པཊ་ནཱ་རུ་ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་རྗེས་དྲན་སྐྱེད་མོས་ཚལ།
  བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༤༥      

      ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨                 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།         

༄༅།།གལ་ཏེ་ང་ཕ་མའི་ཁ་པར་ཡིན་ན་དགའ་བ་ལ།།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བྲིས།

ཉིན་གཅིག་བུས་ཞོགས་ཇ་འཐུང་བའི་སྐབས། པཱ་ལགས། ངས་འབྲི་དེབ་ཉོ་རྒྱུ་

   སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༩༩     ཧིན་སྒོར། ༥

༄༅། །དེང་རབས་རིག་གནས་གསར་པའི་བརྡ་ཆད་ཤན་སྦྱར་མ།།

instant camera - འཕྲལ་ཐོན་པར་ཆས།

laundry - གོས་བཀྲུ་ཁང་། བཙོ་བླག་ཁང་།

lawn mower - རྩྭ་འབྲེག་འཕྲུལ་འཁོར།

license - ཆོག་ཐམ།

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

པར་ནང་གི་རྩེད་མོ་དགའ་ཤོས་དེ་རྩེ་བཞིན། ཏོག་ཙམ་སྒུགས་དང་། འདིར་

རྩེད་མོ་ཤོར་འགྲོ་ཡི་འདུག ཅེས་བཤད་པར། བུས། པཱ་ལགས། ང་སློབ་གྲྭ་ལ་
འགྲོ་རན་སོང་། མགྱོགས་པོ་གནང་དང་། ཞེས་ཞུས་མ་ཐག  ཕ་ཐུབ་བསྟན་

གྱིས་མིག་ཀྱང་མ་བལྟས་པར། ད་ལྟ་མེད། རྗེས་ལ་ཉོ་ཆོག  ཅེས་བཤད་དེ་
རྩེད་མོ་མུ་མཐུད་རྩེས་པ་རེད།

ཕ་ཐུབ་བསྟན་དང་ཨ་མ་ཆོས་སྒྲོན་གཉིས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་
ལ་སྦྱར་དྲགས་པའི་སྐྱོན་ཡོད། ཉིན་གཅིག་བུ་ཤེས་རབ་ཀྱིས། པཱ་ལགས་
དང་ཨ་མ་ལགས། སྔ་མ་ཡིན་ན། པཱ་ལགས་དང་ཨ་མ་ལགས་གཉིས་ཧ་ཧ་

license plate - ཆོག་ཐམ་བྱང་བུ།

lip-stick - མཆུ་རྩི།

lounge - ལྷོད་ཁང༌།

magician - སྒྱུ་མ་མཁན།

དང་ཧུ་ཧུ་ཞེས་བཞད་གད་ཀྱི་སྐྱིད་སྣང་དོད་པོའི་ངང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ། དེང་
སང་ཁ་པར་མཉམ་དུ་རྩེད་མོ་རྩེ་བཞུགས་ཀྱི་འདུག་ག དེ་ནས་རྔན་པ་འདྲ་

ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། ཞེས་བཤད་པར། ཕ་ཐུབ་བསྟན་གྱིས། ད་ལྟ་ཁྱེད་
རང་གིས་མགོ་འཚོས་ཀྱི་མ་རེད། ཅེས་བཤད།

agency ༡། ངོ་ཚབ་ལས་དོན། - ཚོང་ལས་སོགས་ཀྱི་སྡེ་ཁག་གཅིག་གི་ཚབ་ཏུ་སྡེ་ཁག་གཞན་ཞིག་གིས་སྡེ་ཁག་གཞན་ཞིག་ལ་འབྲེལ་ལམ་ལྟ་བུའི་ལས་དོན་བྱེད་

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

agenda གྲོས་གཞི། - ཚོགས་འདུ་ལྟ་བུར་གྲོས་བསྡུར་ཆེད་འཁྱེར་རྒྱུའི་དོན་གནད་ཁག

འགྱུར་འགྲོས་དེས་ཁྱིམ་ཚང་དེའི་བདེ་སྡུག་དང་། ལྷག་པར་དུ་བུ་ཤེས་རབ་
ཀྱི་སེམས་ཁམས་ལ་ཕོག་ཐུག་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པའི་སེམས་ཚོར་བྱུང་བ་རེད།
དེ་ནས་ཉིན་གཅིག་བུ་མེད་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་བུས་ཉེ་
ཆར་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དེ་དྲན་གསོ་བཏང་བས། བུས་བཤད་པའི་སྐད་
ཆ་དེ་ལ་བསམ་གཞིག་མ་བྱེད་ཀ་མེད་ཆགས་པ་རེད།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

agent ༡། ངོ་ཚབ། - སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་འཐུས་མིའམ་ངོ་ཚབ་མཚོན་པར་བྱེད་པ། ༢། གསང་བའི་ལས་བྱེད། - སྲིད་གཞུང་གི་གསང་བའི་ལས་དོན་གྱི་མི་འགྲོ།

aggregate ༡། ཕུང་པོར་འདུ་བ། - དངོས་པོ་མང་པོ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ། གོང་བུ་གཅིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཚུལ། ༢། ཁྱོན་བསྡོམས། - གྲངས་འབོར་ཐམས་ཅད་
གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པའི་ཁྱོན་འབོར།

aggregation ཕུང་གསོག མཉམ་སྡེབ། - བྱ་དངོས་གང་ཞིག་མཉམ་དུ་སྡེབ་པའི་བྱ་གཞག

ཁུངས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་<<ཨིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད་>>དེབ་ཕྲེང་ཁག་ཁུངས་གཏུགས་ཏེ་པར་རིས་དང་བཅས་བཀོད།  

