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（（པརིཔརི་་ངོཕྱོསངོཕྱོས13པརིཔརི་་མེཐུདམེཐུད་་པཔ།།））དངུལ་རྩའཀྱི་ལྟ་སྐུལ་དཕྱོ་དམེ་ལ་
ཕྱོཕྱོགོས་ཡོཕྱོངོས་ནིས་ཤུགོས་བོརྒྱབོ་ནིས་དཔལ་འབྱོཕྱོརི་དངོ་
དངུལ་རྩའཀྱི་ཁྱབོ་ཁཕྱོངོས་ཀྱིཀྱི་ཉེཉེནི་ཁ་སྔཕྱོནི་འགོཕྱོགོ་དངོ་སཉེལ་ཐེབོས་
བྱོཉེད་པ། ཚོཚོངོ་རིའཀྱི་ལྟ་སྐུལ་དཕྱོ་དམེ་དངོ་སྒེཉེརི་སྡེཉེམེ་ལ་རྒོཕྱོལ་བོའཀྱི་
སྲོཕྱོལ་ལུགོས་ནིནི་དུ་བོཏངོ་ནིས་མེ་རྩ་གོཕྱོ་རིཀྱིམེ་མེཉེད་པརི་རྒྱ་སྐྱཉེད་
གོཏཕྱོངོ་བོརི་སྔཕྱོནི་འགོཕྱོགོ་བྱོཉེད་པ། ཚོཚོངོ་རིའཀྱི་སྒྲིཀྱིགོ་ལམེ་སྲུངོ་སྐྱཕྱོངོ་
དངོ་། ཚོཚོངོ་རིའཀྱི་བྱོཉེད་པཕྱོ་དངོ་ལྷགོ་པརི་དུ་ཁཉེ་ལས་འབྲིཀྱིངོ་ཆུངོ་
ཕྲོནི་གོསུམེ་གྱིཀྱི་གོསཕྱོནི་ཤུགོས་སྤེཉེལ་བོ་བོཅིས་བྱོས་པ་བོརྒྱུད་
ནིས་རྒྱ་ཆེཉེའཀྱི་ངོལ་རྩཕྱོལ་པ་དངོ་འཛིད་སྤྱོཕྱོད་པའཀྱི་ཁཉེ་དབོངོ་སྲུངོ་
སྐྱཕྱོབོ་བྱོས་ཡོཕྱོད། ཏངོ་གོཀྱིས་ས་ཁཕྱོངོས་མེཐུནི་སྦྱོཕྱོརི་ངོངོ་འཕེཉེལ་
རྒྱས་གོཏཕྱོངོ་བོའཀྱི་འཐེབོ་ཇུས་ལགོ་བོསྟརི་གྱིཀྱིས་པཉེ་ཅིཀྱིནི་དངོ་ཐེཉེནི་
ཅིཀྱིནི་ཧོཕྱོ་པཉེ་གོསུམེ་མེཐུནི་སྦྱོཕྱོརི་ངོངོ་འཕེཉེལ་རྒྱས་གོཏཕྱོངོ་བོ་དངོ་།
འབྲིཀྱི་ཆུའཀྱི་དཔལ་འབྱོཕྱོརི་རྒྱུད་འཕེཉེལ་རྒྱས་གོཏཕྱོངོ་བོ། ཡུའཉེ་ཀོངོ་
ཨའཕྱོ་ཁུགོ་ཆེཉེནི་ཁུལ་འཛུགོས་སྐྲུནི་བྱོཉེད་པ། འབྲིཀྱི་ཆུའཀྱི་ཟུརི་
གོསུམེ་ཁུལ་གོཞཀྱི་གོཅིཀྱིགོ་ཏུ་འཕེཉེལ་རྒྱས་གོཏཕྱོངོ་བོ་དངོ་། རྨ་
ཆུའཀྱི་འབོབོ་རྒྱུད་ཀྱིཀྱི་སྐྱཉེ་ཁམེས་སྲུངོ་སྐྱཕྱོངོ་དངོ་སྤུས་ཚོད་མེཐེཕྱོནི་
པཕྱོའ འི་འཕེཉེལ་རྒྱས་ཡོཕྱོངོ་བོརི་སྐུལ་སྤེཉེལ་གོཏཕྱོངོ་བོ་དངོ་། ཚོད་
གོཞཀྱི་མེཐེཕྱོནི་པཕྱོ་དངོ་སྤུས་ཚོད་མེཐེཕྱོནི་པཕྱོའ འི་སྒེཕྱོ་ནིས་ཞུངོ་ཨནི་
ཁུལ་གོསརི་འཛུགོས་སྐྲུནི་བྱོཉེད་པ། ནུབོ་རྒྱུད་གོསརི་སྤེཉེལ་
