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ཕྱོཕྱོགས་འདུས་གསར་འགྱུར།

（（པརིཔརི་་ངསྒོསེངསྒོསེ33པརིཔརི་་མཐུདེམཐུདེ་་པཔ།།））ཕྱིསྒྲི་ནསེ་ནང་ཤེབྱེསེ་པརི་བྱབྱེདེ་
དེགསྒོསེ། ཞསྒྲིབེ་འཇུག་ལེབྱེགསེ་པརི་བྱསེ་པ་དེང་གྲུབེ་འབྲེསེ་
སྨསྒྲིན་ཚོདེ་ལེ་སླབྱེབེསེ་པའསྒྲི་ཞསྒྲིབེ་འཇུག་བེརྟེག་དེཔྱདེ་ཀྱིསྒྲི་འབྲེསེ་
བུ་རྣམསེ་དུསེ་ཐསྒོག་ཏུ་ཇུསེ་ཆོསྒོདེ་བེཀསྒོདེ་སྒྲིསྒྲིག་གསྒྲི་རིསྒྲིམ་པརི་སྤརི་
བེ་དེང་། བྱབྱེ་བྲེག་གསྒྲི་བྱབྱེདེ་ཐབེསེ་སུ་བེསྒྱུརི་དེགསྒོསེ། དེ་དུང་
ཞསྒྲིབེ་འཇུག་གསྒྲི་མཐརི་མ་ཆོསྒོདེ་པའསྒྲི་བེརྟེག་དེཔྱདེ་ཞསྒྲིབེ་མཇུག་
གསྒྲི་གྲུབེ་འབྲེསེ་ཡིསྒྲིན་ན། སྔོརི་ལེསེ་གཏསྒྲིང་ཟབེ་པའསྒྲི་བེསེམ་
འཆོརི་ལེ་ཉན་པ་དེང་། འཐུསེ་ཚོང་དུ་བེཏང་རྗེབྱེསེ་དེ་གཟསྒོདེ་
ལེག་ལེབྱེན་དུ་འདེབྱེབེསེདེགསྒོསེ། བྱབྱེདེ་ཐབེསེ་སུ་གྲུབེ་ནསེ་
དེངསྒོསེ་འབེབྱེབེསེ་བྱསེ་པ་ལེ། དུསེ་ཐསྒོག་ཏུ་རྗེབྱེསེ་འདེབྱེདེ་དེཔྱདེ་
འཇསྒོག་དེང་གནསེ་ཚུལེ་ལེ་དེམསྒྲིགསེ་ཏབྱེ ་ལེབྱེགསེ་སྒྲིསྒྲིག་དེང་
ལེབྱེགསེ་སྒྱུརི་བྱབྱེདེ་དེགསྒོསེ།
ཞསྒྲི་ཅིསྒྲིན་ཕསྒྲིང་གསྒྲིསེ་ནན་གྱིསྒྲིསེ་བེསྟོན་དེསྒོན། ན་གཞསྒོན་ལེསེ་

བྱབྱེདེ་པསེ་ཚོན་རིསྒྲིག་དེང་མཐུན་པའསྒྲི་སྒོསྒོ་ནསེ་ཇུསེ་ཐག་གཅིསྒོདེ་
པའསྒྲི་ནུསེ་པ་ཇབྱེ་མཐསྒོརི་གཏསྒོང་དེགསྒོསེ། ཚོན་རིསྒྲིག་དེང་མཐུན་
པའསྒྲི་སྒོསྒོ་ནསེ་ཇུསེ་ཐག་གཅིསྒོདེ་དེགསྒོསེ་ན། ཐསྒོག་མརི་འཐབེ་
ཇུསེ་ཀྱིསྒྲི་མསྒྲིག་རྒྱང་ལྡན་དེགསྒོསེ་ལེ། རྒྱང་རིསྒྲིང་མཐསྒོང་བེརི་བྱབྱེདེ་
པ་དེང་། བེསེམ་བླསྒོ་ཟབེ་མསྒོ་གཏསྒོང་དེགསྒོསེ། མགསྒོ་ཁྲསྒྲིདེ་ལེསེ་
བྱབྱེདེ་པསེ་གནདེ་དེསྒོན་ལེ་བེསེམ་བླསྒོ་གཏསྒོང་བེ་དེང་ཇུསེ་ཐག་
གཅིསྒོདེ་སྐབེསེ། ངབྱེསེ་པརི་དུ་རྒྱལེ་ཁབེ་ཀྱིསྒྲི་དེསྒོན་ཆོབྱེན་ཁག་ལེ་
