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བོ་ལྡིའིང་ཆུ་བོབོའའི་འགྲམ་གྱིའི་རའི་སྐྱེསྐྱེས་སྲོབོག་ཆགས་སྔར་ལས་ཇེསྐྱེ་མང་དུ་གྱུར་པ།
རསྒྲི་སྐྱེསྤེ
སྐྱེསོ
སྤེ ་སྲོགོ
སྲོགོ
གོ ་ཆེགོསོ་
ཆེགོསོ་ལ་གོཟན་
གོཟན་སྐལ་
སྐལ་བགོགོ
བགོགོསོ་པ།
གོཅིསྒྲིགོ་པའསྒྲི་འཚཚོ་བ་ཞགོ
སྒྲི ་རལ
གོ ་མོགོགོ་བརྩིམོསོ།
ཚཚེ་རསྒྲིང་འབུམོ་གྱིསྒྲིསོ་བཤདོ་དོགོན། ལསྤེགོསོ་བསྡུསོ་ཞསྒྲིབ་གོཉེསྤེར་
ཆེགོསོ་སྐྱེབསོ་ཀྱིསྒྲིསོ་བཤདོ་རྒྱུར།“ ངསྤེདོ་ཚང་གོསྒྲི་ནགོར་ལུགོ་
ཅིན་གྱིསྒྲི་གོསོགོ་སྤེསྤེལ་བྱསྤེདོ་ཐབསོ་ཁྱིབ་སྤེསྤེལ་བཏེང་བ་བརྒྱུདོ། འབྲོགོང་ ཡགོངསོ་རྫོགོགོསོ་མོཉེམོ་ལསོ་ཁང་དུ་བཞགོ་ཡགོདོ་པསོ། ང་རང་ལགོ་
ལུང་ཞང་གོསྒྲི་རྩྭ་སོའསྒྲི་རྩིསྒྲི་ཤསྒྲིང་གོསྒྲི་སྐྱེསྤེསོ་སྟགོབསོ་ཇེསྤེ་བཟང་ནསོ་ཇེསྤེ་ རསྤེའསྒྲི་དོཔྱིསྒྲིདོ་མོགོགོ་ཙོམོ་ལ་ཡུལ་དུ་ལགོགོ་ནསོ་ཉེསྒྲིན་འགོར་ཁགོ་ཚཚོར་
བཟང་དུ་གྱུར་མོགོ དོ ། འགོ ན ་ཀྱིང་རྩྭ་སོ་ཉུང་བའསྒྲི ་ དོབང་གོསྒྲི སོ ་ རགོ གོ སོ་རམོ་བྱསོ་པ་ཡསྒྲི ན ་ལ། དོསྤེ འསྒྲི ་ རྗེསྤེ སོ ་ཀྱིསྒྲི ་ དུསོ་ཚཚོ དོ ་ཡགོ ང སོ་
འབྲོགོགོ་པའསྒྲི་སྒོགོ་ཕྱུགོསོ་ལ་གོཟན་རྩྭ་མོསྒྲི་འདོང་བའསྒྲི་གོནསོ་ཚུལ་ རྫོགོགོསོ་ཕྱིསྒྲི་རགོལ་ནསོ་ཞགོར་ལསོ་གོཉེསྤེར་བ་ཡསྒྲིན། ”
ཉེསྒྲིན་རསྤེ་ལསོ་ཉེསྒྲིན་རསྤེར་ཇེསྤེ་སྡུགོ་རསྤེདོ།
ཆེགོསོ་སྐྱེབསོ་ཀྱིསྒྲིསོ་རང་ཉེསྒྲིདོ་ལ
ཞསྤེསོ་
“ དུསོ་བསྟུན་འབྲོགོགོ་པ ”
དོསྤེའ་སྒྲི རྒྱུ་མོཚན་ཅིསྒྲི་ཞསྒྲིགོ་ཡསྒྲིན་ནམོ་ཞསྤེ་ན། སྐྱེསྤེ་ཁམོསོ་ཁགོར་ཡུགོ་ཇེསྤེ་ པའསྒྲི་མོངསྒྲི ་ཞགོསྒྲི ་བཏེགོསོ་ཡདོགོ ་ལ། འབྲོགོང་ལུང་ཞང་དུ། ཆེགོསོ་སྐྱེབསོ་དོང་
བཟང་ནསོ་ཇེསྤེ་བཟང་དུ་གྱུར་པ་དོང་བསྟུན་ནསོ། འབྲོགོང་ལུང་ཞང་གོསྒྲི་ འདྲེ་བ“
འསྒྲི དུསོ་བསྟུན་འབྲོགོགོ་པ ”
