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（（པོརིཔོརི་་ངཕྱོསོངཕྱོསོ15པོརིཔོརི་་མཐུདམཐུད་་པོཔོ།།））ཁྲིཁྲིམསོ་བོསྟརི་ནན་པོཕྱོ་མཁྲི་བྱབྱེད་
པོ། ཁྲིཁྲིམསོ་འིཛིཛིན་དྲང་གཞིག་མབྱེད་པོ། ཁྲིཁྲིམསོ་དང་འིགལེ་ཡང་
རྩད་གཅཕྱོད་མཁྲི་བྱབྱེད་པོ་སོཕྱོགསོ་ཀྱིཁྲི་གནད་དཕྱོན་ཚེབོསོ་ཆེབྱེན་གནསོ་
པོ་དང་། ཁྲིཁྲིམསོ་འིཛིཛིན་རུལེ་སུངསོ་བྱུང་དང་འིབྱུང་བོཞིཁྲིན་ཡཕྱོད་
ཅཁྲིང་། ཁྲིཁྲིམསོ་བོསྟརི་ཁྲིཁྲིམསོ་འིཛིཛིན་མཁྲི་སྣེ་ཁ་ཤེསོ་ཀྱིཁྲིསོ་ཉབྱེརི་
ཕྱོཕྱོགསོ་ཁྲིཁྲིམསོ་འིགལེ་བྱབྱེད་པོ་དང་། ཐེ་ན་ཉབྱེསོ་ཅན་ལེ་འིགབྱེབོ་
སྲུང་བྱསོ་སྟབོསོ། ཁྲིཁྲིམསོ་སྐྱོཕྱོང་དབོང་གྲགསོ་ལེ་གནཕྱོད་འིཚེཚེ་
ཚེབོསོ་ཆེབྱེན་ཐེབྱེབོསོ་པོ་དང་སྤྱཁྲི་ཚེཚོགསོ་ཀྱིཁྲི་དྲང་སྙོཕྱོམསོ་དྲང་བོདབྱེན་
ལེ་གནཕྱོད་པོ་ཚེབོསོ་ཆེབྱེན་བོཟོཕྱོསོ་ཡཕྱོད། དབོང་ཆེ་ནཁྲི“རིལེ་གྲཁྲི་སོཕྱོ་
གཉཁྲིསོ་མ”ཞིཁྲིག་དང་འིདྲ་ཞིཁྲིང་། བོཅའི་ཁྲིཁྲིམསོ་དང་སྒྲཁྲིག་སྲོཕྱོལེ་
ལྟརི་ལེག་བོསྟརི་བྱསོ་ཚེཚེ་མཁྲི་དམངསོ་ལེ་བོདབྱེ་སྐྱོཁྲིད་སྐྲུན་ཐུབོ་པོ་
དང་། ཁྲིཁྲིམསོ་འིགལེ་སྒྲཁྲིག་འིགལེ་བྱསོ་ཚེཚེ་རྒྱལེ་ཁབོ་དང་མཁྲི་
དམངསོ་ལེ་ཆེག་སྒོཕྱོ་བོཟོཕྱོ་ངབྱེསོ་ཡཁྲིན་པོ་ཏང་ལེ་ངཕྱོསོ་འིཛིཛིན་གཏཁྲིང་
ཟོབོ་བྱུང་ཡཕྱོད། ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གཁྲིསོ་ནན་བོཤེད་བྱསོ་དཕྱོན།
ཁྲིཁྲིམསོ་སྐྱོཕྱོང་དརི་ན་རྒྱལེ་ཁབོ་དརི་བོ་དང་། ཁྲིཁྲིམསོ་སྐྱོཕྱོང་ཉམསོ་
ན་རྒྱལེ་ཁབོ་འིཁྲུག་པོ་ཡཁྲིན། ཕྱོཕྱོགསོ་ཡཕྱོངསོ་ནསོ་ཁྲིཁྲིམསོ་ལྟརི་
རྒྱལེ་ཁབོ་སྐྱོཕྱོང་བོ་ནཁྲི་ཀྲུང་གཕྱོའི ཛི་ཁྱོད་ཆེཕྱོསོ་ལྡན་པོའིཁྲི་སྤྱཁྲི་ཚེཚོགསོ་
རིཁྲིང་ལུགསོ་ཀྱིཁྲི་ངཕྱོ་བོཕྱོའི ཛི་བླང་བྱ་དང་འིགན་སྲུང་གལེ་ཆེབྱེན་ཡཁྲིན་
ལེ། རྒྱལེ་ཁབོ་བོཅཕྱོསོ་སྐྱོཕྱོང་གཁྲི་གསོརི་བོརྗེབྱེ་གཏཁྲིང་ཟོབོ་ཅཁྲིག་ཀྱིང་
ཡཁྲིན། ཁྲིཁྲིམསོ་ལྟརི་རྒྱལེ་ཁབོ་སྐྱོཕྱོང་བོ་རྒྱུན་འིཁྱོཕྱོངསོ་བྱབྱེད་པོརི་
