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ཕྱོགོགིས་འིདུས་གིསརེ་འིགྱུརེ།

ཉརྗེ་ལོམ། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དོབྱེང་གསྤྱིས་བེཟཟོ་
བེཅཟོས་བྱེས་རྗེརྗེས་ཀྱིསྤྱི《ཀྲུང་གཟོ་གུང་ཁྲིན་ཏང་
གསྤྱི་ཏང་ཡཟོན་གྱིསྤྱི་ཁེརྗེ་དོབེང་འགན་སྲུང་བྱེརྗེདོ་པོའསྤྱི་
སྲཟོལོ་ཡསྤྱིག》（གཤིམ་དུ《སྲཟོལོ་ཡསྤྱིག》ཅརྗེས་
བེསྡུ་རྒྱུ）པོར་འགྲེརྗེམ་བྱེས་པོར་མ་ཟདོ། བེརྡ་
ཐོཟོ་བེཏང་སྟེརྗེ་ས་ཁུལོ་སཟོ་སཟོ་དོང་སྡེརྗེ་ཁེག་སཟོ་སཟོས་
ནན་ཏན་གྱིསྤྱིས་བེརྩིསྤྱི་སྲུང་དོང་ལོག་བེསྟེར་བྱེརྗེདོ་
དོགཟོས་པོའསྤྱི་བླང་བྱེ་བེཏཟོན།
བེརྡ་ཐོཟོ་ཡསྤྱིས་བེསྟེན་དོཟོན། 2004ལོཟོའ འི་ཟླ

9པོར་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དོབྱེང་གསྤྱིས་པོར་འགྲེརྗེམ་
བྱེས་པོའསྤྱི《ཀྲུང་གཟོ ་གུང་ཁྲིན་ཏང་གསྤྱི ་ཏང་
ཡཟོན་གྱིསྤྱི་ཁེརྗེ་དོབེང་འགན་སྲུང་བྱེརྗེདོ་པོའསྤྱི་སྲཟོལོ་
ཡསྤྱིག》དོརྗེ་ཏང་ཡཟོན་གྱིསྤྱི་དོཔུང་ཁེག་འཛུགས་
སྐྲུན་ལོ་ཤུགས་སྣཟོན ་པོའསྤྱི ་རྨང ་གཞིསྤྱི ་རང་
བེཞིསྤྱིན་གྱིསྤྱི་ཁྲིསྤྱིམས་སྲཟོལོ་གལོ་ཆེརྗེན་ཞིསྤྱིག་ཡསྤྱིན་
པོའསྤྱི་ཆེ་ནས། ཏང་ཡཟོན་གྱིསྤྱི་ཁེརྗེ་དོབེང་འགན་
སྲུང་བྱེརྗེདོ་པོའསྤྱི་ཐོདོ་ནུས་པོ་གལོ་ཆེརྗེན་བེཏཟོན་
ཡཟོདོ། གནས་བེབེ་དོང་ལོས་འགན། བླང་བྱེ་
གསར་པོར་གཞིསྤྱིགས་ནས་ཏང་ཀྲུང་དོབྱེང་
གསྤྱིས《སྲཟོལོ་ཡསྤྱིག》ལོ་བེཟཟོ་བེཅཟོས་བེརྒྱབེ།
ཐོརྗེ ངས ་འདོསྤྱི ར ་བེཟཟོ ་ བེཅཟོས ་བེརྒྱབེ ་པོའསྤྱི
《སྲཟོལོ་ཡསྤྱིག》གསྤྱིས་ཞིསྤྱི ་ཅསྤྱིན་ཕསྤྱིང་གསྤྱི ་དུས་

