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དདེང་རབོས་སློསློབོ་གིསསློ།

འདོན་ཐེངས537པ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། པད་མ་རྡོ་རྗེ།

（（20222022ལལོའ འིལལོའ འི་་ཟླཟླ66པེའསྤྱིཔེའསྤྱི་་ཚཚེསེཚཚེསེ33ཉསྤྱིནིཉསྤྱིནི་་གྱིསྤྱིགྱིསྤྱི་་པེརཔེར་་ངོལོསེངོལོསེ1919པེརཔེར་་མཐུདོམཐུདོ་་པེཔེ།།））
23.ཀླལོགོ་འདོལོནི་གྱིསྤྱི ་དོབངོ་ཆོ་བྱིསྤྱིསེ་པེར་སྤྲོལོདོ་དོགོལོསེ།

བྱིསྤྱིསེ་པེསེ་དོཔེཔེ་ཆོ་གོངོ་འདྲི་ཞསྤྱིགོ་ཀླལོགོ་འདོལོདོ་པེ་དོངོ་། གོངོ་ནིསེ་
ཀླལོགོ་པེ། ཀླལོགོ་འདོལོནི་བྱིཔེདོ་རལོགོསེ་སུ་ཞསྤྱིགོ་དོགོལོསེ་པེ། ཀླལོགོ་
འདོལོནི་དུསེ་སུ་ཟེ་འདོལོདོ་པེའསྤྱི་ཞལོར་ཟེསེ་བྱིསྤྱིསེ་པེ་རངོ་ལ་འདོཔེམསེ་
སུ་འཇུགོ་དོགོལོསེ། བྱིསྤྱིསེ་པེསེ་རངོ་དོབངོ་ངོངོ་གོདོམ་གོསེཔེསེ་
བྱིསེ་ཆོལོགོ་པེའསྤྱི་སྔོལོནི་འགྲོལོའ འི་ཆོ་རྐྱེཔེནི་ནིསྤྱི་ཁྱིསྤྱིམ་ཚངོ་ནིངོ་དུ་དོཔེཔེ་ཆོ་
མངོ་པེལོ་ཡོལོདོ་དོགོལོསེ། དོཔེཔེ་ཆོ་ལཔེགོསེ་པེལོ་མངོ་དུ་ཡོལོདོ་དོགོལོསེ།
བྱིསྤྱིསེ་པེ་མངོ་པེལོ་དོགོའ་བའསྤྱི་དོཔེཔེ་ཆོ་དོངོ་བྱིསྤྱིསེ་པེར་འཚམ་པེའསྤྱི་
དོཔེཔེ་ཆོ་མངོ་དུ་ཡོལོདོ་དོགོལོསེ།

24.དུསེ་ཚཚོདོ་བཙལ་ནིསེ་ཀླལོགོ་འདོལོནི་བྱིཔེདོ་དོགོལོསེ། དོཔེཔེ་
ཀླལོགོ་ནིསྤྱི་གོནིལོནི་ཤུགོསེ་སུ་གྱུར་ནི་མསྤྱི་འགྲོསྤྱིགོ་སྟཔེ། དོཔེཔེ་ཀླལོགོ་ནིསྤྱི་
ཟེསེ་སྐལོམ་ནིངོ་བཞསྤྱིནི་འཚཚོ་བའསྤྱི་ཆོ་ཤིསེ་ཤིསྤྱིགོ་ཡོསྤྱིནི། ཡོསྤྱིནི་ཡོངོ་
ཁྱིསྤྱིམ་བདོགོ་མངོ་པེལོསེ་དོཔེཔེ་ཀླལོགོ་གོསྤྱི་ཁེཔེ་ཕེནི་རངོ་བཞསྤྱིནི་གོཙའིགོསེ་
སུ་བཟུངོ་དྲིགོསེ་ཏཔེ། བྱིསྤྱིསེ་པེའསྤྱི་དོཔེཔེ་ཀླལོགོ་དོངོ་སྐདོ་ཡོསྤྱིགོ་གོསྤྱི་
རྒྱུགོསེ་འབྲིསེ་གོཉསྤྱིསེ་ལ་མཚུངོསེ་རྟོགོསེ་བརྒྱབ་ཡོལོདོ། འདོསྤྱི་
ལྟར་སེལོངོ་ནི་བྱིསྤྱིསེ་པེའསྤྱི་དོགོའ་སྤྲོལོའ འི་ངོངོ་རངོ་འགུལ་གྱིསྤྱིསེ་ཀླལོགོ་
འདོལོནི་བྱིཔེདོ་ཐུབ་བམ། བྱིསྤྱིསེ་པེ་མངོ་པེལོསེ་ཀླལོགོ་འདོལོནི་བྱིཔེདོ་ཁེལོམ་
མཔེདོ་ཟེཔེར། སྤྱིསྤྱིར་དུསེ་ཚཚོདོ་ནིསྤྱི་རངོ་ཉསྤྱིདོ་ཀྱིསྤྱིསེ་བཙལ་ནིསེ་ཡོལོངོ་
དོགོལོསེ་པེ་ཞསྤྱིགོ་ཡོསྤྱིནི། དོཔེཔེར་ནི་ནིངོསེ་དོགོལོངོ་སླལོབ་གྲྭར་འགྲོལོ་
བའསྤྱི་ལམ་དུ། སྒེཔེར་འཁེལོར་རམ་ཡོངོ་ནི་སྤྱིསྤྱི་སྤྱིལོདོ་རླངོསེ་འཁེལོར་
སེལོགོསེ་དོངོ་། ལསེ་བྱི་འབྲིསྤྱི་བའསྤྱི་བར་སྐབསེ་སེལོགོསེ། གོངོ་
ལྟར་ཁྱིལོདོ་ཀྱིསྤྱིསེ་ཀླལོགོ་འདོལོདོ་ནི་དུསེ་ཚཚོདོ་འདོངོ་ངོཔེསེ་ཡོསྤྱིནི། ཁྱིཔེདོ་
ཀྱིསྤྱིསེ་ཤིཔེསེ་དོགོལོསེ་པེ་ཞསྤྱིགོ་ལ་ལལོ་རསྤྱིམ་གོསུམ་པེ་ནིསེ་བཟུངོ་།
བྱིསྤྱིསེ་པེའསྤྱི་ལསེ་བྱི་མངོ་དྲིགོསེ་ནིསེ་ངོལོ་མ་དོཔེཔེ་ཆོ་ལྟ་ཁེལོམ་མཔེདོ་
པེའསྤྱི་དུསེ་ཚཚོདོ་ཀྱིངོ་ཡོལོདོ་སྲིསྤྱིདོ།

