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དདེང་རབོས་སློསློབོ་གིསསློ།

འདོན་ཐེངས542པ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། པད་མ་རྡོ་རྗེ།

（（20222022ལོལོའ འིལོལོའ འི་་ཟླཟླ88པེའསྤྱིཔེའསྤྱི་་ཚེཚེསཚེཚེས55ཉསྤྱིནཉསྤྱིན་་གྱིསྤྱིགྱིསྤྱི་་པེརིཔེརི་་ངལོསངལོས2020པེརིཔེརི་་མཐུདེམཐུདེ་་པེཔེ།།））
80.བྱིསྤྱིས་པེ་ཁལོ་རིང་སྤྲོལོ་བོ་ཡལོདེ་པེའསྤྱི་དུས་དེསྐྱེབོ་ཅིསྤྱིགོ་ཉལོས་

ཏེསྐྱེ། ས་གོནས་ཁལོ་ཚེཚོའསྤྱི་སློལོབོ་གྲྭ་བྲིསྤྱིས་ནས་བོསྐུརི་དུ་བོཅུགོ་ན།
བྱིསྤྱིས་པེ་ལོ་དེགོའ་སྣང་སྟསྐྱེརི་ཐུབོ།

81.བྱིསྤྱིས་པེ་ལོལོ་ན་ཆུང་བོས་དེཔེསྐྱེ་ཆའསྤྱི་བོཟང་ངན་ཤེན་
འབྱིསྐྱེདེ་མསྤྱི་ཤེསྐྱེས། སྤྱིསྤྱིརི་བོཏེང་ཁལོ་ཚེཚོKartonདེང་འགུལོ་རིསྤྱིས།
དེགོལོདེ་གོཏེམ་དེང་ཀློདེ་པེ་མྱུརི་འགུལོ་སལོགོས་ཀྱསྤྱི་དེཔེསྐྱེ་ཆརི་
དེགོའ། ཡསྤྱིན་ནའང་། དེསྐྱེ ་དེགོ་ལོ་མང་དུ་བོལྟས་ཀྱང་དེགོསྐྱེ་
མཚེན་ཆསྐྱེརི་མསྐྱེདེ། ཀློལོགོ་འདེལོན་གྱིསྤྱི་སྤྲོལོ་བོ་ནསྤྱི་བྱིསྤྱིས་པེ་དེཔེསྐྱེ་ཀློལོགོ་
ལོ་ཕྱོལོགོས་པེའསྤྱི་སྒུལོ་ཤུགོས་གོཙཚོ་བོལོ་ཡསྤྱིན། ཕ་མས་ངསྐྱེས་པེརི་
དུ་བྱིསྤྱིས་པེའསྤྱི་དེཔེསྐྱེ་ཀློལོགོ་གོསྤྱི་སྤྲོལོ་སྣང་ལོ་གོསལོ་སྐྱོལོང་དེང་སྣསྐྱེ་འདྲེསྐྱེན་
ལོསྐྱེགོས་པེལོ་བྱིསྐྱེདེ་དེགོལོས།

82.ཕ་མས་སྔལོན་ལོ་བོཀློགོས་ཤེསྤྱིང་བྱིསྤྱིས་པེརི་དྲེསྤྱི་བོ་དྲེསྤྱིས་
ན། བྱིསྤྱིས་པེས་དྲེསྤྱི་བོ་དེང་མཉམ་དུ་ཀློལོགོ་འདེལོན་བྱིསྐྱེདེ་ལོ། དེཔེསྐྱེ་
ཀློལོགོ་གོསྤྱི་དེམསྤྱིགོས་ཡུལོ་ཇེསྐྱེ་གོསལོ་དུ་གོཏེལོང་ཐུབོ། རྩོལོམ་ཡསྤྱིགོ་
ལོསྐྱེགོས་པེལོརི་ཕ་མ་དེང་བྱིསྤྱིས་པེས་མཉམ་དུ་བོགྲོལོ་གླསྐྱེང་བྱིས་
ཆལོགོ བྱིསྤྱིས་པེརི་བོསམ་ཚུལོ་དེང་ལྟ་བོ་བོཤེདེ་དུ་བོཅུགོ་ཆལོགོ
དེསྐྱེ་ལྟརི་བྱིས་ན་བྱིསྤྱིས་པེའསྤྱི་གོལོ་བོ་དེང་། ཀློལོགོ་འདེལོན་གྱིསྤྱི་སྤྲོལོ་བོ་
བོསྐྱོསྐྱེདེ་ཐུབོ།

