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ཕྱོཕྱོགས་འདུས་གསར་འགྱུར།

ཡུལ་ཤུལ་བསྟོདེ་རིབྲིགིས་རིངོ་སྐྱོསྟོངོ་ཁུལ་འིབྲིབྲི་སྟོསྟོདེ་རྫོསྟོངོ་ཞེསྐྱེས་
གླེསྐྱེངོ་ནི། མབྲི་རྣམས་ཀྱིབྲི་བློསྟོ་ངོསྟོརི་དེསྐྱེ་ནིབྲི་གིནིའི་བསྟོའི འི་ཡུལ་གྲུ་ཞེབྲིགི་དེངོ་
ཡུལ་མཐོའི་འིཁོསྟོབ་ཅིབྲིགི་ཡིབྲིནི་པོའིབྲི་བགི་ཆིགིས་འིཁོསྟོརི་ཡིསྟོངོ་ངོསྐྱེས།
འིབྲིབྲི་སྟོསྟོདེ་རྫོསྟོངོ་ལ“འིབྲིབྲི་ཆུའིབྲི་འིབྱུངོ་ཁུངོས་དེངོ་འིབྲུགི་མསྟོའི འི་

ཕོ་ས། ནིསྟོརི་ནིགི་གིབྲི་ཕོ་ས། གླུ་གིརི་གྱིབྲི་ཕོ་ཡུལ། སྐྱོསྐྱེ་ཁོམས་ཀྱིབྲི་
འིབྱུངོ་གིནིས། སྲསྟོགི་ཆིགིས་ཀྱིབྲི་བསྟོབྲི་གིནིས། ཐོངོ་བསྟོདེ་གིནིའི་
ལམ”སསྟོགིས་གྲིགིས་པོ་འིབརི་བའིབྲི་མཚནི་སྙནི་མངོ་པོསྟོ་མཆིབྲིས་
པོའིབྲི་མཚུངོས་སུ།“དེཔོལ་འིབྱསྟོརི་དེབུལ་ཞེབྲིངོ་ནིསྟོརི་ཤུགིས་ཞེནི་
པོ། འིགྲིབྲིམ་འིགྲུལ་སྟོབས་བདེསྐྱེ་མབྲིནི་པོ། ཆི་འིཕྲིབྲིནི་མབྲི་ཐོསྟོནི་པོ།
རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱིབྲིས་དེབུལ་སྐྱོསྟོརི་གིཙོཙོ་གིནིདེ་རྫོསྟོངོ་དུ་གིཏོནི་འིཁོསྐྱེལ་བྱས་
པོ”བཅིས“ དེབུལ་ཞྭ”ཡིངོ་མནིབས་ཡིསྟོདེ།“ དེབུལ་
ཕོསྟོངོས”ཞེསྐྱེས་པོ་དེསྐྱེས་འིབྲིབྲི་སྟོསྟོདེ་རྫོསྟོངོ་གིབྲི་རིབྲིགིས་སསྟོ་སསྟོའི འི་མངོ་ཚཙོགིས
43418ཡིསྟོངོས་སུ་བཅིབྲིངོས་ཡིསྟོདེ་ཅིབྲིངོ་། གིནིདེ་ཁོསྐྱེལ་དེབུལ་ཐོརི་
བྱ་བ་མགིསྟོ་བརྩམས་པོའིབྲི་ཚུནི་དུ། དེབུལ་ཕོསྟོངོས་ཁྱིབྲིམ་ཚངོ3625
ཡིབྲི་དེབུལ་ཕོསྟོངོས་མབྲི་འིབསྟོརི10771ལ་ཚགིས་བཙུགིས་བྱངོ་སྒྲིབྲིགི་
བྱས་ཡིསྟོདེ།
ཁྱིསྟོནི་ཡིསྟོངོས་ནིས་འིབྱསྟོརི་འིབྲིབྲིངོ་སྤྱིབྲི་ཚཙོགིས་བསྐྲུནི་པོའིབྲི་ལམ་དུ་

