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༄༅། །བོད་ཀྱི་བཟོ་རིག་པའི་ལག་རྩལ་ཀྱི་

དཔེ་མཚོན་མཐོང་བ་ཡིད་འཕྲོག །

རྡོ་བརྐོས་སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད།

ཁུངས།	ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་<<བོད་ཀྱི་ལག་ཤེས་ཀུན་འདུས་ཆེན་མོ་>>	ཞེས་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

གཅེན་མོ་རྒྱ་སེར་ལྷ་མོས།	 གཅུང་པོ་ཁྱེད་ཀྱིས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་བདེན་པ་

རེད།	ལམ་ཁའི་དཀྱིལ་ལ་སྤོ་སྤོ་མིག་གིས་མི་མཐོང་མཁན་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་།	སྤོ་

སྤོ་ཁོ་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་མཁན་སུ་གཅིག་ཀྱང་འདུག 	 དངོས་གནས་འཁོར་

བ་འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་རང་རེད་འདུག		ཨ་ཁ་ཁ་ཟེར་བཞིན་ཟེར་

བཞིན་གཅེན་གཅུང་གཉིས་སྤོ་སྤོ་དེའི་འགྲམ་དུ་ཕྱིན་པ་རེད།	

༄༅། །སེམས་བཟང་ཅན་གྱི་
གཅེན་གཅུང་གཉིས། །

འདོད་རྒུ་དགའ་ཚལ་གླིང་བཙུན་དགོན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་པ། 

དེར་སླེབས་པ་དང་གཅེན་གཅུང་གཉིས་ཀྱིས་སྤོ་སྤོ་དེ་ལ་སྐད་ཆ་ཞིག་དྲིས་པ་

རེད།	 སྤོ་སྤོ་ལགས།	 ཁྱེད་རང་གི་མིག་གིས་མཐོང་མི་ཐུབ་པ་གང་འདྲ་ཆགས་

སོང།	 གཅེན་གཅུང་ང་གཉིས་ལ་བཤད་ན་འགྲིག་གི་རེད་དམ།	 ཞེས་འདྲི་པར་

སྤོ་སྤོ་དེས།	 ཁྱེད་གཅེན་གཅུང་ཟེར་བ་གཉིས་སུ་ཡིན།	 གང་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་

ནམ།	ཞེས་ཁོ་ཚོ་གཉིས་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་རེད།	

གཅེན་གཅུང་གཉིས་ཀྱིས་ལམ་སང་ལན་འདེབས་སུ།	ང་གཉིས་ནི་རྒྱ་གར་

གྱི་གྲོང་གསེབ་ནས་ཡོང་བ་ཡིན།	 ལམ་ཁ་ལ་སྤོ་སྤོ་ཁྱེད་རང་ཕྲད་བྱུང་།	

སྤོ་སྤོ་ཁྱེད་རང་ང་གཉིས་དང་མཉམ་དུ་ཕྱིན་ན་འགྲིག་གམ།	ཞེས་འདྲི་དུས།	

སྤོ་སྤོ་དེ་སེམས་ཧ་ཅང་དགའ་སྟེ།	 ཁོང་གཅེན་གཅུང་གཉིས་དང་མཉམ་དུ་

ཕྱིན་པ་རེད།	 ༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

སྟག་རྩེ་རྫོང་བཙུན་མོའ ་ིཚལ་གྱི་ཐོན་

མིའི་ཡིག་ཕུད་ཀྱི་སྙན་ངག

ཀོང་ཇོ་སྔ་མའི་སྐབས་བཞེངས་པར་གྲགས་

པའི་སངས་རྒྱས་སྨན་བླ་བྲག་བརྐོས་མ།

རྡོ་བརྐོས་མར་མེའི་མཆོད་ཀོང་ཆེན་མོ།

ཀོང་ཇོ་སྔ་མའི་སྐབས་བཞེངས་པར་གྲགས་པའི་བོད་ཀྱི་

རྒྱལ་པོ་དང་ཐང་ཀོང་ཇོ་བྲག་བརྐོས་མ།

ཁམས་མི ་ཉག ་

ནང་གི་རྒྱལ་སྒོའ་ི

རྡོ ་བརྐོས ་ཆོས ་

བརྩིགས་ཆེན་མོ།
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༤༽ འདྲི་རྩད་བྱས་པ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

ཉིན་གཅིག་ཉེན་རྟོག་པ་ཞིག་གིས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ་འདྲི་རྩད་བྱས་པ་

རེད།	

ཉེན་རྟོག་པས།	ཁྱེད་རང་ག་པར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།	

བུ་ཆུང་ཆུང་དེས།	ང་རང་གི་ཕ་མའི་མཉམ་དུ།

ཉེན་རྟོག་པས།	ཁྱེད་རང་གི་ཕ་མ་ག་པར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

བུ་ཆུང་ཆུང་དེས།	ངའི་མཉམ་དུ།

ཉེན་རྟོག་པས།	འོ་ན།	ཁྱེད་ཚོ་ཚང་མ་ག་པར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།	

བུ་ཆུང་ཆུང་དེས།	མཉམ་དུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།	

ཉེན་རྟོག་པས།	ཁྱེད་རང་གི་ཁྱིམ་ག་པར་ཡོད།

བུ་ཆུང་ཆུང་དེས།	ངའི་ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་འགྲམ་ལ་ཡོད།

ཉེན་རྟོག་པས།	ཁྱེད་རང་གི་ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་ཁང་པ་ག་པར་ཡོད་དམ།

བུ་ཆུང་ཆུང་དེས།	གལ་ཏེ་ངས་ལབ་པ་ཡིན་ན།	ཁྱེད་རང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་

ཀྱི་མ་རེད།

ཉེན་རྟོག་པས།	ང་ཚོར་ཤོད་དང་།

བུ་ཆུང་ཆུང་དེས།	ངའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་འགྲམ་ལ༌༌༌	ཞེས་བཤད་པས་ཅི་བྱེད་འདི་

བྱེད་མེད་པར་ལུས་སོ།	།	

༢༽ ཁ་སྤྲོད་དེར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ 

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར། 

ཉིན་གཅིག་འཁྱམས་པོ་གཉིས་ལ་རྒྱལ་ཁམས་པའི་ཉེས་མིང་འོག་ཁྲིམས་

ཁང་ནང་བསྐོངས་ཏེ།	ཁོང་གཉིས་ལ་འདྲི་རྩད་བྱེད་སྐབས་ཁྲིམས་དཔོན་གྱིས་

འཁྱམས་པོ ་དང ་

པོ་དེར།	 “ཁྱོད་

ག ་པར ་སྡོ ད ་ཀྱི ་

ཡོད།”	 ཅེས་དྲིས་

པར།	 འཁྱམས་པོ་

དེས།	 “ང་ལ་སྡོད་

ས་བརྟེན་ས་མེད།”	

ཅེས་ལབ་པ་རེད།	 “བྱས་ན།	 ཁྱོད་ག་པར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།”	 ཅེས་འཁྱམས་པོ་

གཉིས་པ་དེར་དྲིས་སྐབས།	 ཁོས་རང་གི་རོགས་པའི་ཕྱོགས་སུ་བརྡ་བསྟན་

ཏེ།	“ང་རང་ཁོའ་ིཁ་སྤྲོད་དེར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།”	ཅེས་ལབ་པ་ན།	ཁྲིམས་ཁང་ནང་

