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ཕྱོཔོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།

ཞིཞིང་ཆེཆེན་སྲིཞིད་གྲོཔོས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པོའཞི་གྲོཔོས་ཚོཚོགས་ཐེཆེངས་དང་པོཔོ་བསྡུས་པོ།
（（པརཔར་་ངསྤྲོསངསྤྲོས3པརཔར་་མོཐུདེམོཐུདེ་་པཔ།།））ཏང་ཨུ་དེང་སྲིསྒྲིདེ་གིཞུང་ལོ་
རསྤྲོགིས་འདེདེགིས་བྱས་ཏདེ་ཐུན་མོསྤྲོང་གིསྒྲི་ངསྤྲོས་ཟསྒྲིན་རྒྱ་བསྐྱདེདེ་པ་
དེང་སྟསྤྲོབས་ཤུགིས་གིཅིསྒྲིགི་སྡུདེ་བྱདེདེ་པའསྒྲི་བྱ་བ་བཟང་པསྤྲོར་
བསྒྲུབ་དེགིསྤྲོས་པ་དེང་། དེཀོའ་གིནདེ་སདེལོ་བ་དེང་སྤྲོསྤྲོ་སྣོང་
འཕདེལོ་བའསྒྲི་བྱ་བ་གིང་མོང་བསྒྲུབ་དེགིསྤྲོས་ཤསྒྲིང་། འགིལོ་བ་
ཞིསྒྲི་འཇགིས་སུ་གིཏསྤྲོང་བ་དེང་འཆེམོ་མོཐུན་ལོ་སྐུལོ་འདེདེདེ་
གིཏསྤྲོང་བའསྒྲི་བྱ་བ་གིང་མོང་བསྒྲུབ་དེགིསྤྲོས་པར་མོ་ཟདེ། མོཐསྤྲོ་
སྒོང་གིསྒྲི་རསྒྲིགིས་སསྤྲོ་སསྤྲོའ འི་བུ་དེང་བུ་མོསྤྲོའ འི་བློསྤྲོ ་གྲོསྤྲོས་དེང་སྟསྤྲོབས་
ཤུགིས་དེདེ ་རླབས་ཆེདེན་བསྐྱར་དེར་གྱིསྒྲི ་ལོསྤྲོ ་རྒྱུས་འཕདེལོ་རསྒྲིམོ་
ཁྲོསྤྲོདེ་དུ་གིཅིསྒྲིགི་སྡུདེ་བྱདེདེ་པ་དེང་། རྡོསྤྲོགི་རྩི་གིཅིསྒྲིགི་སྒྲསྒྲིལོ་སྒོསྤྲོས་
དེདེང་རབས་ཅིན་གྱིསྒྲི་མོཚོཚོ་སྔསྤྲོན་གིསར་པ་འཛུགིས་སྐྲུན་བྱདེདེ་
དེགིསྤྲོས།
ཁྲོདེན ་ཀོང ་གིསྒྲིས ་ནན ་གྱིསྒྲིས ་བསྟན་དེསྤྲོན། རསྒྲིམོ ་པ ་སསྤྲོ ་

