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ཁྲིམས་མཐུན་ཕ་སྐད་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་འགུལ་གྲི་མཇུག་འབྲས་ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་འཛུགས། 

བསྟན་འཛིན་པདྨ། 

༄༅།  །རྒྱ་ནག་གཞུང་གྲི་དཔྐྱོན་རྲིགས་འགའ་ཤས་ཀྲི་ཀུན་སྐྱོང་ལ་རྟག་ཏུ་དྐྱོགས་པ་སེ་དགྐྱོས་པ་ནྲི་ཁྐྱོ་ཚོའྲི་བེད་
སྟངས་ཀྲི་རྲིམ་པ་ལས་མངྐྱོན་ཐུབ། དེའང་བྐྱོད་ཀྲི་སྐད་ཡྲིག་ཤེས་མཁན་བྐྱོད་མྲི་ཚོས་མ་བསྐུལ་དང་བླངས་ཀྲིས་བྐྱོད་
ཀྲི་སྐད་ཡྲིག་མྲི་ཤེས་པའྲི་བྐྱོད་མྲི་རྣམས་ལ་སྐྱོབ་ཁྲིད་བེད་པའྲི་རྩ་ཆེའྲི་བ་བ་དེ་དག་བཀག་སྐྱོམ་དང་ཁྲིམས་འགལ་
གྲི་ཉེས་འཛུགས་བེད་ཀྲི་ཡྐྱོད། ད་རེས་ཁམས་སེ་རྒུ་མདྐྱོ་གྐྱོང་ཁེར་ལ་མཚོན་ན།  གྲྭ་པ་འགའ་ཤས་ཀྲིས་བྐྱོད་ཡྲིག་
སྐྱོབ་ཁྲིད་བེད་ཀྲི་ཡྐྱོད་པ་དེ་བཀག་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ཁམས་སེ་རྒུ་མདྐྱོ་ནས་ཡྲིན་པའྲི་བྐྱོད་མྲི་ན་གཞྐྱོན་རང་ལྐྱོ་ 
༣༠ ཡྲིན་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་[i]ཀྲིས་རང་ཉྲིད་ཀྲི་ཚ་མྐྱོ་གཉྲིས་ལ་བྐྱོད་ཀྲི་སྐད་ཡྲིག་མུ་མཐུད་སྐྱོང་
འཇུག་རྒྱུའྲི་འདུན་པ་ཆེན་པྐྱོ་ཡྐྱོད་སྟབས་ས་གནས་སུ་ཐབས་ཤེས་ཡྐྱོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུག་གནང་ཡང་།  ས་གནས་དེར་
བྐྱོད་ཡྲིག་སྐྱོང་སའྲི་མཐུན་རེན་ཧ་ལམ་མེད་པ་ཤེས་རྟྐྱོགས་བྱུང་རེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲི་ཁྲིམས་ལུགས་ཁག་གཞྲི་ལ་བཞག་
ནས་བྐྱོད་ཀྲི་སྐད་ཡྲིག་སྐྱོབ་གསྐྱོ་ཡར་རྒྱས་གཏྐྱོང་བར་འབྲེལ་ཡྐྱོད་དཔྐྱོན་རྲིགས་དང་ལས་བེད་ཚོར་ནན་སྐུལ་ཞུ་
ཆེད་རྒྱ་ནག་པེ་ཅྲིང་དུ་གསར་ལམ་ཁག་དང་ཁྲིམས་ཁང་བཅས་ནས་རྐྱོགས་སྐྱོར་ཐྐྱོབ་ཐབས་བས།[ii] འྐྱོན་ཀང་རྒྱ་
གཞུང་གྲིས་ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༧ ཉྲིན་ཁྐྱོང་གསང་བས་འཇུ་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་ཀྲིས་[iii]ད་ལྟ་ཡུལ་ཤུལ་
བཀག་ཉར་ཁང་གཙོ་བྐྱོའ་ིནང་བཀག་སྲིལ་བས་ནས་ད་བར་ཟླ་གཉྲིས་ལྷག་སྐྱོང་ཟྲིན་པ་དང་།  ཉེ་ཆར་ཁྐྱོང་ལ་ཁ་
