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ཕྱོསྐྱོགིས་བསྡུས་གིསར་འགྱུར།

ཟླ4པོའསྤྱི་ཚཚེས28ཉསྤྱིན། གོསརི་འགོགོདི་པོས་
ཞིསྤྱིངོ་ཆེཆེན་སྤྱིསྤྱི་ཁྱོབ་བཟོགོ་ཚཚོགོས་ནས་ཤཆེས་གོསལ་
ལྟརི་ན། ངོལ་རྩོགོལ་གོཟོསྤྱི་བརྗིསྤྱིདི་ལྡན་པོ་དིངོ་ཤཆེས་
བྱ་བླ་ན་མེཆེདི་པོ། འཇགོན་མེསྤྱི་རྩོ་ཆེཆེན་ཡསྤྱིན་པོ།
གོསརི་གོཏོགོདི་རླིབས་ཆེཆེན་ཡསྤྱིན་པོ་བཅས་ཀྱིསྤྱི་སྤྱིསྤྱི་
ཚཚོགོས་དིརི་སྲགོལ་ཞིསྤྱིགོ་ཤུགོས་ཆེཆེན་པོགོས་བསྐྲུན་པོ་
དིངོ་། རྒྱ་ཆེཆེའསྤྱི་ལས་བཟོགོ་པོ་དིངོ་མེངོ་ཚཚོགོས་མེཚཚོ་
སྔོགོན་ལ་དིགོའ་བ་དིངོ་མེཚཚོ་སྔོགོན་འཛུགོས་སྐྲུན་
བྱཆེདི་པོ། མེཚཚོ་སྔོགོན་ལ་གོསགོལ་འབུལ་བྱཆེདི་པོའསྤྱི་སྤྲོགོ་
སཆེམེས་སྔོརི་བས་སློགོངོ་བ། ལས་བཟོགོ་པོ་ཁྲིསྤྱི་སྟོགོངོ་
མེངོ་པོགོ་མེཚཚོ་སྔོགོན་གོསརི་པོ་འཛུགོས་སྐྲུན་བྱཆེདི་
པོའསྤྱི་རླིབས་ཆེཆེན་གྱིསྤྱི་ལགོ་ལཆེན་ཁྲིགོདི་ཞུགོས་པོརི་
སྐུལ་ལྕགོ་གོཏོགོངོ་བ་བཅས་ཀྱིསྤྱི་ཆེཆེདི་དུ།“ལྔ་
གོཅསྤྱིགོ”རྒྱལ་སྤྱིསྤྱིའསྤྱི་ངོལ་རྩོགོལ་དུས་ཆེཆེན་ཐགོན་ལ་ཉཆེ་
བའསྤྱི་སྐབས་འདིསྤྱིརི། ཞིསྤྱིངོ་ཆེཆེན་སྤྱིསྤྱི་ཁྱོབ་བཟོགོ་ཚཚོགོས་
ཀྱིསྤྱིས་ཧྲསྤྱིན་ཡགོན་ས་གོདིན་ཚཚོགོས་སྒྲིསྤྱིལ་ཚདི་ཡགོདི་

ཀུངོ་སསྤྱི་སགོགོས་ལས་ཁུངོས10ལ“མེཚཚོ་སྔོགོན་
ཞིསྤྱིངོ་ཆེཆེན་ལྔ་གོཅསྤྱིགོ་ངོལ་རྩོགོལ་བྱ་དིགོའ”བསྩལ་
བ་དིངོ་། ཆེསྤྱི་ཆེསྤྱིན་ཧྥངོ་སགོགོས་མེསྤྱི་སྒཆེརི20ལ“མེཚཚོ་
སྔོགོ ན ་ཞིསྤྱི ངོ ་ཆེཆེ ན ་ལྔ ་གོཅསྤྱིགོ ་ངོལ ་རྩོགོལ ་བྱ ་
དིགོའ”བསྩལ། མེཚཚོ་སྔོགོན་ཞིསྤྱིངོ་ཆེཆེན་པོའགོ་ཧུངོ་
རྫས་འགྱུརི་བཟོགོ་ལས་ཚན་རྩོལ་མེ་རྐངོ་ཚདི་ཡགོདི་
ཀུངོ་སསྤྱིའསྤྱི་བུལ་ཞུ་འཁགོརི་ཁངོ་སགོགོས་ཐུན་མེགོངོ
40ལ་མེཚཚོ་སྔོགོན་མེཐགོ་སྒངོ་གོསྤྱི“བཟོགོ་པོའསྤྱི་གོདིགོངོ་
ལཆེན་པོ”ཡསྤྱི་མེཚན་སྙན་བསྩལ།
ཉཆེ ་བའསྤྱི ་ལགོ ་འགོའསྤྱི ་རིསྤྱིངོ་ལ། ཞིསྤྱིངོ་ཆེཆེན་

