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ཕྱོཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།

（（པརཔར་་ངཕྱོསངཕྱོས11པརཔར་་མཐུདམཐུད་་པཔ།།））ཀྲུང་གོཕྱོའི འི་ལེས་ཀོ་ལེབྱེགོས་པཕྱོར་
སྒྲུབ་པར་འིགོགོ་རྩ་ཏང་ལེ་ཐུགོ་པ་དང་ཏང་གོསྤྱིས་ཏང་ལེ་དཕྱོ་དམ་
དང་ཕྱོཕྱོགོས་ཡོཕྱོངས་ནས་ཏང་ནན་སྐྱོཕྱོང་བྱབྱེད་པར་ཐུགོ་ཡོཕྱོད། ངབྱེས་
པར་དུ་ཏང་གོསྤྱི་དུས་ཡུན་རསྤྱིང་པཕྱོར་སྲིསྤྱིད་དབང་སྐྱོཕྱོང་བའིསྤྱི་ནུས་པ་
འིཛུགོས་སྐྲུན་དང་། སྔཕྱོན་ཐཕྱོན་རང་བཞིསྤྱིན་དང་དྭངས་གོཙང་
རང་བཞིསྤྱིན་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱབྱེད་པར་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་གོཙཙོ་རྐང་དུ་
འིཛའིན་པ། ཏང་གོསྤྱི་ཆེབ་སྲིསྤྱིད་འིཛུགོས་སྐྲུན་གྱིསྤྱིས་སྤྱསྤྱི་འིདཕྱོམས་
བྱབྱེད་པ། ཕུགོས་བསམ་དང་དད་སབྱེམས་བརྟེན་པཕྱོ་ཡོཕྱོང་བར་
བྱབྱེད་པའིསྤྱི་དམསྤྱིགོས་ཡུལེ་གོཞིསྤྱི་རྩར་བྱབྱེད་པ་དང་། ཏང་ཡོཕྱོངས་ཀྱིསྤྱི་
ཧུར་བརྩཕྱོན་རང་བཞིསྤྱིན་དང་། རང་འིགུལེ་རང་བཞིསྤྱིན། གོསར་
གོཏཕྱོད་རང་བཞིསྤྱིན་བཅས་སྐུལེ་སློཕྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཤུགོས་འིདཕྱོན་སར་
བྱབྱེད་པ་བཅས་ཀྱིསྤྱིས་ཏང་འིཛུགོས་སྐྲུན་གྱིསྤྱི་སྤུས་ཚོད་རྒྱུན་ཆེད་
མབྱེད་པར་ཇེབྱེ་བཟེང་དུ་བཏང་ནས། ཏང་འིདསྤྱི་ཉསྤྱིད་ཐཕྱོགོ་མཐའི་
བར་གོསུམ་དུ་དུས་རབས་ཀྱིསྤྱི་མདུན་གྲོལེ་དུ་སྐྱོཕྱོད་ཅསྤྱིང་། མསྤྱི་
དམངས་ཀྱིསྤྱིས་སྙིསྤྱིང་ཐགོ་པ་ནས་བརྩསྤྱི་བཀུར་ཞུ་བ། རང་ངཕྱོས་
གོསར་བརྗེབྱེ་བྱབྱེད་ཕཕྱོད་པ། དཀོའི་ངལེ་སྣ་ཚོཙོགོས་ཀྱིསྤྱི་ཉམས་སད་
ཐབྱེགོ་ཐུབ་པ། སྐྱོབྱེ་སྟོཕྱོབས་ཀྱིསྤྱི་དཔལེ་འིབར་བ་བཅས་ཀྱིསྤྱི་མར་ཁེབྱེ་
སསྤྱིའིསྤྱི་རསྤྱིང་ལུགོས་ཀྱིསྤྱི་སྲིསྤྱིད་སྐྱོཕྱོང་ཏང་ཞིསྤྱིགོ་ཏུ་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱབྱེད་
