱེནོ་ཁ་དང་འགྲནོ་སླེསྟོང་གཁྲི་མེདུནོ་
དུ། ངབྱེསེ་པོརི་དུ་རྒྱལེ་ནོང་དང་རྒྱལེ་སྤྱིཁྲིའཁྲི་ཁྱོསྟོནོ་ཡོསྟོངསེ་གཉཁྲིསེ་
གཅིཁྲིག་གྱུརི་འཆེརི་འགསྟོད་བྱསེ་ཏིབྱེ། ཏིང་གཁྲིསེ་ཕྱིཁྲི་དསྟོནོ་ལེསེ་ཀོརི་
འགསྟོ་ཁྲིཁྲིད་བྱབྱེད་པོའཁྲི་སྒྲཁྲིག་སྲསྟོལེ་དང་ལེམེ་སྲསྟོལེ་འཐུསེ་ཚང་དུ་
གཏིསྟོང་བ་དང་། ཕྱིཁྲི་ཕྱིསྟོགསེ་ལེསེ་དསྟོནོ་ལེ་རྩབྱེ་རིཁྲིམེ་ཇུསེ་འགསྟོད་བྱབྱེད་
ཤུགསེ་ཆེབྱེ་རུ་གཏིསྟོང་དགསྟོསེ། ཀྲུང་གསྟོའ འི་ཁྱོད་ཆེསྟོསེ་ལྡོནོ་པོའཁྲི་རྒྱལེ་
ཁབ་ཆེབྱེནོ་པོསྟོའ འི་ཕྱིཁྲི་འབྲབྱེལེ་ལེ་འཐབ་ཇུསེ་ཇུསེ་འགསྟོད་བྱསེ་ཏིབྱེ་
རྒྱལེ་སྤྱིཁྲིའཁྲི་འབྲབྱེལེ་བ་གསེརི་པོ་འཛུགསེ་སྐྲུནོ་བྱབྱེད་པོརི་སྐུལེ་
འདབྱེད་གཏིསྟོང་བ་དང་། མེཁྲིའཁྲི ་རིཁྲིགསེ་ཀྱིཁྲི་ལེསེ་དབང་གཅིཁྲིག་
མེཐུནོ་ཚཚོགསེ་པོ་འཛུགསེ་པོརི་སྐུལེ་འདབྱེད་གཏིསྟོང་བ། ཞཁྲི་བདབྱེ་
དང་། འཕབྱེལེ་རྒྱསེ། དྲང་གཞག དྲང་བདབྱེནོ། དམེངསེ་གཙོཚོ།
རིང་དབང་བཅིསེ་ཀྱིཁྲི་མེཁྲིའཁྲི་རིཁྲིགསེ་ཡོསྟོངསེ་ཀྱིཁྲི་ཐུནོ་མེསྟོང་གཁྲི་རིཁྲིནོ་
ཐང་དརི་སྤེབྱེལེ་གཏིསྟོང་བ་བཅིསེ་བྱསེ་ཏིབྱེ། མེཁྲིའཁྲི་རིཁྲིགསེ་ཡོརི་ཐསྟོནོ་
འགྲསྟོ་བའཁྲི་རླབསེ་རྒྱུནོ་གྱིཁྲི་སྣེབྱེ་ཁྲིཁྲིད་དགསྟོསེ།
ཏིང་གཁྲིསེ་དུསེ་རིབསེ་གསེརི་པོའཁྲི་ཕྱིཁྲི་འབྲབྱེལེ་ལེསེ་དསྟོནོ་གྱིཁྲི་

ཁྱོསྟོནོ་ཡོསྟོངསེ་ལེ་སྟངསེ་འཛའིནོ་བྱསེ་ཤཁྲིང་། མེཁྲི་རིཁྲིགསེ་བསྐྱརི་དརི་
ཡོསྟོང་བརི་ཞབསེ་ཞུ་དང་མེཁྲིའཁྲི་རིཁྲིགསེ་ཡོརི་ཐསྟོནོ་འགྲསྟོ་བརི་སྐུལེ་
སྤེབྱེལེ་བྱབྱེད་པོའཁྲི་གཙོཚོ་ཐཁྲིག་འདཁྲིརི་རྩབྱེ་གཅིཁྲིག་ཏུ་དམེཁྲིགསེ་ཏིབྱེ། ཞཁྲི་
