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པོརི་་མཐུདེ
མཐུདེ་་པོཔོ།།）དེརྗེ ་ རྗེརྗེ ས ་ཁོསྤྲོ ས ་མདེསྤྲོ ག ་མཕྱི ་ འདྲ་
（པོརི
བའཕྱི་གསྤྲོས་སྣརྗེ་འགས་བཟསྤྲོས་པོའཕྱི“ སྲུངོ་རྟགས ”ཤཕྱིག་ཨ་མའཕྱི་

རྒྱབ་ལ་བཏེགས་ཏེརྗེ་ཕྱིཕྱིརི་ལུག་ཁྱུ་རུ་འགྲོསྤྲོ་རུ་བཅུག
ཨ་མ་ཚེཚེ་ཐོརི་དུ་བཏེངོ་བས་ངོ་ལ་དེགའ་སྤྲོསྤྲོའ་འི ཚེཚོརི་བ་སྨྲ་མཕྱི་
ཤརྗེས་པོ་ཞཕྱིག་སྐྱེརྗེས་བྱུངོ་། དེ་ནོས་བཟུངོ་སྟེརྗེ་རིཕྱི་སྤྱངོ་མ་གཏེསྤྲོགས་
ཨ་མའཕྱི་ཚེཚེ་སྲསྤྲོག་གཕྱི་དེགྲོ་ཡོ་སུ་ཡོངོ་ཡོསྤྲོདེ་པོ་མ་རིརྗེདེ། ཉིཕྱིནོ་འདེཕྱི་
གརི། ངོ་ཡོངོ་ཨ་མའཕྱི་མངོལ་གྱིཕྱི་སྦུབས་སུ་མགྱིསྤྲོགས་མྱུརི་གྱིཕྱིས་
ནོརི་སསྤྲོནོ་ཞཕྱིངོ་རྐངོ་ལག་ཇེརྗེ་སྦོསྤྲོམ་དེངོ་ལུས་ཀྱཕྱི་བལ་སྤུ་ཇེརྗེ་མཐུག་
ཏུ་སསྤྲོངོ་བས་རིངོ་ཉིཕྱིདེ་འཇེཕྱིག་རྟརྗེནོ་དེཀོརི་ངོསྤྲོགས་སུ་འགྲོསྤྲོ་ལ་ཉིརྗེ་བ་
ཤརྗེས་ཐུབ།
ནོམ་ཟླ་ཉིཕྱིནོ་རིརྗེ་ནོས་ཉིཕྱིནོ་རིརྗེརི་ཇེརྗེ་འཁྱག་ཏུ་སསྤྲོངོ་བ་དེངོ་།
ངོས་ཨ་མའཕྱི་བྲོངོ་ཁོསྤྲོག་ནོས་ཀྱངོ་རིཕྱི་ཐོངོ་དུ་འུརི་འུརི་ལྡངོ་བའཕྱི་
སྟེསྤྲོནོ་མཇུག་གཕྱི་གྲོངོ་ངོརི་ཚེཚོརི་ཐུབ།
ཤརི་ཕྱིསྤྲོགས་ཀྱཕྱི་མཁོའ་མཐོའ་ནོས་ཐོསྤྲོ་རིངོས་སྐརི་ཆེརྗེནོ་ཆེརྗེམ་
ཆེརྗེམ་འཚེཚེརི་བའཕྱི་ཞསྤྲོགས་པོ་ཞཕྱིག་ལ། བདེག་པོསྤྲོ་ཚེངོ་གཕྱིས་ཁྱཕྱིམ་
གྱིཕྱི་ཅ་ལག་ཐོམས་ཅདེ་བསྡུ་གསསྤྲོག་བརྒྱབ་ཀྱངོ་ལུག་ཁྱུ་དེངོ་
ནོསྤྲོརི་ཁྱུ་དེརྗེདེ་ནོས་དེགུནོ་སརི་རུ་སྤརི་སསྤྲོངོ་། མངོལ་སྦྲུམ་ཡོསྤྲོདེ་
པོའཕྱི་མ་མསྤྲོ་གཞནོ་དེག་དེངོ་འདྲ་བརི་ཨ་མ་དེལ་ལྷསྤྲོདེ་ཀྱཕྱིས་ལུག་
ཁྱུའཕྱི་རྗེརྗེས་སུ་འབྲོངོས་ཤཕྱིངོ་། བདེག་པོསྤྲོས་རྟ་གསྤྲོངོ་ནོས་སྣ་གླུ་ཐོནོ་