ཐེཕྱོག་མརི་རྩ་ཁྲིཁྲིམསོ་ལྟརི་རྒྱལེ་ཁབོ་སྐྱོཕྱོང་བོ་རྒྱུན་འིཁྱོཕྱོངསོ་དང་།
ཁྲིཁྲིམསོ་ལྟརི་སྲོཁྲིད་དབོང་སྐྱོཕྱོང་བོ་རྒྱུན་འིཁྱོཕྱོངསོ་བྱབྱེད་པོརི་ཐེཕྱོག་
མརི་རྩ་ཁྲིཁྲིམསོ་ལྟརི་སྲོཁྲིད་དབོང་སྐྱོཕྱོང་བོ་རྒྱུན་འིཁྱོཕྱོངསོ་བྱབྱེད་
དགཕྱོསོ། ངབྱེསོ་པོརི་དུ་ཀྲུང་གཕྱོའི ཛི་ཁྱོད་ཆེཕྱོསོ་ལྡན་པོའིཁྲི་སྤྱཁྲི་ཚེཚོགསོ་
རིཁྲིང་ལུགསོ་ཀྱིཁྲི་ཁྲིཁྲིམསོ་སྐྱོཕྱོང་འིགྲཕྱོ་ལེམ་རྒྱུན་འིཁྱོཕྱོངསོ་བྱབྱེད་པོ་
དང་། ཀྲུང་གཕྱོའི ཛི་ཁྱོད་ཆེཕྱོསོ་ལྡན་པོའིཁྲི་སྤྱཁྲི་ཚེཚོགསོ་རིཁྲིང་ལུགསོ་ཀྱིཁྲི་
ཁྲིཁྲིམསོ་སྐྱོཕྱོང་གཁྲི་རིཁྲིགསོ་པོའིཁྲི་གཞུང་ལུགསོ་ལེག་བོསྟརི་བྱབྱེད་པོ།
ཁྲིཁྲིམསོ་ལྟརི་རྒྱལེ་ཁབོ་སྐྱོཕྱོང་བོ་དང་། ཁྲིཁྲིམསོ་ལྟརི་སྲོཁྲིད་དབོང་
སྐྱོཕྱོང་བོ། ཁྲིཁྲིམསོ་ལྟརི་སྲོཁྲིད་དཕྱོན་འིཛིཛིན་པོ་བོཅསོ་ལེ་མཉམ་དུ་
སྐུལེ་འིདབྱེད་གཏཕྱོང་བོ་རྒྱུན་འིཁྱོཕྱོངསོ་བོཅསོ་བྱསོ་ཏབྱེ། ཁྲིཁྲིམསོ་སྐྱོཕྱོང་
རྒྱལེ་ཁབོ་དང་། ཁྲིཁྲིམསོ་སྐྱོཕྱོང་སྲོཁྲིད་གཞུང་། ཁྲིཁྲིམསོ་སྐྱོཕྱོང་སྤྱཁྲི་
ཚེཚོགསོ་བོཅསོ་གཞིཁྲི་གཅཁྲིག་ཏུ་འིཛུགསོ་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་རྒྱུན་འིཁྱོཕྱོངསོ་
སྒོཕྱོསོ་སྤྱཁྲི་ཚེཚོགསོ་ཡཕྱོངསོ་ཀྱིཁྲིསོ་ཁྲིཁྲིམསོ་བོཀུརི་ཁྲིཁྲིམསོ་སྦྱོཕྱོང་ཁྲིཁྲིམསོ་
སྲུང་ཁྲིཁྲིམསོ་སྤྱཕྱོད་བོཅསོ་ཀྱིཁྲི་འིདུ་ཤེབྱེསོ་དང་ནུསོ་པོ་ཕྱོཕྱོགསོ་ཡཕྱོངསོ་
ནསོ་ཆེབྱེ་རུ་གཏཕྱོང་དགཕྱོསོ།
ཏང་གཁྲི་སྐབོསོ་བོཅཕྱོ་བོརྒྱད་པོའིཁྲི་ཀྲུང་ཨུ་ཚེང་འིཛིཚོམསོ་གྲཕྱོསོ་

ཚེཚོགསོ་ཐེབྱེངསོ་བོཞིཁྲི་པོ་དང་ཀྲུང་དབྱང་གཁྲི་ཕྱོཕྱོགསོ་ཡཕྱོངསོ་ནསོ་
ཁྲིཁྲིམསོ་ལྟརི་རྒྱལེ་ཁབོ་སྐྱོཕྱོང་བོའིཁྲི་ལེསོ་དཕྱོན་ཚེཚོགསོ་འིདུའིཁྲི་ཐེཕྱོག་
ཕྱོཕྱོགསོ་ཡཕྱོངསོ་ནསོ་ཁྲིཁྲིམསོ་ལྟརི་རྒྱལེ་ཁབོ་སྐྱོཕྱོང་བོའིཁྲི་གནད་དཕྱོན་
ལེ་ཆེབྱེད་དཕྱོན་ཞིཁྲིབོ་འིཇུག་བྱསོ་ཤེཁྲིང་། ཚེན་རིཁྲིག་དང་མཐུན་པོརི་
