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ཕྱོཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།

（（པོརཔོར་་ངསྐྱོསོངསྐྱོསོ10པོརཔོར་་མེཐུདོམེཐུདོ་་པོཔོ།།））ཏང་དོང་མེང་ཚཚོགིསོ་བར་དོང་
ལོསོ་བྱེཆེདོ་པོ་དོང་མེང་ཚཚོགིསོ་བར་གྱིསྤྱི་འིབྲེཆེལོ་བར་གིནསྐྱོདོ་འིཚཚེ་
ཕསྐྱོགི་པོ་དོང་། ཏང་གིསྤྱི་གིསོར་གིཏསྐྱོདོ་བྱེཆེདོ་ནུསོ་དོང་། གིསྐྱོང་
བུར་འིགྲིསྤྱིལོ་ཤུགིསོ། འིཐབ་འིཛིཛིང་གིསྤྱི ་ནུསོ་ཤུགིསོ་བཅིསོ་
ཉམེསོ་དོམེསོ་སུ་སོསྐྱོང་ཡོསྐྱོདོ་པོསོ། ཏང་གིསྤྱིསོ་རྒྱལོ་སྲིསྤྱིདོ་སྐྱོསྐྱོང་
བར་ཉམེསོ་སོདོ་གིལོ་ཆཆེན་ལོ་འིཕྲོདོ་ཡོསྐྱོདོ་པོའིང་ཏང་གིསྤྱིསོ་
གིསོལོ་པོསྐྱོར་ཤཆེསོ་ཡོསྐྱོདོ།
བློསྐྱོ་མེཐུན་ཞིསྤྱི་ཅིསྤྱིན་ཕསྤྱིང་གིསྤྱིསོ་སྲིསྐྱོགི་ཤསྤྱིང་གིནང་བའིསྤྱི་ཏང་ཀྲུང་

དོབྱེང་གིསྤྱིསོ་ལོསྐྱོ་རྒྱུསོ་ཀྱསྤྱི་རང་འིགུལོ་སྙིསྤྱིང་སྟསྐྱོབསོ་རླབསོ་པོསྐྱོ་ཆཆེ་
དོང་། ཆབ་སྲིསྤྱིདོ་ཀྱསྤྱི་བློསྐྱོ་སྟསྐྱོབསོ་ཆཆེན་པོསྐྱོ། འིགིན་འིཁྲིསྤྱི་འིཁུར་
སོཆེམེསོ་དྲགི་པོསྐྱོ་བཅིསོ་ལོ་བརྟཆེན་ནསོ་རྒྱལོ་སྤྱིསྤྱི་རྒྱལོ་ནང་གིསྤྱི་ཁྱསྐྱོན་
ཡོསྐྱོངསོ་གིཉསྤྱིསོ་གིཅིསྤྱིགི་གྱུར་འིཆར་འིགིསྐྱོདོ་བྱེསོ་ཏཆེ། ཏང་གིསྤྱི་གིཞིསྤྱི་
རྩའིསྤྱི་རསྤྱིགིསོ་པོའིསྤྱི་གིཞུང་ལུགིསོ་དོང་། གིཞིསྤྱི་རྩའིསྤྱི་ལོམེ་ཕྱོསྐྱོགིསོ།
གིཞིསྤྱི་རྩའིསྤྱི་ཇུསོ་གིཞིསྤྱི་བཅིསོ་ལོགི་ལོཆེན་མེཐར་ཕྱོསྤྱིན་བསྟར་བ་
དོང་། འིཐབ་རྩསྐྱོདོ་རླབསོ་པོསྐྱོ་ཆཆེ་དོང་། ལོསོ་གྲྭ་རླབསོ་པོསྐྱོ་ཆཆེ། བྱེ་
གིཞིགི་རླབསོ་པོསྐྱོ་ཆཆེ། ཕུགིསོ་འིདུན་རླབསོ་པོསྐྱོ་ཆཆེ་བཅིསོ་ལོ་
གིཅིསྤྱིགི་འིདོསྐྱོམེསོ་དོང་། བརྟན་ཐསྐྱོགི་ཡོར་འིཕཆེལོ་གྱིསྤྱི་ལོསོ་ཀོའིསྤྱི་
