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ཕྱོསྤྱོགོས་བསྡུས་གོསར་འགྱུར།

ཟླ5པའགྱི་ཚཚེས26ཉིགྱིན། མཚཚོ་སྔོསྦྱོན་ཞིགྱིང་ཆཆེན་གྱིགྱི་ཏང་གགྱི་
འཐུས་མགྱི་ཚཚོགས་ཆཆེན་ཐཆེངས་བོཅུ་བོཞིགྱི་པས་ཏང་གགྱི་ཚཚོགས་
ཆཆེན་ཐཆེངས་ཉིགྱི ་ཤུ་པར་ཞུགས་པའགྱི ་འཐུས་མགྱི29བོདེམས་
ཤགྱིང་། འཐུས་མགྱིའགྱི་མགྱིང་ཐསྦྱོ་གཤམ་གསལ་ལྟར། (རྒྱ་ཡགྱིག་
རུས་མགྱིང་གགྱི་པགྱིར་རགྱིས་མང་ཉུང་ལྟར་བོསྒྲིགྱིགས་ཡསྦྱོདེ)
ཚཚེ་རགྱིང་ཐར། (བོསྦྱོདེ་རགྱིགས། )མ་ཞིའསྦྱོ་ཡུས། (མསྦྱོ། ཧོསྦྱོས་

རགྱིགས། )ཝང་ལགྱིན་ཧུའུ། ཝང་ཏགྱིང་པང་། ཆསྦྱོས་དེབྱགྱིངས་སྐྱིགྱིདེ།
(མསྦྱོ། བོསྦྱོདེ་རགྱིགས། )
ཉིགྱིའུ ་ཧྲེཆེན ་ཡགྱིའུ ། པཱ ་ཚཚེ ་ལསྦྱོ ། (བོསྦྱོདེ ་རགྱིགས། ) ལུའགྱི ་

ཀོང་། ཀྲུའུ་ཀྲིན་རྨགྱིན། ལགྱིའུ་ཞིགྱིའུ་ཆགྱིང་། (མསྦྱོ། སསྦྱོག་རགྱིགས། )ཆགྱི་
ཧུང་ཧྥེང་། (མསྦྱོ) དེབྱང་ཡསྦྱོན། (མསྦྱོ། ཧོསྦྱོས་རགྱིགས། )དེབྱང་ཀྲིགྱི་
ཝུན། (ཧོསྦྱོས་རགྱིགས། ) ཝུའུ་ཞིའསྦྱོ་ཅུན། ཝང་དེབྱང་། ཀྲིང་ཞིའསྦྱོ་

ཅུན། ཀྲིང་ཅིགྱིན་མཆེ། (མསྦྱོ། )
ཁྲཆེང་ཀྲིགྱི་ཞིགྱིའུ། (མསྦྱོ། ཧོསྦྱོར་རགྱིགས། ) ཁྲཆེན་རུའཆེ་ཧྥེཆེང་། ཀྲིའསྦྱོ་

ཡུའཆེ་ཞི། (མསྦྱོ། ) ཀྲིའསྦྱོ་ཁསྦྱོ་ཀྲིགྱི། ཞིགྱིན་ཁྲང་ཞིགྱིང་། པདེ་གསྦྱོ(བོསྦྱོདེ་
རགྱིགས། ) ཆན་ཅིན་ཧྭ། དེབྱགྱིན་པའཆེ། (འཇོང་རགྱིགས། )ཀོསྦྱོ་
ཅུན། ཧོན་ཧྲེགྱི། (ཟ་ལར་རགྱིགས། )ཅིའསྦྱོ་ཀྲིཆེང་། (མསྦྱོ) ཚའཆེ་ཁྲཆེང་
ཡུང་།
མཚཚོ་སྔོསྦྱོན་ཞིགྱིང་ཆཆེན་གྱིགྱི་ཏང་གགྱི་ཚཚོགས་ཆཆེན་ཐཆེངས་ཉིགྱི་ཤུ་