ཡོད་པའི་མི་ཚང་མ་གད་མོ་ཤོར་དགོས་བྱུང་བ་རེད།

སྒྲུང་།

བློ་རིག་ཡོད་ན་ལས་དོན་བསྒྲུབ།
ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་ཟུར་པ་བྱ་དུར་བཟང་པོ།

༄༅།	 །སྔོན་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་ཁྱི་སྤྱང་བློ་རིག་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།	 ཁོ་ཤ་

ཟན་ཡིན་ཡང་རང་གི་ནུས་པས་ཤ་ཟ་རྒྱུ་རག་གི་མེད་རྐྱེན།	 ཤིང་ནགས་ནང་

འཁྱམས་ཉུལ་ལ་སོང་བས།	 གླང་ཆེན་ཤི་བའི་རོ་ཞིག་རྙེད་པས།	 ཁོ་ཤིན་ཏུ་

དགའ་ནས་ཤ་ཟ་འདོད་ཀྱིས་ཁ་ནས་ཆུ་ཐོན་པ་རེད།	འོན་ཀྱང་གླང་ཆེན་གྱི་ཤ་

ཟ་བ་ལ་པགས་པ་མཐུག་པོ་དེ་གཤག་བཤུས་བྱེད་རྒྱུའི་ནུས་པ་དང་ཐབས་

ཤེས་མ་རྙེད་ནས་སྡུག་པའི་སྐབས།	 སེངྒེ་ཞིག་དེར་འབྱོར་བ་རེད།	 སེངྒེས།	

ཝ་ཡེ།	 ཁྱི་སྤྱང་ཁྱོད་རང་ག་རེ་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	 གླང་ཆེན་འདི་

གང་བྱས་སོང་།	 ཞེས་དྲིས་

པས།	 ཁྱི་སྤྱང་གིས།	 སེངྒེས་

གླང་ཆེན་གྱི་ཤ་ཟ་བར་དོགས་

ནས།	གུས་ཞབས་དང་བཅས།	

གཅན་གཟན་གྱི་རྒྱལ་པོ་རིན་

པོ་ཆེ།	 སྐུ་ཉིད་མཇལ་བས་

གུས་རང་བསོད་ནམས་ཆེ།	སྔོན་གྱི་དཔེ་ལ།	སེངྒེ་སྐོམ་ཡང་རྙོག་པའི་ཆུ་མི་

འཐུང་།	།སྤྱང་ཀི་ལྟོགས་ཀྱང་གྲོགས་པོའ་ིཤ་མི་ཟ།	།ཟེར་བ་ལྟར།	ཁྱེད་ནི་རྒྱལ་

རིགས་དྲག་མ་ཞིག་ཡིན་ན།	སེམས་ཅན་ཤི་བའི་ཤ་ནི་མི་མཆོད།	གཙང་ཆབ་

ཕྱོགས་ལ་སྐུ་འཁྱམས་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་ཡིན་གྱི་རེད།	 ང་ནི་

རིགས་དམན་ལ་ལུས་རྩལ་ཞན་པའི་སྡེ་ལ་སོང་།	གླང་ཆེན་ཤི་བའི་ཤ་ཟ་རྩིས་

ཡིན་ཞུས་ནས།	མགོ་ནི་སྒུར་ལག་གཉིས་གཤིབས།	རྣ་མཆོག་ནི་བསྙལ།	རྔ་

མ་ནི་བསྐུམས།	 མིག་སྣ་རྩེར་ཕབ་ནས་བསྡད་པས།	 སེངྒེ་གླང་ཆེན་གྱི་ཤ་ཟ་

འདོད་ཆེ་ཡང་།	ཁྱི་སྤྱང་གི་བསྟོད་ཚིག་གི་རྐྱེན་པས།	འོ་ཡིན།	ཆུ་ཡོད་སར་

འཁྱམ་འཁྱམ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་སྨྲས་ཏེ།	ཁེངས་དྲེགས་ཀྱིས་ཆེན་པོ་ཡིན་ཚུལ་དང་

བཅས་ཆུ་ཡོད་སར་སོང་ངོ་།	།

	 དེའི་རྗེས་ལ་གཟིག་ཅིག་སླེབས་པ་རེད།	 ཁྱི་སྤྱང་གི་གཟིག་འདི་

ལ་གླང་ཆེན་ལྤགས་པ་གཤག་བཤུས་བྱེད་དུ་བཅུག་དགོས་བསམས་ནས།	

རྩལ་ལྡན་གཟིག་ལ།	ཁྱེད་གང་དུ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་དྲིས་པས།	གཟིག་གིས་ཁྱི་

སྤྱང་ཁྱོད་རང་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	གླང་ཆེན་འདི་ག་རེ་བྱས་སོང་།	ཞེས་དྲིས།	

ཁྱི་སྤྱང་གིས།	གཅན་གཟན་རྒྱལ་པོ་སེངྒེ་དང་གླང་ཆེན་གཉིས་འཛིངས་ནས་

མཐར་སེངྒེས་གླང་ཆེན་བསད་སོང་།	 ད་ལྟ་སེངྒེ་ཁོང་གཙང་ཆུ་ལ་གཟུགས་

པོ་འཁྲུད་དུ་སོང་།	དེ་བར་ང་ལ་འདི་སྲུངས་དང་།	རྗེས་ལ་ཤ་གནང་གི་ཡིན་

གསུངས་བྱུང་།	 གཟིག་ཁྱེད་རང་གླང་ཆེན་གྱི་ཤ་ཟ་འདོད་མི་འདུག་གམ།	

སྨྲས་པས།	གཟིག་གིས་ཕར་ལྟ་ཚུར་ལྟ་བྱས་ནས།	ཤ་ཟ་

འདོད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཡང་།	 སེངྒེ་ཡོང་ན་འཇིགས་ཀྱི་འདུག་

སྨྲས་སོ།	།ཁྱི་སྤྱང་གིས།	རང་ཚོ་གཅིག་པ་རེད།	ད་འོ་ན་

དེ་འདྲ་མ་བྱེད།	 ངས་བྲག་རྡོ་ཕ་གིའི་སྒང་ལ་བསྡད་ནས་

སེངྒེ་ཡོང་མིན་བལྟ་ཆོག	 	 ཁྱེད་རང་ཤ་ཟོ་ཞིག	 །སེངྒེ་

ཡོང་བ་དང་ངས་སྐད་བརྡ་བྱས་ཡོང་།	 དེ་འཕྲལ་ཕྱིར་

མིག་མ་བལྟ་བར་རྒྱུགས་ཤིག	 དེ་མིན་ང་རང་གཉིས་ཆ་

ལ་དཀའ་ངལ་ཡོང་རྒྱུ་རེད།	ཅེས་སྨྲས་པས།	གཟིག་གིས་

དེ་ཡག་པོ་འདུག	བཀའ་དྲིན་ཆེ།	ཁྱེད་ཀྱིས་གསུངས་པ་

ལྟར་བྱ་ཆོག་སྨྲས་སོ།	།དེ་ནས་ཁྱི་སྤྱང་བྲག་རྡོའ་ིསྒང་ལ་བསྡད་ནས་སེངྒེ་ལྟ་

བའི་ཚུལ་བྱས།	གཟིག་གིས་རང་གི་ཤུ	གས་གང་ཡོད་ཀྱིས་གླང་ཆེན་ལྤགས་

པ་མཐུག་པོ་དེ་གཤག་བཤུས་བྱས་ཏེ་ཤ་ཟ་རྒྱུའི་མཚམས།	 ཁྱི་སྤྱང་གིས་

སེངྒེ་སེངྒེ་ཞེས་སྐད་འབོད་བྱས་པས།	 གཟིག་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་ནས་ཕྱིར་

