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ལྷོལྷོ་ཁའིའི་བོ ལྷོད་ཡིའིག་ཚགས་པར་
འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསོད་ནམས་དོན་འགྲུབ། ལག་བསྟར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཡེ་ཤེས་བཟང་མོ།

（པར་ངོས་དང་པོར་མཐུད）ཏང་འཛུགས་སྐྱོང་་་་་་་་་་
སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཁག་ལ་རྟོག་ཞིབ་གནང་བ་རེད།
གྲོང་ཨུད་རྒྱུན་ཨུ། དྲུང་ཆེ་ཧོ་ཕེ་ཡིས་རྟོག་ཞིབ་ནང་་་་་་་་་་
ཕེབས་རོགས་ཞུས།

གོང་དཀར་རྫོང་དགོན་སྟོད་གྲོང་རྡལ་གནས་གསར་
གྲོང་ཚོའི་ཉེ་འཁོར་དུ། ཞུས་ཁྲེང་ཚང་གིས་ཞིང་ནང་ངལ་
རྩོལ་བྱེད་བཞིན་པའི་བགྲེས་སོང་སྤེན་པ་དང་བཟའ་ཟླ་་་་
གཉིས་དང་མཛའ་བརྩེའི་གླེང་མོ་གནང་ཞིང་། ཁྱིམ་གྱི་་་་་་
ཡོང་འབབ་འགྲོ་གྲོན་དང་། ས་ཞིང་ཐོན་སྐྱེད་ཁེ་ཕན་་་་་་་་་
སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བཀའ་འདྲི་ཞིབ་ཕྲ་གནང་། བགྲེས་་
སོང་གིས་གསུངས་དོན། ད་ལྟའི་འཚོ་བ་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་
འདུག རེ་བ་གཞན་དག་མེད། སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་་་་་་་་
ཕིང་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གུང་ཁྲན་ཏང་ལ་ཐུགས་་་་
རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞུས་ཁྲེང་ཚང་གིས་གསན་རྗེས་ཐུགས་་་་་
དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོ་གནང་བ་མ་ཟད། ཁོང་ཚོ་ནང་མི་་་་་་་་་
ཚང་མའི་འཚོ་བ་ཉིན་རེ་ལས་མི་འདས་པར་ཡར་རྒྱས་་་་་་་
ཡོང་རྒྱུར་སྨོན་འདུན་ཞུས་གནང་།

ཕུ་ནུ་གྲོང་ཚོར། ཞུས་ཁྲེང་ཚང་གིས་ཏང་གི་ལོ་་་་་་་་་
རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་སློབ་གསོ་དང་དབུལ་སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་གྱི་་་་
གྲུབ་འབྲས་རྒྱ་སྐྱེད་སྲ་བརྟན་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཤང་གྲོང་་་་་་་་
དར་རྒྱས་གཉིས་འབྲེལ་མཐུད་ནུས་ལྡན། དེ་བཞིན་མང་་་
ཚོགས་ཀྱི་འབབ་འཕར་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་་་་་་་་་
མངའ་ཞིབ་ཕྲ་གནང་། ཁོང་གིས་གྲོང་སྡོད་ལས་དོན་རུ་་་་་
ཁག་དང་གྲོང་ཚོ་ཨུད་གཉིས་ཀྱི་དཔུང་ཁག་ཚན་པའི་་་་་་་་
ཁོངས་མིར་མངགས་བཅོལ་གནང་དོན། ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་་་
སློབ་སྦྱོང་སློབ་གསོ་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ། སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་
ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་བདུན་གཅིག་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་་་་
དང་བོད་དུ་རྟོག་ཞིབ་གནང་སྐབས་ཀྱི་གསུང་བཤད་དང་
མཛུབ་སྟོན་གལ་ཆེན། དེ་བཞིན་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་་་་་་་
ལས་དོན་ཚོགས་འདུ་དང་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་་་་
ལས་བྱེད་པ་དར་མ་དང་གཞོན་ནུའི་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་་་་་་་་
གྲྭའི་འགོ་ཚུགས་མཛད་སྒོའི་ཐོག་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་་་