ཧ་ཅིང་མོང་པ་གོ ཞགོསྒྲི ་ཡདོགོ །
རསྒྲི་སྐྱེསྤེསོ་སྲོགོགོ་ཆེགོསོ་ཀྱིསྒྲི་རསྒྲིགོསོ་ཁྱུའང་ཇེསྤེ་མོང་དུ་གྱུར་བསོ། ལགོ་འདོསྒྲི་
ལསོ་གོཉེསྤེར་དོགོགོསོ་མོཁགོ་ཅིན་གྱིསྒྲི་འབྲོགོགོ་པ་མོང་ཚཚོགོསོ་ཕྱིསྒྲི་རགོལ་
འགོར། རསྒྲི་སྐྱེསོསྤེ ་སྲོགོགོ ་ཆེགོསོ་དོང་སྒོ་གོ ཕྱུགོསོ་ཀྱིསོསྒྲི ་རྩྭ་སོ་འཕྲོགོགོ་རསོསྤེ ་བྱདོསྤེ ་ དུ་སོགོང་ནསོ་ལསོ་ཀ་གོཉེསྤེར་བའསྒྲི་འདུན་མོ་མོངགོན་འགྱུར་ཡགོང་བར་
པའསྒྲི་གོནསོ་ཚུལ་ཡངགོ སོ་ཁྱིབ་ཏུ་འགྱུར་བཞསྒྲིན་འདུགོ
རགོགོསོ་རམོ་བྱ་ཆེསྤེདོ། ལགོ་འདོསྒྲི་དོགོ་ལ། འབྲོགོང་ལུང་ཞང་གོསྒྲི་འབྲོསྤེལ་
འབྲོགོང་ལུང་ཞང་མོདོའ་བཞསྒྲི་སྡེསྤེ་བའསྒྲི་འབྲོགོགོ་པ་རྒྱ་མོཚཚོསོ་བཤདོ་ ཡགོདོ་སྡེསྤེ་ཁགོ་གོསྒྲིསོ་དོམོསྒྲིགོསོ་ཡུལ་ཡགོདོ་པའསྒྲི་སྒོགོ་ནསོ་འབྲོགོགོ་པ་
རྒྱུར།“ སྔོགོན་ཆེདོ་ཐགོ་རསྒྲིང་པགོར་སོགོང་ན་དོ་གོཟགོདོ་གོནའ་བ་མོཐགོང་ རྣམོསོ་ལ་རྩིལ་ནུསོ་གོསོགོ་སྦྱོགོང་བྱསྤེདོ་པའསྒྲི་འཆེར་གོཞསྒྲི་ལགོ་ཏུ་བསྟར་
ཐུབ་ལ། དོ་ལྟ། རང་ཚང་གོསྒྲི་སྒོགོ་ཁ་ནསོ་ཀྱིང་གོནའ་བ་འགོའ་རསྤེ་ བ་དོང་། འབྲོགོགོ་པ་མོང་པགོ་ཞསྒྲིགོ་གོསྒྲིསོ་ལགོ་རྩིལ་སྦྱོངསོ་རྗེསྤེསོ།
སོགོ སོ ་དོལ་ངང་འགྲོགོ ་ བཞསྒྲི ན ་པ་མོཐགོ ང ་ཐུབ་པ་དོང། མོཚམོསོ་ “ དུསོ་བསྟུན་འབྲོགོགོ་པ ”
ཡསྒྲི་ཁྲིགོདོ་དུ་ཞུགོསོ།
རསྤེར་རསྒྲི་སྐྱེསྤེསོ་སྲོགོགོ་ཆེགོསོ་དོང་ནགོར་ལུགོ་འདྲེསྤེསོ་ནསོ་མོཉེམོ་དུ་རྩྭ་
རྒྱུསོ་ལནགོ ་བྱུང་བ་ལྟར་ན། འབྲོགོང་ལུང་ཞང་གོསོ
སྒྲི ་ལ་གོ རརསྤེ ་འབྲོགོགོ་
ཟ་བཞསྒྲིན་པའསྒྲི་སྣེང་ཚུལ་མོཐགོང་ཐུབ། ”
པ་མོང་ཚཚོགོསོ་བརྒྱ་ཉེསྒྲིསོ་བརྒྱ་ཞསྒྲིགོ་རྩི་འཛུགོསོ་བྱསོ་ཏེསྤེ་ཆེསྒྲི་ལསྤེན་
འབྲོགོང་ལུང་ཞང་གོསྒྲི་ཡུལ་མོསྒྲི་ཀུན་གྱིསྒྲིསོ་རསྒྲི་སྐྱེསྤེསོ་སྲོགོགོ་ཆེགོསོ་ རྫོགོང་མོསྒྲི་དོགོན་སྡེསྤེ་ཁགོ་གོསྒྲིསོ་བསྒྲུབསོ་པའསྒྲི་ལསོ་རསྒྲིགོསོ་རྩིལ་ནུསོ་
