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ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་སི་ཁྲོན་དུ་རྟོག་ཞིབ་མཛད་སྐབས་ནན་གྱིས་བསྟན་དོན།

འཕེརེལེ་རྒྱས་ཀྱིཉི་འདུ་ཤེརེས་གསར་པ་དེརེ་རང་འགུལེ་གྱིཉིས་འཕེརེལེ་རྒྱས་ཀྱིཉི་ཆགས་སྟེངས་གསར་པའཉི་ནང་འདྲེརེས་
སུ་བཅུག་སྟེརེ། འཐབ་ལེམ་གསར་པའཉི་སྟེརེང་སཉི་ཁྲོགོན་འཕེརེལེ་རྒྱས་ཀྱིཉི་ལེརེའུ་གསར་པ་ཧུར་ཐག་གཉིས་འབྲིཉི་དེགགོས།

ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དོབྱང་གསྤྱི་སྤྱིསྤྱི་ཁྱོབོ་ཧྲུའུ་ཅསྤྱིའིམ་རྒྱལ་ཁེབོ་ཀྱིསྤྱི་
ཀྲུའུ་ཞསྤྱི། ཀྲུང་དོབྱང་དོམག་ཨུའིསྤྱི་ཀྲུའུ་ཞསྤྱི་ཞསྤྱི་ཅསྤྱིན་ཕིསྤྱིང་གསྤྱིསི་ཉེབྱེ་
ཆོརི་སིསྤྱི་ཁྲོསྐྱོན་དུ་རྟསྐྱོག་ཞསྤྱིབོ་མཛདོ་སྐབོསི་ནན་གྱིསྤྱིསི་བོསྟོན་དོསྐྱོན།
ཏོང་ཀྲུང་དོབྱང་གསྤྱི་ཇུསི་ཆོསྐྱོདོ་བོཀོསྐྱོདོ་སྒྲིསྤྱིག་མཐོའི་གཅསྤྱིག་ཏུ་ལག་
ལབྱེ ན ་མཐོརི་ཕྱིསྤྱི ན ་བྱབྱེ དོ ་པ་དོང་། རླིབོསི་ཆོབྱེ ་ བོའིསྤྱི ་ ཏོང་འིཛུགསི་
སྙིསྤྱིང་སྟོསྐྱོབོསི་དོརི་སྤེབྱེལ་གཏོསྐྱོང་བོ། བོརྟན་ཐོསྐྱོག་ཡོརི་འིཕིབྱེལ་གྱིསྤྱི་བྱ་
བོའིསྤྱི་སྤྱིསྤྱིའིསྤྱི་བྱབྱེདོ་ཕྱིསྐྱོགསི་རྒྱུན་འིཁྱོསྐྱོངསི་བྱབྱེདོ་པ། འིཕིབྱེལ་རྒྱསི་ཀྱིསྤྱི་
འིདུ་ཤེབྱེ སི ་གསིརི་པ་ཆོ་ཚང་དོང་ཡོང་དོག་དོང་ཁྱོསྐྱོ ན ་ཡོསྐྱོ ང སི་
བོཅསི་ཀྱིསྤྱི་སྒོསྐྱོ་ནསི་ལག་བོསྟོརི་བྱབྱེདོ་པ། རིང་འིགུལ་གྱིསྤྱིསི་འིཕིབྱེལ་
རྒྱསི་ཀྱིསྤྱི་ཆོགསི་སྟོངསི་གསིརི་པརི་ཞབོསི་ཞུ་སྒྲུབོ་པ་དོང་དོབྱེའིསྤྱི་
ནང་དུ་ཞུགསི་པ། རིསྤྱི མ སི་ནདོ་སྔོསྐྱོ ན ་འིགསྐྱོ ག ་ཚཚོ དོ ་འིཛཛི ན ་དོང་
