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ཕྱོཕྱོགས་འདུས་གསར་འགྱུར།

ཀྲུང་དོབྱང་གིཀྱི་བསྐྱོདོ་ལྗོསྐྱོངསོ་བྱ་བའིཀྱི་བཞུགིསོ་མསྐྱོལེ་ཚཚོགིསོ་
འིདུ་ཐེབྱེངསོ་བདུན་པེ་དོང་རྒྱལེ་ཡོསྐྱོངསོ་ཀྱིཀྱི་མཀྱི་རིཀྱིགིསོ་མཐུན་
སྒྲིཀྱིལེ་ཡོརི་ཐེསྐྱོན་གིཟེབྱེངསོ་བསྟོསྐྱོདོ་ཚཚོགིསོ་ཆབྱེན་གྱིཀྱི་དོགིསྐྱོངསོ་དོསྐྱོན་
ལེགི་ལེབྱེན་དོང་དོངསྐྱོསོ་འིབབྱེབསོ་གིཏཀྱིང་ཟེབ་བྱབྱེདོ་པེ་དོང་།
དུསོ་རིབསོ་གིསོརི་པེའིཀྱི་མཚཚོ་སྔོསྐྱོན་གྱིཀྱི་མཀྱི་རིཀྱིགིསོ་མཐུན་སྒྲིཀྱིལེ་
ཡོརི་ཐེསྐྱོན་བྱ་གིཞགི་གིཀྱི་འིགྲུལེ་བཞུདོ་གིསོརི་པེའིཀྱི་མགིསྐྱོ་རྩོསྐྱོམ་
ཆབྱེདོ། ཉེབྱེ་ལེམ་ཞཀྱིང་ཆབྱེན་ཏང་ཨུ་དོང་ཞཀྱིང་ཆབྱེན་སྲཀྱིདོ་གིཞུང་གིཀྱིསོ
《རྒྱལེ་ཡོསྐྱོངསོ་ཀྱིཀྱི་མཀྱི་རིཀྱིགིསོ་མཐུན་སྒྲིཀྱིལེ་ཡོརི་ཐེསྐྱོན་དོཔེབྱེ་སྟོསྐྱོན་
ཞཀྱིང་ཆབྱེན་གིསོརི་སྐྲུན་བྱབྱེདོ་པེའིཀྱི་སྐོསྐྱོརི་གྱིཀྱི་ཆསྐྱོདོ་དོསྐྱོན》(གིཤམ་དུ
《ཆསྐྱོདོ་དོསྐྱོན》ཞབྱེསོ་བསྡུསོ་ཡོསྐྱོདོ)དོཔེརི་འིགྲབྱེམ་བྱསོ།

《ཆསྐྱོདོ ་དོསྐྱོན》གྱིཀྱིསོ ་བསྟོན ་དོསྐྱོན ། མཚཚོ ་སྔོསྐྱོན ་དུ ་མཀྱི ་
རིཀྱིགིསོ་མང་པེསྐྱོ་འིདུསོ་སྡོསྐྱོདོ་དོང་ཆསྐྱོསོ་ལུགིསོ་མང་པེསྐྱོ་མཉེམ་
གིནསོ། རིཀྱིགི་གིནསོ་མང་པེསྐྱོ་མཉེམ་འིདྲབྱེསོ་བྱསོ་ཡོསྐྱོདོ་ཅཀྱིང་།
མཚཚོ་སྔོསྐྱོན་ནཀྱི ་རྒྱལེ་ཡོསྐྱོངསོ་ཀྱིཀྱི་གྲངསོ་ཉུང་མཀྱི་རིཀྱིགིསོ་ཀྱིཀྱི་ཟེཀྱིན་
ཚདོ་ཆབྱེསོ་མཐེསྐྱོ་བའིཀྱི་ཞཀྱིང་ཆབྱེན་དོང་མཀྱི་རིཀྱིགིསོ་སོ་ཁསྐྱོངསོ་རིང་
སྐྱོསྐྱོང་གིཀྱི ་རྒྱ་ཁྱོསྐྱོན་ཆབྱེསོ་ཆབྱེ ་བའིཀྱི་ཞཀྱིང་ཆབྱེན་ཡོཀྱིན་པེ་དོང་། རྒྱལེ་
ཁབ་ཀྱིཀྱི ་བསྐྱོདོ་ལྗོསྐྱོངསོ་བརྟེན་འིཇགིསོ་དོང་མཐེའི་མཚམསོ་
བདོབྱེ ་འིགིསྐྱོདོ་ཀྱིཀྱི ་འིཐེབ་ཇུསོ་འིགིངསོ་གིནསོ་ཡོཀྱིན་པེརི་མ་