༢

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།							

གཙང་ཁུལ་གྱི་ཁེད།

༣༩། གཅུང་པོས་བསྐོར་བ་གཅིག་བརྒྱབ་དུས་གཅེན་པོས་གོམ་
པ་གང་ལས་མི་སྤོ་བ་ཤོད།

༤༠། འཇུས་ན་སྦར་མོ་གང་། བཏང་ན་ནང་གང་ཤོད།             
༤༡། བཙོས་བཙོས་ནས་འཚོས་རྒྱུ་མེད་པ་ཤོད།      

༤༢། ནམ་མཁའི་སེམས་ལ་ཞབས་ཕྱག་གྱོན་འདུག་བསམ། ས་

སྒྲུང་ཐུང་།

༄༅། །གྲོག་མས་དྲེད་མོང་ཕྱིར་འབུད་བཏང་བ། ། ཞེས་དྲིས།  གཡག་རྒོད་དེ་ཉིད་ཡི་ཐང་ཆད་པའི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་
ཆབ་མདོ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བརྩམས།

༄༅། །གནའ་སྔ་མོ་མདོ་སྡེ་ཟེར་བའི་ལུང་པའི་བཀོད་པ་ལེགས་
ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་ཡོད། ལུང་པ་དེའི་རི་རྩེར་དབྱར་དགུན་
སྟོན་དཔྱིད་མེད་པར་ཁ་བས་གཡོག་ཅིང་། མི་རྒྱུས་མེད་གཅིག་

གིས་ཐག་རིང་ནས་བལྟས་ཚེ་རྟ་དཀར་པོ་དུ་མ་ཞིག་བསྡད་པའི་

སྣང་བ་འཁོར་སྲིད། རི་དེའི་སྐེད་པར་ཤིང་རིགས་སྣ་ཚོགས་སྐྱེས་

གཞིའི་སེམས་ལ་བསིལ་གཡབ་བྱས་འདུག་བསམ་པ་ཤོད།           ཡོད། ཤིང་ནགས་དེའི་ནང་གི་བྱ་རིགས་རྣམས་གཞན་གྱི་གནོད་

༤༣། འབ་འབུར་ཤོད།

༤༤། འགྲོ་བཞིན་འགྲོ་བཞིན་བག་ལེབ་བཟོ་བ་ཤོད།       

འཚེ་མེད་པར་ཞི་བདེའི་རང་དབང་ངང་ནས་འཚོ་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། འོན་ཀྱང་བྱ་རིགས་དེ་དག་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ནི་ས་
ཁུལ་དེར་ཆུ་མིག་གཅིག་ལས་མེད་པ་དེ་ཡིན། རི་གཤམ་གྱི་ཆུ་

༤༥། ཟངས་ཀྱི་ལྤགས་པར་དུང་གི་ཁོག་པ་བྱས་པ་ཤོད།                     མིག་དེར་རྩ་གཟན་དུད་འགྲོ་རྣམས་སྔ་དགོང་གཉིས་ལ་འཚང་ཁ་
༤༦། བཙུན་ཆུང་རེས་རྡོ་ལེབ་རེ་འཁུར་བ་ཤོད།                

༤༧། ནང་ཆུང་གྲུ་བཞིའི་ནང་དུ་མི་མགོ་དམར་བརྒྱ་གྲལ་སྒྲིག་
སྟེ་བསྡད་པ་ཤོད།

༤༨། བཙུན་པ་གཅིག་གིས་རང་ཤག་ཏུ་འཛུལ་བ་ནོར་ཚེ། གཞན་
དག་ཀྱང་རང་བཞིན་གྱིས་ནོར་བ་ཤོད།                 

༤༩། ང་རང་འགྲོ་སྙིང་འདོད། ཨ་མས་མ་བཏང་བ་ཤོད།
༥༠། འགྲོ་བཞིན་འགྲོ་བཞིན་བག་རིལ་བཟོ་བ་ཤོད།

༥༡། ཆུང་དུས་རྐང་པ་བཞི་བཙུགས་ནས་འགྲོ་བ། བར་དུ་རྐང་

པ་གཉིས་བཙུགས་ནས་འགྲོ་བ། མཐའ་མར་རྐང་པ་གསུམ་
བཙུགས་ནས་འགྲོ་བ་ཤོད།

༥༢། ཉི་མ་རེ་ལ་གོས་རེ་བརྗེ། ཉིན་ཞག་སུམ་བརྒྱ་རེ་ལྔ་སོང་

ཤིག་ཤིག་གིས་ཆུ་འཐུང་བར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།

ཉིན་གཅིག་ཆུ་མིག་དེར་དྲེད་མོང་མ་བུ་གསུམ་སླེབས་ཏེ་

ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཕྲུ་གུས་མྱང་བ་ཤོད།

༥༤། རྩྭ་གནམ་ནས་བཟས། ཆུ་གཏིང་ནས་འཐུང་། སྐྱག་པ་
འཕྲེད་དུ་གཏོང་བ་ཤོད།

༥༥། ཆུ་ཡོད་ཀྱང་རྒྱུག་མི་འགྲོ། དབྱར་ཁ་ཡོལ་ཡང་མེ་ཏོག་
བཞད། བྱ་རིགས་ཡོད་ཀྱང་འཕུར་མི་སྲིད་པ་ཤོད།

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

༥༧། འབྲོག་པ་སྐྱས་སྤོས་པའི་ཤུལ་དུ་བུ་མོ་སྤུན་གསུམ་ལུས་

མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲྭ་བ་ནས་བླངས།

༥༥། རི་མོ། ༥༦། ཆུ་ཟངས་ནང་གི་མར། ༥༧། ཐབ་རྡོ།

པ་ཤོད།

ལངས་ཏེ་གཟུགས་པོ་དཀྲུག་ཙམ་ཞིག་བྱས་ཏེ། “སྔ་མེད་གྲོག་མ་
ཁྱེད་ཚོ་ལུང་པ་འདིར་ཡོང་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།” ཞེས་ཁྲོ་

