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བདེདེ་ཐེང་འཚོཚོ་བ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། དོན་འགྲུབ་སྒྲོལ་མ།

ཟོ་མ་ཟོ་སྐབསོ་ཞིགྱིབ་མཕྲོརེ་བལྡད་དརྐྱེ ་དལོ་མཕྲོརེ་
མགྱིད་ནི་ཕཕྲོ ་རྒྱུའགྱི ་འཇུ་བྱེརྐྱེད་ལོ་འཕྲོཕྲོད་པོརེ་མ་ཟོད། ཚོཚོ་
མགྱི ་འབུད་པོའགྱི ་ཐད་ལོའངོ་ཕནི་པོ་ཆརྐྱེནི ་པོཕྲོ ་ཡཕྲོད ་པོ་
ཀུནི་གྱིགྱིསོ་ཤེརྐྱེསོ་མཕྲོད། འཕྲོནི་ཀྱངོ་དཕྲོནི་དངོཕྲོསོ་སུ་ཟོ་མ་
ཟོ་སྐབསོ་ཞིགྱིབ་མཕྲོརེ་བལྡད་པོའགྱི ་བཟོངོ་ཆ་དརྐྱེསོ་མགྱི ་
ཚོད ་པོ ་རེརྐྱེད ། འཇརེ་པོནི ་ཆགྱི ་ཧྥུའུ ་སློཕྲོབ ་ཆརྐྱེནི ་མུརེ ་
བལྡད་སློཕྲོབ་ཚོཚོགིསོ་ཀྱགྱིསོ་ཞིགྱིབ་འཇུགི་ཁྲཕྲོད་ཤེརྐྱེསོ་པོ་
ལྟརེ་ནི། ཚོཚོད་ལྟ་བྱེ་ཡུལོ་གྱིགྱིསོ་ཟོ་མ་སྐརེ་མ་གིཉིགྱིསོ་
རེགྱིངོ་ལོ་བལྡད་ནི། དྲིགྱི ་བརེ་ལོནི་བཏབ་པོའགྱི ་འགྲགྱིགི་
ཚོད30%ཇརྐྱེ ་མཐཕྲོརེ ་འགྲཕྲོ ་བ ་དངོ ་ ། མཇུགི་འབྲསོ་
འདགྱིསོ་སྐརེ་མ་གིཉིགྱིསོ་རེགྱིངོ ་གིགྱི ་ཟོསོ་རེགྱིགིསོ་བལྡད་
པོའགྱི ་བྱེརྐྱེད་ལོསོ་དརྐྱེསོ་ཡགྱིད་འཛིཛིནི་ཇརྐྱེ ་བཟོངོ་དུ་གིཏཕྲོངོ་
བཞིགྱིནི་པོ་མཚོཚོནི་ཡཕྲོད།
ཞིགྱིབ་འཇུགི་པོསོ་ཤེརྐྱེསོ་པོ་ལྟརེ་ནི། ཟོསོ་རེགྱིགིསོ་

བལྡད་པོ་ཡགྱིསོ་ཀླད་པོའགྱི ་ཡགྱིད ་འཛིཛིནི་གྱིགྱི ་གིཙོཚོ ་ནུསོ་
ཐཕྲོནི་ཁུལོ་ལོ་ཕཕྲོགི་ཐུགི་གིཏཕྲོངོ་བཞིགྱིནི་ཡཕྲོད། ཀླད་པོའགྱི་
མཚོཚོ ་རྟ་ཁུལོ་གྱིགྱི ་ཕྲོ་ཕུངོ་སྟརྐྱེ ་སློཕྲོབ་སྦྱོཕྲོངོ་བདགི་གིཉིརྐྱེརེ་
བྱེརྐྱེད་པོའགྱི ་ཆ་ཤེསོ་དརྐྱེ ་ལོཕྲོ ་ཚོཚོད་ཇརྐྱེ ་མཐཕྲོརེ་སོཕྲོངོ་བ་དངོ་
བསྟུནི་ནིསོ་ནུསོ་ཞིནི་དུ་འགྱུརེ་བ་དངོ་། དུསོ་ཐུངོ་གིགྱི་
ཡགྱིད་འཛིཛིནི་ཡངོ་མརྐྱེད་པོརེ་འགྱུརེ་བཞིགྱིནི་ཡཕྲོད། ལྡད་
པོའགྱི་བྱེརྐྱེད་ལོསོ་དརྐྱེསོ་མཚོཚོ་རྟ་ཁུལོ་གྱིགྱི་ཕྲོ་ཕུངོ་འཁྲུགི་ཆ་
ལྡནི་པོརེ་བྱེསོ་ཏརྐྱེ ། རྒསོ་འགྱུརེ་གྱིགྱི ་ཚོད་ཇརྐྱེ ་དལོ་དུ་
གིཏཕྲོངོ་བཞིགྱིནི་ཡཕྲོད།
དརྐྱེ ་ལོསོ་གིཞིནི་ད་རུངོ་ཟོསོ་རེགྱིགིསོ་བལྡད་པོ་