25.དོཔེཔེ་ཆོ་སྣེ་མངོ་ལ་ལྟ་ཀླལོགོ་བྱིཔེདོ་དོགོལོསེ། བྱིསྤྱིསེ་པེ་མངོ་
པེལོར་འབྲིཔེལ་འདྲིསྤྱིསེ་བྱིསེ་ནི་ལ་ལ་ཆུངོ་དུསེ་ནིསེ་ཀལོངོ་ཇོལོའ འི་སྐལོར་
གྱིསྤྱི་དོཔེབ་ལ་དོགོའ་ཞསྤྱིངོ་། ཐེ་ནི་ལལོ་རསྤྱིམ་གོཉསྤྱིསེ་པེ་གོསུམ་པེར་
བུདོ་ནིའངོ་བཀླགོ་བྱིའསྤྱི་དོཔེཔེ་བྱིངོ་ཁྲོལོདོ་ནི་ཀལོངོ་ཇོལོའ འི་དོཔེཔེ་ཚཚོགོསེ་
ཁེལོ ་ནི ་ལསེ་མཔེདོ། དོཔེ ་ནིསྤྱི ་ཅིསྤྱི ་འདྲིའསྤྱི ་སྐྱིསྤྱི ་གོཡོའ་བ་ཞསྤྱིགོ་རཔེདོ ་
ཨངོ་། བྱིསྤྱིསེ་པེ་དོཔེཔེ་ཆོ་སྣེ་ཁེ་གོཅིསྤྱིགོ་ལ་དོགོའ་མལོསེ་ཤིསྤྱིནི་ཏུ་ཆོཔེ་
ནིའངོ་ཕེ་མསེ་སྣེཔེ་ཁྲོསྤྱིདོ་བྱིཔེདོ་དུསེ། བྱིསྤྱིསེ་པེ་དོངོ་མཉམ་དུ་དོཔེཔེ་སྣེ་
མངོ་པེལོར་ཕྱོལོགོསེ་ནི། མ་འལོངོསེ་པེར་དོཔེཔེ་ཆོའསྤྱི་ནིངོ་དོལོནི་ལ་གོལོ་བ་
ལཔེནི་སྟངོསེ་དོངོ་། རྩལོམ་འབྲིསྤྱི་སེལོགོསེ་ལ་རལོགོསེ་རམ་ངོཔེསེ་ཅིནི་
ཐེཔེབསེ་པེར་མ་ཟེདོ། བྱིསྤྱིསེ་པེའསྤྱི་དོཔེཔེ་ཆོ་སྣེ་མངོ་ཀླལོགོ་པེ་དོངོ་
བསྟུནི་ནིསེ་བྱིསྤྱིསེ་པེསེ་རངོ་གོསྤྱི་དུསེ་སྐབསེ་གོངོ་འདྲིའསྤྱི་ནིངོ་དུ་
དོཔེཔེ་ཆོ་གོངོ་ལ་དོགོའ་བའསྤྱི་ཁེ་ཕྱོལོགོསེ་རྙཔེདོ་ཐུབ།