བྲལ་རྒྱུད་སྐུལ་བས་པའྲི་ཉེས་འཛུགས་ཀང་བས། ད་ལྟའྲི་ཆར་ཁྐྱོང་གྲི་ནང་མྲིར་ས་གནས་ནས་ཁྲིམས་རྩྐྱོད་པ་རག་
གྲི་མེད་པའྲི་གནས་ཚུལ་ཐྐྱོན་ཡྐྱོད་ཀང་།  ཁྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའྲི་གནད་དྐྱོན་འདྲིར་རྒྱལ་སྲིའྲི་ནང་དྐྱོ་སྣང་སེབས་
ཡྐྱོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཀེ་ཎ་ཌའྲི་སྨྲ་བརྐྱོད་རང་དབང་གསར་འགྐྱོད་མཐུན་ཚོགས་ནས་ཁྐྱོང་གྐྱོད་གྐྱོལ་ཡྐྱོང་
ཐབས་ཀྲི་ཞུ་གཏུག་ཅྲིག་འགྐྱོ་འཛུགས་བཞྲིན་ཡྐྱོད།[iv]   

བྐྱོད་ཀྲི་སྐད་ཡྲིག་དང་རྲིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་དགྐྱོས་
པ་གསུང་མཁན་བཀྲ་ཤྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་དང་
པྐྱོ་མྲིན་ལ་མཐའ་མའང་མྲིན།  ཁྲིམས་མཐུན་གྲི་
ཞུ་གཏུག་དེ་དག་ལ་འབྲེལ་ཡྐྱོད་རྒྱ་གཞུང་དཔྐྱོན་
རྲིགས་རྲིམ་ཁག་གྲིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྲིས་
གསན་གཟྲིགས་ལག་ལེན་བསྟར་ཚེ་ཕྐྱོགས་ཕན་
ཚུན་གཉྲིས་ཀར་ཕན་ཐྐྱོགས་ཡྐྱོད་པ་སྐྱོས་ཅྲི་དགྐྱོས།  འྐྱོན་ཀང་དཔྐྱོན་རྲིགས་འགའ་ཤས་ཀྲིས་ལྷྐྱོད་གཡེང་སྣང་མེད་
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དམ།  ཡང་ན་བསམ་བཞྲིན་དུ་གཞུང་དང་མྲི་མང་དབར་དང་།  མྲི་རྲིགས་ཕན་ཚུན་དབར་མྲི་མཐུན་པའྲི་བསམ་
ཚུལ་དང་ཚོར་སྣང་བཟྐྱོ་བཞྲིན་ཡྐྱོད་པ་ནྲི།  དྐྱོན་ལ་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲི་རྩ་ཁྲིམས་གཙོས་པའྲི་ཁྲིམས་ལུགས་
ཁག་ལ་རྩྲིས་མེད་རྐྱོག་རྐྱོལ་བཏང་བ་ཉག་གཅྲིག་ཡྲིན།  མྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཕ་སྐད་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་རྒྱུའྲི་འབད་བརྩྐྱོན་
གནང་བ་དེ་ཁྲིམས་འགལ་ཇྲི་ལྟར་ཆགས་པ་ཡྲིན་ནམ།  རྒྱ་ནག་མྲི་དམངས་སྲི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲི་རྩ་ཁྲིམས་
གཙོས་པའྲི་ཁྲིམས་ཡྲིག་ཁག་གྲི་ནང་མྲི་རྲིགས་ཚང་མར་སྐྱོ་སྐྱོའ་ིསྐད་ཡྲིག་སྐྱོང་སྐྱོད་སེལ་གསུམ་བ་རྒྱུའྲི་རང་
