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རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། དྲུང་འཕར་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།  དཀར་གཞུང་བཀྲ་ཤིས་རོྡ་རྗེ།

 དགེ་འདུན་དོན་ཡོད།

ལག་བསྟར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། དགེ་འདུན་དོན་ཡོད།

དེབ་གཟུགས་དང་།

རྒྱབ་ཤ་ཇུས་འགོད་པ། དགེ་འདུན་དོན་ཡོད།

སློབ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང།

བསོད་ནམས་གཡུ་སྒྲོན། (ཨར་ལི་ཀུ་མ་རི་སམ་བྷོ་ཊ།) བློ་བཟང་ལེགས་སྒྲུབ།  (དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ།)

ཆབ་མདོ་བློ་བཟང།  (བཙུན་དགོན་སྒྲོལ་མ་གླིང།) བློ་བཟང་ལུང་རིགས།  (གྷོ་པལ་སྤུར་བོད་ཁྱིམ།)

རོྡ་རྗེ་རིན་ཆེན།  (སོྤག་རེ་སོྤང་སམ་བྷོ་ཊ།) བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན།  (མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ།)

ཚེ་རིང་ལྷ་མོ།  (མ་སུ་རི་གཏན་སློབ།)

སོླབ་དེབ་འདི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲ་ཚིགས། www.tcewf.org/www.sherig.org/tb ནས་ལྟ་ཀོླག་དང་ཕབ་

ལེན་བྱེད་ཐུབ།



ཆེད་བརྗོད།

༄༅།  །གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བཞིན་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གཞི་རིམ་

འགོ་མའི་སྐད་ཡིག་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་གཞིར་བཟུང་སྟེ།  གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭའི་བོད་དགེ་

རྣམས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན་དང།  འདས་པའི་བོད་ཕྱི་ནང་གི་སློབ་དེབ་དང་སློབ་ཁྲིད་

ཀྱི་ཉམས་མྱོང་ཕྱོགས་སྡོམ།  གཞི་རིམ་འགོ་མའི་སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་

གི་གཞི་རྩའི་ལམ་སྟོན་བཅས་སྒོ་ཀུན་ནས་ལེགས་ཆ་བླངས་ཐོག  པར་རིས་ཁག་འབྲི་བཅུག་

པ་དང་།  དྲ་ཚིགས་ནས་ཕབ་ལེན་གྱིས་བཅོས་སྒྲིག་བྱས་ཏེ།  གཙོ་བོ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་

གི་ད་ལྟའི་སློབ་སྦྱོང་དང་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་དགོས་མཁོར་དམིགས་ཏེ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན།

 སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་འདི་ཉིད་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་སྐབས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པའི་དོན་

གནད་ཆེ་ཁག་གཉིས་ནི།  སློབ་དེབ་ཁོ་ན་ལས་མི་སློབ་པ་དང།  དེ་ཡང་བརྗོད་དོན་བསླབ་

བྱ་ལས་སྐད་ཡིག་གཙོ་བོར་མི་འཛིན་པའི་རྒྱུན་སྲོལ་དང།  ཡིག་རྒྱུགས་གཙོ་བོར་འཛིན་

པའི་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་རྗེས་སུ་མི་འབྲང་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  དངོས་ཡོད་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ལག་ལེན་ཁྲོད་

དགེ་རྒན་རྣམ་པས་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་སྐད་ཡིག་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་གཙོ་བོར་བཟུང་

སྟེ།  གཞི་རྩའི་ལྟ་གྲུབ་དང། སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས།  གཙོ་ཕལ་གྱི་དབྱེ་བ།  ལག་ལེན་གྱི་གོ་

རིམ།  གདེང་འཇོག་གི་ཐབས་ལམ་བཅས༌ཀྱི་གལ་གནད་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ་སྐད་ཡིག་སློབ་

ཁྲིད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་མཐོར་འདེགས༌བྱ་དགོས།
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སློབ་དེབ་འདི་ནི་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་གྱི་དགོངས་དོན་བཞིན་

སློབ་སྦྱོང་དང་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་གཞི་རྩའི་དམིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་སློབ་དེབ་ཡིན་པ་ཙམ་

ལས།  གཞི་རིམ་འགོ་མའི་འཛིན་རིམ་ཁག་གི་བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་རྩ་འཛིན་མིན་སྟབས།  

ས་གནས་དང།  སློབ་མ།  ཁོར་ཡུག  ཆ་རྐྱེན།  ཤེས་ཡོན་ལམ་སྲོལ་མི་འདྲ་བའི་གནས་

སྟངས་འགོ་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་འཛིན་རིམ་ཁག་གི་སློབ་དེབ་འདིའི་ནང་དོན་དང་གོ་རིམ། 

ཟབ་ཚད་བཅས་ལ་དགེ་རྒན་རང་ངོས་ནས་སྐབས་བསྟུན་ཚོད་འཛིན་གྱིས་སྐད་ཡིག་སློབ་

ཁྲིད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་གཙོ་བོར་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས།  འནོ་ཀྱང་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་བསླབ་

གཞིའི་རྩ་འཛིན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་མ་འགལ་བ་དགོས་པ་ཡིད་འཇགས་འཚལ།

 ལོ་འཁོར་དང་དུས་ཚིགས་ཡིག་རྒྱུགས་སྐབས་སུ་དངོས་གཞིའི་སློབ་ཚན་ཁག་གི་ནང་

དོན་ཁོ་ན་ཙམ་མ་ཡིན་པར།  དམིགས་ཡུལ་དང་བྱེད་ནུས་མཚུངས་པའི་ནང་དོན་རྒྱུགས་

ཞིབ་ཁོངས་སུ་བཅུག་ནའང་འཐུས།  ང་ཚོའི་སློབ་ཁྲིད་དང་སློབ་སྦྱོང་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི་

སློབ་ཚན་བྱེ་བྲག་པ་དང། སློབ་དེབ་བྱེ་བྲག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར།  སློབ་མའི་བོད་ཡིག་གི་

གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡིན༌སྟབས།  ཁྱོན་ཡོངས་རྒྱུན་མཐུད་བརྟག་ཞིབ་(CCE) 

ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་མའི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་ཚད་ལ་གདེང་འཇོག་བྱ་དགོས།

 སློབ་དེབ་ནི་ལག་ཆ་དང་ཤེས་ཡོན་ནི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་པར་བརྟེན།  སློབ་དེབ་འདི་

ཉིད་བེད་སྤྱད་ནས་གཞི་རིམ་འོག་མའི་སློབ་ཕྲུག་གི་བོད་ཡིག་ཤེས་ཚད་ཡར་རྒྱས་ཡོང་

ཐབས་སྤྱི་དང།  ཁྱད་པར་བོད་ཡིག་འབྲི་ཀློག་བཤད་གསུམ་གྱི་ནུས་རྩལ་གོང་མཐོར་གཏོང་

བའི་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་དང། འབྲེལ་ཡོད་སློབ་དགེ་དང་།  ཐུགས་སྣང་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་

སྤེལ་ཉེས་འགོག་གི་དགོངས་འཆར་ཡིག་ཐོག་ནས་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།  ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༦  ཚེས་༥ ཉིན།



དཀར་ཆག་

དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་�������������������������������������������������������� ༡

ལོག་པ་དང་མཐུག་པོའིིི་ཡིིི་གེེེ་������������������������������������������������༥

ཚིག་སྒྲུུབ་ཀློག་སྦྱོོང་�(ཀ-མ)��������������������������������������������������༩

ཚིག་སྒྲུབ་ཀློག་སྦྱོོང་�(ཙ-ཨ)������������������������������������������������༡༧

སྔོན་རྗེས་ཡང་གསུམ་ངོ་སྤྲོོད་�������������������������������������������������༢༥

ཁ་བརྡ་�༡�����������������������������������������������������������༣༣

འདོོགས་ཅན་བཞི་�������������������������������������������������������༣༥

མགོ་ཅན་གསུུམ་�������������������������������������������������������༤༣

མགོ་འདོོགས་བརྩེགས་གསུུ༌མ་སྦྱར་བའི་མིིིང་������������������������������������ ༥༡

ཀ



སྦྱོང་བརྡར་������������������������������������������������������������ ༥༧

སྡེ་ཁག་གི་མིིིང་��������������������������������������������������������༦༣

ལས་རིགས་དང་མི་������������������������������������������������������� ༦༧

ཁ་བརྡ་�༢����������������������������������������������������������� ༧༡

ལྡོག་ཕྱོོགས་���������������������������������������������������������� ༧༥

ཕྱོགས་བཞི་���������������������������������������������������������� ༨༡

ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་ས་������������������������������������������������������ ༨༤

ཁ་བརྡ་�༣�����������������������������������������������������������༨༩

གཞན་ཕན་���������������������������������������������������������� ༩༡

ཁྲུུང་ཁྲུུང་དཀར་པོ་གསུུམ་���������������������������������������������������༩༧

ཁ



སློབ་གྲྭ་

ང་ཚོའིིི་སློོོབ་གྲྭ་�འདི་ནིིི་ང་ཚོོ�འིིི་སློོོབ་གྲྭ་རེེད་�

ང་ཚོའིིི་སློོོབ་གྲྭའིི་ཁོོོར་ཡུག་ཧ་ཅང་མཛེས་

དཔེ་སྟོྟན
་སྟོབ་གྟྟ།

ག



ང

འཛིན་ཁང་

� ང་ཚོའིིི་འཛིིན་ཁང་�འདི་ནིིི་ང་ཚོོ�འིིི་འཛིིན་ཁང་རེེད་�

� ང་ཚོའིིི་འཛིིན་ཁང་ཆེན་པོོ་དང་�གཙང་མ་ཡོད་



ཅ

དགེ་རྒན་

� ང་ཚོའིིི་དགེེ་རྒན་��ཁོང་ནིི་ང་ཚོོ�འིིི་དགེེ་རྒན་རེེད་�

� ང་ཚོོ�འིིི་རྒན་ལགས་ནི་���གཤིིས་ཀ་འཇམ་པོ་ཡོོད་



ཆ

སློབ་གྲོོགས་

ང་ཚོའིིི་སློོོབ་གྲྭའིི་ནང་ལ་����སློབ་གྲོོགས་མང་པོ་ཡོོད་�

ང་ཚོའིིི་སློོོབ་གྲོོགས་ཚང་མ་འཆམ་པོ་ཡོོད་



ཇ

འཛིན་གྲོོགས་

ངའི་འཛིིན་གྲོོགས་���ཁོང་ཚོ་ནིིི་ངའིིི་འཛིིིན་གྲོོགས་རེེད་�

ངས་འཛིན་གྲོོགས་དང་མཉམ་དུ་སློབ་སྦྱོོང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་