དགོཕྱོས། ཏང་གོསྤྱིས་ནམ་ཡོང་བྱབྱེད་བཞིསྤྱིན་པའིསྤྱི་ལེམ་ན་ཡོཕྱོད་པའིསྤྱི་
བློཕྱོ་རསྤྱིགོ་གོསལེ་པཕྱོ་དང་བརྟེན་པཕྱོའི འི་སྒོཕྱོ་ནས་ནན་པཕྱོར་སྐྱོཕྱོང་བ་
དགོཕྱོངས་གོཞིསྤྱི་གོཙཙོ་བཕྱོར་བྱབྱེད་པ་རྒྱུན་འིཁྱོཕྱོངས་བྱས་ཏབྱེ“འིགོགོ་
རྩའིསྤྱི་ཉུང་ཤས”ལེ་དམ་འིཛའིན་བྱབྱེད་པ་གོནད་དུ་འིཛའིན་པ་དང་།
བྱབྱེད་པཕྱོའི འི་འིགོན་འིཁྲིསྤྱི་དང་ལྟེ་སྐུལེ་འིགོན་འིཁྲིསྤྱི་དཕྱོན་འིཁྱོཕྱོལེ་བྱབྱེད་
པ། ལྟེ་སྐུལེ་དང་སྒྲིསྤྱིགོ་བསྟོར་དང་འིགོན་འིདབྱེད་གོསུམ་ལེ་
ཤུགོས་རྒྱགོ་པ་བཅས་ཀྱིསྤྱིས་ཕྱོཕྱོགོས་ཡོཕྱོངས་ནས་ཏང་ནན་སྐྱོཕྱོང་བྱ་
རྒྱུ་དབྱེ་ཏང་འིཛུགོས་སྐྲུན་གྱིསྤྱི་ཕྱོཕྱོགོས་ཚོང་མར་ཁྱོབ་པར་བྱས་ཡོཕྱོད།
ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གོསྤྱིས་ཁྱོབ་ཁེཕྱོངས་ཁེགོ་གོསྤྱི་ཏང་འིཛུགོས་ལེས་
དཕྱོན་སྐོཕྱོར་གྱིསྤྱི་ཚོཙོགོས་འིདུ་འིཚོཙོགོས་ཤསྤྱིང་བཀོཕྱོད་སྒྲིསྤྱིགོ་ནུས་ལྡན་
བྱས་ཏབྱེ་ཏང་འིཛུགོས་སྐྲུན་ཕྱོཕྱོགོས་ཡོཕྱོངས་ནས་ཡོར་ཐཕྱོན་ཡོཕྱོང་
བར་སྐུལེ་འིདབྱེད་བཏང་ཡོཕྱོད། ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གོསྤྱིས་ང་ཚོཙོའིསྤྱི་ཏང་
ནསྤྱི་མསྤྱི་དམངས་ལེས་བྱུང་བ་དང་། མསྤྱི་དམངས་ཀྱིསྤྱི་ཁྲིཕྱོད་དུ་རྩ་བ་
ཚུགོས་ལེ། མསྤྱི་དམངས་ལེ་ཞིབས་འིདབྱེགོས་ཞུ་བ་ཡོསྤྱིན་པས།
མང་ཚོཙོགོས་དང་ཁེ་བྲལེ་ཚོཚེ་སྐྱོབྱེ་འིཕབྱེལེ་གྱིསྤྱི་ནུས་པ་ཉམས་འིགྲོཕྱོ་
བས། ཕྱོཕྱོགོས་ཡོཕྱོངས་ནས་ཏང་ནན་སྐྱོཕྱོང་བྱ་རྒྱུ་དབྱེ་ངབྱེས་པར་དུ་མསྤྱི་
དམངས་མང་ཚོཙོགོས་ལེ་བསམ་འིཆེར་ཆེབྱེན་པཕྱོ་ཡོཕྱོད་པའིསྤྱི་སྤྱཕྱོད་
ཚུལེ་གྱིསྤྱི་གོནད་དཕྱོན་ནས་དམ་འིཛའིན་བྱབྱེད་དགོཕྱོས་ཞིབྱེས་ནན་
བཤད་བྱས་ཡོཕྱོད། ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གོསྤྱིས་ཀྲུང་དབྱང་གོསྤྱི་གོཏན་
འིབབྱེབས་དཕྱོན་ཚོན་བརྒྱད་གོཏན་འིབབྱེབས་དང་དཕྱོན་འིཁྱོཕྱོལེ་བྱབྱེད་