བདབྱེ་དང་། འཕབྱེལེ་རྒྱསེ། མེཉམེ་ལེསེ། མེཉམེ་རྒྱལེ་བཅིསེ་ཀྱིཁྲི་
དརི་ཆེ་མེཐསྟོནོ་པོསྟོརི་བསྒྲབྱེངསེ་ནོསེ། ཕྱིསྟོགསེ་མེཐའ་ཀུནོ་དང་།
རིཁྲིམེ་པོ་མེང་བ། ལེངསེ་གཟུགསེ་ཅིནོ་བཅིསེ་ཀྱིཁྲི་ཕྱིཁྲི་འབྲབྱེལེ་
བཀོསྟོད་པོ་འདཁྲིང་བརི་སྐུལེ་འདབྱེད་དང་འཐུསེ་ཚང་དུ་བཏིང་བ་
དང་། གསྟོ་ལེ་ཧྲིཁྲིལེ་པོསྟོའ འི་རིསྟོགསེ་ཟླའཁྲི་འབྲབྱེལེ་བ་འཕབྱེལེ་རྒྱསེ་ཧུརི་
ཐག་བཏིང་ཡོསྟོད། ང་ཚཚོསེ་རྒྱལེ་ཁབ་ཆེབྱེནོ་པོསྟོའ འི་འབྲབྱེལེ་བའཁྲི་
ཐབསེ་ཇུསེ་བཏིཁྲིང་ཞཁྲིང་། རྒྱལེ་ཁབ་ཆེབྱེནོ་པོསྟོའ འི་མེཐུནོ་སྦྱོསྟོརི་དང་
མེཉམེ་ལེསེ་ལེ་སྐུལེ་འདབྱེད་བཏིང་ཡོསྟོད། མེཛའ་སེབྱེམེསེ་ལྷག་
བསེམེ་ཕནོ་འདསྟོགསེ་ཁསྟོང་ཡོངསེ་བཞཁྲི་ལྡོནོ་གྱིཁྲི་འདུ་ཤབྱེསེ་དང་།
ཁྱོཁྲིམེ་མེཚཚེསེ་རྒྱལེ་ཁབ་དང་འགྲསྟོགསེ་བདབྱེ་གཤཁྲིབ་བདབྱེ་ཡོསྟོང་བའཁྲི་
མེཐའ་འཁསྟོརི་ཕྱིཁྲི་འབྲབྱེལེ་གྱིཁྲི་བྱབྱེད་ཕྱིསྟོགསེ་ལྟརི། མེཐའ་འཁསྟོརི་

རྒྱལེ་ཁབ་དང་འབྲབྱེལེ་བ་དམེ་ཟོབ་ཏུ་བཏིང་ཡོསྟོད། མེཐའ་
འཁསྟོརི་འཐབ་ཇུསེ་རྟབྱེནོ་གཞཁྲི་བརྟནོ་བརླཁྲིང་ཡོསྟོང་བརི་བྱསེ་ནོསེ་
མེཐའ་འཁསྟོརི་ལེསེ་དབང་གཅིཁྲིག་མེཐུནོ་ཚཚོགསེ་པོ་བསྐྲུནོ་ཡོསྟོད།
ཡོང་དག་པོའཁྲི་བདབྱེནོ་ཁབྱེའཁྲི་ལྟ་བ་དང་། རྣམེ་དག དངསྟོསེ་གཉབྱེརི།
མེཛའ་སེབྱེམེསེ། ལྷག་བསེམེ་བཅིསེ་ཀྱིཁྲི་འདུ་ཤབྱེསེ་བཅིངསེ་ནོསེ་
རྒྱ་ཆེབྱེའཁྲི་འཕབྱེལེ་རྒྱསེ་འགྲསྟོ་བཞཁྲིནོ་པོའཁྲི་རྒྱལེ་ཁབ་ལེ་མེཐུནོ་སྒྲཁྲིལེ་
དང་མེཉམེ་ལེསེ་བྱབྱེད་ཤུགསེ་ཆེབྱེ་རུ་བཏིང་སྟབྱེ། སྤྱིཁྲི་ཡོསྟོངསེ་ཀྱིཁྲི་
