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ཕྱོཕྱོགོས་འདུས་གོསར་འགྱུར།

སྤྱིགྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅིགྱི་ཞིགྱི་ཅིགྱིན་ཕིགྱིང་མཚོཚོ་སྔོཕྱོན་འཐུས་མགྱི་ཚོཚོགོས་པའགྱི་གྲོཕྱོས་ཞིགྱིབ་ནང་ཞུགོས་སྐབས་གོནང་བའགྱི་གོསུང་བཤདོ་གོལ་ཆེབྱེན་གྱིགྱི་དོགོཕྱོངས་དོཕྱོན་སློཕྱོབ་སྦྱོཕྱོང་གོཏིགྱིང་ཟབ་དོང་ལགོ་ལབྱེན་མཐར་ཕྱོགྱིན་བྱེབྱེདོ་པ།

བོསྟུད ་མིར ་ཉིགྱིན ་འིགིའིགྱི ་རགྱི ངོ ་ལ ། མིཚོཚོ ་བྱེངོ ་བོབོད ་
རགྱིགིསོ་རངོ་སྐྱོབོངོ་ཁུལ་གྱིགྱིསོ་ཁུལ་ཨུའིགྱི ་རྒྱུན་ལསོ་ཨུ་ཡོབོན་
ལྷན་ཁོངོ་གིགྱི(རྒྱསོ་འིཛོཚོམིསོ)གྲབོསོ་ཚོཚོགིསོ་བོསྡུ་བོ་སོབོགིསོ་
ཀྱགྱི་རྣམི་པོ་བོརྒྱུད་དབྱེ། སྤྱགྱི་ཁྱབོ་ཧྲུའུ་ཅགྱི་ཞགྱི་ཅགྱིན་ཕིགྱིངོ་གིགྱིསོ་རྒྱལ་
ཡོབོངོསོ་དམིངོསོ་ཆབྱེན་སྐོབོསོ་བོཅུ་གིསུམི་པོའིགྱི་གྲབོསོ་ཚོཚོགིསོ་
ཐབྱེངོསོ་བོཞགྱི་པོའིགྱི་མིཚོཚོ་སྔོབོན་འིཐུསོ་མིགྱི་ཚོཚོགིསོ་པོའིགྱི་གྲབོསོ་ཞགྱིབོ་
ནངོ་ཞུགིསོ་སྐོབོསོ་གིནངོ་བོའིགྱི་གིསུངོ་བོཤེད་གིལ་ཆབྱེན་གྱིགྱི་
དགིབོངོསོ་དབོན་བོརྒྱུད་སྒྲོབོགི་དངོ་སློབོབོ་སྦྱོབོངོ་བྱེསོ་པོ་དངོ་། སློབོབོ་
སྦྱོབོངོ་དྲགྱིལ་སྒྲོབོགི་དངོ་ལགི་ལབྱེན་དངོབོསོ་འིབོབྱེབོསོ་བྱེབྱེད་པོའིགྱི་བྱེ་
བོར་བོཀོབོད་སྒྲོགྱིགི་བྱེསོ།
མིཚོཚོ ་བྱེངོ་ཁུལ་གྱིགྱིསོ་དངོབོསོ་གིནསོ་གིསུངོ་བོཤེད་ཀྱགྱི ་

དགིབོངོསོ་དབོན་དབྱེ་འིཕིབྱེལ་རྒྱསོ་ལ་ཇུསོ་འིགིབོད་དངོ་བྱེ་བོར་མིཛུབོ་
སྟོབོན་བྱེབྱེད་པོའིགྱི་རྩི་བོའིགྱི་བོསྲུངོ་བྱེ་དངོ་འིགུལ་སྐྱོབོད་ཕྱོབོགིསོ་སྟོབོན་དུ་
བོཟུངོ་བོ་དངོ་། སྤྱགྱི་ཁྱབོ་ཧྲུའུ་ཅགྱི་ཞགྱི་ཅགྱིན་ཕིགྱིངོ་གིགྱིསོ་མིཚོཚོ་སྔོབོན་གྱིགྱི་བྱེ་
བོར་གིནངོ་བོའིགྱི་མིཛུབོ་སྟོབོན་གིལ་ཆབྱེན་དངོ་མིཆན་བོཀོབོད་
མིཛུབོ་སྟོབོན་གྱིགྱི་དགིབོངོསོ་དབོན་སློབོབོ་སྦྱོབོངོ་དངོ་ལགི་ལབྱེན་བྱེབྱེད་པོར་
ཟུངོ་དུ་སྦྲེབྱེལ་ཞགྱིངོ་། ཏེངོ་གིགྱི་ལབོ་རྒྱུསོ་སློབོབོ་སྦྱོབོངོ་དངོ་སློབོབོ་གིསོབོ་དངོ་
ཟུངོ་དུ་སྦྲེབྱེལ་ཏེབྱེ། དགིབོངོསོ་དབོན་གྱིགྱི་ངོབོ་བོབོ་ཤེབྱེསོ་རྟབོགིསོ་གིཏེགྱིངོ་ཟབོ་
དངོ་དགིབོངོསོ་དབོན་གྱིགྱི་སྙིགྱིངོ་པོབོ་ཁོབོངོ་དུ་ཆུད་པོར་བྱེསོ་ཤེགྱིངོ་། རབྱེ་རབྱེ་
བོཞགྱིན་ཇུསོ་འིགིབོད་དངོ་རབྱེ་རབྱེ་བོཞགྱིན་སྐུལ་སྤེབྱེལ། རབྱེ་རབྱེ་བོཞགྱིན་

