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ཕྱོཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འིགྱུར།

ཟླ8པའིསྤྱི ་ཚཚེསོ8ཉསྤྱིན་གྱིསྤྱི ་སྔ་དྲོསྦྱོརི། ཞིསྤྱིང་ཆསྐྱེན་ཏོང་ཨུའིསྤྱི ་
དམངསོ་ཆསྐྱེན་བྱ་བེའིསྤྱི་གྲོསྦྱོསོ་ཚཚོགསོ་འིཚཚོགསོ་ནསོ། སྤྱིསྤྱི་ཁྱབེ་
ཧྲུའུ་ཅིསྤྱི་ཞིསྤྱི་ཅིསྤྱིན་ཕིསྤྱིང་གསྤྱི་མསྤྱི་དམངསོ་འིཐུསོ་མསྤྱི་ཚཚོགསོ་ཆསྐྱེན་ལམ་
ལུགསོ་རྒྱུན་འིཁྱསྦྱོངསོ་དང་འིཐུསོ་ཚང་གཏོསྦྱོང་བེའིསྤྱི་སྐོསྦྱོརི་གྱིསྤྱི ་
དགསྦྱོངསོ་པ་གལ་ཆསྐྱེན་གཏོསྤྱིང་ཟིབེ་ཀྱིསྤྱིསོ་སློསྦྱོབེ་སྦྱོསྦྱོང་དང་ལག་
ལསྐྱེན་མཐརི་ཕྱིསྤྱིན་བྱསོ་པ་དང་། ཀྲུང་དབྱང་གསྤྱི་དམངསོ་ཆསྐྱེན་
བྱ་བེའིསྤྱི་གྲོསྦྱོསོ་ཚཚོགསོ་ཀྱིསྤྱི་དགསྦྱོངསོ་དསྦྱོན་ཁྱསྦྱོན་ཡོསྦྱོངསོ་ནསོ་དངསྦྱོསོ་
འིབེསྐྱེབེསོ་བྱསོ་ཏོསྐྱེ། རིང་ཞིསྤྱིང་གསྤྱི ་དམངསོ་ཆསྐྱེན་བྱ་བེརི་སྔརི་
བེསོ་ཤུགསོ་སྣསྦྱོན་དང་ལསྐྱེགསོ་བེཅིསྦྱོསོ་བེཏོང་ལ། མསྤྱི་དམངསོ་
འིཐུསོ་མསྤྱི་ཚཚོགསོ་ཆསྐྱེན་ལམ་ལུགསོ་ཀྱིསྤྱི་ལསྐྱེགསོ་ཆ་དསྐྱེ་སྔརི་ལསོ་
ལསྐྱེགསོ་པརི་བེཅིསྦྱོསོ་སྐྱོསྦྱོང་ནུསོ་པརི་བེསྒྱུརི་ནསོ། ཁྱསྦྱོན་ཡོསྦྱོངསོ་
ནསོ་སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགསོ་རིསྤྱིང་ལུགསོ་དསྐྱེང་རིབེསོ་ཅིན་གྱིསྤྱི་རྒྱལ་ཁེབེ་ཏུ་
འིགྱུརི་བེའིསྤྱི་མཚཚོ་སྔསྦྱོན་གྱིསྤྱི་ལསྐྱེའུ་ཧུརི་ཐག་གསྤྱིསོ་བྲིསྤྱིསོ། ཞིསྤྱིང་ཆསྐྱེན་
ཏོང་ཨུའིསྤྱི་ཧྲུའུ་ཅིསྤྱིའིམ་ཞིསྤྱིང་ཆསྐྱེན་དམངསོ་ཆསྐྱེན་རྒྱུན་ལསོ་ཨུ་
ཡོསྦྱོན་ལྷན་ཁེང་གསྤྱི་ཀྲུའུ་རིསྐྱེན་ཞིསྤྱིན་ཁྲིང་ཞིསྤྱིང་གསྤྱིསོ་གཏོམ་བེཤེད་