མེཉམེ་ལེསེ་ལེམེ་སྲསྟོལེ་གྱིཁྲིསེ་ཡོསྟོངསེ་སུ་ཁབྱེབསེ་པོརི་བྱསེ་ཡོསྟོད།
ཏིང་གཁྲིསེ་འཛམེ་གླིཁྲིང་ཐསྟོག་གཁྲི ་སྲཁྲིད་ཏིང་དང་ཆེབ་སྲཁྲིད་རྩ་
འཛུགསེ་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་དང་རྒྱུནོ་ལྡོནོ་རིང་བཞཁྲིནོ་གྱིཁྲི་འབྲབྱེལེ་
འདྲཁྲིསེ་མེཐའ་འཁྱོསྟོངསེ་བྱསེ་ཏིབྱེ། སྲཁྲིད་ཏིང་བརི་གྱིཁྲི་སྤེབྱེལེ་རིབྱེསེ་
དང་མེཉམེ་ལེསེ་གཏིཁྲིང་ཟོབ་ཏུ་བཏིང་ཡོསྟོད།“ ཕྱིཁྲི་རུ་སྐྱསྟོད་
པོ”དབྱེ་ཉཁྲིནོ་རིབྱེ་བཞཁྲིནོ་རྒྱ་སྐྱབྱེད་པོའཁྲི་གནོསེ་བབ་གསེརི་པོ་དང་
འཚམེ་མེཐུནོ་ཡོསྟོང་བརི་བྱསེ་ཏིབྱེ། རྒྱལེ་ཕྱིཁྲིའཁྲི་ཁབྱེ་ཕནོ་སྲུང་སྐྱསྟོང་མེ་
ལེག་རྒྱུནོ་ཆེད་མེབྱེད་པོརི་འཐུསེ་སྒོསྟོ་ཚང་དུ་བཏིང་ནོསེ། རྒྱལེ་
ཕྱིཁྲིའཁྲི་ཁབྱེ་ཕནོ་གྱིཁྲི་ཉབྱེནོ་ཁ་དང་འགྲནོ་སླེསྟོང་རིབ་དང་རིཁྲིམེ་པོརི་ཁ་
གཏིད་ནུསེ་ལྡོནོ་འཇལེ་ཡོསྟོད།
རིང་རྒྱལེ་གསྟོ་ལེ་ཧྲིཁྲིལེ་པོསྟོའ འི་བཅིསྟོསེ་སྐྱསྟོང་མེ་ལེག་སྒྱུརི་བཅིསྟོསེ་

དང་འཛུགསེ་སྐྲུནོ་ནོང་ཧུརི་ཐག་གཁྲིསེ་ཞུགསེ་ཏིབྱེ། མེཉམེ་འབྲབྱེལེ་
རྒྱལེ་ཚཚོགསེ་སྲསྟོག་ཤཁྲིང་ཡོཁྲིནོ་པོའཁྲི་རྒྱལེ་སྤྱིཁྲིའཁྲི་མེ་ལེག་དང་། རྒྱལེ་
སྤྱིཁྲིའཁྲི་བཅིའ་ཁྲིཁྲིམེསེ་རྨང་གཞཁྲིརི་བྱསེ་པོའཁྲི་རྒྱལེ་སྤྱིཁྲིའཁྲི་སྒྲཁྲིག་ལེམེ།
མེཉམེ་འབྲབྱེལེ་རྒྱལེ་ཚཚོགསེ་ཀྱིཁྲི་རྩ་འཛའིནོ་གྱིཁྲི་དམེཁྲིགསེ་ཡུལེ་དང་
རྩ་དསྟོནོ་རྨང་གཞཁྲིརི་བྱསེ་པོའཁྲི་རྒྱལེ་སྤྱིཁྲིའཁྲི་འབྲབྱེལེ་བའཁྲི་གཞཁྲི་རྩའཁྲི་
ཚད་གཞཁྲི་བཅིསེ་སྲུང་སྐྱསྟོང་བྱསེ་པོ་དང་། ཕྱིསྟོགསེ་མེང་རིཁྲིང་