ཆེཉེནི་པཕྱོརི་རྣམེ་པ་གོསརི་པ་ཆེགོས་པརི་སྐུལ་འདཉེད་གོཏཕྱོངོ་བོ།
བྱོངོ་ཤརི་དརི་རྒྱས་ལ་ཐེཕྱོད་བོརྒོལ་གོསརི་པ་ཡོཕྱོངོ་བོརི་སྐུལ་
འདཉེད་གོཏཕྱོངོ་བོ། དབུས་རྒྱུད་ས་ཁུལ་སྤུས་ཚོད་མེཐེཕྱོནི་པཕྱོའ འི་
འཕེཉེལ་རྒྱས་ཡོཕྱོངོ་བོརི་སྐུལ་འདཉེད་གོཏཕྱོངོ་བོ། ཤརི་རྒྱུད་ས་
ཁུལ་དཉེངོ ་རིབོས་ཅིནི ་དུ ་འགྱུརི་བོརི་སྐུལ་འདཉེད ་གོངོ ་
མེགྱིཕྱོགོས་གོཏཕྱོངོ་བོརི་བོསྔགོས་སྐུལ་བྱོཉེད་པ། གོསརི་བོརྗེཉེའཀྱི་
གོནིས་རྙིཀྱིངོ་ཁུལ་དངོ་། མེཀྱི་རིཀྱིགོས་ས་ཁུལ། མེཐེའ་མེཚོམེས་
ས་ཁུལ། དབུལ་ཕེཕྱོངོས་ས་ཁུལ་བོཅིས་ཀྱིཀྱི་ཐེཕྱོནི་སྐྱཉེད་དངོ་འཚོཚོ་
བོའཀྱི ་ཆེ་རྐྱེཉེནི་ལཉེགོས་སུ་གོཏཕྱོངོ་བོརི་རྒྱབོ་སྐྱཕྱོརི་བོཅིས་བྱོས་
ཡོཕྱོད། མེཀྱི་གོཙོཚོ་བོཕྱོརི་འཛིའིནི་པའཀྱི་གྲོཕྱོངོ་ཁྱཉེརི་དངོ་གྲོཕྱོངོ་རྡལ་ཅིནི་
དཔཉེ་གོསརི་འཛུགོས་པའཀྱི་གོཕྱོམེ་སྟབོས་མེགྱིཕྱོགོས་སུ་གོཏཕྱོངོ་བོ་
དངོ་། གྲོཕྱོངོ་ཁྱཉེརི་འཆེརི་འགོཕྱོད་དངོ་། འཛུགོས་སྐྲུནི། དཕྱོ་དམེ་
བོཅིས་ལ་ཤུགོས་བོརྒྱབོ་ཡོཕྱོད། ཏངོ་གོཀྱིས་ཐེཕྱོགོ་མེཐེའ་བོརི་
གོསུམེ་དུ“ཞཀྱིངོ་གོསུམེ”གྱིཀྱི་གོནིད་དཕྱོནི་ཐེགོ་གོཅིཕྱོད་ཡོགོ་པཕྱོ་
བྱོ་རྒྱུ་དཉེ་ཏངོ་ཡོཕྱོངོས་ཀྱིཀྱི་ལས་ཀོའཀྱི་གོལ་ཆེཉེནི་ནིངོ་གོཀྱི་འགོངོས་
ཆེཉེནི་དུ་བོཟུངོ་ནིས། གྲོཕྱོངོ་གོསཉེབོ་དརི་རྒྱས་གོཏཕྱོངོ་བོའཀྱི་འཐེབོ་
ཇུས་ལགོ་བོསྟརི་བྱོཉེད་པ་དངོ་། ཞཀྱིངོ་ལས་དངོ་གྲོཕྱོངོ་གོསཉེབོ་
དཉེངོ་རིབོས་ཅིནི་དུ་འགྱུརི་བོརི་སྐུལ་འདཉེད་གོངོ་མེགྱིཕྱོགོས་
གོཏཕྱོངོ་བོ། འབྲུ་རིཀྱིགོས་ས་ཞཀྱིངོ་ལས་གོསཕྱོགོ་པ་དངོ་འབྲུ་
རིཀྱིགོས་ལགོ་རྩལ་ལས་གོསཕྱོགོ་པ་རྒྱུནི་འཁྱཕྱོངོས། རྨཕྱོ་ཞཀྱིངོ་སྲུངོ་
སྐྱཕྱོངོ་གོཀྱི་ལམེ་ལུགོས་ནིནི་ཤཕྱོས་ལགོ་བོསྟརི། སཕྱོནི་ལས་ཚོནི་
རྩལ་རིངོ་ཚུགོས་རིངོ་འབོད་དངོ་། སཕྱོནི་ཁུངོས་རིངོ་བོདགོ་