སསྤྲོའ འི་ཏང་ཨུ་ཡསྒྲིས་སྤྱསྒྲི ་ཡསྤྲོངས་ལོ་གིཅིསྒྲིགི་འདེསྤྲོམོས་བྱདེདེ ་པ་
དེང་ཕྱོསྤྲོགིས་སསྤྲོ ་སསྤྲོར ་མོཐུན་སྦྱོསྤྲོར ་བྱདེདེ ་པའསྒྲི ་རྩི ་དེསྤྲོན ་ལྟེར།
མོསྒྲི ་དེམོངས་སྲིསྒྲིདེ་གྲོསྤྲོས་ཀྱིསྒྲིས་རྩི་ཁྲོསྒྲིམོས་དེང་བཅིའ་ཁྲོསྒྲིམོས་
དེང ་སྲིསྒྲིདེ ་གྲོསྤྲོས ་ཀྱིསྒྲི ་སྒྲསྒྲིགི ་ཡསྒྲིགི ་ལྟེར ་རང ་རྐྱ ་འཕདེར ་བར ་
འགིན་འཁུར་བ་དེང་མོཐུན་སྦྱོསྤྲོར་གིཅིསྒྲིགི་གྱུར་སྒོསྤྲོས་བྱ་བ་
སྒྲུབ་པར་རྒྱབ་སྐྱསྤྲོར ་བྱདེདེ ་པ ་དེང་ ། རང་རྟོསྤྲོགིས་སྒོསྤྲོས ་མོསྒྲི ་
དེམོངས་སྲིསྒྲིདེ་གྲོསྤྲོས་ཀྱིསྒྲི ་ཆེབ་སྲིསྒྲིདེ་གྲོསྤྲོས་མོསྤྲོལོ་དེདེ ་ལོས་རསྒྲིམོ་
གིལོ་ཆེདེན་གྱིསྒྲི ་ཇུས་ཆེསྤྲོདེ་གིསྤྲོ ་རསྒྲིམོ་དུ་བཞིགི་སྟདེ། མོསྒྲི ་དེམོངས་
སྲིསྒྲི དེ ་གྲོསྤྲོས ་ཀྱིསྒྲི ་ དེམོངས ་གིཙོཚོ ་ ལྟེ ་སྐུལོ ་ལོ ་ཤུགིས ་སྣོསྤྲོ ན ་
དེགིསྤྲོས། དེམོསྒྲིགིས་གིཏདེ་རང་བཞིསྒྲིན ་ཡསྤྲོདེ ་པའསྒྲི ་སྒོསྤྲོ ་ནས་
སྲིསྒྲིདེ ་གྲོསྤྲོས ་ཨུ ་ཡསྤྲོན ་གྱིསྒྲི ་འགིན ་འཁྲོསྒྲི ་ལོགི་བསྟར་ཆུ ་ཚོདེ ་
མོཐསྤྲོར་འདེདེགིས་སུ་བཏང་ནས། ཁོ་མོསྒྲིན་དེསྤྲོན་གྱིསྒྲིས“ སྲིསྒྲིདེ་
གྲོསྤྲོས ་ལོ ་རྒྱུས ་ལོསྤྲོན ་ཡསྤྲོ དེ ་པ ་དེང ་གླེདེ ང ་མོསྤྲོལོ ་བྱདེ དེ ་ཤདེས ་
པ། སྲིསྒྲིདེ་གླེདེང་བར་མོཁོས་པ། སྒྲསྒྲིགི་ལོམོ་སྲུང་བ། སྒྲསྒྲིགི་
སྲིསྤྲོལོ་བརྩིསྒྲི་བ། སྤྱསྤྲོདེ་ཚུལོ་ལོདེགིས་པ”བཅིས་བྱདེདེ་དེགིསྤྲོས།
མོགིསྤྲོན་པསྤྲོ ་བཀྲ་ཤསྒྲིས་ཀྱིསྒྲིས་མོགིསྤྲོ་འཛིའིན་བྱས་ཏདེ ་གིཏམོ་