ཐུནོ་རིརྗེ ་ ལརྗེ ནོ ་ཞསྤྲོ རི ་གཉིཕྱི དེ ་ལ་ཁོདེ་ཀྱཕྱི ས ་ངོ་ཚེཚོ འཕྱི ་ རྗེརྗེ ས ་དེརྗེ དེ ་ནོས་
ཡོསྤྲོངོ་།
ངོ་ཚེཚོ་རིཕྱི་ལམ་ཀྱག་ཀྱསྤྲོག་ཅཕྱིག་བརྒྱུདེ་ནོས་འགྲོསྤྲོ་སྐབས། གླསྤྲོ་
བུརི་དུ་ཡོརི་ངོསྤྲོས་ནོས་རྦབ་རྡོསྤྲོ་ཞཕྱིག་ཨ་མའཕྱི་ཕྱིསྤྲོགས་སུ་ལྷུངོ་བ་
དེངོ་། ཨ་མས་དེརྗེ་མ་ཐོག་བཤསྤྲོལ་བ་དེངོ་ཆེབས་ཅཕྱིག་སྟེབས་མ་
ལརྗེགས་པོརི་ཅལ་སྒྲི་དེངོ་བཅས་དེསྤྲོངོ་ཆེརྗེནོ་ཞཕྱིག་གཕྱི་ནོངོ་དུ་ལྷུངོ་
སསྤྲོངོ་།
དེསྤྲོངོ་ནོངོ་དུ་ལྷུངོ་བའཕྱི་ལྗིཕྱིདེ་ཤུགས་དེརྗེས་ངོ་རིངོ་བརྒྱལ་བརི་
བྱས་ཏེརྗེ་ཡུནོ་རིཕྱིངོ་ཞཕྱིག་ལ་སངོས་མ་བྱུངོ་། ངོ་རིངོ་དྲནོ་པོ་སསྤྲོས་
རྗེརྗེས། ཨ་མས་ཆེག་སྐྱེསྤྲོནོ་ཤསྤྲོརི་བའཕྱི་རྐངོ་པོའཕྱི་ནོ་ཟུག་བསྲནོ་ཞསྤྲོརི་
གྱིསྤྲོལ་མ་ལྡཕྱིངོ་གཕྱིས་དེསྤྲོངོ་ཞབས་སུ་ཕརི་འགྲོསྤྲོ་ཚུརི་འགྲོསྤྲོ་བྱས་ཏེརྗེ་
འགྲོསྤྲོ་ལམ་ཞཕྱིག་འཚེཚོལ་བཞཕྱིནོ་ཡོསྤྲོདེ་མསྤྲོདེ། ཁོ་གནོམ་དུ་འཁོསྤྲོརི་
བའཕྱི ་ དེསྤྲོ ངོ ་ཞཕྱི ག ་ལ་འགྲོསྤྲོ ་ ལམ་ཞཕྱི ག ་ག་ནོས་མཆེཕྱི ས ། ཨ་མའཕྱི ་
འབའ་སྒྲི་མཚེམས་མཕྱི་ཆེདེ་ཀྱངོ་། ལུག་ཁྱུ་དེངོ་རྫིཕྱི་བསྤྲོ་སྔོསྤྲོནོ་ནོས་
རྒྱངོ་དུ་བཞུདེ་ཟཕྱིནོ་པོས། བྲོག་ཅ་འཁོསྤྲོརི་བའཕྱི་འབའ་སྒྲི་ལ་རིངོ་
ཉིཕྱིདེ་ཀྱཕྱིས་ཉིནོ་པོ་ལས་ཐོབས་ཤརྗེས་ཅཕྱི་ཡོངོ་མཕྱི་འདུག
གླསྤྲོ་བུརི་དུ། ཨ་མ་ལ་འཇེཕྱིགས་སྣངོ་ཚེབས་ཆེརྗེནོ་ཞཕྱིག་སྐྱེརྗེས་
བྱུངོ་། འཆེཕྱི་བ་ལས་ཀྱངོ་འཇེཕྱིགས་ཡོརྗེརི་བའཕྱི་ཚེཚོརི་བ་ཞཕྱིག་གཕྱིས་
ཁོསྤྲོ ་མསྤྲོ འ ་འི ལུས་ཡོསྤྲོ ངོས་སུ་བཅུམས་སསྤྲོ ངོ་། དེརྗེ ་ནོཕྱི ་ཁོསྤྲོ ་མསྤྲོ ་དེསྤྲོ ངོ་འདེཕྱི ་
ལས་བསྒྲིལ་མཕྱི་ཐུབ་པོ་དེརྗེ་མ་ཡོཕྱིནོ་པོརི། རིངོ་གཕྱི་སྙིཕྱིངོ་ཉིརྗེ་བའཕྱི་ཕྲུ་
གུ་དེསྤྲོངོ་ཞབས་འདེཕྱི་ལས་བཙའ་དེགསྤྲོས་པོ་དེརྗེ་རིརྗེདེ།