སེབྱེམསེ་ནསེ་གདེབྱེང་ཚོཚོདེ་ཡིསྒོདེ་པ་བྱསེ་ཏབྱེ་ཁསྒོག་རྩསྒྲིསེ་ཆོབྱེན་པསྒོ་དེང་
རྩསྒྲིསེ་ཆོབྱེན་པསྒོ་རྒྱག་དེགསྒོསེ་པ་ལེསེ། ཁསྒོག་རྩསྒྲིསེ་ཆུང་ཆུང་དེང་
རྩསྒྲིསེ་ཆུང་ཆུང་རྒྱག་མསྒྲི་རུང་། སེ་ཁུལེ་དེང་སྡབྱེ་ཁག་གསྒྲི་བྱ་བེ་
ཏང་དེང་རྒྱལེ་ཁབེ་ཀྱིསྒྲི་བྱ་གཞག་ཆོབྱེན་པསྒོ་དེང་མཉམ་འདྲེབྱེསེ་
བྱབྱེདེ་མཁསེ་པསྒོ ་བྱསེ་ཏབྱེ། སེ་ཁསྒོངསེ་གཅིསྒྲིག་ལེ་གཟསྒྲི ་བེརྗེསྒྲིདེ་
བེརྩསྒོན་ལེབྱེན་དེང་དེབྱེ ་ལེསེ་ཀྱིང་ཁྱསྒོན་ཡིསྒོངསེ་ལེ་གཟསྒྲི ་བེརྗེསྒྲིདེ་
བེསྐྲུན་ཐུབེ་པརི་བྱབྱེདེ་དེགསྒོསེ། ཞསྒྲིབེ་འཇུག་གཏསྒྲིང་ཟབེ་དེང་།
ཕྱིསྒོགསེ་བེསྡུསེ་དེབྱབྱེ་ཞསྒྲིབེ་བྱསེ་ཏབྱེ། བྱ་བེ་གང་དེབྱེ་སྒྲུབེ་རིསྒྲིན་ཡིསྒོདེ་
མབྱེདེ་དེང་དེསྒོན་དེངསྒོསེ་དེང་མཐུན་མསྒྲིན་སེསྒོགསེ་ལེ་ཕྱིསྒོགསེ་
ཡིསྒོངསེ་ནསེ་བེསེམ་གཞསྒྲིག་བྱབྱེདེ་པ་དེང་། ཚོན་རིསྒྲིག་དེང་
མཐུན་པའསྒྲི་ཇུསེ་ཐག་གཅིསྒོདེ་པ། ཇུསེ་ཐག་གཅིསྒོདེ་སྐབེསེ་
ངབྱེསེ་པརི་དུ་ལེག་བེསྟོརི་བྱབྱེདེ་ཐུབེ་མསྒྲིན་ཐདེ་ཞསྒྲིབེ་འཇུག་བྱསེ་
ཏབྱེ་ཕྱིསྒོགསེ་མང་པསྒོའ འི་བེསེམ་འཆོརི་ལེ་ཉན་དེགསྒོསེ། ཕྱིསྒོགསེ་
བེསྡུསེ་ཀྱིསྒྲིསེ་ཤེན་འབྱབྱེདེ་པ་དེང་། ཚོན་རིསྒྲིག་དེང་མཐུན་པའསྒྲི་
བླང་དེསྒོརི་བྱསེ་ཏབྱེ ་ཇུསེ་ཐག་བེཅིདེ་པ་དེབྱེ ་དེསྒོན་དེངསྒོསེ་དེང་
མཐུན་པརི་བྱབྱེདེ་དེགསྒོསེ།
ཞསྒྲི་ཅིསྒྲིན་ཕསྒྲིང་གསྒྲིསེ་བེསྟོན་དེསྒོན། ན་གཞསྒོན་ལེསེ་བྱབྱེདེ་པསེ་

བེཅིསྒོསེ་བེསྒྱུརི་གྱིསྒྲི་འགག་སྒྲིསྒོལེ་ནུསེ་པ་ཇབྱེ་ཆོབྱེརི་གཏསྒོང་དེགསྒོསེ། མ་
འསྒོངསེ་པརི་ཁ་ཕྱིསྒོགསེ་ནསེ། ང་ཚོཚོསེ་ཏང་དེང་རྒྱལེ་ཁབེ་ཀྱིསྒྲི་བྱ་བེ་
སྣོ་ཚོཚོགསེ་ལེ་ཕྱིསྒོགསེ་ཡིསྒོངསེ་ནསེ་སྐུལེ་འདེབྱེདེ་གཏསྒོང་དེགསྒོསེ།
ལྷག་པརི་དུ་འཕབྱེལེ་རྒྱསེ་ཀྱིསྒྲི་འདུ་ཤེབྱེསེ་གསེརི་པ་ལེག་བེསྟོརི་
དེང་། སྤུསེ་ཚོདེ་མཐསྒོ་བེའསྒྲི་འཕབྱེལེ་རྒྱསེ་ལེ་སྐུལེ་འདེབྱེདེ་གཏསྒོང་བེ།