ཟེདོ། རྒྱལེ་ཡོསྐྱོངསོ་ཀྱིཀྱི ་མཀྱི ་རིཀྱིགིསོ་བྱ ་བའིཀྱི ་ཞཀྱིང ་ཆབྱེན ་ཆབྱེན ་
པེསྐྱོའིང་ཡོཀྱིན། མཚཚོ་སྔོསྐྱོན་གྱིཀྱི ་མཀྱི ་རིཀྱིགིསོ་སོསྐྱོ ་སོསྐྱོ ་ཤ་རུསོ་གིདུང་
རྒྱུདོ་གིཅཀྱིགི་ལེསོ་མཆབྱེདོ་ཅཀྱིང་། དོཔེལེ་འིབྱསྐྱོརི་གིཅཀྱིགི་ལེ་
གིཅཀྱིགི་བརྟེབྱེན་དོང་རིཀྱིགི་གིནསོ་སོསྐྱོ ་སོསྐྱོ ་མཉེམ་འིདྲབྱེསོ། ཕིན་
ཚུན་རིབྱེ ་བཅསྐྱོལེ་རིསྐྱོགིསོ་རིབྱེསོ ་བཅསོ་བྱབྱེདོ ་བཞཀྱིན ་ཡོསྐྱོདོ ་ལེ།
ཀྲུང་ཧྭ ་མཀྱི ་རིཀྱིགིསོ་སྣེ་མང་གིཞཀྱི ་གིཅཀྱིགི་དོང་མཐུན་སྒྲིཀྱིལེ་
གིཅཀྱིགི ་གྱུརི་གྱིཀྱི ་བསྡུསོ་གིཟུགིསོ་ཤཀྱིགི ་ཡོཀྱིན། མཀྱི ་རིཀྱིགིསོ་
མཐུན་སྒྲིཀྱིལེ་ནཀྱི་མཚཚོ་སྔོསྐྱོན་གྱིཀྱི་རིཀྱིགིསོ་སོསྐྱོ་སོསྐྱོའི འི་མཀྱི་དོམངསོ་ཀྱིཀྱི་
སྲསྐྱོགི་རྩོ་ཡོཀྱིན་པེསོ། མཚཚོ་སྔོསྐྱོན་དུ་མཀྱི་རིཀྱིགིསོ་མཐུན་སྒྲིཀྱིལེ་གྱིཀྱི་
བྱ་བ་མ་འིགྲུབ་ན་ཁྱོསྐྱོན་ཡོསྐྱོངསོ་བྱ་བ་འིགྲུབ་ཐེབསོ་མབྱེདོ།
རིང་ཞཀྱིང་གིཀྱི ་མཀྱི ་རིཀྱིགིསོ་བྱ་བ་ལེབྱེགིསོ་པེསྐྱོརི་སྒྲུབ་པེ་ནཀྱི ་མབྱེསོ་
རྒྱལེ་གིཅཀྱིགི་གྱུརི་དོང་མཐེའི་མཚམསོ་བརྟེན་སྲུང་གིཀྱི་དོསྐྱོན་
ཆབྱེན་དོང་འིབྲེབྱེལེ་ཡོསྐྱོདོ་ལེ། མཀྱི ་རིཀྱིགིསོ་མཐུན་སྒྲིཀྱིལེ་དོང་སྤྱིཀྱི ་
ཚཚོགིསོ་བརྟེན་འིཇགིསོ་ཀྱིཀྱི་དོསྐྱོན་ཆབྱེན་དོང་འིབྲེབྱེལེ་ཡོསྐྱོདོ་པེརི་
མ་ཟེདོ། རྒྱལེ་ཁབ་ཡུན་བརྟེན་བདོབྱེ་འིགིསྐྱོདོ་དོང་ཀྲུང་ཧྭ་མཀྱི་
རིཀྱིགིསོ་རླབསོ་ཆབྱེན་བསྐྱོརི་དོརི་གྱིཀྱི ་དོསྐྱོན་ཆབྱེན་དོང་འིབྲེབྱེལེ་
ཡོསྐྱོདོ།

《ཆསྐྱོདོ ་དོསྐྱོན》གྱིཀྱིསོ་ནན་གྱིཀྱིསོ་བསྟོན་དོསྐྱོན། ཏང་གིཀྱི ་
ཚཚོགིསོ་ཆབྱེན་ཐེབྱེངསོ་བཅསྐྱོ་བརྒྱདོ་པེའིཀྱི་ཚུན་དུ། ཞཀྱིང་ཆབྱེན་ཏང་ཨུ་
དོང་ཞཀྱིང་ཆབྱེན་སྲཀྱིདོ་གིཞུང་གིཀྱིསོ་ཞཀྱི་ཅཀྱིན་ཕིཀྱིང་གིཀྱི་དུསོ་རིབསོ་
