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།

ཁུངས།	ཀྲུང་གོའྱི་བོད་རྱིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྱིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་<<བོད་ཀྱི་ལག་ཤེས་ཀུན་འདུས་ཆེན་མོ་>>	ཞེས་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

སྐམ་པ་བྱ་རོག་མཆུ་འདྲ་བ།

གཅེའུ་དང་། སྦུབས་ཅན་ཐེམ་བུ་ཁ། 

རྒྱུ ས ་ པ འི ་

གཟུཌ་དབྱུང་

སྐམ་པ་མཐིང་

རིལ་མཆུ་དང་།

 སེངེའི་ཁ། 

རུས་པ་གཅོད་བྱེད་སོག་ལེ་དང་། འབི་ལེ་འདྲ་བ།

སྨན་ཕྱགས། 
རྨའི་ཟུག་རྔུ་

འདོན་བྱེད་

འདམ་བུའི་

མཆུ་རིང་། 

སོས་ཐུར་འཐེན་བྱེད་ཀི་ཡོ་ཆས། 

༄༅།།བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་དང་

རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས། 
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དེ་ལྟར་ལབ་ཀྱིན་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ངུ་ཤོར་བ་ན།	

དེ་ནས་བཟུང་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་དེས་མེ་ཏོག་མཐོང་ཚད་ལ་ཆུ་བླུགས་པ་ན།	

ནམ་ཞྱིག་བུ་མོ་སྱིང་རེ་མོ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་པ་རེད།།	།།

བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་།	ཁེད་རང་མ་

ངུ་དང་།	ཁེད་རང་ལམ་སང་སྱིང་རེ་མོ་

ཆགས་ཀྱི་མ་རེད།		

མེ་ཏོག་ལ་ཆུ་ཉྱིན་ལྟར་བླུག་དགོས།

དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཁེད་རང་ང་ནང་བཞྱིན་

ཆགས་ཀྱི་རེད།

ག་རེ་ཡྱིན་ན།	

རོམ་ཡྱིག་མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས།

༄༅།།རྒྱ་ཆེའྱི་ཀོག་པ་པོ་སྤྱི་དང་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཞུ༌རྒྱུར།	ཁེད་རྣམས་

ཀྱིས་<<ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའྱི་བང་མཛོད་>>བརྙན་དེབ་ཏུ་སོབ་ཕྲུག་གྱི་མོས་པ་

དང་འཚམས་པའྱི༌གནའ་དེང་གྱི་རྒྱུན་ཤེས་དང་།	མཚར་གཏམ།	བརམས་སྒྲུང་།

དེ་མྱིན་འཕོད་བསེན་དང་།	ཚན་རྱིག་ཤེས་བྱ་ལ་སོགས་པའྱི་རོམ་རྱིགས་ཀྱི་

མཐུན་འགྱུར་སྔར་ལྷག་གནང་བའྱི་རེ་བ་དང་བཅས།	ཁེད་རྣམས་ཀྱི་རོམ་ཡྱིག་

འདོན་ཐེངས་གང་དུ་ཐོན་པའྱི་བརྙན་དེབ་དེའྱི་པར་ཕུད་ཁ་གྲངས་	༣	རེ་གཏོང་

གྱི་ཡོད་པས།	རོམ་ཡྱིག་གཏོང་སྐབས་དོ་བདག་གྱི་སྦྲག་ཐོག་ཁ་བྱང་གསལ་པོ་

གཏོང་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།	ཤེས་རྱིག་རོམ་སྒྱིག་ཚན་པ་ནས།

༌༌༌རོགས་སོ།།

སྟེ་ཁ་དང་། ཆན་པ་འདྲ་བའི་སོག་ལེ།

མིག་སྨན་འདེབས་ཐུར།

༄༅། །བོད་ཀི་བཟོ་རིག་པའི་ལག་རྩལ་གི་དཔེ་མཚོན་

མཐོང་བ་ཡིད་འཕོག །



  ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                   ཕི་ལོ། ༢༠༡༦2

བུ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

དེ་ནས་ཉྱིན་ཤས་རེས་ཕ་སོབས་རྒྱལ་དང་བུ་བཀྲ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས་

གཉྱིས་ནང་དུ་ཕྱིར་འཁོར་སྐབས།	ཨ་མས་སོའྱི་ཕྱི་

རུ་ཁོ་གཉྱིས་བསུ་བར་སྒུག་བཞྱིན་ཡོད།	

ཨ་མའྱི་ལག་གཅྱིག་ཏུ་ཁ་བཏགས་

དང་གཅྱིག་ཏུ་ཆང་རྐྱན་ཞྱིག་འཁེར་

ཡོད།	བུས་རང་གྱི་མ་མཐོང་བ་

དང་དགའ་ཐག་ཆོད་དེ།	ཨ་མ་

ལགས་ངས་ལྷ་ས་མཐོང་བྱུང་

ལ་པོ་ཏ་ལ་ཡང་མཇལ་བྱུང་།	

པོ་ཏ་ལ་ཁང་མྱིག་མང་བའྱི་སང་ལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་ལག་

