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བྲག་པ་ཙམ་མ་ཡིིན་པར།  སློོོབ་མའིི་བོོོད་ཡིིག་གིི་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོོོང་རྒྱུ་དེེ་ཡིིན༌སྟབས།  ཁྱོོོན་ཡོོོངས་

རྒྱུན་མཐུད་བརྟག་ཞིིབ་(CCE)ཀྱིི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེེན་ནས་སློོོབ་མའིི་སྐད་ཡིིག་གིི་གནས་ཚད་ལ་གདེེང་འཇོོོག་

བྱ་དགོོོས།

 སློོོབ་དེེབ་ནིི་ལག་ཆ་དང་ཤེེས་ཡོོོན་ནིི་དམིིགས་ཡུལ་ཡིིན་པར་བརྟེེན།  སློོོབ་དེེབ་འདིི་ཉིིད་བེེད་སྤྱད་

ནས་གཞིི་རིིམ་འོོོག་མའིི་སློོོབ་ཕྲུག་གིི་བོོོད་ཡིིག་ཤེེས་ཚད་ཡར་རྒྱས་ཡོོོང་ཐབས་སྤྱིི་དང།  ཁྱད་པར་བོོོད་ཡིིག་

འབྲིི་ཀློོོག་བཤད་གསུམ་གྱིི་ནུས་རྩལ་གོོོང་མཐོོོར་གཏོོོང་བའིི་རེེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་དང། འབྲེེལ་ཡོོོད་སློོོབ་དགེེ་དང་།  

ཐུགས་སྣང་ཅན་རྣམས་ཀྱིིས་ལེེགས་སྤེེལ་ཉེེས་འགོོོག་གིི་དགོོོངས་འཆར་ཡིིག་ཐོོོག་ནས་གནང་སྐྱོོོང་ཡོོོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་

བཅས།  ཤེེས་རིིག་ལས་ཁུུངས་ནས། ཕྱིི་ལོོོ་༢༠༡༤ ཟླ་༦  ཚེས་༥ ཉིིན།
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1 སློབ་ཚན་དང་པོ།

༡. བྱ་རིག་པ་ཅན་

དབྱར་དུུས་ ཕོ་རོོག་ ཁ་སྐོམ་ དམ་བེ་

ནུུས་ཤུུགས་ མཆུ་ཏོ་ བསྙབས་ ངོམས་



 ཚ་བ་ཆེེ ་བའིི་དབྱར་དུས་ཤིིག་ལ་  ཕོ་རོོག་ཅིིག་ཁ་སྐོོམ་

ཞིིང་གྲོོོད་པ་ཡང་ལྟོགས་ནས་  ཆུུ་དང་ཟས་འཚོལ་དུུ་ཕྱིིན་  ཁོོ་

གཤོོག་པ་ཟད་ཟད་དང་  ནུུས་ཤུུགས་རྫོགས་རྫོགས་བར་འཕུུར་བའིི་

མཐར་  ལམ་འགྲམ་ཞིག་ཏུུ་ཆུུ་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ཡོད་པའིི་དམ་བེེ་

ཞིིག་རྙེེེད་  དམ་བེེ་དེེེའིིི་སྐེེེ་ཕྲ་བ་དང་  ཆུུ་ནི་ཕྱེེེད་ཀ་ཙམ་ལས་

2

འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་



མེེད་སྟབས་  མཆུ་ཏོ་ནང་ལ་བཅུག་ཀྱང་མ་བསྙབས་  བསམ་བློོ་

མང་པོོ་བཏང་རྗེེས་ ཐབས་ཤེས་ཤིིག་རྙེེེད་

 ལམ་གྱི་གཡས་གཡོན་ནས་རྡེེའུུ་བསྒྲུུགས་ཏེ་རེེེ་རེེེ་བཞིིན་

དམ་བེེའིིི་ནང་བླུགས་  རིིང་པོོོ་མ་འགོོར་བར་ཆུ་དམ་བེེའིིི་ཁར་ཐོོན་  

ཕོོ་རོོག་གིིས་ཆུུ་ངོོམས་པར་བཏུུང་ནས་ཟས་འཚོོ ལ་དུུ་ཕྱིིན་པ་རེེད།

3

སློབ་ཚན་དང་པོ།
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4འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 
སྦྱོོོང་ཚན་

དང་པོོ་  དྲིིས་ལན་བདམས་ནས་རྟགས་རྒྱོོབས་

ཀ.  ཕོོ་རོོག་དེེ་གཤོོག་པ་ཟད་ཟད་དང་  ནུུས་པ་རྫོགས་རྫོགས་བར་འཕུུར་

དགོོས་དོོན་ཅིི་ཡིིན་ནམ་

༡.  རོོགས་པ་འཚོལ་དུུ་ཕྱིིན་པ་རེེད་   

༢.  ཟས་འཚོོ ལ་དུུ་ཕྱིིན་པ་རེེད་   

༣.  ཆུུ་འཚོོ ལ་དུུ་ཕྱིིན་པ་རེེད་   

༤.  ཟས་དང་ཆུུ་འཚོོོ ལ་དུུ་ཕྱིིན་པ་རེེད་  

༥.  ཁང་པ་འཚོོ ལ་དུུ་ཕྱིིན་པ་རེེད་   



5

5 སློབ་ཚན་དང་པོ།
ཁ.  ཅིི་ཕྱིིར་ཕོོ་རོོག་དེེས་དམ་བེེའིིི་ཆུུ་འཐུུང་མ་ཐུུབ་པ་ཡིན་ནམ་

༡.  ཕོོོ་རོོོག་དེེེ་མགོོ་ཆེེ ་དྲགས་པས་རེེད་   

༢.  དམ་བེའིིི་ནང་ཆུུ་ཕྱེེད་ཀ་ལས་མེེེད་པས་རེེད་  

༣.  དམ་བེེ་སྐེེེ་ཕྲ་བ་དང་ ཆུུ་ཕྱེེད་ཀ་ལས་མེད་པས་རེེད་ 

༤.  ཕོོ་རོོོག་སྐེེ་ཐུང་དྲགས་པས་རེེེད་    

༥.  དམ་བེེ་དེེེ་སྐེེེ་ཕྲ་དྲགས་པས་རེེད་    

ག.  ཕོོ་རོོག་དེེས་ཆུ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བཏུུང་བ་རེད་དམ་

༡.  དམ་བེེའིིི་ནང་ལ་ས་བླུགས་ནས་བཏུུང་བ་རེེད་  

༢.  དམ་བེེའིིི་ནང་ལ་རྡེེའུུ་བླུགས་ནས་བཏུུང་བ་རེེད་  

༣.  དམ་བེེེ་ཡར་བཀྱགས་ནས་བཏུུང་བ་རེེད་   

༤.  དམ་བེེ་བཅག་ནས་བཏུུང་བ་རེེད་    

༥.  དམ་བེེའིིི་ནང་ལ་འཛུུལ་ནས་བཏུུང་བ་རེེད་   
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6འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 
གཉིིས་པ་  ད་ང་ཚོོ ས་ཕོོ་རོོག་དེེེས་ཟས་ཇིི་ལྟར་རྙེེེད་མིིིན་བལྟ་དགོོས་

 དེེ་ལྟར་ཕོོ་རོོག་དེེ་འཕུུར་འཕུུར་ནས་  གྲོོད་པ་ལོོང་ལ་འབྱར་སྐབས་  གད་

སྣོོད་གཅིིག་གིི་ནང་ཉ་ཤ་བླུགས་པའིི་ཤེེེལ་དམ་ཁ་གཅོོ ད་དམ་པོོར་བརྒྱབ་པ་ཞིག་

རྙེེེད་  ཁོོས་ཤེེེལ་དམ་ལ་སྡེེར་མོོས་བྲད་པ་དང་  མཆུུ་ཏོོོ་བཙུུགས་པ་སོགས་བྱས་

ཀྱང་ཁ་ཕྱེེ་མ་ཐུུབ་  ཡང་བསམ་བློོ་མང་པོོ་བཏང་རྗེེས་  ཐབས་ཤེས་ཤིིག་རྙེེེད་

 ཤེེེལ་དམ་གནམ་ལ་བཀྱགས་ཏེ་ས་ལ་བརྡབས་པས་ ཤེེེལ་དམ་ཧྲུུག་

ཆག་ཏུུ་སོོང་ནས་ཉ་ཤ་ཕྱི་ལ་འཐོོར་  ཕོོ་རོོག་གིིས་ཤ་ཚིིམ་པར་བཟས་ནས་

གཉིིད་ཉལ་དུུ་སོོང་ངོོོ།

གསུུམ་པ་  ཕོོོ་རོོོག་ཁ་ངོོམས་པའི་མ་ཚད་  གྲོོད་པ་ཡང་འགྲངས་ཡོད་  

ད་ཕོོ་རོོག་གཉིིད་ཉལ་བར་སོང་ཚུལ་རང་གིས་གང་བསམས་བཞིན་བྲིིས་

བཞིི་པ་  ཕོོ་རོོོག་ལྔ་པོོས་བུུམ་པའི་ནང་རྡེེའུུ་བླུག་སྟངས་རེེེ་རེེེ་ནས་འགྲེེལ་

བཤད་བྱོོོས་



7

7 སློབ་ཚན་དང་པོ།

 









8

8འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

༢.  རི་མོར་བལྟས་ནས་ཡི་གེ་སྦྱོང་བ་

བསྒྲིིམས་ ངང་ ཕྱུུག་ ཕྱུུགས་ ཆགས་

རྨོོ་ དད་ སྨིིན་ འཛུུགས་ སྐྲུུན་



9

9 སློབ་ཚན་གཉིས་པ།
ཁྱེེད་ད་ཆ་ཅི་ཞིིིག་བྱེེེད་བཞིིན་ཡོོད་

སློོབ་སྦྱོོང་

སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེེད་བཞིིན་ཡོོད་

ང་ཚོོ ་ད་ཆ་སློབ་སྦྱོོང་བྱེེེད་བཞིིན་པའིི་སློོོབ་ཕྲུུག་ཅིག་ཡིིན་

ང་ཚོོ ་ད་ཆ་སློོབ་སྦྱོོང་ལེེགས་པའིི་སློོོབ་ཕྲུུག་ཡིིན་

སློོབ་ཁྲིིད་

སློོབ་ཁྲིིད་ལ་ཉན་

རིིག་པ་བསྒྲིམས་ནས་སློབ་ཁྲིིད་ལ་ཉན་



10

འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་

ཁྱོོད་ནར་སོོན་ན་ཅི་ཞིིིག་བྱེེེད་རྩིིས་ཡོོོད་

དགེེ་རྒན་

དགེ་རྒན་བྱེེད་རྩིིས་ཡོོད་

ང་ནར་སོན་ན་དགེ་རྒན་ཞིག་བྱེེད་རྩིིས་ཡོོོད་

ང་ནར་སོན་ན་དགེ་རྒན་ཡག་པོ་ཞིག་བྱེེེད་རྩིིས་ཡོོོད་



11

སློབ་ཚན་གཉིས་པ།

སློོབ་ཁྲིིད་

སློོབ་མར་སློབ་ཁྲིད་བྱེེེད་

གསལ་ལ་དག་པའི་སློོོབ་ཁྲིིད་བྱེེེད་



12 
ཁྱོོད་རང་ཆེེ ན་པོོོ་ཆགས་དུས་ཅི་ཞིིིག་བྱེེེད་རྩིིས་ཡོོད་

ཚན་རིག་པ་

ཚན་རིག་པ་ཞིིག་བྱེེེད་རྩིིས་ཡོོོད་

ང་ཆེེ ན་པོོོ་ཆགས་དུས་ཚན་རིིག་པ་ཞིིག་བྱེེེད་རྩིིས་ཡོོད་

ང་ནར་སོན་ན་ཚན་རིག་པ་མཁས་ཅན་ཞིག་བྱེེེད་རྩིིས་ཡོོད་

12

འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་



13
བརྟག་དཔྱད་

རྫས་འགྱུུར་སྣ་མང་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་

འཕྲུུལ་ཆས་ལ་བརྟེན་ནས་རྫས་འགྱུུར་སྣ་མང་བརྟག་དཔྱད་བྱེེད་

13

སློབ་ཚན་གཉིས་པ།



14

འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་

ཁྱོོད་ན་ཚོད་ལོོངས་པའི་སྐབས་ཅི་ཞིིིག་བྱེེེད་རྩིིས་ཡོོོད་

སྨན་པ་

སྨན་པ་ཞིག་བྱེེད་རྩིིས་ཡོོད་

ང་ན་ཚོོ ད་ལོོོངས་པའིི་སྐབས་སྨན་པ་ཞིག་བྱེེད་རྩིིས་ཡོོད་

ང་ན་ཚོད་ལོོངས་པའིི་སྐབས་སྨན་པ་བྱམས་སེམས་ཅན་ཞིག་བྱེེེད་

རྩིིས་ཡོོོད་

སྨན་བཅོས་

ནད་པར་སྨན་བཅོས་བྱེེེད་

བྱམས་སེམས་ཀྱི་ངང་ནས་ནད་པར་སྨན་བཅོས་བྱེེེད་



15

སློབ་ཚན་གཉིས་པ།

ཁྱོོད་ལོོ་ཚོོ ད་ལོོངས་པའིི་སྐབས་ཅི་ཞིིིག་བྱེེེད་རྩིིས་ཡོོད་

འབྲོོག་པ་

ང་འབྲོོག་པ་བྱེད་རྩིིས་ཡོོད་

ང་ལོོ་ཚོོ ད་ལོོངས་པའི་

སྐབས་འབྲོག་པ་ཞིག་བྱེེད་རྩིིས་ཡོོད་

ང་ལོོ་ཚོོ ད་ལོོངས་པའིི་སྐབས་འབྲོག་པ་ཕྱུུག་པོ་ཞིིག་བྱེེེད་རྩིིས་ཡོོོད་

རྫིི་བོོོ་

རྫིི་བོོོར་འགྲོོ་

རྫིི་བོོོར་སོོོང་ནས་

ཕྱུུགས་ཟོག་འཚོོ ་



16 
ཁྱོོད་ལོོ་ཚོོ ད་སྨིིན་པའིི་སྐབས་ཅི་ཞིིིག་བྱེེེད་རྩིིས་ཡོོད་

ཞིིང་པ་

ང་ཞིིང་པ་ཞིིག་བྱེེད་རྩིིས་ཡོོད་

ང་ལོོ་ཚོོ ད་སྨིིན་པའིི་སྐབས་ཞིང་པ་ཞིིག་བྱེེེད་རྩིིས་ཡོོད་

ང་ལོོ་ཚོོ ད་སྨིིན་པའིི་སྐབས་ཞིང་པ་སྟོོབས་འབྱོོར་ཅན་ཞིིག་བྱེེེད་

རྩིིས་ཡོོད་

16

འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་



17
རྨོོ་

ཞིིང་ཁ་རྨོོ་

གླང་གོོག་དེེེད་ནས་ཞིང་ཁ་རྨོོ་

ཞིིང་པས་གླང་གོག་དེེད་ནས་ཞིང་ཁ་རྨོོ་

17

སློབ་ཚན་གཉིས་པ།



18

18འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

དང་པོོ་  བྱ་བ་དང་  དེ་བྱེེེད་མཁན་གཉིས་མཐུན་སྦྱོར་གྱིིས་

སློོབ་ཕྲུུག་ ཞིང་ཁ་རྨོོ་

དགེེ་རྒན་ རྫི་བོོོར་འགྲོོ་

ཚན་རིག་པ་ སྨན་བཅོས་བྱེེེད་

སྨན་པ་ སློོབ་ཁྲིིད་གནང་

འབྲོོག་པ་ བརྟག་དཔྱད་བྱེད་

ཞིིང་པ་ སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེེད་

སྦྱོོོང་ཚན་



19

19 སློབ་ཚན་གཉིས་པ།

གཉིིས་པ་  འབྲེེལ་ཡོོད་བཞིིན་ཚིིག་སྒྲུུབ་ལྔ་སྒྲིགས་

སློོབ་སྦྱོོང་

བྱེེད་མཁན་ ནིི་

འབྲོོག་པ་

རེེད་

སློོབ་ཁྲིིད་ ཚན་རིིག་པ་

བརྟག་དཔྱད་ སློོབ་མ་

ཞིིང་ལས་ ཞིིང་པ་

ཕྱུུགས་ལས་ དགེེ་རྒན་

གསུུམ་པ་  ཚིག་སྒྲུབ་བཟོས་

སློོབ་ཕྲུུག་ ནར་སོོན་ ཚན་རིིག་ མཁས་ཅན་

བརྟག་དཔྱད་ འཕྲུུལ་ཆས་ གླང་གོོག་ ལག་རྩལ་ 



20

20འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 
བཞིི་པ་  དྲིིི་བ་རྣམས་ལ་ལན་ཐུང་ངུ་རེ་བྲིིིས་

༡.  ལ་ལུུང་གང་སར་རྫི་བོོོར་འགྲོོ་མཁན་དེ་སུ་ཡིིན་ནམ་

༢. རྫས་འགྱུུར་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་མཁན་དེ་སུ་ཡིིན་ནམ་

༣.  ཉིིན་ལྟར་སློབ་སྦྱོང་བྱེེད་མཁན་དེ་སུ་ཡིིན་ནམ་

༤.  ནད་པར་སྨན་བཅོས་བྱེེད་མཁན་དེ་སུ་ཡིིན་ནམ་

༥. ས་ཞིིང་འདེེེབས་ལས་བྱེད་མཁན་དེ་སུ་ཡིིན་ནམ་

༦.  ཉིིན་ལྟར་འཛིན་གྲྭར་སློོབ་ཁྲིིད་གནང་མཁན་དེ་སུ་ཡིིན་ནམ་

 ལྔ་པ་ དྲིི་བ་རྣམས་ངག་ཐོག་ནས་ལན་ཐུང་ངུུ་རེ་ཐོོབས་

༡.  རང་ཉིད་སློོབ་མ་ཞིག་ཡིིན་ན་ ལས་ཀ་གཙོ་བོོོ་གང་དང་གང་བྱེད་དགོོས་སམ་

༢.  རང་ཉིད་དགེེ་རྒན་ཞིག་ཡིིན་ན་ ལས་ཀ་གཙོ་བོོོ་གང་དང་གང་བྱེད་དགོོས་སམ་

༣.  རང་ཉིད་ཚན་རིག་པ་ཞིག་ཡིིན་ན་ ལས་ཀ་གཙོ་བོོོ་གང་དང་གང་བྱེད་དགོོས་སམ་



21

21 སློབ་ཚན་གཉིས་པ།
༤.  རང་ཉིད་སྨན་པ་ཞིག་ཡིིན་ན་ ལས་ཀ་གཙོ་བོོོ་གང་དང་གང་བྱེད་དགོོས་སམ་

༥.  རང་ཉིད་འབྲོོག་པ་ཞིག་ཡིིན་ན་ ལས་ཀ་གཙོ་བོོོ་གང་དང་གང་བྱེད་དགོོས་སམ་

༦.  རང་ཉིད་ཞིིང་པ་ཞིིག་ཡིིན་ན་ ལས་ཀ་གཙོ་བོོོ་གང་དང་གང་བྱེད་དགོོས་སམ་



22 

༣. བོང་བུ་དང་  ཕ་བུ་

འཚོ། རྫིི་བོོོ། རྐང་ཐང། བསྐྱོོོན།

ཁ་ལོོོ་བ། གླེེན་པ། འུ་ཐུག དབྱུག་པ།

བཀྱགས། ཡུར་མ། ལས་ངན། ཁྲེེལ་མེེད།

22

འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་



23 སློབ་ཚན་གསུམ་པ།

 ཕ་དང་  བུུ་གཉིས་ཀྱིིས་བོོང་བུ་ཞིིག་ལ་བཞོོན་ནས་ལྷ་

སར་ཐོོན་  ལམ་བར་དུུ་ཡུུར་མ་ཡུུར་བཞིན་པའིི་ཞིིིང་པ་ཁ་

ཤས་ཀྱིས་མཐོོང་ནས་  ཁོ་ཚོོ ས་  ཨ་ཙི་ འདིི་འདྲའིི་སྙིིིང་རྗེེེ་

མེེེད་པ་ལ་ཨང་  བོང་བུ་ཆུུང་ཆུུང་དེེར་ཕ་བུུ་གཉིིས་ཀ་བཞོན་

23



24 
འདུུག་ ཅེེ ས་བཤད་

 ཕ་བུུ་གཉིས་ཀྱིིས་དེེེ་བདེེེན་པར་བསམས་ནས་ ཕ་བོང་བུུར་

བཞོོན་  བུུ་ཡིིས་ཁྲིིད་དེེེ་ཕྱིིིན་པ་རེེད་

 གང་འཚམ་སོང་རྗེེས་  ལུག་འཚོ་བཞིིན་པའིི་རྫིིི་བོོོ་

ཁག་ཅིིག་གིིས་མཐོོང་བས་ ཁོ་ཚོོ ས་  དེེེ་འདྲའིི་ཕ་ཞིིག་

24

འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་



25
འདུུག་  ཁོོ་རང་གིིས་བོོང་བུུ་བཞོན་ནས་བུ་རྐང་ཐང་ལ་འགྲོ་རུ་

བཅུུག་འདུུག་ ཅེེ ས་བཤད་པས་  ཕ་རྒན་ངོ་ཚ་ཐག་ཆོད་དེེེ་  

བུུ་བོོང་བུུར་བསྐྱོོན་ནས་  རང་ཉིད་རྐང་ཐང་ལ་ཕྱིན་

 ཅུུང་ཙམ་སོང་བ་ན་  ངལ་གསོོ་བཞིིན་པའིི་ཁ་ལོོ་བ་ཁག་

25

སློབ་ཚན་གསུམ་པ།



26 
ཅིིག་གིིས་མཐོོང་བས་  དེེེ་འདྲའིི་ཕ་བུུ་མགོ་མཇུུག་མེེད་པ་

ཞིིག་འདུུག་  བུུས་བོོང་བུུ་བཞོོན་ནས་ཕ་རྒན་རྐང་ཐང་ལ་

འགྲོོ་བཅུུག་འདུུག་ ཅེེ ས་བཤད་པས་ བུ་ངོོ་ཚ་ཐག་ཆོད་དེེེ་ཁོོོང་

གཉིིས་ཀ་བོོོང་བུུར་མ་བཞོན་པར་སྟོང་པ་ཁྲིད་དེེེ་ཕྱིིིན་

 ཡང་རྩེད་མོོ་རྩེེ་བཞིིན་པའིི་སློོོབ་ཕྲུུག་ཁག་ཅིག་གིིས་མཐོོང་

26

འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་



27
བས་  དེེེ་འདྲའིི་ཕ་བུུ་གླེེན་པ་གཉིས་འདུུག་  བོོང་བུུ་མ་བཞོོན་

པར་སྟོོང་པར་ཁྲིིད་ནས་ཅི་ཞིིག་་བྱེེད་རྩིིས་ཡིིན་ནམ་ཞེེས་བཤད་

 མཐའ་མར་ ཕ་བུ་གཉིས་འུ་ཐུུག་སྟེ་  བོོང་བུར་ཕ་

བཞོོན་ནའང་མིི་འགྲིིག་  བུུ་བཞོན་ནའང་མིི་འགྲིིག་  གཉིས་

ཀ་བཞོོན་ནའང་མི་འགྲིིག་  བོོོང་བུུ་སྟོོང་པར་ཁྲིད་ནའང་མི་

འགྲིིག་ན་ ད་ངེེད་གཉིིས་ཀྱིིས་བོོོང་བུུ་བཀྱགས་ནས་འགྲོ་དགོས་

27

སློབ་ཚན་གསུམ་པ།



28 
པ་མིན་འགྲོོ་ ཞེེེས་བཤད་དེེ་  བོོོང་བུུའིི་སུུག་ལག་དབྱུུག་པ་ལ་

བསྡམས་ནས་བཀྱགས་ཏེ་ཕྱིིན།

 སློོོབ་ཚན་འདིི་འཛིིན་གྲྭ་གསུམ་པའིི་ནང་སློོོབ་ཁྲིིད་བྱེེད་སྐབས།  

དགེེ་སློོོབ་ཚང་མ་ཁ་ཡང་བཙུམ་མིི་ཐུབ་པར་དགོོོད་བཞིིན།  དེེ་འདྲའིི་ཕ་

བུུ་བླུན་པོོོ་གཉིིས་འདུག  ད་ནིི་ཁོོོང་གཉིིས་དཀའ་ལས་ཁག་པའིི་མ་ཚད་

བོོོང་བུུ་ཡང་གསོོོད་ས་རེེད་ཅེེས་བཤད།

28

འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་



29

 རྩོོོམ་སྒྲིིག་པ་ཀ་པས་ད་གང་ཞིིག་བྱས་ཀྱང་མིི་འགྲིིག་ན།  བོོོང་བུུ་དེེ་དྲུད་

དེེ་ཕྱིིན་ན་ལེེགས་ཞེེས་བཤད།

 རྩོོོམ་སྒྲིིག་པ་ཁ་པས་དེེ་ལྟར་བྱས་ན་བོོོང་བུུ་ཤིི་གིི་རེེད།  དེེ་ལས་བོོོང་བུུས་

ཕ་བུུ་གཉིིས་འདྲུད་བཅུག་ན་ལེེགས་ཞེེས་བཤད།

 རྩོོོམ་སྒྲིིག་འགན་འཛིིན་གྱིིས་མིི་མང་ཁ་དང།  རག་དུང་གཤམ་ཟེེར་བ་

བདེེན་པར་འདུག  ཤོོོད་ཀྱིིན་ཤོོོད་ཀྱིིན་སྡུག་ཏུ་སྡུག་ཏུ་རེེད།  ད་ཕ་བུུ་གཉིིས་

ལྷ་སར་འགྲོོོ་མིི་དགོོོས་ལ་བོོོང་བུུ་ཡང་བཞོོོན་མིི་དགོོོས།  སློོོབ་ཚན་འདིི་འབྲིི་

མཚམས་ཞོོོག་ཅིིག  ཅེེས་སློོོབ་ཚན་འདིི་འབྲིི་མཚམས་བཞག

29

སློབ་ཚན་གསུམ་པ།
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30འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 
སྦྱོོོང་ཚན་