26.རལོལ་དོབྱིངོསེ་ནིསྤྱི་ཀླལོགོ་འདོལོནི་གྱིསྤྱི་གྲོལོགོསེ་པེལོ་བཟེངོ་པེལོ་
ཡོསྤྱིནི། བྱིསྤྱིསེ་པེསེ་དོཔེཔེ་ཀླལོགོ་བྱིཔེདོ་དུསེ་ཁེལོ་ཚཚོའསྤྱི་ཉནི་འདོལོདོ་པེའསྤྱི་གླུ་
དོབྱིངོསེ་གོངོ་རུངོ་ལ་ཉནི་ཆོལོགོ་སྟཔེ། བྱིསྤྱིསེ་པེསེ་རངོ་ཉསྤྱིདོ་དོགོའ་
བའསྤྱི་དོཔེཔེ་ཆོའསྤྱི་ནིངོ་དོལོནི་དོཔེ་གླུ་དོབྱིངོསེ་སེམ། གོར་ཆུངོ་གོངོ་རུངོ་
དུ་བསྒྱུར་ནིསེ་རངོ་ཉསྤྱིདོ་དོགོའ་བའསྤྱི་རྣམ་པེ་གོངོ་རུངོ་གོསྤྱི་ལམ་
ནིསེ་འཇུགོ་ཆོལོགོ་པེ་ཡོསྤྱིནི།

27.ཕེ་མ་མངོ་པེལོ་བྱིསྤྱིསེ་པེར་དོམསྤྱིགོསེ་འབཔེནི་འཛུགོསེ་
རྒྱུར་དོགོའ་ལ། བྱིསྤྱིསེ་པེར་རཔེ་བ་འདོལོནི་རྒྱུའངོ་མངོ་། འལོནི་ཀྱིངོ་
རངོ་ཉསྤྱིདོ་ལ་དོཔེ་འདྲིའསྤྱི་དོངོ་དོལོདོ་མསྤྱི་བྱིཔེདོ། བྱིསྤྱིསེ་པེ་དོངོ་མཉམ་དུ་
ཀླལོགོ་འདོལོནི་བྱིཔེདོ་སྐབསེ་སེམ་ཡོངོ་ནི་བྱིསྤྱིསེ་པེ་དོངོ་མཉམ་དུ་དོལོནི་
བྱི་གོངོ་ཞསྤྱིགོ་སྒྲུབ་དུསེ། བྱིསྤྱིསེ་པེར་དོམསྤྱིགོསེ་ཡུལ་འཛུགོསེ་
ནི། ཕེ ་མ ་རངོ ་ཉསྤྱིདོ ་ཀྱིསྤྱིསེ ་ཀྱིངོ ་དོམསྤྱིགོསེ་ཡུལ་འཛུགོསེ་

དོགོལོསེ། བྱིསྤྱིསེ་པེའསྤྱི་དོཔེཔེ་ཀླལོགོ་གོསྤྱི་དོམསྤྱིགོསེ་ཚདོ་ལ་ཁྱིལོདོ་ཀྱིསྤྱིསེ་ཞསྤྱིབ་
བཤིཔེར་བྱིཔེདོ་ནི། ཁྱིལོདོ་ཀྱིསྤྱི་དོཔེཔེ་ཀླལོགོ་གོསྤྱི་དོམསྤྱིགོསེ་ཚདོ་དོཔེ་ཡོངོ་བྱིསྤྱིསེ་
པེསེ་ཞསྤྱིབ་བཤིཔེར་བྱིཔེདོ་དོགོལོསེ། འདོསྤྱི་ལྟར་འདྲི་མཉམ་དྲིངོ་བདོཔེནི་
གྱིསྤྱིསེ་ཕེནི་ཚུནི་ལ་ལྟ་རྟོལོགོ་དོངོ་མཐེལོར་འདོཔེགོསེ་གོཏལོངོ་ཐུབ་ནི་ཅིསྤྱི་
འདྲིའསྤྱི་བཟེངོ་།

