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ཆུ་ཤུགས་ཀྱི་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྐོར་བའྱི་ཆུ་འཁྐོར།

༄༅།།བུ་མྐོ་ཆུང་ཆུང་དང་

རྒྱ་སྟེ་མྟེ་ཏྐོག།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས། 
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ཚོན་སྐུད་ཀྱིས་དཀྱིས་པའྱི་མདྐོས་རྱིས་པ་ཏྲ།

བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་གྱིས་དགའ་པོའྱི་ངང་མུ་མཐུད་ཆུ་བླུགས།

ཉྱིན་རེས་མ་དེར་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་དང་ཡང་བསྐྱར་ཐུག	

འོན་ཀང་ང་ཁེད་རང་ནང་བཞྱིན་

སྱིང་རེ་མོ་ཆགས་མ་སོང་།	ང་རང་མགོགས་

པོ་སྱིང་རེ་མོ་ཆགས་འདོད་འདུག

ཡག་པོ་ཞེ་

དྲག་རེད།	

ང་ཁེད་རང་ནང་བཞྱིན་ཆགས་འདོད་འདུག	ཐབས་ཤེས་གཞན་དག་གསུངས་དང་།		

མེ་ཏོག་ལགས།	 ཁ་སང་ངས་

སོབ་གྲྭའྱི་མེ་ཏོག་ཆ་ཚང་ལ་ཆུ་བླུགས་

པ་ཡྱིན།

༄༅། །བྐོད་ཀྱི་བཟྐོ་རྱིག་པའྱི་ལག་རལ་གྱི་དཔྟེ་མཚོན་

མཐྐོང་བ་ཡྱིད་འཕྐོག །
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བུ་བཀ་ཤྱིས་བདྟེ་ལྟེགས།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

ཡང་ཕ་སོབས་རྒྱལ་གྱིས་བུ་ཁོད་སོད་མ་ཚུགས་པར་མྱིའྱི་རྐུབ་ལ་འགོ་

ཉེན་ཡོད་རེད་པས།	ཞེས་གཤེ་གཤེ་གཏོང་གྱིན་ཐག་པའྱི་སེ་གཅྱིག་བུའྱི་

སེད་པར་སྒོག་པ་དང་།	སེ་གཞན་དེ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སེད་པར་བཏགས་པ་

རེད།	ཕའྱི་གནང་ཚུལ་དེ་མཆོད་མཇལ་བ་གཞན་ཚོས་མཐོང་སབས་

ཡ་མཚན་པ་རེད།	གང་ལྟར་བུ་ལ་གཤེ་གཤེ་གཏོང་གྱིན་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་

ལའྱི་མཆོད་ཁང་ནང་དུ་ཁྱིད།	དེར་ཇོ་བོ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཇལ་ཁ་ཞུ་ཡྱིན་

པཱ་ལགས་ཀྱིས།	དཀོན་མཆོག་མཁེན།	ངའྱི་བུ་འདྱི་རོངས་པའྱི་གཉྱིད་

ལས་གང་མགོགས་སད་པར་ཤོག	ཅེས་སོན་ལམ་བཏབ་པར།	བུས་

སོན་ལ་ངའྱི་སེད་པའྱི་ཐག་པ་དེ་འགོལ་རོགས་གནང་དང་།	ཞེས་ལབ་

པས་ཟུར་དུ་ཡོད་པའྱི་མཆོད་དཔོན་དེ་གད་མོ་མ་ཤོར་ཀ་མེད་བྱུང་།		

	 ཇོ་བོ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཇལ་ཁ་གྲུབ་པ་དང་ཁོང་གཉྱིས་གཟྱིམ་

ཆུང་མཇལ་ཁར་ཕྱིན་པ་རེད།	དེའྱི་རྱིང་བུས་ཐག་པའྱི་མདུད་པ་འགོལ་

ཐབས་བྱས་ཀང་བཤྱིག་མ་ཐུབ།	བུས་དེ་ལྟར་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཕས་མཐོང་