བརྡས་སོན་ཁུལ་བྱས་པ་ན།	ཁོའྱི་ལག་གཅྱིག་ཆང་རྐྱན་ལ་ཕོག་པས་

ཀྲོབ་ཟེར་ཆང་རྐྱན་ས་ལ་ལྷུང་པས་དེ་

གར་ཆག་གྲུམ་དུ་གྱུར་པ་དང་།	ཆང་

ཡོངས་རོགས་ཨ་མའྱི་ཕྱུ་པའྱི་སེང་དུ་

བོ་བ་རེད།	དེར་ཨ་མ་ལགས་ཁོང་ཁོ་

ཅུང་ཟ་སེ་པ་ཕས་ཁོད་ལ་བཀྲ་ཤྱིས་

བདེ་ལེགས་ཞེས་མྱིང་བཏགས་པ་

བཏགས་རྱིན་ཆོག་ཤག་ཅེས་ལབ་

སེ།	ཐབ་ཚང་ནས་ཆང་རྐྱན་གཞན་

ཞྱིག་ལེན་པར་ཕྱིན་པ་རེད།།	།།	

སྙན་ཚིག 

ལས་འབས་རྣམ་གཞག
    ཚེ་དབང་རྟ་མགྱིན། 

༄༅།	།ར་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྱི།	།	

སངས་རྒྱས་སོང་གྱི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྱི།	།	

ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་དང་།	།

འཕགས་པའྱི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྱི།	།	

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་རེ་གཅྱིག་བློ་གཏད་ནས།	།

འཇྱིག་རེན་ལས་འབྲས་རྣམ་གཞག་སབས་བདེ་ཞྱིག	།

བློ་དམན་རང་མཉམ་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་སའྱི་ཆེད།	།	

ཁ་གསལ་ཚིགས་སུ་བཅད་ནས་བརོད་པར་བྱ།	།	

ད་ནས་ལོ་གྲངས་ཉྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱའྱི་སྔོན།	།	

སོན་པས་ལས་དང་འབྲས་བུའྱི་རྣམ་གཞག་སྐོར།	།	

ལོང་བའྱི་སྐྱེས་བུར་མྱིག་གྱི་སྦྱིན་པ་བཞྱིན།	།	

ཁ་གསལ་སོན་པར་མཛད་དེ་ངོ་མཚར་ཆེ།	།	

འོན་ཀང་དེང་སྐབས་སྱིགས་ལྔའྱི་འཛམ་གྱིང་འདྱིར།	།	

རང་ཉྱིད་གཅྱིག་པུར་བདེ་འདོད་ཆགས་སེམས་དང་།	།	

རང་མྱིན་གཞན་ལ་གནོད་སེམས་ཀུན་སོང་གྱིས།	།	

མྱི་རྣམས་རང་གཞན་གཉྱིས་ཕུང་ལས་ལ་བྲེལ།	།	

དཀར་ནག་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུའྱི་རྣམ་སྱིན་ལས།	།	

གྱིང་འདྱིར་བདེ་སྡུག་འབྲས་བུ་སྣ་ཚོགས་པ།	།	

སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱིས་མོང་བ་འདྱིར་བསམ་ཚེ།	།	

ལས་འབྲས་རྣམ་གཞག་ཉྱིད་ལ་ཡྱིད་ཆེས་འཕེལ།	།	

འཇྱིག་རེན་ལོངས་སྤོད་བསགས་ཀང་རོགས་འགྲོ་ལ།	།

ལན་གཅྱིག་བསགས་པའྱི་དཀར་ནག་ལས་ཀྱི་འབྲས།	།	

ནམ་ཡང་མྱི་འཛད་ཚད་མས་གྲུབ་བོ་ཞེས།	།	

སྔོན་བྱོན་མཁས་པའྱི་གསུང་ལས་འདྱི་ལྟར་ཐོས།	།	

རང་དོན་སྤངས་ནས་གཞན་ཕན་བྱང་སེམས་ཀྱིས།	།	

ལུས་དང་ངག་ཡྱིད་དྭངས་བས་གང་བགྱིས་པ།	།

དེ་ཡྱི་འབྲས་བུ་རག་ཏུ་བདེ་བ་སེ།	།	

དགེ་བ་ཆུང་ངུ་ཡྱིན་རུང་བསོག་པར་བྱ།	།

འདྱི་ལས་ཟོག་སེ་རང་འདོད་ཁོ་ན་ཡྱིས།	།

སོ་གསུམ་གང་ཡྱིན་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ནྱི།	།

རག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ནར་ངེས་པས་ན།	།

སྱིག་པ་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་སྤང་བར་བྱ།	།

ལས་འབྲས་བཟང་ངན་གང་གྱིས་འབྱེད་ཅེ་ན།	།

གང་ཞྱིག་བགྱིས་པས་ངན་འགྲོར་སྐྱེ་སྱིད་ཅྱིང་།	།

དེ་ཡྱིས་འབྲས་བུ་རག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ན།	།

དེ་ནྱི་ལས་ངན་བསགས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན།	།

དེས་ན་ད་རེས་ང་ཡྱིས་ལས་འབྲས་སྐོར།	།

གོ་བདེའྱི་ཚིག་གྱིས་གསལ་བཤད་བྱས་པ་འདྱིས།	།

འགྲོ་བའྱི་རོངས་མུན་མ་ལུས་ཡོངས་སེལ་ནས།	།

དགེ་སྱིག་སྤང་བླང་ཤེས་པར་ཤོག་ཅེས་སོན།	།

སོན་པའྱི་འབྲས་བུར་འཛམ་གྱིང་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན།	།

ལས་དང་འབྲས་བུའྱི་རྣམ་གཞག་ལེགས་རོགས་ནས།	།	

འཐབ་རོད་ཡོངས་བྲལ་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གྲོགས་ཀྱིས།	།

རག་ཏུ་བདེ་སྐྱྱིད་དཔལ་ལ་སྤོད་པར་ཤོག	།

རང་མྱིན་གཞན་ལ་ཕན་པའྱི་བྱང་སེམས་ཀྱིས།	།

ལུས་དང་ངག་ཡྱིད་དྭངས་བས་གང་བགྱིས་པ།	།

དེ་ཡྱི་མཐུ་ལས་རྱིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན།	།

འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་མཚོ་ལས་གྲོལ་བར་ཤོག།	།།

དེ་ལྟར་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ།	ཁོས་ཡང་བསྐྱར་སྒྱུ་མའྱི་ཚིགས་ཁེབས་