ཕིང་གིས་གནང་བའི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་དགོངས་་་་་་
དོན་བཅས་སློབ་སྦྱོང་ལག་བསྟར་ནན་ཏན་སྒོས། དེའི་་་་་་་
ཁྲོད་ཁྱབ་པའི་མར་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་ལྟ་་་
བ་དང་ཐབས་ཤེས་དག་རྒྱུས་མངའ་ཐུབ་པ་ནས་ལག་་་་་་་་
ལེན་ནང་བསྟར་ནས་གཞི་རིམ་ལས་དོན་སྤེལ་བའི་ཁྲོད་་་་
འཕྲད་པའི་དངོས་ཡོད་གནད་དོན་དང་དཀའ་ཁག་ཐག་་
གཅོད་ཐུབ་རྒྱུར་སྐུལ་སྤེལ་གཏོང་དགོས། སློབ་སྦྱོང་ལ་་་་་་་
བརྩོན་འགྲུས་དང་འཇོན་ཐང་སྐྱེད་བསྲིང་ཡག་པོ་བྱས་་་་་
ནས་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་གི་གཞི་རྩའི་ཐབས་ལམ་་་་་
དེར་རྒྱུས་མངའ་ཏན་ཏིག་ཐུབ་པ་བྱས་ཏེ། གཞི་རིམ་དུ་་་་་
ཟབ་འཇུག་གིས་གནད་དོན་ལ་ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏན་བྱེད་
དགོས། མི་དམངས་ལྟེ་བར་བཟུང་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་་་་་་་
དགོངས་པ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། མང་ཚོགས་ལ་སྣེ་་་་་་་
ཁྲིད་ནས་སེམས་ནུས་ཡོད་རྒུས་དམངས་ཀྱི་སེམས་ཁྲལ་་་་་
དང་རེ་སྒུག་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཡག་པོས་མང་ཚོགས་
ཀྱི་བློ་གཏད་བཅོལ་སའི་མི་ཞིག་བྱེད་དགོས།

སྟོན་ཁའི་ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོའི་འགྲམ་དུ་ཉི་འོད་་
དྲོ་ཞིང་འཇམ། མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྒོ་ཕྱུགས་ཀྱི་དགུན་རྩྭ་་་་་་
གྲབས་གསོག་ཆེད་བརྔ་བསྡུའི་དུས་ཚིགས་ལ་འཁེལ།
ཞུས་ཁྲེང་ཚང་གིས་སྟོང་རྭ་ཤང་ཡུལ་ཆོས་གྲོང་ཚོར་་་་་་་་་་
ཕེབས་ཤིང་། བརྔ་བསྡུའི་ལས་ལ་བྲེལ་བའི་མང་ཚོགས་་་་་་
ཁྲོད་བསྐྱོད་ནས་ཚང་མ་དང་མཉམ་དུ་དགུན་རྩྭ་བརྔ་་་་་་་་
བསྡུའི་ལས་ལ་ཞུགས་ཀྱིན། སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་་་་་
གི་གསུང་བཤད་དགོངས་དོན་སྒྲོག་འགྲེལ་ཞོར། མང་་་་་་་་
ཚོགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་འཚོ་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་མངའ་་་་
ཆ་ཚང་བ་གནང་།

མུའུ་གཅིག་ནས་དགུན་རྩྭ་ཇི་ཙམ་བརྔ་བསྡུ་བྱེད་་་་་་
ཐུབ། འདི་ལོ་ཁྱིམ་ལ་ཡོང་འབབ་ཡག་ལོས་འདུག་གམ།
འདི་ལོ་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་ཞོར་ལས་དུས་ཡུན་རིང་ལོས་ཕྱིན་པ་་
ཡིན། ཟོན་འདྲེན་རླངས་འཁོར་མཁོ་སྒྲུབ་ལ་དངུལ་ག་་་་་་་
ཚོད་བཏང་ཡོད་དམ། ཐག་གཅོད་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཚང་་་་་་་
མའི་དཀའ་ཁག་གང་དག་ཡོད་དམ། ཞེས་ཞུས་ཁྲེང་ཚང་་

