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ཕྱོའོགིས་བསྡུས་གིསར་འོགྱུར།

ཟླ6པའིའི ་ཚེཚེས8ཉིའིན། ཞའིང ་ཆསྐྱེན ་ཏེང ་ཨུའིའི ་ཧྲུའུ ་ཅའི ་
གིཞརྫོན་པའིམི་ཧྲེསྐྱེང་ཀྲང་ཝུའུ་ཞའིརྫོ་ཅུན་གྱིའིས་ཞུན་ཧྭ་ཟ་ལརི་
རིའིགིས་རིང་སྐྱོརྫོང་རྫོརྫོང་དུ་ཞའིང་ཆསྐྱེན་ཏེང་གིའི་འིཐུས་མིའི་ཚེཚོགིས་
ཆསྐྱེན་ཐསྐྱེངས་བེཅུ་བེཞའི་པའིའི་དགིརྫོངས་དརྫོན་སྒྲོརྫོགི་འིགྲེསྐྱེལ་བྱེསྐྱེད་
སྐབེས་ནན་གྱིའིས་བེསྟོན་དརྫོན། བླརྫོ ་བེརྟེན་འིགྱུརི་མིསྐྱེད་ཀྱིའིས་
སྤྱའི་ཁྱོབེ་ཧྲུའུ་ཅའི་ཞའི་ཅའིན་ཕའིང་གིའིས་མིཛུབེ་ཁྲའིད་གིནང་བེའིའི་ཁ་
ཕྱོརྫོགིས་སུ་མིདུན་སྐྱོརྫོད་བྱེས་ཏེསྐྱེ། ཞའིང་ཆསྐྱེན་ཏེང་གིའི་འིཐུས་མིའི་
ཚེཚོགིས་ཆསྐྱེན་ཐསྐྱེངས་བེཅུ་བེཞའི་པའིའི་དགིརྫོངས་དརྫོན་སློརྫོབེ་སྦྱོརྫོང་
དྲའིལ ་སྒྲོརྫོགི ་དང་ལགི་ལསྐྱེན ་བྱེསྐྱེད་ཤུགིས་མུ་མིཐུད་དུ་ཆསྐྱེ ་རུ་
གིཏེརྫོང་དགིརྫོས་ལ། སློརྫོབེ་སྦྱོརྫོང་ནན་ཏེན་དང་གིརྫོ་བེ་ཟབེ་མིརྫོ་ལསྐྱེན་
པའིའི ་ཁྲརྫོད་ནས་བེསམི་བླརྫོ ་དང་འིདརྫོད་བླརྫོ ་དང་འིགུལ་སྐྱོརྫོད་
བེཅས་གིཅའིགི་གྱུརི་ཡརྫོང་བེརི་བྱེསྐྱེད་པ་དང་། དངརྫོས་འིབེསྐྱེབེས་
ནན་ཏེན་དང་ཞའིབེ་ཚེགིས་བྱེསྐྱེད་པའིའི ་ཁྲརྫོད་ནས་ཁ་ཕྱོརྫོགིས་
དང་ལས་འིགིན་དང་བྱེསྐྱེད་ཐབེས་བེཅས་གིསལ་པརྫོ་ཡརྫོང་བེརི་
བྱེསྐྱེད་པ། སྣེསྐྱེ ་ཁྲའིད་དཔསྐྱེ ་སྟོརྫོན་བྱེསྐྱེད་པའིའི ་ཁྲརྫོད་ནས་གིརྫོང་བུརི་
འིགྲེའིལ་ཤུགིས་དང་རྩེ་འིཛུགིས་ནུས་ཤུགིས་དང་འིཐབེ་འིཛིཛིང་
ནུས་ཤུགིས་བེཅས་ཇེསྐྱེ་དྲགི་ཏུ་གིཏེརྫོང་བེ། དསྐྱེང་རིབེས་ཅན་གྱིའི་
མིཚེཚོ ་སྔོརྫོན་གིསརི་པ་འིཛུགིས་སྐྲུན་བྱེསྐྱེད་པའིའི ་རླབེས་ཆསྐྱེན་