ཡགྱིསོ་ཁོ་ཆུ་ཟོགིསོ་ཐཕྲོནི་བྱེརྐྱེད་པོརེ་སྐུལོ་འདརྐྱེད་ཐཕྲོབ་པོ་
དངོ་། ཀླད་པོའགྱི་ནིངོ་གིགྱི ་ཁོ་ཆུ་ཟོགིསོ་ཐཕྲོནི་ཡཕྲོངོ་བརེ་
སྐུལོ་བའགྱི་ཆ་ཤེསོ་དརྐྱེ་དངོ་ཡགྱིད་འཛིཛིནི་ནིམ་སློཕྲོབ་སྦྱོཕྲོངོ་
གིགྱི ་བརེ་དུ་ཡངོ་འབྲརྐྱེལོ་བ་དམ་པོཕྲོ ་ཡཕྲོད། དརྐྱེའགྱི ་རྐྱེརྐྱེནི ་
གྱིགྱིསོ་ཟོ་མ་ཟོ་སྐབསོ་མངོ་དུ་བལྡད་པོ་དངོ་ཟོ་མ་ཟོཕྲོསོ་
རྗེརྐྱེསོ་ཁོ་ནིངོ་བཀྲུ་བ་སོཕྲོགིསོ་ཀྱགྱིསོ་ཀླད་པོའགྱི ་གིསོཕྲོནི་
ཤུགིསོ་ཇརྐྱེ ་རྒྱསོ་སུ་གིཏཕྲོངོ ་ཐུབ། རྒནི་པོ་རྣམསོ་ལོ་
མཚོཚོནི་ནི། མངོ་དུ་བལྡད་པོའགྱི ་བཟོངོ་ཆ་ནིགྱི ་ཀླད་པོ་
རྒསོ་འགྱུརེ་དངོ་རྒནི་པོའགྱི ་ཧོཕྲོནི་ལོཕྲོགི་ནིད་འགིཕྲོགི་པོ་
དརྐྱེ་རེརྐྱེད། །

ཟསཟས་མངམང་དུདུ་བལྡདེབལྡདེ་ནན་ཡིཡིདེཡིཡིདེ་འཛིཛིནའཛིཛིན་
ཇེདེཇེདེ་བཟངབཟང་དུདུ་འགྲོགོའགྲོགོ་བབ།

དབྱེརེ་ཁོརེ་
སྐཕྲོམ་སྣངོ་འབྱུངོ་
བ འགྱི ་ སྐ བ སོ ་
སུ ། ཆུ ་ཕཕྲོ རེ ་བ ་
གིངོ་དངོ་ཡངོ་ནི་
སྐཕྲོམ ་ཆུ ་དརྐྱེམ ་བུ་
གིངོ་བླངོསོ་ནིསོ་
འ ཐུ ངོ ་ ཐརྐྱེ ངོ སོ ་
གི ཅགྱི གི ་ གིགྱི སོ ་
འཐུངོ་ཡགི་བྱེསོ་

ནི་བདརྐྱེ་བ་མགྱི་ཉུངོ་བ་ཞིགྱིགི་ཐཕྲོབ་སྲིགྱིད། ཡགྱིནི་ཡངོ་སྐད་ཅགྱིགི་གིགྱི་
བདརྐྱེ ་བ ་དརྐྱེ ་མགྱི ་ཡཕྲོངོསོ་ཀྱགྱིསོ་ལོཕྲོངོསོ་སུ་སྤྱཕྲོད ་པོརེ་མགྱི ་འཚོམ།
ཀླད་སྙིགྱིངོ ་ཁྲགི་རྩིའགྱི ་ནིད ་པོརེ ་མཚོཚོནི ་ནི། འཐུངོ ་ཐརྐྱེངོསོ ་
གིཅགྱིགི་གིགྱིསོ་ཆུ་མངོ་པོཕྲོ ་འཐུངོ་ནི། སྙིགྱིངོ་གིགྱི ་ཁུརེ་པོཕྲོ ་ཇརྐྱེ ་ལྕིགྱིརེ་
བཏངོ་སྟརྐྱེ་གློཕྲོ་བུརེ་བའགྱི་དཕྲོནི་རྐྱེརྐྱེནི་བཟོཕྲོ་སྲིགྱིད།
ཆརྐྱེད་མཁོསོ་པོསོ་དྲིནི་སྐུལོ་བྱེརྐྱེད་དཕྲོནི། མགྱི་ལོ་སྐཕྲོམ་སྣངོ་

