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རིགས་མཐུན་ཐ་སྙད་

(ཁག་གསུམ་)

ཐོོོག་མར་སློོོབ་འགོོོ་ཚུགས་པ་དང།  རང་རེེ་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོོོས་པ་ནིི་སྐད་ཡིིག་

སློོོབ་དེེབ་སློོོབ་སྐབས་སྐད་ཡིིག་རང་བསླབ་དགོོོས།  དཔེེར་ན།  ཚོན་མདོོོག་ལྟ་བུའིི་སློོོབ་ཚན་

ལ་མཚོན་ན།  ཚོན་མདོོོག་རེེ་རེེའིི་མིིང་གིི་ཀློོོག་སྟངས་དང།  དག་ཆ།  ཚིིག་གྲོོོགས་ཇིི་ལྟར་

བཟོོོ་བ་དང།  བརྗོོོད་པ་བསྲིིང་ཚུལ་བཅས་བེེད་སྤྱོོོད་གཏོོོང་སྟངས་ངོོོ་འཕྲོོོད་པ་བྱེེད་དགོོོས།  

དེེ་མིིན་ཚོན་གང་དང་གང་འདྲེེས་ན་མདོོོག་འགྱུར་བ་དང།  ཚོན་གྱིི་གྲུབ་ཆ་སོོོགས་ངོོོ་སྤྲོོོད་རྒྱུ་

དེེ་གལ་ཆེེ་བ་མིིན།

 རིིགས་མཐུན་ཐ་སྙད་འདིི་བཞིིན་ཚན་ཆུང་གསུམ་དུ་ཕྱེེས་ཡོོོད།  ཚན་པ་རེེར་སློོོབ་

ཚན་རེེའིི་བོོོངས་ཚད་ཡོོོད་པས་དེེ་ལུགས་ཀྱིིས་སློོོབ་ཚན་འཆར་འགོོོད་གནང་དགོོོས།

 རིིགས་མཐུན་ཐ་སྙད་ཀྱིི་སློོོབ་ཚན་འདིི།  འོོོག་མ་རྣམས་གོོོང་མའིི་སྦྱོོོང་བརྡར་དུ་སོོོང་

ཡོོོད་ན་སློོོབ་ཁྲིིད་སྐབས་ཐུགས་ལ་འཇོོོག་དགོོོས།

སློོོབ་ཚན་དང་པོོོ་
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དམར་སྨུུག་

ཙོོ ང་ སེེའུུ་ མཁལ་ཞོོ་
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༢.  དབྱིབས་

སྒོོར་སྒོོར་ ཟླུམ་པོོ་ ཟླ་གམ་ གྲུུ་བཞིི་ཁ་གང་མ་
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13

དང་པོོ་  ཚིིག་སྒྲུབ་བཟོོས་

ཟླུམ་པོོ་ ཟླ་གམ་ ཤོ་གཟུགས་ ཟུར་གསུུམ་

སྙུུང་ཟླུམ་ འཇོོང་པོོ་ ཀ་ཟླུམ་

གཉིིས་པ་  དཔེེ་བསྟན་པ་བཞིན་དབྱིིབས་སོོ་སོོོ་དང་མཐུན་པའིི་དངོོོས་པོོོ་

ཞིིིག་སྦྱར་དགོས་

ཨ་ལོང་སྒོོར་སྒོོར་

ཟླུམ་པོོ་ ཟླ་གམ་ གྲུུ་བཞི་ ཤོོ་གཟུུགས་ ཟུུར་གསུུམ་   

ལེེབ་མོོོ་ གྲུུ་བཞིི་ནར་མོོ་ སྙུུང་ཟླུམ་ འཇོོང་པོོ་ 

ནར་མོ་

སྦྱོོོང་ཚན་
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14
འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

གསུུམ་པ་  ཚན་ཆུང་གསུུམ་པའི་རོོོལ་ཆ་རྣམས་དབྱིབས་ཇིི་ལྟར་ཡིིན་

མིིན་ངོོོས་འཛིིན་བྱེེེད་དགོོོས་

(ཕྲུུ་གུུ་སོོ་སོོས་མཐོོང་སྣང་བཞིན་ངོོོས་འཛིིན་བྱས་ན་འགྲིག་)

དམིིགས་བསལ་གྱི་བྱེེེད་སྒོོོ་

དགེེ་རྒན་གྱིས་དབྱིིབས་འདྲ་མིན་གྱིི་དངོོོས་ཆས་འཚོལ་སྒྲུབ་བྱས་ནས་ཕྲུུ་

གུུ་རྣམས་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེེེད་དུུ་ཆུུགས་
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རིིགས་མཐུན་ཐ་སྙད་
15

༣.  རོོལ་ཆ་

སྦུུབ་ཆལ་ རྔ་ སིིལ་སྙན་ ཏིིང་ཤགས་

སྒྲ་སྙན་ པིི་ཝང་ ཨོོོག་ལེེན་ གླིིང་བུུ་

རྒྱ་གླིིང་ དུུང་ཆེེ ན་ དྲིིལ་བུུ་ ཌ་མ་རུུ་
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འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

སྦྱོོོང་ཚན་

དང་པོོ་  ཡང་ཡང་ཀློག་འདོན་གྱིས་

 (འབུུད་    བརྡུང་  དཀྲོོལ་)

གླིིང་བུུ་འབུུད་ ལྗགས་གླིིང་འབུུད་ དུུང་ཆེན་འབུུད་

རྔ་བརྡུང་ ཏིིང་ཤགས་བརྡུང་ སྦུུབ་ཆལ་དཀྲོོལ་

སིིལ་སྙན་དཀྲོོལ སྒྲ་སྙན་དཀྲོོལ་ ཨོོག་ལེེན་དཀྲོོལ་

པིི་ཝང་དཀྲོོལ་ ཌ་མ་རུུ་དཀྲོལ་ དྲིིལ་བུུ་དཀྲོོལ་
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རིིགས་མཐུན་ཐ་སྙད་
17

བརྡུ  ང་
འབ ད་

བཏང་དཀྲ ོོོ  ལ
་

གཉིིས་པ་  བྱ་ཚིག་རྣམས་བེེེད་སྤྱོོོད་དང་མཐུུན་པར་ལྒང་ཕུུག་ནང་བྲིས་

སྦུུབ་ཆལ་  སྒྲ་སྙན་  གླིིང་བུུ་  ཏིིང་ཤགས་  རྒྱ་གླིང་  རྔ་  ཌ་མ་རུུ་  གཞས་

 

 སྤྱིའིིི་སྦྱོོོང་ཚན་

འབུུ་སྲིན་རྣམས་ཀྱི་ཁ་དོོག་དང་  དབྱིབས་  སྒྲ་སྐད་ཇིི་ལྟར་ཡིིན་པ་ངོོས་

འཛིིན་བྱེེེད་དགོོས་
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འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

(འདིིར་སྒྲ་སྐད་ཞེེས་པ་ནིི་འབུ་སྲིིན་དེེའིི་གཤོོོག་པ་སོོོགས་ཀྱིི་སྒྲ་གང་ཞིིག་གོོོ་བ་དེེར་ངོོོས་འཛིིན་བྱས་ན་འགྲིིག   མ་

ཟད་ཁ་དོོོག་དང།  དབྱིིབས་ཕྲུ་གུ་སོོོ་སོོོས་ངོོོས་འཛིིན་བྱེེད་སྟངས་མིི་འདྲ་བ་ཡོོོང་སྲིིད་པ་ཡིིན།)

སྦྲང་ནོོར་བུུ་ སྦྲང་ནག་ ཕྱེེ་མ་ལེེབ་ འབུུ་བླ་མ་མ་ཎིི་

ཆ་ག་པ་ གྲོོག་མ་ སྡོོམ་ སྡིིིག་པ་རྭ་ཙ་

སྡིིག་སྲིིན་ རྨིིགས་པ་ རྩངས་པ་སྒལ་རལ་ སྦལ་པ་
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གསོོོམ་སྡོོོང་དང་  གྲུབ་ཐོོོབ་
19

གསོམ་སྡོང་དང་  གྲུབ་ཐོབ་

 སྔོོན་གྲུུབ་ཐོབ་ཅིིག་  ནང་ལ་ལོག་ཡོང་བའི་ལམ་བར་དུུ་

ཆར་པ་བབས་  ཆར་ཤུགས་ཆེེ ་བས་ཁོོང་གིིས་གཡས་གཡོོན་དུུ་

གབ་ས་ཞིིག་ཡོོད་མེེད་ལ་བལྟས་པས་  ཡིད་དུ་འོོང་བའིི་གསོོམ་

སློོོབ་ཚན་གཉིིས་པ་

གྲུུབ་ཐོོབ་ གསོོམ་སྡོོང་ ཉིི་ཟེེེར་ སང་ཞོོགས་

དྲིིན་ལན་  ཡིད་དུ་འོོང་ ཁས་ལེེན་ ཆར་གཡོོལ་
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20
འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

སྡོོོང་ཞིིག་ཡོོད་པ་མཐོོང་  ཁོོང་མགྱོོགས་པོོར་རྒྱུུག་ནས་གསོོམ་

སྡོོང་འོོག་ཏུ་ཆར་གཡོལ་བྱས་

 ཆར་ཐག་ཆོད་རྗེེེས་ ཁོོོ་རང་ཆར་པས་བངས་མེད་པ་མཐོང་

བས་ཧ་ཅང་དགའ་སྟེ་  གསོོམ་སྡོོང་ལགས་ ང་ལ་ཕན་ཐོགས་

གནང་བར་ཐུུགས་རྗེ་

ཆེེ ་  ངས་དྲིིན་ལན་

འཇལ་བའིི་ཆེེེ ད་ཁྱེེེད་

ཀྱིིི་འདོོོད་པ་བཞིི་བསྒྲུུབ་

རྒྱུུ་ཡིིིན་ ཞེེེས་ཁས་

ལེེན་བྱས་
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གསོོོམ་སྡོོོང་དང་  གྲུབ་ཐོོོབ་
21

