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སློ པོབ་མ་བཟང་པོས་སློ
པོ
པོབ་སྦྱོ པོང་བྱེབྱེད་ཐབས་ཀྱིཤི་གོ པོམས་གོཤིཤིས་འགོའ་།
ཝེ་ཧྲོའོ་ཧྲིན་གྱིས་བརྩམས། སྟག་རིག་འབྲུག་ཐར་གྱིས་བསྒྱུར།

ཁྱསྒྲིམི་བདོགི་རྣོམི་པརི་མིཚོཚོན་ན། དོང་ཐོཐོགི་ངརྗེསོ་པརི་དུ་
རིང་གིསྒྲི ་ བྱིསྒྲི སོ ་པརི་གིཐོ མི སོ་གིཤིསྒྲི སོ ་བཟོང་པཐོ ་ ཆགིསོ་སུ་བཅུགི་
རྗེརྗེསོ། དོ་གིཟོཐོདོ་རྒྱུགིསོ་འབྲིསོ་ཀྱསྒྲི་བཟོང་ངན་གླེརྗེང་ན་འགྲིསྒྲིགི
གཅིག དྲན་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་གོམས་གཤིས།

སྐརི་མི་གིཅསྒྲི གི ་གིསྒྲི ་ ཡུན་ལོ་དྲན་ཤིརྗེ སོ ་བརྟེརྗེ ན ་པ་སྟེརྗེ ། དྲན་
ཤིརྗེསོ་དོང་དུསོ་ཚོཚོདོ་གིཉསྒྲིསོ་གིཞིསྒྲི་གིཅསྒྲིགི་ཏུ་སྦྲེརྗེལོ་དོགིཐོསོ་པརི་མི་
ཟོདོ། མིཉམི་འཇོཐོ གི ་བྱིརྗེ དོ ་དོགིཐོ སོ ་པའསྒྲི ་ གིཐོ མི སོ་གིཤིསྒྲི སོ ་ཀྱང་
ལོཐོ བ སོ་དོགིཐོ སོ ། སྐརི་མི་གིཅསྒྲི གི ་གིསྒྲི ་ ཡུན་དུ་ཡིསྒྲི གི ་འབྲུ་གི་ཚོཚོ དོ ་
ཅསྒྲིགི་འབྲིསྒྲི་ཐུབ་པ་དོང་། ཡིསྒྲི་གིརྗེ་གི་ཚོཚོདོ་འདོཐོན་ཐུབ་པ། ཡིསྒྲིགི་འབྲུ་
གི་ཚོཚོདོ་ཅསྒྲིགི་བླཐོརི་འཛིཛིན་ཐུབ་པརི་དུསོ་ཚོཚོདོ་གིསོལོ་ཐོགི་ཆཐོདོ་
དུསོ་བླཐོ་རིསྒྲིགི་ཀྱང་ཧ་ཅང་རྣོཐོ། སླཐོབ་མིའསྒྲི་རིསྒྲིགི་སྟེཐོབསོ་འཕེརྗེལོ་བརི་
བླཐོ་རྩརྗེ་སྒྲིསྒྲིམི་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གིཙཚོ་ཆརྗེ་བསོ། ངརྗེསོ་པརི་དུ་སླཐོབ་སྦྱོཐོང་གིསྒྲི་
འགིན་ཁུརི་དོང་དུསོ་ཚོཚོདོ་གིཉསྒྲིསོ་རྐྱ་འཐོབ་སྟེརྗེ་སྐརི་མི་གིཅསྒྲིགི་གིསྒྲི་
ཡུན་དུ་དྲན་ཤིརྗེསོ་བརྟེརྗེན་པ་དོང་བླཐོ་རྩརྗེ་སྒྲིསྒྲིམི་པའསྒྲི་སླཐོབ་སྦྱོཐོང་གིསྒྲི་