གིསོརི་པེའིཀྱི ་ཀྲུང་གིསྐྱོའི འི་ཁྱོདོ་ཆསྐྱོསོ་ལྡན་པེའིཀྱི ་སྤྱིཀྱི ་ཚཚོགིསོ་རིཀྱིང་
ལུགིསོ་ཀྱིཀྱི་དོགིསྐྱོངསོ་པེ་མཛུབ་སྟོསྐྱོན་དུ་འིཛིའིན་པེ་རྒྱུན་འིཁྱོསྐྱོངསོ་
དོང་། ཏང་ཀྲུང་དོབྱང་དོང་རྒྱལེ་སྲཀྱིདོ་སྤྱིཀྱི ་ཁྱོབ་ཁང་གིཀྱི ་མཀྱི ་
རིཀྱིགིསོ་བྱ་བའིཀྱི་སྐོསྐྱོརི་གྱིཀྱི ་ཇུསོ་ཆསྐྱོདོ་བཀསྐྱོདོ་སྒྲིཀྱིགི་ལེགི་བསྟོརི་
ནན་ཏན་བྱསོ་ཏབྱེ། དོམཀྱིགིསོ་བསོལེ་གྱིཀྱི་ཞཀྱིང་ཆབྱེན་གིནསོ་ཚུལེ་
ལེ་གིཞཀྱིགིསོ་ནསོ་དོམཀྱིགིསོ་བསོལེ་གྱིཀྱི་འིགིན་འིཁྲིཀྱི་འིཁུརི་བ་
དོང་། ཞཀྱིང་ཆབྱེན་ཡོསྐྱོངསོ་ཀྱིཀྱི ་སྟོསྐྱོབསོ་ཤུགིསོ་བསྡུསོ་ནསོ་མཀྱི ་
རིཀྱིགིསོ་མཐུན་སྒྲིཀྱིལེ་ཡོརི་ཐེསྐྱོན་སྔོསྐྱོན་ཐེསྐྱོན་ཁུལེ་གིསོརི་སྐྲུན་བྱབྱེདོ་
པེ། ཤུགིསོ་ཡོསྐྱོདོ་རྒུསོ་དུསོ་རིབསོ་གིསོརི་པེའིཀྱི ་མཀྱི ་རིཀྱིགིསོ་
མཐུན་སྒྲིཀྱིལེ ་ཡོརི་ཐེསྐྱོན ་གྱིཀྱི“ མཚཚོ ་སྔོསྐྱོན ་རྣམ ་པེ”གིསོརི་
བཞབྱེངསོ་བཅསོ་བྱསོ་ལེ། དོབྱེ་ནཀྱི་རྒྱལེ་ཡོསྐྱོངསོ་ཀྱིཀྱི་གྲསྐྱོང་ཁྱོབྱེརི་དོང་

ཁུལེ་ཡོསྐྱོདོ་ཚདོ་རྒྱལེ་ཡོསྐྱོངསོ་ཀྱིཀྱི་དོཔེབྱེ་སྟོསྐྱོན་དུ་བསྐྲུན་པེ་ཆབྱེསོ་སྔོ་
བའིཀྱི་ཞཀྱིང་ཆབྱེན་ཡོཀྱིན་པེ་དོང་། རྒྱལེ་ཡོསྐྱོངསོ་ཀྱིཀྱི་དོཔེབྱེ་སྟོསྐྱོན་རྫོསྐྱོང་
དོང་གྲསྐྱོང་ཁྱོབྱེརི་དོང་ཆུསོ་ཀྱིཀྱི་ཁ་གྲངསོ་ཕྱེབྱེདོ་ཀ་ལེསོ་བརྒལེ་བ་
ཆབྱེསོ་སྔོ་བའིཀྱི་ཞཀྱིང་ཆབྱེན་ཡོཀྱིན་ལེ། ཐེབྱེངསོ་གིཅཀྱིགི་ལེ་རྒྱལེ་ཡོསྐྱོངསོ་
ཀྱིཀྱི་དོཔེབྱེ་སྟོསྐྱོན་ཐུན་མསྐྱོང་རྫོསྐྱོང་དོང་གྲསྐྱོང་ཁྱོབྱེརི་དོང་ཆུསོ་ཀྱིཀྱི་མཚན་
སྙན་ཐེསྐྱོབ་པེའིཀྱི་ཁ་གྲངསོ་ཆབྱེསོ་མང་བའིཀྱི་ཞཀྱིང་ཆབྱེན་ཡོཀྱིན།“ལེསྐྱོ་
གིསུམ་ལེ་རྨོང་གིཞཀྱི་བརྟེན་པེསྐྱོ་འིདོཀྱིང་བ་དོང་། ལེསྐྱོ་བརྒྱདོ་ལེ་
