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༢༤ སོ་བོས་བཤད་པའི་གཏམ་རྒྱུད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 143

དག་པར་བྲེད་པ་སྲེབ་སྦོར་རིན་ཆྲེན་རྒྱ་མཚོ་རྒྱས་པ་བཞུགས་སོ།  ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་151

ལྲེགས་བཤད་ལོན་དབང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 156



༡ ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སོབབ  

རང་ཉྱིད་མ་རབས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཞྱིག་གྱི་

ནང་དུ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། མྱིའྱི་སྤྱྱི་ཚོགས་ནང་དཔེ་

མྱི་སྱིད་པའྱི་ཐབས་སྐྱོ་པོ་རེད། ཡང་སོས་ང་རང་ཚོ་

བོད་རྱིགས་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན། མ་རབས་གཅྱིག་ཡྱིན་

ཡང་མང་དྲགས་པ་རེད། ཡ་རབས་ཟེར་བ་དེ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོད་ཀང་ཉུང་

དྲགས་པ་རེད། ཆོས་ཁས་བངས་ཀང་རུང་། མ་བངས་ཀང་རུང་། སྐྱེ་བ་

ཕྱི་མ་ཁས་བངས་ཀང་རུང་། མ་བངས་ཀང་རུང་། སྨྲ་ཤེས་དོན་གོ་བའྱི་མྱི་

ཞྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་ཆད་ལ་ཡ་རབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་དངོས་གནས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། 

དེ་ནྱི་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་གཞྱི་རྩ་གཙོ་བོའམ་སྱིང་པོ་དེ་རེད།

ཡ་རབས་དེ་སོང་པོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ཆ་བཞག  དེ་ནས་འཇོན་ཐང་

དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཡལ་ག་དང་། ལོ་མ། འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ག་

ཚོད་རྒྱས་པ་བྱུང་ན་ཡང་ཡག་པོ་རེད། རྩ་བ་སོང་པོ་ལྟ་བུ་དེ་ཡ་རབས་

ཀྱི་སྤྱདོ་པ་ཞྱིག་གྱིས་གཞྱི་ཟྱིན་མ་ཐུབ་ན། ཤེས་ཡནོ་བཀྲག་མདངས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ག་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་དུག་ཡྱིན་དང་སྨན་ཡྱིན་ཤེས་པ་

སློབ་ཚན་

༡
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

དཀའ། མ་རབས་ཤུགས་ཆེ་བའྱི་ཚོད་ཀྱིས་མྱིའྱི་སྤྱྱི་ཚོགས་ནང་

འཁོས་མ་སོམ་པ་དང་། ལྷྱིང་འཇགས་མེད་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 

ཡ་རབས་ལག་ལེན་ལ་འགེལ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡྱིན་ན་ཡང་། དེ་ངེས་པར་དུ་

མྱིའྱི་སགོ་དང་འདྲ་བར་བལྟ་དགསོ། དབང་པ་ོཡན་ལག་གཞན་དག་ལ་

སྐྱོན་མེད་ན་ཡང་། སོག་དང་བལ་ན་རོ་ཡྱིན་པ་རེད། སོག་དང་མ་བལ་

ན༑ མྱིག་ཐང་ཐང་མེད་ན་ཡང་ད་དུང་གསོན་པའྱི་གྲལ་དུ་ཚུད་ཐུབ་ཀྱི་

རེད།

དེ་བཞྱིན་དུ་ཡ་རབས་ཀྱི་སོག་དང་མ་བལ་བ་ཞྱིག་བྱུང་ན། ཤེས་

བྱ་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མེད་ན་ཡང་། 

མྱིའྱི་གྲལ་དུ་སླེབས་ཐུབ་པ་དང་ཚུད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། སོག་དང་འདྲ་བའྱི་

ཡ་རབས་དང་བལ་ན། དབང་པོ་ཡན་ལག་གཞན་དག་ག་ཚོད་ཀྱིས་

གསལ་པོ་ཡོད་ན་ཡང་། བཟང་པོའྱི་ཆ་ནས་མྱིའྱི་གྲལ་ལ་མྱི་ཚུད་པ་ལྟ་

བུ་རེད།

དེར་བརྟེན། ང་ཚོས་ཡ་རབས་དེ་མྱིའྱི་སོག་དང་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་

ཨང་བསམ་པ་ཞྱིག་དམ་བཅའ་བཞག་སྟེ་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས།
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༡ ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སོབབ  

སྦློང་ཚན།

དང་པོབ  གཡོན་གི་ལོག་ཕོགས་གཡས་ནས་ཚོལབ

གཡོན། གཡས།

ཡ་རབས། དུག

སྨན། སླ་པོ།

སྐྱེ་བ་སྔ་མ། ཉུང་དྲགས་པ།

མང་དྲགས་པ། མ་རབས།

ཁག་པོ། གནོད་པ།

གཙོ་བོ། སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ།

ཕན་པ། ཕལ་བ།

གཉིས་པབ དི་བར་ལན་ཐོབསབ
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

༡.  ང་ཚོ་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་གང་བྱེད་དགོས་སམ།

༢.  མྱིའྱི་སྤྱྱི་ཚོགས་ནང་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཐབས་སྐྱོ་པོ་དེ་གང་རེད་དམ། 

༣.  མ་རབས་གཅྱིག་ཡོད་ཀང་མང་དྲགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ།

༤.  ཡ་རབས་དེ་མྱིའྱི་སོག་དང་འདྲ་སྟངས་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་ཡོད་དམ།

གསུམ་པབ བྱེད་སོབ

དུས་རྒྱུན་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ཡ་རབས་དང་མ་རབས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ཅྱི་ཡོད་གཤམ་གསལ་སམ་

གཉྱིས་ནང་སོ་སོར་བྱིས།

ཡ་རབས། མ་རབས།
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༢ སང་ཀིའི་ི་བར་ཆོས་བསདབ  

ང་ཚོས་འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པའྱི་ནང་སྦངས་ཟྱིན་པ་ལྟར།  ལུག་རྱི་སེན་པ་གཅྱིག་

པུས་སྤྱང་ཀྱི་འགོག་དགོས་པར་བརྟེན།  ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག་གྱིས་མཚམས་

རེར་སེན་པ་སྔོན་དང་།  མཚམས་རེར་སྤྱང་ཀྱི་སྔོན་དུ་བྱས་ནས་སེན་པས་

སྤྱང་ཀྱི་འགོག་གང་ཐུབ་བྱས་ཀང་། སྤྱང་ཀྱིས་ནུས་ཤུགས་ཡོད་ཚད་ཀྱིས་

ལུག་ཁྱུའྱི་ཕོགས་སུ་ཤོར་གང་ཐུབ་བྱས།

སློབ་ཚན་

༢
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

དེ་ལྟར་སེན་པ་དཀའ་ལས་ཚད་མེད་མོང་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས།  ཡུལ་

དེའྱི་བག་ཕུག་ཅྱིག་གྱི་ནང་མཚམས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེས་མཐོང་ནས། ཁོང་

མཚམས་ལས་ཧར་གྱིས་བཞེངས་ཏེ་སྤྱང་ཀྱིའྱི་མདུན་བཀག  ཀེ་ཧུད། ལུག་

དེ་འདྲ་མང་པོ་གསོད་པ་དཔེ་མྱི་སྱིད།  ཅེས་གསུངས་ཏེ།  ལས་འབས་སྐོར་

གྱི་ཆོས་བཤད།

སྤྱང་ཀྱི་དེས་དང་པོ་ཆོས་ཉན་ནས་བསད།  བར་མཚམས་ཤྱིག་ལ་སྤྱང་

ཀྱི་བེལ་འཚུབ་ལངས་ཏེ།  ཀེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལགས།  ཁེད་ཀྱིས་ཆོས་མགོགས་

ཙམ་གསུང་ན་མ་གཏོགས།  ལུག་རྱི་སེན་པས་ལུག་ཁྱུ་ར་རྱིའྱི་ཕ་རོལ་ལ་

འདེད་འགྲོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་སྨྲས།

66



༢ སང་ཀིའི་ི་བར་ཆོས་བསདབ  
མཚམས་པས་མུ་མཐུད་ཆསོ་གསུངས་པ་ན། སྤྱང་ཀྱིས། རྱིན་པ་ོཆེ་ལགས། 

ཆསོ་སང་ཉྱིན་གསུང་རགོས།  དེ་རྱིང་དགངོས་པ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།  ཁ་ལ་ཡདོ་པའྱི་