རབེས་གསར་པོའསྤྱི་ཀྲུང་གཟོའ འི་ཁྱདོ་ཆེཟོས་ལྡན་
པོའསྤྱི་སྤྱིསྤྱི ་ཚོཚོགས་རསྤྱིང་ལུགས་ཀྱིསྤྱི་དོགཟོངས་པོ་
མཛུབེ་སྟེཟོན་དུ་འཛིའིན་པོ་རྒྱུན་འཁྱཟོངས་དོང་།
ཏང་གསྤྱི་ཚོཚོགས་ཆེརྗེན་ཐོརྗེངས་བེཅུ་དོགུ་པོ་དོང་
སྐོབེས་བེཅུ་དོགུ་པོའསྤྱི་ཀྲུང་ཨུ་ཚོང་འཛིཚོམས་
གྲེཟོས་ཚོཚོགས་ཐོརྗེངས་གཉསྤྱིས་པོ་དོང་གསུམ་པོ།
བེཞིསྤྱི་པོ། ལྔ་པོ་བེཅས་ཀྱིསྤྱི་དོགཟོངས་དོཟོན་ལོག་
ལོརྗེན་གཏསྤྱིང་ཟབེ་བྱེས་ཤིསྤྱིང་། ཏང་གསྤྱི ་སྒྲིསྤྱིག་
ཡསྤྱིག་རྩི་བེའསྤྱི་སྲུང་བྱེར་འཛིའིན་པོ་དོང་། དུས་
རབེས་གསར་པོའསྤྱི་ཏང་གསྤྱི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱིསྤྱི་
སྤྱིསྤྱིའསྤྱི་བླང་བྱེ་དོངཟོས་འབེརྗེབེས་བྱེརྗེདོ་པོ། ཏང་
ཡཟོན་གྱིསྤྱི་ཁེརྗེ་དོབེང་འགན་སྲུང་གསྤྱི་རྩི་དོཟོན་དོང་
སྤྱིསྤྱིའསྤྱི་བླང་བྱེ་གཏན་འཁེརྗེལོ་བྱེརྗེདོ་པོ། ཏང་གསྤྱི་
སྒྲིསྤྱིག་ཡསྤྱིག་གཏན་འབེརྗེབེས་ཀྱིསྤྱི་ཏང་ཡཟོན་གྱིསྤྱི་ཁེརྗེ་
དོབེང་ཞིསྤྱིབེ་ཕྲ་བེཟཟོ ་བེ། འགན་སྲུང་བྱེརྗེདོ་
ཐོབེས་འཐུས་ཚོང་དུ་གཏཟོང་བེ། ཏང་གསྤྱི་རྩི་
འཛུགས་དོང་མགཟོ་ཁྲིསྤྱིདོ་ལོས་བྱེརྗེདོ་པོའསྤྱི་འགན་
འཁྲིསྤྱི་ལོས་འགན་དོངཟོས་གནཟོན་བྱེརྗེདོ་པོ། ཏང་
ཡཟོན་གྱིསྤྱིས་ཁེརྗེ་དོབེང་བེརྗེདོ་སྤྱིཟོདོ་ཡང་དོག་བྱེརྗེདོ་
པོར་འགན་སྲུང་བེཅས་བྱེས་ཡཟོདོ་པོས། ང་
ཚོཚོའསྤྱི་ཏང་གསྤྱི་མགཟོ་ཁྲིསྤྱིདོ་ལོམ་ལུགས་ཀྱིསྤྱི་དོགརྗེ་
མཚོན་མངཟོན་མཚོཚོན་གང་ལོརྗེགས་བྱེརྗེདོ་པོ་དོང་།

ཏང་ཡཟོན་གྱིསྤྱི་གཙོཚོ་གཞིསྤྱིའསྤྱི་ནུས་པོ་འདོཟོན་པོ།
ཏང་ཡཟོན་ཡཟོངས་ཀྱིསྤྱིས་ཏང་ཀྲུང་དོབྱེང་གསྤྱི ་
མཐོའ་འཁེཟོར་དུ་སྔོར་ལོས་མཐུན་སྒྲིསྤྱིལོ་དོམ་
ཟབེ་བྱེས་ནས། ཁྱཟོན་ཡཟོངས་ནས་སྤྱིསྤྱི་ཚོཚོགས་
རསྤྱིང་ལུགས་དོརྗེང་རབེས་ཅན་གྱིསྤྱི་རྒྱལོ་ཁེབེ་
འཛུགས་སྐྲུན་དོང་ཀྲུང་ཧྭ་མསྤྱི་རསྤྱིགས་རླབེས་
ཆེརྗེན་བེསྐྱར་དོར་གྱིསྤྱི་ཀྲུང་གཟོའ འི་འདུན་མ་མངཟོན་
འགྱུར་བྱེརྗེདོ་ཆེརྗེདོ་མཉམ་དུ་འབེདོ་བེརྩིཟོན་བྱེརྗེདོ་
པོ་བེཅས་ལོ་དོཟོན་སྙསྤྱིང་གལོ་ཆེརྗེན་ལྡན།
བེརྡ་ཐོཟོ་ཡསྤྱིས་བླང་བྱེ་བེཏཟོན་དོཟོན། རྒྱ་ཆེརྗེའསྤྱི་