83.དེཔེསྐྱེ་ཆ་གྲོལོ་དེགོ་པེརི་བོསྒྲསྤྱིགོས་པེ་དེང་མསྤྱི་གོཤེགོས་
པེ། ཤེལོགོ་ལྷསྐྱེབོ་མསྤྱི་བོཀུགོ་པེ་ལྟ་བུའསྤྱི་གོཅིསྐྱེས་སྤྲོས་བྱིསྐྱེདེ་སྟངས་
བོསློབོས་ཏེསྐྱེ། བྱིསྤྱིས་པེརི་དེཔེསྐྱེ་ཀློལོགོ་གོསྤྱི་གོལོམས་གོཤེསྤྱིགོ་ཡགོ་པེལོ་
ཆགོས་པེརི་རིལོགོས་རིམ་བྱིསྐྱེདེ་དེགོལོས། བྱིསྤྱིས་པེས་བོཀློགོས་
ཟསྤྱིན་པེའསྤྱི་དེཔེསྐྱེ་ཆ་ཉརི་ཚེགོས་བྱིསྐྱེདེ་དེགོལོས།

84.དེཔེསྐྱེ་ཆའསྤྱི་རིསྤྱིགོས་དེབྱིསྐྱེ་དེང་། བྱིསྤྱིས་པེའསྤྱི་དེཔེསྐྱེ་ཆ་གོདེམ་
གོསསྐྱེས་ཀྱསྤྱི་བོཟང་ངན། འཚེམ་མསྤྱིན། གོང་དེགོ་ལོ་སྤྲོལོ་བོ་ཡལོདེ་
མསྐྱེདེ་སལོགོས་བོགྲོལོ་གླསྐྱེང་བྱིསྐྱེདེ་པེརི་སྐུལོ་མ་བྱིསྐྱེདེ་དེགོལོས།

85.དུས་ཚེཚོདེ་བོཀོལོདེ་སྒྲསྤྱིགོ་འལོས་འཚེམ་བྱིས་ཏེསྐྱེ། བྱིསྤྱིས་པེ་
དེང་མཉམ་དུ་དེཔེསྐྱེ་ཀློལོགོ་བྱིསྐྱེདེ་པེའསྤྱི་བྱི་འགུལོ་དེསྐྱེ་གོཏེན་ཆགོས་
རྒྱུན་ཆགོས་ཤེསྤྱིགོ་ཡལོང་བོརི་བྱིསྐྱེདེ་དེགོལོས།

86.དུས་ཚེཚོདེ་ངསྐྱེས་ཅིན་ནང་དེཔེསྐྱེ་ཆ་ཉལོ་བོ་དེང་གོཡརི་བོ་
སལོགོས་བྱིསྐྱེདེ་པེ། རྒྱུན་དུ་བྱིསྤྱིས་པེ་དེཔེསྐྱེ་ཁང་དུ་ཁྲིསྤྱིདེ་པེ་དེང་།
བྱིསྤྱིས་པེརི་དེཔེསྐྱེ་ཆ་ཉལོ་བོ་དེང་དེཔེསྐྱེ་ཆ་གོཡརི་བོའསྤྱི་གོལོམས་སྲལོལོ་
ཆགོས་སུ་འཇུགོ་དེགོལོས། མཐལོང་ཐལོས་མྱོལོང་གོསུམ་ལོ་ཤེརི་བོ་
དེསྐྱེ་གོང་ཡསྤྱིན་ན། བྱིསྤྱིས་པེརི་དེསྐྱེའསྤྱི་ཕྱོལོགོས་ཀྱསྤྱི་སསྐྱེམས་ཚེཚོརི་མསྤྱི་འདྲེ་
བོ་སྟསྐྱེརི་བོཞསྤྱིན་ཡལོདེ་པེས། བྱིསྤྱིས་པེའསྤྱི་དེཔེསྐྱེ་ཀློལོགོ་གོསྤྱི་དེགོལོས་མཁལོ་
བོསྐྱོསྐྱེདེ་པེརི་ཕན།