དེ་འཕུར་འཕུར་བཏང་བ་རེད།	དེ་འཕལ་སོར་གདུབ་ཀྱི་ཇཱྱི་ནྱི་ཐོན་

ཡོང་སེ།	གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་ཚང་མ་ཨ་ལཱ་དྱིན་ལ་བཤད།	ཨ་

ལཱ་དྱིན་གྱིས།	རྒྱལ་ཁང་དང་སས་མོ་གཉྱིས་ངའྱི་ར་ལ་ཚུར་ཁེར་ཤོག		

ཅེས་བཀའ་བཏང་བར།	ཇཱྱི་ནྱིས་བློ་ཕམ་དང་བཅས།	ཇཱྱི་ནྱི་གཞན་

ཞྱིག་གྱིས་གང་བྱས་ཟྱིན་པ་དེ་ངས་བསྐྱར་ལོག་རྒྱག་མྱི་ཐུབ།	ཅེས་

ལན་འདེབས་ཞུས་པ་རེད།	

དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན།	ང་རང་སས་མོ་ཡོད་སར་ཁྱིད་དང་།	ངས་མོ་ཉེན་ཁ་

ལས་བསྐྱབ་ཀྱི་ཡྱིན།	ཞེས་ཨ་ལཱ་དྱིན་གྱིས་བཀའ་བཏང་བ་བཞྱིན་ཇཱྱི་

ནྱིས་དེ་ལྟར་བྱས།	དེར་སེབས་ཁར་ཨ་ལཱ་དྱིན་གྱིས་སས་མོ་ཉེན་ཁ་

མེད་པ་མཐོང་བ་དང་།	སེམས་ལྷོད་ཤྱིག་ཆགས་ཏེ།	དབུགས་རྱིང་

ཞྱིག་བཏང་།	ཁོས་སས་མོར་དམ་པོ་འཐམས་ཏེ།	ཁོ་ཚོ་གཉྱིས་ཀས་

ད་ནས་བཟུང་ནམ་ཡང་ཁ་འབྲལ་རྒྱུ་མྱིན་པའྱི་དམ་བཅའ་བཞག་གོ	།

	 སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་ཨ་ལཱ་དྱིན་མཐོང་བ་དང་ཧང་སང་སེ།	

ལག་པ་ནས་སྒྱུ་མའྱི་སྒོན་མེ་དེ་ཤོར་བ་དང་།	ཨ་ལཱ་དྱིན་གྱིས་ལམ་

སང་སྒོན་མེ་དེ་བཟུང་སེ།	མྱི་ངན་འདྱི་རྦད་དེ་རྒྱང་འབུད་ཐོངས་ཤྱིག		

ཅེས་སྒོན་མེའྱི་ཇཱྱི་ནྱི་ལ་ལབ་པ་རེད།

ཇཱྱི་ནྱི་ཡྱིས་དགའ་པོའྱི་ངང་ནས།	ལགས་སོ།	།བཀའ་བཞྱིན་ཞུ།		ཞེས་

བཤད་མ་ཐག		རླུང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ཏེ་སྒྱུ་མ་མཁན་ཁེར་

ཕྱིན་པ་རེད།	ཁོས་ད་དུང་།	རྒྱལ་ཁང་འདྱི་དང་།	དེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་

ཚང་མ་ངའྱི་རྒྱལ་སར་ཁེར་ཤོག	ཅེས་བཀའ་བཏང་བ་དང་།	ཁེད་ཀྱི་

བཀའ་བཞྱིན་ཞུ།	ཞེས་ཇཱྱི་ནྱིས་ལབ་པ་རེད།	

དེ་ལྟར་ལབ་པ་ནང་བཞྱིན་བྱུང་སེ།	མྱི་རྱིང་བར་ཨ་ལཱ་དྱིན་དང་སས་

མོ་གཉྱིས་ལ་བྱྱིས་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་དང་།	དེ་ནས་བཟུང་ཁོ་ཚོས་མྱི་ཚེ་

བདེ་སྐྱྱིད་ངང་བསྐྱལ་ཏོ།།	།།

མཚར་གཏམ་

༄༅། །ཨ་ལཱ་དིན་དང་སྒྱུ་མའི་སྒོན་མེ། །

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

༌༌༌རོགས་སོ།།
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ཨཀ་བར་དང་བིར་བལ།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

༡༦༽ དཀོན་མཆོག་གིས་བསྐྱབས་དོན།

༄༅།	།རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་ནྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་མོད།	ཆོས་

ལུགས་འདྲ་མྱིན་གྱི་དཔེ་ཆའྱི་ཐོག་རྒྱུས་མངའ་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་

ཀང་ཡྱིན།	ཁོས་ཧྱིནྡུའྱི་དཔེ་ཆ་ཞྱིག་གྱི་ནང་།	སྐབས་ཤྱིག་ན་ལྷ་ཁབ་

འཇུག་གྱིས་རང་གྱི་དད་ལྡན་གང་ཆེན་ཞྱིག་གྱིས་སྨེ་སྔགས་འདོན་བཞྱིན་

པ་ཐོས་ཏེ་ལྷ་རང་ཉྱིད་གང་ཆེན་སྐྱོབ་པར་ཕྱིན་ཡོད་སྐོར་མཐོང་བ་རེད།	

	 ཉྱིན་གཅྱིག་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་གྱིས་བྱིར་བལ་ལ་ཆོབ་ཀྱི་ཚུལ་