གོཀྱིས་ཚོཚོད་འཛིའིནི་ཐུབོ་པརི་སྐུལ་འདཉེད་བོཅིས་བྱོས་ཏཉེ། ཀྲུངོ་
གོཕྱོ་བོའཀྱི་འཚོཚོ་རྟཉེནི་རིངོ་ཉེཀྱིད་ཀྱིཀྱི་ལགོ་ཏུ་དམེ་པཕྱོརི་འཛིའིནི་ཐུབོ་
པའཀྱི་འགོནི་ལཉེནི་ཏནི་ཏཀྱིགོ་བྱོས་ཡོཕྱོད།
ཏངོ་གོཀྱི་ཚོཚོགོས་ཆེཉེནི་བོཅིཕྱོ་བོརྒྱད་པའཀྱི་ཚུནི་ལ། རིངོ་རྒྱལ་

གྱིཀྱི་དཔལ་འབྱོཕྱོརི་འཕེཉེལ་རྒྱས་ཀྱིཀྱི་དཕྱོ་མེཉེམེ་རིངོ་བོཞཀྱིནི་དངོ་།
མེཐུནི་སྦྱོཕྱོརི་རིངོ་བོཞཀྱིནི། རྒྱུནི་མེཐུད་རིངོ་བོཞཀྱིནི་བོཅིས་
མེངོཕྱོནི་གོསལ་དཕྱོད་པཕྱོས་ཆེཉེ་རུ་ཕྱོཀྱིནི་པ་དངོ་། རྒྱལ་ནིངོ་གོཀྱི་ཐེཕྱོནི་
སྐྱཉེད་རིཀྱིནི་ཐེངོ་བོསྡེཕྱོམེས་འབོཕྱོརི་སྒེཕྱོརི་དུངོ་ཕྱུརི་ཁྲིཀྱི ་བོརྒྱ་ཡོཀྱི ་
འགོགོ་སྒེཕྱོ་ཆེཉེནི་པཕྱོ་ལས་བོརྒོལ་ཡོཕྱོད། མེཀྱི་རིཉེའཀྱི ་ཆེ་སྙོཕྱོམེས་ཀྱིཀྱི་
རྒྱལ་ནིངོ་ཐེཕྱོནི་སྐྱཉེད་རིཀྱིནི་ཐེངོ་བོསྡེཕྱོམེས་འབོཕྱོརི་ཨ་སྒེཕྱོརི་ཁྲིཀྱི ་
གོཅིཀྱིགོ་ལས་བོརྒོལ་ཡོཕྱོད། རྒྱལ་ཁབོ་ཀྱིཀྱི་དཔལ་འབྱོཕྱོརི་དངོཕྱོས་
ཤུགོས་དངོ་། ཚོནི་རྩལ་དངོཕྱོས་ཤུགོས། ཕྱོཕྱོགོས་བོསྡུས་རྒྱལ་
སྟཕྱོབོས་བོཅིས་སྐས་རིཀྱིམེ་གོསརི་པ་ཞཀྱིགོ་ཏུ་སླེཉེབོས་ཡོཕྱོད། རིངོ་
རྒྱལ་གྱིཀྱི་དཔལ་འབྱོཕྱོརི་སྔརི་བོས་སྤུས་ཚོད་མེཐེཕྱོནི་པཕྱོ ་དངོ་།

སྔརི་བོས་ལས་ཆེཕྱོད་ཆེཉེ་བོ། སྔརི་བོས་དྲེངོ་སྙོཕྱོམེས་ཡོཀྱིནི་པ།
སྔརི་བོས་རྒྱུནི་མེཐུད་ཐུབོ་པ། སྔརི་བོས་བོདཉེ ་འཇགོས་
ཡོཀྱིནི་པ་བོཅིས་ཀྱིཀྱི ་འཕེཉེལ་རྒྱས་ཀྱིཀྱི ་འགྲོཕྱོ ་ལམེ་ཐེཕྱོགོ་བོསྐྱཕྱོད་
ཡོཕྱོད།

((བོཞཀྱིབོཞཀྱི།། )) ཕྱོཕྱོགོསཕྱོཕྱོགོས་་ཡོཕྱོངོསཡོཕྱོངོས་་ནིསནིས་་སྒྱུརིསྒྱུརི་་བོཅིཕྱོསབོཅིཕྱོས་་སྒེཕྱོསྒེཕྱོ ་་འབྱོཉེདའབྱོཉེད་་
ཟབོཟབོ་་སྤེཉེལསྤེཉེལ་་བྱོཉེདབྱོཉེད་་པའཀྱིཔའཀྱི་་ཐེདཐེད།།
ཏངོ་གོཀྱི་སྐབོས་བོཅུ་གོཅིཀྱིགོ་པའཀྱི་ཀྲུངོ་ཨུ་ཚོངོ་འཛིཚོམེས་

གྲོཕྱོས་ཚོཚོགོས་ཐེཉེངོས་གོསུམེ་པ་འཚོཚོགོས་རྗེཉེས། རིངོ་རྒྱལ་གྱིཀྱི་