པ་དང་། ཞིསྤྱིང་ཆསྐྱེན་ཏོང་ཨུའིསྤྱི་ཧྲུའུ་ཅིསྤྱི་གཞིསྦྱོན་པའིམ་ཧྲེསྐྱེང་ཀྲང་
ཝུའུ་ཞིའིསྦྱོ་ཅུན་གྱིསྤྱིསོ་མགསྦྱོ་འིཛིཛིན་བྱསོ།
ཞིསྤྱིན་ཁྲིང་ཞིསྤྱིང་གསྤྱིསོ་བེསྟོན་དསྦྱོན། ཏོང་གསྤྱི ་ཚཚོགསོ་ཆསྐྱེན་

བེཅིསྦྱོ་བེརྒྱད་པའིསྤྱི་ཚུན་དུ། སྤྱིསྤྱི་ཁྱབེ་ཧྲུའུ་ཅིསྤྱི་ཞིསྤྱི་ཅིསྤྱིན་ཕིསྤྱིང་གསྤྱིསོ་མསྤྱི་
དམངསོ་འིཐུསོ་མསྤྱི་ཚཚོགསོ་ཆསྐྱེན་ལམ་ལུགསོ་རྒྱུན་འིཁྱསྦྱོངསོ་
དང་འིཐུསོ་ཚང་གཏོསྦྱོང་བེའིསྤྱི་ཐད་ནསོ་གསུང་བེཤེད་གལ་ཆསྐྱེན་
དང་མཆན་བེཀོསྦྱོད་མཛུབེ་སྟོསྦྱོན་གལ་ཆསྐྱེན་རིབེ་དང་རིསྤྱིམ་པ་
གནང་ནསོ། སྤྱིསྤྱི ་ཁྱབེ་ཧྲུའུ་ཅིསྤྱི ་ཞིསྤྱི ་ཅིསྤྱིན་ཕིསྤྱིང་གསྤྱི ་མསྤྱི ་དམངསོ་
འིཐུསོ་མསྤྱི ་ཚཚོགསོ་ཆསྐྱེན ་ལམ་ལུགསོ་རྒྱུན་འིཁྱསྦྱོངསོ ་དང ་
འིཐུསོ་ཚང་གཏོསྦྱོང་བེའིསྤྱི ་སྐོསྦྱོརི་གྱིསྤྱི ་དགསྦྱོངསོ་པ་གལ་ཆསྐྱེན་དསྐྱེ ་
གྲུབེ་ལ། ང་ཚཚོསོ་དུསོ་རིབེསོ་གསོརི་པའིསྤྱི་དམངསོ་ཆསྐྱེན་བྱ་
བེ་ལསྐྱེགསོ་པསྦྱོརི་སྒྲུབེ་པརི་མདུན་སྐྱོསྦྱོད་ཀྱིསྤྱི་ཁེ་ཕྱིསྦྱོགསོ་གསོལ་
པསྦྱོརི་བེསྟོན་པ་དང་གཞིསྤྱི ་རྩའིསྤྱི ་བེསྲུང་བྱ་འིདསྦྱོན་སྤྲོསྦྱོད་བྱསོ།
ཞིསྤྱིང་ཆསྐྱེན་ཏོང་ཨུསོ་དམངསོ་ཆསྐྱེན་བྱ་བེརི་ཁྱསྦྱོན་ཡོསྦྱོངསོ་ནསོ་
མགསྦྱོ ་ཁྲིསྤྱིད་པརི་ཤུགསོ་རྒྱག་པ་དང་། དམངསོ་ཆསྐྱེན་གྱིསྤྱིསོ་
ཁྲིསྤྱིམསོ་ལྟརི་འིགན་དབེང་སྤྱིསྦྱོད་པརི་རྒྱབེ་སྐྱོསྦྱོརི་ཆསྐྱེན་པསྦྱོ་དང་
འིགན་སྲུང་བྱསོ་ཏོསྐྱེ། ཞིསྤྱིང་ཆསྐྱེན་ཡོསྦྱོངསོ་ཀྱིསྤྱི ་དམངསོ་ཆསྐྱེན་བྱ་
བེསོ་རྒྱུན་ཆད་མསྐྱེད་པརི་ཡོརི་སྐྱོསྐྱེད་གསོརི་པ་ལསྐྱེན་པརི་སྐུལ་
འིདསྐྱེད་གཏོསྦྱོང་དགསྦྱོསོ། ཞིསྤྱིང་ཆསྐྱེན་ཡོསྦྱོངསོ་ཀྱིསྤྱི་རིསྤྱིམ་པ་སོསྦྱོ་སོསྦྱོའི ཛི་