བ་ན།	ཕ་ཚིག་པ་ཟ་སེ་བུ་ཁོད་སོད་མ་ཚུགས་ན་ཀ་བར་བསམ་བཞག་

གྱི་ཡྱིན་ད།	ཞེས་སྱིགས་ར་

བསྐུལ་པ་ན།	ཕ་སོབས་རྒྱལ་

ཁོང་ཁོ་ལངས་པ་ཤེས་ཏེ་བུ་

བཀྲ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས་ཁུ་

སྱིམ་མེར་བསད་པ་རེད།	དེ་

ནས་ཕས་ད་མཇལ་ཁ་ཡག་

པོ་ཞུས་ཏེ་སང་གནངས་ཕ་

ཡུལ་ལ་ལོག་འགོ།	རེས་མ་

ཁོད་འཁྱིད་ཡོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག	ད་ལན་མཐའ་མ་ཡྱིན།	ཞེས་དམོད་མོ་རྒྱག་

གྱིན་ལབ་པ་ན།	བུས་དེ་ཐོས་ཏེ་བྱས་ན་རེས་མ་པཱ་ལགས་མ་སེབས་

བར་དུ་ང་འདྱིར་འཇོག་རོགས་གནང་།	ཞེས་ལབ་པས།	པཱ་ལགས་ཅྱི་

ཤོད་འདྱི་ཤོད་མེད་པར་གྱུར་པ་རེད།

སྙན་ཚིག

༄༅། །ཀ་བཤད་སྙྱིང་གཏམ། །
      སློབ་དགེ་ལྷ་རློད་བླ་མ། འབྲས་ལློངས། 

༄༅།	།ཀྭ་ཡེ་ཁ་བ་ཅན་གྱི་བོད་མྱི་ཚོ།	།

ཁ་བཤད་སོང་པས་ནམ་ཡང་དོན་མྱི་འགྲུབ།	།

ག་རེ་བྱེད་ན་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དགོས།	།

ང་ཁོད་མེད་པར་རང་གཞན་ལས་ལ་བརོན།	།

ཅ་ག་རྒྱུ་ནོར་ཁོང་ཁོའྱི་ས་བོན་དང་།	།

ཆ་ལུགས་སྐྱེ་ཡག་བྱུར་གྱི་ས་འདྲེན་ཉྱིད།	།

ཇ་ཆང་བཟའ་བཏུང་ནད་ཀྱི་སོང་རྐེན་རྣམས།	།

ཉ་མོ་ཟས་ཆགས་དག་དང་རབ་ཏུ་མཚུངས།	།

ཏ་ལའྱི་ལོན་ཤྱིང་འདྲ་བའྱི་མྱི་རྟག་ལུས།	།

ཐ་དད་མེད་པས་དམ་ཆོས་མ་སྒྲུབ་ན།	།

ད་ལྟའྱི་མྱི་ལུས་རྱིན་ཆེན་སོང་ཟད་འགོ།	།

ན་ནྱིང་ད་ལོར་འཆྱི་ཐག་ཉེ་རུ་ཕྱིན།	།

པ་ཊའྱི་རྱི་མོས་བརྒྱན་པའྱི་ཁང་བཟང་ནང་།	།

ཕ་མའྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་ཤྱིན་ཏུ་དཀོན།	།

བ་གླང་ལྟ་བུ་བླང་དོར་མ་རོངས་བར།	།

མ་ལ་དྲྱིན་ལན་འཇལ་བ་དམ་པའྱི་ལུགས།	།

ཙ་གེ་ཙིག་གེའྱི་ཁོམ་འདུས་འཁོར་བའྱི་ནང་།	།

ཚ་གྱི་ཚི་གྱིས་མྱི་ཚེ་སྐྱེལ་གྱུར་ནས།	།

ཛ་དྲག་སན་གྱི་རྱིགས་སོགས་མཐར་བསེན་ན།	།

ཝ་སྐྱེས་སད་ངན་རྒྱག་བཞྱིན་ཅྱི་ལ་ཕན།	།

ཞ་ཞ་ཞུ་ཞུ་བྱེད་ན་མྱི་ངན་ཧེང།	།

ཟ་རྒྱུ་འཐུང་རྒྱུ་ཡོད་ཚེ་གོགས་སུ་འགྱུར།	།

འ་ཆད་འུ་ཐུག་འབྱུང་དུས་འཇའ་ལྟར་ཡལ།	།

ཡ་ངའྱི་གནས་སུ་ལྷུང་བའྱི་འཁོར་བ་པ།	།

ར་མ་ལུག་གྱི་སྐྱ་མྱིན་སེར་མྱིན་མང་།	།

ལ་ལས་སགས་པ་ལ་ལས་བླ་མའྱི་ཆས།	།

ཤ་ཆང་ཟས་དང་ངག་འཆལ་དུས་འདའ་བའྱི།	།

ས་སེང་འདྱི་ན་ཟོག་རྫུན་ཤྱིན་ཏུ་མང་།	།

ཧ་རྱི་ཙན་དན་ལ་སོགས་འཁོར་བའྱི་ལོན།	།

ཧ་ཅང་ཆགས་སེམས་སྐྱེས་ཏེ་འཛེགས་གྱུར་ཏེ།	།