གིཐོམིསོ་གིཤིསྒྲིསོ་སྐྱེརྗེདོ་སྲིསྒྲིང་བྱིརྗེདོ་དོགིཐོསོ།
གཉིས། འཁྲབ་བཤད་ཀྱི་གོམས་གཤིས།

འཁྲབ་བཤིདོ་ནསྒྲི ་ དོརྗེ ང ་རིབསོ་ཀྱསྒྲི ་ སླཐོ བ ་མིརི་ངརྗེ སོ ་པརི་
འཛིཚོམིསོ་དོགིཐོསོ་པའསྒྲི་ཡིཐོན་ཏན་ཞིསྒྲིགི་ཡིསྒྲིན་པསོ། སླཐོབ་མིརི་རིང་
ཉསྒྲིདོ་ཀྱསྒྲི་བསོམི་བླཐོའ་ཛི དྲན་འཆརི་མིགིཐོ་རྔ་ཆ་ཚོང་ཞིསྒྲིགི་ལོརྗེགིསོ་སྒྲིསྒྲིགི་
བྱིརྗེདོ་ཤིརྗེསོ་པ་དོང་བསོམི་འཁྱརྗེརི་ཕྱིསྒྲིརི་མིངཐོན་མིཚོཚོན་བྱིརྗེདོ་ཤིརྗེསོ་
པརི་སྐུལོ་དོགིཐོསོ།
གསུམ། ཀློག་གི་གོམས་གཤིས།

རྒྱལོ་ཁབ་ཕྱིསྒྲི་ནང་གིསྒྲི་གིསུང་རྩཐོམི་གྲིགིསོ་ཅན་དོང་རླབསོ་
ཆརྗེན་མིསྒྲི་སྣའསྒྲི་རྣོམི་ཐོརི་ལོ་མིཇོལོ་ཏརྗེ་ཐོཐོསོ་པ་ཆརྗེ་རུ་བསྐྱེརྗེདོ་ནསོ་
སྔོཐོན་ཐོཐོན་བསོམི་བླཐོའ་ཛི ལྟ་བ་ཆགིསོ་སུ་འཇུགི་དོགིཐོསོ། ཉསྒྲིན་རྒྱུན་
དུསོ་ཚོཚོདོ་ཐུང་ངུ་ཙམི་སྤྱདོ་དོརྗེ་ལྟ་ཀློཐོགི་བྱིསོ་ནའང་ཤིསྒྲིན་ཏུ་ཕེན་ཏརྗེ།
བླཐོ ་ རིསྒྲི གི ་སྐྱེརྗེ ན ་པའསྒྲི ་ སླཐོ བ ་མིའསྒྲི ་ ན་ཚོཚོ དོ ་འདོསྒྲི རི ་དོཔརྗེ ་ ཆ་ཅསྒྲི ་ ཙམི་
བཀློགིསོ་ན་དོརྗེ་ཙམི་གྱིསྒྲིསོ་མིཐོཐོང་རྒྱ་དོང་ཐོཐོསོ་རྒྱ་བསྐྱེརྗེདོ་ཐུབ་ཅསྒྲིང་
རྣོམི་དོཔྱོཐོདོ་ཀྱསྒྲི་དོཔལོ་འབརི་ཏརྗེ་ཤིརྗེསོ་ཡིཐོན་གྱིསྒྲི་རྐང་ཚུགིསོ་ངརྗེསོ།
དོརྗེ་ལྟ་དོརྗེ་ལྟརི་སླཐོབ་མི་ཚོཚོ་དོགིརྗེ་རྒན་ལོ་འགྲིཐོགིསོ་འདྲསྒྲིསོ་བཟོང་པཐོ་
བྱིརྗེདོ་པ་དོང་། རླབསོ་ཆརྗེན་གྱིསྒྲི་མིསྒྲི་སྣརི་འབྲིརྗེལོ་འདྲསྒྲིསོ་མིང་པཐོ་བྱིསོ་
ཚོཚེ་སླཐོབ་གིསོཐོའ་ཛི ཤིརྗེསོ་རིསྒྲིགི་གིསྒྲི་རྨང་རྐང་རིསྒྲིམི་གྱིསྒྲིསོ་འཕེརྗེལོ་རྒྱསོ་སུ་
འགྲིཐོ་ངརྗེསོ། གིཐོམིསོ་གིཤིསྒྲིསོ་བཟོང་པཐོ་དོརྗེ་རྒྱུན་འཁྱཐོངསོ་བྱིརྗེདོ་ཐུབ་