དང་པོོ་  འགྲིག་རྟགས་དང་  ནོར་རྟགས་རྒྱོབས་

. ཕ་བུུ་གཉིས་ཀ་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེེེ་མེེེད་པ་ཞིིག་རེེེད་ 

. ཕ་རྒན་དེ་མིི་གླེེེན་པ་ཞིིག་རེེེད་ 

. ཕ་བུུ་གཉིས་ཀ་བོོོང་བུར་བཞོན་པ་རེེེད་ 

. བུུ་དེེ་སྤྱང་པོོ་ཞིིག་རེེེད་ 

. བོོང་བུུ་དེེ་ཤུུགས་ཆེན་པོོ་ཞིིག་རེེེད་ 

གཉིིས་པ་  ཚོོོ གས་ཆུང་བགོས་ཏེེ་བགྲོོོ་གླེེེང་གིི་བྱེེེད་སྒོོོ་སྤེེེལ་དགོོས་

ཀ)  ཕ་བུུ་གཉིས་ཀ་བོང་བུ་མ་བཞོན་ན་ཏག་ཏག་རེད་

ཁ) བུུ་བོོང་བུུར་བཞོན་ན་ཏག་ཏག་རེད་
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31 སློབ་ཚན་གསུམ་པ།
ག) བོོང་བུུར་ཕ་བཞོན་ན་ཏག་ཏག་རེད་

ང) ཕ་བུུ་གཉིས་ཀ་བོང་བུར་བཞོན་ན་ཏག་ཏག་རེད་

ཅ)  བོོོང་བུུ་བཀྱགས་ཏེེ་ཕྱིིན་ན་ཏག་ཏག་རེད་

གསུུམ་པ་ གཏམ་དཔེ་བཀླགས་ཏེ་བདེེེན་པ་ཡིིན་མིིན་འགྲེེལ་བརྗོོད་གྱིིས་

ཀ.  གྲོོས་མིི་ལ་དྲིིས་ ཐག་རང་གིས་ཆོོ ད་

ཁ.  མིི་བཟང་གིས་དཔོོན་ངན་ལ་གཤེ་ མིི་ངན་གྱིིས་དཔོོན་བཟང་ལ་གཤེེ་

ག.  གཏམ་མི་ཁ་བརྒྱུུད་ན་ཇེ་མང་ ཟས་མི་ལག་བརྒྱུད་ན་ཇེ་ཉུུང་ཡིིན་

ང.  གཞན་ལ་ལྟ་བའི་མིིིག་ཡོོད་ཀྱང་ རང་ཉིད་བལྟ་ན་མེེ་ལོོོང་དགོོོས་

ཅ.  རང་མགོ་ཆུ་འདྲེེན་དང་ བརྒྱ་ཁ་གཅིག་གཅོོ ད་བྱེེེད་མིི་ཉན་

ཆ.  མིི་མང་གིི་ཁ་དེེེ་དུག་ཡིིན་ མིི་མང་གིི་ལག་དེེ་གསེེེར་ཡིིན་
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32འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

བཞིི་པ་  སློོབ་ཚན་ནས་བྱ་ཚིག་དང་  མིིང་ཚིིག་ལྔ་རེེ་ཟུར་འདོོན་གྱིིས་

མིིང་ཚིིག་ བྱ་ཚིིག་

• ཞིིང་པ་དང་  ལུག་རྫི་  ཁ་ལོོ་བ་  སློོབ་ཕྲུུག་བཅས་ཀྱིས་བཤད་པ་དེ་བདེེེན་པ་རེེད་དམ

• གོོང་གིི་བྱེེེད་ཐབས་ལྔ་ཡི་ནང་ནས་ལེེགས་ཤོོས་དེེ་གང་རེེད་དམ་

• གོོང་གིི་བྱེེེད་ཐབས་ལྔ་ཡི་ནང་ནས་སྡུག་ཤོོས་དེེེ་གང་རེེད་དམ་

• མཐའ་མཇུག་བོོང་བུུ་བཀྱགས་པ་ལས་ལྷག་པའི་བྱེེེད་ཐབས་གཞན་ཞིག་ཡོོད་དམ་



33 སློབ་ཚན་བཞི་པ།

༤. སང་ཉིན་ད་དུང་  སང་ཉིན་གྱི་བྱ་བ་ཡོད་

 ཚ་སོོབ་སོོབ་ཀྱིི་དབྱར་ཁའི་ཉིིིན་ཞིིིག་ལ་  རྣམ་གྲོལ༌དང་  

ཚེེ ་རིིིང་  ངག་ཆུུང་བཅས་འཛིིན་ཁང་དུུ་ནང་སྦྱོང་བྲིིས་ནས་བསྡད་

 སློོབ་གྲྭའིི་ཉེེེ་འགྲམ་དུུ་ཁྲུུས་རྫིང་ཞིིག་ཡོོད་ལ་ རྫིིང་བུའིི་

འགྲམ་དུུ་ལྗང་ལྡེམ་ལྡེེམ་གྱིི་ལྕང་སྡོོང་སྟེེང་ལ་བྱ་དང་བྱེེའུུ་ཡིིས་

33



34 
སྐད་ཀྱུུར་ཀྱུུར་དུུ་གྲག་བཞིན་འདུག་  ཁྲུུས་རྫིང་ནང་ཕྲུུ་གུུ་

ཁ་ཤས་ཀྱིིས་ཤག་ཤག་ཏུ་ཆུ་རྐྱལ་རྒྱག་བཞིན་ཡོོད་པ་རྣམ་

གྲོོལ་གྱིིས་མཐོོང༌བས་  ཁོོ་ཆུུ་རྐྱལ་འདོོད་ལངས་ནས་ཚ་གེེ་

ཚིིག་གེེེར་གྱུུར་  ཁོོས་གནམ་གཤིས་ཧ་ཅང་ཚ་པོ་འདུག་པས་  

ང་ཚོ་ཆུུ་རྐྱལ་དུུ་འགྲོ་  ཞེེེས་བཤད་  ཚེ་རིིིང་གིིས་ ད་དུུང་ནང་

34

འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་



35
སྦྱོོང་བྲིིས་ཚར་མེེད་པས་ཅུང་ཟད་སྒུུགས་དང་ ཞེས་བཤད་

 ཡུུད་ཙམ་འགོར་རྗེེས་  རྣམ་གྲོལ་གྱིས་ ད་དངོོས་གནས་

ཚ་བ་ཚིག་སོོང༌  ང་ཚོ་ལྕང་སྡོང་འོོག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་གཟུགས་

པོོ་གྲང་བསིལབསིིལ་ཆགས་ན་ ལམ་སང་ཕྱིར་ཡོོང་ནས་བྲིས་ན་

ཆོོ ག་གིི་རེེེད་ ཅེེེ ས་བཤད་  ངག་ཆུུང་གིས་ དེེེ་རེེེད་  དངོོས་གནས་

ཚ་བས་ཚིིག་སོོང་ཞེེས་བཤད་  ཚེེ ་རིིིང་གིིིས་མགོོ་བོོ་ཡར་ལ་

བཀྱགས་ཏེེ་ཁོོ་གཉིིས་ལ་ཅེེ ་རེེེར་ལྟ་བཞིིན་  མིི་འགྲིིག་  ང་

ཚོོ ས་བློོ་རྩེེ་གཅིིག་སྒྲིིམ་གྱིིས་ནང་སྦྱོོང་བྲིིས་ཚར་ན་  ད་གཟོད་

འགྲོོ་  ཞེེེས་བཤད་  རྣམ་གྲོལ་གྱིས་  ནང་སྦྱོང་དེེེ་རིིིང་བྲིིིས་

མ་ཚར་ན་ཡང་ སང་ཉིིན་བྲིིིས་ན་འགྲིག་གིི་མ་རེེད་དམ་ ཞེེས་
35

སློབ་ཚན་བཞི་པ།



36 

བཤད་  ཚེེ ་རིིིང་གིིིས་  སང་ཉིན་  ད་དུུང་སང་ཉིན་གྱིི་བྱ་བ་ཡོོད་  

ཅེེ ས་བཤད་  

 དེེ་ནས་ཁོོ་ཚོོ ་ཚང་མས་འཇམ་ཐིང་ཐིིང་དང་  མགོོ་སྒུུར་

སྒུུར་ངང་ནང་སྦྱོང་བྲིིས་པས་ ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་ནང་སྦྱོང་ཆ་

ཚང་བྲིས་ཚར་བ་རེད་

  ཚེེ ་རིིིང་གིིས་  ད་ཆུ་རྐྱལ་དུ་འགྲོ་  ཞེེས་བཤད་པས་  རྣམ་

གྲོོལ་གྱིིས་ཀིི་སྒྲ་སྒྲོོག་བཞིིན་  འགྲོོ་འགྲོོ་  ད་ང་ཚོ་ཆུ་རྐྱལ་

དུུ་འགྲོོ་ཞེེས་བཤད་དེེ་  ཁོོང་ཚོོ ་མཉམ་དུ་དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོོའིིི་ངང་

ཁྲུུས་རྫིིང་ཕྱོོོགས་སུ་བརྒྱུུགས་སོ།

36

འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་
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37 སློབ་ཚན་བཞི་པ།
སྦྱོོོང་ཚན་

དང་པོོ་   ཡང་ཡང་ཀློོག་འདོོན་གྱིིས་བྱ་ཚིིག་རེེེ་སྦྱོོོར་དགོོས་

དགའ་ལྷང་ལྷང་ ཁུ་སིམ་སིིམ་ འོོད་འཁྱུག་འཁྱུག་

ཁྲ་ལམ་ལམ་ སྐྱ་ཐིང་ཐིིང་ འདར་སིག་སིིག་

སྔོོ་ལྷེེམ་ལྷེེམ་ སྐད་འཛེར་འཛེེར་ སྒྲ་ལྡིར་ལྡིིར་

འཛུུམ་དམུུལ་དམུུལ་ དར་ཆ་ལྷབ་ལྷུབ་ ཆུུ་ཕྲན་ལྷུུང་ལྷུུང་

རྦ་རླབས་ཆིལ་ཆིིལ་ མེེ་སྟག་ཚ་ཚ་ ཆུ་ལྷོག་ལྷོག་

འོོད་ཆེེ མ་ཆེེ མ་ སྐད་སྒྲ་འུར་འུར་ འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིིག་

གཉིིས་པ་  དཔོོད་བྲིིས་གཏོོང་རྒྱུུ་

ལྕང་སྡོོང་ལྗང་ལྡེམ་ལྡེེམ་ ཆུུ་ཤང་ཤང་དུུབཞུུར་ 

མིིག་ཅེེ ་རེེེར་བལྟས་ མགོ་སྒུར་སྒུུར་དུུ་བསྡད་

འཇམ་ཐིང་ཐིིང་དུུ་གནས་
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38འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

གསུུམ་པ་  མཐུུན་སྦྱོར་བྱེེེད་རྒྱུུ་

ཚ་སོོབ་སོོབ་ ངང་ལས་ཀ་བྱས་

ལྗང་ལྡེམ་ལྡེེམ་ འགྲོ་བའིི་དུུད་འགྲོོ་

སྐད་ཀྱུུར་ཀྱུུར་ ཁྱིམ་ཚང་

ཤག་ཤག་ ངང་ནས་ཐུགས་སྤྲོོ་བཏང་

ཚ་གེ་ཚིིག་གེེེ་ ལྡང་བའི་མཁའ་རླུང་

གྲང་བསིིལ་བསིིལ་ པར་ལ་བལྟས་

ཅེེ ་རེེེར་ ལྗོོན་ཤིིང་

འཇམ་ཐིང་ཐིིང་ འབབ་པའི་རྦབ་ཆུ་

སྒུུར་སྒུུར་ སྒྲོོག་པའི་འཇོོལ་མོོ་

དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོོ་ མཚན་མོ་



39

39 སློབ་ཚན་བཞི་པ།
བཞིི་པ་  སློོབ་སྦྱོོང་དང་  རྩེེད་མོོ་གཉིིས་ལ་དུུས་ཚོོ ད་ཇིི་ཙམ་གཏོོང་དགོོས་

པ་  ཇིི་ལྟར་གཏོོང་དགོོས་པ་བཅས་བགྲོོ་གླེེེང་གནང་རྒྱུུ་ཙམ་མ་ཟད་

རྒྱན་ཚིིག་གང་མང་བེད་སྤྱོོད་ཐུབ་ན་ལེགས་

ལྔ་པ་  རིི་མོོོ་གཉིིས་བར་མི་འདྲ་བ་དགུུ་ཡོད་པ་རྣམས་ངོས་འཛིན་གྱིིས་
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༥. འབྱུང་བ་བཞི་

མཁོོོ་བ།

རྟེེན་གཞིི།

ཞེེད་སྣང།

རྩིི་ཤིིང།

འགྲོོོ་སྲོོོལ།

དྭངས་གཙང།

གཡོོོ་བ། 
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འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་



41 སློབ་ཚན་ལྔ་པ།

 ས་

 སྲ་ཞིིང་མཁྲེེགས་ལ་ སྲོག་ཆགས་དང་རྩི་ཤིིིང་ཚང་མའི་

རྟེེེན་གཞིིར་གྱུུར་པ་ང་ནི་  གསེེར་དངུལ་སོགས་གཏེར་རིིགས་

ཐམས་ཅད་ཀྱིི་འབྱུུང་གནས་ཀྱང་ཡིན།

41



འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་

ཆུ་

བརླན་ཞིང་གཤེེར་ལ་ དྭངས་ཤིང་གཙང་བས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་

དུུ་འབོད་པ་ང་ནི་  རྩིི་ཤིིིང་དང་སྲོོག་ཆགས་ཀུན་ལ་མཁོ་བ་མ་

ཟད་ ཐུུར་དུུ་བཞུུར་པ་ལས་གྱེན་དུ་འགྲོ་སྲོོལ་མེེད།

 ཡན་ལག་བརྒྱད།

མངར་བ།

བསིིལ་བ།

འཇམ་པ།

ཡང་བ། 

དྭངས་པ།

གཙང་བ།

མགྲིིན་པ་ལ་མིི་གནོོོད་པ།

ལྟོོོ་བ་ལ་ཕན་པ།

42



43

མེ་

 ང་ནི་ཚ་ཞིིང་སྲེེེག་པས་ མི་ཚང་མས་ང་ལ་ཞེེད་སྣང་བྱེེད་

ཀྱིི་ཡོོོད་  དོོན་དངོོས་སུ་ང་བེེད་སྤྱོོད་ཡག་པོ་གཏོང་ཤེེས་ན་ཕན་

ཐོོགས་ལས་གནོད་པ་གང་ཡང་མེད།

43

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

རླུང་

ང་ནིི་ཡང་ཞིིང་གཡོོ་བས་ གང་སར་འགྲོ་ཐུུབ་ལ་  སྲོག་

ཆགས་དང་རྩི་ཤིིིང་ཚང་མ་ང་དང་འབྲལ་ཐབས་མེེད་  ཡིིན་ནའང་ 

ང་ལ་གཟུུགས་དང་ཁ་དོག་གང་ཡང་མེེད།
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45 སློབ་ཚན་ལྔ་པ།
སྦྱོོོང་ཚན་

དང་པོོ་  ཚིིག་སྒྲུབ་བཟོོས་

སྲོོོག་ཆགས་ འབྱུུང་གནས་ དྭངས་གཙང་ བེེད་སྤྱོོད་

འཇིིག་རྟེེེན་ ཕན་ཐོོགས་ རིི་བོོོ་ ཁ་དོོག་

གཉིིས་པ་  རང་གི་བསམ་ཚོོ ད་བཞིིན་བྲིིིས་

ཀ)  ས་ཡིི་ཕན་ཐོོགས་གསུམ་བྲིས་

ཁ) ཆུུ་ཡི་ཕན་ཐོགས་གསུམ་དང་ གནོོད་འཚེེ ་གསུམ་བྲིས་  

ག) མེེ་ཡིི་ཕན་ཐོོགས་གསུམ་དང་ གནོོད་འཚེེ ་གསུམ་བྲིས་

ང) རླུང་གི་ཕན་ཐོོགས་གསུམ་དང་ གནོོད་འཚེེ ་གསུམ་བྲིས་
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46འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

གསུུམ་པ་  ཡང་ཡང་ཀློག་འདོན་གྱིིས་

སྲན་མ་རྡོོག་གཅིིག་ ལྷམ་ཆ་གཅིག་ ཆུུ་ཐིགས་པ་གཅིག་

སྡོོང་པོོ་རྐང་གཅིག་ སྨན་ཐུུན་གཅིག་ རས་ཡུག་གཅིག་

མེེ་ཏོོོག་ཆུུན་པོ་གཅིག་ སྐྲ་ཉག་མ་གཅིག་ དཔེེ་ཆ་པོོད་གཅིིག་

ཤིིང་ཐུུར་ཆག་པ་གཅིག་ ལུུག་ཁྱུུ་གཅིག་ འབྲུུ་དོ་བོོ་གཅིིག་

བཞིི་པ་  རང་གི་གང་ཤེེས་བྲིིས་

ཀ)  ཤིིང་གིིས་དངོོོས་ཆས་གང་དག་བཟོོ་ཐུབ་བམ་  

ཁ) ལྕགས་ལ་རིིིགས་མིི་འདྲ་བ་ག་ཚོད་ཡོོད་དམ་

ག) རྡོོོ་ལ་བེེད་སྤྱོོོད་གང་ཡོོད་དམ་
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47 སློབ་ཚན་ལྔ་པ།

ལྔ་པ་  གབ་ཚིག་རྣམས་ལ་ལན་ཐོབས་

འཛིིན་རྒྱུ་མེེད་ལ་མཐོོོང་རྒྱུ་མེེད།  ། 

ཁ་དོོོག་མེེད་ཅིིང་དྲིི་ཡང་མེེད།  ། 

སྲོོོག་ཆགས་རྩིི་ཤིིང་ཚང་མར་མཁོོོ།  །

སྐར་ཆ་གཅིིག་ཀྱང་འབྲལ་ཐབས་མེེད།  ། འདིི་ཅིི་ཡིིན་ཤོོོད།

རང་བཞིིན་ཚ་ཞིིང་ཁ་དོོོག་དམར།  །

སུ་དང་ཐུག་ན་སྲེེག་པར་བྱེེད།  །

གྲང་བའིི་སྐབས་སུ་ཚང་མར་མཁོོོ།  །

ང་ནིི་གྱེེན་ནས་གྱེེན་དུ་འབར།  ། འདིི་ཅིི་ཡིིན་ཤོོོད།

བཟོོོད་བསྲན་ཆེེ་ཞིིང་ལུས་སྟོོོབས་ཆེེ།  །

འཛམ་གླིིང་ཡོོོངས་ཀྱིི་རྟེེན་གཞིི་ང་།  །

གཏེེར་དངོོོས་ཚང་མའིི་འབྱུང་ཁུུངས་ཡིིན།  །

ང་ནིི་ཟླུམ་ཟླུམ་སྤོོོ་ལོོོ་འདྲ།  ། འདིི་ཅིི་ཡིིན་ཤོོོད།
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48འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