ཁྲིཁྲིམསོ་འིཛུགསོ་དང་། གཟོབོ་ནན་གྱིཁྲི་སྒོཕྱོ་ནསོ་ཁྲིཁྲིམསོ་བོསྟརི།
དྲང་གཞིག་གཁྲི་སྒོཕྱོ་ནསོ་ཁྲིཁྲིམསོ་འིཛིཛིན། དམངསོ་ཡཕྱོངསོ་ཀྱིཁྲིསོ་
ཁྲིཁྲིམསོ་སྲུང་བོཅསོ་ལེ་དམཁྲིགསོ་ནསོ་རྩབྱེ་རིཁྲིམ་ཇུསོ་འིགཕྱོད་དང་
བོཀཕྱོད་སྒྲཁྲིག་གལེ་ཆེབྱེན་བྱསོ་ཏབྱེ། བོཅའི་ཁྲིཁྲིམསོ་ཀྱིཁྲི་ཚེད་གཞིཁྲིའིཁྲི་མ་
ལེག་དང་། ཁྲིཁྲིམསོ་སྐྱོཕྱོང་ལེག་བོསྟརི་མ་ལེག ཁྲིཁྲིམསོ་སྐྱོཕྱོང་ལྟ་
སྐུལེ་མ་ལེག ཁྲིཁྲིམསོ་སྐྱོཕྱོང་འིགན་སྲུང་མ་ལེག་དང་ཏང་ནང་གཁྲི་
ཁྲིཁྲིམསོ་སྲོཕྱོལེ་མ་ལེག་བོཅསོ་འིཛུགསོ་སྐྲུན་བྱབྱེད་པོརི་གཅཁྲིག་
འིདཕྱོམསོ་ཀྱིཁྲིསོ་སྐུལེ་འིདབྱེད་བོཏང་ཡཕྱོད།
ཏང་གཁྲིསོ་ནན་བོཤེད་བྱསོ་དཕྱོན། ཕྱོཕྱོགསོ་ཡཕྱོངསོ་ནསོ་

ཁྲིཁྲིམསོ་ལྟརི་རྒྱལེ་ཁབོ་སྐྱོཕྱོང་བོའིཁྲི་རྒྱ་ཆེབྱེ་ཤེཕྱོསོ་དང་གཏཁྲིང་ཟོབོ་
ཤེཕྱོསོ་ཀྱིཁྲི་རྨང་གཞིཁྲི་ནཁྲི་མཁྲི་དམངསོ་ཡཁྲིན་པོསོ། ངབྱེསོ་པོརི་དུ་མཁྲི་
དམངསོ་ཀྱིཁྲི་ཁབྱེ་ཕན་མཚེཚོན་པོ་དང་། མཁྲི་དམངསོ་ཀྱིཁྲི་རིབྱེ་འིདུན་
མཚེཚོན་པོ། མཁྲི་དམངསོ་ཀྱིཁྲི་ཁབྱེ་དབོང་སྲུང་སྐྱོཕྱོང་། མཁྲི་དམངསོ་ཀྱིཁྲི་
བོདབྱེ་སྐྱོཁྲིད་ཆེབྱེ་རུ་གཏཕྱོང་བོ་བོཅསོ་ཕྱོཕྱོགསོ་ཡཕྱོངསོ་ནསོ་ཁྲིཁྲིམསོ་ལྟརི་
རྒྱལེ་ཁབོ་སྐྱོཕྱོང་བོའིཁྲི་ཁྱོབོ་ཁཕྱོངསོ་ཁག་གཁྲི་བོརྒྱུད་རིཁྲིམ་ཡཕྱོངསོ་སུ་

དཕྱོན་འིཁྱོཕྱོལེ་ཡཕྱོང་བོ་དང་། སྤྱཁྲི་ཚེཚོགསོ་དྲང་སྙོཕྱོམསོ་དྲང་བོདབྱེན་
ཡཕྱོང་བོརི་འིགན་སྲུང་དང་སྐུལེ་སྤེབྱེལེ་བོཏང་སྟབྱེ། མཁྲི་དམངསོ་
མང་ཚེཚོགསོ་ཀྱིཁྲིསོ་བོཅའི་ཁྲིཁྲིམསོ་ལེམ་ལུགསོ་རིབྱེ་རིབྱེ་དང་། ཁྲིཁྲིམསོ་
འིཛིཛིན་ཆེཕྱོད་དཕྱོན་རིབྱེ་རིབྱེ། ཁྲིཁྲིམསོ་འིཛིཛིན་གྱིཕྱོད་དཕྱོན་རིབྱེ་རིབྱེ་བོཅསོ་ཀྱིཁྲི་
ཁྲིཕྱོད་ནསོ་དྲང་སྙོཕྱོམསོ་དྲང་བོདབྱེན་ཚེཚོརི་ཐུབོ་པོ་བྱབྱེད་དགཕྱོསོ། ཏང་
གཁྲིསོ་འིགཕྱོ་ཁྲིཁྲིད་དབྱེ ་རྩ་ཁྲིཁྲིམསོ་ཕྱོཕྱོགསོ་ཡཕྱོངསོ་ནསོ་ལེག་ལེབྱེན་