དམངསོ་ཆསྐྱེན་དང་རྒྱུན་ལསོ་ཨུ་ཡོསྦྱོན་ལྷན་ཁེང་གསྤྱིསོ་ཏོང་
ཀྲུང་དབྱང་གསྤྱི ་ཇུསོ་ཆསྦྱོད་བེཀོསྦྱོད་སྒྲིསྤྱིག་གལ་ཆསྐྱེན་དང་ཞིསྤྱིང་
ཆསྐྱེན ་ཏོང་ཨུའིསྤྱི ་བྱ་བེའིསྤྱི ་བླང་བྱ་ནན་ཏོན་གྱིསྤྱིསོ་ལག་ལསྐྱེན་
མཐརི་ཕྱིསྤྱིན ་བྱསྐྱེད ་པ ་དང ་ ། ལྷག་བེསོམ་རྣམ་དག་གསྤྱིསོ ་
ཁྲིསྤྱིམསོ་བེཀོསྦྱོད་འིགན་འིཁྲིསྤྱི ་ལག་བེསྟོརི་བྱསྐྱེད་པ། དམངསོ་
ཆསྐྱེན་ནུསོ་པ་འིདསྦྱོན་སྤེསྐྱེལ་གང་ལསྐྱེགསོ་བྱསྐྱེད་པ་བེཅིསོ་ཀྱིསྤྱིསོ།
ཞིསྤྱིང ་ཆསྐྱེན ་ཡོསྦྱོངསོ་ཀྱིསྤྱི ་དམངསོ་གཙོཚོ ་ཁྲིསྤྱིམསོ་སྐྱོསྦྱོང ་འིཛུགསོ་
སྐྲུན་དང་དཔལ་འིབྱསྦྱོརི་དང་སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགསོ་འིཕིསྐྱེལ་རྒྱསོ་ཐད་བྱསོ་
རྗེསྐྱེསོ་གལ་ཆསྐྱེན་འིཇོསྦྱོག་དགསྦྱོསོ།
ཞིསྤྱིན་ཁྲིང་ཞིསྤྱིང་གསྤྱིསོ་ནན་གྱིསྤྱིསོ་བེསྟོན་དསྦྱོན། ཀྲུང་དབྱང་

དམངསོ་ཆསྐྱེན་བྱ་བེའིསྤྱི་གྲོསྦྱོསོ་ཚཚོགསོ་ལ་ལམ་ཚད་རྡོསྦྱོ ་རིསྤྱིང་ལྟ་
བུའིསྤྱི ་དསྦྱོན་སྙིསྤྱིང་ལྡན་ཞིསྤྱིང་། སྤྱིསྤྱི ་ཁྱབེ་ཧྲུའུ་ཅིསྤྱི ་ཞིསྤྱི ་ཅིསྤྱིན་ཕིསྤྱིང་གསྤྱི ་
གསུང་བེཤེད་གལ་ཆསྐྱེན་གྱིསྤྱིསོ། ཀྲུང་གསྦྱོའི ཛི་ཁྱད་ཆསྦྱོསོ་ལྡན་པའིསྤྱི་

སྤྱིསྤྱི ་ཚཚོགསོ་རིསྤྱིང་ལུགསོ་ཀྱིསྤྱི ་དམངསོ་གཙོཚོ ་ཆབེ་སྲིསྤྱིད་དང་མསྤྱི ་
དམངསོ་འིཐུསོ་མསྤྱི་ཚཚོགསོ་ཆསྐྱེན་ལམ་ལུགསོ་ཀྱིསྤྱི་ཆབེ་སྲིསྤྱིད་དསྦྱོན་
སྤྱིསྤྱི་དང་གཞུང་ལུགསོ་དསྦྱོན་སྤྱིསྤྱི། ལག་ལསྐྱེན་དསྦྱོན་སྤྱིསྤྱི་བེཅིསོ་ཕུན་
ཚཚོགསོ་དང་རྒྱ་སྐྱོསྐྱེད་བེཏོང་ལ། དསྐྱེ་ནསྤྱི་མརི་ཁེསྐྱེ་སོསྤྱི་རིསྤྱིང་ལུགསོ་