ཏང་ཡཟོན་གྱིསྤྱིས་འཟོས་འགན་དོང་ཁེརྗེ་དོབེང་གསྤྱི་
རྩིཟོདོ་སྒྲུབེ་གཅསྤྱིག་གྱུར་གྱིསྤྱི་འབྲེརྗེལོ་བེ་ལོ་ངཟོས་
འཛིའིན་དོང་ཐོག་གཅཟོདོ་ཡང་དོག་བྱེརྗེདོ་དོགཟོས་
ལོ། ཁེརྗེ་དོབེང་བེཀོཟོལོ་སྤྱིཟོདོ་བྱེརྗེདོ་པོར་ངརྗེས་པོར་
དུ་འཟོས་འགན་སྒྲུབེ་པོ་དོང་འགན་འཁྲིསྤྱི་འཁུར་
བེ། སྒྲིསྤྱིག་ཁྲིསྤྱིམས་སྲུང་བེ་བེཅས་སྔོཟོན་དུ་འགྲེཟོ་
དོགཟོས། རསྤྱིམ་པོ་སཟོ་སཟོའ འི་ཏང་རྩི་འཛུགས་ཀྱིསྤྱིས

“ འདུ་ཤིརྗེས་བེཞིསྤྱི”ཇེརྗེ་དྲིག་དོང“ རང་རྟཟོན་
བེཞིསྤྱི”ཇེརྗེ་བེརྟན།“སྲུང་སྐྱཟོང་གཉསྤྱིས”སྒྲུབེ་
ཐུ བེ ་ པོ ་ བེ ཅ ས ་ བྱེ ས ་ ན ས །《སྲཟོ ལོ ་
ཡསྤྱིག》ལོག་བེསྟེར་གྱིསྤྱི་རྩི་འཛུགས་མགཟོ་ཁྲིསྤྱིདོ་
ལོ་ཤུགས་སྣཟོན་པོ་དོང་། སློཟོབེ་སྦྱོཟོང་དོང་དྲིསྤྱིལོ་