ངོ་རིངོ་ཨ་མའཕྱི་མངོལ་སྒོསྤྲོ་ལས་ཡུནོ་གྱིཕྱིས་ཕྱིཕྱིརི་བུདེ། ཨ་
མས་ངོ་རིངོ་བདེརྗེ་བླག་ངོངོ་བཙའ་ཆེརྗེདེ་ནོ་ཟུག་བསྲནོ་ནོས་རྩཕྱིབ་
ལསྤྲོགས་སུ་ལསྤྲོག་འདུག་པོ་ལས་འགྲོརྗེ་ལྡསྤྲོག་དེངོ་འགྲོསྤྲོ་འསྤྲོངོ་ཅཕྱི་ཡོངོ་
མ་བྱས།
ངོ་རིངོ་དེངོསྤྲོ ས ་གནོས་འཇེཕྱི ག ་རྟརྗེ ནོ ་འདེཕྱི རི ་སླེརྗེ བ ས་བྱུངོ་།
འཇེཕྱིག་རྟརྗེནོ་འདེཕྱི་ངོའཕྱི་འཆེརི་ཡོནོ་ཁྲོསྤྲོདེ་ཀྱཕྱི་ཞཕྱིངོ་ཁོམས་དེརྗེ་འདྲ་
ཞཕྱི ག ་གཏེནོ་ནོས་མ་རིརྗེ དེ ། ལུས་འསྤྲོ ག ་གཕྱི ་ ས་འཁྱག་གཕྱི ས ་རུས་
རྐངོ་གཟརྗེརི་བརི་བྱརྗེདེ་ལ། དེསྤྲོངོ་ཁོ་ནོས་གྲོངོ་རླུངོ་གཕྱིས་དེརྗེདེ་པོའཕྱི་
ས་རྡུལ་བརི་མརྗེ དེ ་དུ་ངོའཕྱི ་ དེཀོརི་ལ་གཙངོ་བའཕྱི ་ སྤུ་གསརྗེ བ ་ཏུ་
བཏེབ་ཡོསྤྲོངོ་། ཨ་མའཕྱི་རྐངོ་པོརི་རྨིས་སྐྱེསྤྲོནོ་ཤསྤྲོརི་ཡོསྤྲོདེ་པོས། ཁོསྤྲོ་མསྤྲོ་
ངོའཕྱི་གམ་དུ་ལངོས་མ་གསྤྲོག་གཕྱིས་བསྡོདེ་དེརྗེ་ངོའཕྱི་ལུས་སྟེརྗེངོ་གཕྱི་
མངོལ་ཆུ་ལྡག་པོརི་བྱརྗེདེ་པོ་དེངོ་། ཡུདེ་ཙམ་ནོས་ངོས་རིངོ་གཕྱི་
གཉིསྤྲོམ་ལག་མ་རྒྱས་པོའཕྱི་སུག་བཞཕྱི་ལ་བརྟརྗེནོ་ཏེརྗེ་ཡོརི་ལངོས་
རྩཕྱིས་བྱས་ཀྱངོ་ས་ངོསྤྲོས་སུ་འགྱིརྗེལ་འགྲོསྤྲོ་ལ། ཚེཚོདེ་ལྟ་དུ་མ་བྱས་

བསྡུས་རྩོརྩོམ།
མཐོརི་དེ་གཟསྤྲོདེ་ལངོས་ཐུབ་སསྤྲོངོ་།
སྐབས་འདེཕྱིརི། ཨ་མས་རིངོ་གཕྱི་སྡུག་བསྔོལ་དེངོ་ནོ་ཟུག
ཡོཕྱིདེ་སྐྱེསྤྲོ་བའཕྱི་གནོས་བབ་ཐོམས་ཅདེ་རྒྱངོ་དུ་བསྤྲོརི་ཞཕྱིངོ་། དྲསྤྲོདེ་
ཁོསྤྲོ ལ ་གྱིཕྱི ས ་ཁོརྗེ ངོ ས་པོའཕྱི ་ མཕྱི ག ་ཟུངོ་གཕྱི ས ་ངོ་རིངོ་ཡོརི་ལངོས་ཏེརྗེ ་
གསྤྲོ མ་པོ་སྤསྤྲོ ་བརི་ངོངོ་སྒུག་བྱས་ནོས་འདུག ངོས་གསྤྲོ མ་པོ་ཅུངོ་
ཟདེ་སྤསྤྲོ་ཐུབ་པོ་དེངོ་བསྟུནོ་ནོས་རིངོ་ཤུགས་ཀྱཕྱིས་ཨ་མའཕྱི་ནུ་མ་