འཕབྱེལེ་རྒྱསེ་ཀྱིསྒྲི་རྣམ་པ་གསེརི་པ་འཛུགསེ་པ་བེཅིསེ་བྱསེ་ཏབྱེ། མུ་
མཐུདེ་དུ་དུསེ་རིབེསེ་ཀྱིསྒྲི་མདུན་གྲལེ་དུ་བེསྐྱོསྒོདེ་དེགསྒོསེ། སྔོརི་
བེཞསྒྲིན་ཁྱསྒོན་ཡིསྒོངསེ་ནསེ་བེསྒྱུརི་བེཅིསྒོསེ་ཟབེ་སྤབྱེལེ་བྱབྱེདེ་པརི་
བེརྟེབྱེན་ནསེ་སྒུལེ་ཤུགསེ་སྣོསྒོན་པ་དེང་འགག་སྒྲིསྒོལེ་བེརྩསྒོན་ལེབྱེན་
བྱབྱེདེ་དེགསྒོསེ། བེཅིསྒོསེ་བེསྒྱུརི་བྱབྱེདེ་པརི་ངབྱེསེ་པརི་དུ་བླསྒོ་སྟོསྒོབེསེ་
དེང་ཆོསྒོདེ་སེབྱེམསེ་ལྡན་དེགསྒོསེ་ཤེསྒྲིང་། དེཀའ་ཚོཚེགསེ་དེང་ཉབྱེན་ཁ་
ཅིསྒྲི་ཙོམ་ཆོབྱེ་ན་དེབྱེ་ཙོམ་གྱིསྒྲིསེ་མདུན་སྐྱོསྒོདེ་བྱབྱེདེ་པའསྒྲི་ཞུམ་མབྱེདེ་ཀྱིསྒྲི་
སྙིསྒྲིང་སྟོསྒོབེསེ་རྒྱུན་འཁྱསྒོངསེ་བྱབྱེདེ་དེགསྒོསེ། ལེསེ་སྒྲུབེ་སྤྲོསྒོ་སེབྱེམསེ་
དེང་ཚོན་རིསྒྲིག་གསྒྲི་སྙིསྒྲིང་སྟོསྒོབེསེ་ཟུང་འབྲེབྱེལེ་བྱསེ་ཏབྱེ། བེཏསྒོན་པའསྒྲི་
བེཅིསྒོསེ་བེསྒྱུརི་བྱབྱེདེ་ཐབེསེ་དེག་ཕྱིསྒྲི་རིསྒོལེ་ཡུལེ་གྱིསྒྲི་ཆོསྒོསེ་ཉསྒྲིདེ་དེང་
མཐུན་པ་དེང་། ལེསེ་ཀའསྒྲི་དེགསྒོསེ་མཁསྒོ་དེང་མཐུན་པ། མང་
ཚོཚོགསེ་ཀྱིསྒྲི་ཁབྱེ་ཕན་དེང་མཐུན་པ་བེཅིསེ་བྱབྱེདེ་དེགསྒོསེ། བེཅིསྒོསེ་
བེསྒྱུརི་འགག་སྒྲིསྒོལེ་ལེ་བྱབྱེདེ་ཐབེསེ་ཡིང་དེག་ལྡན་དེགསྒོསེ་ལེ།

གསེརི་གཏསྒོདེ་ཀྱིསྒྲི་བེསེམ་གཞསྒྲིག་མཐའ་འཁྱསྒོངསེ་བྱབྱེདེ་པ་དེང་།
གནདེ་དེསྒོན་གྱིསྒྲི་རྗེབྱེསེ་སུ་འབྲེངསེ་ནསེ་འགྲསྒོ་བེ་དེང་གནདེ་དེསྒོན་གྱིསྒྲི་
ཕྱིསྒོགསེ་སུ་སྐྱོསྒོདེ་པ། འགྱུརི་ལྡསྒོག་ལེ་ངསྒོསེ་འཛའིན་ཡིང་དེག་དེང་།
ཚོན་རིསྒྲིག་དེང་མཐུན་པའསྒྲི་སྒོསྒོ་ནསེ་འགྱུརི་ལྡསྒོག་ལེ་གདེསྒོང་གཏསྒོདེ་
པ། རིང་འགུལེ་གྱིསྒྲིསེ་འགྱུརི་བེ་ཡིསྒོང་བེརི་རིབྱེ་བེ་བེཅིསེ་བྱསེ་ནསེ།
ཆོསྒོསེ་ཉསྒྲིདེ་ཁསྒོང་དུ་ཆུདེ་པའསྒྲི་རྨང་གཞསྒྲིའསྒྲི་ཐསྒོག་བེཅིསྒོསེ་བེསྒྱུརི་དེང་
གསེརི་གཏསྒོདེ་མངསྒོན་འགྱུརི་ཡིསྒོང་བེ་བྱབྱེདེ་དེགསྒོསེ། མང་ཚོཚོགསེ་
