
	 		བོད་རྒྱལ་ལོ།	༢༡༤༥							 						ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༨																	ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རོམ་སྒྱིག་ཚན་པ་ནས་རོམ་སྒྱིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།										 			སྤྱིའྱི་འདོན་ཐེངས།	༡༩༩					 ཧྱིན་སོར།	༥

པཊ་ནཱ་རུ་ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་རྗེས་དྲན་སྐྗེད་མོས་ཚལ།

instant camera - འཕྲལ་ཐོན་པར་ཆས།

license plate - ཆོག་ཐམ་བྱང་བུ།

lawn mower - རྩྭ་འབྲེག་འཕྲུལ་འཁོར།   

lounge - ལོད་ཁང༌། 

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བིས། 

laundry - གོས་བཀྲུ་ཁང་། བཙོ་བླག་ཁང་། 

license - ཆོག་ཐམ།

lip-stick - མཆུ་རྩི།

magician - སྒྱུ་མ་མཁན། 

agency ༡། ངོ་ཚབ་ལས་དོན། - ཚོང་ལས་སོགས་ཀི་སྗེ་ཁག་གཅིག་གི་ཚབ་ཏུ་སྗེ་ཁག་གཞན་ཞིག་གིས་སྗེ་ཁག་གཞན་ཞིག་ལ་འབྗེལ་ལམ་ལྟ་བུའི་ལས་དོན་བྗེད་

ཚུལ། ༢། ངོ་ཚབ་ཁང༌། - ངོ་ཚབ་ལས་དོན་བ་ཡུལ།

agenda གོས་གཞྩི། - ཚོགས་འདུ་ལྟ་བུར་གོས་བསྡུར་ཆྗེད་འཁྗེར་རྒྱུའི་དོན་གནད་ཁག

agent ༡། ངོ་ཚབ། - སྐྗེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་འཐུས་མིའམ་ངོ་ཚབ་མཚོན་པར་བྗེད་པ། ༢། གསང་བའྩི་ལས་བྱྲེད། - སིད་གཞུང་གི་གསང་བའི་ལས་དོན་གི་མི་འགོ།

aggregate ༡། ཕུང་པོར་འདུ་བ། - དངོས་པོ་མང་པོ་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏྗེ། གོང་བུ་གཅིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཚུལ། ༢། ཁོན་བསོམས། - གངས་འབོར་ཐམས་ཅད་

གཅིག་ཏུ་བསྗེབས་པའི་ཁོན་འབོར།

aggregation ཕུང་གསོག  མཉམ་སྲེབ། - བ་དངོས་གང་ཞིག་མཉམ་དུ་སྗེབ་པའི་བ་གཞག

༄༅།།གལ་ཏྗེ་ང་ཕ་མའི་ཁ་པར་ཡིན་ན་དགའ་བ་ལ།།

ཁུངས།	ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའྱི་<<ཨྩིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབྲེབས་བརྡ་ཆད་>>དེབ་ཕེང་ཁག་ཁུངས་གཏུགས་ཏེ་པར་རྱིས་དང་བཅས་བཀོད།		

༄༅། །དྲེང་རབས་རྩིག་གནས་གསར་པའྩི་བརྡ་ཆད་ཤན་སྦྱར་མ།།

ཉྱིན་གཅྱིག་བུས་ཞོགས་ཇ་འཐུང་བའྱི་སྐབས།	པཱ་ལགས།	ངས་འབྱི་དེབ་ཉོ་རྒྱུ་

མངགས་པ་དེ་ཉོས་གནང་ཡོད་དམ།	ཞེས་དྱིས་པར།	ཕ་ཐུབ་བསྟན་གྱིས་ཁ་

པར་ནང་གྱི་རེད་མོ་དགའ་ཤོས་དེ་རེ་བཞྱིན།	ཏོག་ཙམ་སྒུགས་དང་།	འདྱིར་

རེད་མོ་ཤོར་འགོ་ཡྱི་འདུག	ཅེས་བཤད་པར།	བུས།	པཱ་ལགས།	ང་སོབ་གྲྭ་ལ་

འགོ་རན་སོང་།	མགོགས་པོ་གནང་དང་།	ཞེས་ཞུས་མ་ཐག		ཕ་ཐུབ་བསྟན་

གྱིས་མྱིག་ཀྱང་མ་བལྟས་པར།	ད་ལྟ་མེད།	རེས་ལ་ཉོ་ཆོག		ཅེས་བཤད་དེ་

རེད་མོ་མུ་མཐུད་རེས་པ་རེད།

ཕ་ཐུབ་བསྟན་དང་ཨ་མ་ཆོས་སྒོན་གཉྱིས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་

ལ་སྦྱར་དགས་པའྱི་སྐོན་ཡོད།	ཉྱིན་གཅྱིག་བུ་ཤེས་རབ་ཀྱྱིས།	པཱ་ལགས་

དང་ཨ་མ་ལགས།	སྔ་མ་ཡྱིན་ན།	པཱ་ལགས་དང་ཨ་མ་ལགས་གཉྱིས་ཧ་ཧ་

དང་ཧུ་ཧུ་ཞེས་བཞད་གད་ཀྱྱི་སྐྱིད་སྣང་དོད་པོའྱི་ངང་སོད་ཀྱྱི་ཡོད་པ།	དེང་

སང་ཁ་པར་མཉམ་དུ་རེད་མོ་རེ་བཞུགས་ཀྱྱི་འདུག་ག	དེ་ནས་རྔན་པ་འད་

ཐོབ་ཀྱྱི་ཡོད་རེད་དམ།	ཞེས་བཤད་པར།	ཕ་ཐུབ་བསྟན་གྱིས།	ད་ལྟ་ཁེད་

རང་གྱིས་མགོ་འཚོས་ཀྱྱི་མ་རེད།	ཅེས་བཤད།

འགྱུར་འགོས་དེས་ཁྱིམ་ཚང་དེའྱི་བདེ་སྡུག་དང་།	ལྷག་པར་དུ་བུ་ཤེས་རབ་

ཀྱྱི་སེམས་ཁམས་ལ་ཕོག་ཐུག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་སེམས་ཚོར་བྱུང་བ་རེད།	

དེ་ནས་ཉྱིན་གཅྱིག་བུ་མེད་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀྱྱིས་བུས་ཉེ་

ཆར་བཤད་པའྱི་སྐད་ཆ་དེ་དན་གསོ་བཏང་བས།	བུས་བཤད་པའྱི་སྐད་

ཆ་དེ་ལ་བསམ་གཞྱིག་མ་བེད་ཀ་མེད་ཆགས་པ་རེད།



  ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                   ཕི་ལོ། ༢༠༡༨