འབྱུངོ་བའགྱི་སྐབསོ་སུ། ལུསོ་པོཕྲོ་དརྐྱེ ་ཆུ་ཤེཕྲོརེ་བའགྱི་གིནིསོ་བབ་

ཡངོ་མཕྲོ་རུ་ལུསོ་ཏརྐྱེ། ཁྲགི་གིགྱི་ཤེཕྲོངོ་ཚོད་ཇརྐྱེ་ཉུངོ་དུ་འགྲཕྲོ་བ་དངོ་
ཁྲགི་གིགྱི་འབྱེརེ་བགི་ཚོད་ཇརྐྱེ་མཐཕྲོརེ་འགྲཕྲོ་བསོ། སྙིགྱིངོ་གིགྱི་བྱེརྐྱེད་
ནུསོ་ལོ་གིནིཕྲོད་འཚོཚེ་ཐརྐྱེབསོ་སྲིགྱིད། སྐབསོ་དརྐྱེརེ་གློཕྲོ་བུརེ་ཆུ་མངོ་
པོཕྲོ་འཐུངོ་ནི། འཇུ་བྱེརྐྱེད་མ་ལོགི་དངོ་འཁོཕྲོརེ་རྒྱུགི་མ་ལོགི་གིགྱི་
ཁུརེ་པོཕྲོ ་ཇརྐྱེ ་ལྕིགྱིརེ་བཏངོ་སྟརྐྱེ། ཁྲགི་ཤེརྐྱེད་ཇརྐྱེ ་མཐཕྲོརེ་འགྲཕྲོ ་སློ་བ་
དངོ ་ཀླད ་པོ ་སོཕྲོ གིསོ ་ཀྱགྱི སོ ་ཁྲགི ་འདཕྲོ ནི ་ ཚོད ་མགྱི ་ འདངོ ་
ལོ། ཚོབསོ་ཆརྐྱེ ་བའགྱི ་སྐབསོ་སུ་སྙིགྱིངོ་དངོ་ཀླད་པོའགྱི་བྱེརྐྱེད་ནུསོ་
ཉིམསོ་པོ་སོཕྲོགིསོ་ཀྱགྱི་མཇུགི་འབྲསོ་ངོནི་པོ་འབྱུངོ་སྲིགྱིད།
དརྐྱེ་བསོ་སྙིགྱིངོ་ཁོམསོ་མགྱི་བཟོངོ་བའགྱི་མགྱིསོ་ཚོནི་རེགྱིགི་དངོ་

མཐུནི་པོའགྱི ་སྒོཕྲོ ་ནིསོ་ཆུ་འཐུངོ་དགིཕྲོསོ། ཐཕྲོགི་མརེ་སྐཕྲོམ་སྣངོ་
མརྐྱེད་པོའགྱི ་སྐབསོ་སུའངོ་ཆུ་འཐུངོ་དགིཕྲོསོ་པོ་དངོ་། ཆུ་ཁོཕྲོལོ་
དངོ་གིཏརྐྱེརེ་རྫསོ་མངོ་པོཕྲོ་འདུསོ་པོའགྱི་རེངོ་བྱུངོ་གིགྱི་འཐུངོ་ཆུ་ནིགྱི་
ཆརྐྱེསོ་བཟོངོ་བ་ཡགྱིནི། དུསོ་ཐཕྲོགི་ཏུ་ཆུ་འཐུངོ་སྟརྐྱེ ་ཆུ་དངོ་གློཕྲོགི་
འབྱེརྐྱེད་རྫསོ་ཁོ་གིསོབ་བྱེརྐྱེད་དགིཕྲོསོ། དུསོ་མཚུངོསོ་སུ་ཚྭ་ཉུངོ་
ཟོསོ་རེགྱིགིསོ་བསྟརྐྱེནི་ཏརྐྱེ། སྙིགྱིངོ་གིགྱི་ཁུརེ་པོཕྲོ་ཇརྐྱེ ་ཡངོ་དུ་གིཏཕྲོངོ་ཅགྱི ་
ཐུབ་བྱེརྐྱེད་དགིཕྲོསོ། དརྐྱེ་ནིསོ་ཆུ་འཐུངོ་བའགྱི་སྐབསོ་སུ་ངོརྐྱེསོ་པོརེ་
དུ་འཐུངོ་གྲངོསོ་མངོ་པོཕྲོའ ཛི་སྒོཕྲོ་ནིསོ་ཉུངོ་ངུ་རེརྐྱེ་བསྟརྐྱེནི་དགིཕྲོསོ། །