སྤྱིསྤྱིའིསྤྱི་དོགིསྐྱོངསོ་གིཞིསྤྱི་རྒྱུན་འིཁྱསྐྱོངསོ་བྱེསོ་ཤསྤྱིང་། བྱེཆེདོ་ཕྱོསྐྱོགིསོ་དོང་
སྲིསྤྱིདོ་ཇུསོ་གིལོ་ཆཆེན་རབ་དོང་རསྤྱིམེ་པོ་གིཏན་འིབཆེབསོ་བྱེསོ་པོ་
དོང་། བྱེཆེདོ་ཐབསོ་གིལོ་ཆཆེན་རབ་དོང་རསྤྱིམེ་པོ་བཏསྐྱོན་ཡོསྐྱོདོ།
ལོསོ་དོསྐྱོན་གིལོ་ཆཆེན་རབ་དོང་རསྤྱིམེ་པོར་སྐུལོ་འིདོཆེདོ་བཏང་
ཞིསྤྱིང་། ཉཆེན་ཁེ་དོང་འིགྲིན་སློསྐྱོང་ཆཆེན་པོསྐྱོ་རབ་དོང་རསྤྱིམེ་པོ་ལོསོ་
རྣམེ་པོར་རྒྱལོ་བ་དོང་། དུསོ་ཡུན་རསྤྱིང་པོསྐྱོར་ཐགི་གིཅིསྐྱོདོ་བྱེཆེདོ་
འིདོསྐྱོདོ་ཀྱང་ཐགི་གིཅིསྐྱོདོ་བྱེཆེདོ་མེ་ཐུབ་པོའིསྤྱི་དོཀོའི་གིནདོ་མེང་
པོསྐྱོ་ཐགི་གིཅིསྐྱོདོ་བྱེསོ་པོ་དོང་། སྔསྐྱོན་ཆདོ་སྒྲུབ་འིདོསྐྱོདོ་ཀྱང་སྒྲུབ་
མེ་ཐུབ་པོའིསྤྱི་དོསྐྱོན་ཆཆེན་མེང་པོསྐྱོ་བསྒྲུབསོ་ཤསྤྱིང་། ཏང་དོང་རྒྱལོ་
ཁེབ་ཀྱསྤྱི་བྱེ་གིཞིགི་ལོ་ལོསྐྱོ་རྒྱུསོ་རང་བཞིསྤྱིན་གྱིསྤྱི་གྲུབ་འིབྲེསོ་ཐསྐྱོབ་
པོ་དོང་ལོསྐྱོ ་རྒྱུསོ་རང་བཞིསྤྱིན་གྱིསྤྱི ་འིཕསྐྱོ ་འིགྱུར་བྱུང་བར་སྐུལོ་
འིདོཆེདོ་བཏང་ཡོསྐྱོདོ།

((གིཅིསྤྱིགིགིཅིསྤྱིགི))ཏངཏང་་གིསྤྱིགིསྤྱི་་ཕྱོསྐྱོགིསོཕྱོསྐྱོགིསོ་་ཡོསྐྱོངསོཡོསྐྱོངསོ་་ཀྱསྤྱིཀྱསྤྱི་་འིགིསྐྱོའིགིསྐྱོ་་ཁྲིསྤྱིདོཁྲིསྤྱིདོ་་རྒྱུནརྒྱུན་་འིཁྱསྐྱོངསོའིཁྱསྐྱོངསོ་་
བྱེཆེདོབྱེཆེདོ་་པོའིསྤྱིཔོའིསྤྱི་་ཐདོཐདོ།།
སྒྱུར་བཅིསྐྱོསོ་སྒོསྐྱོ་འིབྱེཆེདོ་བྱེསོ་རྗེཆེསོ། ཏང་གིསྤྱིསོ་ཏང་གིསྤྱི་འིགིསྐྱོ་

ཁྲིསྤྱིདོ་ལོ་ཤུགིསོ་སྣོསྐྱོན་དོང་ལོཆེགིསོ་བཅིསྐྱོསོ་བྱེཆེདོ་པོར་རྒྱུན་མེཐུདོ་
ངང་འིབདོ་བརྩསྐྱོན་བྱེསོ་ཏཆེ། ཏང་དོང་རྒྱལོ་ཁེབ་ཀྱསྤྱི་བྱེ་གིཞིགི་