དབང་དང་ཐྐྱོབ་ཐང་ཡྐྱོད་སྐྐྱོར་གསུངས་པ་དེ་དག་ལག་བསྟར་མེད་པར་ཤྐྱོག་བུའྲི་སྟེང་དུ་འཇྐྱོག་རྒྱུ་དང་དྲིལ་
བསྒྲགས་ཁྐྱོ་ནའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་ནམ།  

དེ་སྔ་ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ ཉྲིན་ཁམས་སེ་རྒུ་མདྐྱོ་ནས་ཡྲིན་པའྲི་རང་ལྐྱོ་ ༧༠ ཡས་མས་སྐྱོན་པའྲི་བྐྱོད་
རྲིགས་ཤེས་ཡྐྱོན་ཅན་ཞྲིག་གྲིས་གསུངས་པ་ལྟར་ན།  དེང་སྐབས་སེ་རྒུ་མདྐྱོའ་ིགྐྱོང་ཁེར་དང་ཟྲི་ལྲིང་གྐྱོང་ཁེར་
བཅས་སུ་བྐྱོད་རྲིགས་སྐྱོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བྐྱོད་ཀྲི་སྐད་ཡྲིག་སྐྱོང་རྒྱུའྲི་མཐུན་རེན་ཞན་པའམ་མེད་པའྲི་རེན་གྲིས་
བྐྱོད་རྲིགས་ཁྐྱོད་དུ་བྐྱོད་ཡྲིག་མྲི་ཤེས་མཁན་མང་དུ་འགྐྱོ་ཡྲི་ཡྐྱོད་པ་དང་།  དེའྲི་རེན་པས་བྐྱོད་ཡྲིག་དཔེ་དེབ་ཀྲི་
ཁྐྱོམ་ར་རྒྱ་ཇེ་ཆུང་དུ་འགྐྱོ་ཡྲི་ཡྐྱོད་པའྲི་གནས་སྟངས་གསུངས་སྐྱོང་།   

ཉེ་བའྲི་ཆར་ལ་མཚོ་སྔྐྱོན་ཞྲིང་ཆེན་ནང་གྲི་གནས་སྟངས་འདྲི་ལྟར་ཆགས་པའྲི་རྒྱུ་རེན་གཙོ་བྐྱོ་གཅྲིག་ནྲི།  ༢༠༡༠-
༢༠༢༠ ལྐྱོའ་ིམཚོ་སྔྐྱོན་ཞྲིང་ཆེན་གྲི་དུས་ཡུན་འབྲྲིང་རྲིང་གྲི་སྐྱོབ་གསྐྱོ་བཅྐྱོས་བསྒྱུར་དང་འཕེལ་རྒྱས་རྩ་གནད་
བསམ་འཆར་ཞེས་པ་དེ་ཡྲིན་པ་དང་།  དེའྲི་ནང་ཞྲིང་ཆེན་ཡྐྱོངས་སུ་བྐྱོད་རྒྱ་སྐད་ཡྲིག་གཙོ་ཕལ་དབེ་འབེད་ཀྲིས་
རྒྱ་ཡྲི་སྐད་ཡྲིག་སྐྱོབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་སྐད་ཡྲིག་གཙོ་བྐྱོ་དང་བྐྱོད་ཀྲི་སྐད་ཡྲིག་གཞྐྱོགས་ཁྲིད་བ་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་གསལ་
ཡྐྱོད་པ་མ་ཟད།  ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༥ ནང་ཚུད་དུ་སྐྱོབ་ཆུང་ཡྐྱོངས་རྐྱོགས་ནས་རྒྱ་ཡྲི་སྐད་ཡྲིག་གཙོར་བཟུང་གྲིས་སྐད་
གཉྲིས་སྐྱོབ་གསྐྱོ་ལག་ལེན་འཁེལ་བར་བེད་རྒྱུ་དང་།  དེ་བཞྲིན་མྲི་རྲིགས་ས་གནས་ཁག་ཏུ་སྐྱོབ་ལྐྱོ་མ་རན་གྐྱོང་གྲི་
སྐད་གཉྲིས་ཅན་གྲི་བུ་བཅྐྱོལ་ཁང་འཛུགས་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་།  གངས་ཉུང་མྲི་རྲིགས་དང་རྒྱ་རྲིགས་ཀྲི་བྲིས་པ་