གྲགོ་དེ་ལེ་ཡྱིས་འཕུད་པ་ལྟར་བྱེད་པ་འདུག  ཅེས་བཤད་དེ་ལུག་ཁྱུའྱི་ཕགོས་

སུ་བརྒྱུགས།

དེ་ནས་མྱི་རྣམས་ཀྱིས།  འ་ོཙི། སྤྱང་ཀྱིའྱི་རྣ་བར་ཆོས་བཤད་ན། རོ་བ་

སྔོན་མོར་ཆུ་བླུགས་པ་དང་མཚུངས་ཟེར་བ་ཅྱི་མ་བདེན། ཞེས་བཤད་དོ། །

7



འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

སྦློང་ཚན།

དང་པོབ  ཚིག་སྒྲུབ་བཟོསབ

གྲོག   རྒྱུ་འབས།   བེལ་འཚུབ།   ལུག་རྱི།   འཚེ་བ།

གཉིས་པབ  འགིག་རྟགས་དང་ནོར་རྟགས་རྒོབསབ

• ལུག་རྱི་སེན་པས་ལུག་བཀག་པ་རེད།   

• སྤྱང་ཀྱི་ལུག་ཁྱུའྱི་ཕོགས་སུ་བརྒྱུགས།    

• མཚམས་པ་ཧར་གྱིས་བཞེངས་ཏེ་སྤྱང་ཀྱིའྱི་མདུན་བཀག 

• སྤྱང་ཀྱིས་ཆོས་ཉན་ནས་ལྷོད་ལྷོད་ངང་བསད།  

• ལུག་རྱི་སེན་པས་ལུག་ཁྱུ་ར་རྱིའྱི་ཚུ་རོལ་ལ་དེད།  

གསུམ་པབ  ཚིག་དུམ་ིམས་བྱེད་སད་དྱེ་བརོད་པ་རྱེ་བཟོསབ

ཁོ་པ་གཅྱིག་པུ། | ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག | བཀག་གང་ཐུབ་བྱས། | ཤོར་གང་ཐུབ་བྱས།

ཆོས་ལ་དད་པ། | མཚམས་ལས་ཧར་གྱིས་བཞེངས། | རྒྱུ་འབས་སྐོར་གྱི་ཆོས་བཤད།

ཆོས་ཉན་ཁུལ་བྱས། | ར་རྱིའྱི་ཕ་རོལ་ལ་དེད། | ཁ་ལ་ཡོད་པའྱི་གྲོག | ལུག་ཁྱུའྱི་

ཕོགས་ལ་བརྒྱུགས།
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༢ སང་ཀིའི་ི་བར་ཆོས་བསདབ  
བཞི་པབ རྒབ་ཀི་རི་མོར་བལྟས་ནས་གསམ་གི་བརོད་པ་དག་གི་གོ་

རིམ་སྒིག་དགོསབ

བུང་བ་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲུད་འཐེན་འཁོར་ལོའྱི་མདུན་དུ་འཕུར་ཏེ། ཁོས་“གཅེན་

པོ་ལགས་གང་ལགས།  ཁེད་ཉྱིན་ལྟར་ཞོགས་པ་ནས་དགོང་དྲོའྱི་བར་ལས་ཀ་ཁོ་

ན་བྱེད་ཀྱི་འདུག་པས། དཀའ་ལས་ཁག་གྱི་མྱི་འདུག་གམ།” ཞེས་བཤད།

བྱ་ཕོས་བཤད་དོན།  “ང་དཀའ་ལས་ཁག་གྱི་མྱི་འདུག  

གཅེན་པོ་ལགས་གང་ནྱི་ང་ལས་དཀའ་ལས་ཆེ་བ་ཡོད།”

བུང་བ་ཆུང་ཆུང་གྱིས། “གཅེན་པོ་བྱ་ཕོ་ལགས།  ཁེད་ཉྱིན་ལྟར་ཞོགས་པ་སྔ་

པོ་ནས་ང་ཚོར་ལངས་བར་གཏོང་དགོས་པས་སྐུ་ལས་མྱི་ཆེའམ་”ཞེས་ཟེར།

ལགས་གང་ན་རེ།  “ང་དཀའ་ལས་ཁག་གྱི་མྱི་འདུག  ཞྱིང་པ་རྣམས་ཉྱིན་

མཚན་མེད་པར་ཞྱིང་ལས་བྱེད་དགོས་པས།  ཁོང་ཚོ་དཀའ་ལས་ཆེ་བ་མྱིན་ནམ།”

ཞོགས་པ།  བུང་བ་ཆུང་ཆུང་ཚང་ལས་འཕུར་ཏེ་སྦྲང་རྩྱི་གསོག་པར་འགྲོ་

སྐབས།  བྱ་ཕོ་ཞྱིག་གྱིས་ལམ་སྟེང་དུ་རྒུམ་བུ་སྒྲུག་བཞྱིན་ཡོད་པ་མཐོང་།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་
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རྒྱལ་དར། མཐའ་ལགས། སེལ་མ། འཕོས་པ།

བརྱིད་ཆགས། ལྷུན་སྟུག རྒྱ་ཁབ། བསྱིགས་པ།

མཆེ་བ། གཙིགས་པ། སེར་མོ། མྱི་འཇྱིགས།

གདོང་ལྔ། འགྱིང་བ། བཏེགས་པ།

ནོར་བུ་མེ་འབར། ནོར་བུ་དགའ་འཁྱིལ།

སློབ་ཚན་

༣

༣ བོད་ཀི་རྒལ་དརབ  
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

ང་ཚོའྱི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའྱི་རྒྱལ་དར་ནྱི།  ཕོགས་གསུམ་དུ་མཐའ་

ལགས་སེར་པོས་བརྒྱན་པ་དང་།

ནམ་མཁའྱི་ངོས་སུ་ཁ་དོག་དམར་པོ་དྲུག་དང་།  སྔོ་ནག་དྲུག་སེལ་

མར་འཕོས་པ།

དབུས་སུ་བརྱིད་ཆགས་ལྷུན་སྟུག་གངས་ཀྱི་རྱི་བོ་ཤྱིན་ཏུ་དཀར་བ།

གངས་རྱིའྱི་རྩེ་ནས་གསེར་མདོག་གྱི་ཉྱི་མ་ཤར་ཏེ་འོད་ཟེར་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་

འཕོས་པ།  

གངས་རྱིའྱི་ངོས་སུ་གཡུ་རལ་བསྱིགས་པའྱི་སེང་གེ་ཆ་གཅྱིག་ཁ་སྤོད་

དུ་འགྱིངས་པ།

དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ལག་པས་ཁ་དོག་གསུམ་ལྡན་གྱི་ནོར་བུ་མེ་འབར་ཞྱིག་

གནམ་ལ་བཏེགས་པ་དང་།  ཁ་དོག་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་ནོར་བུ་དགའ་འཁྱིལ་

ཞྱིག་བར་དུ་བཟུང་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་ང་ཚོ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའྱི་རྒྱལ་དར་

ཡྱིན།
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༣ བོད་ཀི་རྒལ་དརབ  

སྦློང་ཚན།

དང་པོབ  འགིག་རྟགས་དང་ནོར་རྟགས་རྒོབསབ

• ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་དར་ནྱི།  ཕོགས་བཞྱི་ནས་མཐའ་ལགས་སེར་པོས་བརྒྱན་ཡོད། 

• ནམ་མཁའྱི་ངོས་སུ་ཁ་དོག་དམར་པོ་དང་།  སྔོ་ནག་དྲུག་ཡོད།  

• དབུས་སུ་གངས་རྱི་དཀར་པོ་ཞྱིག་ཡོད།     

• དབུས་ནས་ཉྱི་མ་ཤར་ཏེ་འོད་ཟེར་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་འཕོས་ཡོད།   

• གངས་རྱིའྱི་ངོས་སུ་གཡུ་རལ་མེད་པའྱི་སེང་གེ་ཆ་གཅྱིག་ཡོད།  

• སེང་གེའྱི་ལག་ཏུ་ནོར་བུ་མེ་འབར་ཞྱིག་གནམ་ལ་བཏེགས་ཡོད།  

• རྒྱལ་དར་གཡས་ཕོགས་སུ་ནོར་བུ་དགའ་འཁྱིལ་ཞྱིག་ཡོད།   

གཉིས་པབ  བརོད་པ་བཀླགས་ཏྱེ་སྐད་ཆ་སྦོང་བརྡར་གིསབ

 f མཐའ་ལགས་སེར་པོས་བརྒྱན་ཡོད།

 f དམར་པོ་དང་།  སྔོ་ནག་སེལ་མར་འཕོས།

 f བརྱིད་ཆགས་ལྷུན་སྟུག་གངས་ཀྱི་རྱི་བོ།

 f གཡུ་རལ་བསྱིགས།  མཆེ་བ་གཙིགས།  སེར་མོ་བགྲད།

 f ནོར་བུ་མེ་འབར་ཞྱིག་གནམ་ལ་བཏེགས།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

གསུམ་པབ  གསམ་གི་པར་རིས་གཉིས་ལས་གང་རུང་ཞིག་ལ་གསལ་

 བསད་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བིསབ
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༣ བོད་ཀི་རྒལ་དརབ  

བཞི་པབ  བྱེད་སོབ

 & དགེ་རྒན་གྱིས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་པར་རྱིས་སྣ་ཚོགས་འགྲེམས་སེལ་བྱ་དགོས།