ཀྱིསྤྱི་བེདསྐྱེན་ལུགསོ་གཟིསྤྱི་འིསྦྱོད་འིཕྲོསྦྱོ་བེའིསྤྱི་རྩ་འིཛིཛིན་རིང་བེཞིསྤྱིན་གྱིསྤྱི་
ཡོསྤྱིག་ཆ་ཞིསྤྱིག་ཡོསྤྱིན། ཀྲུང་དབྱང་གསྤྱི་དམངསོ་ཆསྐྱེན་བྱ་བེའིསྤྱི་གྲོསྦྱོསོ་
ཚཚོགསོ་ཀྱིསྤྱི་དགསྦྱོངསོ་དསྦྱོན་ཤེསྐྱེསོ་རྟསྦྱོགསོ་གཏོསྤྱིང་ཟིབེ་བྱསྐྱེད་དགསྦྱོསོ་
ཤེསྤྱིང་། དུསོ་རིབེསོ་གསོརི་པའིསྤྱི་དམངསོ་ཆསྐྱེན་ལམ་ལུགསོ་ཀྱིསྤྱི་
དསྦྱོན་སྙིསྤྱིང་གལ་ཆསྐྱེན་རྒྱུན་འིཁྱསྦྱོངསོ་དང་འིཐུསོ་ཚང་དུ་གཏོསྦྱོང་བེ་
དང་། དམངསོ་ཆསྐྱེན་བྱ་བེའིསྤྱི ་མཛུབེ་སྟོསྦྱོན་དགསྦྱོངསོ་དསྦྱོན་ལ་
ཤུགསོ་སྣསྦྱོན་དང་ལསྐྱེགསོ་བེཅིསྦྱོསོ་གཏོསྦྱོང་བེ། ལསོ་འིགན་གཙོཚོ་
བེསྦྱོ ་དང ་འིཕིསྐྱེལ ་རྒྱསོ་ཀྱིསྤྱི ་བེརྒྱུད་རིསྤྱིམ ་ཡོསྦྱོངསོ་མསྤྱི ་དམངསོ་
དམངསོ་གཙོཚོ་ཡོསྤྱིན་པའིསྤྱི་ངསྦྱོ་བེསྦྱོ་དང་བླང་བྱ་ཡོང་དག་པརི་ཁེསྦྱོང་
དུ ་ཆུད ་པ ་བེཅིསོ་བྱསོ་ནསོ། དུསོ་རིབེསོ་གསོརི་པའིསྤྱི ་
དམངསོ་ཆསྐྱེན་བྱ་བེའིསྤྱི་ཆབེ་སྲིསྤྱིད་རིང་རྟསྦྱོགསོ་དང་བེསོམ་བླསྦྱོའི ཛི་
རིང་རྟསྦྱོགསོ། འིགུལ་སྐྱོསྦྱོད་རིང་རྟསྦྱོགསོ་བེཅིསོ་ལསྐྱེགསོ་པསྦྱོརི་
སྒྲུབེ་པ་དངསྦྱོསོ་གནསོ་ཇོསྐྱེ་དྲོག་ཏུ་གཏོསྦྱོང་དགསྦྱོསོ། དམངསོ་ཆསྐྱེན་
བྱ ་བེའིསྤྱི ་སྤུསོ་ཚད་དང ་ཆུ ་ཚད་ཁྱསྦྱོན ་ཡོསྦྱོངསོ་ནསོ་མཐསྦྱོརི ་
འིདསྐྱེགསོ་བེཏོང་ནསོ། བེརྒྱུད་རིསྤྱིམ་ཡོསྦྱོངསོ་སུ་མསྤྱི ་དམངསོ་
དམངསོ་གཙོཚོ་ཡོསྤྱིན་པ་འིཕིསྐྱེལ་རྒྱསོ་དང་འིཐུསོ་ཚང་དུ་གཏོསྦྱོང་
བེ་དང་། ཁྱསྦྱོན་ཡོསྦྱོངསོ་ནསོ་རྩ་ཁྲིསྤྱིམསོ་ལག་ལསྐྱེན་མཐརི་ཕྱིསྤྱིན་
དང་ལག་བེསྟོརི་བྱསྐྱེད་པའིསྤྱི་ཁྲིསྦྱོད་སྤུསོ་ཚད་མཐསྦྱོ་བེའིསྤྱི་ཁྲིསྤྱིམསོ་
འིཛུགསོ་པརི་སྐུལ་སྤེསྐྱེལ་བྱསྐྱེད་དགསྦྱོསོ་ལ། ཡོང་དག་ནུསོ་ལྡན་