པ་ནས་འིགོཕྱོ་བརྩམས་ཤསྤྱིང་། ཀྲུང་དབྱང་ཆེབ་སྲིསྤྱིད་ཅུས་ནས་
འིགོཕྱོ་རྩཕྱོམ་པ་དང་འིགོཕྱོ་ཁྲིསྤྱིད་ལེས་བྱབྱེད་པ་ནས་དམ་འིཛའིན་བྱ་རྒྱུ་
རྒྱུན་འིཁྱོཕྱོངས་བྱས་ཏབྱེ་གོཕྱོང་གོསྤྱིས་འིཕྱོགོ་ལེ་སྣབྱེ་ཁྲིསྤྱིད་པས་ལེས་ཀོའིསྤྱི་
སྤྱཕྱོད་ཚུལེ་ལེབྱེགོས་སུ་བཏང་ཡོཕྱོད། ཀྲུང་དབྱང་ཆེབ་སྲིསྤྱིད་ཅུས་
ཀྱིསྤྱིས་ལེཕྱོ་ལྟེར་དམངས་གོཙཙོའིསྤྱི་འིཚོཙོ་བའིསྤྱི་ཚོཙོགོས་འིདུ་འིཚོཙོགོས་
ནས་གོཏན་འིབབྱེབས་དཕྱོན་ཚོན་བརྒྱད་ལེགོ་བསྟོར་བྱས་ཚུལེ་གྱིསྤྱི་
སྙིན་ཞུར་ཉན་པ་དང་སྐྱོཕྱོན་བརྗེཕྱོད་དང་རང་སྐྱོཕྱོན་རང་བརྗེཕྱོད་བྱབྱེད་
ཀྱིསྤྱི་ཡོཕྱོད། ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གོསྤྱིས་ལྕགོས་གོཟེབྱེར་འིདབྱེབས་པའིསྤྱི་སྙིསྤྱིང་
སྟོཕྱོབས་དར་སྤེབྱེལེ་བཏང་ནས། རྒྱུན་འིཁྱོཕྱོངས་ལྷཕྱོད་མབྱེད་ཀྱིསྤྱི་སྒོཕྱོ་
ནས“སྤྱཕྱོད་ཚུལེ་བཞིསྤྱི”ཡོཕྱོ་བསྲིང་དང་བཅཕྱོས་སྐྱོཕྱོང་བྱས་པ་དང་།
ཁྱོད་དབང་གོསྤྱི་བསམ་བློཕྱོ་དང་ཁྱོད་དབང་གོསྤྱི་སྣང་ཚུལེ་ལེ་ངཕྱོ་
རྒོཕྱོལེ་བྱས་ཏབྱེ། གོཞུང་དངུལེ་སྤྱད་དབྱེ་ལེགོ་རྟེགོས་སྤྲོཕྱོད་པ་དང་།
གོཞུང་དངུལེ་སྤྱད་དབྱེ་བཟེའི་བཏུང་བྱབྱེད་པ། གོཞུང་དངུལེ་སྤྱད་
དབྱེ་ཡུལེ་སྐོཕྱོར་བྱབྱེད་པ། རྒྱས་སྤྲོཕྱོས་ཆུད་ཟེཕྱོས་བྱབྱེད་པ་སཕྱོགོས་ཀྱིསྤྱི་
ཚུལེ་མསྤྱིན་སྤྱཕྱོད་ཡོན་ནན་འིགོཕྱོགོ་བྱས། མང་ཚོཙོགོས་ཀྱིསྤྱིས་བསམ་
འིཆེར་ཆེབྱེན་པཕྱོ་འིདཕྱོན་པ་དང་མང་ཚོཙོགོས་ཀྱིསྤྱི་ཁེབྱེ་ཕན་ལེ་གོནཕྱོད་
འིཚོཚེ་གོཏཕྱོང་བའིསྤྱི་གོནད་དཕྱོན་མངཕྱོན་གོསལེ་ཅན་ཐགོ་གོཅཕྱོད་བྱས་

པ་དང་། གོཞིསྤྱི་རསྤྱིམ་གྱིསྤྱི་ཁུར་པཕྱོ་ཡོང་དུ་གོཏཕྱོང་བར་སྐུལེ་འིདབྱེད་
བཏང་། ཧུར་བརྩཕྱོན་གྲོཕྱོན་ཆུང་དར་སྤེབྱེལེ་དང་རྒྱས་སྤྲོཕྱོས་ཆུད་
ཟེཕྱོས་ལེ་ངཕྱོ་རྒོཕྱོལེ་བཅས་ལེས་སྔཕྱོན་ཆེད་འིགོཕྱོགོ་ཐབས་མབྱེད་པ་
སྙིམ་པའིསྤྱི་སྤྱཕྱོད་ངན་ཁེ་ཤས་བཀོགོ་འིགོཕྱོགོ་བྱས་པ་དང་། ལེཕྱོ་
