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ཤཀྱ་ བ་པ་ ོན་ནས་ད་བར་ལོ་2973་རེད་འདའ(སོང)། ཤཀྱ་ བ་པ་ད་དང་པོ་ ་མོ་ ་ ལ་ལ་འ ངས། དེ་ནས་ལོ་ཉེར་
དགུ་ལ་དང་པོ་ ལ་ ིད་བ ང། དེ་ནས་དེ་ཚར་ ས་ལོ་ཉི་ ་ ་དགུ་ཐོག་ནས་འཁོར་བ་ལ་ ིང་པོ་མེད་པ་གཟིགས་ནས་དེ་
ནས་རབ་ ་ ོང་ནས། དེ་ནས་ལོ་ཉི་ཤི་ ་དགུ་ བས་ ་རབ་ ་ ང་པ་རེད། དེ་ནས་རབ་ ་ ང་ནས་ལོ་2943་རེད་འདའ་

(སོང)། དེ་ནས་ ་ ་ངན་ལས་འདས་ནས་ཆོས་འཁོར་བ ོར་ཚར་ནས་དེ་ནས་དགོངས་པ་བ ས་ནས་ད་ལོ་2996། ད་དེ་
མཚམ་ནས་བོད་ཀྱི་ ལ་པོ་ཐོག་མ་དེ་ད་ ལ་པོ་ཐོག་མ་དེ་གཉལ་ཁྲི་བཙན་པོ་དེ་ ོན་པ་རེད། གཉལ་ཁྲི་བཙན་པོ་དེ་ ོན་
ནས་ལོ་2137། དེ་ནས་ ས་ བས་ ་ མ་ ་ ་ ང་དེ་ མཁར་ ་དང་པོ་ མ་ ་ ་ ང་ ན་ལ་ ་བ་འོད་མི་སོང་ ང་ཟེར་
ནས་ད་མཁར་དང་པོ་ མ་ ་ ་ ང་དེ་གཉལ་ཁྲི་བཙན་པོའི་ ས་ལ་བཞངས་བཞག་པ་དེ་རེད།  དེ་ནས་དེའི་མཚམ་ནས་ ་
ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་ ོན་པ་རེད། དེའི་ བས་ ་དེ་ནས་སངས་ ས་ཀྱི་བ ན་པ་དར་བས་ ་མཚམ་ལ་དེ་ནས་དཔང་འཁོར་
ཚ་ ་མ་རོ་  བཀོས་འཁོར་རོ་ དེ་ནས་མ་ནི་ཡིག་ ག་ཐམས་ཅད་ མ་ ་ ་ ང་ ང་ལ་བབས་ཡོང་ནས་དེ་ནས་དེ་ཡ་མཚན་
ཆེན་པོ་རེད་ ཡག་པོ་རེད་ ད་མ་འོང་བ་ལ་ཕན་ཐོག་པའི་ ་ཡིན་ནི་རེད་ཟེར་ནས་དེ་དག་ཡར་ཉལ་ཚག་བཟོ།  དེ་དག་ཉལ་
ཚག་བཟོ་ཚར་ ས་དེ་ནས་ ེས་ནས་ ལ་རབ་ འི་ ས་ལ་དེ་ནས་ ོང་བཙན་ མ་པོ་ཟེར་པ་དེ་ ོན་ནས་   ཆོས་ ལ་ ོང་
བཙན་ མ་པོ་ཟེར་ ་དེའི་འཛམ་ ་གླིང་དེ་ཆ་ག མ་ལ་བགོ་བའི་རི་ ེ་ད ང་ ་བ ས་ཟེར་ནས། ད་ ་ནག་ས་ཆ་ཁ་ ལ་
གས་ ཁ་ཆེ་ བལ་ ང་ འ ག་ འ ས་ ོངས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མངའ་འོག་ ་ཡོད་ས་རེད། དེ་ནས་སོག་པོ་ 
འི་མཆོད་བ ན་དཀར་པོ་ཡར་ བས་ བོད་ཀྱི་ས་ཆ་བ ང་ བ་པ་རེད། དེ་འ ་ཡིན་ ས་ཁོངས་ནི་ ན་རས་གཟིགས་གི་
ལ་པ་ཡིན་ཟེར། དེའི་ ས་ ་ད་སངས་ ས་ཆོས་ གས་གི་མགོ་དེ་དེ་ ས་བ གས་ནས་དེ་ནས་དེའི་ ེས་ ་དེ་ནས་ ལ་