གིས་ལས་ཀར་གཞོལ་ཞོར་ཚང་མ་དང་མཉམ་དུ་ཅི་གྲོས་་་
མོལ་གྲོས་གནང་། མཛའ་བརྩེའི་བཀའ་མོལ་དེ་དག་ལས་་
མང་ཚོགས་ཀྱི་སྐད་མཛོད་སྒོ་ཕྱེ་བ་ནང་བཞིན། ཁྱོད་ཀྱིས་
དེ་བཤད་རྗེས་ངས་འདི་གླེང་བའི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་་་་་་་་
ཞུས་ཁྲེང་ཚང་ལ་གྲོང་ཚོའི་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་བྱས། ཚང་
མས་ཞུས་ཁྲེང་ཚང་ལ་བརྗོད་དོན། ད་ལྟའི་ཆར། ཚང་་་་་་་་
མའི་འཚོ་བ་སྐྱིད་ཐག་ཆོད་རེད། སྡོད་ཁང་སྐྱིད་པ། ཐེམ་་་
པ་མང་པོས་ཟོག་འདྲེན་རླངས་འཁོར་མཁོ་སྒྲུབ་བྱས་ནས་
ལས་གཞི་འགན་གཙང་དང་ཟོག་འདྲེན་ལས་ཀར་གཞོལ་་
བཞིན་ཡོད། ཚང་མའི་རེ་སྒུག་ཆེ་ཤོས་ནི་སྔ་ཙམ་ནས་་་་་་་་་
གྲོང་ཚོའི་ནང་སྣུམ་ནག་གཞུང་ལམ་ཤར་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་་་་
དེ་རེད།

ཞུས་ཁྲེང་ཚང་གིས་ཚང་མའི་སེམས་གཏམ་ངང་རྒྱུད་་
རིང་མོས་གསན་པ་རེད། ཞུས་ཁྲེང་ཚང་གིས་ཚང་མར་་་་་་
གསུངས་དོན། ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་སློབ་གསོ་སྤེལ་་་་་་
རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་གལ་ཆེན་ཞིག་ནི། ཏང་ཡོན་ལ་སློབ་་་་་་
གསོ་ཐེབས་པ་དང་མང་ཚོགས་ལ་དངོས་ཕན་ཐོབ་པ་བྱ་་་
རྒྱུ་དེ་རེད། གྲོང་ཨུད་ཀྱིས་དོན་དེར་མཐོང་ཆེན་བྱས་ནས་
ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་སློབ་གསོའི་རྩ་འཛུགས་འགོ་་་་་་་་
ཁྲིད་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་སྦྱོང་སྤྱོད་ཟུང་འབྲེལ་ཐུབ་་་་
རྒྱུར་སྣང་ཆེན་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ངས་མང་ཚོགས་ཆེད་་་་་
བྱ་བ་དངོས་སྒྲུབ་པའི་ལག་ལེན་བྱེད་སྒོར་སྐུལ་སྤེལ་་་་་་་་་་
ཤུགས་ཆེན་བརྒྱབ་ནས་གནད་དོན་ཁྲིད་ཕྱོགས་མཐའ་་་་་་
འཁྱོངས་ཀྱིས་གཞི་རིམ་གྱི་དཀའ་ཁག་གནད་དོན་དང་་་་་
མང་ཚོགས་སེམས་ཁྲལ་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུའི་བླང་བྱ་་་་་་་་་
བཏོན་ཡོད། རིམ་ཁག་ཚན་པས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་་་
དུ་དམངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི་གཞི་རྩའི་རྩ་དོན་་་་
སེམས་ལ་བརྟན་པོར་ངེས་ཏེ། མི་དམངས་མང་ཚོགས་་་་་་་
དང་མཉམ་དུ་བསམ་གཞིགས་དང་མཉམ་དུ་ལས་དོན་་་་་
སྤེལ་ནས་དམངས་འཚོའི་བྱ་བ་དངོས་གཉེར་སྒྲུབ་ཡག་པོ་
བྱེད་དགོས།