 གསོོམ་སྡོོང་གིི་ལོོོ་མ་ཁབ་ནང་བཞིིན་ཡོོད་པ་དེེར་  བྱིིའུུ་

ཚང་བཟོོ་མིི་ཐུབ་པས་ཁོ་སེེམས་པ་སྐྱོོ་བཞིིན་ཡོོོད་སྟབས་  ཁོོས་

ང་ལ་སྡོོང་པོོ་གཞན་དང་འདྲ་བའི་སྔོོོ་ལྗང་ཅན་གྱི་ལོོོ་མ་དགོོས་

ཞེེས་བཤད་

 སང་ཞོགས་ཁོོའིི་

རེེེ་བ་དེེ་ཡོོོངས་སུུ་གྲུུབ་  

འོོན་ཀྱང་དེེ་མ་ཐག་ར་

ཞིིག་ཡོོང་ནས་ལོོ་མ་

ཆ་ཚང་བཟས་

ཡང་ཁོོས་  ཀྱེེ་ གྲུུབ་
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འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

ཐོོབ་མཆོོ ག་  ར་ཡིས་

གསེེར་གྱིི་ལོོོ་མ་མིི་ཟ་

བས་  ང་ལ་གསེེར་གྱིི་ལོོོ་

མ་དགོོས་ཞེེས་བཤད་

 སང་ཞོགས་གཉིིད་

ལས་སད་པ་ན་  ཡ་མཚན་པ་ཞིིག་ལ་  ལོོ་མ་ཚང་མ་

གསེེར་དུུ་གྱུུར་འདུུག་  ཅུུང་མ་འགོར་བར་ མིི་ཚོོོ ས་གསེེར་གྱིི་

ལོོོ་མ་རྣམས་བརྐུས་པ་རེད་

 ཡང་ཁོོས་ གསེེར་གྱིི་ལོོོ་མའིི་ཚབ་ཏུ་ཤེེལ་གྱིི་ལོོོ་མ་

དགོོས་ཞེེས་བཤད་  
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གསོོོམ་སྡོོོང་དང་  གྲུབ་ཐོོོབ་
23

 ཕྱིི་ཉིིིན་  ཉིི་ཟེེེར་ཁྲོོོད་དུ་ཤེེལ་གྱིི་ལོོོ་མ་འོོད་འཚེེ ར་བཞིིན་

ཡོོད་  ཁོོས་ ཨ་ཧ་ཧ་   

འདིི་འདྲའིི་སྐྱིིིད་པ་ལ་ཞེེས་

བཤད་

 དེེེའིིི་མཚན་མོོར་  

འུུར་འུུར་...  ཞེེས་རླུང་

ཤུུགས་ཆེན་པོོ་བརྒྱབ་ནས་ཤེེལ་གྱིི་ལོོོ་མ་ཆ་ཚང་ཆག་

 ཡང་ཁོོས་  ཀྱེེ་  གྲུུབ་ཐོོབ་མཆོོ ག་  ད་ཡག་ཤོས་

སྔོོན་གྱིི་ལོོོ་མ་ཁབ་འདྲ་བ་དེེ་རེེེད་འདུག་  ར་ཡིིས་ཟ་མིི་ཐུབ་ལ་ 

མིིས་མིི་རྐུུ་  རླུང་གིས་ཀྱང་གཅོོ ག་མིི་ཐུུབ་ཅེེ ས་བཤད་
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འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

ཁོོོ་སང་ཞོོགས་གཉིད་སད་པ་ན་  ལོ་མ་ཚང་མ་སྔོན་ལྟར་ཁབ་

འདྲ་བར་གྱུུར་པ་རེེད་

 ཁོོོས་ ཨ་ཙི་ སྐྱིིད་པོོོ་འདིི་འདྲ་གཏན་ནས་བྱུུང་མ་མྱོོང་ཞེེས་

བཤད་དོོ་།

24



25

གསོོོམ་སྡོོོང་དང་  གྲུབ་ཐོོོབ་
25

སྦྱོོོང་ཚན་

བྱ་ཚིིིག་མིིིང་ཚིིིག་
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༡...........   ༢...........   ༣............ ༤..........   ༥........... 



29

སྒྲ་མཐུན་ཐ་སྙད་
29

སློོོབ་ཚན་གསུམ་པ་

དཀའ་ལས་ཁག་པ་ད་དཀའ་དང་།

བཀའ་སློོབ་བཀའ་མོལ་བ་བཀའ་ཡིན་།

ཆུུ་ཡི་རྐ་ནིི་ར་རྐ་ཡིིན་།

སྒྲ་མཐུན་ཐ་སྙད་



30

30
འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

རྐུུན་མ་རྐུུ་བ་ར་རྐུུ་ལ་།

བླ་མའི་སྐུུ་ནིི་ས་སྐུུ་དང་།
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གཅོོ ད་པའིི་གྲིིི་ནིིི་ག་གྲིི་ལ་།

སྣོོམ་པའི་དྲིིི་ནིིི་ད་དྲིིི་དང་།

ཆུུ་སོགས་བྲི་བ་བ་བྲིི་ཡིིན་།



32

32
འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

    འབྲུུ་རིགས་གྲོོ་ནིིི་ག་གྲོོོ་ལ་།

    ཟས་ཀྱི་བྲོོོ་བ་བྲོོོ་དང་།

    མེ་དང་ཉིི་མ་ད་དྲོོ་ཡིིན་།

རིི་དྭགས་གླ་བ་ག་གླ་ལ་།

ཚེེ གས་ཆུང་སླ་བ་ས་སླ་དང་།

རྐང་པའི་བརླ་ནིི་བ་ར་བརླ་།



33

སྒྲ་མཐུན་ཐ་སྙད་
33
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གཞིི་དེེེ་གཉིིས་ཤེེེས་རྗེེས་   ཡོོན་ཏན་དགའ་སྤྲོ་ཆེེ ན་པོོོའིིི་ངང་
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རང་ཁྱིམ་དུུ་ལོོག་

 ཕྱིིི་ཉིིིན་  རྩིིས་གཞིི་དེེེ་གཉིིས་རྒན་ལགས་ཀྱིས་ང་ལ་

ནག་པང་ཐོག་རྩིས་རྒྱག་ཏུ་བཅུག་བྱུུང་   ངས་ལམ་སང་བརྩིི་

ཐུུབ་པ་བྱུུང་བས་  དགེ་རྒན་ཡ་མཚན་ཏེ་ ཁ་སང་ཁྱོད་ཀྱིིས་

རྩིི་ཤེེེས་མིི་འདུུག་    དེེ་རིིིང་མགྱོོགས་པོོ་དེེེ་འདྲར་བརྩིི་ཐུབ་པ་
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ཅིི་ཡིིན་  ཞེེས་བཀའ་འདྲི་གནང་བྱུུང་  

 ངས་ཡོོན་ཏན་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུུགས་ཏེ་   ཁོོང་གིིས་ང་

ལ་བསླབས་བྱུུང་  ཞེེས་ཞུུས་  རྒན་ལགས་དགའ་ཚོོ ར་ཆེེ ན་

པོོོས་  ཁྱེེད་རང་གཉིིས་ངོོོ་མ་གྲོོགས་པོོ་ཡག་ཤོས་རེེེད་ ཅེེ ས་

གསུུངས་།

སློབ་ཚན་འདི་དང་དོན་སྙིང་མཚུུངས་པའི་སྒྲུུང་ཞིག་ཀློག་འདོད་ན་འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་

སློབ་དེབ་ནང་[དྲེད་མོང་འཕྱི་འཛིན་]ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་གྱི་སྦྱོང་ཚན་ལ་གཟིགས།
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སྦྱོོོང་ཚན་

དང་པོོོ་  སློོོབ་ཚན་དུུ་མེད་པའིི་སྒྲ་མཐུན་པ་གཉིས་ཚོོ ལ་

གྲོོགས་  གྲྭ་

མགྱོོགས་  བཀའ་

གནང་

གཉིིས་པ་   གོོ་སྡུར་གྱིིས་

ཀ   སློོབ་གྲྭ་གྲོལ་རྗེེས་ཁོོ་གཅིིག་པུུ་ནང་དུུ་ལོག་དོན་གང་ཡིན་ནམ་

ཁ  དགེེ་རྒན་ཡ་མཚན་དགོས་དོན་ཅི་་ཡིིིན་ནམ་

ག  ཡོོན་ཏན་གྱིས་ཨང་རྩིས་ཡིིག་ཚད་སྐབས་རོགས་པ་མི་བྱེེེད་དོོོན་གང་ཡིིིན་ 
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འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

གསུུམ་པ་  སློབ་ཚན་ལས་རང་གིི་མ་ཤེེས་པའིི་ཚིིག་ཇིི་ཡོོོད་ཟུུར་འདོོན་

གྱིིས་

མིིང་ཚིིག་ བྱ་ཚིིག་

བཞིི་པ་  རིི་མོོོར་འདིི་འགྲེེེལ་བཤད་ཞིག་བྲིིས་
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རེས་གཟའ་བདུན་

ལོོོ་དང་སྤྱ  ིི་ལོོོ  ་དུ ས་རབས
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ོོོ་ར
བ
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དུ ན
་གྱ ིི་རྣ མ
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ག
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གཟའ
་ཉིིི  ་མ་

གཟའ
་པ་ས

ངས་
གཟའ་ཕུུ  ར་བུུ  ་
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 ེེ ན
་པ་