ལགི་ལསྐྱེན ་ཁྲརྫོད ་འིགིན་འིཁྲའི ་ཕྲགི་ཏུ་ལསྐྱེན ་པརི་འིབེད་པ་
བེཅས་བྱེས་ཏེསྐྱེ ། བྱེ ་སྤྱརྫོད ་དངརྫོས ་ལ ་བེརྟེསྐྱེན ་ནས་ཏེང ་གིའི ་
ཚེཚོགིས་ཆསྐྱེན་ཉིའི ་ཤུ་པ་རྒྱལ་ཁའིའི་ངང་འིཚེཚོགིས་པརི་བེསུ་མི་
བྱེསྐྱེད་དགིརྫོས།

ཁྲ་ཧན་ཏུའུ་སའི་ཞང་གིའི་ཧུང་ཀརྫོང་སྡེསྐྱེ ་བེ་རུ། ཝུའུ་ཞའིརྫོ་
ཅུན་གྱིའིས་གིཞའི་རིའིམི་ཏེང་ཡརྫོན་དང་ལས་བྱེསྐྱེད་པ། མིང་ཚེཚོགིས་
བེཅས་ཀྱིའི་འིཐུས་མིའི་དང་མིཛིའི་བེརྩེསྐྱེའིའི་ངང་གླེསྐྱེང་མིརྫོལ་བྱེས་
པརི་མི་ཟད། ཞའིང་ཆསྐྱེན་ཏེང་གིའི་འིཐུས་མིའི་ཚེཚོགིས་ཆསྐྱེན་ཐསྐྱེངས་
བེཅུ་བེཞའི་པའིའི་དརྫོན་སྙའིང་གིལ་ཆསྐྱེན་དང་བེརྗོརྫོད་དརྫོན་གིཙོཚོ་ཐའིགི
འིབེད་བེརྩེརྫོན་དམིའིགིས་འིབེསྐྱེན། ལས་འིགིན་གིཙོཚོ་བེརྫོ་སརྫོགིས་
ལ་དམིའིགིས་ནས་སྒྲོརྫོགི་འིགྲེསྐྱེལ་བྱེས། ཁརྫོས་བེཤད་རྒྱུརི། ཏེང་
གིའི་འིཐུས་མིའི་ཚེཚོགིས་ཆསྐྱེན་གྱིའི ་སྙན་ཞུ་ནའི ་ཞའིང་ཆསྐྱེན་ཏེང་ཨུའིའི་
སྙན་ཞུ་ཡའིན་ལ། ཞའིང་ཆསྐྱེན་ཡརྫོངས་ཀྱིའི ་མིའི ་དམིངས་ཀྱིའི ་སྙན་
ཞུའིང་ཡའིན་པས། ཞའིང་ཆསྐྱེན་ཡརྫོངས་ཀྱིའི་རིའིགིས་སརྫོ་སརྫོའི ཛི་མིང་
ཚེཚོགིས་ཀྱིའི་འིདརྫོད་བླརྫོ་མིཚེཚོན་ཡརྫོད། ང་ཚེཚོ་ངསྐྱེས་པརི་དུ་དསྐྱེའིའི་ནང་
དུ་ཞུགིས་པ་དང་འིགིན་འིཁྲའི་ཕྲགི་ཏུ་བླངས་ནས། དརྫོན་དངརྫོས་

དང་འིབྲེསྐྱེལ་ནས་སློརྫོབེ་པ་དང་གིནད་དརྫོན་ལ་དམིའིགིས་ནས་
སློརྫོབེ་དགིརྫོས་ལ། སྙན་ཞུའིའི་ནང་་གིནད་དརྫོན་ཐགི་གིཅརྫོད་བྱེསྐྱེད་
པའིའི་ལངས་ཕྱོརྫོགིས་དང་ལྟ་བེ། བྱེསྐྱེད་ཐབེས་སརྫོགིས་འིཚེཚོལ་
དགིརྫོས་པ་དང་། འིབེད་བེརྩེརྫོན་དམིའིགིས་འིབེསྐྱེན་ལ་དམིའིགིས་
ནས་དཀའི་སྤྱད་སྙའིང་རུས་བྱེས་ཏེསྐྱེ། ཐརྫོན་ལས་འིཕསྐྱེལ་རྒྱས་