འིཕཆེལོ་རྒྱསོ་ཡོསྐྱོང་བར་རྩ་བའིསྤྱི་ཆབ་སྲིསྤྱིདོ་ཀྱསྤྱི་འིགིན་ལོཆེན་འིདོསྐྱོན་
སྤྲོསྐྱོདོ་བྱེསོ་ཡོསྐྱོདོ། དུསོ་མེཚུངསོ་སུ། ཏང་ནང་ཁུལོ་དུའིང་ཏང་གིསྤྱི་
འིགིསྐྱོ་ཁྲིསྤྱིདོ་རྒྱུན་འིཁྱསྐྱོངསོ་བྱེཆེདོ་པོར་ངསྐྱོསོ་འིཛིཛིན་གིསོལོ་པོསྐྱོ་མེཆེདོ་པོ་
དོང་། བྱེ་སྤྱིསྐྱོདོ་སྤཆེལོ་ཤུགིསོ་ཞིན་པོའིསྤྱི་གིནདོ་དོསྐྱོན་མེསྤྱི་ཉུང་བ་
གིནསོ་པོ་དོང་། ཏང་གིསྤྱི་འིགིསྐྱོ་ཁྲིསྤྱིདོ་ཞིན་ལྷོསྐྱོདོ་ཅིན་དོང་། དོསྐྱོན་
སྟསྐྱོང་ཅིན། ཉམེསོ་དོམེསོ་ཅིན། མེཐར་ལུསོ་ཅིན་བཅིསོ་ཀྱསྤྱི་
གིནདོ་དོསྐྱོན་མེསྤྱི་ཉུང་བ་ཐསྐྱོན་ཡོསྐྱོདོ་ལོ། ལྷོགི་པོར་དུ་ཏང་ཀྲུང་
དོབྱེང་གིསྤྱི་ཐབསོ་ཇུསོ་དོང་བཀོསྐྱོདོ་སྒྲིསྤྱིགི་གིལོ་ཆཆེན་ལོགི་བསྟར་
བྱེཆེདོ་ཤུགིགིསོ་མེསྤྱི་འིདོང་བ་དོང་། གིསྐྱོང་གིསྤྱི་སྲིསྤྱིདོ་ཇུསོ་ལོ་འིསྐྱོགི་ནསོ་
གིཡོསྐྱོལོ་ཐབསོ་འིཚཚོལོ་མེཁེན་བྱུང་ཡོསྐྱོདོ་ཅིསྤྱིང་། ཐ་ན་ཁེ་ཞིཆེ་མེསྤྱི་
མེཐུན་པོ་དོང་རང་དོགིར་བྱེ་བ་སྒྲུབ་པོའིསྤྱི་གིནསོ་ཚུལོ་ཡོང་ཐསྐྱོན་
ཡོསྐྱོདོ། བློསྐྱོ་མེཐུན་ཞིསྤྱི་ཅིསྤྱིན་ཕསྤྱིང་གིསྤྱིསོ་སྲིསྐྱོགི་ཤསྤྱིང་གིནང་བའིསྤྱི་ཏང་
ཀྲུང་དོབྱེང་གིསྤྱིསོ་དོར་ཆ་གིསོལོ་སྟསྐྱོན་གྱིསྤྱི་སྒོསྐྱོ་ནསོ། ཏང་གིསྤྱི་འིགིསྐྱོ་
ཁྲིསྤྱིདོ་ནསྤྱི་ཏང་དོང་རྒྱལོ་ཁེབ་ཀྱསྤྱི་རྩ་བ་ཚུགིསོ་སོ་དོང་ལོསོ་དོབང་
ཇིསྤྱི་ཡོསྐྱོང་གིསྤྱི་རགི་ལོསོ་སོ་ཡོསྤྱིན་པོ་དོང་། རྒྱལོ་ཡོསྐྱོངསོ་མེསྤྱི་རསྤྱིགིསོ་
ཁེགི་གིསྤྱི་མེསྤྱི་དོམེངསོ་ཀྱསྤྱི་ཁེཆེ་ཕན་དོང་ལོསོ་དོབང་དོང་འིབྲེཆེལོ་བ་
དོམེ་ཟབ་ཡོསྐྱོདོ་པོསོ། ཏང་ཡོསྐྱོངསོ་ཀྱསྤྱིསོ་ངཆེསོ་པོར་དུ་རང་རྟསྐྱོགིསོ་
ངང་བསོམེ་བློསྐྱོ་དོང་། ཆབ་སྲིསྤྱིདོ། བྱེ་སྤྱིསྐྱོདོ་བཅིསོ་ཀྱསྤྱི་ཐདོ་ནསོ་