ཉ

� འཛིིན་གྲྭ་ཚོགས་སོོང་�

སློོབ་ཕྲུུག་ཚང་མ་འཛིིན་ཁང་ནང་དུུ་འཛུུལ་



1

དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་

དབྱངས་བཞི་

� ཨི་� ཨུ་� ཨེ་� ཨོ་
གསལ་བྱེད་སུུམ་ཅུུ་

ཀ་ཁ་ག་ང་� ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་� ཏ་ཐ་ད་ན་�

པ་ཕ་བ་མ་� ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་� ཞ་ཟ་འ་ཡ་�

ར་ལ་ཤ་ས་� ཧ་ཨ་

སློབ་ཚན་དང་པོ་

༄༅་།����སླའོ་



2

སྦྱོང་ཚན་

ཀ༽�ཡང་ཡང་ཀློག་པ་དང་འབྲི་དགོོས་

ཀ་བ་� ཀ་ཤ་� ཁ་ཁ་� ཁ་ཏ་� ག་ཤ་� ག་ཚོད་�

ང་རོོ་� ང་ཚོ་� ཅ་ཅོོ�་� ཅ་ལག་� ཆ་ཚང་� ཆ་ཤས་

ཇ་ཁང་� ཇ་ཤིང་� ཉ་མོ་� ཉ་ཉོག་� ཏ་ལ་� ཐ་མག་�

ཐ་ཤལ་� ད་ལོོ་� ད་ལྟ་� ན་ཚ་� ན་ནིང་� པ་སངས་�

པ་ལོ་� ཕ་གིི་� ཕ་རོོལ་� བ་གམ་� བ་དན་� མ་ཁ་�

མ་དཔེ་� ཙ་རིི་� ཙ་ལག་� ཚ་ལ་� ཚ་བོ་� ཛཱ་ཏི་�



3

ཛ་ལག་� ཝ་ཚང་� ཝ་ཁ་� ཞ་ལ་� ཞ་ཉེ་� ཟ་མ་�

ཟ་ཁང་� འ་ཅག་� འ་ཡོ་� ཡ་མ་� ཡ་ལན་� ར་བ་�

ར་ཕོ་� ལ་ཁ་� ལ་ཕུུག་� ཤ་ཁུུ་� ཤ་ཁང་� ས་ཆ་�

ས་ཁུུལ་� ཧ་ཅང་� ཧ་ཡང་� ཨ་ཞང་� ཨ་ནེ་

ཁ༽�ཚིིག་གྲོོགས་ཚོལ་

ཀ་ ཁ་ ཆ་
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )



4

ཉ་ ན་ ར་

ཡི་གེེ་རིིིགས་འདྲའི་དགའ་ཚལ་

ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨོོ་ ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨོ།

ཀ་ཁ་ག་ང་ ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ ཏ་ཐ་ད་ན་ པ་ཕ་བ་མ་

ཀ་ཁ་ག་ང། ཅ་ཆ་ཇ་ཉ། ཏ་ཐ་ད་ན། པ་ཕ་བ་མ།

ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ ཞ་ཟ་འ་ཡ་ ར་ལ་ཤ་ས་ ཧ་ཨ་

ཙ་ཚ་ཛ་ཝ། ཞ་ཟ་འ་ཡ། ར་ལ་ཤ་ས། ཧ་ཨ།

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )



5

ལོག་པ་དང་མཐུག་པོའིིི་ཡིིི་གེེེ་

� ལོག་པའིི་ཡིིི་གེེེ་དྲུག་

ཊ་� ཋ་� ཌ་� ཎ་� ཥ་� ཀྵ་

མཐུུག་པོའིི་ཡིིི་གེེེ་ལྔ་

གྷ་� ཛྷ་� དྷ་� ཌྷ་� བྷ་�

སློབ་ཚན་གཉིས་པ་



6

སྦྱོང་ཚན་

ཀ༽�གཤམ་གསལ་གྱི་མིིིང་རྣམས་སྦྱོར་ཀློོག་གྱིིས་

མ་ཎི་� སམ་བྷོ་ཊ་� ཌ་མ་རུ་� ཊམ་ཀ་� པཎ་ཆེན་

པཎྜི་ཏ་� ཧིན་དྷུ་� གྷོ་ཥ་� པཎ་ཞྭ་� བྷོོ་ཊ་�

ཌྷརྨ་� བྷ་དྲ་� ཌྷ་རམ་ས་ལ་� གྷ་རམ་�

ཀིི་ལོོོ་གྷ་རམ་�� སེེན་ཊིི་མིིི་ཊར་��མི་ཊར་�

ཀིི་ལོོོ་མིིི་ཊར་�

�



7

ཡི་གེེ་རིིིགས་འདྲ་དགའ་ཚལ་

ལོོག་པའིི་ཡིིི་གེེེ་

ཊ་�ཋ་�ཌ་�ཎ་�ཥ་�ཀྵ་

ཊ་ ཋ་ ཌ་ ཎ་ ཥ་  ཀྵ།

མཐུུག་པོའིི་ཡིིི་གེེེ་

གྷ་�ཛྷ་�དྷ་�ཌྷ་�བྷ་
གྷ་ ཛྷ་ ཌྷ་ དྷ་ བྷ།



8

ང་ཚོ་གཙང་སྦྲ་ལ་དགའ་

ང་ཚོས་གད་སྙིིགས་རྣམས་�སྙིིགས་སྣོོད་ནང་ལ་བླུག་དགོས་�

ང་ཚོའིིི་སློོོབ་གྲྭ་གཙང་མ་དང་�སྐྱིད་པོོ་ཡོོད་



9

ཚིག་སྒྲུུབ་ཀློག་སྦྱོོང་�(ཀ-མ)

ཀ་ར་ བྱེེ་མ་ཀ་ར་ནི་མངར་མོ་ཡིིན་

ཁ་བ་ དགུུན་ཁའི་དུུས་སུུ་ཁ་བ་བབས་

གའུུ་ གའུའི་ནང་དུ་བྱིིན་རྟེེན་ཡོོད་

ང་རོོ་ གཅན་གཟན་སྟག་ནི་ང་རོོ་ཆེ་

སློབ་ཚན་གསུམ་པ་



10

ཅ་ནེ་ ཅ་ནེའིིི་ནང་དུ་རྩམ་པ་འདུག་

ཆ་ག་པ་ ཆ་ག་པ་ཡིས་ཅག་ཅག་སྒྲོག་

ཇ་ཐང་ དཀར་ཡོལ་ནང་དུ་ཇ་ཐང་བླུག་

ཉ་པ་� ཉ་པའི་ལག་ཏུ་ཉ་ཞིག་འདུག་

ཏ་ལ་� ཏ་ལའི་འབྲས་བུུ་ཞིམ་པོོ་ཡོོད་

ཐ་མག་� ཐ་མག་འཐེན་ན་གློ་བ་ན་

ད་ར་� ད་ར་བསྐོལ་ནས་ཆུར་བ་བཟོས་



11

ན་བཟའ་� གྲྭ་པའི་ན་བཟའིི་ཁ་དོོག་དམར་སེར་རེེད་

པ་སངས་ སྐར་མ་པ་སངས་གནམ་ནས་ཤར་

ཕ་བོོང་ ཕ་བོོང་ཆུ་བོོའིིི་འགྲམ་ལ་ཡོོད་

བ་དམ་ བ་དམ་བཟས་ན་མགོ་བོོ་ན་

མ་ཎིི་ མ་ཎིི་འཁོོར་ལོོ་ལག་པས་བསྐོར་



12

སྦྱོང་ཚན་

ཀ༽�� ཚིག་རྐང་གོ་རིིམ་འཁྲུུགས་པ་བསྐྱར་དུ་སྒྲིགས་

༡� ང་ལ་�ཡོད་�གའུ་�

༢� ང་རོ་�སྟག་གིས་�སྒྲོོག་�

༣� མང་པོ་�བྱེེ་མ་ཀ་ར་�བཟའ་མིི་རུང་�

༤� བབས་�ཁ་བ་�གནམ་ནས་��

༥� འཐུུང་�ཇ་ཐང་�ཅ་ནེའིིི་ནང་དུ་�

༦� ལྐོག་ནས་�ཉོས་པ་ཡིིན་�རྔན་པ་�

༧� བགྲངས་པ་�ཡིིན་�མ་ཎི་�



13

ཁ༽�� མཐུུན་སྦྱོར་གྱིིས་

ཇ་ཐང་ བབས་
བ་དམ་ བགྲངས་

ད་ར་ བཟས་

མ་ཎི་ འཐུུང་

ཁ་བ་ བསྐོལ་

ག༽�གཤམ་གསལ་རི་མོོ་རྣམས་ཀྱི་མིིིང་བྲིིིས་



14

ང་༽��ཡང་ཡང་ཀློག་འདོོན་གྱིིས་

ཀེེང་རུུས་� ཁུུ་ཚུུར་� ཁེམ་བུུ་� གུུར་གུུམ་� གོོ་ཆ་� ངོོ་གདོོང་�

ཅོོ�ག་ཙེེ�་� ཅོོ�ང་� ཆུུ་ཚགས་� ཇོ་ཁང་� ཉིི་གདུུགས་� ཏོོག་ཙེེ�་�

ཏིིང་ཤགས་� ཐོོག་ཁང་�� ནེའུུ་ལེེ་� ནོོར་བུུ་� མེེ་མདའ་� པིི་ཝང་�

པོོ་ཏ་ལ་� ཕུུག་རོོན་� ཕུུབ་� བོང་བུུ་� མེ་ཏོོག་� མོོག་མོོག་�

མིིག་� ཏོོག་ཙམ་� མེ་འཁོོར་� ཐོོ་བ་� མུུ་ཏིིག་� དེེ་རིིིང་�

དུུམ་བུུ་� བོད་� ནུ་བོ་� པུུས་མོ་� ཕུུར་བུུ་

ཅ༽���ཚིག་གྲོོགས་ཚོལ་

ང་ ཇ་ ཕ་(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )
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ཆ༽��བཀླགས་ཏེ་འབྲིི་དགོོས་

