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ཕྱོཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།

（（པོརིཔོརི་་ངོསྟོསངོསྟོས5པོརིཔོརི་་མཐུདིམཐུདི་་པོཔོ།།））ཏངོ་གིཀྱིས་རིངོ་རྒྱལ་འིདིཀྱི་ཉཀྱིདི་
རིཀྱིམ་བཞཀྱིནོ་དིབྱེངོ་རིབས་ཀྱཀྱི་ཞཀྱིངོ་ལས་དིངོ་། དིབྱེངོ་རིབས་ཀྱཀྱི་བཟསྟོ་
ལས། དིབྱེངོ་རིབས་ཀྱཀྱི་རྒྱལ་སྲུངོ་། དིབྱེངོ་རིབས་ཀྱཀྱི་ཚནོ་རིཀྱིགི་ལགི་
རྩལ་བཅས་ལྡནོ་པོའིཀྱི་སྤྱིཀྱི ་ཚཚོགིས་རིཀྱིངོ་ལུགིས་ཀྱཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་
སྟསྟོབས་ལྡནོ་ཞཀྱིགི་ཏུ་འིཛུགིས་སྐྲུནོ་ཧུརི་ཐགི་བྱེབྱེདི་དིགིསྟོས་ཞབྱེས་
བཏསྟོནོ་པོ་དིངོ་། མཀྱི་དིམངོས་ཀྱཀྱི་འིགིསྟོ་ཁྲཀྱིདི་དིབྱེ་ཕྱོསྟོགིས་ཡོསྟོངོས་ནོས་
གིཞཀྱི་རྒྱ་ཆེབྱེ་བའིཀྱི་སྤྱིཀྱི་ཚཚོགིས་རིཀྱིངོ་ལུགིས་འིཛུགིས་སྐྲུནོ་བྱེས། ལསྟོ་
ལྔའིཀྱི་འིཆེརི་གིཞཀྱི་ཁ་ཤིས་ལགི་ལབྱེནོ་བསྟརི་བ་བརྒྱུདི། རིངོ་རྒྱལ་
གྱིཀྱིས་རིངོ་ཚུགིས་དིངོ་ཅུངོ་ཆེ་ཚངོ་བའིཀྱི་བཟསྟོ་ལས་ཀྱཀྱི་མ་ལགི་དིངོ་
རྒྱལ་དིམངོས་དིཔོལ་འིབྱེསྟོརི་གྱིཀྱི་མ་ལགི་བཙུགིས་ཤིཀྱིངོ་། ཞཀྱིངོ་
ལས་ཐསྟོནོ་སྐྱེབྱེདི་ཀྱཀྱི་ཆེ་རྐྱབྱེནོ་ལ་འིགྱུརི་ལྡསྟོགི་མངོསྟོནོ་གིསལ་བྱུངོ་བ་
དིངོ་། སློསྟོབ་གིསསྟོ་དིངོ་། ཚནོ་རིཀྱིགི རིཀྱིགི་གིནོས། འིཕྲོསྟོདི་བསྟབྱེནོ།
ལུས་རྩལ་བཅས་ཀྱཀྱི་བྱེ་གིཞགི་ལ་འིཕབྱེལ་རྒྱས་ཧ་ཅངོ་ཆེབྱེནོ་པོསྟོ་
བྱུངོ ་ཡོསྟོ དི །“ འིབརི ་མདིབྱེལ ་གིཉཀྱིས ་དིངོ ་འིཁསྟོརི ་སྐརི ་
གིཅཀྱིགི”སསྟོགིས་རྒྱལ་སྲུངོ་གིཀྱི་རྩབྱེརི་སསྟོནོ་ཚནོ་རྩལ་རྒྱུནོ་ཆེདི་མབྱེདི་
པོརི་ཐསྟོདི་རྒོལ་བྱུངོ་བ་དིངོ་། རྒྱལ་སྲུངོ་བཟསྟོ་ལས་མབྱེདི་པོ་ནོས་