སྒྱུརི་བོཅིཕྱོས་སྒེཕྱོ་འབྱོཉེད་ཀྱིཀྱིས་ཟཀྱིལ་རླབོས་དགུངོ་དུ་འཕྱུརི་བོ་ལྟ་
བུའཀྱི་ལཕྱོ་རྒྱུས་འགྲོཕྱོ་ལམེ་བོརྒྱུད་དཉེ་འཛིམེ་གླིཀྱིངོ་སྐྱཉེ་བོཕྱོ་ཀུནི་གྱིཀྱིས་
དཕྱོ ་སྣངོ་བྱོཉེད་པའཀྱི ་གྲུབོ་འབྲིས་བློངོས་ཡོཕྱོད། ལགོ་ལཉེནི་གྱིཀྱི ་
འཕེཉེལ་རྒྱས་དངོ་བོསྟུནི་ནིས། གོཏཀྱིངོ་རིཀྱིམེ་གྱིཀྱི་སྒྲིཀྱིགོ་སྲོཕྱོལ་དངོ་
ལམེ་སྲོཕྱོལ་གྱིཀྱི་གོནིད་དཕྱོནི་དངོ་ཁཉེ་ཕེནི་སྲོ་འགྱུརི་གྱིཀྱི་བོཀོགོ་རྒྱ་
ཉེཀྱིནི་བོཞཀྱིནི་མེངོཕྱོནི་གོསལ་དཕྱོད་པཕྱོརི་གྱུརི་ནིས་སྒྱུརི་བོཅིཕྱོས་དཉེ་
འགོགོ་སྒྲིཕྱོལ་དུས་རིཀྱིམེ་དངོ་ཆུ་གོཏཀྱིངོ་ཟབོ་སརི་སླེཉེབོས་ཡོཕྱོད།
ཏངོ་ཀྲུངོ་དབྱོངོ་ལ་ངོཕྱོས་འཛིའིནི་ཟབོ་མེཕྱོ་བྱུངོ་དཕྱོནི། ལགོ་ལཉེནི་
གྱིཀྱི ་འཕེཉེལ་རྒྱས་ལ་ནིམེ་ཡོངོ་རྫཕྱོགོས་མེཐེའ་མེཉེད་པ་དངོ་།
བོསམེ་བློཕྱོ ་བོཅིཀྱིངོས་འགྲོཕྱོལ་གོཏཕྱོངོ་བོརི་ནིམེ་ཡོངོ་རྫཕྱོགོས་
མེཐེའ་མེཉེད་པ། སྒྱུརི་བོཅིཕྱོས་སྒེཕྱོ་འབྱོཉེད་བྱོཉེད་པ་ལའངོ་ནིམེ་
ཡོངོ་རྫཕྱོགོས་མེཐེའ་མེཉེད་པ་དངོ་། སྒྱུརི་བོཅིཕྱོས་ནིམེ་ཡོངོ་བྱོཉེད་
བོཞཀྱིནི་པའཀྱི་ལམེ་དུ་ཡོཕྱོད་པ་ལས་མེཇུགོ་སྒྲིཀྱིལ་བོའཀྱི་དུས་མེཉེད་
ཅིཀྱིངོ་། མེཚོམེས་འཇཕྱོགོ་པ་དངོ་ཕྱོཀྱིརི་བོཤཕྱོལ་བྱོཉེད་པརི་ཐེརི་
ལམེ་མེཉེད་པས། ངོཉེས་པརི་དུ་ཆེབོ་སྲོཀྱིད་ཀྱིཀྱི་བློཕྱོ་སྤེཕྱོབོས་དངོ་བློཕྱོ་
གྲོཕྱོས་སྔརི་བོས་ཆེཉེནི་པཕྱོརི་བོརྟཉེནི་ནིས་ཕྱོཕྱོགོས་ཡོཕྱོངོས་ནིས་སྒྱུརི་
བོཅིཕྱོས་གོཏཀྱིངོ་ཟབོ་སྤེཉེལ་བོརི་སྐུལ་འདཉེད་གོཏཕྱོངོ་བོ་དངོ་།
དཀོའ་བོ་དངོ་དུ་ལཉེནི་ཕེཕྱོད་པ་དངོ་། ཉེཉེནི་ཁ་ལས་སྒྲིཕྱོལ་ཕེཕྱོད་
པ། ལམེ་ལུགོས་འཛུགོས་སྐྲུནི་མེངོཕྱོནི་གོསལ་དཕྱོད་པ། སྒྱུརི་
བོཅིཕྱོས་ཀྱིཀྱི ་ཟུངོ་འབྲིཉེལ་རིངོ་བོཞཀྱིནི་དངོ་འབྲིཉེལ་མེཐུད་རིངོ་
བོཞཀྱིནི་ལ་སྣངོ་ཆེཉེནི་གྱིཀྱིས་ལགོ་ལཉེནི་དངོཕྱོས་ཀྱིཀྱི་ཐེཕྱོགོ་ནིས་སྒྱུརི་