གངས་དང་ཆར་པའིི་འབྱུང་ཁུུངས་ཡིིན།  །

ས་གཞིིའིི་རྩིི་ཤིིང་ལོོོ་འབྲས་སོོོགས།  །

སྐོོོམ་གདུང་སེེལ་བའིི་སྨན་མཆོོོག་ང་།  །

ངལ་མེེད་ཐུར་ནས་ཐུར་དུ་བཞུར།  ། འདིི་ཅིི་ཡིིན་ཤོོོད།

དྲུུག་པ་  གཏམ་དཔེ་འདིི་དག་ངག་ལ་བྱང་བར་གྱིས་

• སྟག་གིི་རིི་མོོོ་ཕྱིི་ལ་ཡོོོད། མིི་ཡིི་རིི་མོོོ་ནང་ལ་ཡོོོད།

• རིིང་ཐུང་ཚད་ན་ཤེེས། བདེེན་རྫུན་བཤད་ན་ཤེེས།

• ཁ་ཁུུ་བྱུག་བཞིིན་དུ་སྙན། ཁོོོག་གཞུ་མོོོ་བཞིིན་དུ་འཁྱོོོག



49 སློབ་ཚན་དྲུག་པ།

༦. ཞི་མི་དང་སྤྲེའུ་

 ཞིི་མིིི་ཨ་ནུུ་དང་  ཐ་ནུུ་ཟེར་བའིི་སྤུུན་གཉིས་ཡོོད་  ཉིིན་

ཞིིག་ལ་ཁོང་གཉིས་རྩེེད་མོོ་རྩེེེ་བའིི་སྐབས་བག་ལེབ་ཅིིག་རྙེེད་

49



50 
 ཁོོང་གཉིིས་བག་ལེེབ་ཟ་རྒྱུུར་མ་འཆམས་པར་ཁ་རྩོོད་

ཤོོར་བ་མ་ཟད་ ལག་འཛིང་ཤོོར་གྲབས་བྱས་  

 སྐབས་དེར་  སྤྲེེའུུ་གཡོོ་སྒྱུུ་ཅན་ཞིག་ཡོོང་ནས་  ཁོ་

གཉིིས་ལ་ ཞིི་མིི་སྤུན་གཉིིས་   ངོོ་ཚ་མེེད་པ་དེེ་འདྲ་རང་མ་བྱེེད་  

སུུ་ལའང་གྱོང་མེེད་པ་ཞིིག་ངས་བགོས་ན་མི་འགྲིིག་གམ་ཞེེས་

བཤད་  ཞི་མིི་གཉིིས་ཀྱིིས་བདེེན་པ་རེེད་བསམས་ནས་  དེེ་ལྟར་

50

འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་
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བྱ་རྒྱུུར་ཁས་ལེན་བྱས་  

 སྤྲེའུུས་བག་ལེབ་དུུམ་བུུ་ཆེ་ཆུུང་གཉིས་ལ་བགོས་ནས་

རྒྱ་མར་བཀྱགས་  འདིི་ཆེེེ ་དྲགས་འདུུག་ཟེར་ནས་ཆེ་བ་དེེེར་སོོོ་

བཏབ་ནས་བཟས་  ཡང་འདིི་ཆེེེ ་དྲགས་འདུུག་ཟེེར་ནས་གཞན་

དེེར་སོོོ་བཏབ་ནས་བཟས་  དེེ་ལྟར་ཐེེངས་ཁ་ཤས་བྱས་རྗེེས་  

བག་ལེེབ་ཆ་ཚང་སྤྲེེའུུ་ཡིིས་བཟས་པ་རེད་  

51

སློབ་ཚན་དྲུག་པ།
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52 
 ཞིི་མིི་གཉིིས་སྔར་བཞིིན་གྲོོད་ཁོོག་ལྟོོགས་ཏེེ་ རྣ་ཅོོོ ག་

ཀྲོོང་ངེེར་སྡོོད་དགོོས་བྱུུང་བ་རེེད།

  གླུ་གཞས་

ཞིི་མིིི་རྒྱུུ་དག་མེེད་པས།  བག་ལེབ་ཟ་རྒྱུུར་མ་འཆམས།

གཡོོ་ཅན་སྤྲེེའུས་བཟས་དུས།  རྣ་ཅོོ ག་ཀྲོོང་ངེེེར་ལྷག་སོོང།

52

འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་
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53 སློབ་ཚན་དྲུག་པ།

སྦྱོང་ཚན།

དང་པོོོ།  འགྲིིག་ནོོོར་གྱིི་རྟགས་རྒྱོོོབས།

.  ཞིི་མིི་ཨ་ནུ་དང།  ཐ་ནུ་གཉིིས་སྤུན་རེེད།  

.  ཁོོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་རྡོོོ་ལེེབ་ཅིིག་རྙེེད་པ་རེེད།  

.  ཞིི་མིི་གཉིིས་ལ་བག་ལེེབ་བཟའ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེེད། 

.  སྤྲེེའུས་བག་ལེེབ་དུམ་བུུ་གཉིིས་ལ་བཏང།  

.  ཞིི་མིི་གཉིིས་གྲོོོད་ཁོོོག་སྟོོོང་པར་སྡོོོད་དགོོོས་བྱུང། 

གཉིིས་པ།  ཚིིག་སྒྲུབ་རེེ་བཟོོོས།

སྤུན།   རྙེེད།   འཆམས།   གྲབས།   གྱོོོང།   གཡོོོ་སྒྱུ།   ཁས་ལེེན།
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54འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 
གསུམ་པ།  མཐུན་སྦྱོོོར་གྱིིས། 

རྩེེད་མོོོ། 

 

ཁ་རྩོོོད།  

ལག་འཛིིང།  

དུམ་བུུ།  

རྒྱ་མ།  

ཀྲོོོང་ངེེར།
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55 སློབ་ཚན་དྲུག་པ།
  བཞིི་པ།  དྲིི་བར་ལན་ཐོོོབས།

༡.  ཞིི་མིི་སྤུན་གཉིིས་རྩེེད་མོོོ་རྩེེ་བཞིིན་པའིི་སྐབས་ཅིི་ཞིིག་རྙེེད་ཡོོོད་དམ།

༢.  ཁོོོང་གཉིིས་བག་ལེེབ་བཟའ་རྒྱུར་མ་འཆམས་པ་སུས་མཐོོོང་ངམ།

༣.  སྤྲེེའུས་བག་ལེེབ་དུམ་བུུ་ག་ཚོད་ལ་བཏང་ངམ།

༤.  མཐར་བག་ལེེབ་ཆ་ཚང་སུས་བཟས་སམ།

ལྔ་པ།  བསམ་གཞིིག་བྱས་ནས་བྲིིས།

• སྤྲེེའུ་ནིི་གཡོོོ་སྒྱུ་ཆེེ་ལ་ཧམ་སེེམས་ཆེེ་བའིི་གཞན་མགོོོ་སྐོོོར་མཁན་ཞིིག་ཡིིན་

པའིི་སྐྱོོོན་ཆ་ཡོོོད།  འོོོ་ན་ཞིི་མིི་སྤུན་གཉིིས་ལ་སྐྱོོོན་ཆ་གང་དག་ཡོོོད་དམ།

• ཞིི་མིི་གཉིིས་ནིི་གཉོོོམ་ཆུང་བ་དང་གཞན་གྱིི་ཁ་ལ་ཉན་པའིི་བཟང་ཆ་ཡོོོད།  

འོོོ་ན་སྤྲེེའུ་ལ་བཟང་ཆ་གང་དག་འདུག་གམ།
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56འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

༧. སྦྱོང་བརྡར་སློབ་ཚན་

མ་འོོོངས་པ་ ད་ལྡ་བ་ འདས་པ་ སྐུལ་ཚིིག་

འགྲོོོ། འགྲོོོ། ཕྱིིན། སོོོང།

བལྟ། ལྟ། བལྟས། ལྟོོོས།

སྦྱང། སྦྱོོོང། སྦྱངས། སྦྱོོོངས།

བཟའ། ཟ། བཟས། ཟོོོ།

བླང། ལེེན། བླངས། ལོོོངས།
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57 སློབ་ཚན་བདུན་པ།
ང་ཚོོ ་ཚང་མ་ལྷ་སར་འགྲོ།

འགྲོོ་གིིན་འགྲོོ་གིིན་དབུུས་ལ་བསླེེབས།

དབུུས་ལ་བསླེེབས་ནས་མཆོོ ད་མཇལ་ཕྱིན།

དབུུས་ཉི་མ་ལྷ་སར་སོང་ཚུལ་རེད།

གཟའ་སྤེེན་པའིི་དགོོོང་མོོར་བརྙན་འཕྲིན་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་  ཕྲུུ་གུུ་

ཁ་ཤས་ལྟད་མོ་ལྟ་གིན་གཉིིད་ཤོོོར་གྱིིི་རེེེད་   ངས་ཆུ་ཚོོ ད་བཅུུ་

པ་བར་བལྟས་པ་ཡིན་  ཕ་མས་ལྟད་མོ་ལྟ་སྐབས་  ལྟད་མོ་

ཡག་པོ་ལྟོོས་ཞེེེས་གསུངས་བྱུུང་

ད་ཆ་སློབ་ཚན་མང་ཆེ་བ་སྦྱང་རྒྱུུ་རེད་  སྦྱོོང་བཞིིན་པའིི་སློོོབ་

ཚན་འདིི་ནིིི་སྦྱོོོང་བརྡར་སློོོབ་ཚན་རེེད་  སློོབ་ཚན་ལྔ་དྲུུག་ཙམ་
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58འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 
སྦྱངས་ཟིན་  སློོབ་སྤྱིིས་སློོབ་ཚན་རྣམས་ཡག་པོ་སྦྱོོངས་ཞེེས་

བཀའ་སློབ་གནང་

བཟའ་བསམས་ནས་རྩམ་པ་འཐག་  ཁ་ལ་ཟ་དུས་བྲོོོ་བ་

ཆེེ ་ བཟས་ཚར་རྗེེེས་གྲོོད་པ་རྒྱགས་  ཟས་རྩམ་པ་ཟོ་དང་

གཟུུགས་པོོར་ཕན་

ལག་པར་མ་བླང་གོང་ལ་ལག་པ་ཁྲུས་ 

ལག་པར་ལེན་པའིི་སྐབས་སུ་གཟབ་གཟབ་བྱོས་  

བླངས་ཚར་ནས་ས་ལ་མ་ཤོར་དགོས་ 

ཁྱུུང་སྒོ་ང་ལོངས་དང་ནོོར་བུུ་རེེད་
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59 སློབ་ཚན་བདུན་པ།
སྦྱོང་ཚན།

 དང་པོོོ།  འགྲིིག་པ་དེེ་ལ་རྟགས་རྒྱོོོབས།

• ང་ལྷ་ས་ལ་འགྲོོོ་བ་ཡིིན།   ...ཕྱིིན་པ་ཡིིན།   ...སོོོང་པ་ཡིིན།

• ཁ་སང་གློོོག་བརྙན་བལྟས་པ་ཡིིན།   ...ལྟ་བ་ཡིིན།   ...བལྟ་བ་ཡིིན།

• འབྲིི་ཀློོོག་སྦྱངས་བཞིིན་ཡོོོད།  ...སྦྱང་བཞིིན་ཡོོོད།  ...སྦྱོོོང་བཞིིན་ཡོོོད།

• བག་ལེེབ་ཟ་རྒྱུ་རེེད།   ...བཟའ་རྒྱུ་རེེད།   ...བཟས་རྒྱུ་རེེད།

• ཆུ་བླངས་ཚར།    ...ལེེན་ཚར།   ...བླང་ཚར།

 གཉིིས་པ།  མཐུན་སྦྱོོོར་གྱིིས།

ལྟད་མོོོར་ བླངས།

ཟློོོས་གར་ བཟས།

ཡིི་གེེ་ འཁྲབ།

རྩམ་པ་ བྲིིས།

ལག་ཏུ་ ལྟ།
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60འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 
གསུམ་པ།  བྱ་ཚིིག་རྣམས་ལ་ཚིིག་སྒྲུབ་རེེ་བཟོོོས།

 ཕྱིིན། བལྟས། སྦྱང། བཟས། བླངས།

བཞིི་པ།  བྱེེད་སྒོོོ།

 ལམ་ཞིིག་ཏུ་དངོོོས་པོོོ་བྱུར་བུུར་བླུགས་པའིི་ཐེེར་ཆུང་ཞིིག་ཡོོོད། ངང་པ་

དང།  ཉ།  སྦལ་པ་གསུམ་གྱིིས་ཐེེར་ཆུང་ལ་ཐག་པ་བསྐོོོན་ཏེེ་ངང་པས་ནུས་ཤ གས་

གང་ཡོོོད་ཀྱིིས་གནམ་ལ་འཕུར་ཏེེ་ཡར་འཐེེན།  ཉ་ཡིིས་ཤེེད་ཡོོོད་ཚད་ཀྱིིས་ཆུ་

ལ་འཁྱུག་སྟེེ་མར་འཐེེན།  སྦལ་པས་སྟོོོབས་རྩལ་ཡོོོད་དགུས་མདུན་དུ་གོོོག་ནས་

མདུན་ཕྱོོོགས་ལ་འཐེེན་ཀྱང་འགུལ་ཙམ་ཡང་བྱེེད་མ་ཐུབ།  ཐེེར་ཆུང་ནང་གིི་

དངོོོས་པོོོ་དེེར་ལྗིིད་ཚད་དེེ་ཙམ་མེེད།
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61 སློབ་ཚན་བདུན་པ།
བྱེེད་སྒོོོ་རྣམས་ལེེགས་པར་སྒྲུབས།

ཀ]  གོོོང་གིི་སྒྲུང་ཐུང་འདིིའིི་ནང་བྱ་ཚིིག་ག་ཚོད་ཡོོོད་པ་ཟུར་འདོོོན་གྱིིས།

ཁ]  ཐེེར་ཆུང་ནང་གིི་དངོོོས་པོོོ་དེེ་ཙམ་ལྗིིད་པོོོ་མེེད་ནའང་། ཁོོོང་གསུམ་གྱིིས་སྒུལ་

ཙམ་ཡང་བྱེེད་མིི་ཐུབ་པའིི་རྒྱུ་མཚན་ཅིི།

ག]  ངང་པ་དང། ཉ།  རུས་སྦལ་གསུམ་གྱིིས་ཐེེར་ཆུང་འཐེེན་སྟངས་ཇིི་ལྟར་ཡིིན་

ནམ།

ང]  ཡང་ཡང་བཀླགས་ཏེེ་དག་དོོོན་ངེེས་པ་བྱེེད་དགོོོས།

ནུས་ཤ གས།  ཤེེད།  སྟོོོབས་རྩལ།  གང་ཡོོོད།  ཡོོོད་ཚད།  ཡོོོད་རྒུ།  གནམ་ལ་འཕུར་

ཏེེ་ཡར་འཐེེན།  ཆུ་ལ་འཁྱུག་སྟེེ་མར་འཐེེན།  མདུན་དུ་གོོོག་ནས་འཐེེན།

ལྔ་པ།  དག་དོོོན་ངེེས་པ་གྱིིས།

ལམ། ལམ་ཁ། ལམ་ཆེེན།

ཕྱོོོགས། ཤར་ཕྱོོོགས། ཕྱོོོགས་ཁག

གཡོོོ། གཡོོོ་འགུལ། གཡོོོ་སྒྱུ།    

ཡང་། ཡང་ཡང་། ཡང་དག
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༨. གཟིག་ལྤགས་བཀབ་པའི་བོང་བུ་

  གྲོང་སྡེེ་ཞིིག་གིི་ནང་ལ་མི་གཡོོ་སྒྱུ་ཅན་ཞིག་ཡོོད་  

མིི་དེེེ་ཤིིིང་ནགས་ནང་རི་དྭགས་རྔོན་དུ་འགྲོ་བའིི་སྐབས་  གཟིིག་

འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་

62



63 སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ།
ཤིི་བའིི་རོོོ་ཞིིིག་རྙེེད་  ཁོོས་གཡོོ་སྒྱུ་ཞིིག་དྲན་ཏེེ་ གཟིིག་

ལྤགས་བཤུུས་ནས་ནང་ལ་ཁྱེར་

རང་གི་བོོོང་བུ་ལ་གཟིིག་ལྤགས་དེ་བཀབ་ནས་མིི་གཞན་གྱིི་

ཞིིང་ཁའིི་ནང་དུ་བཏང་

63



64 
 མིི་ཚང་མས་  ཞིང་ཁར་གཟིག་ཅིིག་བསླེེབས་འདུུག་

ཟེེར་ནས་ཞིང་པ་རྣམས་སྐྲག་ཐག་ཆོོ ད་དེེེ་ཉེེེ་སར་འགྲོོ་མ་ཕོོད་  

གནས་ཚུལ་དེ་མིི་གཡོོ་སྒྱུ་ཅན་དེས་མཐོོང་བས་   ང་ལས་

ལྷག་པའི་རིིིག་པ་སྤྱང་པོ་ཞིིག་སུ་ཡོོད་དམ་སྙམ་སྟེ་སེེེམས་

དགའ་བཞིན་བསྡད་

64

འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་



65
 དེ་ལྟར་བོོང་བུུ་དེེས་ལྗང་ཐིང་ཐིིང་དུ་སྐྱེེས་པའིི་ལྗང་པ་རྣམས་

གང་འདོོོད་དུུ་བཟས་ནས་ཉིིན་མང་པོོ་སོོང་

 ཉིན་ཞིིག་   ཞིང་པ་རྣམས་འུ་ཐུུག་ནས་བོང་བུའིི་མཐའ་

བསྐོར་ཏེེ་ཚང་མས་དུུས་གཅིག་ཏུ་རྡོ་དང་དབྱུུག་པས་གཞུས་ཏེ་

བསད་པ་ན་ དེེ་ནིི་གཟིིག་ཅིིག་མ་ཡིན་པར་  མིི་གཡོོ་ཅན་

དེའིིི་བོོོང་བུ་ཡིིན་པ་ཤེེས།

65

སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ།
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66འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 
སྦྱོང་ཚན།

མིི་གཡོོོ་སྒྱུ་ཅན་གྱིིས། 

བོོོང་བུུས།

ཞིིང་པས།

རིི་དྭགས་རྔོོོན།

ལྗང་པ་རྣམས་གང་འདོོོད་བཟས།

བོོོང་བུུ་ལ་གཟིིགས་ལྤགས་བཀབ།

ཉེེ་སར་འགྲོོོ་མ་ཕོོོད།

རྡོོོ་དང་དབྱུག་པས་གཞུས།

གཟིིག་ལྤགས་བཤས།

དང་པོོོ།  མཐུན་སྦྱོོོར་བྱས་ཏེེ་ཡང་ཡང་ཀློོོགས།

གཉིིས་པ།  ཕན་ཚུན་མཐུད་ནས་བརྗོོོད་པ་གསུམ་སྒྲིིགས།

ཞེེད་

ཐག་ཆོོོད་དེེ་

ངུས།

སྐྱོོོ་ གཞས་བཏང།

དགའ་ བྲོོོས།
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67 སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ།
གསུམ་པ།  བྱ་ཚིིག་རྣམས་བར་སྟོོོང་ནང་སྐོོོངས།

 བཟས། བཏང། མཐོོོང། འགྲོོོ། བཀབ།  བསྡད། སླེེབས།  བསམས།

 རང་གིི་བོོོང་བུུ་ལ་གཟིིག་ལྤགས་དེེ་ ནས་མིི་གཞན་གྱིི་ཞིིང་

ཁའིི་ནང་ །  མིི་ཚང་མས།  ཞིིང་ཁར་གཟིིག་ཅིིག་ འདུག་

ཟེེར་ནས་སྐྲག་ཐག་ཆོོོད་དེེ་ཉེེ་སར་ མ་ཕོོོད། 

 གནས་ཚུལ་དེེ་མིི་གཡོོོ་སྒྱུ་ཅན་དེེས་ བས།   ང་ལས་རིིག་པ་

སྤྱང་བ་སུ་ཡོོོད་དམ་ ནས།  སེེམས་དགའ་བཞིིན་ །  དེེ་ལྟར་

བོོོང་བུུ་དེེས་ལྗང་ཐིིང་ཐིིང་དུ་སྐྱེེས་པའིི་ལྗང་པ་རྣམས་གང་འདོོོད་དུ་

ནས་ཉིིན་མང་པོོོ་སོོོང།

བཞིི་པ།  ལྡོོོག་ཕྱོོོགས་སློོོབ་ཚན་ནས་བཙལ་ཏེེ་བྲིིས།

 བསྡད།   བརླག   ཟིིན།   ཐག་རིིང།   ལྐུགས་པ།   སྡུག

ལྔ་པ།  དག་དོོོན་ངེེས་པར་གྱིིས།

རིི་

བོོོང།

གཤམ།

མོོོ།

གྲོོོང་

ཚོ།

ཁྱེེར།

གསེེབ།

བོོོང་

བུུ།

རྣ།

ཕྲུག

ཞིིང་

པ།

ཁ།

ས།
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68འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

དྲུག་པ།  ཡང་ཡང་བཀླགས་ཏེེ་སློོོབ་ཚན་དང་ཕན་ཚུན་མཚུངས་བསྡུར་

བྱེེད་དགོོོས།

 མིི་གཡོོོ་སྒྱུ་ཅན་ཞིིག་གིིས་ཤྭ་བའིི་རྔ་མ་བསྟན་ནས་ཤྭ་བའིི་ཤ་ཡིིན་ཁུུལ་

བྱས་ནས་བོོོང་ཤ་བཙོངས།  སྐབས་ཤིིག་མིི་རྣམས་དོོོགས་པ་ཟ་ནས་བརྟག་དཔྱད་

བྱས་པས།  དེེ་ནིི་ཤྭ་བའིི་ཤ་མ་ཡིིན་པར།  བོོོང་བུུའིི་ཤ་ཡིིན་པ་ཤེེས།  དེེ་ནས་བཟུང་

ཁོོོས་ལུག་གིི་ཤ་སོོོགས་ཤ་གང་ཞིིག་བཙོངས་ཀྱང་ཉོོོ་མཁན་གཅིིག་ཀྱང་མ་བྱུང།

ཧ་ཅང་གཡོོོ་སྒྱུ་ཆེེ་དྲགས་ན།  །

རེེ་ཞིིག་འགྲུབ་ཀྱང་མཐའ་མར་བརླག  །

བོོོང་ཤ་བཙོང་པའིི་བྱས་འབྲས་ཀྱིིས།  །

ལུག་ཤ་ཉོོོ་མཁན་མེེད་ལ་ལྟོོོས།  །

ལེེགས་བཤད།

ཧ་ཅང་གཡོོོ་སྒྱུ་ཆེེ་དྲགས་ན།  །

རེེ་ཞིིག་འགྲུབ་ཀྱང་མཐའ་མར་བརླག  །

གཟིིག་ལྤགས་བཀབ་པའིི་བོོོང་བུུ་ཡིིས།  །

ལོོོ་ཏོོོག་ཟོོོས་མཐར་གཞན་གྱིིས་བསད།  །
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69 སློབ་ཚན་དགུ་པ།
 

༩. མཇུག་མའི་བགྲོ་གླེང་

 མཇུག་མ་ཡོོོད་མཁན་སེེམས་ཅན་རྣམས་ཕྱོོོགས་གཅིིག་ཏུ་འདུས་

པའིི་སྐབས།

 བོོོད་ཕོོོ་རེེའིི་ཁ་ནས་གཏམ་རེེ་དང།  མོོོ་རེེའིི་ཁ་ནས་གླུ་རེེ་ཡོོོད་

ཟེེར་བ་བཞིིན།  མཇུག་མ་སོོོ་སོོོའ ིི་ལོོོ་རྒྱུས་དང།  ནུས་པ་ཅིི་ཡོོོད་བཤད་

རེེས་བྱས་པ་མ་ཟད།  རང་རང་གིི་འཇོོོན་ནུས་ལ་གཞིིགས་པའིི་བྱ་བ་

བཟང་པོོོ་རེེ་བྱེེད་དགོོོས་པའིི་གྲོོོས་འཆམ་བྱུང།
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70འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

 རྟ་རྔ་  (ཟིིང་ཟིིང་དང་འཕྱར་འཕྱར་གྱིས་)  སྤུུན་ཟླ་རྔ་མ་

རྣམས་ ངས་དེ་རིིང་ནས་རྟ་ཡི་ལུས་ལ་འཁོར་བའི་སྦྲང་བུ་དཀྲོག་

རྒྱུ་མ་ཟད་ 

ལུུས་ལ་དཔག་པའིི་རྒྱན་ཆ་ཞིག་ཀྱང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་  ཞེེས་