གྱིསྤྱི་ཁྲིསྤྱིམསོ་ལྟརི་ལྟ་སྐུལ་ལག་བེསྟོརི་བྱསྐྱེད་པ་དང་། ཁྲིསྤྱིམསོ་
ལྟརི་གཏོན་འིབེསྐྱེབེསོ་དང་བེསྐོསྦྱོ ་འིཐསྐྱེན་བྱ་བེ་ལསྐྱེགསོ་པསྦྱོརི་
བེསྒྲུབེསོ་ནསོ། དམངསོ་ཆསྐྱེན་འིཐུསོ་མསྤྱིའིསྤྱི་ནུསོ་པ་འིདསྦྱོན་སྤེསྐྱེལ་
གང་ལསྐྱེགསོ་བྱསོ་ཏོསྐྱེ ། དུསོ་རིབེསོ་གསོརི་པའིསྤྱི ་ཞིསྤྱིང ་ཆསྐྱེན་
ཡོསྦྱོངསོ་ཀྱིསྤྱི་དམངསོ་ཆསྐྱེན་བྱ་བེ་སྤུསོ་ཚད་མཐསྦྱོན་པསྦྱོསོ་འིཕིསྐྱེལ་
རྒྱསོ་འིགྲོསྦྱོ་བེརི་སྐུལ་འིདསྐྱེད་གཏོསྦྱོང་དགསྦྱོསོ། ཏོང་གསྤྱིསོ་དམངསོ་
ཆསྐྱེན་བྱ་བེརི་ཁྱསྦྱོན་ཡོསྦྱོངསོ་ནསོ་མགསྦྱོ་ཁྲིསྤྱིད་པ་རྒྱུན་འིཁྱསྦྱོངསོ་དང་།
ཞིསྤྱི་ཅིསྤྱིན་ཕིསྤྱིང་གསྤྱི་དུསོ་རིབེསོ་གསོརི་པའིསྤྱི་ཀྲུང་གསྦྱོའི ཛི་ཁྱད་ཆསྦྱོསོ་
ལྡན་པའིསྤྱི་སྤྱིསྤྱི་ཚཚོགསོ་རིསྤྱིང་ལུགསོ་ཀྱིསྤྱི་དགསྦྱོངསོ་པསོ་ཞིསྤྱིང་ཆསྐྱེན་
ཡོསྦྱོངསོ་ཀྱིསྤྱི་དམངསོ་ཆསྐྱེན་བྱ་བེརི་གཅིསྤྱིག་འིདསྦྱོམསོ་དང་མཛུབེ་
སྟོསྦྱོན་བྱསྐྱེད་པ་རྒྱུན་འིཁྱསྦྱོངསོ། ཏོང་གསྤྱིསོ་དམངསོ་ཆསྐྱེན་བྱ་བེརི་
མགསྦྱོ་ཁྲིསྤྱིད་པའིསྤྱི་ལམ་ལུགསོ་ནང་རྐྱེསྐྱེན་འིཐུསོ་ཚང་དང་དངསྦྱོསོ་
འིབེསྐྱེབེསོ་བེཅིསོ་བྱསོ་ནསོ།“ གཏོན་འིཁེསྐྱེལ་གཉསྤྱིསོ”ཀྱིསྤྱི་
ཐག་གཅིསྦྱོད་རིང་བེཞིསྤྱིན་གྱིསྤྱི་དསྦྱོན་སྙིསྤྱིང་ལ་ཤེསྐྱེསོ་རྟསྦྱོགསོ་གཏོསྤྱིང་
ཟིབེ ་ དང ་ ། བླསྦྱོ ་ བེརྟན ་ འིགྱུརི ་མསྐྱེ ད ་ཀྱིསྤྱི སོ“ སྲུང ་སྐྱོསྦྱོ ང ་
གཉསྤྱིསོ”ལསྐྱེགསོ་པསྦྱོརི་སྒྲུབེ་དགསྦྱོསོ། ཞིསྤྱིང་ཆསྐྱེན་ཡོསྦྱོངསོ་ཀྱིསྤྱི་རིསྤྱིམ་
པ་སོསྦྱོ ་སོསྦྱོའི ཛི་དམངསོ་ཆསྐྱེན་དང་རྒྱུན་ལསོ་ཨུ་ཡོསྦྱོན་ལྷན་ཁེང་
གསྤྱིསོ་རིང་སྟོསྐྱེང་གསྤྱི་འིཛུགསོ་སྐྲུན་ལ་ཤུགསོ་བེརྒྱབེ་ནསོ། ཆབེ་