བཤདེ་སྐབས་བསྟན་དེསྤྲོན། འདེས་པའསྒྲི ་ལོསྤྲོ ་ལྔའསྒྲི ་ནང ་ །
སྲིསྒྲིདེ་གྲོསྤྲོས་ཀྱིསྒྲི ་བྱ་བ་སསྤྲོ ་སསྤྲོར་གྲུབ་འབྲིས་གིསར་པ་བློངས་
པ་དེང་རྣམོ་པ་གིསར་པ་མོངསྤྲོན་ཡསྤྲོདེ། དེདེར་ཞིསྒྲིང་ཆེདེན་སྲིསྒྲིདེ་
གྲོསྤྲོས་སྐབས་བཅུ་གིཉསྒྲིས་པའསྒྲི ་མོགིསྤྲོ ་ཁྲོསྒྲིདེ་ཚོན་ཁོགི་དེང་རྒྱ་
ཆེདེའསྒྲི ་སྲིསྒྲིདེ་གྲོསྤྲོས་ཨུ་ཡསྤྲོན་གྱིསྒྲིས་འབདེ་བརྩིསྤྲོན་ལྷསྤྲོདེ་མོདེདེ་དེང་
དེཀོའ་སྤྱདེ་ཀྱིསྒྲི ་རྔུལོ་ཆུ་བཏསྤྲོན་ནས། སྐབས་གིསར་པའསྒྲི ་
ཞིསྒྲིང ་ཆེདེན ་སྲིསྒྲིདེ ་གྲོསྤྲོས་ཀྱིསྒྲིས་ལོགི་བསྟར་གིང་ལོདེགིས་བྱདེདེ ་
པར ་བྱ ་བའསྒྲི ་རྨང ་གིཞིསྒྲི ་བརྟོན ་པསྤྲོ ་བཏསྒྲིང ་ཡསྤྲོདེ ། སྐབས་
གིསར་པའསྒྲི ་ཞིསྒྲིང ་ཆེདེན ་སྲིསྒྲིདེ ་གྲོསྤྲོས ་ཀྱིསྒྲིས ་ཐསྤྲོགི ་མོཐའ་བར་
གིསུམོ་དུ་ཞིསྒྲི ་ཅིསྒྲིན ་ཕསྒྲིང ་གིསྒྲི ་དུས་རབས་གིསར་པའསྒྲི ་ཀྲུང་
གིསྤྲོ འ འི་ ཁྱདེ ་ ཆེསྤྲོ ས ་ལྡན ་པའསྒྲི ་ སྤྱསྒྲི ་ ཚོཚོ གིས ་རསྒྲི ང ་ལུགིས ་ཀྱིསྒྲི ་
དེགིསྤྲོངས་པ་མོཛུབ་སྟསྤྲོན་དུ་འཛིའིན་པ་རྒྱུན་འཁྱསྤྲོངས་བྱས་
ཤསྒྲིང ་ ། ཕྱོསྤྲོགིས་ཡསྤྲོངས་ནས་ཏང་གིསྒྲི ་ཚོཚོགིས་ཆེདེན ་ཉསྒྲི ་ཤུ ་པ་
དེང་ཞིསྒྲིང་ཆེདེན་ཏང་གིསྒྲི ་འཐུས་མོསྒྲི ་ཚོཚོགིས་ཆེདེན་ཐདེངས་བཅུ་
བཞིསྒྲི ་པ། ཞིསྒྲིང ་ཆེདེན་ཏང་ཨུའསྒྲི ་ཚོང་འཛིཚོམོས་གྲོསྤྲོས་ཚོཚོགིས།
ཞིསྒྲིང ་ཆེདེན ་ཡསྤྲོངས་ཀྱིསྒྲི“ ཚོཚོགིས་ཆེདེན ་གིཉསྒྲིས”ཀྱིསྒྲི ་དེགིསྤྲོངས་
དེསྤྲོན་ཕྱོསྤྲོགིས་ཡསྤྲོངས་ནས་སློསྤྲོབ་སྦྱོསྤྲོང་དེང་ལོགི་ལོདེན་མོཐར་
ཕྱོསྒྲིན་བྱས་ཏདེ། ཞིསྒྲིང་ཆེདེན་ཏང་ཨུ་དེང་ཞིསྒྲིང་ཆེདེན་སྲིསྒྲིདེ་གིཞུང་
གིསྒྲི ་ལོས་འགིན་གིཙོཚོ ་བསྤྲོར་དེམོསྒྲིགིས་ནས་འགིན་འཁྲོསྒྲི ་ལོགི་
བསྟར་བྱས་ཏདེ ། དེསྤྲོན ་དེངསྤྲོས ་ཀྱིསྒྲི ་འགུལོ་སྐྱསྤྲོདེ ་ལོགི་ལོདེན ་

ལོས་རྒྱལོ་ཁོབ་དེང་མོསྒྲི ་དེམོངས་ཀྱིསྒྲི ་ཆེདེདེ ་དུ ་ལོས་འགིན་
ལོགི་བསྟར་བྱས་ནས། ཏང ་དེང ་མོསྒྲི ་དེམོངས་ལོ ་ཡསྒྲིདེ ་
ཚོའིམོ་པའསྒྲི་རྒྱུགིས་སྤྲོསྤྲོདེ་དེགིསྤྲོས།
མོགིསྤྲོན་པསྤྲོ ་བཀྲ་ཤསྒྲིས་ཀྱིསྒྲིས་བཤདེ་རྒྱུར། ཏང་གིསྒྲི ་མོགིསྤྲོ ་