རབས་ ་བའི་མཚམ་ནས་དེ་ནས་ ལ་པོ་ཁྲི་ ང་ ེ་བཙན་ ོན་ནས་ དེའི་ བས་ ་བསམ་ཡས་མི་འ ར་ག ག་ལག་ཁང་
བཞེངས། དེ་ནས་བོད་ཀྱི་མི་མང་པོའི་ ་གར་ལ་མངགས་ནས་ ་གར་གྱི་སང་སའི་ ད་ཡིག་  སངས་ ས་ཀྱི་བཀའ་བ ད་
བ ན་བ ད་ལ་སོགས་ ར་བ ར་ བོད་ལ་གདན།   དེ་ནས་དེ་འ ་ ོས་ནས་དེ་ནས་ ོན་པ་ཆོས་ཀྱི་ ོན་མེ་  གུ་ ་རིན་པོ་
ཆེ་དང་མཁན་ཆེན་ཤེས་ ག་ཚགས་གཉིས་དེ་ནས་ ་གར་ ར་གདན་ ངས་ནས་  ད་དེ་འ ་ ས་ནས་ ོན་པ་ཆོས་ཀྱི་ ོན་
མེ་དེ་ དེའི་ བས་ ་དར་ཁྱབ་ཆེའི་དར་པ་དེ་ ས་རེད་ཡོད་ས་རེད།  དེ་ནས་མེ་འབར་བ་ནང་བཞིན་གི་ཆོས་དེ་དར་བ་རེད། 
དེ་ནས་དེ་མཚམ་མངའ་དར་ཁྲི་རི་ཟེར་ འི་ བས་ ་དེ་ལ་དེ་མཚམ་གི་ཆོས་དེ་དར་ཁྱབས་ཆེན་པོ་ ད་འཕེལ་ ས་ཡིན་ན་དེ་
འ ་རེད་ནི་རེད། དེ་ནས་ ེས་ ་གླང་དར་མ་ཟེར་པི་ཞིག་ ོན་པ་རེད། དེ་ནས་དེའི་ཆོས་དེའི་དཔལ་འ ོར་ལ་གནོད་ ེད་གི་
འ ག་བསམ་ནས་ད་ཁོའི་ཆོས་དེ་ ོ་ལ་མ་ ག་ནས་ ཆོས་དེ་ལ་ལོག་པ་དར་ནས་ཆོས་དེ་མར་ བ་པ་རེད།  ད་ཆོས་དེ་ བ་
པའི་ བས་ ་དེ་འ ་ཚང་མ་མེད་པ་དེ་འ ་རང་བཟོ་ཡོད་ས་མ་རེད། ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ཁྲག་ནང་ལ་ ེན། བོད་ལ་ཡོད་ཚད་
དེ་ནང་ལ་བོར་འགྲོ་མ་རེད། དེ་ནས་ ་ཐམས་ཅད་ལ་ ེན་མོ་འི ་ ིས་ མིག་ལ་ ང་འ ་བཟོ་ ཁ་ ་ཐམས་ཅད་ལ་ ང་འ ་
བཟོ། དེ་འ ་ ས་ནས་གནང་བ་འཁྲིལ་ཕོད་མ་ཟེར་ནས་དེ་འ ་ ས་ནས་ཁྲིམ་བཅད་པ་རེད་ཟེར་ནི་རེད། དེ་ ་ཐམས་ཅད་
ད་ ་ཁག་གཅིག་གི་ཟེར་ན་གླང་དར་མ་དེ་བ གས་བ ད་ན་བོད་ཀྱི་ ལ་པོའི་ ལ་ ད་དེ་ཆད་མ་རེད་ ལ་ཁབ་དེ་བ ན་
པོ་རེད་ཟེར།  ད་ ་ ་འོག་ལ་ ད་པ་དེ་བ གས་མེད་པའི་གནོད་ཚ་རེད་ཟེར་བའི་མི་ཡང་ཡོད་ནི་རེད།  ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཟེར་
ན་གླང་དར་མ་དེ་བ ད་རེད། ཁོ་མེད་པར་བཟོ་དགོས་ནི་རེད་ཟེར་མཁན་ཡང་ཡོད་རེད།  གང་ ར་གླང་དར་མ་དེ་ ་གླང་