28.འཚཚོ་བ་དོངོ་དོཔེཔེ་ཀླལོགོ་མཉམ་བསྲིཔེསེ་བྱིཔེདོ་པེ། གོལ་ཏཔེ་
ཁྱིལོདོ་དོངོ་བྱིསྤྱིསེ་པེ་གོཉསྤྱིསེ་ཀྱིསྤྱིསེ་སྤྱིསྤྱི་གླིསྤྱིངོ་དོངོ་འབྲིཔེལ་བའསྤྱི་དོཔེཔེ་ཆོ་
ཞསྤྱིགོ་ཀླལོགོ་པེར་བྱི་ནི། ཁྱིལོདོ་ཀྱིསྤྱིསེ་བྱིསྤྱིསེ་པེ་ཁྲོསྤྱིདོ་ནིསེ་སྤྱིསྤྱི་གླིསྤྱིངོ་དུ་
སེལོངོ་ནིསེ་དོངོལོསེ་སུ་སེ་གོནིསེ་རྟོལོགོ་ཞསྤྱིབ་དོངོ་། ཁྱིལོདོ་ཀྱིསྤྱིསེ་ཤིཔེསེ་
པེའསྤྱི་སྤྱིསྤྱི་གླིསྤྱིངོ་ནིངོ་གོསྤྱི་ཤིཔེསེ་བྱི་མངོ་པེལོ་ཕྱོལོགོསེ་བསྒྲིསྤྱིགོསེ་བྱིསེ་ཏཔེ་
བྱིསྤྱིསེ་པེར་བཤིདོ་ཐུབ་ནི། རྣམ་པེ་དོཔེ་ནིསྤྱི་ཀླལོགོ་འདོལོནི་ཁེལོ་ནི་མསྤྱིནི་
པེར་ཕེ་བུ་མ་བུའསྤྱི་བར་གྱིསྤྱི་བརྩཔེ་བའསྤྱི་སླལོབ་གོསེལོའ འི་རྣམ་པེ་དོངོལོསེ་
དོཔེ་མ་ཡོསྤྱིནི་ནིམ། ཁྱིལོདོ་ཀྱིསྤྱིསེ་ཚཚོདོ་ལྟ་བྱིཔེདོ་འདོལོདོ་དོམ། ཨ་ཐེངོ་
ཆོདོ་པེར་མ་སྐྲགོ ཙགོ་ཙའིགོ་ལསེ་ལ་མ་སུནི། སུནི་སྣེངོ་ཆོཔེ་བའསྤྱི་
ཀླལོགོ་འདོལོནི་ལ་བྱིསྤྱིསེ་པེའངོ་ཞཔེདོ་སྣེངོ་མཔེདོ་ནི། ཁྱིལོདོ་སྐྲགོ་དོགོལོསེ་
དོལོནི་ཡོལོདོ་དོམ།

29.འཚཚོ་བའསྤྱི་ཁྲོལོདོ་ཀྱིསྤྱི་ཀླལོགོ་དོཔེབ་མཔེདོ་པེའསྤྱི་ཀླལོགོ་འདོལོནི་གྱིསྤྱི་
རྣམ་པེ། དོཔེཔེ་ཆོ་མཔེདོ་ནི་ཀླལོགོ་འདོལོནི་ཇོསྤྱི་ལྟར་བྱི། དོལོནི་གྱིསྤྱིསེ་འཚཚོ་
བའསྤྱི་ཁྲོལོདོ་ནི་ཤིཔེསེ་བྱི་གོངོ་སེར་ཁྱིབ་ཡོལོདོ་ཅིཔེསེ་ཁྱིལོདོ་ཀྱིསྤྱིསེ་སྨྲ་སྲིསྤྱིདོ་
པེ་བཞསྤྱིནི། དོབྱིར་ཁེའསྤྱི་སེ་སྲིལོདོ་དུསེ་སུ། ཁྱིལོདོ་དོངོ་བྱིསྤྱིསེ་པེ་
གོཉསྤྱིསེ་ར་སྐལོར་ནིངོ་དུ་འཆོམ་འཆོམ་བྱིཔེདོ་དུསེ། ཁྱིལོདོ་ཀྱིསྤྱིསེ་བྱིསྤྱིསེ་
པེར་གོནིསེ་དོཔེ་ནིསེ་ཐེལོསེ་པེའསྤྱི་སྒྲི་ཐེམསེ་ཅིདོ་ཐེལོ་འགོལོདོ་བྱིཔེདོ་དུ་
བཅུགོ་ཆོལོགོ་ལ། ཡོསྤྱི་གོཔེ་མསྤྱི་ཤིཔེསེ་ནི་རསྤྱི་མལོར་བཀལོདོ་ཆོལོགོ་པེའསྤྱི་
གོསེལ་འདོཔེབསེ་ཀྱིངོ་བྱི་རུངོ་། འདོསྤྱི་ནིསྤྱི་རལོལ་རྩཔེདོ་ཅིསྤྱིགོ་ཡོསྤྱིནི་ལ།
སྒྲི་དོངོ་འབྲིཔེལ་བའསྤྱི་ཀླལོགོ་འདོལོནི་ཞསྤྱིགོ་ཀྱིངོ་ཡོསྤྱིནི། ཐེཔེངོསེ་སྔོལོནི་
མར་སྤྱིསྤྱི་གླིསྤྱིངོ་ལ་འགྲོལོ་བའསྤྱི་ཐེབསེ་བཞསྤྱིནི། ཁྱིལོདོ་ལ་དོཔེཔེ་ཆོ་མཔེདོ་
ནིའངོ་ཀླལོགོ་འདོལོནི་བྱིཔེདོ་ཐུབ་ངོཔེསེ་ཡོསྤྱིནི།