བཟའ་ཟླའི་སྐྲ་མདོག་དང་མཚུངས་པའི་གོས་གོན་པ་།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བསྒྱུར།

༄༅།	།བུད་མེད་ཅྱིག་གྱིས་སོ་སོའྱི་གོགས་མོ་རྣམས་རང་གྱི་སྐེས་སྐར་

དགའ་སྟོན་ལ་སྐད་བཏང་བ་རེད།	དགའ་སྟོན་

དེ་ལ་ཁྱིམ་མཚེས་གོགས་མོ་བཞྱི་ཡང་མགོན་

འབོད་བས་ཡོད་པ་རེད།	གོགས་མོ་དེ་ཚོས་

དེ་ཉྱིན་དགོང་མོ་གོས་གང་འད་གོན་མྱིན་ཐོག་

ལ་གོས་བས་པ་རེད།	མཐར་ཁོ་ཚོས་སོ་སོའྱི་

བཟའ་ཟླའྱི་སྐྲ་ཡྱི་མདོག་དང་མཚུངས་པའྱི་

གོས་གོན་རྒྱུ་བས་པ་རེད།	

དེ་ནས་བུད་མེད་དང་པོ་དེས།	འོ་ན།	ངས་གོས་དམར་པོ་གོན་གྱི་ཡྱིན།	

གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།	ངའྱི་བཟའ་ཟླས་སྐྲ་ལ་ཚོན་དམར་པོ་བཏང་ཡོད།	ཅེས་

བཤད་པ་རེད།	

བུད་མེད་གཉྱིས་པ་དེས།	ང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ནག་པོ་འཐད་པོ་ཡོད།	གང་

ཡྱིན་ཟེར་ན།	ངའྱི་བཟའ་ཟླའྱི་སྐྲའྱི་མདོག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ནག་པོ་རེད།	

ཅེས་ལབ་པ་རེད།

བུད་མེད་གསུམ་པ་དེས།	བས་ན།	ང་གོས་སེར་པོ་

གོན་སྱིང་འདོད་ཀྱྱི་འདུག	གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།	ངའྱི་

བཟའ་ཟླའྱི་སྐྲ་སེར་པོ་རེད།	ཅེས་ལབ་པ་རེད།	

འོན་ཀྱང་བུད་མེད་བཞྱི་པ་དེ་ཁུ་སྱིམ་མེར་བསད་པ་

རེད།	དེ་ནས་གོགས་མོ་ཚོས་མོའྱི་འདོད་མོས་གང་

ཡྱིན་དྱིས་པར།	གོགས་མོ་དེས།	ངས་བསམ་བོ་མང་

པོ་བཏང་ཡྱིན།	ཡྱིན་ནའང་ཚོན་ཁྲ་ར་བ་ནས་འདེམས་ཐུབ་ཀྱྱི་མྱི་འདུག	བས་

ན།	ངས་གོས་གོན་ན་འགྱིག་ས་མ་རེད།	གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།	ངའྱི་བཟའ་ཟླའྱི་

མགོ་དམར་པོ་སྤྱི་ཐེར་རེད།	ཅེས་བཤད་པ་རེད།།	།།

སྒྲུང་ཐུང་།

༄༅། །གོག་མས་དྲེད་མོང་ཕྩིར་འབུད་བཏང་བ། །

ཆབ་མདོ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་བརྩམས།

༄༅།	།གནའ་སྔ་མོ་མདོ་སེ་ཟེར་བའྱི་ལུང་པའྱི་བཀོད་པ་ལེགས་

ཤྱིང་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ཞྱིག་ཡོད།	ལུང་པ་དེའྱི་རྱི་རེར་དབར་དགུན་

སྟོན་དཔྱིད་མེད་པར་ཁ་བས་གཡོག་ཅྱིང་།	མྱི་རྒྱུས་མེད་གཅྱིག་

གྱིས་ཐག་རྱིང་ནས་བལྟས་ཚེ་རྟ་དཀར་པོ་དུ་མ་ཞྱིག་བསད་པའྱི་

སྣང་བ་འཁོར་སྱིད།	རྱི་དེའྱི་སྐེད་པར་ཤྱིང་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་སྐེས་

ཡོད།	ཤྱིང་ནགས་དེའྱི་ནང་གྱི་བ་རྱིགས་རྣམས་གཞན་གྱི་གནོད་

འཚེ་མེད་པར་ཞྱི་བདེའྱི་རང་དབང་ངང་ནས་འཚོ་སོད་བེད་ཀྱྱི་ཡོད་

པ་རེད།	འོན་ཀྱང་བ་རྱིགས་དེ་དག་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ནྱི་ས་

ཁུལ་དེར་ཆུ་མྱིག་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་དེ་ཡྱིན།	རྱི་གཤམ་གྱི་ཆུ་

མྱིག་དེར་ར་གཟན་དུད་འགོ་རྣམས་སྔ་དགོང་གཉྱིས་ལ་འཚང་ཁ་

ཤྱིག་ཤྱིག་གྱིས་ཆུ་འཐུང་བར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།	

	 ཉྱིན་གཅྱིག་ཆུ་མྱིག་དེར་དེད་མོང་མ་བུ་གསུམ་སེབས་ཏེ་

དུད་འགོ་འགའ་ཤས་འགོ་འགོ་འདུག་འདུག་སང་ལ་བསད་པས།		

གླ་བ་དང་།	དགོ་བ།	ཤྭ་བ།	རྱི་བོང་།	གནའ་བ།	རྐྱང་།	ལུག	ར།	

འབྱི་གཡག	བ་མཛོ་བཅས་ཆུ་མྱིག་ཡོད་སའྱི་ཕོགས་ལ་འགོ་སོད་

མྱི་ནུས་པའྱི་གནས་སུ་གྱུར།	མདོ་སེའྱི་ལུང་པར་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་ཚ་

