སྤྱི་དམངས་ཀྤྱི་མངོན་འདོད་འགྲུབ་པ་ལ་སྤྱི་ཞུ་བ་ཞྤྱིག་གྤྱི་བསམ་བོའ ་ི འཁྱེར་
སོ་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས།

གསུང་བཤད་གནང་མཁན། བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་མཁས་དབང་ཟམ་གདློང་རྲིན་ཆེ་མཆློག
ཕྲི་ལློ་ ༢༠༡༦/༡༢/༧
སྒྲ་ཕབ་པ། ཏཱ་ལའྲི་བ་མ་མཐློ་རྲིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གྲི་སློབ་མ། བློ་བཟང་སློབས་རྒྱལ།

༄༅། །དེ་རྲིང་གྲི་བརློད་གཞྲི་སྲི་དམངས་ཀྲི་མངློན་འདློད་འགྲུབ་པ་ལ་སྲི་ཞུ་བ་ཞྲིག་གྲི་བསམ་བློའ ་ི འཁེར་སློ་དང་
ལས་དློན་བེད་ཕློགས་དང་འབེལ་བ་ཞེས་པ་འདྲི་རེད། དེའྲི་ནང་སྲི་དམངས་དང་། མངློན་འདློད། སྲི་ཞུ་བ། བསམ་
བློའ་ི འཁེར་སློ། ལས་དློན་བེད་ཕློགས་བཅས་ནང་གསེས་ཀྲི་བརློད་གཞྲི་ལྔ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྲི་འདུག དངློས་གནས་བས་
ན་བརློད་གཞྲི་རེ་ལ་ཉྲིན་ཤས་བགློ་གེང་བེད་དགློས་པ་འདུག དེང་རབས་སྲི་ཚོགས་ཀྲི་དཔལ་ཡློན་ལ་སློ་བ་ཆེན་པློ་
དང་། མགློགས་ཚད་མྱུར་པློ། ཁབ་ཚད་ཆེན་པློ་བཅས་ཁད་ཆློས་ཆེན་པློ་གསུམ་བཤད་ཀྲི་ཡློད། དེས་ན་བརློད་གཞྲི་རེ་
ལ་སྐར་མ་ཁ་ཤས་སློ་སློའ ་ི བསམ་ཚུལ་ཅུང་ཟད་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲིན། སྲི་དམངས་ཀྲི་དམངས་ཞེས་པ་འདྲི་མར་ཁེ་སྲི་རྲིང་
ལུགས་དང་དམར་པློའ་ི རྲིང་ལུགས་པས། མང་ཆེ་བ་བེད་སློད་གཏློང་རྒྱུའྲི་ཚིག་ཅྲིག་རེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། སྲི་ཞེས་
པ་དེ་ཁློང་ཚོའྲི་སྲི་ཚོགས་རྲིང་ལུགས་ཀྲི་སྲི་དེ་དང་། སྲི་ཚོགས་རྲིང་ལུགས་ཀྲི་དམངས་དེའྲི་ནང་དུ་མང་ཞེས་བྲིས་
ན་མྲི་མང་ཚང་མ་ཚུད་ཀྲི་ཡློད།
དམར་པློའ་ི ལྟ་ཕློགས་ལ་གལ་རྲིམ་གཅྲིག་མ་གཏློགས་ཚུད་ཀྲི་མེད། གལ་རྲིམ་མང་པློའ་ི དབེ་བ་ཕེ་སེ། བཟློ་
པའྲི་གལ་རྲིམ་དང་། ཞྲིང་པའྲི་གལ་རྲིམ། ཡང་ན་གཉའ་གནློན་བཤུ་གཞློག་བེད་པའྲི་གལ་རྲིམ་དེ་དག་ལ་ཆེད་དུ་
མངགས་ནས་དམངས་ཞེས་གཅྲིག་སྡུད་དམངས་གཙོའྲི་རྲིང་ལུགས་ཟེར་བ་མ་གཏློགས། གཅྲིག་སྡུད་མང་གཙོའྲི་
རྲིང་ལུགས་བརློད་ཀྲི་མེད། དེ་ནྲི་གཅྲིག་སྡུད་ཡྲིན་པ་གང་ཞྲིག་ལ་དམངས་རྣམས་གཙོ་བ་རེད། གང་ལྟར་མྲིའྲི་སྲི་
ཚོགས་དེ་གལ་རྲིམ་མང་པློར་ཕེ་ནས་གལ་རྲིམ་འཐབ་རློད་བས་ཏེ། གལ་རྲིམ་འཐབ་རློད་ཐློག་ནས་གལ་རྲིམ་གློང་
མ་ཚང་མ་ར་མེད་དུ་སློང་ན། ལྷག་མ་དེ་དག་གྲི་ནང་དུ་ཡང་བསྐྱར་གལ་རྲིམ་གྲི་དབེ་བ་ཕེ་སེ་འཐབ་རློད་བས་ནས་
ཙོང་པགས་པ་བཤུས་པ་ནང་བཞྲིན་མཐའ་མར་སློང་པ་མ་ཆགས་ཀྲི་བར་དུ་གལ་རྲིམ་འཐབ་རློད་ཀྲི་ངང་ནས་འགློ་
དགློས་པ་རེད། གལ་རྲིམ་འཐབ་རློད་ཐློག་ནས་གལ་རྲིམ་མེད་པར་ཆགས་རྒྱུའྲི་བསམ་ཚུལ་དེ་མར་ཁེ་སྲིའྲི་འདློད་
ཚུལ་རེད།

དེ་སྔ་ང་ཚོས་མང་གཙོ་ལའང་དམངས་གཙོ་ཞེས་བེད་སློད་གཏློང་གྲི་ཡློད། བློད་པའྲི་ནང་རེ་འབངས་ཞེས་
པ་དེ་བེད་སློད་གཏློང་སློལ་སྔློན་མ་ནས་ཡློད་རེད། དངློས་གནས་བས་ན་སྲི་ཚོགས་ལ་འགློ་བའྲི་ཚིག་ཡག་ཤློས་དེ་
ཡུལ་མྲི་ཞེས་པ་དེ་རེད། གལ་ཏེ་དེ་བེད་སློད་གཏང་ན་སབས་བདེ་བ་ཡློད། རེ་འབངས་གཉྲིས་མཉམ་སེལ་གྲི་ཐློག་
ནས་སྒྲྲིག་འཛུགས་ལྡན་པའྲི་ས་ཁློན་གཅྲིག་དང་། ས་ཆའྲི་ས་མཚམས་ཡློད་པ། རྒྱལ་པློ་ཡློད་པ། ཆབ་འབངས་ཡློད་
པ། རྒྱལ་པློ་དང་ཆབ་འབངས་ཀྲི་བར་དུ་འབེལ་བ་དེ་དག་ཆ་ཚང་ཡློད་པ་ཞྲིག་ལ་ཡུལ་ཞེས་བརློད་ཅེས་དང་། ཡྲིན་
ནའང་ད་ལྟའྲི་དུས་རབས་གསར་པའྲི་ནུབ་ཕློགས་ཡུལ་མྲི་སྲི་ཡྲི་མངློན་འདློད་འགྲུབ་པ་ལ། དེང་རབས་ཀྲི་བསམ་བློ་
གཏློང་སངས། སློལ་རྒྱུན་གྲི་བསམ་བློ་གཏློང་སངས། ལྷག་པར་དུ་ནང་པའྲི་སློལ་རྒྱུན་གྲི་བསམ་བློ་གཏློང་སངས་ཏློག་
ཙམ་མྲི་འདྲ་བ་རེད།
དཔེར་ན་དེང་སྐབས་ཡུལ་མྲི་ཟེར་དུས nation ལ་མྲི་རྲིགས་ཟེར། ཚིག་འདྲི་བེད་སློད་བཏང་བ་ཡྲིན་ན།
མྲི་རྲིགས་ཤ་ཞེན་ཟེར་བའྲི་སྐད་ཆ་མང་པློ་སེབས་ཀྲི་ཡློད། མྲི་རྲིགས་ཤ་ཞེན་ཟེར་བའྲི་སྐད་ཆ་འདྲི་དེང་རབས་སྐད་
ཆའྲི་ནང nationalism ཟེར་བ་དེར་གློ་གྲི་ཡློད། དེ་ལ་བསམ་བློ་གཏློང་སངས་མྲི་འདྲ་བ་མང་པློ་རེད། སྲིར་བཏང་
ཡུལ་འཁློར་སློ་སློས་མྲི་རྲིགས་ལ་ཤ་ཞེན་བེད་དགློས་པ་དང་། ཡུལ་འཁློར་སློ་སློའ ་ི མྲི་རྲིགས་ཀྲི་ ཁེ་ཕན་དང་སྲི་
ཡློངས་འཇྲིག་རེན་ཁློན་ཡློངས་ཀྲི་མྲི་རྲིགས་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ཁེ་ཕན་ཡློད་པ་དེ་འགལ་ཟླར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ན། རང་མྲི་
རྲིགས་ཀྲི་ཁེ་ཕན་དློར་ནས་འཇྲིག་རེན ་སྲི་ཡློངས་ཀྲི་ཁེ་ཕན་བསྒྲུབ་དགློས་རྒྱུའྲི་བསམ་ཚུལ་དེ་ནང་པའྲི་བསམ་
ཚུལ་དང་གཱནྲིའྲི་བསམ་ཚུལ་རེད། དེ་མ་ཡྲིན་པ། མ་ཁེ་སེ་དང་། ལེ་ནྲིན། མའློ་ཙེ་ཏུང་དང་། ཧྲིད་ལར་ཁློ་ཚོའྲི་མྲི་
རྲིགས་ཀྲི་ཤ་ཞེན་ཟེར་བ་དེར་དམྲིགས་ཡུལ་དང་ལམ་སློལ་ཞྲིག་ཡློད། རང་གྲི་མྲི་རྲིགས་གཙོ་ཆེ་བ་བེད་རྒྱུ་དང་རང་
གྲི་མྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཁེ་ཕན་ཆེད་དུ་མྲི་རྲིགས་གཞན་གྲི་ཁེ་ཕན་གཏློར་བཤྲིག་གཏློང་དགློས་བྱུང་རུང་དེ་གཏློང་འློས་པ་
ཞྲིག་མཐློང་གྲི་ཡློད། དེ་འདྲ་ཡྲིན་དུས་ཡུལ་མྲི་ཟེར་བའྲི་གློ་བ་དེ་ཡང་ཁབ་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་འགློ་དགློས། ང་ཚོ་ནང་
