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ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་མི་སྤྱི་ཅུས་ཀྱིས།

དཔལ་འབར་རྫོང་སྤྱི་བདེ་ཅུས་ཀྱིས།

ཚོང་འཕྲིན་ཚགས་པར་ཐོག་་་
གནས་ཚུལ་སྤེལ་གསལ། ཉེ་ཆར་ལྷ་
ས་གྲོང་ཁྱེར་མི་སྤྱི་ཅུས་ཀྱིས་ལས་་་་་་་་་་
ཞུགས་ཅུས་དང་། ལས་ཞུགས་སྐུལ་་་་
སྤེལ་ཁོའོ། མཐོ་སློབ་ལྟེ་གནས་སོགས་
ཀྱི་ཚན་པ་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ཁྲེང་་་
ཀོན་ཆུས་དང་། སྟག་རྩེ་ཆུས། མལ་་་
གྲོ་གུང་དཀར་རྫོང་། ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་་་
སོགས་སུ་དབུལ་སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་དང་
མཐོ་སློབ་སློབ་ཐོན་སློབ་མའི་ལས་་་་་་་་
ཞུགས་ལས་དོན་ལ་ཆེད་དོན་ལྟ་སྐུལ་་་
མཛུབ་ཁྲིད་དང་བརྟག་ཞིབ་བྱས་པ་་་་
རེད།
བརྟག་ཞིབ་བྱེད་རིང་། བརྟག་་་
ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་དང་བཅས་པས་ས་་་་
གནས་ས་ཐོག་ཏུ་བསྐྱོད་ནས་བཞུགས་

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་དཔལ་་་་་་་་
འབར་ནས་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ།
འདི་ལོ་ཚུན་དུ། དཔལ་འབར་རྫོང་སྤྱི་བདེ་་་་་་
ཅུས་ཀྱིས་འགན་འཁྲི་དང་ལས་འགན་བློ་ལ་་་་་་
བརྟན་པོར་ངེས་པ་དང་། འཆར་གཞི་ལྟར་་་་་་
སློབ་སྦྱོང་སྒྲིག་འཛུགས་བྱེད་པ། སློབ་སྦྱོང་་་་་་་
དང་སློབ་གསོའི་ཕན་འབྲས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་པ།
སློབ་སྦྱོང་གི་ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་ལ་ཤུགས་སྣོན་
རྒྱག་པ། རང་རྟོགས་ངང“འདུ་ཤེས་་་་་་་་་་་་་་
བཞི”ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ་ཆབ་་་་་་་
སྲིད་ཀྱི་སྒྲིག་ཁྲིམས་སློབ་གསོ་གཏིང་ཟབ་སྤེལ་་
རྒྱུར་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ་་་
རེད།
སློབ་སྦྱོང་གི་གཞི་རྟེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་་་་་
སུ་བཏང་སྟེ་རྒྱུན་གཏན་རང་བཞིན་གྱི་སློབ་་་་་་
གསོར་དམ་འཛིན་བྱེད་པ། དཔལ་འབར་་་་་་་་
རྫོང་སྤྱི་བདེ་ཅུས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་དང་ཏང་ཀྲི་་་་
པུའུ་ཁག་གིས་སྒྲིག་ཁྲིམས་སློབ་གསོ་བཅོས་་་་་་་
སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མངོན་་་་་་
གསལ་དོད་པའི་གནས་བབ་ཏུ་འཇོག་པ་དང་།
“ཐ་མལ་དང་། ལེ་ལོ། རྣམ་གཡེང”གསུམ་་་་
གྱི་ལས་ཀའི་སྤྱོད་ཚུལ་བཅོས་སྒྲིག་བྱས་ཏེ།

མོལ་སྤེལ་རེས་དང་རྩིས་ཐོ་ཞིབ་་་་་་་་་་་
བཤེར་སོགས་ཀྱི་བྱ་ཐབས་སྤྱད་ནས་་་་
ཡིག་ཚགས་རིགས་དབྱེ་དང་དེབ་བཟོ་
བ། ལས་ཞུགས་སྤོ་སྒྱུར་འཐུས་སྒོ་་་་་་་་
ཚང་དུ་གཏོང་བ། རྩལ་ནུས་གསོ་་་་་་་་
སྦྱོང་བྱེད་པ། ཆེད་དོན་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་་་
བ། མཐོ་སློབ་སློབ་ཐོན་སློབ་མའི་་་་་་་་
མིང་ངོ་མ་ཐོ་འགོད། ལས་ཞུགས་་་་་་་་
གནས་ཚུལ་ཐོ་འགོད་སོགས་འབྲེལ་་་་་
ཡོད་ལས་སྒོའི་ལས་ཀའི་རྨང་གཞིའི་་་་
རྩིས་ཐོར་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ཏེ། ལས་་་་
དོན་སྤེལ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་གནས་་་་
པའི་གནད་དོན་དང་དཀའ་གནད་་་་་
ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཤེས་རྟོགས་དང་་་་་
དག་ཐེར་བྱེད་དགོས་པའི་བླང་བྱ་་་་་་་་
བཏོན་པ་རེད།