ཡགོངོས་ཀྱིསྤྱི་རྒྱ་ཆེཆེའསྤྱི་ལས་བཟོགོ་པོ་རྣམེས་ཀྱིསྤྱིས་མེཚཚོ་
སྔོགོན་གོསརི་པོ་འཛུགོས་སྐྲུན་ལ་འབདི་བརྩོགོན་
བྱཆེདི་པོ་དིངོ་། དིཔོལ་འབྱགོརི་གྱིསྤྱི་སྤུས་ཚདི་མེཐགོ་
བའསྤྱི་འཕཆེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདིཆེདི་གོཏོགོངོ་བ་དིངོ་
ཁྱོགོན་ཡགོངོས་ནས་བཅགོས་བསྒྱུརི་སྒགོ་འབྱཆེདི་གོཏོསྤྱིངོ་
ཟོབ་ཏུ་སྤེཆེལ་བརི་སྐུལ་འདིཆེདི་བྱཆེདི་པོ། རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱིསྤྱི་སྐྱེཆེ་ཁམེས་བདིཆེ་འཇགོས་སྲུངོ་སྐྱེགོངོ་བྱཆེདི་
པོ། མེསྤྱི་རིསྤྱིགོས་མེཐུན་སྒྲིསྤྱིལ་ཡརི་ཐགོན་ལ་ཡརི་
སྐུལ་བྱཆེདི་པོ། རྒྱུ་སྤུས་མེཐགོ་བའསྤྱི་འཚཚོ་བ་ཧུརི་
བརྩོགོན་གྱིསྤྱིས་བསྐྲུན་པོ། སྔོརི་བས་ཆུ་ཚདི་མེཐགོ་
བའསྤྱི་བདིཆེ་འཇགོས་མེཚཚོ་སྔོགོན་འཛུགོས་སྐྲུན་བྱཆེདི་
པོ་བཅས་ཀྱིསྤྱི་ཁྲིགོདི་དུ་བྱས་རྗིཆེས་འབུརི་ཐགོན་
བཞིགོ་པོའསྤྱི་སྔོགོན་ཐགོན་ཐུན་མེགོངོ་དིངོ་མེསྤྱི་སྒཆེརི་སྐགོརི་
ཞིསྤྱིགོ་གོཅསྤྱིགོ་འཕྲགོརི་གོཅསྤྱིགོ་མེཐུདི་དིཆེ་བྱུངོ་།
ཞིསྤྱིངོ་ཆེཆེན་སྤྱིསྤྱི་ཁྱོབ་བཟོགོ་ཚཚོགོས་ཀྱིསྤྱིས་འབགོདི་

སྐུལ་བཏོགོན་དིགོན། ཞིསྤྱིངོ་ཆེཆེན་ཡགོངོས་ཀྱིསྤྱི་ལས་བཟོགོ་
པོ་རྣམེས་ཀྱིསྤྱིས་སྔོགོན་ཐགོན་གྱིསྤྱི་དིཔོཆེ་མེཚཚོན་མེ་དིཔོཆེ་
བྱས་ཏོཆེ། དུས་རིབས་གོསརི་པོའསྤྱི་ཀྲུངོ་གོགོའ འི་ཁྱོདི་
ཆེགོས་ལྡན་པོའསྤྱི ་སྤྱིསྤྱི ་ཚཚོགོས་རིསྤྱིངོ ་ལུགོས་ཀྱིསྤྱི ་
དིགོགོངོས་པོ་གོཏོསྤྱིངོ་ཟོབ་ཀྱིསྤྱིས་སློགོབ་སྦྱོགོངོ་དིངོ་ལགོ་
ལཆེན་མེཐརི་ཕྱིསྤྱིན་བྱཆེདི་པོ་དིངོ་།“གོཏོན་འཁཆེལ་
གོཉསྤྱིས”བླགོ་བརྟོན་འགྱུརི་མེཆེདི་ཀྱིསྤྱིས་སྲུངོ་བ།