དངོབོསོ་འིབོབྱེབོསོ་བོཅསོ་བྱེསོ་ཏེབྱེ། མིཚོཚོ་བྱེངོ་གིགྱི་བོཅབོསོ་བོསྒྱུར་
འིཕིབྱེལ་རྒྱསོ་བོརྟན་བོརླིགྱིངོ་ཡོབོངོ་བོའིགྱི་ཁྱབོ་ཁོབོངོསོ་སོབོ་སོབོ་དངོ་ལྷུ་
ཚོཚིགིསོ་སོབོ་སོབོར་ཁྱབོན་ཡོབོངོསོ་ནསོ་ལགི་ལབྱེན་དངོབོསོ་འིབོབྱེབོསོ་བྱེསོ་
ཡོབོད་ཅགྱིངོ་། སོབྱེམིསོ་ཤུགིསོ་གིཅགྱིགི་སྒྲོགྱིལ་དངོ་གིསོར་སྐྲུན་དངོབོསོ་
སྒྲུབོ་བྱེསོ་ཏེབྱེ། བྱེ་བོ་སོབོ་སོབོར་གྲུབོ་འིབྲོསོ་གིསོར་པོ་ཐབོབོ་པོར་
སྐུལ་འིདབྱེད་བྱེསོ།
ཁུལ་ཡོབོངོསོ་ཀྱགྱི་རགྱིམི་པོ་སོབོ་སོབོའི ཚི་ཏེངོ་ཨུ(ཏེངོ་ཙུའུ)ཡོགྱི་

གིཞུངོ་ལུགིསོ་སློབོབོ་སྦྱོབོངོ་ལྟབྱེ ་གིནསོ་ཚོན་ཆུངོ་གིགྱིསོ་གིསུངོ་
བོཤེད་ཀྱགྱི་དགིབོངོསོ་དབོན་ལ་སློབོབོ་སྦྱོབོངོ་བྱེབྱེད་རྒྱུ་དབྱེ ་གིལ་ཆབྱེན་
ནངོ་གིགྱི ་འིགིངོསོ་ཆབྱེན་དུ་བོརྩིགྱིསོ་ནསོ། ཆབྱེད་དབོན་སློབོབོ་སྦྱོབོངོ་
དངོ་ཆབྱེད་དབོན་ཞགྱིབོ་འིཇུགི་དཔྱད་གླེབྱེངོ་སྤེབྱེལ་བོ་དངོ་། རགྱིམི་པོ་
སོབོ་སོབོའི ཚི་ཏེངོ་གིགྱི་སློབོབོ་གྲྭ(སྲགྱིད་འིཛོཚིན་སློབོངོ་གླེགྱིངོ)ཡོགྱིསོ་གིསུངོ་
བོཤེད་ཀྱགྱི་དགིབོངོསོ་དབོན་ལ་སློབོབོ་སྦྱོབོངོ་བྱེབྱེད་རྒྱུ་དབྱེ ་སློབོབོ་གིསོབོ་
དངོ་གིསོབོ ་སྦྱོབོངོ་གིགྱི ་ངོབྱེསོ་སྦྱོབོངོ་སློབོབོ་ཚོན་དུ་བོརྩིགྱིསོ་པོ་དངོ་།
འིཛོཚིན་གྲྭ་སོབོ ་སོབོའི ཚི་གིསོབོ་སྦྱོབོངོ་གིགྱི ་ནངོ་དབོན་གིཙོཚོ ་བོབོར་བོཞགི་
ནསོ། ཏེངོ་ཡོབོན་ལསོ་བྱེབྱེད་པོ་རྣམིསོ་རྩི་འིཛུགིསོ་བྱེསོ་ནསོ་
དགིབོངོསོ་དབོན་ངོབོ ་བོབོར་ནན་ཏེན་གྱིགྱིསོ་སློབོབོ་སྦྱོབོངོ་དངོ་ཤེབྱེསོ་
རྟབོགིསོ་བྱེབྱེད་དུ་བོཅུགི རགྱིམི་པོ་སོབོ ་སོབོའི ཚི་དྲགྱིལ་སྒྲོབོགི་སྡེབྱེ ་ཁོགི་
གིགྱིསོ་གིསོར་འིགྱུར་སྨྱན་བྱེད་རྩི་འིཛུགིསོ་བྱེསོ་ཏེབྱེ་དྲགྱིལ་སྒྲོབོགི་
གིགྱི་གིཙོཚོ་ཁྲིགྱིད་ནུསོ་པོ་འིདབོན་སྤེབྱེལ་གིངོ་ལབྱེགིསོ་བྱེསོ་པོ་དངོ་།