མང་རསྤྱིང་སབྱེལེ་མ་ཐུབ་པའིསྤྱི་གོཅཕྱོང་ནད་ཁེ་ཤས་བཅཕྱོས་ཐབས་
བྱས་ཏབྱེ་ཏང་སྲིཕྱོལེ་སྲིསྤྱིད་སྲིཕྱོལེ་དང་སྤྱསྤྱི་ཚོཙོགོས་ཀྱིསྤྱི་དར་སྲིཕྱོལེ་རྣམ་པ་
གོསར་རྐྱང་དུ་གྱུར་ཡོཕྱོད།
ཏང་གོསྤྱིས་སྔར་ནས་བཟུང་ཏང་ཡོཕྱོངས་ཀྱིསྤྱིས་ངབྱེས་པར་དུ་

ཕུགོས་བསམ་དང་དད་སབྱེམས་བརྟེན་པཕྱོ་དང་། རྩ་འིཛུགོས་མ་
ལེགོ་ནན་པཕྱོ། སྒྲིསྤྱིགོ་ཁྲིསྤྱིམས་དང་སྒྲིསྤྱིགོ་ལེམ་ནན་པཕྱོ་བཅས་ཡོཕྱོང་བ་
བྱབྱེད་དགོཕྱོས་ཞིབྱེས་ནན་བཤད་བྱབྱེད་ཀྱིསྤྱི་ཡོཕྱོད། མར་ཁེབྱེ་སསྤྱིའིསྤྱི་རསྤྱིང་
ལུགོས་ཀྱིསྤྱི་དད་མཕྱོས་དང་། གུང་ཁྲིན་རསྤྱིང་ལུགོས་ཀྱིསྤྱི་རྒྱང་རསྤྱིང་
ཕུགོས་བསམ། ཀྲུང་གོཕྱོའི འི་ཁྱོད་ཆེཕྱོས་ལྡན་པའིསྤྱི་སྤྱསྤྱི་ཚོཙོགོས་རསྤྱིང་
ལུགོས་ཀྱིསྤྱི་ཐུན་མཕྱོང་ཕུགོས་བསམ་བཅས་ནསྤྱི་ཀྲུང་གོཕྱོའི འི་གུང་ཁྲིན་
ཏང་མསྤྱིའིསྤྱི་བསམ་པའིསྤྱི་རྟེབྱེན་གོཞིསྤྱི་དང་ཆེབ་སྲིསྤྱིད་ཀྱིསྤྱི་བློ་སྲིཕྱོགོ་ལྟེ་བུ་
ཡོསྤྱིན་ལེ། ཏང་གོསྤྱི་མཐུན་སྒྲིསྤྱིལེ་གོཅསྤྱིགོ་གྱུར་མཐའི་འིཁྱོཕྱོངས་བྱབྱེད་
པའིསྤྱི་བསམ་བློཕྱོའི འི་རྨང་གོཞིསྤྱིའིང་ཡོསྤྱིན། ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གོསྤྱིས་
ཕུགོས་བསམ་དང་དད་སབྱེམས་ནསྤྱི་གུང་ཁྲིན་ཏང་མསྤྱིའིསྤྱི་བསམ་
པའིསྤྱི“ཀོལེ”ཡོསྤྱིན་པ་དང་། གུང་ཁྲིན་ཏང་མསྤྱིར་གོལེ་ཏབྱེ་ཕུགོས་
བསམ་དང་དད་སབྱེམས་མབྱེད ་ན ་བསམ་པའིསྤྱི“ ཀོལེ་མསྤྱི ་
འིདང”བས“རུས་སྙིསྤྱིའིསྤྱི་ནད”ཕཕྱོགོ་སྲིསྤྱིད་པས། ཆེབ་སྲིསྤྱིད་ཐད་
ངཕྱོ་བཕྱོ་འིགྱུར་བ་དང་། དཔལེ་འིབྱཕྱོར་ཐད་འིདཕྱོད་ཧམ་ཆེབྱེ་བར་
འིགྱུར་བ། ཀུན་སྤྱཕྱོད་ཐད་ངན་རུལེ་དུ་འིགྱུར་བ། འིཚོཙོ་བའིསྤྱི་
ཐད་རུལེ་སུངས་སུ་འིགྱུར་བ་བཅས་ཡོཕྱོང་ངབྱེས་ཡོསྤྱིན་པ་ནན་
བཤད་བྱས་ཡོཕྱོད། ཏང་གོསྤྱིས་བསམ་བློཕྱོའི འི་ཐཕྱོགོ་ནས་ཏང་
འིཛུགོས་སྐྲུན་དང་ལེམ་ལུགོས་ཐཕྱོགོ་ནས་ཏང་བཅཕྱོས་སྐྱོཕྱོང་བྱབྱེད་