 & སློབ་ཕྲུག་རེས་མོས་ཀྱིས་པར་རྱིས་རེ་ལ་ངག་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་བྱེད་དགོས།

 & སློབ་གྲོགས་གཞན་གྱི་འགྲེལ་བརོད་ཀྱི་ནང་དོན་ཟྱིན་ཐོར་འགོད་དགོས།

 & སྐད་ཆའྱི་ནང་དོན་དང་མཐུན་པའྱི་ཟྱིན་ཐོ་མང་ཤོས་འགོད་མཁན་དེར།  བྱེད་སོ་

དེའྱི་གྲུབ་འབས་ཡག་ཤོས་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།

ལེའུ།

• བཟུང་ན་མཐེབ་གང་།  བཏང་ན་ལུང་པ་གང་།

• མྱི་ཚེ་གཅྱིག་ལ་མཐོང་རེས་མེད་པའྱི་ལོ་མ་ཆ་གཅྱིག

• བག་ཕུག་གཉྱིས་ལ་ཀ་བ་གཅྱིག

• དགོན་པ་དཀར་པོའྱི་ནང་གྱི་བ་མ་དམར་རྱིལ།

ལན་ཤེས་འདློད་ན།      ༣༦
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

 རྒྱལ་དར་གྱི་མཚོན་དོན།

གངས་རྱིས། ཡུལ་གྱི་བཀོད་པ་མཚོན།

ཁ་དོག་དམར་པོ་དྲུག་གྱིས།
སེ་དང་།  རྨུ།  ལྡོང་།  སྟོང་།  བྲུ།  དབ་སྟེ་བོད་

མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཕྱི་མོ་མྱིའུ་གདུང་དྲུག་མཚོན།

ཁ་དོག་དམར་པོ་དང་། སྔོ་ནག་གཉྱིས་ཀྱིས།
གནས་ཆུང་རོ་རེ་གྲགས་ལྡན་དང་།  དཔལ་

ལྡན་ལྷ་མོ་གཉྱིས་མཚོན།

གངས་རྱིའྱི་རྩེ་ནས་ཉྱི་མ་ཤར་བས།

བོད་ལོངས་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱིས་རང་དབང་བདེ་

སྐྱྱིད་ཀུན་སོམས་སུ་ལོངས་སྤྱོད་པ་མཚོན།

མྱི་འཇྱིགས་སེང་གེ་གཉྱིས་ཀྱིས།
ཆོས་སྱིད་ཀྱི་འཕྱིན་ལས་ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བ་མཚོན།

ནོར་བུ་མེ་འབར་ཁ་དོག་གསུམ་ལྡན་གྱིས།

བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱིས་སྐྱབས་གནས་དཀོན་

མཆོག་གསུམ་པོ་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བ་མཚོན།

ནོར་བུ་དགའ་འཁྱིལ་གྱི་ཁ་དོག་གཉྱིས་ཀྱིས།

ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་།  མྱི་ཆོས་གཙང་མ་

བཅུ་དྲུག་གྱི་རང་ཁྱིམས་གཅེས་སྲུང་བྱེད་པ་

མཚོན།

མཐའ་ལགས་ཁ་དོག་སེར་པོས།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཕོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་

དར་ཞྱིང་རྒྱས་པ་མཚོན།
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༤ ཚོང་པ་དང་སྱེྲབ  

གྲོང་ཚོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ཞྭ་མོ་འཚོང་མཁན་ཞྱིག་ཡོད།  ཁོས་ཞྭ་མོ་སྤུས་དག་

ཁོ་ན་བཟོས་ནས་ཉེ་འགྲམ་གྱི་གྲོང་རལ་ཁག་ཏུ་བཙོངས།  དེར་བརྟེན་ཞྭ་མོ་

འཚོང་མཁན་དེ་ས་གནས་དེའྱི་མྱི་ཚང་མས་ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།

ཉྱིན་ཞྱིག  ཚོང་པ་དེས་ཞྭ་མོ་ཞྱིག་གོན།  གཞན་རྣམས་ཁེར་ཏེ་གྲོང་

གསེབ་ཅྱིག་ཏུ་ཚོང་རྒྱག་ཏུ་ཕྱིན།

  སྐབས་དེར་དབྱར་དུས་ཡྱིན་པས་གནམ་གཤྱིས་ཚ་དྲོད་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ།  

ང་ཚོས་ཤེས་གསལ་ལ།  སྤེའུ་ནི་ལད་ཟློས་བེད་

རྒྱུར་དགའ་བའི་སློག་ཆགས་ཤིག་ཡིན།

སློབ་ཚན་

༤
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

ཚོང་པ་དེ་ཚ་བ་ཚིག་པ་དང་། གྲོད་པ་ལོྟགས།  ཁ་ཡང་སྐོམ་ནས་ཤྱིང་སོང་

གྱི་གྲྱིབ་བསྱིལ་འགོ་ཏུ་ངལ་གསོས་པ་རེད།

ཁོས་ཞྭ་མོ་རྣམས་ཤྱིང་སོང་གྱི་རྩ་ལ་བཞག་ནས།  གུང་ཚིགས་བཟས་

རེས།  ཤྱིང་སོང་ལ་བསེས་ནས་བསད།  ཁོ་ཐང་ཆད་ཡདོ་པས་ཅང་མ་འགརོ་

བར་རང་དབང་མེད་པར་གཉྱིད་ཤོར་བ་རེད།

ཤྱིང་ནགས་དེའྱི་ནང་སྤེའུ་མང་པོ་གནས་ཡོད།  ཁོ་ཚོས་ཞྭ་མོ་འཚོང་

མཁན་དེ་གཉྱིད་ཁུག་ཡོད་པ་མཐོང་ཡང་།  ཚོང་པའྱི་གམ་དུ་བཅར་ཕོད་

མཁན་གཅྱིག་ཀང་མ་བྱུང་།
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༤ ཚོང་པ་དང་སྱེྲབ  
སྐབས་དེར།  སྤེའུ་འཚུབ་ཐེར་ཞྱིག་ཤྱིང་སོང་ལས་བབས་ནས་ཚོང་

པའྱི་འགྲམ་དུ་བཅར་བ་ན།  སྤེའུ་གཞན་རྣམས་ཀང་བོ་ཁོག་སླེབས་ཏེ། 

མར་བབས་ནས་ཞྭ་མོ་རྣམས་ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག་བྱས་ཏེ།  ཟྱིང་ཟྱིང་

ལོང་ལོང་བཟོས་ཀང་ཟ་རྒྱུ་གང་ཡང་མ་རེད།  

སྤེའུ་འཚུབ་ཐེར་དེས་ཚོང་པས་ཞྭ་མོ་ཞྱིག་གོན་པ་མཐོང་བས།   ཁོས་

ཀང་ཞྭ་མོ་ཞྱིག་མགོ་ལ་གོན་ནས་མགོགས་མྱུར་ངང་ཤྱིང་སོང་ལ་འཛེགས་

ཏེ་ཕྱིན།  དེར་སྤེའུ་གཞན་ཚང་མས་ཀང་ལད་ཟློས་བྱས་ནས་ཞྭ་མོ་རེ་རེ་

གོན་པ་དང་། ཡལ་ག་ནས་ཡལ་གར་འཐམས་ཏེ་དགའ་བའྱི་ཅ་ཅ་ོསོྒག་
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

བཞྱིན་རྩེད་མ་ོརྩེས།

སྤེའུས་སྐད་ཅོར་ཆེན་པོ་སྒོག་པ་དེས་ཚོང་པ་གཉྱིད་ལས་སད། ཁོས་

གཡས་གཡོན་ལ་ལྟ་སྐབས་ཞྭ་མོ་གཅྱིག་ཀང་མེད་པ་ཤེས།

ཤྱིང་སོང་སྟེང་ཡར་བལྟས་པས་སྤེའུ་རེས་ཞྭ་མོ་རེ་གོན་ཡོད་པ་མཐོང་།  

ཁོས་ཞྭ་མོ་མར་ལེན་པའྱི་ཆེད་དུ།  སྤེའུ་རྣམས་ལ་རོ་ཡྱིས་གཞུས་པས་སྤེའུས་

ཤྱིང་གྱི་ལོས་མ་ཁོ་ལ་གཞུས།

20



༤ ཚོང་པ་དང་སྱེྲབ  

མིའི་ལད་ཟློས་ཁིས་བྱས།

ཁིའི་མཇུག་མ་མེས་འཚིགས།

ལས་ཀ་ཐམས་ཅད་ལད་མོ་ཡིན།

ལད་མོའི་ནང་གི་སུ་མཁས་ཡིན།

གཏམ་དཔེ་

ཁོ་ཅྱི་བྱ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར་ནས་ཞྭ་མོ་ཕུད་ནས་ས་ལ་བརབས་པ་ན། 