བཤད།

 

རྟ་རྔ།
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71 སློབ་ཚན་དགུ་པ།

 

ཁྱིི་རྔ།

 ཁྱི་རྔ་  (ཨ་ལོང་བཞིིན་བསྒྲིིལ་ཏེེེ་)  གྲོགས་པོ་རྟ་རྔས་

བཤད་པ་དེ་བཞིིན་  ངས་ཁྱི་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་གཞན་ལ་

སྟོོན་པའིི་ཆེེེ ད་དུ་གཡུུག་གཡུུག་བྱེད་རྒྱུུ་མ་ཟད་  ཁྱི་སྣ་དྲོོོས་

ན་ཁྱིི་ལུས་མིི་གྲང་ཟེེར་བ་བཞིན་ཁྱིི་སྣ་གྲང་སྲུུང་བྱེད་ཀྱིི་ཡིིིན་  

ཞེེས་བཤད།
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72འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

 ཞིིམ་རྔ་  (རིལ་རིིལ་གཡུག་གཡུུག་གིས་)

ངས་ཞི་མིི་ཁྲོོོ་བའིི་རྣམ་འགྱུར་གཞན་ལ་སྟོན་པའི་ཆེེ ད་དུ་

གཡུུག་གཡུག་བྱེད་རྒྱུུ་དང་  ཙི་གུུ་འཛིིན་སྐབས་རོོགས་པ་བྱེེད་

རྒྱུུ་ཡིིན།

ཚོགས་ཐོོོག་དེེར་སེེམས་ཅན་གྱིི་མཇུག་མ་རེེ་རེེས་དམ་བཅའ་རེེ་

བཞག་པར་བརྟེེན་ད་བར་དེེ་ལྟར་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོོད་པ་རེེད།

 

ཞིིམ་རྔ།
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73 སློབ་ཚན་དགུ་པ།
སྦྱོང་ཚན།

དང་པོོོ།  ཚིིག་སྒྲུབ་བཟོོོས།

 འདུས།  འཇོོོན།   དཀྲོོོགས།   སྒྲིིལ།    ཁྲོོོ།  གཡུགས། 

གཉིིས་པ།  དག་དོོོན་ངེེས་པར་གྱིིས།

 མཇུག་མ།  གྲོོོས་འཆམ།  ཚོགས་ར།  རྒྱན་ཆ།  ཨ་ལོོོང།  ཙིི་གུ།

གསུམ་པ།  དྲིི་བ་རྣམས་ལ་ལན་ཐོོོབས།

༡]  རྟ་རྔས་ཁས་ལེེན་གང་བྱས་འདུག་གམ།

༢]  ཁྱིི་རྔས་ཁས་ལེེན་གང་དང་གང་བྱས་འདུག་གམ།

༣]  ཞིི་མིིའིི་རྔ་མ་ལ་བེེད་སྤྱོོོད་གང་འདུག་གམ།

༤]  མཇུག་མ་ཅན་གྱིི་སེེམས་ཅན་ལྔ་ཡིི་མིིང་བྲིིས།
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74འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 
བཞིི་པ།  སློོོབ་ཚན་ནས་བདམས་ཏེེ་གསུམ་རེེ་བྲིིས།

བྱ་ཚིིག མིིང་ཚིིག རྒྱན་ཚིིག

ལྔ་པ།  སྐད་ཆ་སྦྱོོོང་བརྡར་བྱེེད་དགོོོས།

ཁྱེེད་ཚོའིི་མཇུག་མ་བེེད་སྤྱོོོད་ཆེེན་པོོོ་འདུག  ངའིི་

མཇུག་མ་ཡང་བེེད་སྤྱོོོད་མེེད་པ་མིིན།  

 དབྱར་ཁ་ཚ་བ་ཆེེ་བ་དང།  འབུུ་སྲིིན་མང་

བའིི་སྐབས།  ངའིི་ལུས་ལ་འཁོོོར་བའིི་སྦྲང་བུུ་རྣམས་དཀྲོོོག་པའིི་ཆེེད་དུ།  ང་

རང་གིི་མཇུག་མ་བེེད་སྤྱོོོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིིན།
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75 སློབ་ཚན་བཅུ་པ།

ང་བྱེེ་ཐང་གིི་གྲུ་གཟིིངས་ཡིིན།

རྔ་མོོོང།

 

༡༠. བྱེ་ཐང་གི་གྲུ་གཟིངས་

(ངར་སྒྲ་དང་བཅས་)  ཁྱོད་སུ་ཡིན་ནམ་ 

(མར་སེེང་གེེ་ལ་ལྟ་བཞིན་)  ང་བྱེེ་ཐང་གིི་གྲུ་   

གཟིིངས་ཡིིན་  ཁྱེེད་རང་སུ་ཡིན་ནམ་ 
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76འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

ང་ནགས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོོོ་ཡིིན།
སེེང་གེེ

   
ཁྱོོད་ཀྱིིས་ང་སུ་ཡིན་མིི་ཤེེེས་སམ་  ང་ནགས་ཀྱི་ 

 རྒྱལ་པོོ་ཡིིན་

ཨ་ལེེ་  ཁྱེེད་རང་ཡིིན་ནམ་  ངས་ཤེེས་སོོོང་ 

(ཁྲོོ་གཉེེར་དང་བཅས་)  ཁྱོད་ཀྱིིས་རང་ཉིད་ལ་བྱེེ་ཐང་གིི་གྲུ་

གཟིིངས་ཟེེར་གྱིི་འདུག་  ཁྱོད་རང་དུད་འགྲོ་ཞིིག་གྲུ་གཟིངས་ལ་ག་

འདྲ་བྱས་ནས་་འགྱུར་ཐུབ་ 

(འཛུུམ་དམུུལ་དམུུལ་ངང་)  སྤྱིར་བཏང་ང་དུད་འགྲོ་ཞིིག་ 

ཡིིན་  འོོན་ཀྱང་  མི་རྣམས་ཀྱིས་ང་ལ་བྱེ་ཐང་གི་གྲུ་གཟིངས་



77

77 སློབ་ཚན་བཅུ་པ།
ཞེེས་འབོོད་ཀྱིི་ཡོོོད་  ང་ཚ་གདུག་ཆེ་བའིི་དུུས་སུུའང་བྱེ་ཐང་དུ་འགྲོ་

ཐུུབ་ཀྱི་ཡོོོད་    

ང་ཡིིད་ཆེེ ས་ཀྱིི་མིིི་འདུག་

ཁྱེེད་རང་བྱེེ་ཐང་དུ་འགྲོ་ཐུུབ་ཀྱི་ཡོོོད་དམ་

(སུུན་སྣང་གི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་)  མེད་  ང་བྱེ་  

ཐང་དུུ་འགྲོ་ཐུུབ་ཀྱི་མེེེད་  འོོན་ཀྱང་ང་ནགས་ཚལ་དུ་  

རྒྱུུག་ཤར་གློོད་ཐུུབ་ཀྱི་ཡོོོད་ 

(ཁོོང་དགོོད་ཅིིག་ཤོོར་ནས་)  དེེ་སྲོོོག་ཆགས་ཚང་མས་

བྱེེད་ཐུུབ་ཀྱི་་རེེེད་  འོོན་ཀྱང་  བྱེ་ཐང་དུ་ཉིན་མཚན་མང་པོར་

འགྲོོ་ཐུུབ་མཁན་ང་གཅིག་པུ་ཡིིན་ 
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78འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 
(ཧང་སང་བའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་)  ཨ་ཙི་   དེེ་  

འདྲ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོོོད་དམ་ 

ངའིིི་སུུག་ལག་ལ་གཟིགས་དང་  ཚང་མ་མཐུག་པོ་ 

དང་འབོོལ་འབོོལ་ཡོོད་པས་  ཉི་མའིི་ཚ་དྲོོད་ཀྱིིས་   

འཚིིག་ཐུབ་ཀྱིི་མེེེད་

ངའིི་སུུག་ལག་ཀྱང་འབོལ་འབོལ་ཡིན་པས་  ཚེར་  

མ་སོོགས་ཟུུག་གི་མེེེད་ལ་  ཤྭ་བ་ཡང་ཟིན་ཐུུབ་ཀྱི་ཡོོོད་ 

དེེ་བདེེེན་པ་རེེེད་    འོོན་ཀྱང་ཚ་གདུུག་ཆེ་བའིི་བྱེེེ་  

ཐང་དུུ་རྒྱུུག་ཐུུབ་ཀྱི་ཡོོོད་དམ་ 

དེེེ་ཕལ་ཆེེ ར་རྒྱུུག་ཐུུབ་ཀྱི་མ་རེེད་...  འོོན་ཀྱང་...
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79 སློབ་ཚན་བཅུ་པ།

(སྐད་ཆ་བཤད་པའི་བར་ལ་འཚངས་ཏེ་)  ཆུ་མེད་ཚེེ ་ 

ཁྱེེད་རང་བདུུན་ཕྲག་གཅིག་ལའང་འཚོ་ཐུབ་བམ་ 

(མགོོ་བོོོ་ཅུང་སྨད་དེ་)  འཚོ་མིིི་ཐུབ་  ཆུ་མེད་པར་ང་ 

ཉིིན་ཞག་གཅིག་ལའང་འཚོོ ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེེེད་  འོོ་ན་  ཁྱོོད་ཆུུ་

མ་འཐུུང་བར་འཚོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོོོད་དམ་

(ཚིིིག་ཐག་ཆོད་པོོས་)  ཡོོད་  ངས་ཆུ་མ་འཐུུང་ཡང་ 

བདུུན་ཕྲག་གཅིག་རིིང་འཚོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོོོད་ གང་ཡིན་ཞེེེ་ན་  ངས་

འཐུུང་ཐེངས་གཅིག་ལ་ཆུ་ལི་ཊར་༢༠༠ འཐུུང་ཐུུབ་ཀྱི་ཡོོོད་ 

དེེེས་བདུུན་ཕྲག་གཉིས་ཙམ་རིང་འདང་གིི་ཡོོོད་ 

(ཉན་འདོོད་ཀྱིི་སྤྲོོོ་སྣང་ཧ་ཅང་ཆེ་བའིིི་ཉམས་དང་བཅས་)  ཁྱེེད་
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80འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 
ཀྱིིས་ཁ་ཟས་གྲོད་ཁོག་ནང་  གསོག་ཉར་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོོད་དམ་ 

མེེད་  ངས་ཁ་ཟས་ཚང་མ་ནོག་ནང་ལ་གསོག་ཉར་བྱེེད་

ཀྱིི་ཡོོོད་པས་ བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཙམ་རིང་  ཅིི་ཡང་ཟ་མི་དགོོས་

དེེེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་  དེས་ན་ཁྱེེད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིིག་ཟ་

ཡིི་ཡོོོད་ 

ངས་རྩྭ་དང་ལོ་མ་སོོགས་ཟ་ཡིི་ཡོོོད་ 

འོོ་ན་  བྱེེེ་ཐང་ལ་ཤིང་སྡོོང་རིིགས་མེེད་པས་ཁྱེེད་ཀྱིིས་ཅིི་

ཞིིིག་ཟ་ཡིི་ཡོོོད་

ངའིི་ལྕེེེ་མཁྲེེགས་པོོ་ཡོོད་པས་ བྱེེ་ཐང་དུ་ཚེར་  མ་ཟ་ 

ཡིི་ཡོོོད་
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81 སློབ་ཚན་བཅུ་པ།

དེེེ་འདྲའིི་ངོོོ་མཚར་ཆེ་བ་ལ་ 

(གུུས་ཞབས་དང་བཅས་)ནགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེེ ན་པོོོ་ 

ལགས་  ང་དང་མཉམ་དུ་བྱེ་ཐང་ལ་ཕེབས་དང་

(དངངས་འཚབ་དང་བཅས་) མིན་  མིིན་  ང་དེེར་མ་སོོང་ན་

ཡག་གིི་རེེེད་  ང་ཚ་གདུག་ཆེེ ་བའིི་  བྱེེེ་ཐང་དུ་འགྲོ་ཐུུབ་ཀྱི་མེེེད་  

ངས་ཆུུ་དང་ཁ་ཟས་གསོོག་ཉར་ཐུབ་ཀྱི་མེེེད་ལ་  ཚེར་མ་ཡང་

ཟ་ཐུུབ་ཀྱི་མེེེད་  དེེ་བས་བྱེེ་ཐང་གིི་གྲུ་གཟིིངས་ལགས་  ཁྱེེད་རང་

ཕེེབས་རོོགས་ ཕེེབས་ལམ་བདེ་བར་སྨོོན་  ཞེེས་བཤད་
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82འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

དང་པོོོ།  ཚིིག་སྒྲུབ་བཟོོོས།

 འཚབ།   འཚོ།   ཉར།   ཉམས།   ནོོོག    མཁྲེེགས།   འགྲོོོ།

གཉིིས་པ།  འབྲིི་བ་དང་ཀློོོག་པ།

ངར་སྒྲ། བྱེེ་ཐང། གྲུ་གཟིིངས། ཁྲོོོ་གཉེེར། དུད་འགྲོོོ།

ཚ་དྲོོོད། འཛུམ་དམུུལ། སྲོོོག་ཆགས། ཚ་གདུག རྒྱུག་ཤར་གློོོད།

སུན་སྣང། རྣམ་འགྱུར། ཁྱད་གསོོོད། འབོོོལ་འབོོོལ།

སུག་ལག ཚེར་མ། གྲོོོད་པ། ཚེར་ལྡུམ།

སྦྱོང་ཚན།
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83 སློབ་ཚན་བཅུ་པ།
གསུམ་པ།  དྲིི་བ་རྣམས་ལ་ལན་ཐོོོབས།

༡.  རྔ་མོོོང་གིི་མིིང་གཞན་དེེ་གང་རེེད་དམ།

༢.  སེེང་གེེའིི་མིིང་གཞན་དེེ་གང་རེེད་དམ།

༣.  བྱེེ་ཐང་དུ་རྒྱུན་རིིང་པོོོར་འགྲོོོ་ཐུབ་མཁན་དེེ་སུ་ཡིིན་ནམ།

༤.  ནགས་ཚལ་དུ་མགྱོོོགས་པོོོར་རྒྱུག་ཐུབ་མཁན་དེེ་སུ་ཡིིན་ནམ།

བཞིི་པ།  སུའིི་སྐད་ཆ་ཡིིན་མིིན་དབྱེེ་འབྱེེད་ཀྱིིས་རེེའུ་མིིག་ནང་སྐོོོངས།

ང་བྱེེ་ཐང་གིི་གྲུ་གཟིིངས་ཡིིན། / ང་ནགས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོོོ་ཡིིན། / ང་ཚ་གདུག་ཆེེ་བའིི་དུས་

སུའང་བྱེེ་ཐང་དུ་འགྲོོོ་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོོད། / ང་ཡིིད་ཆེེས་ཀྱིི་མིི་འདུག / ནགས་ཚལ་དུ་རྒྱུག་ཤར་

གློོོད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོོད། / དེེ་སྲོོོག་ཆགས་ཚང་མས་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་རེེད། / བྱེེ་ཐང་དུ་ཉིིན་མཚན་

མང་པོོོར་འགྲོོོ་ཐུབ་མཁན་ང་གཅིིག་པུ་ཡིིན། / ངའིི་སུག་ལག་ཀྱང་འབོོོལ་འབོོོལ་ཡིིན། / ཆུ་

མེེད་པར་ང་ཉིིན་ཞག་གཅིིག་ལའང་འཚོ་རྒྱུ་ཁག་པོོོ་རེེད། / ངས་ཆུ་མ་འཐུང་ཡང་བདུན་

ཕྲག་གཅིིག་རིིང་འཚོ་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོོད། / ངས་འཐུང་ཐེེངས་གཅིིག་ལ་ཆུ་ལིི་ཊར་༢༠༠ འཐུང་

ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོོད། / ཁྱེེད་ཀྱིིས་ཁ་ཟས་གྲོོོད་ཁོོོག་ནང་གསོོོག་ཉར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོོད་དམ། / ངས་ཁ་

ཟས་ཚང་མ་ནོོོག་ནང་ལ་གསོོོག་ཉར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོོད། / ང་བྱེེ་ཐང་དུ་འགྲོོོ་ཐུབ་ཀྱིི་མེེད།
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84འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

སྒོོོག་སྒོོོག ...ཤའུ ...



85

85 སློབ་ཚན་བཅུ་པ།
ལྔ་པ།  གཤར་སྦྱང་གྱིིས།

ཕ་མའིི་བསླབ་བྱ་དང་དུ་ལེེན་པ་དགེེ  །ཕ་མར་མ་གུས་ཁ་ལན་བསློོོགས་པ་སྐྱོོོན།  །

མཁས་པའིི་ཡོོོན་ཏན་གུས་པས་ལེེན་པ་དགེེ  །ཡོོོན་ཏན་ཅན་ལ་ཕྲག་དོོོག་བྱེེད་པ་སྐྱོོོན།  །

དགེེ་རྒན་བསྟེེན་ནས་ཤེེས་བྱ་སྦྱོོོང་བ་དགེེ  །ཁ་ཐ་སྣ་ཐ་ཆང་ལ་དགའ་བ་སྐྱོོོན།  །

གཞན་ལ་ཕན་འདོོོགས་དོོོན་བཟང་བསྒྲུབ་པ་དགེེ  །བསམ་སྦྱོོོར་ངན་པས་རྐུ་འཕྲོོོག་བྱེེད་པ་སྐྱོོོན།  །

ནོོོར་འཁྲུལ་མིི་བྱེེད་དམ་བཅའ་འཇོོོག་པ་དགེེ  །ཞག་གསུམ་སོོོང་རྗེེས་དམ་བཅའ་བརྗེེད་པ་སྐྱོོོན།  །

གཞན་གྱིི་རིིག་གནས་ལེེགས་པར་སྦྱོོོང་བ་དགེེ  །རང་གིི་སྐད་དང་རིིག་གནས་དོོོར་བ་སྐྱོོོན།  །

(འཁྲབ་སྟོོོན་གྱིིས་སྐད་ཆ་སྦྱོོོང་བརྡར་བྱས་ནའང་འགྲིིག  དཔེེར་ན།  གཅིིག་

སྟག་དང།  གཅིིག་གཟིིག་བྱས་ནས་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་སྐད་ཆ་ཤོོོད་རྒྱུ།  

མིི་སྣ་དེེ་ལས་མང་པ་བཀོོོད་སྒྲིིག་བྱས་ནའང་ཆོོོག)
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༡༡. གཡག་དང་མ་ཧེ་

 
རྭ་ཅོོོ།

 རྔ་མ།

རྨིིག་རྭ།

ཟེེ་བ།

འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་
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87 སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།
 སྔ་མོའིིི་ངག་རྒྱུུན་ལ་   གཡག་ནི་མ་ཧེེའིིི་ཚ་བོོ་དང་  

མ་ཧེེ་ནིིི་གཡག་གི་ཨ་ཞང་ཡིན་པའིི་བཤད་སྲོོལ་ཞིིག་ཡོོད་

 སྔོོན་མ་ཁོོང་གཉིིས་ལ་སྤུ་བཟང་པོ་ཡོོད་པ་དང་  ཚ་བའི་

རོོོང་དུུ་སྡོོད་མཁན་གཅིིག་པ་ཡིིན་  གཡག་གི་བསམ་པར་ལོ་

ན་ཆུུང་དུུས་འདི་ལྟར་དལ་ལྷོད་ངང་བསྡད་ན་ཡག་པོ་ཞིིག་མ་རེེད་

བསམས་ཏེ་  ཨ་ཞང་མ་ཧེའིི་སར་ཕྱིིན། 

ཨ་ཞང་ལགས་  ང་བོད་དུ་ཚྭ་ལེན་པར་ཕྱིན་ན་གང་

འདྲ་འདུུག་  (ཅེས་གྲོོས་འགོོ་བཏོོན་)

ཚ་བོོོ་ཁྱོོད་ལུས་སྟོོབས་དང་ཡང་རྩལ་ཆེ་བས་  ཚྭ་

ལེེན་དུུ་འགྲོོ་ཐུུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་
87
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བོོད་ཀྱིི་ས་བབ་མཐོ་བ་དང་ གནམ་གཤིས་གྲང་མོ་ཡོོད་

ཚོོ ད་འདུག་ན་ ཨ་ཞང་ཁྱེད་ཀྱིི་སྤུུ་དེེེ་ང་ལ་གཡོར་དང་  ཕྱིིར་

འཁོོར་མཚམས་ངས་ཁྱེད་ལ་སྤུ་དང་ཚྭ་འབུུལ་ཆོག་ 

(ཚྭ་རག་ན་འགྲིག་སོོང་བསམས་ཏེ་  སྤུུ་གཡར་རྒྱུའི་

ཁས་ལེེན་བྱས་  ཚ་བོས་སྤུ་ཉིས་རྩེེག་གྱོོན་ནས་བོོད་དུུ་ཚྭ་

ལེེན་པར་ཕྱིན་)

(བོོད་ལ་རྩྭ་ཆུ་བཟང་ཞིང་ གནམ་གཤིས་དྲོོད་གྲང་

སྙོོམ་པས་  དེེར་གཏན་སྡོད་ཀྱིི་གནས་བཅས་ཏེ་ཚ་བའི་རོོོང་དུ་

ཕྱིིར་ལོོོག་མ་བྱས་)  

འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་
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(ཡིིན་ནའང་  མ་ཧེས་ཁ་བོོད་ལ་གཏད་དེ་ཚྭ་རག་

རྒྱུུའིི་རེེེ་སྒུུག་བྱས་ནས་སྡོོོད་ཀྱིི་ཡོོོད་པ་རེེད་) 

 མ་ཧེ་ལ་སྤུ་མེད་པ་དང་གཡག་ལ་སྤུུ་བཟང་པོ་ཡོོད་པ་

དེེ་ལྟར་བྱུུང་བ་རེད།

སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།

89
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90འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

དང་པོོོ།  ཚིིག་སྒྲུབ་བཟོོོས།

 ཚྭ།  གཡོོོར།  གྱོོོན།  སྙོོོམ།

གཉིིས་པ།  དཔོོོད་བྲིིས་གཏོོོང་དགོོོས།

གཏན་སྡོོོད་བྱས། གྲོོོས་འགོོོ་བཏོོོན། ངག་རྒྱུན།

ཉེེ་འབྲེེལ། དལ་སྡོོོད། ས་བབ།

གསུམ་པ།  སློོོབ་ཚན་ལས་ལྡོོོག་ཕྱོོོགས་ཚོལ།

ངན་པ། -   དམའ་པོོོ། -  ཚ་བ། -  བཙོག་པ། - 

སྦྱོང་ཚན།
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91 སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།