མིག་མི་བལྟ་བར་བྲོས།	 དེ་ནས་སེངྒེ་ཡོང་རྒྱུ་ནི་མེད།	 གླང་ཆེན་ལྤགས་པ་

མཐུག་པོ་དེ་གཟིག་གིས་བཤུས་པས།	 དེ་ནས་ཁྱི་སྤྱང་ཀིས་གླང་ཆེན་གྱི་ཤ་

དེ་རིམ་བཞིན་བཟས་ནས།	 སྐྱིད་ཤིང་རྒྱགས་པ།	 སྡུག་ཤིང་ཕུང་བ།	 ཨ་ཁུ་

མར་ཁུ་ཐིག་ཐིག	བུ་རམ་ལག་རྩེ་བརྒྱུས་བརྒྱུས།	འོ་མའི་གཅིན་པ་བརྒྱངས་

བརྒྱངས་བྱས་པ་རེད།།	།།

༄༅།	།སྔ་སྔ་མོ་ཆུ་འཐག་འཐག་མཁན་སྐྱོ་པོ་ཞིག་ཤི་བ་རེད།	ཁོ་

ལ་བུ་གསུམ་ཡོད་ཅིང་།	སོ་སོའ་ིརྒྱུ་ནོར་ཡོད་དོ་ཅོག་བུ་གསུམ་ལ་

ལུས་པ་བཞིན།	 བུ་གསུམ་གྱིས་ཕའི་རྒྱུ་ནོར་རྣམས་བགོ་བཤའ་

བརྒྱབས་པ་རེད།	བུ་ཆེ་ཤོས་དེས་ཆུ་འཐག་དང་།	འབྲིང་བས་བོང་

བུ།	ཆུང་ཤོས་ལ་པཱ་ལགས་ཀྱི་ཞི་མི་གཅིག་པུ་ལས་མ་ཐོབ།	

	 བུ་ཆུང་དེས་སོ་སོར་གང་རག་པ་དེར་དགའ་པོ་མ་བྱུང་

སྟེ།	 མགོ་བོ་གཡུག་བཞིན་ངའི་གཅེན་པོ་གཉིས་ཀྱིས་སོ་སོར་རྒྱུ་

ནོར་གང་རག་པས་མི་ཚེ་སྐྱེལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད།	འོན་ཀྱང་ང་ལ་ཞི་མིའི་

པགས་པ་བཤུས་པའི་རྗེས་ལ་ཉར་རྒྱུར་ལག་ཤུ	བས་ཤིག་ལས་

མེད།	ཅེས་ཆིག་ལབ་བརྒྱབས།	

	 ཞི་མིས་སོ་སོ་ལ་མཇུག་འབྲས་ངན་པ་ཡོང་རྒྱུའི་ཆིག་

ལབ་དེ་གོ་སྟེ།	 སྦྱིན་བདག་སྐུ་གཞོན་ལགས།	 ཐུགས་ཁྲལ་གནང་

མི་དགོས།	 གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གིས་ང་ལ་འབོག་སྒྲིལ་ཡག་པོ་ཞིག་

དང་།	ངའི་རྐང་པའི་ཆེད་དུ་ལྷ
	ྭ
མ་ཆ་གཅིག་དང་།	ཉི་མ་འགོག་བྱེད་

ཀྱི་ཞྭ་མོ་ཞིག་གྲ་སྒྲིག་གནང་ཐུབ་ན།	 རིང་མིན་པཱ་ལགས་ཀྱི་རྒྱུ་

ནོར་བགོ་བཤའ་བརྒྱབས་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡག་ཤོས་དེ་ཁྱེད་རང་ལ་

ཐོབ་པའི་ངེས་ཤེས་རྙེད་ཀྱི་རེད།	ཅེས་བཤད།	

བུ་ཆུང་དེས་ཞི་མིའི་སྐད་ཆ་ལ་རེ་བ་དེ་ཙམ་བརྒྱབས་མེད་ཀྱང་།

ཞི་མི་ཙི་ཙི་འཛིན་པར་སྤྱང་དྲུང་འཛོམས་པོ་དང་།	 མགོ་བདེ་པོ་

ཡོད་པ་དྲན་པ་རེད།	དེར་བརྟེན་ཁོས་གྱོང་གུན་དེ་ཙམ་མེད་སྟབས།	

ཞི་མིས་ག་རེ་དགོས་པར་བཤད་པ་བཞིན་སྤྲད་པ་རེད།	

	 དེ་ནས་ཞི་མིས་ལྷ
	ྭ
མ་ཆ་དེ་གྱོན་ཅིང་།	 ཞྭ་མོ་དེ་མགོ་ལ་

ཏག་ཏག་བསྒྲིགས་ཏེ་གྱོན་པ་མ་ཟད།	 འབོག་སྒྲིལ་དེ་དཔུང་པའི་

སྒང་ལ་ཁྱེར་ཏེ།	 མགོ་བོ་གཟེངས་ཏེ་སྐྱིད་ཉམས་ངང་ཤུ	ད་རྒྱག་

བཞིན་ལམ་ལ་ཕྱིན་པ་རེད།	 ༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

མཚར་གཏམ་

༄༅ལ
 ྭ
མ་ནང་གི་ཞི་མི་།།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།



 ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                 ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༤3

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ། ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

༣༩༽ སྒྱུ་མའི་དབྱུག་པ།

རྒྱལ་ས་དིལླཱིའི་ནང་དུ་ཚོང་པ་ཕྱུག་པོ་ཞིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།	ཁོས་ནམ་རྒྱུན་དུ་རྡོ་