གིསུངོ་བོཤེད་ཀྱགྱི་དགིབོངོསོ་དབོན་ལསོ་ཁུངོསོ་དངོ་རབོངོ་འིབྲོབོགི་
ཁུལ། སྡེབྱེ་ཁུལ། ཁོབྱེ་ལསོ། དགིབོན་པོ་བོཅསོ་སུ་ཁྱབོ་པོར་སྐུལ་
འིདབྱེད་བོཏེངོ་ཞགྱིངོ་། སོ་ཁུལ་སོབོ་སོབོ་དངོ་སྡེབྱེ་ཁོགི་སོབོ་སོབོ། འིཐབོ་
ཕྱོབོགིསོ་སོབོ་སོབོསོ་སློབོབོ་སྦྱོབོངོ་དངོ་ལགི་ལབྱེན་མིཐར་ཕྱོགྱིན་བྱེསོ་
པོའིགྱི ་གིནསོ་ཚུལ་དུསོ་ལྟར་སྤེབྱེལ་ཏེབྱེ། དཔོབྱེ ་མིཚོཚོན་ཅན་གྱིགྱི ་
ཉིམིསོ་མྱོབོངོ་སྤྱགྱི་བོསྡེབོམིསོ་དངོ་ཁྱབོ་གིདལ་དུ་བོཏེངོ་། རགྱིམི་པོ་
སོབོ་སོབོའི ཚི་ཏེངོ་ཨུ(ཏེངོ་ཙུའུ)ཡོགྱིསོ་གིསུངོ་བོཤེད་ཀྱགྱི་དགིབོངོསོ་
དབོན་སློབོབོ་སྦྱོབོངོ་དངོ་ལགི་ལབྱེན་མིཐར་ཕྱོགྱིན་བྱེབྱེད་པོ་དབྱེ“ ཏེན་
ཏེན་ཏེགྱིགི་ཏེགྱིགི་བོཞགྱི”ཡོགྱི་བླངོ་བྱེ་གིལ་ཆབྱེན་དངོ་ཟུངོ་དུ་སྦྲེབྱེལ་
ཞགྱིངོ་།“ ལྔ་བོཅུ་བོཞགྱི”འིཆར་འིགིབོད་ལ་མིགིབོ ་ལབྱེགིསོ་པོབོ ་
རྩིབོམི་པོ་དངོ་གིབོམི་པོ་ལབྱེགིསོ་པོབོ་སྤེབོ་བོའིགྱི་བྱེ་བོར་སྐུལ་འིདབྱེད་
དངོ་དབོན་འིཁྱབོལ་བྱེབྱེད་པོ་དངོ་ཟུངོ་དུ་སྦྲེབྱེལ་ལ། དབུལ་ཐར་
འིགིགི་སྒྲོབོལ་གྱིགྱི་གྲུབོ་འིབྲོསོ་སྲ་བོརྟན་དངོ་རྒྱ་བོསྐྱོབྱེད་པོ་དབྱེ ་
གྲབོངོ་གིསོབྱེབོ་དར་སྤེབྱེལ་གིཏེབོངོ་བོར་སྦྲེབྱེལ་མིཐུད་ལབྱེགིསོ་པོབོ ་
ཡོབོངོ་བོ་དངོ་ཟུངོ་དུ་སྦྲེབྱེལ་བོ། ཁུལ་དངོ་རྫོབོངོ་། ཞངོ་བོཅསོ་
ཀྱགྱི་སྐོབོསོ་བོརྗེབྱེའིགྱི་བྱེ་བོ་དངོ་ཟུངོ་དུ་སྦྲེབྱེལ་བོ། སྐྱོབྱེ་ཁོམིསོ་ཁོབོར་
ཡུགི་སྲུངོ་སྐྱོབོབོ་དངོ་ཟུངོ་དུ་སྦྲེབྱེལ་བོ། ད་ལྟ་སྤེབྱེལ་བོཞགྱིན་པོའིགྱི་
བྱེ་བོ་སྣེ་ཚོཚོགིསོ་དངོ་ཟུངོ་དུ་སྦྲེབྱེལ་བོ་བོཅསོ་བྱེསོ་ཏེབྱེ ། རྩིབྱེ ་
རགྱིམི ་ཇུསོ་འིགིབོད ་ཤུགིསོ་ཆབྱེར ་བོཏེངོ ་ཞགྱིངོ ་ ། ལགི་ལབྱེན ་
དངོབོསོ་འིབོབྱེབོསོ་དམི་འིཛོཚིན་བྱེསོ། །