ཨ་གསར་བགྱིས་ཏེ་ལམ་ཕེད་སེབས་ཙ་ན།	།

ཨ་ཁ་ཞེས་བྱ་འགོད་དུས་ཕྱིས་དྲགས་ཡྱིན།།	།།

དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་མ་འགོར་བར་སྒྱུ་མ་མཁན་རྒད་པོས་ཨ་ལཱ་དྱིན་

གྱི་བདེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པའྱི་འཚོ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་

རེད།	ཁོས་སྒོན་མེའྱི་ཇཱྱི་ནྱིའྱི་རོགས་རམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཨ་ལཱ་དྱིན་

གྱིས་སྲས་མོ་བསངས་ཐུབ་པ་ཤེས་ནས་ཕྲག་དོག་ལངས་ཏེ།	སྒོན་

མེ་དེ་ཁོ་རང་ལ་རག་ཐབས་སུ་མགོ་སོར་གཏོང་རྒྱུར་ཐག་བཅད།	

	 སྒྱུ་མ་མཁན་དེས་ཚོང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆས་རྫུས་སྤྲས་

ཏེ་རྒྱལ་ཁང་ཕོགས་སུ་ཕྱིན།	དེར་ཁོས།	སྒོན་མེ་རྱིང་པར་གསར་

པ་ཡོད།	སྒོན་མེ་རྱིང་པར་གསར་པ་ཡོད།	ངས་སྒོན་མེ་རྱིང་པ་ལ་

གསར་པ་སྤྲད་དེ་བརེ་ཚོང་རྒྱག་གྱི་ཡོད།	ཅེས་སད་བརྒྱབས།	རྒྱལ་

པོའྱི་སྲས་མོས་ཨ་ལཱ་དྱིན་གྱི་སྒོན་མེ་དེ་སྒྱུ་མའྱི་སྒོན་མེ་ཡྱིན་པ་ཤེས་

ཀྱི་མེད་སབས།	མོས་ཨ་ལཱ་དྱིན་གྱིས་སྒོན་མེ་རྱིང་པ་དེ་འདྲ་ག་རེ་

བྱེད་འདོད་ཡོད་ན།	དེ་ལས་སྒོན་མེ་གསར་པ་ཞྱིག་དང་བརེ་ཚོང་

བརྒྱབ་སེ།	ཁོ་ཧང་སང་འཇུག་དགོས་བསམས་པ་རེད།	དེ་ལྟར་

སྲས་མོས་སྒྱུ་མ་མཁན་དེ་རྒྱལ་ཁང་གྱི་ནང་དུ་སད་བཏང་སེ།	ཨ་ལཱ་

དྱིན་གྱི་སྒོན་མེ་དེ་ཕར་སྤྲད།	སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་ལམ་སང་སྒོན་མེ་དེ་

ཕྱི་བདར་བཏང་བས་ཇཱྱི་ནྱི་ཐོན་ཡོང་།	

རྒྱལ་ཁང་འདྱི་དང་།	དེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཐག་རྱིང་དུ་ཡོད་

པའྱི་ངའྱི་ཁྱིམ་ལ་ཁེར།	ཅེས་སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་བཀའ་བཏང་བས།	

ཇཱྱི་ནྱི་ཡྱིས་མྱི་དགའ་བཞྱིན་དུ།	ལགས་སོ།	།བཀའ་བཞྱིན་ཞུ་ཆོག		

ཅེས་ལན་བཏབ་སེ།	དེ་བཞྱིན་བྱས་པ་རེད།	

ཨ་ལཱ་དྱིན་ནང་ལ་ལོག་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་རྒྱལ་ཁང་དང་སྲས་མོ་

སོགས་མཐོང་སར་མེད་སབས།	སྲས་མོའྱི་ཚེ་སྲོག་ལ་བར་ཆད་མྱི་

ཡོང་ངམ་བསམས་ཏེ་སེམས་འཚབ་དང་ཞེད་སང་སྐྱེས།	འོན་ཀང་

བྱེད་ཐབས་བྲལ་ཏེ།	སེམས་སྐྱོ་ཞྱིང་ལག་གཉྱིས་ཕུར་ཏེ་བསད།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