གིཅིབྲིགི་ཀྱིངོ་ཆིདེ་མབྲི་རུངོ་། དུས་དེ་ལྟ། ལསྟོ་ཟླའིབྲི་ཆིརི་རླུངོ་བརྒྱུདེ་
འིསྟོངོས་པོའིབྲི་ཡུལ་གྲུ་འིདེབྲི་རུ།“དེབུལ་ཐོརི་འིགིགི་སྒྲིསྟོལ”སྐུལ་
སྤེསྐྱེལ་བྱསྐྱེདེ་པོ་དེངོ་བསྟུནི་ནིས་སྐྱོསྐྱེ་སྟོསྟོབས་གིསརི་པོ་ཞེབྲིགི་འིབརི་གྱིབྲིནི་
ཡིསྟོདེ། རྫོསྟོངོ་ཨུའིབྲི་ཧྲུའུ་ཅིབྲི་རིསྐྱེནི་པོའིསྟོ་ཡིསྟོནི་གྱིབྲིས“རིབྲིགིས་སསྟོ་སསྟོའི འི་
མངོ་ཚཙོགིས་ལ་སྔརི་ལས་བདེསྐྱེ་སྐྱོབྲིདེ་ལྡནི་པོའིབྲི་འིཚཙོ་བ་རིསྟོལ་ཏུ་
འིཇུགི་རྒྱུ་ནིབྲི། འིབྲིབྲི་སྟོསྟོདེ་རྫོསྟོངོ་གིབྲི་རིབྲིམ་པོ་སསྟོ་སསྟོའི འི་ཏོངོ་སྲབྲིདེ་ལས་བྱསྐྱེདེ་
པོའིབྲི་ལྷསྟོདེ་པོ་མསྐྱེདེ་པོའིབྲི་རིསྐྱེ་སྙསྐྱེགི་ཡིབྲིནི་ལ། དེསྐྱེ་བས་ཀྱིངོ་རིབྲིགིས་སསྟོ་
སསྟོའི འི་མབྲི་དེམངོས་མངོ་ཚཙོགིས་ཀྱིབྲི་རིསྐྱེ་གིཞེགི་ནིནི་མསྟོ་ཡིབྲིནི། དེསྐྱེ་
རིབྲིངོ་། འིབྲིབྲི་ཆུའིབྲི་འིབྱུངོ་ཁུངོས་སུ་སྐྱོསྟོདེ་པོའིབྲི་ཚཚེ་ནི། མབྲིགི་ནིངོ་དུ་ལྷུངོ་
བ་ནིབྲི་འིགྱུརི་ལྡསྟོགི་དེངོ་རྣམ་པོ་གིསརི་པོ་རྐྱངོ་རྐྱངོ་ཡིབྲིནི་ལ།
དེབུལ་ཐོརི་འིགིགི་སྒྲིསྟོལ་ནིབྲི་མབྲི་རིསྐྱེ་རིསྐྱེའིབྲི་ཟུངོས་ཁྲིགི་ལ་སབྲིམ་པོའིབྲི་
ལས་འིགིནི་དེངོ་ཐོསྐྱེགི ་ཁུརི་དུ ་གྱུརི་དེངོ་འིགྱུརི་མུས་སུ་
མཆིབྲིས”ཞེསྐྱེས་བཤིདེ་བྱུངོ་།
ཏོངོཏོངོ་་གིབྲིགིབྲི་་འིཛུགིསའིཛུགིས་་སྐྲུནིསྐྲུནི་་གྱིབྲིསགྱིབྲིས་་སྣསྣ་་དྲིངོསདྲིངོས་་ནིསནིས།། དེབུལདེབུལ་་ཐོརིཐོརི་་

བསམབསམ་་བློསྟོའི འིབློསྟོའི འི““རྨངོརྨངོ་་རྡོསྟོརྡོསྟོ””སྲསྲ་་བརྟནིབརྟནི་་དུདུ་་བཏོངོབཏོངོ་་བབ།།
“དེབུལ་ཐོརི་འིགིགི་སྒྲིསྟོལ་མཐོའི་མཇུགི་གིབྲི་གིདེསྟོངོ་མཆིསྟོངོ་

