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ཕྱོཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།

（（པརིཔརི་་ངསྤྱོསངསྤྱོས9པརིཔརི་་མིཐུདེམིཐུདེ་་པཔ།།））ཀྲུང་གསྤྱོའི འི་ཁྱོདེ་ཆོསྤྱོས་ལྡནི་པའིཀྱི་སྤྱིཀྱི་
ཚཚོགས་རིཀྱིང་ལུགས་ཀྱིཀྱི་དུས་རིབས་གསརི་པ་ནིཀྱི ་རིང་རྒྱལོ་
འིཕབྱེལོ་རྒྱས་འིགྲོསྤྱོ་བའིཀྱི་ལོསྤྱོ་རྒྱུས་ཀྱིཀྱི་གནིས་ཕྱོསྤྱོགས་གསརི་པ་ཡིཀྱིནི།
བློསྤྱོ་མིཐུནི་ཞིཀྱི་ཅིཀྱིནི་ཕཀྱིང་གཀྱིས་སྐུ་ཚབ་གཙོཚོ་བསྤྱོ་གནིང་བའིཀྱི་

ཀྲུང་གསྤྱོའི འི་གུང་ཁྲིནི་ཏང་མིཀྱིས་མིརི་ཁབྱེ་སཀྱིའིཀྱི་རིཀྱིང་ལུགས་ཀྱིཀྱི་གཞིཀྱི་
རྩའིཀྱི་རྩ་བའིཀྱི་རིཀྱིགས་པ་དེབྱེ་ཀྲུང་གསྤྱོའི འི་བྱེབྱེ་བྲེག་གཀྱི་དེསྤྱོནི་དེངསྤྱོས་དེང་
ཟུང་འིབྲེབྱེལོ་དེང་། ཀྲུང་ཧྭའིཀྱི་ཕུལོ་བྱུང་གཀྱི་སྲོསྤྱོལོ་རྒྱུནི་རིཀྱིག་གནིས་
དེང་ཟུང་འིབྲེབྱེལོ་རྒྱུནི་འིཁྱོསྤྱོངས་དེང་། མིའིསྤྱོ་ཙོཙེ་ཏུང་གཀྱི་དེགསྤྱོངས་པ་
དེང་། ཏབྱེང་ཞིའིསྤྱོ་ཕཀྱིནི་གྱིཀྱི་རིཀྱིགས་པའིཀྱི་གཞུང་ལུགས།“མིཚཚོནི་
བྱེབྱེདེ་གསུམི”གྱིཀྱི་དེགསྤྱོངས་པ་གལོ་ཆོབྱེནི། ཚནི་རིཀྱིག་དེང་མིཐུནི་
པའིཀྱི་འིཕབྱེལོ་རྒྱས་ལྟ་བ་བཅིས་རྒྱུནི་འིཁྱོསྤྱོངས་བྱེས་པ་དེང་། ཏང་
དེབུ་བརྙེབྱེས་པའིཀྱི་ཚུནི་གྱིཀྱི་ལོསྤྱོ་རྒྱུས་ཀྱིཀྱི་ཉམིས་མྱོསྤྱོང་ཕྱོསྤྱོགས་བསྡོསྤྱོམིས་
གཏཀྱིང་ཟབ་དེང་བབྱེདེ་སྤྱིསྤྱོདེ་གང་ལོབྱེགས་བྱེས་ཤཀྱིང་། དེསྤྱོནི་དེངསྤྱོས་
གསརི་པ་ནིས་འིགསྤྱོ་བརྩམིས་ཏབྱེ་ཞིཀྱི་ཅིཀྱིནི་ཕཀྱིང་གཀྱི་དུས་རིབས་
གསརི་པའིཀྱི་ཀྲུང་གསྤྱོའི འི་ཁྱོདེ་ཆོསྤྱོས་ལྡནི་པའིཀྱི་སྤྱིཀྱི་ཚཚོགས་རིཀྱིང་ལུགས་
ཀྱིཀྱི་དེགསྤྱོངས་པ་གསརི་གཏསྤྱོདེ་བྱེས་ཡིསྤྱོདེ་དེབྱེ། གཅིཀྱིག་ནིས་ཀྲུང་
གསྤྱོའི འི་ཁྱོདེ་ཆོསྤྱོས་ལྡནི་པའིཀྱི་སྤྱིཀྱི་ཚཚོགས་རིཀྱིང་ལུགས་ཀྱིཀྱི་ཆོབྱེས་རྩ་བརི་
གྱུརི་པའིཀྱི་ཁྱོདེ་ཆོསྤྱོས་ནིཀྱི་ཀྲུང་གསྤྱོའི འི་གུང་ཁྲིནི་ཏང་གཀྱི་འིགསྤྱོ་ཁྲིཀྱིདེ་ཡིཀྱིནི་