བོཅིཕྱོས་ལ་སྐུལ་འདཉེད་བོཏངོ་སྟཉེ། ཕྱོཕྱོགོས་གོངོ་ཅིཀྱིའཀྱི་སྒྲིཀྱིགོ་སྲོཕྱོལ་
དངོ་ལམེ་སྲོཕྱོལ་གྱིཀྱི ་ཞནི་ཆེ་ནུས་ལྡནི་ངོངོ་སཉེལ་ཐེབོས་བྱོཉེད་
དགོཕྱོས།
ཏངོ་གོཀྱི་སྐབོས་བོཅིཕྱོ་བོརྒྱད་པའཀྱི་ཀྲུངོ་ཨུ་ཚོངོ་འཛིཚོམེས་

གྲོཕྱོས་ཚོཚོགོས་ཐེཉེངོས་གོསུམེ་པའཀྱི་ཐེཕྱོགོ་དཔལ་འབྱོཕྱོརི་སྒྲིཀྱིགོ་སྲོཕྱོལ་
དངོ་། ཆེབོ་སྲོཀྱིད་སྒྲིཀྱིགོ་སྲོཕྱོལ། རིཀྱིགོ་གོནིས་སྒྲིཀྱིགོ་སྲོཕྱོལ། སྤྱོཀྱི ་
ཚོཚོགོས་སྒྲིཀྱིགོ་སྲོཕྱོལ། སྐྱཉེ་ཁམེས་དཔལ་ཡོཕྱོནི་སྒྲིཀྱིགོ་སྲོཕྱོལ། རྒྱལ་
སྲུངོ་དངོ་དམེགོ་དཔུངོ་སྒྱུརི་བོཅིཕྱོས་དངོ་ཏངོ་འཛུགོས་སྐྲུནི་གྱིཀྱི་
ལམེ་ལུགོས་སྒྱུརི་བོཅིཕྱོས་བོཅིས་བྱོ་རྒྱུའཀྱི་ཐེད་བོཀོཕྱོད་སྒྲིཀྱིགོ་བྱོས་
ཏཉེ། ཕྱོཕྱོགོས་ཡོཕྱོངོས་ནིས་སྒྱུརི་བོཅིཕྱོས་གོཏཀྱིངོ་ཟབོ་ཏུ་སྤེཉེལ་བོའཀྱི་
སྤྱོཀྱིའཀྱི ་དམེཀྱིགོས་འབོཉེནི་དངོ་། འཐེབོ་ཇུས་ཀྱིཀྱི ་གོཙོཚོ ་གོནིད།
དམེཀྱིགོས་བོསལ་གྱིཀྱི་གོཕྱོ་རིཀྱིམེ། གོཙོཚོ་རྒོཕྱོལ་གྱིཀྱི་ཁ་ཕྱོཕྱོགོས། ལས་
ཀོའཀྱི་ལམེ་སྲོཕྱོལ། སྐུལ་འདཉེད་གོཏཕྱོངོ་སྟངོས་དངོ་དུས་ཚོཚོད་རིཉེའུ་
མེཀྱིགོ ལམེ་ཐེཀྱིགོ་རིཀྱི་མེཕྱོ་བོཅིས་གོཏནི་འབོཉེབོས་བྱོས་ཡོཕྱོད། ཏངོ་
གོཀྱི་སྐབོས་བོཅུ་གོཅིཀྱིགོ་པའཀྱི་ཀྲུངོ་ཨུ་ཚོངོ་འཛིཚོམེས་གྲོཕྱོས་ཚོཚོགོས་
ཐེཉེངོས་གོསུམེ་པ་ནིཀྱི་དུས་རིབོས་འབྱོཉེད་པའཀྱི་ཚོཚོགོས་འདུ་ཞཀྱིགོ་
ཡོཀྱིནི་ཞཀྱིངོ་། སྒྱུརི་བོཅིཕྱོས་སྒེཕྱོ་འབྱོཉེད་དངོ་སྤྱོཀྱི་ཚོཚོགོས་རིཀྱིངོ་ལུགོས་
ཀྱིཀྱི ་དཉེངོ ་རིབོས་ཅིནི་འཛུགོས་སྐྲུནི་བྱོཉེད་པའཀྱི ་དུས་སྐབོས་
གོསརི་པ་བོཏཕྱོད་ཡོཕྱོད། ཏངོ་གོཀྱི་སྐབོས་བོཅིཕྱོ་བོརྒྱད་པའཀྱི་ཀྲུངོ་
ཨུ་ཚོངོ་འཛིཚོམེས་གྲོཕྱོས་ཚོཚོགོས་ཐེཉེངོས་གོསུམེ་པ་དཉེ་ཡོངོ་དུས་
རིབོས་འབྱོཉེད་པའཀྱི་ཚོཚོགོས་འདུ་ཞཀྱིགོ་ཡོཀྱིནི་ཞཀྱིངོ་། སྒྱུརི་བོཅིཕྱོས་