རྗེ་ཕ་ལམ་གྱིས་ཕྲ་བརྒྱབས་པའི་མགྲིན་རྒྱན་ཞིག་གྱོན་གྱི་ཡོད།	 ཉིན་གཅིག་

ཁོས་གཟུགས་པོ་འཁྲུད་དུ་འགྲོ་ཁར་མགྲིན་རྒྱན་དེ་ཕུད་ནས་ཉལ་ཁང་དུ་

དཔྱངས་བཞག	 	 གཟུགས་པོ་བཀྲུས་ནས་ཚུར་སླེབས་པའི་སྐབས་སུ་མགྲིན་

རྒྱན་དེ་མེད་པར་ཤེས།	 ཚོང་པ་དེས་མགྲིན་རྒྱན་དེ་གང་སར་བཙལ་ཀྱང་མ་

རྙེད།	 མཐར་ཁོས་གཡོག་པོ་ལྔ་ཀ་སྐད་བཏང་ནས་མགྲིན་རྒྱན་བརླགས་པ་

སུས་ཁྱེར་མིན་འདྲི་རྩད་བྱས།	འོན་ཀྱང་

ཁོ་ཚོ་ཚང་མས་རྐུན་མབརྐུས་པའི་ནག་

ཉེས་ངོས་ལེན་མ་བྱས།

	 གཡོག་པོ་སུ་རུང་ཞིག་གིས་

མགྲིན་རྒྱན་དེ་བརྐུས་པ་ཐག་ཆོད་ཀྱང་།

གཏེ་དཔོན་སུ་ཡིན་མིན་ངོས་འཛིན་

ཐུབ་དཀའ་བར་བརྟེན།	 ཚོང་པས་རྒྱལ་

པོའ་ིཁྲིམས་རར་ཞུ་བར་འགྲོ་རྒྱུ་ཐག་

བཅད་དེ་སོང་།	 ཨཀ་བར་གྱིས་ཞུ་དོན་

དེའི་སྐོར་བཱིར་བལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་

རྒྱུར་མངགས།	 བཱིར་བལ་གྱིས་གཡོག་པོ་ལྔ་ཀ་སྐད་བཏང་ནས་ཚང་མ་ལ་

དབྱུག་པ་རེ་རེ་སྤྲད་དེ།	དབྱུག་པ་འདི་དག་དབྱུག་པ་དཀྱུས་མ་དེ་འདྲ་མ་རེད།	

འདི་ཚོ་སྒྱུ་མའི་དབྱུག་པ་རེད།	 སང་ཉིན་ནང་ཚུད་ལ།	 རྐུན་མ་སུ་ཡིན་པའི་

དབྱུག་པ་དེ་སོར་གཉིས་ཀྱིས་རིང་དུ་འགྲོ་ཡི་རེད།	དེ་ནས་རྐུན་པ་སུ་ཡིན་མིན་

ལས་སླ་པོ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད།	ཅེས་བཤད།	དེའི་རྗེས་སུ་གཡོག་པོ་

རྣམས་སོ་སོའ་ིགནས་སུ་བཏང་བ་དང་ལྷན་དུ།	 ཉིན་རྗེས་མར་སོ་སོའ་ིདབྱུག་

པ་འཁྱེར་ཏེ་རྒྱལ་པོའ་ིཁྲིམས་རར་བཅར་དགོས་ཞེས་བཀའ་བཏང་།	

	 དེའི་དགོང་མོ་གཞན་ཚང་མ་གཉིད་ལོག་པའི་སྐབས་སུ།	 གཡོག་

པོའ་ིཁྲོད་ཀྱི་རྐུན་མ་དེ་གཉིད་མ་ཁུག་པར།	 སྒྱུ་མའི་དབྱུག་པ་འདི་སང་ཉིན་

རིང་དུ་འགྲོ་ཡི་རེད།	 དེ་ནས་ང་བཟུང་སྟེ་ཏན་ཏན་ཉེས་ཆད་གཏང་གི་རེད།	 ད་

རང་ཉིད་ཐར་ཐབས་ཤིག་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་པའི་བསམ་བློ་གང་འཚམས་

བཏང་བའི་རྗེས་སུ།	 ཁོས་དབྱུག་པ་དེ་ནས་སོར་གཉིས་གཏུབས་ཏེ་ཐུང་དུ་

བཏང་བ་རེད།	དེ་ནས་གཡོག་པོ་རྐུན་མ་དེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཐབས་ཤེས་གང་བྱས་

པར་འདོད་པ་ཚིམས་པོ་དང་དགའ་པོ་བྱུང་ནས་གཉིད་སྐྱིད་པོ་ཁུག་པ་རེད།	

	 ཉིན་རྗེས་མར་ཚོང་པ་དེ་གཡོག་པོ་དང་ལྷན་དུ་ཁྲིམས་རར་ངོ་

བཅར་ཞུས་པ་དང་།	 བཱིར་བལ་གྱིས་གཡོག་པོ་རྣམས་ལ་དབྱུག་པ་བསྟན་

དགོས་པ་བཤད་པ་བཞིན།	ཚང་

མས་དབྱུག་པ་རྣམས་རིམ་པས་

བསྟན་པ་རེད།	 བཱིར་བལ་གྱིས་

དབྱུག་པ་རེ་རེ་བཞིན་གཟིགས་

ཞིབ་ནན་པོ་བྱས།	 རྐུན་མ་རྐུ་

མཁན་གཡོག་པོས་དབྱུག་པ་

བསྟན་མ་ཐག་ཏུ།	སྤྱང་གྲུང་ལྡན་

པའི་བློན་པོས།	 རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་

ཆེ།	 གཡོག་པོའ་ིནང་ནས་རྐུན་

མ་དེ་ཁོ་རེད།	ཅེས་ཞུས།	ད་དུང་

གཡོག་པོ་དེས།	འོན་ཀྱང་ངའི་དབྱུག་པ་འདི་གཞན་ལས་རིང་བ་མི་འདུག		དེ་

ཐུང་བ་འདུག	ཅེས་ཁ་རྩོད་བརྒྱབས།	

	 གླེན་པ།	 དབྱུག་པ་འདི་དག་ལ་སྒྱུ་མ་འདོན་རྒྱུ་མེད།	 ངས་རྐུན་

མ་ངོ་མ་དེས་སྒྱུ་མའི་དབྱུག་པ་ཡིན་པར་བརྩིས་ཏེ་ཐུང་དུ་གཏང་གི་རེད་

བསམས་སོང་།	 ཁྱེད་རང་གིས་ཀྱང་དེ་ག་རང་བྱས་འདུག	 	 ཞེས་བཱིར་བལ་

གྱིས་གསལ་བཤད་བྱས།	དེ་ནས་གཡོག་པོ་དེ་ཞེད་ཐག་ཆོད་ནས་བཱིར་བལ་

གྱི་རྐང་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བཞིན་ནག་ཉེས་ངོས་ལེན་བྱས་ཏེ།	 ཚོང་པ་དེ་ལ་

མགྲིན་རྒྱན་ཕར་སློག		ཚོང་པས་བཱིར་བལ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་གསོལ་ཞུས་

ནས་རང་ཁྱིམ་དུ་སོང་ངོ་།	།

འདོན་ཐེངས་སྔ་མའི་འཕྲོས༌༌༌

ཡུམ་རྒྱས་པ་འབུམ། 

ཁ་བསྐངས་པའི་ལུགས་ལྟར་བྱས་ན།	 ཁ་བསྐངས་དགོས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་ཕྲ་རྗེས་སུ་འགོད་རྒྱུ་ཡིན་ལ།	 སྤྱིར་ཆོས་འབྱུང་འགའ་ཤས་སུ་བསྟན་བཅོས་འདི་

ཉིད་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀླུའི་གནས་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཚེ།	བྱམས་ཞུས་དང་།	ཆོས་འཕགས།	རྟག་ཏུ་ངུ་།	ཡོངས་གཏད་དེ་ལེའུ་བཞི་ཀླུས་མ་བསྐུར་པ་

གསུངས་ཤིང་།	ཡང་འགའ་ཤས་སུ་རྟག་ཏུ་ངུ་དང་།	ཆོས་འཕགས་ཀྱི་ལེའུ་མ་བསྐུར་པ་གསུངས་ཀྱང་།	བརྒྱད་སྟོང་པའི་སྐབས་སུ་མཐའ་མ་བཞི་ནི།	རྗེས་སུ་རིག་

པའི་ལེའུ་དང་།	རྟག་ཏུ་ངུའི་ལེའུ།	ཆོས་འཕགས་ཀྱི་ལེའུ།	ཡོངས་སུ་གཏད་པའི་ལེའུ།	ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་ན།	སྔ་མ་གཉིས་ལ་ནོར་འཛོལ་བྱུང་འདུག་སྙམ།