པའྲི་ལྟ་སངས་བས་ན་ཀླུའྲི་རྒྱལ་པློ་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའྲི་མདློའ་ི ནང་བཤད་པ་བཞྲིན་འཇྲིག་རེན་སྲི་ཡློངས་ཀྲི་ཁེ་ཕན་
དང་རང་གྲི་ཡུལ་འཁློར་རམ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲི་ཁེ་ཕན་འགལ་ཟླར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ན་འཇྲིག་རེན་སྲི་ཡློངས་ཀྲི་ཁེ་ཕན་
ཆེད་དུ་རང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲི་ཁེ་ཕན་དློར་རྒྱུ་གསལ་པློ་གསུངས་ཡློད།
ལྷག་པར་དུ་གཱནྲིས་མྲི་རབས་གསར་པ་རྣམས་ཀྲི་བྷཱ་རཏ་ཟེར་བའྲི་ཕག་དཔེ་ཆུང་ཆུང་ཞྲིག་ཡློད། ཕག་དཔེ་
དེའྲི་ནང་ངས་རྒྱུ་མཚན་གང་གྲི་ཆེད་རྒྱ་གར་མྲི་རྲིགས་ལ་ཞབས་ཕྲི་ཞུ་དགློས་སམ། ང་འགློ་བ་མྲི་ཞྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་
ནས་འགློ་བ་མྲི་རྲིགས་སྲི་ཡློངས་ཀྲི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེ་བ་ཆེ་ཤློས་རེད་མ་གཏློགས་དམྲིགས་བཀར་གྲི་རྒྱ་
གར་མྲི་རྲིགས་ལ་ཞུ་དགློས་པ་དེར་དགློས་པ་གང་ཡློད། གང་ལྟར་གཱནྲིའྲི་རྲི་ལམ་ནང་ཡློད་པའྲི་མ་འློངས་པའྲི་རྒྱ་
གར་གྲི་འཆར་གཞྲི་སྒྲྲིག་ཡློང་སྐབས། རྒྱ་གར་རང་གྲི་ཁེ་ཕན་མང་པློ་ཞྲིག་སྲུང་དགློས་ཀྲི་ཡློད། དེ་སྲུང་དགློས་པའྲི་
རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡྲིན་པ་དྲྲིས་སྐབས། ངས་འགློ་བ་མྲི་སྲི་ཡྲི་ཁེ་ཕན་ལ་ལྟ་ཡྲི་ཡློད། ཡྲིན་ནའང་འགློ་བ་སྲིའྲི་ཁེ་ཕན་
བསྒྲུབ་པའྲི་ང་རང་གྲི་སློབ་ཐུབ་པའྲི་བརྒྱུད་ལམ་དེ་རྒྱ་གར་མྲི་རྲིགས་འདྲི་ཆགས་ཀྲི་འདུག རྒྱ་གར་མྲི་རྲིགས་ལ་

ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་བརྒྱུད་ནས་འགློ་བ་སྲི་ལ་ཞབས་འདེ གས་ཞུ་ཐུབ་པའྲི་བསམ་པ་འཁེར་གྲི་ཡློད། དེ་བཞྲིན་
མ་དྷ་མ་བྲི་ཡས་ཀང་ངས་གང་གྲི་ཕྲིར་རྒྱ་གར་ལ་སེམས་ཁལ་བེད་ཀྲི་ཡློད་ཅེས་དྲྲིས་བྱུང་། ང་འཇྲིག་རེན་སྲི་ཡློངས་
ཀྲི་དློན་ལ་སེམས་ཁལ་བེད་ཀྲི་ཡློད། ཐློག་མར་རྒྱ་གར་ལ་སེམས་ཁལ་བེད་དགློས་ཀྲི་འདུག
ཁློ་ཚོའྲི་ལྟ་ཚུལ་དེ་ནང་པ་དང་གཅྲིག་པ་རེད། འགློ་བ་སྲི་ཡློངས་ཀྲི་ཁེ་ཕན་ར་ཆེར་འཛིན་པ་དང་དེའྲི་
ནང་ནས་རང་གྲི་སློབ་ས་དང་ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་ས། ལས་ཀ་བེད་སྐབས་མྲི་དང་མྲིའྲི་ཐག་ཉེའྲི་འབེལ་བ་ཞྲིག་དགློས་
ཀྲི་ཡློད། གལ་སྲིད་དེ་ལྟར་མེད་ཚེ་ལས་ཀ་འགྲུབ་ཐབས་མེད། མྲི་དང་མྲིའྲི་དབར་ཐག་ཉེ་བའྲི་རྒྱུ་རེན་གཙོ་བློ་ནྲི་
སྐད་ཡྲིག་རེད། ཡུལ་སློལ་གཤྲིས་གློམས། དེ་ཚོ་མཐུན་པ་ཡློད་ས་ནས་ལས་ས་པློའ ་ི ངང་ལས་དློན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྲི་ཡློད།
དེ་མ་གཏློགས་རྒྱ་གར་མྲི་གཅྲིག་གྲིས་ཨ་རྲི འྲི་མྲི་ཞྲིག་གྲི་མངློན་འདློད་བསྒྲུབ་ཀྲི་ཡྲིན་ལབ་ན། དེས་མྲི་དང་མྲིའྲི་
མངློན་འདློད་བསྒྲུབ་པའྲི་བ་བ་ལ་ཞུགས་སྐབས། འབེལ་བ་དེ་ཐག་རྲིག་པློ་ཞྲིག་ཆགས་སབས་དཀའ་ལས་ཁག་པློ་
ཡློད། སྐབས་འདྲིའྲི་སྲི་མང་ཟེར་བ་འདྲི་ཡུལ་མྲི་ལ་གློ་རྒྱུ་དང་། ཡུལ་མྲི་དེ་ང་རང་ཚོར་ཆ་མཚོན་ན་ཡུལ་མྲི་དང་པློ་
དེ་བློད་པའྲི་མྲི་རྲིགས་འདྲི་ཆགས་ཀྲི་ཡློད།
གཉྲིས་པ་དེ་ང་ཚོ་གནས་པའྲི་ཡུལ་དེ་ས་གནས་ཟེར་བ་དེའྲི་ཡུལ་མྲི་ཆགས་ཀྲི་ཡློད། དེ་ནས་ཕར་རྒྱ་ཆེ་རུ་
ཕྲིན་ན་འཇྲིག་རེན་སྲི་ཡློངས་ཀྲི་མྲི་རྲིགས་ཡློངས་རློགས་ཁྲིམ་སྡུད་ཀྲི་བསམ་ཚུལ་གང་ལྟར་མྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབེ་
འབེད་དང་ཐག་རྲིང་ཐུང་དབེ་བ་མེད་པར་གང་ཞྲིག་འགློ་བ་མྲི་སྲི་ཡློངས་ཀྲི་ཆེད་དུ་ལས་དློན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་རང་
གྲིས་ཐུབ་པ་དེ་སློ་སློའ་ི མྲི་རྲིགས་དང་དེའྲི་ནང་ནས་འཁྲིས་ལ་ཡློད་པའྲི་སྲི་ཚོགས་དེ་ཆགས་ཀྲི་ཡློད། དེ་བརྒྱུད་ནས་
ལས་ཀ་བེད་དགློས་པས། སྲི་མང་ཞེས་པ་དེ་རང་གྲིས་སློབ་ས་དང་རང་དང་རྲིགས་གཅྲིག་པའྲི་མྲི་རྣམས་ལ་ཐུག་རྒྱུ་
དང་། ལས་གཞྲི་ཞྲིག་སྒྲུབ་སྐབས་སྲི་ཡློངས་ཀྲི་བ་བ་ཞྲིག་བསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། གང་ལྟར་མྲི་རྲིགས་གང་འདྲ་ཞྲིག་
ཡྲིན་རུང་༸གློང་ས་༸སྐྱབས་མགློན་ཆེན་པློས་ཡང་ཡང་གསུང་པ་བཞྲིན། བདེ་བ་འདློད། སྡུག་བསྔལ་མྲི་འདློད་པ་
འདྲ་མཉམ། བདེ་བ་བསྒྲུབ་ཐབས་དང་སྡུག་བསྔལ་སློང་ཐབས་བེད་པའྲི་ཐློབ་ཐང་ཡློད་པ་འདྲ་མཉམ། ཐློབ་ཐང་ཡློད་
པ་འདྲ་མཉམ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བདེ་བ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སློང་ཐུབ་པའྲི་ནུས་པ་ཡློད་པ་འདྲ་མཉམ། འགློ་
བ་མྲི་རྲིགས་ཙམ་མ་ཟད་འཇྲིག་རེན་གྲི་སེམས་ཅན་ཡློངས་རློགས་འདྲ་མཉམ་དང་གཅྲིག་པ། དེ་ཡང་དེང་སྐབས་
ནུབ་ཕློགས་པ་ཚོས་བཤད་པའྲི་འདྲ་མཉམ་དེ་མ་ཡྲིན་པར་དངློས་ཡློད་ཀྲི་ནུས་པ་དང་མངློན་འདློད། ཐློབ་ཐང་གྲི་
ཐློག་ནས་འདྲ་མཉམ་གསུམ་གྲི་འདྲ་མཉམ་ཡློ ད་པས། དེ་གཅྲིག་གྱུར་དང་འདྲ་མཉམ་ཡྲིན་པ་དང་། སྲི་ཡྲི་ཁེ་ཕན་
ར་ཆེར་འཛིན་པ་དང་གཞན་གྲི་ཁེ་ཕན་གནད་འགག་ཆུང་བར་ལྟ་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་བསམ་ཚུལ་འཁེར་དགློས ། ང་