སྒྲིཟོག་ལོརྗེགས་པོཟོར་འཛིའིན་པོ། རྒྱུན་ལྡན་རང་
བེཞིསྤྱིན་གྱིསྤྱི་ཏང་ཡཟོན་གྱིསྤྱི་འཟོས་འགན་དོང་ཁེརྗེ་
དོབེང་གསྤྱི་སློཟོབེ་གསཟོ་སྤེརྗེལོ་བེ། ཏང་ཡཟོན་གྱིསྤྱི་ཁེརྗེ་
དོབེང་འགན་སྲུང་བྱེ་བེའསྤྱི་འགན་འཁྲིསྤྱི་ནན་
ཏན་གྱིསྤྱིས་སྒྲུབེ་པོ། ལོམ་ལུགས་ནང་རྐྱེརྗེན་
འཐུས་ཚོང་དུ་གཏཟོང་བེ། ལོག་བེསྟེར་དོང་
དོངཟོས་འབེརྗེབེས་ལོ་ཤུགས་སྣཟོན་པོ། ཏང་ཡཟོན་
གྱིསྤྱིས་རང་རྟཟོགས་སྒོཟོས་གདོཟོང་མཆེཟོང་དོཔོརྗེ ་
ལོརྗེགས་ནུས་པོ་འདོཟོན་པོར་སྐུལོ་ལྕག་གཏཟོང་
བེ་བེཅས་བྱེརྗེདོ་དོགཟོས།《སྲཟོལོ་ཡསྤྱིག》ལོག་
བེསྟེར་དོཟོན་འཁྱཟོལོ་བྱེས་པོའསྤྱི་གནས་ཚུལོ་ལོ་
ལྟ་སྐུལོ་ཞིསྤྱིབེ་བེཤིརྗེར་བྱེརྗེདོ་པོར་ཤུགས་སྣཟོན་པོ་
དོརྗེ་སྐོཟོར་གཟསྤྱིགས་སྐོཟོར་ཞིསྤྱིབེ་ཀྱིསྤྱི་ནང་དོཟོན་དུ་
བེརྩིསྤྱིས ་ནས།《སྲཟོལོ ་ཡསྤྱིག》གསྤྱི ་གཏན ་
འབེརྗེབེས་སཟོ་སཟོ་དོངཟོས་འབེརྗེབེས་ཡཟོང་བེར་སྐུལོ་
འདོརྗེདོ་གཏཟོང་དོགཟོས། ས་ཁུལོ་སཟོ་སཟོ་དོང་སྡེརྗེ་
ཁེག་སཟོ་སཟོས《སྲཟོལོ་ཡསྤྱིག》ལོག་བེསྟེར་བྱེརྗེདོ་
སྐོབེས་ཀྱིསྤྱི་གནས་ཚུལོ་དོང་གྲེཟོས་གཞིསྤྱི་གལོ་
ཆེརྗེན་དུས་ལྟར་དུ་ཀྲུང་དོབྱེང་ལོ་སྙན་ཞུ་འབུལོ་
དོགཟོས། །
ཞིསྤྱིནཞིསྤྱིན ་་ཧྭཧྭ ་་གསརགསར་་འགྱུརའགྱུར་་ཁེངཁེང་་གསྤྱིགསྤྱི ་་གློཟོགགློཟོག ་་

འཕྲསྤྱིནའཕྲསྤྱིན།།

ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱེང་གིསྲིས《ཀྲུང་གིགོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གིསྲི་ཏང་ཡིགོན་གྱིསྲི་ཁེབྱེ་དབང་འིགིན་སྲུང་བྱེབྱེད་པའིསྲི་སྲོགོལ་ཡིསྲིགི》པརེ་འིགྲེབྱེམ་བྱེས།

ཉརྗེ་ཆེར། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དོབྱེང་གསྤྱིས་བེཟཟོ་བེཅཟོས་བེརྒྱབེ་
རྗེརྗེས་ཀྱིསྤྱི《ཀྲུང་གཟོ་གུང་ཁྲིན་ཏང་གསྤྱི་འཐོབེ་ཕྱོཟོགས་གཅསྤྱིག་གྱུར་
བྱེ་བེའསྤྱི་སྲཟོལོ་ཡསྤྱིག》(གཤིམ་དུ《སྲཟོལོ་ཡསྤྱིག》ཅརྗེས་བེསྡུས་
ཡཟོདོ)པོར་འགྲེརྗེམ་བྱེས་པོར་མ་ཟདོ། བེརྡ་སྦྱོཟོར་བེཏང་སྟེརྗེ། ས་
ཁུལོ་སཟོ་སཟོ་དོང་སྡེརྗེ་ཁེག་སཟོ་སཟོས་ནན་ཏན་གྱིསྤྱིས་བེརྩིསྤྱི་སྲུང་དོང་
ལོག་བེསྟེར་བྱེརྗེདོ་དོགཟོས་པོའསྤྱི་བྱེང་བྱེ་བེཏཟོན།
བེརྡ་སྦྱོཟོར་གྱིསྤྱིས་བེསྟེན་དོཟོན། 2015ལོཟོའ འི་ཟླ5པོར་ཀྲུང་