ཡོསྟོདི་པོརི་རིཀྱིམ་བཞཀྱིནོ་འིཕབྱེལ་རྒྱས་བྱུངོ་ཡོསྟོདི། མཀྱི ་དིམངོས་
བཅཀྱིངོས་འིགྲོསྟོལ་དིམགི་རྒྱ་སྐྱེབྱེདི་དིངོ་འིཕབྱེལ་རྒྱས་བྱུངོ་བ་དིངོ་།
སྐམ་དིམགི་རྐྱངོ་པོ་ཞཀྱིགི་ནོས་མཚཚོ་དིམགི་དིངོ་། མཁའི་དིམགི
ལགི་རྩལ་དིཔུངོ་རིཀྱིགིས་གིཞནོ་དིགི་བཅས་ཚུདི་པོའིཀྱི་མཉམ་
སྡེབྱེབ་དིམགི་དིཔུངོ་ཞཀྱིགི་ཏུ་འིཕབྱེལ་རྒྱས་ཕྱོཀྱིནོ་ནོས་གིསརི་བྱུངོ་གིཀྱི་
མཀྱི་དིམངོས་སྲིཀྱིདི་དིབངོ་སྲི་བརྟནོ་དུ་གིཏསྟོངོ་བ་དིངོ་། ཀྲུངོ་གིསྟོའི འི་
རྒྱལ་ཁབ་ཆེབྱེནོ་པོསྟོའི འི་གིསྟོ་གིནོས་བརྟནོ་དུ་གིཏསྟོངོ་བ། ཀྲུངོ་ཧྭ་མཀྱི་
རིཀྱིགིས་ཀྱཀྱི་ལ་རྒྱ་སྲུངོ་སྐྱེསྟོངོ་བཅས་བྱེ་ཆེབྱེདི་རྒྱབ་རྟབྱེནོ་སྲི་བརྟནོ་
འིདིསྟོནོ་སྤྲོསྟོདི་བྱེས་ཡོསྟོདི།
ཏངོ་གིཀྱིས་རིངོ་བཙོནོ་རིངོ་བདིགི་བྱེབྱེདི་པོའིཀྱི་ཞཀྱི་བདིབྱེའིཀྱི་ཕྱོཀྱི་

འིབྲེབྱེལ་སྲིཀྱིདི་ཇུས་རྒྱུནོ་འིཁྱསྟོངོས་དིངོ་། ཞཀྱི་བདིབྱེ་མཉམ་གིནོས་ཀྱཀྱི་
རྩ་དིསྟོནོ་ལྔ་དིརི་སྤེབྱེལ་དིངོ་རྒྱུནོ་འིཁྱསྟོངོས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱཀྱི་རིངོ་
བཙོནོ་དིངོ་། བདིགི་དིབངོ་། ལ་རྒྱ་བཅས་མཐའི་གིཅཀྱིགི་ཏུ་སྲུངོ་
སྐྱེསྟོངོ་བཅས་བྱེས་ནོས། འིཛོམ་གླིཀྱིངོ་ཐསྟོགི་གིཉའི་གིནོསྟོནོ་མྱོསྟོངོ་
མཁནོ་མཀྱི་རིཀྱིགིས་ཀྱཀྱི་བཅཀྱིངོས་འིགྲོསྟོལ་བྱེ་གིཞགི་དིངོ་། གིསརི་དུ་
རིངོ་བཙོནོ་བྱེས་པོའིཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱཀྱི་འིཛུགིས་སྐྲུནོ་བྱེ་གིཞགི
རྒྱལ་ཁབ་ཁགི་གིཀྱི་མཀྱི་དིམངོས་ཀྱཀྱི་དྲངོ་བདིབྱེནོ་འིཐབ་རྩསྟོདི་བཅས་
ལ་རྒྱབ་སྐྱེསྟོརི་དིངོ་རིསྟོགིས་སྐྱེསྟོརི་བྱེས་ཏབྱེ། བཙོནོ་རྒྱལ་རིཀྱིངོ་ལུགིས་
དིངོ་། བཙོནོ་དིབངོ་རིཀྱིངོ་ལུགིས། མཀྱི ་སབྱེརི་སྤེབྱེལ་བའིཀྱི ་རིཀྱིངོ་