གཟའ་ཟླ ་བ་

གཟའ་མིིི  ག་དམར་
གཟའ་ལྷ ག་པ་

ཉིི་ཟླ འིི་འཁོོོར་ཕྱ ོོོག
ས

་དྲ ོོོ་གྲ ང
་ལ
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།  ནམ་དུ ས་བཞིི་ཡིི་དབྱ ེེ་བ

་བྱུ  ང
། 

 བ
ོོོད

་ཀྱ
 ིི་
ཡུ 

ལ
་དུ
 ་ཧ

་ཅ
ང་

གསལ།
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ན་ཁ

་

དབྱ ར་ཁ་སྟ ོོོ  ན་
ཀ་

གཟའ་

སློོོབ་ཚན་ལྔ་པ་
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འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

གཟའ་ཉི་མ་  ལས་ཁུངས་དང་སློབ་གྲྭ་ཚང་མ་གུང་གསེང་ཡིིན་  

ང་ཨ་མ་ལགས་དང་མཉམ་དུ་ཁྲོམ་ལ་འགྲོ་གིི་ཡོོོད་

གཟའ་ཟླ་བ་  ལས་ཁུུངས་དང་སློབ་གྲྭ་སོགས་སྒོ་ཕྱེེེས་ནས་ལས་

ཀར་འགྲོ་བས་  རེེེས་གཟའ་བདུན་ནས་དང་པོ་རྩིི་སྲོོོལ་ཡོོད་

གཟའ་མིག་དམར་  ངའི་ཨ་མ་ལགས་གཟའ་མིིག་དམར་ལ་

སྐྱེེས་པས་  མིག་དམར་ལྷ་མོ་ཞེེེས་མིིང་བཏགས་ཡོོོད་

གཟའ་ལྷག་པ་  ༸གོང་ས་མཆོག་གིི་བླ་གཟའ་ཡིིན་    

ཉིིན་དེེེར་བོོོད་ཆས་གྱོོན་པ་དང་  བསང་གསོལ་གཏོང་བ་བཅས་

ལྷག་དཀར་སྲུུང་བརྩིི་བྱེེེད་ཀྱིི་ཡོོོད་

གཟའ་ཕུར་བུུ་  ངའིི་སྲོོོག་གཟའ་རེེེད་ ཉིིན་དེེེར་བྱ་བ་གང་ཞིག་



45

རེེེས་གཟའ་བདུན་
45

བྱས་ཀྱང་ལམ་འགྲོ་ཡོོང་གིི་ཡོོོད་ 

གཟའ་པ་སངས་  པ་སངས་བྱ་བ་ཀུན་ལ་བཟང་ཟེེར་བ་བཞིིན་ 

བྱ་བ་གསར་པ་འགོོ་འཛུགས་བྱས་ན་བཟང་བ་ཡིན་

གཟའ་སྤེན་པ་  གཟའ་སྤེན་པ་གཉིས་པ་ནམ་ཡིན་ལ་  ང་

ཚོོོ འིིི་སློོོབ་གྲྭ་གུུང་གསེེང་རེེེད་

གླུ་གཞས་

ཉིི་མ་མིིག་དམར་མེ་ཡིི་ཁམས་།

ཟླ་བ་ལྷག་པ་ཆུ་ཡི་ཁམས་།

པ་སངས་སྤེན་པ་ས་ཡི་ཁམས་།

ཕུུར་བུུ་སྒྲ་གཅན་རླུང་གིི་ཁམས་།
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སྦྱོོོང་ཚན་

དང་པོོ་ དྲིི་བར་ལན་ཐོབས་

༡.  གཟའ་འཁོར་གཅིག་ལ་ཉིན་ག་ཚོད་ཡོོད་དམ་

༢.  གཟའ་ལྷག་པ་ལ་ག་རེ་བྱེེེད་ཀྱིི་ཡོོོད་དམ་

༣.  སློོབ་གྲྭའི་གུུང་གསེེང་གཟའ་ག་དུས་ཡིན་ནམ་

༤.  བྱ་བ་བཟང་པོའིི་རིིིགས་གཟའ་ག་དུས་འགོ་འཛུགས་དགོས་སམ་

༥. རང་གི་སྲོོོག་གཟའི་ཉིིིན་ག་རེེ་བྱེེེད་དགོོོས་སམ་
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གཉིིས་པ་  མཐུན་སྦྱོར་གྱིས་

གཡོོན་ གཡས་

གཟའ་ཉིི་མ་ ༸གོོང་ས་མཆོོ ག་གིི་བླ་གཟའ་

གཟའ་ཟླ་བ་ བྱ་བ་ཀུུན་ལ་བཟང་

གཟའ་ལྷག་པ་ སློོབ་གྲྭ་ཚང་མ་གུང་གསེང་ཡིིན་

གཟའ་པ་སངས་ ལས་འགོོ་འཛུགས་ཀྱི་རེེེད་

གཟའ་སྤེན་པ་ གཉིིས་པ་ནམ་ཡིན་ལ་གུང་གསེང་རེེད་
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འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

གསུུམ་པ་  གཟའ་འཁོར་གཅིག་གིིི་ནང་ཁྱེེད་རང་གིིས་གང་བྱེེེད་ཀྱིི་ཡོོོད་

པ་རྣམས་རེེེའུུ་མིིག་ནང་དུུ་བྲིིས་

རེེས་གཟའ་ བྱེད་སྒོོ་

གཟའ་ཟླ་བ་

གཟའ་མིག་དམར་

གཟའ་ལྷག་པ་

གཟའ་ཕུུར་བུུ་

གཟའ་པ་སངས་

གཟའ་སྤེན་པ་

གཟའ་ཉི་མ་
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རེེེས་གཟའ་བདུན་
49

གཟའ་ཟླ་བ་དཔྲལ་བ་

གཟའ་མིག་དམར་ མིིིག་ གཟའ་ལྷག་པ་རྣ་བ་

གཟའ་ཕུུར་བུུ་ སྣ་

གཟའ་པ་སངས་ཁ་

གཟའ་སྤེན་པ་ མ་ནེེེ་

གཟའ་ཉིི་མ་ སྤྱིིི་གཙུག་

བཞིི་པ་  མགོའིི་ཆ་ཤས་ལ་སྦྱར་ནས་རེས་གཟའ་བདུན་རྩི་སྲོོོལ་ཞིིག་འདུག་
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འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

དཔིད་ཀ་མེེ་ཏོོོག་ཤར་  མེ་ཏོོོག་སྤང་ལ་ཤར་

སྐྱིིད་ཤོོོས་རེེེད་  སྐྱིིད་ཤོོོས་རེེེད་

དབྱར་ཁ་ཉི་མ་ཤར་  ཉི་མ་ཚ་པོ་ཤར་

ཆུ་རྐྱལ་ལ་འགྲོ་  ཆུ་རྐྱལ་ལ་འགྲོ་

གླུ་གཞས་

ནམ་དུས་བཞི་
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རེེེས་གཟའ་བདུན་
51

དགུུན་ཁ་ཁ་བ་བབས་  ང་ཚོ་གངས་རྩེེད་རྩེེེ་  

སྐྱིིད་ཤོོོས་རེེེད་  སྐྱིིད་ཤོོོས་རེེེད་

སྟོན་ཁ་ལོ་མ་ལྷུུང་  ལོ་མ་ས་ལ་ལྷུུང་

སྐྱོོོ་ཤོོོས་རེེེད་  སྐྱོོོ་ཤོོོས་རེེེད་
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འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

མཐོ་ དམའ་

ཐོོག་ འོོག་

བཟང་ ངན་

རང་ གཞན་

སློོོབ་ཚན་དྲུག་པ་

ལྡོག་ཕྱོགས་
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ལྡོོོག་ཕྱོོོགས་
53

མདུུན་ རྒྱབ་

བདེེ་ སྡུག་

མགྱོོགས་ དལ་

གཡས་ གཡོན་

ཕྱིི་ ནང་
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འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

འཇམ་ རྩུབ་

ཉིིན་ མཚན་

མཐའ་ དཀྱིིལ་

ལྕིི་ ཡང་

རིིིང་ ཐུུང་
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ལྡོོོག་ཕྱོོོགས་
55

རྩེེ་མོོོ་ རྩ་བ་

ཕར་ ཚུུར་ 

ཐག་ཉེེ་ ཐག་རིིིང་
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འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

དང་པོོ་  ངག་ཐོག་ནས་ཚིག་སྒྲུབ་ཤོོད་

མཐོོ་  སྒང་   ངན་  སྡུག་  རྒྱབ་  མགྱོགས་  རྩུབ་  མཚན་

གཉིིས་པ་  ལྡོག་ཕྱོགས་ཀྱིིས་ཁ་སྐོོངས་

ཀ) མཐོོ་བ་གནམ་གྱི་ཉིིི་ཟླ་      བ་ས་ཡི་མེེེ་ཏོོོག་ 

ཁ) ཕྱིི་ལ་ཞབས་བྲོོ་རྒྱག་པར་ ལ་རྡོག་གྲལ་འགྲིག་དགོོས་

ག) བསམ་པ་ངན་པ་གཞན་ལ་བྱས་ན་  འབྲས་བ་ངན་པ་ ལ་འཁོར་

ང ) རྟ་ཕོོ་མགྱོོགས་ལ་  བོང་བ་

ཅ) ཉིིན་མོོོའིིི་མིིི་དང་ མོའིིི་ཁྱིིི་

སྦྱོོོང་ཚན་
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ལྡོོོག་ཕྱོོོགས་
57

གསུུམ་པ་  ལྡོོག་ཕྱོོགས་ཕན་ཚུུན་ཐིག་འཐེེན་

སྒང་ རྫུན་

མགོོ་ ཡིིན་

བདེེན་ མཇུུག་

ཡོོད་ མེེད་

མིིན་ གཤོོངས་

བཞིི་པ་  སློོབ་ཚན་ནང་མེད་པའིི་ལྡོོོག་ཕྱོོགས་ཀྱི་དཔེེེར་བརྗོོད་ལྔ་བྲིིས་  

དཔེེར་ན་

དཀར་པོོ་ ནག་པོོ་

༡.................. ..................  