ཚོས་སྲི་ཡློངས་ཀྲི་མྲིའྲི་སྲི་ཚོགས་ལྟ་སངས་གུ་ཡངས་པློ་དང་རྒྱ་ཆེན་པློ་འཛིན་དགློས་པ་གལ་ཆེན་པློ་འདུག ཨཱཅཱརྱ་
བྲིནློབཱ་བྷུ་བེ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡློངས་ལ་གློམ་པ་བརྒྱབ་ནས་ཕེབས་པ་རེད།

ཀཤྲིར་ཕེབས་སྐབས་ས་མཚམས་ལ་དམག་མྲི་མ་གཏློགས་འགློ་ས་མེད་ཙང་། དམག་དཔློན་རྣམས་ཀྲིས་གློ་
སྒྲྲིག་བས་ཏེ་ཕེབས་སྐབས། དམག་དཔློན་རྣམས་ཀྲིས་ཕ་གྲི་ང་ཚོའྲི་ དག་བློའ ་ི འཐབ་ར་རེད། འདྲི་ང་ཚོའྲི་ཁྲིམ་
མཚེས་ཀྲི་འཐབ་ར་རེད་ཅེས་ངློ་སློད་བེད་སྐབས། དྷྲི་བམ་ཝ་རྲིས། དམག་དཔློན་ལ་ཕ་གྲི་ང་ཚོའྲི་ཁྲིམ་མཚེས་ཀྲི་ར་
བ་རེད། འདྲི་ང་ཚོའྲི་ར་བ་རེད་ཅེས་ལབ་ན། མྲི་འགྲིག་གམ་ཅེས་སྐད་ཆ་དྲྲིས། གང་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློའ ་ི བསམ་
བློ་གཏློང་སངས་ཀྲི་ཐློག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པློ་ཞྲིག་གྲིས་རང་གྲི་ཁྲིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་དང་གློགས་པློ་མ་བཟློས་པར་
དག་བློར་ལྟ་བ་དེ་ཆབ་སྲིད་པ་འགའ་རེས་རང་གྲི་མངློན་འདློད་བསྒྲུབ་ཆེད་གུང་ཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཡྲིན་ནའང་ཁློ་ཚོས་
སངས་འཛིན་བེད་པའྲི་དག་ཞྲིག་ངེས་པར་དུ་དགློས་ཀྲི་ཡློད། དག་དེ་ཡང་ཕྲི་ནས་བྱུང་ན་ཡག་ཤློས་དང་། དེ་མྲིན་
ནང་ལློགས་ནས་དཔལ་འབློར་གལ་རྲིམ་གཅྲིག་གྱུར་དང་། གང་ལྟར་འཐབ་འཛིང་བེད་ས་ཞྲིག་ངེས་པར་དུ་དགློས་
ཀྲི་ཡློད། གལ་སྲིད་དེ་འདྲ་མེད་ན་ཡར་རྒྱས་མྲི་འགློ་བའྲི་བསམ་ཚུལ་ཞྲིག་སེབས་ཀྲི་ཡློད། དེར་རེན་དྷྲི་བ་ཝ་རྲི་
ཐུགས་སྐྱློ་ནས་དམག་མྲི་ཚོས་ཀང་ཁློང་མཇལ་བར་ཡློང་སྐབས་ཇཡ་ཧྲིནྡ་ལབ་ཀྲི་ཡློད་རུང་། དེའྲི་རྒྱབ་ལ་པཀྲིསན་
པཱཇཡ་ཟེར་བ་འདྲིའྲི་དྲྲི་མ་ཁ་ཡྲི་འདུག
རང་ཉྲིད་རྒྱལ་དགློས་ན་གཞན་ངེས་པར་དུ་ཕམ་དགློས་པ་བསན་གྲི་ཡློད། ཁློང་གྲི་རེས་འབངས་པ་རྣམས་
ཀྲིས་ཕན་ཚུན་ཐུག་སྐབས་ ཇཡ་ ཇགཏ་ འཇྲིག་རེན་ཁློན་ཡློངས་རྒྱལ་དགློས་པ་ལས་རང་ཉྲིད་གཅྲིག་པུ་འགྲིག་གྲི་
མྲི་འདུག རགས་པ་ཙམ་གྲི་དབེ་བ་ཕེ་པ་ཡྲིན་ན་གཱནྲི་དང་བྲིནློབཱ་བྷུ་བེ་ ཁློང་ཚོའྲི་དགློངས་པ་བཞེད་སངས་ཀྲི་སྲི་
མང་གྲི་གནས་ཚུལ་ཞྲིག་དང་། མཱག་སྲི། ལེ་ནྲིན། མའློ་ཙེ་ཏུང་། ཧྲིད་ལར། དེའྲི་ནང་གཅྲིག་བས་ན་ཕལ་ཆེར་ཁློ་ཚོ་
དང་གཅྲིག་པ་མྲིན་རུང་། ཁློ་ཚོ་དང་འདྲ་བ་རེ་ཟུང་རྒྱ་གར་འགློ་ཁྲིད་ནང་དུའང་ཡློད། སྲི་མང་གྲིས་ངློས་འཛིན་
སངས་དང་ལྟ་སངས་དེ་དམྲིགས་ཡུལ་བཞག་ས་སེམས་ཅན་སྲི་ཡློངས་དང་། གལ་སྲིད་སེམས་ཅན་སྲི་ཡློངས་ལ་
ཁབ་ཐུབ་ཀྲི་མེད་ན། འགློ་བ་མྲི་འདྲི་གཅྲིག་གྱུར་གསུམ་གྲི་འདྲ་མཉམ་ཡློད་པའྲི་ནང་ནས་གཅྲིག་ཆགས་ཀྲི་ཡློད།
དེའྲི་མངློན་འདློད་ཇྲི་ལྟར་བསྒྲུབ་དགློས་ཞེ་ན། ཐློག་མར་མངློན་འདློད་དེ་ངློས་བཟུང་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པློ་ཡྲིན་པ་
དང་ལྷག་པར་དུ་འགློ་བ་མྲིའྲི་མངློན་འདློད་ད་ལྟའྲི་གནས་སྐབས་འདྲིར་ངློས་བཟུང་རྒྱུ་ཤྲིན་ཏུ་དཀའ་ལས་ཁག་པློ་
རེད། འགློ་བ་མྲིས་རང་གྲི་མངློན་འདློད་ག་རེ་ཡྲིན་པ་དེ་རང་གྲིས་ཤེས་མ་ཐུབ་པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཆ་ཚང་དེང་དུས་ཀྲི་
སྲི་ཚོགས་དཔལ་ཡློན་གྲིས་བཟློས་ཡློད།
གང་ཡྲིན་ཟེར་ན། འགློ་བ་མྲི་ལ་རང་དབང་གྲི་བསམ་བློ་ཞྲིག་ཡློད་པ་ཡྲིན་ན་རང་གྲི་མངློན་འདློད་རང་
གྲིས་ཐག་གཅློད་པ་ཞྲིག་རེད། ཡྲིན་ནའང་རང་དབང་གྲི་ཐློག་ནས་ཐག་གཅློད་རྒྱུར་བཞག་པ་ཡྲིན་ན་ཁློམ་ར་ཡར་
རྒྱས་ཡློང་གྲི་མེད། གང་ལྟར་འཇྲིག་རེན་འཕྲུལ་ལས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་ནས་ལློ་ ༢༤༠-༥༠ ལས་ཕྲིན་མེད། འཕྲུལ་ལས་
ཅན་དུ་ཕྲིན་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའྲི་བར་འཇྲིག་རེན་གྲི་ འགྱུར་བ་དེ་ལློ་ ༥༠༠༠ གློང་གྲི་འགྱུར་བ་ལས་མགློགས་པ་
དང་ཛ་དྲག་ཏུ་ཕྲིན་ཡློད། འགྱུར་བ་དེས་མྲིའྲི་སྲི་ཚོགས་ནང་རང་གྲི་དགློས་མཁློ་ལས་མང་བའྲི་ཐློན་སྐྱེད་སྐྲུན་བེད་
ཀྲི་ནུས་པ་དེ་སེབས་ཡློད། རློག་ག་ཚང་མ་བཟློ་ལས་གསར་བརེ་དེ་ནས་ཡློང་གྲི་ཡློད། གཱནྲིས་འཕྲུལ་འཁློར་ལ་དགག་

པ་བེད་དགློས་དློན་གཞན་མེད། ཁློ་རང་གྲི་རེས་འཇུག་པ་ཚོས་ཀང་འཕྲུལ་ལས་ལུང་མ་བསན་མ་རེད། དེ་བཞྲིན་
གྲིས་མ་སྐྱེས་པ་རེད་ཟེར་ལབ་དགློས་དློན་ཡང་རྒྱུ་མཚན་དེར་ཐུག་ཡློད།
དེའྲི་དབང་གྲིས་འགློ་བ་མྲིའྲི་སྲི་ཚོགས་ནང་མྲིའྲི་དགློས་མཁློ་ལས་མང་བའྲི་ཐློན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་
པའྲི་ནུས་པ་དེ་སེབས་ཙང་ཐློན་སྐྱེད་དེ་ཚོ་མེད་པ་བཟློ་དགློས་ཀྲི་ཡློད། སྔློན་མ་ཡྲིན་ན་བེད་སློད་གཏློང་གྲི་ཡློད།
དེང་སྐབས་བག་མེད་ལློངས་སློད་བེད་ཀྲི་ཡློད། བེད་སློད་གཏློང་བ་ཟེར་དུས་རང་ལ་དགློས་མཁློ་དངློས་གནས་ཡློད་
པ་དེ་བེད་སློད་གཏློང་བ་ཡྲིན་ན། དེས་སྣློད་ཀྲི་འཇྲིག་རེན་གྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ཐློན་སྐྱེད་དེ་ཚོ་བལྟ་ཆེད་ཡྲིན་པས་དེར་
ཆད་ལྷག་ཡློང་གྲི་མེད། གཱནྲིས་ས་གཞྲི་ཨ་མ་འདྲིའྲི་སེང་ཡློད་པའྲི་སློག་ཆགས་ཆེ་ཆུང་ཚང་མས་དགློས་མཁློ་དེ་