བོསྟརི་བོརི་འིགན་ལེབྱེན་བྱབྱེད་པོའིཁྲི་སྒྲཁྲིག་སྲོཕྱོལེ་དང་ལེམ་སྲོཕྱོལེ་
འིཐུསོ་ཚེང་དུ་གཏཕྱོང་བོ་དང་། རྩ་ཁྲིཁྲིམསོ་ལེ་དམ་བོཅའི་འིཇོཕྱོག་
པོའིཁྲི་ལེམ་ལུགསོ་གཏན་འིཁབྱེལེ་དང་། སྤྱཁྲི་ཚེཚོགསོ་རིཁྲིང་ལུགསོ་ཀྱིཁྲི་
ཁྲིཁྲིམསོ་སྐྱོཕྱོང་སྙོཁྲིང་སྟཕྱོབོསོ་དརི་སྤེབྱེལེ་གཏཕྱོང་བོ། རྒྱལེ་ཁབོ་ལེསོ་
ཁུངསོ་ཀྱིཁྲིསོ་ཁྲིཁྲིམསོ་ལྟརི་འིགན་འིཁྲིཁྲི་སྒྲུབོ་པོའིཁྲི་ནུསོ་པོ་ཆེབྱེ་རུ་
གཏཕྱོང་བོ། རིཁྲིམ་པོ་ཁག་གཁྲི་འིགཕྱོ་ཁྲིཁྲིད་ལེསོ་བྱབྱེད་པོསོ་ཁྲིཁྲིམསོ་སྐྱོཕྱོང་
གཁྲི་བོསོམ་བླཕྱོ་དང་ཁྲིཁྲིམསོ་སྐྱོཕྱོང་གཁྲི་བྱབྱེད་ཐེབོསོ་སྤྱད་དབྱེ་གནད་དཕྱོན་
ཐེག་གཅཕྱོད་དང་འིཕབྱེལེ་རྒྱསོ་ལེ་སྐུལེ་འིདབྱེད་གཏཕྱོང་བོའིཁྲི་ནུསོ་པོ་
ཆེབྱེ་རུ་གཏཕྱོང་བོ་བོཅསོ་བྱསོ་ནསོ། སྤྱཁྲི་ཚེཚོགསོ་ཡཕྱོངསོ་ཀྱིཁྲི་ཁྲིཁྲིམསོ་
སྐྱོཕྱོང་འིདུ་ཤེབྱེསོ་འིཛིཛིན་ཤུགསོ་ཆེབྱེ་རུ་བོཏང་ཡཕྱོད། རྩ་ཁྲིཁྲིམསོ་དག་
བོཅཕྱོསོ་བྱ་རྒྱུའིཁྲི་སྐཕྱོརི་གྱིཁྲི་འིཆེརི་ཟོཁྲིན་ལེ་གྲཕྱོསོ་འིཆེམ་བྱུང་ནསོ།
དམངསོ་དཕྱོན་ཁྲིཁྲིམསོ་གཞུང་དང་། ཕྱོཁྲི་འིཚེཚོང་དངུལེ་འིཇོཕྱོག་སྐཕྱོརི་
གྱིཁྲི་བོཅའི་ཁྲིཁྲིམསོ། རྒྱལེ་ཁབོ་བོདབྱེ་སྲུང་བྱབྱེད་ཕྱོཕྱོགསོ་སྐཕྱོརི་གྱིཁྲི་
བོཅའི་ཁྲིཁྲིམསོ། ལྟ་ཞིཁྲིབོ་བྱབྱེད་ཕྱོཕྱོགསོ་སྐཕྱོརི་གྱིཁྲི་བོཅའི་ཁྲིཁྲིམསོ་
སོཕྱོགསོ་གཏན་འིབོབྱེབོསོ་བོཟོཕྱོསོ་ཤེཁྲིང་། ཁྲིཁྲིམསོ་འིཛུགསོ་སྐཕྱོརི་གྱིཁྲི་
བོཅའི་ཁྲིཁྲིམསོ་དང་། རྒྱལེ་སྲུང་སྐཕྱོརི་གྱིཁྲི་བོཅའི་ཁྲིཁྲིམསོ། ཁཕྱོརི་
ཡུག་སྲུང་སྐྱོཕྱོབོ་བྱབྱེད་ཕྱོཕྱོགསོ་སྐཕྱོརི་གྱིཁྲི་བོཅའི་ཁྲིཁྲིམསོ་སོཕྱོགསོ་ལེ་
བོཟོཕྱོ་བོཅཕྱོསོ་བོརྒྱབོ་ཅཁྲིང་། གཙོཚོ་གནད་ཁྱོབོ་ཁཕྱོངསོ་དང་། གསོརི་
དརི་ཁྱོབོ་ཁཕྱོངསོ། ཕྱོཁྲི་འིབྲེབྱེལེ་ཁྱོབོ་ཁཕྱོངསོ་བོཅསོ་ཀྱིཁྲི་ཁྲིཁྲིམསོ་
འིཛུགསོ་ཤུགསོ་ཆེབྱེ་རུ་བོཏང་ནསོ། རྩ་ཁྲིཁྲིམསོ་སྲོཕྱོག་ཤེཁྲིང་དུ་གྱུརི་