ཏང་ཀྲུང་དོབྱེང་དོང་ཚདོ་མེཐསྐྱོའི ཛི་གིཅིསྤྱིགི་མེཐུན་བྱེཆེདོ་པོ་དོང་།
ཚན་རསྤྱིགི་དོང་མེཐུན་པོར་སྲིསྤྱིདོ་སྐྱོསྐྱོང་དོང་། དོམེངསོ་གིཙཚོསོ་སྲིསྤྱིདོ་
སྐྱོསྐྱོང་། ཁྲིསྤྱིམེསོ་ལྟར་སྲིསྤྱིདོ་སྐྱོསྐྱོང་བཅིསོ་བྱེཆེདོ་པོའིསྤྱི་ཆུ་ཚདོ་མེཐསྐྱོ་རུ་

གིཏསྐྱོང་བ། ཁེ་ཕྱོསྐྱོགིསོ་འིཛིཛིན་པོ་དོང་། ཁྱསྐྱོན་ཡོསྐྱོངསོ་དོསྐྱོན་གིཉཆེར།
སྲིསྤྱིདོ་ཇུསོ་གིཏན་འིབཆེབསོ། སྒྱུར་བཅིསྐྱོསོ་ལོ་སྐུལོ་སྤཆེལོ་བཅིསོ་བྱེཆེདོ་
པོའིསྤྱི་ནུསོ་པོ་ཆཆེ་རུ་གིཏསྐྱོང་བ་བཅིསོ་ཀྱསྤྱིསོ་ཏང་གིསྤྱིསོ་ཁྱསྐྱོན་ཡོསྐྱོངསོ་ཀྱསྤྱི་
གིནསོ་ཚུལོ་འིཛིཛིན་སྐྱོསྐྱོང་དོང་ཕྱོསྐྱོགིསོ་གིང་ཅིསྤྱིའིསྤྱི་ཐདོ་མེཐུན་སྦྱོསྐྱོར་བྱེཆེདོ་
པོའིསྤྱི་འིགིསྐྱོ་ཁྲིསྤྱིདོ་སྲིསྐྱོགི་ཤསྤྱིང་གིསྤྱི་ནུསོ་པོ་འིདོསྐྱོན་སྤཆེལོ་གིང་ལོཆེགིསོ་བྱེཆེདོ་
པོར་འིགིན་ལོཆེན་ཏན་ཏསྤྱིགི་བྱེཆེདོ་དོགིསྐྱོསོ་ཞིཆེསོ་བཏསྐྱོན་ཡོསྐྱོདོ།
ཏང་གིསྤྱིསོ་གིསོལོ་པོསྐྱོར་བསྟན་དོསྐྱོན། ཏང་གིསྤྱི་འིགིསྐྱོ་ཁྲིསྤྱིདོ་ནསྤྱི་

ཕྱོསྐྱོགིསོ་ཡོསྐྱོངསོ་ཅིན་དོང་། རྒྱུདོ་ཁེསྐྱོངསོ་ཅིན། གིཞིསྤྱི་གིཅིསྤྱིགི་ཅིན་
ཞིསྤྱིགི་ཡོསྤྱིན་ཞིསྤྱིང་། ཏང་གིསྤྱི་མེཐུན་སྒྲིསྤྱིལོ་གིཅིསྤྱིགི་གྱུར་འིགིན་ལོཆེན་བྱེ་
རྒྱུ་ནསྤྱི་ཏང་གིསྤྱི་སྲིསྐྱོགི་རྩ་ཡོསྤྱིན། ཏང་ཀྲུང་དོབྱེང་གིསྤྱི་གིཅིསྤྱིགི་སྡུདོ་
གིཅིསྤྱིགི་གྱུར་གྱིསྤྱི་འིགིསྐྱོ་ཁྲིསྤྱིདོ་ནསྤྱི་ཏང་གིསྤྱི་འིགིསྐྱོ་ཁྲིསྤྱིདོ་ཀྱསྤྱི་རྩ་དོསྐྱོན་མེཐསྐྱོ་
ཤསྐྱོསོ་ཡོསྤྱིན་པོ་དོང་། ཏང་ཀྲུང་དོབྱེང་གིསྤྱི་གིཅིསྤྱིགི་སྡུདོ་གིཅིསྤྱིགི་གྱུར་
གྱིསྤྱི་འིགིསྐྱོ་ཁྲིསྤྱིདོ་ལོ་ཤུགིསོ་སྣོསྐྱོན་དོང་སྲུང་སྐྱོསྐྱོང་བྱེ་རྒྱུ་ནསྤྱི་ཏང་ཡོསྐྱོངསོ་