བཙལ་ཅཕྱིངོ་། ཨ་མའཕྱི་འསྤྲོ་མ་ནོཕྱི་ཅཕྱི་འདྲའཕྱི་ཞཕྱིམ་ཞཕྱིངོ་མངོརི་བ་ཞཕྱིག་
རིརྗེདེ་ཨངོ་།
ངོའཕྱི་ལྟསྤྲོ་བ་འགྲོངོས་རྗེརྗེས། ཨ་མའཕྱི་བྲོངོ་ཁོརི་རྒྱབ་གཏེདེ་དེརྗེ་
ཉིལ་བ་ཡོཕྱིནོ།
འདེཕྱི་ནོཕྱི་ངོ་འཇེཕྱིག་རྟརྗེནོ་འདེཕྱིརི་ཡོསྤྲོངོ་བའཕྱི་མཚེནོ་མསྤྲོ་དེངོ་པོསྤྲོ་
ཡོཕྱིནོ་ལ། ངོ་ཨ་མའཕྱི་བྲོངོ་ཁོརི་གླནོ་ཏེརྗེ་མཚེརི་སྣངོ་གཕྱི་མཕྱིག་གཕྱིས་
དེསྤྲོངོ་ཁོ་རུ་མཐོསྤྲོངོ་བའཕྱི་མཁོའ་དེབྱཕྱིངོས་སུ་ཅརྗེརི་བསྡོདེ་པོ་ཡོཕྱིནོ།
ནོམ་མཁོའ་རུ་སྐརི་མའཕྱི་ཚེཚོགས་ཀྱཕྱིས་འསྤྲོདེ་སྣངོ་འགྲོནོ་པོ་བཞཕྱིནོ་
ཆེརྗེམ་ཆེརྗེམ་དུ་འཕྲསྤྲོ་ཞཕྱིངོ་། ཞཕྱིབ་ཏུ་བལྟས་ནོ་སྐརི་ཕྲནོ་རིརྗེ་རིརྗེ་ནོཕྱི་དེསྤྲོངོ་
ནོངོ་གཕྱི་ངོརྗེདེ་མ་བུ་གཉིཕྱིས་དེངོ་འདྲ་བརི་སྟེསྤྲོངོ་ཡོངོས་པོའཕྱི་མཁོའ་
དེབྱཕྱིངོས་སུ་ཁོརྗེརི་རྐྱངོ་དེངོ་གཉིསྤྲོམ་ཆུངོ་གཕྱི་ཚུལ་གྱིཕྱིས་འཛུམ། རིརྗེ་
ཞཕྱིག་ནོས་ཟླ་འསྤྲོདེ་ཡོངོ་དེསྤྲོངོ་ཁོ་བརྒྱུདེ་ནོས་ངོརྗེདེ་གཉིཕྱིས་ཀྱཕྱི་སྟེརྗེངོ་དུ་
འཕྲསྤྲོས་ཤཕྱིངོ་། འཇེཕྱིག་རྟརྗེནོ་འདེཕྱིརི་གསརི་དུ་སླེརྗེབས་པོའཕྱི་མགྲོསྤྲོནོ་
པོསྤྲོརི་ཆེརྗེདེ་དུ་བལྟ་རུ་ཡོསྤྲོངོ་བ་ཇེཕྱི་བཞཕྱིནོ་དེསྤྲོངོ་ནོངོ་གསལ་ལྷངོ་ངོརྗེརི་
བཏེངོ་བྱུངོ་།
ངོས་སྔོརི་བཞཕྱིནོ་འཇེཕྱིག་རྟརྗེནོ་གྱིཕྱི་བྱ་དེངོསྤྲོས་གསརི་པོ་རིརྗེ་རིརྗེརི་
མཕྱིག་གཕྱིས་འཚེཚོས་ནོས་བསྡོདེ་ཀྱངོ་། ཨ་མས་མཚེམས་རིརྗེརི་ངོའཕྱི་
ལུས་ལ་སྣསྤྲོམ་ཙམ་བྱརྗེདེ་ལ་མཚེམས་རིརྗེརི་ངོའཕྱི་སྤུ་ལ་ལྡག་ཙམ་
བྱརྗེདེ་པོས། སྨྲ་མཕྱི་ཤརྗེས་པོའཕྱི་བདེརྗེ་སྐྱེཕྱིདེ་ཀྱཕྱི་ཚེཚོརི་བ་ཞཕྱིག་གཕྱིས་ཀུནོ་
ནོས་བརྟས་ཡོསྤྲོངོ་།
དུས་ཚེཚོདེ་ཀྱཕྱི་ཆུ་རྒྱུནོ་ལ་ཆེདེ་པོ་མརྗེདེ་པོརི་མདུནོ་དུ་བཞུརི་
ཞཕྱིངོ་། རྩྭ་རྐངོ་གཅཕྱིག་དེངོ་ཆུ་ཁོམ་གངོ་མརྗེདེ་པོའཕྱི་དེསྤྲོངོ་ཞབས་སུ་