བའི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་བརྗོད་པ་དང་། གྲོག་མས། “ཨ་ཕོ་གཡག་
རྒོད་ལགས། དེ་འདྲ་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་དགོས་དོན་གང་ཡིན། གནའ་

མི་རྣམས་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལ། ཕོ་ཁྱོ་གའི་ཁོག་ལ་མདའ་ཤོང་མདུང་
ཤོང་ཟེར་བ་ལྟར་རེད། རྣམ་འགྱུར་དེ་འདྲ་གཏན་ནས་སྟོན་མི་ཉན།
ཁྱེད་ཚོར་དཀའ་སྡུག་གང་ཡོད་ནའང་མ་གསང་དྲང་པོ་ཤོད། ང་
ཚོས་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་ཆོག” ཅེས་བརྗོད་ཀྱང་གཡག་རྒོད་ཀྱིས་

ཡ་ལན་མ་བྱས་སྟབས། གྲོག་མས་བསྐྱར་དུ། ཕོ་རབས་གཅིག་

གི་བློ་རྩེ་ལས། །ཕོ་འབྲིང་གསུམ་གྱི་གྲོས་བསྡུར་དགའ། །ཞེས་པ་

ལྟར་དཀའ་ངལ་གང་ཞིག་ཡོད་ནའང་ཁོག་ལ་མ་སྦས་པར་སྲང་པོ་
ཤོད་དང་། དཀལ་ངལ་གང་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་ང་ཚོ་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་
སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས།” ཟེར། “ལྷག་དོན་ང་ཚོ་འདི་ཕྱོགས་ལ་

དུད་འགྲོ་འགའ་ཤས་འགྲོ་འགྲོ་འདུག་འདུག་སྒང་ལ་བསད་པས།   སྤྲོ་འཆམ་ལ་ཡོང་བ་ཡིན་པ་ལས་དམིགས་ཡུལ་གཞན་གང་ཡང་
གླ་བ་དང་། དགོ་བ། ཤྭ་བ། རི་བོང་། གནའ་བ། རྐྱང་། ལུག ར། མེད། ཁྱོད་ཚོའི་སྐྱོ་ཉམས་དེ་ལྟར་མཐོང་དུས་རང་དབང་མེད་པར་
འབྲི་གཡག བ་མཛོ་བཅས་ཆུ་མིག་ཡོད་སའི་ཕྱོགས་ལ་འགྲོ་སྡོད་

སྙིང་རྗེ་སྐྱེས་ཏེ་དྲིས་དགོས་བྱུང་།” སོགས་བརྗོད།

སྟེ་བསྡད་དགོས་ཐུག་པ་རེད།

མེས་དུས་ནས་གནས་འདིར་འཚོ་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ང་

མི་ནུས་པའི་གནས་སུ་གྱུར། མདོ་སྡེའི་ལུང་པར་ཉིན་རེ་བཞིན་ཚ་

གཡག་རྒོད་ཀྱིས་མགོ་བོ་གཡུག་ཙམ་བྱས་ཏེ་སྣང་བ་མི་

བ་ཆེ་རུ་གྱུར་ཅིང་། དུད་འགྲོ་རྣམས་ཁ་སྐོམ་ནའང་སྡུག་སྒོམ་བརྒྱབ་

འགྲོ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་བསྟན་ཏེ་བརྗོད་དོན། “ང་ཚོ་ཕ་མེས་ཡང་

ཁག་ཅིག་གནས་དེར་འབྱོར་ཞིང་། ཁོང་ཚོ་ཐང་ཤིང་དང་། ཤུག་

དུད་འགྲོའི་ཞི་བདེའི་རང་དབང་ཡོངས་སུ་འཕྲོག་སྟེ་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་

དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་འོག་ལ་ཉིན་གཅིག་གྲོག་མ་ཚོ་

པ། གླང་མ། ལྕང་མ། ཚེར་ཤིང་སོགས་ཀྱི་སྟེང་ལ་རང་དབང་གིས་
འཛེགས། གྲོག་མའི་འགོ་དཔོན་དེས་བསམ་པར་ལུང་པ་འདིའི་

རྩྭ་ཁ་སོགས་ལ་བལྟས་ན་དུད་འགྲོ་འདི་ཚོ་ཤ་ཤེད་ཡག་པོ་ཡོད་

དགོས་འདྲ་པོ་འདུག་ཀྱང་། འདིར་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་དུད་འགྲོ་འདི་

བའི་ཚེ། གྱོན་གོས་ཟད་དེ་ཚེ་ཡང་རྫོགས་པ་ཤོད།                                      ཚོ་ཉམས་སྐྱོ་པོ་ཚགས་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ་སྙམ་སྟེ་དོགས་

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

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨

པའི་གནས་སུ་ལྷུང་། ཉམ་ཐག་གི་དུད་འགྲོ་དེ་དག་མཐོང་དུས་གྲོག་
མའི་སེམས་རྒྱུད་ལ་སྙིང་རྗེ་རང་དབང་མེད་པར་འཁྲུངས་ཏེ་གྲོག་
མའི་འགོ་གཙོ་དེ་གཡག་རྒོད་ཡོད་སའི་ཕ་བོང་ཆེན་པོའི་སྟེང་ལ་

འཛེགས་ཏེ། “ཨ་ཕོ་གཡག་རྒོད་ལགས། ཁྱོད་ཚོ་འུ་ཐུག་མདོག་

ཁག་པོ་བསྡད་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཞིག་བྱུང་བ་རེད་དམ།”