ཀྱིསྒྲི་གསེརི་གཏསྒོདེ་སྙིསྒྲིང་སྟོསྒོབེསེ་ལེ་བེརྩསྒྲི་འཇསྒོག་བྱབྱེདེ་པ་དེང་། མཐསྒོ་
རིསྒྲིམ་ཇུསེ་འགསྒོདེ་ལེ་ཤུགསེ་སྣོསྒོན་རྒྱག་པ་དེང་ཐབེསེ་ཇུསེ་
དེམངསེ་ལེ་འདྲེསྒྲི་བེ་རྒྱུན་འཁྱསྒོངསེ་བྱབྱེདེ་པ་གཅིསྒྲིག་གྱུརི་བྱསེ་ཏབྱེ།
གསེསྒོན་ཉམསེ་ལྡན་པའསྒྲི་གཞསྒྲི་རིསྒྲིམ་གྱིསྒྲི་ལེག་ལེབྱེན་ཁྲསྒོདེ་ནསེ་བླསྒོ་
གྲསྒོསེ་བེསྡུ་ལེབྱེན་བྱབྱེདེ་དེགསྒོསེ། མ་ལེག་རིང་བེཞསྒྲིན་དེང་། སྤྱསྒྲི་
ཡིསྒོངསེ་རིང་བེཞསྒྲིན། མཉམ་སྒྲུབེ་རིང་བེཞསྒྲིན་བེཅིསེ་ལེ་མཐསྒོང་
ཆོབྱེན་བྱསེ་ཏབྱེ ་བེཅིསྒོསེ་བེསྒྱུརི་གྱིསྒྲི ་བྱབྱེདེ་ཐབེསེ་ཁག་ཕན་ཚུན་
གཞསྒོགསེ་འདེབྱེགསེ་དེང་། ཕན་ཚུན་སྐུལེ་འདེབྱེདེ། ཆོརི་བེརི་ཆུ་
གྲསྒོགསེ་ལྟ་བུ་བེཅིསེ་ཡིསྒོང་བེ་བྱབྱེདེ་དེགསྒོསེ།
ཞསྒྲི་ཅིསྒྲིན་ཕསྒྲིང་གསྒྲིསེ་ནན་གྱིསྒྲིསེ་བེསྟོན་དེསྒོན། ན་གཞསྒོན་ལེསེ་

བྱབྱེདེ་པསེ་ཐསྒོལེ་བྱུང་དེསྒོན་རྐྱེབྱེན་ཐག་གཅིསྒོདེ་བྱབྱེདེ་པའསྒྲི་ནུསེ་པ་ཇབྱེ་
མཐསྒོརི་གཏསྒོང་དེགསྒོསེ། ཉབྱེན་ཁརི་སྔོསྒོན་དེཔག་བྱབྱེདེ་པ་ནསྒྲི་ཉབྱེན་
ཁརི་དེསྒོགསེ་ཟསྒོན་བྱབྱེདེ་པའསྒྲི་སྔོསྒོན་འགྲསྒོ་ཡིསྒྲིན་པ་དེང་། ཉབྱེན་ཁའསྒྲི་
འགྲསྒོ་ཕྱིསྒོགསེ་ཁསྒོང་དུ་ཆུདེ་པརི་བྱབྱེདེ་རྒྱུ་ནསྒྲི་འཐབེ་ཇུསེ་ཀྱིསྒྲི་རིང་
འགུལེ་དེབེང་ཆོ་དེསྒོན་གཉབྱེརི་བྱབྱེདེ་པའསྒྲི་འགག་རྩ་ཡིསྒྲིན། ཉབྱེན་
ཟསྒོན་འདུ་ཤེབྱེསེ་ཇབྱེ་དྲེག་ཏུ་གཏསྒོང་བེ་དེང་། སྔོསྒོན་ལེ་རྩསྒྲིསེ་རྒྱག་
པ་དེང་། རིང་འགུལེ་གྱིསྒྲིསེ་དེམག་འཐབེ་ཡིག་པསྒོ ་རྒྱག་པ།
ཉབྱེན་ཁ་དེང་འགྲན་སླསྒོང་སྣོ་ཚོཚོགསེ་ལེ་ཁ་གཏདེ་འཇལེ་བེའསྒྲི་
གྲ་སྒྲིསྒྲིག་ཡིག་པསྒོ་བྱབྱེདེ་དེགསྒོསེ། རིང་ཉསྒྲིདེ་གནསེ་སེའསྒྲི་ལེསེ་ཀའསྒྲི་
ཁྱབེ་ཁསྒོངསེ་ནང་གསྒྲི་འཇསྒོན་ཐང་ཅིན་དུ་འགྱུརི་བེརི། རྒྱུན་ཆོདེ་