སྐྱེབས་མརྗེ དེ ་མགསྤྲོ ནོ ་མརྗེ དེ ་དུ་ལུས་པོའཕྱི ་ ངོརྗེ དེ ་མ་བུ་གཉིཕྱི ས ་ནོཕྱི །
རླབས་ཀྱཕྱི་ཕྲརྗེངོ་བས་བརི་མརྗེདེ་དུ་རྡོརྗེག་པོའཕྱི་མཐོའ་ཡོས་པོའཕྱི་རྒྱ་
མཚེཚོའཕྱི་ནོངོ་གཕྱི་རྡོསྤྲོ་ཟརྗེགས་ཤཕྱིག་དེངོ་འདྲ་ལ། མུནོ་ནོག་གཕྱིས་སྐདེ་
ཅཕྱིག་ཁྱུརི་མཕྱིདེ་གཏེསྤྲོངོ་བའཕྱི་མཁོའ་དེབྱཕྱིངོས་ཀྱཕྱི་སྐརི་མདེའ་ཞཕྱིག་
དེངོ་མཚུངོས་ཤཕྱིངོ་། ཡོངོ་ནོ་རྟ་ཕསྤྲོའ ་འི རྨིཕྱིག་འསྤྲོག་ནོས་སཕྱིལ་བུརི་
འཐོསྤྲོ རི ་བའཕྱི ་ ལམ་འགྲོམ་གྱིཕྱི ་ རྩྭ་རྐངོ་ཞཕྱི ག ་དེངོ་གཉིཕྱི ས ་སུ་མ་
མཆེཕྱིས། ཡོཕྱིནོ་ཡོངོ་། སུ་ཞཕྱིག་གཕྱིས་ངོརྗེདེ་གཉིཕྱིས་ཀྱཕྱི་བདེརྗེ་སྡུག་དེངོ་
ལས་དེབངོ་ལ་སརྗེམས་ཁུརི་བྱརྗེདེ་སྲཕྱིདེ་དེམ།
ཉིཕྱིནོ་གཉིཕྱིས་འགསྤྲོརི་སསྤྲོངོ་། ཨ་མས་ཕྲུ་གུ་བཙས་རྗེརྗེས་ཀྱཕྱི་
ལྟསྤྲོགས་སྐསྤྲོམ་མ་བཟསྤྲོདེ་པོརི་དེསྤྲོངོ་ཞབས་ཀྱཕྱི་ས་འཁྱག་བལྡགས་
ཀྱངོ་རིངོ་གཕྱི་རིཕྱིལ་མ་ཟ་མགསྤྲོ་བརྩམས། ཡོཕྱིནོ་ཡོངོ་ངོས་སརྗེམས་
ཁུརི་བྱརྗེ དེ ་ས་གཙཚོ ་ བསྤྲོ ་ དེརྗེ ་ ཨ་མའཕྱི ་ ནུ་མའཕྱི ་ ནོངོ་གཕྱི ་ འསྤྲོ ་ མ་ཉིཕྱི ནོ ་རིརྗེ ་
ལས་ཉིཕྱི ནོ ་རིརྗེ རི ་ཇེརྗེ ་ ཉུངོ་དུ་འགྲོསྤྲོ ་ བཞཕྱི ནོ ་པོ་དེརྗེ ་ རིརྗེ དེ ། ཡོངོ་ཉིཕྱི ནོ ་
གཉིཕྱིས་འགསྤྲོརི་སསྤྲོངོ་། ཨ་མས་རུལ་མའངོ་ཟསྤྲོས་ཚེརི་བས། རིངོ་
གཕྱི་ལུས་སྟེརྗེངོ་གཕྱི་བལ་ཟ་མགསྤྲོ་བརྩམས། དེ་ལྟ་ཨ་མའཕྱི་འསྤྲོ་མ་ཧ་
ཅངོ་ཉུངོ་བརི་མ་ཟདེ་བྲོསྤྲོ ་བའངོ་ཁྱསྤྲོ ནོ་ནོས་འགྱུརི་འདུག དྲངོ་
མསྤྲོརི་བཤདེ་ནོ་ནུ་མའཕྱི་ནོངོ་ནོས་བབས་པོ་ནོཕྱི་སྣག་ཁྲོག་འདྲརྗེས་
མའཕྱི་གཤརྗེརི་ཁུ་ཞཕྱིག་ལས་འསྤྲོ་མ་མ་རིརྗེདེ། ངོས་བྲོསྤྲོ་བ་འདེཕྱི་བཟསྤྲོདེ་