པ་དེང་། ཀྲུང་གསྤྱོའི འི་ཁྱོདེ་ཆོསྤྱོས་ལྡནི་པའིཀྱི་སྤྱིཀྱི་ཚཚོགས་རིཀྱིང་ལུགས་
ལོམི་ལུགས་ཀྱིཀྱི་དེགབྱེ་མིཚནི་ཆོབྱེ་ཤསྤྱོས་ནིཀྱི་ཀྲུང་གསྤྱོའི འི་གུང་ཁྲིནི་ཏང་
གཀྱི་འིགསྤྱོ་ཁྲིཀྱིདེ་ཡིཀྱིནི་པ། ཀྲུང་གསྤྱོའི འི་གུང་ཁྲིནི་ཏང་ནིཀྱི་ཆོབ་སྲོཀྱིདེ་ཀྱིཀྱི་
འིགསྤྱོ་ཁྲིཀྱིདེ་སྟོསྤྱོབས་ཤུགས་མིཐསྤྱོ་ཤསྤྱོས་ཡིཀྱིནི་པ་བཅིས་དེང་། ཏང་
ཡིསྤྱོངས་ཀྱིཀྱིས་ངབྱེས་པརི་དུ“ འིདུ་ཤབྱེས་བཞིཀྱི”ཆོབྱེ་རུ་གཏསྤྱོང་བ་
དེང་།“གདེབྱེང་ཚཚོདེ་བཞིཀྱི”བརྟནི་དུ་གཏསྤྱོང་བ།“སྲུང་སྐྱོསྤྱོང་
གཉཀྱིས”ཐུབ་པ་བཅིས་བྱེབྱེདེ་དེགསྤྱོས་པ་ཁ་གསལོ་བཟསྤྱོས་ཡིསྤྱོདེ།
གཉཀྱིས་ནིས་ཀྲུང་གསྤྱོའི འི་ཁྱོདེ་ཆོསྤྱོས་ལྡནི་པའིཀྱི་སྤྱིཀྱི་ཚཚོགས་རིཀྱིང་ལུགས་
རྒྱུནི་འིཁྱོསྤྱོངས་དེང་འིཕབྱེལོ་རྒྱས་གཏསྤྱོང་བའིཀྱི་སྤྱིཀྱིའིཀྱི་ལོས་འིགནི་ནིཀྱི་
སྤྱིཀྱི་ཚཚོགས་རིཀྱིང་ལུགས་ཀྱིཀྱི་དེབྱེང་རིབས་ཅིནི་དེང་ཀྲུང་ཧྭ་མིཀྱི་རིཀྱིགས་
བསྐྱོརི་དེརི་རླབས་པསྤྱོ་ཆོབྱེ་མིངསྤྱོནི་འིགྱུརི་བྱེབྱེདེ་པ་དེང་། ཕྱོསྤྱོགས་
ཡིསྤྱོངས་ནིས་འིབྱེསྤྱོརི་འིབྲེཀྱིང་སྤྱིཀྱི་ཚཚོགས་སྐྲུནི་ཚརི་བརི་བྱེབྱེདེ་པའིཀྱི་
རྨང་གཞིཀྱིའིཀྱི་ཐསྤྱོག གསྤྱོམི་སྟོབས་གཉཀྱིས་སུ་ཕྱོབྱེ་ནིས་དུས་རིབས་
འིདེཀྱིའིཀྱི་དུས་དེཀྱིཀྱིལོ་དུ་སླེབྱེབས་སྐབས་འིབྱེསྤྱོརི་ཕྱུག་དེང་། དེམིངས་
གཙོཚོ། དེཔལོ་ཡིསྤྱོནི། ཞིཀྱི་མིཐུནི། མིཛེཙེས་སྡུག་བཅིས་ལྡནི་པའིཀྱི་སྤྱིཀྱི་
ཚཚོགས་རིཀྱིང་ལུགས་དེབྱེང་རིབས་ཅིནི་གྱིཀྱི་རྒྱལོ་ཁབ་སྟོསྤྱོབས་ལྡནི་
འིཛུགས་སྐྲུནི་ཚརི་བརི་བྱེས་ནིས། ཀྲུང་གསྤྱོའི འི་ལུགས་ཀྱིཀྱི་དེབྱེང་
རིབས་ཅིནི་ལོ་བརྟབྱེནི་ནིས་ཀྲུང་ཧྭ་མིཀྱི་རིཀྱིགས་བསྐྱོརི་དེརི་རླབས་
པསྤྱོ་ཆོབྱེ་ཡིསྤྱོང་བརི་སྐུལོ་འིདེབྱེདེ་གཏསྤྱོང་དེགསྤྱོས་པ་ཁ་གསལོ་བཟསྤྱོས་
ཡིསྤྱོདེ། གསུམི་ནིས་དུས་རིབས་གསརི་པརི་རིང་རྒྱལོ་སྤྱིཀྱི་ཚཚོགས་
ཀྱིཀྱི་འིགལོ་བ་གཙོཚོ་བསྤྱོ་ནིཀྱི་མིཀྱི་དེམིངས་ཀྱིཀྱིས་དེགའི་སྐྱོཀྱིདེ་ལྡནི་པའིཀྱི་