	 གཞུང་འདི་ཉིད་ཀྱི་གཤམ་དུ་འགྱུར་བྱང་མི་གསལ་ཡང་།	སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག་ལྟར་ན།	བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་དུས་སུ་རླངས་ཁམས་པ་གོ་

ཆས་འཕགས་ཡུལ་དུ་བྱོན་ཏེ།	ཤེར་ཕྱིན་འབུམ་པ་ཐུགས་ལ་བཟུང་ནས་བོད་དུ་ལེགས་པར་བསྒྱུར་པ་དང་།	ཡང་དབས་མཉྫུ་ཤྲཱི་དང་།	 ཉང་ཨིནྡྲ་ཝ་རོ་གཉིས་

ཀྱིས་རྒྱ་གར་ནས་དཔེ་བླངས་ཏེ་བསྒྱུར་བ།	པ་གོར་བཻ་རོ་ཙ་ནས་སླར་ཡང་ཞུ་ཆེན་མཛད་དེ་འགྲེས་རྐང་(གོང་གི་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་དུམ་བུ་འགའ་ཤས་ཕྱིས་སུ་རིགས་འགྲེས་

གཏོང་རུང་བའི་ཚིག་རྐང༌རིགས་ལ་ཟེར།)ཆད་པ་སོགས་བསབས་ཤིང་།	ཚིག་སྣ་བསྲིངས་ཏེ་བརྗོད་བདེ་བར་བསྒྱུར་པ་དང་།	ཡང་འགྱུར་རྙིང་གཞིར་བཞག་ནས་ཕྱིས་

སུ་རྔོག་ལོ་ཆེན་པོས་བལ་པོ་ཕམ་ཐིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འབུམ་ལ་གཏུགས་ནས་དག་ཞུས་མཛད་དོ།	།		

	 དེ་ཡང་ཀླུ་ཡུལ་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཚུལ་དང་ཁ་བསྐངས་དགོས་པའི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལྗོངས་ནི།	 ལན་གཅིག་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནཱ་ལནྡཱར་ཆོས་རྒྱ་ཆེར་

གསུངས་པའི་སྐབས་སུ་བྱིས་པ་གཉིས་ཆོས་ཉན་དུ་ཡོང་བ་ན།	 དྲི་ཞིམ་པོས་ཁོར་ཡུག་ཀུན་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཅིང་།	 བྱིས་པ་དེ་གཉིས་ཕྱིར་སོང་བའི་ཚེ་དྲི་ཞིམ་

པོ་དེ་མེད་པར་གྱུར་པས་ན།	 དེའི་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་པས་བདག་ཅག་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་འཇོག་པོའ་ིབུ་ཡིན།	 མི་ཡུལ་དུ་ཡོང་བ་ལ་ཙན་དན་གོ་ཤིརྵའི་བསུང་བ་བྱུགས་

པ་ཡིན་ཟེར།	ཙན་དན་དེ་བླང་དུ་ཡོད་དམ་དྲིས་པས།	ཡབ་ལ་དྲིའོ་ཟེར།	དེས་ཕ་ལ་དྲིས་པས།	ཀླུ་རྒྱལ་གྱིས་སློབ་དཔོན་ཀླུའི་ཡུལ་དུ་འབྱོན་ན་ཕུལ་ཟེར་བར།	

ཀླུའི་ཡུལ་དུ་གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པ་དང་།	རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་མི་

ཡུལ་དུ་མེད་པ་སྤྱན་འདྲེན་པ་སོགས་ཀྱི་དགོས་པ་མང་པོ་ཉེ་བར་གཟིགས་ཏེ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་ཡུལ་དུ་བྱོན།	ཀླུ་མང་པོ་ལ་ཆོས་བསྟན་ནས་ཀླུ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་མགུ་

བར་གྱུར་ཏེ་ཀླུ་ཡུལ་དུ་བཞུགས་པར་ཞུས་པས།	ད་ལྟ་ང་མཆོད་རྟེན་བྱེ་བ་བཞེངས་པའི་འདམ་འཚོལ་བ་དང་།	འབུམ་གདན་དྲངས་པར་འོང་པས་བསྡད་མི་ཁོམ།	

ཕྱིས་འོང་སྲིད་ཅེས་གསུངས་ཏེ་ཀླུའི་འདམ་མང་པོ་དང་།	 ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ།	 གཟུངས་མང་པོ་བཅས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་འཛམ་བུའི་

གླིང་དུ་བྱོན།

	 དེའི་ཚེ་ཀླུ་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་ཀླུའི་ཡུལ་དུ་སླར་ཡང་ངེས་པར་བྱོན་པའི་གཏའ་མར་འབུམ་གྱི་ཞབས་ནས་ཅུང་ཟད་ཙམ་མ་བསྐུར་ཞེས་གྲགས་ཏེ།	

ཀླུ་ཡུལ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་འབུམ་རྒྱས་པ་ལ་རྗེས་སུ་རིག་པའི་ལེའུ་དང་།	རྟག་ཏུ་ངུའི་ལེའུ།	ཆོས་འཕགས་ཀྱི་ལེའུ།	ཡོངས་སུ་གཏད་པའི་ལེའུ་རྣམས་མེད་

པས།	བརྒྱད་སྟོང་པའི་གཤམ་གྱི་གོང་གི་ལེའུ་དེ་དག་ཡུམ་རྒྱས་པའི་གཤམ་དུ་སྦྱར་བ་ཡིན་ནོ།།	།། ་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤྲོད།  
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། བུ་ཀོལ་ཏོའ་ིསྒྲུང་། ༡

ངག་དབང་དབང་མོ། བདེ་སླར་སི་ཝི་པི་སོླབ་དགེ

ཉིན་གཅིག་མཚན་མོ་ཉལ་རན་དུས།	 བུ་ཀོལ་ཏོས་བུ་མོ་ཆུང་བས་ཧ་མ་གོ་བ་

བྱས་ཏེ་ཁྱི་ཕྲུག་ཅིག་འཁྱེར་ཡོང་ནས་བུ་མོའ་ིཉལ་སའི་ནང་བཅུག་ནས་བཞག	

ཞོགས་པ་ཁོ་སྔོན་ལ་ལངས་ནས་བུ་མོ་ལ་བལྟས་ནས་བསྡད།	བུ་མོ་ཡར་ལངས་

དུས་ཁྱི་ཕྲུག་གིས་སྐད་བརྒྱབས་ཏེ་ཐོན་ཡོང་དུས།	ཁོས་ལམ་སང་སྐད་བརྒྱབས་

ནས།	ཨ་ཅག་ཆུང་བ་ལ་ཁྱི་ཕྲུག་སྐྱེས་འདུག་ཟེར།	བུ་མོ་ཆུང་བ་ངོ་ཚ་ཐག་ཆོད་

ནས་ཁོའ་ིཁ་བཀབ་ནས།	 སྐུ་མཁྱེན་དེ་འདྲ་མ་ལབ་དང་།	 ངས་ཁྱོད་ལ་རྔན་པ་

གང་དགོས་སྤྲད་ཆོག་ཟེར།	

བུ་ཀོལ་ཏོས་ཨ་ཅག་ཁྱེད་རང་གིས་ང་དང་ཆང་ས་བརྒྱབས་ན་ངས་ཁ་རོག་

བསྡད་ཆོག	དེ་མིན་མི་ཚང་མ་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར།	བུ་མོ་ངོ་ཚ་བས།	ཁོ་ཀོལ་