མ་ཐུབ་པོརི་ཁོསྤྲོ ངོ ་ཁྲོསྤྲོ ་ ལངོས་ནོས་ཨ་མའཕྱི ་ ནུ་མགསྤྲོ རི ་སསྤྲོ ་ ཞཕྱི ག ་
བཏེབ་མསྤྲོདེ། ཨ་མ་ལ་ནུ་མ་དེརྗེ་ཁོསྤྲོ་མསྤྲོའ ་འི མཕྱིནོ་པོ་ཇེཕྱི་བཞཕྱིནོ་རྣམ་
འགྱུརི་ཅཕྱི་ཡོངོ་མཕྱི་འདུག
ཉིཕྱིནོ་འདེཕྱི་གརི། ཨ་མ་ཉིཕྱིནོ་ཧྲིཕྱིལ་པོསྤྲོརི་ཉིལ་ནོས་འདུག་པོ་
ལས་གྲོག་འགུལ་ཅཕྱི་ཡོངོ་མརྗེདེ་ལ། ངོ་ལའངོ་ཁོ་ཡོ་ཆེརྗེརི་མཕྱི་བྱརྗེདེ།
ངོས་ཀྱངོ་མཚེམས་རིརྗེརི་ལྟསྤྲོགས་སྐསྤྲོམ་མ་བཟསྤྲོདེ་པོརི་ནུ་མའཕྱི་ནོངོ་
གཕྱི་སྐྱུག་བྲོསྤྲོ་བའཕྱི་གཤརྗེརི་ཁུ་དེརྗེ་ཁོམ་གངོ་རིརྗེ་ལརྗེནོ་པོ་ལས་ཨ་མ་
དེངོ་ལྷནོ་དུ་ཉིལ་བསྡོདེ་པོ་ཡོཕྱིནོ་ལ། ཨ་མའཕྱི་ལུས་དྲསྤྲོདེ་ཀྱངོ་ཉིཕྱིནོ་

རིརྗེ་བཞཕྱིནོ་ཇེརྗེ་འཁྱག་ཏུ་འགྲོསྤྲོ་བཞཕྱིནོ་པོ་འདྲ།
ཉིཕྱིནོ་དྲུག་པོའཕྱི་མཚེནོ་མསྤྲོརི། གནོམ་གཤཕྱིས་གླསྤྲོ་བུརི་དུ་ཇེརྗེ་
འཁྱག་ཏུ་ཕྱིཕྱིནོ་པོ་དེངོ་ཁོ་བ་བབས་བྱུངོ་། ཁོ་བའཕྱི་འདེབ་མ་རིརྗེ་རིརྗེ་
དེསྤྲོ ངོ ་ཁོ་ནོས་ངོརྗེ དེ ་མ་བུ་གཉིཕྱི ས ་ཀྱཕྱི ་ སྟེརྗེ ངོ ་དུ་བབས་ཤཕྱི ངོ ་། ངོས་
འཁྱག་སཕྱིབ་སཕྱིབ་ཀྱཕྱི་གྲོངོ་ངོརི་མ་བཟསྤྲོདེ་པོརི་ཨ་མའཕྱི་བྲོངོ་འསྤྲོག་
ཏུ་འཛུལ་ཅཕྱི ་ ཐུབ་བྱས་པོ་དེངོ་། རིརྗེ ་ ཞཕྱི ག ་ནོས་གཉིཕྱི དེ ་དུ་ཡུརི་
སསྤྲོངོ་།
མཚེནོ་མསྤྲོ་དེརྗེརི་ཁོ་བ་མཐུག་པོསྤྲོ་ཞཕྱིག་བབས་བྱུངོ་།
ཞསྤྲོགས་པོརི་ངོ་རིངོ་གཉིཕྱིདེ་ལས་སདེ་རྗེརྗེས། ཨ་མའཕྱི་ལུས་
སྟེརྗེངོ་དུ་ཁོ་བ་མཐུག་པོསྤྲོ་ཞཕྱིག་ཆེགས་འདུག་ཅཕྱིངོ་། སྲཕྱིངོ་བལ་གྱིཕྱི་
ཉིལ་ཐུལ་བཀོབ་པོ་ལྟ་བུའཕྱི་ཁོ་བའཕྱི་འསྤྲོག་ཏུ་སྐམ་ཞཕྱིངོ་རིཕྱིདེ་པོའཕྱི་
ཨ་མའཕྱི་ལུས་པོསྤྲོ་སྔོརི་ནོས་འཁྱགས་འདུག་ལ། ཁོསྤྲོ་མསྤྲོའ ་འི ཕྱིརྗེས་
ཡོསྤྲོདེ་པོའཕྱི་མཕྱིག་ཟུངོ་ལས་ཚེཚེ་སྲསྤྲོག་གཕྱི་གསསྤྲོནོ་ཉིམས་ཅཕྱི་ཡོངོ་རྙེརྗེདེ་