བཞིི་པ།  ཚིིག་སྦྱོོོར་འཁྲུགས་པ་རྣམས་ལྷུ་སྒྲིིགས།

༡.  སྤུ་ /གཡག་ལ་ /ཡོོོད་ /བཟང་པོོོ།

༢.  ནིི་ /རེེད་ /མ་ཧེེ་ /ཨ་ཞང་ /གཡག་གིི

༣.  གནམ་གཤིིས་ /བོོོད་ལ་ /གྲང་མོོོ་ /ཡོོོད།

༤.  སྤུ་ /མ་ཧེེས་ /གཡར་བ་ /གཡག་ /ལ་ /རེེད། 

༥.  སྤུ་ /ཉིིས་རྩེེག་ /བོོོད་དུ་ /གྱོོོན་ནས་ /ཚ་བོོོས་ /ཕྱིིན།

ལྔ་པ།  དྲིི་བ་རྣམས་ལ་ལན་ཐོོོབས།

༡.  གཡག་དང་མ་ཧེེ་གཉིིས་ཀྱིི་འབྲེེལ་བ་ག་རེེ་ཡིིན་ནམ།

༢.  མ་ཧེེས་གཡག་ལ་སྤུ་གཡར་ནས་རེེ་བ་ཅིི་ཞིིག་བྱས་སམ།

༣.  གཡག་ལ་སྤུ་བཟང་པོོོ་ཡོོོད་པའིི་རྒྱུ་མཚན་ཅིི།

༤.  གཡག་བོོོད་ནས་ཕྱིིར་མ་ལོོོག་པའིི་རྒྱུ་མཚན་ཅིི།
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92འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 
དྲུག་པ།  ལྟ་ཀློོོག་བྱོོོས།

 མིི་ཞིིག་གིིས་གཞན་གྱིི་སྒོོོ་ལ་དྲིིལ་བུུ་བཏགས་ཡོོོད་པ་མཐོོོང་ནས་

བརྐུ་དགོོོས་སྙམ།

 དྲིིལ་བུུར་ལག་པ་འཆང་ན་སྒྲ་གྲགས་ཀྱིི་ཡོོོད་པ་ཁོོོས་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོོད་

མོོོད།  འོོོན་ཀྱང་ཁོོོའ ིི་བསམ་པར་སྒྲ་ནིི་རྣ་བས་ཐོོོས་ཀྱིི་ཡོོོད།  གལ་སྲིིད་རྣ་

བ་བཀབ་ན། སྒྲ་མིི་ཐོོོས་བསམས་ཏེེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྣ་བ་བཀབ་སྟེེ་ལག་པས་

དྲིིལ་བུུར་རེེག་མ་ཐག་དྲིིལ་བུུའིི་སྒྲ་མིི་གཞན་གྱིི་རྣ་བར་གསལ་ལྷང་ངེེར་

ཐོོོས་སོོོ།  །

• སྒྲུང་ཐུང་འདིི་གཉིིས་ཀྱིི་བརྗོོོད་དོོོན་གཙོ་བོོོ་གང་ཡིིན་ནམ།

• ཨ་ཞང་མ་ཧེེ་དང།  དྲིིལ་བུུ་རྐུ་མཁན་གཉིིས་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་གང་འདྲ་

ཞིིག་ཡོོོད་པ་བསམ་གཞིིག་བྱེེད་དགོོོས།
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93 སློབ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།

༡༢. རྒྱུན་སྤྱོད་བྱ་ཚིག་གི་ཞེ་ས་

ཡིི་གེེེ་ཀློོོག་	 ལྗགས་ཀློག་བསྐྱོན་

ཡིི་གེེེ་བྲིིིས་	 ཕྱག་བྲིས་སྐྱོོོན་

སྐྱེེལ་མ་བྱས་	 ཕེབས་སྐྱེེལ་ཞུས་

མནའ་བསྐྱལ་	 དབུ་མནའ་བཞེས་
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94འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

སྐྱེེས་པ་	 འཁྲུངས་=བལྟམས་

འགྲོོ་	 ཕེེབས་=ཆིབས་སྒྱུར་གནང་

སྐྲུུན་	 བཞེངས་=ཕྱག་བཏབ་

དགའ་	 མཉེས་=དགྱེས་

གད་མོོ་བགད་	 བཞད་མོ་བཞད་

ཐོོས་པ་	 གསན་པ་

ཤེེེས་པ་	 	མཁྱེན་པ་

གྱོོན་པ་	 མནབས་པ་

ངུུ་བ་	 བཤུུམས་པ་

ཤིི་བ་	 སྐུ་གཤེགས་
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95 སློབ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།

བསད་པ་ 	 བཀྲོངས་པ་

བརྗེེད་པ་	 བསྙེལ་བ་

བཤད་པ་	 གསུངས་པ་

ཉན་པ་	 གསན་པ་

ཉལ་བ་	 གཟིམས་པ་

འཐུུང་བ་	 བཞེེས་པ་

བསྡད་པ་	 བཞུགས་པ་

ན་བ་	 སྙུུང་བ་
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96འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 
སྦྱོང་ཚན།

དང་པོོོ།  གཤམ་གསལ་ཕལ་ཚིིག་རྣམས་ཞེེ་སར་སྒྱུར།

སྐྱེེལ་  ཤིི་བ་

དགའ་  སྐྲུན་

བགད་  གྱོོོན་

བརྗེེད་

གཉིིས་པ།   གཤམ་གསལ་ཞེེ་ཚིིག་རྣམས་ཕལ་ཚིིག་ལ་སྒྱུར།

ལྗགས་ཀློོོག་བསྐྱོོོན་  ཕེེབས་སྐྱེེལ་ཞུས་

བལྟམས་  ཕྱག་བཏབ་

བཞད་མོོོ་བཞད་  བཤམས་

བསྙེེལ་  སྙུང་



97

97 སློབ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།
གསུམ་པ།  དཔེེ་བསྟན་པ་བཞིིན་ཞེེ་ཚིིག་རྣམས་བེེད་སྤྱོོོད་གཏོོོང་

སྟངས་སྦྱོོོངས།

(རིིན་པོོོ་ཆེེས་ལྗགས་ཀློོོག་གནང་སོོོང་= རིིན་པོོོ་ཆེེས་ལྗགས་ཀློོོག་བསྐྱོོོན།)

འབུུལ་ལམ་ཞུས་ / ཕེེབས་སྐྱེེལ་ཞུས་ / དབུུ་མནའ་བཞེེས་ / ཐུགས་ཞུམ་ 

/ བཞེེངས་ / མཉེེས་ / བཞད་མོོོ་བཞད་ / མཁྱེེན་ / བཞེེས་ / བཤམས་ / 

འདས་ / བསྙེེལ་ / གསུངས་ / གསན་ / གཟིིམས་ / མཆོོོད་ / བཞུགས་

བཞིི་པ།  ཁྱོོོད་ཀྱིིས་བྱ་ཚིིག་གིི་ཞེེ་ས་གང་ཤེེས་བྲིིས།



འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་

98

༡༣. ཙི་ཙི་དང་སེང་གེ་

ཉིིན་ཞིིག་རིི་དྭགས་རྒྱལ་པོ་སེེང་གེེ་གཉིིད་ཉལ་བའི་སྐབས་  ཙིི་

ཙིི་ཞིིིག་སྡོོོད་མ་ཚུགས་པར་  སེང་གེེའིིི་ལུས་སྟེེང་ནས་ཡར་

རྒྱུུག་མར་རྒྱུུག་བྱས་པས་  སེང་གེེ་གཉིིད་དཀྲོོགས་ཏེེ་མགོོ་བོོ་

བཀྱགས་ནས་ཡར་བལྟས་ཙ་ན་  ཙི་ཙིིི་ཞིིིག་རང་གིི་ལུས་སྟེང་

དུུ་ཡར་རྒྱུུག་མར་རྒྱུུག་བྱེད་པམཐོོོང་བ་རེེད་  སེེང་གེེའིིི་བསམ་པར་  



99 སློབ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།
ཙིི་ཙིིི་ལག་མགོ་ཙམ་ལས་མེད་པ་འདིིས་  བདག་ལ་མཐོང་ཆུུང་

འདིི་འདྲ་བྱས་བྱུང་བསམས་ཏེ་  ཁོོང་ཁྲོོ་མེེ་ལྟར་འབར་ནས་  མཆེ་བ་

གཙིིགས་  སྣ་བསྙེར་  སྡེེར་མོོ་བགྲད་ནས་གསོོད་གྲབས་བྱས་

 ཙི་ཙིིས་  རིི་དྭགས་རྒྱལ་པོ་ལགས་  ང་མ་གསོད་  ཐུུགས་

རྗེེས་གཟིིགས་  ཚེ་ཐར་གཏོོང་རོོགས་  རྗེས་སུ་ཁྱེེད་ལ་དྲིིན་ལན་

འཇལ་ཆོག་  ཅེས་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེེ་འདར་སིིག་སིིག་

99



100 
ངང་ཞུུ་བ་འཐེན་  དེེར་སེེང་གེེས་  སྲོོག་ཆགས་ཆུང་ཆུུང་ཁྱོད་ལྟ་

བུུ་ཞིིག་གིིས་  བདག་ལ་དྲིན་ལན་ཇི་ལྟར་འཇལ་  དེ་བས་རི་

འདབས་ཀྱི་ཁུང་བུུའིི་ནང་དུུ་སྡོོད་ཚུུགས་པར་གྱིས་  ཞེེས་བཤད་དེེ་

ཐུུབ་ཚོད་མ་བྱས་པར་ཚེེ ་ཐར་བཏང་

 ཉིན་ཞིིག་  སེེང་གེེེ་དེེེ་རིིི་འདབས་སུ་ཟས་འཚོལ་དུ་འགྲོ་

སྐབས་  རྔོན་པའི་དྲ་རྙིིའིིི་ནང་དུ་ཚུུད་དེ་  འཕག་འཚག་ཇི་ལྟར་

བརྒྱབ་ཀྱང་མ་ཐར་

100

འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་



101
 ཚུུལ་དེ་  དེེ་སྔོོོན་གྱིི་ཙིི་ཙིིི་དེེེས་མཐོོང་བས་  མགོྱགས་པོོར་

ཡོོང་ནས་  རྙིི་ཐག་རྣམས་སོས་བཅད་དེ་སེེེང་གེེེ་ཕྱིིིར་བཏོོན་པ་རེེད་

 སྐབས་དེར་སེེང་གེེའིིི་བསམ་པར་  བདག་རི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་

པོོ་ཡིིན་ཡང་  ཉམ་ཆུང་ཙི་ཙིིི་ལ་ཡང་རེེ་དགོོས་བྱུང་གནའ་མི་

བོོོད་ཀྱིི་གཏམ་དཔེར་  ལམ་དེར་མིི་འགྲོོོ་བྱ་བ་དང་  མི་དེེེར་མིི་

རེེེ་བྱ་བ་མེེད་  ཟེར་བ་དེེ་བདེེེན་པར་འདུག་སྙམ་མོ།

101

སློབ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།
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102འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 
སྦྱོང་ཚན།

དང་པོོོ།  ཕན་ཚུན་མཐུན་སྦྱོོོར་གྱིིས།

མཐོོོང་ཆུང་། གཙིིགས།

ཁོོོང་ཁྲོོོ། མ་བྱས།

མཆེེ་བ། ལངས།

སྣ། ཚུད།

སྡེེར་མོོོ། བཏང་།

ཐུབ་ཚོད། འཇལ།

ཚེ་ཐར། བྱས།

དྲ་རྙིིའིི་ནང་། སོོོས་བཅད།

དྲིིན་ལན། བགྲད།

རྙིི་སྐུད། བསྙེེར།
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103 སློབ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།
གཉིིས་པ།  བྱེེད་སྒོོོ།

(གཤམ་གྱིི་ཚིིག་རྣམས་སྐད་ཆའིི་ནང་བེེད་སྤྱད་ནས་སློོོབ་ཕྲུག་ཕན་ཚུན་ཤོོོད་རེེས་གྱིིས།)

ཀ)  ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག ཁ)  ཕར་བལྟ་ཚུར་བལྟ།

ག)  ཕར་མཆོོོང་ཚུར་མཆོོོང་། ང)  ཕར་གཡུགས་ཚུར་གཡུགས།

ཅ)  ཕར་སྐྱེེལ་ཚུར་ལེེན། ཆ)  ཕར་འདྲེེན་ཚུར་དབོོོར།

ཇ)  ཕར་སྤྲོོོད་ཚུར་ལེེན། ཉ)  ཕར་བཤད་ཚུར་ཉན།

ཏ)  ཕར་འགྲོོོ་ཚུར་འོོོང་། ཐ)  ཕར་འཁྱོོོར་ཚུར་འཁྱོོོར།

ད)  ཕར་འཁོོོར་ཚུར་འཁོོོར།

གསུམ་པ།  རྒྱན་ཚིིག་རྣམས་བེེད་སྤྱད་ནས་སྐད་ཆ་ཤོོོད་རེེས་བྱོོོས།

 དཔེེར་ན།  འདར་སིིག་སིིག

(ཙིི་ཙིི་སེེང་གེེ་ལ་སྐྲག་ནས་འདར་སིིག་སིིག་ངང་།  ང་མ་གསོོོད་རོོོགས་ཞུས་པ་རེེད།)

ལྗིིད་ཏིིག་ཏིིག  གྲང་ཤ ར་ཤ ར།

ནག་ཐིིང་ཐིིང།  ཚ་སྦིིར་སྦིིར།

རྡུལ་འཚུབ་འཚུབ།  ཁྲ་ལམ་ལམ།  



104

104འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 
བཞིི་པ།  བར་སྟོོོང་འདེེམས་སྐོོོང་གྱིིས།

བལྟས།  འཛུལ།  བཀྱགས།  ཁྱེེར།

ཀ)  མགོོོ་བོོོ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་ནས་ཡར་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌།

པར་ཆས་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་ནས་རླངས་འཁོོོར་ནང་དུ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌།

འཕྲོོོད།  བྱིིན།  བཀོོོག  ཚུད། 

ཁ)  ཡིིག་རྒྱུགས་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་ནས་མཐོོོ་སློོོབ་ལ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌།

མེེ་ཏོོོག་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་ནས་གྲོོོགས་པོོོ་ལ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌།

ཁུུར།  ཐོོོན།  སྤྲད།  ཉོོོས།

ག)  དཔེེ་ཁུུག་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་ནས་འཛིིན་ཁང་ཕྱིི་ལ་༌༌༌༌༌༌།

སྒོོོར་བཅོོོ་ལྔ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་ནས་སྨྱུ་གུ་ཞིིག་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌།

མཐོོོང་།  བྱས།  ཕྱིིན།  ལངས།

ང)  གྲོོོགས་པོོོ་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ནས་སྐད་ཆ་འདྲིི་རུ་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌།

སེེང་གེེ་ཁོོོང་ཁྲོོོ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ནས་ཙིི་ཙིི་གསོོོད་གྲབས་་་་་་་་་་་་་།
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105 སློབ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།
ལྔ་པ།  གཤམ་གསལ་མུུ་འབྲེེལ་རིི་མོོོར་བལྟས་ནས་སྒྲུང་ཞིིག་བྲིིས།

སྒང་ནས་ལྷུང། ལོོོ་༡། ཨ་ར། ལག་པ་ན་སོོོང།

ལོོོ་༢། ཨ་ར་ར། ལག་པ་ན་སོོོང། ལོོོ་༣། ཨ་ར་ར་ར། ལག་པ་ན་སོོོང།

ལོོོ་༤།  ད་ཡིིན་ན།  ལྷོོོད་ལྷོོོད་བྱས་ནས་ལོོོག་འགྲོོོ་དགོོོས།
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106འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

༡༤. རི་བོང་དང་རུས་སྦལ་

སྔོོོན་རིི་བོོོང་དང་རུས་སྦལ་གཉིིས་རྒྱུག་ཤར་འགྲན་སྐབས་རིི་བོོོང་ལེེ་ལོོོ་

བྱས་ནས་ཉལ་བསྡད་པས།  རྒྱལ་ཁ་རུས་སྦལ་ལ་ཐོོོབ་པར་བརྟེེན། རིི་བོོོང་

གིིས་རྟག་པར་རྒྱུག་ཤར་སྦྱངས་པ་དང། རུས་སྦལ་གྱིིས་ཚན་རིིག་ལ་སྦྱངས་

བརྩོོོན་ལྷོོོད་མེེད་བྱས་ནས་བསྡད།
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107 སློབ་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།
  དེེ ་སྔོོོན་ངེེད་གཉིིས་རྒྱུག་

འགྲན་སྐབས་ཁྱེེད་རང་ཐོོོབ་

  པ་རེེད།  དེེ་རིིང་བསྐྱར་དུ་

  འགྲན་ན་གང་འདྲ་འདུག 

  (སྤོོོབས་པ་ཆེེན་པོོོས་བཤད།)

འགྲིིག་གིི་རེེད།  དེེ་རིིང་ཁྱེེད་

  ལེེ་ལོོོ་བྱས་ནས་མ་སྡོོོད་ཨ།

(འཛུམ་དམུུལ་དམུུལ་གྱིིས་བཤད།)



འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 108 
(རིི་བོོོང་ཁྲེེལ་དགོོོད་དང་བཅས།)  ཧེེ་ཧེེ་ ... ང་དེེ་སྔོོོན་སྣ་བུུག་

བརྡབས་ཚར་བ་མ་ཡིིན་ནམ།

(ཕྱིི་ཉིིན་རྒྱུག་འགྲན་འགོོོ་བཙུགས་པ་དང་།  རིི་བོོོང་བྱ་འཕུར་བ་ལྟར་བརྒྱུགས་

ནས་ཕྱིིན།  རུས་སྦལ་གྱིིས་འཕུར་མདའ་མེེ་སྦར་བར་ཅུང་ཞིིག་ལུས།)

(རིི་བོོོང་ལམ་ཕྱེེད་ལ་སླེེབས་ནས་ཕྱིིར་བལྟས་ཚེ། རུས་སྦལ་ནིི་མཐོོོང་སར་སླེེབས་མེེད། 

ཡིིན་ནའང་རིི་བོོོང་གིི་བསམ་པར། དེེ་རིིང་གིི་རྒྱལ་ཁ་དེེ་ང་རང་ལ་ཐོོོབ་པ་བྱེེད་དགོོོས། 

སྔོོོན་མ་བཞིིན་ལེེ་ལོོོས་ཉལ་ནས་བསྡད་ན་ཡང་བསྐྱར་ཤོོོར་རྒྱུ་རེེད་བསམས་ཏེེ། ངལ་

གསོོོ་ཙམ་ཡང་མ་བྱས་པར་བརྒྱུགས་ནས་ཕྱིིན།)

108



109
(རུས་སྦལ་གྱིི་མེེ་ཤ གས་འཕུར་མདའ་མེེ་འབར་བ་དང་།  འུར་སྒྲ་དང་བཅས་མདའ་

འཕངས་པ་བཞིིན་ཡུད་ཙམ་ཞིིག་ལ་རིི་བོོོང་གིི་རྗེེས་ཟིིན།

དེེ་ལྟར་མུུ་མཐུད་འཕུར་བས་ཅང་མ་འགོོོར་བར། ཡང་བསྐྱར་རུས་སྦལ་ལ་

རྒྱལ་ཁ་ཐོོོབ།)

སློབ་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།
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110 

ཁ་སང་གིི་ཁ་ཤོོོབ་ཆེེན་པོོོ་དེེ།  དེེ་རིིང་ཅིི་ཞིིག་བྱས་སོོོང་།

  (ཟུར་ཟ་བྱས།)

འོོོ་ཙིི།  ཡང་ཁོོོ་ཐོོོབ་སོོོང་ . . .

    (ཧང་སངས།)

འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་
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111 སློབ་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།

སྦྱོང་ཚན།

དང་པོོོ།  སློོོབ་མ་རང་ངོོོས་ནས་མ་ཤེེས་པའིི་ཚིིག་རྣམས་ཟུར་འདོོོན་གྱིིས།

...

གཉིིས་པ།  དགེེ་རྒན་གྱིིས་སློོོབ་ཚན་དང་འབྲེེལ་བའིི་དྲིི་བ་བཏོོོན་ནས་སློོོབ་མ་

རྣམས་ཀྱིིས་ལན་འདེེབས་དགོོོས།

...

གསུམ་པ།  ཕྲུ་གུ་སུ་རུང་བཞིི་ནས་པར་རིིས་ཁག་ལ་མཐོོོང་ཚུལ་ཅིི་ཡོོོད་ངག་

ཐོོོག་ནས་འགྲེེལ་རྒྱུ།

...

བཞིི་པ།  གཤམ་གྱིི་སྒྲུང་ཐུང་དང།  སློོོབ་ཚན་གཉིིས་ཀྱིི་དབར་ལ་འདྲ་བའིི་ཆ་

དང།  མིི་འདྲ་བའིི་ཆ་ཅིི་ཡོོོད་དགེེ་རྒན་གྱིིས་འགྲེེལ་རྒྱུ།

...