མཚར་གཏམ་

༄༅། །ཨ་ལཱ་དྱིན་དང་སྒྱུ་མའྱི་སྒྐོན་མྟེ། །

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།



 ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                 ཕི་ལོ། ༢༠༡༦3

ཨཀ་བར་དང་བྱིར་བལ།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

༡༥༽ རྡུལ་གཉྱིས་ལྐོགས་སུ་ཕྟེས་པ།

ཉྱིན་གཅྱིག་ཕོ་བྲང་ནང་སྐུ་བཅར་བ་ལྷན་འཛོམས་བྱུང་བའྱི་སབས་དེར་སྐུ་

བཅར་བགེས་པོ་ཞྱིག་ཡར་ལངས་པ་རེད།	ཁོའྱི་ལག་ཏུ་རྫ་མ་ཞྱིག་བསམས་

ཡོད།	ཁོས་གསུངས་པར།	“རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།	བྱིར་བལ་ནྱི་རྱིག་པ་རྣོ་ཞྱིང་

ཡོང་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་བྱ་བའང་སྒྲུབ་ཐུབ་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ང་ཚོ་ཚང་

མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།	དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེ་རྱིང་ངས་རྫ་མ་འདྱིའྱི་ནང་བྱེ་མ་ཀ་

ར་དང་བྱེ་མ་འདྲེས་ནས་འཁེར་ཡོད།”	ཅེས་ཞུས་ཏེ་མུ་མཐུད་དུ།	“རྒྱལ་

པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།	ཁེད་ཀྱི་བྱིར་བལ་ལ་བྱེ་མ་ཀ་ར་དང་བྱ་མའྱི་རྡུལ་གཉྱིས་

ཆུའྱི་ནང་མ་སྦང་བར་ལོགས་སུ་ཕེས་དགོས་པའྱི་བཀའ་གནང་རོགས།”	

ཞེས་རེ་སྐུལ་ཞུས་པར།	

	 རྒྱལ་པོས་འཛུམ་ཞྱིག་དང་འབྲེལ།	“ཧམམམ་་་་།	དེ་རྱིང་ཡང་

བྱིར་བལ་ཁེད་ལ་ཁ་གཏད་གཅྱིག་ཐོན་སོང་ང་།	བྱས་ན་བྱིར་བལ།	ད་ལན་

ཡང་ཁེད་ཀྱི་རྣམ་དཔོད་སོན་རྒྱུའྱི་དུས་དེ་སེབས་སོང་།”		ཞེས་གསུངས་པ་

དང་།	བྱིར་བལ་གྱིས་ཀང་།	“ལགས་སོ།	རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།”		ཞེས་ཞུས་

ཏེ་རྫ་མ་དེ་འཁེར་ནས་ལྡུམ་རའྱི་ནང་ཕྱིན་པ་རེད།	ཁོའྱི་མཇུག་ཏུ་སྐུ་བཅར་

བ་འགའ་ཤས་ཀང་ཕྱིན།	བྱིར་བལ་གྱིས་བྱེ་མ་ཀ་ར་དང་བྱེ་མའྱི་འདྲེས་མ་

དེ་ཨམྲའྱི་སོང་པོའྱི་འོག་ཏུ་འགེམས་ཏེ་ཚུར་ལོག་ཡོང་བ་རེད།	ཁོའྱི་བྱེད་

ལས་དེར་སྐུ་བཅར་བ་རྣམས་ཧང་སངས་ཀང་གང་ཡང་མ་ལབ་པ་རེད།	

	 ཉྱིན་རེས་མ་དེར་རྒྱལ་པོས།	“བྱིར་བལ།	ཁེད་ཀྱིས་རྡུལ་གཉྱིས་

པོ་ལོགས་ཀ་ཕེས་ཡོད་དམ།”	ཞེས་དྲྱིས་པར།	བྱིར་བལ་གྱིས།	“ལགས་

འོང་།	རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།”	ཞེས་ཞུས་པར།	“བྱས་ན་ག་པར་ཡོད།”	ཅེས་

དྲྱིས་པ་ན།	བྱིར་བལ་གྱིས།	“རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།	ངའྱི་མཉམ་དུ་ལྡུམ་རའྱི་

ནང་ཕེབས་དང་།	ངས་ལྡུམ་རའྱི་ནང་རྡུལ་གཉྱིས་པོ་ལོགས་ཀ་ཕེས་ཡོད།”	