རྒྱ་ཚ་རྫོང་སྤྱི་བདེ་ཅུས་ཀྱིས།

འཐུས་མི་ཚོགས་པ་དབྱི་ཁྲང་གྲོང་ཁྱེར་
སྤྱི་བདེ་ཅུས་སུ་སློབ་སྦྱོང་ལ་བཏང་བ།

སྐྱོང་གི་དོན་དངོས་ལ་གཞི་ཚུགས་ཏེ་་་
ཁ་གཏད་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་་་་
རུ་བཏང་ནས། རྒྱ་ཚ་རྫོང་སྤྱི་བདེ་་་་་་་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བརྟན་ལྷིང་སྲུང་སྐྱོང་
གི་ལས་འགན་སྔར་བས་ཡག་པོ་སྒྲུབ་་་
ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྒྲིག་ཆས་དང་།
རྣམ་གྲངས། མ་དངུལ། ཆེད་ལས་་་་་
ལག་རྩལ། ལས་བྱེད་ཤེས་ལྡན་པ།
སློབ་གསོ་གསོ་སྦྱོང་སོགས་ལ་རོགས་་་་
སྐྱོར་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ཚ་རྫོང་སྤྱི་བདེ་ལས་་་་་་
ཁུངས་ཀྱི་འཕྲལ་སྡོམ་བཀོད་འདོམས་་
མ་ལག་དང་། སྤྱི་བདེའི་ཆ་འཕྲིན་་་་་་་
ཅན། རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་སོགས་་
ཀྱི་འཛུགས་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་་་་
རྒྱུ། དེ་བཞིན་ས་གནས་གཉིས་ཀྱི་་་་་་་་
ཉེན་རྟོག་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་སྤེལ་་་་
རེས་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས་ཁ་གཏད་་་་་་་་
རོགས་སྐྱོར་ལས་དོན་གྱི་ཕུགས་ཕན་་་་
ལམ་སྲོལ་དང་ལས་དོན་གྱི་གཞོཌ་་་་་་་་
འདེགས་ལམ་སྲོལ་བཟོ་རྒྱུ་དང་།
ཆེད་ལས་ལག་རྩལ་གྱི་རོགས་སྐྱོར་་་་་་་་
དང་ཤེས་ལྡན་པའི་གསོ་སྦྱོང་གཙོ་་་་་་་་
གནད་དུ་བཟུང་སྟེ་ཤེས་ལྡན་པའི་་་་་་་་
རིག་སྟོབས་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་
རུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་རྒྱ་ཚ་་་་་་་
རྫོང་གི་སྤྱི་བདེའི་མི་དམངས་ཉེན་་་་་་་་
རྟོག་པའི་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱང་ཚད་མཐོ་
རུ་གཏོང་རོགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་་་་་་་་་་་
བཤད་པ་རེད།