པ་གོཉསྤྱིས་ཕྱོཕྱོགོས་གོཅསྤྱིགོ་ཏུ་ཤུགོས་རྒྱགོ་པ་རྒྱུན་འིཁྱོཕྱོངས་བྱས་
ཤསྤྱིང་། སྔ་རྗེབྱེས་སུ་ཏང་གོསྤྱི་མང་ཚོཙོགོས་ལེམ་ཕྱོཕྱོགོས་ཀྱིསྤྱི་སློཕྱོབ་གོསཕྱོ་
དང་ལེགོ་ལེབྱེན་གྱིསྤྱི ་བྱབྱེད་སྒོཕྱོ ་དང་།“ བློཕྱོ་སྦྱོཕྱོང་ནན་པཕྱོ ་དང་།
དབང་ཚོཙོད་ནན་པཕྱོ། རང་གོཅུན་ནན་པཕྱོ་བཅས་བྱབྱེད་པ་དང་།
ལེས་ཀོ་དྲང་པཕྱོ་དང་། ལེས་འིབྱབྱེད་དྲང་པཕྱོ། མསྤྱི་དྲང་པཕྱོ་
བཅས་བྱབྱེད་པ”ཞིབྱེས་པའིསྤྱི་ཆེབྱེད་དཕྱོན་སློཕྱོབ་གོསཕྱོ།“ཏང་གོསྤྱི་སྒྲིསྤྱིགོ་
ཡོསྤྱིགོ་དང་སྒྲིསྤྱིགོ་ལེམ་སློཕྱོབ་སྦྱོཕྱོང་དང་གོསུང་བཤད་ཞིལེ་བསྟོར་མ་
སློཕྱོབ་སྦྱོཕྱོང་བྱས་ཏབྱེ་ཏང་ཡོཕྱོན་ཚོད་ལེཕྱོན་ཞིསྤྱིགོ་བྱབྱེད་པའིསྤྱི”སློཕྱོབ་སྦྱོཕྱོང་
དང་སློཕྱོབ་གོསཕྱོ།“ ཐཕྱོགོ་མའིསྤྱི་བསམ་འིདུན་མ་བརྗེབྱེད་པར།
འིགོན་འིཁྲིསྤྱི་ཡོསྤྱིད་ལེ་བརྟེན་པཕྱོར་འིཆེང་བའིསྤྱི”བརྗེཕྱོད་དཕྱོན་གོཙཙོ་
བཕྱོའི འི་སློཕྱོབ་གོསཕྱོ། ཏང་གོསྤྱི ་ལེཕྱོ ་རྒྱུས་སློཕྱོབ་སྦྱོཕྱོང་དང་སློཕྱོབ་གོསཕྱོ་
སཕྱོགོས་རསྤྱིམ་པར་སྤེབྱེལེ་བ་དང་། ཏང་གོསྤྱི་གོསར་གོཏཕྱོད་རསྤྱིགོས་
པའིསྤྱི་གོཞུང་ལུགོས་ཀྱིསྤྱིས་ཏང་ཡོཕྱོངས་ལེ་དྲགོ་ཆེས་སྤྲོས་པ་དང་།
སློཕྱོབ་སྦྱོཕྱོང་ཅན་གྱིསྤྱི་སྲིསྤྱིད་ཏང་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱབྱེད་པར་སྐུལེ་འིདབྱེད་
བཏང་ཞིསྤྱིང་། རྒྱ་ཆེབྱེའིསྤྱི་ཏང་ཡོཕྱོན་དང་ལེས་བྱབྱེད་པ་སྤྱསྤྱི་དང་ལྷགོ་
པར་དུ་འིགོཕྱོ་ཁྲིསྤྱིད་ལེས་བྱབྱེད་པས་བསམ་བློཕྱོའི འི་ཐཕྱོགོ་ནས་གོཞིསྤྱི་
སྒྱུར་རྩ་སྒྱུར་དང་རྩ་བ་བརྟེན་དུ་གོཏཕྱོང་བ། དད་མཕྱོས་ཀྱིསྤྱི་རྨང་
གོཞིསྤྱི་བརྟེན་དུ་གོཏཕྱོང་བ་དང་། བསམ་པའིསྤྱི་ཀོལེ་གོསབ་པ།
བསམ་བློཕྱོའི འི་ཁེ་ཕྱོཕྱོགོས་བརྟེན་པཕྱོ་འིཛའིན་པ་བཅས་བྱབྱེད་པར་སློཕྱོབ་
གོསཕྱོ་དང་ཁྲིསྤྱིད་སྟོཕྱོན་བྱས་ནས། གུང་ཁྲིན་ཏང་མསྤྱིའིསྤྱི་ཆེབ་སྲིསྤྱིད་ཀྱིསྤྱི་