མབྱེདེ་པརི་ཐསྒོལེ་བྱུང་དེསྒོན་རྐྱེབྱེན་ཐག་གཅིསྒོདེ་བྱབྱེདེ་པའསྒྲི་མཐསྒོང་རྒྱ་
དེང་བླསྒོ་སྟོསྒོབེསེ་ཆོབྱེ་རུ་བེཏང་ནསེ། འབྱུང་སྲིསྒྲིདེ་པའསྒྲི་ཉབྱེན་ཁ་དེང་
འགྲན་སླསྒོང་སྣོ་ཚོཚོགསེ་ལེ་སེབྱེམསེ་ནསེ་གདེབྱེང་ཚོཚོདེ་ཡིསྒོདེ་པ་
དེང་། རིསྒྲིགསེ་དེབྱབྱེ ་ཇུསེ་བེསྟོརི། གནདེ་ཁབྱེལེ་བྱབྱེདེ་ཐབེསེ་
འདེསྒོན་པ་བེཅིསེ་བྱསེ་ཏབྱེ། གནསེ་བེབེ་ལེ་ཚོཚོདེ་འཛའིན་ནུསེ་ལྡན་
བྱབྱེདེ་པ་དེང་ཉམསེ་ཉབྱེན་སེབྱེལེ་བེརི་བྱབྱེདེ་དེགསྒོསེ། ཉབྱེན་ཁརི་ཁ་
གཏདེ་འཇལེ་བེའསྒྲི་ལེག་ལེབྱེན་དེང་ཟུང་འབྲེབྱེལེ་དེམ་པསྒོ་བྱསེ་ཐསྒོག
བྱ་བེ་དེང་སྒྲིསྒྲིག་སྲིསྒོལེ་ནང་རྐྱེབྱེན་སྟོབྱེང་གསྒྲི་སྐྱོསྒོན་ཆོ་འཚོཚོལེ་ཞསྒྲིབེ་བྱསེ་
ཏབྱེ། དུསེ་ཐསྒོག་ཏུ་འཐུསེ་ཚོང་དུ་གཏསྒོང་དེགསྒོསེ།
ཞསྒྲི་ཅིསྒྲིན་ཕསྒྲིང་གསྒྲིསེ་བེསྟོན་དེསྒོན། ན་གཞསྒོན་ལེསེ་བྱབྱེདེ་པསེ་

མང་ཚོཚོགསེ་ཀྱིསྒྲི ་བྱ་བེ་སྒྲུབེ་པའསྒྲི ་འཇསྒོན་ཐང་ཇབྱེ ་ཆོབྱེརི་གཏསྒོང་
དེགསྒོསེ། མང་ཚོཚོགསེ་ཀྱིསྒྲི་ཁྲསྒོདེ་ནསེ་ཡིསྒོང་བེ་དེང་མང་ཚོཚོགསེ་ཀྱིསྒྲི་
ཁྲསྒོདེ་དུ་ཞུགསེ་པ་རྒྱུན་འཁྱསྒོངསེ་བྱསེ་ཏབྱེ། མང་ཚོཚོགསེ་ཀྱིསྒྲི་སྙིསྒྲིང་
ཉབྱེ་བེའསྒྲི་མསྒྲིརི་འགྱུརི་བེ་བྱབྱེདེ་དེགསྒོསེ། སེབྱེམསེ་སུ་མང་ཚོཚོགསེ་
ཡིསྒོདེ་དེགསྒོསེ་པ་དེང་དུསེ་དེང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མང་ཚོཚོགསེ་ཀྱིསྒྲི་
བེདེབྱེ་སྡུག་སེབྱེམསེ་སུ་བེཟུང་ནསེ། ཏང་ཀྲུང་དེབྱང་གསྒྲི་དེམངསེ་
ཕན་སྲིསྒྲིདེ་ཇུསེ་སྣོ་ཚོཚོགསེ་དེསྒོན་འཁྱསྒོལེ་ནན་ཏན་དེང་། དེསྒོན་
ཆུང་དེབྱེ་དེསྒོན་ཆོབྱེན་དུ་བེརྩསྒྲིསེ་ནསེ་མང་ཚོཚོགསེ་ཀྱིསྒྲི་དེཀའ་ངལེ་
དེང་སེབྱེམསེ་ཁྲལེ་གྱིསྒྲི ་གནདེ་དེསྒོན་ཐག་གཅིསྒོདེ་ནན་མསྒོ ་བྱབྱེདེ་
དེགསྒོསེ། དེམངསེ་ཡིསྒོངསེ་མཉམ་དུ་ཕྱུག་པསྒོརི་འགྱུརི་བེ་བྱ་
རྒྱུའསྒྲི་སྐསྒོརི་གྱིསྒྲི་ཏང་ཀྲུང་དེབྱང་གསྒྲི་བླང་བྱ་དེསྒོན་འཁྱསྒོལེ་བྱབྱེདེ་པ་