“སྲུངོ་སྐྱེགོངོ་གོཉསྤྱིས”བླགོ་ཐགོ་རྦདི་ཆེགོདི་ཀྱིསྤྱིས་
སྒྲུབ་ཐུབ་པོརི་བྱཆེདི་པོ། རིངོ་རྟོགོགོས་ཀྱིསྤྱིས་ལགོ་
རྒྱུས་ཀྱིསྤྱི་ལས་འགོན་ཁུརི་དུ་བླངོས་ནས་འཐབ་
ལམེ་གོསརི་པོརི་ཧུརི་གྱིསྤྱིས་བསྐྱེགོདི་པོ། སྐྱེཆེ ་
ཁམེས་དིཔོལ་ཡགོན་གྱིསྤྱི་མེཐགོ་ས་བརྩོགོན་པོས་
བ སྐྲུ ན ་ ན ས ་ ཐགོ ན ་ ལ ས ་ ཀྱིསྤྱི“ གོ ན ས ་
བཞིསྤྱི”མེགྱིགོགོས་པོགོརི་བསྐྲུན་ཞིསྤྱིངོ་།“དིམེསྤྱིགོས་
བསལ་གོཅསྤྱིགོ་དིངོ་མེཐགོ་བ་གོཉསྤྱིས”ཀྱིསྤྱི་རླིབས་
ཆེཆེན་ལགོ་ལཆེན་ལ་ཏོན་ཏོསྤྱིགོ་གོསྤྱིས་སྐུལ་འདིཆེདི་
གོཏོགོངོ་བ་བཅས་ཀྱིསྤྱིས“ཀྲུངོ་གོགོའ འི་འདུན་མེ།
ངོལ་རྩོགོལ་གྱིསྤྱི་མེཛེཚེས་པོ”ཞིཆེས་པོའསྤྱི་ལཆེའུ་གོསརི་
པོ་བརྩོགོན་པོས་བྲིསྤྱིས་ཏོཆེ། སྔོརི་བས་ཁྱོདི་དུ་
འཕགོས་པོའསྤྱི་གྲུབ་འབྲིས་ཀྱིསྤྱིས་ཏོངོ་གོསྤྱི་ཚཚོགོས་
ཆེཆེན་ཐཆེངོས་ཉསྤྱི་ཤུ་པོ་དིངོ་ཞིསྤྱིངོ་ཆེཆེན་ཏོངོ་གོསྤྱི་འཐུས་
མེསྤྱི་ཚཚོགོས་ཆེཆེན་ཐཆེངོས་བཅུ་བཞིསྤྱི་པོ་རྒྱལ་ཁའསྤྱི་
ངོངོ་འཚཚོགོས་པོརི་བསུ་མེ་བྱཆེདི་དིགོགོས། །

རང་ཞིཀྱིང་གིཀྱིས་ལྔ་གིཅིཀྱིགི་ངལ་རྩོསྐྱོལ་བྱ་དགིའ་ཐོསྐྱོབ་པའཀྱི་ཐུན་མོསྐྱོང་དང་མོཀྱི་སྒེཟེར་ལ་གིཟེཟེངས་བསྟོསྐྱོད་བྱས་པ།