ཐད་ནས་ཐརྫོད་བེརྒལ་སྔོརི་ལས་ཆསྐྱེན་པརྫོ་འིཚེཚོལ་བེ་དང་། སྐྱོསྐྱེ་
ཁམིས་སྲུང་སྐྱོརྫོབེ་ཐད་ནས་བྱེས་རྗོསྐྱེས་སྔོརི་ལས་ཆསྐྱེན་པརྫོ་འིཇེརྫོགི་
པ། བེརྗོསྐྱེ་རིསྐྱེས་མིཉིམི་འིདྲསྐྱེས་ཐད་ནས་ཡརི་རྒྱས་སྔོརི་ལས་
ཆསྐྱེན་པརྫོ་མིངརྫོན་པ། དམིངས་ལ་བེདསྐྱེ་སྐྱོའིད་སྐྲུན་པའིའི་ཐད་ནས་
གྲུབེ་འིབྲེས་སྔོརི་ལས་ཆསྐྱེན་པརྫོ་ལསྐྱེན་པ། ཏེང་འིཛུགིས་སྐྲུན་
བྱེསྐྱེད་པརི་ཤུགིས་སྣེརྫོན་པའིའི་ཐད་ནས་འིཕསྐྱེལ་རྒྱས་སྔོརི་ལས་
ཆསྐྱེན་པརྫོ་འིབྱུང་བེ་བེཅས་བྱེསྐྱེད་དགིརྫོས།

དཔལ་འིབྱེརྫོརི་རྨང་གིཞའི་བེརྟེན་བེརླའིང་དུ་གིཏེརྫོང་བེའིའི་
འིགིགི་སྒྲོརྫོལ་དམིགི་འིཐབེ་ལསྐྱེགིས་པརྫོརི་རྒྱགི་པརི་ཝུའུ་ཞའིརྫོ་
ཅུན་གྱིའིས་ཐུགིས་ཁུརི་ཆསྐྱེན་པརྫོ ་བྱེསྐྱེད་ཀྱིའིན་འིདུགི ཁརྫོ་རིང་སྔོ་
གིཞུགི་ཏུ་ཧྭ་ཆའིན་སྐྱོསྐྱེ་དངརྫོས་ཚེན་རྩེལ་གིསརི་སྤེསྐྱེལ་ཚེད་ཡརྫོད་
ཀུང་སའི་དང་ཨེའིསྐྱེ་མིའིསྐྱེ་ཨེསྐྱེརི་དབྱེའི་སའི་ལན་ཟས་རིའིགིས་གིསརི་
སྤེསྐྱེལ་ཚེད་ཡརྫོད་ཀུང་སའི། ལའི ་ལའི ་ཁང་སྐྱོསྐྱེ ་ཁམིས་ཚེན་རྩེལ་
གིསརི་སྤེསྐྱེལ་ཚེད་ཡརྫོད་ཀུང་སའི་བེཅས་སུ་སརྫོང་ནས་ཁསྐྱེ་ལས་
བེདགི་གིཉིསྐྱེརི་དང་ཐརྫོན་རྫོས་གིསརི་སྤེསྐྱེལ། ཐརྫོན་ལས་སྦྲེསྐྱེལ་
ཐགི་སརྫོགིས་ཀྱིའི་གིནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་ལརྫོན་ཟབེ་མིརྫོ་བྱེས་པརི་མི་
ཟད། དམིངས་གིཉིསྐྱེརི་ཁསྐྱེ ་ལས་འིཐུས་མིའིའིའི ་བེཞུགིས་མིརྫོལ་
ཚེཚོགིས་འིདུ་བེསྡུས་ནས། དཀའི་ཁགི་དང་གིནད་དརྫོན་ཡུལ་
དངརྫོས་ནས་མིཐུན་སྦྱོརྫོརི་ཐགི་གིཅརྫོད་བྱེས། ཁརྫོས་བེཤད་རྒྱུརི།
དསྐྱེང་སྐབེས་དམིངས་གིཉིསྐྱེརི་ཁསྐྱེ་ལས་ཁ་ཤས་སུ་འིཕྲད་པའིའི་
དཀའི་ཁགི་ནའི་དརྫོན་དངརྫོས་ཡའིན་ལ། དསྐྱེ་ནའི་འིཕསྐྱེལ་རྒྱས་ཁྲརྫོད་