30.རབ་ཡོསྤྱིནི་ནི་བྱིསྤྱིསེ་པེ་གོཅིསྤྱིགོ་པུ་ཁྱིསྤྱིམ་དུ་བཞགོ་ནིསེ་
དོཔེཔེ་ཆོ་ཀླལོགོ་ཏུ་མ་བཅུགོ་ནི་བཟེངོ་། ཁྱིསྤྱིམ་བདོགོ་མངོ་པེལོསེ་བྱིསྤྱིསེ་
པེར་དོཔེཔེ་ཆོ་མངོ་པེལོ་བྱིསྤྱིནི་ནི་དོ་གོཟེལོདོ་ཀླལོགོ་རྒྱུ་རཔེདོ་འདོལོདོ་ཀྱིསྤྱིནི་
ཡོལོདོ་མལོདོ། དོཔེ་ལྟར་མ་ཡོསྤྱིནི། དོཔེ་ནིསྤྱི་ཚཚོངོ་བདོགོ་གོསྤྱིསེ་ཁྱིལོདོ་རངོ་
ལསེ་ཀ་ལསེ་སེར་ཐེལོནི་ཡོལོདོ་དུསེ་སེཔེམསེ་ཤུགོསེ་བརྒྱ་ཆོའསྤྱི་བརྒྱ་
ལསེ་ཀའསྤྱི་སྟཔེངོ་དུ་བཀལོལ་རྒྱུ་རཔེདོ་སྙམ་པེ་དོཔེ་དོངོ་འདྲིའལོ།།

31.བྱིསྤྱིསེ་པེའསྤྱི་བརྙནི་འཕྲིསྤྱིནི་ལ་བལྟ་རྒྱུ་དོངོ་རལོལ་རྩཔེདོ་རྩཔེ་
བའསྤྱི་དུསེ་ཚཚོདོ་གོཏནི་འཁེཔེལ་བྱིཔེདོ་དོགོལོསེ། དུསེ་ཚཚོདོ་མངོ་ཆོཔེ་
ཤིལོསེ་ཀླལོགོ་འདོལོནི་ཁེལོ ་ནིར་བཀལོལ་ནི་བྱིསྤྱིསེ་པེ་སུནི་སྣེངོ་སྐྱིཔེ ་
ངོཔེསེ། ཁྱིསྤྱིམ་བདོགོ་གོསྤྱི་ཁེ་པེར་ཐེངོ་ལ་བཞགོ་ནིསེ། བྱིསྤྱིསེ་པེ་དོངོ་
མཉམ་དུ་དོཔེཔེ་ཀླལོགོ་གོསྤྱི་མགོལོ་བརྩམསེ་པེ་ནིསྤྱི་བྱིསྤྱིསེ་པེའསྤྱི་འཚར་
ལལོངོསེ་ཁྲོལོདོ་ཀྱིསྤྱི་གོལོ་རསྤྱིམ་གོལ་ཆོཔེནི་ཞསྤྱིགོ་ཡོསྤྱིནི།