ཁྲོསྒྲིདེ་རྒྱུན་འཁྱསྤྲོངས་བྱདེདེ་པ་དེདེ་ལོས་འགིན་ལོགི་བསྟར་བྱདེདེ་
པའསྒྲི ་ཐསྤྲོགི་མོཐའ་བར་གིསུམོ་དུ་ཁྱབ་པར་བྱདེདེ་པ་དེང་།
ཏང་ཀྲུང་དེབྱང་དེང་ཞིསྒྲིང་ཆེདེན་ཏང་ཨུའསྒྲི་སྲིསྒྲིདེ་གྲོསྤྲོས་བྱ་བར་
ཤུགིས་སྣོསྤྲོན་དེང་ལོདེགིས་བཅིསྤྲོས་བྱདེདེ་པའསྒྲི ་སྐསྤྲོར་གྱིསྒྲི ་བཀོསྤྲོདེ་
སྒྲསྒྲིགི་གིསར་པ་དེང་རདེ ་བ་གིསར་པ་མོཐའ་གིཅིསྒྲིགི་ཏུ་ལོགི་
བསྟར ་བྱས ་ནས ། ལོངས ་གིནས ་མོཐསྤྲོ ན ་ པསྤྲོ ་ ནས ་མོསྒྲི ་
དེམོངས་སྲིསྒྲིདེ ་གྲོསྤྲོས་ཀྱིསྒྲིས“ དེངསྤྲོས་འབདེབས་བྱདེདེ ་པ་དེང་
གིཅིསྒྲིགི་བསྡུས་བྱདེདེ་པ”ཡསྒྲི་ཆེབ་སྲིསྒྲིདེ་འགིན་འཁྲོསྒྲི ་ཁུར་དུ་
ལོདེན ་པར་སྟབས་བདེདེ ་བཟསྤྲོ ་དེགིསྤྲོས། རསྒྲིགིས་པའསྒྲི ་གིཞུང་
ལུགིས་ཀྱིསྒྲིས ་དྲགི་ཆེས་སྤྲོ ་བར་ཤུགིས་སྣོསྤྲོན ་པ ་དེདེ ་ལོས་
འགིན་ལོགི་བསྟར་བྱདེདེ་པའསྒྲི ་ཐསྤྲོགི་མོཐའ་བར་གིསུམོ་དུ་
ཁྱབ་པར་བྱདེདེ ་པ ་དེང་ ། བློསྤྲོ ་བརྟོན་འགྱུར་མོདེདེ ་ཀྱིསྒྲིས ་ཞིསྒྲི ་
ཅིསྒྲིན་ཕསྒྲིང་གིསྒྲི ་དུས་རབས་གིསར་པའསྒྲི ་ཀྲུང་གིསྤྲོའ འི་ཁྱདེ་ཆེསྤྲོས་
ལྡན་པའསྒྲི ་སྤྱསྒྲི ་ཚོཚོགིས་རསྒྲིང་ལུགིས་ཀྱིསྒྲི ་དེགིསྤྲོངས་པ་སློསྤྲོབ་སྦྱོསྤྲོང་
དེང་ལོགི་ལོདེན་མོཐར་ཕྱོསྒྲིན་བྱས་ཏདེ། སྔར་ལོས་བློསྤྲོ ་སྤོསྤྲོབས་
ཆེདེན་པསྤྲོས་འཐབ་ལོམོ་གིསར་པའསྒྲི་སྟདེང་འབདེ་པས་མོདུན་
སྐྱསྤྲོ དེ ་ དེང ་དུས ་རབས ་གིསར ་པར ་བྱས ་རྗེདེས ་འཇསྤྲོགི ་
དེགིསྤྲོས ། མོཐུན ་སྒྲསྒྲིལོ ་རྒྱ ་ཆེདེ ར ་ཇདེ ་ ཟབ ་ཏུ ་གིཏསྤྲོ ང ་བ ་དེདེ ་
འགིན་འཁྲོསྒྲི ་ལོགི་བསྟར་གྱིསྒྲི ་ཐསྤྲོགི ་མོཐའ་བར་གིསུམོ་དུ་
ཁྱབ ་པར ་བྱས ་ནས། མོསྒྲི ་ དེམོངས ་སྲིསྒྲིདེ ་གྲོསྤྲོས ་ཀྱིསྒྲི ་ལོམོ ་
ལུགིས་ཀྱིསྒྲི ་ཁྱདེ་འཕགིས་དེགིདེ ་མོཚོན་དེང་རྩི་འཛུགིས་ཀྱིསྒྲི ་