ཅེས་ཞུས་པ་རེད།	

	 དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དང་སྐུ་བཅར་བ་རྣམས་ལྡུམ་རའྱི་ནང་ཕྱིན།	བྱིར་

བལ་གྱིས་ཁོང་ཚོ་ཨམྲའྱི་སོང་པོའྱི་སར་འཁྱིད་པ་རེད།	དེ་རུ་སེབས་སབས་

ཨམྲའྱི་སོང་པོའྱི་འོག་ཏུ་བྱེ་མ་གཅྱིག་པོ་འགེམས་ཡོད་པ་མཐོང་པ་རེད།	བྱེ་

མ་ཀ་ར་རྣམས་འབུ་གོག་མ་རྣམས་ཀྱིས་འཁེར་ནས་ལོགས་ཀ་ཕེས་ཡོད་པ་

རེད།	

	 དེ་ལྟར་སྐུ་བཅར་བ་བགེས་པོ་དེས།	“བྱེ་མ་ཀ་ར་རྣམས་ག་པར་

ཕྱིན་པ་རེད།	ངས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག”	ཅེས་དྲྱིས་པར།	བྱིར་བལ་གྱིས།	

“ཁེད་ཀྱིས་བྱེ་མ་ཀ་ར་རྣམས་བྱེ་མ་ལས་ལོགས་སུ་ཕེས་དགོས་པ་གསུངས་

པ་ལྟར་ངས་དེ་ལྟར་བྱས་ཡོད།	གལ་ཏེ་ཁེད་ཀྱིས་བྱེ་མ་ཀ་ར་རྣམས་ཚུར་

བསྡུ་དགོས་ཡོད་ན།	འབུ་གོག་མ་དེ་ཚོའྱི་ཚང་ནང་གལ་སྒྱིག་ནས་མཇུག་

མཐུད་ན་འགྱིག་གྱི་རེད།”	ཅེས་ལན་ཞུས་པར་དེར་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཚང་མ་

གད་མོ་ཤོར་དགོས་བྱུང་བ་རེད།།	།།	

འཕགས་པ་གླང་རུ་ལུང་བསྟན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་

ཆེན་པློའྱི་མདློ།

གསུངས་སའྱི་གནས།	རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་ཡུལ་ཡངས་པ་ཅན་དུ་གླེང་བསངས་

ནས་རྱི་གླང་རུའྱི་རེར་གསུངས།	

གསུངས་སའྱི་འཁོར།	བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

འཕགས་པ་བྱམས་པ་ལ་སོགས་པ་བྱང་ཆུ་བ་སེམས་དཔའ་ཉྱིས་ཁྱི་ལས་

མང་བ་དང་།	གནས་བརྟན་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དང་མཽད་གལ་གྱི་བུ་ལ་སོགས་ཉན་

ཐོས་ཆེན་པོ་འབུམ་གཉྱིས་དང་ཁྱི་ལྔ།	ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱྱིན་ལ་སོགས་

པ་ལྷའྱི་དབང་པོ་དུ་མ།	ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་དང་གནོད་བྱྱིན་མཐུ་བོ་ཆེ།	དྲྱི་ཟ་དང་

མྱིའམ་ཅྱིའྱི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ལ།	

སབས་དེའྱི་འཛམ་བུ་གླྱིང་གྱི་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་མྱིའྱི་རྒྱལ་པོ་

མང་པོའྱི་འཁོར་དང་བཅས་པའང་ཡོད་དོ།	

རྱི་གླང་རུ་ཡོད་སའྱི་གནས་སམ་ཡུལ།	ཡུལ་འདྱི་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཚུལ་མྱི་

འདྲ་བ་གཙོ་བོ་གཉྱིས་འདུག་པ།	འགའ་རེས་ད་ལྟའྱི་བལ་ཡུལ་དུ་འདོད་པ་

དང་།	ཡང་འགའ་རེས་ཤྱིན་ཅང་ངམ་ཤར་ཏུར་ཀྱིསྠན་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཡོད་པས།	

མདོ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ཟྱིན་པའྱི་མཐར།	དཔད་གཞྱིར་མཆན་ཞྱིག་བཀོད་