112

112འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

རི་བོང་དང་རུས་སྦལ།

རིི་བོོོང་དང་རུས་སྦལ་རྒྱུག་རྩལ་འགྲན་ནས་རུས་སྦལ་ཐོོོབ་པ་རེེད།  དེེ་ཡང་།  

སྤང་དང་མེེ་ཏོོོག  ཤིིང་སྣ་སོོོགས་ཀྱིིས་མཛེས་པ་ཡུལ་ལྗོོོངས་ཞིིག་ཏུ་རིི་བོོོང་

དང་།  རུལ་སྦལ་མང་པོོོ་ཡོོོད་པ་རེེད།

ཉིིན་ཞིིག་རུས་སྦལ་དང་།  རིི་བོོོང་རྣམས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་ཁོོོང་ཚོ་

སང་ཉིིན་རིིའིི་རྩེེ་མོོོར་སྔོོོན་ལ་སུ་སླེེབས་རྒྱུག་རྩལ་འགྲན་རྒྱུ་བྱས་པ་རེེད།  རིི་

བོོོང་གིི་བསམ་པར།  ང་བང་རྩལ་ཆེེ་བས་ཇིི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་འགྲིིག   ཁོོོ་རུས་

སྦལ་ཞིིག་གིིས་ངའིི་རྗེེས་ཟིིན་ཐབས་མེེད་བསམས་ཏེེ་ལམ་ཕྱེེད་ལྷག་མགྱོོོགས་

པོོོར་ཕྱིིན་ཏེེ་བལྟས་པས་རུས་སྦལ་མཐོོོང་སར་མ་སླེེབས་གཤིིས་དེེ་གར་ལྷོོོད་

པོོོར་བྱས་ཤིིང་ལེེ་ལོོོས་ཉལ་ནས་བསྡད།

 རུས་སྦལ་གྱིིས་བརྩོོོན་འགྲུས་བྱས་ན་མིི་འགྲུབ་པ་གང་ཡང་མེེད་བསམས་

ནས། དེེ་ནུབ་མཚན་གང་ངལ་གསོོོ་ཙམ་ཡང་མ་བྱས་པར་དལ་གྱིིས་སྙུགས་

བསྲིིངས་ཏེེ་ཕྱིིན་ཕྱིིན་པས། སང་ཉིིན་ཉིི་མ་ཤར་བ་དང་རིི་རྩེེར་སླེེབས།

 རིི་བོོོང་དེེ་གང་འཚམས་ཤིིག་ནས་ལངས་ཏེེ་རླུང་ལྟར་མགྱོོོགས་པོོོར་རྒྱུག་

ཀྱང་རུས་སྦལ་བརྩོོོན་འགྲུས་ཆེེ་བས་སྔོོོན་ལ་སླེེབས་ཏེེ་རྒྱལ་ཁ་ཐོོོབ།  རིི་བོོོང་ལེེ་

ལོོོ་ཆེེ་བས་རྗེེས་སུ་ལུས་ཏེེ་ངོོོ་ཚ་ཁ་སྐྱེེངས་པའིི་གནས་སུ་གྱར་པ་རེེད།
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113 སློབ་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ་

༡༥. ངང་པ་དང་རུས་སྦལ་

རྫིིང་བུུ། རུས་སྦལ། ཐན་པ། སྨྲས་པ།

དབྱུག་པ། བཏེེགས། མངགས། བཅོོོལ།

རྫིི་བོོོ། སྙམ། སྐྱེེས་པ། བཙས་མ།

བདེན་པའི་ཚིག་བཞིན་མ་ཉན་ན།  །

རང་ཉིད་ཕུང་བ་ཤིན་ཏུ་སླ།  །

ངང་པའི་ངག་བཞིན་མ་ཉན་པས།  །

རུས་སྦལ་མཁའ་ལས་ལྷུང་ཞེས་གྲགས།  །



114

114འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

  རྫིིང་བུུ་ཞིིག་ན་རུས་སྦལ་གཅིག་དང་  ངང་པ་གཉིས་གནས་

ཡོོད་  ལོོ་ཤས་རིིང་ཐན་པ་བྱུང་ནས་རྫིང་བུ་དེེ་བསྐམས་   ངང་པ་

གཉིིས་ཀྱིིས་  ངེེེད་གཉིིས་འདིི་རུུ་སྡོོད་ཐབས་མེད་པས་  རྫིང་བུུ་

གཞན་དུུ་འགྲོའོོ་  ཞེེས་སྨྲས་པས་  རུུས་སྦལ་ན་རེེ་  གྲོོགས་པོོ་

དག་  ང་ཡང་འཁྲིད་རོོགས་ཞེེས་བཤད་པས་  ཁྱོོད་ཇིི་ལྟར་འཁྲིིད་  

ཐབས་མི་འདུག་ཟེེར་བས་  རུུས་སྦལ་ན་རེེ་  ཐབས་ཡོོད  ངས་

དབྱུུག་པ་ཞིག་གིི་དཀྱིིལ་ལ་སོོ་བཏབ་  ཁྱོོད་གཉིིས་ཀྱིིས་དབྱུུག་

པ་དེེེའིིི་སྣེེེ་གཉིིས་ནས་བཏེགས་ན་མི་ལེེེགས་སམ་ཞེེས་ཐབས་ཤེེས་

བཏོོན་  ངང་པ་གཉིས་ཀྱིིས་ཐབས་དེ་ཤིིིན་ཏུུ་ལེེགས་  དེེ་ལྟར་



115
འཁྱེར་བའིི་སྐབས་ཁྱོོོད་ཀྱིིས་སྐད་ཆ་མ་ཤོད་ཨ་  ཞེེས་མངགས་  

སློབ་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ།
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116འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

 ངང་པ་གཉིས་ཀྱིིས་དེེེ་ལྟར་ཁྱེེར་ཏེེ་ནམ་མཁར་འཕུར་འགྲོ་བའིི་

ཚེེེ ་  རིི་འགོོའིིི་རྫིིི་བོོོ་རྣམས་ཀྱིིས་མཐོོང་ནས་  ཨ་ཙི་ ཨ་ཙིི་  

ངང་པ་གཉིས་ཀྱིིས་རུས་སྦལ་ཁྱེེར་ཚུལ་ལ་ལྟོས་དང་  དེ་འདྲའིི་སྤྱང་

གྲུུང་ལྡན་པ་ལ་  ཞེས་བསྟོོད་པའིི་སྒྲ་བསྒྲགས་པས་ རུས་སྦལ་གྱི་

སེེེམས་ལ་  ཐབས་དེ་ངས་བཏོན་ཀྱང་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་  ངང་པས་

བཏོོན་པ་རེེད་ཟེེར་གྱིི་འདུུག་སྙམ་
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117 སློབ་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ།
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118འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 
 ཡང་སོང་བ་ན་  ཡུལ་གཞན་ཞིག་ཏུ་སྐྱེེེས་པ་ཁག་ཅིིག་

གིིས་མཐོོང་བས་  ངང་པ་གཉིས་པོོའིིི་བློོོ་རིིིག་བཀྲ་བ་ལ་  ཞེེས་

འུུར་བརྒྱབ་པས་  ཡང་རུས་སྦལ་གྱི་སེེེམས་ལ་  འདི་ངའིིི་བློོོ་རིིིག་

ཡིིན་པ་སྐྱེེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་མི་ཤེེེས་པར་འདུག་  ད་དུུང་འདི་

ལྟར་བཤད་

ན་ གསལ་

བཤད་ཅིག་བྱ་

དགོོས་སྙམ་
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119 སློབ་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ།
 ཡང་འཕུར་ནས་སོང་སོོང་བ་ན་  བུད་མེད་ལ་ལས་བཙས་མ་

བརྔ་བ་དང་  ལ་ལས་དབོར་བཞིན་ཡོོད་པ་དེེ་དག་གིས་མཐོང་ནས་སྔར་

བཞིན་བསྟོོད་པས་  རུས་སྦལ་གྱིས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོོས་  འདིི་ངང་

པའིི་བློོོ་རིིིག་མིིན་  ངའིི་བློོོ་རིིིག་ཡིིན་  ཞེེེས་བཤད་པས་  དབྱུག་པ་

ཁ་ནས་ཤོོོར་ཏེེེ་ས་ལ་ལྷུུང་ནས་ཤིའོོོ།  
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120འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

སྦྱོང་ཚན།

དང་པོོོ།  འགྲིིག་ནོོོར་གྱིི་རྟགས་རྒྱོོོབས།

• རྫིིང་བུུ་ཞིིག་ན་རུས་སྦལ་གཉིིས་དང་ངང་པ་ཞིིག་གནས་ཡོོོད། 

• ལོོོ་ཤས་རིིང་ཐན་པ་བྱུང་ནས་རྫིིང་བུུ་དེེ་བསྐམས་པ་རེེད།  

• ངང་པས་རུས་སྦལ་ཁྲིིད་ནས་གནམ་ལ་འཕུར།   

• རྫིི་བོོོ་ལ་སོོོགས་པས་རུས་སྦལ་གྱིི་བློོོ་རིིག་ལ་བསྟོོོད་པ་བྱས།  

• ངང་པའིི་བསླབ་བྱར་རུས་སྦལ་གྱིིས་མ་ཉན་པ་རེེད།  

• རུས་སྦལ་མཁའ་ནས་ལྷུང་སྟེེ་མཚོའིི་ནང་དུ་ཟགས།   

གཉིིས་པ།   འདེེམས་སྐོོོང་གྱིིས།

སྣེེ་གཉིིས།  ཐབས།  རུས་སྦལ།  ངང་པ།  ཐན་པ།  སྡོོོད་ཐབས།   འཁྲིིད་རོོོགས།  དབྱུག་པ།

རྫིིང་བུུ་ཞིིག་ན་ གཅིིག་དང།   གཉིིས་གནས་ཡོོོད།  ལོོོ་ཤས་རིིང་ 

བྱུང་ནས་རྫིིང་བུུ་དེེ་བསྐམས།   ངང་པ་གཉིིས་ཀྱིིས།  ངེེད་གཉིིས་འདིི་
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121 སློབ་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ།
རུ་ མེེད་པས།  རྫིིང་བུུ་གཞན་དུ་འགྲོོོའོོོ།  །ཞེེས་སྨྲས་པས།  རུས་སྦལ་ན་རེེ།  

གྲོོོགས་པོོོ་གཉིིས་ང་ཡང་ ཞེེས་བཤད་པས།  ཁྱོོོད་ཇིི་ལྟར་འཁྲིིད།   མིི་

འདུག་ཟེེར་བས།  རུས་སྦལ་ན་རེེ།  ཐབས་ཡོོོད།  ངས་ ཞིིག་གིི་དཀྱིིལ་ལ་

སོོོ་བཏབ།  ཁྱོོོད་གཉིིས་ཀྱིིས་དབྱུག་པ་དེེའིི་ ནས་བཏེེགས་ན་མིི་ལེེགས་སམ་

ཞེེས་ཐབས་ཤེེས་བཏོོོན།

གསུམ་པ།  ཚིིག་སྒྲུབ་བཟོོོས།

རྫིིང་བུུ།   ཐན་པ།   མངགས་བཅོོོལ།   བྱིིས་པ།   སྐྱེེས་པ།   ཕྱིིན་ཆད།  བར་སྣང། 

བཞིི་པ།  དྲིི་བར་ལན་ཐོོོབས།

༡. རྫིིང་བུུའིི་ནང་སྡོོོད་མཁན་སུ་དང་སུ་ཡིིན་ནམ།

༢. རྫིིང་བུུ་དེེ་བསྐམས་པའིི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིིན།

༣. ངང་པ་དང་རུས་སྦལ་རྫིིང་བུུ་དེེར་སྡོོོད་མ་ཐུབ་པའིི་རྒྱུ་མཚན་ཅིི།

༤. ངང་པ་གཉིིས་ཀྱིིས་རུས་སྦལ་ཇིི་ལྟར་ཁྱེེར་རམ།
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122འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

༥. རུས་སྦལ་གཡང་ལ་ལྷུང་བའིི་རྒྱུ་མཚན་ཅིི།

༦. སློོོབ་ཚན་འདིིའིི་བརྗོོོད་དོོོན་གཙོ་བོོོ་གང་ཞིིག་ཡིིན་ནམ།

ལྔ་པ།  ཚིིག་ཁ་བསྐངས་ཏེེ་ཕན་ཚུན་སྒྲིིགས།

ནགས་ཚལ་ཞིིག་ན་ བྱུང་ནས་ གཉིིས་ཡོོོད།

ལོོོ་ཤས་རིིང་ ཁྱེེར་ཏེེ་ འཕུར་འགྲོོོ་བའིི་ཚེ།

ངང་པ་གཉིིས་ཀྱིིས་ གཅིིག་དང་ བསྐམས།

དྲུག་པ།  གོོོང་གིི་གཏམ་རྒྱུད་འདིིས་བསླབ་བྱ་བཟང་པོོོར་མ་ཉན་ན་མཇུག་

འབྲས་ངན་པ་ཞིིག་འབྱུང་བའིི་གནས་ལུགས་བསྟན་ཡོོོད།  གཤམ་གྱིི་སྒྲུང་

ཐུང་འདིི་བཀླགས་ཏེེ་བསླབ་བྱ་བཟང་པོོོར་ཉན་ན་ཕན་ཐོོོགས་གང་ཡོོོད་

རྟོོོགས་པར་བྱེེད་དགོོོས།



123

123 སློབ་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ།

གནའ་སྔ་མོོོ་མིི་ཞིིག་ལ་ལུག་ཁྱུ་ཞིིག་ཡོོོད་ཅིིང།  ཞོོོགས་པར་ཁོོོས།   ལུག་

ལྷས་ནས་ལུག་འདོོོན་དུས་གཅིིག་ཚང་མེེད་པ་ཤེེས།  དེེ་ནིི་མཚན་མོོོ་ལྷས་རའིི་

ཁུུང་བུུ་ནས་སྤྱང་ཀིི་འཛུལ་ཏེེ་ཁྱེེར་བ་རེེད།

 ཁྱིིམ་མཚེས་ཀྱིིས་ཁོོོ་ལ་“ཁུུང་བུུ་དེེ་འཕྲལ་མར་བཀག་ན་ལེེགས་”ཞེེས་

ཁ་ཏ་བྱས་ཀྱང།  ཁོོོས་“ལུག་བརླགས་ཟིིན་པས་ད་ལྷས་རར་ཉམས་གསོོོ་བྱས་

ནས་ཅིིས་ཕན་”ཞེེས་བཤད་དེེ་ཁུུང་བུུ་དེེ་མ་བཀག  དེེའིི་ཕྱིི་ཉིིན་ཞོོོགས་པར་

ལུག་འདོོོན་པར་འགྲོོོ་སྐབས་ཡང་ལུག་གཅིིག་ཚང་མེེད།  དེེ་ཡང་གོོོང་ལྟར་

སྤྱང་ཀིིས་ཁྱེེར་བ་རེེད།

 མིི་དེེའིི་བསམ་པར་ཁྱིིམ་མཚེས་ཀྱིི་ཁ་ཏ་ལ་མ་ཉན་པ་དེེ་འགྲིིགས་མིི་

འདུག  ད་ཁུུང་བུུ་དེེ་མ་བཀག་ན་ལུག་གཞན་དེེ་ཚོའང་བརླག་པ་འདུག་སྙམ་

ནས་ཁུུང་བུུ་དེེ་བཀག་པས།  དེེ་ནས་བཟུང་ལུག་གཅིིག་ཀྱང་མ་བརླགས་སོོོ།  །



124འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

༡༦. སྤྲེའུས་ཟས་འཚོལ་བ་

སྤྲེེའུ་ཞིིག་རིི་འདབས་སུ་ཟས་འཚོལ་དུ་ཕྱིིན་པ་རེེད།  ཁོོོ་སོོོང་སོོོང་བ་

ན།  མ་རྨོོོས་ལོོོ་ཏོོོག་གིི་ཞིིང་ཁ་ཞིིག་ཏུ་སླེེབས།  རིིང་ཞིིང་སྦོོོམ་པའིི་

མ་རྨོོོས་ལོོོ་ཏོོོག་གིི་འབྲས་བུུ་མཐོོོང་བ་དང་།  སེེམས་པ་དགའ་སྟེེ།  མ་

རྨོོོས་ལོོོ་ཏོོོག་གཅིིག་བཅད་དེེ་ཁུུར་ནས་སོོོང༌། 



125 སློབ་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ།
 སྤྲེེའུ་ཡིིས་མ་རྨོོོས་ལོོོ་ཏོོོག་ཁུུར་ནས་ཞིིང་ར་ཞིིག་ཏུ་འབྱོོོར་ཚེ། 

ཁམ་བུུའིི་སྡོོོང་པོོོའ ིི་ཐོོོག་དམར་ཞིིང་ཟླུམ་པའིི་ཁམ་བུུ་ཡིིས་ཁེེངས་

ཡོོོད་པ་མཐོོོང་།  སེེམས་པ་ཤིིན་ཏུ་དགའ་སྟེེ།  ཨ་ཙིི་ཙིི་... ཟེེར་ནས། 

མ་རྨོོོས་ལོོོ་ཏོོོག་ཕར་གཡུགས་ཏེེ།  ཁམ་བུུ་བཏོོོགས་པ་རེེད།

 སྤྲེེའུ་ཡིིས་ཁམ་བུུ་འགའ་ཁྱེེར་ནས་འགྲོོོ་སྐབས།  ཞིིང་ཁ་ཞིིག་

ཏུ་ལྗང་ཞིིང་འཇོོོང་བའིི་ཆུ་ག་གོོོན་མང་པོོོ་ཡོོོད་པ་མཐོོོང་། ཡང་ཁོོོ་

སེེམས་པ་ཧ་ཅང་དགའ་སྟེེ།  ཨ་ཧ་ཧ་... ཟེེར་ནས། ཁམ་བུུ་བསྐྱུར་ཏེེ་

ཆུ་ག་གོོོན་དེེ་བཀོོོག  
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126འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

 རིི་བོོོང་དཀར་ཆུང་ཤིིང་ནགས་ནང་དུ་བྲོོོས་ནས་མཐོོོང་རྒྱུ་མེེད་

པར་གྱུར། སྐབས་དེེར་ཉིི་མ་ཡང་ནུབ་པས།  སྤྲེེའུ་ཡིི་མུུག་སྟེེ་ལག་པ་

སྟོོོང་པར་ངུ་བཞིིན་ཕྱིིར་ནང་དུ་ལོོོག་གོོོ །

 སྤྲེེའུ་ཡིིས་ཆུ་ག་གོོོན་གཅིིག་བཀྱགས་ཏེེ་ནང་དུ་སྐྱོོོད་པའིི་ལམ་

བར་དུ།  དཀར་ཞིིང་གཙང་བའིི་རིི་བོོོང་ཞིིག་ས་མཆོོོངས་གནམ་

མཆོོོངས་བྱེེད་བཞིིན་འགྲོོོ་བ་མཐོོོང༌ནས། སེེམས་པ་དགའ་ཐག་ཆོོོད་

དེེ།  ཨ་ལ་ལ་... འདིི་འདྲའིི་སྙིིང་རྗེེ་བ་ལ། ཟེེར་ནས། ཆུ་ག་གོོོན་དོོོར་

ནས་རིི་བོོོང་གིི་རྗེེས་སུ་བསྙེེགས།
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127 སློབ་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ།

གཏམ་དཔེ།

གླུ་གཞས།
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128འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

སྦྱོང་ཚན།
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129 སློབ་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ།
 གཉིིས་པ།  ཕན་ཚུན་བསྡུར་ནས་དོོོན་ངེེས་པར་གྱིིས།

ཕྱིིན། སོོོང་། འགྲོོོ། སྐྱོོོད།

དགའ། སྐྱིིད། དགའ་སྤྲོོོ། སྤྲོོོ་སྐྱིིད།

བཅད། བཏོོོགས། བཀོོོག

ཁུུར། ཁྱེེར། བཀྱགས།

གཡུགས། བསྐྱུར། དོོོར།

 གསུམ་་པ།  ཕན་ཚུན་མཐུད་ནས་ཚིིག་སྒྲུབ་བཞིི་བཟོོོས།

དཀར་ཞིིང་གཙང་བའིི་ མ་རྨོོོས་ལོོོ་ཏོོོག་ བཏོོོགས།

དམར་ཞིིང་ཟླུམ་པའིི་ ཆུ་ག་གོོོན་ བཟུང།

འཇོོོང་ཞིིང་ལྗང་བའིི་ རིི་བོོོང་ བཀོོོག

རིིང་ཞིིང་སྦོོོམ་པའིི་ ཁམ་བུུ་ བཅད།

   

 བཞིི་པ།  དྲིི་བར་ལན་བྲིིས།

1. སྤྲེེའུ་རིི་འདབས་སུ་ཅིི་བྱེེད་དུ་ཡོོོང་བ་རེེད།

2. སྤྲེེའུས་ཁམ་སྡོོོང་མཐོོོང་ཚེ་ཅིི་ཞིིག་བྱས་སམ།

3. སྤྲེེའུ་ཡིི་མུུག་པའིི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིིན་ནམ།
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130འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

བེེ་ཏ།

ད་ཏྲིིག
ག

ས
ོོོམ

་ཤ
ིིང

།

ཨ་མྲའིི་སྡོོོང་པོོོ།

ཏ་ལ།

ལྔ་པ།  རིི་མོོོར་བལྟས་ནས་འོོོག་གིི་རེེའུ་མིིག་མཐུན་སྦྱོོོར་བྱེེད་དགོོོས།

ནེེ་ཙོ་

བེེ་ཏའིི་ཤིིང་གིི་ སྐོོོར་བ་བརྒྱབ་

ནས་

དུ་

འཕུར།

བབས།

གསོོོམ་ཤིིང་གིི་ འོོོག་

ད་ཏྲིིག་ལ་ གསེེང་

ཏ་ལའིི་ཤིིང་གིི་ ཁྲོོོད་

ཨ་མྲའིི་སྡོོོང་པོོོའ ིི་ སྟེེང་



131 སློབ་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།

༡༧. ཞི་མི་ཟོག་པོ་

ཞིི་མིི་བགྲེེས་སོོོང་ཞིིག  ཉིིན་མང་པོོོར་ཟས་མ་རག་པས་གྲོོོད་ཁོོོག་

ལྟོོོགས་པ་དང་ཁ་ཡང་སྐོོོམ་ནས་ཟས་འཚོལ་དུ་ཕྱིིན།  ཁོོོ་ཁང་པ་སྟོོོང་

པ་ཞིིག་གིི་ནང་སླེེབས།  ཁང་པ་དེེའིི་ནང་ཕུག་རོོོན་མང་པོོོས་ཚང་

བཅས་ནས་ཡོོོད།  ཕུག་རོོོན་རྣམས་ཀྱིིས་ཞིི་མིི་མཐོོོང་འཕྲལ།  གཅིིག་

རྗེེས་གཉིིས་མཐུད་དུ་འཕུར་ནས་གདུང་མའིི་སྟེེང་དུ་བབས།

131



132 
 ཞིི་མིིས་ཕུག་རོོོན་རྣམས་ལ་མགོོོ་བསྐོོོར་ཏེེ་ཟ་དགོོོས་བསམས་

ནས།  སྨྲས་པ།  ཀྭ་ཡེེ་གྲོོོགས་པོོོ་ཚོ།  ཁྱོོོད་ཚོ་ང་ལ་ཞེེད་སྣང་དེེ་འདྲ་

བྱེེད་མིི་དགོོོས།  སྔར་ངས་བྱ་དང་བྱིིའུ་མང་པོོོ་བསད་པ་ཡིིན།  འོོོན་

ཀྱང་ད་ཆ་ངའིི་ལུས་ཀྱིི་སྟོོོབས་ཉམས།  སེེམས་ཀྱིི་དཔའ་ཞུམ། མཆེེ་

བ་དང་སྡེེར་མོོོའ ིི་རྣོོོ་ངར་ཡང་ཟད།  དེེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།  ངས་བླ་མའིི་

མདུན་ནས་ཆོོོས་ཞུས་ཏེེ།  དཀར་ཟས་མ་གཏོོོགས་དམར་ཟས་སྤངས་

ཚར་བ་ཡིིན།  ད་ངས་སེེམས་ཅན་གཞན་ལ་གནོོོད་པ་མིི་བྱེེད་པར།  

རོོོགས་རམ་གང་ཐུབ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོོད།  ཅེེས་བཤད་དེེ།  ཞིི་མིིས་ཁ་ནས་

མ་ཎིི་འདོོོན་བཞིིན་མིིག་བཙུམ་ནས་བསྡད།

འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་
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 ཕུག་རོོོན་རྣམས་དོོོགས་པ་ཟ་བཞིིན་ས་ཐོོོག་ཏུ་བབས་ནས་

ཚོད་ལྟ་བྱས།    ཞིི་མིི་ཞིི་དུལ་གྱིིས་ཚུལ་དུ་བསྡད།  དེེར་ཕུག་རོོོན་

རྣམས་ཡིིད་ཆེེས་ནས་སེེམས་ལྷོོོད་ལྷོོོད་ངང་རྒུམ་བུུ་འཐུ་བཞིིན་པའིི་

སྐབས།  ཞིི་མིིས་གློོོ་བུུར་དུ་མཆོོོང་ཐེེངས་གཅིིག་གིིས་ཕུག་རོོོན་ཞིིག་

བཟུང་ནས་བསད་དོོོ།  །

སློབ་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།
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134འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