དཉེ་ཉེཀྱིད་ཆེ་ཤས་ནིས་འཚོཚོལ་ཞཀྱིབོ་བྱོཉེད་པ་དངོ་འགོགོ་གོཏཕྱོརི་
ལམེ་གོཤགོ་བྱོཉེད་པ་ནིས་མེ་ལགོ་འདུས་གྲུབོ་དངོ་ཕྱོཕྱོགོས་
ཡོཕྱོངོས་ནིས་གོཏཀྱིངོ་ཟབོ་ཏུ་སྤེཉེལ་བོའཀྱི ་འཕེཕྱོ ་འགྱུརི་མེངོཕྱོནི་
འགྱུརི་བྱུངོ་སྟཉེ། རིངོ་རྒྱལ་གྱིཀྱི་སྒྱུརི་བོཅིཕྱོས་སྒེཕྱོ་འབྱོཉེད་ཀྱིཀྱི་རྣམེ་པ་
གོསརི་པ་བོཏཕྱོད་ཡོཕྱོད། ཏངོ་གོཀྱིས་སྒྱུརི་བོཅིཕྱོས་ཀྱིཀྱི་ཁ་ཕྱོཕྱོགོས་

ཡོངོ་དགོ་པ་རྒྱུནི་འཁྱཕྱོངོས་ཀྱིཀྱིས་སྤྱོཀྱི་ཚོཚོགོས་དྲེངོ་སྙོཕྱོམེས་དྲེངོ་
བོདཉེནི་ཡོཕྱོངོ་བོརི་སྐུལ་སྤེཉེལ་གོཏཕྱོངོ་བོ་དངོ་། མེཀྱི་དམེངོས་ལ་
བོདཉེ་སྐྱཀྱིད་བོསྐྲུནི་རྒྱུ་དཉེ་ཀུནི་སླེཕྱོངོ་དངོ་དམེཀྱིགོས་ཡུལ་དུ་བོཟུངོ་
ནིས། གོནིད་དཕྱོནི་ཁྲིཀྱིད་ཕྱོཕྱོགོས་སུ་འཛིའིནི་པ་གོཙོའིགོས་སུ་
འཛིའིནི་པ་དངོ་། གོཕྱོམེ་གོངོ་མེདུནི་སྤེཕྱོས་ཀྱིཀྱིས་བོསམེ་བློཕྱོརི་
བོཅིཀྱིངོས་འགྲོཕྱོལ་གོཏཕྱོངོ་བོ་དངོ་། སྤྱོཀྱི་ཚོཚོགོས་ཀྱིཀྱི་ཐེཕྱོནི་སྐྱཉེད་ནུས་
ཤུགོས་བོཅིཀྱིངོས་འགྲོཕྱོལ་དངོ་འཕེཉེལ་རྒྱས་གོཏཕྱོངོ ་བོ། སྤྱོཀྱི ་
ཚོཚོགོས་ཀྱིཀྱི་གོསཕྱོནི་ཤུགོས་བོཅིཀྱིངོས་འགྲོཕྱོལ་དངོ་ཆེཉེ་རུ་སྤེཉེལ་བོ་
བོཅིས་ལ་དམེཀྱིགོས་ནིས། རྩཉེ་རིཀྱིམེ་ཇུས་འགོཕྱོད་དངོ་སྤྱོཀྱི་ཡོཕྱོངོས་
ཇུས་འགོཕྱོད་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་པ་དངོ་། སྒྱུརི་བོཅིཕྱོས་ཀྱིཀྱི་མེ་ལགོ་
རིངོ་བོཞཀྱིནི་དངོ་། སྤྱོཀྱི་ཡོཕྱོངོས་རིངོ་བོཞཀྱིནི། མེཉེམེ་སྒྲུབོ་རིངོ་
བོཞཀྱིནི་བོཅིས་ཤུགོས་ཆེཉེརི་གོཏཕྱོངོ་བོ། མེཀྱི་དམེངོས་ཀྱིཀྱི་གོསརི་
གོཏཕྱོད་སྙོཀྱིངོ་སྟཕྱོབོས་སྐུལ་སླེཕྱོངོ་བྱོཉེད་པ་བོཅིས་ཀྱིཀྱིས་ཁྱབོ་ཁཕྱོངོས་
གོལ་ཆེཉེནི་དངོ་འགོགོ་རྩའཀྱི་ལྷུ་ཚོའིགོས་ཀྱིཀྱི་སྒྱུརི་བོཅིཕྱོས་ཏནི་ཏཀྱིགོ་
དངོ་གོཏཀྱིངོ་ཟབོ་ཏུ་སྤེཉེལ་བོརི་སྐུལ་འདཉེད་བྱོས་ཡོཕྱོད།