དོཔལ་འིབྱསྐྱོརི་སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགསི་འིཕིབྱེལ་རྒྱསི་གཉེསྤྱིསི་གཅསྤྱིག་གྱུརི་འིཆོརི་
འིགསྐྱོདོ་བྱབྱེདོ་པ། དོཔལ་འིབྱསྐྱོརི་བོརྟན་བོརླིསྤྱིང་ངང་འིཕིབྱེལ་རྒྱསི་
ཡོསྐྱོང་བོ་རྒྱུན་འིཁྱོསྐྱོངསི་བྱབྱེདོ་པ། སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགསི་ཀྱིསྤྱི་སྤྱིསྤྱི་ཡོསྐྱོངསི་བོརྟན་
བོརླིསྤྱིང་ཡོསྐྱོང་བོ་རྒྱུན་སྲུང་དོང་། སིསྤྱི་ཁྲོསྐྱོན་བོཅསྐྱོསི་སྐྱསྐྱོང་དོང་སིསྤྱི་ཁྲོསྐྱོན་
དོརི་སྤེབྱེལ་གཏོསྐྱོང་བོའིསྤྱི་སྐསི་རིསྤྱིམ་གསིརི་པརི་སྤེསྐྱོ་བོ་བོཅསི་བྱསི་
ཏོབྱེ། སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགསི་རིསྤྱིང་ལུགསི་དོབྱེང་རིབོསི་ཅན་གྱིསྤྱི་རྒྱལ་ཁེབོ་ཁྱོསྐྱོན་
ཡོསྐྱོངསི་ནསི་འིཛུགསི་སྐྲུན་བྱབྱེདོ་པའིསྤྱི་འིཐོབོ་ལམ་གསིརི་པའིསྤྱི་
སྟོབྱེང་སིསྤྱི་ཁྲོསྐྱོན་འིཕིབྱེལ་རྒྱསི་ཀྱིསྤྱི་ལབྱེའུ་གསིརི་པ་ཧུརི་ཐོག་གསྤྱིསི་འིབྲིསྤྱི་
བོ་དོང་། བྱ་སྤྱིསྐྱོདོ་དོངསྐྱོསི་ལ་བོརྟབྱེན་ནསི་ཏོང་གསྤྱི་ཚཚོགསི་ཆོབྱེན་ཉེསྤྱི་ཤུ་
པ་བོདོབྱེ་བླག་ངང་འིཚཚོགསི་པརི་བོསུ་མ་བྱབྱེདོ་དོགསྐྱོསི།
ཟླ6པའིསྤྱི་ཚཚེསི8ཉེསྤྱིན། ཞསྤྱི་ཅསྤྱིན་ཕིསྤྱིང་སིསྤྱི་ཁྲོསྐྱོན་ཞསྤྱིང་ཆོབྱེན་ཏོང་
ཨུའིསྤྱི ་ ཧྲུའུ་ཅསྤྱི ་ ཝང་ཞའིསྐྱོ ་ ཧུའིབྱེ ་ དོང་ཧྲབྱེ ང ་ཀྲང་ཧསྐྱོ ང ་ཆོང་གཉེསྤྱི སི ་ཀྱིསྤྱི ་
ཕིབྱེབོསི་རིསྐྱོགསི་འིསྐྱོག སྔོ་རྗེབྱེསི་སུ་མབྱེ་ཧྲན་དོང་དོབྱསྤྱི་པསྤྱིང་སིསྐྱོགསི་ཀྱིསྤྱི་
སི་ཆོརི་ཕིབྱེབོསི་ནསི། ཞསྤྱིང་སྡེབྱེ་དོང་རིསྤྱིག་དོངསྐྱོསི་སྲུང་སྐྱསྐྱོབོ་སྡེབྱེ་ཁེག
སློསྐྱོབོ་གྲྭ། ཁེབྱེ་ལསི་སིསྐྱོགསི་ཀྱིསྤྱི་གནསི་ཚུལ་ལ་བོརྟག་ཞསྤྱིབོ་མཛདོ།
ཟླ6པའིསྤྱི་ཚཚེསི1ཉེསྤྱིན། སིསྤྱི་ཁྲོསྐྱོན་གཡོག་རྔ་རུ་ཚདོ་རིསྤྱིམ6.1