ལུགསེ་ངསྟོ་མེ་དབྱེ་སྲུང་སྐྱསྟོང་དང་ལེག་ལེབྱེནོ་བསྟརི་ཞཁྲིང་། ཕྱིསྟོགསེ་
རྐྱང་རིཁྲིང་ལུགསེ་དང་། སྲུང་སྐྱསྟོང་རིཁྲིང་ལུགསེ། བཙོནོ་དབང་
རིཁྲིང་ལུགསེ། བཙོནོ་དབང་ཆེབ་སྲཁྲིད་བཅིསེ་ལེ་ངསྟོ་རྒོསྟོལེ་མེཐའ་
གཅིཁྲིག་ཏུ་བྱསེ་ཏིབྱེ། དཔོལེ་འབྱསྟོརི་གསྟོ་ལེ་ཧྲིཁྲིལེ་པོསྟོ་ཅིནོ་སྔརི་ལེསེ་
སྒོསྟོ་འབྱབྱེད་དང་། ཁསྟོང་ཡོངསེ། ཀུནོ་ཕནོ། དསྟོ་མེཉམེ། མེཉམེ་
རྒྱལེ་བཅིསེ་ཀྱིཁྲི་ཕྱིསྟོགསེ་སུ་འཕབྱེལེ་བརི་སྐུལེ་འདབྱེད་ཧུརི་ཐག་
བཏིང་ཡོསྟོད། རིང་རྒྱལེ་དགབྱེ་མེཚནོ་ལྡོནོ་པོའཁྲི་ངང་རྒྱལེ་སྤྱིཁྲི་དང་
སེ་ཁུལེ་གྱིཁྲི་གླིབྱེང་ཆེ་ཆེབྱེ་བའཁྲི་གནོད་དསྟོནོ་ཆེབ་སྲཁྲིད་ཀྱིཁྲི་ལེམེ་ནོསེ་
ཐག་གཅིསྟོད་བྱབྱེད་རིཁྲིམེ་ཁྲིསྟོད་ཞུགསེ་པོ་དང་། གནོམེ་གཤཁྲིསེ་
འགྱུརི་ལྡོསྟོག་དང་། དབུལེ་པོསྟོ་ཉུང་གཏིསྟོང་། འཇཁྲིགསེ་སྐུལེ་ལེ་ངསྟོ་
རྒོསྟོལེ། དྲ་རྒྱའཁྲི་བདབྱེ་འཇགསེ། སེ་ཁུལེ་གྱིཁྲི་བདབྱེ་འཇགསེ་སྲུང་
སྐྱསྟོང་སེསྟོགསེ་ཀྱིཁྲི་ཁྱོབ་ཁསྟོངསེ་སུ་དགབྱེ་མེཚནོ་ལྡོནོ་པོའཁྲི་ནུསེ་པོ་
འདསྟོནོ་སྤེབྱེལེ་བྱསེ་ཡོསྟོད། རིང་རྒྱལེ་གྱིཁྲིསེ་ཏིསྟོག་གསེརི་གླིསྟོ་ཚད་
རིཁྲིམེསེ་ནོད་འགསྟོག་རྒོསྟོལེ་བྱབྱེད་པོའཁྲི་རྒྱལེ་སྤྱིཁྲིའཁྲི་མེཉམེ་ལེསེ་སྤེབྱེལེ་
བ་དང་། ཀྲུང་གསྟོ་གསེརི་པོ་དབུ་བརྙབྱེསེ་པོའཁྲི་ཚུནོ་གྱིཁྲི་གཞཁྲི་ཁྱོསྟོནོ་ཆེབྱེ་
ཤསྟོསེ་ཡོཁྲིནོ་པོའཁྲི་གསྟོ་ལེ་ཧྲིཁྲིལེ་པོསྟོའ འི་ཛ་དྲག་ཆེབྱེ་བའཁྲི་མེཁྲི་ཆེསྟོསེ་རིཁྲིང་
ལུགསེ་ཀྱིཁྲི་བྱ་སྤྱིསྟོད་སྤེབྱེལེ་ནོསེ། རྒྱལེ་ཁབ་མེང་པོསྟོ་དང་ལྷག་པོརི་
དུ་འཕབྱེལེ་རྒྱསེ་འགྲསྟོ་བཞཁྲིནོ་པོའཁྲི་རྒྱལེ་ཁབ་ལེ་དངསྟོསེ་ཟོསྟོག་གཁྲི་