འིཚཚོ་བརི་བཅིངས་པའིཀྱི་དེགསྤྱོས་མིཁསྤྱོ་ཉཀྱིནི་བཞིཀྱིནི་ཆོབྱེ་རུ་འིགྲོསྤྱོ་
བཞིཀྱིནི་པ་དེང་འིཕབྱེལོ་རྒྱས་དེསྤྱོ་མིཀྱི་མིཉམི་ཞིཀྱིང་གང་ལོབྱེགས་མི་བྱུང་
བའིཀྱི་བརི་གྱིཀྱི་འིགལོ་བ་ཡིཀྱིནི་པས། ངབྱེས་པརི་དུ་མིཀྱི་དེམིངས་ལྟབྱེ་
བརི་འིཛེའིནི་པའིཀྱི་འིཕབྱེལོ་རྒྱས་ཀྱིཀྱི་དེགསྤྱོངས་པ་རྒྱུནི་འིཁྱོསྤྱོངས་དེང་
བརྒྱུདེ་རིཀྱིམི་ཧྲིཀྱིལོ་པསྤྱོརི་མིཀྱི་དེམིངས་དེམིངས་གཙོཚོ་འིཕབྱེལོ་རྒྱས་
བཏང་སྟོབྱེ། མིཀྱི་ཕྱོསྤྱོགས་ཡིསྤྱོངས་ནིས་འིཕབྱེལོ་རྒྱས་ཡིསྤྱོང་བ་དེང་མིཀྱི་
དེམིངས་ཡིསྤྱོངས་མིཉམི་དུ་ཕྱུག་པསྤྱོརི་འིགྱུརི་བརི་སྐུལོ་འིདེབྱེདེ་
གཏསྤྱོང་བརི་མིངསྤྱོནི་སུམི་གྱིཀྱི་འིཕབྱེལོ་ཀོ་ཡིསྤྱོང་བརི་བྱེབྱེདེ་དེགསྤྱོས་པ་ཁ་
གསལོ་བཟསྤྱོས་ཡིསྤྱོདེ། བཞིཀྱི་ནིས་ཀྲུང་གསྤྱོའི འི་ཁྱོདེ་ཆོསྤྱོས་ལྡནི་པའིཀྱི་སྤྱིཀྱི་
ཚཚོགས་རིཀྱིང་ལུགས་བྱེ་གཞིག་གཀྱི་སྤྱིཀྱིའིཀྱི་བཀོསྤྱོདེ་པ་ནིཀྱི་དེཔལོ་འིབྱེསྤྱོརི་
འིཛུགས་སྐྲུནི་དེང་། ཆོབ་སྲོཀྱིདེ་འིཛུགས་སྐྲུནི། རིཀྱིག་གནིས་
འིཛུགས་སྐྲུནི། སྤྱིཀྱི་ཚཚོགས་འིཛུགས་སྐྲུནི། སྐྱོབྱེ་ཁམིས་དེཔལོ་
ཡིསྤྱོནི་འིཛུགས་སྐྲུནི་བཅིས་ཕྱོསྤྱོགས་ལྔ་གཞིཀྱི་གཅིཀྱིག་ཡིཀྱིནི་པ་དེང་།
འིཐབ་ཇུས་བཀོསྤྱོདེ་པ་ནིཀྱི་ཕྱོསྤྱོགས་ཡིསྤྱོངས་ནིས་སྤྱིཀྱི་ཚཚོགས་རིཀྱིང་
ལུགས་དེབྱེང་རིབས་ཅིནི་གྱིཀྱི་རྒྱལོ་ཁབ་འིཛུགས་སྐྲུནི་བྱེབྱེདེ་པ་
དེང་། ཕྱོསྤྱོགས་ཡིསྤྱོངས་ནིས་སྒྱུརི་བཅིསྤྱོས་ཟབ་སྤེབྱེལོ། ཕྱོསྤྱོགས་

ཡིསྤྱོངས་ནིས་ཁྲིཀྱིམིས་ལྟརི་རྒྱལོ་ཁབ་སྐྱོསྤྱོང་བ། ཕྱོསྤྱོགས་ཡིསྤྱོངས་ནིས་
ཏང་ནིནི་སྐྱོསྤྱོང་བྱེབྱེདེ་པ་བཅིས་ཕྱོསྤྱོགས་ཡིསྤྱོངས་བཞིཀྱི་ཡིཀྱིནི་པ་ཁ་
གསལོ་བཟསྤྱོས་ཡིསྤྱོདེ། ལྔ་ནིས་ཕྱོསྤྱོགས་ཡིསྤྱོངས་ནིས་སྒྱུརི་བཅིསྤྱོས་
ཟབ་སྤེབྱེལོ་བྱེབྱེདེ་པའིཀྱི་སྤྱིཀྱིའིཀྱི་དེམིཀྱིགས་འིབབྱེནི་ནིཀྱི་ཀྲུང་གསྤྱོའི འི་ཁྱོདེ་ཆོསྤྱོས་
ལྡནི་པའིཀྱི་སྤྱིཀྱི་ཚཚོགས་རིཀྱིང་ལུགས་ལོམི་ལུགས་འིཐུས་ཚང་དེང་