བ་ཆེ་རུ་གྱུར་ཅྱིང་།	དུད་འགོ་རྣམས་ཁ་སྐོམ་ནའང་སྡུག་སོམ་བརྒྱབ་

སྟེ་བསད་དགོས་ཐུག་པ་རེད།	

	 དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ལ་ཉྱིན་གཅྱིག་གོག་མ་ཚོ་

ཁག་ཅྱིག་གནས་དེར་འབོར་ཞྱིང་།	ཁོང་ཚོ་ཐང་ཤྱིང་དང་།	ཤུག་

པ།	གླང་མ།	ལྕང་མ།	ཚེར་ཤྱིང་སོགས་ཀྱྱི་སྟེང་ལ་རང་དབང་གྱིས་

འཛེགས།	གོག་མའྱི་འགོ་དཔོན་དེས་བསམ་པར་ལུང་པ་འདྱིའྱི་

རྩྭ་ཁ་སོགས་ལ་བལྟས་ན་དུད་འགོ་འདྱི་ཚོ་ཤ་ཤེད་ཡག་པོ་ཡོད་

དགོས་འད་པོ་འདུག་ཀྱང་།	འདྱིར་དེ་ལས་ལོག་སྟེ་དུད་འགོ་འདྱི་

ཚོ་ཉམས་སྐོ་པོ་ཚགས་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ་སམ་སྟེ་དོགས་

པའྱི་གནས་སུ་ལྷུང་།	ཉམ་ཐག་གྱི་དུད་འགོ་དེ་དག་མཐོང་དུས་གོག་

མའྱི་སེམས་རྒྱུད་ལ་སྱིང་རེ་རང་དབང་མེད་པར་འཁྲུངས་ཏེ་གོག་

མའྱི་འགོ་གཙོ་དེ་གཡག་རོད་ཡོད་སའྱི་ཕ་བོང་ཆེན་པོའྱི་སྟེང་ལ་

འཛེགས་ཏེ།	“ཨ་ཕོ་གཡག་རོད་ལགས།	ཁོད་ཚོ་འུ་ཐུག་མདོག་

ཁག་པོ་བསད་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད་དམ།” 

ཞེས་དྱིས།		གཡག་རོད་དེ་ཉྱིད་ཡྱི་ཐང་ཆད་པའྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་

ལངས་ཏེ་གཟུགས་པོ་དཀྲུག་ཙམ་ཞྱིག་བས་ཏེ།	“སྔ་མེད་གོག་མ་

ཁེད་ཚོ་ལུང་པ་འདྱིར་ཡོང་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ།”	ཞེས་ཁྲོ་

བའྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་དང་།	གོག་མས།	“ཨ་ཕོ་གཡག་

རོད་ལགས།	དེ་འད་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན།	གནའ་

མྱི་རྣམས་ཀྱྱི་གཏམ་དཔེ་ལ།	ཕོ་ཁོ་གའྱི་ཁོག་ལ་མདའ་ཤོང་མདུང་

ཤོང་ཟེར་བ་ལྟར་རེད།	རྣམ་འགྱུར་དེ་འད་གཏན་ནས་སྟོན་མྱི་ཉན།	

ཁེད་ཚོར་དཀའ་སྡུག་གང་ཡོད་ནའང་མ་གསང་དང་པོ་ཤོད།	ང་

ཚོས་གོས་བསྡུར་བེད་ཆོག”	ཅེས་བརོད་ཀྱང་གཡག་རོད་ཀྱྱིས་

ཡ་ལན་མ་བས་སྟབས།	གོག་མས་བསྐར་དུ།	ཕོ་རབས་གཅྱིག་

གྱི་བོ་རེ་ལས།	།ཕོ་འབྱིང་གསུམ་གྱི་གོས་བསྡུར་དགའ།	།ཞེས་པ་

ལྟར་དཀའ་ངལ་གང་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་ཁོག་ལ་མ་སྦས་པར་སང་པོ་

ཤོད་དང་།	དཀལ་ངལ་གང་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱང་ང་ཚོ་མཉམ་རུབ་ཀྱྱིས་

སེལ་ཐབས་བེད་དགོས།”	ཟེར།	“ལྷག་དོན་ང་ཚོ་འདྱི་ཕོགས་ལ་

སྤོ་འཆམ་ལ་ཡོང་བ་ཡྱིན་པ་ལས་དམྱིགས་ཡུལ་གཞན་གང་ཡང་

མེད།	ཁོད་ཚོའྱི་སྐོ་ཉམས་དེ་ལྟར་མཐོང་དུས་རང་དབང་མེད་པར་

སྱིང་རེ་སྐེས་ཏེ་དྱིས་དགོས་བྱུང་།”	སོགས་བརོད།	

	 གཡག་རོད་ཀྱྱིས་མགོ་བོ་གཡུག་ཙམ་བས་ཏེ་སྣང་བ་མྱི་

འགོ་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་བསྟན་ཏེ་བརོད་དོན།	“ང་ཚོ་ཕ་མེས་ཡང་

མེས་དུས་ནས་གནས་འདྱིར་འཚོ་སོད་བེད་ཀྱྱི་ཡོད།	ཡྱིན་ནའང་ང་

ཚོའྱི་ལུང་པར་སྔ་མེད་དེད་མོང་མ་བུ་གསུམ་སེབས་ནས་རྩྭ་ཟན་

དུད་འགོའྱི་ཞྱི་བདེའྱི་རང་དབང་ཡོངས་སུ་འཕོག་སྟེ་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་

ཡུལ་ཁམས་ཤྱིག་ལ་བསྒྱུར་སོང་།	ང་ཚོའྱི་ཆུ་མྱིག་དེ་དེད་མོང་དེ་

ཚོས་བཙན་པོ་དབང་ཡོད་བས་ཏེ་ཆུ་འཐུང་བར་ཡོང་མཁན་ཚང་

མ་བསད་རྨས་བཟོས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཆུ་འཐུང་བར་འགོ་མ་ནུས་