ཁྱདེ་འཕགིས་དེགིདེ་མོཚོན། ལོས་རསྒྲིགིས་ཀྱིསྒྲི་ཁྱདེ་འཕགིས་
དེགིདེ་མོཚོན། ཨུ་ཡསྤྲོན་གྱིསྒྲི་ཁྱདེ་འཕགིས་དེགིདེ་མོཚོན་བཅིས་
འདེསྤྲོན་སྤོདེལོ་གིང་ལོདེགིས་བྱདེདེ་པ་དེང་། ཞིསྒྲིང་ཆེདེན་ཡསྤྲོངས་
ཀྱིསྒྲི ་སྟསྤྲོབས་ཤུགིས་གིཅིསྒྲིགི་ཏུ་བསྡུས་ནས་ཞིབས་འདེདེགིས་
ཞུ ་བ ་དེང ་དེདེ ང ་རབས ་ཅིན ་གྱིསྒྲི ་མོཚོཚོ ་སྔསྤྲོ ན ་གིསར ་པའསྒྲི ་
འཛུགིས་སྐྲུན་ལོ་སྐུལོ་འདེདེདེ་གིཏསྤྲོང་དེགིསྤྲོས། གྲོསྤྲོས་མོསྤྲོལོ་
དེམོངས་གིཙོཚོ ་ཇདེ ་ཟབ་ཏུ ་གིཏསྤྲོང ་བ ་དེདེ ་འགིན་འཁྲོསྒྲི ་ལོགི་
བསྟར ་གྱིསྒྲི ་ཐསྤྲོགི ་མོཐའ ་བར ་གིསུམོ ་དུ ་ཁྱབ ་པར ་བྱས ་
ནས། དེདེང་རབས་ཅིན་གྱིསྒྲི ་མོཚོཚོ ་སྔསྤྲོན་འཛུགིས་སྐྲུན་གྱིསྒྲི ་ཆེདེ ་
ཕྱོསྤྲོགིས་ལོ་གིཙོཚོ ་བསྤྲོར་དེམོསྒྲིགིས་པ་དེང་། ཞིསྒྲིང་ཆེདེན་ཏང་ཨུ་
དེང་ཞིསྒྲིང་ཆེདེན་སྲིསྒྲིདེ་གིཞུང་གིསྒྲིས་རྒྱུགིས་གིཞིསྒྲི་འདེསྤྲོན་པ་དེང་
སྲིསྒྲིདེ ་གྲོསྤྲོས ་ཀྱིསྒྲིས ་ལོན ་འདེདེབས ་པ། ཐབས་འདེསྤྲོན ་ཇུས ་
འབུལོ་བྱདེདེ་པ། རསྒྲིགི་ནུས་ཀྱིསྒྲིས་རྒྱབ་སྐྱསྤྲོར་བྱདེདེ་པ་བཅིས་
ཀྱིསྒྲི ་བྱ ་བ ་བཟང་པསྤྲོར ་བསྒྲུབ་དེགིསྤྲོས། སྤྱསྤྲོདེ ་ཚུལོ་ལོདེགིས་
བཅིསྤྲོས་བྱདེདེ་པ་དེདེ ་འགིན་འཁྲོསྒྲི ་ལོགི་བསྟར་གྱིསྒྲི ་ཐསྤྲོགི་མོཐའ་
བར་གིསུམོ་དུ ་ཁྱབ་པར ་བྱས་ནས། ཐསྤྲོགི ་མོཐའ་བར་
གིསུམོ་དུ་དེམོ་འཛིའིན་ཐདེ་ཤུགིས་སྣོསྤྲོན་པ་དེང་། དེངསྤྲོས་
གིཉདེར་ཐདེ་ནས་ཕན་འབྲིས་ཐསྤྲོན་པར་བྱས་ཏདེ། ནན་ནན་
ཏསྒྲིགི་ཏསྒྲིགི་གིསྒྲིས་འགིན་འཁྲོསྒྲི ་ལོགི་བསྟར་གྱིསྒྲི ་གྲུབ་འབྲིས་
ལོས་སྐབས་གིསར་པའསྒྲི་ཞིསྒྲིང་ཆེདེན་སྲིསྒྲིདེ་གྲོསྤྲོས་ཀྱིསྒྲི་ཁོགི་ཁུར་
གིསར་པ་དེང་རྣམོ་པ་གིསར་པ་མོངསྤྲོན་པར་བྱདེདེ་དེགིསྤྲོས།
གྲོསྤྲོས་ཚོཚོགིས་ཀྱིསྒྲིས་འབསྤྲོདེ་སྐུལོ་བཏསྤྲོན་ཏདེ ། ཞིསྒྲིང ་ཆེདེན་