ཚོའི་ལུང་པར་སྔ་མེད་དྲེད་མོང་མ་བུ་གསུམ་སླེབས་ནས་རྩྭ་ཟན་

ཡུལ་ཁམས་ཤིག་ལ་བསྒྱུར་སོང་། ང་ཚོའི་ཆུ་མིག་དེ་དྲེད་མོང་དེ་
ཚོས་བཙན་པོ་དབང་ཡོད་བྱས་ཏེ་ཆུ་འཐུང་བར་ཡོང་མཁན་ཚང་

མ་བསད་རྨས་བཟོས་པའི་དབང་གིས་ཆུ་འཐུང་བར་འགྲོ་མ་ནུས་
པ་བཟོས་སོང་། མ་གཞི་གྲོག་མ་ཁྱེད་ཚོ་སྔ་མེད་གནས་འདིར་

ཡོང་དོན་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་ནམ།” ཞེས་དྲིས། གྲོག་མའི་འགོ་གཙོ་

དེས། “ང་ཚོ་ལ་མོ་ཕར་རྒྱབ་ནས་ཡིན། དེང་སང་གནམ་གཤིས་ཚ་
དྲོད་མཉམ་པས་སྤྲོ་འཆམ་ལ་ཡོང་བ་ཡིན། ད་དྲེད་རྒན་དེ་ཚོ་ཕྱིར་
འབུད་གཏོང་ཐབས་ལ་རོགས་པ་གང་དགོས་ཀྱང་ང་ཚོར་གསུང་
རྐྱང་གནང་དང་། ང་ཚོའི་ནུས་ཤུགས་ལ་དཔག་པའི་རོགས་པ་
གང་ཐུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།” སོགས་ལབ་པ་རེད།

མཚར་གཏམ་

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

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

༄༅། །བུད་མེད་ཅིག་གིས་སོ་སོའི་གྲོགས་མོ་རྣམས་རང་གི་སྐྱེས་སྐར་
དགའ་སྟོན་ལ་སྐད་བཏང་བ་རེད། དགའ་སྟོན་

དེ་ལ་ཁྱིམ་མཚེས་གྲོགས་མོ་བཞི་ཡང་མགྲོན་
འབོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད། གྲོགས་མོ་དེ་ཚོས་

དེ་ཉིན་དགོང་མོ་གོས་གང་འདྲ་གྱོན་མིན་ཐོག་
ལ་གྲོས་བྱས་པ་རེད། མཐར་ཁོ་ཚོས་སོ་སོའི་
བཟའ་ཟླའི་སྐྲ་ཡི་མདོག་དང་མཚུངས་པའི་
གོས་གྱོན་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད།

དེ་ནས་བུད་མེད་དང་པོ་དེས། འོ་ན། ངས་གོས་དམར་པོ་གྱོན་གྱི་ཡིན།

གང་ཡིན་ཟེར་ན། ངའི་བཟའ་ཟླས་སྐྲ་ལ་ཚོན་དམར་པོ་བཏང་ཡོད། ཅེས་

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

བཤད་པ་རེད།

བུད་མེད་གཉིས་པ་དེས། ང་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ནག་པོ་འཐད་པོ་ཡོད། གང་
ཡིན་ཟེར་ན། ངའི་བཟའ་ཟླའི་སྐྲའི་མདོག་རང་བཞིན་གྱིས་ནག་པོ་རེད།
ཅེས་ལབ་པ་རེད།

བུད་མེད་གསུམ་པ་དེས། བྱས་ན། ང་གོས་སེར་པོ་
གྱོན་སྙིང་འདོད་ཀྱི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། ངའི་
བཟའ་ཟླའི་སྐྲ་སེར་པོ་རེད། ཅེས་ལབ་པ་རེད།

འོན་ཀྱང་བུད་མེད་བཞི་པ་དེ་ཁུ་སིམ་མེར་བསྡད་པ་
རེད། དེ་ནས་གྲོགས་མོ་ཚོས་མོའི་འདོད་མོས་གང་

ཡིན་དྲིས་པར། གྲོགས་མོ་དེས། ངས་བསམ་བློ་མང་

པོ་བཏང་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཚོན་ཁྲ་རྩ་བ་ནས་འདེམས་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག བྱས་
ན། ངས་གོས་གྱོན་ན་འགྲིག་ས་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ངའི་བཟའ་ཟླའི་
མགོ་དམར་པོ་སྤྱི་ཐེར་རེད། ཅེས་བཤད་པ་རེད།། །།

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

༥༡། མིས་ཆུང་དུས་གོག་བགྲོད་དང་། གཞོན་དུས་ཀེར་འགྲོ། རྒས་དུས་
༤༩། དར་ལྕོག་དང་དར་ཤིང་།

༥༠། རྟ་བོང་གིས་སྦང་བཏང་བ།

༤༨། གོས་ཀྱི་སྒྲོག་གུ་སྟེ་ཐེབས་ཆི་བརྒྱབ་ནོར་བྱུང་བ།
༤༧། མུ་ཟིའམ་འབར་ཞུན། ཡང་ན་ཙག་སྒྲ།

༤༤། ལྕི་བ་བཏང་བ། ༤༥། གྲོ་མ། ༤༦། མཛུབ་མོ་དང་སེན་མོ།
༤༣། ཁྱིས་འབ་པས་རྐུབ་འབུར་འབུར་བྱས་པ་ལ་ཟེར།

༤༡། གཟར་བུའམ་ཐུག་སྐྱོགས། ༤༢། ལྷམ་མཐིལ་རྡོལ་གྱོན་པ།
༣༩། ཆུ་ཚོད་ཀྱི་མདའ་ཁབ།

༤༠། བཞུ་མར།

གོང་གི་ཁེད་རྣམས་ཀྱི་ལན།

༣

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ། །

༢༽ ཤན་ཁ་བ་འགྱུར་མེད་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ།

༄༅། །བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་ཤན་ཁ་བ་འགྱུར་མེད་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་