ཀྱིའི ་ ད ཀ འི ་ གི ན ད ་ ད ང ་ མི དུ ན ་ སྐྱོརྫོ ད ་ ཁྲརྫོ ད ་ ཀྱིའི ་ ད ཀ འི ་
གིནད། འིཚེརི་ལརྫོངས་ཁྲརྫོད་ཀྱིའི་སྡུགི་བེསྔོལ་བེཅས་རིསྐྱེད། ང་
ཚེཚོས་ངསྐྱེས་པརི་དུ་ཡའིད་ཆསྐྱེས་བེརྟེན་པརྫོ ་ཡའིས། ཞའིང་ཆསྐྱེན་ཏེང་
གིའི་འིཐུས་མིའི་ཚེཚོགིས་ཆསྐྱེན་ཐསྐྱེངས་བེཅུ་བེཞའི་པའིའི་དགིརྫོངས་དརྫོན་
སློརྫོབེ་སྦྱོརྫོང་དང་ལགི་ལསྐྱེན་བྱེསྐྱེད་རྒྱུ་དསྐྱེ་ཐརྫོན་སྐྱོསྐྱེད་གིསརྫོ་སྐྱོརྫོང་དང་
ཁསྐྱེ་ལས་འིཕསྐྱེལ་རྒྱས་གིཏེརྫོང་བེརི་ཟུང་འིབྲེསྐྱེལ་བྱེསྐྱེད་པ་དང་།
སྤུས་ཀ་ཇེསྐྱེ་མིཐརྫོ་དང་གིཞའི་ཁྱོརྫོན་ཇེསྐྱེ་ཆསྐྱེ། ཁྱུ་ཚེཚོགིས་འིཕསྐྱེལ་རྒྱས།
ཆས་རྟེགིས་སྐྲུན་པ་བེཅས་ཀྱིའི་སྟོསྐྱེང་དུ་ནུས་ཤུགིས་བེཏེརྫོན་ནས།

ཁྱོད་ལྡན་ཐརྫོན་ལས་ཀྱིའིས་ཁསྐྱེ་ལས་འིཕསྐྱེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འིདསྐྱེད་
དང་ཁསྐྱེ་ལས་འིཕསྐྱེལ་རྒྱས་ཀྱིའིས་ཐརྫོན་ལས་སྤུས་འིདསྐྱེགིས་ཡརྫོང་
བེརི་སྐུལ་ཁྲའིད་བྱེསྐྱེད་དགིརྫོས། ས་གིནས་སརྫོ་སརྫོ་དང་སྡེསྐྱེ་ཁགི་སརྫོ་
སརྫོས་ཁསྐྱེ་ལས་ལ་རིརྫོགིས་སྐྱོརྫོརི་དང་དཀའི་ཁགི་སསྐྱེལ་རིརྫོགིས་
བྱེསྐྱེད་པའིའི་སྲིའིད་ཇུས་ཁྱོརྫོན་ཡརྫོངས་ནས་དངརྫོས་འིབེསྐྱེབེས་བྱེསྐྱེད་པ་
དང་། རྒྱུ་རྐྱེསྐྱེན་གིཙོཚོ་བེརྫོ་མིཁརྫོ་སྤྲོརྫོད་འིགིན་སྲུང་བྱེསྐྱེད་པརི་ཤུགིས་
བེསྣེན་ནས། ཁསྐྱེ་ལས་བེཅརྫོས་བེསྒྱུརི་དང་འིཕསྐྱེལ་རྒྱས་གིཏེརྫོང་
བེརི ་སྔོརི ་ལས ་ཤུགིས ་ཆསྐྱེ ན ་ པརྫོ ས ་ རྒྱབེ ་སྐྱོརྫོ རི ་ བྱེསྐྱེ ད ་ པ ་
དང་། དམིངས་གིཉིསྐྱེརི་དཔལ་འིབྱེརྫོརི་གྱིའི ་གིསརི་སྐྲུན་མིགིརྫོ་
ཁུངས་སྔོརི་ལས་ལང་ལརྫོང་འིཕྱུརི་ཞའིང་། དམིངས་གིཉིསྐྱེརི་