མཉམ་བསེས་ཀྲི་བུ་བཅྐྱོལ་ཁང་དང་།  གངས་ཉུང་མྲི་རྲིགས་དང་རྒྱ་རྲིགས་ཀྲི་བྲིས་པ་མཉམ་བསེས་འཛིན་གྲྭ་
འཛུགས་རྒྱུ་སྐུལ་སེལ་བ་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་སྐྱོགས་གསལ་ཡྐྱོད་པ་མཐའ་དག་འཛམ་གྲིང་སྲི་ཡྐྱོངས་ཀྲིས་ཚན་རྲིག་དང་
མཐུན་པའྲི་སྐྱོ་ནས་ལྐྱོ་ཆུང་བྲིས་པ་རྣམས་ལ་ཕ་སྐད་གཞྲིར་བཞག་གྲི་སྐྱོབ་གསྐྱོ་སྐྱོད་རྒྱུར་འབད་བརྩྐྱོན་བེད་ཀྲི་ཡྐྱོད་
པ་དང་རྦད་དེ་ལྐྱོག་ཕྐྱོགས་སུ་གྱུར་ཡྐྱོད་པ་མ་ཟད། སྐད་གཉྲིས་སྐྱོབ་གསྐྱོ་དེའང་གཙོ་འཐེན་སྐད་གཉྲིས་སྐྱོབ་གསྐྱོ་
ཆགས་ཀྲི་ཡྐྱོད་པས། དེའང་ཚན་རྲིག་དང་མཐུན་པ་ཞྲིག་རྩ་བ་ནས་མྲིན།  

སྲིད་བྱུས་དེ་ཉྲིད་འདས་པའྲི་ལྐྱོ་ཤས་ནང་མཚོ་སྔྐྱོན་ཞྲིང་ཆེན་གྲི་བྐྱོད་རྲིགས་ས་ཁུལ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།  ཀན་ལྷྐྱོ་བྐྱོད་
རྲིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྲི་རྨ་ཆུ་རྐྱོང་དུའང་ལག་བསྟར་བེད་ཀྲི་ཡྐྱོད་པ་སྟེ། རྨ་ཆུ་སྐྱོབ་འབྲྲིང་གྲི་སྐྱོབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་
རྒྱ་ཡྲི་སྐད་ཡྲིག་ཏུ་བསྒྱུར་པའྲི་རེན་གྲིས་ཚེ་རྲིང་སྲིད་གཙོས་པའྲི་བྐྱོད་རྲིགས་སྐྱོབ་ཕྲུག་ཚང་མ་བླྐྱོ་ཕམ་དང་ཡྲི་མུག་
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པའྲི་གནས་སྟངས་སུ་གྱུར་ཡྐྱོད་པ་ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ ཉྲིན་སྐྱོབ་འབྲྲིང་སྐྱོབ་མ་ཚེ་རྲིང་སྲིད་ཀྲི་རང་ལུས་
མཆྐྱོད་མེར་ཕུལ་བའྲི་ལས་འགུལ་[v]ནས་གསལ་པྐྱོ་ཤེས་ཐུབ།  

བྐྱོད་ཀྲི་སྐད་ཡྲིག་ཉམས་རྒུད་འགྐྱོ་ཡྲི་ཡྐྱོད་པའྲི་ཛ་དག་གྲི་གནས་སྟངས་ཐྐྱོག་ཡྲིག་འབྲུ་ཁྲི་བདུན་གྲི་སྙན་ཞུའྲི་ནང་
ཁ་གསལ་ཡྐྱོད་ལ།  སྟྐྱོང་ལྐྱོ་གསར་པའྲི་ནང་ལའང་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཞུ་གཏུག་རབ་དང་རྲིམ་པ་ཕུལ་ཡྐྱོད་པ།  དཔེར་ན། 
ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༧ ཉྲིན་མཁས་དབང་དམ་པ་བཀྲ་ཤྲིས་ཚེ་རྲིང་ལགས་ནས་བྐྱོད་རང་སྐྱོང་ལྐྱོངས་མྲི་
དམངས་འཐུས་མྲི་ཚོགས་ཆེན་ལ་ཕུལ་བའྲི་འཕྲིན་ཡྲིག་ནང་གཙོ་བྐྱོ་ཕ་སྐད་སྐྱོབ་སྐྱོང་དང་བེད་སྐྱོད་གཏྐྱོང་བའྲི་