སྤེའུ་ཚོས་ཀང་ལད་ཟློས་བྱས་ཏེ་ཞྭ་མོ་ཕུད་ནས་ས་ལ་བརབས།  ཚོང་པས་

མགོགས་མྱུར་ངང་ཞྭ་མོ་རྣམས་བསྒྲུགས་ཏེ་དགའ་བཞྱིན་ཚོང་རྒྱག་པར་ཕྱིན།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

དང་པོབ  ཚིག་སྒྲུབ་བཟོསབ

གྲོང་རལ། དབྱར་དུས། གྲྱིབ་བསྱིལ།

གུང་ཚིགས། བསེས། གམ།

བཅར། ལད་ཟློས། བརབས།

 

གཉིས་པབ  འགིག་རྟགས་དང་ནོར་རྟགས་རྒོབསབ

 & གྲོང་ཚོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ཚོང་པ་ཞྱིག་ཡོད།   

 & ཚོང་པ་དེས་ཞྭ་མོ་ཁེར་ཏེ་ཚོང་རྒྱག་ཏུ་ཕྱིན།  

 & ཚོང་པ་དེས་གྲྱིབ་བསྱིལ་འགོ་ཏུ་ཞོགས་ཇ་བཏུང་།  

 & ཤྱིང་སོང་དེའྱི་ཡལ་གའྱི་སྟེང་ལ་ཞྭ་མོ་མང་པོ་ཡོད།  

 & སྤེའུ་རེས་མགོ་ལ་ཞྭ་མོ་རེ་གོན་ཏེ་ཤྱིང་སོང་སྟེང་ལ་འཛེགས། 

 & ཚོང་པས་ཞྭ་མོ་ཕྱིར་ལེན་ཆེད་སྤེའུ་ལ་རོ་ཡྱིས་གཞུས།  

 & ཚོང་པ་ཅྱི་བྱ་གཏོལ་མེད་གྱུར་ནས་ཞྭ་མོ་གནམ་ལ་གཡུག  

 & སྤེའུ་རྣམས་ཀྱིས་ཞྭ་མོ་བསྒྲུགས་ཏེ་ནང་ལ་ལོག  

སྦློང་ཚན།
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༤ ཚོང་པ་དང་སྱེྲབ  

གསུམ་པབ  གསམ་གསལ་ཚིག་བྱེད་སད་དྱེ་སྐད་ཆ་བསད་རྱེས་བོསབ

ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག ཡར་འཛེགས་མར་འབབ། 

ཕར་ལྟ་ཚུར་ལྟ། གཡས་ལྟ་གཡོན་ལྟ།

ཕར་འགྲོ་ཚུར་འངོ་། ཡར་འགྲོ་མར་འགྲོ།

ཡར་རྒྱུག་མར་རྒྱུག  ས་མཆོངས་གནམ་མཆོངས།

ཡར་བཤྱིག་མར་བཤྱིག གཡས་སྐོར་གཡོན་སྐོར།

ཕར་བཤད་ཚུར་བཤད། མཐོ་བཤད་དམའ་བཤད།

སྤྲེའུ་འཚུབ་ཐྲེར་ལག་ནས། །

ཞྭ་མོ་ལྲེན་ཐབས་མ་བྱུང་། །

ཞྭ་མོ་ས་ལ་བརྡབས་པས། །

ཕྱིར་ལྲེན་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་སོང་། །
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

 གཏོང་ཡྱིག་ནྱི་རང་གྱི་ཕ་མ་དང་།  སྤུན་མཆེད།  གྲོགས་པོ།  དེ་

མྱིན་ལས་དོན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་དགོས་པའྱི་མྱི་སྣ་ཁག་

ལ་གཏོང་བའྱི་ཡྱི་གེ་ལ་ཟེར།

གཏོང་ཡྱིག་འབྱི་སྐབས་ཆ་རྐེན་བཞྱི་ངེས་པར་ཚང་དགོས།  དཔེར་ན།

༡།  བསྐུར་ཡུལ་གྱི་མཚན་དང་ཆེ་བརོད།

༢།  གུས་ལུགས་འབེབས་ཀྱི་རྱིམ་པ།

༣།  སྐབས་དོན་ཞུ་སྱིང་།

༤།  སྐུར་པ་པོའྱི་མཚན་དང་།  ལོ་དུས་ཟླ་ཚེས།

(ཁམས་བདེའྱི་འཚམས་འདྲྱི་དང་།  རང་གྱི་གནས་ཚུལ།  དགེ་བསྔོས་མཇུག་བསྡུ་བ་གསུམ་

ནྱི་གཏོང་ཡྱིག་ཡྱིན་ཚད་ལ་དགོས་གལ་མྱི་ཆེ་བས་འདྱིར་ཆ་རྐེན་དུ་བགྲངས་མེད།)

སློབ་ཚན་

༥
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༥ གཏོང་ཡིག  

༑ བྱམས་བརྩེ་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མྩེད་ཕ་མ་ལྷན་རྒྱས་ཀྲི་དྲུང་དུ་

       གུས་ཞུ་

མ་མཇལ་རྲིང་མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྩེའྲི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྩེན་ཕ་མ་ལྷན་རྒྱས་སྐུ་

གཟུགས་བདྩེ་ཐང་ཡྲིན་ཤག་དང་

 འདྲིར་གུས་ཀང་༸གོང་ས་མཆོག་དང་  རང་གཞུང་གྲི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྩེན་ལུས་

ཁམས་བདྩེ་ཞྲིང་རང་འཁྲིའྲི་སོབ་སྦོང་ལ་ཧུར་བརོན་བྱྩེད་བཞྲིན་ཡོད་ན་ཐུགས་ཁལ་

གནང་མྲི་དགོས་

མཚམས་ཞུ་  འདྲི་ལོའྲི་གུང་གསྩེང་སྐབས་ནང་ལ་ལོག་ཐུབ་མྲིན་གཏན་འཁྩེལ་

མྲི་འདུག་   ཅྲི་སྩེ་ནང་ལ་ལོག་མ་ཐུབ་པ་ཡྲིན་ན་དྩེ་ནས་གོན་ཆས་མཐུག་པོ་ཁ་

ཤས་ཤྲིག་བསྐུར་གནང་རོགས་

མཐར་ཁྩེད་རྣམ་པའྲི་སྐུ་གཟུགས་བདྩེ་ཐང་དང་  བྱ་བ་ལམ་ལྷོངས་ཡོང་བ་མ་ཟད་

མྱུར་མཇལ་ཡོང་བའྲི་སོན་ལམ་དང་བཅས་

 ཁྩེད་ཀྲི་བུ་ནས་ཕྲི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༤ ཚེས་༢༣  ལ་གུས་

       ཕུལ།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

༑ མཁྩེན་རྒྱ་ཡངས་པའྲི་རྒན་ལགས་ཀྲི་ཞབས་དྲུང་དུ་

      གུས་འབུལ་

རྒན་ལགས་སྐུ་ཁམས་བཟང་ཞྲིང་གཞན་ཕན་གྲི་ཕག་ལས་གོང་འཕྩེལ་

འགོ་བཞྲིན་པ་གོ་བས་ཕྲན་དགའ་སྤོ་རབ་ཏུ་ཆྩེ་  དཀོན་མཆོག་གསུམ་

གྲི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྩེན་གུས་མོ་ཡང་འདྲིར་བདྩེ་བར་གནས་

མཚམས་ཞུ་  རྒན་ལགས་ཀྲིས་ཐུགས་བརྩེ་ཆྩེན་པོས་བཀའ་སོབ་ལམ་

སོན་གྲི་ཕག་བྲིས་དང་་  ལྩེགས་སྐྩེས་སྒྲུང་དྩེབ་བཅས་བསྐུར་གནང་བ་ཉམས་

མྩེད་ལག་སོན་བྱུང་བས་བཀའ་དྲིན་ཤྲིན་ཏུ་ཆྩེ་  སད་ཀང་བཀའ་སོབ་ཀྲི་ཕག་

བྲིས་ཆུ་བོའྲི་རྒྱུན་བཞྲིན་གནང་རོགས་ཞུ་

མཐར་རྒན་ལགས་སྐུ་འཚོ་གསལ་ཞྲིང་མྱུར་དུ་མཇལ་བའྲི་སོན་ལམ་

དང་བཅས་ གུས་མོ་ནས་ ཕྲི་ལོ་༢༠༡༥  ཟླ་༤  ཚེས་༢༡  ལྷག་དཀར་གྲི་

ཉྲིན་བཟང་པོར་ 

ཕུལ།
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༥ གཏོང་ཡིག  

དང་པོབ  གཏོང་ཡིག་འབི་རྒྱུབ

རང་གྱི་ཕ་མ་ལ་ལོ་འཁོར་རྒྱུགས་སོྤད་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ལེགས་སོན་བྱུང་བའྱི་སྐོར་ལ་

གཏོང་ཡྱིག་ཅྱིག་བྱིས།

གཉིས་པབ གསམ་གི་ཡི་གྱེ་འདི་ལ་ཡིག་ལན་ཞིག་བིསབ

སྱིང་ནས་བརྩེ་བའྱི་གྲོགས་པོ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་སུ།