དུ་དྲྱིས་པར།	“ངས་དཔེ་ཆའྱི་ནང་སྐབས་ཤྱིག་ན་ལྷ་ཁབ་འཇུག་རང་

ཉྱིད་མཚེའུའྱི་གང་ཆེན་ཞྱིག་སྐྱོབ་

པར་ཕེབས་ཡོད་སྐོར་འཁོད་པ་

བཀགས་མོང་།	ཁོང་རང་ཉྱིད་

ཕེབས་དགོས་དོན་དེ་ངས་ཤེས་

མ་སོང་།	གང་ཆེན་ཞྱིག་སྐྱོབ་པར་

ཁོང་ལ་ཕག་རོགས་མེད་པ་ནྱི་ཨེ་

ཡྱིན།”	ཞེས་དྲྱིས་པ་ན།	རྒྱལ་

པོའྱི་དྲྱི་བ་དེར་བྱིར་བལ་ཅུང་མྱི་

དགའ་བར་གྱུར་ཏེ།	“རྒྱལ་པོ་རྱིན་

པོ་ཆེ།	དེའྱི་ལན་དེ་ཁེད་ལ་དུས་

ཚོད་རན་པོ་ཞྱིག་ལ་ཐོབ་ཡོང་།”	

ཞེས་ཞུས་པ་རེད།	

	 དེ་ནས་ཉྱིན་ཤས་རེས་བྱིར་བལ་གྱིས་རྒྱལ་པོའྱི་ཚ་བོ་སོད་

འཆམ་ལ་འཁྱིད་མཁན་གྱི་གཡོག་པོ་དེ་བོས་ཏེ།	ཁོང་ལ་ལ་ཆས་བཟོས་

པའྱི་ཚ་བོའྱི་འདྲ་སྐུ་ཞྱིག་སྤྲད་དེ་གང་བྱེད་དགོས་མྱིན་མངག་ཆ་ཡག་པོ་

གནང་པ་རེད།	

	 ནམ་རྒྱུན་དུ་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་དགོང་མོའྱི་དུས་ཚོད་དེ་ཕོ་བྲང་

གྱི་ཁམས་རར་བསད་དེ་སྤྲོ་བསང་གནང་གྱི་ཡོད།	ཕོ་བྲང་གྱི་ཁ་སྤྲོད་དེར་

རྒྱལ་པོའྱི་མཚེའུ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད།	དེའྱི་ཚེ་གཡོག་པོས་རྒྱལ་པོའྱི་ཚ་

བོ་དེ་རང་གྱི་པང་དུ་བཏེགས་ཏེ་མཚེའུའྱི་གཡས་གཡོན་དུ་འཆམ་འཆམ་

དུ་འཁྱིད་ཀྱི་ཡོད།	ཉྱིན་དེར་ཡང་དུས་རྒྱུན་བཞྱིན་རྒྱལ་པོ་ཁམས་རར་སོད་

བཞྱིན།	གཡོག་པོས་རྒྱལ་པོའྱི་ཚ་བོ་དེ་མཚེའུའྱི་གཡས་གཡོན་དུ་འཆམ་

འཆམ་དུ་འཁྱིད་བཞྱིན་ཡོད།	ཡུད་ཙམ་རེས་གོ་བུར་དུ་གཡོག་པོའྱི་ལག་

ནས་བུ་དེ་ཤོར་ཏེ་མཚེའུའྱི་ནང་དུ་བྱྱིང་བ་རེད།	

	 རྒྱལ་པོས་རང་གྱི་ཚ་བོ་མཚེའུའྱི་ནང་ཟགས་པ་མཐོང་སྐབས།	

རྒྱལ་པོ་དངངས་སྐྲག་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཏེ་རང་གྱི་ལྷམ་ཡང་གོན་ལོང་མེད་

པར་མཚེའུའྱི་ཕོགས་སུ་རྒྱུགས་ཕྱིན་ནས།	རང་གྱི་ཚ་བོ་སྐྱོབ་པར་ཆུའྱི་

ནང་དུ་མཆོངས་པ་རེད།	ཡུད་ཙམ་རེས་རྒྱལ་པོས་རང་གྱི་ཚ་བོ་ཆུ་ནས་

མར་འདོན་སྐབས་ཚ་བོ་དངོས་མྱིན་པར་དེ་ཉྱིད་ལ་ཆས་བཟོས་པའྱི་འདྲ་

སྐུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཤེས་པ་རེད།	དེའྱི་ཚེ་

ཟུར་ཞྱིག་ཏུ་སྒུག་བཞྱིན་པའྱི་བྱིར་བལ་

རྒྱལ་པོའྱི་མདུན་དུ་སེབས་ཏེ།	“རྒྱལ་པོ་

རྱིན་པོ་ཆེ།	ཁེད་རང་དེ་འདྲས་དངངས་

སྐྲག་ཆེན་པོས་ཆུའྱི་ནང་མཆོངས་དོན་

གང་ཡྱིན་ནམ།	འདྱི་ན་འཁོར་གཡོག་

བརྒྱ་ཕག་མང་པོ་ཁེད་ཀྱི་ཕག་རོགས་སུ་

ཡོད་ན།		ཁོ་ཚོ་སུ་ཞྱིག་འདྱིར་སེབས་ཏེ་

ཁེད་ཀྱི་ཚ་བོ་བསྐྱབ་ན་མྱི་འགྲྱིག་གམ།”	

ཞེས་དྲྱིས་པ་དང་།	

	 ཁོང་གྱིས་མུ་མཐུད་ནས།	

“རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།	ད་ཆ་གཞྱི་ནས་

ཁེད་ཀྱིས་ཁབ་འཇུག་གྱི་གནས་སངས་དེ་རྒྱུས་ལོན་བྱུང་ཡོད་ཤག་རེད།	

ཚ་བོ་དེ་ཁེད་ཀྱི་སྱིང་ནོར་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ཁབ་འཇུག་གྱི་དད་ལྡན་རྣམས་

ཀང་ཁོང་གྱི་སྱིང་ནོར་ཡྱིན།	དད་ལྡན་པའྱི་སྨེ་སྔགས་ཐོས་སྐབས་ལྷས་

བཟོད་གགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད།”	ཅེས་རྒྱལ་པོར་གསལ་པོར་ཞུས་པ་ན།	