དང་པོོོ།  ཡང་ཡང་བཀླགས་ཏེེ་ཤོོོད་རེེས་བྱོོོས།

སེེམས་ལྷོོོད་ལྷོོོད། མིིག་ཧྲིིག་ཧྲིིག རྣ་བ་ཀྲོོོང་ཀྲོོོང་།

སྐེེད་པ་སྒུར་སྒུར། པུས་མོོོ་གུམ་གུམ། མགོོོ་གཡུག་གཡུག

ངག་འདར་འདར། རྐང་པ་འཁུུམ་འཁུུམ། གཉའ་ཞུམ་ཞུམ།

ཁ་མུུར་མུུར།

གཉིིས་པ།  ཚིིག་སྒྲུབ་བཟོོོས།

 གྲོོོད་པ།  ཕུག་རོོོན།  ཞེེད་སྣང་། གདུང་མ།  

 སྟོོོབས་རྩལ།  མགོོོ་སྐོོོར། ཟོོོག་པོོོ། དམར་ཟས།

གསུམ་པ།  ཡིི་གེེ་ནོོོར་བ་རྣམས་དག་བཅོོོས་བྱེེད་དགོོོས།

སྟོོོབ་རྩལ། ཕུགས་རོོོན། ས་འཐོོོག ཡིི་ཆས།

མར་ཟས། ཁང་སྟོོོངས། གཏམ་རྙན་པོོོ།

སྦྱོང་ཚན།
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135 སློབ་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།

བཞིི་པ།  གཏམ་དཔེེ་རྣམས་བློོོ་ལ་བྱང་བར་གྱིིས།

གཡོོོ་ཅན་དྲང་བརྫུས། ཁ་འཇམ་ཁོོོག་རྩུབ།

ཁ་བལ་ལས་འཇམ་པ་དང་། ཁོོོག་ཚེར་མ་ལས་རྩུབ།

ཁ་དང་ཁོོོག་པ་དྲང་པོོོ་གྱིིས། ལུས་དང་ལག་པ་གཙང་མ་གྱིིས།

ཁ་བདེེ་པོོོ་མིི་ཡིི་དཔོོོན་པོོོ། ལག་བདེེ་པོོོ་མིི་ཡིི་གཡོོོག་པོོོ།

ལྔ་པ།  གཤམ་གྱིི་དྲིི་བ་རྣམས་ལ་ལན་བྲིིས།

༡  ཞིི་མིི་དེེའིི་རང་བཞིིན་གང་འདྲ་ཞིིག་ཡོོོད་དམ།

༢  ཞིི་མིིས་ཕུག་རོོོན་ཇིི་ལྟར་བཟུང་ངམ།

༣  སྒྲུང་དེེས་ང་ཚོར་བསླབ་བྱ་གང་བསྟན་གྱིི་འདུག་གམ།

དྲུག་པ།  འདེེམས་སྐོོོང་གྱིིས།

ཞིི་མིིས་ཕུག་རོོོན་ལ་གཏམ་ བཤད། (རྩུབ་པོོོ / སྙན་པོོོ)

ཕུག་རོོོན་གྱིིས་ཞིི་མིིའིི་སྐད་ཆ་ གོོོ (བདེེན་པ / རྫུན་མ)

ཕུག་རོོོན་རྣམས་དོོོགས་པ་མེེད་པར་ ། (བབས / འཕུར)
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136འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 
ཞིི་མིིས་ཕུག་རོོོན་ཟིིན་ནས་ ། (བཏང / ཟོོོས)

ཞིི་མིིས་ཕུག་རོོོན་ལ་ ། (ཕན / གནོོོད)

བདུན་པ།  བྱེེད་སྒོོོ།

(གཤམ་གྱིི་ཚིིག་དུམ་བེེད་སྤྱད་དེེ་བརྗོོོད་པ་རིིང་པོོོ་དྲུག་བྲིིས།)

གཅིིག་རྗེེས་གཉིིས་མཐུད། གཅིིག་ཕན་གཅིིག་གྲོོོགས།

གཅིིག་རྒྱབ་གཉིིས་ལངས། གཅིིག་ལ་གཅིིག་བརྟེེན།

གཅིིག་སེེམས་གཅིིག་འདྲེེས། གཅིིག་རྒྱལ་གཅིིག་ཕམ།

གླུ་གཞས།

དང་པོོོ་ཡིིན་མདོོོག་ཁ་པོོོ། །སྲོོོག་གཅོོོད་སྤངས་ཡོོོད་ཟེེར་གྱིིས། །

གཉིིས་པ་གྲོོོགས་པོོོ་བྱས་པས། །བྱ་སྤུས་ནམ་མཁའ་ཁེེངས་སོོོང་། །

ཞི་མི་ཟོག་པོ་དེས་ད་དུང་བྱ་ངན་ཅི་བྱས་ཤེས་འདོད་ན།  

འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་ལ་གཟིགས།
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137 སློབ་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ།

༡༨  ཁྲོན་པའི་ནང་ནས་ཟླ་བ་ལེན་པ་

སྔོོོན་ནགས་ཚལ་ཞིིག་ན་སྤྲེེའུ་ཁྱུ་ཞིིག་ཡོོོད།  འགའ་ཤས་ཤིིང་སྡོོོང་སྟེེང་དུ་

རྩེེད་མོོོ་རྩེེ་བཞིིན་པ་དང། ཁ་ཤས་ས་སྟེེང་དུ་བབས་ཏེེ་དགའ་པོོོའ ིི་ངང་

གནས་ཡོོོད།

 དེེ་དང་ཐག་མིི་རིིང་སར་ཁྲོོོན་པ་ཞིིག་ཡོོོད་པ་དེེར་སྤྲེེལ་ཆུང་

ཞིིག་རྩེེད་མོོོ་རྩེེ་རུ་ཕྱིིན། ཁོོོས་ཁྲོོོན་པའིི་ནང་མིིག་ཅིིག་བལྟས་པས། ཁྲོོོན་

པའིི་ནང་ཟླ་གཟུགས་ཤར་བ་མཐོོོང་བས་ཟླ་བ་དངོོོས་གནས་ཡིིན་པར་

བསམས་ཏེེ།  གློོོ་བུུར་དུ་སྐད་ཤ གས་ཆེེན་པོོོའ ིི་སྒོོོ་ནས།  “ཝ་ཡེེ།
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138འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་

གྲོོོགས་པོོོ་ཚོ།  ལྟོོོས་དང་། ཟླ་བ་ཁྲོོོན་པའིི་ནང་ལ་ཟགས་འདུག” ཅེེས་བོོོས། 

 སྤྲེེའུ་ཆེེ་བས་འབོོོད་སྒྲ་ཐོོོས་མ་ཐག་གང་མགྱོོོགས་ཁྲོོོན་པའིི་སར་

འོོོངས་ཏེེ་བལྟས་ཚེ། ཁོོོ་ཡང་ཡ་མཚན་སྐྱེེས་ཏེེ།  “འོོོ་ཛིི། ད་དཔེེ་བསགས་

སོོོང་།  ནམ་མཁའིི་ཟླ་བ་ཆུའིི་ནང་དུ་ཟགས་འདུག”  ཅེེས་སྐད་བརྒྱབ།
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139 སློབ་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ།

 དེེ་སྤྲེེའུ་གཞན་གྱིིས་ཐོོོས་ནས། སྤྲེེའུ་མང་པོོོ་ཁྲོོོན་པའིི་འགྲམ་དུ་

བརྒྱུགས་ཡོོོང། ཁོོོང་ཚོས།  “ད་ཚར་བཞག  ངོོོ་མ་ནམ་མཁའིི་ཟླ་བ་ཆུའིི་

ནང་དུ་ཟགས་འདུག་”ཅེེས་མཉམ་དུ་སྐད་བརྒྱབ།

 སྐབས་དེེར་སྤྲེེལ་རྒན་གྱིིས། “སྐད་ཅོོོར་མ་རྒྱག ང་ཚོས་ཟླ་བ་མྱུར་

དུ་ཕྱིིར་འདོོོན་ཐབས་བྱེེད་” ཅེེས་བཤད། ཁོོོང་གིི་གསུང་ལ་དང་ལེེན་ཞུ་

རྒྱུ་དེེ་སྤྲེེའུ་གཞོོོན་པ་ཚོའིི་འོོོས་འགན་ཡིིན་པས།  ཟླ་བ་ཁྲོོོན་པ་ནས་ཕྱིིར་

འདོོོན་པར་མཉམ་ཞུགས་བྱས།
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140འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་

 ཐོོོག་མར་སྤྲེེལ་རྒན་གྱིིས་ཁྲོོོན་པའིི་ཉེེ་འཁྲིིས་ན་ཤིིང་སྡོོོང་ཞིིག་ཡོོོད་

པ་དེེའིི་ཡལ་གར་འཇུས་ནས་བསྡད། དེེ་ནས་སྤྲེེའུ་རྣམས་གཅིིག་མཇུག་

གཉིིས་མཐུད་ཀྱིིས་འཐམ་ནས་མགོོོ་བོོོ་ཆུ་ལ་མ་རེེག་བར་དུ་དེེ་ལྟར་བྱ་

དགོོོས་ཞེེས་དང་། སྤྲེེལ་ཆུང་ལ་ཁྱོོོད་ལུས་པོོོ་ཡང་བས།  འོོོག་ཏུ་བསྡད་

ནས་ལག་པ་བསྲིིངས་ན་ཟླ་བ་ལོོོན་ཐུབ་ཅེེས་སྨྲས།

 སྤྲེེལ་ཆུང་གིིས་ཁྲོོོན་པའིི་ནང་ལག་པ་བསྲིིངས་ཏེེ།  འོོོད་འཚེར་

བའིི་ཟླ་བ་ལེེན་ཐབས་ཇིི་ཙམ་བྱས་ཀྱང།  ལག་ཏུ་ཆུ་ཐིིགས་འགའ་ལས་

མ་ཐོོོབ།  སྤྲེེའུ་ཚོས་ཟླ་བ་ལེེན་ཆེེད་མུུ་མཐུད་འབད་བརྩོོོན་བྱས་ཀྱང།  ཟླ་

བ་ལེེན་མ་ཐུབ།
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141 སློབ་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ།

 དེེ་ནས་སྤྲེེའུ་རྣམས་ཐང་ཆད་དེེ་སེེམས་ཤ གས་ཆག སྤྲེེའུ་འགའ་

ཤས་ཀྱིིས་མགྱོོོགས་ཙམ་གནང་དང་། ད་དུང་ལེེན་མིི་ཐུབ་པ་གང་ཡིིན་

ནམ།  ཟེེར།  སྤྲེེའུ་འགའ་ཤས་ཀྱིིས་དཀོོོན་མཆོོོག་མཁྱེེན། ངོོོ་ཚ་བ་ལ་ཨང་

ཞེེས་འུར་བརྒྱབས།

 སྤྲེེལ་རྒན་དེེ་སྐེེད་པ་དང་རྐང་པ་ན་ནས་མགོོོ་ཡར་བཀྱགས་པ་ན། 

ཟླ་བ་མཁའ་ལ་ཡོོོད་པ་མཐོོོང།  དེེ་མ་ཐག་ཁོོོས་“ལེེན་དགོོོས་མིི་འདུག 

ལེེན་དགོོོས་མིི་འདུག  ཟླ་བ་ནམ་མཁའིི་དབྱིིངས་སུ་འདུག་ག”
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142འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 
  ཞེེས་བཤད་པ་ན།  སྤྲེེའུ་རྣམས་ཧ་ལས་ཏེེ།  “ཟླ་བ་ནམ་མཁར་ཡོོོད་ན། 

ཁྲོོོན་པའིི་ནང་ཇིི་ལྟར་ཟགས་པ་རེེད་དམ།”  ཟེེར་བཞིིན་ཚང་མས་མགོོོ་

བོོོ་ཡར་བཀྱགས་ཏེེ་བལྟས་པས་ཟླ་བ་ནམ་མཁར་སྔར་བཞིིན་ཡོོོད་པ་

མཐོོོང།

སྤྲེེའུ་བླུན་པོོོ།

མཚོ་ཆེེན་པོོོ་ཞིིག་གིི་ཉེེ་སྐོོོར་དུ་སྤྲེེའུ་ལྔ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཏག་ཏག་ཡོོོད།  དེེ་རྣམས་ཀྱིི་

འགོོོ་བྱེེད་སྤྲེེའུ་བླུན་པོོོ་བླུན་རྐྱང་ཞིིག་ཀྱང་ཡོོོད་པ་རེེད།

 འགོོོ་བྱེེད་སྤྲེེའུ་བླུན་པོོོ་དེེས།  ཆུ་ནང་གིི་ཟླ་གཟུགས་མཐོོོང་བ་ལ་ཟླ་བ་དངོོོས་

གནས་དྲང་གནས་ཡིིན་པར་འཁྲུལ་ཏེེ།  སྤྲེེའུ་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ།  ནམ་མཁའིི་ཟླ་

བ་དེེ་ཆུའིི་དཀྱིིལ་རང་ན་ཟགས་འདུག  རང་རེེ་རྣམས་ཀྱིིས་ཟླ་བ་དེེ་ཆུའིི་དཀྱིིལ་

ནས་ལེེན་ཐུབ་ན།  སྔར་རྩ་བ་ནས་བྱུང་མ་མྱོོོང་བའིི་སྐད་གྲགས་ཆེེ་ཐག་ཆོོོད་ཅིིག་

ཡོོོང་ངེེས་ལབ་རྐྱེེན་ཟླ་བ་ལེེན་པར་ཁ་འཆམ།

 སྤྲེེའུ་རྣམས་མཚོ་འགྲམ་དུ་སོོོང་།  སྤྲེེའུ་གཅིིག་གིིས་མཚོ་འགྲམ་གྱིི་ཤིིང་གིི་ཡལ་

ག་ཞིིག་ལ་དམ་པོོོར་འཇུས།  དེེ་ནས་སྤྲེེའུ་ཚང་མས་གཅིིག་གིི་ལག་པར་གཅིིག་

གིིས་འཇུས་ཏེེ་རིིམ་བཞིིན་མཐུད་ནས་མཚོ་ནང་བསྙབས་གྲབས་ཡོོོད་སྐབས།  

སྤྲེེའུ་མང་པོོོའ ིི་ལྗིིད་ཀྱིིས་ཤིིང་གིི་ཡལ་ག་དེེ་ཧྲུག་ཆག་ཏུ་སོོོང་ནས་སྤྲེེའུ་ཚང་མ་

སྡེེབ་གཅིིག་ལ་མཚོ་ནང་དུ་ལྷུང་ངོོོ་།  །
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དང་པོོོ།  ཚིིག་གྲོོོགས་རེེ་ཚོལ།

ཁྱུ།  ཁྲོོོན།  མཚན།  འགྲམ།  འོོོས།  མཉམ།  འཁྲིིས།  ཐིིགས།  འུར།  མཁའ།  ཧ།

གཉིིས་པ།  ཚིིག་སྒྲུབ་བཟོོོས།

ཟགས། བོོོས། ཐོོོས། འདོོོན། འཇུས།

འཐམ། བསྲིིངས། འབད། བཀྱགས།

གསུམ་པ།  ཡང་ཡང་ཀློོོག་འདོོོན་གྱིིས།

གློོོ་བུུར་དུ་འུར་བརྒྱབ། བྱ་སྤྱོོོད་ངོོོ་མས་ར་སྤྲོོོད་བྱས།

ཞེེད་ཐག་ཆོོོད་ནས་སྐད་ཅོོོར་ཤོོོར། ཅིི་གསུངས་དང་ལེེན་བྱེེད། 

རང་གིི་འོོོས་འགན་བསྒྲུབས། ལས་ཀར་མཉམ་ཞུགས་བྱས།

སློོོབ་གྲྭར་ཐོོོག་མར་འབྱོོོར། འོོོད་དུ་འཚེར་བའིི་ཟླ་བ།

སློོོབ་གྲྭར་མུུ་མཐུད་འགྲོོོ། ལུས་སེེམས་ངལ་ནས་ཐང་ཆད། 

དེེ་མ་ཐག་ནང་ལ་འབྱོོོར། ནམ་མཁའིི་དབྱིིངས་སུ་ཟླ་བ་ཤར།

སྦྱོང་ཚན།
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144འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 
བཞིི་པ།  ཡིི་གེེ་ཚོན་མདོོོག་ལྗང་ཁུུ་ཅན་རྣམས་ཀྱིིས་དོོོན་སྟོོོན་སྟངས་ལ་

ཉམས་སུ་མྱོོོང་དགོོོས།

• སྤྲེེའུ་ལྔ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཏག་ཏག་ཡོོོད།

• འགོོོ་བྱེེད་སྤྲེེའུ་བླུན་པོོོ་བླུན་རྐྱང་ཞིིག་ཀྱང་ཡོོོད།

• ཟླ་གཟུགས་མཐོོོང་བ་ལ་ཟླ་བ་དངོོོས་གནས་དྲང་གནས་ཡིིན་པར་འཁྲུལ།

• ནམ་མཁའིི་ཟླ་བ་དེེ་ཆུའིི་དཀྱིིལ་རང་ན་ཟགས་འདུག

• སྔར་རྩ་བ་ནས་བྱུང་མ་མྱོོོང་བའིི་སྐད་གྲགས།

• སྐད་གྲགས་ཆེེ་ཐག་ཆོོོད་ཅིིག་ཡོོོང་ངེེས།

• ཡལ་ག་ཞིིག་ལ་དམ་པོོོར་འཇུས།

• ཤིིང་གིི་ཡལ་ག་དེེ་ཧྲུག་ཆག་ཏུ་སོོོང།

• སྤྲེེའུ་ཚང་མ་སྡེེབ་གཅིིག་ལ་མཚོ་ནང་དུ་ལྷུང།

ལྔ་པ།  མཚུངས་བསྡུར་བྱེེད་དགོོོས།
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ཁྲོོོམ་པའིི་ནང་ནས་ཟླ་བ་ལེེན་པ།

སྔོོོན་ནགས་ཚལ་ཞིིག་ན་སྤྲེེའུ་ཁྱུ་ཞིིག་ཡོོོད།

ཁྲོོོན་པའིི་ནང་ཟླ་གཟུགས་ཤར་བ་མཐོོོང་

བས་ཟླ་བ་དངོོོས་གནས་ཡིིན་པར་

བསམས་ཏེེ།

སྤྲེེའུ་བླུན་པོོོ།

མཚོ་ཆེེན་པོོོ་ཞིིག་གིི་ཉེེ་སྐོོོར་དུ་སྤྲེེའུ་ལྔ་

བརྒྱ་ཐམ་པ་ཏག་ཏག་ཡོོོད།

ཆུ་ནང་གིི་ཟླ་གཟུགས་མཐོོོང་བ་ལ་ཟླ་བ་

དངོོོས་གནས་དྲང་གནས་ཡིིན་པར་འཁྲུལ་

ཏེེ།

ཁྲོོོན་པའིི་ནང་ན་ཟླ་བ་ཟགས་འདུག

ཐོོོག་མར་སྤྲེེལ་རྒན་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཁྲོོོན་

པའིི་ཉེེ་འཁྲིིས་ན་ཤིིང་སྡོོོང་ཞིིག་ཡོོོད་པ་

དེེའིི་ཡལ་གར་འཇུས།

སྤྲེེའུ་རྣམས་གཅིིག་མཇུག་གཉིིས་མཐུད་

བྱས།

ནམ་མཁའིི་ཟླ་བ་དེེ་ཆུའིི་དཀྱིིལ་རང་ན་

ཟགས་འདུག

སྤྲེེའུ་གཅིིག་གིིས་མཚོ་འགྲམ་གྱིི་ཤིིང་གིི་

ཡལ་ག་ཞིིག་ལ་དམ་པོོོར་འཇུས།

རིིམ་བཞིིན་མཐུད་ནས་མཚོ་ནང་བསྙབས་

གྲབས་བྱས།
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༡༩.  རྟེའུ་ཆུ་བརྒལ་བ་

བརྒལ།	 སྐྱོལ།	 གཏིང།	 ནུབ།	 ཁུར།

བརྐྱངས།	 སྤོས།	 རྟ་ར།	 རྒོད་མ།

རས་ཕད།	 ཆུ་འཐག	 དངངས་འཚབ།	 ཚོད་ལྟ།	 གོམ་པ།
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རྟ་རའིི་ནང་རྟེེའུ་ཞིིག་དང།  རྒོོོད་མ་ཞིིག་སྡོོོད་ཀྱིི་ཡོོོད།  ཉིིན་ཞིིག  

རྒོོོད་མས་རྟེེའུ་ལ།  ཁྱོོོད་ཆེེན་པོོོ་ཆགས་ཡོོོད་པས།  ཨ་མར་རོོོགས་

པ་བྱ་བའིི་དུས་ལ་སླེེབས་པ་རེེད།  སྲན་མ་རས་ཕད་ཕྱེེད་ཀ་འདིི་

ཆུ་འཐག་ལ་སྐྱོོོལ་དང།  ཞེེས་བཤད།  རྟེེའུ་ཡིིས་རས་ཕད་སྒལ་

པར་ཁུུར་ནས།  བྱ་འཕུར་བ་ལྟར་ཆུ་འཐག་གིི་ཕྱོོོགས་སུ་བརྒྱུགས།  

 མདུན་དུ་ཆུ་བོོོ་ཞིིག་གིིས་འགྲོོོ་ལམ་བཅད་ཡོོོད་པས།  རྟེེའུའིི་

བསམ་པར།  ཆུ་བོོོ་འདིི་ངས་བརྒལ་ཐུབ་བམ།  ད་ལྟ་ཨ་མ་ནིི་

འཁྲིིས་ལ་མེེད།  ད་ཅིི་དྲག་བསམ་པའིི་སྐབས།  གླང་རྒན་ཞིིག་

གིིས་ཆུའིི་འགྲམ་དུ་རྩྭ་ཟ་བཞིིན་ཡོོོད་པ་མཐོོོང།  རྟེེའུ་ན་རེེ།  ཨ་

ཁུུ་གླང་རྒན་ལགས།  ཆུ་བོོོ་འདིིར་བརྒལ་ཐུབ་བམ་ཞེེས་དྲིིས་པས།  
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148འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 
གླང་རྒན་གྱིིས།  ང་ད་ལྟ་ཆུའིི་ཕར་ཕྱོོོགས་ནས་ཚུར་ཡོོོང་བ་ཡིིན།  ཆུ་

གཏིིང་རིིང་པོོོ་མིི་འདུག  བརྒལ་ཐུབ་ཀྱིི་འདུག ཅེེས་བཤད།

 དེེ་ནས་རྟེེའུས་ཆུ་བོོོར་བརྒལ་རྩིིས་བྱེེད་སྐབས།  ནགས་བྱིི་

ཞིིག་གིིས་སྐད་ཆེེན་པོོོས།  རྟེེའུ་ལགས།  རྟེེའུ་ལགས།  ཆུ་གཏིིང་ཧ་

ཅང་ཟབ་པས་མ་བརྒལ།  ཁ་སང་ངའིི་རོོོགས་པ་ཞིིག་ཆུ་འདིིས་ཁྱེེར་

ནས་ཤིི་སོོོང།  ཞེེས་བཤད་པས།

 རྟེེའུ་དངངས་འཚབ་ཆེེན་པོོོས་ཕྱིིར་རྒོོོད་མའིི་སར་སོོོང་ནས།  
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149 སློབ་ཚན་བཅུ་དགུ་པ།
ཨ་མ་ལགས།  ཆུ་བོོོ་ཞིིག་གིིས་འགྲོོོ་ལམ་བཀག་འདུག་པས།  ངས་