དཔལ་འིབྱེརྫོརི་གྱིའི་གིསརི་སྐྲུན་གིསརྫོན་ཤུགིས་སྔོརི་ལས་རྒྱས་
སུ་འིཇུགི་དགིརྫོས།

ཏེང་གིའི་འིཐུས་མིའི་ཚེཚོགིས་ཆསྐྱེན་གྱིའི ་དགིརྫོངས་དརྫོན་དྲའིལ་
སྒྲོརྫོགི་བྱེསྐྱེད་པ་དང་ཟུང་དུ་སྦྲེསྐྱེལ་ཏེསྐྱེ། ཝུའུ་ཞའིརྫོ་ཅུན་ད་རུང་ཟ་
ལརི་སྲིང་གྲེརྫོང་རྡལ་ཐུའིརྫོ་ལུང་ཏུའུ་སྡེསྐྱེ་བེ་དང་རྨ་ཆུ་ཚེཚོད་སློསྐྱེ་ཐརྫོན་
ལས་གླེའིང་དུ་སརྫོང་ནས། སྡེསྐྱེ ་བེའིའི ་ཐུན་མིརྫོང་དཔལ་འིབྱེརྫོརི་
འིཕསྐྱེལ་རྒྱས་དང་དསྐྱེང་རིབེས་སྒྲོའིགི་བེཀརྫོད་ཞའིང་ལས་འིཕསྐྱེལ་
རྒྱས་ཀྱིའི་གིནས་ཚུལ་ལ་བེརྟེགི་ཞའིབེ་བྱེས། ཁརྫོས་བེཤད་རྒྱུརི།
ཞའིང་སྡེསྐྱེའིའི་ཐུན་མིརྫོང་རྒྱུ་ནརྫོརི་དང་ཐརྫོན་ཁུངས། དངུལ་རྩེ་སརྫོགིས་
ཀྱིའི་རྒྱུ་རྐྱེསྐྱེན་བེསྐྱེད་སྤྱརྫོད་ནུས་ལྡན་བྱེསྐྱེད་པ་དསྐྱེ་སྒྲོརྫོགི་གུ་ལྟ་བུ་བྱེསྐྱེད་པ་
དང་། ས་བེབེ་དང་བེསྟུན་ནས་ཐརྫོན་ཁུངས་བེསྐྱེད་སྤྱརྫོད་ནུས་
ལྡན་དང་མིཉིམི་བེསྲིསྐྱེས་བེདགི་གིཉིསྐྱེརི་བྱེསྐྱེད་པ་སརྫོགིས་ཐུན་
མིརྫོང་དཔལ་འིབྱེརྫོརི་གྱིའི་གྲུབེ་སྟོངས་མིང་པརྫོ་འིཚེཚོལ་ཞའིབེ་བྱེས་
ཏེསྐྱེ། ཞའིང་སྡེསྐྱེའིའི་དཔལ་འིབྱེརྫོརི་དང་སྤྱའི་ཚེཚོགིས་འིཕསྐྱེལ་རྒྱས་འིགྲེརྫོ་
བེརི་སྐུལ་འིདསྐྱེད་གིཏེརྫོང་བེའིའི་ཐད་གིསརྫོན་ཤུགིས་གིསརི་པ་
སྣེརྫོན་དགིརྫོས། དསྐྱེང་རིབེས་ཞའིང་ལས་སྒྲོའིགི་བེཀརྫོད་ལགི་རྩེལ་
བེཀརྫོལ་སྤྱརྫོད་བྱེསྐྱེད་ཤུགིས་ཆསྐྱེ་རུ་གིཏེརྫོང་བེ་དང་། རྣམི་པ་གིསརི་
པའིའི་ཞའིང་ལས་བེདགི་གིཉིསྐྱེརི་བྱེསྐྱེད་པརྫོ་ཤུགིས་ཆསྐྱེན་པརྫོས་གིསརྫོ་
སྐྱོརྫོང་བྱེསྐྱེད་པ། ས་གིནས་ཀྱིའི་ཁྱོད་ཆརྫོས་ལྡན་པའིའི་ལྗང་མིདརྫོགི་སྐྱོསྐྱེ་
ལྡན་ཞའིང་ལས་ཐརྫོན་རྫོས་ཀྱིའི་ཆས་རྟེགིས་སྐྲུན་པ། ཞའིང་སྡེསྐྱེའིའི་