གསྤྱོང་འིཕབྱེལོ་གཏསྤྱོང་རྒྱུ་དེང་། རྒྱལོ་ཁབ་བཅིསྤྱོས་སྐྱོསྤྱོང་མི་ལོག་དེང་
བཅིསྤྱོས་སྐྱོསྤྱོང་ནུས་པ་དེབྱེང་རིབས་ཅིནི་དུ་འིགྱུརི་བརི་སྐུལོ་སྤེབྱེལོ་བྱེ་
རྒྱུ་ཡིཀྱིནི་པ་ཁ་གསལོ་བཟསྤྱོས་ཡིསྤྱོདེ། དྲུག་ནིས་ཕྱོསྤྱོགས་ཡིསྤྱོངས་ནིས་
ཁྲིཀྱིམིས་ལྟརི་རྒྱལོ་ཁབ་སྐྱོསྤྱོང་བརི་སྐུལོ་འིདེབྱེདེ་གཏསྤྱོང་བའིཀྱི་སྤྱིཀྱིའིཀྱི་
དེམིཀྱིགས་འིབབྱེནི་ནིཀྱི་ཀྲུང་གསྤྱོའི འི་ཁྱོདེ་ཆོསྤྱོས་ལྡནི་པའིཀྱི་སྤྱིཀྱི་ཚཚོགས་རིཀྱིང་
ལུགས་ཀྱིཀྱི་ཁྲིཀྱིམིས་སྐྱོསྤྱོང་མི་ལོག་འིཛུགས་སྐྲུནི་བྱེ་རྒྱུ་དེང་སྤྱིཀྱི་
ཚཚོགས་རིཀྱིང་ལུགས་ཀྱིཀྱི་ཁྲིཀྱིམིས་སྐྱོསྤྱོང་རྒྱལོ་ཁབ་འིཛུགས་སྐྲུནི་བྱེ་
རྒྱུ་ཡིཀྱིནི་པ་ཁ་གསལོ་བཟསྤྱོས་ཡིསྤྱོདེ། བདུནི་ནིས་སྤྱིཀྱི་ཚཚོགས་རིཀྱིང་
ལུགས་ཀྱིཀྱི་གཞིཀྱི་རྩའིཀྱི་དེཔལོ་འིབྱེསྤྱོརི་ལོམི་ལུགས་ངབྱེས་པརི་དུ་
རྒྱུནི་འིཁྱོསྤྱོངས་དེང་འིཐུས་ཚང་དུ་བཏང་ནིས་ཐསྤྱོནི་ཁུངས་བགསྤྱོ་
སྒྲིཀྱིག་ཁྲིསྤྱོདེ་ཚཚོང་རིས་ཐག་གཅིསྤྱོདེ་རིང་བཞིཀྱིནི་གྱིཀྱི་ནུས་པ་འིདེསྤྱོནི་
ཐུབ་པརི་བྱེབྱེདེ་པ་དེང་། སྲོཀྱིདེ་གཞུང་གཀྱི་ནུས་པ་འིདེསྤྱོནི་སྤེབྱེལོ་གང་
ལོབྱེགས་བྱེབྱེདེ་པ། འིཕབྱེལོ་རྒྱས་ཀྱིཀྱི་དུས་རིཀྱིམི་གསརི་པ་ཁསྤྱོདེ་དུ་ཆུདེ་
པ། གསརི་གཏསྤྱོདེ་དེང་། མིཐུནི་སྦྱོསྤྱོརི། ལྗང་མིདེསྤྱོག སྒོསྤྱོ་འིབྱེབྱེདེ།
མིཉམི་སྤྱིསྤྱོདེ་བཅིས་ཀྱིཀྱི་འིཕབྱེལོ་རྒྱས་ཀྱིཀྱི་འིདུ་ཤབྱེས་གསརི་པ་ལོག་
བསྟོརི་བྱེབྱེདེ་པ། རྒྱལོ་ནིང་གཀྱི་འིཁསྤྱོརི་སྐྱོསྤྱོདེ་ཆོབྱེནི་པསྤྱོ་གཙོཚོ་བསྤྱོརི་
འིཛེའིནི་པ་དེང་། རྒྱལོ་ནིང་དེང་རྒྱལོ་སྤྱིཀྱིའིཀྱི་འིཁསྤྱོརི་སྐྱོསྤྱོདེ་གཉཀྱིས་
ཕནི་ཚུནི་སྐུལོ་འིདེབྱེདེ་གཏསྤྱོང་བའིཀྱི་འིཕབྱེལོ་རྒྱས་ཀྱིཀྱི་རྣམི་པ་གསརི་
པ་གང་མིགྱིསྤྱོགས་བཙུགས་ཏབྱེ། སྤུས་ཚདེ་མིཐསྤྱོནི་པསྤྱོའི འི་འིཕབྱེལོ་
རྒྱས་ལོ་སྐུལོ་འིདེབྱེདེ་གཏསྤྱོང་བ་དེང་། འིཕབྱེལོ་རྒྱས་དེང་བདེབྱེ་
འིཇེགས་ལོ་གཅིཀྱིག་གྱུརི་འིཆོརི་འིགསྤྱོདེ་བྱེབྱེདེ་དེགསྤྱོས་པ་བཅིས་ཁ་