 

       འབུལ་དོན།

མ་མཇལ་རྱིང་སྐུ་གཟུགས་བདེ་པོ་ཡྱིན་པའྱི་འཚམས་འདྲྱི་དང་འབེལ། འདྱི་ལོའྱི་

དབྱར་ཁའྱི་གུང་གསེང་སྐབས།  ཁོམ་པ་ཡོད་ཚེ་འདྱི་གར་ཕེབས་དང་།  ང་དང་སྤུན་

ཆུང་བ་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་སོགས་སུ་ཤེས་ཡོན་ལྟ་སྐོར་ལ་མཉམ་དུ་

འགྲོ་འཆར་ལགས་ན།  གྲོགས་པོ་ཁེད་ངེས་ཕེབས་ཡོང་བའྱི་རེ་འདུན་དང་བཅས། ལྡྱི་

ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་གྱི་ཁེད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ནས་ཟླ་༤  ཚེས་༢༣  ལ་གུས་ཕུལ།

སྦློང་ཚན།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

གསུམ་པབ  དི་བར་ལན་ཐོབསབ

 x ཅྱི་ཞྱིག་ལ་གཏོང་ཡྱིག་ཟེར་རམ།

 x གཏོང་ཡྱིག་ལ་ཚང་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་རྐེན་བཞྱི་གང་དག་ཡྱིན་ནམ།

 

བཞི་པབ  ལས་སོག་ཅིག་གི་ཆ་ཚད་ནང་སོང་ཆ་སོགས་བཟོ་སྒིག་བྱེད་སངསབ

སྲིང་ནས་བརྩེ་བའྲི་གཅུང་མོ་ལགས་ཀྲི་དྲུང་དུ་

     སབས་འབུལ་

བར་ལམ་མ་མཇལ་བའྲི་རྲིང་ཁྩེད་སྐུ་གཟུགས་བདྩེ་ཐང་ཡྲིན་པ་མ་ཟད་  

འདྲི་ལོའྲི་ཡྲིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་ཀང་གང་ལྩེགས་བྱུང་ནས་  སྲིད་སྐོང་

སོབ་ཡོན་ཐོབ་པར་དགའ་སྤོ་དང་བཅས་བཀྲ་ཤྲིས་བདྩེ་ལྩེགས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྲིན་  མཚམས་ཞུ་  ཁྩེད་རང་འདྲི་ལོའྲི་གུང་གསྩེང་དྩེ་ ལོ་གསར་སྐབས་

དང་འཁྩེལ་སོང་ན་ངྩེས་པར་དུ་ནང་དུ་ལོག་རོགས་གནང་  གང་ལགས་

ཤྩེ་ན་  འདྲི་ལོར་ནང་མྲི་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འཛོམས་རྒྱུ་བྱུང་ན་  ཕ་མ་

རྒན་རྒོན་གཉྲིས་ཀྲིས་གཙོས་ནང་མྲི་ཚང་མ་དགའ་པོ་ཡོང་བ་འདུག་

པས་དྩེ་དོན་ཡྲིད་ལ་བཅངས་རོགས་  ཁྩེད་ཀྲི་གཅྩེན་པོས་༢༠༡༥  ཟླ་༥  

ཚེས་༦  ཉྲིན་

      ཕུལ།
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༥ གཏོང་ཡིག  

འཚོལ་ཡྱིག

མཁེན་ལྡན་མྱི་མང་རྣམ་པའྱི་སན་ལམ་དུ་གསོལ་དོན།

ཉ་ཕྲུག་ལུས་རྒྱ་སྨུག་དང་།  མགོ་དམར་སེར།  མྱིག་གཉྱིས་ཁ་རྱིལ་རྱིལ་ཡོད་པ།  

མཇུག་མ་ཆེན་པོ་ཆེན་པོ་གཅྱིག  གཤོག་པ་ཆུང་ཆུང་ཆ་གཅྱིག  ཟེ་བ་ལང་ཁུ་ཡྱིན་པ།  

ཁམས་གཤྱིས་གཙང་པའྱི་ཉ་ཕྲུག་ཅྱིག་ཁ་སང་བོར་བརླག་ཤོར་འདུག

 ཅྱི་སྟེ་ཁེད་རྣམ་པས་གོ་རྱིག་འདྲ་བྱུང་ཚེ་གཤམ་འཁོད་ཁ་པར་ཐོག་འབེལ་བ་

གནང་རོགས།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥  ཟླ་༦  ཚེས་༡༠  ལ་བྱིས།

   ཁ་པར་ཨང་། 9882331471

ལྔ་པབ  བྱེད་སོབ

གཤམ་དུ་ཉ་ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བོར་བའྱི་འཚོལ་ཡྱིག་ཅྱིག་བྱིས་ཡོད།

དེར་དཔེ་བལྟས་ནས་གཤམ་གྱི་གོ་ཁུག་བོར་བའྱི་འཚོལ་ཡྱིག་ཅྱིག་བྱིས།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

ཟླ་ཕྱེད།	 ལྟོགས་རྔམ།	 མིད་པ།

གྲབས།	 འུ་ཐུག	 ནན་པྟོ།

ཞུ་བ་འཐྱེན།	 མཆུ་ཏྟོ།	 ཁྱེལ་གཞུང་།

སྤྱང་ཀྱིས་ལུག་རྱི་སེན་པའྱི་ལུག་མང་པོ་བསད་དེ་དཀའ་ལས་གང་ཡང་

རྒྱག་མྱི་དགོས་པར་ལུག་ཤ་རྣམས་བཟས་ནས་ཉལ།  ཟླ་ཕེད་ལས་མ་སོང་

བར་ཤ་རྣམས་ཟད་ནས་རུས་པ་ལས་མ་ལྷག  དེར་བརྟེན་ཁོས་ལོྟགས་རྔམ་

སློབ་ཚན་

༦
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༦ ཁྱེལ་གགང་མྱེད་པའི་སང་ཀི  
ཆེན་པོས་རུས་པ་ཟ་སྐབས།  མྱིད་པའྱི་ནང་དུ་རུས་པ་ཟུག  ཁོ་ན་ཟུག་ཆེན་

པོ་ལངས་ནས་ཤྱི་གྲབས་བྱས་ཏེ་འུ་ཐུག་པ་རེད།  གོམ་པ་འཁར་འཁོར་ངང་

ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ་ལ་རོགས་རམ་ཞུ་བར་ཕྱིན།  “ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ་ལགས།  

ངའྱི་མྱིད་པར་ཟུག་པའྱི་རུས་པ་འདྱི་ཕྱིར་འདོན་རོགས་གནང་།  སྐུ་མཁེན།  

ངས་ཁོད་ལ་རྔན་པ་གང་དགོས་སྤད་ཆོག་”ཅེས་ཞུ་བ་འཐེན་པར། ཁྲུང་ཁྲུང་

གྱིས་མཆུ་ཏོ་རྱིང་པོ་བརྐངས་ཏེ།  སྤྱང་ཀྱིའྱི་མྱིད་པར་ཟུག་པའྱི་རུས་པ་དེ་

ཕྱིར་བཏོན་པ་རེད།

འདྱིར་རྱི་མོ་ཞྱིག་ཡོད།

སྤྱང་ཀྱིའྱི་སོག་གྱི་ཉེན་ཁ།  །ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོས་བསྐྱབས་ཡོད།  །

ཡ་རབས་ཁྲུང་ཁྲུང་ནང་བཞྱིན།  །ཕན་སེམས་སྱིང་ལ་བཅངས་དགོས།  །
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

དེ་རེས་ཁྲུང་ཁྲུང་གྱིས།  ད་ཁོད་ཀྱི་མྱིད་པ་དྲག་སོང་བས། ང་ལ་རྔན་པ་

ཅྱི་ཞྱིག་སྤོད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ།  ཞེས་ཀུ་རེ་དང་སྦྲགས་སྨྲས་པར།  སྤྱང་ཀྱིས་རྔན་

པ་མ་སྤད་པའྱི་ཁར།  ཁོད་ཀྱི་མཆུ་ཏོ་རྱིང་པོ་དེ་ངའྱི་མྱིད་པའྱི་ནང་བཙུགས་

པས་མ་ཚད། ད་དུང་རྔན་པ་དགོས་ཟེར་བ་དེ་རྣ་བར་མྱི་འགྲོ་བའྱི་སྐད་ཆ་

རེད།  ཅེས་ཚིག་ངན་སྨྲས།

ཁེལ་གཞུང་མེད་པའྱི་སྤྱང་ཀྱིས།  །ཇ་ལན་ཆུ་ཡྱིས་འཇལ་སོང་།  །

མ་རབས་སྤྱང་ཀྱི་ནང་བཞྱིན།  །ངོ་ཚ་ཁེལ་མེད་མ་བྱེད།  །
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༦ ཁྱེལ་གགང་མྱེད་པའི་སང་ཀི  