ང་ལ་

ཁེམ་བུུ་�

ཅོོ�ག་ཙེེ�་�

ཆུ་ཚགས་�

ཉི་གདུགས་�

ཏོག་ཙེ་�

ཏིང་ཤགས་�

མེ་མདའ་�

ནུ་བོ་�

མོག་མོག་

ཡོད་

མེད་
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རྒན་ལགས་�སྔ་དྲོ་བདེ་ལེེགས་

གཟིིམ་འཇགས་གནང་

སློོབ་ཕྲུུག་ཚོ་��སྔ་དྲོོ་བདེེ་ལེེགས་

ཨ་མ་ལགས་��གཟིིམ་འཇགས་གནོངས་

སློོབ་སྤྱིི་ལགས་�ཉིིན་གུུང་བདེ་ལེེགས་

སྒྲོོལ་མ་��ཉིན་གུུང་བདེེ་ལེེགས་



17

ཚིག་སྒྲུབ་ཀློག་སྦྱོོང་�(ཙ-ཨ)

ཙ་རིི་�� ཙ་རིིའིིི་ཡུུལ་དུུ་གནས་སྐོར་ལ་འགྲོོ་

ཚ་ལུུ་མ་ ཚ་ལུུ་མ་ཡི་ཁུུ་བ་འཐུུང་

ཛ་ཕོོག་ ཛ་ཕོོག་ཐོོག་ལ་ཚེེ�ར་མ་མང་

ཝ་མོོ་ ཝ་མོོའིིི་རྔ་མ་རིིང་པོོོ་ཡོོོད་

སློབ་ཚན་བཞི་པ་



18

ཞ་ཉེེ་� ཞ་ཉེ་བཞུུས་ནས་རྩེད་ཆས་བཟོས་

ཟ་ཁང་� ཟ་ཁང་ནང་གི་ཟ་མ་ཞིིམ་

འ་ཅག་ འ་ཅག་ཚང་མ་མཉམ་དུ་རྩེ་

ཡ་མ་ མངར་མོ་བཟས་ན་ཡ་མ་ན་

ར་ལུུག་ རྩྭ་ཐང་ན་ར་ལུུག་མང་

ལ་ཕུུག་� ལ་ཕུུག་གཏུབས་ནས་ཐུུག་པ་བསྐོལ་



19

ཤ་ཤེེད་ རྟ་ནོར་ལ་ཤ་ཤེད་རྒྱས་

ས་ཕག་� ས་ཕག་གིི་ཁང་པ་བརྩིགས་

ཧ་ཡང་� ཧ་ཡང་ནང་དུ་འོོ་མ་བླུག་

ཨ་ཤོོམ་� ཞིིང་ཁའིི་ནང་དུ་ཨ་ཤོམ་སྐྱེས་

སྦྱོང་ཚན་

ཀ༽�� ཀློག་འདོོན་བྱེེད་དགོོས་

ཚིིག་མཛོོད་� མཛུུབ་མོ་� དཔེེ་ཁུུག་� ས་ཞིིང་� ཟོོར་བ་� འུུག་པ་�



20

འབྲི་དེེབ་� ཡིིག་ཚང་� ཡོོས་� རིི་བོོོང་� མཛོོ་� ལོོ་ཐོོོ་�

ལུུག་མགོ་� ཤེེལ་ཏོོག་� ཤོོག་བྱ་� སིི་པན་� སེེ་ཡབ་� སེེང་གེེ་�

སོོག་ལེེ་� ཨིི་ཁུུང་� ཨོལ་མདུུད་

ཁ༽�� ཚིག་སྡུད་རྣམས་སོ་སོོའིིི་ཐད་སོོར་བྲིིས་

ཤ་རུས་� ཇ་མར་� ར་ལུག་� མར་ཆུར་

༡� ཤ་དང་རུས་པ་ལ་�

༢� ཇ་དང་མར་ལ་�

༣� མར་དང་ཆུུར་བ་ལ་�

༤� ར་དང་ལུུག་ལ་�



21

ག༽�� རི་མོོར་བལྟས་ནས་མིིང་ངོོོས་འཛིིན་བྱེེད་དགོོས་

རིི་བོོོང་

ཚོད་མ་

འུུག་པ་

ཟོར་བ་

ཙིི་ཙིིི་

ས་ཞིང་

མཛུུབ་མོ་



22

ང༽�ཡང་ཡང་ཀློག་དགོོས་

ནོོར་ལུག་� རྩྭ་ཐང་ན་ནོོར་ལུུག་མང་

མེེ་ཏོོོག་� དཔྱིིད་ཀར་མེ་ཏོོོག་མང་པོོ་བཞད་

ལ་ཕུུག་� ལ་ཕུུག་གི་གྲང་ཚལ་བཟས་

བོོང་བུུ་� བོང་བུུ་ཡིི་རྣ་མཆོོ�ག་རིིིང་པོོོ་ཡོོོད་

བཞེས་མོོག་� གསོོལ་ཚིིགས་ཁང་ནས་བཞེས་མོོག་མཆོད་

མཛུབ་མོ་� ངའི་ལག་པར་མཛུབ་མོ་ལྔ་ཡོོད་

ཞིང་པ་� ཞིང་པས་བཙས་མ་བརྔས་

རི་བོོོ་� རི་བོོོ་མཐོོ་ཤོོོས་ནིིི་ཇོོོ་མོོོ་གླང་མ་རེད་



23

ཅ༽�གཤམ་གསལ་མིང་རྣམས་བར་སྟོང་དུ་ཁ་སྐོངས་

སིི་པན་� ཤོོག་བྱ་� ལོོ་མ་� ས་ཕག་� སེེང་གེེ་� སོོག་ལེེ་�

དཔེར་ན་��� སིི་པན་�བཟས་ན་ཁ་ཚ་

༡� ཤིང་སྡོོང་ལ་ མང་པོ་ཡོོད་

༢� བརྩིགས་ནས་ཁང་པ་བརྒྱབ་

༣� ཡིས་ཤིིིང་གཏུབ་

༤� སྤྱན་གཟིགས་ཁང་དུ་ ཡོད་

༥� གནམ་ལ་གློད་ནས་རྩེད་མོོ་རྩེེ་



24

ཆ༽��བཀླགས་ཏེ་འབྲིི་དགོོས་

ང་

ང་ཚོ་

ཁོོ་

ཁོོང་

ལ་

ཚིག་མཛོོད་

དཔེ་ཁུག་

ས་ཞིང་

ཟོར་བ་�

ལོ་ཐོོ་�

ཤོག་བྱ་

སི་པན་

སོག་ལེ་

འབྲི་དེེེབ་

ཡོད་

མེད་

འདུུག་

མིི་འདུག་



25

སྔོན་རྗེས་ཡང་གསུམ་ངོ་སྤྲོོད་

(བློར་ཟུུངས་)

ག་ང་ད་ན་བ་མ་འ་

ར་ལ་ས་རྣམས་རྗེས་འཇུག་བཅུ་

ད་དང་ས་གཉིས་ཡང་འཇུག་སྟེ་

ད་ནི་ན་ར་ལ་གསུམ་དང་

ས་ནི་ག་ང་བ་མར་འཐོབ་

ག་ད་བ་མ་འ་སྔོན་འཇུག་�

སློབ་ཚན་ལྔ་པ་



26

བཏགས་� ���ཐགས་�

གངས་རི་ གཤག་བཅོས་ འདོོགས་ཐག་ ཐུུར་མ་�

ཐུུར་གཟེབ་ ཁ་གདན་ ཉལ་ཆས་ གཟུགས་རིས་

སྔོན་འཇུག་

མིིང་གཞིི་

རྗེས་འཇུག་
ཡང་འཇུག་

ཚེག་

རྗེས་འཇུག་ ཡང་འཇུག་

ཚེག་མིིང་གཞིི་



27

ནགས་ཚལ་ མེེ་ཏོོོག་ ནག་པང་ བཤེེར་འབེེབས་

�སྦྱོང་ཚན་

ཀ༽����སྔོན་རྗེེས་ཡང་གསུུམ་ངོས་ཟུུངས་

བཤགས་� ལགས་
(� )

(� ��)

(� )

(� )

(� ��)

(� ) (� )

(� )(� )



28

ཁ༽���འབྲི་བ་དང་ཡང་ཡང་ཀློག་དགོོས་

རྗེེས་འཇུག་གི་དཔེེ་-�ཁག་� ནག་� ཆང་� ནང་� ཆད་� སད་� ངན་�

ལན་� ཆབ་� ཡབ་� གམ་� ཆམ་� མཐའ་� དགའ་� ཆར་� མར་�

ཉལ་� ཚལ་� ནས་� རས་� མིིག་� མིིང་� མིིད་� ཡིིན་� ཡིིབ་�

ཞིིམ་� པིིར་� ཉིིལ་� ཉིིས་� ལུུག་� ཉུུང་� དུུད་� མུན་� རུབ་�

ཡུུམ་� གུུར་� ཕུུལ་� ངུས་� ཚེག་� ཞེང་� མེད་� ཆེན་� དེབ་�

ཚེམ་� ཚེར་� ཤེེལ་� ཚེས་� ཐོོག་� ཙོོ�ང་� བོོད་� གོོན་� ཉོོབ་�

དོོམ་� ནོོར་� ཡོོལ་� གོོས་

ཡང་འཇུག་གི་དཔེེ་-�ནགས་� གངས་� ཐབས་� ཁམས་� ཐིགས་� ཆིངས་�
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ཕིིབས་� རིམས་� ཞུགས་� ཁུུངས་� ཤུབས་� ཐུུམས་� ལེགས་� ཁེངས་�

ཐེེབས་� ཆེམས་� ལོོགས་� ཕོོངས་� ཐོོབས་� གོོམས་� ཀུུནད་� རོལད་
�

སྔོོན་འཇུག་གི་དཔེེ་-�གཡོ་� དབུུ་� བགོ་� མཛོ་� འགོ་� གདན་�

གཡར་� དཀར་� དགའ་� བགད་� བཤད་� མངར་� མདའ་� མཚར་�

འཆམ་� འཇམ་� འབར་� འདབས་� མཚམས་� བསགས་� དམངས་�

གཅིིག་� བཞིི་� འདིི་� གསུུང་� དངུུལ་� བཏུུང་� མགུུ་�

འཁུུར་� གཏེེར་� དཔེེར་� བདེེན་� འདེེད་� གཏོོར་� དགོོན་�

བཀོོལ་� མགོོན་� འདོོན་



30

ང༽� �ཚིག་སྒྲུབ་ཀློག་སྦྱོང་གྱིིས་

ནག་� ནག་པང་� ནག་པང་སྟེང་དུུ་ཡིི་གེེ་བྲིིིས་

ནགས་� ནགས་ཚལ་� ནགས་ཚལ་ནང་དུུ་རི་དྭགས་མང་

ཕོར་� ཕོར་པ་� ཕོར་པའིི་ནང་དུུ་ཐུུག་པ་འཐུུང་

གཟེབ་� ཐུུར་གཟེབ་� ཐུུར་གཟེབ་ནང་དུུ་ཐུུར་མ་ཡོད་

གདན་� ཁ་གདན་� ཁ་གདན་སྟེང་གིི་རིིི་མོོོ་ཧ་ཅང་མཛེེས་

གཤག་� གཤག་བཅོས་� སྨན་པས་ནད་པ་ལ་གཤག་བཅོས་བྱས་
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ཅ༽�མིིང་གཞིི་ཡིིི་སྒྲ་གདངས་ཁྱད་པར་བསྡུར་ཏེ་ཀློོགས་

མིིང་གཞིི་ཡིིི་སྒྲ་འགྱུར་ཆུུང་བའི་རིིིགས་ མིིང་གཞིི་ཡིིི་སྒྲ་འགྱུར་ཆེ་བའིི་རིིིགས་

བཀའ་� མཁར་� གཅན་� བཅག་�

བཅད་� མཆན་� བཏབ་� མཐའ་�

དཔར་� འཕངས་� མཚན་� མཚར་�

མཛད་� མཛའ་� འཛད་� གཞས་�

གཟའ་� བཟང་� གཤའ་� བཤད་�

གསང་� གསར་� བསང་� བསམས་

དགའ་� བགད་� མགར་� འགག་�

དངར་� མངགས་� མངར་� འཇམ་�

འཇའ་� གཉའ་� གདན་� བདག་�

མདའ་� གནམ་� གནས་� མནར་�

དབང་� འབག་� འབད་� དམག་

དམའ་� གཡག་� གཡར་� གཡས་
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ཆ༽�ཚིིག་རྐང་བསྒྲིིགས་ཏེེ་འབྲིི་ཀློོག་གྱིིས་

བདག་�

ང་�

ཁོོ་བོོ་�

ཁོོ་མོོོ་

ལ་འབྲི་དེེབ་མང་པོོ་ཡོོོད་

གུུས་པ་�

གུུས་མོ་�

ཕྲན་�
ལ་སྨྱུུ་གུུ་མང་པོོ་ཡོོོད་

བདག་�

ཁོོ་བོོ་�

ཁོོ་མོོོ་�

གུུས་པ་�

གུུས་མོ་�

ཕྲན་�

ང་

ལ་

ཐུུར་མ་

ཁ་གདན་

གོོས་

དངུུལ་

ལུུག་

ཀློག་དེེབ་

བཤེེར་འབེེབས་

གཅིིག་

གཉིིས་

གསུུམ་

བཞིི་

མང་པོོ་

ཉུུང་ཉུུང་

ཡོོད་

མེེད་
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ཁ་བརྡ་�༡

སྒྲོོལ་མ་ལགས་�སྐུུ་ཁམས་བཟང་

ཁྱེད་རང་སློོབ་གྲྭ་གང་དུ་ཡོོད་

བཀྲ་ཤིས་ལགས་�སྐུུ་ཁམས་བཟང་

ང་དཔེ་སྟོོན་སློོབ་གྲྭ་ན་ཡོོད་��ཁྱེེད་རང་���

ང་བོོད་ཁྱིིམ་སློོབ་གྲྭ་ལ་ཡོོད་�འཛིིན་གྲྭ་གཉིིས་པ་

ཡིིན་�ཁྱེེད་རང་འཛིིན་རིིམ་ག་ཚོད་ཡིིན་ནམ་

སློབ་ཚན་དྲུག་པ་
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ང་རང་གི་སློོོབ་ཚན་དགའ་ཤོས་བོོད་ཡིིག་ཡིིན་�ཁྱེེད་རང་གིི་

རྩེད་མོོ་དགའ་ཤོས་གང་ཡིན་ནམ་

ང་རྐང་སྤོལ་རྩེ་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོོད་

ད་ང་འགྲོ་རན་སོང་�རྗེེས་མར་མཇལ་ཡོང་

ལགས་སོོ་�ག་ལེར་ཕེེབས་

ང་འཛིན་རིིམ་དང་པོ་ཡིིན་

ཁྱེད་རང་གི་སློོོབ་ཚན་དགའ་ཤོས་གང་ཡིིན་ནམ་
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སློབ་ཚན་བདུན་པ་

འདོོགས་ཅན་བཞི་

ཡ་ར་ལ་ཝའི་འདོོགས་ཅན་བཞི་

ཡ་བཏགས་བདུན་དང་ར་བཏགས་ནི་

བཅུ་གཉིས་ཡོོད་དང་ལ་བཏགས་དྲུག་

ཝ་བཏགས་བཅུ་གཉིས་ཤེེས་པར་བྱ་



36

ཡ་བཏགས་བདུན་ནིི་ ཀྱ་ཁྱ་གྱ་པྱ་ཕྱ་བྱ་མྱ་

ར་བཏགས་བཅུ་གཉིས་ནིིི་ ཀྲ་ཁྲ་གྲ་ཏྲ་ཐྲ་དྲ་པྲ་ཕྲ་བྲ་མྲ་སྲ་ཧྲ་

ལ་བཏགས་དྲུག་ནིི་ ཀླ་���གླ་���བླ་���ཟླ་���རླ་���སླ་

ཝ་བཏགས་བཅུ་གཉིས་ནིིི་ ཀྭ་ཁྭ་གྭ་ཉྭ་དྭ་ཚྭ་ཞྭ་ཟྭ་རྭ་ལྭ་ཤྭ་ཧྭ་
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དཔེེར་བརྗོོད་

གྱད་མི་ ཕྱེ་མ་ལེབ་ བྱུུ་རུུ་ �བྱེེ་རིིིལ་

ཕྲེང་བ་ བྱ་ཁྲ་ གྲོོ་མ་ འབུུ་སྲིིན་



38

གློག་འོོད་ འབུུ་བླ་མ་མ་ཎི་ ཟླུམ་པོ་ རླངས་ཐབ་

སླ་ང་ ཧྭ་ཤང་ རྭ་དུང་ ཟྭ་ཚོད་
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སྦྱོང་ཚན་

ཀ༽��� ��རིི་མོོ་དང་མིིང་གཉིིས་མཐུུན་སྦྱོོར་གྱིིས་

ཕྱེ་མ་ལེེབ་

བྱུ་རུུ་

བྱེ་རིིིལ་

ཁྱིམ་བྱ་

རླངས་ཐབ་
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ཁ༽��� ཀློག་སྦྱོོང་

ཀྱག་ཀྱོག་� ཁྱིམ་མཚེས་� གྱང་གོག་� མྱ་ངན་ཞུུ་བ་�

ཕྱག་དཔེ་� མྱུར་པོ་� མྱུུ་གུུ་� ཕྱུག་པོ་�

ལུག་ཁྱུུ་�� ཀྲོོང་ཀྲོོང་� ཁྲུུས་གཞོང་� པ་ཏྲ་�

དྲིལ་བུུ་� ཕྲུ་གུུ་� བྲང་ཁོག་� སྲན་མ་�

དཔྲལ་བ་� ཧྲིིལ་པོོ་� ཀློག་དེབ་� ཀླད་ཀོར་�

གླིང་བུུ་� བློན་པོོ་� རླུང་གཡབ་� སླེ་བོོ་�

ལ་དྭགས་� ཞྭ་སེར་� ཤྭ་བ་� ལྭ་རིང་�

རྭ་ཅོ་� རི་དྭགས་� རྩྭ་ཐང་� དྭངས་གཙང་



41

ག༽����རི་མོོར་བལྟས་ནས་བར་སྟོང་སྐོོངས་

འཕུུར་ན་གནམ་གྲུ་དང་འདྲ་

མི་དེེས་ འཁྲབ་བཞིན་འདུག་

�
ཡི་ནང་དུ་ཐུུག་པ་བསྐོལ་

མང་ན་ཐུུག་པ་ཞིམ་པོོ་མེེད་

མང་པོ་བཟས་ན་སོོ་རུལ་འགྲོ་

དེ་ཙོོ�ག་ཙོོ�ག་བྱས་ནས་བསྡད་འདུག་



42

ང༽��� འབྲི་བ་དང་ཡང་ཡང་ཀློག་དགོོས་

འཛིན་ཁང་ནང་ལ་

ཀློག་དེབ་�

རླུང་འཁོར་�

འབྲིི་དེེབ་�

གཞོག་གྲིི་

འདུག་�

ཡོོད་

ཁྱིམ་མཚེས་ཚང་ལ་

སྲན་མ་

སླེེལ་བོོ་

ཁྲུས་གཞོང་

ལྭ་རིང་

ཕྱག་དཔེ་

འདུག་�
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མགོ་ཅན་གསུུམ་

ར་ལ་ས་ཡི་མགོོ་ཅན་གསུུམ་

ར་མགོ་བཅུ་གཉིས་ལ་མགོ་བཅུ་

ས་མགོ་བཅུུ་གཅིག་ཤེེས་པར་བྱ་

ར་མགོ་ནིིི་ རྐ་རྒ་རྔ་རྗ་རྙ་རྟ་རྡ་རྣ་རྦ་རྨ་རྩ་རྫ་

ལ་མགོ་ནིིི་ ལྐ་ལྒ་ལྔ་ལྕ་ལྗ་ལྟ་ལྡ་ལྤ་ལྦ་ལྷ་

སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ་
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ས་མགོ་ནིིི་ སྐ་སྒ་སྔ་སྙ་སྟ་སྡ་སྣ་སྤ་སྦ་སྨ་སྩ་