རིསྟོགསེ་སྐྱསྟོརི་དང་། སྨོནོ་བཅིསྟོསེ་ཀྱིཁྲི་རྒྱབ་སྐྱསྟོརི། རིཁྲིམེསེ་ནོད་
འགསྟོག་སྨོནོ་གྱིཁྲི་རིསྟོགསེ་སྐྱསྟོརི་དང་མེཉམེ་ལེསེ་བཅིསེ་འདསྟོནོ་སྤྲོསྟོད་
བྱསེ་ཏིབྱེ། འགནོ་འཁུརི་བའཁྲི་རྒྱལེ་ཁབ་ཆེབྱེནོ་པོསྟོའ འི་སྣེང་བརྙནོ་
མེངསྟོནོ་པོརི་བྱསེ་ཡོསྟོད།
རྒྱུནོ་མེཐུད་ངང་འབད་བརྩསྟོནོ་བྱསེ་མེཐརི། ཀྲུང་གསྟོའ འི་ཁྱོད་

ཆེསྟོསེ་ལྡོནོ་པོའཁྲི་རྒྱལེ་ཁབ་ཆེབྱེནོ་པོསྟོའ འི་ཕྱིཁྲི་འབྲབྱེལེ་ལེ་ཕྱིསྟོགསེ་ཡོསྟོངསེ་
ནོསེ་སྐུལེ་སྤེབྱེལེ་བཏིང་བ་དང་། མེཁྲིའཁྲི་རིཁྲིགསེ་ཀྱིཁྲི་ལེསེ་དབང་
གཅིཁྲིག་མེཐུནོ་ཚཚོགསེ་པོ་འཛུགསེ་རྒྱུ་དབྱེ་དུསེ་རིབསེ་ཀྱིཁྲི་རླབསེ་
རྒྱུནོ་དང་མེཁྲིའཁྲི་རིཁྲིགསེ་མེདུནོ་སྐྱསྟོད་ཀྱིཁྲི་ཁ་ཕྱིསྟོགསེ་ལེ་སྣེབྱེ་ཁྲིཁྲིད་བྱབྱེད་
པོའཁྲི་དརི་ཆེ་གསེལེ་པོསྟོ་ཞཁྲིག་ཏུ་གྱུརི་པོ་དང་། རིང་རྒྱལེ་གྱིཁྲི་ཕྱིཁྲི་
འབྲབྱེལེ་གྱིཁྲིསེ་འཛམེ་གླིཁྲིང་གཁྲི་འཕསྟོ་འགྱུརི་ཆེབྱེནོ་པོསྟོའ འི་ཁྲིསྟོད་དུ་རྣམེ་པོ་
གསེརི་པོ་བཏིསྟོད་པོ་དང་། འཛམེ་གླིཁྲིང་ཟོང་ཟོཁྲིང་གཁྲི་གནོསེ་བབ་
ཁྲིསྟོད་ཉབྱེནོ་ཁ་གསྟོ་སྐབསེ་སུ་བསྒྱུརི་ཡོསྟོད། རིང་རྒྱལེ་གྱིཁྲི་རྒྱལེ་སྤྱིཁྲིརི་

ཤུགསེ་རྐྱབྱེནོ་བཟོསྟོ ་ཤུགསེ་དང་། བློསྟོ ་སེབྱེམེསེ་འགུག་ཤུགསེ།
བཞབྱེངསེ་སྐྲུནོ་བྱབྱེད་ཤུགསེ་བཅིསེ་མེངསྟོནོ་གསེལེ་དསྟོད་པོསྟོསེ་ཆེབྱེ་རུ་
ཕྱིཁྲིནོ་ཡོསྟོད།
མེདསྟོརི་ནོ། ཏིང་གཁྲི་ཚཚོགསེ་ཆེབྱེནོ་བཅིསྟོ་བརྒྱད་པོའཁྲི་ཚུནོ་ལེ།

བློསྟོ་མེཐུནོ་ཞཁྲི་ཅིཁྲིནོ་ཕཁྲིང་གཁྲིསེ་སྲསྟོག་ཤཁྲིང་གནོང་བའཁྲི་ཏིང་ཀྲུང་