ཏངོ་གོཀྱིས་སྒྱུརི་བོཅིཕྱོས་དཉེ་ཕྱོཕྱོགོས་ཡོཕྱོངོས་ནིས་ཤུགོས་རྒྱགོ་

པ་དངོ་། གོནིད་འགོགོ་མེངོ་པཕྱོ་སྒྲིཕྱོལ་བོ། གོཕྱོམེ་སྟབོས་མེགྱིཕྱོགོས་
ལ་བོརྟནི་པཕྱོརི་སྤེཕྱོ་བོ། རྒྱ་ཆེཉེ་ཞཀྱིངོ་གོཏཀྱིངོ་ཟབོ་མེཕྱོརི་སྤེཉེལ་བོ་བོཅིས་
ལ་སྐུལ་འདཉེད་བོཏངོ་ནིས། རྨངོ་གོཞཀྱི་འདཀྱིངོ་བོ་དངོ་སྒྲིཕྱོམེ་གོཞཀྱི་
བོཟཕྱོ་བོ་ནིས་ཕྱོཕྱོགོས་ཡོཕྱོངོས་ནིས་སྐུལ་འདཉེད་དངོ་རྨངོ་ཚུགོས་
སྟཕྱོབོས་འཕེཉེལ་བྱུངོ་བོ་དངོ་། དཉེ་ནིས་མེ་ལགོ་འདུས་གྲུབོ་དངོ་
མེཐུནི་སྦྱོཕྱོརི་ཆེཕྱོད་ཆེཉེརི་གྱུརི་པས། ཁྱབོ་ཁཕྱོངོས་ཁགོ་གོཀྱི་རྨངོ་
གོཞཀྱིའཀྱི་རིངོ་བོཞཀྱིནི་གྱིཀྱི་ལམེ་ལུགོས་ཀྱིཀྱི་གོཞཀྱི་སྒྲིཕྱོམེ་གོཞཀྱི་རྩའཀྱི་ཆེ་
ནིས་གོཏནི་ལ་ཕེབོ་པ་དངོ་། ཁྱབོ་ཁཕྱོངོས་མེངོ་པཕྱོརི་ལཕྱོ་རྒྱུས་རིངོ་
བོཞཀྱིནི་གྱིཀྱི་འཕེཕྱོ་འགྱུརི་དངོ་། མེ་ལགོ་རིངོ་བོཞཀྱིནི་གྱིཀྱི་བོསྐྱརི་བོཟཕྱོ།
སྤྱོཀྱི་ཡོཕྱོངོས་རིངོ་བོཞཀྱིནི་གྱིཀྱི་བོསྐྱརི་སྒྲིཀྱིགོ་བོཅིས་མེངོཕྱོནི་འགྱུརི་བྱུངོ་
ཡོཕྱོད།
ཏངོ་ཀྲུངོ་དབྱོངོ་ལ་ངོཕྱོས་འཛིའིནི་ཟབོ་མེཕྱོ ་བྱུངོ་དཕྱོནི། སྒེཕྱོ ་

འབྱོཉེད་བྱོས་ནི་ཡོརི་ཐེཕྱོནི་ཡོཕྱོངོ་བོ་དངོ་། བོཀོགོ་སྡེཕྱོམེ་བྱོས་ནི་རྗེཉེས་
ལུས་ཐེཉེབོས་ངོཉེས་ཡོཀྱིནི་པ་དངོ་། རིངོ་རྒྱལ་གྱིཀྱི་འཕེཉེལ་རྒྱས་ལ་
དགོཉེ་མེཚོནི་དངོ་། རིངོ་འགུལ། འབྱུངོ་འགྱུརི་བོཅིས་འཐེཕྱོབོ་
པརི་བྱོཉེད་དགོཕྱོས་ནི། ངོཉེས་པརི་དུ་དཔལ་འབྱོཕྱོརི་གོཕྱོ་ལ་ཧྲིཀྱིལ་པཕྱོ་
ཅིནི་དུ་འགྱུརི་བོ་དངོ་བོསྟུནི་དགོཕྱོས་པ་དངོ་། རིངོ་རྒྱལ་གྱིཀྱི་ཚོད་
བོརྒོལ་གོཞཀྱི་ཁྱཕྱོནི་ཆེཉེ་བོའཀྱི་ཚོཚོངོ་རིའཀྱི་དགོཉེ་མེཚོནི་ལ་བོརྟཉེནི་ནིས།
སྔརི་བོས་ཧུརི་བོརྩཕྱོནི་དངོ་རིངོ་འགུལ་གྱིཀྱི་སྒེཕྱོ་འབྱོཉེད་འཐེབོ་ཇུས་
ལགོ་བོསྟརི་བྱོཉེད་དགོཕྱོས། རིངོ་རྒྱལ་གྱིཀྱིས་མེཉེམེ་གྲོཕྱོས་མེཉེམེ་