ཚོཚེ་སླཐོབ་མིའསྒྲི་ཚོཚེ་གིཅསྒྲིགི་གིསྒྲི་ནཐོམི་པརི་འགྱུརི་རིཐོ།།
བཞི། འབྲི་བའི་གོམས་གཤིས།

ཉསྒྲིན་ཐོཐོ་འབྲིསྒྲི་དུསོ་བྲིསྒྲི་བྱིའསྒྲི་ནང་དོཐོན་རིསྒྲིང་ན་འདྲ། ཐུང་ནའང་
འདྲ། ཉསྒྲིན་ཐོཐོ་བྲིསྒྲིསོ་པསོ་དོགིརྗེ་རྒན་དོརྗེ་ལོ་ནུསོ་པ་ཡིཐོདོ་མིརྗེདོ་དོང་
བསོམི་བླཐོ་ཡིཐོདོ་མིརྗེདོ། ཀུན་སྤྱཐོདོ་གིཙང་མིསྒྲིན་སོཐོགིསོ་གིསོལོ་པཐོརི་
རྟེཐོགིསོ་ཐུབ་པརི་མི་ཟོདོ། ཉསྒྲིན་ཐོཐོསོ་དོགིརྗེ་རྒན་གྱིསྒྲི་ཆུ་ཚོདོ་རྒྱ་མིརི་
འཇོལོ་ཐུབ་པའསྒྲི ་ ཞིཐོ རི ་དུ་སླཐོ བ ་མིའསྒྲི ་ ཆུ་ཚོདོ་ཀྱང་གིསོལོ་པཐོ རི ་
རྟེཐོགིསོ་འཐོང་། སྐརི་མི་གིཅསྒྲིགི་གིསྒྲི་ཡུན་དུ་ཡིསྒྲིགི་འབྲུ་ལྔ་བཅུ་ཙམི་
འབྲིསྒྲི་ཐུབ་མིསྒྲིན་ཧུརི་བརྩཐོན་སྒོཐོསོ་རྒྱུན་འཁྱཐོངསོ་བྱིརྗེདོ་ཐུབ་ཚོཚེ། དོརྗེ་
ནསྒྲི་ཆཐོདོ་སོརྗེམིསོ་ཡིསྒྲིན། ངསོ་ལོཐོ་ངཐོ་ཉསྒྲི་ཤུརི་ལོསོ་བྱིརི་ཞིསྒྲིབ་བཤིརྗེརི་
མི་བྱིསོ་ན་ཡིང་ལོཐོ་ངཐོ་ཉསྒྲི་ཤུརི་ཉསྒྲི་མི་རིརྗེ་རིརྗེརི་ཉསྒྲིན་ཐོཐོ་འབྲིསྒྲི་བའསྒྲི་ལོསོ་
ཀོརི་འཐུསོ་ཤིཐོརི་བྱུང་མི་མྱོཐོང་།
ལྔ། འཆར་གཞི་བཟོ་བའི་གོམས་གཤིས།

གྲི་སྒྲིསྒྲིགི་མིརྗེདོ་པའསྒྲི་འཐོབ་མིཐོ་བསོ་ནམི་ཡིང་རྒྱལོ་ཁ་རིགི་མིསྒྲི་
ཐུབ་ཅརྗེསོ་པ་ལྟརི། བྱི་བ་ཆརྗེ་ཆུང་གིང་ལོའང་གྲི་སྒྲིསྒྲིགི་གིསྒྲི་འཆརི་

གིཞིསྒྲི་ལོརྗེགིསོ་པཐོ་ཞིསྒྲིགི་ཡིཐོདོ་ཚོཚེ་འབྲིསོ་བུ་འབྱུང་བ་སྨོཐོསོ་མི་དོགིཐོསོ།
ནཐོརི་འཆུགི་ཡིང་ཡིང་འབྱུང་བའསྒྲི་གིཞིསྒྲི་རྩ་ནསྒྲི་འཆརི་གིཞིསྒྲི་མིརྗེདོ་
པའསྒྲི ་ སྔོཐོ ན ་འགྲིཐོ ་ ལོསོ་བྱུང་བ་ཡིསྒྲི ན ་པསོ། ཕུལོ་བྱུང་སླཐོ བ ་མིསོ་
གིཟོའ་འཁཐོ རི ་རིརྗེ ་ དོང་ཉསྒྲི ་ མི་རིརྗེ ་ རིརྗེ འསྒྲི ་ འཆརི་གིཞིསྒྲི ་ ལོརྗེ གི སོ་པཐོ རི ་