དེང་། མང་ཚོཚོགསེ་ཀྱིསྒྲི་སྣོབྱེ་ཁྲསྒྲིདེ་དེབྱེ ་དེཀའ་སྤྱདེ་འབེདེ་འཐབེ་
དེང་ལེསེ་བེརྩསྒོན་ཕྱུག་འགྱུརི་ཡིསྒོང་བེ་བྱསེ་ཏབྱེ། ཡིསྒོང་འབེབེ་
དེང་ལེསེ་ཞུགསེ། སླསྒོབེ་གསེསྒོ། སྤྱསྒྲི་ཚོཚོགསེ་འགན་བེཅིསྒོལེ། སྨན་
བེཅིསྒོསེ་འགན་བེཅིསྒོལེ། སྨན་བེཅིསྒོསེ་འཕྲོསྒོདེ་བེསྟོབྱེན། སྡསྒོདེ་ཁང་
སེསྒོགསེ་ཀྱིསྒྲི་ཐདེ་ནསེ་བེདེབྱེན་པ་བེདེབྱེན་ཐུབེ་ཀྱིསྒྲི་གྲུབེ་འབྲེསེ་རྒྱུན་
ཆོདེ་མབྱེདེ་པརི་བེརྩསྒོན་ལེབྱེན་བྱབྱེདེ་དེགསྒོསེ། མང་ཚོཚོགསེ་ལེ་དྲེསྒྲིལེ་
སྒྲིསྒོག་དེང་མང་ཚོཚོགསེ་ལེ་སླསྒོབེ་གསེསྒོ་གཏསྒོང་རྒྱུརི་མཉམ་འཇསྒོག་

བྱབྱེདེ་དེགསྒོསེ། མང་ཚོཚོགསེ་ཀྱིསྒྲིསེ་ལྟ་འདེསྒོདེ་ཅིསྒྲིང་ཉན་སྤྲོསྒོ་བེ་དེང་
དེང་ལེབྱེན་བྱབྱེདེ་སླ་བེའསྒྲི ་ཐབེསེ་ཤེབྱེསེ་ལེ་བེརྟེབྱེན་ནསེ་བྱ་བེ་
བེསྒྲུབེསེ་ཏབྱེ། མང་ཚོཚོགསེ་ཀྱིསྒྲི་བེསེམ་བླསྒོའ འི་གསྒོ་རྟེསྒོགསེ་མཐསྒོ་རུ་
གཏསྒོང་བེ་དེང་། ཁསྒོ་ཚོཚོའསྒྲི་སྤྲོསྒོ་སེབྱེམསེ་སླསྒོང་བེ་དེང་ལེག་ལེབྱེན་ལེ་
འཇུག་པརི་བྱབྱེདེ་དེགསྒོསེ། རིང་རྟེསྒོགསེ་སྒོསྒོསེ་ཁྲསྒྲིམསེ་སྐྱོསྒོང་གསྒྲི ་
བེསེམ་གཞསྒྲིག་དེང་ཁྲསྒྲིམསེ་སྐྱོསྒོང་གསྒྲི་བྱབྱེདེ་ཐབེསེ་སྤྱདེ་དེབྱེ་བེཅིསྒོསེ་
བེསྒྱུརི་གཏསྒྲིང་ཟབེ་ཏུ་གཏསྒོང་བེ་དེང་། འཕབྱེལེ་རྒྱསེ་ལེ་སྐུལེ་
འདེབྱེདེ་གཏསྒོང་བེ། འགལེ་ཟླ་སེབྱེལེ་བེ་བེཅིསེ་བྱསེ་ཏབྱེ་སྤྱསྒྲི་ཚོཚོགསེ་
ཀྱིསྒྲི་དྲེང་སྙིསྒོམསེ་དྲེང་བེདེབྱེན་སྲུང་སྐྱོསྒོང་བྱབྱེདེ་དེགསྒོསེ།
ཞསྒྲི་ཅིསྒྲིན་ཕསྒྲིང་གསྒྲིསེ་ནན་གྱིསྒྲིསེ་བེསྟོན་དེསྒོན། ན་གཞསྒོན་ལེསེ་

བྱབྱེདེ་པསེ་དེསྒོན་འཁྱསྒོལེ་དེམ་འཛའིན་བྱབྱེདེ་པའསྒྲི་ནུསེ་པ་ཇབྱེ་མཐསྒོརི་
གཏསྒོང་དེགསྒོསེ། བྱ་གཞག་བེསྒྲུབེ་པརི་ངབྱེསེ་པརི་དུ་ཏན་ཏན་
ཏསྒྲིག་ཏསྒྲིག་བྱབྱེདེ་པ་དེང་། བྱ་བེ་དེམ་འཛའིན་དེང་དེསྒོན་འཁྱསྒོལེ་