ཅན་གྱིསྤྱི་སི་ཡོསྐྱོམ་བྱུང་བོརི། ཞསྤྱི་ཅསྤྱིན་ཕིསྤྱིང་གསྤྱིསི་དོབྱེ་མ་ཐོག་ཏུ་མཛུབོ་
སྟོསྐྱོན་གལ་ཆོབྱེན་གནང་སྟོབྱེ། སིསྤྱི་ཁྲོསྐྱོན་ཞསྤྱིང་ཆོབྱེན་ཏོང་ཨུ་དོང་ཞསྤྱིང་
ཆོབྱེན་སྲསྤྱིདོ་གཞུང་གསྤྱིསི་ནུསི་ཤུགསི་ཡོསྐྱོདོ་རྒུ་བོཏོསྐྱོན་ནསི་མྱུརི་སྐྱསྐྱོབོ་
རྒུདོ་སྐྱསྐྱོབོ་བྱབྱེདོ་པ་དོང་། རྐྱེབྱེན་ལམ་དུ་ཤེསྐྱོརི་མཁེན་གྱིསྤྱི་ཁྱོསྤྱིམ་མསྤྱི་ལ་
སིབྱེམསི་གསིསྐྱོ་བྱབྱེདོ་པ། རྨོསི་སྐྱསྐྱོན་ཕིསྐྱོག་པའིསྤྱི་མང་ཚཚོགསི་དུསི་ཐོསྐྱོག་
ཏུ་སྐྱསྐྱོབོ་བོཅསྐྱོསི་བྱབྱེདོ་པ་བོཅསི་ཀྱིསྤྱིསི། གནསྐྱོདོ་ཐོབྱེབོསི་མང་ཚཚོགསི་
ཀྱིསྤྱི་འིཚཚོ་བོ་བོཀོསྐྱོདོ་སྒྲིསྤྱིག་ལབྱེགསི་པསྐྱོ་དོང་ཡོང་བོསྐྱརི་གནསྐྱོདོ་འིཚཚེ་
ཐོབྱེབོསི་པརི་འིགསྐྱོག་སྲུང་ལབྱེགསི་པསྐྱོ་བྱབྱེདོ་དོགསྐྱོསི་ལ། གནསྐྱོདོ་ཕྱིསྤྱིའིསྤྱི་
བོསྐྱརི་སྐྲུན་དོམ་འིཛཛི ན ་བྱསི་ཏོབྱེ ། རྒྱུན་ལྡན་གྱིསྤྱི ་ཐོསྐྱོ ན ་སྐྱབྱེ དོ ་དོང་
འིཚཚོ་བོའིསྤྱི་སྒྲིསྤྱིག་ལམ་མྱུརི་དུ་སློརི་གསིསྐྱོ་བྱབྱེདོ་དོགསྐྱོསི་པའིསྤྱི་བླང་བྱ་
བོཏོསྐྱོན། ཀྲུང་དོབྱང་འིབྲིབྱེལ་ཡོསྐྱོདོ་སྡེབྱེ་ཁེག་གསྤྱིསི་མྱུརི་དུ་རྒྱལ་ཁེབོ་
སི་ཡོསྐྱོམ་གྱིསྤྱི་རིསྤྱིམ་པ་གསུམ་པའིསྤྱི་བྲིབྱེལ་བོསྟུན་ཁེ་གཏོདོ་འིཇེལ་
མགསྐྱོ་བོརྩམསི་པ་དོང་། སིསྤྱི་ཁྲོསྐྱོན་ཞསྤྱིང་ཆོབྱེན་ཏོང་ཨུ་དོང་ཞསྤྱིང་ཆོབྱེན་
སྲསྤྱིདོ་གཞུང་གསྤྱིསི་མགྱིསྐྱོགསི་མྱུརི་སྒོསྐྱོསི་ཡོསྐྱོམ་འིགསྐྱོག་རྒུདོ་སྐྱསྐྱོབོ་བྱ་
བོ་རྩ་འིཛུགསི་བྱསི་ནསི་སྤེབྱེལ་ཏོབྱེ། རྨོསི་མ་མྱུརི་སྐྱསྐྱོབོ་ཀྱིསྤྱི་བོགྲསྐྱོདོ་
ལམ་ཤེརི་གཏོསྐྱོང་བྱསི་ཐོསྐྱོག རྨོསི་མ་སྐྱསྐྱོབོ་བོཅསྐྱོསི་ཀྱིསྤྱི་བྱ་བོ་ནུསི་