དཔེར་བརྗོོད་

ཆུ་རྐ་ རྔ་མོང་ རྗེེན་པ་ རྙིི་ཐག་

རྡོོ་སོོལ་ རྨིིག་པ་ རྫ་ཕོོར་ ལྐོོག་ལབ་
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ལྕག་ཚན་ ལྗང་མྱུག་ ལྟེེབ་གྲིི་ �སྟག་ལྤགས་

སྐམ་པ་ སྒལ་ཚིགས་ སྙུུང་བུུ་ སྟར་ཀ་�

སྡེེར་ཁ་ སྨ་ར་ སྤ་ཅོག་ སྦུུབ་ཆལ་
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�སྦྱོང་ཚན་

ཀ༽���རི་མོོ་དང་མིིང་གཉིིས་མཐུན་སྦྱོར་གྱིིས་

སྔགས་པ་

སྒལ་ཚིགས་

སྡེེར་ཁ་

སྟར་ཀ་

སྨ་ར་
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ཁ༽�� གཤམ་གསལ་སྒྲ་འདྲ་བ་རྣམས་སྟོང་ཆའིི་ནང་གང་འོས་ཁ་སྐོངས་

སྔ་�ལྔ་�རྔ་ སྟ་�ལྟ་�རྟ་

ཞོོགས་པ་ པོོར་ལངས་དགོོས་ ལ་ཞོན་ནས་ནང་ལ་ལོག་

ཙིི་ཙིིི་ཡིིི་ མ་རིིིང་པོོོ་འདུག་ ལྟད་མོ་ བཞིན་རྔན་པ་ཟ་

སྒོོར་མོོ་ ཡིས་འབྲིི་དེེབ་ཉོོས་ ཤིིང་བཟོོ་ཡིིི་ལག་ཏུ་ རེ་འདུག་

ག༽�གཤམ་གྱི་རིིི་མོོོ་རྣམས་ལ་མིིིང་བྲིིིས་
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ང༽� ����ཀློག་སྦྱོང་

རྐུུན་མ་� རྒུུན་ཆང་� རྔ་ཆེན་� བརྗེེ་རེེས་� རྙོོག་པ་� རྟགས་མ་�

རྡེེའུུ་� རྦ་རླབས་� རྨ་བྱ་� རྩམ་པ་� རྫིིང་བུུ་� ཆུ་རྐ་�

རྟེེའུུ་� རྣ་ལོང་� རྩིིག་པ་� རྦབ་ཆུ་� ལྒང་ཕུུག་� ལྔ་བཅུ་�

ལྐུུགས་པ་� ལྒང་བཞུ་� ལྔ་བརྒྱ་� ལྕགས་ཀྱུུ་� ལྗོན་ཤིིང་� ལྟེེ་བ་�

ལྡུམ་ར་� ལྡེབས་རིིས་� ལུག་ལྤགས་� ལྦུུ་བ་� ཀོ་ལྷམ་� སྐར་མ་�

སྒེའུུ་ཁུུང་� སྔས་འབོལ་� གད་སྙིགས་� སྡིིངས་ཆ་� སྡེར་མོོ་� སྣ་ཁུུང་�

སྣག་བུུམ་� སྤོས་� སྨན་ཁང་� སྩལ་བ་�རྐུུབ་བཀྱག་�
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ཅ༽�����འབྲི་བ་དང་ཡང་ཡང་ཀློགས་

འདི་ག་རེེ་རེེེད་དམ་ དེ་ག་རེེ་རེེེད་དམ་

འདིི་

ལྒང་ཕུུག་�

རྔ་ཆེེ�ན་�

རྟགས་མ་�

རྩམ་པ་�

རྣ་ལོོང་�

སྣག་བུུམ་�

སྤོོས་�

ལྦུུ་བ་

རེེད་ དེེ་

ལྒང་བཞུུ་�

ལྕགས་ཀྱུུ་�

སྐར་མ་�

སྒེེའུུ་ཁུུང་�

སྔས་འབོོལ་�

རྨ་བྱ་�

རྡེེའུུ་�

རྔ་མོོང་�

རེེད་



50

ཡི་གེེ་རིིིགས་འདྲའིི་དགའ་ཚལ་

ཡ་བཏགས་བདུན་ ར་བཏགས་བཅུ་གཉིས་

ཀྱ་ཁྱ་གྱ་པྱ་ཕྱ་བྱ་མྱ་ ཀྲ་ཁྲ་གྲ་ཏྲ་ཐྲ་དྲ་པྲ་ཕྲ་བྲ་མྲ་སྲ་ཧྲ་

ཀྱ་ཁྱ་གྱ་པྱ་ཕྱ་བྱ་མྱ། ཀྲ་ཁྲ་གྲ་ཏྲ་ཐྲ་དྲ་པྲ་ཕྲ་བྲ་མྲ་སྲ་ཧྲ།

ལ་བཏགས་དྲུག་ ཝ་བཏགས་བཅུ་གཉིས་

ཀླ་���གླ་���བླ་���ཟླ་���རླ་���སླ་ ཀྭ་ཁྭ་གྭ་ཉྭ་དྭ་ཚྭ་ཞྭ་ཟྭ་རྭ་ལྭ་ཤྭ་ཧྭ་

ཀླ་གླ་བླ་ཟླ་རླ་སླ། ཀྭ་ཁྭ་གྭ་ཉྭ་དྭ་ཚྭ་ཞྭ་ཟྭ་རྭ་ལྭ་ཤྭ་ཧྭ།

ར་མགོ་བཅུ་གཉིས་ ལ་མགོ་བཅུ་

རྐ་རྒ་རྔ་རྗ་རྙ་རྟ་རྡ་རྣ་རྦ་རྨ་རྩ་རྫ་ ལྐ་ལྒ་ལྔ་ལྕ་ལྗ་ལྟ་ལྡ་ལྤ་ལྦ་ལྷ་

རྐ་རྒ་རྔ་རྗ་རྙ་རྟ་རྡ་རྣ་རྦ་རྨ་རྩ་རྫ། ལྐ་ལྒ་ལྔ་ལྕ་ལྗ་ལྟ་ལྡ་ལྤ་ལྦ་ལྷ།

ས་མགོ་བཅུ་གཅིག་

སྐ་སྒ་སྔ་སྙ་སྟ་སྡ་སྣ་སྤ་སྦ་སྨ་སྩ་ སྐ་སྒ་སྔ་སྙ་སྟ་སྡ་སྣ་སྤ་སྦ་སྨ་སྩ།
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མགོ་འདོོགས་བརྩེགས་གསུམ་སྦྱར་བའི་མིིིང་

བསྒྲིགས་� དབྱངས་

སློོབ་སྦྱོོང་ སྦྲང་རྩིི་ རྐྱང་ཁྲ་ རྐྱལ་རྩེེད་

སློབ་ཚན་དགུ་པ་

རྗེས་འཇུག་འདོགས་ཅན་

ཡང་འཇུག

ཚེག་
སྔོན་འཇུག་

མིིང་གཞིི་

དབྱངས་ མགོ་ཅན་

རྗེས་འཇུག་འདོགས་ཅན་

ཡང་འཇུག

ཚེག་སྔོན་འཇུག་

མིིང་གཞིི་
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汉语

རྒྱ་གྲམ་ རྒྱ་གླིིང་ རྒྱ་ཡིིག་ རྒྱང་ཤེེལ་�

སྤྲིི་གོོོར་ རྒྱན་ཆ་ རྒྱལ་མཚན་ རྒྱུུག་འགྲན་

ལེེགས་སྐྱེེས་ སྒྱུུ་མ་མཁན་ མེེ་སྒྱོོགས་ ལྷམ་སྒྲོོག་
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སྒྲོོན་མེེ་ སྤྱང་ཀིི་ སྤྱིི་སྤྱོོོད་རླངས་འཁོར་ སྤྱིིལ་བུུ་�

སྤྲ་ སྤྲིིན་པ་ སྤྲེེའུ་ སྦྲ་གུུར་

སྨྱུུག་མ་ གྲལ་སྒྲིིག་ སྦྱོོང་དེེབ་ རྒྱལ་དར་



54

སྐར་མ་ སྐྱ་ཀ་ སྐྱེེས་སྐར་ སྒྲུུང་དེེབ་

སྤྲང་པོ་ སྦྲང་མ་ ཞ་སྨྱུག་ སྨྱུག་གཞོག་
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སྦྱོང་ཚན་

ཀ༽��� གཤམ་གསལ་ཅ་དངོས་ཁག་གི་མིིང་ཤོོད་

ཁ༽��� སྔོན་རྗེས་དབྱངས་གསུམ་དང་�མགོ་འདོོགས་རྣམས་ངོས་འཛིིན་བྱོོས་

བརྩིིགས་� འཁྲུུངས་�

(� )

(� )

(� )
(� )

(� )

(� ) (� )

(� )(� )

(� )

(� )(� )

(� )
(� )
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ག༽��� ཀློག་པ་དང་འབྲིི་དགོོས་

༡� ཁྱོད་ལ་ག་རེ་ཡོོད་

ང་ལ་

རྩེད་ཆས་�

སྨྱུུ་གུུ་�

དཔེ་ཁུུག་�

སྨྱུག་གཞོག་�

འགྱིག་བསུུབ་

ཡོོད་ཀྱང་��ཁོ་ལ་དེ་མིིི་འདུག་

༢� ང་ལ་ག་རེ་མིི་འདུུག་

ཁྱེད་ལ་

རྐང་འཁོར་�

རྦག་རྦག་�

ཉལ་ཁང་�

འཛིིན་ཁང་�

རྔན་པ་

མེད་ཀྱང་��ཁོ་ལ་འདུག་
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སྦྱོང་བརྡར་

� ཡོོད་� མེད་� རེེད་� མ་རེད་�ཡིིན་� མིན་�འདུག་�མི་འདུག་

དེེབ་དེེ་ཁོོ་ལ་འདུག་�ང་ལ་ཡོད་�ཁྱེེད་ལཡོོད་དམ་

རིི་མོོོ་འདིིི་ང་ཚོོ�ར་མེེད་�ཁྱེེད་ཚོོ�ར་ཡོོད་དམ་�ཁོ་ཚོོ�ར་འདུག་

རྩེེད་ཆས་དེ་ངའིི་མིིིན་�ཁྱེེད་ཀྱིི་མ་རེེད་�ཁོོང་གིི་རེེེད་

སྨྱུུ་གུུ་འདིི་ཁོོོང་གིིི་མ་རེེད་�ཁྱེེད་ཀྱིིི་ཡིིིན་ནམ་�

དཔེེ་ཁུག་འདིི་ངའིིི་ཡིིིན་�སྨྱུག་གཞོག་དེ་ཁྱེེད་ཀྱིི་རེེེད་དམ་

སློབ་ཚན་བཅུ་པ་
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ནམ་མཁའ་ལ་ཟླ་བ་ཤར་འདུུག་�

ཟླ་བའིི་འཁྲིིས་ལ་སྤྲིིན་པ་མིི་འདུུག་

སྤང་ལ་མེ་ཏོོག་བཞད་འདུག་�

རྒྱ་སེ་མེེ་ཏོོོག་མིི་འདུུག་

འགྱིིག་བསུུབ་འདི་སུུའིི་རེེེད་དམ་�ཁྱོད་ཀྱིི་མིིིན་ནམ་

སུུ་ལ་ཐིིག་ཤིིང་ཡོོད་དམ་�ཐིག་ཤིིང་གཡར་རོགས་�
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སྦྱོང་ཚན་

ཀ༽�གཤམ་གསལ་རྣམས་བེད་སྤྱད་དེ་སྐད་ཆ་ཤོད་

ཡིིན་� མིིན་� རེེད་� མ་རེེད་� ཡོོད་� མེེད་� འདུག་� མི་འདུག་

རྐང་འཁོར་འདིི་ངའིིི་ �རྦག་རྦག་དེ་ཁོོང་གིི་

དེེབ་དེེ་ཁྱོོོད་ལ་ �སྨྱུུ་གུུ་འདི་ཁོོང་ལ་

དེ་ཉལ་ཁང་ �འཛིན་ཁང་འདིིའིིི་ནང་མིི་

རྔན་པ་འདིི་ངའིིི་ སྨྱུུ་གུུ་དེ་ངའིི་



60

ཁ༽�བར་སྟོངས་སྐོོངས་

ཡིིན་� འདུུག་� ཡོད་� མེད་� རེེད་

བསྟན་འཛིན་ལ་སྨྱུ་གུུ་ � ང་ལ་དེབ་

འབྲི་དེེབ་དེེ་ཁོོང་གིིི་ � ཞ་སྨྱུུག་འདི་ངའིིི་

འགྱིག་བསུུབ་འདི་ཁོོང་གིི་མ་ � ཁོོང་ལ་སྨྱུག་སྒམ་ཞིག་

ཁོ་ལ་ � ང་ལ་
�
�ཁྱོོད་ཀྱིི་ དམ་

ག༽�ཡང་ཡང་ཀློག་འདོན་གྱིིས་

སྐད་ཆ་བཤད་� འཛུམ་དམུལ་དམུུལ་ངང་སྐད་ཆ་བཤད་

གད་མོ་ཤོོོར་� དགའ་ལྷང་ལྷང་ངང་གད་མོ་ཤོོར་



61

དུུ་བ་འཕྱུུར་� སྔོ་ལྷོོག་ལྷོོག་ཏུ་དུུ་བ་འཕྱུུར་

ནང་དུ་བསྡད་� ཁུུ་སིམ་སིིམ་ངང་ནང་དུ་བསྡད་

སྤྲིན་པ་འཁྲིིགས་� སྤྲིན་པ་ལང་ལོང་དུ་འཁྲིིགས་

ཆར་པ་བབས་� ཆར་པ་ཤག་ཤག་ཏུུ་བབས་

རླུང་བུུ་ལྡང་� རླུང་བུུ་འུུར་འུུར་དུུ་ལྡང་

ཆུ་བོོ་བཞུར་� ཆུ་བོོ་ཤང་ཤང་དུུ་བཞུུར་



62

ང༽����རི་མོོོར་བལྟས་ནས་བར་སྟོང་སྐོོངས་

འགྲམ་� རྩེ་� ཟུུར་� འོག་� སྟེང་� བར་��

ཤིིང་སྡོོོང་ ལ་བྱ་ཞིག་འཕུུར་��ཤིང་སྡོོང་ ན་ཁྱིི་ཞིིིག་འདུུག་�

གཙང་པོའིིི་ ན་ཁང་པ་འདུག་�རི་གཉིིས་ ན་གཙང་པོ་བཞུུར་�

སྤང་ལྗོངས་ ན་མེ་ཏོོག་བཞད་�ལམ་གྱི་ ན་མི་ཞིིིག་འདུག་



63

སྡེ་ཁག་གི་མིིིང་

སྨན་ཁང་ སྦྲག་ཁང་ སློབ་གྲྭ་ ཚོོ�ང་ཁང་�

བཟོ་གྲྭ་ དགོན་པ་ གནམ་ཐང་�

སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ་



64

འགྲུལ་འཁོར་འབབ་ཚུུགས་ མེ་འཁོོར་འབབ་ཚུུགས་

སྦྱོང་ཚན་

ཀ༽��ཕན་ཚུན་འབྲེེལ་བ་ཡོོད་པ་རྣམས་མཐུུན་སྦྱོར་གྱིིས་

སྦྲག་ཁང་ སློབ་ཕྲུུག་

སྨན་ཁང་ བཟོ་པ་

སློབ་གྲྭ་ འཕྲིན་ཡིིག་

བཟོ་གྲྭ་ སྨན་པ་



65

དགོན་པ་ གནམ་གྲུུ་

གནམ་ཐང་ གྲྭ་པ་

ཚོོ�ང་ཁང་ སྤྱི་སྤྱོོོད་རླངས་འཁོར་

འགྲུུལ་འཁོར་འབབ་ཚུུགས་ མེ་འཁོོར་

མེ་འཁོོར་འབབ་ཚུུགས་ ཚོང་ཟོོོག་



66

ཁ༽�� རི་མོོར་བལྟས་ནས་སྐད་ཆ་ཤོོད་

རིི་བོོོང་
ཙིི་ཙིིི་

ཁྱིི་
ཞིི་མིིི་

སྤྲེེའུུ་

བཀྲ་ཤིིས་

སྒྲོོལ་མ་

བསྟན་འཛིིན་



67

ལས་རིགས་དང་མི་

ཞིིང་པ་ འབྲོོག་པ་ དགེེ་རྒན་

སྨན་པ་ མ་བྱན་ དམག་མི་

སློབ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ་



68

ཉེེན་རྟོོག་པ་ སྦྲག་པ་ ཚན་རིིག་པ་

བཟོོ་པ་ ཚོོ�ང་པ་ ཁ་ལོོ་བ་

སྨན་ཞབས་པ་ ཚེམ་བུ་བ་ རི་མོོ་བ་



69

སྦྱོང་ཚན་

ཀ༽�རིི་མོོར་བལྟས་ནས་མིང་བྲིིིས་



70

ཁ༽����སློོབ་ཚན་ལ་བལྟས་ཏེ་གཤམ་གསལ་རྣམས་ཀློོག་འདོོན་གྱིིས་

ཞིང་པས་བཙས་མ་བརྔ་� འབྲོོག་པས་ནོར་ལུག་འཚོ་

དགེ་རྒན་གྱིས་སློོབ་ཁྲིིད་གནང་� སྨན་པས་ནད་པར་གཟིགས་

མ་བྱན་གྱིས་ཁ་ལག་བཟོ་� དམག་མིི་ཡིིིས་རུ་སྒྲིིག་གནང་

ཉེན་རྟོོག་པས་བདེ་འཇགས་ལ་ལྟ་� སྦྲག་པས་ཡིི་གེེེ་སྐྱེེེལ་

ཚན་རིིག་པས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་� བཟོོ་པས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་

ཚོང་པས་རྔན་པ་འཚོང་� ཁ་ལོོ་བས་སྣུམ་འཁོར་གཏོོང་

ཚེམ་བུུ་བས་གྱོན་གོོས་ཚེམ་� རིིི་མོོོ་བས་རིི་མོོོ་འབྲིིི་�

སྨན་ཞབས་པས་ནད་ཐོ་བསྣམས་ཏེ་� ནད་པ་ལ་བལྟ་བར་འགྲོ་



71

ཁ་བརྡ་�༢

རྒན་ལགས་�ཉིན་གུང་བདེ་ལེེགས་

ཉིན་གུང་བདེ་ལེེགས་�བཀྲ་ཤིས་ལགས་

རྒན་ལགས་�ང་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིིག་

ཡོད་�ཞུས་ན་འགྲིག་གམ་

�ཡིན་དང་ཡིིན་��གསུུངས་དང་

སློབ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་



72

�འོོ་�འདིི་རིིི་མོོོ་ལ་བལྟས་ནས་ཕར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཡིིི་གེེ་

ལ་ཐིིག་འཐེེན་ན་འགྲིག་གིི་རེེེད་�ཤེེས་སོོང་ངམ་�

ཤེས་སོོང་�རྒན་ལགས་

རྗེས་མ་མི་ཤེེས་པ་ཡོོད་ན་ང་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་ཨང་�����

ལགས་སོ་�རྒན་ལགས་ཐུུགས་རྗེ་ཆེེ�་

སྦྱོང་ཚན་དང་པོ་དེེ་ག་འདྲ་བྱས་ནས་འབྲི་དགོོས་སམ་

སློབ་མ་

བཟོ་པ་

གྲྭ་པ་

སྨན་པ་



73

མི་འདིིི་ཡིིིས་ག་རེེ་བྱེེད་ཀྱིིི་འདུག་

འདིི་ཤྭ་བ་སྐེ་རིིིང་རེེེད་དམ་�ག་རེེ་བྱེེེད་ཀྱིིི་འདུག་

མི་དེེ་གཉིིས་ཀྱིིས་ག་རེ་བྱེེད་ཀྱིིི་འདུག་

ཕ་གི་ཡིིི་སེེམས་ཅན་དེ་ག་རེ་རེེད་�ཅིི་བྱེེད་ཀྱིིི་འདུག་

བསམ་གཞིག་གྱིིས་



74

སློབ་ཕྲུུག་ཕོ་མོོ་གཉིིས་ཀྱིིིས་

ཙི་ཙིིིར་ཡིིི་གེེེ་བསླབ་སོོང་

ཨ་ཙི་ཡ་མཚན་ཅན་ལ་

ཙི་ཙིིིས་ཀློོག་འདོོན་བྱས་སོོང་



75

ལྡོག་ཕྱོོགས་

ཆེན་པོོ་ ཆུང་ཆུང་

རིང་པོོ་ ཐུུང་ཐུུང་�

དཀར་པོ་ ནག་པོ་�

སྟེང་ འོག་�

སློབ་ཚན་བཅུ་བཞི་པ་



76

མང་པོ་ ཉུུང་ཉུུང་�

ཚ་པོ་ གྲང་མོ་�

རྒྱགས་པ་ སྐམ་པོ་��

ཕོ་ མོ་�

གསར་པ་ རྙིང་པ་�

གྱེན་ ཐུར་�



77

སྦྱོང་ཚན་

ཀ༽����རི་མོོར་བལྟས་ནས་ལྡོག་ཕྱོོགས་ཀྱིི་མིིིང་བྲིིིས་



78



79

ཁ༽��གོོང་གིི་ལྡོོོག་ཕྱོོགས་རྣམས་མཉམ་དུ་བྲིས་ཏེ་ཀློོགས་

ཆེེ�ན་པོོ་ ཆུུང་ཆུུང་ ཆེ་ཆུང་

རིང་པོོ་ ཐུུང་ཐུུང་

དཀར་པོ་ ནག་པོ་

མང་པོ་ ཉུུང་ཉུུང་

ཚ་པོ་ གྲང་མོ་

གསར་པ་ རྙིང་པ་

སྟེང་ འོག་

ཕོ་ མོ་

གྱེན་ ཐུུར་



80

ལྟོོས་དང་� སློབ་ཕྲུུག་བུུ་དང་�བུུ་མོ་ག་ཚོད་འདུག་གམ་

རྒན་ལགས་ཀྱིས་སློོབ་ཁྲིིད་གནང་

སློབ་ཕྲུུག་ཚང་མས་ཡག་པོ་ཉན་
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ཕྱོགས་བཞི་�

��ཤར་ཕྱོགས་� ལྷོ་ཕྱོོགས་� ནུབ་ཕྱོགས་� བྱང་ཕྱོགས་

ཞོོགས་པ་ཉི་མར་ཁ་གཏད་ན་

མདུུན་ནི་ཤར་དང་རྒྱབ་ནི་ནུུབ་

གཡས་ནི་ལྷོོ་དང་གཡོན་ནིི་བྱང་

ཤར་ལྷོ་ནུུབ་བྱང་ཁ་ཕྱོགས་གསལ་

སློབ་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ་
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སྦྱོང་ཚན་

ཀ༽��� དྲི་བར་ལན་ཐོབས་

༡� ཕྱོགས་བཞི་ནིིི་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ་

༢� ཞོགས་པ་ཉི་མར་ཁ་གཏད་ན་གང་ཤེས་སམ་

༣� ནུབ་ཀྱི་ལྡོོག་ཕྱོོགས་གང་རེད་དམ་

༤� ཉི་མ་ནུབ་སའི་ཕྱོོགས་དེ་གང་ཡིིན་ནམ་

ཁ༽��� བར་སྟོང་སྐོོངས་

དགོང་དྲོོ་ཉིི་མ་ལ་ཁ་གཏད་ན་� མདུན་ནི་ དང་� རྒྱབ་ནིི་
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���
གཡས་ནི་�

�
དང་�གཡོན་ནིི་�

ག༽��� སློབ་གྲྭའི་ཕྱོོགས་བཞི་ངོོོས་འཛིིན་བྱོོས་

བྱང་ནས་ཡོང་བའིི་གཙང་པོོ་

ལྷོ་ཡིི་རྒྱ་མཚོར་བཞུར་སོང་

ཤར་ནུུབ་ཡུུལ་གྲུུ་ཀུུན་གྱི་

ཤ་རུུས་གདུུང་རྒྱུུད་གཅིག་པའིི་

གངས་ཅན་བོད་མིི་རྣམ་པ་

རང་ཡུུལ་ཕྱོགས་ལ་བཞུད་འགྲོ་
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ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་ས་

ཕལ་སྐད་ ཞེ་ས་

ལག་པ་ ཕྱག་

ལག་པར་བཟུང་ནས་སོང་ ཕྱག་ལ་བསྣམས་ནས་ཕེབས་

མགོ་ དབུ་

ཞྭ་མོ་མགོ་ལ་གྱོོན་� དབུུ་ཞྭ་དབུུ་ལ་མནབས་

མིག་ སྤྱན་

སློབ་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ་
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མིག་གིིས་བལྟས་ སྤྱན་གྱིས་གཟིིགས་

སྣ་ ཤངས་

སྣ་ཐ་འཐེན་ ཤངས་ཐ་བཞེས་

རྣ་བ་ སྙན་

རྣ་བས་ཉན་ སྙན་གྱིས་གསན་

སྐྲ་ དབུུ་སྐྲ་

སྐྲ་བཀྲུས་ དབུུ་སྐྲ་བསིལ་



86

སྦྱོང་ཚན་

ཀ༽��ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའིིི་དབྱེེེ་བ་ཕྱེེས་

ལྕེ་� རྣ་བ་� སྙན་� དབུ་སྐྲ་� ཞབས་� ཤངས་�

སྣ་� ཚེམས་� ལྗགས་� སྐྲ་� སོ་� རྐང་པ་�

ཁ༽�ཕལ་སྐད་ཀྱི་ཞེེ་ས་གསུངས་

ལག་པར་བཟུང་ནས་སོང་� ཞྭ་མོ་མགོོ་ལ་གྱོོན་

མིིག་གིིས་བལྟས་� རྣ་བས་ཉན་



87

ག༽��ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའིི་བར་ལ་ཐིག་གིིས་སྦྲེེལ་དགོོས་

འགོ་ཁྲིིད་ ལྗགས་

མིག་ཆུ་ དབུ་ཁྲིད་

རྣ་རྒྱན་ སྙན་རྒྱན་

ལྕེ་ སྤྱན་ཆབ་

ཤངས་ཐ་མཆོད་པ་མ་གནང་� ཞལ་ཟས་ལྗགས་བྲོ་གཟིགས་དང་

དབུུ་སྐྲ་དབུུ་ལ་བཅིངས་ནས་� གསུུང་གཞས་སྙན་ལ་ཕུུལ་ཆོག་



88

ང༽��ཕན་ཚུན་སྦྱར་ཏེ་ཡང་ཡང་ཀློགས་

ངས་

ལག་པ་�

སོ་

སྐྲ་�

རྐང་པ་

བཀྲུས་པ་ཡིན་

ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་

ཕྱག་�

ཚེམས་�

དབུུ་སྐྲ་�

ཞབས་

བསིལ་གནང་སོོང་
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ཁ་བརྡ་�༣

ཨ་མ་ལགས་�ང་རང་སླེབས་ཡོོད་

བུུ་�དེ་རིིང་འཕྱིི་པོོ་འདིི་འདྲ་ག་རེ་ཡིིིན་ནམ་

སང་ཉིན་རྩེེད་རིིིགས་འགྲན་སྡུར་ཉིིན་

མོ་ཡིིན་སྟབས་�འཕྱི་པོོ་ཆགས་སོོང་

སློོབ་ཕྲུུག་ཚང་མ་འཕྱིི་པོོ་བསྡད་པ་རེད་དམ་

སློབ་ཚན་བཅུ་བདུན་པ་



90

འོ་ན་�ཁྱེད་རང་རྩེད་མོོ་གང་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནམ་

ང་རང་རྒྱུག་ཤར་འགྲན་སྡུར་ནང་ཞུུགས་པ་ཡིན་

རྩེད་རིིགས་འདྲ་མིན་ནང་ཞུགས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོོ་རེེད་དེེ་�

སློོབ་ཚན་གཞན་ལ་འཐུུས་ཤོར་མ་གཏོང་ཨང་����

ལགས་སོ་�ཨ་མ་ལགས་�

མ་རེད་�འགྲན་བསྡུར་ནང་ཞུགས་མཁན་

རྣམས་ལས་སྡོད་མིི་དགོོས་
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གཞན་ཕན་

�ཉིིན་ཞིིག་�གྲོོག་མ་ཞིིག་ཆུ་ཡིི་ནང་དུུ་ལྷུུང་ནས་�ཆུ་ཡིས་ཡར་འཁུུར་མར་

འཁུུར་བྱེད་སྐབས་�སྐྱ་ཀ་ཞིག་གིིས་མཐོོང་བ་རེད་

སློབ་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ་

༤

༡ ༢ ༣

༥ ༦

༡
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�སྐྱ་ཀས་ལམ་སང་ལོ་མ་ཞིིག་ཆུུའིི་ནང་དུུ་འཕངས་�

�གྲོོག་མས་ལོ་མར་འཐམས་ནས་ཆུུ་ཁར་ཐོོན་པ་རེད་�

�ཡང་ཉིིན་ཞིིིག་� རྔོོན་པ་ཞིིག་གིིས་སྐྱ་ཀ་ལ་མེ་མདའ་འཕེན་གྲབས་བྱེེད་

བཞིིན་ཡོོད་�

�སྐབས་དེར་� གྲོོག་མས་མཐོང་བ་དང་� ལམ་སང་རྔོན་པ་དེའིིི་འགྲམ་དུ་ཕྱིན་

ནས་�རྐང་པའི་ཉྭ་རིིིལ་ལ་སོོ་ཤུགས་ཆེན་པོོས་བཏབ་�

�རྔོོན་པ་དེེ་ཡིིིས་“ཨ་ཚ་”�ཞེས་སྐད་ངན་ཤོར་ཏེེ་�ལག་གི་མེེ་མདའ་ས་ལ་

ཟགས་�དེར་བརྟེེན་�སྐྱ་ཀ་ཉེེན་ཁ་ལས་ཐར་ནས་�གྲོོག་མ་ལ་ཐུགས་རྗེ་

ཆེ་ཞུུས་པ་རེད་

༥

༦

༤

༣

༢
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གཞན་ལ་ཕན་པ་བྱས་ན་

རང་ལ་འབྲས་བཟང་སྨིན་ཡོོང་

ཉམ་ཆུུང་གྲོག་མ་ཞིག་གིིས་

སྐྱ་ཀའི་ཚེ་སྲོོོག་བསྐྱབས་སོང་

སྦྱོང་ཚན་

ཀ༽��� ཁོང་ཚོོ�ས་ག་རེེ་གནང་གིི་འདུག་



94
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ཁ༽��� མཐུུན་སྦྱོར་བྱས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཀློོགས་