ཡོརི་ཐེསྐྱོན་གིསོརི་སྐྲུན་བྱབྱེདོ་པེ”ཡོཀྱི་འིབདོ་འིཐེབ་དོམཀྱིགིསོ་
འིབབྱེན་སྔོསྐྱོན་ལེ་མངསྐྱོན་འིགྱུརི་བྱསོ་ཏབྱེ། མཀྱི་རིཀྱིགིསོ་མཐུན་སྒྲིཀྱིལེ་
ཡོརི་ཐེསྐྱོན་བྱ་གིཞགི་རྒྱལེ་ཡོསྐྱོངསོ་ཀྱིཀྱི་མདུན་གྲལེ་དུ་སླེབྱེབསོ་
ཤཀྱིང་། དུསོ་རིབསོ་གིསོརི་པེའིཀྱི་མཚཚོ་སྔོསྐྱོན་གྱིཀྱི་མཀྱི་རིཀྱིགིསོ་བྱ་བ་
ཡོརི་ངསྐྱོའི འི་ཟླ་ལྟརི་འིཕིབྱེལེ་བའིཀྱི་རྣམ་པེ་གིསོརི་པེ་ཕྱེབྱེསོ།

《ཆསྐྱོདོ་དོསྐྱོན》གྱིཀྱིསོ་ནན་གྱིཀྱིསོ་བསྟོན་དོསྐྱོན། ཀྲུང་གིསྐྱོའི འི་
ཁྱོདོ་ཆསྐྱོསོ ་ལྡན་པེའིཀྱི ་སྤྱིཀྱི ་ཚཚོགིསོ་རིཀྱིང ་ལུགིསོ་དུསོ་རིབསོ་
གིསོརི་པེརི་སླེབྱེབསོ་པེ་དོང་། བློསྐྱོ ་མཐུན་ཞཀྱི ་ཅཀྱིན་ཕིཀྱིང་སྲསྐྱོགི་
ཤཀྱིང་ཡོཀྱིན་པེའིཀྱི་ཏང་ཀྲུང་དོབྱང་གིཀྱིསོ་མཀྱི་རིཀྱིགིསོ་མཐུན་སྒྲིཀྱིལེ་
ཡོརི་ཐེསྐྱོན་བྱ་བའིཀྱི་ཆབྱེདོ་དོསྐྱོན་ཇུསོ་ཆསྐྱོདོ་གིལེ་ཆབྱེན་རིབསོ་དོང་
རིཀྱིམ་པེ་བཀསྐྱོདོ་སྒྲིཀྱིགི་བྱསོ་པེ་དོང་། མཀྱི ་རིཀྱིགིསོ་མཐུན་སྒྲིཀྱིལེ་
ཡོརི་ཐེསྐྱོན་གྱིཀྱི ་གིསོརི་སྐྲུན་བྱ་བརི་དུསོ་རིབསོ་ཀྱིཀྱི ་ནང་དོསྐྱོན་
གིསོརི་པེ་སྤྲདོ་ནསོ། སྔོརི་ལེསོ་མཐེསྐྱོ་བའིཀྱི་བློང་བྱ་གིསོརི་པེ་
བཏསྐྱོན། ཏང་ཀྲུང་དོབྱང་དོང་རྒྱལེ་སྲཀྱིདོ་སྤྱིཀྱི་ཁྱོབ་ཁང་གིཀྱི་ཇུསོ་
ཆསྐྱོ དོ ་བཀསྐྱོ དོ ་སྒྲིཀྱི གི ་ལེགི ་ལེབྱེ ན ་མཐེརི ་ཕྱེཀྱི ན ་ དོང ་ དོངསྐྱོསོ ་
འིབབྱེབསོ་གིཏཀྱིང་ཟེབ་གིཏསྐྱོང་ཆབྱེདོ། ཞཀྱིང་ཆབྱེན་ཏང་ཨུ་དོང་
ཞཀྱིང་ཆབྱེན་སྲཀྱིདོ་གིཞུང་གིཀྱིསོ་རྒྱལེ་ཡོསྐྱོངསོ་མཀྱི ་རིཀྱིགིསོ་མཐུན་
སྒྲིཀྱིལེ་ཡོརི་ཐེསྐྱོན་དོཔེབྱེ་སྟོསྐྱོན་ཞཀྱིང་ཆབྱེན་གིསོརི་སྐྲུན་བྱབྱེདོ་རྒྱུ་ཐེགི་
བཅདོ་པེ་དོང་། དོབྱེ“ དོཔེབྱེ་སྟོསྐྱོན་ལྔ་ཡོཀྱི ་ཞཀྱིང་ཆབྱེན”འིཛུགིསོ་
