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ཡུལ་སྐོརོརོ།

འདོན་ཐེངས539པ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། དཔལ་ཆེན།

((20222022ལོབྱོའ འིལོབྱོའ འི་་ཟླཟླ88པོའགྱིཔོའགྱི་་ཚཚེསོཚཚེསོ55ཉིགྱིནིཉིགྱིནི་་གྱིགྱིགྱིགྱི་་པོརིཔོརི་་ངབྱོསོངབྱོསོ2121པོརིཔོརི་་མཐུདེམཐུདེ་་པོཔོ))
དེརྗེརི་རྗེརྗེ་མགྱི་ཏྲ་ཛོཛོ་ཀགྱི་དེང་ཁོ་ཆརྗེ ་པོཎི་ཆརྗེནི། པོཎི་ཆརྗེནི་བུ་དྷ་ཤྲཱིགྱི ་
སོབྱོགོསོ་རྒྱ་གོརི་གྱིགྱི་པོཎི་གྲུབ་མང་པོབྱོ་བྱབྱོནི་མྱོབྱོང་བརི་བཤེདེ།
གོབྱོང་དུ་བརྗེབྱོདེ་ཟགྱིནི་པོ་ལྟརི་པོ་སྣམ་ནིསོ་ནུབ་ཕྱོབྱོགོསོ་སུ་སྤྱིགྱི་
ལོརྗེ50ལྷགོ་སོབྱོང་ནི་གོཞིགྱིསོ་ཀ་རྩརྗེའགྱི ་རྫོབྱོང་ཁོབྱོངསོ་སུ་སླརྗེབསོ་
སོརི། ཞི་ལུ་དེགོབྱོནི་བྱ་བ་ལུང་པོ་ཁོ་བྱང་དུ་བསྟོནི་པོ་ཞིགྱིགོ་
གོགྱི་ལུང་མཐིགྱིལོ་དུ་ཆགོསོ་འདུགོ དེརྗེ་ནིགྱི ་ལྕེརྗེ་བཙུནི་ཤེརྗེསོ་རིབ་
འབྱུང་གོནིསོ་ཀྱིགྱིསོ་བཏོབ་ཅགྱིང་གོཙུགོ་ལོགོ་ཁོང་ནིགྱི་རྩགྱི་སྔབྱོནི་
པོབྱོ ་ཅནི ་ལོ ་ཐིབྱོགོ ་ལྗོང ་འབྱོདེ ་ཐིགྱིབ ་པོའགྱི ་གོཡུ ་ཕུབ ་ཅནི ་རྒྱ ་
ལུགོསོ་སུ་བཞིརྗེངསོ་པོརི་གྲོགོསོ་ཤེགྱིང་། སྐུ་རྟེརྗེནི་གོཙཛོ་བབྱོ ་ལོ་
ལྕེརྗེ་བཙུནི་གྱིགྱིསོ་རྒྱ་གོརི་ནིསོ་དྲངསོ་པོའགྱི་ཁོ་སོརྤ་ཎིགྱི་དེང་བུ་
སྟོབྱོནི་གྱིགྱི་ཐུབ་དེབང་གོསོརྗེརི་སྐུ། བྱམསོ་པོ་དེང་གོསོང་འདུསོ་
གོསོརྗེརི་སྐུ་སོབྱོགོསོ་ཡིགྱིནི་པོ་དེང་། ལྡརྗེབསོ་རིགྱིསོ་ལོ་བལོ་བྲགྱིསོ་
སོངསོ་རྒྱསོ་སྟོབྱོང་དེང་ཀརྨ་རིང་བྱུང་རྡོབྱོ་རྗེརྗེསོ་བཀབྱོདེ་པོ་ལྟརི་