པར་ཞུགས་པའགྱི་འཐུས་མགྱི་ནགྱི་ཏང་གགྱི་སྒྲིགྱིག་ཡགྱིག་དེང་ཏང་ཀྲུང་
དེབྱང་གགྱི་འཐུས་མགྱི་འདེཆེམས་བོསྐསྦྱོ་བྱ་བོ་ལཆེགས་པསྦྱོར་སྒྲུབོ་པའགྱི་
སྐསྦྱོར་གྱིགྱི་བློང་བྱ་ལྟར་བོདེམས་ཐསྦྱོན་བྱུང་བོ་ཡགྱིན། འཐུས་མགྱིའགྱི་
གདེམ་བྱའགྱི་འསྦྱོས་མགྱི་ཐསྦྱོག་མར་འསྦྱོས་སྦྱོསྦྱོར་མགྱིང་འདེསྦྱོན་བྱཆེདེ་སྐབོས་
དེང་འཐུས་མགྱི་དེངསྦྱོས་སུ་འདེཆེམས་བོསྐསྦྱོ་བྱཆེདེ་པའགྱི་བོརྒྱུདེ་རགྱིམ་

ཁྲསྦྱོདེ། ཚདེ་གཞིགྱི་དེང་ཆ་རྐྱེཆེན་རྒྱུན་འཁྱོསྦྱོངས་བྱས་པ་དེང་རྩ་
འཛུགས་ཀྱིགྱི་འགག་སྒོསྦྱོ་ནན་འཛིཛིན་བྱས་ལ། ཏང་ནང་ཁུལ་གྱིགྱི་
དེམངས་གཙོཚོ་དེར་སྤེཆེལ་གང་ལཆེགས་བྱས་ཡསྦྱོདེ། འཐུས་མགྱི་
བོདེམས་ཐསྦྱོན་བྱུང་བོ་ནགྱི་སྒྲིགྱིག་རགྱིམ་གཏན་འཁཆེལ་དེང་མཐུན་
ཞིགྱིང་། གྲུབོ་ཚུལ་གྱིགྱི་བོསྡུར་ཚདེ་ནགྱི་ཏང་ཀྲུང་དེབྱང་གགྱི་བློང་བྱ་
དེང་མཐུན།
ཏང་གགྱི་རྒྱལ་ཡསྦྱོངས་འཐུས་མགྱི་ཚཚོགས་ཆཆེན་ཐཆེངས་ཉིགྱི་ཤུ་

པར་ཞུགས་པའགྱི་འཐུས་མགྱིའགྱི་ཐསྦྱོབོ་ཐང་ལ་སྐབོས་དེཆེར་དེ་དུང་
ཏང་གགྱི་རྒྱལ་ཡསྦྱོངས་འཐུས་མགྱི་ཚཚོགས་ཆཆེན་ཐཆེངས་ཉིགྱི་ཤུ་པའགྱི་
འཐུས་མགྱིའགྱི་ཐསྦྱོབོ་ཐང་ཞིགྱིབོ་བོཤཆེར་ཨུ་ཡསྦྱོན་ལྷན་ཁང་གགྱིས་ཁས་
ལཆེན་བྱཆེདེ་དེགསྦྱོས། །

མིཚོཚོ་སྔོསྤྱོན་ཞིགྱིང་ཆེཆེན་གྱིགྱི་ཀྲུང་གོསྤྱོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གོགྱི་རྒྱལ་ཡོསྤྱོངས་འཐུས་མིགྱི་ཚོཚོགོས་ཆེཆེན་ཐེཆེངས་ཉིགྱི་ཤུ་པར་ཞུགོས་པའགྱི་འཐུས་མིགྱི་བདམིས་ཐེསྤྱོན་བྱུང་།