ཡསྤྲོངས་ཀྱིསྒྲི་རསྒྲིམོ་པ་སསྤྲོ་སསྤྲོའ འི་སྲིསྒྲིདེ་གྲོསྤྲོས་རྩི་འཛུགིས་དེང་སྲིསྒྲིདེ་
གྲོསྤྲོས་ཀྱིསྒྲི ་ཁོསྤྲོངས་ཞུགིས་ལོས་ཁུངས་སསྤྲོ ་སསྤྲོ ། རྒྱ་ཆེདེའསྒྲི ་སྲིསྒྲིདེ ་

གྲོསྤྲོས ་ཨུ ་ཡསྤྲོན ་བཅིས་ཀྱིསྒྲིས ་བློསྤྲོ ་མོཐུན ་ཞིསྒྲི ་ཅིསྒྲིན ་ཕསྒྲིང ་སྲིསྤྲོགི ་
ཤསྒྲིང་ཡསྒྲིན་པའསྒྲི ་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དེབྱང་གིསྒྲི ་མོཐའ་འཁོསྤྲོར་དུ་
སྔར་ལོས་མོཐུན་སྒྲསྒྲིལོ་དེམོ་ཟབ་བྱདེདེ་པ་དེང་། མོཚོཚོ ་སྔསྤྲོན་
ཞིསྒྲི ང ་ཆེདེན ་ཏང ་ཨུའསྒྲི ་ཡང ་དེགི ་པའསྒྲི ་མོགིསྤྲོ ་ཁྲོསྒྲི དེ ་འསྤྲོགི ་ཏུ །
མོཐུན ་སྒྲསྒྲིལོ ་གིཅིསྒྲིགི ་གྱུར ་དེང ་དེསྤྲོན ་དེངསྤྲོས ་དེམོ ་འཛིའིན །
འབདེ་འབུངས་ཡར་བརྩིསྤྲོན་བྱས་ཏདེ། ཀྲུང་གིསྤྲོའ འི་ལུགིས་ཀྱིསྒྲི་
དེདེང་རབས་ཅིན་ལོ་ནན་ཏན་གྱིསྒྲིས་སྐུལོ་འདེདེདེ་གིཏསྤྲོང་བ་
དེང ་ ། སྤྱསྒྲི ་ཚོཚོགིས་རསྒྲིང ་ལུགིས་དེདེང ་རབས་ཅིན་གྱིསྒྲི ་རྒྱལོ་
ཁོབ་ཕྱོསྤྲོགིས་ཡསྤྲོངས ་ནས་འཛུགིས་སྐྲུན་བྱདེདེ ་པའསྒྲི ་མོཚོཚོ ་
སྔསྤྲོན་གྱིསྒྲི ་ལོདེའུ་ཧུར་ཐགི་གིསྒྲིས་འབྲིསྒྲི ་བའསྒྲི ་ཐདེ་སྔར་ལོས་ཆེདེ ་
བའསྒྲི་བྱས་རྗེདེས་གིསར་པ་འཇསྤྲོགི་དེགིསྤྲོས།
ཀྲུའུ་ཞིསྒྲིའསྒྲི ་སྟདེགིས་བུའསྒྲི ་སྟདེང ་དུ ་དེ ་རུང་ཡུས་ཚུང་ལོདེ ་