གྱིགྱི་ནིང་བསྟོནི་སྐྱེརྗེསོ་རིབསོ་བརྒྱ་པོ་སོབྱོགོསོ་གྲོགོསོ་ཆརྗེ་བརི་
བཤེདེ། གོསུང་རྟེརྗེནི་ལོ་བཀའ་འགྱུརི་དུ་སྣརི་ཐིང་བཀའ་
བསྟོནི་བྲགྱིསོ་མ་དེང་སྣརི་ཐིང་པོརི་མའགྱི་པོརི་ཕུདེ། ཞི་ལུ་སྐུ་
ཞིང ་གྲོགོསོ་པོ ་རྒྱལོ་མཚནི་གྱིགྱིསོ ་བཞིརྗེངསོ་པོའགྱི ་བཀའ་
བསྟོནི་གོསོརྗེརི་བྲགྱིསོ་མ་སོབྱོགོསོ་བཞུགོསོ་ཡིབྱོདེ ་དེབྱོ །། ཐུགོསོ་
རྟེརྗེ ནི ་ལོ ་བྱང ་ཆུབ ་མཆབྱོདེ ་རྟེརྗེ ནི ་གོཙཛོསོ ་ཤེགྱིནི ་ཏུ ་མང ་པོབྱོ ་
བཞུགོསོ ་པོསོ ་གོཞིནི ་ལོསོ ་ཤེརྗེསོ ་པོརི ་བྱའབྱོ །། ཞི ་ལུའགྱི ་
འཁྲིགྱིསོ་སུ་ལོབྱོ ་སྟོབྱོནི་རྡོབྱོ ་རྗེརྗེ ་དེབང་ཕྱུགོ་གོགྱིསོ་བཏོབ་པོའགྱི་རྒྱནི་
གོབྱོང་དེང་དེརྗེ ་དེང་ཐིགོ་མགྱི ་རིགྱིང་བའགྱི ་རིགྱི ་ཕུགོ་ཅགྱིགོ་ཏུ་བུ་སྟོབྱོནི་
རིགྱིནི་པོབྱོ ་ཆརྗེའགྱི ་གོདེནི་སོ་ཞི་ལུ་རིགྱི ་ཕུགོ་བྱ་བ་ཡིབྱོདེ་ལོ། ཞི་ལུ་
ཆགོསོ་སོའགྱི ་ལུང་པོ་དེརྗེའགྱི ་ཕུ་ལོ་ཀབྱོ ་བྲགོ་པོ་བསོབྱོདེ་ནིམསོ་
རྒྱལོ་མཚནི་གྱིགྱི་བཞུགོསོ་ཡུལོ་སོབྱོགོསོ་ཡིབྱོདེ་པོརི་བཤེདེ། ཞི་
ལུ་ནིསོ་ནུབ་ཏུ་ཕྱོགྱིནི་ནི་ཕེགོ་གྲུ་དེང་གོཙང་པོའགྱི ་དེཔོབྱོནི་པོབྱོ ་
རིགྱིམ་བྱབྱོནི་གྱིགྱི ་སྲིགྱིདེ་ཀྱིགྱི ་ཡིབྱོ ་ལོང་རྒྱསོ་སོའགྱི ་གོནིསོ་གོཞིགྱིསོ་ཀ་

བསོམ་འགྲུབ་རྩརྗེ་བྱ་བ་ཡིབྱོདེ་ཅགྱིང་། དེརྗེ་ནིགྱི་ཏོའགྱི་སོགྱི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་
རྒྱལོ་མཚནི་གྱིགྱིསོ་རྫོབྱོང་ཆརྗེནི་བཅུ་གོསུམ་བརྩགྱིགོསོ་པོའགྱི་རྟེགྱིང་
མ་ཡིགྱིནི་ལོ། དེརྗེའགྱི ་འཁྲིགྱིསོ་སུ་སྤྱིགྱི་ལོབྱོ1447ལོབྱོརི་རྒྱལོ་བ་དེགོརྗེ་
འདུནི་གྲུབ་ཀྱིགྱིསོ་བཏོབ་པོའགྱི ་བཀྲ་ཤེགྱིསོ་ལྷུནི་པོབྱོ ་བྱ་བ་དེརྗེ ་
ཉིགྱིདེ་ཡིབྱོདེ་དེབྱོ།།གོཞིགྱིསོ་ཀ་བསོམ་འགྲུབ་རྩརྗེའགྱི་ཤེརི་ཕྱོབྱོགོསོ་ནི་
མྱོང་སྨདེ་ཀྱིགྱི ་མདེའ་ཡུ་བ་གོདེབྱོང་བྱ་བ་ཡིབྱོདེ་ཅགྱིང་། དེརྗེརི་ལོབྱོ ་
ཆརྗེནི་བབཻ ་རིབྱོ ་ཙ་ནི་དེང་བུ་སྟོབྱོནི་རིགྱིནི་པོབྱོ ་ཆརྗེའགྱི ་བླ་མ་རྒུ་རུ་པོ།
བསོམ་སྡིགྱིངསོ་དེགོབྱོནི་འདེརྗེབསོ་པོ་པོབྱོ ་མྱོང་སྨདེ་གོཅུང་པོ་
སོབྱོགོསོ་འཁྲུངསོ་པོརི་བཤེདེ་ཅགྱིང་། གོནིསོ་འདེགྱི ་ནིསོ་མྱོང་
གོགྱི་གོཙང་ཆབ་སྔབྱོནི་མབྱོ་ཉིགྱིདེ་ཡིརི་ཀླུང་གོཙང་པོབྱོ་དེང་འདྲརྗེསོ་
པོསོ་ནི་མྱོང་ཡུལོ་གོསོརྗེརི་གོཞུང་རིགྱིང་མབྱོའ འི་ཡུལོ་གྲུ་ཡིང་འདེགྱི་
ལོ་ཐུགོ་པོ་ནིསོ་རྫོབྱོགོསོ་སོབྱོ། །