ཟླ6པའགྱི་ཚཚེས13ཉིགྱིན། ཞིགྱིང་ཆཆེན་ཡསྦྱོངས་ཀྱིགྱི་སྤྱོསྦྱོདེ་ཚུལ་
འཛུགས་སྐྲུན་གྲོསྦྱོས་ཚཚོགས་ཟགྱི་ལགྱིང་དུ་འཚཚོགས། ཞིགྱིང་ཆཆེན་
ཏང་ཨུའགྱི་ཧྲུའུ་ཅིགྱིའམ་ཞིགྱིང་ཆཆེན་དེམངས་ཆཆེན་རྒྱུན་ལས་ཨུ་
ཡསྦྱོན་ལྷན་ཁང་གགྱི་ཀྲུའུ་རཆེན་ཞིགྱིན་ཁྲང་ཞིགྱིང་གགྱིས་གཏམ་བོཤདེ་
ནང་ནན་གྱིགྱིས་བོསྟོན་དེསྦྱོན། སྲོསྦྱོལ་རྒྱུན་ལཆེགས་པསྦྱོ་མུ་མཐུདེ་དུ་
རྒྱུན་འཛིཛིན་བྱཆེདེ་པ་དེང་། སྤྱོསྦྱོདེ་ཚུལ་ལཆེགས་པསྦྱོ་དེར་སྤེཆེལ་བྱཆེདེ་
པ། སྙིགྱིགས་འདེསྦྱོར་དྭངས་འབྱཆེདེ་བྱཆེདེ་པ། ལས་སྒྲུབོ་གསར་
གཏསྦྱོདེ་བྱཆེདེ་པ། བློསྦྱོ་བོརྟན་འགྱུར་མཆེདེ་ཀྱིགྱིས་སྤྱོགྱི་ཁྱོབོ་ཧྲུའུ་ཅིགྱི་ཞིགྱི་
ཅིགྱིན་ཕགྱིང་གགྱིས་ཁྲགྱིདེ་སྟོསྦྱོན་གནང་བོའགྱི ་ཁ་ཕྱོསྦྱོགས་དེཆེདེ་ནས་
མདུན་སྐྱིསྦྱོདེ་བྱཆེདེ་པ་བོཅིས་ཀྱིགྱིས། རབོ་ཏུ་བོརྟས་པའགྱི་སྙིགྱིང་
སྟོསྦྱོབོས་ཀྱིགྱི་ཉིམས་འགྱུར་དེང་། བྱ་བོའགྱི་སྤྱོསྦྱོདེ་ཚུལ་ལཆེགས་པསྦྱོ།
གཡུར་དུ་ཟ་བོའགྱི་བྱ་བོའགྱི་གྲུབོ་འབྲེས་བོཅིས་ལ་བོརྟཆེན་ནས།
ཞིགྱིང་ཆཆེན་ཏང་གགྱི་འཐུས་མགྱི་ཚཚོགས་ཆཆེན་ཐཆེངས་བོཅུ་བོཞིགྱི་པའགྱི་
བོཀོསྦྱོདེ་སྒྲིགྱིག་ཞིགྱིབོ་འབོཆེབོས་དེངསྦྱོས་འབོཆེབོས་ཡསྦྱོང་བོར་སྐུལ་
འདེཆེདེ་དེང་། ཏང་གགྱི ་ཚཚོགས་ཆཆེན་ཉིགྱི ་ཤུ་པ་རྒྱལ་ཁའགྱི ་ངང་
འཚཚོགས་པར་བོསུ་མ་བྱཆེདེ་དེགསྦྱོས།
ཞིགྱིང་ཆཆེན་ཏང་ཨུའགྱི་ཧྲུའུ་ཅིགྱི་གཞིསྦྱོན་པའམ་ཧྲེཆེང་ཀྲིང་ཝུའུ་