དེང ་ ། ཝང ་ལོསྒྲི ་མོསྒྲི ང ་ ། ཉསྒྲི ་མོ ་སྒྲསྤྲོལོ ་མོ ། ཉའསྤྲོ ་ཁྲོདེ ང ་ཡུན།
ལོསྒྲིའུ་ཐུང་ཏདེ། ཀྲང་ཧསྤྲོང་ཡསྤྲོན། དེབྱང་ཧྥེདེང་ཁྲུན། ལོསྒྲིའུ་ཐའསྤྲོ།
ལོསྒྲི འུ ་ཁྲོའསྤྲོ ། ཧསྤྲོ ་ལུའུ ་ཁྲུན། ཀྲང ་ཙོཙེ ་ ཅུན ། ཀྲ ་ཆེསྒྲི ང ་ཅིསྒྲི འུ །
དེབྱང་ཁོསྤྲོ་ཞིང་། དེབྱང་ཀྲསྒྲི་ཆེང་སསྤྲོགིས་བསྡདེ་ཡསྤྲོདེ།
ཞིསྒྲིང་ཆེདེན་སྲིསྒྲིདེ་གྲོསྤྲོས་སྐབས་བཅུ་གིཉསྒྲིས་པའསྒྲི ་ཀྲུའུ་ཞིསྒྲི ་

གིཞིསྤྲོན་པ་མོ་ཅིསྒྲི ་ཞིའསྤྲོ ་དེང་། ཏུའུ་ཅིདེ། ཀྲང་ལོསྒྲི། མོ་ཧདེ ་ཡསྒྲིང་།
ཏུའུ་ཏདེ ་ཀྲསྒྲི ་བཅིས་གིདེན་ཞུ་ལྟེར་ཚོཚོགིས་ཆེདེན ་ལོ་ཞུགིས་
པར་མོ་ཟདེ་ཀྲུའུ་ཞིསྒྲིའསྒྲི ་སྟདེགིས་བུའསྒྲི་སྟདེང་བསྡདེ་ཡསྤྲོདེ།
ཚོཚོགིས ་ཆེདེ ན ་ རྔམོ ་བརྗེསྒྲི དེ ་ལྡན ་པའསྒྲི ་ རྒྱལོ ་གླུའསྒྲི ་སྒྲ ་

དེབྱངས་ཁྲོསྤྲོདེ་ནས་གྲོསྤྲོལོ། །
ཡངཡང་་གིནསགིནས་་ཚུལོཚུལོ་་འབྱསྤྲོརའབྱསྤྲོར ་་གིསལོགིསལོ།། ཟླ་དེང་པསྤྲོའ འི་ཚོཙེས

14ཉསྒྲིན་གྱིསྒྲི ་སྔ་དྲསྤྲོར། ཀྲུང་གིསྤྲོ ་མོསྒྲི ་དེམོངས་ཆེབ་སྲིསྒྲིདེ་གྲོསྤྲོས་
མོསྤྲོལོ་ཚོཚོགིས་འདུ་སྐབས་བཅུ་གིསུམོ་པའསྒྲི ་མོཚོཚོ ་སྔསྤྲོན་ཞིསྒྲིང་
ཆེདེན་ཨུ་ཡསྤྲོན་ལྷན་ཁོང་གིསྒྲི ་གྲོསྤྲོས་ཚོཚོགིས་ཐདེངས་དེང་པསྤྲོ ་མོཚོཚོ་
སྔསྤྲོན་གྲོསྤྲོས་ཚོཚོགིས་ལྟེདེ ་གིནས་སུ་གིཟབ་རྒྱས་ངང་འཚོཚོགིས་
མོགིསྤྲོ་བརྩིམོས།
གྲོསྤྲོས་ཚོཚོགིས་ལོ་ཞུགིས་དེགིསྤྲོས་པའསྒྲི ་ཨུ་ཡསྤྲོན391ཡསྤྲོདེ་

པ་དེང་མོསྒྲི342དེངསྤྲོས་སུ་ཞུགིས་པས། གིཏན་འཁོདེལོ་གྱིསྒྲི ་
མོསྒྲི ་གྲོངས་དེང་མོཐུན།
དུས་ཚོཚོདེ9ཡསྒྲི ་སྟདེང ་ ། ཚོཚོགིས་ཆེདེན ་རྔམོ་བརྗེསྒྲིདེ ་ལྡན་