གསལོ་བཟསྤྱོས་ཡིསྤྱོདེ། བརྒྱདེ་ནིས་དུས་རིབས་གསརི་པའིཀྱི་ཏང་
གཀྱི་དེམིག་དེཔུང་སྟོསྤྱོབས་ལྡནི་དུ་གཏསྤྱོང་བའིཀྱི་དེམིཀྱིགས་འིབབྱེནི་ནིཀྱི་
ཏང་གཀྱི་བཀོསྤྱོདེ་འིདེསྤྱོམིས་ལོ་ཉནི་པ་དེང་། རྒྱལོ་ཁ་ལོབྱེནི་ཐུབ་པ།
སྤྱིསྤྱོདེ་ཚུལོ་བཟང་བ་བཅིས་ཀྱིཀྱི་མིཀྱི་དེམིངས་དེམིག་དེཔུང་ཞིཀྱིག་
འིཛུགས་སྐྲུནི་བྱེས་ནིས་མིཀྱི་དེམིངས་དེམིག་དེཔུང་འིདེཀྱི་ཉཀྱིདེ་
འིཛེམི་གླིཀྱིང་གཀྱི་དེམིག་དེཔུང་རྩབྱེ་གྲོ་ཞིཀྱིག་ཏུ་འིཛུགས་སྐྲུནི་བྱེ་རྒྱུ་
ཡིཀྱིནི་པ་ཁ་གསལོ་བཟསྤྱོས་ཡིསྤྱོདེ། དེགུ་ནིས་ཀྲུང་གསྤྱོའི འི་ཁྱོདེ་ཆོསྤྱོས་
ལྡནི་པའིཀྱི་རྒྱལོ་ཁབ་ཆོབྱེནི་པསྤྱོའི འི་ཕྱོཀྱི་འིབྲེབྱེལོ་གྱིཀྱིས་མིཀྱི་རིཀྱིགས་བསྐྱོརི་
དེརི་ཡིསྤྱོང་བརི་ཞིབས་ཞུ་དེང་མིཀྱིའིཀྱི་རིཀྱིགས་ཡིརི་ཐསྤྱོནི་ཡིསྤྱོང་བརི་
སྐུལོ་འིདེབྱེདེ་གཏསྤྱོང་དེགསྤྱོས་པ་དེང་། རྒྱལོ་སྤྱིཀྱིའིཀྱི་འིབྲེབྱེལོ་བ་གསརི་
པ་འིཛུགས་རྒྱུརི་སྐུལོ་འིདེབྱེདེ་གཏསྤྱོང་བ། མིཀྱིའིཀྱི་རིཀྱིགས་ཀྱིཀྱི་ལོས་
དེབང་གཅིཀྱིག་མིཐུནི་ཚཚོགས་པ་གཏསྤྱོདེ་རྒྱུརི་སྐུལོ་འིདེབྱེདེ་གཏསྤྱོང་
དེགསྤྱོས་པ་བཅིས་ཁ་གསལོ་བཟསྤྱོས་ཡིསྤྱོདེ། བཅུ་ནིས་ཕྱོསྤྱོགས་
ཡིསྤྱོངས་ནིས་ཏང་ནིནི་སྐྱོསྤྱོང་བྱེབྱེདེ་པའིཀྱི་འིཐབ་ཇུས་བྱེབྱེདེ་ཕྱོསྤྱོགས་ཁ་
གསལོ་བཟསྤྱོས་ཤཀྱིང་དུས་རིབས་གསརི་པའིཀྱི་ཏང་འིཛུགས་སྐྲུནི་
གྱིཀྱི་སྤྱིཀྱིའིཀྱི་བློང་བྱེ་གསལོ་པསྤྱོརི་བཏསྤྱོནི་པ་དེང་། ཏང་གཀྱི་ཆོབ་སྲོཀྱིདེ་
འིཛུགས་སྐྲུནི་དེང་། བསམི་བློསྤྱོ་འིཛུགས་སྐྲུནི། རྩ་འིཛུགས་
འིཛུགས་སྐྲུནི། སྤྱིསྤྱོདེ་ཚུལོ་འིཛུགས་སྐྲུནི། སྒྲིཀྱིག་ཁྲིཀྱིམིས་འིཛུགས་
སྐྲུནི་བཅིས་ཕྱོསྤྱོགས་ཡིསྤྱོངས་ནིས་སྐུལོ་སྤེབྱེལོ་དེང་ལོམི་ལུགས་
འིཛུགས་སྐྲུནི་བྱེ་རྒྱུ་དེབྱེ་དེག་ཁྲིསྤྱོདེ་དུ་དེཀྱུས་གཅིཀྱིག་ཏུ་ཁྱོབ་པརི་
བྱེས་ཤཀྱིང་། རུལོ་སུངས་ལོ་ངསྤྱོ་རྒོསྤྱོལོ་བྱེབྱེདེ་པའིཀྱི་འིཐབ་རྩསྤྱོདེ་ཟབ་