སྐྐྱོར་ལ་གསུངས་ཡྐྱོད།  དེ་བཞྲིན་རྒྱ་ནག་མྲི་རྲིགས་དྐྱོན་གཅྐྱོད་ཨུ་ཡྐྱོན་ལྷན་ཁང་གྲི་དྲིལ་བསྒྲགས་སེ་ཚན་ནས་ཕྲི་
ལྐྱོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༧ དང་ ༨ ཉྲིན་གཉྲིས་རྲིང་པེ་ཅྲིང་དུ་ཆེས་ལས་མཁས་པའྲི་བཞུགས་མྐྱོལ་ཚོགས་འདུ་ཞྲིག་
བསྐྐྱོངས་པར། ཚོགས་བཅར་བ་བྐྱོད་རྲིག་པའྲི་མཁས་དབང་རྣམ་པས་མཁས་དབང་དམ་པ་བཀྲ་ཤྲིས་ཚེ་རྲིང་ལགས་
ཀྲི་འཕྲིན་ཡྲིག་གྲི་ནང་དྐྱོན་དེར་གྐྱོ་བསྡུར་གནང་རེས་ཁྐྱོང་རྣམ་པའྲི་དགྐྱོངས་འཆར་ཞྲིབ་ཕ་ཞྲིག་ཀང་བཏྐྱོན་ཡྐྱོད།  
ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ པའྲི་ནང་མཚོ་སྔྐྱོན་ཞྲིང་ཆེན་གྲི་བྐྱོད་རྲིགས་དགེ་རྒན་དང་སྐྱོབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཕག་མང་པྐྱོས་མཚོ་
སྔྐྱོན་ཞྲིང་ཆེན་གྲིས་འཛིན་པའྲི་སྐད་ཡྲིག་སྲིད་བྱུས་ཐད་ལ་བསྒྱུར་བཅྐྱོས་གཏྐྱོང་རྒྱུའྲི་སད་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡྐྱོད།  

ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ནང་འཛམ་གྲིང་ཡྐྱོངས་ནས་བྐྱོད་རྲིག་པའྲི་མཁས་དབང་དགུ་བཅུ་ལྷག་གྲིས་རྒྱ་ནག་གྲི་སྲིད་
འཛིན་གྲི་ལས་འགན་བཞེས་ལ་ཉེ་བའྲི་ཞྲིས་ཅྲིན་ཕྲིང་ལ་བྐྱོད་རྲིགས་གནས་སྐྱོད་ས་ཁུལ་ཡྐྱོངས་ཀྲི་ནང་དུ་བྐྱོད་ཀྲི་
སྐད་ཡྲིག་གྲི་གནས་སྟངས་ཐྐྱོག་སེམས་འཚབ་ཆེན་པྐྱོ་ཡྐྱོད་པ་དང་།  ལྷག་པར་དུ་བྐྱོད་པའྲི་སྐྱོབ་གྲྭ་ཁག་གྲི་སྐྱོབ་
ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་སྐད་ཡྲིག་བྐྱོད་ཀྲི་སྐད་ཡྲིག་ནས་རྒྱ་ཡྲི་སྐད་ཡྲིག་ཏུ་བསྒྱུར་དང་སྒྱུར་བཞྲིན་ཡྐྱོད་པ་དེ་དག་ཚད་ལན་
མྲིན་པ་དང་།  སྲིད་བྱུས་དེ་ཉྲིད་བྐྱོད་རང་སྐྱོང་ལྐྱོངས་སུ་རྒྱུན་རྲིང་ལག་བསྟར་བས་པའྲི་གྲུབ་འབྲས་ཅྲི་བྱུང་མྲིག་
མཐྐྱོང་ལག་ཟྲིན་ཡྲིན་པ་གསུངས་ཡྐྱོད།  ཞུ་སྐུལ་དེ་ཉྲིད་[vi]འབུལ་མཁན་ཡྐྱོངས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༥ བྐྱོད་ཀྲི་ཆྐྱོས་
དང་རྲིག་གཞུང་སྐད་ཡྲིག་བཅས་ལ་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པྐྱོ་དཔྱད་ཞྲིབ་གནང་མཁན་གྲི་ནུབ་ཕྐྱོགས་མཁས་པ་ཤ་སྟག་ཡྲིན་པ་