ཤུགསི་ཡོསྐྱོདོ་རྒུསི་ལབྱེགསི་པསྐྱོརི་བོསྒྲུབོསི་པ་དོང་གནསྐྱོདོ་ཐོབྱེབོསི་
མང་ཚཚོགསི་དུསི་ཐོསྐྱོག་ཏུ་སྤེསྐྱོ་བོསྒྱུརི་དོང་བོཀོསྐྱོདོ་སྒྲིསྤྱིག་བྱསི། མསྤྱིག་

སྔོརི་གནསྐྱོདོ་ཐོབྱེབོསི་མང་ཚཚོགསི་མང་ཆོབྱེ་ཤེསྐྱོསི་ཕྱིསྤྱིརི་ཁྱོསྤྱིམ་དུ་ལསྐྱོག་
ཡོསྐྱོདོ་པསི། སིསྤྱི་ཁྲོསྐྱོན་གྱིསྤྱིསི་ཞསྤྱིང་ཆོབྱེན་རིསྤྱིམ་པའིསྤྱི་སི་ཡོསྐྱོམ་གྱིསྤྱི་རིསྤྱིམ་པ་
གསུམ་པའིསྤྱི་བྲིབྱེལ་བོསྟུན་ཁེ་གཏོདོ་འིཇེལ་མཚམསི་བོཞག་སྟོབྱེ།
སློརི་གསིསྐྱོ་བོསྐྱརི་སྐྲུན་གྱིསྤྱི་དུསི་རིསྤྱིམ་དུ་ཞུགསི།
རྟསྐྱོག་ཞསྤྱིབོ་ཀྱིསྤྱི་སྐབོསི་སུ། ཞསྤྱི་ཅསྤྱིན་ཕིསྤྱིང་གསྤྱིསི་རྨོསི་ཕིསྐྱོག་མསྤྱི་
སྣའིསྤྱི་སྐྱསྐྱོབོ་བོཅསྐྱོསི་དོང་གནསྐྱོདོ་ཁུལ་མསྤྱི་དོམངསི་ཀྱིསྤྱི་ཐོསྐྱོན་སྐྱབྱེདོ་དོང་
འིཚཚོ་བོརི་ཐུགསི་ཁུརི་ཆོབྱེན་པསྐྱོ་མཛདོ་དོབྱེ། ཡོསྐྱོམ་འིགསྐྱོག་རྒུདོ་སྐྱསྐྱོབོ་ཀྱིསྤྱི་
འིཕིབྱེལ་རིསྤྱིམ་གནསི་ཚུལ་ལ་རྒྱུསི་ལསྐྱོན་ཟིབོ་མསྐྱོ་གནང་བོ་དོང་། སིསྤྱི་
ཁྲོསྐྱོན་ཞསྤྱིང་ཆོབྱེན་ཏོང་ཨུ་དོང་ཞསྤྱིང་ཆོབྱེན་སྲསྤྱིདོ་གཞུང་གསྤྱིསི་མུ་མཐུདོ་དུ་
རྨོསི་མ་སྐྱསྐྱོབོ་བོཅསྐྱོསི་བྱ་བོ་ལབྱེགསི་པསྐྱོརི་སྒྲུབོ་པ་དོང་། གནསྐྱོདོ་ཐོབྱེབོསི་
མང་ཚཚོགསི་ལ་སིབྱེམསི་གསིསྐྱོ་བྱབྱེདོ་པརི་ཤུགསི་སྣསྐྱོན་པ། རྐྱེབྱེན་ལམ་དུ་
ཤེསྐྱོརི་བོའིསྤྱི་འིདོསི་འིཇུག་བྱ་བོ་ཐོག་གཅསྐྱོདོ་ལབྱེགསི་པསྐྱོ་དོང་དོབྱེའི་སྤྱི ཁྱོསྤྱིམ་
མསྤྱི་ལ་སིབྱེམསི་གསིསྐྱོ་བྱསི་ཏོབྱེ། གནསྐྱོདོ་ཐོབྱེབོསི་མང་ཚཚོགསི་བོཀོསྐྱོདོ་སྒྲིསྤྱིག་
ལབྱེགསི་པསྐྱོ་དོང་གཞསྤྱི་རྩའིསྤྱི་འིཚཚོ་བོའིསྤྱི་དོངསྐྱོསི་རྫིསི་མཁེསྐྱོ་འིདོསྐྱོན་ལ་