གུང་ཀྲུང་དོབྱེང་གསྤྱིས་པོར་འགྲེརྗེམ་བྱེས་པོའསྤྱི《ཀྲུང་གཟོ་གུང་
ཁྲིན་ཏང་གསྤྱི་འཐོབེ་ཕྱོཟོགས་གཅསྤྱིག་གྱུར་བྱེ་བེའསྤྱི ་སྲཟོལོ་ཡསྤྱིག
(ཚོཚོདོ་སྤྱིཟོདོ)》གསྤྱིས། འཐོབེ་ཕྱོཟོགས་གཅསྤྱིག་གྱུར་སྲ་བེརྟན་
དོང་འཕརྗེལོ་རྒྱས་གཏཟོང་བེར་ནུས་པོ་གལོ་ཆེརྗེན་བེཏཟོན་ཡཟོདོ།
གནས་བེབེ་གསར་པོ་དོང་ལོས་འགན་གསར་པོ། བླང་བྱེ་
གསར་པོ་བེཅས་གཞིསྤྱིར་བེཟུང་ནས། ཏང་ཀྲུང་དོབྱེང་གསྤྱིས་
དོརྗེར་བེཟཟོ་བེཅཟོས་བེརྒྱབེ་པོ་རརྗེདོ། ཐོརྗེངས་འདོསྤྱིར་བེཟཟོ་བེཅཟོས་
བེརྒྱབེ་པོའསྤྱི《སྲཟོལོ་ཡསྤྱིག》གསྤྱིས་ཞིསྤྱི་ཅསྤྱིན་ཕསྤྱིང་གསྤྱི་དུས་རབེས་
གསར་པོའསྤྱི ་ཀྲུང་གཟོའ འི་ཁྱདོ་ཆེཟོས་ལྡན་པོའསྤྱི ་སྤྱིསྤྱི ་ཚོཚོགས་རསྤྱིང་
ལུགས་ཀྱིསྤྱི ་དོགཟོངས་པོ་མཛུབེ་སྟེཟོན་དུ་བེཟུང་བེ་དོང་། སྤྱིསྤྱི ་
ཁྱབེ་ཧྲུའུ་ཅསྤྱི ་ཞིསྤྱི ་ཅསྤྱིན་ཕསྤྱིང་གསྤྱི ་འཐོབེ་ཕྱོཟོགས་གཅསྤྱིག་གྱུར་བྱེ་
བེར་ཤུགས་སྣཟོན་དོང་ལོརྗེགས་བེཅཟོས་བྱེརྗེདོ་དོགཟོས་པོའསྤྱི་སྐོཟོར་
གྱིསྤྱི ་དོགཟོངས་པོ་གལོ་ཆེརྗེན ་གཏསྤྱིང ་ཟབེ་ཏུ་ལོག་ལོརྗེན ་དོཟོན ་
འཁྱཟོལོ་བྱེརྗེདོ་པོ། ཏང་གསྤྱི་འཐོབེ་ཕྱོཟོགས་གཅསྤྱིག་གྱུར་བྱེ་བེར་