པོའིཁྲི་ཀྲུང་གཕྱོའི ཛི་ཁྱོད་ཆེཕྱོསོ་ལྡན་པོའིཁྲི་སྤྱཁྲི་ཚེཚོགསོ་རིཁྲིང་ལུགསོ་ཀྱིཁྲི་
བོཅའི་ཁྲིཁྲིམསོ་མ་ལེག་མགྱིཕྱོགསོ་མྱུརི་འིཐུསོ་ཚེང་དུ་བོཏང་ཡཕྱོད།
ཏང་གཁྲིསོ་འིགཕྱོ་ཁྲིཁྲིད་དབྱེ་ཁྲིཁྲིམསོ་འིཛིཛིན་འིགན་འིཁྲིཁྲིའིཁྲི་ལེམ་ལུགསོ་
གཙོཚོ་གནད་དུ་འིཛིཛིན་པོའིཁྲི་ཁྲིཁྲིམསོ་འིཛིཛིན་སྒྲཁྲིག་སྲོཕྱོལེ་སྒྱུརི་བོཅཕྱོསོ་
ཟོབོ་སྤེབྱེལེ་བོཏང་ནསོ་སྲོཁྲིད་ཁྲིཁྲིམསོ་ཁྱོབོ་ཁཕྱོངསོ་སུ་ཕྱོཕྱོགསོ་ཡཕྱོངསོ་
ནསོ་སྒྱུརི་བོཅཕྱོསོ་ཟོབོ་སྤེབྱེལེ་བྱབྱེད་པོརི་སྐུལེ་འིདབྱེད་དང་། ཁྲིཁྲིམསོ་
བོསྟརི་ཁྲིཁྲིམསོ་འིཛིཛིན་བྱབྱེད་སྒོཕྱོརི་ལྟ་སྐུལེ་དང་ཚེཚོད་འིཛིཛིན་བྱབྱེད་
ཤུགསོ་ཆེབྱེ་རུ་གཏཕྱོང་བོ། སྲོཁྲིད་ཁྲིཁྲིམསོ་དཔུང་ཁག་གཁྲི་སློཕྱོབོ་གསོཕྱོ་
དག་ཐེབྱེརི་སྤེབྱེལེ་བོ། ཁྲིཁྲིམསོ་ལྟརི་ཉབྱེསོ་མབྱེད་ཉབྱེསོ་འིགབྱེལེ་གྱིཁྲི་གྱིཕྱོད་
གཞིཁྲི་ཡཕྱོ་བོསྲོང་བྱབྱེད་པོ། ཁྲིཁྲིམསོ་བོསྟརི་ཁྲིཁྲིམསོ་འིཛིཛིན་གྱིཁྲི་རུལེ་
སུངསོ་ལེ་ཆེད་པོ་ནན་མཕྱོ་གཅཕྱོད་པོ་བོཅསོ་བྱསོ་ཏབྱེ། ཁྲིཁྲིམསོ་
བོསྟརི་དང་། ཁྲིཁྲིམསོ་འིཛིཛིན། དྲང་གཞིག སྤྱཕྱོད་གཙོང་། ནུསོ་
ཆེབྱེ། དབོང་གྲགསོ་ལྡན་པོ་བོཅསོ་ཡཕྱོང་བོརི་འིགན་ལེབྱེན་བྱསོ་
ཡཕྱོད།
ཏང་གཁྲི་ཚེཚོགསོ་ཆེབྱེན་བོཅཕྱོ་བོརྒྱད་པོའིཁྲི་ཚུན་ལེ། ཀྲུང་གཕྱོའི ཛི་

ཁྱོད་ཆེཕྱོསོ་ལྡན་པོའིཁྲི་སྤྱཁྲི་ཚེཚོགསོ་རིཁྲིང་ལུགསོ་ཀྱིཁྲི་ཁྲིཁྲིམསོ་སྐྱོཕྱོང་མ་
ལེག་རྒྱུན་ཆེད་མབྱེད་པོརི་འིཐུསོ་སྒོཕྱོ་ཚེང་དུ་ཕྱོཁྲིན་པོ་དང་། ཁྲིཁྲིམསོ་
སྐྱོཕྱོང་ཀྲུང་གཕྱོ་འིཛུགསོ་སྐྲུན་བྱབྱེད་པོའིཁྲི་གཕྱོམ་སྟབོསོ་བོརྟོན་པོཕྱོ་སྤེཕྱོསོ་
ཤེཁྲིང་། ཁྲིཁྲིམསོ་སྐྱོཕྱོང་གཁྲི་རྩ་བོ་བོརྟོན་པོཕྱོ་དང་། སྔཕྱོན་དཔོག་བོརྟོན་
པོཕྱོ། ཕུགསོ་ལེ་ཕན་པོ་བོཅསོ་ཀྱིཁྲི་འིགན་སྲུང་ནུསོ་པོ་སྔརི་བོསོ་
འིདཕྱོན་སྤེབྱེལེ་བྱསོ་ཏབྱེ། ཏང་གཁྲིསོ་ཁྲིཁྲིམསོ་སྐྱོཕྱོང་བྱབྱེད་ཐེབོསོ་སྤྱད་དབྱེ་