ཐུན་མེསྐྱོང་གིསྤྱི་ཆབ་སྲིསྤྱིདོ་འིགིན་འིཁྲིསྤྱི་ཡོསྤྱིན་ཞིསྤྱིང་། ཏང་གིསྤྱི་འིགིསྐྱོ་ཁྲིསྤྱིདོ་
རྒྱུན་འིཁྱསྐྱོངསོ་བྱེཆེདོ་པོར་ཐསྐྱོགི་མེར་དོར་ཆ་གིསོལོ་སྟསྐྱོན་གྱིསྤྱིསོ་ཆབ་
སྲིསྤྱིདོ་ལོ་སྣོང་ཆཆེན་བྱེསོ་ནསོ་ཏང་ཡོསྐྱོངསོ་ཀྱསྤྱིསོ་ཀྲུང་དོབྱེང་ལོ་བརྩསྤྱི་
བཀུར་ཞུ་བའིསྤྱི་འིགིན་ལོཆེན་ཡོསྐྱོདོ་པོར་བྱེཆེདོ་དོགིསྐྱོསོ། ཏང་གིསྤྱི་
སྐོབསོ་བཅིསྐྱོ་བརྒྱདོ་པོའིསྤྱི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འིཛིཚོམེསོ་གྲིསྐྱོསོ་ཚཚོགིསོ་
ཐཆེངསོ་དྲུགི་པོའིསྤྱི་ཐསྐྱོགི་གིནསོ་བབ་གིསོར་པོའིསྤྱི་འིསྐྱོགི་གིསྤྱི་ཏང་ནང་
ཁུལོ་གྱིསྤྱི་ཆབ་སྲིསྤྱིདོ་འིཚཚོ་བའིསྤྱི་སྐོསྐྱོར་གྱིསྤྱི་ཚདོ་གིཞིསྤྱི་འིགིའི་ཞིསྤྱིགི་ལོ་
གྲིསྐྱོསོ་འིཆམེ་བྱུང་བ་དོང་། ཏང་ཀྲུང་དོབྱེང་གིསྤྱིསོ་ཏང་ཀྲུང་དོབྱེང་
གིསྤྱི་གིཅིསྤྱིགི་སྡུདོ་གིཅིསྤྱིགི་གྱུར་གྱིསྤྱི་འིགིསྐྱོ་ཁྲིསྤྱིདོ་ལོ་ཤུགིསོ་སྣོསྐྱོན་དོང་
སྲུང་སྐྱོསྐྱོང་བྱེཆེདོ་པོའིསྤྱི་སྐོསྐྱོར་གྱིསྤྱི་ཀྲུང་དོབྱེང་ཆབ་སྲིསྤྱིདོ་ཅུསོ་ཀྱསྤྱི་གིཏན་
འིབཆེབསོ་འིགིའི་དོངསྐྱོསོ་སུ་བཏསྐྱོན་ཞིསྤྱིང་། ཏང་གིསྤྱི་ཆབ་སྲིསྤྱིདོ་སྒྲིསྤྱིགི་
ཁྲིསྤྱིམེསོ་དོང་ཆབ་སྲིསྤྱིདོ་སྒྲིསྤྱིགི་ལོམེ་དོམེ་ནན་བཟསྐྱོསོ་ཏཆེ། རང་དོསྐྱོན་
རསྤྱིང་ལུགིསོ་དོང་། ཁེ་ཐསྐྱོར་རསྤྱིང་ལུགིསོ། རང་མེསྐྱོསོ་རསྤྱིང་ལུགིསོ།
རང་གིནསོ་རསྤྱིང་ལུགིསོ། མེསྤྱི་བཟང་རསྤྱིང་ལུགིསོ་སོསྐྱོགིསོ་སྔསྐྱོན་
འིགིསྐྱོགི་དོང་ངསྐྱོ་རྒོསྐྱོལོ་དོང་། དོགིཆེ་མེཚན་ལྡན་ཞིསྤྱིང་སྐྱོསྐྱོན་དོང་བྲེལོ་
བའིསྤྱི་ཏང་ནང་གིསྤྱི་ཆབ་སྲིསྤྱིདོ་རསྤྱིགི་གིནསོ་འིཕཆེལོ་རྒྱསོ་བཏང་