བྱབྱེདེ་པརི་གསྒོང་རིསྒྲིམ་གྱིསྒྲིསེ་འསྒོག་རིསྒྲིམ་ལེ་སྣོབྱེ ་ཁྲསྒྲིདེ་དེང་དེངསྒོསེ་
འཛའིན་དེངསྒོསེ་སྒྲུབེ་བྱབྱེདེ་དེགསྒོསེ། ལྷག་པརི་དུ་མགསྒོ་ཁྲསྒྲིདེ་ལེསེ་
བྱབྱེདེ་པ་གཙོཚོ ་བེསྒོསེ་ཚོང་མའསྒྲི ་སྣོབྱེ ་ཁྲསྒྲིདེ་དེབྱེ ་མཉམ་དུ་གཞསྒྲི ་མ་
གཏན་འཁབྱེལེ་དེང་། ལེམ་ཐསྒྲིག་གསེལེ་འབྱབྱེདེ། བྱབྱེདེ་ཐབེསེ་
ཡིག་པསྒོ་བེཟསྒོ་བེ་བེཅིསེ་བྱབྱེདེ་དེགསྒོསེ་པརི་མ་ཟདེ། དེ་དུང་ལེསེ་
འགན་གལེ་ཆོབྱེན་རིང་ཉསྒྲིདེ་ཀྱིསྒྲིསེ་དེངསྒོསེ་སུ་བེཀསྒོདེ་སྒྲིསྒྲིག་བྱབྱེདེ་པ་
དེང་། གནདེ་འགག་གསྒྲི་ལྷུ་ཚོའིགསེ་རིང་ཉསྒྲིདེ་ཀྱིསྒྲིསེ་དེམ་འཛའིན་
བྱབྱེདེ་པ། དེསྒོན་འཁྱསྒོལེ་བྱསེ་ཚུལེ་ལེ་རིང་ཉསྒྲིདེ་ཀྱིསྒྲིསེ་དེངསྒོསེ་སུ་ལྟ་
ཞསྒྲིབེ་བེཅིསེ་བྱབྱེདེ་དེགསྒོསེ། མཐསྒོ་སེརི་བེསྡདེ་ནསེ་ཁབྱེངསེ་དྲེབྱེགསེ་
བྱབྱེདེ་མསྒྲི་རུང་ལེ། དེམག་སྤྱསྒྲིའསྒྲི་མསྒྲིང་འཁྱབྱེརི་ནསེ་གཡུལེ་སེརི་མསྒྲི་
ཞུགསེ་པ་བྱབྱེདེ་མསྒྲི་རུང་། བྱ་གཞག་བེསྒྲུབེ་པརི་སྙིསྒྲིང་སྟོསྒོབེསེ་
ཡིསྒོདེ ་དེགསྒོསེ། ལེག་པསེ་ལྕགསེ་ལེ་འཇུསེ་ན་ལེག་རྗེབྱེསེ་
གསེལེ་བེ་དེང་། གསྒོམ་པ་རྡསྒོ་ཐསྒོག་ཏུ་སྤསྒོསེ་ན་རྐང་རྗེབྱེསེ་གསེལེ་
བེརི་བྱསེ་ཏབྱེ། གྲ་སྒྲིསྒྲིག་དེང་གདེབྱེང་ཚོཚོདེ་ཡིསྒོདེ་པའསྒྲི ་སྒོསྒོ ་ནསེ་
མདུན་དུ་བེསྐྱོསྒོདེ་པ་དེང་། ལེ་མསྒོ་གཅིསྒྲིག་བེརྒྱབེ་གཉསྒྲིསེ་བེརྒྱབེ་
དེང་། གྲསྒོག་རིསྒོང་གཅིསྒྲིག་བེརྒལེ་གཉསྒྲིསེ་བེརྒལེ་གྱིསྒྲིསེ་རྒྱུན་ཆོདེ་
མབྱེདེ་པརི་དེཀའ་གནདེ་སེབྱེལེ་བེ་བེརྒྱུདེ་བྱ་བེའསྒྲི་རྣམ་པ་གསེརི་
པ་གསེརི་གཏསྒོདེ་བྱབྱེདེ་དེགསྒོསེ།
ཞསྒྲི་ཅིསྒྲིན་ཕསྒྲིང་གསྒྲིསེ་བེསྟོན་དེསྒོན། ང་ཚོཚོ་ནསྒྲི་མདུན་ལེམ་ཆོབྱེན་

པསྒོ་ལྡན་པའསྒྲི་དུསེ་རིབེསེ་གསེརི་པརི་གནསེ་ཡིསྒོདེ། ན་གཞསྒོན་
ལེསེ་བྱབྱེདེ་པ་རྣམསེ་མདུན་དུ་བེསྐྱོསྒོདེ་ཕསྒོདེ་པ་དེང་ལེསེ་འགན་