ཟླ5པོའསྤྱི་ཚཚེས2ཉསྤྱིན། ཞིསྤྱིངོ་ཆེཆེན་སྲསྤྱིདི་གོཞུངོ་གོསྤྱིས་ཞིསྤྱིངོ་ཆེཆེན་
ཡགོངོས་ཀྱིསྤྱི་རིངོ་སྐྲུན་སྡོགོདི་ཁངོ་གོསྤྱི་བདིཆེ་འཇགོས་ཐདི་ཀྱིསྤྱི་མེངོགོན་མེཆེདི་
རྐྱེཆེན་ངོན་གྲལ་བཤཆེརི་དིངོ་ཆེཆེདི་དིམེསྤྱིགོས་བཅགོས་སྐྱེགོངོ་གོསྤྱི་བརྙན་འཕྲསྤྱིན་
བཀགོདི་གོཏོགོངོ་ཚཚོགོས་འདུ་བསྡུས། ཞིསྤྱིངོ་ཆེཆེན་ཏོངོ་ཨུའསྤྱི་ཧྲུའུ་ཅསྤྱི་གོཞིགོན་
པོའམེ་ཧྲཆེངོ་ཀྲངོ་ཚབ་མེ་ཝུའུ་ཞིའགོ་ཅུན་ཚཚོགོས་འདུརི་ཞུགོས་ཤསྤྱིངོ་
གོཏོམེ་བཤདི། ཁགོས་ནན་གྱིསྤྱིས་བསྟོན་དིགོན། སྤྱིསྤྱི་ཁྱོབ་ཧྲུའུ་ཅསྤྱི་ཞིསྤྱི་
ཅསྤྱིན་ཕསྤྱིངོ་གོསྤྱི་མེཛུབ་སྟོགོན་གོལ་ཆེཆེན་གྱིསྤྱི་དིགོགོངོས་པོ་དིངོ་ཙུངོ་ལསྤྱི་ལསྤྱི་
ཁཆེ་ཆེངོ་གོསྤྱི་མེཆེན་བཀགོདི་མེཛུབ་སྟོགོན་གྱིསྤྱི་བླངོ་བྱ་སློགོབ་སྦྱོགོངོ་དིངོ་ལགོ་
བསྟོརི་གོཏོསྤྱིངོ་ཟོབ་བྱཆེདི་དིགོགོས་ལ། ཞིསྤྱིངོ་ཆེཆེན་ཏོངོ་ཨུ་དིངོ་ཞིསྤྱིངོ་ཆེཆེན་
སྲསྤྱིདི་གོཞུངོ་གོསྤྱི་བྱ་བའསྤྱི་བཀགོདི་སྒྲིསྤྱིགོ་ལྟརི། བསམེ་བླགོའ འི་ངོགོས་འཛེའིན་
ཐདི་ནས་རིསྤྱིགོ་པོ་དིམེ་པོགོ་སྒྲིསྤྱིམེ་པོ་དིངོ་། གོཙཚོ་གོནདི་ལས་འགོན་ལ་
དིམེསྤྱིགོས་པོ་རྩོཆེ་གོཅསྤྱིགོ་ཏུ་གོཏོགོདི་པོ། བྱ་བའསྤྱི་བླངོ་བྱརི་སྔོརི་བས་
ནན་ཏོན་བྱས་ནས། ཁྲིསྤྱིམེས་དིངོ་སྒྲིསྤྱིགོ་སྲགོལ་ལྟརི་གོགོ་རིསྤྱིམེ་ལྡན་པོ་
དིངོ་ཕན་འབྲིས་ཆེཆེ་བའསྤྱི་སྒགོ་ནས་ཞིསྤྱིངོ་ཆེཆེན་ཡགོངོས་ཀྱིསྤྱི་རིངོ་སྐྲུན་སྡོགོདི་
ཁངོ་གོསྤྱི་མེངོགོན་མེཆེདི་རྐྱེཆེན་ངོན་གྲལ་བཤཆེརི་དིངོ་བཅགོས་སྐྱེགོངོ་གོསྤྱི་ལས་
དིགོན་སྤེཆེལ་བ་དིངོ་། ལས་འཛེཚོལ་ཚབས་ཆེཆེན་འབྱུངོ་བརི་བཀགོ་
འགོགོགོ་མེཐའ་གོཅསྤྱིགོ་ཏུ་བྱས་ནས། དིངོགོས་གོནས་མེསྤྱི་དིམེངོས་
མེངོ་ཚཚོགོས་ཀྱིསྤྱི་ཚཚེ་སྲགོགོ་དིངོ་རྒྱུ་ནགོརི་བདིཆེ་འཇགོས་འགོན་ལཆེན་ཏོན་
ཏོསྤྱིགོ་བྱས་ཏོཆེ། ཏོངོ་གོསྤྱི་ཚཚོགོས་ཆེཆེན་ཐཆེངོས་ཉསྤྱི་ཤུ་པོ་དིངོ་ཞིསྤྱིངོ་ཆེཆེན་ཏོངོ་
གོསྤྱི་འཐུས་མེསྤྱི་ཚཚོགོས་ཆེཆེན་ཐཆེངོས་བཅུ་བཞིསྤྱི་པོ་རྒྱལ་ཁའསྤྱི་ངོངོ་འཚཚོགོ་
ཆེཆེདི་བརྟོན་བརླིསྤྱིངོ་འཆེམེ་མེཐུན་གྱིསྤྱི་སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགོས་ཁགོརི་ཡུགོ་ཅསྤྱིགོ་བསྐྲུན་
དིགོགོས།
ཚཚོགོས་འདུས་བསྟོན་དིགོན། ཧུའུ་ནན་ཞིསྤྱིངོ་ཆེཆེན་ཁྲིངོ་ཧྲ་གྲགོངོ་