དབྱང་གཁྲིསེ་ཏིང་ཡོསྟོངསེ་དང་། དམེག་ཡོསྟོངསེ། རྒྱལེ་ཡོསྟོངསེ་མེཁྲི་
རིཁྲིགསེ་ཁག་གཁྲི ་མེཁྲི ་དམེངསེ་བཅིསེ་ཀྱིཁྲི ་འགསྟོ ་ཁྲིཁྲིད་དབྱེ ་འབད་
འབུངསེ་མེདུནོ་སྐྱསྟོད་བྱསེ་པོསེ། ཕྱིསྟོགསེ་ཡོསྟོངསེ་ནོསེ་འབྱསྟོརི་
འབྲཁྲིང་སྤྱིཁྲི་ཚཚོགསེ་སྐྲུནོ་ཚརི་བརི་བྱབྱེད་པོའཁྲི་དམེཁྲིགསེ་འབབྱེནོ་དུསེ་
བཀོག་ལྟརི་མེངསྟོནོ་འགྱུརི་བྱུང་བ་དང་། ཏིང་དང་རྒྱལེ་ཁབ་ཀྱིཁྲི་
བྱ་གཞག་ལེ་ལེསྟོ་རྒྱུསེ་རིང་བཞཁྲིནོ་གྱིཁྲི་གྲུབ་འབྲསེ་ཐསྟོབ་པོ་དང་ལེསྟོ་
རྒྱུསེ་རིང་བཞཁྲིནོ་གྱིཁྲི་འཕསྟོ་འགྱུརི་བྱུང་ཞཁྲིང་། ཀྲུང་གསྟོའ འི་ཁྱོད་ཆེསྟོསེ་
ལྡོནོ་པོའཁྲི་སྤྱིཁྲི ་ཚཚོགསེ་རིཁྲིང་ལུགསེ་ཀྱིཁྲི་སྐྱབྱེ ་སྟསྟོབསེ་དང་གསེསྟོནོ་
ཤུགསེ་ཆེབྱེནོ་པོསྟོ ་མེངསྟོནོ་པོ་དང་། ཏིང་སེབྱེམེསེ་དང་། དམེག་
སེབྱེམེསེ། དམེངསེ་སེབྱེམེསེ་བཅིསེ་སྔརི་མེབྱེད་གསྟོང་བུ་གཅིཁྲིག་ཏུ་
འགྲཁྲིལེ་བ་དང་ངརི་ཤུགསེ་བསྐྱབྱེད་དབྱེ། ཀྲུང་ཧྭ་མེཁྲི་རིཁྲིགསེ་བསྐྱརི་
དརི་རླབསེ་པོསྟོ་ཆེབྱེ་ཡོསྟོང་བ་མེངསྟོནོ་འགྱུརི་བྱབྱེད་ཆེབྱེད་སྔརི་ལེསེ་
འཐུསེ་སྒོསྟོ་ཚང་བའཁྲི་ལེམེ་ལུགསེ་ཀྱིཁྲི་འགནོ་ལེབྱེནོ་དང་། སྔརི་ལེསེ་
སྲ་ཞཁྲིང་བརྟནོ་པོའཁྲི ་དངསྟོསེ་པོསྟོའ འི་རྨང་གཞཁྲི། སྔརི་ལེསེ་རིང་
འགུལེ་ཆེབྱེ་བའཁྲི་བསེམེ་པོའཁྲི་སྟསྟོབསེ་ཤུགསེ་བཅིསེ་འདསྟོནོ་སྤྲོསྟོད་
བྱསེ་ཡོསྟོད། ཀྲུང་གསྟོའ འི་གུང་ཁྲིནོ་ཏིང་དང་ཀྲུང་གསྟོའ འི་མེཁྲི་དམེངསེ་
ཀྱིཁྲིསེ་དཔོའ་མེཛངསེ་རྟུལེ་ཕསྟོད་ཀྱིཁྲིསེ་འབད་འཐབ་བྱསེ་ཏིབྱེ་
འཛམེ་གླིཁྲིང་ལེ་ཀྲུང་ཧྭ་མེཁྲི་རིཁྲིགསེ་ཀྱིཁྲིསེ་ཡོརི་ལེངསེ་པོ་ནོསེ་ཕྱུག་