ལུགིས། རིཀྱིགིས་རྒྱུདི་རིཀྱིངོ་ལུགིས་བཅས་ལ་ངོསྟོ་རྒོསྟོལ་བྱེས་ནོས་
ཀྲུངོ་གིསྟོ་རྙིཀྱིངོ་པོའིཀྱི་བརྙིས་བཅསྟོས་མྱོསྟོངོ་བའིཀྱི་ཕྱོཀྱི་འིབྲེབྱེལ་རྦདི་དིབྱེ་
མཇུགི་བསྒྲིཀྱིལ་བ་རིབྱེདི། ཏངོ་གིཀྱིས་དུས་དིཔོགི་བབ་བསྟུནོ་གྱིཀྱིས་
ཕྱོཀྱི་འིབྲེབྱེལ་འིཐབ་ཇུས་ལབྱེགིས་སྒྲིཀྱིགི་བྱེས་ཏབྱེ། མཉམ་འིབྲེབྱེལ་རྒྱལ་
ཚཚོགིས་སུ་ཡོསྟོདི་པོའིཀྱི་རིངོ་རྒྱལ་གྱིཀྱི་ཁྲཀྱིམས་མཐུནོ་ཁབྱེ་དིབངོ་ཡོསྟོདི་
ཚདི་སློརི་གིསསྟོ་བྱེབྱེདི་པོརི་སྐུལ་འིདིབྱེདི་བཏངོ་ནོས། ཕྱོཀྱི་ཕྱོསྟོགིས་
ལས་དིསྟོནོ་གྱིཀྱི་རྣམ་པོ་གིསརི་པོ་བཏསྟོདི། རྒྱལ་སྤྱིཀྱིའིཀྱི་སྤྱིཀྱི་ཚཚོགིས་
ཀྱཀྱིས་ཀྲུངོ་གིསྟོ་གིཅཀྱིགི་ལས་མབྱེདི་པོའིཀྱི་རྩ་དིསྟོནོ་རྒྱུནོ་འིཁྱསྟོངོས་བྱེབྱེདི་
པོའིཀྱི་རྣམ་པོ་ཆེགིས་པོརི་སྐུལ་འིདིབྱེདི་བཏངོ་། ཏངོ་གིཀྱིས་འིཛོམ་
གླིཀྱིངོ་གིསུམ་དུ་དིབྱེབྱེ་བའིཀྱི་འིཐབ་ཇུས་བཏསྟོནོ་ཅཀྱིངོ་། ཀྲུངོ་གིསྟོས་
ནོམ་ཡོངོ་བཙོནོ་དིབངོ་མཀྱི་སྤྱིསྟོདི་པོའིཀྱི་བརྗིཀྱིདི་ཉམས་ལྡནོ་པོའིཀྱི་
དིམ་བཅའི་བཞགི་པོརི་རྒྱལ་སྤྱིཀྱིའིཀྱི་སྤྱིཀྱི་ཚཚོགིས་དིངོ་ལྷགི་པོརི་དུ་རྒྱ་
ཆེབྱེའིཀྱི་འིཕབྱེལ་རྒྱས་འིགྲོསྟོ་བཞཀྱིནོ་པོའིཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱཀྱི་བརྩཀྱི་འིཇོསྟོགི་དིངོ་
བསྔོགིས་བརྗིསྟོདི་ཐསྟོབ་ཡོསྟོདི།
ཏངོ་གིཀྱིས་རྒྱལ་ཡོསྟོངོས་སུ་སྲིཀྱིདི་སྐྱེསྟོངོ་བའིཀྱི་མདུནོ་དུ་ལྷགིས་

པོའིཀྱི་འིགྲོནོ་སློསྟོངོ་གིསརི་པོ་སྔོསྟོནོ་དིཔོགི་གིངོ་ལབྱེགིས་བྱེས་ཡོསྟོདི་
ཅཀྱིངོ་། བཅཀྱིངོས་འིགྲོསྟོལ་དིམགི་འིཁྲུགི་ལ་རྒྱལ་ཡོསྟོངོས་ཀྱཀྱི་རྒྱལ་ཁ་
ཐསྟོབ་པོའིཀྱི་སྔོ་རིསྟོལ་ཏུ་འིཚཚོགིས་པོའིཀྱི་ཏངོ་གིཀྱི་སྐབས་བདུནོ་པོའིཀྱི་