“དགོས་པའི་ལས་མི་བྱེད་པར་མི་དགོས་ལས་་་
རྙོག་བཟོ་བ་དང་ལས་འགྱངས་གཏོང་་་་་་་་་་་་་་
བའི”གནད་དོན་ལ་གཅིག་སྡུད་བཅོས་སྒྲིག་་་་་
བྱེད་པའི་ཆེད་དོན་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་རྒྱུ་དམ་འཛིན་
བྱ་གཞིར་བྱེད་པ། ཏང་ཨུད་ཀྱི་རིགས་པའི་་་་་་
གཞུང་ལུགས་ལྟེ་བའི་ཚོགས་ཆུང་གི་སློབ་སྦྱོང་་
དང་ཏང་ཀྲི་པུའི“ཚོགས་འདུ་གསུམ་དང་་་་་་་་
སློབ་ཚན་གཅིག”གཙོ་རྐང་དུ་བྱེད་པ་བཅས་་་་
བྱས་ཏེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྒྲིག་ཁྲིམས་སློབ་གསོ་ནན་
ཏན་སྤེལ་བ་རེད། རྒྱུན་གཏན་རང་བཞིན་གྱི་་
སློབ་གསོར་མཐོང་ཆེན་གྱིས་དུས་རབས་་་་་་་་་་་་
གསར་པའི་འགན་འཁྲི་དང་ལས་འགན་སྒྲུབ་་་
པའི་ནུས་པ་དང་དེ་བཞིན་ཆུ་ཚད་བཅས་མཐོ་
རུ་བཏང་ནས་ཏང་ཡོན་མི་དམངས（ལས་་་་་་་་
རོགས）ཉེན་རྟོག་པ་ཚང་མས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་་་་
པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུར་སྐུལ་ཁྲིད་བྱས་པ་
རེད།
ཕན་འབྲས་མངོན་ས་མང་དུ་བཏང་སྟེ་་་་་
ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་ལ་དམ་འཛིན་བྱེད་པ།
དཔལ་འབར་རྫོང་སྤྱི་བདེ་ཅུས་ཀྱིས་ཏང་ཡོན་་
མི་དམངས（ལས་རོགས）ཉེན་རྟོག་པས་ཆབ་་་
སྲིད་ཀྱི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལ་བརྩི་སྲུང་དང་ལག་་་་་་་་་་

བསྟར་བྱེད་པའི་རང་རྟོགས་རང་བཞིན་ཆེ་རུ་་
གཏོང་རྒྱུར་མཐོང་ཆེན་བྱས་ཏེ། སློབ་སྦྱོང་གི་་
རྣམ་པ་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་སློབ་སྦྱོང་གི་ཕན་་་་་་
འབྲས་དེ་ལས་ཀའི་སྒུལ་ཤུགས་སུ་གྱུར་ཆེད།
སྤྱི་བདེའི་མི་དམངས་ཉེན་རྟོག་པར་སློབ་སྦྱོང་་
གི་མྱོང་ཚོར་འབྲི་བ་དང་སློབ་སྦྱོང་གི་འཆར་་་་་
གཞི་བཟོ་རུ་བཅུག་སྟེ་ཕན་ཚུན་སྤེལ་རེས་ཀྱི་་་་་
བྱེད་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་སྦྱོང་གི་ཕན་་་་་་
འབྲས་དུས་ཐོག་ཏུ་སྲ་བརྟན་དང་གོང་མཐོར་་
གཏོང་བ་དང་དེ་བཞིན་ལས་ཀའི་སྒུལ་ཤུགས་་
སུ་བསྒྱུར་དགོས་པའི་བླང་བྱ་བཏོན་པ་རེད།
རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་སློབ་སྦྱོང་སློབ་གསོའི་བྱེད་
སྒོ་རབ་དང་རིམ་པ་སྤེལ་བ་བརྒྱུད། ལས་དོན་
ཁག་དོན་ཐོག་ཏུ་འཁྱོལ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་ནུས་་
ལྡན་ཐེབས་ཡོད་ལ་སླད་ཕྱིན་གྱི་ལས་དོན་ཁྲོད་
བློ་དཀར་དང་། སྤྱོད་གཙང་། འགན་འཁུར་་
བཅས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་ལས་ཀའི་བྱ་ཐབས་་་་་་
ནུས་ལྡན་གྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབར་གྱི་སྤྱི་་་་་་་་་་
ཚོགས་རྒྱུན་མཐུད་བདེ་འཇགས་དང་བརྟན་་་་
ལྷིང་སྲུང་སྐྱོང་ལ་འགན་ལེན་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད།
（པད་ཆོས་ཀྱིས་བསྒྱུར། ཚེ་སྒྲོལ་གྱིས་་་་་་་
ཞུས）