རྒྱལ་པོས་ཁབ་འཇུག་གྱི་གནས་སངས་ཡག་པོ་རྒྱུས་ལོན་པ་དང་།	དུས་

དེ་ནས་བཟུང་ཁོང་གྱིས་ཆོས་དཔེ་ཁག་ནས་ལུང་འདྲེན་བྱས་ཏེ་འཕ་སོད་

བྱ་རྒྱུ་མཚམས་བཞག་པ་རེད།།	།།

མདོ་མཛངས་བླུན།

༄༅།	།མདོ་འདྱི་ནྱི་སྔོན་སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ས་གནས་

ཁག་འགའ་ཤས་སུ་གསུངས་པའྱི་མདོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ།	མདོ་འདྱི་མདོ་

མང་གྱི་ཁོངས་སུ་པོད་ཨ་པར་བཞུགས་ཡོད།	སེ་དགེའྱི་བཀའ་འགྱུར་དུ་

མདོ་འདྱིའྱི་མཚན་བྱང་ལ།	མཛངས་བླུན་ཞེས་བྱ་བའྱི་མདོ།	ཞེས་འཁོད་

ཡོད་ཀང་།	ཡོངས་གྲགས་སུ།	མདོ་མཛངས་བླུན།	ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན།	

	 མདོ་འདྱི་ལ་ལེའུ་ལྔ་བཅུ་ང་གཅྱིག་དང་།	བམ་པོ་བཅུ་གཉྱིས་

ཡོད་ལ།	བམ་པོ་རེ་ལ་ཚིགས་བཅད་	༣༥༠	ཅན་ལྟར་བྱས་ན།	མདོ་

འདྱི་ལ་ཁོན་བསོམས་ཚིགས་བཅད་	༤༢༠༠	ཡོད།	

	 མདོ་འདྱིའྱི་ལེའུ་དང་པོ་ནྱི།	མ་ག་དྷའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བ་ཞེས་པ་དང་།	ལེའུ་	༢༢	པ་ཡངས་པ་ཅན་གྱི་ཨ་མྲའྱི་ཚལ་དང་།	

ལེའུ་	༣༡	པ་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ནྱ་གྲོ་དྷའྱི་ཚལ་དང་།	ལེའུ་	༤༨	པ་ཡུལ་

ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱིར་གསུངས།	ལེའུ་	༢	པ་དང་།	༣།	༤།	༥།	༧།	༨།	༩།	

༡༠།	༡༢།	༡༧།	༡༨།	༢༠།	༢༡།	༢༣།	༢༤།	༢༥།	༢༧།	༢༨།	༣༢།	

༣༤།	༣༥།	༣༦།	༣༧།	༣༩།	༤༠།	༤༢།	༤༣།	༤༤།	༤༥།	

༤༦།	༤༧།	༥༡།	བཅས་ཁོན་ལེའུ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉྱིས་མཉན་ཡོད་ཀྱི་

རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་གྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བར་

གསུངས་པ་རེད།	ལེའུ་	༡༩	པ་དེ་ཉྱིད་མངོན་ཤེས་ཀྱིས་བྱྱིན་གྱིས་

བརླབས་པའྱི་མདོ་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་གསལ་ཡང་།	གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ན།	

གོང་གྱི་གནས་ཉྱིད་དུ་གསུངས་ངེས་ཀང་།	དེ་མྱིན་གང་དུ་གསུངས་

མྱིན་ཁ་ཚོན་བཅད་ནས་བཤད་དཀའ།

	 མདོ་མཛངས་བླུན་གྱི་ལེའུ་	༦	པ་དང་།	༡༡།	༡༣།	༢༦།	

༢༩།	༤༡	པ་བཅས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་བྱ་ཀ་ལན་ད་ཀ་གནས་ཡུལ་འོད་

མའྱི་ཚལ་དུ་གསུངས་པ་དང་།	ལེའུ་	༡༥	པའང་ལེའུ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་འགོར་

གནས་གང་དུ་གསུངས་མྱིན་གསལ་ཁ་མེད་ཀང་།	ལེའུའྱི་དཀྱིལ་དུ་གོང་

གྱི་གནས་རང་དུ་གསུངས་པར་གསལ།	ལེའུ་	༡༦	པ་ལེའུ་བཅོ་ལྔའྱི་

ལྷན་དུ་གསུངས་མྱིན་བཤད་དཀའ་ཡང་།	ལེའུ་དེ་གའྱི་ནང་ནས་གསུང་

སའྱི་གནས་མྱི་གསལ།	ཡང་ལེའུ་	༡༤	པ་དང་།	༣༠།	༣༣།	༣༨།	

༤༩།	༥༠	པ་བཅས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་བྱ་རོད་ཕུང་པོའྱི་རྱིར་གསུངས།	

	 གཞུང་འདྱི་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་བྱང་མྱི་གསལ་ཡང་སེ་དགེ་དཀར་

ཆག་ཏུ་ལོ་ཙ་བ་ཆོས་འགྲུབ་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔེ་ལས་

བསྒྱུར་པར་གསུངས་འདུག་གོ	།
་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་ཁོད་ཀི་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤོད།  
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