87.བྱིསྤྱིས་པེརི་ཟསྤྱིན་བྲིསྤྱིས་འབྲིསྤྱི་བོརི་སྐུལོ་མ་བྱིསྐྱེདེ་དེགོལོས།
ཅིསྤྱི་ཞསྤྱིགོ་བྲིསྤྱིས་ཀྱང་ཆལོགོ ཐ་ན་དེཔེསྐྱེ་མསྤྱིང་སློ་མལོ་ཞསྤྱིགོ་བྲིསྤྱིས་ཀྱང་
ཆལོགོ་སྟསྐྱེ། ཀློལོགོ་འདེལོན་ཁྲིལོདེ་ཀྱསྤྱི་གོལོམས་སྲལོལོ་སྣ་ཚེཚོགོས་ཀྱསྤྱིས་
བྱིསྤྱིས་པེརི་དེཔེསྐྱེ་ཀློལོགོ་གོསྤྱི་མྱོལོང་བོ་གོཞན་དེང་མསྤྱི་འདྲེ་བོ་ཞསྤྱིགོ་སྐྱོསྐྱེ་
བོརི་བྱིསྐྱེདེ།

88.དེཔེསྐྱེ་ཀློལོགོ་ཡགོ་པེལོ་ཞསྤྱིགོ་བྱིསྐྱེདེ་པེ་དེསྐྱེ ་ནམ་ཡང་གོལོ་
ཆསྐྱེན་པེལོ་ཡསྤྱིན་ཏེསྐྱེ། བྱིསྐྱེ་བྲིགོ་གོསྤྱི་ཁསྐྱེ་ཕན་ཞསྤྱིགོ་དེམསྤྱིགོས་སུ་བོཟུང་
ནས་དེཔེསྐྱེ་ཀློལོགོ་བྱིསྐྱེདེ་དུ་མ་འཇུགོ དེ་ལྟའསྤྱི་མསྤྱི་མང་པེལོ་དེཔེསྐྱེ་ཀློལོགོ་
བྱིསྐྱེདེ་པེརི་མསྤྱི་དེགོའ་ལོ། དེཔེསྐྱེ་ཀློལོགོ་མང་ཆསྐྱེ་ཤེལོས་ཀྱང་ཁསྐྱེ་ཕན་
ལོ་རིགོ་ལོས་པེས་དེཔེསྐྱེ་ཀློལོགོ་ཡགོ་པེལོ་བྱིསྐྱེདེ་ཐུབོ་ཀྱསྤྱིན་མསྐྱེདེ། ཁསྐྱེ་
ཕན་བོསམས་ནས་ཀློལོགོ་འདེལོན་བྱིས་ན་ཀློལོགོ་འདེལོན་གྱིསྤྱི་སྤྲོལོ་བོ་

ཡལོ་འགྲོལོ་བོས་དེལོན་དེགོ་ཅིསྤྱིགོ་ལོ་སསྐྱེམས་རྣལོ་དུ་ཕབོ་ནས་
འཇུགོ་མསྤྱི་ཐུབོ། བྱིསྤྱིས་པེའང་དེསྐྱེ་བོཞསྤྱིན་ཡསྤྱིན་ཏེསྐྱེ། གོལོ་ཏེསྐྱེ་དེཔེསྐྱེ་
ཀློལོགོ་ནསྤྱི་ཁསྐྱེ་ཕན་ཞསྤྱིགོ་རིསྐྱེགོ་པེའསྤྱི་ཆསྐྱེདེ་དུ་ཡསྤྱིན་ན། བྱིསྤྱིས་པེ་དེཔེསྐྱེ་
ཀློལོགོ་དེང་ཡུན་གྱིསྤྱིས་གྱིསྐྱེས་འགྲོལོ།