སྤེབྱེལོ་དེང་། ཏང་དེསྤྱོ་དེམི་དེང་ཏང་བཅིསྤྱོས་སྐྱོསྤྱོང་བྱེབྱེདེ་པའིཀྱི་ཆོབ་སྲོཀྱིདེ་
ཀྱིཀྱི་འིགནི་འིཁྲིཀྱི་དེསྤྱོནི་འིཁྱོསྤྱོལོ་གྱིཀྱིས་རིང་ངསྤྱོས་གསརི་བརྗེབྱེ་རླབས་པསྤྱོ་
ཆོབྱེ་བྱེབྱེདེ་པརི་བརྟབྱེནི་ནིས་སྤྱིཀྱི་ཚཚོགས་ཀྱིཀྱི་གསརི་བརྗེབྱེ་རླབས་པསྤྱོ་ཆོབྱེརི་
སྣབྱེ་ཁྲིཀྱིདེ་བྱེས་ཡིསྤྱོདེ། འིཐབ་ཇུས་ཀྱིཀྱི་བསམི་བློསྤྱོ་དེང་གསརི་གཏསྤྱོདེ་
ཀྱིཀྱི་འིདུ་ཤབྱེས་འིདེཀྱི་དེག་ནིཀྱི་ཏང་གཀྱིས་ཀྲུང་གསྤྱོའི འི་ཁྱོདེ་ཆོསྤྱོས་ལྡནི་
པའིཀྱི་སྤྱིཀྱི་ཚཚོགས་རིཀྱིང་ལུགས་འིཛུགས་སྐྲུནི་གྱིཀྱི་ཆོསྤྱོས་ཉཀྱིདེ་ལོ་ངསྤྱོས་
འིཛེའིནི་ཇེབྱེ་ཟབ་ཕྱོཀྱིནི་པ་དེང་རིཀྱིགས་པའིཀྱི་གཞུང་ལུགས་གསརི་
གཏསྤྱོདེ་བྱེས་པའིཀྱི་གྲུབ་འིབྲེས་གལོ་ཆོབྱེནི་ཡིཀྱིནི།

བློསྤྱོ་མིཐུནི་ཞིཀྱི་ཅིཀྱིནི་ཕཀྱིང་གཀྱིས་དུས་རིབས་གསརི་པའིཀྱི་ཏང་
དེང་རྒྱལོ་ཁབ་ཀྱིཀྱི་བྱེ་གཞིག་འིཕབྱེལོ་རྒྱས་དེང་འིབྲེབྱེལོ་བ་ཡིསྤྱོདེ་
པའིཀྱི་རིཀྱིགས་པའིཀྱི་གཞུང་ལུགས་དེང་ལོག་ལོབྱེནི་གྱིཀྱི་གནིདེ་དེསྤྱོནི་
གལོ་ཆོབྱེནི་རིབ་དེང་རིཀྱིམི་པརི་དེགསྤྱོངས་པ་ཟབ་མིསྤྱོ་བཞིབྱེས་པ་དེང་
ཚནི་རིཀྱིག་དེང་མིཐུནི་པའིཀྱི་བརྡརི་ཤ་བཅིདེ་དེབྱེ། དུས་རིབས་
གསརི་པརི་ཀྲུང་གསྤྱོའི འི་ཁྱོདེ་ཆོསྤྱོས་ལྡནི་པའིཀྱི་སྤྱིཀྱི་ཚཚོགས་རིཀྱིང་ལུགས་
ཇེཀྱི་འིདྲ་ཞིཀྱིག་རྒྱུནི་འིཁྱོསྤྱོངས་དེང་འིཕབྱེལོ་རྒྱས་གཏསྤྱོང་རྒྱུ་དེང་།
ཀྲུང་གསྤྱོའི འི་ཁྱོདེ་ཆོསྤྱོས་ལྡནི་པའིཀྱི་སྤྱིཀྱི་ཚཚོགས་རིཀྱིང་ལུགས་ཇེཀྱི་ལྟརི་
རྒྱུནི་འིཁྱོསྤྱོངས་དེང་འིཕབྱེལོ་རྒྱས་གཏསྤྱོང་རྒྱུ། སྤྱིཀྱི ་ཚཚོགས་རིཀྱིང་
ལུགས་དེབྱེང་རིབས་ཅིནི་གྱིཀྱི་རྒྱལོ་ཁབ་སྟོསྤྱོབས་ལྡནི་ཇེཀྱི་འིདྲ་ཞིཀྱིག་
འིཛུགས་སྐྲུནི་བྱེ་རྒྱུ། སྤྱིཀྱི་ཚཚོགས་རིཀྱིང་ལུགས་དེབྱེང་རིབས་ཅིནི་གྱིཀྱི་
རྒྱལོ་ཁབ་སྟོསྤྱོབས་ལྡནི་ཇེཀྱི་ལྟརི་འིཛུགས་སྐྲུནི་བྱེ་རྒྱུ། ཡུནི་རིཀྱིང་
སྲོཀྱིདེ་དེབང་སྐྱོསྤྱོང་བའིཀྱི་མིརི་ཁབྱེ་སཀྱིའིཀྱི་རིཀྱིང་ལུགས་ཀྱིཀྱི་སྲོཀྱིདེ་ཏང་ཇེཀྱི་