གཅསྤྱིག་བེསྡུས་གཅསྤྱིག་གྱུར་གྱིསྤྱིས་མགཟོ ་ཁྲིསྤྱིདོ ་བྱེརྗེདོ ་པོ་རྒྱུན་
འཁྱཟོངས་དོང་ཇེརྗེ ་དྲིག་ཏུ་གཏཟོང་བེ། འཐོབེ་ཕྱོཟོགས་གཅསྤྱིག་
གྱུར་ཁྱབེ་ཁེཟོངས་ཀྱིསྤྱི ་ཏང་དོང་རྒྱལོ་ཁེབེ་ལོས་ཁུངས་ཀྱིསྤྱི ་
བེཅཟོས་བེསྒྱུར་སྙསྤྱིང ་སྟེཟོབེས་སྲ་བེརྟན་དོང་གཏསྤྱིང ་ཟབེ་ཏུ་
གཏཟོང་བེ། འཐོབེ་ཕྱོཟོགས་གཅསྤྱིག་གྱུར་བྱེ་བེ་ཚོན་རསྤྱིག་ཅན་
དོང་ཚོདོ་ལྡན་ཅན། ལོམ་ལུགས་ཅན་དུ་བེསྒྱུར་བེའསྤྱི ་ཆུ་
ཚོདོ་ཤུགས་ཆེརྗེན་པོཟོས་མཐོཟོར་འདོརྗེགས་གཏཟོང་བེ་བེཅས་ནསྤྱི།
དུས་རབེས་གསར་པོའསྤྱི་འཐོབེ་ཕྱོཟོགས་གཅསྤྱིག་གྱུར་བྱེ་བེའསྤྱི་
གཞིསྤྱི་རྩིའསྤྱི་བེརྩིསྤྱི་སྲུང་ཡསྤྱིན།《སྲཟོལོ་ཡསྤྱིག》བེཟཟོ་བེཅཟོས་དོང་
ལོག་བེསྟེར་བྱེརྗེདོ ་པོ་དོརྗེ ་ཆེརྗེས་ཁྱབེ་ཆེརྗེ ་བེའསྤྱི ་འཐོབེ་ཕྱོཟོགས་
གཅསྤྱིག་གྱུར་བྱེ་བེ་སྲ་བེརྟན་དོང་འཕརྗེལོ་རྒྱས་གཏཟོང་བེ་དོང་།
ཁྱཟོན་ཡཟོངས་ནས་སྤྱིསྤྱི་ཚོཚོགས་རསྤྱིང་ལུགས་དོརྗེང་རབེས་ཅན་གྱིསྤྱི་
རྒྱལོ་ཁེབེ་འཛུགས་སྐྲུན་དོང་ཀྲུང་ཧྭ་མསྤྱི་རསྤྱིགས་རླབེས་ཆེརྗེན་
བེསྐྱར་དོར་གྱིསྤྱི ་ཀྲུང་གཟོའ འི་འདུན་མ་མངཟོན་འགྱུར་བྱེརྗེདོ་པོར་
ནུས་ཤུགས་ཆེརྗེན་པོཟོའ འི་རྒྱབེ་སྐྱཟོར་འདོཟོན་སྤྲོཟོདོ་བྱེས་ཡཟོདོ་པོས།
དོཟོན་སྙསྤྱིང་གལོ་ཆེརྗེན་ལྡན།
བེརྡ་སྦྱོཟོར་གྱིསྤྱིས་བེསྟེན་དོཟོན། རསྤྱིམ་པོ་སཟོ ་སཟོའ འི་ཏང་ཨུ

(ཏང་ཙུའུ)ཡསྤྱིས་དུས་རབེས་གསར་པོའསྤྱི ་འཐོབེ་ཕྱོཟོགས་
གཅསྤྱིག་གྱུར་བྱེ་བེ་ལོརྗེགས་པོཟོར་བེསྒྲུབེ་དོགཟོས་པོའསྤྱི་གལོ་ཆེརྗེན་
རང་བེཞིསྤྱིན ་ལོ་ངཟོས ་འཛིའིན ་གང་ལོརྗེགས་ཡཟོདོ ་དོགཟོས་ལོ།
ཁྱཟོན ་ཡཟོངས་དོང ་ཡང་དོག་པོའསྤྱི ་སྒོཟོ ་ནས་ཏང ་གསྤྱི ་འཐོབེ་