སྙིཡིང་ཁམས་མཡི་བཟང་བའཡི་མཡིས་ཆུ་ཉུང་ངུ་ཐེདེངས་མང་བསྟེདེན་དེགགོས།

ལོཕྲོ ་རེརྐྱེའགྱི ་ཟླ10པོ་ནིགྱི ་རེངོ ་རྒྱལོ་གྱིགྱི“ ནུ་སྐྲནི་འགིཕྲོགི ་
བཅཕྲོསོ་ཟླ་བ”ཡགྱིནི། ནུ་སྐྲནི་གྱིགྱིསོ་རེངོ་རྒྱལོ་བུད་མརྐྱེད་ཀྱགྱི ་
སྐྲནི་ངོནི་ལོསོ་ཨངོ་དངོ་པོཕྲོ་ཟོགྱིནི་ཡཕྲོད་པོརེ་མ་ཟོད། ལོཕྲོ་ཚོཚོད་
ཇརྐྱེ ་ཆུངོ་ནིསོ་ཇརྐྱེ ་ཆུངོ་དུ་འགྲཕྲོ ་བའགྱི ་སྣངོ་ཚུལོ་ལྡནི། འཛིམ་
གློགྱིངོ་སྟརྐྱེངོ་གིགྱི་ལོཕྲོ་ནི་ཆརྐྱེསོ་ཆུངོ་བའགྱི་ནུ་སྐྲནི་ནིད་པོ་ནིགྱི་ལོཕྲོ3ཡགྱིནི་
ལོ། ལོཕྲོ10ཡསོ་མསོ ་ཀྱགྱི ་ནིད ་པོ ་མགྱི ་ ཉུངོ ་བ ་ཡཕྲོད ། ཆརྐྱེད ་
མཁོསོ་པོསོ་བསྟནི་དཕྲོནི། ནུ་སྐྲནི་གྱིགྱི་འབྱུངོ་ཚོད་ལོཕྲོ་རེརྐྱེརེ3%
ནིསོ4%ཡགྱིསོ་ཇརྐྱེ་མངོ་དུ་འགྲཕྲོ་བཞིགྱིནི་ཡཕྲོད་ལོ། ཡཕྲོ་རེཕྲོབ་དངོ་

ཨ་མརྐྱེ ་རེགྱི ་ཁོའགྱི ་རྒྱལོ་ཁོབ་དངོ་བསྡུརེ་ནི། རེངོ་རྒྱལོ་གྱིགྱི ་ནུ་
སྐྲནི ་ འབྱུངོ ་ ཚོད ་ མཐཕྲོ ་ བའགྱི ་ ལོཕྲོ ་ ཚོཚོ ད ་ ལོཕྲོ10ཡགྱི སོ ་ ཆུ ངོ ་
ཞིགྱིངོ་། འབྱུངོ་ཚོད་ཆརྐྱེསོ་མཐཕྲོ ་བའགྱི ་ལོཕྲོ ་ཚོཚོད་ནིགྱི ་ལོཕྲོ45ནིསོ55

བརེ་རེརྐྱེད།
ཆརྐྱེད་མཁོསོ་པོསོ་དྲིནི་སྐུལོ་བྱེསོ་དཕྲོནི། སྔོ་དུསོ་ཀྱགྱི ་ནུ་

སྐྲནི་ལོ་མངོཕྲོནི་གིསོལོ་གྱིགྱི ་ནིད་རྟགིསོ་གིངོ་ཡངོ་མརྐྱེད་པོའགྱི ་
དབངོ་གིགྱིསོ། རེངོ་ཉིགྱིད་ཀྱགྱིསོ་བརྟགིསོ་ནིསོ་ཤེརྐྱེསོ་མགྱི ་ཐུབ་
པོསོ། ངོརྐྱེསོ་པོརེ་དུ་དུསོ་བཅད་ལྟརེ་སྨནི་ཁོངོ་དུ་སོཕྲོངོ་ནིསོ་