ཡློངས་སུ་རློགས་པ་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྲི་རེད། ཡྲིན་ནའང་མྲི་གཅྲིག་གྲི་འདློད་རྔམས་དེ་བསྐློང་ཐུབ་ཀྲི་མེད། མངློན་འདློད་
ག་རེ་ཡྲིན་པ་རློགས་ཁག་པློ་རེད ། བས་ཙང་ང་ཚོས་མངློན་འདློད་སྒྲུབ་སྐབས་དེའྲི་གང་ཟག་ལ་ཕྲན་བུའྲི ་ཕན་
ཐློགས་པ་ཞྲིག་ཡློང་གྲི་ཡློད་རུང་ཕུགས་ལ་ཕན་ཐློགས་ཀྲི་ཡློད་མེད་བཤད་ཁག་པློ་རེད།
སློལ་རྒྱུན་ལྟར་བས་ན་འགློ་བ་མྲིའྲི་མངློན་འདློད་ལ་འཕྲལ་གྲི་མངློན་འདློད་གཉྲིས་ཕུགས་ཀྲི་མངློན་འདློད་
གཉྲིས། རྒྱ་གར་བ་ཡྲིན་ན་གནའ་སྔ་མློ་ནས་གཏན་འཁེལ་བ་རེད། ཚེ་འདྲི་ལ་སྐྱྲིད་པློ་ཡློང་ཆེད་འདློད་པའྲི་ཡློན་
ཏན་ལྔ་ལ་ལློངས་སློད་དགློས་ཀྲི་ཡློད། དེ་ནྲི་མྲིག་ལ་གཟུགས་ཡྲིད་དུ་འློང་བ། རྣ་བར་སྒྲ་སན་པ། སྣ་ལ་དྲྲི་ཞྲིམ་པ། ལེ་
ལ་རློ་ཞྲིམ་པ། ལུས་ལ་རེག་བ་འཇམ་པ། གལ་སྲིད་དེ་དྲུག་གྲི་དབང་དུ་བཏང་ཚེ་ཡྲིད་ལ་ཞྲི་བདེ་བེད་པའྲི་ཡུལ་དེ་
འདྲ་ཞྲིག་ལ་བེད་དགློས་ཀྲི་ཡློད། དེ་ནྲི་ཚེ་འདྲིའྲི་མངློན་འདློད་རེད། ཚེ་འདྲིའྲི་གནས་སྐབས་ཀྲི་བདེ་བ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་
དང་སྡུག་བསྔལ་སེལ་ཐབས་མཐུན་རེན་ཞྲིག་དགློས་ཀྲི་ཡློད། དེ་རང་གྲི་མངློན་འདློད་དང་བསྟུན་ནས་དངློས་གནས་
དྲང་གནས་གནས་བབས་དབང་གྲིས་དེའྲི་དགློས་མཁློ་གང་ཡྲིན་པ། དཔེར་ན། གློད་ཁློག་ལྟློགས་པའྲི་སྐབས་འཕྲློད་
བསེན་དང་མཐུན་པའྲི་ཁ་ལག་ཟ་དགློས་ཀྲི་ཡློད། སྐློམ་པའྲི་སྐབས་གཤེར་ཁུ་ཞྲིག་བཏུང་དགློས་ཀྲི་ཡློད། དེ་ཚ་གང་
ག་རེ་ཡྲིན་རུང་ལུས་ཀྲི་དགློས་མཁློ་བསྐློ ང་ཐུབ་ཀྲི་ཡློད། ད་ལྟའྲི་གནས་སྐབས་འདྲིར་སྐློམ་པ་སེལ་བ་དེ་དམྲིགས་
ཡུལ་དུ་མ་བཞག་པར་འཐུང་བ་དེ་ག་དུས་ཐློན་པ་དང་། དྲྲི་མ་ཅན་ཡྲིན་དང་། བཟྲི་ཡྲི་ཡློད་མེད། གལ་རྲིམ་གང་
གྲིས་འཐུང་གྲི་ཡློད་པ། དེ་འདྲ་རང་བསམ་བློ་བཏང་ནས་ཆང་དང་ཨ་རག་འཐུང་དགློས་པ་ཞྲིག དེ་གཟུགས་པློའ ་ི
དགློས་མཁློ་མ་རེད། དེ་ལས་འགལ་བ་ཞྲིག་རེད། དེ་ནྲི་གནས་སྐབས་འདྲིར་ཡློད་དང་ཡློད་བཞྲིན་པ་ཞྲིག་རེད།
བསློམས་བརྒྱབ་ན། སློལ་རྒྱུན་གྲི་མངློན་འདློད་དེ་ཇྲི་ལྟར་གཏན་འཁེལ་གྲི་ཡློ ད་དམ་ཟེར་ན་ལུས་སེམས་
གཉྲིས་ཀ་འཚིམ་པ་ཞྲིག་དགློས་ཀྲི་ཡློད། ལུས་ལ་བདེ་བ་བསློད་ཉམས་ཀྲི་མཐའ་དང་ངལ་ཞྲིང་དུབ་པའྲི་མཐའ་
གཉྲིས་སུ་མ་ལྷུང་བ་དང་། བག་མེད་ལློངས་སློད་མེད་པ་ལྟློགས་ཤྲི་མ་ཐེབས་པ་དགློས་མཁློ་ཆ་ཚང་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་དེ་
དང་། སེམས་ལ་ཞྲི་བདེ་བསྒྲུབ་པ་དགློས་རྒྱུ་དེ་སློལ་རྒྱུན་བསམ་ཚུལ་རེད། དེང་རབས་བསམ་ཚུལ་ནང་ལ་བསམ་
བློའ་ི མངློན་འདློད་དེ་བགང་གྲིས་མྲི་ལངས་པ། ཕུགས་ཀྲི་མངློན་འདློད་ཀང་དེ་བཞྲིན་ཡྲིན། སློལ་རྒྱུན་གྲི་ཕུགས་ཀྲི་

མངློན་འདློད་དེ། ཐར་པ་དང་ཆློས་ཅེས་བཤད་ཀྲི་ཡློད། ཚེ་འདྲིའྲི་གནས་སྐབས་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གློལ་བ་ཙམ་མ་
ཡྲིན་པར། སྲིར་བཏང་སྡུག་བསྔལ་ལས་གློལ་ཆེད་ཐར་པ་དློན་དུ་གཉེར་དགློས་པ་དང་། ཐར་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ཆློས་
ཉམས་སུ་བང་དགློས་ཀྲི་ཡློད། ལུས་སེམས་གཉྲིས་ཀྲི་མངློན་འདློད་ཆ་སློམ་པ་ཞྲིག་བརྲི་དགློས་ཀྲི་རེད་དམ། ཡང་ན་
ལུས་ཀྲི་མངློན་འདློད་རང་རང་གྲིས་འགྲིག་གྲི་ཡློད་དམ། ལྷག་པར་དུ་དེང་སྐབས་མང་གཙོའྲི་རྒྱལ་ཁབ་ཡྲིན་ནའང་
འདྲ། གཅྲིག་སྡུད་དབང་འཛིན་རྲིང་ལུགས་ཡྲིན་ནའང་འདྲ། མྲི་དམངས་ཀྲི་མངློན་འདློད་ག་རེ་ཡྲིན་པ་དེ་མང་
གཙོའྲི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྲིག་ལ་ཆ་མཚོན་ན། སྲིད་དློན་མཁས་པ་ཁག་གྲིས་ང་ལ་འློས་ཐློབ་པ་ཡྲིན་ན། ངས་འདྲི་སད་ཀྲི་
ཡྲིན་ཟེར། བསམ་བློ་སངས་འཛིན་བེད་ཀྲི་ཡློད་པའྲི་རེན་གྲིས་མངློན་འདློད་ཤེས་རྒྱུ་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་པློ་རེད།
ང་རང་ཚོའྲི་ངློས་ནས་ཕློགས་གཉྲིས ་སུ་མ་ལྷུང་པ། དཔེར་ན། བཙན་བློལ་བློད་མྲིར་ཆ་མཚོན་ན། བཙན་
བློལ་བློད་མྲིའྲི་མངློན་འདློད་གང་ཟག་སློ་སློའ ་ི ལྟློ་གློས་སློད་གནས་སློགས་མཐའ་གཉྲིས་སུ་མ་ལྷུང་བའྲི་མཐུན་རེན་
བསྐྲུན་ཐུབ་པ། དེ་ནས་ཕུགས་རྒྱང་རྲིང་ཙམ་བས་ན་བློད་དློན་བདེན་མཐའ་སེལ་ནས་མ་འློངས་པར་རང་གྲི་ལུང་པ་
ལ་ལློག་ཐུབ་པ། རང་གྲི་ལུང་པར་མ་ལློག་བར་བློད་པའྲི་ ཐུན་མློང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྐད་ཡྲིག་དང་རྲིག་གཞུང་སློགས་
འཛིན་སྐྱློང་བེད་ཐུབ་པ། དེའྲི་དབང་གྲིས་མཐར་ཐུག་གྲི་མངློན་འདློད་ཐར་པ་དང་ཆློས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ། ང་ཚོས་འློས་
ཤྲིང་འཚམ་པ་ཞྲིག་བས་པ་ཡྲིན་ན། དེ་འདྲ་སེབས་དགློས་པ་ལྟ་བུ་ཡློད། ཡྲིན་ནའང་དེ་འདྲ་ཞྲིག་ལ་བསེབ་དང་མ་
བསེབ་སྲི་ཞུ་བ་དང་མང་ཚོགས་གཉྲིས་ཀའྲི་བསམ་བློ་ལ་རག་ལུས་ཀྲི་ཡློད། མང་ཚོགས་ཀྲི་མངློན་འདློད་ནྲི་རང་
དབང་ཞྲིག་གྲི་ཐློག་ནས་མངློན་པར་གསལ་བ་བེད་ཐུབ་ཀྲི་ཡློད་མེད་བལྟ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའྲི་འགན་ཆགས་ཀྲི་ཡློད། ཡྲིན་
ནའང་ལྟ་ཡུལ་དེ་ལ་རང་དབང་གྲི་གློ་སྐབས་ཡློད་པ་དང་། ལྟ་མཁན་དེ་ལའང་རང་དབང་གྲི་བསམ་བློ་ཡློད་པ་