རྱིམ་བཞྱིན་སྤྱང་ཀྱིའྱི་བྱ་སྤྱོད་དེ་ཀུན་གྱིས་ཤེས་ནས། སྤྱང་ཀྱི་དེ་ངོ་ཚ་

དང་། ཁེལ་གཞུང་མེད་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་དམའ་འབེབས་བྱས་པའྱི་གཏམ་

ངན་ལུང་པ་གང་སར་ཁབ་བོ། །

ཇ་ལན་ཆུ་འཇལ།  བཟང་ལན་ངན་འཇལ།  དྲྱིན་ལན་ལོག་འཇལ།   ངོ་ཚ་ཁེལ་མེད།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

དང་པོབ  སོབ་ཚན་ནས་ལོག་ཕོགས་ཚོལབ

ཉུང་ངུ། ལངས། རྒྱགས། ཕྱི།

ཆུང་ངུ། གསོན། ནང་ལ་བཅུག གཏམ་བཟང་།

གསུམ་པབ  འགིག་རྟགས་དང་ནོར་རྟགས་རྒོབསབ

 f སྤྱང་ཀྱིས་ལུག་རྱི་མང་པོའྱི་ལུག་བསད་པ་རེད།  

 f སྤྱང་ཀྱིས་རྔན་པ་སྤོད་རྒྱུའྱི་ཁས་ལེན་བྱས།   

 f སྤྱང་ཀྱིའྱི་མྱིད་པའྱི་ནང་ཁབ་ཟུག་པ་རེད།   

 f ཁྲུང་ཁྲུང་གྱིས་རུས་པ་ཕྱིར་བཏོན་པ་རེད།   

 f སྤྱང་ཀྱིའྱི་བྱེད་སྟངས་ལ་ཁྲུང་ཁྲུང་ཧ་ལས་པ་རེད།  

 f ཁྲུང་ཁྲུང་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་ཤེས་པ་རེད། 

གཉིས་པབ  ཡང་ཡང་ཀློག་འདོན་གིསབ

དཀའ་ལས་གང་ཡང་རྒྱག་མྱི་དགོས། | ལྟོགས་རྔམ་ཆེན་པོས་རུས་པ་བཟས། 

| གོམ་པ་འཁར་འཁོར་སོ། | ཀུ་རེ་དང་སྦྲགས། | ཧམ་པ་ཆེ་ཐག་ཆོད་པ་རེད། 

| སྤྱང་ཀྱི་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་ཡྱིན་པ་ཤེས། | གཏམ་ངན་ལུང་པར་ཁབ།

སྦློང་ཚན།
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༦ ཁྱེལ་གགང་མྱེད་པའི་སང་ཀི  

ལྔ་པབ  བ་ཚིག་དང་བ  མིང་ཚིག་ངོས་ཟུངསབ

འཚོལ། ཟུག འདོན་པ། ཁྲུང་ཁྲུང་། ཁས་ལེན། གཡོ་སྒྱུ། 

སྤྱང་ཀྱི བསད། ལུག་རྱི། ཚང་མ། གཏམ་ངན། ཤེས་པ། 

རུས་པ། རྔན་པ། བཟས། མྱིད་པ། མཆུ་ཏོ། བརྩྱིགས་པ།

བ་ཚིག མིང་ཚིག

བཞི་པབ གསམ་གི་མིང་ཚིག་བྱེད་སད་དྱེ་བརོད་དུམ་ཞིག་བཟོསབ

རུས་པ།  ཕྱིར་བཏོན།  ན་ཟུག   རྔན་པ།   བཅུག་པ།   སྐད་ཆ།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

དྲུག་པབ  དོན་མཐུན་གིས་བརོད་པ་ཇི་ཙམ་བཟོ་ཐུབ་བམབ

རྩེད་མོ།

དང་སྦྲགས་ནས་

དང་ཆབས་ཅྱིག་

དང་མཉམ་དུ་

སན་སེང་ཞུས།

ཁོང་ཁོ་ འགྲེལ་བརོད་ཞུས།

གད་མོ་ རྒྱབ་ལ་གཞུས།

མྱིག་ཆུ་ ནང་དུ་ལོག

ཀུ་རེ་ རྒྱུ་མཚན་བཤད།

ཡ་མཚན་ གདོང་ལ་བལྟས།

ང་རྒྱལ་ ཡར་ལངས།

ཧམ་སེམས་ ཁོམ་ལ་རྒྱུག

ལེའུ།

 f མྱི་བརྒྱ་ལ་སྐེ་རགས་གཅྱིག

 f མྱི་བརྒྱ་ལ་སྔས་མགོ་གཅྱིག

 f གཡག་གཅྱིག་ལ་སྣ་ཐག་བརྒྱ།

ལན།

 f མྱིག

 f རྣ་གཤོག་གཉྱིས།

 f སྣ་ཁུང་།

 f སོ་དང་ལེ།

ལེའུ་གློང་ན་ཡློད། ༡༥

ལན་ཤེས་འདློད་ན། ༤༢   
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༧ མིང་ཚབ་འདི་དང་དྱེབ  

སློབ་ཚན་

༧

བདག་ལ་འདིབ – གཞན་ལ་དྱེབ

ཐག་ཉྱེ་བ་ལ་འདིབ – རིང་བ་ལ་དྱེབ

དུས་ད་ལྟ་བ་ལ་འདིབ – འདས་དང་མ་འོངས་གཉིས་ལ་དྱེབ

མངོན་གྱུར་ལ་འདིབ  –  ལོག་གྱུར་ལ་དྱེབ
(དབང་པོས་ཐད་ཀར་ཤེས་ཐུབ་པ།) (བསམ་བོའྱི་ནང་དྲན་ཐུབ་པ།)

བདག་དང་གཞནབ

ངའྱི་དེབ་འདྱི༷་དམར་པོ་ཡྱིན།  ཁོད་ཀྱི་དེབ་དེ་༷སེར་པོ་རེད།

ལུག་འདྱི༷་ཚོ་ང་ཚོའྱི་རེད།  ལུ་གུ་དེ༷་ཚོ་ཁོང་ཚོའྱི་རེད།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

ཉྱེ་བ་དང་རིང་བབ

འདྱི༷་ནས་ལ་གཅྱིག་བརྒྱབ་པའྱི་ཕ་རོལ་ན།  །བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ཞེས་བྱ་བའྱི་

ཡུལ་དེ༷་ཡོད། །

ལ་མགོ་འདྱི༷་ས་ཕར་ལ་བལྟས་པ་ན།  །མྱི་ཉག་གངས་དཀར་བྱ་བ་དེ༷་

མཐོང་ཐུབ། །

དེ།

འདྱི།

དུས་འདས་པ་དང་བ  ད་ལྟ་བབ  མ་འོངས་པབ

ན་ནྱིང་གྱི་ལོ་དེ༷་ལ་ང་འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་རེད།  ད་ལོའྱི་ལོ་འདྱི༷་ལ་འཛིན་གྲྭ་

ལྔ་པ་ཡྱིན།  རེས་མའྱི་ལོ་དེ༷་ལ་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པར་འགྲོ་དགོས།

ཁ་སང་གྱི་ཉྱིན་དེ༷་ལ་ང་ཚོ་གྲོགས་པོ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་རྩེད་མོ་རྩེས་པ་
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༧ མིང་ཚབ་འདི་དང་དྱེབ  
ཡྱིན།  དེ་རྱིང་གྱི་ཉྱིན་མོ་འདྱི༷་ངའྱི་སྐྱེས་སྐར་ཡྱིན།  སང་ཉྱིན་གྱི་ཉྱིན་དེ༷་ལ་

ང་ཚོ་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་དགོས།

མངོན་གྱུར་དང་བ  ལོག་གྱུརབ

སེམས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་རེ་བ་དེ༷་འགྲུབ་ཐུབ་ན།  ལག་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་