སྐྲུན་བྱབྱེདོ་པེའིཀྱི་གྲསོ་སུ་བཞགི་སྟོབྱེ། དུསོ་རིབསོ་གིསོརི་པེའིཀྱི་
མཚཚོ་སྔོསྐྱོན་གྱིཀྱི་མཀྱི་རིཀྱིགིསོ་མཐུན་སྒྲིཀྱིལེ་ཡོརི་ཐེསྐྱོན་བྱ་གིཞགི་གིཀྱི་
འིགྲུལེ་བཞུདོ་གིསོརི་པེ་མགིསྐྱོ་བརྩོམསོ་ཤཀྱིང་། རིང་ཞཀྱིང་གིཀྱི་
མཀྱི ་རིཀྱིགིསོ་མཐུན་སྒྲིཀྱིལེ་ཡོརི་ཐེསྐྱོན་བྱ་གིཞགི་རྒྱལེ་ཡོསྐྱོངསོ་ཀྱིཀྱི་
སྔོསྐྱོན་གྲལེ་དུ་བསྐྱོསྐྱོདོ་པེརི་ཁགི་ཐེབྱེགི་བྱསོ།

《ཆསྐྱོདོ་དོསྐྱོན》གྱིཀྱིསོ་བསྟོན་དོསྐྱོན། ཞཀྱིང་ཆབྱེན་ཡོསྐྱོངསོ་ཀྱིཀྱི ་
རིཀྱིགིསོ་སོསྐྱོ་སོསྐྱོའི འི་ལེསོ་བྱབྱེདོ་པེ་དོང་མང་ཚཚོགིསོ་ཀྱིཀྱིསོ་བློསྐྱོ་མཐུན་
ཞཀྱི་ཅཀྱིན་ཕིཀྱིང་སྲསྐྱོགི་ཤཀྱིང་ཡོཀྱིན་པེའིཀྱི་ཏང་ཀྲུང་དོབྱང་གིཀྱི་མཐེའི་
འིཁསྐྱོརི་དུ་སྔོརི་ལེསོ་མཐུན་སྒྲིཀྱིལེ་དོམ་ཟེབ་བྱསོ་ཏབྱེ། ཚཚོགིསོ་
ཆབྱེན་ཐེབྱེངསོ་བཅུ་དོགུ་པེ་དོང་སྐོབསོ་བཅུ་དོགུ་པེའིཀྱི་ཀྲུང་ཨུ་
ཚང་འིཛིཚོམསོ་གྲསྐྱོསོ་ཚཚོགིསོ་ཐེབྱེངསོ་གིཉེཀྱིསོ་པེ་དོང་གིསུམ་པེ།
བཞཀྱི་པེ། ཀྲུང་དོབྱང་བསྐྱོདོ་ལྗོསྐྱོངསོ་བྱ་བའིཀྱི་བཞུགིསོ་མསྐྱོལེ་གྲསྐྱོསོ་
ཚཚོགིསོ་ཐེབྱེངསོ་བདུན་པེ། རྒྱལེ་ཡོསྐྱོངསོ་ཀྱིཀྱི་མཀྱི ་རིཀྱིགིསོ་མཐུན་
སྒྲིཀྱིལེ ་ཡོརི་ཐེསྐྱོན ་གིཟེབྱེངསོ་བསྟོསྐྱོདོ ་ཚཚོགིསོ་ཆབྱེན ་བཅསོ་ཀྱིཀྱི ་
དོགིསྐྱོངསོ་དོསྐྱོན་ལེགི་ལེབྱེན་དོང་དོངསྐྱོསོ་འིབབྱེབསོ་གིཏཀྱིང་ཟེབ་
གིཏསྐྱོང་བ་དོང་།“ འིདུ་ཤབྱེསོ་བཞཀྱི”ཇབྱེ་དྲགི་དོང“ རིང་རྟེསྐྱོན་
བཞཀྱི”ཇབྱེ་བརྟེན།“སྲུང་སྐྱོསྐྱོང་གིཉེཀྱིསོ”སྒྲུབ་ཐུབ་པེ། ཀྲུང་ཧྭ་
མཀྱི ་རིཀྱིགིསོ་གིཞཀྱི ་གིཅཀྱིགི་ཏུ་འིདུསོ་པེའིཀྱི ་འིདུ་ཤབྱེསོ་སྲ་བརྟེན་
གིཏསྐྱོང་བ་གིཙོཚོ་ཐེཀྱིགི་ཏུ་འིཛིའིན་པེ།“ ཀྲུང་ཧྭ་མཀྱི་རིཀྱིགིསོ་ཁྱོཀྱིམ་
ཚང་གིཅཀྱིགི་ལྟརི་བརྩོབྱེ། བློསྐྱོ་སོབྱེམསོ་གིཅཀྱིགི་མཐུན་ཀྲུང་གིསྐྱོའི འི་
