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ཕྱོསྐྱོགས་འདུས་གསར་འགྱུར།

ཉེཉེ ་ཆརེ། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དེབྱང་གིཞུང་ལེསོ་ཐསྤྱིང་གིསྤྱིསོ
《མགིགོ་ཁྲིསྤྱིདེ་ལེསོ་བྱཉེདེ་པ་གིགོ་གིནསོ་སྤོགོརེ་འབེཉེབེ་ཐུབེ་པརེ་
སྐུལེ་འདེཉེདེ་གིཏོགོང་བེའསྤྱི ་གིཏོན་འབེཉེབེསོ》(གིཤམ་ནསོ
《གིཏོན་འབེཉེབེསོ》ཞཉེསོ་བེསྡུསོ་ཡོགོདེ། )དེཔརེ་འགྲེཉེམ་
བྱསོ་པརེ་མ་ཟེདེ་བེརྡ་སྦྱོགོརེ་བེཏོང་སྟཉེ། སོ་ཁུལེ་སོགོ ་སོགོ ་དེང་
སྡེཉེ་ཁོགི་སོགོ་སོགོསོ་ནན་ཏོན་གྱིསྤྱིསོ་བེརྩིསྤྱི་སྲུང་ལེགི་བེསྟརེ་བྱཉེདེ་
དེགིགོསོ་པའསྤྱི་རེཉེ་བེ་བེཏོགོན་ཡོགོདེ།
བེརྡ་སྦྱོགོརེ་ནང་བེསྟན་དེགོན།《གིཏོན་འབེཉེབེསོ》ཀྱིསྤྱིསོ་

ཞསྤྱི་ཅསྤྱིན་ཕིསྤྱིང་གིསྤྱི་དུསོ་རེབེསོ་གིསོརེ་པའསྤྱི་ཀྲུང་གིགོའ འི་ཁྱདེ་ཆགོསོ་
ལྡོན་པའསྤྱི་སྤྱིསྤྱི་ཚོཚོགིསོ་རེསྤྱིང་ལུགིསོ་ཀྱིསྤྱི་དེགིགོངསོ་པ་མཛུབེ་སྟགོན་དུ་
བེཟུང་བེ་དེང་། དུསོ་རེབེསོ་གིསོརེ་པའསྤྱི་ཏོང་གིསྤྱི ་འཛུགིསོ་
སྐྲུན་གྱིསྤྱི་སྤྱིསྤྱིའསྤྱི་བློང་བྱ་དེང་དུསོ་རེབེསོ་གིསོརེ་པའསྤྱི་ཏོང་གིསྤྱི་རྩི་
འཛུགིསོ་ལེམ་ཕྱོགོགིསོ་ལེགི་ལེཉེན་མཐརེ་ཕྱོསྤྱིན་བྱསོ་ཤསྤྱིང་། ཁྱགོན་
ཡོགོངསོ་ནསོ་ཏོང་ནན་གྱིསྤྱིསོ་སྐྱོགོང་བེའསྤྱི་ཉེམསོ་མྱོགོང་གིསོརེ་པ་
སྡུདེ་ལེཉེན་བྱསོ་པ་དེང་། གིགོ ་གིནསོ་སྤོགོརེ་འབེཉེབེ་ཐུབེ་པའསྤྱི ་