དཔལ་ ོར་ཟེར་ ་དེའི་ ོག་ནས་ ོག་མདའ་ བ་ནས་ ས་ ོན་གྱི་ བས་དེར་བསད་ནས་དེ་ ས་ནས་ ་བ ད་དེ་ཆད་
སོང་ནི་རེད།  
 
 

English translation: 
 

It has been 2973 years since the birth of Buddha. The Buddha was first born as the son of 
goddess Rgya Phrul and became the king when he was 29.  At the age of 29, he realized the 
impermanence of life and became a monk.  It has been 2943 years since the Buddha became a 
monk, and it has been 2996 years since you completed all his teaching and death. And it has been 
2137 years since Tibet had its first king, Gnyal Khri Btsan Po, and that’s when the Yum bu lha 
sgan, also known as the first god’s palace, Yum bu lha sgang was first built. Yum bu lha sgang 
was built during the time of king Gnyal Khri Btsan Po.  When lha Tho Tho Ri became the king, 
which was also a little before Buddhism came to Tibet, Dpang 'khor tsha rgya ma, bkos 'khor 
and the six mantra words fell on the roof of Yum bu lha sgan from the sky.  It was thought as 
auspicious, good and useful for future use, so they were well kept.  During the 5th century, the 
Tibetan dharma king Chos rgyal srong btsan sgam po came to power and took over one third of 
Asia, including some Chinese territories, some Muslim territory, Nepal, Bhutan, Burma, 
Afghanistan, and Mongolia.  A large territory was taken over by Tibetans.  Srong btsan sgam po1  
is the reincarnation of Avalokiteśvara 2.  That’s also when Buddhism was first introduced to 
Tibet.  During the fifth kingdom, Kri Srung Sde Pzhun became the king and Samye monastry 
was built during that time.  Many Tibetans then studied Sanskirt and translated the Buddist texts 
into Tibetan.  Later, Master Chos Kyi Skarol Me, Guru Rinpoche3 and Master Yeshe Wangtso 
were invited to Tibet from India. That was the time when Buddhism flourished in Tibet, like a 
burning flame.  During mnga' dar khri ri, Buddhism was most developed. Later, Glang dar ma4 
came to power, and he claimed that Buddhism drew back the economy. He did not support the 
development of Buddhism, and he tried to abandon Buddhism. However, it was not as serious as 
the Cultural Revolution; it was not as badly destroyed. He put the scriptures in the blood, and 
painted fingers, eyes and mouths of the Buddha statues with colors, referred as the gnang ba 
'khril phod ma punishment. Today, some argue that if Glang dar ma had lived, the kingdom 
lineage wouldn’t stop, and the country would be stable. Some people are saying that the reason 
why we are under the Chinese occupation is because he was assassinated. While others argue 

                                                            

1 “the founder of the Tibetan Empire, by tradition held to be the thirty-third ruler in his dynasty. In the Chinese 
records, his name is given as Songzan Ganbu” http://en.wikipedia.org/wiki/Songts%C3%A4n_Gampo 

2 “a bodhisattva (enlightenment being) who embodies the compassion of all Buddhas. Portrayed in different cultures 
as either male or female, Avalokiteśvara is one of the more widely revered bodhisattvas in mainstream Mahayana 
Buddhism, as well as unofficially in Theravada Buddhism.” http://en.wikipedia.org/wiki/Avalokite%C5%9Bvara 

3 “Padmasambhava[note 1] (lit. "Lotus-Born"), also known as the Second Buddha, was a sage guru from Oddiyana, 
northwestern Classical India (in the modern-day Swat Valley of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan). Padmasambhava 
is said to have transmitted Vajrayana Buddhism to Tibet, Bhutan and neighboring countries in the 8th century AD. 
In those lands, he is better known as Guru Rinpoche.” http://en.wikipedia.org/wiki/Padmasambhava 

4 “The last emperor of the unified Tibetan empire” http://en.wikipedia.org/wiki/Langdarma 

http://en.wikipedia.org/wiki/Songts%C3%A4n_Gampo
http://en.wikipedia.org/wiki/Avalokite%C5%9Bvara
http://en.wikipedia.org/wiki/Padmasambhava
http://en.wikipedia.org/wiki/Langdarma


that Glang dar ma was a demon, he had to be killed. Anyhow, Glang dar ma was secretly shot by 
Lha Glang dpal rdor during a special occasion. That was the end of Tibetan dynasties.  
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