ཁྱོཆེརི་གྱིསྤྱི་སྡོགོདི་དིམེངོས་ཀྱིསྤྱི་རིངོ་སྐྲུན་ཁངོ་པོ་རྡསྤྱིབ་པོ་སགོགོས་ཀྱིསྤྱི་དིགོན་
རྐྱེཆེན་ཁྲིགོདི་ནས་བསློབ་བྱ་ཟོབ་མེགོ་ལཆེན་དིགོགོས་ཤསྤྱིངོ་། ལས་འཛེཚོལ་
ལྟགོ་རྒྱབ་ཀྱིསྤྱི་གོནདི་དིགོན་དིཆེ་རིངོ་ངོགོས་ཀྱིསྤྱི་མེངོགོན་མེཆེདི་རྐྱེཆེན་ངོན་དུ་
བརྩོསྤྱིས་ནས་ཐགོ་གོཅགོདི་བྱཆེདི་དིགོགོས། ཟུརི་བསྟོན་ལཆེབ་མེཐགོངོ་
དིངོ་། ཉཆེན་བརྡ་གོཏོགོངོ་བ། མེསྤྱི་དིམེངོས་བླ་ན་མེཆེདི་པོ་དིངོ་ཚཚེ་སྲགོགོ་
བླ་ན་མེཆེདི་པོའསྤྱི་ནངོ་དིགོན་གོལ་ཆེཆེན་ལ་ངོགོས་འཛེའིན་གོཏོསྤྱིངོ་ཟོབ་བྱཆེདི་
པོ་དིངོ་། བདིཆེ་འཇགོས་འཕཆེལ་རྒྱས་ཀྱིསྤྱི་རྨངོ་གོཞིསྤྱི་ཡསྤྱིན་པོ་ངོགོས་ཟོསྤྱིན་