བརྟགི་དཔྱད་བྱེརྐྱེད་དགིཕྲོསོ། བརྟགི་དཔྱད་བྱེརྐྱེད་པོའགྱི ་དུསོ་
ཚོཚོད་དངོ་བརེ་ཐགི་གིགྱི ་ཐད་ནིསོ་ཆརྐྱེད་མཁོསོ་པོསོ། ལོཕྲོ20
ཡནི་གྱིགྱི་བུད་མརྐྱེད་རྣམསོ་ལོཕྲོ་རེརྐྱེརེ་སྨནི་ཁོངོ་དུ་སོཕྲོངོ་ནིསོ་ནུ་
མརེ་བརྟགི་དཔྱད་ཐརྐྱེངོསོ་གིཅགྱིགི་རེརྐྱེ་བྱེརྐྱེད་དགིཕྲོསོ་པོ་དངོ་། ལོཕྲོ
40ཡནི་གྱིགྱི་བུད་མརྐྱེད་ཀྱགྱིསོ་ལོཕྲོ2ནིསོ3བརེ་ཐརྐྱེངོསོ་གིཅགྱིགི་རེརྐྱེ་
དངོ་། ལོཕྲོ50ནིསོ69བརེ་གྱིགྱི ་བུད་མརྐྱེད་ཀྱགྱིསོ་ལོཕྲོ1ནིསོ2གྱིགྱི་
ནིངོ་ཐརྐྱེངོསོ་གིཅགྱིགི་རེརྐྱེ། ལོཕྲོ70ཡནི་གྱིགྱིསོ་ལོཕྲོ2རེརྐྱེའགྱི་ནིངོ་ཐརྐྱེངོསོ་
གིཅགྱིགི་རེརྐྱེ་བཅསོ་བྱེརྐྱེད་དགིཕྲོསོ་པོའགྱི་གྲཕྲོསོ་འཆརེ་བཏཕྲོནི་ཡཕྲོད།།

ལགོ20ཡིན་གྱིཡི་བུདེ་མདེདེ་ཚོཚོས་ལགོ་རེདེརེ་ནུ་མརེ་བརྟག་དེཔྱདེ་ཐེདེངས་རེདེ་བྱེདེདེ་དེགགོས།

ཟོསོཟོསོ་་ཐུནིཐུནི ་་གིསུམགིསུམ་་པོཕྲོཔོཕྲོ ་་ཆཕྲོསོཆཕྲོསོ ་་ཉིགྱིདཉིགྱིད ་་
ལྟརེལྟརེ་་སྤྱཕྲོདསྤྱཕྲོད་་པོཔོ།། ངོགི་རྒྱུནི་དུ“ ཞིཕྲོགིསོ་
ཟོསོ་བཟོངོ་དགིཕྲོསོ། གུངོ་ཟོསོ་རྒྱགིསོ་
ད གིཕྲོ སོ ། ད གིཕྲོ ངོ ་ ཟོཕྲོ སོ ་ ཉུ ངོ ་
དགིཕྲོསོ”ཞིརྐྱེསོ་བཤེད་ལོ། དརྐྱེ་ལྟརེ་བྱེསོ་
ནི་ད་གིཟོཕྲོད་ལུསོ་ཕུངོ་བདརྐྱེ ་ཐངོ་ཡཕྲོངོ་
བརེ་ཕནི་པོ་རེརྐྱེད། དུསོ་རྒྱུནི་གྱིགྱི ་འཚོཚོ ་
བའགྱི ་ཁྲཕྲོད ་ངོརྐྱེསོ ་པོརེ་དུ ་ཡགྱིད ་ལོ་ངོརྐྱེསོ ་
དགིཕྲོསོ་པོ་ཞིགྱིགི་ནིགྱི། རྒྱསོ་བཟོའ་རྒྱསོ་
འཐུངོ ་མགྱི ་བྱེརྐྱེ ད ་པོ ་དངོ ་ ། ཟོསོ ་ཐུནི ་
གིཅགྱིགི་རྒྱགིསོ་ཆཕྲོད་པོ་ཟོཕྲོསོ་རྗེརྐྱེསོ་ཟོསོ་
ཐུནི་རྗེརྐྱེསོ་མརེ་མགྱི་ཟོ་བ་སོཕྲོགིསོ་བྱེརྐྱེད་མགྱི་
རུངོ་བརེ། ཟོསོ་ཐུནི་གིསུམ་པོཕྲོ ་ཆཕྲོསོ་
ཉིགྱིད ་ལྟརེ ་སྤྱད ་ནི། ཕཕྲོ ་བ ་ད ་གིཟོཕྲོད ་
བདརྐྱེ་ཐངོ་ཡཕྲོངོ་ཐུབ།
ཚོནིཚོནི ་་རེགྱིགིརེགྱིགི ་་ དངོདངོ ་་མཐུནིམཐུནི ་་པོའགྱིཔོའགྱི ་་ སྒོཕྲོསྒོཕྲོ ་་