འཇགོན་མསྤྱི ་འདེཉེམསོ་སྤྱིགོདེ་ཀྱིསྤྱི ་ནང་རྐྱེཉེན་འཐུསོ་ཚོང་དུ་བེཏོང་
ཡོགོདེ་པསོ། འཇགོན་ཐང་ཅན་ཡོརེ་འཐཉེན་པ་དེང་། ཕུལེ་བྱུང་
ཅན་ལེ་བྱ་དེགིའ་སྤྲོགོདེ་པ། ཐ་མལེ་བེའསྤྱི་གིགོ་གིནསོ་འབེཉེབེ་པ།
ནུསོ་མཉེདེ་ཅན་འདེགོརེ་བེ་བེཅསོ་ཀྱིསྤྱི་མསྤྱི་སྤྱིགོདེ་ཁྲིསྤྱིདེ་ཕྱོགོགིསོ་དེང་
སྲིསྤྱིདེ་ཞུགིསོ་ཁོགོརེ་ཡུགི་ཆགིསོ་པརེ་སྐུལེ་འདེཉེདེ་བེཏོང་བེསོ།
བློགོ་དེཀོརེ་དེང་ཁོགི་ཁུརེ་ཕིགོདེ་པའསྤྱི་སྤུསོ་ཚོདེ་མཐགོན་པགོ་ཅན་གྱིསྤྱི་
སྲིསྤྱིདེ་སྐྱོགོང་རྐང་འཛིའིན་དེཔུང་སྡེཉེ་ཞསྤྱིགི་འཛུགིསོ་སྐྲུན་བྱཉེདེ་པརེ་
དེགོན་སྙསྤྱིང་གིལེ་ཆཉེན་ལྡོན།
བེརྡ་སྦྱོགོརེ་ནང་བློང་བྱ་བེཏོགོན་དེགོན། རེསྤྱིམ་པ་སོགོ ་སོགོའ འི་

ཏོང་ཨུ(ཏོང་ཙུའུ)དེང་དེཉེའསྤྱི་རྩི་འཛུགིསོ(མསྤྱི ་དེགོན)སྡེཉེ ་ཁོགི་
གིསྤྱིསོ་ཁྱགོན་ཡོགོངསོ་ནསོ་ཏོང་ལེ་དེགོ ་དེམ་ནན་མགོ ་དེང་དེཔགོན་
རེསྤྱིགིསོ ་སྐྱོགོང ་བེའསྤྱི ་ཆབེ ་སྲིསྤྱིདེ ་འགིན ་འཁྲིསྤྱི ་དེངགོསོ ་གིནསོ་
འཁུརེ ་དེགིགོསོ ་ལེ ། དེངགོསོ ་གིནསོ ་དེགོ ་ དེམ ་དེང ་དེངགོསོ ་
གིནསོ་གིཟེབེ་ནན ་བྱཉེདེ ་པ། དེགོ ་དེམ ་བྱཉེདེ ་ཕིགོདེ ་པ ་དེང ་
གིཟེབེ་ནན་བྱཉེདེ་ཕིགོདེ་པ། ཡུན་རེསྤྱིང་དེགོ ་དེམ་དེང་ཡུན་རེསྤྱིང་

གིཟེབེ་ནན་བྱཉེདེ་པ་བེཅསོ་སྒྲུབེ་ཐུབེ་པརེ་བྱསོ་ཏོཉེ། ལེསོ་
བྱཉེདེ་པ་གིགོ་གིནསོ་སྤོགོརེ་འབེཉེབེ་ཐུབེ་པའསྤྱི་བྱ་བེ་རྒྱུན་རྣམ་ཅན་
དུ་འགྱུརེ་བེརེ་སྐུལེ་འདེཉེདེ་གིཏོགོང་དེགིགོསོ། ནན་སྐྱོགོང་དེང་
བྱམསོ་སྐྱོགོང་ཟུང་འབྲེཉེལེ་བྱཉེདེ་པ་རྒྱུན་འཁྱགོངསོ་དེང་། སྐུལེ་
འདེཉེདེ་དེང་གིཅུན་སྡེགོམ་གིཉེསྤྱིསོ་ཀོརེ་མཐགོང་ཆཉེན་བྱསོ་ཏོཉེ །
བེསོམ་བློགོའ འི་བྱ་བེ་ཞསྤྱིབེ་ཚོགིསོ་ཀྱིསྤྱིསོ་ལེཉེགིསོ་པགོརེ་སྒྲུབེ་པ་
དེང་། ལེསོ་བྱཉེདེ་པའསྤྱི་ལེསོ་སྒྲུབེ་ལེསོ་སྐྲུན་གྱིསྤྱི་ཧུརེ་ཐགི་རེང་
བེཞསྤྱིན་སྲུང་སྐྱོགོབེ་བྱཉེདེ་དེགིགོསོ། ལྟ་སྐུལེ་ཞསྤྱིབེ་བེཤཉེརེ་བྱཉེདེ་
ཤུགིསོ་ཇཉེ ་དྲགི་ཏུ་བེཏོང་ནསོ།《གིཏོན་འབེཉེབེསོ》ལེགི་
བེསྟརེ་དེགོན་འཁྱགོལེ་བྱཉེདེ་ཤུགིསོ་མསྤྱི་འདེང་བེརེ། འགིན་འཁྲིསྤྱི་
རྩིདེ་ཞསྤྱིབེ་ནན་མགོ ་བྱཉེདེ་དེགིགོསོ།《གིཏོན་འབེཉེབེསོ》ལེགི་
བེསྟརེ་བྱཉེདེ་པའསྤྱི་ཁྲིགོདེ་བྱུང་བེའསྤྱི་གིནསོ་ཚུལེ་གིལེ་ཆཉེན་དེང་
གྲེགོསོ་འཆརེ་དེགི་དུསོ་ཐགོགི་ཏུ་ཏོང་ཀྲུང་དེབྱང་ལེ་སྙན་ཞུ་
འབུལེ་དེགིགོསོ། །