དང་།  ཁྐྱོང་ཚོས་བྐྱོད་ཀྲི་སྐད་ཡྲིག་གྲི་རྲིན་ཐང་གསལ་པྐྱོ་མཁེན་གྲི་ཡྐྱོད་པ་བཤད་མྲི་དགྐྱོས་པའྲི་ཐྐྱོག  དེང་གྲི་ཆར་
བྐྱོད་ཀྲི་སྐད་ཡྲིག་གཙོས་པའྲི་བྐྱོད་ཀྲི་ཆྐྱོས་དང་རྲིག་གཞུང་ཐྐྱོག་དྐྱོ་སྣང་བེད་མཁན་རྒྱལ་སྲིའྲི་སྲི་ཚོགས་ནང་མང་
དུ་འགྐྱོ་ཡྲི་ཡྐྱོད་པ་མ་ཟད།  ཡར་ཐྐྱོན་ཅན་གྲི་འཛམ་གྲིང་རྒྱལ་ཁབ་འད་མྲིན་གྲི་ནང་བྐྱོད་རྲིག་པའྲི་ལྟེ་གནས་མྲི་
ཉུང་བ་བཙུགས་ཡྐྱོད།  དེར་བརྟེན་རྒྱ་གཞུང་གྲིས་བྐྱོད་ཀྲི་གཏམ་དཔེར། ནྐྱོར་བུ་རང་ལ་ཡྐྱོད་དུས། །ནྐྱོར་བུའྲི་ནྐྱོར་
ཉམས་མྲི་ཆྐྱོད།  །ནྐྱོར་བུ་མྲི་ལ་ཤྐྱོར་དུས། །སྙྲིང་རླུང་སྟྐྱོད་ལ་འཚངས་བྱུང་།  །ཞེས་པ་ལྟར་ད་ལྟ་བྐྱོད་ཀྲི་སྐད་ཡྲིག་
དང་རྲིག་གཞུང་བདག་གཅེས་མ་བས་ན་ནམ་ཞྲིག་ཕྲི་དགས་པའྲི་གནས་སྟངས་ཡྐྱོང་ངེས་རེད།   

ལྐྱོ་གཉྲིས་ཀྲི་གྐྱོང་ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ནང་མཚོ་སྔྐྱོན་ཞྲིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་དང་སྲིད་གྐྱོས་གཉྲིས་ཀའྲི་ཚོགས་
ཆེན་ནང་ར་རྒྱ་གངས་ལྐྱོངས་ཤེས་རྲིག་ནྐྱོར་བུའྲི་གྲིང་གྲི་དབུ་འཛིན་འཇྲིགས་མེད་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས་ཀང་རྒྱ་
གཞུང་གྲིས་བྐྱོད་ཁུལ་གྲི་སྐྱོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཁྲིམས་དང་སྐྱོལ་ཡྲིག་གྲི་ནང་དྐྱོན་ལྟར་བྐྱོད་ཁུལ་གྲི་སྐྱོབ་གསྐྱོའ་ིབ་བ་ལག་
བསྟར་བེད་ཀྲི་མེད་སྐྐྱོར་དགྐྱོངས་འཆར་དྐྱོན་ཚན་ ༩ བཏྐྱོན་ཡྐྱོད་པ་དང་།[vii] དེ་བཞྲིན་ཕྲི་ལྐྱོ་ ༢༠༡༥ ནང་སྲི་

https://mail.google.com/mail/u/2/#m_7575626445469786755__edn6
https://mail.google.com/mail/u/2/#m_7575626445469786755__edn7
https://mail.google.com/mail/u/2/#m_7575626445469786755__edn8
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ཚོགས་ད་ལམ་ཁག་གྲི་ནང་དུ་ཟྲི་ལྲིང་གྐྱོང་ཁེར་གྲི་བྐྱོད་རྲིགས་ཉྲིས་འབུམ་ལྷག་གྲི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་བྐྱོད་ཀྲི་སྐད་ཡྲིག་