ཀྲུངོ་ཨུ་ཚངོ་འིཛོཚོམས་གྲོསྟོས་ཚཚོགིས་ཐབྱེངོས་གིཉཀྱིས་པོའིཀྱི་ཐསྟོགི ཏངོ་
ཡོསྟོངོས་ལ་ངོབྱེས་པོརི་དུ་ཁབྱེངོས་སྐྱུངོ་དིངོ་། གིཟབ་ནོནོ། ངོ་རྒྱལ་

མབྱེདི་པོ། འིཚབ་འིཚུབ་མབྱེདི་པོ་བཅས་ཀྱཀྱི་སྤྱིསྟོདི་ཚུལ་མུ་མཐུདི་
མཐའི་འིཁྱསྟོངོས་བྱེབྱེདི་པོ་དིངོ་། ངོབྱེས་པོརི་དུ་དིཀའི་སྤྱིདི་འིབདི་
བརྩསྟོནོ་གྱིཀྱི་སྤྱིསྟོདི་ཚུལ་མུ་མཐུདི་མཐའི་འིཁྱསྟོངོས་བྱེབྱེདི་དིགིསྟོས་པོ་
བཏསྟོནོ་ཡོསྟོདི། ཀྲུངོ་གིསྟོ་གིསརི་པོ་དིབུ་བརྙིབྱེས་རྗིབྱེས། ཏངོ་གིཀྱིས་
སྲིཀྱིདི་སྐྱེསྟོངོ་ཆེ་རྐྱབྱེནོ་འིསྟོགི་ཏངོ་འིཛུགིས་སྐྲུནོ་བྱེ་རྒྱུའིཀྱི་གིནོདི་དིསྟོནོ་
གིལ་ཆེབྱེནོ་གིཙོཚོ ་གིནོདི་དུ་བཟུངོ་ནོས་བསམ་བློསྟོ ་དིངོ་། རྩ་
འིཛུགིས། སྤྱིསྟོདི་ཚུལ་བཅས་ཀྱཀྱི་ཐསྟོགི་ནོས་ཏངོ་འིཛུགིས་སྐྲུནོ་
བྱེབྱེདི་ཤུགིས་ཆེབྱེ་རུ་གིཏསྟོངོ་བ་དིངོ་ཏངོ་གིཀྱི་འིགིསྟོ་ཁྲཀྱིདི་སྲི་བརྟནོ་དུ་
གིཏསྟོངོ་དིགིསྟོས་པོ་བཏསྟོནོ། ཏངོ་གིཀྱིས་ལས་བྱེབྱེདི་པོརི་རིཀྱིགིས་པོའིཀྱི་
གིཞུངོ་ལུགིས་ལ་སློསྟོབ་སྦྱོསྟོངོ་དིངོ་ཤིབྱེས་བྱེ་གིསསྟོ་སྦྱོསྟོངོ་བྱེབྱེདི་ཤུགིས་
ཆེབྱེ་རུ་གིཏསྟོངོ་བ་དིངོ་། ཏངོ་གིཀྱི་འིགིསྟོ་ཁྲཀྱིདི་ཆུ་ཚདི་མཐསྟོ་རུ་གིཏསྟོངོ་
ཞཀྱིངོ་། ཏངོ་ཡོསྟོངོས་དིངོ་ལྷགི་པོརི་དུ་ཏངོ་གིཀྱི་མཐསྟོ་རིཀྱིམ་ལས་བྱེབྱེདི་
པོས་ཏངོ་གིཀྱི་མཐུནོ་སྒྲིཀྱིལ་གིཅཀྱིགི་གྱུརི་སྲུངོ་སྐྱེསྟོངོ་བྱེབྱེདི་པོའིཀྱི་རིངོ་
རྟསྟོགིས་རིངོ་བཞཀྱིནོ་ཆེབྱེ་རུ་གིཏསྟོངོ་དིགིསྟོས་པོའིཀྱི་བློངོ་བྱེ་བཏསྟོནོ་ཡོསྟོདི།
ཏངོ་གིཀྱིས་སྤྱིསྟོདི་ཚུལ་དིགི་ཐབྱེརི་དིངོ་ཏངོ་དིགི་ཐབྱེརི་བྱེས་པོ་དིངོ་།
ཏངོ་ནོངོ་གིཀྱི་སློསྟོབ་གིསསྟོརི་ཤུགིས་བརྒྱབ་པོ། གིཞཀྱི་རིཀྱིམ་ཏངོ་རྩ་
འིཛུགིས་ལ་དིགི་ཐབྱེརི་བྱེས་པོ། ཏངོ་ཡོསྟོནོ་གྱིཀྱི་ཆེ་རྐྱབྱེནོ་ལབྱེགིས་སུ་