དེབྱརི་ཁོརི། རྨ་ལྷབྱོ་བབྱོདེ་རིགྱིགོསོ་རིང་སྐྱེབྱོང་ཁུལོ་གོཅནི་ཚ་
རྫོབྱོང་སྣང་རི་ཞིང་བདེརྗེ་སྐྱེགྱིདེ་སྡིརྗེ་བ་ནིགྱི་གོཡུ་ལོབྱོ་ཐིགོསོ་སུ་བཀྲ་བའགྱི་
སྡིབྱོང་བབྱོསོ་བརྒྱནི་ཡིབྱོདེ། ཁོབྱོདེ་ཡིངསོ་ཤེགྱིང་ངབྱོསོ་སྙབྱོམསོ་པོའགྱི་གྲོབྱོང་
གོསོརྗེབ་བགྲོབྱོདེ་ལོམ་གྱིགྱི་འགྲོམ་གོཉིགྱིསོ་སུ། ཁྱདེ་ཆབྱོསོ་མངབྱོནི་པོརི་
གོསོལོ་བའགྱི་བབྱོདེ་མགྱིའགྱི་གོཞིགྱིསོ་ཁྱགྱིམ་མང་པོབྱོ་གྲོལོ་ཕྲེརྗེང་བསྒྲིགྱིགོསོ་ཤེགྱིང་
སྡིརྗེ་མགྱི་རྣམསོ་ཀྱིགྱིསོ་བཏོབ་པོའགྱི་ལོབྱོགོ་གོརི་མརྗེ་ཏོབྱོགོ་གོགྱིསོ་བདེརྗེ་སྐྱེགྱིདེ་སྡིརྗེ་
བ་སྔརི་བསོ་གོསོབྱོནི་ཉིམསོ་ལྡནི་པོ་ཞིགྱིགོ་ཏུ་བཏོང་ཡིབྱོདེ།
གོཟའ་མཇུགོ་གོགྱི་ཞིབྱོགོསོ་པོརི། སྡིརྗེ་མགྱི་ལྷ་སྲུང་སྐྱེགྱིདེ་རིང་

ཁྱགྱིམ་ནི་ལོསོ་ལོ་བྲརྗེལོ་བཞིགྱིནི་ཡིབྱོདེ་དེརྗེ། གོཙང་སྦྲ་བྱརྗེདེ་པོ་དེང་སྣབྱོདེ་
ཅ་ལོགོ་བཀྲུསོ་ནིསོ་ཟ་མ་ཟ་རུ་ཁོ་ཆདེ་བཞིགོ་ཡིབྱོདེ་པོའགྱི་ཡུལོ་
སྐབྱོརི་པོ་རྣམསོ་ལོ་ཞིགྱིང་ཁྱགྱིམ་གྱིགྱི་ཟསོ་མཆབྱོགོ་ངབྱོ་མ་འདྲརྗེནི་པོརི་གྲོ་
སྒྲིགྱིགོ་བྱརྗེདེ་ཀྱིགྱིནི་འདུགོ