གོསོགོདོ་མོསྒྲི་རུང་བ་ཤསྤེསོ་པསོ། རྩྭ་སོ་ཚདོ་བརྒལ་གྱིསྒྲིསོ་སྤྱོགོདོ་པ་སྔོགོན་ གོསོགོ་སྦྱོགོང་འཛིའིན་གྲྭར་ཞུགོསོ་སུ་འཇུགོ་བཞསྒྲིན་ཡགོདོ་ལ། ལསོ་
འགོགོགོ་བྱདོསྤེ ་ཆེདོསྤེ ། ཁགོ་ཚསོ
ཚོ ་ལ་གོ རརསྤེ ་གོཟན་རྩྭ་ཉེསོ
གོ ་ཏེ་སྤེ སྒོ་གོ ཕྱུགོསོ་ལ་སྟརསྤེ ་ ཞུགོསོ་རྩིལ་ནུསོ་འཛིཚོམོསོ་པའསྒྲི་འབྲོགོགོ་པ་མོང་ཆེསྤེ་བསོ་ཆེསྒྲི་ལསྤེན་
བཞསྒྲིན་ཡདོགོ “
། རསྒྲི་སྐྱེསྤེསོ་སྲོགོགོ ་ཆེགོསོ་ཇེ་སྒྲི ལྟར་མོང་ན། ང་ཚསོཚོ ་ཉེ་གོ དོགོགོསོ་ རྫོགོང་མོཁར་རམོ་ཟསྒྲི་ལསྒྲིང་དུ་ལསོ་ཀ་གོཉེསྤེར་བཞསྒྲིན་ཡགོདོ།
པའསྒྲི་གོཟན་རྩྭ་ཡང་དོསྤེ་ལྟར་མོང་བསོ། སྒོགོ་ཕྱུགོསོ་འཚཚོ་བའསྒྲི་མོ་གོནསོ་
ཆེསྒྲི་ལསྤེན་རྫོགོང་གོསྒྲི་ཁསྤེ་ལསོ་ཀྱིསྒྲིསོ་དོ་དུང་འབྲོགོང་ལུང་ཞང་གོསྒྲི་ངལ་
ཀྱིང་དོ་སྤེ ལྟར་མོཐགོ་བ་རདོསྤེ ”
ཅིསྤེསོ་ཚ་ཚེ རངསྒྲི ་འབུམོ་གྱིསོ
སྒྲི ་དོ་སྤེ ལྟར་བཤདོ།
རྩིགོལ་པ་ལྷགོ་མོ་བསྡུ་ཚདོ་རྒྱ་བསྐྱེསྤེདོ་དོསྤེ། མོསྒྲི་སྔོར་ལསོ་མོང་པགོ་ཞསྒྲིགོ་
ན་ནངསྒྲི ་། ཚཚེ་རངསྒྲི ་འབུམོ་ཚང་གོསོསྒྲི ་ཕྱི་སྒྲིརལ
གོ ་ནསོ་ཁ་གོསོབ་གོཟན་ཆེསོ་ འབྲོགོང་ལུང་ཞང་ནསོ་གོནསོ་སྤེར་ཏེསྤེ། ལསོ་ཀར་ཞུགོསོ་པ་མོངགོན་
ཏུན་བཅུ་གྲོངསོ་ཤགོསྒྲི ་ཉེསོགོ ་པར། འགྲོགོ་སོངགོ ་སྒོརགོ ་ཁྲི8སྒྲི ལསོ་བརྒལ།
འགྱུར་བྱུང་། དུསོ་མོཚུངསོ་སུ། ཆེསྒྲི་ལནསྤེ ་རྫོངགོ ་ཨུ་དོང་རྫོངགོ ་སྲོདོསྒྲི ་གོཞུང་
སྐདོ་ཆེ་འདོསྒྲི་བཤདོ་སྐབསོ། ཚཚེ་རསྒྲིང་འབུམོ་གྱིསྒྲི་གོདོགོང་ལ་ཡསྒྲིདོ་ གོསྒྲིསོ་ཕྱིསྒྲི་རགོལ་དུ་སོགོང་ནསོ་ལསོ་ཀ་འཚཚོལ་བའསྒྲི་གོགོ་སྐབསོ་ཧུར་ཐགོ་
ཕེངསོ་པའསྒྲི་རྣམོ་འགྱུར་ཕྲོ་མོགོ་ཙོམོ་ཡང་མོསྤེདོ་པར། མོསྒྲིགོ་མོདོངསོ་ སྒོགོསོ་བཙོལ་ཞསྒྲིང་རྒྱ་ཆེསྤེར་གོཏེགོང་བཞསྒྲིན་ཡགོདོ་ལ། འབྲོགོང་ལུང་ཞང་གོསྒྲི་