བཟོཐོསོ་པསོ་ཕུལོ་དུ་བྱུང་བའསྒྲི་གྲུབ་འབྲིསོ་ཐོཐོབ་པ་རིརྗེདོ། དོརྗེའསྒྲི་
རྐྱརྗེ ན ་གྱིསྒྲི སོ ་ང་ཚོཚོ སོ ་སླཐོ བ ་གྲིཐོ གི སོ་ཚོཚོ རི ་འཆརི་གིཞིསྒྲི ་ བཟོཐོ ་ བའསྒྲི ་
གིཐོམིསོ་གིཤིསྒྲིསོ་སྐྱེརྗེདོ་སྲིསྒྲིང་བྱིརྗེདོ་དོགིཐོསོ།
དྲུག སྔོན་སྦྱོང་གི་གོམས་གཤིས།

དོགིརྗེ་རྒན་རྣོམི་པསོ་གིསོརྗེརི་ལོསོ་དོཀོཐོན་པའསྒྲི་སླཐོབ་ཁྲསྒྲིདོ་ཀྱསྒྲི་
དུསོ་ཚོཚོ དོ ་ཨརྗེ ན ་ཙམི་སླཐོ བ ་བུ་ཚོཚོ རི ་གིནང་སྟེརྗེ ་ རིང་རྟེཐོ གི སོ་སྒོཐོ སོ ་
བསོམི་གིཞིསྒྲི གི ་དོང་ལྟ་ཀློཐོ གི ་བྱིསོ་ཏརྗེ ་ སྔོཐོ ན ་སྦྱོཐོ ང ་བྱིརྗེ དོ ་དུ་འཇུགི་
དོགིཐོསོ། ངའསྒྲི་རིརྗེ་བ་ཡིསྒྲིན་ན་དོགིརྗེ་རྒན་གྱིསྒྲིསོ་སླཐོབ་ཁྲསྒྲིདོ་བྱིརྗེདོ་པའསྒྲི་
དུསོ་ཚོཚོདོ་སྐརི་མི་ཉསྒྲི་ཤུ་ལོསོ་མི་བརྒལོ་ན་བཟོང་། ཅང་སུའུ་ཞིསྒྲིང་
ཆརྗེན་གྱིསྒྲི་སླཐོབ་གྲྭ་གི་གིརྗེ་མིཐོའ་ཛི དོགིརྗེ་རྒན་ཞིསྒྲིགི་གིསྒྲིསོ“ སྐརི་མི་བཞིསྒྲི་
ལོ་ཁྲསྒྲིདོ་པསོ་ཆཐོགི ”ཅརྗེསོ་པའསྒྲི་ལྟ་བ་ཞིསྒྲིགི་བཏཐོན་ཏརྗེ་ལོགི་ལོརྗེན་
བྱིསོ་པརི་རྗེརྗེསོ་ལུསོ་སླཐོབ་མི་མིངཐོན་གིསོལོ་སྒོཐོསོ་ཡིརི་ཐོཐོན་བྱུང་
བ་རིརྗེ དོ ། ཁཐོ འ ་ཛི གིསོང་བའསྒྲི ་ བྱིརྗེ དོ ་ཐོབསོ་མིདོཐོ རི ་དོརྗེ དོ ་ན་རིང་
འགུལོ་སྒོཐོ སོ ་སྔོཐོ ན ་སྦྱོཐོ ང ་བྱིརྗེ དོ ་པའསྒྲི ་ རིང་སྦྱོཐོ ང ་གིསྒྲི ་ གིཐོ མི སོ་གིཤིསྒྲི སོ ་
ལོཐོབསོ་པ་ལོསོ་འགྲུབ་པ་རིརྗེདོ།
དོརྗེ་ལོསོ་ལྡོཐོགི་སྟེརྗེ། སླཐོབ་མི་ཚོཚོརི་རིང་སྦྱོཐོང་བྱིརྗེདོ་དུ་མིསྒྲི་འཇུགི་
པརི་ཆརྗེསོ་སླ་བའསྒྲི་དོཐོན་ཕྲན་ཚོཚེགིསོ་ཐོགི་གིཅཐོདོ་པརི་ཡིང་དོགིརྗེ་