མཆོག་ནི། ཡབ་བཤད་སྒྲ་སྲིད་བློན་དཔལ་འབྱོར་རྡོ་རྗེ་མཆོག་དང་། ཡུམ་བདེ་
སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༨༩༦ ལོར་ལྷ་སར་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་དགའ་
ལྡན་ཤར་སློབ་གྲྭར་ཞུགས་ནས་བོད་ཡིག་སློབ་

རྩོམ་སྒྲིག་པས།

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

༄༅། །ཤེས་འདོད་ཆེ་བའི་ཇོརྗ་ཡིས་རྐང་འཁོར་གཏོང་བ། །
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

ས་མ་ཤོར་བར་དུ་གོ་གནས་འདྲ་མིན་ཐོག་གཞུང་ཞབས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་རྒྱུན་རིང་
གནང་ཡོད་པ་རེད།

རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་རྗེས་བཀའ་ཤག་སྐབས་དང་པོའི་གྲས་སུ་ཆོས་
དོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བློན་དུ་བསྐོ་གཞག་སྩལ། དེ་ནས་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༩ ནང་བོད་གཞུང་(ད་ཆ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

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

ཞུ།)གི་སྒྲིག་གཞི་ལ་ལེགས་བཅོས་ཐེངས་དང་པོ་བསྐྱངས་ཏེ།

སྒོར་ཞུགས། འཇོག་པོ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་

བཀའ་ཤག་སྐབས་གཉིས་པའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པར་བསྐོ་གཞག་

རབ་བྱུང་དགེ་ཚུལ་སྡོམ་པ་ཞུས་གནང་། དེ་བཞིན་

སྩལ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༤ བར་དུ་བཀའ་ཁྲིའི་ཕྱག་ལས་གནང་།

འབྲས་སྤུངས་སྨན་སྦྱིན་པ་མཁྱེན་རབ་ནོར་བུ་དང་

དེའི་རྗེས་དགུང་ནའི་བབས་ཀྱི་ལས་ཁུར་ནས་དགོངས་

འབྲས་ལྗོངས་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་

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་

པ་ཞུས་གནང་། འོན་ཀྱང་གལ་ཆེའི་གྲོས་ཚོགས་ཁག་ཏུ་གྲོས་ དག་མར་བལྟབས་པ་རེད།

སུམ་རྟགས་དང་སྙན་ངག་སོགས་སྦྱངས་གནང་།

འདོན་སློབ་སྟོན་པའི་མཛད་ཁུར་བཞེས་ཡོད་པ་དང་། མཐར་

ཁོང་སྐུ་ན་ཆུང་ངུའི་སྐབས་ནས་ཆོས་ཕྱོགས་ལ་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༧ ལོར་དགུང་གྲངས་ ༧༣ ཐོག་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་

ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།

གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཁག་

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

པ་རྫོགས་སོ། །

ཁོང་ལ་བཤད་ཟུར་དང་ཤན་ཁ་བ་ཞུ་དོན་ནི། བཤད་སྒྲ་ལ་ལྕམ་གཉིས་

ཡང་གང་ལེགས་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།

དང་སྲས་མང་པོ་ཡོད་སྟབས། ཕྱིན་ཆད་ནང་ཁུལ་མི་མཐུན་པ་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་

རྗེས་ཡིག་ཚང་ལས་བྱར་ཞུགས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༡ ལོར་སེར་སྐྱ་གོ་

ཞེས་པ་དང་། ཡང་ཁོང་གི་འཁྲུངས་ཡུལ་ལྷ་སའི་ཤར་ཕྱོགས་ལྷ་གདོང་ཤན་ཁ་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༤ ལོར་གཞུང་ཞབས་རྩེ་དྲུང་གི་གསར་མཇལ་ཞུས་

བརྗེས་ཀྱིས་སྐུ་སྲུང་མདའ་དཔོན་དུ་བསྐོ་གཞག་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་

ཡུམ་སྲས་ཁག་ཅིག་བཤད་སྒྲ་མ་ཚང་ནས་ཟུར་གྱེས་གནང་བས་ན། བཤད་ཟུར་
ནས་ཡིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤན་ཁ་བ་ཞུ་བ་ཡིན།། །།

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༣༦༽ ཤིང་མཁན་གྱི་གྲོགས་པོ།

༄༅། །དིལླཱིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་གྱི་སྐྲ་བཞར་བ་ཞིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་

རེད། ཉིན་གཅིག་ཁོའི་ཚོང་ཁང་གི་མདུན་ནས་ཤིང་མཁན་ཞིག་ཕྱིན་པ་རེད། ཤིང་

མཁན་དེ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཤིང་བཙོང་བར་འགྲོ་མཁན་ཡིན་པ་དང་། ཁོས་ཤིང་རྣམས་

རང་གི་བོང་བུའི་རྒྱབ་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། གཡོ་སྒྱུ་ཅན་གྱི་སྐྲ་བཞར་བ་དེས་ཤིང་

མཁན་དེ་མཐོང་བ་ན། “ཝ་ཡེ་ཤིང་མཁན། ཤིང་དེ་ཚོའི་རིན་པ་ག་ཚོད་རེད།” ཞེས་
དྲིས་པ་རེད། ཤིང་མཁན་དེར་བཀག་ནས། “སྐུ་ཞབས་ལགས། ཨཱ་ནཱ་བཅུ་ཡིན།
ཞེས་ལབ་པ་ན། སྐྲ་བཞར་བ་དེས། ཤིང་ཉུང་ཉུང་འདི་ལ་ཨཱ་ནཱ་བཅུ་མང་དྲགས་
པ་རེད། ཨཱ་ནཱ་དྲུག་སྤྲད་ཆོག བཙོང་གནང་
གི་ཡིན་ནམ།” ཞེས་དྲིས་པ་རེད།