ཏོ་ཡིན་པས།	 དེ་རིང་ཁོ་ལ་ཆང་ས་རྒྱག་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་ནའང་སྐྱོན་མེད།	

རྗེས་སུ་ཁོས་དྲན་པ་བརྗེད་འགྲོ་ཡི་རེད་བསམས་ཏེ་ཆང་ས་རྒྱག་རྒྱུའི་ཁས་

བླངས།	 དེ་ལྟར་ཁོ་གཉིས་མཉམ་འགྲོ་མཉམ་སྡོད་བྱས་ནས་ལོ་ཤས་ཕྱིན་པའི་

རྗེས་སུ།	བུ་མོ་རྒན་པ་དེ་མི་ཚང་ཕྱུག་པོ་ཞིག་གི་བག་མར་བཏང་།	ཡང་ལོ་ཤས་

རྗེས་སུ་བུ་མོ་འབྲིང་བ་དེ་ཡང་མི་ཚང་ཕྱུག་པོ་ཞིག་གི་བག་མར་བཏང་།	

དེ་ནས་ལོ་ཁ་ཤས་རྗེས་སུ་བུ་མོ་ཆུང་བ་དེ་མནའ་མར་སློང་མཁན་མི་ཚང་ཕྱུག་

པོ་དེ་འདྲ་སླེབས།	 བུ་མོས་ཀྱང་ཁས་ལེན་གྲབས་བྱེད་སྐབས།	 བུ་ཀོལ་ཏོ་ཟུར་

ཞིག་ཏུ་བསྡད་ནས།	 ཨ་ཅག་ཁྱི་ཕྲུག་ཟེར་ཞིང་སྐད་རྒྱག་རྩིས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

སྟབས།	བག་མ་སློང་མཁན་མི་ཚང་ཆེན་པོ་ཁ་ཤས་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་བུ་མོས་ཁས་

ལེན་བྱེད་མ་ཐུབ།	མཐར་བུ་མོས་ཕ་མ་གཉིས་ལ་བུ་ཀོལ་ཏོའ་ིམཉམ་དུ་ཆང་ས་

རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་བཤད་པས།	ཕ་མ་གཉིས་སེམས་སྐྱོ་ནས་རྒྱུ་ནོར་གང་ཡང་

མ་སྤྲད་པས་ཁོ་གཉིས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་།	

བུ་ཀོལ་ཏོས་བུ་མོར་སེམས་གསོ་བྱེད་བཞིན་ཁོ་གཉིས་ཟས་སློང་གིན་སློང་གིན་

ཕྱིན་ཕྱིན་པས་ན།	ཉིན་ཤས་རྗེས་སུ་ཡུལ་ལྗོངས་སྐྱིད་པོ་ཞིག་ཏུ་སླེབས།	དེར་བུ་

ཀོལ་ཏོས་བུ་མོ་ཤིང་སྡོང་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་འོག་ཏུ་བཞག་ནས།	ཨ་ཅག་རང་འདིར་

ངལ་གསོ་བརྒྱབས་ནས་སྡོད་དང་།	སེམས་པ་སྐྱོ་མི་དགོས།	ངས་ཡུལ་འདིར་ལྟོ་

ཞིག་ཨེ་རག་བལྟ་བར་འགྲོ་ཟེར་ནས་སོང་།	གང་འཚམས་ཤིག་ནས་བསུ་བ་བྱེད་

མཁན་འདྲ་བའི་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་ལག་ཏུ་ཁ་བཏགས་དང་།	ཕྱེ་མར།	ཆང་ཕུད།	

རོལ་ཆ།	རྟ་དང་གཡོག་བཅས་འཁྲིད་ཡོང་བ་མཐོང་། ༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།



རྟག་ངུ་།

འདི་ནི་ལོ་མ་དང་།	 སྡོང་པོ།	 མེ་ཏོག	 	 འབྲས་བུ་བཅས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

བཏུ་བར་འོས་པའི་སྔོ་སྨན་གྱི་རིགས་

ཤིག་ཡིན།	ས་ཆ་སྐམ་པོར་རྩྭ་གཞན་

ལ་ཟིལ་པ་མེད་ཀྱང་།	འདི་ལ་ཟིལ་པ་

རྒྱུན་དུ་ཆགས་ཤིང་།	 མེ་ཏོག་སེར་

པོ་དང་།	 དཀར་པོ་སོགས་འཆར་

བ་ཡིན།	 ཤེལ་གོང་ཤེལ་ཕྲེང་དུ།	 ང་

ལ་ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་ཡོད་མོད་

ཀྱང་།	 །འགྲོ་བ་ཀུན་གྱིས་མ་མཐོང་

ཡིད་རེ་མུག	 །བཅུད་ལྡན་མ་རྙེད་

ཕོངས་རྣམས་སྙིང་རེ་རྗེ།	།ཞེས་རྟག་ཏུ་ངུས་པས་རྟག་ངུར་བརྗོད་དོ།	།

ཞེས་འཁོད་ཡོད།	

སྐྱེ་གནས།	བོད་གངས་ཅན་ཡུལ་དང་།	བོད་དང་བལ་ཡུལ་ས་འབྲེལ་

ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཤར་ཁུམ།	 རྒྱ་གར་སོགས་ཀྱི་ས་མཐོའ་ིརི་

ལྡེབས་དང་།	 སྤང་གཤོངས།	 གཡའ་ཤག	 རླན་གཤེར་ཆེ་བའི་སར་

མང་དུ་སྐྱེ་བ་ཡིན།	

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་ཙམ་

ལ་ལོ་མ་དང་།	སྡོང་བུ།	མེ་ཏོག		འབྲས་བུ་རྣམས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཏུས་

ཏེ་གཙང་མ་བཀྲུས་ནས་བསིལ་དྲོད་སྙོམས་སར་བསྐམ་དགོས།	

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	བོད་སྨན་དུ་ལོ་སྡོང་མེ་འབྲས་ཆ་

ཚང་སྨན་སྦྱོར་བྱེད་ཅིང་།	 ལུས་སྟོབས་ཉམས་པ་དང་།	 ཟུངས་ཁྲག་

ཟད་པ་གསོ་ཞིང་།	 མིག་ལ་སོགས་པ་དབང་པོ་མི་གསལ་བ་དང་།	

འདུ་བ་མ་སྙོམས་པ་སོགས་ལ་ཕན།	

མིང་གཞན།	 བདུད་རྩི་འོད་ལྡན་དང་།	 རྟག་ཏུ་ངུ༌།	 འོད་ལྡན་རྒྱལ་

པོ།	 བཅུད་ལྡན་རྒྱལ་པོ་སོགས་ཟེར།	 	 རྒྱ་གར་སྐད་དུ།	 མུཁ་ཇཱ་ལཱི་

(eq[ktkyh)ཟེར་བ་ཡིན།

ཏིལ།

འདི་ནི་ལོ་ལྟར་སྐྱེ་བའི་ལོ་ཏོག་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་།	 སྡོང་པོ་འདྲོང་