གསེར་འདྱི༷་ཁེད་ལ་ཕུལ་ཆོག

སྤྱི་གོར་ཆེན་པོ་འདྱི༷།  ངའྱི་སྐྱེས་སྐར་ཉྱིན་གྱི་སྤྱི་གོར་དེ༷་དང་འདྲ་པོ་འདུག

མངོན་གྱུརབ

ལོག་གྱུརབ
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

སྦློང་ཚན།

དང་པོབ  འདི་དང་དྱེ་གཉིས་གང་འོས་སྐོངསབ

 x རྐང་འཁོར་སེར་པོ་ ཁེད་ཀྱི་རེད།  སྔོན་པོ་ ངའྱི་རེད།

 x ནས་མཚན་གཅྱིག་ཕྱིན་ན།  རོ་རེ་གདན་ཞེས་བྱ་བའྱི་གནས་ ལ་སླེབས།

 x ལོ་ ལ་བྱུང་བའྱི་བྱ་བ་རྣམས།  ལོ་ ལ་འབྱུང་བའྱི་ངེས་པ་མེད།

ལོ་གསུམ་རྱིང་བལ་བའྱི་གྲོགས་པོ་ ། ལོ་ ལ་ཐུག་པ་དགའ་བོ་བྱུང་།

 x ལྷ་ཡྱི་ཡུལ་ མྱིག་གྱིས་མ་མཐོང་ཡང་། །མྱི་ཡྱི་ཡུལ་ ངོ་མཚར་ལྟད་མོ་ཆེ།།

 x བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞྱིང་ མ་མཐོང་ཡང་། །ཆོས་ལྡན་ཞྱིང་ མྱིག་གྱི་དཔལ་དུ་མཛེས།།

 x ཚེ་ཕྱི་མ་ཟེར་བ་ ངས་མ་མཐོང་ཡང་།  ཚེ་ ལ་བདེ་སྡུག་གྲངས་མེད་མངས།

གཉིས་པབ  འགིག་རྟགས་དང་ནོར་རྟགས་རྒོབསབ

 x ང་སྐྱེས་པའྱི་ཉྱིན་འདྱི་གཟའ་སེན་པ་རེད།   

 x དེ་རྱིང་གྱི་ཉྱི་མ་འདྱི་ཚ་དྲོད་ཆེ།    

 x ང་ཡྱི་ལག་ཏུ་ཡོད་པ་དེ་དེབ་རེད།    
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༧ མིང་ཚབ་འདི་དང་དྱེབ  

 x ཁོང་གྱི་ཕག་ཏུ་ཡོད་པ་དེ་སྨྱུ་གུ་རེད།   

 x ད་ཆ་ང་སོད་སའྱི་ལུང་པ་འདྱི་རྒྱ་གར་རེད།   

 x ངའྱི་སྐྱེ་ཡུལ་ནྱི་ཡུལ་ཡར་ཀླུང་ཞེས་པ་འདྱི་རེད།  

གསུམ་པབ  འདི་སྒ་དང་བ  དྱེ་སྒ་ཇི་ཡོད་ངོས་འཛིན་བོསབ

དཔོན་པོ་སྒ་ཆེན་པས།  བུ་མོ་དེ་ལ།  

ཁོད་ནྱི་ལྷ་ཀླུ་མྱི་སོགས་སུའྱི་བུ་མོ།  །

མ་གསང་དྲང་པོའྱི་གཏམ་ཞྱིག་ང་ལ་ཤོད།  །

བུ་མོའྱི་ཕ་མའྱི་མྱིང་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་ཟེར།  །

བུ་མོ་རང་གྱི་མྱིང་དེ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན།  །

ཡུལ་དང་ཁྱིམ་གཞྱིའྱི་ས་ཆ་ཅྱི་འདྲ་མཆྱིས།  །

འདྱི་རུ་ཕེབས་ནས་ཉྱི་མ་ཇྱི་ཙམ་འགོར།  །
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

ལྡེའུ།

 & སྟེང་ལྷ་ཡུལ་ལ་འཁོར་ལོ་བསྐོར།

 བར་མྱི་ཡུལ་ལ་རྟ་རྒྱུག

 འགོ་ཀླུ་ཡུལ་ལ་ཞབས་བོ་འཁབ།

 & སྟེང་ན་ལུ་གུ་མཆོང་མཆོང་།

 བར་ན་ཆོས་འཁོར་སྐོར་སྐོར།

 འགོ་ན་ཁ་བ་འབབ་འབབ། 

 & སྟེང་ན་གངས་རྱི་བརྩྱིགས།

 འགོ་ན་མཚོ་མོ་བསྐྱྱིལ།

 བར་ན་ཆོས་འཁོར་བསྐོར།

 & སྟེང་ལྷ་ཡུལ་ལ་མེ་ཏོག་ཤར།

བར་མྱི་ཡུལ་ལ་སྱིང་ཐག་འཐེན།

འགོ་ཀླུ་ཡུལ་ལ་སོ་ང་བཏང་།

ལན།

 f ཕགས་མ།

 f གདུང་མ།

 f སྦྲ།

ལན་ཤེས་འདློད་ན། ༥༠ 

ལེའུ་གློང་ན་ཡློད། ༣༦

བཞི་པབ  བྱེད་སོབ

སློབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག་དང་།  འཛིན་ཆས།  སློབ་མ་སོ་སོའྱི་ཅ་

དངོས་བེད་སྤྱད་དེ།  དེ་དང་འདྱི་གཉྱིས་བདག་གཞན་དུས་

གསུམ་ཉེ་རྱིང་སོགས་ཤོད་རེས་བྱེད་དུ་ཆུགས།
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༨ ཁིམ་བདག་་ྱེན་པབ  

སློབ་ཚན་

༧
སློབ་ཚན་

༨

ལུང་པ་ཞྱིག་ལ་ཁྱིམ་བདག་ཕྱུག་པོ་ཞྱིག་ཡོད། ཉྱིན་ཞྱིག་གྱི་ཞོགས་པར། 

ཁོང་རྟ་ཞྱིག་ལ་ཞོན།  བོང་བུ་ཞྱིག་ཁྱིད་ནས་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་ཡོང་བའྱི་

ལམ་བར་དུ།  ཡུལ་དེར་རྐུན་མ་ཧམ་ཆེན་གཉྱིས་ཡོད་པ་ཁོང་གཉྱིས་ཀྱིས་

མཐོང་སྟེ། བོང་བུ་དེ་བརྐུ་བར་འདོད་ནས། དལ་བ་དལ་བུར་ཁྱིམ་བདག་གྱི་

རེས་སུ་འཇབས་ཏེ་ཕྱིན་པ་རེད།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

རྐུན་མ་གཅྱིག་གྱིས་བོང་བུ་ཕྱིར་ཁྱིད་པ་དང་།  རྐུན་མ་གཞན་དེས་

བོང་བུའྱི་མགོ་ཡྱི་མཐུར་དེ་རང་གྱི་མགོ་ལ་གོན་ནས།  ཁྱིམ་བདག་གྱི་རེས་

སུ་འབངས།  ཁྱིམ་བདག་རང་ཁྱིམ་དུ་སླེབས་ལ་ཉེ་བའྱི་སྐབས།  ཕྱིར་མྱིག་

ཅྱིག་བལྟས་ཙ་ན།  རང་གྱི་བངོ་བུ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་ཁར།  མཐུར་དེ་མྱི་ཞྱིག་གྱི་

མགོ་ལ་གོན་ནས་རེས་སུ་ཡོང་གྱིན་ཡོད་པ་མཐོང་བས་རེ་ཞྱིག་ཧད་དེ་ལུས།
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༨ ཁིམ་བདག་་ྱེན་པབ  

རྐུན་མ་ན་རེ།  བདག་པོ་ལགས།  ཁོད་ཡ་མཚན་དགོས་དོན་མེད།  ང་

ལྷའྱི་ཡུལ་དུ་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་ཏེ།  ལྷའྱི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱིས་ང་རང་ལྷ་

ཁྱིམས་ལྟར།  མྱི་ཡུལ་འདྱིར་བོང་བུའྱི་སྐྱེ་བ་ལེན་དུ་བཅུག་བྱུང་།  ཡྱིན་

ནའང་ད་ལྟ་ཉེས་པ་དག་ཟྱིན་པས།  མྱི་ལུས་ཐོབ་པ་ཡྱིན།  ཞེས་བཤད།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

ཁྱིམ་བདག་ན་རེ།  དེ་ལྟར་ཡྱིན་ན།  ཁོད་ཀྱིས་ངེད་ཚང་གྱི་དོན་དུ་

དཀའ་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་མངས་སངོ་།  འདྱིར་དངུལ་སང་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ཡདོ་

པས།  ཁོད་ལ་ག་ཡོན་དུ་སྟེར།  ད་སོང་ནས་ལུང་པ་སྐྱྱིད་པོ་ཞྱིག་ཏུ་འཚོ་བ་

རོལ་ཤོག  རེས་སུ་བྱ་ངན་འདྲ་བྱས་ནས་ཕྱིར་བོང་བུར་འགྱུར་དུ་མ་འཇུག་

ཨང་།  ཞེས་བསླབ་བྱ་བྱས་ཏེ་བཏང་ངོ་།  །
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༨ ཁིམ་བདག་་ྱེན་པབ  

ཉྱིན་ཤས་རེས།  ཁྱིམ་བདག་དེས་བོང་བུ་ཞྱིག་ཉོ་དགོས་བསམས་ཏེ། 

ཁོམ་ལ་ཕྱིན་པ་ན། རང་གྱི་བོང་བུ་དེ་ཁོམ་རར་འཚོང་བཞྱིན་ཡོད་པ་མཐོང་

བས།  སེམས་སྐྱོ་བའྱི་ངང་།  ཨ་ཙི།  ལས་ངན་པ།  ཡང་ཁོད་ཕྱིར་བོང་བུ་ཞྱིག་

ཏུ་གྱུར་འདུག  བྱ་བ་ངན་པ་ཅྱི་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ནམ།  དཀོན་མཆོག་གསུམ་