ཤིང་མཁན་གྱིས་དེར་མོས་མཐུན་

བྱས་ཏེ་ཤིང་རྣམས་མར་ཕབ་སྟེ་ཁོའི་ཚོང་

ཁང་ནང་བསྐྱལ་པ་རེད། དེ་ནས་ཁོས་ཤིང་

གི་རིན་པ་སློང་བ་ན། སྐྲ་བཞར་བ་དེ་གཡོ་སྒྱུ་

ཅན་ཞིག་ཡིན་སྟབས། ཁོས། “ཁྱེད་ཀྱིས་ཨཱ་

ནཱ་དྲུག་ལ་ཤིང་ཆ་ཚང་སྤྲོད་ཀྱི་ཡིན་གསུངས་
སོང་ཡང་། ཆ་ཚང་སྤྲད་མ་སོང་བས་དངུལ་
སྤྲོད་ཀྱི་མིན།” ཞེས་ལབ་པ་རེད།

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

“ངས་བོང་བུའི་རྒྱབ་ལ་བཞག་ཡོད་པའི་ཤིང་ཆ་ཚང་ཁྱེད་ལ་ཕུལ་ཡིན། དེ་འདྲ་

གསུངས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།” ཞེས་དྲིས་པར། སྐྲ་བཞར་བས་ཤིང་མཁན་གྱི་སྟ་

རེ་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ཏེ། “ཤིང་ལས་གྲུབ་པའི་སྟ་རེའི་ཡུ་བ་དེ་ད་དུང་ཁྱེད་ཀྱི་
སར་འདུག་ག ཁྱེད་ཀྱིས་ཤིང་ཆ་ཚང་སྤྲད་ཀྱི་ཡིན་གསུངས་སོང་ཡང་། ཡུ་བ་དེ་

ཁྱེད་ཀྱིས་ཉར་འདུག་ག” ཞེས་ལབ་བཞིན་ཤིང་མཁན་གྱི་ལག་ནས་ཡུ་བ་དེ་ཚུར་
འཕྲོག་པ་རེད།

ཤིང་མཁན་ནི་མི་ཉམ་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པས་སྐབས་དེར་ཁོས་སྐྲ་བཞར་བ་

ལ་གང་ཡང་མ་ལབ་པ་རེད། འོན་ཀྱང་རང་ལ་མགོ་སྐོར་བསླུ་བྲིད་བྱས་པ་དེ་སེམས་
ནང་མ་ཤོང་བར་བརྟེན། བཱིར་བལ་མདུན་དུ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བར་ཕྱིན། ཁོས་བཱིར་

བལ་ལ་འདོད་རྔམ་དང་གཡོ་སྒྱུ་ཆེ་བའི་སྐྲ་བཞར་བས་གང་བྱས་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཤིང་།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

ཁོ་ལ་སློབ་གསོ་ཡག་པོ་ཞིག་སྤྲོད་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཡོད་སྐོར་ཡང་ཞུས་པ་རེད།

བཱིར་བལ་གྱིས་ཁོའི་སྐད་ཆ་ཡག་པོ་ཉན་རྗེས་ཁོ་ལ་རིག་པ་ཡག་པོ་

ཞིག་བསླབས་པ་རེད། དེ་ནས་ཤིང་མཁན་དགའ་པོའི་ངང་ནང་ལ་ལོག་པ་རེད།

ཉིན་ཤས་རྗེས་ལ་ཤིང་མཁན་དེ་སྐྲ་བཞར་བའི་ཚོང་ཁང་ལ་ཕྱིན་ནས།

“སྐུ་ཞབས་ལགས། སང་ཉིན་ངའི་ཆང་ས་ཡིན། ངའི་ནང་ལ་ཕེབས་ནས་ངའི་ཨོག་

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

དུ་སྦྱར་བ་རེད། དེ་ནས་ལེབ་ལེབ་བཟོས་པ་རེད། དེ་ནས་ཁོས་ཟུར་
གཅིག་ཡར་བལྟབས་པ་དང་། དེ་ནས་གཞན་དེ་ཡར་བལྟབས་པ་
དང་། ཡང་མཐའ་གཉིས་ཀ་མཉམ་དུ་སྦྱར་བ་རེད།

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

ག་ལེར་འཐེན་ནས་ཁ་ཕྱེ་བ་རེད། དེ་ནས་ཁོ་ལ་གྲུ་འདི་བྱུང་བ་རེད།

ཚོམ་དེ་གཞར་གནང་དང་། ངའི་གྲོགས་པོ་ཚོའང་ཡོང་གི་ཡོད། ཁྱེད་ལ་ཚོང་ཤག་
ཀྱང་འགའ་ཤས་རག་གི་རེད།” ཅེས་ལབ་པས་སྐྲ་བཞར་བས་ངོས་ལེན་བྱས་པ་

རེད། ཁོའི་སེམས་ནང་དགའ་པོ་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་། ཤིང་མཁན་གྱིས་ནང་དུ་ཕེབས་

རོགས་ཞུས་པ་དེ་དང་ལེན་བྱས་པའི་ཁུལ་བྱས་པ་རེད། ཉིན་རྗེས་མ་དེར་སྐྲ་བཞར་
བ་དེ་ཤིང་མཁན་གྱི་ཁྱིམ་དུ་སླེབས་ཏེ་ཁོའི་ཨོག་ཚོམ་
བཞར་བ་རེད།