སྐྱོང་སའྲི་མཐུན་རེན་བསྐྲུན་རྒྱུའྲི་ཐྐྱོག་ཞུ་གཏུག་བས་ཡྐྱོད་པ་རེད།  

འདས་པའྲི་ལྐྱོ་གངས་ལྔ་བཅུ་ལྷག་གྲི་ནང་བྐྱོད་ནང་གྲི་བྐྱོད་ཀྲི་སྐད་ཡྲིག་གནས་སྟངས་ཐྐྱོག་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་
པ་མཆྐྱོག་དང་མཁན་ཆེན་འཇྲིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆྐྱོག  མཁས་དབང་དུང་དཀར་བླྐྱོ་བཟང་འཕྲིན་ལས་མཆྐྱོག  
མཁན་པྐྱོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བླྐྱོ་གྐྱོས་མཆྐྱོག་སྐྱོགས་བྐྱོད་ནང་གྲི་བླ་ཆེན་དང་མཁས་དབང་།  ཉམས་ཞྲིབ་པ་དང་རྩྐྱོམ་པ་པྐྱོ།  
དགེ་རྒན་དང་སྐྱོབ་ཕྲུག  ཕ་མ་དང་སེར་ས་མང་ཚོགས་བཅས་ལ་གནད་དྐྱོན་འདྲིའྲི་ཐྐྱོག་སེམས་འཚབ་ཤུགས་ཆེ་
ཡྐྱོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པྐྱོ་རེད།  འྐྱོན་ཀང་འབྲེལ་ཡྐྱོད་རྒྱ་གཞུང་དཔྐྱོན་པྐྱོ་དང་ལས་བེད་རྲིམ་ཁག་གྲིས་གནད་དྐྱོན་
འདྲི་ཚོར་སྣང་མེད་ཀྲིས་འྐྱོས་ཤྲིང་འཚམས་པའྲི་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུར་ནར་འགངས་བས་དང་བེད་བཞྲིན་ཡྐྱོད་པ་
རེད།  དེས་བྐྱོད་མྲི་རྲིགས་ལ་གྐྱོང་གུན་ཆེན་པྐྱོ་སྐྱོད་ཀྲི་ཡྐྱོད་པ་མ་ཟད།  རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་དང་འཛམ་གྲིང་སྲི་ལའང་
གྐྱོང་གུན་ཆེན་པྐྱོ་ཞྲིག་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀྲི་ཡྐྱོང་ངེས་དང་།  སྐྱོས་སུ་བྐྱོད་མྲི་རྣམས་ཀྲིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཡྲིད་ཆེས་
བརླག་ཉེན་དང་།  རྒྱལ་ཁབ་ཕྲི་ནང་དུ་རྒྱ་གཞུང་གྲི་ཆེས་མཐྐྱོང་ལའང་ཧ་ཅང་གནྐྱོད་ཚབས་ཡྐྱོང་རྒྱུ་བཅས་ཀྲི་
འགན་ལེན་ཆ་ཚང་རྒྱ་གཞུང་གྲི་དཔྐྱོན་རྲིགས་ཁྐྱོ་ནར་ཡྐྱོད་དྐྱོ།། །།  
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*བསྟན་འཛིན་པདྨ་ནྲི་བྐྱོད་ཀྲི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞྲིབ་ཁང་གྲི་ཉམས་ཞྲིབ་པ་ཡྲིན། གྐྱོང་འཁྐྱོད་བསམ་ཚུལ་རྣམས་
བྐྱོད་ཀྲི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞྲིབ་ཁང་གྲི་ཡྲིན་པའྲི་ངེས་པ་མེད།། 