ཞསྤྱིནཞསྤྱིན་་ཧྭཧྭ་་གིསོརེགིསོརེ་་འགྱུརེའགྱུརེ་་ཁོངཁོང་་གིསྤྱིགིསྤྱི་་གློགོགིགློགོགི་་འཕྲིསྤྱིནའཕྲིསྤྱིན།།

ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དེབྱེང་གཞུང་ལས་ཐིཐིང་གཐིས《མགསྐྱོ་ཁྲིཐིདེ་ལས་བྱེབེདེ་པ་གསྐྱོ་གནས་སྤོསྐྱོར་འབེབེབེ་ཐུབེ་
པར་སྐུལ་འདེབེདེ་གཏོསྐྱོང་བེའཐི་གཏོན་འབེབེབེས》དེཔར་འགྲེབེམ་བྱེས་པ།

ཟླ9པའསྤྱི་ཚོཚེསོ19ཉེསྤྱིན། ཞསྤྱིང་ཆཉེན་ཏོང་
ཨུའསྤྱི་ཧྲུའུ་ཅསྤྱི་ཞསྤྱིན་ཁྲིང་ཞསྤྱིང་གིསྤྱིསོ་མགིགོ་འཛིའིན་
བྱསོ་ཏོཉེ ་ཞསྤྱིང ་ཆཉེན ་ཏོང་ཨུའསྤྱི ་རྒྱུན་ལེསོ་ཨུ་
ཡོགོ ན ་ལྷན ་ཁོང ་གིསྤྱི ་ རྒྱསོ ་འཛིཚོམསོ ་གྲེགོསོ ་
ཚོཚོགིསོ་བེསྡུསོ་ཤསྤྱིང་། ཀྲུང་དེབྱང་སྒྲིསྤྱིགི་ཨུའསྤྱི་
རྒྱལེ་ཁོབེ་ལྟ་ཞསྤྱིབེ་ཨུ་ཡོགོན་ལྷན་ཁོང་གིསྤྱིསོ་
ལེསྤྱི ་ཅཉེ ་ཞང་ཏོང་ཁོགོངསོ་ནསོ་ཕྱོསྤྱིརེ ་ཕུདེ་པ་
དེང་ལེསོ་ཁོགོངསོ་ནསོ་ཕྱོསྤྱིརེ་ཕུདེ་པའསྤྱི ་སྐོགོརེ་
གྱིསྤྱི་ཐགི་གིཅགོདེ་བེརྒྱུདེ་སྒྲིགོགི་བྱསོ། ཚོང་མསོ་
དེཀྱུསོ་གིཅསྤྱིགི་ཏུ། ཀྲུང་དེབྱང་གིསྤྱིསོ་ལེསྤྱི ་ཅཉེ ་
ཞང་ཏོང་ཁོགོངསོ་དེང་ལེསོ་ཁོགོངསོ་ནསོ་ཕུདེ་
པའསྤྱི་ཐགི་གིཅགོདེ་མཐའ་གིཅསྤྱིགི་ཏུ་བེརྩིསྤྱི་སྲུང་
བྱཉེདེ་རྒྱུ་ཡོསྤྱིན་ཟེཉེརེ།
གྲེགོསོ་ཚོཚོགིསོ་ཀྱིསྤྱིསོ་བེསྟན་དེགོན། ཏོང་