ཞིའསྦྱོ་ཅུན་གྱིགྱིས《ཀྲུང་གུང་མཚཚོ་སྔོསྦྱོན་ཞིགྱིང་ཆཆེན་ཨུ་ཡསྦྱོན་ལྷན་
ཁང་གགྱི་སྤྱོསྦྱོདེ་ཚུལ་ལཆེགས་པསྦྱོ་སྔོར་ལས་དེར་སྤེཆེལ་བོཏང་ནས་
དེཆེང་རབོས་ཅིན་གྱིགྱི་མཚཚོ་སྔོསྦྱོན་གསར་པ་མགྱིསྦྱོགས་མྱུར་ངང་
འཛུགས་པའགྱི་སྐསྦྱོར་གྱིགྱི་བྱཆེདེ་ཐབོས་འགའ》སྒྲིསྦྱོག་འདེསྦྱོན་བྱས།
ཞིགྱིང་ཆཆེན་ཏང་ཨུའགྱི་ཧྲུའུ་ཅིགྱི་གཞིསྦྱོན་པ་དེབྱགྱིན་པའཆེ་ཡགྱིས་གྲོསྦྱོས་
ཚཚོགས་ལ་མགསྦྱོ་འཛིཛིན་བྱས།
ཞིགྱིན་ཁྲང་ཞིགྱིང་གགྱིས་བོསྟོན་དེསྦྱོན། ཏང་གགྱི ་ཚཚོགས་ཆཆེན་

བོཅིསྦྱོ་བོརྒྱདེ་པའགྱི་ཚུན་ལ། བློསྦྱོ་མཐུན་ཞིགྱི་ཅིགྱིན་ཕགྱིང་སྲོསྦྱོག་ཤགྱིང་
ཡགྱིན་པའགྱི་ཏང་ཀྲུང་དེབྱང་གགྱིས་སྤྱོསྦྱོདེ་ཚུལ་འཛུགས་སྐྲུན་ནས་
མགསྦྱོ་བོརྩམས་ཏཆེ། ཏང་དེང་རྒྱལ་ཁབོ་ཀྱིགྱི་ལས་དེསྦྱོན་ལ་ལསྦྱོ་
རྒྱུས་རང་བོཞིགྱིན་གྱིགྱི ་གྲུབོ་འབྲེས་ཐསྦྱོབོ་པ་དེང་ལསྦྱོ ་རྒྱུས་རང་
བོཞིགྱིན་གྱིགྱི་འཕསྦྱོ་འགྱུར་འབྱུང་བོར་སྐུལ་འདེཆེདེ་བོཏང་། སྤྱོསྦྱོདེ་
ཚུལ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱིགྱི་དེསྦྱོན་སྙིགྱིང་གལ་ཆཆེན་ལ་གསྦྱོ་བོ་ཟབོ་མསྦྱོ་
ལཆེན་པ་དེང་། སྤྱོསྦྱོདེ་ཚུལ་འཛུགས་སྐྲུན་དེཆེ་མཚཚོ་སྔོསྦྱོན་གྱིགྱི་འཕཆེལ་
རྒྱས་དེང་མ་འསྦྱོངས་པར་འབྲེཆེལ་ཡསྦྱོདེ་པ་ངསྦྱོས་ཟགྱིན་པར་བྱས་ཏཆེ།