32.བྱིསྤྱིསེ་པེར་འཚམ་པེའསྤྱི་དོཔེཔེ་ཆོ་གོདོམ་གོསེཔེསེ་བྱིཔེདོ་
དོགོལོསེ་ཏཔེ། དོཔེཔེ་ཆོ་བྱིསྤྱིསེ་པེའསྤྱི་བློལོ་དོངོ་འཚམ་ནི་ཀླལོགོ་འདོལོནི་གྱིསྤྱི་
གྲོལོགོསེ་སུ་འགྲོལོ་ལ། བྱིསྤྱིསེ་པེར་སྤྲོལོ་བ་བསྐྱིཔེདོ་པེ་དོངོ་། ཀླལོགོ་པེར་
མལོསེ་པེ། ཡོསྤྱི་གོཔེ་ངོལོསེ་འཛིའིནི་ལ་དོཀའ་ཁེགོ་མཔེདོ་པེ། རསྤྱིགོ་པེསེ་
འཆུམསེ་པེ་སེལོགོསེ་ཀྱིསྤྱི་དོགོཔེ་མཚནི་ཆོཔེ། གོལ་ཏཔེ་ཁྱིལོདོ་ཀྱིསྤྱིསེ་བྱིསྤྱིསེ་
པེར་དོཔེཔེ་ཆོ་ཉལོསེ་མ་མྱོལོངོ་ནི། དྲི་ངོལོསེ་ནིསེ་དོཔེཔེ་ཆོའསྤྱི་མསྤྱིངོ་བྱིངོ་
མངོ་པེལོར་ཟུར་བལྟ་བྱིསེ་ཆོལོགོ གོལ་ཏཔེ་བྱིསྤྱིསེ་པེའསྤྱི་དོཔེཔེ་ཀླལོགོ་མངོ་
པེལོ་བྱིསེ་ཡོལོདོ་ནི། བྱིསྤྱིསེ་པེ་ཀླལོགོ་སྤྲོལོ་བའསྤྱི་དོགོའ་ཕྱོལོགོསེ་དོཔེ་བཟུངོ་
ནིསེ་དོཔེཔེ་ཀླལོགོ་གོསྤྱི་རྣམ་པེ་འཕེཔེལ་རྒྱསེ་སུ་བཏངོ་ནི་ཆོལོགོ་གོལོ།

33.བྱིསྤྱིསེ་པེ་དོངོ་མཉམ་དུ་བྱིཔེདོ་སྒེལོ་མངོ་དུ་སྤེཔེལ་བ། འཚཚོ་
བའསྤྱི་ཁྲོལོདོ་ཀྱིསྤྱི་གླིཔེངོ་གོཞསྤྱི་ཆོཔེ་ཤིལོསེ་དོཔེ་དོཔེཔེ་ཆོ་དོངོ་འབྲིཔེལ་བ་ཡོལོདོ་

པེར་བྱིསེ་ནིསེ། བྱིསྤྱིསེ་པེ་དོངོ་མཉམ་དུ་དོཔེཔེ་ཀླལོགོ་གོསྤྱི་ནིངོ་དོལོནི་ཁེ་
བརྡ་བྱིཔེདོ་པེ་དོངོ་། བྱིསྤྱིསེ་པེར་ཀླལོགོ་འདོལོནི་གྱིསྤྱི་ཚཚོར་བ་དོངོ་། དོཔེཔེ་
ཀླལོགོ་གོསྤྱིསེ་ཁེལོ་ཚཚོར་སྦྱིསྤྱིནི་པེའསྤྱི་དོགོའ་སྐྱིལོ་ཆོགོསེ་སྡངོ་གོསྤྱི་ཉམསེ་
མྱོལོངོ་རལོལ་མྱོལོངོ་བྱིཔེདོ་དུ་འཇུགོ་དོགོལོསེ། ལབ་གླིཔེངོ་ཇོསྤྱི་ལྟར་མངོ་ནི་
དོགོའ་ཞཔེནི་དོཔེ་ལྟར་ཆོཔེ།

34.བྱིསྤྱིསེ་པེ་སྐྱིཔེསེ་མ་ཐེགོ་ནིསེ་དོཔེཔེ་ཆོ་འདོལོནི་པེའསྤྱི་མགོལོ་རྩལོམ་
ཆོལོགོ སླལོབ་ཆུངོ་མཐེར་ཕྱོསྤྱིནི་རགོ་བར་དུ་ལལོ་བཅུ་གོཉསྤྱིསེ་ཡོལོདོ་
ལ། གོལ་ཏཔེ་ཁྱིཔེདོ་ཀྱིསྤྱིསེ་ཉསྤྱིནི་རཔེར་སྐར་མ་བཅུ་ལ་དོཔེཔེ་ཀླལོགོ་རྒྱུནི་
སྐྱིལོངོ་ནུསེ་ནི། ལལོ་བཅུ་གོཉསྤྱིསེ་ཀྱིསྤྱི་ནིངོ་དུ་བྱིསྤྱིསེ་པེ་དོངོ་མཉམ་དུ་
དོཔེཔེ་ཆོ་སྟལོངོ་ཕྲིགོ་ཁེ་ཤིསེ་བཀླགོསེ་ཐུབ་ངོཔེསེ་ཡོསྤྱིནི།