རྒན་ལོ་རིརྗེ་ཞིསྒྲིང་སྒུགི་པའསྒྲི་འདུ་ཤིརྗེསོ་སྐྱེརྗེདོ་པ་ནསྒྲི་ཕུལོ་དུ་བྱུང་བའསྒྲི་
སླཐོབ་མི་སྐྱེརྗེདོ་སྲིསྒྲིང་བྱིརྗེདོ་པའསྒྲི་འགིཐོགི་རྡོཐོ་རུ་འགྱུརི་ངརྗེསོ། 1979ལོཐོ་
ནསོ་བཟུང་། སླཐོབ་མིགིཐོ་ཚུགིསོ་པའསྒྲི་ཉསྒྲིན་དོང་པཐོརི་སླཐོབ་མིཇུགི་
གིསྒྲི་རྒྱུགིསོ་ཤིཐོགི་སླཐོབ་མི་ཚོཚོརི་བྱིསྒྲིན་ཏརྗེ། སླཐོབ་དོརྗེབ་གིསོརི་པ་དོང་
ལྷན་དུ་སྔོཐོན་སྦྱོཐོང་བྱིརྗེདོ་པའསྒྲི་གིཐོམིསོ་གིཤིསྒྲིསོ་ལོཐོབསོ་སུ་བཅུགི་པ་
ཡིསྒྲི ན ། སླཐོ བ ་མི་ཚོཚོ སོ ་རིང་འགུལོ་སྒོཐོ སོ ་སླཐོ བ ་ཤིརྗེ སོ ་པརི་གྱུརི་ཚོཚེ ་
རིསྒྲིམི་གྱིསྒྲིསོ་སླཐོབ་སྦྱོཐོང་གིསྒྲི་སྤྲོཐོ་སྣང་རྙེརྗེདོ་ཐུབ་ཅསྒྲིང་། སླཐོབ་སྦྱོཐོང་ལོ་
དོགིའ་བའསྒྲི་སྤྲོཐོ་སྣང་ལོསོ་ཤིརྗེསོ་རིབ་འཕེརྗེལོ་ཞིསྒྲིང་རྣོམི་དོཔྱོཐོདོ་ལྡོན་
པརི་འགྱུརི་ངརྗེསོ། དོརྗེརི་བརྟེརྗེན། དོགིརྗེ་རྒན་རྣོམི་པསོ་ངརྗེསོ་པརི་དུ་
སླཐོབ་མི་ཚོཚོརི་སྔོཐོན་སྦྱོཐོང་བྱིརྗེདོ་པའསྒྲི་གིཐོམིསོ་གིཤིསྒྲིསོ་སྐྱེརྗེདོ་སྲིསྒྲིང་བྱིརྗེདོ་
རྒྱུ་གིལོ་ཆརྗེ།
བདུན། དོན་ཆེན་སྒྲུབ་མི་ཤེས་ན། མྱུར་བར་དོན་ཆུང་
སྒྲུབ་པའི་གོམས་གཤིས་ལོབས་དགོས།

འདོསྒྲི ་ ཡིང་ངརྗེ སོ ་པརི་གིཙཛི གི སོ་ཆརྗེ ན ་དུ་འཛིཛི ན ་དོགིཐོ སོ ་པའསྒྲི ་
གིཐོམིསོ་གིཤིསྒྲིསོ་ཤིསྒྲིགི་ཡིསྒྲིན་ཏརྗེ། ངསོ་སླཐོབ་མི་ཚོཚོརི་གིཐོམིསོ་གིཤིསྒྲིསོ་
འདོསྒྲི་ལོཐོབསོ་པའསྒྲི་ཆརྗེདོ་དུ། རྩརྗེ་གྲིའསྒྲི་སླཐོབ་མིསོ་ཁཐོ་ཚོཚོ་དོང་བསྟུན་པའསྒྲི་
ལོསོ་ཀོ་སྒྲུབ་པ་དོང་། རྗེརྗེསོ་ལུསོ་སླཐོབ་མི་ཁཐོ་ཚོཚོ་དོང་གིཤིསྒྲིབ་བསྡུརི་
མིསྒྲི་བྱིརྗེདོ་པརི། དོམིསྒྲིགིསོ་ཡུལོ་ཆརྗེན་པཐོ་བསྐྱུརི་ཏརྗེ་མྱུརི་བརི་དོམིསྒྲིགིསོ་