པ་དེར་ཐུགས་སང་དང་རད་ཞྱིབ་ཡོང་བ་ཞུ།	

མདོར་བསྡུས་ན་བྱང་ཕོགས་ཀྱི་ལྱི་ཡུལ་ལམ་ཡང་ན་ཡུལ་དགེ་བ་ཞེས་བྱ་

བ།	རྱི་གླང་རུ་དང་མཆོད་རྟེན་གོ་མ་ས་ལ་གན་ད།	ཆུ་བོ་གོ་མ་སོགས་གང་

ན་ཡོད་པའྱི་གནས་དེ་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱྱིན་

གྱིས་རོབ་པའྱི་གནས་ཁད་དུ་འཕགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་གསུངས་པའྱི་མདོ་འདྱི་

ལ་ཡོངས་གགས་སུ་”གླ་རུ་ལུང་བསན་”ཞེས་འབོད་ཅྱིང་།	མ་འོངས་པར་

ཡུལ་དེ་ལ་སུམ་པ་དང་།	བོད།	རྒྱ།	གྲུ་གུ།	ཧོར་སོགས་ཀྱི་དམག་གྱི་གནོད་

པ་བྱུང་བའམ།	ཡུལ་ལ་མུ་གེ་དང་ནད་སོགས་བྱུང་ན་གླང་རུ་ལུང་བསན་གྱི་

མདོ་འདྱི་ཉྱིད་ཀོག་དགོས་པ་སོགས་ཀང་རྒྱས་པར་གསུངས་འདུག	དེས་ན་

མཆོད་རྟེན་གོ་མ་ས་ལ་གན་ད་དང་རྱི་གླང་རུ།	ཡུལ་དགེ་བ།	མཁར་དགེ་

བ་ཅན་སོགས་གང་ན་ཡོད་པའྱི་གནས་དེ་སྦས་ལུང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་བཟོར་

སང་ངོ་།	མདོ་འདྱི་ལ་སྒྱུར་བྱང་མྱི་གསལ།	

འདྱིར་གནད་དོན་ཆེ་བ་ཞྱིག་འདུག་པ་ནྱི།	ད་ལྟའྱི་བལ་ཡུལ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་

ཏུ་ཀཐ་མན་དུའྱི་ལུང་ལོངས་འདྱི་ལྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ནམ་མྱིན།	མ་ཡྱིན་ན་འཕགས་

པ་ཤྱིང་ཀུན་གྱི་རྒྱབ་རྱི་ལྟ་བུ་“གླང་རུ་ལུང་བསན་”དུ་འབོད་པའྱི་གནས་རྱི་

དེར་འགེལ་བཤད་དང་ངོས་འཛིན་ཇྱི་ལྟར་བྱེད།	ཁ་ཆེ་བལ་པོ་ལྱི་ཡྱི་ཡུལ།	

ཟེར་དུས་ལྱི་ཡུལ་དང་བལ་ཡུལ་སོ་སོར་ངོས་འཛིན་པ་མྱིན་ནམ།	དེ་བས་

གནད་ཆེ་བ་ནྱི་ས་རབས་དང་ཕྱི་རབས་ཀྱི་མཁས་པ་དང་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་མང་

པོ་དགོངས་པ་མྱི་མཐུན་པ་མ་ཟད།	ཏུར་ཀྱིསྠན་གྱི་ཤར་རྒྱུད་ཤྱིན་ཅང་གྱི་ནང་

སར་ནང་ཆོས་དར་བ་དང་།	དེང་སང་ཡང་།	གོ་ཤྲངྒའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་

ཤུལ་དང་།	མཆོད་རྟེན་ཞྱིག་རོ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་ལྱི་ཡུལ་དུ་ངོས་འཛིན་བྱས་

ན་འགལ་བ་ཡོད་དམ་མེད།	ལྱི་ཡུལ་ལྕང་ར་སྨུག་པོ་དང།	ཟེར་བ་སོགས་ཀྱི་

སབས་སུ་སོག་པོའྱི་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བ་བཤད་པར་ཡང་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་

མ་ཡྱིན་པས་དཔད་ཞྱིབ་ནན་མོ་དགོས་གལ་ཆེ་བ་མྱིན་ནམ།།	།།	
་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་ཁྐོད་ཀྱི་ཆྐོས་ཚན་ངྐོ་སྤྐོད།  
ཀར་སོན་ལམ། ༄༅། །ཁྱིམ་དུ་ལྐོག་པ། 

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས། 

ཐེངས་གཅྱིག་བྱྱི་ལ་དོམ་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ལམ་ནོར་ནས་ས་ཆ་རྒྱུས་མེད་