“གྲོབྱོང་གོསོརྗེབ་ཡུལོ་སྐབྱོརི་ཇེརྗེ་བཟང་ནིསོ་ཇེརྗེ་བཟང་དུ་སོབྱོང་
བསོ་ང་ཚཛོསོ་རིང་ཚང་གོགྱི་སྒབྱོ་ཁོ་རུ‘ཡུལོ་སྐབྱོརི་ཟ་མ’ཟ་ཐུབ་
པོརི་གྱུརི། ཉིརྗེ་བའགྱི་ལོབྱོ ་འགོའགྱི་སྔབྱོནི་ལོ་འདེགྱི་ལྟ་བུ་ཞིགྱིགོ་ཡིགྱིདེ་
ལོའང་དྲནི་མ་མྱོབྱོང་། ”བྱརྗེ་ཐིང་ནིསོ་ཉིགྱི་མརི་ལྡརྗེ་བ་དེང་སྒབྱོ་ཁོ་
ནིསོ་ཤེ་སྲིརྗེགོ་པོ། བྱགྱིསོ་པོའགྱི་རྩརྗེདེ་རིརི་འདུ་བ་སོབྱོགོསོ་བདེརྗེ་སྐྱེགྱིདེ་
སྡིརྗེ་བ་ནིགྱི་གོཞིགྱིསོ་དེམངསོ་ཡུལོ་སྐབྱོརི་པོ་རྣམསོ་ཀྱིགྱིསོ་གུང་གོསོརྗེང་
ཉིགྱིནི་མབྱོ་ཉིརྗེ་འགྲོམ་དུ་རིབྱོལོ་བའགྱི་གྲོབྱོང་གོསོརྗེབ་ཀྱིགྱི་སྐྱེརྗེ་ཁོམསོ་ཡུལོ་
སྐབྱོརི་གོནིསོ་མཆབྱོགོ་ཅགྱིགོ་ཏུ་གྱུརི་ཡིབྱོདེ་ལོ། ལྷ་སྲུང་སྐྱེགྱིདེ་ཀྱིགྱི“ཕྱུགོ་
བསྒྱུརི་གྱིགྱི་སྒརྗེའུ་ཁུང”དུའང་གྱུརི་ཡིབྱོདེ།
སྔབྱོནི་ཆདེ་གོཅནི་ཚ་རྫོབྱོང་ནིགྱི་རྒྱལོ་ཁོབ་ཀྱིགྱིསོ་གོཏོནི་འཁོརྗེལོ་

བྱསོ་པོའགྱི་དེབུལོ་ནིགོ་རྫོབྱོང་ཞིགྱིགོ་ཡིགྱིནི། དེརྗེའགྱི་ཁོབྱོངསོ་སུ་དེབུལོ་
ནིགོ་ཞིང་དེང་གྲོབྱོང་རྡོལོ6ཡིབྱོདེ། དེབུལོ་ཐིརི་འགོགོ་སྒྲིབྱོལོ་བྱསོ་པོའགྱི་
ཚུནི་དུ། ནིང་ཁོབྱོགོ་ཞིང་དེང་གོཅནི་ཚ་ཐིང་ཞིང་། སྟོབྱོང་སོབྱོ་ཞིང་
སོབྱོགོསོ་ཞིང་དེང་གྲོབྱོང་རྡོལོ7གྱིགྱི་སྡིརྗེ་བ30དེང་ཁྱགྱིམ་ཚང251། མགྱི946
རིང་བྱུང་ཆ་རྐྱེརྗེནི་ཞིནི་ཞིགྱིང་འགྲོགྱིམ་འགྲུལོ་སྟོབསོ་མགྱི་བདེརྗེ་བའགྱི་རིགྱི་མ་སོ་
ཁུལོ་དེང་ཁོ་བྲལོ་ཞིགྱིང་། རྨ་ཆུའགྱི་འགྲོམ་ངབྱོགོསོ་སུ་ཆགོསོ་ཡིབྱོདེ་པོའགྱི་
གོནིསོ་སྤོབྱོརི་ཡུལོ་མགྱིའགྱི་བཀབྱོདེ་སྒྲིགྱིགོ་སོ་གོནིསོ་ཏོརྗེ་བདེརྗེ་སྐྱེགྱིདེ་སྡིརྗེ་བརི་
གོནིསོ་སྤོརི་ཏོརྗེ། ཁོང་པོ་གོསོརི་པོ་དེང་གོཞིགྱིསོ་ཁྱགྱིམ་གོསོརི་པོའགྱི་
ནིང་དུ་འཚཛོ་བ་གོསོརི་པོ་རིབྱོལོ་མགོབྱོ་བརྩམསོ།
རིགྱི་སྔབྱོ་ཆུ་དྭངསོ་ཀྱིགྱི་སྐྱེརྗེ་ཁོམསོ་ལོརྗེགོསོ་ཆརི་བརྟེརྗེནི་ནིསོ།

བདེརྗེ་སྐྱེགྱིདེ་སྡིརྗེ་བསོ་ལྗོང་མདེབྱོགོ་ཐིབྱོནི་ལོསོ་གོཉིརྗེརི་བསོ་སྡིརྗེ་མགྱི ་
རྣམསོ་ཀྱིགྱི་ཐིབྱོབ་སྣང་དེང་སྐྱེགྱིདེ་སྣང་ཆརྗེསོ་ཆརྗེརི་འཕེརི།