ཡུལོ་ཆུང་ངུརི་འཇུགི་པ་དོང་། དྲསྒྲི་གིཞིསྒྲི་དོཀོའ་མིཐོ་སྒྲུབ་མིསྒྲི་ཐུབ་ཚོཚེ་
ཁཐོ་ཚོཚོའསྒྲི་བླཐོ་ཁ་དོང་འཚོམི་པའསྒྲི་དྲསྒྲི་གིཞིསྒྲི་སྒྲུབ་ན་བཟོང་།
འཇོསྒྲིགི་རྟེརྗེན་སྟེརྗེང་ཆརྗེསོ་འཇོསྒྲིགིསོ་སུ་རུང་བ་ནསྒྲི་དོཐོན་ཆརྗེན་སྒྲུབ་
མིསྒྲི་ཤིརྗེསོ་ཤིསྒྲིང་། དོཐོན་ཆུང་མིསྒྲི་སྒྲུབ་པའསྒྲི་རིསྒྲིགིསོ་ཡིསྒྲིན། མིཐོཐོ་སོརི་མིསྒྲི་
སླརྗེ བ སོ་ཤིསྒྲི ང་དོམིའ་སོརི་མིསྒྲི ་སྙེརྗེ གི ་པ། ཡིརི་འགིཐོ ་ཐུབ་པ་དོང་།
མིརི་འབབ་མིསྒྲི ་ཐུབ་པ། ཕྱུགི་པཐོ རི་ཆགིསོ་འདོཐོ དོ ་ཀྱང་དོབུལོ་
པཐོ རི་ཆགིསོ་འདོཐོ དོ ་མིརྗེ དོ ་པའསྒྲི ་རིསྒྲི གིསོ་ཡིསྒྲི ན། ང་ཚོཚོ འསྒྲི ་སླཐོ བ ་མིརི་
ནམི་ཡིང་དོཀོའ་ཁགི་ཆརྗེ་ཆུང་གི་འདྲརི་འཕྲདོ་ཀྱང་གིཉའ་མིསྒྲི་
ཆགི་ཅསྒྲིང་མིགིཐོ་མིསྒྲི་སྒུརི་བའསྒྲི་སྤོཐོབསོ་པ་སྐྱེརྗེདོ་སྲིསྒྲིང་བྱིརྗེདོ་དོགིཐོསོ།

བརྒྱད། རང་ཉིད་ལ་ལས་བྱ་འཇོག་པའི་
གོམས་གཤིས་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་པ།

དོགིརྗེ་རྒན་གྱིསྒྲིསོ་བགིཐོསོ་པའསྒྲི་ལོསོ་བྱི་སླཐོབ་མི་ཡིཐོདོ་ཚོདོ་ལོ་
འཚོམི་པའསྒྲི ་ ངརྗེ སོ ་པ་མིརྗེ དོ ། ལོསོ་བྱི་ཚོང་མི་ངརྗེ སོ ་པརི་བསྒྲུབ་
དོགིཐོསོ་པའསྒྲི་རིརྗེ་བ་འདོཐོན་པ་ནསྒྲི་སླཐོབ་གིསོཐོའ་ཛི ལོཐོགི་ལོམི་རིརྗེདོ། དོགིརྗེ་
རྒན་གྱིསྒྲིསོ་སླཐོབ་མིརི་གྲིཐོསོ་ཁ་བསྡུརི་ཏརྗེ་འཐོསོ་ཤིསྒྲིང་འཚོམི་པའསྒྲི་
ལོསོ་བྱི་ཏན་ཏསྒྲི གི ་སྒོཐོ སོ ་བསྒྲུབསོ་ཏརྗེ ་ མིཐོསྒྲི ལོ ་ཕྱིསྒྲི ན ་པ་ཤིརྗེ སོ ་སུ་
འཇུགི་རྒྱུ་གིཙཚོ་ཆརྗེ། སླཐོབ་གིསོཐོའ་ཛི མིགིཐོ་ཁྲསྒྲིདོ་ཚོན་ཆུང་གིསྒྲིསོ་སླཐོབ་
མིའསྒྲི ་ ཆུ་ཚོདོ་ལྟརི་ཕེན་འབྲིསོ་ཡིཐོ དོ ་པའསྒྲི ་ ལོསོ་བྱི་འཐོ སོ ་འཚོམི་