འིགན་སྲུང་བྱབྱེདོ་དོགསྐྱོསི་པརི་མ་ཟིདོ། སློརི་གསིསྐྱོ་བོསྐྱརི་སྐྲུན་འིཆོརི་
འིགསྐྱོདོ་ལབྱེགསི་པསྐྱོརི་བོཀོསྐྱོདོ་དོབྱེ། ལག་ལབྱེན་དོམ་འིཛཛིན་བྱབྱེདོ་པ་
དོང་། གནསྐྱོདོ་ཐོབྱེབོསི་མང་ཚཚོགསི་ཀྱིསྤྱིསི་སྔོ་མསྐྱོ་ནསི་རྒྱུན་ལྡན་གྱིསྤྱི་ཐོསྐྱོན་
སྐྱབྱེ དོ ་དོང་འིཚཚོ ་ བོ་སློརི་གསིསྐྱོ ་ ཐུབོ་པརི་རིསྐྱོ ག སི་འིདོབྱེ ག སི་བྱབྱེ དོ ་
དོགསྐྱོསི་པའིསྤྱི་མངག་བོཅསྐྱོལ་གནང་།
ཚཚེསི8ཉེསྤྱིན་གྱིསྤྱི་སྔོ་དྲོསྐྱོརི། ཞསྤྱི་ཅསྤྱིན་ཕིསྤྱིང་མབྱེ་ཧྲན་གྲསྐྱོང་ཁྱོབྱེརི་ཏུང་
ཕིསྐྱོ་ཆུསི་ཐོའིབྱེ་ཧསྤྱི་གྲསྐྱོང་རྡལ་ཡུང་ཧྥེབྱེང་སྡེབྱེ་བོ་རུ་ཕིབྱེབོསི་ཏོབྱེ་རྟསྐྱོག་ཞསྤྱིབོ་
དོང་བོརྟག་ཞསྤྱིབོ་མཛདོ། ཡུང་ཧྥེབྱེང་སྡེབྱེ་བོསི་འིབྲིསི་ཐོསྐྱོན་ལསི་དོང་
ལག་རྩལ་གྱིསྤྱི་དོགབྱེ་མཚན་ལ་བོརྟབྱེན་ནསི། ཞསྤྱིང་ཆོབྱེན་ཡོསྐྱོངསི་ཀྱིསྤྱི་
གཞསྤྱི་ཁྱོསྐྱོན་ཆོབྱེསི་ཆོབྱེ་བོའིསྤྱི་འིབྲིསི་ཀྱིསྤྱི་རིསྤྱིགསི་སྣ་གསིརི་པ་དོང་ལག་
རྩལ་གསིརི་པའིསྤྱི་ཚཚོདོ་ལྟ་རྟབྱེན་གཞསྤྱི་བོཙུགསི་ཡོསྐྱོདོ། ཚདོ་གཞསྤྱི་
མཐོསྐྱོ་བོའིསྤྱི་འིབྲིསི་འིདོབྱེབོསི་འིཛུགསི་རྟབྱེན་གཞསྤྱི་རུ། ཞསྤྱི་ཅསྤྱིན་ཕིསྤྱིང་
གསྤྱི སི ་སྡེབྱེ ་ བོ་ཧྲསྤྱི ལ ་པསྐྱོ འི ་ཛི གནསི་ཚུལ་མཚམསི་སྦྱོསྐྱོ རི ་ལ་གསིན་
རྗེབྱེ སི ། ཁེསྐྱོ ་ ཚཚོ སི ་འིབྲུ་རིསྤྱི ག སི་འིདོབྱེ བོ སི་འིཛུགསི་རྒྱུན་འིཁྱོསྐྱོ ང སི་
བྱསི་ཏོབྱེ་རྒྱལ་ཁེབོ་ཀྱིསྤྱི་འིབྲུ་རིསྤྱིགསི་བོདོབྱེ་འིཇེགསི་འིགན་སྲུང་བྱབྱེདོ་
ཐོབོསི་ལ་ཁེསི་ལབྱེན་མཛདོ། ཞསྤྱི་ཅསྤྱིན་ཕིསྤྱིང་གསྤྱིསི་ནན་གྱིསྤྱིསི་བོསྟོན་
དོསྐྱོ ན ། ཁྲོབྱེ ན ་ཏུའུ་གཞསྐྱོ ང ་ལ་སྔོརི་ནསི“ ཁྲོབྱེ ན ་ཏུའུ་ལྷ་ཡོསྤྱི ་ གྲསྐྱོ ང ་