རྫ་ཡུལ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གིས།

ཚན་པ་དང་ཚོང་ཁང་11ལ་ཆེད་དོན་ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་རྫ་ཡུལ་་་་
ནས་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཉེ་ཆར།
རྫ་ཡུལ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་་་་་་་་
གིས་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཚན་པ་དང་ཚོང་ཁང་་་་་་་
11ལ་ཆེད་དོན་ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་གྱི་བྱེད་་་་
སྒོ་སྤེལ་བ་དང་འབྲེལ། ཁོང་ཚོར་འབྲེལ་་་་་་་་
ཡོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཁྲིམས་སྲོལ་དང་སྤྱི་་་་་་་་
ཕན་ཞུ་གཏུག་གི་ཤེས་བྱ་གསལ་འགྲེལ་བྱས་་་
ཏེ། “ཁྱིམ་ཚང་ཁྲི་སྟོང་མང་པོའི་ལྕེ་ཐོག་གི་་
བདེ་འཇགས་འགན་ལེན”བྱེད་པའི་ཞིབ་་་་་་

དཔྱོད་པའི་འགན་འཁྲི་ཏན་ཏིག་འཁུར་བ་་་་
རེད།
བྱེད་སྒོ་སྤེལ་རིང་། ཞིབ་དཔྱོད་ལས་་་་
བྱེད་ཉེན་རྟོག་པས་རྫོང་བུ་བཅོལ་ཁང་་་་་་་་་་
དང་། སློབ་ཆུང་། སློབ་འབྲིང་བཅས་ཀྱི་་་་་
ཟ་ཁང་གི་བཟའ་བཅའི་བདེ་འཇགས་དང་།
དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ཁྲིམས་་་་་་
བཞིན་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་གྱི་འགན་འཁྲི་སྒྲུབ་་་་་
མིན་ལ་ལྟ་སྐུལ་བྱས་པ་མ་ཟད། ཞིབ་་་་་་་་་་་་
བཤེར་ནང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པའི་གནད་་་་་་་

དོན་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་དག་ཐེར་བྱས་པ་་་་
རེད། ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གིས་རྫོང་ཞིང་ཞོར་་
ཐོན་རྫས་ཁྲོམ་ར་དང་། སྒོ་རྩིས་ཚོང་ཁང་་་་
ཆེ་གྲས་ཁག ཚོང་ཁང་བཅས་ནས་བཟའ་་་་
བཅའི་བདེ་འཇགས་ཚད་གཞི་མ་ལོན་པའི་་
ཞིང་ཞོར་ཐོན་རྫས་དང་བཟའ་བཅའ་་་་་་་་་་་
སོགས་འཚོང་གི་ཡོད་མེད་ལ་གཙོ་གནད་་་་་་
ཐོག་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ་རེད།
（པད་ཆོས་ཀྱིས་བསྒྱུར། ཚེ་སྒྲོལ་་་་་་་
གྱིས་ཞུས）

རྗེ་འབུམ་སྒང་ཁྲོམ་གཞུང་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་ཡིས།

རྩོམ་བསྡུ་དཔྱད་འདེམས་དང་བྱ་དགའ་སྤྲོད་པའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ།

ཚོང་འཕྲིན་ཚགས་པར་ཐོག་གནས་་
ཚུལ་སྤེལ་གསལ། ཉེ་ཆར། རྗེ་འབུམ་སྒང་་
ཁྲོམ་གཞུང་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་ཡིས“སྣང་ཆེན་་
བཞི་དང་དགའ་ཞེན་བཞིའི”བརྗོད་དོན་་་་་་
གཙོ་བོའི་སློབ་གསོ་ལག་ལེན་བྱེད་སྒོ་སྔར་་་་་་་
བས་ཡག་པོ་སྤེལ་ཆེད། “ང་དང་སྒྱུར་་་་་་་་་་་་
བཅོས་སྒོ་དབྱེའི་ལོ་40ཡི་གཏམ་རྒྱུད”ཅེས་་་
པའི་རྩོམ་བསྡུ་དཔྱད་འདེམས་དང་བྱ་་་་་་་་་་་་
དགའ་སྤྲོད་པའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ་རེད།
ད་ཐེངས་ཀྱི་རྩོམ་བསྡུའི་བྱེད་སྒོར
“སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེ་མཐར་ཕྱིན་བྱེད་་་་་་་་་་་