རྒྱལེ་ཁབོ་ལེ་འིགཕྱོ་ཁྲིཁྲིད་དང་བོཅཕྱོསོ་སྐྱོཕྱོང་བྱབྱེད་པོའིཁྲི་ནུསོ་པོ་མངཕྱོན་
གསོལེ་ཆེབྱེ་རུ་ཕྱོཁྲིན་ཡཕྱོད།

((བོདུནབོདུན།། )) རིཁྲིགརིཁྲིག་་གནསོགནསོ་་འིཛུགསོའིཛུགསོ་་སྐྲུནསྐྲུན་་ཐེདཐེད།།
སྒྱུརི་བོཅཕྱོསོ་སྒོཕྱོ་འིབྱབྱེད་བྱསོ་རྗེབྱེསོ། ཏང་གཁྲིསོ་དངཕྱོསོ་པོཕྱོའི ཛི་

དཔོལེ་ཡཕྱོན་དང་བོསོམ་པོའིཁྲི་དཔོལེ་ཡཕྱོན་ཕྱོཕྱོགསོ་གཉཁྲིསོ་འིཛིཛིན་
པོ་དང་ཕྱོཕྱོགསོ་གཉཁྲིསོ་དམ་འིཛིཛིན་བྱབྱེད་པོ་རྒྱུན་འིཁྱོཕྱོངསོ་བྱསོ་
ནསོ་སྤྱཁྲི ་ཚེཚོགསོ་རིཁྲིང་ལུགསོ་ཀྱིཁྲི་རིཁྲིག་གནསོ་དརི་རྒྱསོ་གཕྱོང་
འིཕབྱེལེ་ཡཕྱོང་བོརི་སྐུལེ་འིདབྱེད་བོཏང་བོསོ། མཁྲི་རིཁྲིགསོ་ཀྱིཁྲི་སྙོཁྲིང་

སྟཕྱོབོསོ་བོསྐྱོབྱེད་ཅཁྲིང་། མཁྲི་རིཁྲིགསོ་ཀྱིཁྲི་སྟཕྱོབོསོ་ཤུགསོ་གཕྱོང་བུརི་
འིགྲཁྲིལེ་ཡཕྱོད། དུསོ་མཚུངསོ་སུ། དངུལེ་དད་རིཁྲིང་ལུགསོ་དང་།
སྐྱོཁྲིད་འིདཕྱོད་རིཁྲིང་ལུགསོ། རིང་དཕྱོན་རིཁྲིང་ལུགསོ་མཐེརི་སོཕྱོན་པོ་
དང་ལེཕྱོ་རྒྱུསོ་དཕྱོན་སྟཕྱོང་རིཁྲིང་ལུགསོ་སོཕྱོགསོ་ནཕྱོརི་འིཁྲུལེ་གྱིཁྲི་བོསོམ་
པོའིཁྲི་རླབོསོ་རྒྱུན་ཐེཕྱོན་དང་འིཐེཕྱོན་བོཞིཁྲིན་པོ་དང་། དྲ་ཐེཕྱོག་ཏུ་གླེབྱེང་
ཕྱོཕྱོགསོ་འིདྲ་མཁྲིན་སྣེ་ཚེཚོགསོ་བྱུང་དང་འིབྱུང་བོཞིཁྲིན་ཡཕྱོད་ཅཁྲིང་།
འིགཕྱོ་ཁྲིཁྲིད་ལེསོ་བྱབྱེད་པོ་ཁ་ཤེསོ་ཀྱིཁྲི་ཆེབོ་སྲོཁྲིད་ལེངསོ་ཕྱོཕྱོགསོ་རིབོ་
རིཁྲིབོ་ཡཁྲིན་པོ་དང། འིཐེབོ་རྩཕྱོད་ཀྱིཁྲི་སྙོཁྲིང་སྟཕྱོབོསོ་དབོབྱེན་སྟབོསོ།
མཁྲི་རྣམསོ་ཀྱིཁྲི་བོསོམ་བླཕྱོ་དང་སྤྱཁྲི་ཚེཚོགསོ་ཀྱིཁྲི་གླེབྱེང་ཕྱོཕྱོགསོ་ཁཕྱོརི་ཡུག་
ལེ་གནཕྱོད་པོ་ཚེབོསོ་ཆེབྱེན་བོཟོཕྱོསོ་ཡཕྱོད། ཏང་གཁྲིསོ་འིཛིམ་གླེཁྲིང་
ཁྱོབོ་ཁཕྱོངསོ་ནང་གཁྲི་བོསོམ་བླཕྱོ་དང་རིཁྲིག་གནསོ་ཕན་ཚུན་འིཁྲུག་
པོཕྱོ་ཡཕྱོང་བོ་དང་། རིང་རྒྱལེ་སྤྱཁྲི་ཚེཚོགསོ་ཀྱིཁྲི་བོསོམ་བླཕྱོའི ཛི་འིདུ་ཤེབྱེསོ་
ལེ་འིགྱུརི་ལྡཕྱོག་གཏཁྲིང་ཟོབོ་བྱུང་བོའིཁྲི་འིཕབྱེལེ་ཕྱོཕྱོགསོ་གནད་དུ་