རང་མདངས་སྲུང་ཞིསྤྱིང་གུང་ཁྲིན་ཏང་མསྤྱིའིསྤྱི་བསམ་པའིསྤྱི་གོདུང་
འིདབྱེགོས་ཀོ་བ་བཏབྱེགོས་ཡོཕྱོད། ཏང་གོསྤྱིས་དུས་རབས་གོསར་
པའིསྤྱི་ཏང་གོསྤྱི་རྩ་འིཛུགོས་ལེམ་ཕྱོཕྱོགོས་བཏཕྱོན་པ་དང་ལེགོ་བསྟོར་
བྱས་ཤསྤྱིང་། དད་སབྱེམས་བརྟེན་པ་དང་། མསྤྱི་དམངས་ལེ་ཞིབས་
འིདབྱེགོས་ཞུ་བ། སྲིསྤྱིད་དཕྱོན་ལྷུར་ལེབྱེན་བྱབྱེད་པ། འིགོན་འིཁུར་ཕཕྱོད་
པ། སྤྱཕྱོད་གོཙང་གོཞུང་དྲང་བཅས་ཀྱིསྤྱི་དུས་རབས་གོསར་པའིསྤྱི་
ལེས་བྱབྱེད་པ་བཟེང་པཕྱོའི འི་ཚོད་གོཞིསྤྱི་ཁེ་གོསལེ་བཟེཕྱོས་པ་དང་།
ཆེབ་སྲིསྤྱིད་བྱང་ཚོད་ཀྱིསྤྱི་བློང་བྱ་མངཕྱོན་གོསལེ་དཕྱོད་པཕྱོ་ཡོཕྱོང་བ་དང་
མསྤྱི་སྣ་བཀོཕྱོལེ་སྤྱཕྱོད་ཀྱིསྤྱི་ཁྲིསྤྱིད་ཕྱོཕྱོགོས་ཡོང་དགོ་པ་འིཛུགོས་པ།

སྤྱཕྱོད་ཡོཕྱོན་གོཉསྤྱིས་ལྡན་དང་ཀུན་སྤྱཕྱོད་ལེ་གོཙའིགོས་ཆེབྱེན་བྱབྱེད་པ་
རྒྱུན་འིཁྱོཕྱོངས། ཕྱོཕྱོགོས་བཞིསྤྱི་མཚོམས་བརྒྱད་དང་སུ་བཟེང་དབྱེ་
བསྐོཕྱོ་བྱབྱེད་པ་རྒྱུན་འིཁྱོཕྱོངས། བྱ་གོཞིགོ་མཆེཕྱོགོ་འིཛའིན་དང་གོཞུང་
དྲང་ཚུལེ་ལྡན་རྒྱུན་འིཁྱོཕྱོངས། འིདབྱེམས་ཤཕྱོགོ་ཐཕྱོབ་གྲོངས་ཁེཕྱོ་
ནར་མསྤྱི་ལྟེ་བ་དང་། སྐོར་གྲོངས་ཁེཕྱོ་ནར་མསྤྱི་ལྟེ་བ། ཐཕྱོན་སྐྱོབྱེད་
རསྤྱིན་ཐང་བསྡོཕྱོམས་འིབཕྱོར་ཁེཕྱོ་ནར་མསྤྱི་ལྟེ་བ། ན་ཚོཙོད་ཁེཕྱོ་ནར་མསྤྱི་
ལྟེ་བ་བཅས་རྒྱུན་འིཁྱོཕྱོངས།“མང་པཕྱོ་འིཕྱོས་སྦྱོཕྱོར”དང“མང་
པཕྱོ་ལེས་འིདབྱེམས”རསྤྱིགོས་མསྤྱི་བྱབྱེད་པ། ཏང་རྩ་འིཛུགོས་ཀྱིསྤྱི་འིགོཕྱོ་
ཁྲིསྤྱིད་དང་འིགོགོ་གོནད་དམ་འིཛའིན་གྱིསྤྱི་ནུས་པ་ཆེབྱེ་རུ་གོཏཕྱོང་བ་
བཅས་ལེས་མསྤྱི་འིདབྱེམས་སྤྱཕྱོད་ཐད་ཀྱིསྤྱི་ཚུལེ་མསྤྱིན་སྤྱཕྱོད་ཚུལེ་ཡོཕྱོ་
བསྲིང་བྱས་ཡོཕྱོད། ཏང་གོསྤྱིས་འིགོཕྱོ་ཁྲིསྤྱིད་ལེས་བྱབྱེད་རསྤྱིམ་པ་ཁེགོ་ལེ་
འིཇེསྤྱིགོ་རྟེབྱེན་ལྟེ་བ་དང་། མསྤྱི་ཚོཚེའིསྤྱི་ལྟེ་བ། རསྤྱིན་ཐང་ལྟེ་བ་བཅས་