“སྔབྱོནི་ཆདེ་རིགྱི་སྒང་གོགྱི་སོ་ཁོང་ནིང་དུ་འདུགོ་དེགོབྱོསོ་པོ་དེང་
ཁྱགྱིམ་མགྱི་གོང་བབྱོསོ་གྲོབྱོ་དེང་ཞིབྱོགོ་ཁོབྱོགོ་བཏོབ་ནིསོ་འཚཛོ་བ་རིབྱོལོ་

ཐིབསོ་བྱསོ་པོ་ཡིགྱིནི་ལོ། ཆུ་ལོརྗེནི་དུའང་དུསོ་ཚཛོདེ་གོསུམ་ལྷགོ་གོགྱི་
རིགྱི་ལོམ་དུ་འགྲོབྱོ་དེགོབྱོསོ་པོ་དེང་། གློབྱོགོ་བཀབྱོལོ་བ་དེང་སླབྱོབ་གྲྭརི་
འགྲོབྱོ་བ། ནིདེ་ལོ་ལྟ་བ་ཚང་མ་སྟོབསོ་བདེརྗེ་མགྱིནི། དེ་ལྟ་འདེགྱི་རུ་
གོནིསོ་སྤོརི་རྗེརྗེསོ། སྡིརྗེ་བའགྱི་ནིང་གོགྱི་སྐྱེརྗེ་ཁོམསོ་ཁོབྱོརི་ཡུགོ་མཛོཚེསོ་
པོསོ་རིང་ཉིགྱིདེ་ཀྱིགྱིསོ་ཀྱིང་ཞིགྱིང་པོའགྱི་སྤྲོབྱོ་ཁྱགྱིམ་ཕྱོརྗེ་ཡིབྱོདེ། གུང་གོསོརྗེང་
ཉིགྱིནི་མབྱོ་རུ་ཡུལོ་སྐབྱོརི་པོ་རྒྱུནི་ཆདེ་མརྗེདེ་པོརི་ཐིབྱོནི་པོསོ། ཆརྗེསོ་
བཟང་དུསོ་ཉིགྱིནི་གོཅགྱིགོ་ལོ་སྒབྱོརི4000འཚཛོལོ་ཐུབ”ཅརྗེསོ་ཡུལོ་
སྐབྱོརི་ལོསོ་རིགྱིགོསོ་རྒྱུནི་ཆདེ་མརྗེདེ་པོརི་འཕེརྗེལོ་རྒྱསོ་སུ་སོབྱོང་སྟོརྗེ་
འཚཛོ་བརི་འགྱུརི་ལྡབྱོགོ་བྱུང་བའགྱི་སྐབྱོརི་གློརྗེང་དུསོ་ལྷ་སྲུང་སྐྱེགྱིདེ་ཀྱིགྱིསོ་
མང་པོབྱོ་ཞིགྱིགོ་བཤེདེ་སོབྱོང་།
བདེརྗེ་སྐྱེགྱིདེ་སྡིརྗེ་བའགྱི་རྗེརྗེསོ་མཐུདེ་ཐིབྱོནི་ལོསོ་གོསོབྱོ་སྐྱེབྱོང་དེང་རྒྱ་