89.བྱིསྤྱིས་པེ་དེང་མཉམ་དུ་ནན་ཏེན་ངང་དེཔེསྐྱེ་ཆ་ཞསྤྱིགོ་
ཀློལོགོ་ཚེརི་བོརི་བྱི། དེཔེསྐྱེ་ཆའསྤྱི་ནང་གོསྤྱི་མསྤྱི་སྣ་སལོགོས་རིསྤྱི་མལོའམ་
ལོགོ་བོཟལོ་ཡསྤྱི་རྣམ་པེས་མཚེཚོན་པེརི་བྱིས་ཏེསྐྱེ། དེཔེསྐྱེ་ཆའསྤྱི་ནང་
དེལོན་བྱིསྤྱིས་པེརི་གོལོ་བོ་ལོསྐྱེན་དུ་འཇུགོ་དེགོལོས།

90.བྱིསྤྱིས་པེའསྤྱི་དེཔེསྐྱེ་ཀློལོགོ་གོསྤྱི་གོདེམ་གོསསྐྱེས་ལོ་བོརྩོསྤྱི་བོཀུརི་
བྱི་དེགོལོས། ཁལོ་ཚེཚོ་དེགོའ་ན་བོཀློགོ་ཆལོགོ་ལོ། མ་དེགོའ་ན་མ་
བོཀློགོས་ཀྱང་ཆལོགོ་གོལོ ། ཁྱིསྤྱིམ་བོདེགོ་རིང་གོསྤྱིས་བོལྟས་ནས་
འདེསྤྱི་ནསྤྱི་བྱི་དེགོའ་ཆསྐྱེན་པེལོ་ཐལོབོ་པེའསྤྱི་དེཔེསྐྱེ་ཆ་ཞསྤྱིགོ་གོལོ་སྙམ་ནས་
བོཙན་པེལོ་བྱིསྐྱེདེ་མསྤྱི་རུང་། བྱིསྤྱིས་པེ་མསྤྱི་དེགོའ་ན་དེཔེསྐྱེ་ཆ་གོཞན་
ཞསྤྱིགོ་ལོ་བོརྗེསྐྱེ་ཆལོགོ་ལོ། དེཔེསྐྱེ་ཆ་དེསྐྱེ ་བོརྗེསྐྱེས་ནས་ཀློལོགོ་ནའང་
མཉམ་དུ་ཀློལོགོ་རིལོགོས་བྱིསྐྱེདེ་དེགོལོས།

91.བྱིསྤྱིས་པེ་གོང་ལོའང་ཅིསྤྱིའསྤྱི ་ཕྱོསྤྱིརི་ཟསྐྱེརི་ནས་དྲེསྤྱི ་བོ་འདྲེསྤྱི་
རྒྱུརི་ཤེསྤྱིན་ཏུ་དེགོའ། དེཔེསྐྱེརི་ན། རིསྤྱི ་དྭགོས་གླསྤྱིང་དུ་སལོང་ན་
བྱིསྤྱིས་པེ་སྲལོགོ་ཆགོས་ཆུང་ངུ་ལོ་ཡ་མཚེན་ཆསྐྱེན་པེལོ་སྐྱོསྐྱེ་ལོ། རྨ་བྱི་
སྒྲལོ་གུརི་ཡགོ་དེལོན་དེང་། ནསྐྱེ་ཙཚོས་སྐདེ་ཆ་བོཤེདེ་ཤེསྐྱེས་དེལོན། ཤེ་
བོ་སྐསྐྱེ ་རིསྤྱིང་གོསྤྱི ་སྐསྐྱེ ་རིསྤྱིང་དེལོན་སལོགོས་འདྲེསྤྱི ་བོརི་སྤྲོལོ། བྱིསྤྱིས་པེའསྤྱི ་
མཚེརི་འཛིའིན་གྱིསྤྱི་བློལོ་དེསྐྱེ་དེམསྤྱིགོས་སུ་བོཟུང་ནས། དེཔེསྐྱེ་ཆ་དེང་
དྲེ་ཐལོགོ་ནས་དྲེསྤྱིས་ལོན་འཚེཚོལོ་བོརི་སྐུལོ་མ་བྱིསྐྱེདེ་དེགོལོས།