པ་བཟོས་སོང་།	མ་གཞྱི་གོག་མ་ཁེད་ཚོ་སྔ་མེད་གནས་འདྱིར་

ཡོང་དོན་གཙོ་བོ་གང་ཡྱིན་ནམ།”	ཞེས་དྱིས།	གོག་མའྱི་འགོ་གཙོ་

དེས།	“ང་ཚོ་ལ་མོ་ཕར་རྒྱབ་ནས་ཡྱིན།	དེང་སང་གནམ་གཤྱིས་ཚ་

དོད་མཉམ་པས་སྤོ་འཆམ་ལ་ཡོང་བ་ཡྱིན།	ད་དེད་རན་དེ་ཚོ་ཕྱིར་

འབུད་གཏོང་ཐབས་ལ་རོགས་པ་གང་དགོས་ཀྱང་ང་ཚོར་གསུང་

རྐྱང་གནང་དང་།	ང་ཚོའྱི་ནུས་ཤུགས་ལ་དཔག་པའྱི་རོགས་པ་

གང་ཐུབ་བེད་ཀྱྱི་ཡྱིན།” སོགས་ལབ་པ་རེད།

མཚར་གཏམ་

གཙང་ཁུལ་གྩི་ཁྲེད།

༢

	གོང་གྱི་ཁེད་རྣམས་ཀྱྱི་ལན།

༣༩།	ཆུ་ཚོད་ཀྱྱི་མདའ་ཁབ།	༤༠།	བཞུ་མར།

༤༡།	གཟར་བུའམ་ཐུག་སྐོགས།	༤༢།	ལྷམ་མཐྱིལ་རོལ་གོན་པ།

༤༣།	ཁྱིས་འབ་པས་རྐུབ་འབུར་འབུར་བས་པ་ལ་ཟེར།	

༤༤།	ལྕྱི་བ་བཏང་བ།	༤༥།	གོ་མ།	༤༦།	མཛུབ་མོ་དང་སེན་མོ།	

༤༧།	མུ་ཟྱིའམ་འབར་ཞུན།	ཡང་ན་ཙག་སྒ།	

༤༨།	གོས་ཀྱྱི་སྒོག་གུ་སྟེ་ཐེབས་ཆྱི་བརྒྱབ་ནོར་བྱུང་བ།

༤༩།	དར་ལྕོག་དང་དར་ཤྱིང་།	༥༠།	རྟ་བོང་གྱིས་སྦང་བཏང་བ།

༥༡།	མྱིས་ཆུང་དུས་གོག་བགོད་དང་།	གཞོན་དུས་ཀེར་འགོ།	རས་དུས་

འཁར་བར་བརྟེན་པ།	༥༢།	ལོ་ཐོ།	༥༣།	སྐས་ཀ	༥༤།	ཆུ་འཐག

༥༥།	རྱི་མོ།	༥༦།	ཆུ་ཟངས་ནང་གྱི་མར།	༥༧།	ཐབ་རོ།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

མཆོད་མེ་བོད་ཀྱྱི་རོམ་རྱིག་དྲྭ་བ་ནས་བངས།

༣༩།	གཅུང་པོས་བསྐོར་བ་གཅྱིག་བརྒྱབ་དུས་གཅེན་པོས་གོམ་

པ་གང་ལས་མྱི་སོ་བ་ཤོད།

༤༠།	འཇུས་ན་སྦར་མོ་གང་།	བཏང་ན་ནང་གང་ཤོད།													

༤༡།	བཙོས་བཙོས་ནས་འཚོས་རྒྱུ་མེད་པ་ཤོད།						

༤༢།	ནམ་མཁའྱི་སེམས་ལ་ཞབས་ཕག་གོན་འདུག་བསམ།	ས་

གཞྱིའྱི་སེམས་ལ་བསྱིལ་གཡབ་བས་འདུག་བསམ་པ་ཤོད།										

༤༣།	འབ་འབུར་ཤོད།

༤༤།	འགོ་བཞྱིན་འགོ་བཞྱིན་བག་ལེབ་བཟོ་བ་ཤོད།							

༤༥།	ཟངས་ཀྱྱི་ལྤགས་པར་དུང་གྱི་ཁོག་པ་བས་པ་ཤོད།																				

༤༦།	བཙུན་ཆུང་རེས་རོ་ལེབ་རེ་འཁུར་བ་ཤོད།																

༤༧།	ནང་ཆུང་གྲུ་བཞྱིའྱི་ནང་དུ་མྱི་མགོ་དམར་བརྒྱ་གལ་སྒྱིག་

སྟེ་བསད་པ་ཤོད།

༤༨།	བཙུན་པ་གཅྱིག་གྱིས་རང་ཤག་ཏུ་འཛུལ་བ་ནོར་ཚེ།	གཞན་

དག་ཀྱང་རང་བཞྱིན་གྱིས་ནོར་བ་ཤོད།																	

༤༩།	ང་རང་འགོ་སྱིང་འདོད།	ཨ་མས་མ་བཏང་བ་ཤོད།

༥༠།	འགོ་བཞྱིན་འགོ་བཞྱིན་བག་རྱིལ་བཟོ་བ་ཤོད།	

༥༡།	ཆུང་དུས་རྐང་པ་བཞྱི་བཙུགས་ནས་འགོ་བ།	བར་དུ་རྐང་

པ་གཉྱིས་བཙུགས་ནས་འགོ་བ།	མཐའ་མར་རྐང་པ་གསུམ་

བཙུགས་ནས་འགོ་བ་ཤོད།

༥༢།	ཉྱི་མ་རེ་ལ་གོས་རེ་བརེ།	ཉྱིན་ཞག་སུམ་བརྒྱ་རེ་ལྔ་སོང་

བའྱི་ཚེ།	གོན་གོས་ཟད་དེ་ཚེ་ཡང་རོགས་པ་ཤོད།																																					

༥༣།	གཡས་ཨ་ཕས་བས།	གཡོན་ཨ་མས་བས།	སྡུག་དམྱལ་

ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཕྲུ་གུས་མྱང་བ་ཤོད།

༥༤།	རྩྭ་གནམ་ནས་བཟས།	ཆུ་གཏྱིང་ནས་འཐུང་།	སྐག་པ་

འཕེད་དུ་གཏོང་བ་ཤོད།

༥༥།	ཆུ་ཡོད་ཀྱང་རྒྱུག་མྱི་འགོ།	དབར་ཁ་ཡོལ་ཡང་མེ་ཏོག་

བཞད།	བ་རྱིགས་ཡོད་ཀྱང་འཕུར་མྱི་སྱིད་པ་ཤོད།

༥༦།	རྒྱ་མཚོའྱི་ནང་དུ་བ་མོ་དཀར་པོས་རྐྱལ་རྒྱག་པ་ཤོད།

༥༧།	འབོག་པ་སྐས་སོས་པའྱི་ཤུལ་དུ་བུ་མོ་སྤུན་གསུམ་ལུས་

པ་ཤོད།



 ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                 ཕི་ལོ། ༢༠༡༨

ཨཀ་བར་དང་བྩིར་བལ།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གིས་བསྒྱུར།

༣༦༽ ཤྩིང་མཁན་གྩི་གོགས་པོ།

༄༅།	།དྱིལླྱིའྱི་གོང་ཁེར་ནང་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་གྱི་སྐྲ་བཞར་བ་ཞྱིག་སོད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་

རེད།	ཉྱིན་གཅྱིག་ཁོའྱི་ཚོང་ཁང་གྱི་མདུན་ནས་ཤྱིང་མཁན་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རེད།	ཤྱིང་