ཕྱོཟོགས་གཅསྤྱིག་གྱུར་གཞུང་ལུགས་དོང་བྱེརྗེདོ་ཕྱོཟོགས་སྲསྤྱིདོ་
ཇུས་ལོ་སློཟོབེ་སྦྱོཟོང་དོང་གཟོ ་བེ་ལོརྗེན་དོགཟོས་པོ་དོང་། འཐོབེ་
ཕྱོཟོགས་གཅསྤྱིག་གྱུར་བྱེ་བེའསྤྱི་གཙོཚོ་གཞིསྤྱིའསྤྱི་འགན་འཁྲིསྤྱི་དོངཟོས་
གནས་ལོརྗེགས་པོཟོར་བེསྒྲུབེ་སྟེརྗེ། འཐོབེ་ཕྱོཟོགས་གཅསྤྱིག་གྱུར་
འཕརྗེལོ་རྒྱས་ལོརྗེགས་པོཟོར་གཏཟོང་བེ་དོང་། འཐོབེ་ཕྱོཟོགས་
གཅསྤྱིག ་གྱུར ་བྱེ ་བེ ་ལོརྗེགས ་པོཟོ ་སྤེརྗེལོ ་ནས། ཏང ་དོང ་མསྤྱི ་
དོམངས་ཀྱིསྤྱི་བྱེ་གཞིག་འཕརྗེལོ་རྒྱས་འབྱུང་བེར་ཕན་ལྡན་གྱིསྤྱི་
ཆེ་རྐྱེརྗེན་བེསྐྲུན་དོགཟོས།《སྲཟོལོ་ཡསྤྱིག》སློཟོབེ་སྦྱོཟོང་དྲིསྤྱིལོ་སྒྲིཟོག་
དོང་ལོག་ལོརྗེན་དོཟོན་འཁྱཟོལོ་བྱེརྗེདོ་པོར་ནན་ཏན་གྱིསྤྱིས་ལོརྗེགས་
འཛིའིན་བྱེས་ཏརྗེ། རསྤྱིམ་པོ་སཟོ་སཟོའ འི་ཏང་རྩི་འཛུགས་དོང་རསྤྱིམ་
པོ་སཟོ ་སཟོའ འི་མགཟོ་ཁྲིསྤྱིདོ་ལོས་བྱེརྗེདོ་པོའསྤྱི་འཐོབེ་ཕྱོཟོགས་གཅསྤྱིག་
གྱུར་འདུ་ཤིརྗེས་མཐོཟོར་འདོརྗེགས་གཏཟོང་དོགཟོས། ཀྲུང་དོབྱེང་
འཐོབེ་ཕྱོཟོགས་གཅསྤྱིག་གྱུར་པུའུ་ཡསྤྱིས་འབྲེརྗེལོ་ཡཟོདོ་སྡེརྗེ ་ཁེག་
དོང་མཉམ་དུ་ལྟ་སྐུལོ་མཛུབེ་སྟེཟོན་ལོ་ཤུགས་བེསྣན་ཏརྗེ །
《སྲཟོལོ་ཡསྤྱིག》གསྤྱི ་གཏན་འབེརྗེབེས་སྣ་ཚོཚོགས་ལོག་ལོརྗེན་
དོཟོན་འཁྱཟོལོ་འབྱུང་བེར་ཁེག་ཐོརྗེག་ནན་མཟོ ་བྱེརྗེདོ་དོགཟོས་ལོ།
ས་ཁུལོ་སཟོ ་སཟོ ་དོང་སྡེརྗེ ་ཁེག་སཟོ ་སཟོས《སྲཟོལོ་ཡསྤྱིག》ལོག་
བེསྟེར་བྱེརྗེདོ་པོའསྤྱི་ཁྲིཟོདོ་ཀྱིསྤྱི་གནས་ཚུལོ་དོང་གྲེཟོས་འཆེར་གལོ་
ཆེརྗེན ་དུས ་ཐོཟོག ་ཏུ ་ཏང ་ཀྲུང ་དོབྱེང ་ལོ ་སྙན ་ཞུ ་འབུལོ ་
དོགཟོས། །

ཞིསྤྱིནཞིསྤྱིན་་ཧྭཧྭ་་གསརགསར་་འགྱུརའགྱུར་་ཁེངཁེང་་གསྤྱིགསྤྱི་་གློཟོགགློཟོག་་འཕྲསྤྱིནའཕྲསྤྱིན།།

ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱེང་གིསྲིས《ཀྲུང་གིགོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གིསྲི་འིཐབ་ཕྱོགོགིས་གིཅིསྲིགི་གྱུརེ་བྱེ་བའིསྲི་སྲོགོལ་ཡིསྲིགི》པརེ་འིགྲེབྱེམ་བྱེས་པ།