འགན་འཁྲགྱི་དེང་ལས་འགན་ལྕིགྱི་མསྦྱོ་ཕྲག་ཏུ་ལཆེགས་པསྦྱོར་འཁུར་
བོ་དེང་། ཏང་གགྱི་མགྱི་རགྱིགས་ས་ཁུལ་གྱིགྱི་སྲོགྱིདེ་འཛིཛིན་རྨང་གཞིགྱི་
སྲོ་བོརྟན་དུ་གཏསྦྱོང་བོ། ཏང་གཟབོ་ནན་གྱིགྱིས་སྐྱིསྦྱོང་བོའགྱི་བློང་
བྱ་ཁྱོསྦྱོན་ཡསྦྱོངས་ནས་དེསྦྱོན་འཁྱོསྦྱོལ་བྱཆེདེ་པ། དུས་རབོས་གསར་
པའགྱི་ཏང་གགྱི་མང་ཚཚོགས་ལམ་ཕྱོསྦྱོགས་སུ་ལཆེགས་པསྦྱོར་བོསྐྱིསྦྱོདེ་
པ། ལས་བྱཆེདེ་པས་དུས་རབོས་གསར་པར་ཁག་ཁུར་གསར་
པ་དེང་བྱས་རྗེཆེས་གསར་པ་འཇོསྦྱོག་པར་སྐུལ་སློསྦྱོང་བྱཆེདེ་པ་
བོཅིས་ཀྱིགྱིས། སྤྱོསྦྱོདེ་ཚུལ་འཛུགས་སྐྲུན་དེཆེ ་ངཆེས་པར་དེམ་
འཛིཛིན་ལཆེགས་པསྦྱོ་བྱཆེདེ་དེགསྦྱོས།
ཞིགྱིན་ཁྲང་ཞིགྱིང་གགྱིས་ནན་གྱིགྱིས་བོསྟོན་དེསྦྱོན། སྤྱོསྦྱོདེ་ཚུལ་

འཛུགས་སྐྲུན་ཐདེ་འཕྲདེ་པའགྱི་ལས་འགན་གསར་པ་ཁསྦྱོང་དུ་
ཆུདེ་པར་བྱཆེདེ་པ་དེང་། སཆེམས་པ་རྩཆེ་གཅིགྱིག་གགྱིས་སློསྦྱོབོ་སྦྱོསྦྱོང་
བྱཆེདེ་པ། རང་རྟསྦྱོགས་ཀྱིགྱིས་ཚདེ་ཐགྱིག་དེང་བོསྡུར་བོ། ཞིགྱིང་ཆཆེན་
ཏང་ཨུས་བོཏསྦྱོན་པའགྱི《བྱཆེདེ་ཐབོས་འགའ》བོརྩགྱི་སྲུང་ནན་
མསྦྱོ་བྱཆེདེ་པ། ཧོཆེ་བོག་འཚཚོལ་བོ། ཞིན་ཆ་གསབོ་པ། གུས་སྐྲག་
རྟསྦྱོགས་པ། དེསྦྱོགས་ཟསྦྱོན་ཡསྦྱོདེ་པ་བོཅིས་བྱས་ཏཆེ། གཟབོ་ནན་
གྱིགྱི་སྣང་ཚུལ་དེང་དེར་སྲོསྦྱོལ་ཡག་པསྦྱོ་ཞིགྱིག་དེངསྦྱོས་གནས་ཆགས་
སུ་འཇུག་དེགསྦྱོས། སྤྱོསྦྱོདེ་ཚུལ་བྱ་བོ་འཛིཛིན་པར་ཆབོ་སྲོགྱིདེ་ལ་དེསྦྱོ་
སྣང་བྱཆེདེ་དེགསྦྱོས་པ་དེང་། མཐའ་གཅིགྱིག་ཏུ་སྤྱོགྱི་ཁྱོབོ་ཧྲུའུ་ཅིགྱི་ཞིགྱི་
ཅིགྱིན ་ཕགྱིང ་གགྱི ་མཛུབོ་སྟོསྦྱོན་གལ་ཆཆེན་གྱིགྱི ་བློང་བྱ་ལྟར་སྒྲུབོ་
དེགསྦྱོས་ཤགྱིང་། ཏང་ཀྲུང་དེབྱང་གགྱི་ཇུས་ཆསྦྱོདེ་བོཀོསྦྱོདེ་སྒྲིགྱིག་གལ་
ཆཆེན་མཐའ་གཅིགྱིག་ཏུ་ལག་ཏུ་བོསྟོར་བོ། ཏང་གགྱི་ཆབོ་སྲོགྱིདེ་
སྒྲིགྱིག་ཁྲགྱིམས་དེང་ཆབོ་སྲོགྱིདེ་སྒྲིགྱིག་ལམ་བོརྩགྱི་སྲུང་ནན་མསྦྱོ། ཐསྦྱོག་
མཐའ་བོར་གསུམ་དུ་ཏང་ཀྲུང་དེབྱང་དེང་ཚདེ་མཐསྦྱོའ ཛི་གཅིགྱིག་
གྱུར་ཡསྦྱོང་བོ་རྒྱུན་འཁྱོསྦྱོངས་བོཅིས་བྱཆེདེ་དེགསྦྱོས་པ་ལས། ཁ་
བོཤདེ་དེང་ལག་ལཆེན་གཉིགྱིས་འགལ་བོ་དེང་གཅིསྦྱོག་འཕྲགྱི་བྱཆེདེ་
པ། སྟོབོས་བོསྟུན་བོཅིས་གཏན་ནས་བྱཆེདེ་མགྱི་ཆསྦྱོག་ལ། མགྱི་
བོདེཆེན་རྫུན་སྒྲིགྱིག་དེང་མངསྦྱོན་བོརྩགྱི་ལྐོསྦྱོག་འགལ་གཏན་ནས་
བྱཆེདེ་མགྱི་ཆསྦྱོག སྤྱོསྦྱོདེ་ཚུལ་དེམ་འཛིཛིན་བྱཆེདེ་པར་སློསྦྱོབོ་ཚུལ་བོསྒྱུར་
དེགསྦྱོས་ལ། རང་ཉིགྱིདེ་ལ་འཇོསྦྱོན་ནུས་མགྱི་ལྡན་པའགྱི་ངཆེས་ཤཆེས་
རྙེཆེདེ་ཐསྦྱོག སྐསྦྱོམ་པས་ཆུ་འདེསྦྱོདེ་པ་བོཞིགྱིན་སློསྦྱོབོ་སྦྱོསྦྱོང་བྱཆེདེ་པ་
དེང་། རྟག་པར་མཐསྦྱོར་འདེཆེགས་གཏསྦྱོང་བོ། ཞིགྱི་ཅིགྱིན་ཕགྱིང་གགྱི་