སྲིསྤྱིད་འིཛུགསོ་སྐྲུན་དང་རྩ་འིཛུགསོ་འིཛུགསོ་སྐྲུན། ལམ་
ལུགསོ་འིཛུགསོ་སྐྲུན། སྤྱིསྦྱོད་ཚུལ་འིཛུགསོ་སྐྲུན་བེཅིསོ་རྒྱུན་
མཐུད་ཀྱིསྤྱིསོ་ལསྐྱེགསོ་པསྦྱོརི་བེཟུང་ནསོ། ཕུལ་དུ་བྱུང་བེའིསྤྱི་གྲུབེ་
འིབྲིསོ་ཀྱིསྤྱིསོ་ཏོང་གསྤྱི ་ཚཚོགསོ་ཆསྐྱེན་ཉསྤྱི ་ཤུ་པ་རྒྱལ་ཁེའིསྤྱི ་ངང་
འིཚཚོགསོ་པརི་བེསུ་མ་བྱསྐྱེད་དགསྦྱོསོ།
ཝུའུ་ཞིའིསྦྱོ་ཅུན་གྱིསྤྱིསོ་མགསྦྱོ་འིཛིཛིན་བྱསྐྱེད་སྐོབེསོ་བེསྟོན་དསྦྱོན།

ཐསྐྱེངསོ་འིདསྤྱིའིསྤྱི ་གྲོསྦྱོསོ་ཚཚོགསོ་ཀྱིསྤྱི་དགསྦྱོངསོ་དསྦྱོན་སློསྦྱོབེ་སྦྱོསྦྱོང་དང་
ཤེསྐྱེསོ་རྟསྦྱོགསོ་གཏོསྤྱིང་ཟིབེ་བྱསྐྱེད་པ་དང་ལག་ལསྐྱེན་མཐརི་ཕྱིསྤྱིན་
དང་དངསྦྱོསོ་འིབེསྐྱེབེསོ་ལསྐྱེགསོ་པསྦྱོ་བྱསྐྱེད་དགསྦྱོསོ། ཆབེ་སྲིསྤྱིད་ཀྱིསྤྱི ་
ལངསོ་གནསོ་མཐསྦྱོརི་འིདསྐྱེགསོ་བེཏོང་སྟོསྐྱེ་དསྦྱོན་འིཁྱསྦྱོལ་བྱསྐྱེད་པ་
དང་། ཞིསྤྱིང་ཆསྐྱེན་ཡོསྦྱོངསོ་ཀྱིསྤྱི་རིསྤྱིམ་པ་སོསྦྱོ་སོསྦྱོའི ཛི་ཏོང་ཨུ་དང་སྡེསྐྱེ་ཁེག་
སོསྦྱོ་སོསྦྱོསོ“གཏོན་འིཁེསྐྱེལ་གཉསྤྱིསོ”ཀྱིསྤྱི་ཐག་གཅིསྦྱོད་རིང་བེཞིསྤྱིན་
གྱིསྤྱི ་དསྦྱོན ་སྙིསྤྱིང ་དང“ སྲུང་སྐྱོསྦྱོང ་གཉསྤྱིསོ”མཐའི་གཅིསྤྱིག་ཏུ ་
ལསྐྱེགསོ་པསྦྱོརི་སྒྲུབེ་པའིསྤྱི་ཆབེ་སྲིསྤྱིད་ཀྱིསྤྱི་ལངསོ་གནསོ་ལ་ཤེསྐྱེསོ་
རྟསྦྱོགསོ་གཏོསྤྱིང་ཟིབེ་བྱསྐྱེད་པ། གནསོ་བེབེ་གསོརི་པ་དང་ལསོ་
འིགན་གསོརི་པ། བླང་བྱ་གསོརི་པ་བེཅིསོ་ཡོང་དག་པརི་
དམ་འིཛིཛིན་བྱསོ་ནསོ། བེསོམ་སྦྱོསྦྱོརི་གཉསྤྱིསོ་ཏོང་ཀྲུང་དབྱང་གསྤྱི་
ཇུསོ་ཆསྦྱོད་བེཀོསྦྱོད་སྒྲིསྤྱིག་དང་ཞིསྤྱིང་ཆསྐྱེན་ཏོང་ཨུའིསྤྱི་བྱ་བེའིསྤྱི་བླང་བྱ་