92.གོནའ་གོཏེམ་གྱིསྤྱི་སྒྲ་ཕབོ་ལོ་ཉན་པེས་ཀློལོགོ་འདེལོན་གྱིསྤྱི་
ཚེབོ་བྱིསྐྱེདེ་མསྤྱི་རུང་། བྱིསྤྱིས་པེ་ང་ཚེཚོའསྤྱི་རྣམ་འགྱུརི་མཐལོང་བོརི་
དེགོའ་ལོ། ཕ་མའསྤྱི་སྐདེ་སྒྲརི་ཉན་པེརི་དེགོའ། གོལོ་ཏེསྐྱེ་ཆ་
རྐྱེསྐྱེན་ཡལོདེ་ན། ཁྱིལོདེ་ཀྱསྤྱིས་ངསྐྱེས་པེརི་ཀློལོགོ་འདེལོན་བྱིསྐྱེདེ་པེ་རྒྱུན་
འཁྱིལོངས་བྱིསྐྱེདེ་དེགོལོས། རིང་ཉསྤྱིདེ་ཀྱསྤྱི ་ཀློལོགོ་པེ་མསྤྱི ་བོཟང་མ་
བོསམས། སྙན་སྒྲལོན་པེ་ལོས་ཕ་མས་བོཏེལོན་ན་བོཟང་།

93.ཕྱོསྤྱི་རིལོལོ་གྱིསྤྱི་ཀློལོགོ་འདེལོན་ཤེསྤྱིན་ཏུ་སྐྱོསྤྱིདེ། དུས་རྒྱུན་བྱིསྤྱིས་
པེ་སྒལོརི་འཁྲིསྤྱིདེ་ནས་རྩོསྐྱེདེ་མལོ་རྩོསྐྱེ་དུས། བྱིསྤྱིས་པེའསྤྱི་ཁུགོ་མའསྤྱི་ནང་
དུ ་དེཔེསྐྱེ ་ཆ ་ཁ་ཤེས་འཇེལོགོ་དེགོལོས། ལོམ་ནས་ངལོ་གོསལོ ་
བོའམ། ཁལོམ་སྐབོས་ཡལོདེ་དུས་དེཔེསྐྱེ ་ཆརི་བོལྟ་བོརི་སྐུལོ་
དེགོལོས། ཁྱིསྤྱིམ་བོདེགོ་གོསྤྱིས་མཚེམས་རིསྐྱེརི་བྱིསྤྱིས་པེ་ཁྲིསྤྱིདེ་ནས་
སྲང་ལོ་མྱུལོ་ཆལོགོ བྱིསྤྱིས་པེརི་དེཔེསྐྱེ་ཆ་བོསྣམས་སུ་བོཅུགོ་ནས།
དེཔེསྐྱེ་ཆ་བོལྟ་ཞལོརི་དེང་མྱུལོ་ཞལོརི་བྱིས་ཆལོགོ

94.ཁྱིསྤྱིམ་ཚེང་ནང་དུ་དེཔེསྐྱེ ་ཆ་ཡལོདེ་དེགོལོས། ཁྱིལོདེ་རིང་
འདུགོ་སའསྤྱི་ཆ་རྐྱེསྐྱེན་མསྤྱི་བོཟང་བོ་དེང་ཁང་པེ་གླས་ནས་ཡལོདེ་
ནའང་། ཁྱིལོདེ་ལོ་དེཔེསྐྱེ་ཆ་ཉལོ་བོའསྤྱི་འདུན་པེ་ཡལོདེ་ན། ཚེཚོང་རིརི་
སལོང་ནས་དེཔེསྐྱེ་སྒྲལོམ་ཞསྤྱིགོ་ཉལོས། སྒམ་ཞསྤྱིགོ་ཡསྤྱིན་ནའང་ཆལོགོ
བྱིསྤྱིས་པེས་དེཔེསྐྱེ་སྒྲལོམ་ཅིསྤྱི་འདྲེ་ཡསྤྱིན་པེརི་དེང་དེལོདེ་མསྤྱི་བྱིསྐྱེདེ། ཁལོ་ཚེཚོ་
རིང་ཉསྤྱིདེ་ལོ་དེཔེསྐྱེ་ཆ་ཀློལོགོ་ཏུ་འཇུགོ་མཁན་དེང་དྲེལོདེ་ཁལོལོ་སྟསྐྱེརི་
བོའསྤྱི་ཁྱིསྤྱིམ་ཚེང་ཞསྤྱིགོ་ཡལོདེ་པེརི་ལྷགོ་ཏུ་དེང་དེལོདེ་ཆསྐྱེ།