ཅྱིག་ཏུ་སེབས།

སབས་དེར་ཙི་ཙི་བྱྱི་བ་ཐེའུ་ཆུང་ཕར་ཚུར་ཁ་ལག་འཚོལ་བཞྱིན་ཡོད།	ཁོས་

སེམས་ཅན་ཁ་ཁ་སྱིང་རེ་པོ་ཞྱིག་མཐོང་བ་ན།	ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ནས་

དེའྱི་རར་ཕྱིན་པ་རེད།

ཁོས་དེ་སོན་བྱྱི་ལ་དོམ་མཐོང་མོང་མེད་སབས།			

ཁེད་རང་སུ་ཡྱིན་ནམ།	

འདྱིར་ག་རེ་བྱེད་པར་ཡོ
ང་ཡྱིན།	

ང་བྱྱི་ལ་དོམ་ཡྱིན།	 ང་རང་
ལམ་ནོར་ནས་འདྱིར་སེབས་སོང་།	

སྱིང་རེ།	ཁེད་རང་ག་པར་

སོད་ཀྱི་ཡོད།	

ང་སྨྱུག་མ་མང་པོ་ཡོད་
སར་སོད་ཀྱི་ཡོད།	ང་ལ་རོགས་པ་

གནང་རོགས།	

ཁྱེད་ཀྱིས་བལྟས་ན་ངས་

བྱི་ལ་དོམ་ཕྲུག་ལ་རོགས་པ་བྱེད་ཐུབ་

བམ། ཤྱེས་འདོད་ན་འདོན་ཐྱེངས་རྱེས་མར་

གཟྱིགས།  



		 བྱྱི་ཚེར།
ལོ་རེ་བཞྱིན་སྐྱེ་བའྱི་སོ་སན་ལྡུམ་བུའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤྱིག་སེ།	

སོང་བུ་ཁ་ཤས་མཉམ་དུ་སྐྱེ་ཞྱིང་།	ཡལ་ག་མང་ལ།	ལོ་མ་ལང་གུ་

དབྱྱིབས་ཟུར་གསུམ་ཅན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱ་བོ་ཡྱིན་ལ།	མཐའ་ལ་ངེས་

གཏན་མེད་པའྱི་ཉག་ག་ཡོད་པ།	ལོ་མའྱི་ངར་བ་རྱིང་ལ་རེ་མོས་སུ་སྐྱེ་

བ་དང་།	ལོ་སོང་
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དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་གོས་

ཚོགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འབྲེལ་བ་བཞག་སངས་

དེ།	ར་རམ་ཤཱ་ལཱར་སྤྱི་འཐུས་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་

བར་དུ་འབྲེལ་བ་བྱེད་སངས་དང་མཚུངས་པ་ཞྱིག་

ཡོང་ཐུབ་པ་བཟོ་རྒྱུ་དེ།	ང་རང་ཚོ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་

སབས་བབ་ཀྱི་ལས་འགན་རེད།	

	 ཅེས་པ་འདྱི་ནྱི་ཕྱི་ལོ་	༡༩༩༦	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢	

ནས་ཟླ་	༦	ཚེས་	༦	བར་བོད་མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

སབས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོར་ཚོགས་

གཙོ་༸སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་“དབུ་འཛུགས་

གསུང་བཤད་”ཞེས་པའྱི་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་སྩལ་པ་ནས་ཟུར་

འདོན་ཞུས།

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སློན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར་བཟློ་བྱས།
FIRST AID

རོམ་སྒྱིག་པས་བཏུས།

༄༅།།ཐྐོག་མའྱི་བཅྐོས་ཀ།

ཁོ་སྲན་མའྱི་སོང་པོའྱི་ར་བར་སེབས་པ་དང་།	དེར་སྒུག་

བསད་པའྱི་ཨ་མས་དགའ་ཚོར་དང་བཅས།	ཇེག	ཁེད་

རང་ལ་པཱ་ལགས་ཀྱི་གསེར་གྱི་མཛུབ་དཀྲོལ་རྒྱུད་མང་

རེད་འདུག་ག			ཞེས་བརོད།	ཉྱིན་རེས་མར་ཇེག་སྲན་

མའྱི་སོང་པོར་འཛེགས་པའྱི་སབས་སུ།	མྱི་བོ་ཆེའྱི་བཟའ་

ཟླས་ཁོ་སྒུག་བསད་ཡོད།	མོས།	ཁེད་རང་ཁ་ཏོག་བཟའ་

འདོད་ཡོད་ན།	ངས་སྤྲད་ཆོག		འོན་ཀང་མགོགས་པོ་མ་

བྱས་ན་ཉེན་ཁ་ཡོད།	གང་ཡྱིན་ཞེ་ན།	ཁ་སང་མྱི་བོ་ཆེས་

མཛུབ་དཀྲོལ་རྒྱུད་མང་བརགས་ཏེ་ཁོང་ཁོས་མེ་འབར་

བསད་འདུག		ཅེས་བཤད།	

ཇེག་སྤྲྱི་གོར་(cake)ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཟ་བཞྱིན་པའྱི་