སྐྲུནི་མེཉེམེ་སྤྱོཕྱོད་བྱོཉེད་པ་རྒྱུནི་འཁྱཕྱོངོས་སྒེཕྱོས“རྒྱུད་གོཅིཀྱིགོ་ལམེ་
གོཅིཀྱིགོ”མེཉེམེ་སྐྲུནི་གྱིཀྱི་སྤུས་ཚོད་མེཐེཕྱོནི་པཕྱོའ འི་འཕེཉེལ་རྒྱས་ལ་
སྐུལ་འདཉེད་བོཏངོ་བོ་དངོ་། ལམེ་རྒྱུད་རྒྱལ་ཁབོ་ཀྱིཀྱི་དཔལ་
འབྱོཕྱོརི་འཕེཉེལ་རྒྱས་དངོ་དམེངོས་འཚོཚོ་ལཉེགོས་བོཅིཕྱོས་གོཏཕྱོངོ་བོ་
དངོ་འབྲིཉེལ་བོ་ཡོཕྱོད་པའཀྱི་མེཉེམེ་ལས་ལས་གོཞཀྱི་འབོཕྱོརི་ཆེཉེནི་ཞཀྱིགོ་
ལ་སྐུལ་འདཉེད་བོཏངོ་ནིས། ཞཀྱི་བོདཉེའཀྱི་འགྲོཕྱོ་ལམེ་དངོ་། དརི་
རྒྱས་ཀྱིཀྱི་འགྲོཕྱོ་ལམེ། སྒེཕྱོ་འབྱོཉེད་ཀྱིཀྱི་འགྲོཕྱོ་ལམེ། ལྗངོ་མེདཕྱོགོ་གོཀྱི་
འགྲོཕྱོ་ལམེ། གོསརི་གོཏཕྱོད་ཀྱིཀྱི་འགྲོཕྱོ་ལམེ། ཤཉེས་དཔལ་གྱིཀྱི་འགྲོཕྱོ་
ལམེ་བོཅིས་འཛུགོས་སྐྲུནི་བྱོས་ཏཉེ།“ རྒྱུད་གོཅིཀྱིགོ་ལམེ་
གོཅིཀྱིགོ”མེཉེམེ་སྐྲུནི་བྱོ་རྒྱུ་དཉེ་དཉེངོ་སྐབོས་འཛིམེ་གླིཀྱིངོ་ཐེཕྱོགོ་
དགོའ་བོསུ་ཆེཉེནི་པཕྱོ་ཐེཕྱོབོ་པའཀྱི་རྒྱལ་སྤྱོཀྱིའཀྱི་སྤྱོཀྱི་པའཀྱི་ཐེཕྱོནི་རྫས་དངོ་
རྒྱལ་སྤྱོཀྱིའཀྱི་མེཉེམེ་ལས་སྟཉེགོས་བུརི་འགྱུརི་བོརི་བྱོས་ཡོཕྱོད།
རིངོ་རྒྱལ་གྱིཀྱིས་ཕྱོཀྱི་ནིངོ་གོཉེཀྱིས་ཀོརི་སྒེཕྱོ་འབྱོཉེད་རྒྱུརི་སྐུལ་འདཉེད་
དངོ་“ ནིངོ་དུ་འདྲེཉེནི་པ”དངོ“ ཕྱོཀྱི་རུ་སྐྱཕྱོད་པ”གོཉེཀྱིས་ཟུངོ་
འབྲིཉེལ་སྔརི་བོས་ལཉེགོས་པཕྱོ ་བྱོཉེད་པ་རྒྱུནི་འཁྱཕྱོངོས་ཀྱིཀྱིས་ཉེཕྱོ ་
ཚོཚོངོ་དངོ་དངུལ་འཇཕྱོགོ་རིངོ་དབོངོ་ཅིནི་དངོ་སྟབོས་བོདཉེ་ཅིནི་
དུ་འགྱུརི་བོརི་སྐུལ་འདཉེད་གོཏཕྱོངོ་བོ་དངོ་། གོཕྱོ་ལ་ཧྲིཀྱིལ་པཕྱོརི་ཁ་
ཕྱོཕྱོགོས་པའཀྱི་ཚོད་གོཞཀྱི་མེཐེཕྱོ་བོའཀྱི་རིངོ་མེཕྱོས་ཉེཕྱོ་འཚོཚོངོ་ཁུལ་གྱིཀྱི་དྲེ་
བོ་འཛུགོས་པ་དངོ་།（（འཕྲོཕྱོའཕྲོཕྱོ་་མེམེ་་པརིཔརི་་ངོཕྱོངོཕྱོསས15པརིཔརི་་གོཟཀྱིགོསགོཟཀྱིགོས།།））

ཕྱོཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།