35.ཁྱིལོདོ་ཀྱིསྤྱིསེ་བྱིསྤྱིསེ་པེར་དོཔེཔེ་གོཡོལོར་འཛིའིནི་ཡོསྤྱིགོ་ཡོལོདོ་པེར་
བྱི་དོགོལོསེ། སླལོབ་གྲྭའསྤྱི་དོཔེཔེ་མཛིཚོདོ་ཁེངོ་ངོམ། སྡཔེ་ཁུལ་གྱིསྤྱི་དོཔེཔེ་
མཛིཚོདོ་ཁེངོ་། ཡོངོ་ནི་དོཔེཔེ་མཛིཚོདོ་ཁེངོ་ཆོཔེ་ཤིལོསེ་སེམ་རསྤྱིསེ་སྒྲུངོ་སྣེ་
མངོ་སེ་གོངོ་ཡོསྤྱིནི་ཡོངོ་ཆོལོགོ བྱིསྤྱིསེ་པེར་དོཔེཔེ་གོཡོལོར་འཛིའིནི་ཡོསྤྱིགོ་
ལསེ་པེ་ནིསྤྱི་ཁྱིསྤྱིམ་བདོགོ་གོསྤྱིསེ་བསེམ་བློལོ་དོངོ་ལགོ་ལཔེནི་གོཉསྤྱིསེ་ཀྱིསྤྱི་
སྟཔེངོ་ནིསེ་བྱིསྤྱིསེ་པེའསྤྱི་དོཔེཔེ་ཀླལོགོ་ལ་ཁེསེ་ལཔེནི་དོངོ་སྐུལ་མ་བྱིཔེདོ་
སྟངོསེ་ཤིསྤྱིགོ་ཡོསྤྱིནི།

36.བྱིསྤྱིསེ་པེའསྤྱི་མུ་འབྲིཔེལ་དོཔེཔེ་ཚཚོགོསེ་ཤིསྤྱིགོ་བཀླགོསེ་ཚར་
ནི། བྱིསྤྱིསེ་པེ་དོངོ་མཉམ་དུ་གོབ་ཚའིགོ་དོངོ་རལོལ་རྩཔེདོ། གོནིའ་གོཏམ་
བཅིསེ་ཀྱིསྤྱི་ལམ་ནིསེ། ཉསྤྱིནི་རཔེར་བྱིཔེདོ་སྒེལོའ འི་རྣམ་པེ་ཞསྤྱིགོ་གོཏནི་
འཁེཔེལ་གྱིསྤྱིསེ་དོཔེཔེ་ཀླལོགོ་ཁྲོལོདོ་ཀྱིསྤྱི་ནིངོ་དོལོནི་ལ་རལོལ་མྱོལོངོ་བྱིཔེདོ་དོགོལོསེ།

37.ཁྱིསྤྱིམ་ནིསེ་བྱིསྤྱིསེ་པེར་དོཔེཔེ་ཀླལོགོ་གོསྤྱི་གོསེལོལ་སྟལོནི་ཆུངོ་ངུ་
ཞསྤྱི གོ ་ བཤིམ ་ ཆོལོ གོ ་ སྟཔེ ། བྱིསྤྱི སེ ་ པེ ་ དོགོའ ་ བའསྤྱི ་ སྤྲོསྤྱི ་ གོལོ ར ་
དོངོ་། དོབུགོསེ་ལྒངོ་རྣམ་པེ་སྣེ་ཚཚོགོསེ་ཉལོསེ་ཏཔེ། ཁྱིསྤྱིམ་ཚངོ་གོསྤྱི་
འགྲུལ་ཁེངོ་དོངོ་སེ་གོདོནི་སྟཔེངོ་ནིསེ། གྲོལོགོསེ་པེལོ་ཆུངོ་ཆུངོ་འགོའ་
ཤིསེ་མགྲོལོནི་འབལོདོ་དོངོ་། ཡོངོ་ནི་བཟེའ་ཚངོ་གོངོ་བལོསེ་སྐྱིསྤྱིདོ་སྐྱིསྤྱིདོ་
བྱིསེ་ཆོལོགོ བྱིསྤྱིསེ་པེ་འདོསྤྱི་ལྟ་བུའསྤྱི་མཁེའ་དོབུགོསེ་ལ་ཤིསྤྱིནི་ཏུ་དོགོའ་
བསེ་ཁྱིལོདོ་ཀྱིསྤྱིསེ་ཀྱིངོ་འདོསྤྱི་ལྟ་བུའསྤྱི་སྤྲོལོ་སྣེངོ་ལ་ཚཚོདོ་ལྟ་བྱིལོསེ་དོངོ་།