བསྐྱེརྗེདེ་པོ་དེང་། མང་ཚཛོགོསོ་གོནིསོ་སྤོབྱོརི་ཐུབ་པོ་དེང་སྡིབྱོདེ་
ཚུགོསོ་པོ། ལོསོ་རྒྱུ་ཡིབྱོདེ་པོ། ཕྱུགོ་པོབྱོརི་འགྱུརི་བ་བཅསོ་ཀྱིགྱི་ཆརྗེདེ་
དུ། གོཅནི་ཚ་རྫོབྱོང་ཏོང་ཨུ་དེང་རྫོབྱོང་སྲིགྱིདེ་གོཞུང་གོགྱིསོ་མགོབྱོ་
ཚུགོསོ་སོ་མཐིབྱོནི་པོབྱོ་ནིསོ་འཆརི་གོཞིགྱི་བཀབྱོདེ་པོ་དེང་། རྨ་ཆུའགྱི་
མཛོཚེསོ་ལྗོབྱོངསོ་ཁུལོ་དེང་འགྲོགྱིམ་འགྲུལོ་སྟོབསོ་བདེརྗེ་སོབྱོགོསོ་ཀྱིགྱི་
ལོརྗེགོསོ་ཆརི་བརྟེརྗེནི་ནིསོ། གྲོབྱོང་གོསོརྗེབ་ཡུལོ་སྐབྱོརི་གྱིགྱི་ཐིབྱོནི་ལོསོ་
ལོསོ་གོཞིགྱི་བསྐྲུནི། དེབུལོ་སྐྱེབྱོརི་ཐིབྱོནི་ལོསོ་ཀྱིགྱི་འཕེརྗེལོ་རྒྱསོ་ལོ་
སྐུལོ་འདེརྗེདེ་གོཏོབྱོང་བ་དེང་དེབུལོ་ཕེབྱོངསོ་མང་ཚཛོགོསོ་ཀྱིགྱི་ཡིབྱོང་སྒབྱོ་
ཇེརྗེ་མང་དུ་གོཏོབྱོང་བ་དེམགྱིགོསོ་འབརྗེནི་བྱསོ་ཏོརྗེ། སྡིརྗེ་བའགྱི་ནིང་གོགྱི་
ཡུལོ་སྐབྱོརི་རྨང་གོཞིགྱི་སྒྲིགྱིགོ་བཀབྱོདེ་འཛུགོསོ་སྐྲུནི་བྱརྗེདེ་ཤུགོསོ་ཇེརྗེ་
ཆརྗེརི་བཏོང་། སྔ་གོཞུགོ་ཏུ་སྤྲོབྱོ་གོསོརྗེང་ཐིང་ཆརྗེནི་དེང་གྲུ་ཁོ། སྒརྗེརི་
བསྐབྱོརི་ཡུལོ་སྐབྱོརི་གྱིགྱི་སྒརི་སོ། བྱརྗེ་ཐིང་། བགོ་ལྭ་པོརི་ལོརྗེནི་རྟེརྗེནི་
གོཞིགྱི། མརྗེ་ཏོབྱོགོ་ཐིང་། ཞིགྱིང་ལོསོ་ཉིམསོ་ལོརྗེནི་རྟེརྗེནི་གོཞིགྱི། ཞིབྱོརི་
ཟསོ་ཐིང་ཆརྗེནི་སོབྱོགོསོ་ཀྱིགྱི་ཡུལོ་སྐབྱོརི་ཐིབྱོནི་ལོསོ་ལོསོ་གོཞིགྱི་ལོརྗེགོསོ་
འགྲུབ་བྱུང་བསོ། གོནིསོ་བརྗེརྗེ་ཡུལོ་སྤོབྱོརི་དེང་གྲོབྱོང་གོསོརྗེབ་དེརི་
སྤོརྗེལོ། རིགྱིགོ་གོནིསོ་ཡུལོ་སྐབྱོརི་མཉིམ་འདྲརྗེསོ། སྤྱིགྱི་ཚཛོགོསོ་དེབྱོ་དེམ་
དེང་མགྱི་རིགྱིགོསོ་མཐུནི་སྒྲིགྱིལོ་ཡིརི་ཐིབྱོནི་བཅསོ་ཀྱིགྱི་དེཔོརྗེ་སྟོབྱོནི་ཁུལོ་དུ་
བསྐྲུནི་ནིསོ་སྡིརྗེ་མགྱི་རྣམསོ་ལོསོ་ཀརི་ཞུགོསོ་པོའགྱི་ལོསོ་རྐང་འདེབྱོནི་
སྤྲོབྱོདེ་བྱསོ་དེང་བྱརྗེདེ་མུསོ་སུ་ཡིབྱོདེ།

“ ཉིརྗེ་ཆརི། ངསོ་ལྟགོ་རྒྱབ་ཀྱིགྱི་རི་སྐབྱོརི་དེང་མཁོབྱོ་མརྗེདེ་དུ་
བསྐྱུརི་བའགྱི་ཁོང་པོ་ཚང་མརི་གོཙང་སྦྲ་བྱསོ་ཏོརྗེ། ཡུལོ་སྐབྱོརི་པོའགྱི་
འགྲུལོ་ཁོང་དེང་ཟ་མ་སྲིརྗེགོ་སོ་བྱསོ་ཡིབྱོདེ། ”གྲོབྱོང་གོསོརྗེབ་ཡུལོ་
སྐབྱོརི་གྱིགྱིསོ་མགྱི་ཚཛོགོསོ་བསྡུསོ་པོསོ་སྡིརྗེ་བརི་ཡུལོ་སྐབྱོརི་དུ་ཡིབྱོང་
མཁོནི་ཇེརྗེ་མང་ནིསོ་ཇེརྗེ་མང་རིརྗེདེ། ཡུལོ་སྐབྱོརི་པོའགྱི་སྤུསོ་ལོརྗེགོསོ་
ཡུལོ་སྐབྱོརི་དེང་ཕེ་བུའགྱི་ཡུལོ་སྐབྱོརི། ཉིརྗེ་འཁོབྱོརི་ཡུལོ་སྐབྱོརི་བཅསོ་ཀྱིགྱི་