མདུན་མ་སྐྲུན་པེའིཀྱི”སྤྱིཀྱིའིཀྱི་དོམཀྱིགིསོ་འིབབྱེན་དོང་དོམ་དུ་སྦྲེབྱེལེ་
བ་བཅསོ་བྱསོ་ནསོ། མཀྱི་རིཀྱིགིསོ་མཐུན་སྒྲིཀྱིལེ་ཡོརི་ཐེསྐྱོན་དོཔེབྱེ་
སྟོསྐྱོན་ཞཀྱིང་ཆབྱེན་གིསོརི་སྐྲུན་བྱབྱེདོ་པེའིཀྱི་བྱ་བརི་ཁྱོསྐྱོན་ཡོསྐྱོངསོ་ནསོ་

སྐུལེ་འིདོབྱེདོ་གིཏསྐྱོང་དོགིསྐྱོསོ།
ཆབ་སྲཀྱིདོ་ལེ་བརྟེབྱེན་ནསོ་མཀྱི་རིཀྱིགིསོ་མཐུན་སྒྲིཀྱིལེ་ལེ་སྣེབྱེ་

ཁྲིཀྱིདོ་བྱབྱེདོ་པེ། རྒྱུན་འིཁྱོསྐྱོངསོ་ལྷོསྐྱོདོ་མབྱེདོ་སྒོསྐྱོསོ་ཞཀྱི་ཅཀྱིན་ཕིཀྱིང་གིཀྱི་
དུསོ་རིབསོ་གིསོརི་པེའིཀྱི ་ཀྲུང་གིསྐྱོའི འི་ཁྱོདོ་ཆསྐྱོསོ་ལྡན་པེའིཀྱི ་སྤྱིཀྱི ་
ཚཚོགིསོ་རིཀྱིང་ལུགིསོ་ཀྱིཀྱི་དོགིསྐྱོངསོ་པེརི་བརྟེབྱེན་ནསོ་རིཀྱིགིསོ་སོསྐྱོ་
སོསྐྱོའི འི་ལེསོ་བྱབྱེདོ་པེ་དོང་མང་ཚཚོགིསོ་ཀྱིཀྱི་ཀླདོ་པེརི་དྲགི་ཆསོ་སྤྲ་
བ་དོང་། སྤྱིཀྱི་ཁྱོབ་ཧྲུའུ་ཅཀྱི་ཞཀྱི ་ཅཀྱིན་ཕིཀྱིང་གིཀྱི་མཀྱི ་རིཀྱིགིསོ་བྱ་བའིཀྱི་
སྐོསྐྱོརི་གྱིཀྱི་རྣམ་བཤདོ་གིལེ་ཆབྱེན་ལེ་སླེསྐྱོབ་སྦྱོསྐྱོང་གིཏཀྱིང་ཟེབ་དོང་
ལེགི་ལེབྱེན་མཐེརི་ཕྱེཀྱིན་བྱབྱེདོ་པེ། ཏང་གིཀྱི་ལེསྐྱོ་རྒྱུསོ་དོང་ཀྲུང་གིསྐྱོ་
གིསོརི་པེའིཀྱི་ལེསྐྱོ་རྒྱུསོ། བཅསྐྱོསོ་བསྒྱུརི་སྒོསྐྱོ་འིབྱབྱེདོ་ཀྱིཀྱི་ལེསྐྱོ་རྒྱུསོ། སྤྱིཀྱི་
ཚཚོགིསོ་རིཀྱིང་ལུགིསོ་འིཕིབྱེལེ་རྒྱསོ་ཀྱིཀྱི་ལེསྐྱོ་རྒྱུསོ། རྒྱལེ་གིཅབྱེསོ་རིཀྱིང་
ལུགིསོ་བཅསོ་ཀྱིཀྱི་སླེསྐྱོབ་གིསོསྐྱོ་རྒྱ་ཁྱོབ་དོང་གིཏཀྱིང་ཟེབ་སྒོསྐྱོསོ་
སྤེབྱེལེ་བ། ཀྲུང་ཧྭ་མཀྱི་རིཀྱིགིསོ་ཀྱིཀྱི་མཐེསྐྱོང་ཚཚོརི་སྣེང་བརྙན་གྱིཀྱི་བཟེསྐྱོ་
སྐྲུན་ལེགི་བསྟོརི་བྱབྱེདོ་པེ། རིཀྱིགིསོ་སོསྐྱོ་སོསྐྱོའི འི་ལེསོ་བྱབྱེདོ་པེ་དོང་
མང་ཚཚོགིསོ་ཀྱིཀྱི་ཀྲུང་ཧྭ་མཀྱི་རིཀྱིགིསོ་གིཞཀྱི་གིཅཀྱིགི་ཏུ་འིདུསོ་པེའིཀྱི་