ལ་སྤེགོབསོ་པའསྒྲི་ཉེམོསོ་ཤསྒྲིགོ་འཁྱུགོ་འདུགོ
འབྲོགོགོ་པསོ་ཕྱིསྒྲི་རགོལ་ནསོ་ལསོ་ཞུགོསོ་བྱསྤེདོ་པའསྒྲི་ཐབསོ་ལམོ་ཆེསྤེ་རུ་
ཏེང་ལནསྤེ ་རུང་གོསོ
སྒྲི ་བཤདོ་རྒྱུར“
། འབྲོགོགོ་པའསྒྲི་གོཟན་ཆེསོ་ཀྱི་སྒྲི གོཏེགོང་བཞསྒྲིན་ཡགོདོ། སྲོསྒྲིདོ་གོཞུང་གོསྒྲི་རགོགོསོ་རམོ་འགོགོ འབྲོགོང་ལུང་
མོ་གོནསོ་ཇེསྤེ་མོཐགོར་ཕྱིསྒྲིན་མོགོདོ། འགོན་ཀྱིང་ཁགོ་ཚཚོའསྒྲི་རསྒྲི་སྐྱེསྤེསོ་སྲོགོགོ་ ཞང་གོསྒྲི་ངལ་རྩིགོལ་ནུསོ་ཤུགོསོ་ལྷགོ་མོ་རྩི་འཛུགོསོ་ཡགོདོ་པའསྒྲི་སྒོགོ་
ཆེགོསོ་ལ་སྲུང་སྐྱེགོབ་བྱསྤེདོ་འདོགོདོ་ཀྱིསྒྲི་ཧུར་སོསྤེམོསོ་ཇེསྤེ་ཞན་དུ་གྱུར་མོསྤེདོ་ ནསོ་ཕྱིསྒྲི་རགོལ་དུ་སོགོང་ནསོ་ལསོ་ཀ་གོཉེསྤེར་བཞསྒྲིན་ཡགོདོ་པསོ། མོང་
པསོ། ང་ཚཚོའསྒྲི་ཞང་ནསོ་རསྒྲི་སྐྱེསྤེསོ་སྲོགོགོ་ཆེགོསོ་ལ་གོནགོདོ་པ་གོཏེགོང་ ཚཚོགོསོ་ཀྱིསྒྲི་ཡགོང་སྒོགོ་མོངགོན་གོསོལ་གྱིསྒྲིསོ་ཇེསྤེ་མོཐགོར་སོགོང་།
བའསྒྲི་དོགོན་དོགོ་བྱུང་མོ་མྱོགོང་། ”
ལགོ་ངགོ་མོང་པགོ“
ར དུསོ་བསྟུན་འབྲོགོགོ་པ ”བྱསོ་རྗེསྤེསོ། ཆེགོསོ་
“ གོསོགོ་སྤེསྤེལ་གྱིསྒྲི་མོ་གོནསོ་ཇེསྤེ་མོཐགོར་སོགོང་ནའང་། རྩྭ་སོར་སྲུང་ སྐྱེབསོ་ཀྱིསྒྲིསོ་ཕེ་ཡུལ་དུ་འགྱུར་ལྡགོགོ་ངགོ་མོཚར་བ་བྱུང་ཡགོདོ་པ་མོཐགོང་།
སྐྱེགོབ་ཐུབ་སོགོང་། ང་ཚཚོསོ་རསྒྲི་སྐྱེསྤེསོ་སྲོགོགོ་ཆེགོསོ་ལ་ཁསྤེ་བཟང་སྤྲདོ་པ་ནསྒྲི། “ ངསྤེདོ་ཚང་རྩྭ་ཐང་དོང་ཁ་བྲོལ་རྗེསྤེསོ། སྔོགོན་ཆེདོ་ཀྱིསྒྲི་གོཞསྒྲིསོ་ཁྱིསྒྲིམོ་དོསྤེ་དོ་
རསྒྲི་སྐྱེསོ
སྤེ ་སྲོགོ
གོ ་ཆེགོསོ་ལ་ཟསོ་སྐལ་ཞགོ
སྒྲི ་བགོགོ་བསོམོ་པ་ཡནསྒྲི ་ལ། ཁགོ་ཚ་ཚོ ལྟ་རསྒྲི་སྐྱེསྤེསོ་སྲོགོགོ་ཆེགོསོ་ཀྱིསྒྲི་ཞསྒྲིང་ཁམོསོ་སུ་གྱུར་འདུགོ་ལ། རྩྭ་ཐང་གོསྒྲི་
བདོསྤེ་ཐང་ངང་འཚར་ལགོངསོ་འབྱུང་དུ་འཇུགོ་ཆེསྤེདོ་ཡསྒྲིན། ”