པོ། བདིཆེ་འཇགོས་ངོངོ་ཐགོན་སྐྱེཆེདི་བྱཆེདི་པོའསྤྱི་ཉཆེན་ཁ་ཆེཆེ་ཤགོས་ནསྤྱི་
འགོན་འཁྲིསྤྱི་དིགོན་འཁྱོགོལ་མེསྤྱི་བྱཆེདི་པོ་དིཆེ་ཡསྤྱིན་པོ་དིངོ་། བདིཆེ་འཇགོས་
ཐགོན་སྐྱེཆེདི་ཀྱིསྤྱི་ལས་འཛེཚོལ་ཇཆེ་ཉུངོ་དུ་གོཏོགོངོ་བའསྤྱི་བྱཆེདི་ཐབས་ཡགོ་
ཤགོས་ནསྤྱི་སྔོགོན་འགོགོགོ་བྱ་རྒྱུ་དིཆེ་ཡསྤྱིན། ཐགོགོ་མེཐའ་བརི་གོསུམེ་དུ་མེསྤྱི་
དིམེངོས་མེངོ་ཚཚོགོས་ཀྱིསྤྱི་ཚཚེ་སྲགོགོ་བདིཆེ་འཇགོས་ཨངོ་དིངོ་པོགོརི་
འཇགོགོ་པོ། ཏོངོ་སྲསྤྱིདི་ཀྱིསྤྱི་འགོན་འཁྲིསྤྱི་མེཉམེ་འཁུརི་དིངོ་། ལས་
གོནས་གོཅསྤྱིགོ་ལ་འགོན་འཁྲིསྤྱི་གོཉསྤྱིས་དིངོ་། མེཉམེ་ལཆེན་མེཉམེ་
སྒྲུབ་བྱཆེདི་པོ། འགོན་འཛེཚོལ་འགོན་འཁྲིསྤྱི་རྩོདི་གོཅགོདི་བྱས་ཏོཆེ། ཐགོགོ་
མེཐའ་བརི་གོསུམེ་དུ་འཁྱོགོས་པོ་སྲབ་མེགོའ འི་ཐགོགོ་བསྐྱེགོདི་པོ་ལྟ་བུའསྤྱི་
ཚདི་མེཐགོའ འི་གོཟོབ་ནན་བྱཆེདི་པོ། ནམེ་ཡངོ་སཆེམེས་མེསྤྱི་ལྷོགོདི་པོའསྤྱི་
འགོན་འཁྲིསྤྱིའསྤྱི་འདུ་ཤཆེས་ལ་བརྟོཆེན་ནས། མེསྤྱིགོ་ཟུངོ་ཆེཆེ་རུ་བགྲདི་པོ་
དིངོ་། འབྱུངོ་རྩོ་ནས་བཅགོས་སྐྱེགོངོ་བྱཆེདི་པོ། ཕྲ་ས་ནས་དིམེ་
འཛེའིན། ཞིན་ས་ནས་ཁ་གོསབ་སྟོཆེ་ཞིསྤྱིབ་ཕྲའསྤྱི་གོནས་གོངོ་ཡངོ་མེསྤྱི་
འཆེགོརི་བརི་བྱཆེདི་པོ་དིངོ་། མེསྤྱི་མེངོགོན་པོའསྤྱི་རྐྱེཆེན་ངོན་གོངོ་རུངོ་ལ་སྣོངོ་
ཆུངོ་མེསྤྱི་བྱཆེདི་པོ་བཅས་བྱས་ནས་བདིཆེ་འཇགོས་འཕཆེལ་རྒྱས་ཀྱིསྤྱི་རྨངོ་
གོཞིསྤྱི་ཇཆེ་བརྟོན་དུ་གོཏོགོངོ་དིགོགོས།
ཚཚོགོས་འདུས་ནན་གྱིསྤྱིས་བསྟོན་དིགོན། ཕྱིགོགོས་གོཅསྤྱིགོ་ནས་

གྲལ་བཤཆེརི་དིངོ་ཕྱིགོགོས་གོཅསྤྱིགོ་ནས་བཅགོས་སྐྱེགོངོ་བྱཆེདི་པོ་དིངོ་། ཉཆེ་
རིསྤྱིངོ་ཟུངོ་འབྲིཆེལ་དིངོ་རྩོ་ལགོ་མེཉམེ་བཅགོས་མེཐའ་འཁྱོགོངོས་བྱས་
ཏོཆེ། རིངོ་སྐྲུན་སྡོགོདི་ཁངོ་གོསྤྱི་བདིཆེ་འཇགོས་ཉཆེན་ཁ་དིངོ་མེསྤྱི་མེངོགོན་
པོའསྤྱི་རྐྱེཆེན་ངོན་ཚབས་ཆེཆེན་སྣོ་ཚཚོགོས་ཏོན་ཏོསྤྱིགོ་ཏོསྤྱིགོ་ཏོསྤྱིགོ་སྒགོས་སཆེལ་
དིགོགོས། ཁྱོགོན་ཡགོངོས་ནས་གྲལ་བཤཆེརི་དིངོ་མེཐསྤྱིལ་རྟོགོགོས་བྱས་ཏོཆེ།
དྲ་མེསྤྱིགོ་ཅན་དིངོ་། ཁྱོགོན་ཡགོངོས་ཅན། ཆེཆེདི་ལས་ཅན་བཅས་ཀྱིསྤྱི་
གྲལ་བཤཆེརི ་བྱས ་ཏོཆེ ། གྲུབ ་ཆེ ་དིངོ ་ ། སྒྲིསྤྱིགོ ་བཀགོདི ། མེཆེ ་
ཟོགོན། གོཉཆེརི་སྐྱེགོངོ་། ཁགོརི་ཡུགོ་བདིཆེ་འཇགོས་བཅས་ཀྱིསྤྱི་མེངོགོན་མེཆེདི་
རྐྱེཆེན་ངོན་ལ་ཁྱོགོན་ཡགོངོས་ནས་མེཐསྤྱིལ་རྟོགོགོས་ཞིསྤྱིབ་བཤཆེརི་བྱཆེདི་པོ་
དིངོ་། བརྟོགོ་དིཔྱདི་གོཞིསྤྱི་གྲངོས་རིསྤྱིགོས་དིབྱཆེ་ནས་གོདིམེ་གོསཆེས་
བྱས་ཏོཆེ། ཉཆེན་ཁ་དིགོ་དིམེ་ཚཚོདི་འཛེའིན་ལ་ནུས་ལྡན་སྒགོས་ཤུགོས་སྣོགོན་
བྱཆེདི་དིགོགོས། གོཙཚོ་གོནདི་ལ་དིམེསྤྱིགོས་པོ་དིངོ་། གོལ་གོནས་ལ་
གོནདི་ཁཆེལ་ཞིསྤྱིབ་བཤཆེརི་དིངོ་། གོཉཆེརི་སྐྱེགོངོ་བྱ་ཡུལ་ལ་ཞིསྤྱིབ་བཤཆེརི་