༢.................. .................. 
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འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

༣.................. ..................  

༤.................. ..................  

༥.................. ..................

ལྔ་པ་  འགྲིག་རྟགས་དང་  ནོར་རྟགས་རྒྱོབ་

༡.  དཀར་ནག་གཉིས་ལྡོོོག་ཕྱོོོགས་རེེད་  

༢.  དམར་སེར་གཉིིས་ལྡོོོག་ཕྱོོགས་རེེད་  

༣.  མགྱོོགས་པོོའིིི་ལྡོོོག་ཕྱོོགས་མྱུུར་པོ་རེེེད་  

༤.  བདེེ་སྡུག་གཉིས་ལྡོོག་ཕྱོོགས་རེད་  

༥.  བདེེན་པའིི་ལྡོོག་ཕྱོོགས་སྡུག་བསྔལ་རེད་  
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ལྡོོོག་ཕྱོོོགས་
59

དྲུུག་པ་  པར་རིིས་གོོོང་འོོོག་གཉིིས་ལ་ཁྱད་པར་དྲུུག་ཡོད་པ་ངོོས་འཛིིན་གྱིིས་
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60
འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

སློོོབ་ཚན་བདུན་པ་

དྲི་བ་དྲིས་ལན་

མཆོོ ད་གཤོོམ་ ལྷ་སྐུ་ ཆ་སྒམ་ ཅོག་ཙེེ ་

ཉལ་ཁྲི་ ཁང་པ་ བརྙན་འཕྲིན་ འཁྱག་སྒམ་

གདན་ཁྲི་ རྐུབ་བཀྱག་ རིི་བོོོང་ རྟ་པ་

མཆོོ ད་གཤོོམ་སྦུག་ལ་ག་རེ་འདུག་

མཆོོོ ད་གཤོོོམ་སྦུག་ལ་ལྷ་སྐུ་འདུུག་
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དྲིི་བ་དྲིིས་ལན་
61

ཆ་སྒམ་ངོས་ལ་ཅི་ཞིིིག་འདུག་

ཆ་སྒམ་ངོོས་ལ་རི་མོོོ་འདུག་

ཅོོ ག་ཙེེ འིིི་སྒང་ལ་ཅི་ཞིིིག་བཞག་

ཅོོ ག་ཙེེ འིིི་སྒང་ལ་ཕོར་པ་བཞག་

ཉལ་ཁྲིིའིིི་འོོོག་ལ་གང་ཞིག་འདུག་

ཉལ་ཁྲིིའིིི་འོོོག་ལ་ཁྱི་ཞིིིག་འདུུག་

(ཉལ་ཁྲིིའིིི་སྒང་ལ་མི་ཞིིིག་ཉལ་)
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འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

ཁང་པའི་ཕྱིིི་ལ་ཅིི་ཞིིིག་འདུག་

ཁང་པའི་ཕྱིིི་ལ་མིི་ཞིིིག་འདུག་

བརྙན་འཕྲིན་ནང་ནས་ཅི་ཞིིིག་མཐོོང་

བརྙན་འཕྲིན་ནང་ནས་ལྟད་མོ་མཐོོང་

འཁྱག་སྒམ་མདུན་ལ་ཅི་ཞིིག་འདུག་

འཁྱག་སྒམ་མདུན་ལ་འབོལ་ཁྲིི་འདུག་
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དྲིི་བ་དྲིིས་ལན་
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རྐུུབ་བཀྱག་རྒྱབ་ལ་སུུ་ཞིག་ལངས་

རྐུུབ་བཀྱག་རྒྱབ་ལ་མི་ཞིིག་ལངས་

རིི་བོོོང་འཁྲིིས་ལ་གང་ཞིག་འདུག་

རིི་བོོོང་འཁྲིིས་ལ་བྱིིའུུ་ཕྲུུག་འདུུག་

ལམ་གྱིི་ཟུུར་དུུ་སུུ་ཞིིག་འགྲོོོ་གིིིན་འདུག་

ལམ་གྱིི་ཟུུར་དུུ་རྟ་པ་འགོྲ་གིིན་འདུག་
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64
འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

དང་པོོ་  ཐིིག་གིིས་སྦྲེེེལ་བ་གཉིས་ཀྱིི་སྒྲ་བསྡུར་དགོས་

མཆོོ ད་ ཁྱོོད་ ཆ་ འཆའ་ ཙེེ ་ གཙེེ ་

བཀྱག་ ཀྱག་ བརྙན་ ཉན་ སྒམ་ གམ་

ལྷ་ བླ་ གདན་ དན་ ཅོག་ གཅོག་

སྦྱོོོང་ཚན་

གཉིིིས་པ་  སློོབ་ཚན་ལས་ལྡོོོག་ཚིིིག་ཇིི་ཙམ་བཙལ་ཐུབ་པ་རྣམས་ཕྱེེ་

མ་ལེེེབ་ཀྱིི་གཤོོག་པ་གཡས་གཡོན་ལ་བྲིིས་  དཔེེར་ན་

སྦུུག་ མདོོ་
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དྲིི་བ་དྲིིས་ལན་
65

གསུུམ་པ་  རིི་མོོོར་བལྟས་ནས་མཐུུན་སྦྱོོར་གྱིིས་

རྐང་འཁོོར་
མེེེ་ཏོོོག་
ཆུུ་ཟོོོམ་
ཤིིིང་སྡོོོང་
སྤྲེེེའུུ་

ནིིི་

ཁྲོོོན་པའིི་
ཁང་པའིི་
ཐོོོག་ཁའིི་
ལམ་གྱིི་
རྐ་ལའིིི་

འགྲམ་
འ ོོོག་
སྒང་
མདུུན་
རྒྱབ་

ལ་འདུུག་

འཁོོོར་ཁང་

སྒེེེའུུ་ཁུུང་

རྐང་འཁོོོར་ ཆུུ་རྐ་ལ་

ཆུུ་ཟོོོམ་

ལམ་

རྒྱལ་སྒོོོ་

སྒོོོ་ར་

བར་ཁྱམས་

སྒོོོ་

མོོོ་ཊ་
མེེེ་ཏོོོག་

ཁྲོོོན་པ་

ཤིིིང་སྡོོོང་

རྩྭ་

སྤྲེེེའུུ་

རྡོོོ་སྐས་
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འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

བཞིི་པ་ གོོོང་གིིི་རིིི་མོོོར་བལྟས་ནས་ལན་ཐོབས་

ཁྲོོན་པ་དེེེ་གང་དུུ་འདུུག་གམ་

མོོ་ཊ་གང་གི་ནང་ལ་འདུུག་གམ་

ཆུུ་རྐ་ལ་དེེ་གང་དུུ་འདུུག་གམ་

རྡོོོ་སྐས་དེེེ་གང་དུུ་འདུུག་གམ་

སྡོོོད་ཁང་

ཐབ་ཚང་

ཉལ་ཁང་

ཁྲུུས་ཁང་

འཁ
ོོོར་ཁ

ང་བར་ཁྱམས་
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 ལྔ་པ་  གོོང་གིི་རིིི་མོོོར་བལྟས་ནས་བར་སྟོོོང་སྐོོོངས་

ང་ཚོོོ ་

....................

....................

....................

....................

....................

ནང་ལ་

ཁ་ལག་ཟ་ཡིི་
གཉིིིད་ཁུུག་གིི་
ཁ་ལག་བཟོོོ་ཡིིི་
ཁྲུུས་རྒྱག་གིི་
ངལ་གསོོ་ཡིིི་

ཡོོོད་

ང་ཚོོོ ་

....................

....................

....................

....................

....................

ནང་ལ་

ཁ་ལག་ཟ་ཡིི་
གཉིིིད་ཁུུག་གིི་
ཁ་ལག་བཟོོོ་ཡིིི་
ཁྲུུས་རྒྱག་གིི་
ངལ་གསོོ་ཡིིི་

མེེེད་
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འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

རླུང་དང་  ཉི་མ་ མི་

སློོོབ་ཚན་བརྒྱད་པ་

ཀྭ་ཡེེ་ཉིི་མ་  ལམ་ལ་འགྲོ་བཞིིན་པའིི་མིི་དེེེར་

གཟིིགས་དང་   ངས་ཁོའིི་སྟོོོད་ཐུང་དེེ་ལམ་སང་འཕུད་ཐུུབ་

སྤོོབས་པ་ འཛུུམ་ འགྲམ་པ་ བརྔུབས་

སྤྲོོོས་ ཁྱད་མཚར་ བཟོོད་ རྔུལ་ཆུུ་
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69

ཅེེ ས་སྤོོབས་པ་ཆེན་པོོས་བཤད་

ང་གཉིིས་སུུ་

མགྱོོགས་བལྟ་ཆོག་  ཁྱེེད་

རང་གིིས་སྔོོོན་ལ་འཕུུད་ཐུུབ་པ་

གྱིས་དང་  ངས་རྗེེས་ལ་འཕུད་

ཆོོ ག་  ཅེེ ས་འཛུུམ་བཞིན་

བཤད་
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འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

དབུུགས་འགྲམ་པ་གང་བརྔུབས་ནས་  ཕུ་ཧུུའུུ་. . .  