པའིསྤྱི“སྤྱསྤྱི་ཁྱོབ་གློཕྱོགོ་སྒོཕྱོ”འིདསྤྱིའིསྤྱི་གོནད་དཕྱོན་ཐགོ་གོཅཕྱོད་ཡོགོ་པཕྱོ་
བྱས་ཏབྱེ། དབང་ཆེར་གོཅབྱེས་འིཛའིན་དང་། དབང་ཆེར་དཕྱོ་དམ་
ཡོགོ་པཕྱོ། དབང་ཆེ་གོཟེབ་ནན་ངང་སྤྱཕྱོད་པ་བཅས་ཀྱིསྤྱི་སྒོཕྱོ་ནས་
ཕྱོཕྱོགོས་ཀུན་གྱིསྤྱི་ལྟེ་སྐུལེ་རང་རྟེཕྱོགོས་ངང་དང་ལེབྱེན་བྱབྱེད་པ་དང་།
དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཏང་གོསྤྱི་དཕྱོན་དུ་སབྱེམས་ཁྲིལེ་དང་། རྒྱལེ་
ཁེབ་ཀྱིསྤྱི་དཕྱོན་དུ་བློཕྱོས་གོཏཕྱོང་བ། མསྤྱི་དམངས་ལེ་བདབྱེ་སྐྱོསྤྱིད་སྐྲུན་པ་
བཅས་བྱབྱེད་དགོཕྱོས་པའིསྤྱི་བློང་བྱ་བཏཕྱོན་ཡོཕྱོད། ཏང་གོསྤྱིས་ཤབྱེས་
ལྡན་མསྤྱི་སྣར་དཕྱོ་དམ་བྱབྱེད་པའིསྤྱི་རྩ་དཕྱོན་རྒྱུན་འིཁྱོཕྱོངས་བྱས་ཏབྱེ།
ཤབྱེས་ལྡན་མསྤྱི་སྣའིསྤྱི་སྲིསྤྱིད་ཇུས་དགོབྱེ་མཚོན་སྔར་ལེས་ཆེབྱེ་བ་དང་།
སྒོཕྱོ་མཕྱོ་ཇེབྱེ་ཆེབྱེར་ཕྱོབྱེ་བ། ཕན་ནུས་སྔར་བས་ཆེབྱེ་བ་བཅས་ལེགོ་ལེབྱེན་
བསྟོར་བ་དང་། དུས་རབས་གོསར་པར་ཤབྱེས་ལྡན་མསྤྱི་སྣར་
བརྟེབྱེན་ནས་རྒྱལེ་ཁེབ་སྟོཕྱོབས་ལྡན་དུ་གོཏཕྱོང་བའིསྤྱི་འིཐབ་ཇུས་
ལེགོ་བསྟོར་གོཏསྤྱིང་ཟེབ་བྱས་ལེ། འིཛམ་གློསྤྱིང་གོསྤྱི་ཤབྱེས་ལྡན་མསྤྱི་
སྣ་གོལེ་ཆེབྱེན་གྱིསྤྱི་ལྟེབྱེ་གོནས་དང་གོསར་གོཏཕྱོད་ཀྱིསྤྱི་མཐཕྱོ་ས་གོང་
མགྱིཕྱོགོས་བསྐྲུན་ནས། གོནམ་འིཕྱོགོ་གོསྤྱི་ཤབྱེས་ལྡན་མསྤྱི་སྣ་བཀུགོ་
ནས་བཀོཕྱོལེ་སྤྱཕྱོད་བྱས་ཡོཕྱོད། ཏང་གོསྤྱིས་རྩ་འིཛུགོས་མ་ལེགོ་རྒྱུན་
ཆེད་མབྱེད་པར་འིཐུས་ཚོང་དུ་བཏང་བ་དང་། རྩ་འིཛུགོས་ཀྱིསྤྱི་
ནུས་པ་ཆེབྱེ ་རུ་གོཏཕྱོང་རྒྱུ་གོཙཙོ ་གོནད་དུ་བཟུང་ནས་ཏང་རྩ་
འིཛུགོས་ཀྱིསྤྱི་ཆེབ་སྲིསྤྱིད་ཀྱིསྤྱི་བྱབྱེད་ལེས་དང་རྩ་འིཛུགོས་ཀྱིསྤྱི་བྱབྱེད་
ལེས་ཆེབྱེ་རུ་བཏང་བ། གོཞིསྤྱི་རསྤྱིམ་དམ་འིཛའིན་ཤུགོས་ཆེབྱེན་བྱབྱེད་
པའིསྤྱི་ཁྲིསྤྱིད་ཕྱོཕྱོགོས་གོསལེ་པཕྱོ་བཙུགོས་པ་བཅས་ཀྱིསྤྱི་ཐཕྱོགོ་ནས་ཏང་
གོསྤྱི་རྩ་འིཛུགོས་དང་ཏང་གོསྤྱི་ལེས་དཕྱོན་ཡོཕྱོངས་སུ་ཁྱོབ་པར་སྐུལེ་