༄༅། །ཁིམ་དུ་ལོག་པ། ། 

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས། 

བྱྱི་བ་ཐེའུ་ཆུང་དང་བྱྱི་ལ་དོམ་ཕྲུག་གཉྱིས་ཨ་ཁུ་རྱི་བོང་ཡོད་སར་ཕྱིན།	

ཨ་ཁུ་རྱི་བོང་གུང་ལ་ཕུག་ཟ་བཞྱིན་ཡོད།	

བྱྱི་བ་ཐེའུ་ཆུང་ཁེད་རང་ག་རེ་

བྱས་སོང་།	ཁོང་སུ་རེད།	

ཁོ་བྱྱི་ལ་དོམ་གྱི་ཕྲུ་གུ་རེད།	འདྱིར་ལམ་ནོར་
ནས་སེབས་འདུག	ཁོ་ལ་རོགས་པ་བྱེད་རོགས།		

ངས་རོགས་པ་བྱས་ཆོག	འོན་

ཀང་སྔོན་ལ་ང་གཉྱིས་ཨ་ཁུ་རྱི་བོང་

ཐུག་པར་འགྲོ།

ད་སེབས་གྲབས་

ཡོད་རེད།

ཁེད་རང་ག་པར་སོད་ཀྱི་ཡོད།

ང་སྨྱུག་མ་མང་པོ་ཡོད་སར་

སོད་ཀྱི་ཡོད།

བྱས་ན།	ང་ཚོ་སྨྱུག་མ་སྐྱེ་ས་དེ་

འཚོལ་དུ་འགྲོ།	 བོད་ནང་སྨྱུག་མ་མང་པོ་སྐྱེ་

ཡྱི་རེད།	



		 འབྲྱི་ཏ་ས་འཛིན།
ལོ་རེ་བཞྱིན་སྐྱེ་བའྱི་སྔོ་སན་རྱིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤྱིག་སེ།	ར་བ་ཆུང་

ཞྱིང་མདོག་ཁམ་སེར་ཉ་ཁབ་ལྟ་བུའྱི་རྱི་མོ་ཡོད་ལ་ར་ཕན་མང་བ་དང་།

གསར་སྐྱེས་ལོ་མ་ལྗང་

ཞྱིང་རྒྱབ་སྐྱ་བ་གསུམ་

གེས་གཞྱིའྱི་ར་ནས་སྐྱེ་

ཞྱིང་།	 ལོ་མའྱི་དབྱྱིབས་

སོར་ནར་སོང་གཟུཌ་འདྲ་

བའྱི་མཐར་ཉག་ག་ཞྱིབ་

ཅྱིང་སོག་ལེའྱི་སོ་འདྲ་བ་

དང་།	ར་རྱིས་བྱ་སྒོ་ལྟར་གེས་པ་གསལ་པོར་མངོན་ཞྱིང་།	རྒྱབ་ཏུ་འབར་

འབུར་དེ་བས་གསལ་བ་ཡོད།	ལོ་མའྱི་ངར་བ་དམར་སྨུག་རྱིང་ལ།	ལོ་

མ་དང་ངར་བ་གཉྱིས་ཀར་སྤུ་དཀར་འཇམ་རྱིང་བ་མང་པོ་ཡོད།	གཞྱི་

ར་ནས་ས་འཛིན་དྲྭ་བ་ཟངས་སྐུད་ལྟར་ཕ་བ་ས་སེང་དུ་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་

ནས་ཡོད་པ།	མེ་ཏོག་དཀར་པོའམ་སེར་སྐྱ་འདབ་མ་ལྔ་ལྡན་ལ་བལ་

སྤུ་དཀར་པོ་ཐར་ཐོར་ཡོད་ཅྱིང་།	འབྲས་བུ་དམར་པོ་བྱུར་ཚོམ་འདྲ་བ་

འབུར་ཚག་ཅན་ཆེ་ཆུང་མཐེབ་ཆུང་ཙམ་སྱིན་པ་ཡྱིན།

སྐྱེ་གནས།	བོད་དང་།	བལ་ཡུལ།	འབྲུག་ཡུལ།	འབྲས་ལྗོངས།	རྒྱ་

གར་གྱི་ས་འབྲེལ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཁུལ།	ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཕལ་

མོ་ཆེའྱི་སའྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི་ཊར་	༣༠༠༠	ཡས་མས་

ཀྱི་ནགས་གསེབ་དང་།	རྱི་ལྡེབས།	ལམ་ཟུར།	ཤྱིང་ཕན་རྩྭ་གསེབ།	

རྡོ་གསེབ།	ས་ལུད་བཟང་བའྱི་གནས་སོགས་དང་།	འདེབས་འཛུགས་

བྱས་ཏེ་སྐྱེ་བའང་མང་།	

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟ་བདུན་པ་ནས་དགུ་པ་ཙམ་ལ་ར་

བ་མ་གཏོགས་ལོ་མ་འབྲས་བུ་ཡོངས་རོགས་བཏུས་ཏེ།	གཙང་མ་བཀྲུས་

རེས་ཧོབ་ཙམ་དུམ་བུར་གཏུབས་ནས་བསྱིལ་གྲྱིབ་ཏུ་བསྐམ་དགོས།

བོད་སན་དུ་སྦར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	བོད་སན་དུ་ར་ལོ་མེ་འབྲས་བཞྱི་ག་

སན་སྦོར་བྱས་པས།	གོ་བ་སོགས་བྱང་ཁོག་ལ་རྣག་ཁག་ཆུ་སེར་འཁོར་

བ་དང་།	རར་ཚ་བ་ཞུགས་པ།	བད་མཁྱིས་ཀྱིས་བྱྱིང་ཞྱིང་འཐྱིབས་པ་

སོགས་ལ་ཕན།		

མྱིང་གཞན།	ས་འདྲེ་དང་།	ས་འཛིན་ཡང་ཟེར།

བྲ་བོ།
ལོ་རེ་བཞྱིན་བཏབ་ནས་སྐྱེ་བའྱི་ལོ་ཏོག་རྱིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤྱིག་