གཉྲིས་ཀ་མ་བྱུང་ན་ཐག་གཅློད་རྒྱུ་ཁག་པློ་རེད།
དཔེར་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོ་བཙན་བློལ་བློད་མྲིའྲི་སྲི་ཚོགས་ལ་མཚོན་ན། བཙན་བློལ་བློད་མྲིའྲི་སྲི་ཚོགས་རྒྱ་
བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་ནུབ་ཕློགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་ཡློད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཡློད་མཁན་དང་ནུབ་
ཕློགས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡློད་མཁན་རྣམས་ལ་བཙན་བློལ་བློད་མྲིའྲི་སྒྲྲིག་འཛུགས་ངློས་ནས་རང་རང་སློ་སློའ ་ི མངློན་
འདློད་མྲི་འདྲ་བ་དང་གནས་སྐབས་དང་ཁློར་ཡུག་གྲི་ཐློག་ནས་གནློན་ཤུགས་སེབས་ཀྲི་ཡློད་དུས། རང་གྲི་མངློན་
འདློད་གང་ཡྲིན་པ་ཤེས་ཀྲི་མེད། མངློན་འདློད་བསྒྲུབ་པའྲི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཅྲིག་གྲིས་མངློན་འདློད་བསྒྲུབས་པ་
ཡྲིན་བསམ་ནའང་། གང་ཟག་དེའྲི་མངློན་འདློད་ངློ་མ་ཞྲིག་ཆགས་ཀྲི་ཡློད་མེད་ཐེ་ཚོམ་རེད། གང་ཟག་རང་ཉྲིད་ཀྲི་
མངློན་འདློད་རྣམ་དཔློད་ཀྲིས་ཐག་བཅད་པ་ཡྲིན་དང་མྲི་གཞན་གྲིས་ཀླད་པ་བཀྲུས་ནས་ལབ་པ་ཡྲིན་བཤད་ཁག་པློ་
རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྲི་སྲི་ཚོགས་ཀྲི་གནས་སངས་འདྲི་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབློར་གྲི་ཐློག་ནས་འགྱུར་བ་ཆེན་པློ་ཞྲིག་
འགློ་བཞྲིན་པ་མ་ཟད། བསམ་བློ་དང་རྲིག་པའྲི་གཞུང་ལུགས་འཇྲིག་རེན་གྲི་ལྟ་ཚུལ་ཚང་མར་འགྱུར་བ་ཆེན་པློ་
ཞྲིག་འགློ་བའྲི་དུས་ཚོད་ལ་སེབས་ཙང་། ང་ཚོས་སྲི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་མངློན་འདློད་ཤེས་རྒྱུ་ཁག་པློ་ རེད།
དེའྲི་དཀའ་ངལ་ཤེས་དགློས་པ་གལ་ཆེན་པློ་འདུག

དློན་ཚན་གསུམ་པ། སྲི་ཞུ་བ་ཟེར་བ་འདྲི་ཚིག་ཡག་པློ་ཞྲིག་འདུག ཚིག་འདྲི་སྔ་མློ་ནས་བློད་པའྲི་ཡྲི་གེའྲི་
ནང་ཡློད་པ་ཞྲིག་རེད། ཡྲིན་ནའང་སྲི་ཞུ་གང་ལ་སྦྱར་དགློས་པ་དེའྲི་ཐློག་སྔ་མློའ ་ི གནས་སངས་དང་ད་ལྟའྲི་གནས་
སངས་མྲི་འདྲ་བ་རེད། སྔློན་མ་བློད་དུ་གཞུང་ཞབས་སྲི་ཞུ་བ་ཞེས་བརློད་སྐབས་བདག་པློ་དེ་གཞུང་དང་། ཞབས་ཞུ་
ཞུ་ས་དེ་གཞུང་། ཞབས་ཞུ་ཞུ་མཁན་དེ་གཞུང་ཞབས་པ་ཚོ་རེད། དེང་སང་ཞབས་ཞུ་ཞུ་ས་དེ་གཞུང་མྲིན་པར་མྲི་
མང་ངམ་སྲི་ཚོགས་རེད། དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀྲི་ཡློད་མེད་མྲི་ཤེས ། གང་ལྟར་འགློ་སངས་དེ་འདྲ་ཞྲིག་ཆགས་ཡློད།
དངློས་གནས་བས་ན་སྲི་ཞུ་བ་དེ་མང་ཚོགས་ཀྲི་སྲི་ཞུ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་མཁན་ཡྲིན་ན། ཁློ་ཚོས་ཡྲིད་ཆེས ་བློ་
གཏད་དང་ཞབས་ཕྲི་ཞུ་ས་གང་དུ་འཚོལ་དགློས་ཟེར་ན། རང་རང་གྲི་ཞུབས་ཕྲི་ཞུ་ཡུལ་སྲི་ཚོགས་དེར་ཆ་བཞག་
དགློས་ཀྲི་ཡློད། སྲི་ཚོགས་དེའྲི་ཞབས་ཕྲི་སྒྲྲིག་འཛུགས་ཞྲིག་གྲི་ངློས་ནས་ཞུ་དགོས་ཙང་། སྒྲྲིག་འཛུགས་དེ་བཙན་
བློལ་བློད་མྲིའྲི་སྒྲྲིག་འཛུགས་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་དབུས་བློད་མྲིའྲི་སྒྲྲིག་འཛུགས་འདྲི་ཆགས་ཀྲི་ཡློད། དེ་བརྒྱུད་
ནས་ཐ་མའྲི་སྲི་ཞུ་ཞུ་ཡུལ་དེ་མང་ཚོགས། དེ་ནས་སྲི་ཞུ་ཞུ་བེད་ཀྲི་བརྒྱུད་ལམ་དེ་དབུས་བློད་མྲིའྲི་སྒྲྲིག་འཛུགས། དེ་
གཉྲིས་བར་གྲི་འབེལ་ལམ་གསལ་པློ་དང་ཡང་དག་པ་ཞྲིག་མཐློང་བའྲི་ཐློག་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྲིན་ན་སྲི་
ཞུ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་རེད།
དེ་ལས་དེང་རབས་ཀྲི་མྲིང་འདློགས་སངས་མྲི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ཤྲིག་རེད། ཞྲི་བའྲི་སྲི་ཚོགས་ཀྲི་གཡློག་པློ་
ཟེར་བ་འདྲི་རྒྱ་གར་རང་བཙན་མ་ཤློར་བའྲི་སྔློན་ལ་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐློ་བེད་སྐབས་རྒྱ་གར་ལ་དམག་གྲི་
ལས་ཞབས་ཤྲིག་དང་ཞྲི་བའྲི་ལས་ཞབས་གཉྲིས་ལས། ཞྲི་བའྲི་ལས་ཞབས་ལ་ཞྲི་བའྲི་སྲི་ཚོགས་ཀྲི་གཡློག་པློ་ཟེར་གྲི་
ཡློད། རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐློབ་རེས་འཛིན་སྐྱློང་གྲི་མྲིང་དེ་འཁེར་གྲི་ཡློད། ལས་བེད་ཚོ་ལ་དེང་རབས་ཀྲི ་མྲིང་
འདློགས་སངས་བས་ན་འཛིན་སྐྱློང་གྲི་ ལས་བེད་ལབ་ན་མྲི་འགྲིག་གམ། ཡང་ཡློངས་སུ་བསྟན་པ། ལེགས་པར་
བསྟན་པ་ཞྲིག་ལ་འཛིན་སྐྱློང་ཟེར་གྲི་ཡློད། རྣམ་གཞག་ཟེར་བ་དེ་གངས་དང་གློ་རྲིམ་ག་འགྲིག་པློ་ཡློད་པ་ཞྲིག་ལ་
ཟེར་གྲི་ཡློད། སྲི་ཞུ་བ་ཟེར་བ་དེ་ངློ་བློ་གང་འདྲ་ཞྲིག་ལ་གློ་ དགློས་ཀྲི་ཡློད་ཟེར་ན། བ་བ་འཛིན་སྐྱློང་གྲི་རེས་སུ་
བསྟན་པ་བེད་རྒྱུ་དང་། རྣམ་གཞག་ཡག་པློ་ཞྲིག་འགློ་ཐུབ་ཆེད་དང་། ཡང་མྲིན་ན་ཞྲིབ་ཚགས་པློ་བས་ནས་ལག་
ལེན་བསར་བར་བེད་མཁན་ཞྲིག་ལ་སྲི་ཞུ་བ་ཟེར་གྲི་ཡློད། ཡྲིན་ནའང་སྲི་ཞུ་བ་ཟེར་བ་འདྲི། ཞེ་ས་མ་བརྒྱབ་ན་
ཞབས་ཞུ་བ་དང་གཡློག་པློ་ལ་གློ་གྲི་ཡློད། གཡློག་པློ་ལབ་ན་ཞེ་ས་མེད་པའྲི་ཚིག་དང་། ཞབས་ཕྲི་ལབ་ན་ཞེ་ས་ཡློད་
པའྲི་ཚིག་རེད། སྲི་ཞུ་བ་ཟེར་དུས་ཞེ་ས་མཐློ་པློ་ཡློད་པའྲི་ཚིག་རེད། བློད་སྐད་ནང་དློན་གཅྲིག་རེད། དེ་རང་གྲི་