བཏངོ་བ་དིངོ་། དིཔོསྟོནོ་ཉམས་རིཀྱིངོ་ལུགིས་དིངོ་། བཀའི་
འིབབྱེབས་རིཀྱིངོ་ལུགིས། ལྐོསྟོགི་ཟ་ཆུདི་ཟསྟོས་བཅས་ལ་ངོསྟོ་རྒོསྟོལ་བྱེས་
ཡོསྟོདི། ཏངོ་གིཀྱིས་ཏངོ་ཡོསྟོནོ་ལས་བྱེབྱེདི་པོ་རུལ་སུངོས་དིངོ་ངོསྟོ་བསྟོ་
འིགྱུརི་བརི་དིསྟོགིས་ཟསྟོནོ་དིངོ་འིབདི་བརྩསྟོནོ་ཆེབྱེནོ་པོསྟོ་བྱེས་ནོས་
རུལ་སུངོས་ལ་ཆེདི་གིཅསྟོདི་མཐའི་གིཅཀྱིགི་ཏུ་བྱེས་ཡོསྟོདི། བྱེབྱེདི་
ཐབས་གིལ་ཆེབྱེནོ་འིདིཀྱི་དིགི་གིཀྱིས་ཏངོ་གིཀྱི་དྭངོས་གིཙོངོ་རིངོ་
བཞཀྱིནོ་དིངོ་ཏངོ་ཡོསྟོངོས་ཀྱཀྱི་མཐུནོ་སྒྲིཀྱིལ་ཇོབྱེ་དིམ་དུ་བཏངོ་བ་དིངོ་།
ཏངོ་དིངོ་མཀྱི་དིམངོས་མངོ་ཚཚོགིས་བརི་གྱིཀྱི་འིབྲེབྱེལ་བ་ཇོབྱེ་དིམ་དུ་
བཏངོ་ནོས། སྲིཀྱིདི་འིཛོའིནོ་ཏངོ་འིཛུགིས་སྐྲུནོ་བྱེབྱེདི་པོའིཀྱི་ཐསྟོགི་མའིཀྱི་
ཉམས་མྱོསྟོངོ་བསགིས་ཡོསྟོདི།
དུས་སྐབས་དིབྱེའིཀྱི་རིཀྱིངོ་། བློསྟོ་མཐུནོ་མའིསྟོ་ཙོཙེ་ཏུངོ་གིཀྱིས་མརི་

ཁབྱེ་སཀྱི་ལབྱེ་ཉཀྱིནོ་རིཀྱིངོ་ལུགིས་ཀྱཀྱི་གིཞཀྱི་རྩའིཀྱི་རྩ་བའིཀྱི་རིཀྱིགིས་པོ་དིབྱེ་
ཀྲུངོ་གིསྟོའི འི་བྱེབྱེ ་བྲེགི་གིཀྱི་དིསྟོནོ་དིངོསྟོས་དིངོ“ ཟུངོ་འིབྲེབྱེལ་ཐབྱེངོས་
གིཉཀྱིས་པོ”བྱེབྱེདི་དིགིསྟོས་ཞབྱེས་བཏསྟོནོ་པོ་དིངོ་། བློསྟོ་མཐུནོ་མའིསྟོ་
ཙོཙེ་ཏུངོ་གིཀྱིས་སྐུ་ཚབ་གིཙོཚོ་བསྟོ་གིནོངོ་བའིཀྱི་ཀྲུངོ་གིསྟོའི འི་གུངོ་ཁྲནོ་
ཏངོ་མཀྱིས། དིསྟོནོ་དིངོསྟོས་གིསརི་པོ་དིངོ་ཟུངོ་འིབྲེབྱེལ་བྱེས་ནོས་
མའིསྟོ་ཙོཙེ་ཏུངོ་གིཀྱི་དིགིསྟོངོས་པོ་ཕུནོ་སུམ་ཇོབྱེ་ཚཚོགིས་དིངོ་འིཕབྱེལ་
རྒྱས་བཏངོ་སྟབྱེ། སྤྱིཀྱི་ཚཚོགིས་རིཀྱིངོ་ལུགིས་འིཛུགིས་སྐྲུནོ་བྱེ་རྒྱུའིཀྱི་
སྐསྟོརི་གྱིཀྱི་དིགིསྟོངོས་པོ་གིལ་ཆེབྱེནོ་རིབ་དིངོ་རིཀྱིམ་པོ་བཏསྟོནོ་པོ་དིབྱེརི།