དུས་རིབྲིམ་དུ་སླསྐྱེབས་པོས། འིབྲིབྲི་སྟོསྟོདེ་རྫོསྟོངོ་གིབྲིས‘ཡུས་གུངོ་གིབྲིས་རིབྲི་
བསྟོ་སྤེསྟོ་བའིབྲི་བློསྟོ་སྤེསྟོབས་བཞེསྐྱེངོས་ནིས། དེམབྲིགིས་འིབསྐྱེནི་དེམ་དུ་
བཟུངོ་ཐོསྟོགི དེཀའི་སྒྲུབ་དེངོསྟོས་སྒྲུབ་ཀྱིབྲིས་དེབུལ་ཐོརི་འིགིགི་སྒྲིསྟོལ་
ཐོདེ་མཐོའི་གིཅིབྲིགི་ཏུ་རྒྱལ་ཁོ་ལསྐྱེནི་པོ’ནིབྲི་སྔ་མསྟོ་ནིས་ཁོ་གིཡིངོ་
ཙོམ་དུ་གྱུརི་མསྐྱེདེ། ”འིབྲིབྲི་སྟོསྟོདེ་རྫོསྟོངོ་གིབྲི་རྫོསྟོངོ་དེཔོསྟོནི་ནིནི་དེབྱངོ་
གིབྲིས“ དེབུལ་སྐྱོསྟོརི་བྱ་བ་ནིབྲི་སྣསྐྱེ་མངོ་རྙོསྟོགི་འིཛའིངོ་དེངོ་ལྡནི་པོས།
གིཞེབྲི་རིབྲིམ་གྱིབྲི་ཏོངོ་གིབྲི་འིཛུགིས་སྐྲུནི་ལ་ཤུགིས་སྣསྟོནི་པོ་ནིབྲི་ཧ་ཅིངོ་
གིནིདེ་འིགིགི་ཅིབྲིགི་རིསྐྱེདེ། གིཞེབྲི་རིབྲིམ་ཏོངོ་རྩ་འིཛུགིས་ཀྱིབྲི་བཙོནི་
རྫོསྟོངོ་ལྟ་བུའིབྲི་ནུས་པོ་དེངོ་རྩ་འིཛུགིས་ཀྱིབྲི་ནུས་པོ། སྣསྐྱེ་ཁྲིབྲིདེ་ཀྱིབྲི་ནུས་
པོ་བཅིས་འིདེསྟོནི་སྤེསྐྱེལ་གིངོ་ལསྐྱེགིས་བྱས་ཚཚེ། དེ་གིཟསྟོདེ་རྒྱུནི་ཆིདེ་
མསྐྱེདེ་པོརི་འིགིགི་སྒྲིསྟོལ་དེཀའི་སསྐྱེལ་བྱསྐྱེདེ་ཐུབ། གིནིས་བབ་
གིསརི་པོའིབྲི་འིསྟོགི གིནིདེ་ཁོསྐྱེལ་དེབུལ་སྐྱོསྟོརི་དེངོ་གིནིདེ་ཁོསྐྱེལ་དེབུལ་
ཐོརི་གྱིབྲི་སྲབྲིདེ་ཇུས་དེངོ་བྱསྐྱེདེ་ཐོབས་སྣ་ཚཙོགིས་དེངོསྟོས་འིབསྐྱེབས་དེསྟོནི་
ཐོསྟོགི་ཏུ་འིཁྱིསྟོལ་བརི་སྐུལ་འིདེསྐྱེདེ་གིཏོསྟོངོ་དེགིསྟོས་ནི། གིཞེབྲི་རིབྲིམ་གྱིབྲི་
ཏོངོ་གིབྲི་འིཛུགིས་སྐྲུནི་དེངོ་དེབུལ་སྐྱོསྟོརི་གིཉབྲིས་དུས་མཉམ་དུ་སྐུལ་
སྤེསྐྱེལ་དེངོ་ཕོནི་ནུས་ལྡནི་པོའིབྲི་སྒོསྟོ་ནིས་ཟུངོ་དུ་འིབྲིསྐྱེལ་བ་རྒྱུནི་
འིཁྱིསྟོངོས་བྱསྐྱེདེ་དེགིསྟོས”ཟསྐྱེརི།

འིབྲིབྲི་སྟོསྟོདེ་རྫོསྟོངོ་ནིབྲི་མཚཙོ་སྔསྟོནི་ཞེབྲིངོ་ཆིསྐྱེནི་གྱིབྲི་རིངོ་བྱུངོ་ཁོསྟོརི་ཡུགི་
ཞེནི་པོ་དེངོ་ཤིབྲིནི་ཏུ་དེབུལ་བའིབྲི་ས་ཁུལ་གྲིས་ཤིབྲིགི་ཡིབྲིནི། དེབུལ་
ཕོསྟོངོས་ལ་མཚཙོནི་ནིས་བཤིདེ་ནི། དེཔོལ་འིབྱསྟོརི་གྱིབྲིས་ཕོསྟོངོས་པོ་ནིབྲི་
ཕྱོསྟོགིས་རིསྐྱེ་ཙོམ་ཏོསྐྱེ། ནིངོ་གིནིས་ཀྱིབྲི་རྒྱུ་རྐྱསྐྱེནི་ནིབྲི་བློསྟོ་སྤེསྟོབས་ཀྱིབྲིས་དེབསྐྱེནི་
ཞེབྲིངོ་དེགིསྟོས་ངོསྐྱེས་ཀྱིབྲི་རིབྲིགི་གིནིས་ཤིསྐྱེས་བྱ་མསྐྱེདེ་པོ་དེསྐྱེ་ཡིབྲིནི་པོས།
དེབུལ་ཐོརི་འིགིགི་སྒྲིསྟོལ་གྱིབྲི་འིཐོབ་མསྟོ་ལསྐྱེགིས་པོསྟོ་ཞེབྲིགི་ཇབྲི་ལྟརི་རྒྱགི་
པོརི། བསམ་བློསྟོའི འི་ཁྲིབྲིདེ་སྟོསྟོནི་དེངོ་སྲབྲིདེ་ཇུས་སྒྲིསྟོགི་འིགྲིསྐྱེལ་ནིབྲི་ལྷགི་ཏུ་
གིལ་ཆིསྐྱེའིསྟོ།།
འིབྲིབྲི་སྟོསྟོདེ་རྫོསྟོངོ་གིབྲིས་སྲབྲིདེ་ཇུས་དྲིབྲིལ་སྒྲིསྟོགི་དེངོ་ལྟ་སྐུལ་ཞེབྲིབ་