འིདྲ་ཞིཀྱིག་འིཛུགས་སྐྲུནི་བྱེ་རྒྱུ་དེང་། ཡུནི་རིཀྱིང་སྲོཀྱིདེ་དེབང་སྐྱོསྤྱོང་
བའིཀྱི་མིརི་ཁབྱེ་སཀྱིའིཀྱི་རིཀྱིང་ལུགས་ཀྱིཀྱི་སྲོཀྱིདེ་ཏང་ཇེཀྱི་ལྟརི་འིཛུགས་སྐྲུནི་
བྱེ་རྒྱུ་སསྤྱོགས་དུས་རིབས་ཀྱིཀྱི་ཞིཀྱིབ་འིཇུག་བྱེ་གཞིཀྱི་གལོ་ཆོབྱེནི་དེག་
ལོ་ཐསྤྱོག་མིའིཀྱི་གསརི་གཏསྤྱོདེ་རིང་བཞིཀྱིནི་ལྡནི་པའིཀྱི་རྒྱལོ་སྲོཀྱིདེ་སྐྱོསྤྱོང་
ལུགས་ཀྱིཀྱི་འིདུ་ཤབྱེས་གསརི་པ་དེང་། དེགསྤྱོངས་པ་གསརི་པ།
འིཐབ་ཇུས་གསརི་པ་བཅིས་རིབ་དེང་རིཀྱིམི་པ་བཏསྤྱོནི་ཡིསྤྱོདེ་ལོ།
ཞིཀྱི་ཅིཀྱིནི་ཕཀྱིང་གཀྱི་དུས་རིབས་གསརི་པའིཀྱི་ཀྲུང་གསྤྱོའི འི་ཁྱོདེ་ཆོསྤྱོས་ལྡནི་
པའིཀྱི་སྤྱིཀྱི་ཚཚོགས་རིཀྱིང་ལུགས་ཀྱིཀྱི་དེགསྤྱོངས་པ་གསརི་གཏསྤྱོདེ་བྱེབྱེདེ་
མིཁནི་གཙོཚོ་བསྤྱོ་ཡིཀྱིནི། ཞིཀྱི་ཅིཀྱིནི་ཕཀྱིང་གཀྱི་དུས་རིབས་གསརི་པའིཀྱི་
ཀྲུང་གསྤྱོའི འི་ཁྱོདེ་ཆོསྤྱོས་ལྡནི་པའིཀྱི་སྤྱིཀྱི་ཚཚོགས་རིཀྱིང་ལུགས་ཀྱིཀྱི་དེགསྤྱོངས་
པ་ནིཀྱི་དེབྱེང་རིབས་ཀྲུང་གསྤྱོའི འི་མིརི་ཁབྱེ་སཀྱིའིཀྱི་རིཀྱིང་ལུགས་དེང་དུས་
རིབས་ཉབྱེརི་གཅིཀྱིག་པའིཀྱི་མིརི་ཁབྱེ་སཀྱིའིཀྱི་རིཀྱིང་ལུགས་ཡིཀྱིནི་པ་དེང་།
ཀྲུང་ཧྭའིཀྱི་རིཀྱིག་གནིས་དེང་ཀྲུང་གསྤྱོའི འི་སྙིཀྱིང་སྟོསྤྱོབས་ཀྱིཀྱི་དུས་རིབས་
ཀྱིཀྱི་ཉཀྱིང་བཅུདེ་ཡིཀྱིནི་ཞིཀྱིང་། མིརི་ཁབྱེ་སཀྱིའིཀྱི་རིཀྱིང་ལུགས་ཀྲུང་གསྤྱོ་ཅིནི་
དུ་འིགྱུརི་བའིཀྱི་འིཕུརི་མིཆོསྤྱོང་གསརི་པ་མིངསྤྱོནི་འིགྱུརི་བྱུང་བ་
རིབྱེདེ། ཏང་གཀྱིས་བློསྤྱོ་མིཐུནི་ཞིཀྱི་ཅིཀྱིནི་ཕཀྱིང་ཏང་ཀྲུང་དེབྱེང་གཀྱི་སྲོསྤྱོག་
ཤཀྱིང་དེང་ཏང་ཡིསྤྱོངས་ཀྱིཀྱི་སྲོསྤྱོག་ཤཀྱིང་ཡིཀྱིནི་པའིཀྱི་གསྤྱོ་གནིས་གཏནི་
འིཁབྱེལོ་བྱེས་པ་དེང་། ཞིཀྱི་ཅིཀྱིནི་ཕཀྱིང་གཀྱི་དུས་རིབས་གསརི་པའིཀྱི་
ཀྲུང་གསྤྱོའི འི་ཁྱོདེ་ཆོསྤྱོས་ལྡནི་པའིཀྱི་སྤྱིཀྱི་ཚཚོགས་རིཀྱིང་ལུགས་ཀྱིཀྱི་དེགསྤྱོངས་
པའིཀྱི་སླེསྤྱོབ་སྟོསྤྱོནི་གསྤྱོ་གནིས་གཏནི་འིཁབྱེལོ་བྱེས་པ་དེབྱེས་ཏང་ཡིསྤྱོངས་