ཚཚེ་རསྒྲིང་ རསྒྲི་སྐྱེསྤེསོ་སྲོགོགོ་ཆེགོསོ་ཀྱིསྒྲི་འཚཚོ་བའསྒྲི་བར་སྟགོང་སྔོར་ལསོ་ཇེསྤེ་ཆེསྤེར་གྱུར་པ་
འབུམོ་གྱིསོ
སྒྲི ་སྤྲ་གོ སྣེང་ལྡན་པའསྒྲི་ངང་དོ་སྤེ ལྟར་བཤདོ།
དོང་། སྲོགོགོ་ཆེགོསོ་ཀྱིསྒྲི་རསྒྲིགོསོ་ཁྱུའསྒྲི་གྲོངསོ་ཀ་ཇེསྤེ་མོང་ནསོ་ཇེསྤེ་མོང་དུ་
སྐྱེསྤེ་ཁམོསོ་ཁགོར་ཡུགོ་ལ་ཁསྤེ་བཟང་སྤྲདོ་པ་འདོསྒྲི་ནསྒྲི། འབྲོགོང་ལུང་ སོགོང་ཡགོདོ། ”ཆེསྒྲི་ལསྤེན་རྫོགོང་གོསྒྲི་ཡུལ་སྐགོར་ཐགོན་ལསོ་དོར་བ་དོསྤེསོ།
ཞང་གོསྒྲི་མོསྒྲིསོ་བ་ལྡསྒྲིང་ཆུ་བགོའ་འིའབྱུང་ཡུལ་གྱིསྒྲི་སྲུང་སྐྱེགོབ་ལ་བཞགོ་པའསྒྲི་ གོཞགོན་པ་མོ་སྒྲི ཉུང་བ་ཞགོ
སྒྲི ་ལ་ལསོ་ཞུགོསོ་ཀྱི་སྒྲི གོ་གོ སྐབསོ་བསྩལ།
བྱསོ་རྗེསྤེསོ་ཡསྒྲིན་ལ། ཁགོ་ཚཚོའ་སྒྲི སྐྱེསྤེ་ཁམོསོ་སྲུང་སྐྱེགོབ་ཐདོ་ཀྱིསྒྲི་བབ་ཆེགོསོ་
“ འཕེསྤེལ་རྒྱསོ་ཀྱིསྒྲི་གོགོ་སྐབསོ་དོམོ་འཛིའིན་བྱསྤེདོ་ཆེསྤེདོ། འབྲོགོགོ་
པའསྒྲི་ངསོ
གོ ་འཛིའིན་ཡང་རདོསྤེ །
དོམོངསོ་ཕེལ་ཆེསྤེ ་ བ་ཞསྒྲི གོ ་གོསྒྲི སོ ་རྫོགོ ང ་ཐགོ གོ ་ཏུ་ཁང་པ་ཉེགོ སོ ་
དུསོ་་བསྟུན་
བསྟུན་འབྲོགོ
འབྲོགོགོ་པ ”
ཡསྒྲིསོ་ཁྱིསྒྲི
ཁྱིམོསྒྲི ་གོཞསྒྲི
གོཞསྒྲིསོ་དྲེགོདྲེནགོ ་མོགོ
མོ་གོ
ཡགོདོ། ”
ཅིསྤེསོ་ཏེང་ལསྤེན་རུང་གོསྒྲིསོ་དོསྤེ་ལྟར་བཤདོ།
“ དུསོ
རསྒྲི་སྐྱེསྤེ
སྐྱེསོ
སྤེ ་སྲོགོ
སྲོགོ
གོ ་ཆེགོསོ་
ཆེགོསོ་ལ་སྤྲདོ་
སྤྲདོ་པ།
ཁང་པ་ཉེསོགོ ་པའསྒྲི་སྟབསོ་ཀྱིསོསྒྲི “
། དུསོ་བསྟུན་འབྲོགོགོ་པ ”
རྣམོསོ་ལ་གོ
མོཉེམོ་ལསོ་ཁང་བཙུགོསོ་པའསྒྲི་རྗེསྤེསོ་སུ། འབྲོགོང་ལུང་ཞང་གོསྒྲི་ རསྤེར་ཕྱི་སྒྲིརལ
གོ ་དུ་འཚཚོ་བ་རལ
གོ ་བའསྒྲི་དུསོ་ཚདོཚོ ་ཇེ་སྤེརངསྒྲི ་ནསོ་ཇེ་སྤེརངསྒྲི ་དུ་ཕྱིནསྒྲི །
སྔོགོན་ཆེདོ་ཁྱིསྒྲིམོ་ཚང་གོཙོཚོ་ཡསྒྲིན་པའསྒྲི་ཕྱུགོསོ་ལསོ་སྡེསྤེ་ཁགོ་དོགོ་རསྒྲིམོ་
ལགོ་འགོའསྒྲི་སྔོགོན་ལ་ཚཚེ་རསྒྲིང་འབུམོ་གྱིསྒྲིསོ་ཀྱིང་ཆེསྒྲི་ལསྤེན་རྫོགོང་ཐགོགོ་