དེགོབྱོསོ་མཁོབྱོ་གོསོརི་པོ་བསྐང་ཆརྗེདེ། ལྷ་སྲུང་སྐྱེགྱིདེ་ཀྱིགྱིསོ་ཞིགྱིང་པོའགྱི་
སྤྲོབྱོ་ཁྱགྱིམ་གྱིགྱི་རྨང་གོཞིགྱིའགྱི་སྒྲིགྱིགོ་བཀབྱོདེ་དེང་ཞིབསོ་ཞུ་ཆུ་ཚདེ་སྔརི་
བསོ་མཐིབྱོརི་འདེརྗེགོསོ་བཏོང་།

“ རྗེརྗེསོ་ཕྱོབྱོགོསོ་དེ་རུང་ནིམ་མཁོའགྱི་སྐརི་མརི་བལྟ་སོའགྱི་
ཁོང་པོ་དེང་སྒརི་རྒྱགོ་སོ་སོབྱོགོསོ་ལོསོ་རྒྱུ་ཡིགྱིནི་པོསོ། སྐབསོ་དེརྗེརི་
ང ་ཚཛོ ་སྡིརྗེ ་བརི་ཡིབྱོང ་མཁོནི་གྱིགྱི ་ཡུལོ་སྐབྱོརི ་པོ ་མང་པོབྱོ ་ཡིབྱོདེ ་
སྲིགྱིདེ། ”མ་འབྱོངསོ་པོའགྱི་འཆརི་གོཞིགྱི་གློརྗེང་སྐབསོ་ལྷ་སྲུང་སྐྱེགྱིདེ་ཀྱིགྱི་
མགྱིགོ་མདེངསོ་ལོ་རིརྗེ་བསོ་ཁོརྗེངསོ་འདུགོ
གྲོབྱོང་གོསོརྗེབ་ཇེརྗེ་མཛོཚེསོ་སུ་སོབྱོང་སྟོརྗེ་ཁྱགྱིམ་ཚང་ཕྱུགོ་པོབྱོརི་གྱུརི་

ཡིབྱོདེ་ནིའང་། སྐྱེརྗེ་ཁོམསོ་སྲུང་སྐྱེབྱོབ་ཀྱིགྱི་སྐྱེརྗེ་ལྡནི་སྦྲརྗེལོ་མཐུདེ་ལོ་
སྔརི་བསོ་གོཟབ་ནིནི་བྱརྗེདེ་དེགོབྱོསོ། བདེརྗེ་སྐྱེགྱིདེ་སྡིརྗེ་བསོ་རྒྱལོ་སྤྱིགྱིའགྱི་
སྐྱེརྗེ་ཁོམསོ་ཡུལོ་སྐབྱོརི་བྱ་ཡུལོ་བསྐྲུནི་པོའགྱི་དེམགྱིགོསོ་ཡུལོ་གྱིགྱིསོ་སྣརྗེ་
དྲངསོ་ནིསོ་གོབྱོ་རིགྱིམ་ལྡནི་པོའགྱི་ངང་འཆརི་གོཞིགྱི་བཀབྱོདེ་པོ་དེང་།
གྲོབྱོང་གོསོརྗེབ་ཡུལོ་སྐབྱོརི་དེང་སྐྱེརྗེ་ཁོམསོ་ཡུལོ་སྐབྱོརི་གྱིགྱི་མཐུནི་སྦྱོབྱོརི་
འཕེརྗེལོ་རྒྱསོ་ལོ་མཐིབྱོང་ཆརྗེནི་བྱསོ་པོ། སྡིརྗེ་མགྱི་རྣམསོ་ལོ་སྐྱེརྗེ་ཁོམསོ་
ཁོབྱོརི་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱེབྱོབ་བྱརྗེདེ་པོའགྱི་སླབྱོབ་གོསོབྱོ་དེང་ཁྲིགྱིདེ་སྟོབྱོནི་གྱིགྱི ་
ཤུགོསོ་ཚདེ་དེངབྱོསོ་གོནིསོ་ཇེརྗེ་ཆརྗེརི་བཏོང་སྟོརྗེ། སྡིརྗེ་མགྱི་རྣམསོ་ཀྱིགྱི་སྐྱེརྗེ་
ཁོམསོ་ཁོབྱོརི་ཡུགོ་ལོ་སྲུང་སྐྱེབྱོབ་བྱརྗེདེ་པོའགྱི་རིང་འགུལོ་རིང་བཞིགྱིནི་
དེང་ཧུརི་བརྩབྱོནི་རིང་བཞིགྱིནི་རྒྱུནི་ཆདེ་མརྗེདེ་པོརི་བསླངསོ།
སྐྱེརྗེ་ཁོམསོ་སྲུང་སྐྱེབྱོབ་ལོ་ཤུགོསོ་སྣབྱོནི་པོ་དེང་མཛོཚེསོ་སྡུགོ་གྲོབྱོང་