སྣ་དཀར་རྩེ་རྫོང་གྲམ་མདའ་ཤང་བར་མདོ་གྲོང་ཚོ་་་

སོགས་སུ། ཞུས་ཁྲེང་ཚང་གིས་ནན་བཤད་གནང་དོན།
མང་ཚོགས་ཀྱི་འབབ་འཕར་རྒྱུན་བསྲིང་ཐུབ་རྒྱུར་སྐུལ་་་་་
འདེད་གཏོང་རྒྱུ་ནི། དབུལ་སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་གྱི་གྲུབ་་་་་་་་་་
འབྲས་སྲ་བརྟན་དང་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་བ་དང་ཕྱོགས་ཡོངས་
ནས་ཤང་གྲོང་དར་རྒྱས་ལ་སྐུལ་སྤེལ་གཏོང་བའི་འགག་་་་
རྩ་གཅིག་ཡིན་པས། མང་ཚོགས་འབབ་འཕར་ཆེད་མིའི་་་
འགན་འཁུརལམ་ལུག་དོན་འཁྱོལ་ནན་པོ་བྱེད་དགོས་པ་་
དང་། གྲོང་སྡོད་ལས་དོན་རུ་ཁག་གི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་་་་
ཡག་པོ་བྱེད་དགོས་པ། ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཚོས་ཕྱི་་་་་་
ཕྱོགས་སུ་ཞོར་ལས་སུ་སྐྱོད་རྒྱུར་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཞིབ་་་་
དང་སྟེགས་བུ་བསྐྲུན་རོགས་བྱས་ནས་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་
ངལ་རྩོལ་ནུས་ཤུགས་སྤོ་སྒྱུར་ལས་ཞུགས་ལ་སྐུལ་འདེད་་་་
ཤུགས་ཆེན་གཏོང་དགོས། འགྱུར་བ་མི་གཏོང་བ་བཞིའི་་་
བླང་བྱ་གཞིར་བཟུང་། རོགས་སྐྱོར་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་སྤྱི་ཡོངས་
བརྟན་ལྷིང་རང་བཞིན་རྒྱུན་བསྲིང་བྱས་ཏེ། མུ་མཐུད་་་་་་་
ནས་དབུལ་པོ་བསྐྱར་ལོག་དང་དབུལ་པོའི་མི་འབོར། དེ་་
བཞིན་ཡོང་སྒོ་དམའ་བའི་མི་འབོར་བཅས་ཀྱི་འགུལ་རྣམ་
ལྟ་ཞིབ་སྔོན་བརྡ་གཏོང་བའི་ལས་དོན་ཡག་པོ་སྒྲུབ་ཐོག་་་
བསམ་བློ་མི་འཛོལ་བ་དང་། ལས་དོན་མི་རྙོག་པ། དཔུང་་
ཁག་ཁ་འཐོར་མེད་པ། ལས་སྒྲུབ་ངར་ཤུགས་མི་ཆག་པ་་་་་
བཅས་ལ་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས། སྡོད་མལ་ཁོར་ཡུག་་་་་་་
བཅོས་སྒྲིག་ལས་དོན་ལ་དམ་འཛིན་ལྷོད་མེད་བྱས་ཏེ།
སྔར་བས་མང་བའི་མང་ཚོགས་དེའི་ནང་རྒྱ་ཆེར་ཞུགས་་་་
རྒྱུར་ཁྲིད་སྟོན་གྱིས་ཐུན་མོང་ཐོག་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་་་་
ཁྱིམ་གཞིས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་དགོས།

ལྷོ་བྲག་རྫོང་དུ། ཞུས་ཁྲེང་ཚང་གིས་འབྱོར་འབྲིང་་་་་
གྲོང་ཚོ་འཛུགས་སྐྲུན་དང་མཐའ་འཇགས་གནས་སྤོའི་་་་་་
ལས་དོན་རྒྱུས་མངའ་ཞིབ་ཕྲ་གནང་བ་རེད། ཁོང་གིས་་་་་་
བླང་བྱ་བཏོན་གནང་དོན། རྩ་འཛུགས་འགོ་ཁྲིད་ལ་་་་་་་་་་
ཤུགས་སྣོན་དང་འགན་འཁྲི་དོན་འཁྱོལ་ནན་པོ།
དམིགས་ཚད་ལས་འགན་ལ་དམ་པོར་དམིགས་པ་བཅས་་
ཡོད་པ་བྱས་ཐོག རྣམ་གྲངས་ཀྱི་དུས་མཚམས་རེ་འདུན་་་་
གཞིར་བཟུང་། སྤུས་ཚད་དང་གྲངས་འབོར་ལ་འགན་་་་་་་
ལེན་ཡག་པོ་བྱས་ནས་འབྱོར་འབྲིང་གྲོང་ཚོའི་མཇུག་་་་་་་་་
བསྡུའི་ལས་འགན་དང་མཐའ་འཇགས་གནས་སྤོའི་ལས་་་
འགན་ལེགས་སྒྲུབ་བྱེད་དགོས།

བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར།

（པར་ངོས་དང་པོར་མཐུད） ཚོགས་འདུ་དང་གཞུང་ཁོངས་རྒྱུ་་་་
ནོར་ཀྲུང་དབྱང་ཁེ་ལས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་མཐོ་པོའི་འཕེལ་རྒྱས་་་
ལ་རམ་འདེགས་བྱེད་པའི་ཚོགས་འདུའི་དགོངས་དོན། ལྗོངས་ཏང་་་་
ཨུད་རྒྱུན་ཨུད་ཚོགས་འདུ་དང་གྲོང་ཨུད་རྒྱུན་ཨུད་ཚོགས་འདུ་་་་་་་་་་
བཅས་བརྒྱུད་བསྒྲགས་དང་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་རེད།