ཀྲུང་དེབྱང་གིསྤྱིསོ་ཀྲུང་དེབྱང་སྒྲིསྤྱིགི་ཨུའསྤྱི་རྒྱལེ་
ཁོབེ་ལྟ་ཞསྤྱིབེ་ཨུ་ཡོགོན་ལྷན་ཁོང་གིསྤྱིསོ་ལེསྤྱི ་ཅཉེ ་
ཞང་ཏོང་ཁོགོངསོ་དེང་ལེསོ་ཁོགོངསོ་ནསོ་ཕུདེ་
པའསྤྱི་ཐགི་གིཅགོདེ་ལེ་ཆགོགི་མཆན་བེཀོགོདེ། དེཉེ་
ཡོསྤྱིསོ་བློགོ་མཐུན་ཞསྤྱི་ཅསྤྱིན་ཕིསྤྱིང་སྲིགོགི་ཤསྤྱིང་ཡོསྤྱིན་
པའསྤྱི་ཏོང་ཀྲུང་དེབྱང་གིསྤྱིསོ་ཏོང་གིསྤྱིསོ་ཏོང་ལེ་
དེགོ ་དེམ་བྱཉེདེ་པ་དེང་ཁྱགོན་ཡོགོངསོ་ནསོ་ཏོང་
ནན་སྐྱོགོང་བྱཉེདེ་པའསྤྱི ་ཆགོདེ་སོཉེམསོ་བེརྟན་པགོ ་
གིང་ལེཉེགིསོ་ཀྱིསྤྱིསོ་མཚོཚོན་པ་དེང་། རེང་རེཉེའསྤྱི་
ཏོང་གིསྤྱིསོ་བློགོ་ཐགི་རྦདེ་ཆགོདེ་ཀྱིསྤྱིསོ་རུལེ་སུངསོ་
ལེ་རྒོགོལེ་བེ་དེང་གུ་ཡོངསོ་ཡོཉེ་ནསོ་མཉེདེ་པའསྤྱི་
རྣམ་འགྱུརེ་གྱིསྤྱིསོ་རུལེ་སུངསོ་ལེ་ཉེཉེསོ་ཆདེ་

གིཅགོདེ་པའསྤྱི ་ལེངསོ་ཕྱོགོགིསོ་གིསོལེ་པགོ ་གིང་
ལེཉེགིསོ་ཀྱིསྤྱིསོ་མངགོན་ཡོགོདེ། ཏོང་ཀྲུང་དེབྱང་
གིསྤྱིསོ་བློགོ ་ཐགི་རྦདེ་ཆགོདེ་ཀྱིསྤྱིསོ་ནན་མགོ ་ཞཉེསོ་
པའསྤྱི ་བྱཉེདེ ་ཕྱོགོགིསོ་གིཙོཚོ ་བེགོརེ ་འགྱུརེ་བེ་སྤུ་
ཙོམ་ཡོང་མཉེདེ ་པརེ་རུལེ་སུངསོ་ལེ་རྒོགོལེ་
བེའསྤྱི་འཐབེ་རྩིགོདེ་མཐསྤྱིལེ་ཕྱོསྤྱིན་པ་རྒྱགི་རྒྱུའསྤྱི་
བློགོ་འདུན་བེརྟན་པགོའང་མཚོཚོན་ཡོགོདེ།
གྲེགོསོ ་ཚོཚོགིསོ་ཀྱིསྤྱིསོ ་ནན་གྱིསྤྱིསོ ་བེསྟན་