གོསོརྗེབ་བསྐྲུནི་པོ་བརྒྱུདེ་ནིསོ། ཡུལོ་སྐབྱོརི་ཕྱུགོ་འགྱུརི་གྱིགྱི་ལོམ་དུ་
བསྐྱེབྱོདེ་པོའགྱི་བདེརྗེ་སྐྱེགྱིདེ་སྡིརྗེ་བརི་སྔ་གོཞུགོ་ཏུ“རྒྱལོ་ཡིབྱོངསོ་གྲོབྱོང་གོསོརྗེབ་
ཡུལོ་སྐབྱོརི་གོཙཛོ་གོནིདེ་སྡིརྗེ་བ”དེང“ཀྲུང་གོབྱོའ འི་མཛོཚེསོ་སྡུགོ་སྤྲོབྱོ་གོསོརྗེང་
སྡིརྗེ་བ”“རྒྱལོ་ཡིབྱོངསོ་སྐྱེརྗེ་ཁོམསོ་རིགྱིགོ་གོནིསོ་གྲོབྱོང་གོསོརྗེབ”

“ཀྲུང་གོབྱོའ འི་གྲོངསོ་ཉུང་མགྱི་རིགྱིགོསོ་ཁྱདེ་ལྡནི་སྡིརྗེ་བ”“རྒྱལོ་ཁོབ་
ཀྱིགྱི་ནིགོསོ་ཚལོ་གྲོབྱོང་གོསོརྗེབ”སོབྱོགོསོ་ཀྱིགྱི་མཚནི་སྙནི་མང་པོབྱོ་ཐིབྱོབ།

“དེ་ལྟ། སྡིརྗེ་མགྱི་རྣམསོ་ཀྱིགྱི་སྐྱེརྗེ་ཁོམསོ་སྲུང་སྐྱེབྱོབ་ཀྱིགྱི་འདུ་ཤེརྗེསོ་
ཇེརྗེ་དྲགོ་ཏུ་སོབྱོང་ཡིབྱོདེ་པོསོ། ཁྱགྱིམ་ཚང་ཚང་མསོ་སྡིབྱོང་བབྱོ་བཙུགོསོ་
ཡིབྱོདེ། ”ཅརྗེསོ་སྔབྱོ་ལྗོང་ལྗོབྱོནི་ཤེགྱིང་གོགྱིསོ་གོཡིབྱོགོསོ་པོའགྱི་ཞིགྱིང་པོའགྱི་སྤྲོབྱོ་
ཁྱགྱིམ་ལོ་ལྟ་ཞིབྱོརི་དུ་ལྷ་སྲུང་སྐྱེགྱིདེ་ཀྱིགྱི་གོདེབྱོང་ལོ་འཛུམ་གྱིགྱིསོ་ཁོརྗེངསོ།
དེ་ལྟ། བདེརྗེ་སྐྱེགྱིདེ་སྡིརྗེ་བ་རུ་ཤེགྱིང་ལོམ་དེང་ཆུ་འཁོབྱོརི། ཀབྱོ་

གྲུ། ཤེགྱིང་གྲུ། ལྟདེ་མབྱོའ འི་རླངསོ་འཁོབྱོརི་སོབྱོགོསོ་ཆ་ཚང་དུ་
ཡིབྱོདེ། རྨ་ཆུའགྱི ་འགྲོམ་ངབྱོགོསོ་སུ་དེལོ་བུརི་བསྐྱེབྱོདེ་པོ་ནི་ཚ་
གོདུགོ་སོརྗེལོ་བའགྱི་དྲགྱི་བསོགྱིལོ་རླུང་བུ་ལྡང་བའགྱི་མཛོཚེསོ་སྡུགོ་གོགྱི་
ཡུལོ་ལྗོབྱོངསོ་དེརྗེ་དེགོ་ནིགྱི་ནིམ་ཡིང་སོརྗེམསོ་ནིསོ་བརྗེརྗེདེ་ཐིབསོ་
བྲལོ་བ་ཞིགྱིགོ་རིརྗེདེ། །

སྐྱེདེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོརོརོ་ལ་བརྟེདེན་ནས་བདདེ་སྐྱེསྐྱིད་ཀྱིསྐྱི་འཚོཚོ་བ་རོརོལ་བ།

   