གྱིསྒྲིསོ་ཐུན་མོགོང་གོསྒྲིསོ་ཚབ་བྱསོ་ཏེསྤེ། གོདོགོདོ་མོའསྒྲི་ཕྱུགོསོ་ལསོ་ནསོ་ དོང་ཀན་སུའུ་ཀྲིང་ཡསྤེ་གྲོགོང་ཁྱིསྤེར་ནསོ་སོགོ་སོགོར་ཁང་པ་རསྤེ་ཉེགོསོ། ཁགོསོ་
བུདོ་པའསྒྲི་འབྲོགོང་ལུང་ཞང་གོསྒྲི་མོསྒྲི་རྣམོསོ་ཀྱིསྒྲིསོ་འཚཚོ་བ་གོསོར་པ་ བཤདོ་རྒྱུར།“ གྲོགོང་ཁྱིསྤེར་དུ་བསྡེདོ་ན། བྱསྒྲིསོ་པ་སློགོབ་གྲྭར་འགྲོགོ་བ་
ཞསྒྲིགོ་ལ་ཚཚོདོ་ལྟ་བྱསྤེདོ་མོགོགོ་བརྩིམོསོ།
དོང་། རྒན་རྒགོན་ཚཚོསོ་སྨིན་པར་སྟགོན་པ་སོགོགོསོ་ལ་སྟབསོ་བདོསྤེ་མོསྒྲི་
ལགོ་ན22ཡསྒྲིན་པའསྒྲི་ཆེགོསོ་སྐྱེབསོ་མོཐགོ་འབྲོསྒྲིང་མོཐར་ཕྱིསྒྲིན་རྗེསྤེསོ་ ཉུང་བ་ཞསྒྲིགོ་ཡགོདོ་པར་མོ་ཟདོ། ལགོ་ཆུང་ཚཚོསོ་དོ་དུང་ཞགོར་ལསོ་
ཕྱིསྒྲིར་འབྲོགོང་ལུང་ཞང་ལ་ཡགོང་སྟསྤེ། མོསྤེསོ་པགོ་ཚཚོ་དོང་གོཏེན་ནསོ་མོསྒྲི་ གོཉེསྤེར་ཏེསྤེ་ཡགོང་སྒོགོ་འཚཚོལ་ཐུབ། ”

ཆེགོསོ་སྐྱེབསོ་ཀྱིསྒྲིསོ་བཤདོ་རྒྱུར།“ ནགོར་ལུགོ་མོཉེམོ་ལསོ་ཁང་
ལ་སྤྲདོ་རྗེསྤེསོ། ང་རང་བླགོ་བདོསྤེ་བར་གྱུར། ལགོ་ཆུང་ཚཚོསོ་རང་ཉེསྒྲིདོ་
བཅིསྒྲིངསོ་འགྲོགོལ་བྱསོ་ཏེ་སྤེ ལསོ་དོནགོ ་ཞགོ
སྒྲི ་བསྒྲུབ་ན་འགྲོསྒྲིགོ ”
སྲོསྒྲིདོ་ཇུསོ་སྙོགོམོསོ་སྒྲིསྒྲིགོ་དོང་། སྲོསྒྲིདོ་གོཞུང་གོསྒྲིསོ་རགོགོསོ་སྐྱེགོར་
བྱསོ་པ་ལ་བརྟེསྤེན་ནསོ། འབྲོགོང་ལུང་ཞང་གོསྒྲི་འབྲོགོགོ་པ་མོང་ཚཚོགོསོ་
ཀྱིསྒྲིསོ་སྔོགོན་ཆེདོ་ཀྱིསྒྲི་འཚཚོ་བ་སྐྱེསྤེལ་སྟངསོ་བསྒྱུར་བ་དོང་། འཚཚོ་བའསྒྲི་ལྟ་
ཚུལ་བསྒྱུར་བ་དོསྤེསོ། དོགོན་དོངགོསོ་ཐགོགོ་མོསྒྲིའསྒྲི་བྱ་སྤྱོགོདོ་ཀྱིསྒྲིསོ་རང་བྱུང་
ཁགོར་ཡུགོ་ལ་གོནགོདོ་འཚཚེ་གོཏེགོང་ཚདོ་ཇེསྤེ་ཉུང་དུ་སོགོང་སྟསྤེ། འབྲོགོང་ལུང་
ཞང་གོ་སྒྲི སྐྱེ་སྤེ ཁམོསོ་སྲུང་སྐྱེབགོ ་ལ་སྐུལ་འདོསྤེདོ་བཏེང་ཡདོགོ །།
ཆུཆུ་་དོཔགོ
དོཔགོན6གོསྒྲིསོ་བ་ལྡསྒྲི
ལྡངསྒྲི ་ཆུཆུ་་བགོ
བརགོ ་སྲུང་
སྲུང་སྐྱེགོ