བཤིསྐྱེརི་བྱསྐྱེདེ་པོ་ཟུངོ་འིབྲིསྐྱེལ་བྱས་ནིས། སྐོདེ་འིཕྲིབྲིནི་དེངོ་འིཕྲིབྲིནི་
ཕྲིནི། དྲི་ཚའིགིས་སསྟོགིས་སྨྱནི་བྱདེ་ཀྱིབྲི་བརྒྱུདེ་སྒྲིསྟོགི་ཁྱིབ་རྒྱ་ཆིསྐྱེ་བ་དེངོ་
མགྱིསྟོགིས་ཚདེ་མྱུརི་བའིབྲི་ཁྱིདེ་ཆིསྟོས་བསྐྱེདེ་སྤྱིསྟོདེ་གིངོ་ལསྐྱེགིས་བྱས་ནིས།
ཏོངོ་གིབྲི་འིཛུགིས་སྐྲུནི་གྱིབྲིས་དེབུལ་ཐོརི་མདུནི་དུ་སྐུལ་བ་དེངོ་།
སྒྲིསྟོགི་འིགྲིསྐྱེལ་ལ་བརྟསྐྱེནི་ནིས་འིགྱུརི་ལྡསྟོགི་འིབྱུངོ་བརི་སྐུལ་འིདེསྐྱེདེ་
བཏོངོ་།“ དེཀའི་སྤྱིདེ་ལས་སྐྲུནི”དེངོ“ དེབུལ་ཐོརི་བརྩསྟོནི་
ལསྐྱེནི”“དྲིབྲིནི་གིཟསྟོའི འི་འིབདེ་སྐྱོསྟོདེ”སསྟོགིས་བསམ་བློསྟོའི འི་སླསྟོབ་གིསསྟོ་
བརྒྱུདེ་དེསྐྱེ། དེབུལ་ཕོསྟོངོས་མངོ་ཚཙོགིས་ཀྱིབྲིས་ཏོངོ་ལ་དྲིབྲིནི་གིཟསྟོ་བ་
དེངོ་ཏོངོ་གིབྲི་གིསུངོ་ལ་ཉནི་པོ། ཏོངོ་གིབྲི་རྗེསྐྱེས་སུ་འིབྲིངོ་བ་བཅིས་ལ་
ཁྲིབྲིདེ་སྟོསྟོནི་བྱས་ནིས། ཏོངོ་གིབྲི་སྲབྲིདེ་ཇུས་རིསྐྱེ་རིསྐྱེ་མངོ་ཚཙོགིས་ལ་
བསྒྲིགིས་པོ་ནིབྲི། ལམ་སྟོསྟོནི་གྱིབྲི་སྒྲིསྟོནི་མསྐྱེ་ཞེབྲིགི་དེངོ་འིདྲི་བརི་དེབུལ་
ཕོསྟོངོས་མངོ་ཚཙོགིས་དེབུལ་ཐོརི་ཕྱུགི་བསྒྱུརི་བྱསྐྱེདེ་པོའིབྲི་རིསྐྱེ་བའིབྲི་
བགྲིསྟོདེ་ལམ་དུ་འིསྟོདེ་སྣངོ་སྦྱིབྲིནི།“རྩ་གིཉབྲིས་ཨངོ་བཤིསྐྱེརི་བརྒྱུདེ་
པོའིབྲི་དེསྟོ་དེམ”དེངོ་སྐོདེ་འིཕྲིབྲིནི་སྤྱིབྲི་སྟོསྐྱེགིས་ཀྱིབྲི་ཞེབས་ཞུའིབྲི་རྣམ་པོ་
སྔསྟོནི་ལ་ཁྱིབ་གིདེལ་དུ་བཏོངོ་ནིས། རྨསྟོངོས་སསྐྱེལ་ཁྲིབྲིདེ་སྟོསྐྱེགིས་ཆིསྐྱེནི་
མསྟོ་ཞེསྐྱེས་པོ་བཙུགིས་ནིས། སྲབྲིདེ་ཇུས་སྒྲིསྟོགི་འིགྲིསྐྱེལ་དེངོ་དེསྟོགིས་
གིནིདེ་གིསསྐྱེདེ་འིགྲིསྟོལ་བྱས་ཏོསྐྱེ། མངོ་ཚཙོགིས་ཀྱིབྲིས་དེབུལ་སྐྱོསྟོརི་སྲབྲིདེ་
ཇུས་མབྲི་ཤིསྐྱེས་པོ་དེངོ་དེབུལ་ཐོརི་རིབྲིགིས་ལམ་མབྲི་ཡིངོས་པོའིབྲི་གིནིདེ་
དེསྟོནི་ཕོནི་ནུས་ལྡནི་པོའིབྲི་སྒོསྟོ་ནིས་ཐོགི་བཅིདེ།
དེབུལ་ཐོརི་འིགིགི་སྒྲིསྟོལ་གྱིབྲི་འིཐོབ་ལམ་སྟོསྐྱེངོ་། བསམ་