ནསོ། སྤྱིསྐྱོདོ་གིཙང་གིཞུང་དྲང་གིསྤྱི་ཆབ་སྲིསྤྱིདོ་ཀྱསྤྱི་སྐྱོཆེ་ཁེམེསོ་བཟང་
པོསྐྱོ་བསྐྲུན་པོར་སྐུལོ་འིདོཆེདོ་བཏང་ཡོསྐྱོདོ། ཏང་ཀྲུང་དོབྱེང་གིསྤྱིསོ་
ཏང་གིསྤྱི་འིགིསྐྱོ་ཁྲིསྤྱིདོ་ལོསོ་བྱེཆེདོ་པོསོ་ཆབ་སྲིསྤྱིདོ་ཀྱསྤྱི་བརྡར་ཤ་གིཅིསྐྱོདོ་
ནུསོ་དོང་། ཆབ་སྲིསྤྱིདོ་ཀྱསྤྱི་གིསྐྱོ་རྟསྐྱོགིསོ་ནུསོ་པོ། ཆབ་སྲིསྤྱིདོ་ལོགི་ལོཆེན་
བསྟར་ནུསོ་བཅིསོ་མེཐསྐྱོ་རུ་གིཏསྐྱོང་དོགིསྐྱོསོ་པོ་དོང་།“རྒྱལོ་ཁེབ་
ཀྱསྤྱི་དོསྐྱོན་ཆཆེན”སོཆེམེསོ་ལོ་བཅིངསོ་ནསོ་ཏང་ལོ་བློསྐྱོ་དོཀོར་བ་
དོང་། ཏང་གིསྤྱི་བཀོསྐྱོདོ་འིདོསྐྱོམེསོ་ལོ་ཉན་པོ། ཏང་གིསྤྱི་དོསྐྱོན་དུ་རང་
འིགིན་གིཙང་སྒྲུབ་བཅིསོ་བྱེཆེདོ་དོགིསྐྱོསོ་པོའིསྤྱི་བློང་བྱེ་བཏསྐྱོན་ཡོསྐྱོདོ།
ཏང་གིསྤྱིསོ་ཏང་གིསྤྱི་འིགིསྐྱོ་ཁྲིསྤྱིདོ་ལོམེ་ལུགིསོ་མེ་ལོགི་འིཐུསོ་ཚང་དུ་
གིཏསྐྱོང་བ་དོང་། ཏང་གིསྤྱིསོ་མེསྤྱི་དོམེངསོ་འིཐུསོ་མེསྤྱིའིསྤྱི་ཚཚོགིསོ་ཆཆེན་
དོང་། སྲིསྤྱིདོ་གིཞུང་། སྲིསྤྱིདོ་གྲིསྐྱོསོ། ལྟ་ཞིསྤྱིབ་ལོསོ་ཁུངསོ། འིདྲསྤྱི་
གིཅིསྐྱོདོ་ལོསོ་ཁུངསོ། ཞིསྤྱིབ་དོཔྱོསྐྱོདོ་ལོསོ་ཁུངསོ། དྲགི་པོསྐྱོའི ཛི་སྟསྐྱོབསོ་
ཤུགིསོ། མེསྤྱི་དོམེངསོ་ཚཚོགིསོ་པོ། ཁེཆེ་ལོསོ་དོང་བྱེ་ལོསོ་སྡེཆེ་ཚན།
གིཞིསྤྱི་རསྤྱིམེ་མེང་ཚཚོགིསོ་ཀྱསྤྱི་རང་སྐྱོསྐྱོང་རང་བཞིསྤྱིན་གྱིསྤྱི་རྩ་འིཛུགིསོ།
སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགིསོ་ཀྱསྤྱི་རྩ་འིཛུགིསོ་སོསྐྱོགིསོ་ལོ་འིགིསྐྱོ་ཁྲིསྤྱིདོ་བྱེཆེདོ་པོའིསྤྱི་ལོམེ་
ལུགིསོ་འིཐུསོ་ཚང་དུ་བཏང་ནསོ། རྩ་འིཛུགིསོ་སྣོ་ཚཚོགིསོ་ནང་
ཏང་གིསྤྱི་འིགིསྐྱོ་ཁྲིསྤྱིདོ་ཀྱསྤྱི་ནུསོ་པོ་འིདོསྐྱོན་སྤཆེལོ་བྱེཆེདོ་པོར་འིགིན་ལོཆེན་