ལྗིསྒྲིདེ་པསྒོ་འཁུརི་ཕསྒོདེ་པ་བྱསེ་ཏབྱེ། དུསེ་རིབེསེ་གསེརི་པའསྒྲི་ཀྲུང་
གསྒོའ འི་ཁྱདེ་ཆོསྒོསེ་ལྡན་པའསྒྲི་སྤྱསྒྲི་ཚོཚོགསེ་རིསྒྲིང་ལུགསེ་ཀྱིསྒྲི་ལེག་ལེབྱེན་
རླབེསེ་པསྒོ་ཆོབྱེའསྒྲི་ནང་ཧུརི་ཐག་གསྒྲིསེ་ཞུགསེ་པ་དེང་། ཆོརི་རླུང་
ནང་བེརྒྱུདེ་པ་དེང་སྤྱསྒྲི་ཚོཚོགསེ་ཀྱིསྒྲི་ཉམསེ་མྱོསྒོང་བེསྐྱོབྱེདེ་པ། ལེག་
ལེབྱེན་དེངསྒོསེ་བེཅིསེ་ལེ་བེརྟེབྱེན་ནསེ་ནུསེ་པ་སྦྱོསྒོང་བེརྡརི་བྱབྱེདེ་
དེགསྒོསེ་ལེ། ཉམསེ་སེདེ་ཐབྱེག་པའསྒྲི་ནུསེ་རྩལེ་མངསྒོན་པརི་བྱབྱེདེ་
པ་དེང་འགན་འཁྲསྒྲི་ལེ་ངསྒོ ་གནསྒོང་མསྒྲི ་དེགསྒོསེ་པ་བྱབྱེདེ་དེགསྒོསེ།
རིསྒྲིམ་པ་སེསྒོ་སེསྒོའ འི་ཏང་རྩ་འཛུགསེ་ཀྱིསྒྲིསེ་དེམསྒྲིགསེ་སེ་ཡིསྒོདེ་པའསྒྲི་
སྒོསྒོ ་ནསེ་ན་གཞསྒོན་ལེསེ་བྱབྱེདེ་པསེ་བེསེམ་བླསྒོའ འི་སྦྱོསྒོང་བེརྡརི་
དེང་། ཆོབེ་སྲིསྒྲིདེ་སྦྱོསྒོང་བེརྡརི། ལེག་ལེབྱེན་སྦྱོསྒོང་བེརྡརི། ཆོབྱེདེ་
ལེསེ་སྦྱོསྒོང་བེརྡརི་བེཅིསེ་བྱབྱེདེ་པརི་ཤུགསེ་ཆོབྱེན་པསྒོསེ་སྐུལེ་
འདེབྱེདེ་བྱསེ་ཏབྱེ། ན་གཞསྒོན་ལེསེ་བྱབྱེདེ་པ་སྐྱོབྱེདེ་སྲིསྒྲིང་བྱབྱེདེ་པའསྒྲི་
ཐབེསེ་ལེམ་ཡིང་དེག་གསེལེ་པསྒོརི་བྱབྱེདེ་པ་དེང་། ལེསེ་བྱབྱེདེ་
པ་སྐྱོབྱེདེ་སྲིསྒྲིང་བྱབྱེདེ་སྐབེསེ་ཀྱིསྒྲི་ཕྱིསྒྲི་ཚུལེ་རིསྒྲིང་ལུགསེ་བླསྒོ་ཐག་རྦདེ་
ཆོསྒོདེ་ཀྱིསྒྲིསེ་ཁྱདེ་གསེསྒོདེ་བྱསེ་ཏབྱེ། ཁསྒོ ་ཚོཚོརི་གནདེ་དེསྒོན་དེངསྒོསེ་
ཐག་གཅིསྒོདེ་པའསྒྲི་ནུསེ་པ་ཇབྱེ་མཐསྒོརི་གཏསྒོང་རིསྒོགསེ་བྱབྱེདེ་པ་དེང་།
ཁསྒོ་ཚོཚོརི་དུསེ་རིབེསེ་གསེརི་པའསྒྲི་འགན་འཁྲསྒྲི་དེང་ལེསེ་འགན་
སྔོརི་ལེསེ་འཁུརི་དུ་འཇུག་དེགསྒོསེ།
ཁྲབྱེན་ཞསྒྲི་ཡིསྒྲིསེ་འཛའིན་གྲྭ་འཚོཚོགསེ་པའསྒྲི་མཛདེ་སྒོསྒོརི་མགསྒོ་

འཛའིན་མཛདེ། །
ཞསྒྲིནཞསྒྲིན་་ཧྭཧྭ་་གསེརིགསེརི་་འགྱུརིའགྱུརི་་ཁངཁང་་གསྒྲིགསྒྲི་་གློསྒོགགློསྒོག་་འཕྲོསྒྲིནའཕྲོསྒྲིན་་ལྟརིལྟརི།།