ཕུུ་ཧུུའུུ་. . .   ཞེེས་ཤུགས་ཆེན་པོོས་ཕུུ་བརྒྱབ་

དེེེ་རིིིང་འདིིི་འདྲའིི་རླུང་ཤུུགས་ཆེེ ་བ་ལ་  ངའིི་སྟོོོད་ཐུུང་

འཁྱེར་ས་རེེད་  ཅེེ ས་རང་གིི་སྟོོོད་ཐུུང་དམ་པོར་བསྡམས་
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71

ཕུུ་ཧུུའུུ་. . .  ཕུུ་ཧུུའུུ་. . .   ཞེེས་ཕུུ་ཤུུགས་ཆེ་རུུ་

བཏང་

ཨ་ཆུུ་ཆུུ་  འདིི་འདྲའིི་རླུང་གྲང་བ་ལ་  ཞེེས་སྟོོོད་

ཐུུང་དམ་པོོར་འཇུུས་

ཉིི་མ་ལགས་  ངས་ཁོའིི་སྟོོོད་ཐུུང་འཕུུད་ཐུུབ་མ་

སོོང་  ཞེེས་མགོོ་བོོ་སྨད་དེེ་བཤད་

ཀྭ་ཡེེ་རླུང་ལགས་ ད་ངས་གཅིག་ལྟ་གིི་ཡིིིན་

ཞེེས་བཤད་ནས་ཁོས་འོད་ཤུུགས་ཆེན་པོོ་སྤྲོོོས་

ཨ་ཙི་  འདིི་འདྲའིི་གནམ་གཤིས་ཁྱད་མཚར་བ་

ལ་  ད་ལྟ་རང་གྲང་མོ་ཡིིན་གྱིིན་ཡིིན་གྱིིན་  ཡང་ཚ་པོོ་
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འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

ཆགས་སོོོང་  ཞེེས་བཤད་

ངས་མིི་དེེེ་ཚ་

བས་ཚིག་ནས་བཟོད་མ་

ཐུུབ་པ་ཞིིག་བཟོོ་གིི་

ཡིིན་  ཞེེས་བཤད་ནས་

འོོད་ཤུུགས་ཆེ་རུ་བཏང་

ད་སྟོོད་ཐུུང་མི་

འཕུུད་ཀ་མེད་ཆགས་

སོང་  ཞེས་གདོོང་པའིི་རྔུལ་ཆུུ་འབྱིད་བཞིིན་  སྟོོོད་ཐུུང་ཕུུད་

ཧ་ཧ་ཧ་ ང་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སོོང་  ཞེེས་བཤད་
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རླུང་དང་  ཉིི་མ་ མིི་
73

སྦྱོོོང་ཚན་

དང་པོོ་  ཚིིག་སྒྲུུབ་བཟོོ་རྒྱུུ་

དཔེེར་ན་  འཕུད་སྟོོོད་ཐུང་འཕུུད་

གཟིགས་ 

འཇུུས་ 

སྤྲོོས་ 

ཚིིག་ 

བཟོད་ 

འབྱིད་ 

གཉིིས་པ་  ངག་ཐོག་ནས་བརྗོད་པ་ཤོད་རྒྱུ་

འོོད་ཤུུགས་  གནམ་གཤིས་  ཁྱད་མཚར་  གྲང་མོ་  ཚ་བ་  རྔུལ་ཆུུ་
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འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

གསུུམ་པ་  དྲིིི་བར་ལན་འདེེབས་བྱེེད་དགོོས་

༡.  རླུང་གིས་མིི་དེེེའིིི་སྟོོོད་ཐུང་འཕུུད་ཐུུབ་པ་བྱུུང་ཡོད་དམ་

༢.  ཉི་མས་མི་དེེེའིིི་སྟདོོོ་ཐུང་འཕུུད་ཐུུབ་ཡོད་དམ་

༣.  མཐའ་མའི་རྒྱལ་ཁ་དེ་སུུ་ལ་ཐོབ་བམ་

བཞིི་པ་  སྐད་ཆ་འདི་རྣམས་སུུས་སུུ་ལ་བཤད་དམ་

༡.  ངས་མི་དེེེའིིི་སྟོོོད་ཐུུང་ཁྱོོད་ལས་མགྱོགས་པ་འཕུུད་ཐུུབ་ཀྱི་རེེེད་

༢.  ངས་རྗེས་ལ་བལྟ་ཡི་ཡིིིན་  ཁྱེེད་ཀྱིིས་སྔོོོན་ལ་བྱོས་དང་

༣.  འདིི་འདྲའིི་རླུང་གྲང་བ་ལ་  ཞེེས་སྟོོད་ཐུང་དམ་པོར་འཇུས་  

༤.  ངས་ཁོའིི་སྟོོོད་ཐུུང་འཕུུད་ཐུུབ་མ་སོོང་  ཞེེས་མགོོ་བོོ་སྨད་དེེ་བཤད་ 

༥.  ང་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སོོང་     
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75

.  མཚོ་མོོས་དེེབ་ཁྱེེར་ཏེེ་བྲོོོས་ཕྱིིན་ན་. . .

.  མཚོོ ་མོོོས་རྡོོ་རྗེེ་ལ་འཛིང་ན་. . .

ལྔ་པ་  རྡོ་རྗེེ་ཡིིས་མཚོོ ་མོོའིིི་དེེེབ་གསར་པ་དེ་འཕྲོོག་རྩིིས་བྱས་པ་རེད་

མཚོོ ་མོོས་གཤམ་གྱི་ཐབས་ཤེེས་གང་ཞིག་སྤྱད་ན་ལེེགས་ཤོོས་རེེད་དམ་

ཚོོ གས་ཆུང་ཆ་བགོས་ཀྱིས་བགྲོོ་གླེེེང་བྱོོོས་
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འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

.  མཚོ་མོོས་རྡོོ་རྗེེ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ན་. . .

.  རྡོོ་རྗེེེ་ལ་ཞུ་བ་འཐེན་ན་. . .

.  ཟུུར་ཞིག་ཏུུ་ངུུས་ནས་བསྡད་ན་. . .

.  ད་དུུང་ཐབས་ཤེས་གསར་པ་གང་ཡོད་དམ་

དྲུུག་པ་  སློོབ་ཚན་ལས་མིང་ཚིིག་དང་  བྱ་ཚིག་བཅུུ་རེེ་ཟུུར་འདོོན་གྱིིས་

མིང་ཚིིག་ བྱ་ཚིག་
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རྒྱུན་སྤྱོད་བྱ་ཚིག་

གཏོོང་ ལེེན་ བཟས་ རྩེེས་ བརྒྱབ་ རྒྱག་ ལངས་

བསྲུུབས་ བསྒྲིིགས་ འཕུུར་ བཟུུང་ ཕྱེེས་ གྱོོན་ བརྡབ་

མནན་ བསྐོོར་ དཀྲོོལ་ འཁྲབ་ བསྡད་ གསོོས་

རྦག་རྦག་གཏོོང་བཞིིིན་

ཤུུ་གླུ་ལེེན་

སློོོབ་ཚན་དགུ་པ་
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འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

   

ཉིིན་མོོ་སྒོོམབརྒྱབ་

མཚན་མོོ་རྩིིས་རྒྱག་

བོོང་བུུས་རྩྭ་བཟས་

མིིས་ཀམ་པུུ་ཊར་རྩེས་



79

རྒྱུན་སྤྱོོོད་བྱ་ཚིིག་
79

ཁ་སྤྲོོད་དུུ་ལངས་ནས་མདོོོང་

མོོོའིིི་ནང་ཇ་བསྲུུབས་

བྱ་ཁྱུུ་བང་བསྒྲིགས་

ནས་གནམ་ལ་འཕུུར་

ལག་གཡས་པས་ཟོོོ་བ་བཟུུང་  

གཡོོན་མས་སྦྲ་སྒོོ་ཕྱེེེས་



80

80
འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

ཤྭ་བས་སྒྲིིག་ཆས་གྱོོན་

ནས་སྤོོོ་ལོོོ་བརྡབ་

སྟག་རྐང་པས་མནན་

སྦྲུུལ་ཀླད་ལ་བསྐོར་



81

རྒྱུན་སྤྱོོོད་བྱ་ཚིིག་
81

བུུ་ཡིིིས་སྒྲ་སྙན་དཀྲོལ་

ཏེེ་ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་

བུུ་མོོ་ས་ལ་བསྡད་

དེེེ་ངལ་གསོོས་



82

82
འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

སྦྱོོོང་ཚན་

དང་པོོ་  བྱ་ཚིག་རྣམས་འོག་གི་རྫ་མའིི་ནང་བླུགས་

འགྲོོ་ ལམ་ རིག་ རིགས་ མཐུན་ 

མཇལ་ གཡག་ རི་ བཟོོས་ བཞུས་ 

འཐུང་ བཟས་ འཕུར་ གནམ་ བྱ་

མཇལ་



83

རྒྱུན་སྤྱོོོད་བྱ་ཚིིག་
83

གཉིིས་པ་  བརྗོོད་དུུམ་འདི་ལས་བྱ་ཚིག་ལྔ་ཟུར་འདོན་གྱིིས་

ཉིིན་ཞིིག་ ང་སློོབ་གྲྭ་ལ་འགྲོ་བའིི་ལམ་བར་དུ་ལུུ་གུུ་ཆུུང་ཆུུང་ཞིག་གིི་འབའ་སྒྲ་

ཐོས་བྱུུང་   ངས་ཅི་ཡིིིན་བསམས་ནས་ཕར་ཚུར་བལྟས་པའི་ཚེེེ ་  གྲོོོག་ཤུུར་ཞིིག་

གིི་ནང་ལུ་གུུ་ཞིག་ཡར་ཐོོན་མ་ཐུབ་པར་བསྡད་འདུག་  ངས་དེ་མ་ཐག་རང་གི་

དཔེེེ་ཁུག་མར་ཕབ་ནས་ལུ་གུུ་ཡར་བཏོན་པ་ཡིན་།

གསུུམ་པ་  རི་མོོོ་རེེེ་ལ་བྱ་བ་རེེེ་སྦྱོོོར་  དཔེེར་ན་  སྤོོ་བོོས་རླུང་འཕྲིན་ལ་ཉན་