95.སསྐྱེམས་ཁམས་མསྤྱི་སྐྱོསྤྱིདེ་དུས་དེཔེསྐྱེ་ཆ་མ་བོཏེལོན་ནའང་
ཆལོགོ དེཔེསྐྱེ་ཀློལོགོ་བྱིསྐྱེདེ་དུས་སསྐྱེམས་ཁམས་བོཟང་པེལོ་ཞསྤྱིགོ་ཡལོདེ་
པེ་གོལོ་ཆསྐྱེ། གོལོ་ཏེསྐྱེ་ཁྱིལོདེ་ཀྱསྤྱི་སསྐྱེམས་ཁམས་མསྤྱི་སྐྱོསྤྱིདེ་པེའམ་
བྱིསྤྱིས་པེའསྤྱི་སསྐྱེམས་ཁམས་མསྤྱི་སྐྱོསྤྱིདེ་དུས་བྱིསྤྱིས་པེརི་དེཔེསྐྱེ་ཀློལོགོ་གོསྤྱི་
སྐུལོ་མ་མ་གོཏེལོང་། དེསྐྱེ་དུས་དེཔེསྐྱེ་ཆ་ཀློལོགོ་པེ་ཤེསྤྱིན་ཏུ་ཐང་ཆདེ་
པེ་ཞསྤྱིགོ་ཡསྤྱིན། དེསྐྱེས་དེཔེསྐྱེ་ཀློལོགོ་གོསྤྱི་འདུན་པེ་དེང་སྤྲོལོ་བོ་ཉམས་

སུ་འཇུགོ་ངསྐྱེས།
96.མསྤྱི་གོཞན་ལོ་བོརྟེསྐྱེན་མ་ཆསྐྱེ། བྱིསྤྱིས་པེརི་རྒྱུས་ལོལོན་ཡགོ་

པེལོ ་བྱིསྐྱེདེ་རྒྱུ་དེསྐྱེ ་ཤེསྤྱིན་ཏུ་གོལོ་ཆསྐྱེ ་སྟསྐྱེ ། ཉསྤྱིན་རྒྱུན་བྱིསྤྱིས་པེ་དེང་
མཉམ་དུ་ཡལོདེ་པེའསྤྱི་མསྤྱིས་དེ་གོཟལོདེ་བྱིསྤྱིས་པེརི་རྒྱུས་ལོལོན་བྱིསྐྱེདེ་
ཐུབོ། བྱིསྤྱིས་པེ་རིསྐྱེ ་རིསྐྱེརི་རིང་རིང་གོསྤྱི ་ཁྱིདེ་ཆལོས་དེང་དེགོའ་
ཕྱོལོགོས་ཡལོདེ་ལོ། ནརི་སལོན་གྱིསྤྱི་གོལོ་རིསྤྱིམ་མསྤྱི་འདྲེ། ཕ་མ་ནསྤྱི་བྱིསྤྱིས་
པེའསྤྱི་རྨལོངས་པེ་སསྐྱེལོ་མཁན་དེང་སྣསྐྱེ་འདྲེསྐྱེན་མཁན་དེསྐྱེ་ཡསྤྱིན། རིང་
ཉསྤྱིདེ་དེངལོས་སུ་བྱིསྤྱིས་པེའསྤྱི་ཀློལོགོ་འདེལོན་ཁྲིལོདེ་ཞུགོས་ན། ནམ་
ཞསྤྱིགོ་རིང་གོསྤྱི་བྱིསྤྱིས་པེརི་འཚེམ་པེའསྤྱི་ཀློལོགོ་འདེལོན་གྱིསྤྱི་ལོམ་བུ་
ཞསྤྱིགོ་རྙེསྐྱེདེ་སྲསྤྱིདེ།