པོསྟོརི་གྱུརི་པོ་དང་། དབྱེ་ནོསེ་སྟསྟོབསེ་ལྡོནོ་དུ་འགྱུརི་བའཁྲི་བརི་གྱིཁྲི་
འཕུརི་མེཆེསྟོང་རླབསེ་པོསྟོ་ཆེབྱེ་བསུསེ་ཡོསྟོད་པོ་བརྗེཁྲིད་ཉམེསེ་ལྡོནོ་
པོའཁྲི་ངང་ནོསེ་ཁྱོབ་བསྒྲགསེ་བྱསེ་ཡོསྟོད།
ལྔལྔ།། ཀྲུངཀྲུང་་གསྟོའ འིགསྟོའ འི་་གུངགུང་་ཁྲིནོཁྲིནོ་་ཏིངཏིང་་གཁྲིགཁྲི་་ལེསྟོལེསྟོ་་བརྒྱའཁྲིབརྒྱའཁྲི་་

འབདའབད་་འཐབའཐབ་་ཀྱིཁྲིཀྱིཁྲི་་ལེསྟོལེསྟོ་་རྒྱུསེརྒྱུསེ་་ཀྱིཁྲིཀྱིཁྲི་་དསྟོནོདསྟོནོ་་སྙིཁྲིངསྙིཁྲིང་།་།
ལེསྟོ་ངསྟོ་བརྒྱའཁྲི་རིཁྲིང་། ཏིང་གཁྲིསེ་ཐསྟོག་མེཐའ་བརི་གསུམེ་དུ་

ཐསྟོག་མེའཁྲི་བསེམེ་འདུནོ་དང་འགནོ་འཁྲིཁྲི་ལེག་ལེབྱེནོ་བསྟརི་ཞཁྲིང་།
རྒྱལེ་ཡོསྟོངསེ་མེཁྲི་རིཁྲིགསེ་ཁག་གཁྲི་མེཁྲི་དམེངསེ་ལེ་མེཐུནོ་སྒྲཁྲིལེ་དང་སྣེབྱེ་
ཁྲིཁྲིད་དབྱེ་མེཁྲིའཁྲི་རིཁྲིགསེ་འཕབྱེལེ་རྒྱསེ་འགྲསྟོ་བའཁྲི་ལེསྟོ་རྒྱུསེ་ཐསྟོག་བརྗེཁྲིད་
ཆེགསེ་མེཛཚེསེ་སྡུག་ལྡོནོ་པོའཁྲི་རིཁྲི་མེསྟོ་བཀོསྟོད་ཡོསྟོད་པོསེ། ཀྲུང་ཧྭ་མེཁྲི་
རིཁྲིགསེ་བསྐྱརི་དརི་རླབསེ་པོསྟོ་ཆེབྱེ་ཡོསྟོང་བརི་སྔརི་བྱུང་མྱོསྟོང་མེབྱེད་པོའཁྲི་
འསྟོད་སྟསྟོང་འཕྲོསྟོ་བའཁྲི་མེདུནོ་ལྗོསྟོངསེ་བཟོང་པོསྟོ་ཤརི་ཡོསྟོད།

((གཅིཁྲིགགཅིཁྲིག)) ཏིངཏིང་་གཁྲིགཁྲི་་ལེསྟོལེསྟོ་་བརྒྱའཁྲིབརྒྱའཁྲི་་འབདའབད་་འཐབའཐབ་་ཀྱིཁྲིསེཀྱིཁྲིསེ་་ཀྲུངཀྲུང་་གསྟོའ འིགསྟོའ འི་་
མེཁྲིམེཁྲི་་དམེངསེདམེངསེ་་ཀྱིཁྲིཀྱིཁྲི་་མེདུནོམེདུནོ་་ལེམེལེམེ་་དངདང་་ལེསེལེསེ་་དབངདབང་་རྩརྩ་་བབ་་ནོསེནོསེ་་བསྒྱུརིབསྒྱུརི་་
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