མཁན་དེ་གོང་ཁེར་ནང་ཤྱིང་བཙོང་བར་འགོ་མཁན་ཡྱིན་པ་དང་།	ཁོས་ཤྱིང་རྣམས་

རང་གྱི་བོང་བུའྱི་རྒྱབ་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད།	གཡོ་སྒྱུ་ཅན་གྱི་སྐྲ་བཞར་བ་དེས་ཤྱིང་

མཁན་དེ་མཐོང་བ་ན།	“ཝ་ཡེ་ཤྱིང་མཁན།	ཤྱིང་དེ་ཚོའྱི་རྱིན་པ་ག་ཚོད་རེད།”	ཞེས་

དྱིས་པ་རེད།	ཤྱིང་མཁན་དེར་བཀག་ནས།	“སྐུ་ཞབས་ལགས།	ཨཱ་ནཱ་བཅུ་ཡྱིན།	

ཞེས་ལབ་པ་ན།	སྐྲ་བཞར་བ་དེས།	ཤྱིང་ཉུང་ཉུང་འདྱི་ལ་ཨཱ་ནཱ་བཅུ་མང་དགས་

པ་རེད།	ཨཱ་ནཱ་དྲུག་སྤད་ཆོག	བཙོང་གནང་

གྱི་ཡྱིན་ནམ།”	ཞེས་དྱིས་པ་རེད།	

	 ཤྱིང་མཁན་གྱིས་དེར་མོས་མཐུན་

བས་ཏེ་ཤྱིང་རྣམས་མར་ཕབ་སྟེ་ཁོའྱི་ཚོང་

ཁང་ནང་བསྐལ་པ་རེད།	དེ་ནས་ཁོས་ཤྱིང་

གྱི་རྱིན་པ་སོང་བ་ན།	སྐྲ་བཞར་བ་དེ་གཡོ་སྒྱུ་

ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས།	ཁོས།	“ཁེད་ཀྱྱིས་ཨཱ་

ནཱ་དྲུག་ལ་ཤྱིང་ཆ་ཚང་སྤོད་ཀྱྱི་ཡྱིན་གསུངས་

སོང་ཡང་།	ཆ་ཚང་སྤད་མ་སོང་བས་དངུལ་

སྤོད་ཀྱྱི་མྱིན།”	ཞེས་ལབ་པ་རེད།	

	 གཏམ་དེ་ཐོས་པ་དང་ཤྱིང་མཁན་ཅུང་ཧ་ལས་ཏེ།	སྐུ་ཞབས་ལགས།	

“ངས་བོང་བུའྱི་རྒྱབ་ལ་བཞག་ཡོད་པའྱི་ཤྱིང་ཆ་ཚང་ཁེད་ལ་ཕུལ་ཡྱིན།	དེ་འད་

གསུངས་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ།”	ཞེས་དྱིས་པར།	སྐྲ་བཞར་བས་ཤྱིང་མཁན་གྱི་སྟ་

རེ་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ཏེ།	“ཤྱིང་ལས་གྲུབ་པའྱི་སྟ་རེའྱི་ཡུ་བ་དེ་ད་དུང་ཁེད་ཀྱྱི་

སར་འདུག་ག	ཁེད་ཀྱྱིས་ཤྱིང་ཆ་ཚང་སྤད་ཀྱྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་ཡང་།	ཡུ་བ་དེ་

ཁེད་ཀྱྱིས་ཉར་འདུག་ག”	ཞེས་ལབ་བཞྱིན་ཤྱིང་མཁན་གྱི་ལག་ནས་ཡུ་བ་དེ་ཚུར་

འཕོག་པ་རེད།	

	 ཤྱིང་མཁན་ནྱི་མྱི་ཉམ་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པས་སྐབས་དེར་ཁོས་སྐྲ་བཞར་བ་

ལ་གང་ཡང་མ་ལབ་པ་རེད།	འོན་ཀྱང་རང་ལ་མགོ་སྐོར་བསླུ་བྱིད་བས་པ་དེ་སེམས་

ནང་མ་ཤོང་བར་བརྟེན།	བྱིར་བལ་མདུན་དུ་སྐབས་འཇུག་ཞུ་བར་ཕྱིན།	ཁོས་བྱིར་

བལ་ལ་འདོད་རྔམ་དང་གཡོ་སྒྱུ་ཆེ་བའྱི་སྐྲ་བཞར་བས་གང་བས་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཤྱིང་།

ཁོ་ལ་སོབ་གསོ་ཡག་པོ་ཞྱིག་སྤོད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་སྐོར་ཡང་ཞུས་པ་རེད།	

	 བྱིར་བལ་གྱིས་ཁོའྱི་སྐད་ཆ་ཡག་པོ་ཉན་རེས་ཁོ་ལ་རྱིག་པ་ཡག་པོ་

ཞྱིག་བསབས་པ་རེད།	དེ་ནས་ཤྱིང་མཁན་དགའ་པོའྱི་ངང་ནང་ལ་ལོག་པ་རེད།	

	 ཉྱིན་ཤས་རེས་ལ་ཤྱིང་མཁན་དེ་སྐྲ་བཞར་བའྱི་ཚོང་ཁང་ལ་ཕྱིན་ནས།	

“སྐུ་ཞབས་ལགས།	སང་ཉྱིན་ངའྱི་ཆང་ས་ཡྱིན།	ངའྱི་ནང་ལ་ཕེབས་ནས་ངའྱི་ཨོག་

ཚོམ་དེ་གཞར་གནང་དང་།	ངའྱི་གོགས་པོ་ཚོའང་ཡོང་གྱི་ཡོད།	ཁེད་ལ་ཚོང་ཤག་

ཀྱང་འགའ་ཤས་རག་གྱི་རེད།”	ཅེས་ལབ་པས་སྐྲ་བཞར་བས་ངོས་ལེན་བས་པ་

རེད།	ཁོའྱི་སེམས་ནང་དགའ་པོ་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་།	ཤྱིང་མཁན་གྱིས་ནང་དུ་ཕེབས་