བློསྟོའི འི་ཁྲིབྲིདེ ་སྟོསྟོནི ་གྱིབྲིས ་ཐོགི་གིཅིསྟོདེ ་དེགིསྟོས ་པོ ་ནིབྲི“ གིཏོབྲིངོ ་
རིབྲི མ ”གི ནི དེ ་ དེསྟོ ནི ་ རིསྐྱེ དེ ། འི བྲིབྲི ་ སྟོསྟོ དེ ་ རྫོསྟོ ངོ ་ གིབྲི ས

“7654321”ཅིསྐྱེས་པོའིབྲི ་ཆི་སྒྲིབྲིགི་རིསྟོགིས་སྐྱོསྟོརི་ནིངོ་རྐྱསྐྱེནི་
འིཚཙོལ་ཞེབྲིབ་བྱས་ནིས་བཙུགིས་ཏོསྐྱེ། རྫོསྟོངོ་རིབྲིམ་པོའིབྲི་མགིསྟོ་ཁྲིབྲིདེ28
ཀྱིབྲིས་ཞེངོ་གྲིསྟོངོ་དེངོ་སྡསྐྱེ་བ་དེངོ་ཧྲེསྐྱེ་བཅིས་འིབྲིསྐྱེལ་གིཏུགི་བྱ་ཡུལ་
བྱས་པོ་དེངོ་། ལས་ཁུངོས་ཀྱིབྲི་ལས་བྱསྐྱེདེ་པོ26གིབྲིས“ ཧྲུའུ་ཅིབྲི་
དེངོ་པོསྟོ”ཡིབྲི་འིགིནི་ཁུརི་ཞེབྲིངོ་། ལས་ཁུངོས་ཀྱིབྲི་རྐངོ་འིཛའིནི་ལས་
བྱསྐྱེདེ་པོ81སྡསྐྱེ་བརི་བསྡདེ་དེསྐྱེ་བྱ་བརི་མཛུབ་སྟོསྟོནི་བྱས་པོ་དེངོ་།
ལས་ཁུངོས་ཀྱིབྲི་ཏོངོ་རྩ་འིཛུགིས44ཡིབྲིས་སྡསྐྱེ་བའིབྲི(སྡསྐྱེ་ཁུལ)ཏོངོ་
ཀྲིབྲི་པུའུ་དེངོ་མཉམ་འིབྲིསྐྱེལ་ཆི་སྒྲིབྲིགི་བྱས་ཤིབྲིངོ་། ལས་ཁུངོས་ཀྱིབྲི་
ཏོངོ་ཡིསྟོནི785ཡིབྲིས་དེབུལ་ཕོསྟོངོས་ཁྱིབྲིམ་ཚངོ་ཁོ་གིཏོདེ་རིསྟོགིས་
སྐྱོསྟོརི་བྱ་ཡུལ་དུ་བཞེགི་ནིས། དྲིབྲིལ་སྒྲིསྟོགི་དེངོ་སྒྲིསྟོགི་འིགྲིསྐྱེལ་ཇུས་
གིཞེབྲི་གིཙོའིགིས་སུ་འིཛའིནི་པོ་དེངོ་། དྲིབྲིལ་སྒྲིསྟོགི་དེངོ་སྒྲིསྟོགི་འིགྲིསྐྱེལ་
རྣམ་པོ་གིཙོའིགིས་སུ་འིཛའིནི་པོ། དྲིབྲིལ་སྒྲིསྟོགི་དེངོ་སྒྲིསྟོགི་འིགྲིསྐྱེལ་གྱིབྲི་
ཕོནི་འིབྲིས་གིཙོའིགིས་སུ་འིཛའིནི་པོ་བཅིས་བརྒྱུདེ་དེསྐྱེ། མགིསྟོ་ཁྲིབྲིདེ་
ལས་བྱསྐྱེདེ་པོས་སྣསྐྱེ་ཁྲིབྲིདེ་དེསྐྱེ་བཤིདེ་པོ་དེངོ་། རྒྱ་བསྟོདེ་སྐོདེ་གིཉབྲིས་
ཀྱིབྲི་ལམ་ནིས་གིསྟོ་སླ་བརི་སྒྲིསྟོགི་པོ། ཚཙོགིས་པོ་བགིསྟོས་ནིས་སསྟོ་སསྟོརི་
སྒྲིསྟོགི་འིགྲིསྐྱེལ་བྱསྐྱེདེ་པོ། རྐངོ་འིཛའིནི་པོ་རྩ་འིཛུགིས་བྱས་ནིས་
གིཏོབྲིངོ་ཟབ་པོརི་བཤིདེ་པོ། རིབྲིགི་རྩལ་འིཁྲིབ་སྟོསྟོནི་སྐོསྟོརི་སྐྱོསྟོདེ་
ཀྱིབྲིས་སྒྲིསྟོགི་པོ། བརྗེསྟོདེ་གིཞེབྲི་ཕུནི་སུམ་ཚཙོགིས་པོ་གིསརི་གིཏོསྟོདེ་
བྱས་ནིས་སྒྲིསྟོགི་པོ་བཅིས་ཀྱིབྲིས། ཏོངོ་གིབྲི་དེགིསྟོངོས་པོ་སྒྲིསྟོགི་འིགྲིསྐྱེལ་