སྤྱིཀྱི་ཚཚོགིས་རིཀྱིངོ་ལུགིས་ཀྱཀྱི་སྤྱིཀྱི་ཚཚོགིས་ནོཀྱི་ལསྟོ་རྒྱུས་ཀྱཀྱི་དུས་རིཀྱིམ་ཧ་
ཅངོ་རིཀྱིངོ་པོསྟོ་ཞཀྱིགི་ཡོཀྱིནོ་པོ་དིངོ་། དིགྲོ་དིངོ་རིངོ་ཕྱོསྟོགིས་བརི་གྱིཀྱི་
འིགིལ་བ་དིངོ་མཀྱི་དིམངོས་ནོངོ་ཁུལ་གྱིཀྱི་འིགིལ་བ་དིབྱེབྱེ་འིབྱེབྱེདི་
ནོནོ་པོསྟོ་དིངོ་ཐགི་གིཅསྟོདི་ཡོངོ་དིགི་བྱེབྱེདི་པོ། རིངོ་རྒྱལ་གྱིཀྱི་སྤྱིཀྱི་
ཚཚོགིས་རིཀྱིངོ་ལུགིས་འིཛུགིས་སྐྲུནོ་བྱེབྱེདི་པོའིཀྱི་འིབྲེབྱེལ་བ་ཆེབྱེནོ་པོསྟོ་
བཅུ་ཐགི་གིཅསྟོདི་ཡོངོ་དིགི་པོ་བྱེས་ནོས། རིངོ་རྒྱལ་གྱིཀྱི་གིནོས་
ཚུལ་དིངོ་མཐུནོ་པོའིཀྱི་བཟསྟོ་ལས་ཅནོ་དུ་འིགྱུརི་བའིཀྱི་འིགྲོསྟོ་ལམ་
ཞཀྱིགི་བཏསྟོདི་པོ། རིཀྱིནོ་ཐངོ་གིཀྱི་ཆེསྟོས་ཉཀྱིདི་ལ་བརྩཀྱི་འིཇོསྟོགི་དིངོ་།
ཏངོ་དིངོ་དིམངོས་གིཙོཚོའིཀྱི་ཏངོ་ཤིསྟོགི་བརི་གྱིཀྱི་འིབྲེབྱེལ་བའིཀྱི་ཐསྟོགི

“ཡུནོ་རིཀྱིངོ་མཉམ་གིནོས་དིངོ་། ཕནོ་ཚུནོ་ལྟ་སྐུལ”བྱེ་རྒྱུའིཀྱི་
བྱེབྱེདི་ཕྱོསྟོགིས་དིངོ་། ཚནོ་རིཀྱིགི་རིཀྱིགི་གིནོས་ཀྱཀྱི་ལས་ཀའིཀྱི་ནོངོ

“ མབྱེ་ཏསྟོགི་མཉམ་བཞདི་དིངོ་མཁས་བརྒྱ་འིགྲོནོ་གླིབྱེངོ”གིཀྱི་
བྱེབྱེདི་ཕྱོསྟོགིས་ལགི་ལབྱེནོ་བྱེབྱེདི་པོ་སསྟོགིས་ཚུདི་ཡོསྟོདི། རིངོ་ཚུགིས་
ཀྱཀྱི་གིསརི་གིཏསྟོདི་རིངོ་བཞཀྱིནོ་ལྡནོ་པོའིཀྱི་རིཀྱིགིས་པོའིཀྱི་གིཞུངོ་
ལུགིས་ཀྱཀྱི་གྲུབ་འིབྲེས་དིབྱེ་དིགི་དུས་དི་ལྟ་ལའིངོ་མཛུབ་སྟསྟོནོ་
གྱིཀྱི་དིསྟོནོ་སྙིཀྱིངོ་གིལ་ཆེབྱེནོ་ལྡནོ།
མའིསྟོ་ཙོཙེ ་ཏུངོ་གིཀྱི་དིགིསྟོངོས་པོ་ནོཀྱི་མརི་ཁབྱེ་སཀྱི་ལབྱེ་ཉཀྱིནོ་རིཀྱིངོ་

ལུགིས་ཀྲུངོ་གིསྟོརི་རིངོ་ཚུགིས་ཀྱཀྱི་གིསརི་གིཏསྟོདི་རིངོ་བཞཀྱིནོ་
ལྡནོ་པོའིཀྱི་སྒོསྟོ་ནོས་བབྱེདི་སྤྱིསྟོདི་དིངོ་འིཕབྱེལ་རྒྱས་བཏངོ་བ་ཞཀྱིགི་