དེགོན། ཞསྤྱིང་ཆཉེན་ཡོགོངསོ་ཀྱིསྤྱི ་རེསྤྱིམ་པ་སོགོ ་སོགོའ འི་
ཏོང་རྩི་འཛུགིསོ་དེང་ཏོང་ཡོགོན་ལེསོ་བྱཉེདེ་པ་
རྣམསོ་ཀྱིསྤྱིསོ་བེསོམ་སྦྱོགོརེ་གིཉེསྤྱིསོ་ཀྲུང་དེབྱང་
གིསྤྱི ་ཐགི་གིཅགོདེ ་དེང་གིཅསྤྱིགི ་གྱུརེ་ཡོགོང ་བེ ་
བྱསོ་ཏོཉེ། ཏོང་གིསྤྱི ་ཆབེ་སྲིསྤྱིདེ་འཛུགིསོ་སྐྲུན་
གྱིསྤྱིསོ་གིཅསྤྱིགི་འདེགོམསོ་བྱཉེདེ་པ་རྒྱུན་འཁྱགོངསོ་
དེང་། སྤྱིསྤྱི་ཁྱབེ་ཧྲུའུ་ཅསྤྱི ་ཞསྤྱི ་ཅསྤྱིན་ཕིསྤྱིང་གིསྤྱི་ཁྱགོན་
ཡོགོངསོ་ནསོ་ཏོང་ནན་སྐྱོགོང་བྱཉེདེ་པའསྤྱི ་སྐོགོརེ་
གྱིསྤྱི་གིསུང་བེཤདེ་གིལེ་ཆཉེན་ལེ་གིཏོསྤྱིང་ཟེབེ་
ཀྱིསྤྱིསོ ་སླགོབེ ་སྦྱོགོང ་དེང ་ལེགི་བེསྟརེ་མཐའ་
འ ཁྱགོ ལེ ་ བྱཉེ དེ ་ པ །“ གི ཏོ ན ་ འ ཁོཉེ ལེ ་
གིཉེསྤྱིསོ”ཀྱིསྤྱི་ཐགི་གིཅགོདེ་རེང་བེཞསྤྱིན་གྱིསྤྱི་དེགོན་
སྙསྤྱིང་ལེ་གིགོ་བེ་གིཏོསྤྱིང་ཟེབེ་ལེཉེན་པ།“ འདུ་
ཤཉེསོ ་བེཞསྤྱི”ཇཉེ ་དྲགི ་དེང ་ །“ རེང ་རྟགོན ་
བེ ཞསྤྱི ”ཇཉེ ་ བེ རྟ ན །“ སྲུ ང ་ སྐྱོགོ ང ་
གིཉེསྤྱིསོ”སྒྲུབེ་ཐུབེ་པ་བེཅསོ་ཀྱིསྤྱིསོ་བེསོམ་
བློགོ ་དེང་ཆབེ་སྲིསྤྱིདེ་དེང་འགུལེ་སྐྱོགོདེ་བེཅསོ་
བློགོ་མཐུན་ཞསྤྱི་ཅསྤྱིན་ཕིསྤྱིང་སྲིགོགི་ཤསྤྱིང་ཡོསྤྱིན་པའསྤྱི་