ཁྱོབྱེརི ”ཞབྱེསི་པའིསྤྱི་མཚན་སྙིན་ཐོསྐྱོབོ་ཡོསྐྱོདོ་པསི། རྨོསྐྱོ་ཞསྤྱིང་གསྤྱི་དོམརི་
ཐོསྤྱི ག ་བོརྟན་སྲུང་དོང་། འིབྲུ་ཐོསྐྱོ ན ་གཤེསྤྱི ན ་སི་འིདོསྤྱི རི ་སྲུང་སྐྱསྐྱོ བོ ་
ལབྱེ གསི་པསྐྱོ ་དོང་འིབྲུ་རིསྤྱི གསི་ཐོསྐྱོ ན་སྐྱབྱེ དོ་དོམ་འིཛཛི ན་ནན་འིཛཛི ན་
བོཅསི་བྱསི་ཏོབྱེ། དུསི་རིབོསི་གསིརི་པརི་ཆུ་ཚདོ་སྔོརི་ལསི་མཐོསྐྱོ་
བོའིསྤྱི“ ལྷའིསྤྱི་འིབྲུ་མཛཚོདོ ”
བོསྐྲུན་དོགསྐྱོསི།
ཞསྤྱི་ཅསྤྱིན་ཕིསྤྱིང་གསྤྱིསི་གྲསྐྱོང་གསིབྱེབོ་དོརི་སྤེབྱེལ་ལ་སྐུལ་འིདོབྱེདོ་
གཏོསྐྱོ ང ་བོའིསྤྱི ་ གནསི་ཚུལ་ལ་ཐུགསི་ཁུརི་ཆོབྱེ ན ་པསྐྱོ ་ གནང་གསྤྱི ན ་
འིདུག ཁེསྐྱོང་རྐང་ཐོང་དུ་ཕིབྱེབོསི་ནསི་ཡུང་ཧྥེབྱེང་སྡེབྱེ་བོའིསྤྱི་བོཙཚོག་ཆུ་
ཐོག་གཅསྐྱོདོ་རྫིསྤྱིང་བུ་དོང་སྡེབྱེ་བོའིསྤྱི་རྣམ་པརི་གཟིསྤྱིགསི་ཤེསྤྱིང་། སྡེབྱེ་
བོའིསྤྱི་འིཕྲོསྐྱོདོ་བོསྟོབྱེན་སི་ཚཛིགསི་ལ་རྟསྐྱོག་ཞསྤྱིབོ་མཛདོ་དོབྱེ། སྡེབྱེ་བོ་དོབྱེསི་
མསྤྱི་སྡེསྐྱོདོ་ཁེསྐྱོརི་ཡུག་ལབྱེགསི་བོཅསྐྱོསི་དོང་ཞསྤྱིང་སྡེབྱེའིསྤྱི་རིསྤྱིམསི་ནདོ་སྔོསྐྱོན་
འིགསྐྱོག་ཚཚོདོ་འིཛཛིན་བྱ་བོ་ལབྱེགསི་པསྐྱོརི་སྒྲུབོ་པའིསྤྱི་གནསི་ཚུལ་ལ་
རྒྱུསི་ལསྐྱོན་ཟིབོ་མསྐྱོ་གནང་། ཞསྤྱི་ཅསྤྱིན་ཕིསྤྱིང་གསྤྱིསི་ནན་གྱིསྤྱིསི་བོསྟོན་
དོསྐྱོ ན ། ཡུལ་མསྤྱི ་ རྣམསི་ཀྱིསྤྱི སི ་ལྟསྐྱོ ་ རྒྱབོ་ལ་སིབྱེ མ སི་ཁྲོལ་བྱབྱེ དོ ་མ་

དོགསྐྱོསི་ན། ཆོབྱེསི་སིབྱེམསི་ཁུརི་བྱབྱེདོ་སི་ནསྤྱི་སྨན་བོཅསྐྱོསི་ཀྱིསྤྱི་གནདོ་
དོསྐྱོན་ཡོསྤྱིན་ངབྱེསི། གྲསྐྱོང་གསིབྱེབོ་ཀྱིསྤྱི་འིཕྲོསྐྱོདོ་བོསྟོབྱེན་མ་ལག་འིཛུགསི་
སྐྲུན་བྱབྱེདོ་ཤུགསི་ཆོབྱེ་རུ་བོཏོང་ནསི། རྒྱ་ཆོབྱེའིསྤྱི་ཞསྤྱིང་པ་མང་ཚཚོགསི་