རོགས་ཞུས་པ་དེ་དང་ལེན་བས་པའྱི་ཁུལ་བས་པ་རེད།	ཉྱིན་རེས་མ་དེར་སྐྲ་བཞར་

བ་དེ་ཤྱིང་མཁན་གྱི་ཁྱིམ་དུ་སེབས་ཏེ་ཁོའྱི་ཨོག་ཚོམ་

བཞར་བ་རེད།	

	 ཡུད་ཙམ་རེས་ཨོག་ཚོམ་བཞར་ཚར་བ་ན་སྐྲ་

བཞར་བས།	“ཁེད་ཀྱྱི་གོགས་པོ་གཞན་དག་རྣམས་ག་

པར་ཡོད།	འདྱིར་འབོད་རོགས་གནང་།”	ཞེས་ལབ་

པར།	ཤྱིང་མཁན་གྱིས་རང་གྱི་བོང་བུ་དེ་འཁྲྱིད་ཡོང་

ནས་ཁོའྱི་ཨོག་ཚོམ་གཞར་རོགས་ཞུས་པ་རེད།	སྐད་

ཆ་དེ་གོ་བ་དང་སྐྲ་བཞར་བ་དེ་རླུང་ལངས་པ་མ་ཟད།	

རང་ཉྱིད་ངོ་ཚ་པོ་བཟོས་པ་དང་མགོ་སྐོར་བཏང་སོང་

བསམས་པ་རེད།	དེ་ནས་ཁོ་གཉྱིས་དབར་ལ་ཁ་རོད་ཆེན་པོ་ཤོར་ཏེ།	ཤྱིང་མཁན་

གྱིས་བོང་བུའྱི་ཨོག་ཚོམ་མ་གཞར་བར་དུ་གླ་ཆ་སྤོད་རྒྱུ་ཁས་མ་བངས་པ་རེད།	

མཐར་ཁོ་གཉྱིས་བྱིར་བལ་རར་བཅར་པ་རེད།	

	 བྱིར་བལ་གྱིས་ཁོ་གཉྱིས་ཀྱྱི་སྐད་ཆ་ཉན་རེས་ཁོས་སྐྲ་བཞར་བ་ལ།	

“ཁེད་ཀྱྱིས་བོང་བུའྱི་ཨོག་ཚོམ་གཞར་རྒྱུ་འདོད་པ་མ་གནང་བ་དེ་ཁེད་ཀྱྱིས་མྱིའྱི་

ཨོག་ཚོམ་གཞར་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཨེ་རེད།”	ཅེས་དྱིས་པར།	སྐྲ་བཞར་བས།	

“ལགས་འོང་།	དེ་ག་རང་རེད།	ངས་བོང་བུའྱི་ཨོག་ཚོམ་ཇྱི་ལྟར་གཞར་དགོས་རེད་

དམ།”	ཞེས་ཞུས་པས།	བྱིར་བལ་གྱིས།	“འོན་ཀྱང་ཤྱིང་གྱི་ཡུ་བ་དེའང་བཙོང་རྒྱུའྱི་

ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀྱྱི་ཡོད་ན།	ཤྱིང་མཁན་གྱིས་གོགས་པོར་བརྱིས་པའྱི་བོང་བུ་

དེའྱི་ཨོག་ཚོམ་ཡང་གཞར་དགོས་བེད་ཀྱྱི་མ་རེད་དམ།”	ཞེས་མུ་མཐུད་དྱིས་པ་

ན།	སྐྲ་བཞར་བ་དེ་ཅྱི་ལབ་འདྱི་ལབ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ།	མཐར་མྱི་མང་པོའྱི་མདུན་

དུ་བོང་བུའྱི་ཨོག་ཚོམ་མྱི་གཞར་ཀ་མེད་ཐུག་པ་རེད།།	།།	

༢༽ ཤན་ཁ་བ་འགྱུར་མྲེད་བསོད་ནམས་སོབས་རྒྱལ།

༄༅།	།བཀའ་བོན་ཁྲྱི་ཟུར་ཤན་ཁ་བ་འགྱུར་མེད་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་

མཆོག་ནྱི།	ཡབ་བཤད་སྒ་སྱིད་བོན་དཔལ་འབོར་རོ་རེ་མཆོག་དང་།	ཡུམ་བདེ་

སྐྱིད་གཉྱིས་ཀྱྱི་སས་སུ་ཕྱི་ལོ་	༡༨༩༦	ལོར་ལྷ་སར་འཁྲུངས།	ཆུང་དུས་དགའ་

ལན་ཤར་སོབ་གྲྭར་ཞུགས་ནས་བོད་ཡྱིག་སོབ་

གཉེར་དང་།	སེ་ར་བེས་གཙང་པ་ཁང་ཚན་དུ་ཆོས་

སོར་ཞུགས།	འཇོག་པོ་བ་མ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དྲུང་ནས་

རབ་བྱུང་དགེ་ཚུལ་སོམ་པ་ཞུས་གནང་།	དེ་བཞྱིན་

འབས་སྤུངས་སྨན་སྦྱྱིན་པ་མཁེན་རབ་ནོར་བུ་དང་

འབས་ལོངས་བ་མ་ཨོ་རྒྱན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དྲུང་ནས་

སུམ་རྟགས་དང་སན་ངག་སོགས་སྦྱངས་གནང་།

ཁོང་སྐུ་ན་ཆུང་ངུའྱི་སྐབས་ནས་ཆོས་ཕོགས་ལ་

ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་།

གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་བ་མ་སྐེས་ཆེན་དམ་པ་ཁག་

ནས་མདོ་སྔགས་ཀྱྱི་གསུང་ཆོས་མང་པོ་ཞུས་གནང་བ་མ་ཟད།	ཉམས་ལེན་

ཡང་གང་ལེགས་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རེད།	

	 ཕྱི་ལོ་	༡༩༡༤	ལོར་གཞུང་ཞབས་རེ་དྲུང་གྱི་གསར་མཇལ་ཞུས་

རེས་ཡྱིག་ཚང་ལས་བར་ཞུགས་པ་དང་།	ཕྱི་ལོ་	༡༩༢༡	ལོར་སེར་སྐ་གོ་

བརེས་ཀྱྱིས་སྐུ་སྲུང་མདའ་དཔོན་དུ་བསྐོ་གཞག་དང་།	ཕྱི་ལོ་	༡༩༥༡	ལོར་

བཀའ་ཚབ་བསྐོ་གཞག་སྩལ་པ་སོགས།	མདོར་ན།	ཕྱི་ལོ་	༡༩༡༤	ནས་བོད་

ས་མ་ཤོར་བར་དུ་གོ་གནས་འད་མྱིན་ཐོག་གཞུང་ཞབས་ཀྱྱི་ཕག་ལས་རྒྱུན་རྱིང་

གནང་ཡོད་པ་རེད།	

	 རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་རེས་བཀའ་ཤག་སྐབས་དང་པོའྱི་གས་སུ་ཆོས་

དོན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་བཀའ་བོན་དུ་བསྐོ་གཞག་སྩལ།	དེ་ནས་

ཕྱི་ལོ་	༡༩༦༠	ཟླ་	༩	ནང་བོད་གཞུང་(ད་ཆ་བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་