བྱསྐྱེདེ་པོ་ཡིསྟོངོས་ཁྱིབ་ཏུ་ཁོསྐྱེབས་ཤིབྲིངོ་། ཏོངོ་གིབྲི་སྲབྲིདེ་ཇུས་བཟངོ་བསྟོ་
རྩྭ་ཐོངོ་ཆིསྐྱེནི་མསྟོ་དེངོ་འིབྲིབྲི་ཆུའིབྲི་འིབྱུངོ་ཁུངོས་སུ་ཁྱིབ་པོརི་བྱས་ལ།
ཏོངོ་གིབྲི་དེགིསྟོངོས་པོ་ཁྱིབྲིམ་ཚངོ་རིསྐྱེ་རིསྐྱེ་དེངོ་མབྲི་རིསྐྱེ་རིསྐྱེའིབྲི་སསྐྱེམས་སུ་
འིཇགིས་པོརི་བྱས་པོ་དེངོ་། དེངོསྟོས་འིབསྐྱེབས་དེསྟོནི་ཐོསྟོགི་ཏུ་
འིཁྱིསྟོལ་བརི་བྱས།
དེསྐྱེ་ལས་གིཞེནི། འིབྲིབྲི་སྟོསྟོདེ་རྫོསྟོངོ་གིབྲིས་དེ་དུངོ་དེབུལ་ཕོསྟོངོས་