ཀྱཕྱིནོ་མཕྱི་འདུག ངོས་མགསྤྲོ་དེངོ་སུག་བཞཕྱིས་ཨ་མ་ཇེཕྱི་ལྟརི་བསྒུལ་
ཡོངོ་ཁོསྤྲོ་མསྤྲོ་སདེ་མ་བྱུངོ་བས། ངོས་དེ་གཟསྤྲོདེ་ཁོསྤྲོ་མསྤྲོའ་འི རྣམ་ཤརྗེས་
སྡོསྤྲོངོ་མགསྤྲོ་ནོས་རླུངོ་གཕྱིས་ཁུརི་བའཕྱི་ལསྤྲོ་མ་ཇེཕྱི་བཞཕྱིནོ་ལུས་པོསྤྲོ་དེངོ་
གཏེནོ་དུ་བྲོལ་སསྤྲོངོ་བ་ཤརྗེས་བྱུངོ་།
སྐབས་ཐོསྤྲོག་དེརྗེརི། ངོ་ལ་འཇེཕྱིགས་སྐྲག་ཚེདེ་མརྗེདེ་ཅཕྱིག་སྐྱེརྗེས་
པོ་དེངོ་། ངོས་རིངོ་གཕྱི་གཉིསྤྲོམ་དུངོ་དུངོ་གཕྱི་སྐདེ་ཀྱཕྱིས་འབའ་སྐདེ་
བརྒྱབ་པོ་ཡོཕྱི ནོ ། དུས་ཚེཚོ དེ ་ག་ཙམ་འགྱིངོས་པོ་མཕྱི ་ ཤརྗེ ས ་མསྤྲོ དེ །
སྐབས་ཤཕྱིག་ལ་དེསྤྲོངོ་ཁོ་ནོས་ལུག་རྫིཕྱི་བྱཕྱིས་པོ་ཞཕྱིག་གཕྱི་གཟུགས་
རིཕྱིས་མངོསྤྲོནོ་བྱུངོ་། ཁོསྤྲོས་དེསྤྲོངོ་ནོངོ་དུ་ཞཕྱིབ་ལྟ་ཞཕྱིག་བྱས་རྗེརྗེས་ཕྱིཕྱིརི་
བུདེ་སསྤྲོངོ་ལ། རིཕྱིངོ་ཙམ་འགསྤྲོརི་རྗེརྗེས། ལུག་རྫིཕྱི་བྱཕྱིས་པོ་དེརྗེ་དེངོ་མཕྱི་
ཆེརྗེནོ་ཞཕྱིག་གཕྱིས་ཐོག་པོ་ཞཕྱིག་ཁྱརྗེརི་ཡོསྤྲོངོ་ནོས“ ལུ་གུ་འདེཕྱི་སྙིཕྱིངོ་མ་
རྗེརྗེ ”ཟརྗེརི་ཞསྤྲོརི་ཐོསྤྲོག་མརི་ངོ་རིངོ་དེསྤྲོངོ་ལས་ཕྱིཕྱིརི་བླངོས་པོ་དེངོ་དེརྗེ་
ནོས་ཨ་མའཕྱི་བརྗེམ་པོསྤྲོ་ཕྱིཕྱིརི་བླངོས།
ཁོསྤྲོ་ཚེཚོས་ཨ་མའཕྱི་བརྗེམ་རིསྤྲོ་ལྭ་རྙེཕྱིངོ་ཞཕྱིག་དེངོ་འདྲ་བརི་ས་རུ་
གཡུགས་པོ་དེངོ་། གངོ་ནོས་ཡོསྤྲོ ངོ ་བ་མཕྱི ་ ཤརྗེ ས ་པོའཕྱི ་ བཀྲེརྗེ ས ་
ལྟསྤྲོགས་ཀྱཕྱིས་མནོརི་བའཕྱི་བྱ་རྒོསྤྲོདེ་སྐསྤྲོརི་ཞཕྱིག་གཕྱིས་ཨ་མའཕྱི་བརྗེམ་རིསྤྲོ་
ཁྱུརི་མཕྱིདེ་བཏེངོ་ཞཕྱིངོ་། དེཀོརི་གཙངོ་གཕྱི་ཁོ་བའཕྱི་ནོངོ་དུ་ཟུངོས་
ཁྲོག་གཕྱི་རྗེརྗེས་ཤུལ་མཕྱིག་ལ་གཟནོ་པོ་ཞཕྱིག་བསྐྱུརི་འདུག
ལུག་རྫིཕྱི་བྱཕྱིས་པོ་དེརྗེས་ངོ་རིངོ་པོངོ་ནོས་ཁྱཕྱིམ་དུ་ཁྱརྗེརི་ཏེརྗེ་ངོ་ལ་