ངས་�

གུུས་པས་�/ གུུས་མོོས་�

ཕྲན་གྱིིས་�

ཁོོ་བོོས་�/ ཁོོ་མོོས་�

ཁོོང་གིིས་�

བཀྲ་ཤིས་ཀྱིིིས་�

སྒྲོོལ་མས་�

གཡང་འཛོོམས་ཀྱིིས་

འོོ་མ་བཏུང་བ་�/ ཞ་ཉེ་བཞུུས་པ་�

རྩེད་མོོ་རྩེེས་བ་�/ ལ་ཕུུག་གཏུུབས་པ་�

ཐུུག་པ་བསྐོལ་བ་�/ ཁང་པ་བརྩིགས་པ་�

ཡིི་གེེ་བྲིིིས་པ་�/ �བོོད་ཡིིག་བསླབས་པ་�

གཞས་ཉན་པ་�/�ཞྭ་མོ་གྱོོན་པ་�

སྐེ་རགས་བཅིིངས་པ་�/�དེེབ་བཀླགས་པ་�

ཅ་ལག་ཉོོས་པ་�/ སྒྲོག་ཙེ་ཕྱིིིས་པ་�

སྐད་ཆ་བཤད་པ་

ཡིིན་�

རེེད་
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ང་རང་

ང་རང
་གིི་
ནང་
མིི་

ངའིི་ཁྱིིིམ་ཚང་ལ་ནང་མི་� ཡོད་�

ངའིི་ཨ་ཕ་ལགས་ �

དང་�ཨ་མ་� ཡིན་

ངའིི་ཁྱིིིམ་གྱིི་སྤུུན་མཆེད་རྣམས་ལས་རྒན་ཤོོས་

ནིི་ �དང་�ཆུང་ཤོས་ནིི་

� ཡིིན་

ཨ་ཕ་ལག
ས་

གཅེན་པོོ་

གཅུང་པོ་ གཅུང་མོོ་

གཅནེ་མོོ་

ཨ་མ་ལགས་

རྨོ་བོོ་ལགས་སྤོ་པོོ་ལག
ས་
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ཁྲུུང་ཁྲུུང་དཀར་པོ་གསུུམ་

�

� ཉིིན་གུུང་ཞིིག་ལ་� ཁྲུུང་ཁྲུུང་དཀར་པོ་གསུུམ་གྱིིས་རྫིིང་བུུའིི་ནང་ནས་ཉ་མང་པོ་

བཟུུང་ཞིང་� ཉ་ཤ་རྒྱགས་ཚད་ཟོོས་ཚར་རྗེས་� ལྷག་མ་རྣམས་ས་འོག་ཏུུ་སྦས་ནས་� སང་

ཉིིན་ཟ་དགོོས་བསམས་པ་རེད་

� དེེ་ནས་� ཁྲུུང་ཁྲུུང་ཀ་པས་

ནམ་མཁའི་ཉིིི་མ་ལ་བལྟས་

བལྟས་ནས་� ཉ་ཤ་ཉི་མའིི་

སློབ་ཚན་བཅུ་དགུ་པ་
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འོོག་ཏུུ་སྦས་� ཁྲུུང་ཁྲུུང་ཁ་པས་བར་སྣང་ཁམས་ཀྱི་སྤྲིིིན་པ་ལ་བལྟས་བལྟས་ནས་� ཉ་ཤ་

སྤྲིིན་དཀར་གྱི་འོོོག་ཏུ་སྦས་� ཁྲུུང་ཁྲུུང་ག་པས་རྫིང་བུུའིིི་འགྲམ་གྱི་ལྕང་སྡོོང་ལ་བལྟས་བལྟས་

ནས་�ཉ་ཤ་ལྕང་སྡོང་གིི་འོོོག་ཏུུ་སྦས་པ་རེད་

� སང་ཉིན་�ནམ་ལངས་ནས་�ཉི་མ་ཤར་བ་དང་�ཁྲུུང་

ཁྲུུང་གསུུམ་གཉིད་ལས་སད་པ་རེད་�གཉིད་

ལས་སད་དུས་གྲོོད་ཁོོག་

ཀྱང་ལྟོོགས་ཀྱིི་ཡོོོད་སྟབས་� ཁ་སང་སྦས་པའི་ཉ་ཤ་ཡིིད་ལ་

ལྷང་ལྷང་དྲན་

� ཁྲུུང་ཁྲུུང་ཀ་པ་ཉི་མའིི་ཕྱོོགས་སུུ་འཕུུར་� ཁྲུང་ཁྲུུང་ཁ་པ་
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སྤྲིིན་དཀར་ཡོད་པའིི་ཕྱོོགས་སུུ་འཕུུར་�ཁྲུུང་ཁྲུུང་ག་པ་རྫིང་བུུའིི་འགྲམ་གྱི་ལྕང་སྡོོང་ཡོོད་སར་

འཕུུར་ཏེ་�ཉ་ཤ་འཚོལ་ཏུ་ཕྱིིན་

� གྲོགས་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚོ་��ཁྱེད་ཚོོ�ས་བལྟས་ན་���ཁྲུུང་ཁྲུུང་གང་གིས་རང་གིིས་སྦས་

པའིི་ཉ་ཤ་རྙེེད་ཐུུབ་བམ་



100

ཀློག་སྦྱོོང་�༡

སྤོ་པོོ་�

རྨོོ་མོོ་�

ཨ་མ་�

ཨ་ཕ་�

ཨ་ནེ་�

ཨ་ཞང་�

ཨ་ཁུུ་�

གཅེན་པོོ་�

གྲོོགས་པོོ་

ལགས་ཀྱིིས་�

ལགས་

འཛུམ་དམུུལ་དམུུལ་ངང་བཀའ་མོལ་གནང་�

དགའ་ལྷང་ལྷང་ངང་གད་མོ་ཤོོར་�

ཁུུ་སིམ་སིིམ་ངང་ནང་དུ་བསྡད་
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ཀློག་སྦྱོོང་�༢

ཁ་བཤད་ཆུུ་ཡི་ལྦུུ་བ་� ལག་ལེན་གསེར་གྱིི་ཐིིིགས་པ་

དཀའ་བའི་ལས་མ་བྱས་ན་� ཞིམ་པོོའིིི་ཟས་མིི་ཐོོོབ་

ཀུུན་ལ་ཕན་པའི་སེེམས་དགོོས་� གྲོགས་དང་མཐུུན་པའི་ཚིིིག་དགོོས་

ཡ་རབས་མ་རབས་སྤྱོད་པའི་ཤེེེས་� ཕ་ཡུུལ་གང་ཡིིན་སྐད་ཀྱིི་ཤེེས་

གཅིིག་ལ་མ་འགྲིག་ན་གཞན་གྱི་སྐྱོོན་� ཀུུན་ལ་མ་འགྲིག་ན་རང་གི་སྐྱོོོན་

བརྒྱ་ཐམ་པའིི་གྲལ་འགོོར་མ་སླེབས་ཀྱང་� སྟོང་ཐམ་པའི་གྲལ་མཇུག་ཏུ་མ་ལུུས་

བསམ་བློ་སྔོོན་ལ་བཏང་ན་མཁས་པ་ཡིན་� འགྱོད་པ་རྗེས་ནས་སྐྱེས་ན་བླུན་པོ་ཡིིིན་

མིི་ངན་པར་དབང་ཐོབ་ན་� རྩྭ་སྔོན་པོོ་མེེར་བསྲེེགས་

ནང་བཀྲ་མ་ཤིས་ན་� ཕྱི་དོོོན་མིི་འགྲུུབ་
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ཡི་གེེ་རིིིགས་འདྲའིི་དགའ་ཚལ་

རྐྱ་�རྒྱ་�རྨྱ་�སྐྱ་�སྒྱ་�སྤྱ་�སྦྱ་�སྨྱ་�སྐྲ་�སྒྲ་�སྤྲ་�སྦྲ་�སྨྲ་�སྣྲ་

རྐྱ་རྒྱ་རྨྱ་སྐྱ་སྒྱ་སྤྱ་སྦྱ་སྨྱ་སྐྲ་སྒྲ་སྤྲ་སྦྲ་སྨྲ་སྣྲ།

རྐྱེ་�རྐྱོོ་�རྒྱུུ་�རྒྱེེ་�རྒྱོོ་�སྐྱིི་�སྐྱུུ་�སྐྱེེ་�སྐྱོོ་�སྒྱིི་�སྒྱུུ་�སྒྱེེ་�སྒྱོོ་

རྐྱེ་རྐྱོ་རྒྱུ་རྒྱེ་རྒྱོ་སྐྱི་སྐྱུུ་སྐྱེ་སྐྱོ་སྒྱི་སྒྱུུ་སྒྱེ་སྒྱོ།

སྤྱིི་�སྤྱུུ་�སྤྱོོ་�སྦྱོོ་�སྨྱུུ་�སྨྱོོ་�སྐྲུུ་�

སྤྱི་སྤྱུུ་སྤྱོ་སྦྱོ་སྨྱུུ་སྨྱོ་སྐྲུུ།

སྐྲུུ་�སྐྲོོ་�སྒྲུུ་�སྒྲེེ་�སྒྲོོ་�སྦྲུུ་�སྤྲུུ་�སྤྲིི་�སྤྲེེ་�སྤྲོོ་�སྦྲོོ་�སྦྲུུ་�སྨྲིི་�སྨྲེེ་�སྨྲོོ་

སྐྲུུ་སྐྲོ་སྒྲུ་སྒྲེ་སྒྲོ་སྦྲུུ་སྤྲུུ་སྤྲི་སྤྲེ་སྤྲོ་སྦྲོ་སྦྲུུ་སྨྲི་སྨྲེ་སྨྲོ།
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དབུ་ཅན་གྱི་ཡིག་གཟུགས་འབྲི་སྟངས།
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༄༅་།�ཀ་�ཁ་�ག་�ང་

ཅ་� ཆ་� ཇ་� ཉ་� ཏ་�ཐ་� ད་� ན་
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པ་� ཕ་� བ་� མ་� ཙ་�ཚ་� ཛ་� ཝ་

ཞ་� ཟ་� འ་� ཡ་� ར་�ལ་� ཤ་� ས་
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