ཏོང་ཀྲུང་དེབྱང་དེང་ཚོདེ་མཐགོའ འི་གིཅསྤྱིགི ་
གྱུརེ་ཡོགོང་བེ་རྒྱུན་སྲུང་བྱཉེདེ་དེགིགོསོ། གྱིགོདེ་
དེཔཉེརེ་ལྟ་བེ་དེང་བེསླབེ་བྱ་བློངསོ་ཏོཉེ་རུལེ་
སུངསོ་དེང་འགྱུརེ་ལྡོགོགི་འགིགོགི་པའསྤྱི་བེསོམ་
བློགོའ འི་ཆུ་རེགིསོ་དེངགོསོ་གིནསོ་བེརྟན་པགོརེ་
གིཏོགོང་བེ་དེང་། ཏོང་ལེ་བློགོ་དེཀོརེ་ཞསྤྱིང་དེདེ་
མགོསོ་ཡོསྤྱིདེ་ཆཉེསོ་ཡོགོདེ་པ། དེབེང་ཆ་གིཟེབེ་
ནན་གྱིསྤྱིསོ་བེཀོགོལེ་བེ། སྤྱིགོདེ་ཚུལེ་དེང་ཁྱསྤྱིམ་
སྲིགོལེ ་ཐདེ་ནམ་ཡོང་གིནསོ་མཚོམསོ་ཡོགོ ་
བེསྲིང་བྱཉེདེ་པ། ཏོང་ལེ་མཐའ་གིཅསྤྱིགི་ཏུ་བློགོ་
དེཀོརེ་བེ་དེཉེ་ཆབེ་སྲིསྤྱིདེ་ཀྱིསྤྱི་གིཤསྤྱིསོ་རྒྱུདེ་གིཙོཚོ་
བེགོ་དེང་དེགོན་སྒྲུབེ་ལེསོ་སྐྲུན་གྱིསྤྱི་རྩི་བེའསྤྱི་སྔགོན་
འགྲེགོའ འི་ཆ་རྐྱེཉེན་དུ་འཛིའིན་པ། ཏོང་གིསྤྱི ་སྒྲིསྤྱིགི་
ཡོསྤྱིགི་དེང་ཏོང་གིསྤྱི་སྒྲིསྤྱིགི་ལེམ་སྣ་ཚོཚོགིསོ་ནན་
མགོསོ་བེསྲུང་བེ་བེཅསོ་ཀྱིསྤྱིསོ་གུང་ཁྲིན་ཏོང་
མསྤྱིའསྤྱི་དྲང་མགོ་དྭངསོ་གིཙོང་གིསྤྱི་ཆབེ་སྲིསྤྱིདེ་རེང་
མདེངསོ་ཇསྤྱི ་སྲིསྤྱིདེ ་བེརེ་དུ་མསྤྱི ་ཤགོརེ ་བེ་བྱཉེདེ ་
དེགིགོསོ། རེང་ཉེསྤྱིདེ་གིསོརེ་བེརྗེཉེ་བྱཉེདེ་པ་རྒྱུན་
ཆདེ་མཉེདེ ་པརེ་གིཏོསྤྱིང ་ཟེབེ་ཏུ ་སྤོཉེལེ ་ནསོ་
ནམ་ཡོང་ཆབེ་སྲིསྤྱིདེ ་ཀྱིསྤྱི ་ཐདེ་ནསོ་རེསྤྱིགི་པ་
གིསོལེ་པགོ་རྒྱུན་སྲུང་བྱཉེདེ་པ་དེང་། བྱ་སྤྱིགོདེ་
དེངགོསོ་ཀྱིསྤྱིསོ་སྲིགོགི་ཤསྤྱིང་ལེ་བློགོ་དེཀོརེ་བེ་དེང་
སྲིགོགི་ཤསྤྱིང་བེརྩིསྤྱི་སྲུང་བྱཉེདེ་པ། སྲིགོགི་ཤསྤྱིང་གིསྤྱི་
རྗེཉེསོ་འབྲེང་པ། སྲིགོགི་ཤསྤྱིང་ནན་སྲུང་བྱཉེདེ་
དེགིགོསོ། ནམ་ཡོང་ཕུགིསོ་བེསོམ་ཡོསྤྱིདེ་ཆཉེསོ་
བེརྟན་པགོརེ་བྱསོ་ཏོཉེ་ཏོང་ལེ་བློགོ་དེཀོརེ་བེའསྤྱི་སྤྱིགོདེ་