ཐརྫོན་ལས་དང་པརྫོ་དང་གིཉིའིས་པ་དང་གིསུམི་པ་མིཉིམི་འིདྲསྐྱེས་
འིཕསྐྱེལ་རྒྱས་ཡརྫོང་བེརི་མུ་མིཐུད་དུ་སྐུལ་འིདསྐྱེད་གིཏེརྫོང་བེ་
བེཅས་ཀྱིའིས། ཞའིང་པའིའི ་ཡརྫོང་སྒོརྫོ ་འིཕརི་བེ་དང་ཕྱུགི་པརྫོརི་
འིགྱུརི་བེརི་སྐུལ་ཁྲའིད་བྱེསྐྱེད་དགིརྫོས། །

ཝུའུ་ཞིའོའོ་ཅུན་གྱིགྱིས་ཞུན་ཧྭ་རྫོའོང་དུ་ཞིགྱིང་ཆེགྲེན་ཏིང་གིགྱི་འོཐུས་མིགྱི་ཚོཚོགིས་ཆེགྲེན་ཐེགྲེངས་བཅུ་བཞིགྱི་པའོགྱི་དོགིའོངས་དོའོན་སྒྲོའོགི་འོགྲེགྲེལེ་བྱེགྲེདོ་སྐབས་ནན་གྱིགྱིས་བསྟན་དོའོན།
དོགྲེང་རབས་ཅན་གྱིགྱི་མིཚོཚོ་སྔོའོན་གིསར་པ་འོཛུགིས་སྐྲུན་བྱེགྲེདོ་པའོགྱི་རླབས་ཆེགྲེན་ལེགི་ལེགྲེན་ཁྲོའོདོ་འོགིན་འོཁྲོགྱི་ཕྲགི་ཏུ་ལེགྲེན་དོགིའོས།

ཞིགྱིངཞིགྱིང་་ཆེགྲེནཆེགྲེན་་ཏིངཏིང་་གིགྱིགིགྱི་་འོཐུསའོཐུས་་མིགྱིམིགྱི་་ཚོཚོགིསཚོཚོགིས་་ཆེགྲེནཆེགྲེན་་ཐེགྲེངསཐེགྲེངས་་བཅུབཅུ་་བཞིགྱིབཞིགྱི་་པའོགྱིཔའོགྱི་་དོགིའོངསདོགིའོངས་་དོའོནདོའོན་་སློའོབསློའོབ་་སྦྱོའོངསྦྱོའོང་་དྲིགྱིལེདྲིགྱིལེ་་སྒྲོའོགིསྒྲོའོགི་་དོངདོང་་ལེགིལེགི་་ལེགྲེནལེགྲེན་་གིཏིགྱིངགིཏིགྱིང་་ཟབཟབ་་བྱེགྲེདོབྱེགྲེདོ།།

ཟླ6པའིའི ་ཚེཚེས14ཉིའིན ། མིཚེཚོ ་བྱེང ་
བེརྫོད་རིའིགིས་རིང་སྐྱོརྫོང་ཁུལ་ཆའི ་ལསྐྱེན་རྫོརྫོང་
ཨེ་རིའིགི་ཞང་ནས་ཡརྫོང་བེའིའི་ཞའིང་ཆསྐྱེན་ཏེང་
གིའི་འིཐུས་མིའི་ཚེཚོགིས་ཆསྐྱེན་ཐསྐྱེངས་བེཅུ་བེཞའི་
པའིའི་འིཐུས་མིའི་དབྱེང་ཧྲེསྐྱེང་ཧའིསྐྱེ་ཡའིས། ཨེ་
རིའིགི་ཞང་རུ་ཕྱོརྫོརི་སྡེསྐྱེ ་བེ་དང་ཚེའིརྫོ ་ཏེ་པན་
སྡེསྐྱེ ་ བེ ། ཆུ ་འིཁརྫོ རི ་སྡེསྐྱེ ་ བེ ་བེཅས ་ཀྱིའི ་ སྡེསྐྱེ ་
དམིངས་ལ“ རྩྭ་ཐང ་གིའི ་ཏེང ་གིའི ་སློརྫོབེ ་
ཐུན”འིཚེཚོགིས།