ཀྱིསྤྱི ་ གཞསྤྱི ་ རྩའིསྤྱི ་ སྨན་བོཅསྐྱོ སི ་འིགན་སྲུང་ལབྱེ ག སི་པསྐྱོ ་ བྱབྱེ དོ ་དོགསྐྱོ སི །
ཏོང་གསྤྱི ་ གཞསྤྱི ་ རིསྤྱི མ ་རྩ་འིཛུགསི་འིཛུགསི་སྐྲུན་ལབྱེ ག སི་པསྐྱོ ་ བྱསི་
ཏོབྱེ། ཡུལ་མསྤྱི་རྣམསི་ཀྱིསྤྱི་སྣབྱེ་ཁྲོསྤྱིདོ་དོབྱེ་དོབུལ་ཕིསྐྱོངསི་ལསི་ཐོརི་རྗེབྱེསི་
མུ་མཐུདོ་དུ་གྲསྐྱོང་གསིབྱེབོ་དོརི་སྤེབྱེལ་ལ་སྐུལ་འིདོབྱེདོ་གཏོསྐྱོང་དོགསྐྱོསི།
ཚཚེསི8ཉེསྤྱིན་གྱིསྤྱི་ཕྱིསྤྱི་དྲོསྐྱོརི། ཞསྤྱི་ཅསྤྱིན་ཕིསྤྱིང་དོབྱསྤྱི་པསྤྱིང་གྲསྐྱོང་ཁྱོབྱེརི་དུ་
ཕིབྱེབོསི་ཏོབྱེ་རྟསྐྱོག་ཞསྤྱིབོ་མཛདོ། འིབྲིསྤྱི་ཆུ་དོང་གསིབྱེརི་ལྡན་ཆུ་བོསྐྱོ། མབྱེན་
ཅང་གཙང་བོསྐྱོ་བོཅསི་དོབྱསྤྱི་པསྤྱིང་གྲསྐྱོང་ཁྱོབྱེརི་གྱིསྤྱི་མཁེརི་དོཀྱིསྤྱིལ་དུ་འིདྲོབྱེསི་
ཡོསྐྱོདོ་པསི། གཙང་གསུམ་མཉེམ་དུ་འིདྲོབྱེསི་པའིསྤྱི་བོརྗེསྤྱིདོ་ཉེམསི་ལྡན་
པའིསྤྱི་རྣམ་པ་ཞསྤྱིག་ཆོགསི་ཡོསྐྱོདོ། དོབྱསྤྱི་པསྤྱིང་ནསྤྱི་ཆུ་ལ་བོརྟབྱེན་ནསི་ཆོགསི་
ཡོསྐྱོདོ་ལ།“ ལབྱེ་དོབོརི་སྟོསྐྱོང་གསྤྱི་འིབྲིསྤྱི་ཆུའིསྤྱི་གྲསྐྱོང་ཁྱོབྱེརི་དོང་པསྐྱོ ”
ཞབྱེསི་པའིསྤྱི་
མཚན་སྙིན་ཐོསྐྱོབོ་ཡོསྐྱོདོ། ལསྐྱོ་ངསྐྱོ་མང་པསྐྱོའི་ཛི རིསྤྱིང་ལ་བོསྟུདོ་མརི་བོཅསྐྱོསི་
སྐྱསྐྱོང་བྱསི་པ་བོརྒྱུདོ། གཙང་གསུམ་འིགྲམ་ངསྐྱོགསི་ཀྱིསྤྱི་ཡུལ་ལྗོསྐྱོངསི་
སྔོརི་ལསི་མཛཚེསི་པརི་གྱུརི་ཏོབྱེ། མསྤྱི་དོམངསི་མང་ཚཚོགསི་ཆོབྱེསི་
དོགའི་བོའིསྤྱི་ཆུ་ངསྐྱོགསི་སྤྱིསྤྱི་གླིསྤྱིང་དུ་གྱུརི་ཡོསྐྱོདོ། ཞསྤྱི་ཅསྤྱིན་ཕིསྤྱིང་གཙང་
གསུམ་ཆུ་མགསྐྱོ་རུ་ཕིབྱེབོསི་ཏོབྱེ། གཙང་གསུམ་འིདྲོབྱེསི་མཚམསི་ལ་
རྒྱང་གཟིསྤྱིགསི་གནང་བོ་དོང་། སི་གནསི་ཀྱིསྤྱིསི་འིབྲིསྤྱི་ཆུའིསྤྱི་འིབོབོ་