38.བྱིསྤྱིསེ་པེར་ཚནི་རསྤྱིགོ་ཤིཔེསེ་བྱིའསྤྱི་སྐལོར་གྱིསྤྱི་དོཔེཔེ་ཆོའངོ་
མཚམསེ་སྦྱིལོར་བྱིཔེདོ་དོགོལོསེ་ཏཔེ། བྱིསྤྱིསེ་པེ་མངོ་པེལོ་གོནིའ་གོཏམ་ལ་
ཉནི་རྒྱུར་དོགོའ་ཞསྤྱིངོ་། བདོཔེནི་དོགོཔེ་མཛིཚེསེ་གོསུམ་གྱིསྤྱི་ནུསེ་པེར་
ཕྱོལོགོསེ་སླ། མཇུགོ་ལཔེགོསེ་པེའསྤྱི་གོཏམ་རྒྱུདོ་ཀྱིསྤྱིསེ་བྱིསྤྱིསེ་པེར་
སེཔེམསེ་འགུལ་ཐེཔེབསེ་ཤིསྤྱིངོ་། ངོལོ་མཚར་ཆོཔེ་བའསྤྱི་གོནིའ་གོཏམ་
གྱིསྤྱིསེ་བྱིསྤྱིསེ་པེར་དོགོའ་སྤྲོལོ་བསྐྱིཔེདོ་སྲིསྤྱིདོ། ཡོསྤྱིནི་ཡོངོ་ཚནི་རསྤྱིགོ་ཤིཔེསེ་
བྱིའསྤྱི་སྐལོར་གྱིསྤྱི་དོཔེཔེ་ཆོའངོ་ཅིསྤྱིསེ་ཀྱིངོ་དོགོལོསེ་ངོཔེསེ་ཡོསྤྱིནི་ཏཔེ། དོཔེ་དོགོ་
ལསེ་བྱིསྤྱིསེ་པེསེ་ཤིཔེསེ་བྱི་མངོ་པེལོ་གོསེལོགོ་ཐུབ། རངོ་ཉསྤྱིདོ་ཀྱིསྤྱི་ལུསེ་
ཕུངོ་ངོལོསེ་འཛིའིནི་ཐེདོ་ནིསེ་མགོལོ་བརྩམསེ་པེ་དོངོ་། གོལོ་ལ་གོཞནི་
པེ་དོངོ་། སྐར་མའསྤྱི་ཁྱིསྤྱིམ་རྒྱུདོ་ཀྱིསྤྱི་འཆོར་རྟོལོགོ་ཐེདོ་ཀྱིསྤྱི་རསྤྱིསེ་སྒྲུངོ་
མངོ་པེལོའངོ་གོསེལོགོ་ཉར་བྱིཔེདོ་དོགོལོསེ།

39.ཀླལོགོ་འདོལོནི་ནིསྤྱི་ལལོངོསེ་སྤྱིལོདོ་ཅིསྤྱིགོ་ཡོསྤྱིནི་པེསེ་བྱིསྤྱིསེ་པེར་
བཙནི་ཚུགོསེ་ཀྱིསྤྱིསེ་དོཔེཔེ་ཆོ་སྣེ་མངོ་ལ་བལྟ་རུ་འཇུགོ་པེ་མསྤྱི་
འལོསེ། དོཔེཔེ་ཆོ་མངོ་ཆོཔེ་ཤིལོསེ་ཀླལོགོ་པེ་པེལོ་སྒེཔེར་བའསྤྱི་ཀླལོགོ་འདོལོནི་གྱིསྤྱི་
ཚཚོར་བ་དོངོ་བསེམ་འཆོར་ཡོསྤྱིནི་པེསེ་ཁྱིལོདོ་ཀྱིསྤྱི་བྱིསྤྱིསེ་པེར་འཚམ་
པེའསྤྱི་ངོཔེསེ་པེ་མཔེདོ། གོལ་ཏཔེ་ཁྱིལོདོ་ལ་དུསེ་ཚཚོདོ་ཡོལོདོ་པེ་དོངོ་། བྱིསྤྱིསེ་
པེ་ལའངོ་སུནི་སྣེངོ་མཔེདོ་ནི། ཁྱིལོདོ་ཀྱིསྤྱིསེ་བྱིསྤྱིསེ་པེར་དོཔེཔེ་ཆོ་ཀླལོགོ་པེ་
དོངོ་། ཡོངོ་ནི་བྱིསྤྱིསེ་པེ་དོངོ་མཉམ་དུ་ཀླལོགོསེ་དོངོ་། མཇུགོ་
འབྲིསེ་མསྤྱི་འདྲི་བ་ཡོལོདོ་སྲིསྤྱིདོ། （（མུམུ་་འགོལོདོའགོལོདོ།།））

བྱསྐྱིས་པེའིསྐྱི་དཔེདེ་ཀློསློགི་གིསྐྱི་མོསློས་པེ་བོསྐྱེདེད་ཐབོས།
བོསློད་གིཞུགི་སྐྱེསྐྱིད་ཀྱིསྐྱིས་སྒྱུར་སྒྲིསྐྱིགི་བྱས།