སབས་སུ།	ཁོས་མྱི་བོ་ཆེ་ཡོང་བ་ཧ་གོ་ནས།	ཟོ་བའྱི་ནང་

དུ་འཛུལ་ཏེ་ལོག་ཉན་བྱས་ནས་བསད་པར།	ས་ནས་ཧྱིམ་

ཧྱིམ་ཟེར་ཞྱིང་ང་ཡྱི་སར།	།ཨྱིན་ཇྱི་བ་ཡྱི་ཁག་གྱི་དྲྱི་མ་

ཁ།	།དེ་ཉྱིད་གསོན་ནམ་ཡང་ན་ཤྱི་ཡང་རུང་།	།རུས་པ་

བཏགས་ནས་བག་ལེབ་བཟོ་ངེས་ཡྱིན།	།ཞེས་པའྱི་ངར་

སད་ཞེད་སང་ཚ་པོ་དེ་གོ་བ་རེད།

༄༅།།བུ་ཇྟེག་དང་སྲན་མའྱི་སྐོང་པྐོ།།

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །སྒྱུ་རལ་གྱི་གཏྟེར་མཛོད། །
ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སློན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར་བཟློ་བྱས།

	 འོག་གྱི་པར་གསུམ་གྱི་ནང་བསན་པ་ལྟར།	དགོས་ངེས་

ཀྱི་ཡོ་ཆས་རྣམས་བཀོད་སྒྱིག་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ།	ཧ་ཅང་

གར་པོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོན་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཐྱིག་པ་རྒྱག་

བཞྱིན་དུ་ཤོག་བུའྱི་སེར་མ་དེ་མགོགས་པོ་བསོར།

དེ་ནས་སེར་མ་དེ་ཡར་བླངས་ནས་ཚོན་རྣམས་སོར་དུ་ཆུག

ད་ཆ་སེར་མ་དེའྱི་སེང་རྱི་མོའྱི་གཟུགས་བརན་གང་དང་གང་

གསལ་བ་རྣམས་ངོས་འཛིན་གྱིས།	

རྱི་མོའྱི་གྱིང་ཁ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

རྱི་མློ་འབྲྱི་མཁན། བསྟན་འཛིན་འཇམ་དཔལ། མེས་

དབློན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟློན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ།

རྱི་མློ་འབྲྱི་མཁན། བསྟན་འཛིན་མཚན་ལེགས། 

མེས་དབློན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟློན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ།

རྱི་མློ་འབྲྱི་མཁན། བསྟན་འཛིན་མཚན་ལེགས། 

མེས་དབློན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟློན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ།

རྱི་མློ་འབྲྱི་མཁན། བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས། 

བདེ་སར་ཉྱིན་སློབ། འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པ། 

རྱི་མློ་འབྲྱི་མཁན། དཀློན་མཆློག་བསམ་གཏན། 

མེས་དབློན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟློན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རྱིམ་བཞྱི་པ། 

མཚོ་སེང་དུ་ཉེན་འགོག	

མཚོ་ཁར
་གནམ་ག

ཤྱིས་

རྩུབ་པོ་མ
ེད་པའྱི་ང

ེས་ཤེས།
	

གྲུའྱི་ནང་མྱི་གངས་ཇྱི་ཡོད་ལ་འདང་

ངེས་ཀྱི་སྲོག་སྐྱོབ་སོད་ལྷེ་དགོས་པ།	

ཉྱི་ཟེར་འགོག་པའྱི་གཡབ་དང་ཞྭ་མོ།	

མྱིག་ཤེལ་ནག་པོ་སོགས་བེད་སྤོད་པ།		

ཆུ་དཀྱིལ་དུ་ཆང་རག་མྱི་

འཐུང་བ་དང་གད་སྱིགས་ཆུ་

ནང་དུ་མྱི་དོར་བ།	