པའསྒྲི་རྒྱལོ་གླུའསྒྲི་ཁྲོསྤྲོདེ་དུ་འཚོཚོགིས་མོགིསྤྲོ་བརྩིམོས།
ཞིསྒྲིང ་ཆེདེན ་སྲིསྒྲིདེ ་གྲོསྤྲོས ་སྐབས་བཅུ་གིསུམོ་པའསྒྲི ་གྲོསྤྲོས ་

ཚོཚོགིས་ཐདེངས་དེང ་པསྤྲོའ འི་ཀྲུའུ ་ཞིསྒྲི ་ཚོཚོགིས་པའསྒྲི ་རྒྱུན ་ལོས་
ཀྲུའུ་ཞིསྒྲིའམོ། ཚོཚོགིས་ཆེདེན་གྱིསྒྲི ་ལོགི་བསྟར་ཀྲུའུ་ཞིསྒྲི ་མོགིསྤྲོན་
པསྤྲོ ་བཀྲ་ཤསྒྲིས་དེང་རསྒྲིན་ཆེདེན་རྣམོ་རྒྱལོ། ཁོསྤྲོང་ཡུང་། ཝང་
ཞིསྤྲོན། ཝང་ཀྲདེན་ཁྲོང་། ཀྲང་ཞིའསྤྲོ ་རུང་། མོ་ཧྥེདེང་ཧྲེདེང་། ལོསྒྲི ་
ཞིའསྤྲོ ་ནན། ཐདེན་ཁུའདེ། ལོསྒྲིའུ་ཏ་ཡདེ། གིསདེར་ཁྲོསྒྲི ་ཆེསྤྲོས་ཀྱིསྒྲི ་བློསྤྲོ ་
གྲོསྤྲོས་རྒྱ་མོཚོཚོ། མོ་ཡུའདེ ་ཞིང་བཅིས་ཀྲུའུ་ཞིསྒྲིའསྒྲི ་སྟདེགིས་བུའསྒྲི ་
མོདུན་གྲོལོ་དུ་བསྡདེ་ཡསྤྲོདེ། ཝང་ཀྲདེན་ཁྲོང་གིསྒྲིས་ཚོཚོགིས་
ཆེདེན་ལོ་མོགིསྤྲོ་འཛིའིན་བྱས།
ཁྲོདེན ་ཀོང ་དེང ་ཝུའུ ་ཞིའསྤྲོ ་ཅུན། རྡོསྤྲོ ་རྗེདེ ་རབ ་བརྟོན།

པདེ་མོ། ཁྲོདེན་རུའདེ ་ཧྥེདེང ་ ། ཝང་ཝའདེ ་ཏུང་། ཝང་དེབྱང་།
ཀྲའསྤྲོ ་ཡུའདེ ་ཞི། ཚོཙེ ་རསྒྲིང ་ཐར། ཝང་ལོསྒྲིན ་ཧུའུ། ཝུའུ་ལོ་ཙོའི ་
པསྒྲིའདེ ་ཁོསྤྲོ·རདེ ་སུའུ་ལོསྒྲི ་ཧན། པདེ་གིསྤྲོ ཀྲུའུ་ཞིང་ཧྥེདེང་སསྤྲོགིས་
ཀྲུའུ་ཞིསྒྲིའསྒྲི ་སྟདེགིས་བུའསྒྲི ་སྟདེང་བསྡདེ་ཡསྤྲོདེ་ལོ། གྲོསྤྲོས་ཚོཚོགིས་
འཚོཚོགིས་པར་རྟོདེན་འབྲིདེལོ་ཞུས།

（（འཕྲོསྤྲོའཕྲོསྤྲོ་་མོམོ་་པརཔར་་ངསྤྲོསངསྤྲོས14པརཔར་་གིཟསྒྲིགིསགིཟསྒྲིགིས།།））

ཞིཞིང་ཆེཆེན་སྲིཞིད་གྲོཔོས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པོའཞི་གྲོཔོས་ཚོཚོགས་ཐེཆེངས་དང་པོཔོ་བསྡུས་པོ།