སེ།		སྐྱེ་གནས་དབང་གྱིས་རྱིང་ཐུང་ངེས་པ་མེད་ལ།	ར་བ་སྙུང་རྱིལ་

དབྱྱིབས་ལ་ཨ་ར་འདྲ་བའྱི་ར་ཕན་ཐར་ཐོར་ཡོད་པ་དང་།	སོང་པོ་སྔོ་

ལྗང་ཕ་ལ་འཁོག་པ་ཚིགས་

པ་ཅན་རས་ཚེ་དམར་སྨུག་

ཏུ་འགྱུར་ཞྱིང་།	ལོ་མ་ལྗང་

སེར་སབ་ལ་འཇམ་པ་ཟུར་

གསུམ་དབྱྱིབས་ཀྱི་མཐའ་

མཉམ་ཞྱིང་།	མེ་ཏོག་དམར་

སྐྱ་ཆུང་ལ་སེ་མའྱི་དབྱྱིབས་

བང་རྱིམ་དུ་སོང་པོ་དང་ཡལ་གའྱི་རེར་འཆར་ཞྱིང་།	འབྲས་བུའམ་འབྲུ་

གུ་སྨུག་ནག་ཟུར་གསུམ་ཅན་མཁེགས་ལ་ཞྱིབ་པ་མང་བ་སྱིན།

སྐྱེ་གནས།	བོད་དང་།	འབྲུག		བལ་ཡུལ།	རྒྱ་གར་སོགས་ཀྱི་སའྱི་

མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི་ཊར་	༢༩༠༠	ཡས་མས་ཀྱི་གདགས་

སྱིབ་གང་རུང་དང་།	རླན་གཤེར་ཅན་གྱི་ནགས་གསེབ་དང་།	ཞྱིང་

གྱི་དཀྱིལ་དུ་སྐྱེ་བ་མ་ཟད།	འདེབས་འཛུགས་ཀང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	མ་

བཏབ་བྲ་བོ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ས་ཆ་ངེས་མེད་ལ་ཤྱིང་ཕན་གྱི་གསེབ་

དང་།	བཞའ་ཚན་ཆེ་སའྱི་གནས་དང་།	ཆུ་ཡུར་སོགས་ཀྱི་གཡས་

གཡོན་དུ་སྐྱེ་བ་མང་།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པའམ་

སོན་ཁའྱི་དུས་སུ་འབྲས་བུ་སྱིན་མཚམས་སུ་བརྔས་ཏེ་སྐམ་གསེད་

བྱས་ཐོག		འབྲུ་གུ་བླངས་ནས་སར་བསྐམ་དགོས།

བོད་སན་དུ་སྦར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	བོད་སན་དུ་འབྲུ་གུའམ་ས་བོན་

སྦར་བས་ཁག་སྐྲན་བཤྱིག་ཅྱིང་འབྲས་ནད་སེལ།		

མྱིང་གཞན།	ཨ་ལ་ཡང་ཟེར།

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

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

  རི་མོ་བ།             ངག་དབང་རོ་རེ།

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའྱི་བང་མཛོད་ཀྱི་ཡྱིག་འབེལ་

ཚང་མ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།
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༄༅། །སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤོད། །
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ལས་བསྟན་པའི་སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ཀི་དཔར་རིས་དང་ལག་ལེན་གཅེས་བཏུས་》   ཞེས་པ་ནས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་དགོས་མཁོ་ལྟར་བཏུས་ཏེ་བཀོད་པ་ལགས།

ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་དང་
བཀའ་ཤག་གི་འབྲེལ་བ་ཨ་

རི་དང་གཅིག་མཚུངས་མིན། 
ཨ་རྱིའྱི་གྲོས་ཚོགས་དང་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་དབར་གྱི་

འབྲེལ་བ་དང་།	བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གྱི་གྲོས་ཚོགས་

དང་བཀའ་ཤག་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་དེ་མྱི་མཚུངས།	ཨ་

རྱིའྱི་ནང་དབང་ཆའྱི་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཚུལ་ནྱི་གྲོས་ཚོགས་

དང་འཛིན་སྐྱོང་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་

ལ་ཁབ་དགོས་མེད།	གྲོས་ཚོགས་ནས་དགོས་དངུལ་

བཀའ་ཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏོགས།	དེ་མྱིན་འཛིན་སྐྱོང་

གྱིས་ཐག་གཅོད་གང་གནང་བ་དེ་གྲོས་ཚོགས་ལ་ལྟོས་

མྱི་དགོས་པ་དང་།	གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་རྣམས་

ཁྱིམས་ཡྱིག་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས།	གྲོས་ཆོད་དང་།	གྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ།	གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོར་སྣང་

གསལ་བཤད་གནང་བ་རྣམས་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ངེས་

པར་དུ་ཕག་ལེན་བསར་དགོས་ཀྱི་མེད།	དབང་ཆའྱི་

དབྱེ་བ་ཕེ་ཚུལ་དེས་གྲོས་ཚོགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་གཉྱིས་

སྱིད་བྱུས་འཛིན་སངས་ཀྱི་ལམ་ཐ་དད་དུ་བསྐྱོད་ཆོག་

གྱི་ཡོད།	བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་བོད་

གཞུང་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་དེ་བརྒྱ་ཆ་	༡༠༠	ཐམ་པ་གྲོས་

ཚོགས་ལ་འགན་འཁེར་དགོས་པ་དང་།	རྱིས་རྒྱག་

དགོས་པ།	དེ་བཞྱིན་ལན་བརྒྱབ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།	

དེར་བརེན་གྲོས་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་གང་གནང་བ་

དེ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་སེང་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་ལ་ངོས་ལེན་ཡང་

གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད།	དེ་ལས་བརལ་ཏེ་འཛིན་སྐྱོང་

གྱིས་ཐག་གཅོད་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ཕེབས་རྒྱུའྱི་བསྐྱོད་

ལམ་མེད།	ཨ་རྱིའྱི་ལམ་སོལ་འདྱིར་དཔེ་སྦར་བ་ཡྱིན་

ན་བཀའ་ཤག་མཉེས་པོ་ཡོང་སྱིད།	ཡྱིན་ཡང་ང་ཚོའྱི་

བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་སྒོམ་གཞྱི་དང་མྱི་མཐུན།	དེར་བརེན་