བསམ་བློའ་ི འཁེར་ཕློགས་ཀྲི་ཐློག་ནས་བན་གཡློག་ཆགས་ཀྲི་ཡློད། དང་བངས་གཡློག་པློ་ཆགས་ཀྲི་ཡློད།
དགེ་ཕྲུག་གྲིས་དགེ་རྒན་ལ་གཡློག་པློ་རྒྱུག་པ་དང་། ཕྲུ་གུས་ཕ་མར་གཡློག་པློ་རྒྱུག་པ་དེ་བན་གཡློག་གྲི་
གཡློག་པློ་དེ་མ་རེད། མྲི་རྲིགས་ཕན་ཚུན་གྲི་འབེལ་ལམ་ཡག་པློ་ཞྲིག་གྲི་ཐློག་ནས་གཡློག་པློ་རྒྱུག་སངས་དེ་རེད། དེ་
ཡང་སྲི་ཞུ་བ་ཟེར་བའྲི་ཚིག་འདྲི་ཏག་ཏག་བསད་ཀྲི་རེད། ཡྲིན་ནའང་དེང་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་བལྟས་པ་
ཡྲིན་ན་མྲིང་ལ་སྲི་ཞུ་བ་ཞེས་བཏགས་པ་མ་གཏློགས། དློན་ལ་རང་ཉྲིད་འཚོ་ཐབས་ཆེད་རེད། མྲིང་སྲིང་རེ་པློ་ཞྲིག་

བཏགས་ཡློད། སློ་སློའ་ི མྲི་ཚེ་ཐེག་པ་རྲིམ་འཛེགས་བེད་ཀྲི་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཟེར་གྲི་ཡློད། རྒྱལ་ཁབ་གང་དུ་ཕྲིན་པ་ཡྲིན་
རུང་ལས་བེད་ཟེར་བ་དེ་ཐེག་པ་རྲིམ་འཛེགས་བས་ནས་རང་གྲི་འཚོ་ཐབས་བསམ་བློ་གཏློང་དགློས་དུས་ཐབས་ཤེས་
ཡློད་དགུ་རལ་སྤྲུག་དང་། གལ་སྲིད་ངའྲི་གནས་བབས་དང་གནས་སར། ཁེ་ཕན་ལ་གནློད་བསམ་པའྲི་དློགས་པ་
མེད་མཁན་ཞྲིག་ཡྲིན་ན། རང་གྲི་རྣམ་དཔློད་ཀྲི་ཐློག་ནས་དྲང་བདེན་ག་རེ་ཡྲིན་པ་དང་འློས་པ་ག་རེ་ཡྲིན་པ། མ་
འློས་པ་ག་རེ་ཡྲིན་པ་བརག་དཔད་བེད་ཐུབ་པའྲི་གནས་བབས་ཤཤྲིག་ཡློད། དེ་འདྲའྲི་གནས་བབས་ཡློད་མཁན་དེ་
བན་གཡློག་གྲི་ངློ་བློ་མྲིན། བན་གཡློག་ཟེར་ན་ག་པ་ལྟ་བུ་རེད། ཕློགས་ཁློ་ནའྲི་དློན་དུ་ཡྲིན་མ་བསམ་པར་ཞར་བྱུང་
སྲི་ཞུ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བློ་ རེད། ད་ལྟ་འློག་གྲི་སྲི་ཞུ་བའྲི་བསམ་བློའ ་ི འཁེར ་ཕློགས་ཟེར་བ་དེ་དང་འབེལ་
བ་ཡློད།
སྲི་ཞུ་བའྲི་གནས་བབས་གང་འདྲ་ཆགས་དང་མ་ཆགས་དེ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་བསམ་བློའ ་ི ནང་རང་གྲི་བསྒྲུབ་
བའྲི་བ་བ་སྲི་ཞུ་བ་རྒྱུ་དེ་གང་གྲི་ཆེད་དམྲིགས་ཡུལ་བཟུང་གྲི་ཡློད། བསམ་བློའ ་ི འཁེར་ཕློགས་ཟེར་བ་དེ་སྔློན་དུ་
འགློ་བའྲི་བསམ་བློའ་ི རྲིམ་པ་དང་པློ་དེ་རྒྱུའྱི་ཀུན་སློང་། དཔེར་ན། ཐློག་མར་ལས་བེད་ནང་འཛུལ་བའྲི་སྐབས་ཀུན་
སློང་གང་འདྲའྲི་འློག་འཛུལ་གྲི་ཡློད་པ་དང་། གྲྭ་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན་དགློན་པའྲི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བེད་སྐབས་དགེ་
ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་སློམ་པ་བསྒྲུབ་སྐབས་ངེས་པར་ལེན་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་དབང་དུ་བས་ཏེ་ ཐར་པ་དློན་གཉེར་གྲི་བློ་
ཞྲིག་མེད་ན་སློམ་པ་ཐློབ་ཐབས་མེད། འློན་ཀང་དེང་སང་མང་པློ་ཞྲིག་ཕ་མས་བསྐྱལ་བཞག་པ་དང་། ཁ་ཤས་ཡང་དེ་
འདྲའྲི་ངང་ཐར་པ་དློན་གཉེར་གྲི་བློ་ཕར་བཞག ཐར་པ་ངློ་མ་ཤེས་པ་དགེ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་སློམ་པ་བསྒྲུབས་པ་དེ་འདྲ་
མང་པློ་ཡློད། དེ་ཚོ་མྲིང་དློན་མཚུངས་ཀྲི་མེད།
དེ་ནང་བཞྲིན་སྲི་ཞུ་བ་ཐློག་མར་ཚོད་རྒྱུགས་གཏློང་སྐབས་འགློ་བ་མྲི་རྲིགས་སྲི་ཡློངས་ཀྲི་དློན་དུ་སྲི་
ཚོགས་ཀྲི་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་རྒྱུའྲི་ ཀུན་སློང་འཁེར་ནས་འཛུལ་ཞུགས་བས་པ་ཡྲིན་ན། སྲི་ཞུ་བའྲི་རྒྱུའྲི་ཀུན་
སློང་ཡང་དག་པ་ཞྲིག་ཆགས་ཀྲི་ཡློད། དེ་དང་མཉམ་དུ་མྲི་ཚེ་བསྐྱལ་དུས་ག་མེད་བེད་ཐུབ་ཐབས་མེད་པ་དེ་དངློས་
ཡློད་གནས་སངས་རེད། རང་གྲི་འཚོ་ཐབས་དེ་ཞར་བྱུང་བས། ང་ཚོ་ ཇྲིབནཡཔན་ ནང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དེ་
ཚོའྲི་ནང་ཕློགས་ཅེས་པའྲི་ཚིག་འདྲི་བེད་སློད་གཏློང་གྲི་མེད ། ཇྲིབནཡཔན་ འཚོ་ཐབས་ཟེར་བ་ལས་ཀ་ཆ་ཚང་
སརློ་དེཡ་ བེད་ཀྲི་ཡློད་ཙང་། ཟུར་དུ་རང་གྲི་འཚོ་ཐབས་བསྒྲུབ་པའྲི་གློ་སྐབས་མེད་སབས། འཚོ་ཐབས་སད་དགློས་
དུས་ཁློ་རང་གྲི་ལས་ཀ་བས་པ་དེ་ག་ཕློགས་དློན་དུ་མྲིན་རུང་། ཁློ་རང་གྲི་མྲི་ཚེ་ལས་ཀ་དེ་ལ་བསྐྱལ་ཐུབ་ཐབས་ཆེད་
ག་ཆ་ཞར་དུ་མ་བྱུང་ན་མ་འགྲིག་པ། དགློས་དམྲིགས་གཙོ་བློ་མ་ཡྲིན་པ། ཡང་ཕློགས་གཞན་ཞྲིག་ནས་བཤད་ན། ག་
ཆ་དང་འགྲིམ་འགྲུལ་གྲི་ཁེ་ཕན། དེ་བཞྲིན་སློད་གནས་སློགས་མང་པློ་ཞྲིག་ཡློད་པ་ཚང་མ་ཁེ་ཕན་གྲི་ངློ་བློར་བལྟས་
ནས་སྲི་ཞུར་འཛུལ་བ་རེད་དམ། ཡང་ན་ཐློབ་ཐང་གཅྲིག་གྲི་ངློ་བློར་བལྟས་ནས་འཛུལ་བ་རེད། ང་ཚོའྲི་ལབ་རྒྱུན་
ལ་གུང་སེང་དེ་ཐློབ་ཐང་མ་རེད ། ཁེ་ཕན་རེད་ཅེས་ལབ་ཀྲི་ཡློད། དེ་བཞྲིན་ཕློགས་ཡྲིན་ནའང་ཐློབ་ཐང་གྲི་ངློ་བློ།
དཔེར་ན་དེང་རབས་དང་སློལ་རྒྱུན་དབར་ལ་འགལ་ཟླ་མྲི་འདྲ་བ་ཆེན་པློ་ཞྲིག་ཡློད། སློལ་རྒྱུན་ཡྲིན་ན་ག་དུས་ཡྲིན་

ནའང་ལས་འགན་ཐློག་བསམ་བློ་གཏློང་བ་ལས་ཐློ བ་ཐང་ལ་བསམ་བློ་གཏློང་གྲི་མེད། ལས་འགན་ཐློག་བསམ་བློ་
གཏློང་སྐབས་ཐློབ་ཐང་དེ་ ཞར་ལ་ཡློང་གྲི་ རེད། དཔེར་ན། གློ་བཏབ་པ་ཡྲིན་ན་ཕློག ས་ཞར་ལ་ཡློང་གྲི ་རེད་མ་
གཏློགས། ངས་གློ་བཏབ་ཀྲི་ཡྲིན་ཕློགས་མྲི་དགློས་ཟེར་ས་མེད། གློ་ཡྲི་ཞར་ལ་ཕློགས་ཡློང་བ་བཞྲིན། ལས་འགན་གྲི་
ཐློབ་ཐང་རང་བཞྲིན་གྲིས་དྲངས་ཡློང་བ་ཞྲིག ལས་འགན་གྲི་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ལས་ཐློབ་ཐང་གྲི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྲི་