ཚོགས་འདུས་ནན་བཤད་བྱས་དོན། སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་་་་་་་་
ཕིང་གིས་ཧྲན་ཤིས་ཡུས་ལིན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྟོག་ཞིབ་གནང་སྐབས་ཀྱི་་་
གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་དོན་སློབ་སྦྱོང་དང་གོ་བ་གཏིང་་་་
ཟབ་བླངས་ནས་ལྗང་མདོག་ཐཱན་ཉུང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་་་་་་་་་་
མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་ངེད་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གཏེར་ཁའི་ཐོན་ལས་ལྗང་་་་
མདོག་རིམ་སྤོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། སྐྱེ་ཁམས་་་
བཅོས་སྐྱོང་དང་ཁྱད་ལྡན་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཟུང་་་་་་་་་་
འབྲེལ་དམ་ཟབ་བྱ་རྒྱུའི་མཛུབ་སྟོན་གལ་ཆེན་གྱི་བླང་བྱ་ཁོང་དུ་་་་་་་་་་
བརྟན་པོ་ཆུད་པ་བྱས་ནས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་དབུས་རྒྱུད་ཀྱི་ལེ་་་་་་
དབར་ཁྲི་ཡི་སྐྱེ་ཁམས་བར་ཁྱམས་དང་སྒོར་དུང་ཕྱུར་བརྒྱའི་ཐོན་་་་་་་
ལས་བར་ཁྱམས་མཐུན་སྦྱོར་མཉམ་འགུལ་མཐའ་འཁྱོངས་ཀྱིས་སྣོད་་
བཅུད་དང་དཔལ་འབྱོར་མཐུན་སྦྱོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་། མི་དང་རང་་
བྱུང་ཁམས་ཞི་མཐུན་མཉམ་གནས་ཀྱི་ལམ་བུའི་ཐོག་བསྐྱོད་དགོས།
གསར་བརྗེའི་ཐོན་ཁུངས་བེད་སྤྱོད་གང་ལེགས་དང་ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་་་་
སློབ་སྦྱོང་སློབ་གསོ་ཟབ་སྤེལ་བྱ་རྒྱུའི་མཛུབ་སྟོན་དང་བླང་བྱ་གལ་་་་་་
ཆེན་ལ་གོ་བ་ལེན་ནས་སེམས་ནུས་ཡོད་རྒུ་བཏོན་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་་
དཀའ་ཉེན་དང་རེ་སྒུག་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་བྱེད་པ་དང་།
སེམས་ཤུགས་གཅིག་སྒྲིལ་གྱིས་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་་་་་་་་
སྐུལ་འདེད་ཤུགས་ཆེན་བཏང་ནས་ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་སློབ་་་་་་་
གསོའི་གྲུབ་འབྲས་འགན་འཁྲི་སྒྲུབ་པའི་བྱ་སྤྱོད་དངོས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་་་་་་་
དངོས་སུ་མཚོན་པར་བྱེད་དགོས། སློབ་གསོ་དང་སློབ་ཁྲིད་བསྒྱུར་་་་་་
བཅོས་ཟབ་སྤེལ་བྱེད་པའི་མཛུབ་སྟོན་དང་བླང་བྱ་གལ་ཆེན་ཁོང་དུ་་་
ཡང་དག་ཆུད་པ་དང་། ཀུན་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་མི་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་་་་་་་
པའི་རྩ་བའི་ལས་འགན་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་པ། སློབ་གསོ་དང་སློབ་ཁྲིད་