ལོགི་ལོརྗེན་དུ་འདོརྗེབསོ་པརི་ཞིསྒྲིབ་བཤིརྗེརི་བྱིརྗེདོ་པ་དོང་། དོགིརྗེ་རྒན་
རྣོམི་པསོ་སླཐོབ་མིའསྒྲི་དོངཐོསོ་ཡིཐོདོ་གིནསོ་ཚུལོ་ལོ་གིཞིསྒྲིགི་ནསོ་སླཐོབ་
སྦྱོཐོང་གིསྒྲི་ལོམི་དུ་སྐུལོ་ན་དོ་གིཟོཐོདོ་སླཐོབ་མི་ཚོཚོའང་བདོརྗེ་ཐོང་ངང་
འཕེརྗེལོ་རྒྱསོ་འབྱུང་བ་རིརྗེདོ།
དགུ། ནོར་འཕྱུག་གི་དྲི་བ་ཐག་གཅོད་ལེགས་
པོ་བྱེད་པའི་གོམས་གཤིས།

ནམི་རྒྱུན་རྒྱུགིསོ་བླངསོ་ཚོརི་རྗེརྗེསོ་སླཐོབ་མི་ལོ་ལོསོ་སྐརི་
གྲིངསོ90ལོརྗེན་ཐུབ་པ་དོང་། ལོ་ལོསོ་སྐརི་གྲིངསོ50ལོརྗེན་པ།
ཡིང་འགིའ་ཤིསོ་ཀྱསྒྲིསོ་སྐརི་གྲིངསོ30ལོརྗེན་པའང་ཡིཐོདོ། འཐོ་ན་
ནཐོ རི ་འཕྱུགི་བྱུང་བའསྒྲི ་ དྲསྒྲི ་ བ་དོགི་བཅཐོ སོ ་བྱི་བརི་ཇོསྒྲི ་ ལྟརི་སྐུལོ་
དོགིཐོསོ་ཨང་། སྐརི་གྲིངསོ་འཐུསོ་ཤིཐོརི་བྱུང་བརི་འགྱིཐོདོ་པ་མིསྒྲི་སྐྱེརྗེ་
བརི། དོ་ཐོརྗེ ང སོ་སྐརི་གྲིངསོ 30 བླངསོ་ཀྱང་རྗེརྗེ སོ ་མིརི་སྐརི་
གྲིངསོ40ལོ་འཕེརི་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། དོརྗེ་ནསྒྲི་རླབསོ་ཆརྗེ་བའསྒྲི་སྐརི་
འབྲིསོ་རིརྗེདོ། སྔོཐོན་མིའསྒྲི་རྒྱུགིསོ་ཤིཐོགི་ངཐོསོ་ཀྱསྒྲི་རིསྒྲིགིསོ་མིཚུངསོ་དྲསྒྲི་
བ་འཚོཚོལོ་རྒྱུ་དོང་། ཚོདོ་ཐོསྒྲིགི་གིཅསྒྲིགི་པའསྒྲི་ཤིརྗེསོ་བྱིའསྒྲི་དྲསྒྲི་བརི་ཞིསྒྲིབ་
འཇུགི་བྱིསོ་ཏརྗེ་རྒྱུགིསོ་འབྲིསོ་ཇོརྗེ་མིཐོཐོརི་གིཏཐོང་བའསྒྲི་བྱིརྗེདོ་ཐོབསོ་
རྙེརྗེདོ་དོགིཐོསོ། ནཐོརི་འཕྱུགི་གིསྒྲི་དྲསྒྲི་གིཞིསྒྲི་ཐོགི་གིཅཐོདོ་ལོརྗེགིསོ་པཐོ་བྱིརྗེདོ་
པ་ནསྒྲི་སླཐོབ་མི་མིང་ཆརྗེ་བསོ་ཐུན་མིཐོང་དུ་ཁསོ་ལོརྗེན་པའསྒྲི་གིཐོམིསོ་
གིཤིསྒྲིསོ་ཡིགི་པཐོ་ཞིསྒྲིགི་ཡིསྒྲིན།
བཅུ། རྒྱུགས་ཤོག་བཅའ་བའི་གོམས་གཤིས།