བརྒལ་ཐུབ་ཀྱིི་མིི་འདུག  ཅེེས་བཤད།  ཨ་མས་ཆུ་བོོོ་དེེ་གཏིིང་ཟབ་

ལོོོས་ཅིི་ཙམ་འདུག་ཅེེས་དྲིིས་པར།  རྟེེའུ་ཡིིས།  ངས་ཤེེས་མ་སོོོང།  

ཨ་ཁུུ་གླང་རྒན་གྱིིས་ཆུ་གཏིིང་ཟབ་པོོོ་མ་རེེད་གསུངས་བྱུང།  འོོོན་

ཀྱང།  ནགས་བྱིི་ཡིིས་ཧ་ཅང་གཏིིང་ཟབ་པོོོ་འདུག་ཟེེར།  གཉིིས་ཀ་

ལ་རྒྱུ་མཚན་འདུག  ཅེེས་ལན་བཏབ།

 རྒོོོད་མས་རྟེེའུ་ལ།  ཨ་ཙིི།  རང་ཉིིད་ཀྱིིས་བསམ་བློོོ་བཏང་

ནས་ཚོད་ལྟ་མིི་བྱེེད་པར།  གཞན་གྱིིས་བཤད་པ་ཁོོོ་ནར་ཉན་པ་ནིི་

མ་འགྲིིག་པ་རེེད།  ཁྱོོོད་ཀྱིིས་ཚོད་ལྟ་བྱས་ན་ཤེེས་ཀྱིི་རེེད།  ཅེེས་

གསུངས།
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150འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 
 རྟེེའུས་ཨ་མའིི་གཏམ་དེེ་བདེེན་པར་གོོོ་ནས་ཆུ་ཁར་སོོོང། 

ཁོོོས་གཟབ་ནན་ངང་ལག་པ་སྔོོོན་ལ་བརྐྱངས་ནས་ཆུ་གཏིིང་ཟབ་

ལོོོས་ལ་བལྟས།  དེེ་རྗེེས་གོོོམ་པ་རེེ་རེེ་སྤོོོས་ནས་ག་ལེེར་ཆུའིི་ཕ་

རོོོལ་ཏུ་སླེེབས། 

 རྟེེའུ་དགའ་ནས་ཆུ་བོོོ་འདིི་གླང་རྒན་གྱིིས་བཤད་པ་བཞིིན་

ཆུ་གཏིིང་ཐུང་ཐུང་ཞིིག་མ་རེེད་ལ།  ནགས་བྱིི་ཡིིས་བཤད་པ་ལྟར་

གཏིིང་རིིང་པོོོ་ཞིིག་ཀྱང་རེེད་མིི་འདུག  ཅེེས་བཤད་དེེ་སོོོང་ངོོོ་། །
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151 སློབ་ཚན་བཅུ་དགུ་པ།

དང་པོོོ།  སྐད་ཆ་རྣམས་སུས་བཤད་ཡོོོད་པ་བཞིིན་རེེའུ་མིིག་ནང་བྲིིས།

ང་ད་ལྟ་ཆུའིི་ཕར་ཕྱོོོགས་ནས་ཚུར་ཡོོོང་བ་ཡིིན། / གཞན་གྱིིས་བཤད་པ་ཁོོོ་

ནར་ཉན་པ་ནིི་མ་འགྲིིག་པ་རེེད། / ཆུ་བོོོ་ཞིིག་གིིས་འགྲོོོ་ལམ་བཀག་འདུག / 

ཆུ་གཏིིང་རིིང་པོོོ་མིི་འདུག  བརྒལ་ཐུབ་ཀྱིི་འདུག / ཆུ་གཏིིང་ཧ་ཅང་ཟབ་པས་

མ་བརྒལ། / གཉིིས་ཀ་ལ་རྒྱུ་མཚན་འདུག / ཁ་སང་ངའིི་རོོོགས་པ་ཞིིག་ཆུ་

འདིིས་ཁྱེེར་ནས་ཤིི་སོོོང། / སྲན་མ་རས་ཕད་ཕྱེེད་ཀ་འདིི་ཆུ་འཐག་ལ་སྐྱོོོལ་

དང།

རྒོོོད་མ། རྟེེའུ། གླང་རྒན། ནགས་བྱིི།

སྦྱོང་ཚན། 
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152འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

 གཉིིས་པ།  ཡང་ཡང་ཀློོོག་འདོོོན་གྱིིས།

བྱ་འཕུར་བ་ལྟར་ཆུ་འཐག་གིི་ཕྱོོོགས་སུ་བརྒྱུགས། / ཆུ་བོོོར་བརྒལ་རྩིིས་བྱེེད་

སྐབས། / སྐད་ཆེེན་པོོོས།  རྟེེའུ་ལགས། / དངངས་འཚབ་ཆེེན་པོོོས་ཕྱིིར་རྒོོོད་མའིི་

སར་སོོོང། / གོོོམ་པ་རེེ་རེེ་སྤོོོས་ནས་ཆུའིི་ཕ་རོོོལ་ཏུ་སླེེབས།

 གསུམ་པ།   དྲིི་བར་ལན་ཐོོོབས།

༡.   རྟེེའུ་ཡིིས་སྲན་མ་རས་ཕད་སྒལ་པར་ཁུུར་ནས་གང་དུ་སོོོང་ངམ།

༢.  རྒོོོད་མས་རྟེེའུ་ལ་ལས་ཀ་གང་ཞིིག་བསྐུལ་ཡོོོད་དམ།

༣.  གླང་རྒན་དེེས་ཆུ་བོོོའ ིི་འགྲམ་དུ་ཅིི་ཞིིག་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོོད་དམ།

༤.  ནགས་བྱིི་ཡིིས་རྟེེའུ་ལ་རྫུན་བཤད་པ་རེེད་དམ།

༥.  ཨ་མས་རྟེེའུ་ལ་བསླབ་བྱ་ཅིི་ཞིིག་གནང་ཡོོོད་དམ།
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153 སློབ་ཚན་བཅུ་དགུ་པ།
 བཞིི་པ།  བསམ་གཞིིག་བྱས་ནས་དྲིི་བར་ལན་ཐོོོབས།

༡.  ཨ་ཁུུ་གླང་རྒན་གྱིིས་ཆུ་གཏིིང་ཟབ་པོོོ་མ་རེེད་ཅེེས་བཤད་པ་དེེ་བདེེན་ནམ།  

ཅིིའིི་ཕྱིིར།

༢.  ནགས་བྱིི་ཞིིག་གིིས་ཆུ་གཏིིང་ཧ་ཅང་ཟབ་པས་མ་བརྒལ་ཞེེས་བཤད་པ་དེེ་

བདེེན་ནམ།  ཅིིའིི་ཕྱིིར།

༣.  རྟེེའུས་གཏིིང་ཐུང་ཐུང་ཞིིག་མ་རེེད་ལ།  རིིང་པོོོ་ཞིིག་ཀྱང་མ་རེེད་ཅེེས་བཤད་

པ་དེེ་བདེེན་ནམ།  ཅིིའིི་ཕྱིིར།

 ལྔ་པ།  ཤར་མར་བཀླགས་ཏེེ་ངག་རྩལ་སྦྱོོོངས།

ཨ་མེེད།  མེེད་དགུ།

ཁྱུང་དཀར་མཛོ་ལ་ཡ་སོོོ་མེེད།  །

འདོོོ་རིིགས་རྟ་ལ་རྭ་ཅོོོ་མེེད།  །

ནག་པོོོ་ཁྱིི་ལ་ཕྱིི་རྟིིང་མེེད།  །

མགོོོ་ནག་མིི་ལ་རྔ་མ་མེེད།  །

ནམ་མཁའིི་བྱ་ལ་གློོོ་བ་མེེད།  །

སྐྱ་ཀ་ཁྲ་མོོོར་མཁལ་མ་མེེད།  །

རིི་བོོོང་ཁ་ཤོོོར་མཚེར་བ་མེེད།  །

གཡང་དཀར་ལུག་ལ་ཁལ་འགེེལ་མེེད།  །

ཚེ་ཚེ་ར་ལ་མགོོོ་འཛིིན་མེེད།  །
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154འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ 

 དྲུག་པ།  དག་བཅོོོས་བྱོོོས།

 h རྟ་རའིི་ནང་སྟེེའུ་ཞིིག་སྡོོོད་ཀྱིི་ཡོོོད།

 h རྟེེའུ་ཡིིས་རས་ཕད་རྒལ་པར་ཁུུར།

 h བྱ་འཕུར་བ་ལྟར་ཆུ་འཐག་གིི་ཁྱོོོགས་སུ་བརྒྱུགས།  

 h མདུན་དུ་ཆུ་བོོོ་ཞིིག་གིིས་འགྲོོོ་ལམ་བཅད་ཡོོོད།

 h ད་ལྟ་ཨ་མ་ནིི་འཕྲིིས་ལ་མེེད།

 h གླང་རྒན་ཞིིག་གིིས་ཆུའིི་འགྲམ་དུ་རྩྭ་ཟ་བཞིིན་ཡོོོད།

 h ཆུ་སྟིིང་རིིང་པོོོ་མིི་འདུག་བརྒལ་ཐུབ་ཀྱིི་འདུག

 h ནགས་བྱིི་ཞིིག་གིིས་རྐད་ཆེེན་པོོོས་རྟེེའུ་ལ་སྐད་བཏང།

 h ཆུ་གཏིིང་ཧ་ཅང་གཟབ་པས་བརྒལ་མ་ཐུབ།

 h ཆུ་བོོོ་ཞིིག་གིིས་མགྲོོོ་ལམ་སྐག་འདུག་པས།



༄༅། །དག་པར་བྱེེད་པ་སྡེེབ་སྦྱོོོར་རིིན་ཆེེན་རྒྱ་མཚོ་

རྒྱས་པ་བཞུགས་སོོོ། །  (1)

ཀ་ར་ཀུ་ཤ འིི་ཞལ་ཟས་དང༌། །ཀ་བ་ཀོོོ་བ་ཀ་རྐྱང་ཡིིན། །སྐོོོར་བ་སྐོོོར་དང་སྐོོོར་མཛོད་དང༌། །ས་

མཐར་སྐོོོར་བ་ས་སྐོོོར་ཡིིན། །རྒྱལ་བའིི་སྐུ་ནིི་ས་སྐུ་ལ། །རྐུན་མ་དག་ནིི་ར་རྐུ་ཡིིན། །ཀུ་ཅོོོ་བྱེེད་པ་

ཀུ་རྐྱང་ལ། །ལྐུགས་པ་དག་ནིི་ལ་ལྐུགས་ཡིིན། །བཀྲ་ཤིིས་ཚོན་བཀྲ་བ་བཀྲ་ལ། །མགོོོ་བོོོའ ིི་སྐྲ་ནིི་ས་

སྐྲ་ཡིིན། །མགོོོ་མཇུག་མགོོོ་ནིི་མ་མགོོོ་ལ། །ནད་སོོོགས་འགོོོ་བ་འ་འགོོོ་ཡིིན། །དུས་ཚོད་སྔ་བ་ས་སྔ་

ལ། །ཐུགས་ལ་མངའ་བ་མ་མངའ་ཡིིན། །བརྡུང་བྱའིི་རྔ་ནིི་ར་རྔ་ལ། །གྲངས་ཀྱིི་ལྔ་ནིི་ལ་ལྔ་ཡིིན། །གོོོང་

མས་མངག་པ་མ་མངག་ལ། །སྔགས་འདྲེེན་པ་དང་སྔགས་པ་རྣམས། །ས་སྔགས་ཡིིན་པས་ཤེེས་པར་

བྱ། །གོོོང་མའིི་དྲུང་ནིི་ད་དྲུང་ལ། །སྤྱང་གྲུང་འཛོམས་པ་ག་གྲུང་ཡིིན། །དྲུང་དུ་མཇལ་བ་མ་མཇལ་ལ། 

།བུུ་ལོོོན་འཇལ་བ་འ་འཇལ་ཡིིན། །འབྲུ་ཡིི་གྲོོོ་ནིི་ག་གྲོོོ་ལ། །མེེ་དང་ཉིི་མ་ད་དྲོོོ་ཡིིན། །ཤིིང་གིི་འཁན་

པ་འ་འཁན་ལ། །མཁན་པོོོ་མཁས་པའིི་དབང་པོོོ་དང༌། །མཁར་གྱང་ལ་སོོོགས་མ་ཡིིས་འཕུལ། །དུས་

ལས་འདའ་བ་འ་འདའ་ལ། །ལུང་པའིི་མདའ་དང་འཕེེན་པའིི་མདའ། །མ་མདའ་ཡིིན་པས་ཤེེས་པར་

བྱ། །གནམ་གྱིི་ཟླ་བ་གྲོོོགས་ཀྱིི་ཟླ། །ཟློོོག་པ་ཟླུམ་པོོོ་ཟློོོ་བ་དང༌། །ཟློོོས་གར་ལ་སོོོགས་ཟ་ལ་འདོོོགས། 

།གངྒཱའིི་ཀླུང་དང་ཆུ་ཀླུང་སོོོགས། །ཀ་ཀླུང་ཡིིན་པས་ཤེེས་པར་བྱ། །ས་བདག་ཀླུ་ནིི་ཀ་གཡེེལ་ལ། 

།ལེེན་པའིི་གླུ་ནིི་ག་གླུ་ཡིིན། །བློོོན་པོོོ་དག་ནིི་བ་བློོོན་ལ། །ངན་པས་སླུ་བ་ས་སླུ་ཡིིན། །འབྱུང་བའིི་

རླུང་ནིི་ར་རླུང་ལ། །ཡིི་གེེ་ཀློོོག་པ་ཀ་ཀློོོག་ཡིིན།  །གོོོན་པའིི་སློོོག་པ་ས་སློོོག་ལ༑ ༑བློོོ་གྲོོོས་བློོོ་ལྡན་བ་

བློོོ་ཡིིན། །ལུས་ཀྱིི་གློོོ་བ་ལེེབ་མོོོར་གླེེབ། །གླེེགས་བམ་གླེེགས་ཤིིང་གླེེགས་ཐག་དང། །གླིིང་བུུ་གླེེན་པ་

གློོོག་དམར་དང། །གླ་བ་གླང་མ་གླིིང་བཞིི་སོོོགས། །ག་ལ་ལ་འདོོོགས་ཤེེས་པར་བྱ།།  །།



ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང།

       དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའིི་རྡོོོ་རྗེེ།

༄༅།  །ན་མོོོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོོོ་ཥཱ་ཡ། བླ་མ་མཆོོོག་དང་དབྱེེར་མེེད་པའིི།  །འཇམ་པའིི་དབྱངས་ལ་གུས་

བཏུད་ནས། །ཐོོོན་མིིའིི་ལེེགས་བཤད་སུམ་ཅུ་པའིི།  །སྙིིང་པོོོ་མདོོོར་བསྡུས་བཤད་པར་བྱ།  །དབྱངས་

ཀྱིི་བྱ་བ་གསལ་པོོོ་རུ། །བྱེེད་པ་ཨིི་ཨུ་ཨེེ་ཨོོོ་བཞིི།  །གསལ་བྱེེད་ཀ་སོོོགས་སུམ་ཅུ་ཡིིན།  །ག་ང་ད་

ན་བ་མ་འ།  །ར་ལ་ས་རྣམས་རྗེེས་འཇུག་བཅུ།  །ད་དང་ས་གཉིིས་ཡང་འཇུག་སྟེེ།  །ད་ནིི་ན་ར་ལ་

གསུམ་དང༌།  །ས་ནིི་ག་ང་བ་མར་འཐོོོབ།  །ག་ད་བ་མ་འ་སྔོོོན་འཇུག །གོོོ་ངོོོ་དོོོ་ནོོོ་བོོོ་མོོོ་འོོོ༑  ༑རོོོ་ལོོོ་

སོོོ་ཏོོོ་སླར་བསྡུ་སྟེེ།  །རྫོོོགས་ཚིིག་ཟླ་སྡུད་ཅེེས་ཀྱང་བྱ།  །དྲག་ཡོོོད་ཏོོོ་དང་མཐའ་མེེད་འོོོ།  །གཞན་

རྣམས་མིིང་མཐའིི་རྗེེས་མཐུན་སྦྱར།  །སུ་ར་རུ་དུ་ན་ལ་ཏུ།  །ལ་དོོོན་རྣམ་པ་བདུན་ཡིིན་ཏེེ།  །རྣམ་

དབྱེེ་གཉིིས་བཞིི་བདུན་པ་དང༌།  །དེེ་ཉིིད་ཚེ་སྐབས་རྣམས་ལ་འཇུག །ས་སུ་ག་བ་དྲག་མཐར་ཏུ། །ང་

ད་ན་མ་ར་ལ་དུ།  །འ་དང་མཐའ་མེེད་ར་དང་རུ།  །གིི་ཀྱིི་གྱིི་འིི་ཡིི་ལྔ་པོོོ།  །རྣམ་དབྱེེ་དྲུག་པ་འབྲེེལ་

སྒྲ་དང༌།  །དེེ་རྣམས་ས་མཐའ་ཅན་ལྔ་ནིི།  །རྣམ་དབྱེེ་གསུམ་པ་བྱེེད་སྒྲ་སྟེེ།  །སྦྱོོོར་ཚུལ་ན་མ་ར་ལ་

གྱིི༑  ༑ད་བ་ས་ཀྱིི་ག་ང་གིི །འ་དང་མཐའ་མེེད་འིི་དང་ཡིི།  །ཀྱང་ཡང་འང་གསུམ་རྒྱན་སྡུད་དེེ།  །ག་

ད་བ་ས་དྲག་མཐར་ཀྱང༌།  །ང་ན་མ་ར་ལ་མཐར་ཡང༌།  །འ་དང་མཐའ་མེེད་འང་དང་ཡང༌།  །ཏེེ་དེེ་

སྟེེ་གསུམ་ལྷག་བཅས་ཏེེ།  །ན་ར་ལ་ས་དྲག་མཐར་ཏེེ།  །ད་དེེ་ག་ང་བ་མ་འ།  །མཐའ་མེེད་རྣམས་ལ་

ས་སྟེེ་འཐོོོབ།  །གམ་ངམ་དམ་ནམ་བམ་མམ་འམ།  །རམ་ལམ་སམ་ཏམ་འབྱེེད་སྡུད་དེེ །སྦྱོོོར་ཚུལ་

སླར་བསྡུའིི་སྐབས་དང་མཚུངས།  །ར་རུ་འིི་ཡིི་འང་ཡང་རྣམས།  །རྐང་པ་མིི་སྐོོོང་སྐོོོང་བའིི་ཁྱད། །འོོོ་

འུ་འམ་གྱིི་གོོོང་དུ་ཚེག །མེེད་དང་ཡོོོད་པའང་དེེ་བཞིིན་ཡིིན། །ནས་ལས་འབྱུང་ཁུུངས་དགར་སྡུད་



དེེ༑ ༑འབྱུང་ཁུུངས་དངོོོས་ལ་གང་སྦྱར་འཐུས། །རིིགས་མཐུན་དགར་ནས་མིི་མཐུན་ལས། །སྡུད་ལ་

ནས་སྒྲ་ཁོོོ་ན་འཇུག །ཀྱེེ་དང་ཀྭ་ཡེེ་བོོོད་སྒྲ་སྟེེ།  །ཕལ་ཆེེར་མིིང་གིི་ཐོོོག་མར་སྦྱོོོར།  །ནིི་ནིི་དགར་དང་

བརྣན་པའིི་སྒྲ།  །དང་ནིི་སྡུད་འབྱེེད་རྒྱུ་མཚན་དང༌།  །ཚེ་སྐབས་གདམས་ངག་ལྔ་ལ་འཇུག །མིིང་གིི་

ཐོོོག་མའིི་དེེ་སྒྲ་ནིི།  །ཐ་སྙད་འདས་མ་ཐག་པ་དང༌།  །རྣམ་གྲངས་གཞན་ཅན་གཉིིས་ལ་འཇུག །ཅིི་

ཇིི་སུ་གང་སྤྱིི་སྒྲ་སྟེེ།  །ཞིིག་སྟེེ་སླད་འདྲ་ཕྱིིར་ལ་ཅིི།  །སྙེེད་སྲིིད་ལྟར་བཞིིན་སྐད་ལ་ཇིི།  །སུ་ནིི་གང་

ཟག་གང་ཀུན་ལའོོོ།  །ན་རོོོ་ཡོོོད་མེེད་པ་བ་མ།  །བདག་པོོོའ ིི་སྒྲ་སྟེེ་ག་ད་ན།  །བ་མ་ས་དང་དྲག་

མཐར་པ།  །ང་འ་ར་ལ་མཐའ་མེེད་ལ༑  ༑བདག་སྒྲ་ཡར་གྱུར་བ་དང་ནིི།  །ཆ་ལ་པ་ཉིིད་སྦྱོོོར་བ་

ལེེགས།  །མིིང་མཐའིི་པ་བའང་ཕལ་ཆེེར་འདྲ།  །མ་ནིི་ངེེས་མེེད་སྐབས་དང་སྦྱར།  །མ་མིི་མིིན་མེེད་

དགག་སྒྲ་སྟེེ།  །མ་མིི་ཐོོོག་མ་མིིན་མེེད་མཇུག །མ་ནིི་བར་གྱིི་གསལ་བྱེེད་ལའང༌།  །ཚིིག་ཕྲད་ཞིིང་

སོོོགས་ང་ན་མ།  །འ་དང་ར་ལ་མཐའ་མེེད་མཐར།  །ཞིིང་ཞེེས་ཞེེ་འོོོ་ཞེེ་ན་ཞིིག །ག་ད་བ་དང་ད་དྲག་

མཐར།  །ཅིིང་ཅེེས་ཅེེ་འོོོ་ཅེེ་ན་ཅིིག །ས་མཐར་དམིིགས་བསལ་ཞེེས་མ་གཏོོོགས།  །ཤིིང་ཤིིག་ཤེེ་འོོོ་ཤེེ་

ན་འཐོོོབ།  །འོོོན་ཀྱང་ཁ་ཅིིག་ལྷན་ཅིིག་སོོོགས།  །མིིང་གིི་ཆ་དང་མ་ནོོོར་གཅེེས། །རྐྱང་པ་འཕུལ་ལ་

འ་མཐའ་དགོོོས།  །གུག་ཀྱེེད་བརྩེེགས་འདོོོགས་ཅན་ལ་སྤང༌།  །ལྷུག་པའིི་དོོོན་མང་མིིང་མཚམས་

དང༌།  །དོོོན་འབྲིིང་འབྱེེད་དང་དོོོན་ཉུང་རྫོོོགས།  །ཚིིགས་བཅད་ག་མཐར་ཆིིག་ཤད་བྱ།  །རྫོོོགས་ཚིིག་

མཐའ་ཅན་ལྷུག་པ་དང༌།  །ཚིིགས་བཅད་རྐང་མཐར་ཉིིས་ཤད་འཐོོོབ།  །དོོོན་ཚན་ཆེེན་མོོོ་རྫོོོགས་པ་

དང༌།  །ལེེ་འུའིི་མཚམས་སུ་བཞིི་ཤད་དགོོོས།  །ང་ཡིིག་མ་གཏོོོགས་ཡིིག་ཤད་དབར།  །ཚེག་མེེད་དེེ་

སོོོགས་ཞིིབ་ཏུ་འབད། །ཚིིག་གིི་ལོོོ་མས་མ་བསྒྲིིབས་ཤིིང༌། །དོོོན་གྱིི་འབྲས་བུུ་གཡུར་ཟ་བའིི།  །ལེེགས་

བཤད་ལྗོོོན་པའིི་དབང་པོོོ་འདིི།  །དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའིི་རྡོོོ་རྗེེས་སྤེེལ།།  །།