མེད། བརློད་བ་ཚང་མ་སློམ་བརྒྱབ་ན། ཁེད་རང་གྲིས་ལས་འགན་དེ་བསྒྲུབས། དེ་ལ་གྲུབ་འབས་ག་རེ་ཡློང་མ་ཡློང་
ཁེད་རང་གྲི་སེམས་ཁལ་མ་རེད། དེ་འཇྲིག་རེན་གྲི་བ་བའྲི་ཐློག་འཇློག་དགློས་པ་རེད། བསམ་བློའ་ི འཁེར་ཕློགས་ཀྲི་
ཐློག་མའྲི་ཀུན་སློང་དེ་རང་གྲི་འཚོ་ཐབས་རང་གྲི་ཀུན་སློང་གྲི་ཐློག་ནས་སྲི་ཞུ་བའྲི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བས་པ་རེད།
ཡང་ན་སྲི་ཞུ་བ་རྒྱུའྲི་གཙོ་བློ་དང་དེའྲི་ཞར་ལ་སློ་སློའ ་ི འཚོ་ཐབས་འཚོལ་རྒྱུའྲི་གློ་སྐབས་མེད་པ་ཡྲིན་ཙང་འཚོ་
ཐབས་འགྲིག་ཡས་ཀྲི་མཐུན་རེན་སློད་ཀྲི་ཡློད། དེ་བསམ་བློ་གཏློང་རྒྱུ་རེད། འློས་ཤྲིང་འཚམ་པ་ག་རེ་ཡྲིན། དྲང་
བདེན་ག་རེ་ཡྲིན། དེའྲི་ཐློག་འགློ་ཐུབ་པ་ཞྲིག་བསམ། དེ་ཡང་གཞན་ཕན་གྲི་བསམ་བློ་ཞྲིག་མ་གཏློགས་ང་ལ་ཕློགས་
ཡག་པློ་དགློས་ཀྲི་འདུག ང་ལ་འཚོ་ཐབས་ཡག་པློ་ དགློས་ཀྲི་འདུག ང་ལ་སློད་ས་ཡག་པློ་དགློས་ཀྲི་འདུག་བསམ།
རང་དློན་སྒྲུབ་བེད་ལས་ཀ་བས་པ་ཡྲིན་ན། ལས་ཀ་བས་པ་གཅྲིག་པ་ཡྲིན་རུང་བསམ་བློ་འཁེར་སངས་ཀྲི་ཐློག་ནས་
ལས་ཀའྲི་རྲིན་ཐང་ཆུང་ཆུང་ཆགས་ཀྱི་ཡློད།
ལས་ཀ་དེ་སྲི་ཚོགས་ཀྲི་ལས་དློན་ཞྲིག་རེད། བློད་མྲི་ས་ཡ་དྲུག་གྲི་ཆེད་དུ་རེད། བློད་མྲི་ས་ཡ་དྲུག་བརྒྱུད་
ནས་འགློ་བ་མྲི་རྲིགས་སྲི་ཡློངས་ལ་ངས་ཡག་པློ་བེད་ཀྲི་ཡྲིན། དེའྲི་དློན་དུ་ང་རང་གྲི་མྲི་ཚེའྲི་མཐུན་རེན་དགློས་པ་
རྣམས་ལས་ཀ་སྒྲུབ་པའྲི་ཞློར་ལ་ཡློང་གྲི་རེད་བསམ་པའྲི་བསམ་བློ་འཁེར་ན། བསམ་བློ་དེ་ཡང་དག་ཅྲིག་ཆགས་ཀྲི་
ཡློད། ར་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་དཀྱུས་ཏེ། ང་ཚོ་བློད་ལ་ར་རྒྱུག་ས་བེ་མའྲི་ནང་ཤུར་དྲུས་ནས་དེ་ལ་དཀྱུས་ཅེས་ལབ་ཀྲི་
ཡློད། དཀྱུས་གཞན་ལ་བསན། ར་གཞན་ལ་རྒྱུག་ཅེས་པའྲི་དཔེ་ལྟར་ཐློག་མ་འཛུལ་དུས་ནས་ཀུན་སློང་དབང་གྲིས་
ཡག་པློ་ཞྲིག་འདེམས་ཐུབ་ན། དེ་ནས་དངློས་སུ་ལས་དློན་བེད་ཕློགས་ཐློག་ཀུན་སློང་གྲི་དཀྱུས་གང་འདྲ་ཞྲིག་ལ་
བསྟན་པ་ནང་བཞྲིན། དེའྲི་ཕྲི་ལ་མ་གཡློལ་བར་ཏག་ཏག་འགློ་ཐུབ་ན་ལས་དློན་བེད་ཕློགས་དེ་འདྲ་ཡྲིན་ས་རེད། ང་
ཚོའྲི་དཀྱུས་ཏེ་སུས་བསན་གྲི་རེད་ཟེར་ན། ད་ལྟའྲི་གནས་སྐབས་ལ་བཙན་བློལ་བློད་མྲིའྲི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྲི་སློན་གྲི་
རེད།
ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་བསད་ཡློད་ཙང་རྒྱ་གར་གྲི་ཡུལ་ཁྲིམས་འཁེར་དགློས་པ་ཞྲིག་རེད། བཙན་བློལ་བློད་མྲིའྲི་
བཅའ་ཁྲིམས་དང་རྒྱ་གར་གྲི་ཡུལ་ཁྲིམས་གཉྲིས་པློ་འདྲི་ང་ཚོས་དློ ར་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་ལམ། ས་མཚམས་དེ་ལས་
བརྒལ་བ་ཡྲིན་ན། ང་ཚོའྲི་ལས་དློན་བེད་ཕློགས་ནློར་གྲི་ཡློད། གལ་སྲིད་དེ་ལས་མ་བརྒལ་ན་ལས་དློན་བེད་ཕློགས་
ནློར་གྲི་མེད། ལས་དློན་བེད་ཕློགས་ཀྲི་ཐློག་ལ་སློམ་བརྒྱབ་ན། དང་པློ་དེ་བརློན་འགྲུས་རེད། ལས་དློན་ཐློག་ག་དུས་
ཡྲིན་ནའང་སློ་སྣང་ལྡན་དགློས། བརློན་འགྲུས་དང་སྡུག་རུས་གཉྲིས་ཐ་དད་རེད། ཚོུད་ཉྲི་ཤུ་ར་བཞྲི་ལས་ཀ་བས་པ་
ཡྲིན་ནའང་བརློན་འགྲུས་ཀྲིས་མ་ཟྲིན་པར། དེ་མ་བས་རང་བས་རེད། དེ་མ་བས་ན་ངའྲི་ཕློག་ཆགས་ཀྲི་རེད་བསམ་

པའྲི་ཐློག་ནས་བས་པ་ཡྲིན་ན་དེ་སྡུག་རུས་རེད ། བརློན་འགྲུས་མ་རེད། བརློན་གང་དགེ་ལ་སློ་བའློ། ཞེས་པ་ལྟར།
བརློན་འགྲུས་ཟེར་བ་འདྲི་བ་བ་ཁློ་རང་ལ་སློ་སྣང་གྲི ས་འདྲི་ངའྲི་ལས་འགན་ཡྲིན་བསམ་པ་ལ་བརེན་ནས་ང་རང་
གྲི་ཚེ་འདྲི་དང་སྐྱེ་བ་ཕྲི་མའྲི་དློན་དག་བསྒྲུབ་ཀྲི་ཡློད་བསམ་པ་ཞྲིག་ཡློད་ན་དཀའ་ལས་ཁག་རྒྱུ་མེད།
སྦག་རྒྱག་མཁན་དང་རེད་མློ་རེད་མཁན་དེ་ཚོ་ཉྲིན་མཚན་སེལ་བ་ཡྲིན་རུང་དཀའ་ལས་ཁག་རྒྱུ་མེད་པ་
དེ་སློ་སེམས་ཀྲི་བེད་ཀྲི་ཡློད། དེ་ནང་བཞྲིན་ཤེས་ཡློན་གྲི་ལྟེ་གནས་ཁག་ནང་ཉྲིན་མཚན་སེལ་ཏེ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་
དེ་འདྲ་ཡློད། ལས་ཁུངས་དང་ཉལ་ཁང་གཅྲིག་བས་ནས་སློད་མཁན་དེ་འདྲ་ངས་རྒྱུས་ཡློད། དཔེར་ན་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྲི་ལ་
མྲི་གཅྲིག་གྲིས་བློད་སྐད་དང་ལེགས་སྦྱར་གྲི་ཚིག་མཛོད་དེབ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་ཡློད་པ་ཞྲིག་ཁློ་རང་མྲི་ཚེ་ཐུང་ཐུང་
ཞྲིག་གྲི་ནང་བཟློས་པ་རེད། ཁློང་དེ་འདྲ་རེད། ལས་ཀའྲི་དུས་ཚོད་དང་ལས་ཀའྲི་དུས་ཚོད་མྲིན་པ། གཉྲིད་སད་པ་
དང་ཉལ་ཁྲིའྲི་སྒང་བསད་ནས་ལས་ཀ་འགློ་འཛུགས་ཀྲི་ཡློད། དེ་ལ་སློ་སེམས་དང་བརློན་འགྲུས་ཡློད་པས་རེད། དེ་
ལྟར་མེད་ན་ཡློང་ཐབས་མེད།
དེ་ནས་ལས་དློན་ག་རེ་བསྒྲུབ་རུང་དུས་དང་མ་གཡློལ་བ་བེད་དགློས་པ་དང་མ་ནློར་བ་བེད་དགློས་པ། དུས་
ཚོད་ཏག་ཏག་བེད་དགློས་པ་རེད། མ་ནློར་བ་བེད་དགློས་ཟེར་བ་དེ་ནློར་དང་མ་ནློར་སློ་སློའ་ི ལག་ལ་ཡློད་རུང་། རང་
གྲི་ངློས་ནས་ནློར་ཡློང་བསམ་པའྲི་དློགས་ཟློན་བེད་དགློས་པ་དང་ཆ་ཚང་བེད་དགློས་པ། ལས་དློན་དེ་ལ་སྐབས་རེ་
རང་ཉྲིད་གཅྲིག་པུས་བེད་དགློས་པ་དེ་འདྲ་ཡློང་གྲི་རེད། ཡང་སྐབས་རེ་སེ་ཚན་གྲི་བེད་དགློས་པ་དེ་འདྲ་ཡློང་གྲི་