འིདུ་ཤབྱེསོ་བརྟེན་པེསྐྱོ ་འིཛིའིན་པེརི་སྣེབྱེ ་ཁྲིཀྱིདོ་བྱབྱེདོ་པེ།“ ངསྐྱོསོ་
འིཛིའིན་ལྔ”ཇབྱེ་དྲགི་ཏུ་གིཏསྐྱོང་བ། རྒྱལེ་ཁབ་གིཅཀྱིགི་གྱུརི་དོང་
མཀྱི་རིཀྱིགིསོ་མཐུན་སྒྲིཀྱིལེ་ལེ་སྲུང་སྐྱོསྐྱོང་བྱབྱེདོ་པེ་དོབྱེ་མཀྱི་རིཀྱིགིསོ་སོསྐྱོ་
སོསྐྱོའི འི་ཆབྱེསོ་མཐེསྐྱོའི འི་ཁབྱེ ་ཕིན་དུ་འིཛིའིན་པེ་བཅསོ་བྱབྱེདོ་དོགིསྐྱོསོ།
ཏང་ཨུསོ་ཁྱོསྐྱོན་ཡོསྐྱོངསོ་སྤྱིཀྱི་འིདོསྐྱོམསོ་དོང་ཕྱེསྐྱོགིསོ་སོསྐྱོ་སོསྐྱོ་མཐུན་
སྦྱོསྐྱོརི་བྱབྱེདོ་པེའིཀྱི ་དོགིབྱེ ་མཚན་འིདོསྐྱོན་སྤེབྱེལེ་ལེབྱེགིསོ་པེསྐྱོ ་བྱབྱེདོ་པེ་
དོ ང ་ ། གི སོརི ་ སྐྲུ ན ་ བྱ ་ བ འིཀྱི“ གིཙོཚོ ་ བ ཞུགིསོ ་ མགིསྐྱོ ་
འིཛིའིན”འིསྐྱོསོ་འིགིན་ལེམ་ལུགིསོ་རྒྱུན་འིཁྱོསྐྱོངསོ་བྱབྱེདོ་པེ།
དོམངསོ་ཡོསྐྱོངསོ་ཀྱིཀྱི་མཉེམ་སྐྲུན་མཉེམ་འིཛུགིསོ་མཉེམ་སྤྱིསྐྱོདོ་
ཀྱིཀྱི ་རྣམ་པེ་འིཐུསོ་ཚང་དུ་གིཏསྐྱོང་བ།“ གིནདོ་ཁབྱེལེ་ཇུསོ་
བསྟོརི་དོང་ཞཀྱིབ་རྨོསྐྱོ ་ཞཀྱིབ་འིདོབྱེབསོ། གིསྐྱོང་འིསྐྱོགི་མཉེམ་སྦྲེབྱེལེ།
ཁསྐྱོངསོ་ཡོསྐྱོངསོ་གིསོརི་སྐྲུན”བཅསོ་ཀྱིཀྱི་ཕུགིསོ་རིཀྱིང་ནང་རྐྱེབྱེན་
འིཛུགིསོ་པེ་བཅསོ་བྱསོ་ནསོ། གིསོརི་སྐྲུན་བྱ་བ་བརྟེན་
བརླཀྱིང་རྒྱུན་རིཀྱིང་དོང་དུསོ་བརྟེན་ཕིན་ནུསོ་ལྡན་པེརི་ཁགི་
ཐེབྱེགི་བྱབྱེདོ་དོགིསྐྱོསོ།
སྤུསོ་ཀ་དོང་ཕིན་འིབྲེསོ་ཇབྱེ་མཐེསྐྱོརི་གིཏསྐྱོང་བ་ལེ་བརྟེབྱེན་

ནསོ་མཀྱི་རིཀྱིགིསོ་མཐུན་སྒྲིཀྱིལེ་བརྟེན་པེསྐྱོརི་གིཏསྐྱོང་བ། མཚཚོ་སྔོསྐྱོན་
གིསོརི་པེའིཀྱི་སྙཀྱིང་སྟོསྐྱོབསོ་ཤུགིསོ་ཆབྱེན་པེསྐྱོསོ་དོརི་སྤེབྱེལེ་བཏང་སྟོབྱེ།
རྒྱལེ་ཡོསྐྱོངསོ་ཀྱིཀྱི ་མཀྱི ་རིཀྱིགིསོ་མཐུན་སྒྲིཀྱིལེ་ཡོརི་ཐེསྐྱོན་དོཔེབྱེ་སྟོསྐྱོན་
ཁུལེ་གིསོརི་སྐྲུན་བྱབྱེདོ་པེའིཀྱི ་ཤུགིསོ་ཚདོ་སྔོརི་བསོ་ཇབྱེ ་ཆབྱེརི་