ནིསོནིསོ་་ཟོཟོ་་མམ་་ཟོཟོ་་བབ།། ཁོ་ཚོ་དངོ་སྣུམ་ཞིགི་
ཆརྐྱེ་བའགྱི་ཟོསོ་རེགྱིགིསོ་དངོ་གིཞིནི་ད་རུངོ་

སྣུ མ ་ བ ཙོཚོ སོ ་ ད ངོ ་
བ སྲིརྐྱེ གི སོ ་ ཟོ སོ ་
སོཕྲོགིསོ ་ཉུངོ ་བཟོའ ་
བྱེསོ་ཏརྐྱེ། སྔོཕྲོ་ཚོཚོད་དངོ་
སོགྱིལོ་ཏཕྲོགི འབྲུ་རྩིགྱིངོ ་
སོཕྲོགིསོ་མངོ་དུ་བཟོའ་
དགིཕྲོསོ། འབྲུ་རྩིགྱིངོ་གིགྱི་
ནིངོ ་དུ ་གྲུབ་ཆ ་མངོ་
པོཕྲོ ་ མགྱི ་ འ དུ སོ ་ པོ འགྱི ་
རྐྱེརྐྱེནི་གྱིགྱིསོ་འཇུ་སློ་བ་
དངོ་། སྔོཕྲོ ་ཚོཚོད་དངོ་སོགྱིལོ་ཏཕྲོགི་གིགྱི ་ནིངོ་
དུ་འཚོཚོ ་རྒྱུ་དངོ་འཚོཚོ ་བཅུད་དངོཕྲོསོ་པོཕྲོ ་
མངོ་པོཕྲོ་འདུསོ།
རྒྱུནིརྒྱུནི ་་དུདུ ་་ལུསོལུསོ་་སྦྱོཕྲོངོསྦྱོཕྲོངོ ་་འཕྲོསོའཕྲོསོ ་་འཚོམའཚོམ་་

བྱེརྐྱེདབྱེརྐྱེད་་པོཔོ།། དབྱེངོ་ལྡནི་འགུལོ་སྐྱོཕྲོད་བྱེརྐྱེད་
དགིཕྲོསོ་པོ་སྟརྐྱེ། དཔོརྐྱེརེ་ནི་ཐའརྐྱེ ་ཅགྱི ་ཆཕྲོནི་
རྩིརྐྱེ ་བ ་དངོ་ཡཕྲོ ་གི ་སྦྱོཕྲོངོ ་བ། དལོ་རྒྱུགི་
བྱེརྐྱེད ་པོ་སོཕྲོགིསོ་ཀྱགྱིསོ་ཕཕྲོ ་རྒྱུའགྱི ་འགུལོ་

འདརེ་ཇརྐྱེ་དྲིགི་ཏུ་གིཏཕྲོངོ་བ་དངོ་། ཟོསོ་
རེགྱིགིསོ་དརྐྱེ ་ཕཕྲོ ་རྒྱུའགྱི་ནིངོ་དུ་དུསོ་ཐཕྲོགི་ཏུ་
འཇུ་བརེ་བྱེསོ་ཏརྐྱེ ། རྙིགྱིངོ ་ཚོབ་གིསོརེ་
བརྗེརྐྱེ་ལོ་གིནིཕྲོད་འཚོཚེ་མགྱི ་ཐརྐྱེབསོ་པོ་དངོ་
སྙིགྱིགིསོ་རེཕྲོ་གིསོཕྲོགི་འཇཕྲོགི་མགྱི་བྱེརྐྱེད་པོསོ།
ཕཕྲོ ་བའགྱི ་བདརྐྱེ ་ཐངོ་ལོ་ཕནི་པོ་ཆརྐྱེནི ་པོཕྲོ ་
ཡཕྲོད། །

ཕོགོ་འབྲས་འགགོག་པའཡི་ཐེབས་ལམ་གསུམ།