ཁྱིབྲིམ་ཚངོ་ལ་ཧུརི་ཐོགི་གིབྲིས་སྐུལ་ཁྲིབྲིདེ་བྱས་ནིས། འིབྲིསྟོགི་ཁུལ་ནིས་
དེངོསྟོས་སུ་སྤྱིསྟོདེ་གིསྟོ་ཆིསྟོདེ་པོའིབྲི་ལགི་རྩལ་གིསརི་པོ་དེངོ་གྲུབ་འིབྲིས་
གིསརི་པོ་སླསྟོབ་སྦྱིསྟོངོ་བྱས་ཤིབྲིངོ་། ལགི་བསྟོརི་བྱསྐྱེདེ་མཁོནི་སྡསྐྱེ་བའིབྲི
(སྡསྐྱེ་ཁུལ)ཨུ་ཡིསྟོནི་གིཉབྲིས་ཀྱིབྲི“ ཕྱོསྟོགིས་བསྡུས་ནུས་པོ་མཐོསྟོརི་
འིདེསྐྱེགིས་བཟསྟོ་འིགིསྟོདེ”མགིསྟོ་བརྩམས་ཏོསྐྱེ། སླསྟོབ་ཁྲིབྲིདེ་སྟོསྐྱེངོ་རིབྲིགིས་
པོའིབྲི་གིཞུངོ་ལུགིས་སླསྟོབ་སྦྱིསྟོངོ་བྱསྐྱེདེ་པོའིབྲི་སླསྟོབ་གིསསྟོ་གིཙོཙོརི་བཟུངོ་བ་
དེངོ་། ཡུལ་དེངོསྟོས་ནིས་བརྟགི་ཞེབྲིབ་དེངོ་རིམ་འིདེསྐྱེགིས་བྱསྐྱེདེ་པོའིབྲི་
ཡུལ་དེངོསྟོས་ལྟ་སྦྱིསྟོངོ་དེངོ་ལགི་ལསྐྱེནི་སླསྟོབ་ཁྲིབྲིདེ་བྱ་འིགུལ་སྤེསྐྱེལ་བས།
སྡསྐྱེ་བའིབྲི“ཨུ་ཡིསྟོནི་ལྷནི་ཁོངོ་གིཉབྲིས”ཀྱིབྲི་ཚནི་ཁོགི་གིབྲིས་སྣསྐྱེ་དྲིངོས་
ནིས་རིངོ་ཉབྲིདེ་ཕྱུགི་བསྒྱུརི་དེངོ་མངོ་ཚཙོགིས་ལ་སྣསྐྱེ་ཁྲིབྲིདེ་དེསྐྱེ་ཕྱུགི་
བསྒྱུརི་བྱསྐྱེདེ་པོའིབྲི་ནུས་པོ་དེངོསྟོས་གིནིས་ཇསྐྱེ་དྲིགི་ཏུ་སསྟོངོ་། ཧྲུའུ་ཅིབྲི་དེངོ་
པོསྟོ་དེངོ་སྡསྐྱེ་སྡསྟོདེ་ལས་བྱསྐྱེདེ་པོརི་ལས་སྔསྟོནི་གིསསྟོ་སྦྱིསྟོངོ་དེངོ་གིཅིབྲིགི་
བསྡུས་རིསྐྱེས་སྐོསྟོརི་གིསསྟོ་སྦྱིསྟོངོ་སྤེསྐྱེལ་ནིས།“འིཕུརི་རྩལ་ཞེནི་པོའིབྲི་
བྱསྐྱེའུ་སྔསྟོནི་ལ་འིཕུརི་དུ་འིཇུགི་པོའིབྲི”འིདུ་ཤིསྐྱེས་སྐུལ་སླསྟོངོ་བྱས་ཏོསྐྱེ།
རྒྱ་ཆིསྐྱེའིབྲི་ལས་བྱསྐྱེདེ་པོ་དེངོ་མངོ་ཚཙོགིས་ཀྱིབྲི་དེབུལ་ཐོརི་འིགིགི་སྒྲིསྟོལ་
གྱིབྲི་རིངོ་འིགུལ་ནུས་པོ་མཐོསྟོརི་འིདེསྐྱེགིས་བྱས།
དེམངོསདེམངོས་་འིཚཙོརིའིཚཙོརི་་འིགིནིའིགིནི་་སྲུངོསྲུངོ་་བྱསབྱས་་ཏོསྐྱེཏོསྐྱེ །། དེབུལདེབུལ་་ཐོརིཐོརི་་གྱིབྲིགྱིབྲི

““ སསྐྱེམསསསྐྱེམས་་ཁྲིལཁྲིལ་་བྱསྐྱེདེབྱསྐྱེདེ་་མབྲིམབྲི ་་དེགིསྟོསདེགིསྟོས་་པོཔོ་་གིཉབྲིསགིཉབྲིས་་དེངོདེངོ་་འིགིནིའིགིནི་་སྲུངོསྲུངོ་་
གིསུམགིསུམ””དེམདེམ་་འིཛའིནིའིཛའིནི་་བྱསབྱས་་པོཔོ།།
འིབྲིབྲི་སྟོསྟོདེ་རྫོསྟོངོ་གིབྲི་རྫོསྟོངོ་དེཔོསྟོནི་གིཞེསྟོནི་པོ་ངོགི་དེབངོ་ཚཚེ་རིབྲིངོ་

གིབྲིས“འིབྲིབྲི་སྟོསྟོདེ་རྫོསྟོངོ་ནིབྲི་ཡུལ་མཐོའི་འིཁོསྟོབ་འིབྲིསྟོགི་ཁུལ་དུ་ཡིསྟོདེ་
པོས། སྐྱོསྐྱེ་ཁོམས་ཀྱིབྲི་གིསྟོ་གིནིས་གིལ་ཆིསྐྱེ་ཞེབྲིངོ་། ནིསྟོརི་སྲབྲིདེ་ཀྱིབྲི་ནུས་
ཤུགིས་ཞེནི་པོའིབྲི་རྫོསྟོངོ་དེཔོསྐྱེ་མཚཙོནི་དུ་རུངོ་བ་ཞེབྲིགི་ཡིབྲིནི། དེབུལ་
ཐོརི་འིགིགི་སྒྲིསྟོལ་གྱིབྲི་འིཐོབ་འིཛའིངོ་ཁྲིསྟོདེ། ཏོངོ་གིབྲི‘ཉབྲི་འིསྟོདེ་སྲབྲིདེ་
ཇུས’རྒྱབ་རྟསྐྱེནི་དུ་བཅིསྟོལ་ནིས། དེབུལ་ཐོརི་གྱིབྲི‘སསྐྱེམས་ཁྲིལ་
བྱསྐྱེདེ་མབྲི་དེགིསྟོས་པོ་གིཉབྲིས་དེངོ་འིགིནི་སྲུངོ་གིསུམ’དེམ་འིཛའིནི་
བྱསྐྱེདེ་པོ་ནིབྲི། དེམངོས་འིཚཙོརི་ཕོནི་པོ་དེངོ་དེབུལ་ཐོརི་འིགིགི་སྒྲིསྟོལ་
གྱིབྲི་འིཐོབ་འིཛའིངོ་ལས་རྣམ་པོརི་རྒྱལ་བའིབྲི་འིདེསྐྱེགིས་སྐྱོསྟོརི་གིལ་ཆིསྐྱེནི་
ཞེབྲིགི་ཡིབྲིནི”ཞེསྐྱེས་བཤིདེ།
འིབྲིབྲི་སྟོསྟོདེ་རྫོསྟོངོ་ནིབྲི“ཁོསྟོརི་སྲུངོ་པོ”རྒྱས་བཟངོ་བསསྟོདེ་ནིམས་