བེཟེང་དེང་མསྤྱི་དེམངསོ་ལེ་བེདེཉེ་སྐྱོསྤྱིདེ་བེསྐྲུན་
པའསྤྱི་སྤྱིསྤྱི་པའསྤྱི་ཀུན་སྤྱིགོདེ་དེང་རེང་གིཅུན་ནན་མགོ་
བྱཉེདེ་པའསྤྱི་ཀུན་སྤྱིགོདེ་བེརྩིསྤྱི་མཐགོང་དེརེ་སྤོཉེལེ་བྱཉེདེ་
དེགིགོསོ། ནམ་ཡོང་རེང་བེརྩིསྤྱི་རེང་གིཅུན་རེང་
ཟེགོན་རེང་སྐུལེ་བེཅསོ་བྱསོ་ཏོཉེ། སྤྱིགོདེ་གིཙོང་
གིསྤྱིསོ་སྲིསྤྱིདེ་གིཉེཉེརེ་བེ་དེང་སྤྱིགོདེ་གིཙོང་གིསྤྱིསོ་
དེབེང་བེཀོགོལེ་བེ། སྤྱིགོདེ ་གིཙོང་གིསྤྱིསོ་རེང་
གིཅུན་བྱཉེདེ་པ། སྤྱིགོདེ་གིཙོང་གིསྤྱིསོ་ཁྱསྤྱིམ་སྐྱོགོང་བེ་
བེཅསོ་བྱཉེདེ་པ་དེང་། ཁྱགོན་ཡོགོངསོ་ནསོ་ཏོང་
ནན་སྐྱོགོང་བྱཉེདེ་པའསྤྱི་འགིན་འཁྲིསྤྱི་ཁུརེ་དུ་བློངསོ་
ནསོ། སྤྱིགོདེ་གིཙོང་གིཤསྤྱིསོ་དྲང་གིསྤྱི་ཆབེ་སྲིསྤྱིདེ་སྐྱོཉེ་
ཁོམསོ་བེསྟུདེ་མརེ་བེསྐྲུན་དེགིགོསོ། བློགོ་མཐུན་
ཞསྤྱི ་ཅསྤྱིན་ཕིསྤྱིང་སྲིགོགི་ཤསྤྱིང་ཡོསྤྱིན་པའསྤྱི ་ཏོང་ཀྲུང་
དེབྱང་གིསྤྱི་མཐའ་འཁོགོརེ་དུ་སྔརེ་བེསོ་མཐུན་
སྒྲིསྤྱིལེ་དེམ་པགོ་བྱསོ་ཏོཉེ།“ རེསྤྱིམསོ་ནདེ་འགིགོགི་
ཐུབེ་པ་དེང་དེཔལེ་འབྱགོརེ་བེརྟན་པགོ་བྱཉེདེ་ཐུབེ་
པ། འཕིཉེལེ་རྒྱསོ་བེདེཉེ་འཇགིསོ་སུ་འགིགོདེ་ཐུབེ་
པ”ཡོསྤྱི་བློང་བྱ་གིལེ་ཆཉེན་ཁྱགོན་ཡོགོངསོ་ནསོ་
དེངགོསོ་འབེཉེབེསོ་བྱཉེདེ་པ། བློགོ་རྩིཉེ་གིཅསྤྱིགི་སྒྲིསྤྱིམ་
གྱིསྤྱིསོ་མཚོཚོ ་སྔགོན་གྱིསྤྱི ་དེགོན ་དེགི་ལེཉེགིསོ་པགོརེ་
སྒྲུབེ་པ། རྒྱུན་འཁྱགོངསོ་ལྷགོདེ་མཉེདེ་སྒོགོསོ་ཁྱགོན་
ཡོགོངསོ་ནསོ་ཏོང་ནན་སྐྱོགོང་བྱཉེདེ་པརེ་གིཏོསྤྱིང་
ཟེབེ་ཏུ ་སྐུལེ་འདེཉེདེ ་གིཏོགོང ་བེ ་བེཅསོ་བྱ ་
སྤྱིགོདེ་དེངགོསོ་ཀྱིསྤྱིསོ་ཏོང་གིསྤྱི་ཚོཚོགིསོ་ཆཉེན་ཉེསྤྱི་ཤུ་
པ ་རྒྱལེ་ཁོའསྤྱི ་ངང་འཚོཚོགིསོ་པརེ་བེསུ་མ་
བྱཉེདེ་དེགིགོསོ། །

ཞིཐིང་ཆེབེན་ཏོང་ཨུའཐི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོསྐྱོན་ལྷན་ཁང་གཐིས་རྒྱས་འཛོཛོམས་གྲེསྐྱོས་ཚོཛོགས་བེསྡུས་ནས།

ཀྲུང་དེབྱེང་གཐི་ཁྱོསྐྱོན་ཡོསྐྱོངས་ནས་ཏོང་ནན་སྐྱོསྐྱོང་བྱེབེདེ་པར་སྐུལ་འདེབེདེ་གཏོཐིང་ཟབེ་གཏོསྐྱོང་བེའཐི་ཐིག་གཅོསྐྱོདེ་མཐིའ་གཅོཐིག་ཏུ་བེརྩིཐི་སྲུང་བྱེབེདེ་དེགསྐྱོས།