ཡོཀྱིནོ་ཞཀྱིངོ་། ལགི་ལབྱེནོ་གྱིཀྱི་ཐསྟོགི་ནོས་རི་འིཕྲོསྟོདི་པོའིཀྱི་ཀྲུངོ་གིསྟོའི འི་
གིསརི་བརྗིབྱེ་དིངོ་འིཛུགིས་སྐྲུནོ་སྐསྟོརི་གྱིཀྱི་རིཀྱིགིས་པོའིཀྱི་གིཞུངོ་
ལུགིས་ཀྱཀྱི ་རྩ ་དིསྟོནོ ་ཡོངོ་དིགི་པོ་དིངོ་ཉམས་མྱོསྟོངོ ་ཕྱོསྟོགིས་
བསྡེསྟོམས་བྱེས་པོ་ཞཀྱིགི་ཡོཀྱིནོ་པོ་དིངོ་། མརི་ཁབྱེ་སཀྱིའིཀྱི་རིཀྱིངོ་ལུགིས་
ཀྲུངོ་གིསྟོ ་ཅནོ་དུ་འིགྱུརི་བའིཀྱི ་ལསྟོ ་རྒྱུས་རིངོ་བཞཀྱིནོ་གྱིཀྱི ་འིཕུརི་
མཆེསྟོངོ་ཐབྱེངོས་དིངོ་པོསྟོ ་རིབྱེདི། མའིསྟོ ་ཙོཙེ ་ཏུངོ་གིཀྱི ་དིགིསྟོངོས་པོའིཀྱི ་
ཉམས་མབྱེདི་བློ་སྲིསྟོགི་ནོཀྱི ་གྲུབ་ཆེ་སསྟོ ་སསྟོརི་ཁྱབ་པོའིཀྱི ་ལངོས་
ཕྱོསྟོགིས་དིངོ་། ལྟ་བ། བྱེབྱེདི་ཐབས་བཅས་ཡོཀྱིནོ་ཞཀྱིངོ་། དིངོསྟོས་
ཐསྟོགི་བདིབྱེནོ་འིཚཚོལ་དིངོ་། མངོ་ཚཚོགིས་ལམ་ཕྱོསྟོགིས། རིངོ་
བཙོནོ་རིངོ་བདིགི་བཅས་གིཞཀྱི་རྩའིཀྱི་ཕྱོསྟོགིས་གིསུམ་དུ་མཚཚོནོ་
པོ་དིངོ་། ཏངོ་དིངོ་མཀྱི ་དིམངོས་ཀྱཀྱི ་བྱེ་གིཞགི་འིཕབྱེལ་རྒྱས་
གིཏསྟོངོ་བརི་ཚནོ་རིཀྱིགི་དིངོ་མཐུནོ་པོའིཀྱི་ཁྲཀྱིདི་སྟསྟོནོ་འིདིསྟོནོ་སྤྲོསྟོདི་
བྱེས་ཡོསྟོདི།
བློསྟོ་ཕམ་པོ་ཞཀྱིགི་ལ་ཏངོ་གིཀྱི་ཚཚོགིས་ཆེབྱེནོ་བརྒྱདི་པོའིཀྱི་ཐསྟོགི་

ཏུ་གྲུབ་པོའིཀྱི་ཡོངོ་དིགི་པོའིཀྱི་ལམ་ཕྱོསྟོགིས་དིབྱེ ་ཡོསྟོངོས་སུ་རྒྱུནོ་
འིཁྱསྟོངོས་བྱེས་ཐུབ་མབྱེདི ་དིབྱེ ། སྔོ ་ཕྱོཀྱིརི“ མཆེསྟོངོ ་སྐྱེསྟོདི ་ཆེབྱེནོ ་
པོསྟོའི འི”ལས་འིགུལ་དིངོ་མཀྱི ་དིམངོས་ཀུངོ་ཧྲེབྱེ ་ཅནོ་གྱིཀྱི ་ལས་
འིགུལ་སསྟོགིས་ཀྱཀྱི་ནོསྟོརི་འིཁྲུལ་བྱུངོ་བ་དིངོ་། གིཡོས་ཕྱོསྟོགིས་པོ་
ལ་ངོསྟོ་རྒོསྟོལ་བྱེབྱེདི་པོའིཀྱི་འིཐབ་རྩསྟོདི་ཀྱངོ་བསྐྱེབྱེདི་ཐལ་དྲགིས་པོརི་