འིདབྱེད་བཏང་ཡོཕྱོད། ཏང་གོསྤྱིས་སྒྲིསྤྱིགོ་ཁྲིསྤྱིམས་བཅའི་ཁྲིསྤྱིམས་ལེས་
ནན་པ་དང་སྒྲིསྤྱིགོ་བསྟོར་ཁྲིསྤྱིམས་བསྟོར་མཉམ་སྦྲེབྱེལེ་བྱབྱེད་པ་རྒྱུན་
འིཁྱོཕྱོངས་བྱས་ཤསྤྱིང ་ ། ལྟེ་སྐུལེ་སྒྲིསྤྱིགོ ་བསྟོར་གྱིསྤྱི“ རྣམ་པ་
བཞིསྤྱི”བབྱེད་སྤྱཕྱོད་གོང་ལེབྱེགོས་དང་། ཆེབ་སྲིསྤྱིད་ཀྱིསྤྱི་སྒྲིསྤྱིགོ་ཁྲིསྤྱིམས་
དང་རྩ་འིཛུགོས་ཀྱིསྤྱི་སྒྲིསྤྱིགོ་ཁྲིསྤྱིམས་ལེ་ཤུགོས་བརྒྱབ་ནས་སྒྲིསྤྱིགོ་
ཁྲིསྤྱིམས་ཁེགོ་ཕྱོཕྱོགོས་ཡོཕྱོངས་ནས་ནན་པཕྱོ་ཡོཕྱོང་བར་སྐུལེ་ཁྲིསྤྱིད་
བྱས་ཡོཕྱོད། ཏང་གོསྤྱིས་སྒྲིསྤྱིགོ་སྲིཕྱོལེ་ལྟེར་ཏང་སྐྱོཕྱོང་རྒྱུ་རྒྱུན་འིཁྱོཕྱོངས་
བྱས་ནས་ཏང་གོསྤྱི་སྒྲིསྤྱིགོ་ཡོསྤྱིགོ་ལེ་བརྩསྤྱི་སྲུང་ནན་པཕྱོ་ཞུས་པས། ཏང་
ནང་ཁུལེ་གྱིསྤྱི་ཁྲིསྤྱིམས་སྲིཕྱོལེ་མ་ལེགོ་ཅུང་འིཐུས་སྒོཕྱོ་ཚོང་བ་ཞིསྤྱིགོ་
ཆེགོས་ཡོཕྱོད་པ་དང་། ལེམ་ལུགོས་ལེགོ་བསྟོར་ནན་པཕྱོ་བྱས་
པས། ཏང་འིཛུགོས་སྐྲུན་ཚོན་རསྤྱིགོ་ཅན་དང་། ལེམ་ལུགོས་
ཅན། ཚོད་ལྡན་ཅན་བཅས་སུ་སྒྱུར་བའིསྤྱི་ཆུ་ཚོད་མངཕྱོན་གོསལེ་
གྱིསྤྱིས་མཐཕྱོ་རུ་ཕྱོསྤྱིན་ཡོཕྱོད།
ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གོསྤྱིས ་ནན་བཤད་བྱས་དཕྱོན། རུལེ་

སུངས་ནསྤྱི ་ཏང ་གོསྤྱིས ་དུས་ཡུན་རསྤྱིང ་པཕྱོར ་སྲིསྤྱིད ་སྐྱོཕྱོང ་བའིསྤྱི ་
འིཇེསྤྱིགོས་སྐུལེ་ཆེབྱེ ་ཤཕྱོས་ཡོསྤྱིན་པ་དང་། རུལེ་སུངས་ལེ་ངཕྱོ ་
རྒོཕྱོལེ་བྱབྱེད་པ་ནསྤྱི ་ཕམ་ཁེ་ཐབྱེགོ་མསྤྱི ་ནུས་ལེ་ཕམ་ཡོང་མསྤྱི ་རུང་
བའིསྤྱི ་ཆེབ་སྲིསྤྱིད་ཀྱིསྤྱི ་འིཐབ་རྩཕྱོད་གོལེ་ཆེབྱེན་ཞིསྤྱིགོ་ཡོསྤྱིན་ཞིསྤྱིང་།
རུལེ་སུངས་པ་ཁྲིསྤྱི་སྟོཕྱོང་མང་པཕྱོར་ཕཕྱོགོ་ཐུགོ་མ་བཏང་ན། མསྤྱི ་
དམངས་དུང ་ཕྱུར ་བཅུ ་བཞིསྤྱི ་ལེ ་ཕཕྱོགོ ་ཐུགོ ་གོཏཕྱོང ་སྲིསྤྱིད ་
པས།（（འིཕྲོཕྱོའིཕྲོཕྱོ་་མམ་་པརཔར་་ངཕྱོངཕྱོསས13པརཔར་་གོཟེསྤྱིགོསགོཟེསྤྱིགོས།།））