84
འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

བཞིི་པ་  ༡.སྟག་མེད་པའིི་་སྐབས་ཀྱི་རིིི་མོོོར་བལྟས་ཏེ་  མཐུུན་སྦྱོོར་གྱིིས་

སྦྲུུལ་

སྤྲེེའུུ་

ཤྭ་བ་

སྤྱང་ཀི་

ནེེ་ཙོོ ་

གླང་ཆེན་

གང་སར་བརྒྱུགས་

གནམ་ལ་འཕུར་

ཡལ་ག་ལ་འཇུས་

ལུུས་པོ་བཀྲུས་

ཤིིང་སྡོོང་ལ་འཁྱུུད་

ཆུུ་བཏུུང་



85

རྒྱུན་སྤྱོོོད་བྱ་ཚིིག་
85

 ༢.  སྟག་ཡོང་བའི་རྗེེེས་སུ་རིི་མོོོར་བལྟས་ཏེ་  བྱ་ཚིིག་རེེེ་སྦྱོོོར་དགོོོས་

སྟག་ཡོོང་བའིི་སྐབས་

སྤྱང་ཀི་ཤིིང་སྡོོོང་འགྲམ་ནས་

ནེེ་ཙོོ ་ཤིིིང་སྡོོོང་སྒང་ནས་

སྦྲུུལ་ཡལ་གའི་རྩེེེ་ལ་

གླང་ཆེན་གྱིིས་སྟག་ལ་

སྤྲེེའུུ་གཉིིས་གཅིིག་གིིས་གཅིིག་ལ་

ཤྭ་བ་ཆུུའིི་དཀྱིིལ་ནས་



86

86
འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

༣.  སྟག་ཡོོད་པ་དང་  མེད་པའིི་རིིི་མོོོ་ལ་བལྟས་ཏེ་སེེེམས་ཅན་སོོ་སོོས་ཅིི་

ཞིིག་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོོད་པའིི་བརྗོོད་དུམ་རེེ་བྲིིིས་  དཔེེར་ན་

(ནེེ་ཙོོ ་ཤིིིང་སྡོོོང་གཉིིས་ཀྱིི་བར་ནས་འཕུར་བའི་སྐབས་  སྟག་ཡོང་བ་དང་  

ཤིིང་སྡོོོང་སྒང་ནས་འཕུར་ཏེེེ་སོོོང་)



87

བྱ་བའིི་བརྒྱུད་རིིམ་
87

བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་

 

ལོོ་ཏོོག་སྨིིན་ འབྲུུ་བརྔོས་

ཡོོས་འཐག་ སྤགས་བརྫིིས་

སློོོབ་ཚན་བཅུ་པ་



88

88
འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

ཀ)   གོོང་གིི་པར་རིིས་རེེེ་ལ་བལྟས་ཏེ་བརྗོོོད་པ་རེེེ་འབྲིིི་ཐུབ་བམ་

ཞིིང་ཁར་ལོོོ་ཏོོོག་སྨིིིན་   ................................................

................................................     ................................................

ཁ)  པར་རིས་འདིིའིིི་སྐོོོར་གྱིི་བརྗོོོད་པ་ཞིིག་བྲིིས་

..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................



89

བྱ་བའིི་བརྒྱུད་རིིམ་
89

འོོ་མ་བཞོོ་ ཞོོ་བསྙལ་

འོོ་མ་དཀྲོོགས་ མར་བཏོོན་

ཆུུར་བ་བསྐམས་



90

90
འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

ཀ)   གོོང་གིི་པར་རིིས་ལ་བལྟས་ཏེ་བརྗོོོད་པ་རེེེ་འབྲིིི་ཐུབ་བམ་

འབྲོོག་མོོས་འོོ་མ་བཞོ་   ................................................

................................................     ......................................

.......

........................................................................................................................................

.......................................................................................

........................................................

ཁ) འབྲོོོག་པའིིི་བུུ་མོོོ་

གཉིིས་ཀྱིིས་ཅིིི་ཞིིིག་

བྱེེེད་ཀྱིིི་འདུུག་



91

བྱ་བའིི་བརྒྱུད་རིིམ་
91

འབྲས་ཞིང་འདེེེབས་ ཆུུ་འབྲས་སྐྱེེས་

 
འབྲས་བཙོས་ གྲོོ་མ་འབྲས་སིལ་བཟོོས་



92

92
འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

ཀ)   གོོང་གིི་པར་རིིས་རེེེ་ལ་བལྟས་ཏེ་བརྗོོོད་པ་རེེེ་འབྲིིི་ཐུབ་བམ་

ཞིིང་པས་འབྲས་ཞིང་འདེེེབས་   ................................................

................................................     ............................................

ཁ)  རིི་མོོོ་འདིིིའིིི་ནང་ཅིི་ཞིིིག་

བྱེེེད་ཀྱིིི་ཡོོོད་པ་རང་གིིས་མཐོོང་

སྣང་བཞིན་བྲིིས་

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................



93

བྱ་བའིི་བརྒྱུད་རིིམ་
93

བལ་འབྲེག་ སྐུུད་པ་འཁེལ་

སྣམ་བ་འཐག་ ལྭ་བ་འཚེེ མ་



94

94
འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

ཀ)   གོོང་གིི་པར་རིིས་ལ་བལྟས་ཏེ་བརྗོོོད་པ་རེེེ་འབྲིིི་ཐུབ་བམ་

འབྲོོག་པས་ལུུག་བལ་འབྲེག་     ................................................

................................................     ................................................

ཁ)  སྤོོ་བོོ་དང་རྨོོ་མོོ་གཉིིས་ཅིི་ཞིིག་བྱེེེད་ཀྱིི་ཡོོོད་པ་བྲིིིས་
..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................



95

བྱ་བའིི་བརྒྱུད་རིིམ་
95

མུུ་
འབྲ

ེེེལ་
རིིི་མ

ོོོ་ག
ཉིིས

་ལ
་བྱ་

བའ
ི་བརྒྱུུ

ད་ར
ིིམ་

བཞ
ིིན་

སྒྲུུང
་ཤོོ

ད་ད
གོོས

་

ཡག
་ཤོོ

ས་བྱུུ
ང་ན

་སྒྲུུ
ང་ཐུུ

ང་ར
ེེ་བྲིིིས

་



96

96
འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།



97

བཟའ་བཏུང་གིི་ཞེེེ་ས་
97

ཟ་མ་ ཁ་ལག་ ལྟོ

རྩམ་པ་

ཚལ་

ཇ་

མར་

ཐུུད་

གསོལ་ཚིགས་ ཞལ་ལག་

གསོལ་ཞིིབ་ ལྗགས་ཞིིབ་

བཞེས་ཚལ་

གསོལ་ཇ་

གསོལ་མར་

བཞེས་ཐུད་













སློོོབ་ཚན་བཅུ་གཅིིག་པ་

བཟའ་བཏུང་གི་ཞེ་ས་



98

98
འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

ཞོ་

ཆུ་

ཆང་

ཁ་ཏོག་

ཆུུར་བ་

ཐང་ ཤ་ཁུུ་

ཚྭ་

སི་པན་

འབྲས་

མོོག་མོོག་



















 

གསོལ་ཞོོ་

ཆབ་

ཁྲུུང་ མཆོད་ཆང་

ཞལ་ཏོག་

བཞེེས་ཆུུར་

བཞེེས་ཐང་ ཀྲུམ་ཁུུ་

ལྗགས་ཚྭ་

ལྗགས་སྤོད་

བཞེེས་འབྲས་

བཞེེས་མོོག་
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བཟའ་བཏུང་གིི་ཞེེེ་ས་
99

དང་པོོ་  ཚིིག་སྒྲུབ་བཟོོས་

གསོོལ་ཞིིབ་  ཁ་ཏོོག་  སིི་པན་  ཤ་ཁུུ་ བཞེས་ཚལ་

གཉིིས་པ་  མིིང་རྣམས་ཞེེ་སའིིི་ཐོོོག་བྲིིས་

ཁ་ལག་  ..........................................

རྩམ་པ་  ...........................................

ཇ་  .....................................................

མར་  ..................................................

ཞོོ་  ....................................................

ཆུུ་  ....................................................

སྦྱོོོང་ཚན་
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100
འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

ཆང་  ..................................................

ཁ་ཏོོག་  ...........................................

གསུུམ་པ་ ཞེེ་ཚིིག་རྣམས་ཕལ་སྐད་ཐོག་བྲིས་

བཞེེས་ཐང་  ..................................................

ལྗགས་ཚྭ་  ..................................................

ལྗགས་སྤོད་  ...............................................

བཞེེས་འབྲས་  ...............................................

བཞེེས་མོོག་  ...............................................

བཞེེས་ཆུར་  ................................................

བཞེེས་ཐུད་  ..................................................