གྱུརི་པོ་རིབྱེདི། སྐབས་དིབྱེའིཀྱི ་ཛོ་དྲགི་དིངོ་རྙིསྟོགི་འིཛོའིངོ་ཆེབྱེ ་བའིཀྱི་
ཕྱོཀྱིའིཀྱི་ཁསྟོརི་ཡུགི་གིཀྱི་མདུནོ་དུ། ཏངོ་གིཀྱིས་སྤྱིཀྱི་ཚཚོགིས་རིཀྱིངོ་ལུགིས་
ཀྱཀྱི་སྲིཀྱིདི་དིབངོ་སྲི་བརྟནོ་ཡོསྟོངོ་བརི་དིསྟོ་ཁུརི་ཧ་ཅངོ་ཆེབྱེནོ་པོསྟོ་བྱེབྱེདི་
ཀྱཀྱི་ཡོསྟོདི་པོས། ཕྱོསྟོགིས་མངོ་པོསྟོའི འི་ཐདི་ནོས་འིབདི་བརྩསྟོནོ་བྱེས་
ཡོསྟོདི། འིསྟོནོ་ཀྱངོ་། བློསྟོ་མཐུནོ་མའིསྟོ་ཙོཙེ་ཏུངོ་གིཀྱི་སྤྱིཀྱི་ཚཚོགིས་རིཀྱིངོ་
ལུགིས་སྤྱིཀྱི་ཚཚོགིས་ཀྱཀྱི་གྲོལ་རིཀྱིམ་འིཐབ་རྩསྟོདི་སྐསྟོརི་གྱིཀྱི་རིཀྱིགིས་
པོའིཀྱི་གིཞུངོ་ལུགིས་དིངོ་ལགི་ལབྱེནོ་ཐདི་ཀྱཀྱི་ནོསྟོརི་འིཁྲུལ་ཉཀྱིནོ་རིབྱེ་
བཞཀྱིནོ་ཚབས་ཆེབྱེ་རུ་ཕྱོཀྱིནོ་པོ་དིངོ་། ཏངོ་ཀྲུངོ་དིབྱེངོ་གིཀྱིས་ནོསྟོརི་
འིཁྲུལ་དིབྱེ ་དིགི་དུས་ཐསྟོགི་ཏུ་ཡོསྟོ ་བསྲིངོ་བྱེབྱེདི་ཐུབ་མབྱེདི། བློསྟོ ་
མཐུནོ་མའིསྟོ་ཙོཙེ་ཏུངོ་གིཀྱིས་སྐབས་དིབྱེའིཀྱི་རིངོ་རྒྱལ་གྱིཀྱི་གྲོལ་རིཀྱིམ་
གིནོས་བབ་དིངོ་དིབྱེ་བཞཀྱིནོ་ཏངོ་དིངོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱཀྱི་ཆེབ་སྲིཀྱིདི་
གིནོས་ཚུལ་ལ་རྦདི་དིབྱེ་ནོསྟོརི་འིཁྲུལ་གྱིཀྱི་ཚཚོདི་དིཔོགི་བྱེས་ཏབྱེ།

“ རིཀྱིགི་གིནོས་གིསརི་བརྗིབྱེ་ཆེབྱེནོ་པོསྟོ”བསློངོས་པོ་དིངོ་འིགིསྟོ་
ཁྲཀྱིདི་བྱེས། ལཀྱིནོ་པོཀྱིའིསྟོ ་དིངོ་ཅངོ་ཆེཀྱིནོ་གིསརི་བརྗིབྱེརི་ངོསྟོ ་རྒོསྟོལ་
ཚཚོགིས་ཁགི་གིཉཀྱིས་ཀྱཀྱིས་བློསྟོ་མཐུནོ་མའིསྟོ་ཙོཙེ་ཏུངོ་གིཀྱི་ནོསྟོརི་འིཁྲུལ་
ལ་བརྟབྱེནོ་ནོས་རྒྱལ་ཕུངོ་དིམངོས་གིནོསྟོདི་ཀྱཀྱི་ནོགི་ཉབྱེས་ཆེབྱེ་བའིཀྱི་
བྱེབྱེདི་སྒོསྟོ་འིབསྟོརི་ཆེབྱེནོ་སྤེབྱེལ་ཏབྱེ་ལསྟོ་བཅུའིཀྱི་ནོངོ་ཟཀྱིངོ་བཟསྟོས་པོས།
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