97.བྱིསྤྱིས་པེའསྤྱི ་ཀློལོགོ་འདེལོན་གྱིསྤྱི ་སྤྲོལོ ་བོརི་ཁྱིདེ་གོསལོདེ་མ་
བྱིསྐྱེདེ། བྱིསྤྱིས་པེས་ཀློལོགོ་འདེལོན་བྱིསྐྱེདེ་སྐབོས་དྲེསྤྱི ་བོ་འདྲེསྤྱི ་རྒྱུརི་
ཤེསྤྱིན་ཏུ་དེགོའ། དེགོསྐྱེ་རྒན་ལྟརི་ངསྐྱེས་པེརི་དུ་ནང་དེལོན་གོནདེ་
བོསྡུས་དེང་། ཡང་ན་བྱིསྤྱིས་པེས་གོལོ ་བོ་ལོལོན་ཡལོདེ་མསྐྱེདེ་ལོ་
བོརྟེགོ་ཞསྤྱིབོ་བྱིསྐྱེདེ་དེགོལོས། སྤྱིསྤྱིརི་རིསྤྱིས་སྒྲུང་མང་པེལོ ་ཞསྤྱིགོ་ལོ་
སློལོབོ་གོསལོ ་གོཏེལོང་འདེལོདེ་ཀྱསྤྱི ་དེམསྤྱིགོས་ཡུལོ་མངལོན་གོསལོ་
མསྐྱེདེ་དེསྐྱེ། རྩོལོམ་པེ་པེལོས་ཚེཚེ ་སྲལོགོ་དེང་མཛིཚེས་སྡུགོ་སལོགོས་ཡསྤྱི་
གོསྐྱེ ་དེང ་རིསྤྱི ་མལོའ འི་ལོམ ་ནས་མཚེཚོན ་པེརི ་བྱིས་ཡལོདེ ་པེས།
མཚེམས་རིསྐྱེརི་བྱིསྤྱིས་པེའསྤྱི ་མསྤྱིགོ་ཟུང་གོསྤྱིས་ལྷགོ་ཏུ་ཚེཚོརི་ཐུབོ།
དེསྐྱེ ་བོས་མསྤྱི ་དེརི་མའསྤྱི ་བོསམ་བློལོས་བྱིསྤྱིས་པེའསྤྱི ་ལྟ་བོརི་ཚེཚོདེ་
འཛིའིན ་བྱིསྐྱེདེ ་འདེལོདེ ་མ་བྱིསྐྱེདེ། ཀློལོགོ་འདེལོན ་ལོ་བོརྟེསྐྱེན ་ནས་
གོནས་ལུགོས་ལོ་ཉན་འདེལོདེ་ཡསྤྱིན་ན། དེཔེསྐྱེ་ཀློལོགོ་མ་བྱིས་ན་
བོཟང་སྙམ།

98.རྩོསྐྱེདེ་ཆས་ཤེསྤྱིགོ་བོཙལོ་ནས་དེསྐྱེ་ལོ་གོཏེམ་རྒྱུདེ་ཀློལོགོ་ཏུ་
འཇུགོ་དེགོལོས། གོཏེམ་རྒྱུདེ་ཀློལོགོ་སྐབོས་སྐདེ་གོདེངས་ལོ་
བོརྩོསྐྱེ་བོ་ཐལོན་པེརི་བྱིས་ནས་བོཀློགོས་ན་བོཟང་།

99.ནམ་ཡང་ཀློལོགོ་འདེལོན་གྱིསྤྱི་ནུས་པེརི་ཡསྤྱིདེ་ཆསྐྱེས་བྱིསྐྱེདེ་
དེགོལོས། བྱིསྤྱིས་པེའསྤྱི་རྒྱུགོས་འབྲིས་ཀྱསྤྱི་འགྱུརི་ལྡོལོགོ་ལོའང་དེལོ་
སྣང་བྱིསྐྱེདེ་དེགོལོས།