འིཁབྱེལེ་བོརི་ཤེབྱེསོ་རྟོཕྱོགསོ་བྱསོ་ཏབྱེ། འིདུ་ཤེབྱེསོ་འིཛིཛིན་སྟངསོ་ཀྱིཁྲི་
ལེསོ་དཕྱོན་ནཁྲི་རྒྱལེ་ཁབོ་ཀྱིཁྲི་སློད་དུ་དམཁྲིགསོ་པོའིཁྲི་ཀུན་སློཕྱོང་འིཛིཛིན་
པོ་དང་མཁྲི་རིཁྲིགསོ་ཀྱིཁྲི་སློད་དུ་དམཁྲིགསོ་པོའིཁྲི་བླ་སྲོཕྱོག་བོསྐྲུན་པོའིཁྲི་
ལེསོ་དཕྱོན་ཞིཁྲིག་ཡཁྲིན་པོ་ནན་བོཤེད་བྱསོ་པོ་དང་། རིཁྲིག་གནསོ་
ཀྱིཁྲི་གདབྱེང་ཚེཚོད་ནཁྲི་དབྱེ་བོསོ་རྨང་གཞིཁྲིརི་གྱུརི་པོ་དང་། དབྱེ་བོསོ་ཁྱོབོ་
ཆེབྱེ་བོ། དབྱེ་བོསོ་གཏཁྲིང་ཟོབོ་པོ་བོཅསོ་ཀྱིཁྲི་གདབྱེང་ཚེཚོད་ཅཁྲིག་དང་།
རྒྱལེ་ཁབོ་ཅཁྲིག་དང་མཁྲི་རིཁྲིགསོ་ཤེཁྲིག་འིཕབྱེལེ་རྒྱསོ་འིགྲཕྱོ་བོའིཁྲི་ཁྲིཕྱོད་
ཀྱིཁྲི་ཆེབྱེསོ་གཞིཁྲི་རྩརི་གྱུརི་པོ་དང་། ཆེབྱེསོ་གཏཁྲིང་ཟོབོ་པོ། ཆེབྱེསོ་ཡུན་
རིཁྲིང་ལྡན་པོ་བོཅསོ་ཀྱིཁྲི་སྟཕྱོབོསོ་ཤུགསོ་ཤེཁྲིག་ཡཁྲིན་པོསོ། ཚེད་
མཐེཕྱོའི ཛི་རིཁྲིག་གནསོ་ཀྱིཁྲི་གདབྱེང་ཚེཚོད་མབྱེད་ཅཁྲིང་། རིཁྲིག་གནསོ་དརི་
རྒྱསོ་གཕྱོང་འིཕབྱེལེ་མབྱེད་ཚེཚེ་ཀྲུང་ཧྭ་མཁྲི་རིཁྲིགསོ་བོསྐྱོརི་དརི་རླབོསོ་པོཕྱོ་
ཆེབྱེ་ཡཕྱོང་མཁྲི་སྲོཁྲིད། ངབྱེསོ་པོརི་དུ་མཁྲི་དམངསོ་ལྟབྱེ་བོརི་འིཛིཛིན་པོའིཁྲི་
ལེསོ་ཀའིཁྲི་ཁྲིཁྲིད་ཕྱོཕྱོགསོ་རྒྱུན་འིཁྱོཕྱོངསོ་བྱསོ་ཏབྱེ། དརི་ཆེ་སྒྲབྱེང་བོ་
དང་། དམངསོ་སོབྱེམསོ་གཅཁྲིག་སྒྲཁྲིལེ། མཁྲི་གསོརི་གསོཕྱོ་སྐྱོཕྱོང་།
རིཁྲིག་གནསོ་དརི་སྤེབྱེལེ། སྣེང་བོརྙན་མངཕྱོན་སྟཕྱོན་བོཅསོ་ཀྱིཁྲི་སྒོཕྱོ་
ནསོ་འིདུ་ཤེབྱེསོ་འིཛིཛིན་སྟངསོ་ཀྱིཁྲི་ལེསོ་དཕྱོན་འིགཕྱོ་ཁྲིཁྲིད་དབོང་ཆེ་
དམ་པོཕྱོརི་བོཟུང་སྟབྱེ། གཕྱོང་བུརི་འིགྲཁྲིལེ་ཤུགསོ་དང་སྣེབྱེ་ཁྲིཁྲིད་ཀྱིཁྲི་
ནུསོ་ཤུགསོ་ལྡན་པོའིཁྲི་སྤྱཁྲི་ཚེཚོགསོ་རིཁྲིང་ལུགསོ་ཀྱིཁྲི་འིདུ་ཤེབྱེསོ་འིཛིཛིན་
སྟངསོ་འིཛུགསོ་སྐྲུན་དང་། སྤྱཁྲི་ཚེཚོགསོ་རིཁྲིང་ལུགསོ་ཀྱིཁྲི་རིཁྲིག་
གནསོ་རྒྱལེ་ཁབོ་སྟཕྱོབོསོ་ལྡན་འིཛུགསོ་པོ། མཁྲི་རིཁྲིགསོ་ཡཕྱོངསོ་
ཀྱིཁྲི ་རིཁྲིག་གནསོ་གསོརི་གཏཕྱོད་དང་གསོརི་སྐྲུན་གྱིཁྲི ་གསོཕྱོན་