མ་མ་ཞཕྱི ག ་བཀོསྤྲོ དེ ་སྒྲིཕྱི ག ་བྱས་བྱུངོ་། མ་མ་དེརྗེ འཕྱི ་ ལུ་གུ་མདེངོ་
དེགསྤྲོངོ་གངོས་འཁྱག་གཕྱི་ཁྲོསྤྲོདེ་དུ་གྲོངོ་ངོརི་གྱིཕྱིས་ཤཕྱི་བས། བདེག་
པོསྤྲོས་ལུ་གུ་དེརྗེའཕྱི་པོགས་པོ་ངོའཕྱི་ལུས་སྟེརྗེངོ་དུ་བཀོབ་སྟེརྗེ་མ་མའཕྱི་
གམ་དུ་ཁྲོཕྱིདེ། ངོས་ཁོསྤྲོ་མསྤྲོའ་འི མཁྲོངོ་ཞཕྱིངོ་ཟླུམ་པོའཕྱི་ནུ་མ་མཐོསྤྲོངོ་མ་
ཐོག ཚེམ་ཚེཚོ མ ་མརྗེ དེ ་པོརི་ཁོསྤྲོ ་ མསྤྲོ འ ་འི གམ་དུ་བརྒྱུགས་པོ་ཡོཕྱི ནོ །
ཡོཕྱིནོ་ནོ་ཡོངོ་། ཁོསྤྲོ་མསྤྲོས་རིངོ་གཕྱི་ཕྲུ་གུ་མཕྱིནོ་པོ་ཤརྗེས་ཏེརྗེ་ངོ་ལ་འཕྲ་
ཡོཕྱིས་བརྒྱབ་ཀྱངོ་རྭ་ཡོཕྱིས་བརྡུངོས་པོས། ངོ་རིངོ་རིརྗེ་ཞཕྱིག་ཁོསྤྲོ་མསྤྲོའ་འི
གམ་དུ་བཏུདེ་མ་ཐུབ། བདེག་པོསྤྲོའ་འི རིམ་འདེརྗེགས་འསྤྲོག་ཁོསྤྲོ་མསྤྲོས་
ཀྱངོ་ངོའཕྱི་ལུས་སྟེརྗེངོ་གཕྱི་པོགས་པོརི་བསྣམས་བསྣམས་བྱརྗེདེ་ཞསྤྲོརི་
ངོ་ལ་ནུ་མ་བསྣུནོ་བྱུངོ་། དྲངོ་མསྤྲོརི་བཤདེ་ནོ་ལུས་སྟེརྗེངོ་དུ་པོགས་
པོ་ཞཕྱིག་བསྐསྤྲོནོ་པོ་ནོཕྱི་མཕྱི་ཞཕྱིག་གཕྱིས་སྟེསྤྲོདེ་ཐུངོ་འདྲ་པོསྤྲོ་གཉིཕྱིས་ཉིཕྱིས་
བརྩརྗེགས་ཀྱཕྱིས་གྱིསྤྲོནོ་པོ་བཞཕྱིནོ་ཧ་ཅངོ་བདེརྗེ་མསྤྲོ་ཞཕྱིག་མ་ཡོཕྱིནོ་མསྤྲོདེ།
དེཀོརི་ཞཕྱིངོ་གཙངོ་ལ་རིསྤྲོ་བཅུདེ་འཛོཚོམས་པོའཕྱི་འསྤྲོ་མ་འདེཕྱི་འདྲ་
ཞཕྱིག་ནུ་རྒྱུ་བྱུངོ་ནོ། དེརྗེ་ལ་སྡུག་སྣངོ་ཅཕྱི་ཡོངོ་མཕྱི་འདུག
ངོས་འསྤྲོ་མ་འགྲོངོས་ཚེདེ་པོ་ཞཕྱིག་ནུས་རྗེརྗེས། ཁོསྤྲོ་མསྤྲོས་དེརྗེ་སྔོ་
ངོའཕྱི་སྟེརྗེངོ་ལ་གཤརྗེ་གཤརྗེ་བྱས་པོརི་འཁོངོ་སརྗེམས་སྐྱེརྗེས་ཏེརྗེ་མཉིམ་
དུ་བསྡོདེ་མ་འདེསྤྲོདེ་པོརི། ལྷས་རིའཕྱི་གྲུ་ཕུགས་ཤཕྱིག་ཏུ་ཕུངོ་བསྤྲོ་
རིཕྱིལ་རིཕྱིལ་བྱས་ནོས་རིངོ་གཅཕྱིག་པུ་གཉིཕྱིདེ་དུ་ཡུརི་བ་ཡོཕྱིནོ། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