མཚོ་བྱང་གིས་སེམས་ཤུགས་གཅིག་སྒྲིལ་དང་གསར་སྐྲུན་དངོས་སྒྲུབ་བྱས་ཏེ། བྱ་བ་སོ་སོར་གྲུབ་འབྲས་གསར་པ་ཐོབ་པར་སྐུལ་འདེད་བྱས་པ།

（པར་ངོས8པར་མཐུད་པ།）
རྨ་ལྷབོ་བོབོད་རགྱིགིསོ་རངོ་སྐྱོབོངོ་ཁུལ་གྱིགྱིསོ་ཏེངོ་གིགྱི་ལབོ་རྒྱུསོ་

སློབོབོ་སྦྱོབོངོ་དངོ་སློབོབོ་གིསོབོ་སྤེབྱེལ་བོ་ནགྱི་ལབྱེ་ཧྥེབྱེངོ་གིགྱི་སྙིགྱིངོ་སྟོབོབོསོ་
དར་སྤེབྱེལ་བྱེབྱེད་པོ་དངོ་།“ གིསུམི་བོརྒྱད”རྒྱལ་སྤྱགྱིའིགྱི་ངོལ་
རྩིབོལ་བུད་མིབྱེད་དུསོ་ཆབྱེན་དངོ་ཟུངོ་འིབྲོབྱེལ་བྱེསོ་པོ་དངོ་། ཧོབོ་
ནན་སོབོགི་རགྱིགིསོ་རངོ་སྐྱོབོངོ་རྫོབོངོ་གིགྱིསོ་ལབྱེ་ཧྥེབྱེངོ་ལ་སློབོབོ་སྦྱོབོངོ་བྱེབྱེད་
པོའིགྱི་རངོ་མིབོསོ་ཞབོསོ་ཞུ་བྱེ་འིགུལ་སྤེབྱེལ་བོ་དངོ་། ཁུལ་སྤྱགྱི་
ཁྱབོ་བོཟབོ་ཚོཚོགིསོ་ཀྱགྱིསོ“ དཔོབྱེ་ཀློབོགི་གིགྱི་གིསུམི་བོརྒྱད”ཀྱགྱི་བུད་
མིབྱེད་ལསོ་བོཟབོ་པོསོ་ཏེངོ་གིགྱི་ལབོ་རྒྱུསོ་ལ་སློབོབོ་སྦྱོབོངོ་བྱེབྱེད་པོའིགྱི་
དཔོབྱེ་ཀློབོགི་མིཉིམི་རབོལ་ཚོཚོགིསོ་འིདུ་བོསྡུསོ། ཐུན་རགྱིན་གྲབོངོ་
ཁྱབྱེར་ཐབོ་ཀྱ་གྲབོངོ་རྡལ་གྱིགྱིསོ་བུད་མིབྱེད་ལསོ་བྱེབྱེད་པོ་རྩི་འིཛུགིསོ་
བྱེསོ་ཏེབྱེ་ཏེངོ་གིགྱི་སྒྲོགྱིགི་ཡོགྱིགི་ལ་བོསྐྱོར་སྦྱོབོངོ་བྱེསོ་པོ་དངོ་། ཏེངོ་
གིགྱི་ལབོ་རྒྱུསོ་ཤེབྱེསོ་བྱེར་སློབོབོ་སྦྱོབོངོ་བྱེབྱེད་དུ་བོཅུགི་པོར་མི་ཟད།
སྡེབྱེ་བོ་སོབོ་སོབོའི ཚི་བུད་མིབྱེད་མིཉིམི་འིབྲོབྱེལ་ལྷན་ཚོཚོགིསོ་ཀྱགྱི་ཀྲུའུ་
རབྱེན ་ལ་ཆབྱེད ་དབོན ་གིསོབོ ་སྦྱོབོངོ ་དངོ་ །“ དཔོལ་ཡོབོན ་ཁྱགྱིམི ་
ཚོངོ”དངོ“ ཆབྱེསོ་ལབྱེགིསོ་པོའིགྱི ་ཁྱགྱིམི་ཚོངོ”དངོ“ སྒྱུགི་མིབོ ་
བོཟངོ་པོབོ”དངོ“ མིནའི་མི་བོཟངོ་པོབོ”བོཅསོ་ལ་གིཟབྱེངོསོ་
བོསྟོབོད་བྱེསོ་ཏེབྱེ། སྤྱགྱི ་ཚོཚོགིསོ་ཡོབོངོསོ་ཀྱགྱིསོ་ཏེངོ་གིགྱི་ལབོ ་རྒྱུསོ་ལ་
སློབོབོ་སྦྱོབོངོ་བྱེབྱེད་པོ་དངོ་། ཏེངོ་གིགྱི་ལབོ་རྒྱུསོ་ཤེབྱེསོ་སུ་བོཅུགི་སྟོབྱེ།
སློབོབོ་སྦྱོབོངོ་དངོ་སློབོབོ་གིསོབོ་རྒྱུན་ཆད་མིབྱེད་པོར་གིཏེགྱིངོ་ཇེབྱེ་ཟབོ་ཏུ་
སྤེབྱེལ་བོར་སྐུལ་འིདབྱེད་བྱེསོ།
ཡུསོ་ཧྲུའུ་བོབོད་རགྱིགིསོ་རངོ་སྐྱོབོངོ་ཁུལ་གྱིགྱིསོ་ཆབོ་སྲགྱིད་ལ་