ཞུ།)གྱི་སྒྱིག་གཞྱི་ལ་ལེགས་བཅོས་ཐེངས་དང་པོ་བསྐངས་ཏེ།	

བཀའ་ཤག་སྐབས་གཉྱིས་པའྱི་བཀའ་བོན་ཁྲྱི་པར་བསྐོ་གཞག་

སྩལ་ནས་ཕྱི་ལོ་	༡༩༦༤	བར་དུ་བཀའ་ཁྲྱིའྱི་ཕག་ལས་གནང་།

	 དེའྱི་རེས་དགུང་ནའྱི་བབས་ཀྱྱི་ལས་ཁུར་ནས་དགོངས་

པ་ཞུས་གནང་།	འོན་ཀྱང་གལ་ཆེའྱི་གོས་ཚོགས་ཁག་ཏུ་གོས་

འདོན་སོབ་སྟོན་པའྱི་མཛད་ཁུར་བཞེས་ཡོད་པ་དང་།	མཐར་

ཕྱི་ལོ་	༡༩༦༧	ལོར་དགུང་གངས་	༧༣	ཐོག་སྐུ་ཚེའྱི་འཕེན་

པ་རོགས་སོ།	།

	 ཁོང་ལ་བཤད་ཟུར་དང་ཤན་ཁ་བ་ཞུ་དོན་ནྱི།	བཤད་སྒ་ལ་ལྕམ་གཉྱིས་

དང་སས་མང་པོ་ཡོད་སྟབས།	ཕྱིན་ཆད་ནང་ཁུལ་མྱི་མཐུན་པ་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་

ཡུམ་སས་ཁག་ཅྱིག་བཤད་སྒ་མ་ཚང་ནས་ཟུར་གེས་གནང་བས་ན།	བཤད་ཟུར་

ཞེས་པ་དང་།	ཡང་ཁོང་གྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་ལྷ་སའྱི་ཤར་ཕོགས་ལྷ་གདོང་ཤན་ཁ་

ནས་ཡྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤན་ཁ་བ་ཞུ་བ་ཡྱིན།།	།།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མྩིའྩི་བཀའ་བློན་ཁྩི་པ། ། 
རོམ་སྒྱིག་པས། ༄༅། །ཤྗེས་འདོད་ཆྗེ་བའི་ཇོར་ཡིས་རྐང་འཁོར་གཏོང་བ། །

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བསྒྱུར།

༣

ཁོ་རྐང་འཁོར་ནས་བབས་ཏེ།	དཔེ་ཁུག་ནས་ཚགས་པར་བཏོན་

ནས་ལྟེབ་ཚིགས་རྒྱག་འགོ་བཙུགས་པ་རེད།	ཁོས་དང་པོ་ཟུར་དེ་

དག་མར་བལྟབས་པ་རེད།	

དེ་ནས་མཐའ་གཉྱིས་ཀ་ཡར་བལྟབས་པ་དང་།	ཟུར་དེ་དག་མཉམ་

དུ་སྦྱར་བ་རེད།	དེ་ནས་ལེབ་ལེབ་བཟོས་པ་རེད།	དེ་ནས་ཁོས་ཟུར་

གཅྱིག་ཡར་བལྟབས་པ་དང་།	དེ་ནས་གཞན་དེ་ཡར་བལྟབས་པ་

དང་།	ཡང་མཐའ་གཉྱིས་ཀ་མཉམ་དུ་སྦྱར་བ་རེད།

	 དེ་ནས་ལེབ་ལེབ་བཟོས་པ་རེད།	དེ་ནས་མཐའ་གཉྱིས་

ག་ལེར་འཐེན་ནས་ཁ་ཕེ་བ་རེད།	དེ་ནས་ཁོ་ལ་གྲུ་འདྱི་བྱུང་བ་རེད།

གྲུ་དེ་གཏོང་རན་པ་རེད།	གྲུ་དེ་ཆུ་ཁར་ལྱིང་ཐུབ་ཀྱྱི་རེད་དམ།	གྲུ་

དེ་དངོས་སུ་ལྱིང་བ་རེད།	

	 དེ་འད་སོང་ཙང་ཇོར་ཡྱིས་ད་དུང་གྲུ་འགའ་ཤས་བཟོ་རྒྱུ་

ཐག་བཅད་དེ།	མཐར་ཁོས་ཚགས་ཤོག་ཆ་ཚང་བེད་སྤོད་བཏང་ནས་

གྲུ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བཟོས་པ་རེད།	

རྒྱུག་ཆུའྱི་ཐུར་ལ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་གྲུ་དེ་དག་ལ་ལྟ་ཡྱིན་ལྟ་ཡྱིན་ལ།	

ཇོར་ཡྱིས་རང་ཉྱིད་གྲུ་དཔོན་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་ཚོར་བ་རེད།	ཡྱིན་

ན་ཡང་གྲུ་དེ་དག་ལ་ལྟ་ཡྱིན་ལྟ་ཡྱིན་རང་ཉྱིད་ག་པར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་

མེད་བལྟ་རྒྱུ་རྦད་དེ་བརེད་པ་རེད།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།



གྲུབ་ཐོབ་ལཱུ་ཧི་པཱ།

༄༅།	།གྲུབ་ཐོབ་ལཱུ་ཧྱི་པཱ་ནྱི།	རྒྱལ་པོ་ཞྱིག་ལ་སས་གསུམ་བྱུང་བའྱི་འབྱིང་བ་དེ་

ཡྱིན།	དེ་ཡང་སྔོན་ཡུལ་	(པེ་ཅྱིང་བསྟན་འགྱུར་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུའྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཡུལ་གྱི་མྱིང་མྱི་

གསལ་རུང་།	ཉེ་དུས་པར་སྐྲུན་གནང་བ་ཁག་ཏུ་སྱིངྒ་ལའྱི་གླྱིང་ཞེས་བཀོད་ཀྱང་ཕུ་ཐག་མ་ཆོད་པས་དཀྱུས་

སུ་བཀོད་མེད།)	ཞྱིག་ཏུ་རྒྱལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་དང་།	རྒྱལ་པོ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་ཕྱུག་པོ་ཡོད་པ་