100.བྱིསྤྱིས་པེརི་ཀློལོགོ་འདེལོན་མ་བྱིས་གོལོང་ལོ། ཨ་མས་
བྱིསྤྱིས་པེ་དེང་མཉམ་དུ་དེཔེསྐྱེ ་ཆའསྤྱི ་ནང་དེལོན་ལོ་བོལྟ་དེགོལོས།
དེཔེསྐྱེརི་ན་དེཔེསྐྱེ་ཆའསྤྱི་ནང་གོསྤྱི་རིསྤྱི་མལོ་དེང་། དེསྐྱེ་ནས་གོཏེམ་རྒྱུདེ་
ནང་གོསྤྱི་ཁ་བོརྡ་ཡགོ་པེལོ་ལྟ་བུ། དེསྐྱེ་དེགོ་རྙེསྐྱེདེ་ཚེཚེ་ཀློལོགོ་འདེལོན་བྱིསྐྱེདེ་
དེགོལོས། གོཞསྤྱི་གྲོངས་ལྟརི་ན། ཀློལོགོ་འདེལོན་ནུས་པེ་ནསྤྱི་སློལོབོ་
སྦྱོལོང་ནུས་པེའསྤྱི་རྨང་གོཞསྤྱི་ཡསྤྱིན། ཉསྐྱེ་དུས་ཤེསྤྱིགོ་ལོ་ཨ་མ་ཞསྤྱིགོ་
གོསྤྱིས་རིང་གོསྤྱི་བྱིསྤྱིས་པེརི་དེགོསྐྱེ་རྒན་གྱིསྤྱི་བོསྟལོདེ་བོསྔགོས་ཐལོབོ་སལོང་
ཟསྐྱེརི། རྒྱུ་མཚེན་ནསྤྱི་ལོལོ་རིསྤྱིམ་གོསུམ་པེའསྤྱི་བུ་མལོའ འི་རྩོལོམ་ཡསྤྱིགོ་གོསྤྱི་
ནུས་པེ་ལོལོ་རིསྤྱིམ་ལྔ་པེ་དེང་མཉམ། ཡལོདེ་ཚེདེ་ཆུང་དུས་ནས་
ཀློལོགོ་འདེལོན་བྱིས་པེརི་རིགོ་ལོས་ཟསྐྱེརི། དུས་རིབོས་ཇེསྤྱི་ལྟརི་
འགྱུརི་རུང་། ང་ཚེཚོས་དེཔེསྐྱེ ་ཀློལོགོ་ལོ་ཡསྤྱིདེ་ཆསྐྱེས་བྱིསྐྱེདེ་དེགོལོས།
ལྷགོ་ཏུ་ཁྱིསྤྱིམ་ཚེང་ཕལོ་བོ་དེང་། སློལོབོ་སྦྱོལོང་གོསྤྱི་རྒྱུ་ཆ་དེསྐྱེ་འདྲེ་
མལོདེ་པེལོ་མསྐྱེདེ་པེ་རྣམས་ཀྱསྤྱིས། དེཔེསྐྱེ་ཀློལོགོ་གོསྤྱི་ལོམ་ནས་ཤེསྐྱེས་བྱི་
མང་པེལོ་གོསལོགོ་ཉརི་བྱི་རྒྱུ་ནསྤྱི་གྲོལོན་ཆུང་ལོ་ཁསྐྱེ་བོཟང་བོའསྤྱི་ལོས་
ཤེསྤྱིགོ་ཡསྤྱིན། ཕ་མའསྤྱི ་མསྤྱིགོ་རྒྱང་དེང་སསྐྱེམས་རྒྱས་བྱིསྤྱིས་པེའསྤྱི ་
སསྐྱེམས་རྒྱ་ཐགོ་གོཅིལོདེ་བྱིསྐྱེདེ་ཐུབོ། །

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