བཞེེས་ཚལ་  ...............................................
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བཟའ་བཏུང་གིི་ཞེེེ་ས་
101

བཞིི་པ་  པར་རིིས་ལས་བཟའ་བཏུང་གང་ཡིན་ངོོོས་བཟུང་སྟེ་  དེེེའིིི་ཞེེེ་ས་བྲིིས་
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102
འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

ལུ་གུ་དང་  སྤྱང་ཀི་

<<ལུ་གུ་དང་སྤྱང་ཀིི་>>  <<ལུ་གུ་དང་བཀྲ་ཤིིས་>>ཞེེས་པའིི་སློོོབ་ཚན་གཉིིས་ནིི་དགེེ་སྡིིག་གིི་

ནང་དོོོན་ཡོོོད་པའིི་སྒྲུང་ཐུང་གཉིིས་ཡིིན།  སློོོབ་ཚན་འདིི་གཉིིས་ཀྱིི་སྦྱོོོང་ཚན་དགེེ་རྒན་རྣམ་པས་

བབ་བསྟུན་གྱིིས་གོོོ་སྒྲིིག་གནང་རོོོགས།

སློོོབ་ཚན་བཅུ་གཉིིས་པ་

 ལུུ་གུུ་ཞིག་ རྒྱུུག་ཆུུ་ཡི་འགྲམ་དུུ་ཆུུ་འཐུུང་སྐབས་  སྤྱང་

ཀིི་ཞིིག་གིིས་མཐོོང་བ་རེེད་  སྤྱང་ཀིིས་ལུུ་གུུ་ཟ་བར་འདོད་ནས་  

ངར་སྐད་དང་བཅས་  འཐུང་ཆུུ་ཆ་ཚང་བཙོག་པ་བཟོས་སོོང་ ཞེེས་

བཤད་
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ལུ་གུ་དང་  སྤྱང་ཀིི་
103

 ལུུ་གུུ་ཧང་སངས་ཏེ་  སྐད་ངག་འཇམ་པོས་  ཆུ་མགོ་

ལ་ཁྱེེད་རང་བསྡད་ཡོད་པས་  ངས་བཙོག་པ་གང་འདྲ་བཟོ་ཐུབ་

བམ་  ཞེེས་བཤད་ 

 སྤྱང་ཀི་རླུང་འཚུུབ་འཚུུབ་ངང་  ཁྱེེད་རང་ལུུ་གུུ་སྡུག་

ཅག་ཅིིག་རེེེད་  ན་ནིིང་ད་ཚོོ ད་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་ལ་རྒྱབ་བཤད་

བརྒྱབ་འདུུག་  ཅེས་བཤད་

 ལུུ་གུུས་  སྐུུ་ཞབས་སྤྱང་

ཀིི་ལགས་   ན་ནིིང་ད་ཚོོ ད་ང་

སྐྱེེས་མེེད་པས་  དེེ་འདྲ་ཞིིག་ཡོོང་
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104
འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

སྲིིད་དམ་  ཞེེས་བཤད་

 སྤྱང་ཀི་ངོོོ་ཚ་ཞིིང་  ཁོོོང་ཁྲོོོ་ཆེེ ན་པོོོས་  ལུ་གུུའི་འཁྲིིས་

སུུ་བཅར་ནས་ ཁྱོད་ཀྱིི་ཨ་མས་བཤད་འདུུག་  གང་ལྟར་

གཅིག་པ་རེེད་ ཅེེ ས་ཟེེེར་ཞོོོར་དུ་ལུུ་གུུའི་སྟེེེང་དུུ་མཆོོ ངས་ ལུུ་

གུུས་སྒུུར་ཙམ་བྱས་པས་  སྤྱང་ཀི་རྒྱུུག་ཆུུའི་ནང་དུུ་ཟགས་།
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ལུ་གུ་དང་  སྤྱང་ཀིི་
105

གླུ་གཞས་

སྤྱང་ཀི་བསམ་པ་ངན་པས་།

ལུུ་གུུ་ཟ་དགོས་བསམས་ཀྱང་།

བསམ་པ་ངན་པའི་འབྲས་བུུར་། 

རང་ཉིད་ཆུུ་ལ་ཟགས་སོང་།
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འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

ག་རེེ་  བཞིི་འདུུག་  ག་རེེ་  བཞིི་ཡིིིན་ན་ཅིིག་  གསུུམ་  གསུུམ་རྐྱང་

འདུུག་  ཁྱོོོད་ཀྱིིས་ག་རེེ་ལབ་ཀྱིི་ཡོོོད་  བཞིིི་རང་འདུུག་  མ་རེེད་  གསུུམ་

རང་འདུུག་  བཞིི་འདུུག་  གསུུམ་འདུུག་  བཞིི་འདུུག་  གསུུམ་འདུུག་...

དོོོན་ངོོོ་མར་སྐུུ་ཞབས་བཞི་པ་བདེེེན་ནམ་  ཡང་ན་སྐུུ་ཞབས་གསུམ་པ་བདེེེན་
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ལུ་གུ་དང་  བཀྲ་ཤིིས་
107

སློོོབ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་

ལུ་གུ་དང་  བཀྲ་ཤིས་

 

 སློོབ་གྲྭ་གྲོོལ་རྗེེས་  བཀྲ་ཤིས་ནང་དུུ་ལོག་པའི་ལམ་

ཁར་ འབའ་. . . འབའ་. . . ཞེས་པའིི་སྒྲ་ཞིིག་རྣ་བར་ཐོོས་  

བཀྲ་ཤིིས་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་ནམ་བསམས་ཏེ་  ཤར་ནུུབ་གང་

སར་བཙལ་བའི་མཐར་  གྲོག་རོོང་ཞིིག་གིི་ནང་ ལུ་གུུ་ཆུུང་

ཆུུང་ཞིིག་ཡར་ཐོན་མ་ཐུབ་

པར་ཡོོད་པ་མཐོང་

 བཀྲ་ཤིས་ཀྱིིས་ལུ་
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འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

གུུ་ཡར་བཏོན་པ་མ་ཟད་ ནང་ལ་ཁྱེར་ ཏེེ་  ཉིིན་ལྟར་བརྩེ་

སེེེམས་ཆེེ ན་པོོོས་རྩམ་པ་དང་  འོ་མ་རྒྱགས་ཚད་སྤྲད་པ་དང་ 

དགོོང་མོོ་ལུུ་གུུ་རུུམ་ནས་ཉལ་བ་རེད་

 ཉིིན་ཤས་རྗེེས་ སློོབ་གྲྭ་གྲོོལ་ནས་ཕྱིིར་ནང་དུ་ལོོག་

སྐབས་  ཨ་མས་བཀྲ་ཤིས་ལ་ལུ་གུུ་ཆུུང་ཆུུང་འདི་འབྲོོོག་ས་

ནས་བོོར་བ་ཞིིག་རེེེད་ ཅེེེ ས་ཟེེེར་བ་དང༌  བཀྲ་ཤིས་ཀྱིིས་དགོོང་

ཟས་ཀྱང་ཟ་ལོོང་མེེད་པར་  ལམ་སང་ལུ་གུུ་པང་ཁར་བླངས་ནས་

འབྲོོག་སར་ཕྱིིན་ 

 ལུུ་གུུ་ཨ་

མའི་སར་བསྐྱལ་བ་
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109

ན་ མ་བ་ལྷན་འཛོམས་བྱུུང་བས་ ལུུ་གུུ་དགའ་སྣང་ཆེན་པོོོས་ 

འབའ་. . . འབའ་. . . ཞེས་རང་

གི་ཨ་མའི་རྩར་བརྒྱུུགས་

པ་རེད་།
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110
འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

འདམ་འདྲེད་ཤོོར་བ་

བཀྲ་ཤིིས་སློོབ་གྲྭར་འགྲོ་སྐབས་་རྨོ་མོོ་རྒན་རྒོོན་ཞིིག་ཁོོའིིི་མདུུན་དུུ་

འགྲོོ་བཞིིན་ཡོོོད་  ཆར་བ་བབས་ནས་དེ་ཙམ་འགོར་མེེད་སྟབས་  རྨོ་མོོ་

ཡིི་རྐང་པ་འདམ་འདྲེེད་ཤོོོར་ནས་ས་ལ་འགྱེེལ་

 བཀྲ་ཤིིས་ཀྱིིས་ལམ་སང་རྨོོ་མོོ་སྐྱོོར་ནས་ཡར་བསླངས་པའི་སྐབས་

སུུ་  རྨོོ་མོོོ་དེེེ་ཁོོོང་ཁྲོོོ་ལངས་ནས་ཁྱོད་ཀྱིིས་ང་ཡར་མ་བསླངས་ནའང་  ང་

རང་ལངས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོོོད་  ང་ལ་མཐོང་ཆུང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོོད་དམ་ཞེེས་བཤད་དེེ་  

ཁ་ཕྱིར་བསྐོོར་ནས་གོམ་པ་བརྒྱབ་པ་དང་  ཡང་བསྐྱར་འདམ་འདྲེད་ཤོོར་ཏེེེ་

ས་ལ་འགྱེལ་།  
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པོོོ་བོོོ་མོོོ་
111

པོ་བོ་མོ་

༡.པ་དང་མས་ཕོོ་མོོ་སྟོོན་པ་

བཙུུན་པ་བཙུུན་མ་

བཙོོོ ན་པ་བཙོོ ན་མ་

མོོོ་པ་མོོ་མ་

གཞས་པ་གཞས་མ་

གླུ་པ་གླུ་མ་

གར་པ་གར་མ་

འཕགས་པ་འཕགས་མ་

གླེེན་པ་གླེེན་མ་

ལྐུུགས་པ་ལྐུུགས་མ་

གཞོོན་པ་གཞོན་མ་

སློོོབ་ཚན་བཅུ་བཞིི་པ་
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112
འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

༢.པོོོ་དང་མོོོས་ཕོོ་མོོ་སྟོོན་པ་ 

རྒྱལ་པོོ་རྒྱལ་མོོ་

གཅེེེ ན་པོོོ་གཅེེེ ན་མོོོ་

གནས་པོོ་གནས་མོོ་

རྒད་པོོོ་རྒད་མོོ་

རྒན་པོོ་རྒན་མོ་

བདུུད་པོོོ་བདུུད་མོོོ་

གྲོོོགས་པོོ་གྲོོོགས་མོོོ་

གཅུུང་པོོ་གཅུུང་མོོོ་

གཡོོག་པོོ་གཡོོོག་མོོོ་

༣.བོོོ་དང་མོོོས་ཕོོ་མོོ་སྟོོན་པ་

སྤོོོ་བོོོ་རྨོོ་མོོ་

དཔའ་བོོ་དཔའ་མོ་

ཟླ་བོོོ་ཟླ་མོོོ་  

ཚ་བོོ་ཚ་མོོ་

རྗེེ་བོོོ་རྗེ་མོོོ་

མཛའ་བོོོ་མཛའ་མོ་

ཁྲོོོ་བོོོ་ཁྲོོོ་མོོོ་
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པོོོ་བོོོ་མོོོ་
113