པ”བརྗོད་དོན་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་སྒྱུར་་་་་་་་་་་ ཆེད། ཟླ་9པའི་ཟླ་སྨད་ནས་བཟུང་སྡེ་ཁུལ་་་
བཅོས་སྒོ་དབྱེ་བྱས་ནས་ལོ་40འཁོར་རིང་་་་ ཁག་གི་ལས་དོན་མི་སྣ་དང་། གྲོང་མི་མང་་་་་
ཁོངས་གཏོགས་ཁུལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་། ཚོགས། སློབ་གྲྭར་འགྲོ་མུས་ཀྱི་སློབ་མ་་་་་་་་་་་
ཆབ་སྲིད། རིག་གནས། སྤྱི་ཚོགས། སྣོད་་་ བཅས་ནས་རྩོམ་བསྡུ་བྱས་པ་དང་། རིམ་པ་་
བཅུད་ཤེས་དཔལ་འཛུགས་སྐྱོང་སོགས་་་་་་་་
བཞིན་དཔྱད་འདེམས་བྱས་ནས་བྱ་དགའ་་་་་
ཐད་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་གཡུར་ཟའི་གྲུབ་་་་་་
རིམ་པ་དང་པོ་དང་། གཉིས་པ། གསུམ་པ་་
འབྲས་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཕྱོགས་སྡོམ་་་་་་་
བཅས་བདམས་ནས་བྱ་དགའ་སྤྲད་པ་རེད།
དང་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད། རྗེ་་་་་་་་་་

འབུམ་སྒང་ཁྲོམ་གཞུང་དོན་གཅོད་་་
ལག་བསྟར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཟླ་གཞོན།
ཁྲུའུ་ཡིས་ད་ཐེངས་ཀྱི་རྩོམ་བསྡུའི་་་་་
དཔྱད་འདེམས་བྱེད་སྒོ་ཡག་པོ་སྤེལ་་



འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་རྒྱ་
ཚ་ནས་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ།
ཉེ་ཆར། རྒྱ་ཚ་རྫོང་སྤྱི་བདེ་ཅུས་ཀྱི་་་་་་
འཐུས་མི་ཚོགས་པས་དབྱི་ཁྲང་གྲོང་་་་
ཁྱེར་སྤྱི་བདེ་ཅུས་སུ་སློབ་སྦྱོང་དང་་་་་་་
རྟོག་ཞིབ་ལ་བསྐྱོད་ཅིང་། ད་ཐེངས་་་
ཀྱི་གོ་སྐབས་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་ཚ་དང་་
དབྱི་ཁྲང་ས་གནས་གཉིས་ཀྱི་སྤྱི་བདེ་་་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁ་གཏད་རོགས་སྐྱོར་
གྱི་ཕུགས་ཕན་ལམ་སྲོལ་ལ་མུ་མཐུད་་་
སྐུལ་འདེད་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་་་་་་་
ཡོད་པ་རེད།
ད་ཐེངས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་དང་རྟོག་་
ཞིབ་བྱེད་སྒོར་དབྱི་ཁྲང་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་་་
བདེ་ཅུས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་མི་སྣའི་ཚད་་་་་་་
མཐོའི་མཐོང་ཆེན་དང་སྣེ་ལེན་གང་་་་
ལེགས་ཐོབ་པ་མ་ཟད། བྱེད་སྒོའི་་་་་་་་
སྒྲིག་འཛུགས་ནན་པོ་དང་ནང་དོན་་་་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ཟད། བྱེད་་་་་་་་
སྒོའི་ནང་དོན་ལ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་
འདུ་དང་ཡུལ་དངོས་ཀྱི་རྟོག་ཞིབ་་་་་་་་
ཁག་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ཡོད་པ་རེད།
དབྱི་ཁྲང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་་་་་་
དང་། སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཧྲུའུ་ཅི་་
གཞོན་པ་དང་པོ། སྤྱི་བདེ་ཅུས་ཀྱི་་་་་་་
ཅུས་ཀྲང་བཅས་ཡིན་པའི་ཁྲེན་ཅན་་་་
ཧུང་གིས། དབྱི་ཁྲང་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་་་་་་་་
བདེ་ཅུས་ཀྱིས་རྒྱ་ཚ་རྫོང་གི་སྤྱི་བདེའི་་
ལས་དོན་དང་དཔུང་ཁག་འཛུགས་་་་་
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ཆབ་སྲིད་སློབ་གསོ་གསར་གཏོད་བྱས་ཏེ་ནུས་པ་དང་
བྱང་ཚད་མཐོ་རུ་བཏང་བ།



དབུལ་སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་ལ་
ལྟ་སྐུལ་མཛུབ་ཁྲིད་དང་
བརྟག་ཞིབ་བྱས་པ།
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བོད་ལྗོངས་ཁྲིམས་ལུགས་ཚགས་པར།