རྒྱུདོ་ཀྱིསྤྱི་སྐྱབྱེ་ཁེམསི་ཉེམསི་གསིསྐྱོ་སྲུང་སྐྱསྐྱོང་དོང་འིབྲིསྤྱི་ཆུའིསྤྱི་འིབོབོ་རྒྱུདོ་
དུ་ཉེ་འིཛཛིན་པ་གཏོན་འིགསྐྱོག་བྱསི་པའིསྤྱི་གནསི་ཚུལ་མཚམསི་སྦྱོསྐྱོརི་
བྱསི་པརི་གསིན། ཞསྤྱི་ཅསྤྱིན་ཕིསྤྱིང་གསྤྱིསི་བོསྟོན་དོསྐྱོན། འིབྲིསྤྱི་ཆུའིསྤྱི་འིབོབོ་
རྒྱུདོ་ཀྱིསྤྱི་སྐྱབྱེ་ཁེམསི་ཁེསྐྱོརི་ཡུག་ལ་སྲུང་སྐྱསྐྱོབོ་ལབྱེགསི་པསྐྱོ་བྱབྱེདོ་རྒྱུ་ནསྤྱི།
འིབྲིསྤྱི་ཆུའིསྤྱི་དོཔལ་འིབྱསྐྱོརི་རྒྱུདོ་སྤུསི་ཚདོ་མཐོསྐྱོ་བོའིསྤྱི་སྒོསྐྱོ་ནསི་འིཕིབྱེལ་
རྒྱསི་འིགྲསྐྱོ་བོའིསྤྱི་སྔོསྐྱོན་འིགྲསྐྱོའི་ཛིཆོ་རྐྱེབྱེན་ཡོསྤྱིན་ལ། ཀྲུང་ཧྭའིསྤྱི་དོཔལ་ཡོསྐྱོན་
འིབྱུང་ཁུངསི་ལ་སྲུང་སྐྱསྐྱོང་བྱབྱེདོ་པའིསྤྱི་དོགསྐྱོསི་ངབྱེསི་ཀྱིསྤྱི་བླང་བྱའིང་
ཡོསྤྱིན། སིསྤྱི་ཁྲོསྐྱོན་ནསྤྱི་འིབྲིསྤྱི་ཆུའིསྤྱི་སྟོསྐྱོདོ་རྒྱུདོ་དུ་གནསི་པསི། སྤྱིསྤྱི་ཡོསྐྱོངསི་
འིདུ་ཤེབྱེསི་ཇེབྱེ་དྲོག་དོང་སྟོསྐྱོདོ་རྒྱུདོ་འིདུ་ཤེབྱེསི་འིཛུགསི་པ་དོང་སྲ་
བོརྟན་དུ་བོཏོང་ནསི། བླསྐྱོ་བོརྟན་འིགྱུརི་མབྱེདོ་ཀྱིསྤྱིསི་མཉེམ་དུ་སྲུང་
སྐྱསྐྱོང་ཆོབྱེན་པསྐྱོ་བྱབྱེདོ་པ་དོང་གསིརི་སྤེབྱེལ་ཆོབྱེན་པསྐྱོ་མསྤྱི་བྱབྱེདོ་པའིསྤྱི་བྱབྱེདོ་
ཕྱིསྐྱོགསི་ལག་བོསྟོརི་བྱསི་ཏོབྱེ། འིབྲིསྤྱི་ཆུ་སྟོསྐྱོདོ་རྒྱུདོ་ཀྱིསྤྱི་སྐྱབྱེ་ཁེམསི་སྲུང་
ཡོསྐྱོལ་བོརྟན་པསྐྱོརི་འིཛུགསི་པ་དོང་གཙང་ཆུ་དྭངསི་མསྐྱོ་འིདོསྤྱིརི་སྲུང་
སྐྱསྐྱོང་ལབྱེགསི་པསྐྱོ་བྱབྱེདོ་དོགསྐྱོསི།
སྔོསྐྱོན་དོཔག་ལྟརི་ན་དོ་ལསྐྱོརི་རིང་རྒྱལ་དུ་སློསྐྱོབོ་ཆོབྱེན་གྱིསྤྱི་མཐོརི་
ཕྱིསྤྱིན་སློསྐྱོབོ་མ་ཁྲོསྤྱི1076ལ་བོསློབྱེབོ་ངབྱེསི་པསི། དུསི་མཉེམ་ལསི་ཁྲོསྤྱི
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