ཡློད། སྲི་ཡློངས་ཀྲི་ལས་ཀའྲི་ནང་ཆ་མ་ཚང་བ་ཉུང་བ་ཡློད། སེ་ཚན་གྲི་ལས་དློན་ནང་འགློ་ཁྲིད་ཤེས་རབ་ཅན་ཞྲིག་
དང་། ལས་རློགས་ཤེས་རབ་ཅན་ཞྲིག་མེད་པ་ཡྲིན་ན། གཅྲིག་ཁ་གཅྲིག་ཁྲིད་བས་ནས་འགློ་རྒྱུའྲི་ཉེན་ཁ་མང་བ་
ཡློད། ཆ་ཚང་བ་བེད་དགློས་རྒྱུ་དང་སྤུས་དག་པློ་བེད་དགློས་རྒྱུ་དེ་དག་ནྲི་ལས་དློན་བེད་ཕློགས་དེ་འདྲ་ཞྲིག་རེད།
གཞྲི་རའྲི་དཀྱུས་འཛིན་ས་དེ། དཔེར་ན་སྒྲྲིག་འཛུགས་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་ང་ཚོ་ཚང་མ་སྒྲྲིག་འཛུགས་ཀྲི་སྲི་ཞུ་བ་
ཞྲིག་རེད།
སྒྲྲིག་འཛུགས་རང་གྲི་ངློ་བློའ་ི ཐློག་ནས་བཤད་ན། སྒྲྲིག་འཛུགས་དེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་སྲིད་བྱུས་དེ་དཀྱུས་
སམ་སྒྲློམ་གཞྲི་ རེད། དེ་ཡང་དག་པ་ཞྲིག་མྲིན་པ་ཡྲི ན་ན་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འགལ་གྲི་ཡློད ། ལྷག་པར་དུ་སྒྲྲིག་
འཛུགས་ཀྲི་སྲི་ཞུ་བའྲི་ལས་འགན་གཙོ་བློ་རེད། ཆབ་སྲིད་ཀྲི་འགློ་ཁྲིད་དེ་དག་ལློ་ལྔ་རེ ར་བརེ་པློ་བརྒྱབ་ཀྲི་ཡློད།
འཛིན་སྐྱློང་ལས་བེད་རྣམས་བགེས་ཡློལ་མ་ཞུས་བར་བསད་ཀྲི་ཡློད། རྒྱུན་མཐུད་པ་དང་གསར་མཐུད་གཉྲིས་པློ ་
མཉམ་དུ་ཡག་པློ་འགློ་ཐུབ་ཆེད་འཛིན་སྐྱློང་གྲི་དེང་རབས་བསམ་བློ་གཏློང་མཁན་ཚོས་ལས་བེད་དང་སྲིད་ཀྲི་འགློ་
ཁྲིད་དབར་དཔེར་ན་བཀའ་ཤག་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ལློ་ལྔ་རེར་བརེ་པློ་ཐེབས་ཀྲི་ཡློད།
གཞུང་ཞབས་པ་ལློ་ཉྲི་ཤུ་ཙམ་ནས་འགློ ་བཙུགས་པ་ཡྲིན་ན། རང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་གངས་ལྷག་མུ་མཐུད་ནས་
སློད་དགློས་པ་ཡྲིན་དུས་འགློ་ཁྲིད་སྔློན་མ་ཚོའྲི་ཕག་ལས་ག་རེ་ཡྲིན་པ་དང་། འློས་ཤྲིང་འཚམ་པ་ག་རེ་ཡློད་པ་དང་

མ་འློས་ག་རེ་ཡློད། གསར་གཏློད་ག་རེ་ཡྲིན་པ་དེ་དག་ཆ་ཚང་མཐུད་རྒྱག་མཁན་དེ་སྲི་ཞུ་ལས་བེད་ལ་བབ་པ་ཡྲིན་
ཙང་། སྲི་ཞུ་ལས་བེད་པས་རྒྱུན་མཐུད་རྒྱུ་དེ་རེད། ཆབ་སྲིད་ཀྲི་འགློ་འཁྲིད་ཚོས་གསར་གཏློད་ག་རེ་ཡློད་ནའང་
རྒྱུན་འཛིན་ཡློད་པ་དང་། རྒྱུན་འཛིན་དེའྲི་ནང་དགློས་ངེས་འགྱུར་བ་དང་གསར་གཏློད་ཡློད་པ་མཉམ་དུ་འགློ་རྒྱུ་
དེའང་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ནང་འགྱུར་བ་འགློ་མཁན་གྲི་འགློ་འཁྲིད་དང་དུས་ཚོད་ཡུན་རྲིང་སློད ་མཁན་གྲི་སྲི་ཞུ་
ལས་བེད་གཉྲིས་ཀྲི་སྒྲྲིག་འཛུགས་ནུས་པ་སྤུང་སངས་དེ་འདྲ་ཆགས་ཀྲི་མེད་དམ་སམ།
ཐ་མ་སློམ་བརྒྱབ་ནས་ཞུས་ན། འཛིན་སྐྱློང་ལབ་ནའང་འདྲ། འགློ་ཁྲིད་བེད་མཁན་དཔེར་ན་བྲི་ཝློ་ཐྭར་
པས་འགློ་འཁྲིད་བེད་མཁན་ལབ་ནའང་འདྲ། ལས་བེད་ལབ་ནའང་འདྲ། ག་རེ་ཡྲིན་ནའང་ང་ཚོས་ལས་དློན་དེ་སྲི་
ཚོགས་ནང་བེད་ཀྲི་ཡློད་དམ་སྒྲྲིག་འཛུགས་ནང་བེད་ཀྲི་ཡློད། ཡང་སེ་ཚན་གྱི་ངློ་བློའ་ི ཐློག་བེད་ཀྲི་ཡློད། དེ་ལ་ངེས་
པར་དུ་མཁློ་བའྲི་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡློད་ཟེར་ན། མྲི་དང་མྲིའྲི་འབེལ་བ་རེད། མྲི་དང་མྲི་སློ་སློས་ཞབས་འདེགས་ཞུ་
སའྲི་མྲི་མང་དང་སྲི་ཞུ་ལས་བེད་བར་འབེལ་བ་གང་དགློས་ཀྲི་ཡློད་པ་དང་། རང་ལ་ལམ་སློན་བེད་མཁན་གྲི་དབུ་
ཁྲིད་ཚོ་དང་དེའྲི་གཤམ་འློག་ལས་ཀ་བེད་མཁན་དབར་འབེལ་བ་གང་འདྲ་ཞྲིག་དགློས་ཀྲི་ཡློད་པ་དེ་ར་ཆེན་ཞྲིག་
རེད། འབེལ་བ་དེ་ཚིག་གསར་པ་འདྲ་རེད། གང་ལྟར་བམས་བརེ་དང་ལྡན་པའྲི་ནང་ཚགས་གྲི་བསམ་ཚུལ་ཡློད་པ་
ཡྲིན་ན། དབུ་ལ་བཞུགས་མཁན་དང་གཤམ་འློག་བཞུགས་མཁན་གྲི་ལས་བེད་བར་ལ་བསམ་བློའ ་ི འབེལ་བ་དེ་འདྲ་
ཞྲིག་ཡློད་པ་ཡྲིན་ན། ཡར་མར་གློ་བརྡ་མ་འཕྲློད་པའྲི་གནས་སངས་དེ་འདྲ་ཡློང་གྲི་མ་རེད། གློ་བརྡ་མ་འཕྲློད་པའྲི་
གནས་སངས་མེད་པ་ཡྲིན་ན། ལས་དློན་ག་རེ་ཡྲིན་ནའང་འཐུས་ཤློར་འགློ་བའྲི་གློ་སྐབས་ཉུང་དུ་འགློ་ རྒྱུ་རེད། དེ་
ཡློང་བར་ལས་དློན་གྲི་ཐློག་བསམ་ཚུལ་མ་མཐུན་པ་བྱུང་བ་དང་གང་ཟག་སྒེར་གྲི་གནས་ཚུལ་གཉྲིས་བསེས་རྒྱུ་མེད་
པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཐུབ་པས་ཉློན་མློངས་དགར་གཟྲིགས་ཅྲིང། ཉློན་མློངས་དང་འབེལ་གང་ཟག་མྲིན། ང་ཚོའྲི་
ཐློག་ནས་བཤད་པ་ཡྲིན་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སེམས་ཅན་རྒྱུད་ཀྲི་ཉློན་མློངས་དེ་དག་དག་ལ་གཟྲི གས་ཀྲི་ཡློད་པ་མ་
གཏློགས། ཉློན་མློངས་གང་རྒྱུད་ལ་ཡློད་མཁན་གྲི་གང་ཟག་དེ་ག་དུས་ཡྲིན་ནའང་གཉེན་ལ་གཟྲིགས་པ་ལས་དག་
ལ་གཟྲིགས་ཀྲི་མེད། གཱནྲིས་གཙོ་སློན་བེད་ས་དེ་རང་རེད།
ལས་ཀ་ལ་ངློ་རྒློལ་བེད་དགློས། ལས་ཀ་བེད་མཁན་ལ་བམས་བརེ་བེད་དགློས། ལས་དློན་མྲི་འློས་པ་ཞྲིག་
དཔེར་ན། ཨྲིན་ཇྲིས་རྒྱ་གར་ཐློག་བཙན་གནློློན་གྲི་ལས་ཀ་མྲི་འློས་པ་མང་པློ་བས་ཡློད་རུང་། ཁློང་ཚོས་ལས་དློན་ལ་
ངློ་རྒློལ་བེད་དགློས་པ་ལས་ཨྲིན་ཇྲིའྲི་ མྲིར་ངློ་རྒློལ་བེད་རྒྱུ་མེད། ཨྲིན་ཇྲིའྲི་མྲི་དེ་ང་ཚོའྲི་སྤུན་ཟླ་རེད། འགློ་བ་མྲི་
རྲིགས་གཅྲིག་པ་དང་འདྲ་མཉམ་རེད ། ཁློ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྲིན་ནའང་བམས་བརེ་དགློས་པ་ཞྲིག་རེད ། ཁློ་
ཚོས་ལས་ཀ་ནློར་བ་བས་པ་རྣམས་ང་ཚོས་ནློར་འདུག་ལབ་དགློས་པ་རེད ། ང་རང་ཚོའྲི་སྒྲྲིག་འཛུགས་མཉམ་སློད་
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