དེང་། དེམིག་ཡིསྤྱོངས། རྒྱལོ་ཡིསྤྱོངས་མིཀྱི ་རིཀྱིགས་ཁག་གཀྱི ་མིཀྱི ་
དེམིངས་བཅིས་ཀྱིཀྱི་ཐུནི་མིསྤྱོང་གཀྱི་རིབྱེ་འིདུནི་མིཚཚོནི་ཡིསྤྱོདེ་ལོ། དུས་
རིབས་གསརི་པའིཀྱི་ཏང་དེང་རྒྱལོ་ཁབ་ཀྱིཀྱི་བྱེ་གཞིག་འིཕབྱེལོ་རྒྱས་
དེང་། ཀྲུང་ཧྭ་མིཀྱི་རིཀྱིགས་བསྐྱོརི་དེརི་རླབས་པསྤྱོ་ཆོབྱེ་ཡིསྤྱོང་བའིཀྱི་ལོསྤྱོ་
རྒྱུས་ཀྱིཀྱི་འིཕབྱེལོ་རིཀྱིམི་ལོ་སྐུལོ་འིདེབྱེདེ་གཏསྤྱོང་བརི་ཐག་གཅིསྤྱོདེ་རིང་
བཞིཀྱིནི་གྱིཀྱི་དེསྤྱོནི་སྙིཀྱིང་ལྡནི།
སྒྱུརི་བཅིསྤྱོས་སྒོསྤྱོ་འིབྱེབྱེདེ་བྱེས་རྗེབྱེས། ཏང་དེང་རྒྱལོ་ཁབ་ཀྱིཀྱི་

བྱེ་གཞིག་ལོ་གྲུབ་འིབྲེས་གལོ་ཆོབྱེནི་ཐསྤྱོབ་པས་དུས་རིབས་
གསརི་པརི་ཀྲུང་གསྤྱོའི འི་ཁྱོདེ་ཆོསྤྱོས་ལྡནི་པའིཀྱི ་སྤྱིཀྱི ་ཚཚོགས་རིཀྱིང་
ལུགས་ཀྱིཀྱི་བྱེ་གཞིག་གསྤྱོང་དུ་སྤེབྱེལོ་བརི་རྨང་གཞིཀྱི་བརྟནི་པསྤྱོ་
བཏཀྱིང་བ་དེང་དེགབྱེ ་མིཚནི་ལྡནི་པའིཀྱི ་ཆོ་རྐྱེབྱེནི་བསྐྲུནི་ཡིསྤྱོདེ།
དུས་མིཚུངས་སུ། ཕྱོཀྱི་ཕྱོསྤྱོགས་ཁསྤྱོརི་ཡུག་གཀྱི་འིགྱུརི་བ་ལོས་
ཉབྱེནི ་ཁ་དེང་འིགྲོནི་སླེསྤྱོང ་གསརི་པ་མིང་པསྤྱོ ་ཐསྤྱོནི ་གྱིཀྱི ་ཡིསྤྱོདེ ་
པས། རྒྱལོ་ནིང་གཀྱི་སྒྱུརི་བཅིསྤྱོས་དེང་། འིཕབྱེལོ་རྒྱས། བརྟནི་
ལྷིཀྱིང་གསུམི་གྱིཀྱི ་མིདུནི་དུ་ཡུནི་རིཀྱིང་ཐག་གཅིསྤྱོདེ་ཐུབ་མིབྱེདེ་
པའིཀྱི ་གཏཀྱིང ་རིཀྱིམི ་གྱིཀྱི ་འིགལོ་བ ་དེང ་གནིདེ་དེསྤྱོནི ་དེང ་དེབྱེ ་
བཞིཀྱིནི་གསརི་དུ་ཐསྤྱོནི་པའིཀྱི ་འིགལོ་བ་དེང་གནིདེ་དེསྤྱོནི་མིཀྱི ་
ཉུང་བ་ལྷིགས་པ་དེང་། སྐབས་ཤཀྱིག་རིཀྱིང་ཏང་དེསྤྱོ་དེམི་དེང་ཏང་
བཅིསྤྱོས་སྐྱོསྤྱོང་ལོ་ཡིང་ལྷིསྤྱོདེ་འིཇེམི་གསུམི་གྱིཀྱི་གནིས་ཚུལོ་ཐསྤྱོནི་
པས་ཏང་ནིང་ཁུལོ་དུ་སྒྱིཀྱིདེ་ལུག་རུལོ་སུངས་ཀྱིཀྱི ་སྣང་ཚུལོ་
མིཆོབྱེདེ་ཅིཀྱིང་ཆོབ་སྲོཀྱིདེ་ཀྱིཀྱི ་སྐྱོབྱེ ་ཁམིས་ལོ་གནིདེ་དེསྤྱོནི་ཚབས་
ཆོབྱེནི་བྱུང་བས། （（འིཕྲོསྤྱོའིཕྲོསྤྱོ་་མིམི་་པརིཔརི་་ངསྤྱོངསྤྱོསས11པརིཔརི་་གཟཀྱིགསགཟཀྱིགས།།））