དང་གཅིསྤྱིག་གྱུརི་ཡོསྦྱོང་བེརི་བྱསྐྱེད་པ་དང་། དྲོང་འིཛིཛིན་གསོརི་
སྐྲུན་བྱསྐྱེད་སྐོབེསོ་དུསོ་རིབེསོ་གསོརི་པའིསྤྱི་དམངསོ་ཆསྐྱེན་བྱ་
བེའིསྤྱི ་སྤུསོ་ཚད ་དང ་ཆུ ་ཚད ་རྒྱུན་ཆད ་མསྐྱེད ་པརི ་མཐསྦྱོརི ་
འིདསྐྱེགསོ་བེཏོང་ནསོ། མསྤྱི་དམངསོ་འིཐུསོ་མསྤྱི་ཚཚོགསོ་ཆསྐྱེན་ལམ་
ལུགསོ་ཀྱིསྤྱི་ལསྐྱེགསོ་ཆ་དསྐྱེ་མཚཚོ་སྔསྦྱོན་བེཅིསྦྱོསོ་སྐྱོསྦྱོང་དང་སྲིསྤྱིད་གཉསྐྱེརི་
སྐོསྦྱོརི་གྱིསྤྱི་གྲུབེ་འིབྲིསོ་དངསྦྱོསོ་སུ་འིགྱུརི་བེརི་སྐུལ་འིདསྐྱེད་གཏོསྦྱོང་
དགསྦྱོསོ་ལ། ཞིསྤྱིང་ཆསྐྱེན་ཏོང་གསྤྱི་འིཐུསོ་མསྤྱི་ཚཚོགསོ་ཆསྐྱེན་ཐསྐྱེངསོ་
བེཅུ་བེཞིསྤྱི་པསོ་གཏོན་འིཁེསྐྱེལ་བྱསོ་པའིསྤྱི་འིཆརི་གཞིསྤྱི་ཡོག་པསྦྱོ་
མངསྦྱོན་འིགྱུརི་ཡོསྦྱོང་ཆསྐྱེད། སྟོསྦྱོབེསོ་ཤུགསོ་གཅིསྤྱིག་ཏུ་བེསྒྲིསྤྱིལ་བེ་
དང་འིགན་སྲུང་འིདསྦྱོན་སྤྲོསྦྱོད་བྱསྐྱེད་དགསྦྱོསོ། ལསོ་འིགན་གཙོཚོ་
བེསྦྱོརི་དམསྤྱིགསོ་ཏོསྐྱེ ་དསྦྱོན་འིཁྱསྦྱོལ་བྱསྐྱེད་པ་དང་། ཞིསྤྱིང་ཆསྐྱེན་ཏོང་
ཨུསོ་བེཏོསྦྱོན་པའིསྤྱི《ལག་བེསྟོརི་ཇུསོ་གཞིསྤྱི》ལ་དམསྤྱིགསོ་ནསོ།
གནད་དསྦྱོན་གྱིསྤྱི་ཕྱིསྦྱོགསོ་སྟོསྦྱོན་དང་དམསྤྱིགསོ་འིབེསྐྱེན་གྱིསྤྱི་ཕྱིསྦྱོགསོ་
སྟོསྦྱོན། མཇུག་འིབྲིསོ་ཀྱིསྤྱི ་ཕྱིསྦྱོགསོ་སྟོསྦྱོན་བེཅིསོ་རྒྱུན་འིཁྱསྦྱོངསོ་
བྱསོ་ནསོ། བྱ་བེའིསྤྱི་བྱསྐྱེད་ཐབེསོ་ཇོསྐྱེ་དྲོག་དང་ལསོ་འིགན་ཞིསྤྱིབེ་
ཐསྦྱོ་བེཙུགསོ་ཏོསྐྱེ། སྣ་རིསྐྱེ་རིསྐྱེ་བེཞིསྤྱིན་དུ་དསྦྱོན་འིཁྱསྦྱོལ་བྱསྐྱེད་པ་དང་བྱསྐྱེ་
བྲིག་འིཛིཛིན་པ། གནད་ལ་ཁེསྐྱེལ་བེརི་བེཟུང་ནསོ། སྔརི་ལསོ་
མཐསྦྱོ་བེའིསྤྱི་ཚད་གཞིསྤྱི་དང་སྔརི་ལསོ་མཐསྦྱོ་བེའིསྤྱི་ལསོ་ཆསྦྱོད། སྔརི་