སྐྱེབགོ ་བྱསོ་
བྱསོ་པ།
ཚཚེ་རསྒྲིང་འབུམོ་ཚང་ནསྒྲི་བ་ལྡསྒྲིང་ཆུ་བགོ་དོང་བར་ཐགོ་སྨིསྒྲི་བརྒྱ་ཕྲོགོ་
འགོའ་ལསོ་མོསྤེདོ་པསོ། ཁགོ་ཚང་གོསྒྲི་སྒོགོ་ཁར་འགྲོསྤེང་ན། བ་ལྡསྒྲིང་ཆུ་བགོའ འི་
ཆུ་རྒྱུདོ་མོཐགོང་ཐུབ། འབྲོགོང་ལུང་ཞང་གོསྒྲི་མོསྒྲི་རྣམོསོ་བཞུར་རྒྱུན་རསྒྲིང་
བའསྒྲི་ཆུ་བགོ་འདོསྒྲི་ལ་བརྩིསྤེ་བ་ཟབ་མོགོ་ཞསྒྲིགོ་ཡགོདོ་པར་མོ་ཟདོ། རསྒྲིམོ་གྱིསྒྲིསོ་
རསྒྲི་བཀུར་ཆུ་གོཅིསྤེསོ་ཀྱི་སྒྲི རགོ
སྒྲི ་གོནསོ་སྲོལ
གོ ་རྒྱུན་གྲུབ་ཡདོགོ །
“ ང་རང་ཞང་སྲོདོསྒྲི ་གོཞུང་དུ་ཡངགོ ་ནསོ་ལ་གོ ང6གོ ལ་བྱ་བ་བསྒྲུབསོ་
པའསྒྲི་རསྒྲིང་ལ། མོང་ཚཚོགོསོ་ཀྱིསོ
སྒྲི ་བ་ལྡསྒྲིང་ཆུ་བགོའ འའི་ གྲོམོ་དུ་གོདོ་སྙོསྒྲིགོསོ་
འཕེསྤེན་པའསྒྲི་གོནསོ་ཚུལ་མོཐགོང་མོ་མྱོགོང་། མོང་ཚཚོགོསོ་ལ་བ་ལྡསྒྲིང་ཆུ་
བགོ ར ་སྲུང་སྐྱེགོ བ ་བྱསྤེ དོ ་པའསྒྲི ་ ཧུར་བརྩིགོ ན ་རང་བཞསྒྲི ན ་ལྡན་་པ་
དོང་། འདོསྒྲི་ནསྒྲི་བ་ལྡསྒྲིང་ཆུ་བགོའ་འི འབྱུང་ཡུལ་དུ་སྐྱེསྤེ་ཁམོསོ་ཁགོར་ཡུགོ་
ལསྤེ གོ སོ་པགོ ་ སྲུང་འཛིའི ན ་ཐུབ་པའསྒྲི ་ རྒྱུ་རྐྱེསྤེ ན ་གོཙོཚོ ་ བགོ འ ་འི གྲོསོ་
ཡསྒྲིན། ”
ཞསྤེསོ་ཏེང་ལསྤེན་རུང་གོསྒྲིསོ་དོསྤེ་ལྟར་བཤདོ།
ལགོ་འདོསྒྲི་དོགོ་གོསྒྲི་རསྒྲིང་ལ། འབྲོགོང་ལུང་ཞང་གོསྒྲིསོ་ཆུ་དོཔགོན་ལམོ་
ལུགོསོ་གོཏེན་འབསྤེབསོ་བྱསོ་ཏེསྤེ། ཞང་ཏེང་ཨུའསྒྲི་ཧྲུའུ་ཅིསྒྲིསོ་སྤྱོསྒྲི་ཁྱིབ་ཆུ་
དོཔགོན་གྱིསྒྲི་འགོན་ཁུར་བ་དོང་། སྡེསྤེ་བ་སོགོ་སོགོའ འི་ཏེང་ཀྲིསྒྲི་པུའུ་ཧྲུའུ་ཅིསྒྲིསོ་ཆུ་
དོཔགོན་གྱིསྒྲི་འགོན་ཁུར་བ་རདོསྤེ ། གོཏེན་འབསྤེབསོ་ལྟར། བ་ལྡངསྒྲི ་ཆུ་བའགོ འི་
འབྱུང་ཡུལ་གྱིསྒྲི་ཆུ་དོཔགོན6གོསྒྲིསོ་ཟླ་རསྤེར་བཞུར་རྒྱུདོ་ཀྱིསྒྲི་ཞང་ཡགོངསོ་ལ་
ཁསྤེབསོ་པའསྒྲི་བ་ལྡངསྒྲི ་ཆུ་བརགོ ་ཉུང་ནའང་སྐརགོ ་ཞབསྒྲི ་ཐངསྤེ སོ1རསྤེ་བྱདོསྤེ ་དོགོགོསོ།