ཏན་ཏསྤྱིགི་བྱེསོ་ཡོསྐྱོདོ། ཏང་གིསྤྱིསོ་དོམེངསོ་གིཙཚོ་གིཅིསྤྱིགི་སྡུདོ་ལོམེ་
ལུགིསོ་རྒྱུན་འིཁྱསྐྱོངསོ་དོང་། ཏང་གིསྤྱིསོ་ལོསོ་དོསྐྱོན་གིལོ་ཆཆེན་ལོ་
འིགིསྐྱོ་ཁྲིསྤྱིདོ་བྱེཆེདོ་པོའིསྤྱི་སྒྲིསྤྱིགི་སྲིསྐྱོལོ་འིཛུགིསོ་པོ་དོང་འིཐུསོ་ཚང་དུ་
གིཏསྐྱོང་བ། ཏང་ཀྲུང་དོབྱེང་གིསྤྱི་ཇུསོ་ཐགི་གིཅིསྐྱོདོ་པོ་དོང་། ལོསོ་
དོསྐྱོན་གྲིསྐྱོལོ་མེསྐྱོལོ། མེཐུན་སྦྱོསྐྱོར་བཅིསོ་བྱེཆེདོ་པོའིསྤྱི་སྒྲིསྤྱིགི་གིཞིསྤྱིའིསྤྱི་
འིགིན་ནུསོ་ཆཆེ་རུ་གིཏསྐྱོང་བ། ཏང་ཀྲུང་དོབྱེང་གིསྤྱི་ཐབསོ་ཇུསོ་
གིལོ་ཆཆེན་དོསྐྱོན་འིཁྱསྐྱོལོ་བྱེཆེདོ་པོར་སྐུལོ་འིདོཆེདོ་གིཏསྐྱོང་བའིསྤྱི་ལོམེ་
སྲིསྐྱོལོ་འིཐུསོ་ཚང་དུ་གིཏསྐྱོང་བ། ཏང་ཀྲུང་དོབྱེང་ལོ་དོགིསྐྱོངསོ་སྐོསྐྱོར་
སྙིན་སོཆེང་ཞུ་བའིསྤྱི་ལོམེ་ལུགིསོ་ལོགི་བསྟར་ནན་མེསྐྱོ་བྱེཆེདོ་པོ། ཆབ་

སྲིསྤྱིདོ་ཀྱསྤྱི་ལྟ་སྐུལོ་བྱེཆེདོ་ཤུགིསོ་ཆཆེ་རུ་གིཏསྐྱོང་བ། ཆབ་སྲིསྤྱིདོ་སྐོསྐྱོར་
གིཟསྤྱིགིསོ་ཟབ་སྤཆེལོ། ཏང་གིསྤྱི་ལོམེ་ཕྱོསྐྱོགིསོ་དོང་བྱེཆེདོ་ཕྱོསྐྱོགིསོ་སྲིསྤྱིདོ་
ཇུསོ་དོང་འིགིལོ་བ་དོང་། ཏང་གིསྤྱི་གིཅིསྤྱིགི་སྡུདོ་གིཅིསྤྱིགི་གྱུར་གྱིསྤྱི་
འིགིསྐྱོ་ཁྲིསྤྱིདོ་ལོ་གིཏསྐྱོར་བཤསྤྱིགི་གིཏསྐྱོང་བའིསྤྱི་གིནདོ་དོསྐྱོན་ཞིསྤྱིབ་བཤཆེར་
ཐགི་གིཅིསྐྱོདོ།“མེགིསྐྱོ་གིཉསྤྱིསོ་མེ”གིཙང་སོཆེལོ་བཅིསོ་བྱེསོ་ནསོ་
ཏང་ཡོསྐྱོངསོ་ཀྱསྤྱི་ཆབ་སྲིསྤྱིདོ་ཀྱསྤྱི་ལོངསོ་ཕྱོསྐྱོགིསོ་དོང་། ཆབ་སྲིསྤྱིདོ་ཀྱསྤྱི་ཁེ་
ཕྱོསྐྱོགིསོ། ཆབ་སྲིསྤྱིདོ་ཀྱསྤྱི་རྩ་དོསྐྱོན། ཆབ་སྲིསྤྱིདོ་ཀྱསྤྱི་འིགྲིསྐྱོ་ལོམེ་བཅིསོ་ཀྱསྤྱི་
ཐདོ་ནསོ་ཏང་ཀྲུང་དོབྱེང་དོང་ཚདོ་མེཐསྐྱོའི ཛི་གིཅིསྤྱིགི་གྱུར་བྱེཆེདོ་པོར་