ཡུད་ཙམ་རྗེས་ཨོག་ཚོམ་བཞར་ཚར་བ་ན་སྐྲ་

བཞར་བས། “ཁྱེད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་གཞན་དག་རྣམས་ག་

པར་ཡོད། འདིར་འབོད་རོགས་གནང་།” ཞེས་ལབ་ གྲུ་དེ་གཏོང་རན་པ་རེད། གྲུ་དེ་ཆུ་ཁར་ལྡིང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། གྲུ་
པར། ཤིང་མཁན་གྱིས་རང་གི་བོང་བུ་དེ་འཁྲིད་ཡོང་ དེ་དངོས་སུ་ལྡིང་བ་རེད།
ནས་ཁོའི་ཨོག་ཚོམ་གཞར་རོགས་ཞུས་པ་རེད། སྐད་

དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཇོརྗ་ཡིས་ད་དུང་གྲུ་འགའ་ཤས་བཟོ་རྒྱུ་

ཆ་དེ་གོ་བ་དང་སྐྲ་བཞར་བ་དེ་རླུང་ལངས་པ་མ་ཟད། ཐག་བཅད་དེ། མཐར་ཁོས་ཚགས་ཤོག་ཆ་ཚང་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་
རང་ཉིད་ངོ་ཚ་པོ་བཟོས་པ་དང་མགོ་སྐོར་བཏང་སོང་ གྲུ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བཟོས་པ་རེད།

བསམས་པ་རེད། དེ་ནས་ཁོ་གཉིས་དབར་ལ་ཁ་རྩོད་ཆེན་པོ་ཤོར་ཏེ། ཤིང་མཁན་
གྱིས་བོང་བུའི་ཨོག་ཚོམ་མ་གཞར་བར་དུ་གླ་ཆ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཁས་མ་བླངས་པ་རེད།
མཐར་ཁོ་གཉིས་བཱིར་བལ་རྩར་བཅར་པ་རེད།

བཱིར་བལ་གྱིས་ཁོ་གཉིས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཉན་རྗེས་ཁོས་སྐྲ་བཞར་བ་ལ།

“ཁྱེད་ཀྱིས་བོང་བུའི་ཨོག་ཚོམ་གཞར་རྒྱུ་འདོད་པ་མ་གནང་བ་དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་མིའི་

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

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

དམ།” ཞེས་ཞུས་པས། བཱིར་བལ་གྱིས། “འོན་ཀྱང་ཤིང་གི་ཡུ་བ་དེའང་བཙོང་རྒྱུའི་

ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཤིང་མཁན་གྱིས་གྲོགས་པོར་བརྩིས་པའི་བོང་བུ་ རྒྱུག་ཆུའི་ཐུར་ལ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གྲུ་དེ་དག་ལ་ལྟ་ཡིན་ལྟ་ཡིན་ལ།
དེའི་ཨོག་ཚོམ་ཡང་གཞར་དགོས་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད་དམ།” ཞེས་མུ་མཐུད་དྲིས་པ་ ཇོརྗ་ཡིས་རང་ཉིད་གྲུ་དཔོན་ཡིན་པ་ནང་བཞིན་ཚོར་བ་རེད། ཡིན་
ན། སྐྲ་བཞར་བ་དེ་ཅི་ལབ་འདི་ལབ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ། མཐར་མི་མང་པོའི་མདུན་ ན་ཡང་གྲུ་དེ་དག་ལ་ལྟ་ཡིན་ལྟ་ཡིན་རང་ཉིད་ག་པར་འགྲོ་ཡི་ཡོད་
དུ་བོང་བུའི་ཨོག་ཚོམ་མི་གཞར་ཀ་མེད་ཐུག་པ་རེད།། །།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

མེད་བལྟ་རྒྱུ་རྦད་དེ་བརྗེད་པ་རེད།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །སློབ་ཕྲུག་གི་གནས་ཚད་ལ་དཔག་པའི་བསྐྱར་དུ་བྲིས་པའི་

རྩོམ་སྐུལ་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པོ་སྤྱི་དང་ཤེས་བྱའི་གནས་

ལ་བརྩོན་བཞིན་པའི་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་རྩ་རྣམས་
ལ་ཞུ་རྒྱུར།

ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་ཆེད་

གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས། །

གྲུབ་ཐོབ་ལཱུ་ཧི་པཱ།

༄༅། །གྲུབ་ཐོབ་ལཱུ་ཧི་པཱ་ནི། རྒྱལ་པོ་ཞིག་ལ་སྲས་གསུམ་བྱུང་བའི་འབྲིང་བ་དེ་
ཡིན། དེ་ཡང་སྔོན་ཡུལ་

(པེ་ཅིང་བསྟན་འགྱུར་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུའི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཡུལ་གྱི་མིང་མི་

གསལ་རུང་། ཉེ་དུས་པར་སྐྲུན་གནང་བ་ཁག་ཏུ་སིངྒ་ལའི་གླིང་ཞེས་བཀོད་ཀྱང་ཕུ་ཐག་མ་ཆོད་པས་དཀྱུས་
སུ་བཀོད་མེད།) ཞིག་ཏུ་རྒྱལ་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་།

རྒྱལ་པོ་དེ་ཤིན་ཏུ་ཕྱུག་པོ་ཡོད་པ་

རྩོམ་སྒྲིག་པས།

ཉིན་གཅིག་རྒྱལ་བུ་ཁྲོམ་དུས་ལ་བྱོན་ནས་ཆང་འཚོང་མའི་གནས་སུ་

ཕྱིན་པ་རེད། ཆང་འཚོང་མའི་གཙོ་མོ་དེ་ནི། འཇིག་རྟེན་གྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཞིག་