རེད།	རྒྱལ་པོ་དེའྱི་ཕོ་བང་ཐམས་ཅད་མུ་ཏྱིག་དང་།	གསེར།	དངུལ་སོགས་རྱིན་

པོ་ཆེས་བརྒྱན་ཡོད་ལ།	ཁོང་ལ་སས་གསུམ་ཡོད་པ་རེད།	

	 མྱི་རྱིང་བར་ཡབ་རྒྱལ་པོ་དེ་གོངས་པ་དང་།	དེའྱི་རེས་ལ་རྱིས་མཁན་

ལ་སས་གསུམ་ནས་སུས་རྒྱལ་སྱིད་བཟུང་ན་བཟང་བའྱི་རྱིས་བསྐོར་པས།	རྱིས་

མཁན་དེས།	སས་འབྱིང་བས་རྒྱལ་སྱིད་གཟུང་ན་ཆབ་སྱིད་བརྟན་པ་དང་།	འཁོར་

འབངས་མྱི་སེར་རྣམས་སྐྱིད་པ་ཡོང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་འདུག	

ཅེས་བཤད་པ་རེད།	

	 དེ་བཞྱིན་དུ་ཡབ་ཀྱྱི་རྒྱལ་སྱིད་སས་འབྱིང་བ་ལ་སྤད་དེ།	

གཅེན་པོ་དང་གཅུང་པོ།	འཁོར་དང་འབངས་མྱི་སེར་ཐམས་ཅད་

ཀྱྱིས་རྒྱལ་སས་འབྱིང་བ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསྐོས་པ་རེད།	འོན་ཀྱང་སས་

འབྱིང་བ་རྒྱལ་ཚབ་གནང་འདོད་མེད་སྟབས་འབོས་ཐབས་གནང་བ་

རེད།	སྟབས་མྱི་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ།	གཅེན་པོ་དང་གཅུང་པོ་སོགས་

ཀྱྱིས་རྒྱལ་སས་བཟུང་ནས་གསེར་གྱི་ལྕགས་སྒོག་གྱིས་བསམས་

བཞག	རེས་སུ་རྒྱལ་བུ་དེས་འཁོར་དང་བཙོན་སྲུང་བ་ཀུན་ལ་གསེར་

དང་དངུལ་ལ་སོགས་པའྱི་རྔན་པ་བྱིན་ནས།	མཚན་མོར་གོས་ལྷན་

པ་ཅན་གོན་ནས་སྐེལ་མ་ཞྱིག་དང་ལྷན་དུ་བོས་ཏེ།	རྒྱལ་པོ་རཱམ་གྱི་

ཡུལ་དགའ་བེད་དབང་ཕྱུག་(रामेश्वरम)ཏུ་འབོས་ཕྱིན་པ་རེད།	དེར་

རྒྱལ་བུ་དེས་རྒྱལ་པོའྱི་དར་ཟབ་ཀྱྱི་བཞུགས་སྟན་ཚབ་ཏུ་རྱི་དྭགས་

ཀྲྀཥྞ་སཱ་རའྱི་པགས་པའྱི་སྟན་ལ་བཞུགས་པ་དང་།	རྒྱལ་ས་སངས་

ནས་ཐལ་བའྱི་ནང་དུ་ཉལ་བཞུགས་ཏེ།	རྣལ་འབོར་པ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་

པ་རེད།	

	 རྒྱལ་བུ་དེ་གཟུགས་བཟང་ཞྱིང་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་

དང་།	མྱི་ཀུན་གྱིས་བཟའ་བཏུང་ལ་སོགས་པ་འབེལ་འབེལ་ལྷུག་ལྷུག་སྦྱྱིན་པ་

གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

	 དེ་ནས་རྒྱལ་བུ་དེ་གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་དུ་བོན་པ་དང་།	དེར་མཁའ་

འགོ་མ་ཞྱིག་གྱིས་རེས་སུ་བཟུང་སྟེ་གདམས་པ་བསྟན་གནང་བ་རེད།	རེས་སུ་ཡུལ་

དེའྱི་རྒྱལ་པོ་བཞུགས་ཡུལ་པཱཊ་ལྱི་པུཏྲ་(पाटलिपुत्र)	༼པེ་ཅྱིང་བསྟན་འགྱུར་དུ།	སཱ་ལྱི་པཱུ་ཏྲ།	
ཞེས་གསལ་ཡང་།	པཱཊ་ལྱི་པུཏྲ།	ཞེས་པ་ཡྱིན་ངེས་ཞྱིང་།	ཝཱ་ཎ་མཐོ་སོབ་ནས་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞྱིའའྱི་

ལོ་རྒྱུས་པར་སྐྲུན་གནང་བའྱི་ཧྱིན་སྐད་དུའང་དེ་ལྟར་གསལ།	དེང་སང་པཊ་ནཱ་ཞེས་པ་ཡྱིན།༽	ལ་བོན་པ་

དང་།	མྱི་ཀུན་གྱིས་ཟས་བྱིན་པ་ཟ་ཞྱིང་དུར་ཁྲོད་དུ་ཉལ་སོད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད།	

	 ཉྱིན་གཅྱིག་རྒྱལ་བུ་ཁྲོམ་དུས་ལ་བོན་ནས་ཆང་འཚོང་མའྱི་གནས་སུ་

ཕྱིན་པ་རེད།	ཆང་འཚོང་མའྱི་གཙོ་མོ་དེ་ནྱི།	འཇྱིག་རྟེན་གྱི་མཁའ་འགོ་མ་ཞྱིག་

ཡྱིན་པས།	མཁའ་འགོ་མ་དེས་རྒྱལ་བུ་ལ་བལྟས་ནས།	འདྱིའྱི་དྱི་མ་ཐམས་ཅད་

དག་ནས་འདུག	འོན་ཀྱང་སྱིང་ཁ་ན་སན་མ་ཙམ་གྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་རྟོག་པ་མ་དག་པར་

འདུག	ཅེས་གསུངས།

	 དེ་ནས་བུད་མེད་དེས་ར་མའྱི་ནང་དུ་ཟས་རུལ་པ་བླུགས་ནས་བྱིན་པ་

དང་།	རྒྱལ་བུས་དེ་གཡུགས་པས།	མཁའ་འགོ་མ་དེ་ཁྲོས་ནས།	ཁོད་ཀྱྱིས་ཟས་

བཟང་ངན་གྱི་རྣམ་རྟོག་མ་སངས་ན།	ཆོས་ག་པར་ཡོང་གྱི་རེད།	ཅེས་གསུངས་

པས།	རྒྱལ་བུ་དེས་རྣམ་རྟོག་དང་མཚན་མ་ནྱི་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་གེགས་བར་ཆད་དུ་

འདུག་སམ་ནས།	རྣམ་རྟོག་དང་མཚན་མ་སངས་ཏེ།	ཉ་པས་ཆུ་མོ་གངྒཱ་ནས་ཉ་
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