བྱཆེདི་པོ། བདིཆེ་འཇགོས་ཀྱིསྤྱི་མེངོགོན་མེཆེདི་རྐྱེཆེན་ངོན་ལ་ཞིསྤྱིབ་བཤཆེརི་
བཅས་བྱཆེདི་དིགོགོས། ཞིསྤྱིབ་བཤཆེརི་བྱཆེདི་ཞིགོརི་དིགོ་ཐཆེརི་བྱཆེདི་པོ་
དིངོ་། ཞིསྤྱིབ་བཤཆེརི་ནན་མེགོ་དིངོ་དིགོ་ཐཆེརི་ནན་མེགོ་བྱས་ཏོཆེ་རིངོ་སྐྲུན་
སྡོགོདི་ཁངོ་སགོགོས་ཀྱིསྤྱི་ཁྱོབ་ཁགོངོས་ནངོ་གོནས་པོའསྤྱི་བདིཆེ་འཇགོས་ཀྱིསྤྱི་
མེངོགོན་མེཆེདི་རྐྱེཆེན་ངོན་ལ་སཆེམེས་ཐགོ་གོཙངོ་བཅདི་དིངོ་། དིངོགོས་
འཛེའིན་ནན་འཛེའིན་བྱཆེདི་པོ། བཅགོས་སྐྱེགོངོ་བྱཆེདི་ཐབས་ཞིསྤྱིབ་ཕྲ་ཅན་ཏུ་
གོཏོགོངོ་བ། ནན་མེགོ་དིངོ་ཞིསྤྱིབ་ཕྲའསྤྱི་ངོངོ་དིགོ་ཐཆེརི་ལཆེགོས་བཅགོས་
དིམེ་འཛེའིན་བྱཆེདི་པོ། ཐགོ་གོསུབ་དིགོ་དིམེ་ལགོ་བསྟོརི་བཅས་བྱས་
ནས། རྩོ་བ་ནས་མེངོགོན་མེཆེདི་རྐྱེཆེན་ངོན་གོཙངོ་སཆེལ་དིངོ་། ནགོརི་
འཛེཚོལ་འགོགོགོ་པོ། ཉཆེན་ཁ་སྔོགོན་འགོགོགོ་བཅས་བྱཆེདི་དིགོགོས།
ཚཚོགོས་འདུས་བླངོ་བྱ་བཏོགོན་དིགོན། འགོན་འཁྲིསྤྱི་ཁ་གོསལ་