སླཐོབ་མི་ཚོཚོསོ་རྒྱུགིསོ་གིཞིསྒྲི་ཞིརྗེསོ་པ་དོཔཐོགི་དོཀོའ་བའསྒྲི་ལྐོཐོགི་
གྱུརི་ཞིསྒྲི གི ་ཏུ་མིསྒྲི ་ འཛིཛི ན ་པརི། དོམིའ་འབྲིསྒྲི ང ་སླཐོ བ ་མིསོ་དོམིའ་
འབྲིསྒྲིང་གིསྒྲི་རྒྱུགིསོ་ཤིཐོགི་བཟོཐོ་བ་དོང་། མིཐོཐོ་འབྲིསྒྲིང་སླཐོབ་མིསོ་མིཐོཐོ་
འབྲིསྒྲིང་གིསྒྲི་རྒྱུགིསོ་ཤིཐོགི་བཅའ་ཤིརྗེསོ་དོགིཐོསོ།
བཅུ་གཅིག རྒྱུ་ཆ་གདམ་གསེས་བྱས་ཏེ་སྤྱི་སྡོམ་
བྱེད་པའི་གོམས་གཤིས་ལོབས་པ།

སླཐོབ་མིསོ་རིང་ཉསྒྲིདོ་ཀྱསྒྲི་ཆུ་ཚོདོ་དོང་བསྟུན་ཏརྗེ་སླཐོབ་སྦྱོཐོང་གིསྒྲི་
རྒྱུ་ཆ་གིདོམི་གིསོརྗེསོ་བྱིརྗེདོ་ཤིརྗེསོ་དོགིཐོསོ།
གིཐོང་གིསོལོ་གྱིསྒྲི་གིཐོམིསོ་གིཤིསྒྲིསོ་བཅུ་གིཅསྒྲིགི་པཐོ་ཐོཐོགི་མི་ནསོ་
ལོགི་ལོརྗེན་དུ་འདོརྗེབསོ་དོགིཐོསོ་པའསྒྲི་རིརྗེ་བ་མིརྗེདོ་མིཐོདོ། དོངཐོསོ་ཡིཐོདོ་
གིནསོ་ཚུལོ་དོང་བསྟུན་ཏརྗེ་རིང་ཉསྒྲིདོ་ཀྱསྒྲི་ཁྱདོ་ཆཐོསོ་དོང་འཚོམི་
པའསྒྲི་སྒོཐོ་ནསོ་དོགིརྗེ་རྒན་གྱིསྒྲིསོ་དོཔརྗེ་ཁྲསྒྲིདོ་ཁྲཐོདོ་ནསོ་སྤྲོཐོ་སྣང་རྙེརྗེདོ་པ་
དོང་། སླཐོབ་མི་ཚོཚོསོ་སྤྲོཐོ་སྣང་གིསྒྲི་ཁྲཐོདོ་ནསོ་སླཐོབ་སྦྱོཐོང་བྱིརྗེདོ་ཤིརྗེསོ་
དོགིཐོསོ། དོགིའ་སྣང་འདོསྒྲི་གིཐོམིསོ་གིཤིསྒྲིསོ་ལོརྗེགིསོ་པའསྒྲི་རྨང་གིཞིསྒྲི་
འདོསྒྲི་དོགི་གིསྒྲི་སྟེརྗེང་མིངཐོན་པརི་མིཚོཚོན་དོགིཐོསོ། དོགིརྗེ་སླཐོབ་ཚོང་མི་
སླཐོབ་སྦྱོཐོང་དོང་སླཐོབ་གིསོཐོའ་ཛི བདོགི་པཐོརི་འགྱུརི་བའསྒྲི་སྐབསོ་སུ།
དོ་གིཟོཐོདོ་དོཔརྗེ་ཁྲསྒྲིདོ་ཀྱསྒྲི་བྱི་བ་འདོསྒྲི་དོངཐོསོ་གིནསོ་སྤྲོཐོ་སྐྱེསྒྲིདོ་ཀྱསྒྲི་སྡིསྒྲིངསོ་
ཆ་ཞིསྒྲིགི་ཏུ་འགྱུརི་སྲིསྒྲིདོ། །
འདོན་ཐེངས505པ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། པད་མ་རྡོ་རྗེ།