ཡིན་པས། མཁའ་འགྲོ་མ་དེས་རྒྱལ་བུ་ལ་བལྟས་ནས། འདིའི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་

དག་ནས་འདུག འོན་ཀྱང་སྙིང་ཁ་ན་སྲན་མ་ཙམ་གྱི་རིགས་ཀྱི་རྟོག་པ་མ་དག་པར་
འདུག ཅེས་གསུངས།

དེ་ནས་བུད་མེད་དེས་རྫ་མའི་ནང་དུ་ཟས་རུལ་པ་བླུགས་ནས་བྱིན་པ་
དུ་ད་ཕན་རྩོམ་ཡིག་སོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་ རེད། རྒྱལ་པོ་དེའི་ཕོ་བྲང་ཐམས་ཅད་མུ་ཏིག་དང་། གསེར། དངུལ་སོགས་རིན་
དང་། རྒྱལ་བུས་དེ་གཡུགས་པས། མཁའ་འགྲོ་མ་དེ་ཁྲོས་ནས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཟས་
བར་བསྔགས་བརྗོད་དང་སྦྲགས། ད་དུང་འཕྲོད་ པོ་ཆེས་བརྒྱན་ཡོད་ལ། ཁོང་ལ་སྲས་གསུམ་ཡོད་པ་རེད།

བསྟེན་དང་། གནའ་དེང་གི་རྒྱུན་ཤེས། མཚར་

མི་རིང་བར་ཡབ་རྒྱལ་པོ་དེ་གྲོངས་པ་དང་། དེའི་རྗེས་ལ་རྩིས་མཁན་

གཏམ། བརྩམས་སྒྲུང་སོགས་དང་། དེ་བཞིན་ཚན་ ལ་སྲས་གསུམ་ནས་སུས་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་ན་བཟང་བའི་རྩིས་བསྐོར་པས། རྩིས་
མཁན་དེས། སྲས་འབྲིང་བས་རྒྱལ་སྲིད་གཟུང་ན་ཆབ་སྲིད་བརྟན་པ་དང་། འཁོར་
རིག་ཤེས་བྱ་ལ་སོགས་པའི་སྒྱུར་རྩོམ་རིགས་སྔར་

འབངས་མི་སེར་རྣམས་སྐྱིད་པ་ཡོང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་འདུག

ལྷག་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སློབ་ཕྲུག་ ཅེས་བཤད་པ་རེད།
རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུང་ཐུང་གསར་པ་བྲིས་ཏེ་བསྐུར་རྒྱུར་
འབད་བརྩོན་གནང་བའི་སྐུལ་ལྕག་ཞུ།

ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་རྩོམ་ཡིག་དང་སྒྱུར་རྩོམ་གང་རུང་

བཟང་ངན་གྱི་རྣམ་རྟོག་མ་སྤངས་ན། ཆོས་ག་པར་ཡོང་གི་རེད། ཅེས་གསུངས་
པས། རྒྱལ་བུ་དེས་རྣམ་རྟོག་དང་མཚན་མ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གེགས་བར་ཆད་དུ་

འདུག་སྙམ་ནས། རྣམ་རྟོག་དང་མཚན་མ་སྤངས་ཏེ། ཉ་པས་ཆུ་མོ་གངྒཱ་ནས་ཉ་

བསད་པའི་རྒྱུ་མ་ས་ལ་གཡུགས་པ་རྣམས་བླངས་ནས་ཟས་སུ་མཆོད་ཅིང་། ལོ་

དེ་བཞིན་དུ་ཡབ་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་སྲས་འབྲིང་བ་ལ་སྤྲད་དེ།

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

ཀྱིས་རྒྱལ་སྲས་འབྲིང་བ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསྐོས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་སྲས་
འབྲིང་བ་རྒྱལ་ཚབ་གནང་འདོད་མེད་སྟབས་འབྲོས་ཐབས་གནང་བ་

གི་མཐུན་འགྱུར་གནང་སྐབས། འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ རེད། སྟབས་མི་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། གཅེན་པོ་དང་གཅུང་པོ་སོགས་
ནས་དགུ་པ་བར་གྱི་སློབ་ཕྲུག་གི་གནས་ཚད་དང་ ཀྱིས་རྒྱལ་སྲས་བཟུང་ནས་གསེར་གྱི་ལྕགས་སྒྲོག་གིས་བསྡམས་
མཉམ་པ་ཡོང་ཐབས་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས།

བཞག རྗེས་སུ་རྒྱལ་བུ་དེས་འཁོར་དང་བཙོན་སྲུང་བ་ཀུན་ལ་གསེར་
དང་དངུལ་ལ་སོགས་པའི་རྔན་པ་བྱིན་ནས། མཚན་མོར་གོས་ལྷན་

ང་ཚོས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་བརྙན་དེབ་ཀྱི་ པ་ཅན་གྱོན་ནས་སྐྱེལ་མ་ཞིག་དང་ལྷན་དུ་བྲོས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་རཱམ་གྱི་
འདོན་ཐེངས་གང་དུ་ཐོན་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་པར་ཕུད་ཁ་ ཡུལ་དགའ་བྱེད་དབང་ཕྱུག་(रामेश्वरम)ཏུ་འབྲོས་ཕྱིན་པ་རེད། དེར་
གྲངས་ ༣ རེ་སྐུར་གྱི་ཡོད་པས། རྩོམ་ཡིག་སོགས་
སྐུར་བའི་སྐབས་སུ་དོ་བདག་གི་སྡོད་གནས་ཁ་བྱང་
གསལ་པོ་འགོད་རོགས་གནང་།  

གཤམ་གྱི་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁ་བྱང་དང་པོའི་ཐོག་

རྩོམ་ཡིག་བཏང་ན། འདི་ག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
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