གྲོས་ཚོགས་སུ་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་དེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་

ཕག་ལེན་བསར་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

	 ཅེས་པ་འདྱི་ནྱི་ཕྱི་ལོ་	༡༩༩༩	ཟ་	༩	ཚེས་	༢༡	

ནས་ཟ་	༩	ཚེས་	༣༠	བར་བོད་མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པར་

ཚོགས་གཙོ་༸སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་

སོབ་ལམ་སོན་སྩལ་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སོན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།
FIRST AID

རོམ་སྒྱིག་པས་བཏུས།

༄༅།།ཐོག་མའི་བཅོས་ཀ།

ད་མར་བསད་དེ་ཞོགས་ཇ་མཆོད་དང་།	དེ་ནས་ཁེད་

རང་ཕན་བུ་ལྷོད་ཤྱིག་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད།	ཅེས་ཁོའྱི་

བཟའ་ཟས་བཤད།	མྱི་བོ་ཆེས་ཁོང་ཁོའྱི་ངང་སྐད་ཆ་གོ་

ལ་མ་གོ་ལ་ཞྱིག་ཤོད་བཞྱིན་དུ།	ངང་ཕྲུག་བསེགས་པ་

བཅོ་ལྔ་དང་།	རྒྱུ་མ་དུམ་བུ་ཉྱིས་བརྒྱ་བཟས་པ་རེད།

ཁོས།	བཟའ་ཟ།	ངའྱི་གསེར་ཁེར་ཤོག་དང་།	དེས་

ང་རང་སྐྱྱིད་པོ་བཟོ་ཡྱི་རེད།	 ཅེས་སྐད་བརྒྱབས།	

ཁོས་གསེར་རྡོག་དེ་དག་དང་ལྷན་དུ་རྒྱུན་རྱིང་རེད་

མོ་བརེས།	མཐར་ཁོ་གཉྱིད་ཤོར་བ་དང་།	བུ་ཇེག་

ཟོ་བའྱི་ནང་ནས་ཐོན་ཏེ།	གསེར་རྣམས་ཁེར་ནས་

མགོགས་པོར་བྲོས་ཕྱིན།

༄༅།།བུ་ཇེག་དང་སྲན་མའི་སོང་པོ།།

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །སྒྱུ་རྩལ་གི་གཏེར་མཛོད། །
ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སོན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

ཤ
ོག
་བུ
་དྲ
ས
་ན
ས
་ག
ཡ
འ
་ཕ
ྱིང
་མ
ེ་ཏ
ོག
་བ
ཟ
ོ་ས
ང
ས
།

རི་མྲོའི་གིང་ཁ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

རྱི་མོ་འབྱི་མཁན། རྨ་བྱ་ཀུན་དགའ། 

འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ།

རྱི་མོ་འབྱི་མཁན། རྨ་བྱ་ཀུན་དགའ། 

འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ།

གོང་གྱི་རྱི་མོ་ཚང་མ་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་བྱིས་པ་ལགས།

རྱི་མོ་འབྱི་མཁན། དཀོན་མཆོག་བསམ་གཏན། 

འཛིན་རྱིམ་བཞྱི་པ།

ར
ྱི་མ

ོ་འ
བ

ྱི་མ
ཁ

ན
། བ

སྟ
ན

་འ
ཛ

ིན
་མ

ཚ
ན

་ལ
ེག

ས
། 

འ
ཛ

ིན
་ར

ྱིམ
་ལྔ

་པ
།

ར
ྱི་མོ

་འ
བ

ྱི་མ
ཁ

ན
། 
ད

ཀོ
ན

་མ
ཆ

ོག
་བ

ས
མ

་ག
ཏ
ན

། 

འ
ཛ

ིན
་ར

ྱིམ
་བ

ཞ
ྱི་པ

།

རྒྱ་མཚོའྱི་ངོགས་ཀྱི་ཉེན་འགོག

སོག་ཉེན་སྲུང་སྐྱོབ་པའྱི་

བཀོད་ངག་ལ་ཉན་འཇོག

གད
་ས
ྱིགས

་ག
ང་

བྱུང
་དུ་
མྱི་ད

ོར་བ
།	

ཞྭ་མོ་དང་ཉྱི་གདུགས་སོགས་བེད་སྤོད་བྱེད་པ།	

རྒྱ་མཚོར་རྐྱལ་རྒྱག་དུས་ཉེན་བརྡའྱི་དར་

ལོག་གྱི་ཐད་ལས་མྱི་བརལ་བ།	

(༡)	ཤོག་བུ་དམར་པོ་ཞྱིག་བཞྱི་ལྟེབ་བརྒྱབས་པའྱི་སེང་དུ་འདབ་མའྱི་རྱི་

མོ་བྲྱིས་ཏེ་ཇེམ་ཅེས་དྲ་དགོས།

(༢)	ཤོག་བུ་ལྗང་ཁུ་འགའ་ཤས་ཉྱིས་ལྟེབ་བརྒྱབས་པ་

ལའང་ལོ་མའྱི་རྱི་མོ་བྲྱིས་ཏེ་དྲ་དགོས།

(༣)	ཤོག་བུ་མདོག་མྱི་འདྲ་བ་

ཞྱིག་གྱི་སེང་དུ་འདབ་མ་དང་

ལོ་མ་རྣམས་སྦར་དགོས།

(༤)	ཚོན་ཁ་མྱི་འདྲ་བའྱི་སོང་དབྱྱིབས་

དང་ཀུར་རགས་རེ་རེ་དྲས་ཏེ།	མེ་

ཏོག་གྱི་དཀྱིལ་དུ་སྦར་དགོས།