སྦྱོོོང་ཚན་

དང་པོོ་  བརྗོོད་དུུམ་བཟོ་དགོོས་

དཔེེར་ན་    སྤོོ་བོོ་དང་རྨོོ་མོོ་གཉིིས་གླིིང་སྐོོོར་ལ་ཕེེབས་

བཙུུན་པ་/བཙུན་མ་ གཞས་པ་/གཞས་མ་ བདུུད་པོ་/བདུུད་མོ་

གཡོོག་པོོ་/གཡོོག་མོོ་ དཔའ་བོ་/དཔའ་མོ་   

གཉིིས་པ་  དཔེེ་བསྟན་པ་བཞིན་རེེེའུུ་མིིག་སྐོོངས་

རྟ་ཕོོ་ དཀར་པོོ་ སྤང་ལ་ཡོོད་ རྟ་ཕོོ་དཀར་པོོ་སྤང་ལ་ཡོོད་

ཝ་མོོ་
ཤྭ་ཕོོ་

སྟག་མོོ་
ཉ་མོོ་
མ་མོོ་
བྱ་ཕོོ་



114

114
འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

གསུུམ་པ་  བར་སྟོང་འགེེང་རྒྱུ་

ཚོོ གས་ཁང་ནང་.........................དང་.....................རྣམས་ཀྱིིས་གླུ་གཞས་བཏང་

རྒྱལ་གཅེས་བོོད་ཀྱིི་.........................དང་.......................རྣམས་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུ་

དགོོན་པའིི་ནང་ལ་.........................དང་.........................བཞུགས་

བཞིི་པ་  ཕོོ་མོོ་སྟོོན་པའིི་སྒྲ་དང་  མིིང་གིི་ཆ་ཤས་གཉིས་སོོོ་སོོོར་ཕྱེེེས་

ཆུུ་བོོ་ ཆང་མ་ གཤོག་པ་ དཀར་པོ་ གུུས་མོ་

རྫ་མ་ ལྷ་པ་ མ་མོོ་ ཁོོ་བོོ་ བདག་པོོ་

ཕོོོ་མོོོ་སྟོོོན་པའིི་སྒྲ་ མིིིང་གིིི་ཆ་ཤས་
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པོོོ་བོོོ་མོོོ་
115

གཡོོོག་པོོ་ 

རྒྱལ་པོོ་  ཚ་བོོ་  

ཁྱོོོ་བོོོ་  བདག་པོོ་   

བདུུད་པོོ་  བཙུུན་པ་  

ཇ་པ་  གཞས་པ་

ལྔ་པ་  གཤོག་པ་གཞན་ཐོག་  མོོ་སྟོོན་པའིི་མིིང་བྲིིིས་
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འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

སློོོབ་ཚན་བཅོོོ་ལྔ་པ་

འཇོལ་མོ་དང་  ཤིང་རྟ་མོ་

 བྱིིའུུ་འཇོོལ་མོོས་གཞས་གཏོང་ཤེེས་ཀྱིི་མེེེད་ལ་སྐད་ཀྱང་

སྙན་པོོ་མེེེད་  ཉིིན་ཞིིག་  འཇོོལ་མོོ་དང་ཤིིང་རྟ་མོོ་གཉིིས་

ཀྱིིས་  གཞས་

སྣ་མང་པོ་ཤེེེས་

པའིི་རྒད་པོོ་ཞིིག་

ཡོོད་པ་ཐོོས་ 
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འཇོོོལ་མོོོ་དང་  ཤིིང་རྟ་མོོོ་
117

 ངང་རྒྱུུད་ཐུུང་བའིི་ཤིིིང་རྟ་མོོ་ལམ་སང་རྒད་པོའིི་སྒོོོ་ཁར་

ཕྱིིན་ཏེེེ་  སྐད་

ཤུུགས་ཆེེ ན་པོོོས་

ང་ལ་གཞས་ཤིག་

སློོབས་དང་  ཞེེས་

བཤད་ རྒད་པོོས་མོོའིིི་སྤྱོོད་ཚུུལ་དེེེ་ཤེེེས་ནས་  ཐོོག་མར་

ཤིིང་རྟ་མོོར་སྒོོ་

རྡུང་སྟངས་དང་

གཞན་ལ་བརྩི་

བཀུུར་བྱེད་སྟངས་
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118
འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

བསླབས་པ་རེེད་ 

 ཤིིང་རྟ་མོོས་སྒོོ་བརྡུངས་པའི་སྒྲ་  ཐྲག་ཐྲག་ཐྲག་... 

ཅེེེ ས་གོོོ་བ་ན་  དེེེ་སྙན་འཇེེབས་ལྡན་པའི་གཞས་ཤིིག་རེེེད་

བསམས་ཏེེེ་འཕུུར་ནས་སོང་

 ཕྱི་ཉིིིན་

འཇོོལ་མོོ་ཡང་

རྒད་པོོའིིི་གནས་

དེེར་འབྱོོར་    

 འཇོོལ་མོོས་ཐོོག་མར་དལ་པོས་སྒོ་བརྡུངས་ནས་རྒད་

པོོོ་ལ་འཚམས་འདྲི་བྱས་  དེེ་རྗེེེས་ངོོོ་སྤྲོོོད་དང་འབྲེེལ་གཞིི་ནས་
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འཇོོོལ་མོོོ་དང་  ཤིིང་རྟ་མོོོ་
119

གཞས་བསླབ་རོོགས་ཞུས་

 རྒད་པོ་དགའ་ནས་གླུ་གཞས་བསླབས་པས་  འཇོོལ་

མོོས་སྙན་པའི་གླུ་གཞས་མང་པོོ་ཤེེེས་

  དེེ་ནས་བཟུུང༌  གུུས་ཞབས་ལྡན་པའིི་བྱིིིའུུ་འཇོོལ་མོོ་གཞས་

མ་སྐད་གྲགས་

ཅན་ཞིག་ཏུ་

གྱུུར༌  གུུས་

ལུུགས་མིི་ཤེེེས་

པའིི་ཤིིིང་རྟ་མོོས་  ཐྲག་ཐྲག་ཐྲག་...  ཅེེ ས་ཤིིང་སྡོོོང་ལ་མཆུུ་

ཏོོས་རྡུང་རྒྱུུ ་གཅིག་པུུ་ཤེེས་།
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འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

སྦྱོོོང་ཚན་

དང་པོོ་  ཚིིག་གྲོོགས་གཉིས་རེེེ་ཚོོོ ལ་

 དཔེར་ན་  ཁང་ཁང་ཐོོོག་  ཟ་ཁང་  

 ཐོོོག་  བཀྲ་  སྙན་  གླུ་  གཞས་  གུས་  སྒོ་  སྤྱོོད་

གཉིིས་པ་  ཚིིག་སྒྲུབ་བཟོས་

  དཔེར་ན་  འཇོོོལ་མོོ་བྱིའུ་འཇོོོལ་མོོ་གསུང་སྐད་སྙན་

སྙན་པ་ ཐག་རིང་ རྣམ་རིག་ ངང་རྒྱུད་ ཤིང་རྟ་མོོ་

འཚམས་འདྲི་ བརྩིི་བཀུར་ ངོ་སྤྲོོད་ མཆུུ་ཏོ་
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འཇོོོལ་མོོོ་དང་  ཤིིང་རྟ་མོོོ་
121

གསུུམ་པ་ བར་སྟོང་རྒྱོོངས་

ཀ)  རྣམ་རིིག་བཀྲ་ཞིང་གཞས་སྣ་མང་པོ་ཤེེེས་མཁན་དེ་ རེེད་

ཁ)  ཧ་ཅང་ངང་རྒྱུད་ཐུུང་བ་དེ་ རེེད་

ག)  རྒད་པོ་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་མཁན་དེ་ རེེད་

ང )  རྒད་པོོའིི་སྒོོོ་ཤུུགས་ཀྱིས་རྡུང་མཁན་ རེད་

བཞིི་པ་  བསམ་གཞིག་བྱས་ཏེེ་  དྲིིི་བར་ལན་འདེབས་དགོས་

༡.  བྱིིའུུ་འཇོོལ་མོོའིིི་གཤིིས་ཀ་གང་འདྲ་ཡོད་དམ་

༢. ཤིིང་རྟ་མོོས་གཞས་མ་ཤེས་པའིི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ་

༣. བྱིིའུུ་འཇོོལ་མོོས་གུུས་ཞབས་བྱས་ནས་ཕན་ཐོགས་གང་བྱུུང་ངམ་

༤. སྒྲུུང་འདིིས་བསླབ་བྱ་གང་བསྟན་ཡོད་དམ་
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འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ།

ལྔ་པ་  དག་ཆ་ནོར་བཅོས་བྱེེེད་དགོོོས་

གསུུང་གཞས་སྙེན་པོོ རྣ་བས་ཉེེན་

ཁང་པའི་འགོོ་དང་ ལུུས་ཀྱིི་སྒོོོ་

རྒད་པོོ་འགའ་ནས་ རྒེེེད་མོོོ་ཤོོོར་

སྐད་སྒྲ་ཆེ་བས་ འགྲ་བོ་སྐྲག་

རྔ་དྲོོ་ཆུུ་ཚོོ ད་ སྔ་པར་ལངས་

དྲུུག་པ་  གཤམ་གསལ་རྣམས་ཀྱི་ལྡོོོག་ཕྱོོགས་སློོབ་ཚན་ནས་ཚོོ ལ་

ཡོོོད་ ཉུུང་ རིིང་ ཆུུང་ངུུ་

མཐའ་མ་ རང་ སྔ་ཉིིན་ མགྱོོགས་