དིངོ་། མེཉམེ་ལས་ལ་ཤུགོས་སྣོགོན། ཁགོངོས་གོཏོགོགོས་དིགོ་དིམེ་གྱིསྤྱི་
འགོན་འཁྲིསྤྱི་དིངོ་། སྡོཆེ་ཁགོ་ལྟ་སྐུལ་དིགོ་དིམེ་གྱིསྤྱི་འགོན་འཁྲིསྤྱི། ལས་
བདིགོ་ཁྲིསྤྱིམེས་བཀགོདི་འགོན་འཁྲིསྤྱི་བཅས་དིགོན་འཁྱོགོལ་བྱཆེདི་པོ་ལ་
བརྟོཆེན་ནས། མེཉམེ་འཛེའིན་མེཉམེ་སྒྲུབ་ཀྱིསྤྱི་སྒྲིསྤྱིལ་ཤུགོས་ཆེགོས་
པོརི་བྱཆེདི་དིགོགོས། དུས་བཅདི་ཁ་གོསལ་དིངོ་། མེགྱིགོགོས་མྱུརི་
བཅགོས་སྐྱེགོངོ་བྱས་ཏོཆེ། བྱཆེ་བྲིགོ་གོསྤྱི་ལས་དིགོན་ཁྲིགོདི་ཅསྤྱི་ཙམེ་མྱུརི་ཐུབ་ན་
དིཆེ་ཙམེ་མྱུརི་བ་དིངོ་། ཅསྤྱི་ཙམེ་སྔོ་ཐུབ་ན་དིཆེ་ཙམེ་སྔོ་ཐུབ་པོརི་བྱས་
ཏོཆེ། ལས་དིགོན་སགོ་སགོ་མུ་མེཐུདི་དུ་སྔོགོན་ལ་སྒྲུབ་དིགོགོས། གོགོ་རིསྤྱིམེ་
ལྡན་པོ་དིངོ་དིངོགོས་ཕན་དིགོན་གོཉཆེརི་བྱས་ནས། གོནདི་དིགོན་གྱིསྤྱི་ཁྲིསྤྱིདི་
ཕྱིགོགོས་དིངོ་། དིམེསྤྱིགོས་ཚདི་ཀྱིསྤྱི་ཁྲིསྤྱིདི་ཕྱིགོགོས། མེཇུགོ་འབྲིས་ཀྱིསྤྱི་
ཁྲིསྤྱིདི་ཕྱིགོགོས་བཅས་རྒྱུན་འཁྱོགོངོས་བྱས་ནས། གོཙཚོ་གོནདི་འབུརི་
ཐགོན་དིངོ་གོནདི་དིགོན་ཡངོ་དིགོ་ངོངོ་འཚཚོལ་བརི་བྱཆེདི་པོ་དིངོ་། དིབྱཆེ་
ཞིསྤྱིབ་ནན་ཏོན་དིངོ་དིགོ་ཐཆེརི་བཅགོས་སྐྱེགོངོ་དིམེ་འཛེའིན་བྱས་ཏོཆེ། ཉཆེན་
ཁ་ཚབས་ཆེཆེན་སྔོགོན་འགོགོགོ་དིངོ་ཐགོ་གོཅགོདི་ཏོན་ཏོསྤྱིགོ་བྱཆེདི་དིགོགོས།
ཞིསྤྱིངོ་ཆེཆེན་ཏོངོ་ཨུའསྤྱི་རྒྱུན་ཨུའམེ། རྒྱུན་ལས་ཧྲཆེངོ་ཀྲངོ་གོཞིགོན་

པོ་ཝེངོ་ཝེཆེ་ཏུངོ་གོསྤྱིས་ཚཚོགོས་འདུརི་མེགོགོ་འཛེའིན་བྱས་པོ་དིངོ་། ཧྲཆེངོ་
ཀྲངོ་གོཞིགོན་པོ་ཁགོངོ་ཡུངོ་ཚཚོགོས་འདུརི་ཞུགོས།
ཚཚོགོས་འདུའསྤྱི་ཐགོགོ་འབྲིཆེལ་ཡགོདི་གྲགོངོ་ཁྱོཆེརི་དིངོ་ཁུལ་དིངོ་སྡོཆེ་

ཁགོ་བཅས་ཀྱིསྤྱིས་བྱ་བའསྤྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ། །

ཞིཀྱིང་ཆེཟེན་ཡོསྐྱོངས་ཀྱིཀྱི་རང་སྐྲུན་སྡོསྐྱོད་ཁང་གིཀྱི་བདཟེ་འཇགིས་ཐོད་ཀྱིཀྱི་མོངསྐྱོན་མོཟེད་རྐྱེཟེན་ངན་གྲལ་བཤེཟེར་དང་ཆེཟེད་དམོཀྱིགིས་བཅིསྐྱོས་སྐྱོསྐྱོང་གིཀྱི་བརྙན་འཕྲིཀྱིན་བཀོསྐྱོད་གིཏོསྐྱོང་ཚོཚོགིས་འདུ་བསྡུས་པ།
ཝུའུ་ཞའོ་ཅུན་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་ཤིང་གཏམ་བཤད།