ཆུ་དོཔགོན་རྣམོསོ་ཀྱིསྒྲི་སྣེསྤེ་ཁྲིསྒྲིདོ་འགོགོ འབྲོགོང་ལུང་ཞང་གོསྒྲི་གོགོང་འགོགོ་
ཚང་མོར་མོགྱིགོགོསོ་མྱུར་ངང་ཆུ་བརགོ ་དོགོའ་ཞནསྤེ ་ཆེ་སྤེ ཞངསྒྲི ་། ཆུ་བརགོ ་གོཅིསྤེསོ་
སྐྱེགོང་བྱདོསྤེ ་པའསྒྲི་གོམོགོ སོ་སྲོལ
གོ ་ཡགོ་པ་གོ ཞགོ
སྒྲི ་ཆེགོསོ་སོངགོ ་།
སྤེསྤེན་མོ་སྡེསྤེ་བའསྒྲི་འབྲོགོགོ་དོམོངསོ་ཚཚོ་རྫོསྒྲི་བགོར་མོ་སོགོང་སྔོགོན་ལ།
ལུསོ་ལ་ཁུགོ་མོ་ཞསྒྲིགོ་འདོགོགོསོ་ཀྱིསྒྲིན་ཡགོདོ་ལ། དོསྤེ་ནསྒྲི་ཆེསྤེདོ་དུ་ཆུ་ལམོ་
ཁྲིགོདོ་ཀྱིསྒྲི་གོདོ་སྙོསྒྲིགོསོ་འཐུ་ཆེསྤེདོ་རསྤེདོ། རྫོསྒྲི་བགོ་བྱསྤེདོ་པའསྒྲི་སྐབསོ་སུ། རསྒྲི་
སྐྱེསྤེསོ་སྲོགོགོ་ཆེགོསོ་ལ་གོནགོདོ་འཚཚེ་གོཏེགོང་བ་དོང་། འདྲེགོགོསོ་སློགོང་མོསྒྲི་
རུང་བ་རྣམོསོ་སྡེསྤེ་སྲོགོལ་དོམོངསོ་ཆེསྒྲིངསོ་ཀྱིསྒྲི་ཁྲིགོདོ་དུ་བྲོསྒྲིསོ་ཡགོདོ་པསོ།
སྡེསྤེ་དོམོངསོ་ཀྱིསྒྲི་བྱ་སྤྱོགོདོ་གོཅུན་ཐབསོ་ཤསྒྲིགོ་ཏུ་གྱུར།
ཚཚེ་རསྒྲིང་འབུམོ་གྱིསྒྲིསོ་བཤདོ་རྒྱུར། འདོསྒྲི་ལྟ་བུའསྒྲི་སྲུང་སྐྱེགོབ་བྱསྤེདོ་
ཐབསོ་ཤསྒྲིགོ་ཡགོདོ་པསོ། ལགོ་འདོསྒྲི་དོགོ་གོསྒྲི་རསྒྲིང་ལ་བ་ལྡསྒྲིང་ཆུ་བགོའ་འི
འགྲོམོ་ངགོགོསོ་གོཉེསྒྲིསོ་ཀྱིསྒྲི་རསྒྲི་སྐྱེསྤེསོ་སྲོགོགོ་ཆེགོསོ་མོངགོན་གོསོལ་གྱིསྒྲིསོ་ཇེསྤེ་
མོང་དུ་གྱུར་ཏེསྤེ། རསྒྲི་སྐྱེསྤེསོ་སྲོགོགོ་ཆེགོསོ་ཀྱིསྒྲིསོ་ཆུ་བགོའ་འིཕེར་ངགོགོསོ་སུ་ཆུ་
འཐུང་བཞསྒྲིན་པ་དོང་། འབྲོགོགོ་པའསྒྲི་སྒོགོ་ཕྱུགོསོ་ཚཚོསོ་ཆུ་བགོའ་འི ཚུར་
ཕྱིགོགོསོ་སུ་ཆུ་འཐུང་བཞསྒྲིན་པའསྒྲི་ལྗོངགོ སོ་རྣམོ་རྒྱུན་དུ་མོཐགོང་ཐུབ་ལ། དོསྤེ་
ཚཚོསོ་ཆུ་བགོའ འི་ཕེ་རགོལ་དོང་ཚུ་རགོལ་ནསོ་ཕེར་ཚུར་ལ་ལྟ་བཞསྒྲིན། གོཅིསྒྲིགོ་
གོསྒྲིསོ་གོཅིསྒྲིགོ་ལ་གོནགོདོ་པ་མོ་སྒྲི གོཏེགོང་བར་གོནསོ་ཡདོགོ །
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