དབོ་སྣེངོ་བྱེབྱེད་པོ་དབྱེ ་བོསྲུངོ་བྱེ་ཨངོ་དངོ་པོབོར་བོརྩིགྱིསོ་པོ་དངོ་།
དངོབོསོ་འིབོབྱེབོསོ་ལ་དམི་འིཛོཚིན་བྱེབྱེད་པོ་དབྱེ་ལསོ་འིགིན་ཨངོ་
དངོ་པོབོར་བོརྩིགྱི་བོ་རྒྱུན་འིཁྱབོངོསོ་བྱེསོ། ནངོ་ཆབྱེན་རྫོབོངོ་གིགྱིསོ་

ཆུ་འིདུསོ་སྡེབྱེ ་བོའིགྱི ་ཏེངོ་ཀྲིགྱི ་པུའུ་དྲགྱིལ་སྒྲོབོགི་བྱེབྱེད་པོ་དབྱེ ་ཁུལ་
ཡོབོངོསོ་ནསོ་རབོངོ་འིབྲོབོགི་ཁུལ་གྱིགྱི་ཆབྱེསོ་ཐབོགི་མིའིགྱི་གིཞགྱི་རགྱིམི་
ཏེངོ་ཀྲིགྱི ་པུའུ་ཡོགྱི ་གིསོར་བོརྗེབྱེའིགྱི ་ལབོ ་རྒྱུསོ་སྔོབོགི་འིདབོན ་གིངོ་
ལབྱེགིསོ་དངོ་། གིསོར་བོརྗེབྱེའིགྱི ་གིཡུལ་སོ་སྤྱད་དབྱེ་མིགྱི ་ལ་སློབོབོ་
གིསོབོ་གིཏེབོངོ་བོའིགྱི་ནུསོ་པོ་ཁྱབོན་ཡོབོངོསོ་ནསོ་འིདབོན་སྤེབྱེལ་བྱེསོ་
ཤེགྱིངོ་། རྫོབོངོ་ཐད་གིཏེབོགིསོ་ལསོ་ཁུངོསོ་ཀྱགྱི ་ཏེངོ་ཡོབོན་ལསོ་
བྱེབྱེད་པོ་རྩི་འིཛུགིསོ་བྱེསོ་ཏེབྱེ ་གིནསོ་དབྱེར་ལྟ་སྐོབོར་སློབོབོ་སྦྱོབོངོ་
བྱེབྱེད་དུ་བོཅུགི་པོར་མི་ཟད། ཏེངོ་གིགྱི་བོརྗེབོད་དབོན་ཉིགྱིན་མིབོའི ཚི་
བྱེ ་འིགུལ་སྤེབྱེལ་ཏེབྱེ ། ཏེངོ་གིགྱི ་ལབོ ་རྒྱུསོ་སློབོབོ་སྦྱོབོངོ ་དངོ་སློབོབོ་
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