དུས་རབོས་གསར་པའགྱི ་ཀྲུང་གསྦྱོའ ཛི་ཁྱོདེ་ཆསྦྱོས་ལྡན་པའགྱི ་སྤྱོགྱི ་
ཚཚོགས་རགྱིང་ལུགས་ཀྱིགྱི་དེགསྦྱོངས་པར་དེངསྦྱོས་སུ་སློསྦྱོབོ་སྦྱོསྦྱོང་དེང་
དེངསྦྱོས་སུ་ཤཆེས་རྟསྦྱོགས་ཡསྦྱོང་བོ། དེངསྦྱོས་སུ་ཡགྱིདེ་རྟསྦྱོན་ཡསྦྱོདེ་
པ། དེངསྦྱོས་སུ་སྤྱོསྦྱོདེ་ཐུབོ་པ་བོཅིས་བྱཆེདེ་དེགསྦྱོས་ཤགྱིང་། ལས་
གནས་ལས་འགན་ལག་ཏུ་བོསྟོར་བོར་ངཆེས་པར་འཛིཚོམས་
དེགསྦྱོས་པའགྱི་ཤཆེས་བྱར་མུ་མཐུདེ་དུ་སློསྦྱོབོ་སྦྱོསྦྱོང་དེང་ཁསྦྱོང་དུ་ཆུདེ་
པར་བྱཆེདེ་པ། སློསྦྱོབོ་སྦྱོསྦྱོང་གགྱི ་གྲུབོ་འབྲེས་དེཆེ ་བྱ་བོར་འཆར་
འགསྦྱོདེ་དེང་སྐུལ་འདེཆེདེ་གཏསྦྱོང་བོའགྱི་ནུས་རྩལ་ལ་ལཆེགས་པར་
བོསྒྱུར་བོ་བོཅིས་བྱཆེདེ་དེགསྦྱོས། སྤྱོསྦྱོདེ་ཚུལ་དེམ་འཛིཛིན་བྱཆེདེ་པར་
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