དེརི་རྒྱས་ལགིས་ཀྱིབྲི་འིཁྲུངོས་ཡུལ་དེངོ་ཕྱོགི་ལས་གིནིངོ་སའིབྲི་ས་
ཆི་ཡིབྲིནི། ཁོསྟོངོ་གིབྲིས་ཚཚེ་སྲསྟོགི་འིབསྐྱེནི་དུ་བཞེགི་ནིས་ཨ་ཆིསྐྱེནི་གིངོས་
རྒྱབ་བསྲུངོས་ཤིབྲིངོ་། དུས་དེ་ལྟ་ཨ་ཆིསྐྱེནི་གིངོས་རྒྱབ་ནིབྲི་འིཛམ་གླེབྲིངོ་
གིབྲི་ཤུལ་ནིསྟོརི་ཡིབྲིནི་ལ། གིཙོངོ་གིསུམ་འིབྱུངོ་ཡུལ་དུ་འིཚཙོ་བའིབྲི་མབྲི་
རྣམས་ཀྱིབྲིས་མཉམ་དུ་གིཅིསྐྱེས་སྐྱོསྟོངོ་གིནིངོ་བཞེབྲིནི་པོའིབྲི་གིཅིསྐྱེས་ནིསྟོརི་
ཡིངོ་ཡིབྲིནི།
ལགི་པོ་ཡི་གིཅིབྲིགི་གིབྲིས“སྐྱོསྐྱེ་ཁོམས་ཁོསྟོརི་སྲུངོ”ལ་འིཇུས་

ཤིབྲི ངོ ་ ། ལགི ་པོ ་ཡི ་གིཅིབྲིགི ་གིབྲིས“ དེབུལ ་ཐོརི ་འིགིགི ་
སྒྲིསྟོལ”བཟུངོ་བའིབྲི་འིབྲིབྲི་སྟོསྟོདེ་རྫོསྟོངོ་གིབྲིས་རིངོ་སྟོསྐྱེངོ་གིབྲི་དེསྟོནི་དེངོསྟོས་
དེངོ་ཟུངོ་འིབྲིསྐྱེལ་བྱས་ཤིབྲིངོ་། ཏོངོ་གིབྲི་དེམངོས་འིཚཙོ་སྲབྲིདེ་ཇུས་
ལགི་བསྟོརི་བྱས་ནིས།“སྐྱོསྐྱེ་ཁོམས་སྲུངོ་སྐྱོསྟོབ་ལ་བརྟསྐྱེནི་ནིས་
དེབུལ་ཐོརི་ལ་སྐུལ་འིདེསྐྱེདེ་གིཏོསྟོངོ་བ་དེངོ་། དེབུལ་ཐོརི་ལ་
བརྟསྐྱེནི་ནིས་སྐྱོསྐྱེ་ཁོམས་སྲུངོ་སྐྱོསྟོབ་ལ་རིསྟོགིས་འིདེསྐྱེགིས”བྱས་པོ་
དེངོ་། （（འིཕྲིསྟོའིཕྲིསྟོ་་མམ་་པོརིཔོརི་་ངོསྟོསངོསྟོས1111པོརིཔོརི་་གིཟབྲིགིསགིཟབྲིགིས།།））

——དབུལ་ཐར་འགག་སྒྲོལ་གྱི་གནས་ཚུལ་འབྲི་སྟོད་ནས་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་པ།

དབུལ་ཐར་འགག་སྒྲོལ། ཟུངས་ཁྲག་ལ་སིམ་པའི་ལས་འགན་དང་ཁག་ཁུར།