འིགིན་ལོཆེན་བྱེསོ་ཡོསྐྱོདོ།
ཏང་གིསྤྱི་ཚཚོགིསོ་ཆཆེན་བཅིསྐྱོ་བརྒྱདོ་པོའིསྤྱི་ཚུན་ལོ། ཏང་ཀྲུང་

དོབྱེང་གིསྤྱི་དོབང་གྲིགིསོ་དོང་གིཅིསྤྱིགི་སྡུདོ་གིཅིསྤྱིགི་གྱུར་གྱིསྤྱི་འིགིསྐྱོ་
ཁྲིསྤྱིདོ་ལོ་འིགིན་ལོཆེན་ནུསོ་ལྡན་བྱུང་བ་དོང་། ཏང་གིསྤྱི་འིགིསྐྱོ་ཁྲིསྤྱིདོ་
ལོམེ་ལུགིསོ་མེ་ལོགི་རྒྱུན་ཆདོ་མེཆེདོ་པོར་འིཐུསོ་ཚང་དུ་བཏང་།
ཏང་གིསྤྱི་འིགིསྐྱོ་ཁྲིསྤྱིདོ་བྱེཆེདོ་སྟངསོ་སྔར་ལོསོ་ཚན་རསྤྱིགི་དོང་མེཐུན།
ཏང་ཡོསྐྱོངསོ་བསོམེ་བློསྐྱོའི ཛི་ཐསྐྱོགི་སྔར་བསོ་གིཅིསྤྱིགི་གྱུར་དོང་། ཆབ་
སྲིསྤྱིདོ་ཐསྐྱོགི་སྔར་བསོ་མེཐུན་སྒྲིསྤྱིལོ། བྱེ་སྤྱིསྐྱོདོ་ཐསྐྱོགི་སྔར་བསོ་གིཅིསྤྱིགི་
མེཐུན་བཅིསོ་བྱུང་བ་དོང་། ཏང་གིསྤྱི་ཆབ་སྲིསྤྱིདོ་འིགིསྐྱོ་ཁྲིསྤྱིདོ་བྱེཆེདོ་
ཤུགིསོ་དོང་། བསོམེ་བློསྐྱོའི ཛི་སྣོཆེ་ཁྲིསྤྱིདོ་བྱེཆེདོ་ཤུགིསོ། མེང་ཚཚོགིསོ་
སྒྲིསྤྱིགི་འིཛུགིསོ་བྱེཆེདོ་ཤུགིསོ། སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགིསོ་འིབསྐྱོདོ་སྐུལོ་བྱེཆེདོ་ཤུགིསོ་
བཅིསོ་མེངསྐྱོན་གིསོལོ་དོསྐྱོདོ་པོསྐྱོསོ་ཆཆེ་རུ་ཕྱོསྤྱིན་ཡོསྐྱོདོ།

((གིཉསྤྱིསོགིཉསྤྱིསོ།། )) ཕྱོསྐྱོགིསོཕྱོསྐྱོགིསོ་་ཡོསྐྱོངསོཡོསྐྱོངསོ་་ནསོནསོ་་ཏངཏང་་ནནནན་་སྐྱོསྐྱོངསྐྱོསྐྱོང་་བྱེཆེདོབྱེཆེདོ་་པོའིསྤྱིཔོའིསྤྱི་་
ཐདོཐདོ།།
སྒྱུར་བཅིསྐྱོསོ་སྒོསྐྱོ་འིབྱེཆེདོ་བྱེསོ་རྗེཆེསོ། ཏང་གིསྤྱིསོ་ཏང་དོསྐྱོ་དོམེ་

བྱེཆེདོ་པོ་དོང་ཏང་ནན་སྐྱོསྐྱོང་བྱེཆེདོ་པོ་རྒྱུན་འིཁྱསྐྱོངསོ་བྱེསོ་ཤསྤྱིང་། ཏང་
འིཛུགིསོ་སྐྲུན་ལོ་སྐུལོ་འིདོཆེདོ་གིཏསྐྱོང་བའིསྤྱི་ཐདོ་གྲུབ་འིབྲེསོ་
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