ལ་རིང་བ་སེན་ཊི་མི་ཊར་	༩༠	ཙམ་ཡོད་ཅིང་།	ཡལ་ཕྲན་རྣམས་སྡོང་

པོའ་ིམཚམས་ནས་གྱེས་

པ།	 ལོ་མ་འཇོང་ནར་

ཡིན་པ་གང་ཞིག་རིང་ལ་

རྩེ་རྣོ་ཞིང་སྨད་ཆ་སྦོམ་པ་

རེ་མོས་སྐྱེ་བ་ཡིན།	 དེ་

བཞིན་ལོ་མའི་རྒྱབ་ལ་སྤུ་

ཐོར་ཅུང་ཙམ་ཡོད།	 དེར་

མེ་ཏོག་ཟིང་སྐྱའམ།	 ཟིང་

དཀར།	 སེར་པོ།	 དཀར་པོ་སོགས་བཞད་པ་ཡལ་གའི་མཚམས་སུ་

ཐུར་དུ་འཆར་བ་ཡིན།	འབྲུ་གུ་ཅུང་ཙམ་འཇོང་ནར་ལ་རིལ་མོ་ཡིན་ཞིང་

མདོག་ནག་པོ་དང་།	དཀར་པོ།	དམར་སྨུག་སོགས་ཡོད།	བོད་སྐད་དུ་

ཆུང་བའི་དཔེར་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཞེས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྲོལ་ཡང་ཡོད།

སྐྱེ་གནས།	བོད་ལྗོངས་དང་།	རྒྱ་གར།	རྒྱ་ནག་སོགས་ཁྱིམ་མཚེས་

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་འདེབས་འཛུགས་བྱས་ཏེ་སྐྱེ་བ་ཡིན།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་ཙམ་ལ་

མེ་ཏོག་ཡལ་ཤུ	ལ་རེ་རེ་ནས་གང་བུ་ཁམ་ནག་སྤུ་དཀར་པོ་ཅན་དེའི་

ནང་གི་འབྲུ་གུ་སྨིན་མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ་བསྐམས་ནས་སྣུམ་དང་།	

སྨན་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱ་ཆོག	

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	 བོད་སྨན་དུ་འབྲུ་གུ་སྨན་སྦྱོར་

བྱེད་ཅིང་།	སྲོག་རླུང་སོགས་རླུང་ནད་ཀྱི་རིགས་དང་།	ལུས་སྟོབས་

ཉམས་པ།	མངལ་སྐྲན་དང་པགས་ནད་སོགས་ལ་ཕན།

མིང་གཞན།	 ཏིལ་དཀར་ཏིལ་ནག་ཀྱང་ཟེར།	 རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཏིལ་

(fry)ཟེར་བ་ཡིན།	

  རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན། ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ།

  རྩོམ་སྒྲིག་པ།          ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། 

  རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོཌ།  ངག་དབང༌བསྟན༌འཛིན།

  རི་མོ་བ།             འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་

གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།
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དྲི་ཞིམ་འཐུལ་བའི་གཏམ་དཔེ་གཅེས་བཏུས།
གཡག་གིས་ཆུ་འཐུང་མ་འདོད་ན།	།	༶

གཉའ་ནས་མནན་པས་ཅི་ལ་ཕན།	།

གཡག་ཞར་བས་རྩྭ་ཟ་བ།	།	༶

གཡང་རྩེའི་སྒང་ལ་ཡས་སྒྲོན།	།	༶

གཡོག་ལ་གཡོག་གླ་མེད་པས།	།	༶

ད་དུང་མ་ཉེས་ཁག་གཡོགས།	།

ར་ཤ་ཟ་དུས་ངོ་འཛུམ་འཛུམ།	།	༶

ར་རིན་བསྡུ་དུས་ངུ་ཤིག་ཤིག	།

ར་ཡི་འཁྲིས་ལ་རླེ།	།	༶

ལུག་གི་འཁྲིས་ལ་སྦེ།	།

ར་བསད་ན་ལུག་འདར།	།	༶

ཁྱི་བརྡུངས་ན་ཕག་འདྲོག	།

ར་ནད་ལུག་ལ་དཀྲི།	།	༶

བ་ཤེ་གླང་ལ་འགེལ།

རྭ་ཡོད་བརྒྱ་ཐར་སར།	།		༶

རྭ་མེད་གཅིག་མི་ཐར་བ་ག་ལ་ཡོད།	།

རང་སྐྱོན་ཁོག་མ་གང་དེ་སྦས།	།	༶

གཞན་སྐྱོན་གཟར་བུ་གང་དེ་འཕྱར།	།

རག་གན་གསེར་ལ་བརྫུས།	།	༶

རི་བོང་རྡོ་ལ་བརྫུས།	།

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།
སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད།

ཁུངས།	དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་ལཌ་ཀྱིས་བརྩམས་གནང་བའི་	 《བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་ཨཱཡུར྄་ཝེ་ད་ཀྲུང་དབྱིའི་སྨན་གཞུང་བཅས་ལས་

བསྟན་པའི་སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ཀྱི་དཔར་རིས་དང་ལག་ལེན་གཅེས་བཏུས་》 ཞེས་པ་ནས་སློབ་ཕྲུག་གི་དགོས་མཁོ་ལྟར་བཏུས་ཏེ་བཀོད་པ་ལགས།

བསམ་ཚུལ་དང་ལྟ་བ་མི་
མཐུན་པ་མཉམ་གནས་

ཐུབ་པ་དགོས། 

མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རིམ་གྱི་

དགོས་མཁོ་དང་མཐུན་རྐྱེན་བླ་ན་མེད་པ་

གཅིག་ནི།	བསམ་ཚུལ་དང་ལྟ་བ་མི་མཐུན་

པ་དེ་དག་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་དང་།	མི་རིགས་

གཅིག	 	 ཆབ་སྲིད་གཅིག་གི་ནང་མཉམ་

དུ་བསྡད་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་ཡིན་པ་ནི་མང་

གཙོའི ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་

གཅིག་ཡིན་པ་རེད།	 དེ་འདྲའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་

བརྟེན་ནས་བསམ་ཚུལ་དང་ལྟ་བའི་རྣམ་

གཞག་མི་འདྲ་བ་དེ་དག་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

གསལ་པོར་མངོན་ཐུབ་པའི་ཆེད།	 ཆབ་

སྲིད ་ཀྱི ་ཚོགས་པ་མི ་འདྲ་བ་འཛུགས་

དགོས་པའི་གནད་འགག་ཀྱང་དེ་ལ་ཐུག་

ཡོད།	 ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཚོགས་པ་དང་ལྟ་ཚུལ་

མི་འདྲ་བ་ཡོང་བའི་སྐབས་ལྟ་ཚུལ་མི་འདྲ་

བ་དེ་དག་ཚང་མ་འདྲ་མཉམ་བྱས་ནས་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་དགོས་པ་ཞིག་

རེད་མ་གཏོགས།	ལྟ་ཚུལ་གཅིག་ཡར་རྒྱས་

འགྲོ་དགོས་པ་ཞིག་དང་།	 ལྟ་ཚུལ་གཞན་

པ་དེ་ལམ་སང་མགོ་ལྕག་གཞུས་ནས་མེད་

པ་བཟོ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་མང་

གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་རྩ་བ་

ནས་མིན་པ་རེད།			

								ཞེས་པ་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་	༡༩༩༤	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༡	ནས་

ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༣	 བར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚོགས་དུས་བདུན་པར་ཚོགས་

གཙོ་༸སྐྱབས་རྗེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྩལ་

པའི་བཀའ་སློབ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

༄༅།	 །སྔོན་གྲོང་གསེབ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་མི་ཚང་འཆམ་པོ་ཞིག་ཡོད།	 ཕའི་

མིང་ལ་དཔལ་ལྡན་དང་།	ཨ་མའི་མིང་ལ་ལྷ་མོ་ཟེར།	ཁོ་ཚོར་བུ་ཚེ་རིང་དང་

བུ་མོ་བསོད་ནམས་ཟེར་བའི་ཕྲུ་གུ་གཉིས་ཡོད།	 ཁོ་གཉིས་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་

དུས་བྱིའུ་ཞིག་ཡང་སེ་ཁོ་ཚོའི་ཁང་པའི་ཐོག་ཁར་ཕར་ཚུར་འཕུར་བ་མཐོང་

གི་ཡོད།	ཉིན་གཅིག་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ཅོ་ཚེ་རིང་ལ་བྱིའུ་དེ་ཉིན་ལྟར་འཕུར་

དོན་གང་ཡིན་དྲིས།	 དེ་ལ་ཅོ་ཚེ་རིང་གིས་བྱིའུ་དེས་ཕལ་ཆེར་བྱིའུ་ཚང་

བཟོས་ཡོད་པར་བཤད།	 དེ་ནས་ཁོ་གཉིས་བྱིའུ་ཚང་བལྟ་བར་ཕྱིན་ཏེ།	 ཁང་

པའི་གཡས་གཡོན་ལ་བྱིའུ་ཚང་བཙལ་ཀྱང་མ་རྙེད།	

ཚེ་རིང་དང་བསོད་ནམས་ཀྱིས་བྱིའུ་དེ་དེར་འཕུར་འགྲོ་དོན་མ་ཤེས་པ་རེད།	

ཡང་ཉིན་གཅིག་སློབ་གྲྭ་ནས་ནང་ལ་ལོག་དུས།	ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་བྱིའུ་དེས་ཁ་

ལ་འབུ་ཁྱེར་ནས་ཁང་ཐོག་ལ་འགྲོ་བ་མཐོང་།	 དེ་ནས་ཁོ་གཉིས་ཡང་བསྐྱར་

ཁང་ཐོག་ཏུ་བལྟ་བར་ཕྱིན།	སྐབས་དེར་བྱིའུ་དེས་རང་ཉིད་ཀྱི་བྱིའུ་ཕྲུག་ལ་ཁ་

ལག་སྤྲད་པ་མཐོང་ནས།	ཁོ་གཉིས་ཉེ་འགྲམ་ལ་ཕྱིན་པས།	བྱིའུ་དེ་སྐྲག་ནས་

ཐོག་རྒྱག་ལ་བྲོས་ཙང་།	སྒོ་ང་གཅིག་སར་ཟགས་ནས་ཆག 	ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་

ད་དུང་སྒོ་ང་ལྷག་མ་འདྲ་མེད་དམ་བསམས་ནས་ཚང་ལ་བལྟས་པས།	 སྒོ་ང་

གཅིག་དང་བྱིའུ་ཕྲུག་གཉིས་ཡོད་པ་མཐོང་།

བསོད་ནམས་ཀྱིས་དེ་མཐོང་བ་དང་རང་གི་གཅེན་པོ་ལ་བྱིའུ་དེ་ང་ཚོའི་

ཁང་པའི་ནང་ལ་ཁྱེར་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད་དམ་ཞེས་དྲིས་པས།	 ཚེ་རིང་

གིས་ཀྱང་མོས་མཐུན་བྱས་པ་མ་ཟད།	 ཁོ་ཚོའི་ཨ་མས་ཀྱང་འབུ་སྲིན་

སོགས་གསོད་མི་དགོས་ན།	སྡིག་པ་གསོག་མི་དགོས་པར་བསམས་ཏེ།	

བྱིའུ་ཕྲུག་གཉིས་ནང་ལ་འཁྱེར་བཅུག་ནས་ཁ་ལག་གང་དྲག་དྲག་སྤྲོད་

བཞིན་བྱམས་སྐྱོང་ངང་ལྟ་རྟོག་ཡག་པོ་བྱས།	འོན་ཀྱང་སྒོ་ང་གཅིག་དེ་ལ་

འགྱུར་བ་མེད་པར་རང་འཇགས་བསྡད་ཡོད།	

༄༅། །བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་སྤུན་གཉིས། །

༄༅།།ཐོག་མའི་བཅོས་ཀ

བེད་སྤྱོད་ཆེ་བའི་མདུད་པའི་རིགས།	

ཞགས་མདུད།	 རྨ་དཀྲིས་དང་དཔྱང་ཐག་བརྟན་པོ་གནས་པ་དང་།	 རྨ་ཁར་

མི་སྣུར་བ།	མདུད་པ་བཀྲོལ་སླ་བའི་ཞགས་མདུད་བརྒྱབས་ན་ལེགས།	

དཀྲིས་མདུད།	ལག་མགོ་ལྗིང་པར་སྒྲོག་དགོས་པའི་སྐབས་སུ་མདུད་པ་འདི་

རྒྱག་དགོས།	

ལྗིང་པར་སྒྲོག་པའི་དཔྱང་ཐག	 དཔུང་པའི་

རུས་པ་ཆག་སྐྱོན་དང་།	ལག་མགོ་

རྨས་ཡོད་ན་ལག་པའི་དཔྱང་ཐག་

ལྗིང་པར་བསྒྲོག་དགོས།	 དེ་ལྟར་

བྱེད་པར་རྨ་དཀྲིས་སམ་ཡང་ན་

རས་ནར་མོ་ཞིག་ལ་དཀྲིས་མདུད་

བརྒྱབས་པའི་འགུག་དེ་ལག་པའི་མཁྲིག་མར་བསྐོན།	

རྨས་སྐྱོན་ཤོར་བའི་ལག་པ་དེ་དལ་གྱིས་ནད་པའི་བྲང་ཁོག་གི་*	 	

སྟེང་དུ་ཞོག	

རས་ཀྱི་སྣེ་མོས་སྐེ་ལ་བསྐོར་ཏེ་སྣེ་གཉིས་ཞགས་མདུད་རྒྱོབས།	*	 	

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།
་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

FIRST AID

རི་མོ་འབྲི་མཁན།	ངག་དབང་ཚེ་རིང་།

སེ་ལུ་ཁའི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་རི་མོའ་ིདགེ་རྒན།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།	བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས།

དིལླཱི་མཐོ་སློབ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།	བསྟན་འཛིན་གཡང་སྒྲོན།

ཅནྡྷི་གར།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།	བསྟན་འཛིན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། རི་མོ་འབྲི་མཁན།	ཀླུ་བློ་བཟང་བསམ་གྲུབ། རི་མོ་འབྲི་མཁན།	སྒྲོལ་མ་མཚོ།	

བེལ་ཀོབ།	འཛིན་རིམ་བཅུ་པ།

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

འདོད་རྒུ་དགའ་ཚལ་གླིང་བཙུན་དགོན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་པོ།

རི་མོའ་ིགླིང་ཁ།