བསྒྱུར་བཅོས་ལ་སྐུལ་འདེད་ཏན་ཏིག་གཏོང་བ། སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཁྲིད་་
སྤུས་ཚད་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་མཐོ་རུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ། སློབ་སྦྱོང་
གི་ཁུར་པོ་དང་སློབ་ཕྱིའི་གསོ་སྦྱོང་གི་ཁུར་པོ་ཡང་དུ་ཏན་ཏིག་གཏོང་
བ་དང་། མི་དམངས་ཀྱི་བློ་ལ་བབ་པའི་སློབ་གསོ་ལེགས་པོར་གཉེར་་་
དགོས། ལོ་སྟོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དུས་བབ་དང་གོམ་སྟབས་རྗེས་མའི་་
དཔལ་འབྱོར་ལས་དོན་ཡག་པོ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་ཙུང་ལི་ལི་ཁེ་ཆང་་
གིས་གནང་བའི་གསུང་བཤད་ཀྱི་དགོངས་དོན་སློབ་སྦྱོང་དང་གོ་བ་་་་
གཏིང་ཟབ་བླངས་ནས་དུས་བབ་སྟངས་འཛིན་དང་། དམིགས་ཚད་་་
ལས་འགན་ལ་དམིགས་པ། གནད་སྨིན་དབྱེ་ཞིབ་དང་བརྡར་ཤ་་་་་་་་་་
བཅད་པ། ཐབས་ཇུས་དང་གྲོས་འགོ་འདོན་པ། ཕན་ཡོད་ཀྱི་དུས་་་་་་་
ཚོད་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་མགྱོགས་མྱུར་དམ་འཛིན་བཅས་བྱས་ཏེ་་་་་
ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་བཞི་པའི་ལས་དོན་ཡག་པོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་གོམ་སྟབས་་
ཡག་པོ་སྤོ་རྒྱུ་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས། སྲིད་ཇུས་ལ་དོ་སྣང་དང་།
སྲིད་ཇུས་ཀྱི་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན། ཁེ་ལས་འབྲིང་ཆུང་དང་ཆེས་ཆུང་
གྲས་དང་ངལ་རྩོལ་མང་འདུས་ཅན་གྱི་ལས་རིགས་ཀྱི་མ་དངུལ་འདུ་་་
འཁོར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་སྲིད་ཇུས་འབྲེལ་མཐུད་དང་དོན་་་་་་་་་་
འཁྱོལ་བཅས་བྱས་ནས་ཉེན་ཁ་འགོག་པ་དང་རང་གིས་རང་འཕེལ་་་་
རྒྱས་གཏོང་བའི་ཁེ་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་ཏན་ཏིག་གཏོང་དགོས།
ཞིང་ལས་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་བོད་སྐྱོར་ལས་དོན་གྱི་བཞུགས་མོལ་་་་་་་
ཚོགས་འདུ་དང་གཞུང་ཁོངས་རྒྱུ་ནོར་ཀྲུང་དབྱང་ཁེ་ལས་ཀྱིས་བོད་་་་
ཀྱི་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་དགོངས་དོན་ལ་་་་་་་་
སློབ་སྦྱོང་དང་གོ་བ་གཏིང་ཟབ་བླངས་ནས་དངོས་གཉེར་ཅན་དང་།
འབྲེལ་མཐུད་མཐུན་སྦྱོར། དོན་འཁྱོལ་ལ་སྐུལ་འདེད་བཅས་ཀྱི་ཐད་་་
ཤུགས་བརྒྱབ་སྟེ་སྔོན་ལ་ཇུས་འགོད་དང་འབྲེལ་མཐུད་བྱས་ནས་་་་་་་་
ཚོགས་འདུའི་དགོངས་དོན་དོན་འཁྱོལ་དང་ཕན་འབྲས་ངོ་མ་ཐོན་་་་་
རྒྱུའི་འགན་ལེན་བྱས་ཏེ་ལྷོ་ཁའི་ཞིང་ལས་དང་གཞུང་ཁོངས་རྒྱུ་ནོར་་་
དང་གཞུང་ཁོངས་ཁེ་ལས་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རམ་་་་་་་
འདེགས་བྱེད་དགོས།

（པར་ངོས་དང་པོར་མཐུད） མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པའི་ཁྲོད་ཀྱི་རིམ་པ་་་
ཁག་གི་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་དང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་དགེ་མཚན་གྱི་་་་་
ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་ཏན་ཏིག་བྱས་ཏེ་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་མེ་ཏོག་རྟག་ཏུ་བཞད་པར་བྱེད་་་་་
དགོས། ལས་བྱེད་པའི་དཔུང་ཁག་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་བ་དང་དུས་རབས་གསར་པའི་མི་རིགས་་་
ས་ཁུལ་གྱི་ལས་བྱེད་པ་ཡག་པོའི་ཚད་གཞི་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་དགོས།
འདུ་ཤེས་བཞི་ཟབ་གཏོང་དང་། གདེང་ཚོད་བཞི་བརྟན་གཏོང་། སྲུང་སྐྱོང་གཉིས་ཐུབ་པ་་་་་་་་་་
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འཐུས་ཚོགས་དང་དེའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་འདི་ཉིད་མི་དམངས་མང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་དམ་་་་
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