ཤུགསོ་སྐུལེ་སློཕྱོང་། ཀྲུང་གཕྱོའི ཛི་སྙོཁྲིང་སྟཕྱོབོསོ་དང་། ཀྲུང་གཕྱོའི ཛི་
རིཁྲིན་ཐེང་། ཀྲུང་གཕྱོའི ཛི་སྟཕྱོབོསོ་ཤུགསོ་བོཅསོ་སྔརི་བོསོ་ལེབྱེགསོ་
པོཕྱོརི་སྐྲུན་པོ་བོཅསོ་བྱསོ་ནསོ། ཏང་ཡཕྱོངསོ་དང་རྒྱལེ་ཡཕྱོངསོ་
མཁྲི་རིཁྲིགསོ་ཁག་གཁྲི་མཁྲི་དམངསོ་ཀྱིཁྲིསོ་མཐུན་སྒྲཁྲིལེ་འིབོད་འིཐེབོ་
བྱབྱེད་པོའིཁྲི ་ཐུན་མཕྱོང་གཁྲི ་བོསོམ་བླཕྱོའི ཛི་རྨང་གཞིཁྲི ་སྲོ་བོརྟོན་དུ་
གཏཕྱོང་དགཕྱོསོ།
ཏང་གཁྲིསོ་འིདུ་ཤེབྱེསོ་འིཛིཛིན་སྟངསོ་ཁྱོབོ་ཁཕྱོངསོ་སུ་ཏང་གཁྲི་

འིགཕྱོ་ཁྲིཁྲིད་ཉམསོ་ཞིན་དུ་གྱུརི་བོའིཁྲི་གནད་དཕྱོན་ཤུགསོ་ཆེབྱེན་པོཕྱོསོ་
ཐེག་གཅཕྱོད་བྱསོ་ཏབྱེ། འིཛུགསོ་གཏཕྱོརི་མཉམ་སྤེབྱེལེ་དང་ངན་
འིགཕྱོག་བོཟོང་སྤེབྱེལེ་གྱིཁྲི་སྒོཕྱོ་ནསོ། འིདུ་ཤེབྱེསོ་འིཛིཛིན་སྟངསོ་ཁྱོབོ་
ཁཕྱོངསོ་ཀྱིཁྲི་ཁ་ཕྱོཕྱོགསོ་རིང་བོཞིཁྲིན་དང་འིཐེབོ་ཇུསོ་རིང་བོཞིཁྲིན་གྱིཁྲི་
གནད་དཕྱོན་མང་པོཕྱོ་བོཀཕྱོད་སྒྲཁྲིག་བྱསོ་པོ་དང་། འིདུ་ཤེབྱེསོ་འིཛིཛིན་
སྟངསོ་ཁྱོབོ་ཁཕྱོངསོ་སུ་མརི་ཁབྱེ་སོཁྲིའིཁྲི་རིཁྲིང་ལུགསོ་ཀྱིཁྲི་སློཕྱོབོ་སྟཕྱོན་གཕྱོ་
གནསོ་ཀྱིཁྲི་རྩ་བོའིཁྲི་ལེམ་ལུགསོ་གཏན་འིཁབྱེལེ་དང་རྒྱུན་འིཁྱོཕྱོངསོ་
བྱསོ། འིདུ་ཤེབྱེསོ་འིཛིཛིན་སྟངསོ་ལེསོ་ཀའིཁྲི་འིགན་འིཁྲིཁྲིའིཁྲི་ལེམ་
ལུགསོ་འིཐུསོ་ཚེང་དུ་བོཏང་བོ་དང་། ཏང་ཡཕྱོངསོ་ཀྱིཁྲིསོ་དྲཁྲིལེ་
བོསྒྲགསོ་དང་བོསོམ་བླཕྱོའི ཛི་ལེསོ་དཕྱོན་དམ་འིཛིཛིན་བྱབྱེད་པོརི་སྐུལེ་
འིདབྱེད་བོཏང་སྟབྱེ། སོ་སྲུང་བོའིཁྲི་འིགན་འིཁྲིཁྲི་ཡཕྱོད་པོ་དང་། སོ་
སྲུང་བོའིཁྲི་འིགན་འིཁྲིཁྲི་འིཁུརི་བོ། སོ་སྲུང་བོའིཁྲི་འིགན་འིཁྲིཁྲི་
གཙོང་སྒྲུབོ་བོཅསོ་བྱསོ་པོ་དང་། དམ་འིཛིཛིན་བྱབྱེད་ཕཕྱོད་པོ་དང་།
དཕྱོ་དམ་བྱབྱེད་ཕཕྱོད་པོ།（（འིཕྲོཕྱོའིཕྲོཕྱོ་་མམ་་པོརིཔོརི་་ངཕྱོངཕྱོསོསོ17པོརིཔོརི་་གཟོཁྲིགསོགཟོཁྲིགསོ།།））
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