གིཏསྐྱོང་བ་དོང་། རྫོསྐྱོང(གྲསྐྱོང་ཁྱོབྱེརི། ཆུསོ)གིཀྱིསོ་སོ་ཁུལེ་གྱིཀྱི་
དོངསྐྱོསོ་ཡོསྐྱོདོ་དོང་སོ་ཁསྐྱོངསོ་ཀྱིཀྱི་ཁྱོདོ་ཆསྐྱོསོ་ལེ་རྐང་བཙུགིསོ་ནསོ་
མཀྱི་རིཀྱིགིསོ་མཐུན་སྒྲིཀྱིལེ་ཡོརི་ཐེསྐྱོན་གྱིཀྱི་དོཔེབྱེ་སྟོསྐྱོན་བཟེསྐྱོ་འིགིསྐྱོདོ་དོང་
དོཔེབྱེ་སྟོསྐྱོན་ཟེསྐྱོང་རྟེགིསོ་ལེགི་བསྟོརི་བྱབྱེདོ་པེ་དོང་། ཞཀྱིང་ཆབྱེན་
ཡོསྐྱོངསོ་ཀྱིཀྱི་མཀྱི་རིཀྱིགིསོ་མཐུན་སྒྲིཀྱིལེ་ཡོརི་ཐེསྐྱོན་དོཔེབྱེ་སྟོསྐྱོན་སྡོབྱེ་ཁགི་
དོང་སླེསྐྱོབ་གིསོསྐྱོ་རྟེབྱེན་གིཞཀྱི། དོཔེབྱེ་སྟོསྐྱོན་ཞང་གྲསྐྱོང(སྲང་ལེམ)།
དོཔེབྱེ་སྟོསྐྱོན་སྡོབྱེ་བ(སྡོབྱེ་ཁུལེ)དོང་གིཞསྐྱོན་ནུ་ལེསྐྱོ་ཆུང་གིཀྱི་མཀྱི་རིཀྱིགིསོ་
མཐུན་སྒྲིཀྱིལེ་ཡོརི་ཐེསྐྱོན་སླེསྐྱོབ་གིསོསྐྱོའི འི་དོཔེབྱེ་སྟོསྐྱོན་སོ་ཚུགིསོ་བཅསོ་
བསྐྲུན་ནསོ། དོཔེབྱེ་སྟོསྐྱོན་ཞཀྱིང་ཆབྱེན་གིསོརི་སྐྲུན་བྱབྱེདོ་པེརི་མཀྱི་དོང་
དོངསྐྱོསོ་པེསྐྱོ། འིགུལེ་སྐྱོསྐྱོདོ་བཅསོ་ཆ་ཚང་བ་ཞཀྱིགི་ཡོསྐྱོང་བརི་བྱསོ་
ཏབྱེ། རིཀྱིགིསོ་སོསྐྱོ་སོསྐྱོའི འི་མཀྱི་དོམངསོ་ཀྱིཀྱིསོ་མཉེམ་སྐྲུན་དོང་མཉེམ་
འིཛུགིསོ། མཉེམ་སྤྱིསྐྱོདོ་བཅསོ་བྱབྱེདོ་པེའིཀྱི་ཁྱོཀྱིམ་གིཞཀྱི་སྐྱོཀྱིདོ་པེསྐྱོ ་
ཞཀྱིགི་ཏུ་འིགྱུརི་བརི་བྱབྱེདོ་དོགིསྐྱོསོ།

（（འིཕྲོསྐྱོའིཕྲོསྐྱོ་་མམ་་པེརིཔེརི་་ངསྐྱོསོངསྐྱོསོ88པེརིཔེརི་་གིཟེཀྱིགིསོགིཟེཀྱིགིསོ།།））

ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུ་དང་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གིས《ཆོད་དོན》དཔར་འགྲེམ་བྱས་ཏེ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ཡར་ཐོན་དཔེ་སྟོན་ཞིང་ཆེན་གསར་སྐྲུན་བྱེད་པར་ཤུགས་ཡོད་རྒུས་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ།