ལསོ་མཐསྦྱོ་བེའིསྤྱི་སྤུསོ་ཚད་བེཅིསོ་ཀྱིསྤྱིསོ་བྱ་བེ་སོསྦྱོ་སོསྦྱོ་དསྦྱོན་ཐསྦྱོག་ཏུ་
འིཁྱསྦྱོལ་བེརི་བྱསྐྱེད་དགསྦྱོསོ། བྱ་བེའིསྤྱི ་སྡེསྦྱོམ་ཤུགསོ་གཅིསྤྱིག་ཏུ་
བེསྡུསོ་ཏོསྐྱེ་དསྦྱོན་འིཁྱསྦྱོལ་བྱསྐྱེད་དགསྦྱོསོ་ལ། ཞིསྤྱིང་ཆསྐྱེན་ཡོསྦྱོངསོ་ཀྱིསྤྱི་
རིསྤྱིམ་པ་སོསྦྱོ་སོསྦྱོའི ཛི་ཏོང་ཨུ་དང་སྲིསྤྱིད་གཞུང་གསྤྱིསོ་དམངསོ་ཆསྐྱེན་
ལསོ་ཁུངསོ་ཀྱིསྤྱིསོ་བྱ་བེ་སྒྲུབེ་པརི་ནུསོ་པ་འིདསྦྱོན་སྤེསྐྱེལ་བྱསྐྱེད་པ་
དང་ཆ་རྐྱེསྐྱེན་ལསྐྱེགསོ་པསྦྱོ་བེསྐྲུན་ནསོ། དམངསོ་ཆསྐྱེན་དང་རྒྱུན་
ལསོ་ཨུ་ཡོསྦྱོན་ལྷན་ཁེང་གསྤྱིསོ་ཁྲིསྤྱིམསོ་ལྟརི་ལྟ་སྐུལ་དབེང་ཆ་
སྤྱིསྦྱོད ་པརི་རྒྱབེ་སྐྱོསྦྱོརི ་དང་འིགན་སྲུང་བྱསྐྱེད ་དགསྦྱོསོ ་ཤེསྤྱིང ་ །
སོསྐྱེམསོ་ཤུགསོ་གཅིསྤྱིག་སྒྲིསྤྱིལ་སྒོསྦྱོསོ་ཞིསྤྱིང་ཆསྐྱེན་ཡོསྦྱོངསོ་ཀྱིསྤྱི་དམངསོ་
ཆསྐྱེན་བྱ་བེ་སྐོསོ་རིསྤྱིམ་གསོརི་པ་ཞིསྤྱིག་ཏུ་སྤེསྦྱོ ་བེ་དང་རྣམ་པ་
གསོརི་པ་ཞིསྤྱིག་བེཏོསྦྱོད་པརི་མཉམ་དུ་སྐུལ་སྤེསྐྱེལ་བྱསྐྱེད་དགསྦྱོསོ།
ཞིསྤྱིང་ཆསྐྱེན་དམངསོ་ཆསྐྱེན་རྒྱུན་ལསོ་ཨུ་ཡོསྦྱོན་ལྷན་ཁེང་

གསྤྱི ་ཏོང་ཙུའུ་ཧྲུའུ་ཅིསྤྱིའིམ་ཀྲུའུ་རིསྐྱེན་གཞིསྦྱོན་པ་ཡུསོ་ཚུང་ལསྐྱེ ་
ཡོསྤྱིསོ་ཞིསྤྱིང་ཆསྐྱེན་ཏོང་ཨུའིསྤྱི《〈ཀྲུང་དབྱང་གསྤྱི་དམངསོ་ཆསྐྱེན་
བྱ ་བེའིསྤྱི ་གྲོསྦྱོསོ ་ཚཚོགསོ་ཀྱིསྤྱི ་ལསོ་འིགན་གཙོཚོ ་བེསྦྱོ ་དང ་ལསོ་
བེགསྦྱོསོ་ཇུསོ་གཞིསྤྱི〉སྐོསྦྱོརི་གྱིསྤྱི་ལག་བེསྟོརི་ཇུསོ་གཞིསྤྱི》གསོལ་
བེཤེད་བྱསོ། །

ཞིཞིང་ཆེཆེན་ཏང་ཨུའིཞི་དམངས་ཆེཆེན་བྱ་བའིཞི་གྲོཕྱོས་ཚོཚོགས་འིཚོཚོགས་པ།
ཞིན་ཁྲང་ཞིང་གིས་གཏམ་བཤད་པ་དང་། ཝུའུ་ཞའོ་ཅུན་གྱིས་མགོ་འཛིན་བྱས།