པོས་མཁེན།  ཞེས་སྨྲས་ཏེ།  དངུལ་སང་ལྔ་བཅུ་སྤད་དེ་བོང་བུ་ཕྱིར་ཉོས་སོ།  །
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

དང་པོབ  ཚིག་སྒྲུབ་བཟོསབ

གྲགས་ཅན། འཇབ། མཐུར། འབངས། ཧད།

ཉེས་པ། མངས། དངུལ་སང་། ཡོན། ཁ་གེས། 

གཉིས་པབ འགིག་རྟགས་དང་ནོར་རྟགས་རྒོབསབ

 f ཁྱིམ་བདག་བོང་བུར་བཞོན་ནས་ཁོམ་ལ་ཕྱིན།   

 f རྐུན་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་བོང་བུ་བཞོན་དགོས་བསམས་པ་རེད།  

 f རྐུན་མ་གཅྱིག་གྱིས་བོང་བུ་ཁྱིད་དེ་ཕྱིར་སོང་།   

 f ཁྱིམ་བདག་རང་ཁྱིམ་དུ་སླེབས་ཀང་ཕྱིར་བལྟས་མ་སློག  

 f རྐུན་མའྱི་ལག་ཏུ་དངུལ་སང་ལྔ་བརྒྱ་ཐམ་པ་སྤད།  

 

གསུམ་པབ   མདའ་རྱེས་སྦྱེལ་བའི་ཚིག་དུམ་གཉིས་བསྡུར་ནས་དོན་

ངྱེས་པ་བྱེད་དགོསབ

རྟ་ཞྱིག་ལ་ཞོན།  བོང་བུ་ཞྱིག་ཁྱིད། རྟ་གཅྱིག་བཞོན་གཅྱིག་ཁྱིད།

རྐུན་མ་གྲགས་ཅན། མྱི་སྐད་གྲགས་ཅན།

སྦློང་ཚན།
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༨ ཁིམ་བདག་་ྱེན་པབ  
རེས་སུ་འཇབ་བཞྱིན་ཕྱིན། རྐང་འཇབ་ལག་འཇབ།

རེས་སུ་འབངས། རེས་འདེད་བཏང་།

ཕྱིར་མྱིག་ཅྱིག་བལྟས། ཕྱིར་བལྟས་སློག

རེ་ཞྱིག་ཧད་དེ་ལུས། ཧ་ལས་ཧོན་འཐོར།

ནོར་འཁྲུལ་ཤོར། ཁྱིམས་འགལ་བྱས།

བྱ་བ་ངན་པ། ལས་ངན་པ།

བཞི་པབ དཔྱེ་བསན་པ་བཞིན་ཁ་སྐོངསབ

སྔ། སྔ་པོ། སྔ་ཤོས།

རྱིང་།

དལ།

ཚ།

སྐྱྱིད།

སྐྱོ།

ཕྱི།

མཐོ།

དགའ།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

ལྔ་པབ  བྱེད་སོབ

(སློབ་མ་སོ་སོའྱི་རྣམ་དཔོད་བེད་སྤྱད་དེ་སློབ་ཚན་

གྱི་སྒྲུང་དེའྱི་མཇུག་མཐུད་དེ་སྒྲུང་ཐུང་ཞྱིག་བྱིས།)

ལྡེའུ།

 x མགོ་མཇུག་གཉྱིས་ཀ་རྩེ་མོོ། རྒྱབ་མདུན་གཉྱིས་ཀ་གྲོད་ཁོག

 x བྱུ་རུའྱི་རྭ་ཅོའྱི་ནང་། སེར་པོའྱི་གསེར་ཊམ་བརྒྱ་ཡོད།

 x འགྲོ་དུས་རྒྱབ་ལ་འཁུར། སོད་དུས་གདན་ལ་བཏྱིང་།

ལན།

 f ཐགས་འཐག་པ།

 f རྩམ་པ་འཐག་པ།

 f སག་བརྱི་བ།

 f ཞོག་ཁོག

ལན་ཤེས་འདློད་ན། ༡༢༢ 

ལེའུ་གློང་ན་ཡློད། ༤༢
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༩ ས་ག་ཟ་བབ  

སློབ་ཚན་

༩

རྒན་རྱིན་པོ་ཆེ་ལགས།  སྐུ་ཁམས་བཟང་།

སྐུ་ཁམས་བཟང་།  བུ།

ང་ཚོས་ཟླ་བ་བཞྱི་པ་ལ་ས་ག་ཟླ་བ་

ཟེར་བའྱི་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ། 

ས་ག་ཞེས་པ་ནྱི་སྐར་མ་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་སྟེ། 

བོད་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཚེས་བཅོ་ལྔའྱི་ཟླ་བ་དང་མཉམ་

དུ་འཆར་ནུབ་བྱེད་པས་ན་ས་ག་ཟླ་བ་ཟེར།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

ཟླ་བ་འདྱི་གཞན་ལས་རྩ་ཆེ་བར་

བརྩྱི་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ།

འ།ོ  དེ་ནྱི་ནང་པའྱི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས།  ས་ག་ཟླ་བའྱི་ནང་སྐུ་བལྟམས་པ་དང་།  རབ་ཏུ་

བྱུང་བ།  བདུད་བཏུལ་བ།  སངས་རྒྱས་པ།  མ་ངན་ལས་

འདས་པ་བཅས་དུས་ཆེན་ལྔ་འཛོམས་ཀྱི་ཟླ་བ་ཡྱིན་པས་

ནང་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྩ་ཆེན་པོར་བརྩྱི་བ་རེད།

ཟླ་བ་འདྱིའྱི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉྱིན་དམྱིགས་བསལ་

གྱིས་དགེ་བའྱི་ལས་སྒྲུབ་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ།

ཚེས་བཅོ་ལྔ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྐུ་བལྟམས་

པ་དང་།  སངས་རྒྱས་པ།  མ་ངན་ལས་འདས་པ་བཅས་

གསུམ་འཛོམས་ཀྱི་དུས་ཚེས་ཁད་པར་ཅན་ཡྱིན་པས་རེད།
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༩ ས་ག་ཟ་བབ  

ཨ་ལེ། འ་ོན།  ས་ག་ཟླ་བའྱི་ནང་དུ་ཤ་མྱི་ཟ་བ་དང་།  

ཚེ་ཐར་གཏོང་བ་སོགས་དགེ་བའྱི་ལས་མང་པོ་བྱེད་པ་

ལ་དམྱིགས་བསལ་ཕན་ཡོན་ག་རེ་ཡོད་དམ།

དེ་ནྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར།  ཟླ་བ་འདྱི་དུས་ཚེས་ཁད་པར་

ཅན་ཡྱིན་སྟབས།  ནམ་རྒྱུན་དང་མྱི་འདྲ་བར་དགེ་བའྱི་ལས་བྱས་

ན་སྟོང་འགྱུར་དང་འབུམ་འགྱུར་གྱི་ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་ཡོད་སྟབས།  

འབུམ་འགྱུར་ཟླ་བ་ཡང་ཟེར།  བོད་གཞུང་དམངས་གཉྱིས་ཀྱིས་

དགེ་སྒྲུབ་སྱིག་སོང་གྱིས་སྲུང་བརྩྱི་ཞུ་སོལ་ཡོད་པ་རེད།

ལགས་སོ།  །རྒན་རྱིན་པོ་ཆེ།  བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ལགས།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

དང་པོབ  དཔོད་བིས་གཏོང་དགོསབ

སྐུ་བལྟམས་པ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ། བདུད་བཏུལ་བ།

མ་ངན་ལས་འདས་པ། ཁད་པར་ཅན། དམྱིགས་བསལ།

སྲུང་བརྩྱི། འབུམ་འགྱུར་ཟླ་བ།

གཉིས་པབ  དཔྱེ་བསན་པ་བཞིན་ཚིག་སྒྲུབ་བཟོསབ

ལེ་ལོ། སྒྱིད་ལུག

(བུ་ལེ་ལོ་ཅན་དེ་སྒྱིད་ལུག་བྱས་ནས་ནང་ལ་ཉལ་བསད་འདུག)

དེང་སང་། ད་ལྟ། ངོ་བོ། རང་བཞྱིན།

ཤེས་རབ། བོ་གྲོས། ཕལ་བ། དཀྱུས་མ།

སྦས་པ། སྐུང་བ། ཤེས་པ། རྟོགས་པ།

རལ་བ། ཞྱིག་པ།

སྦློང་ཚན།
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༩ ས་ག་ཟ་བབ  
གསུམ་པབ  དི་བར་ལན་ཐོབསབ

༡  ས་ག་ཟླ་བ་ཞེས་པའྱི་མྱིང་ཇྱི་ལྟར་བཏགས་པ་ཡྱིན་ནམ།

༢  དུས་ཆེན་ལྔ་འཛོམས་ཞེས་པ་གང་དང་གང་ཡྱིན་ནམ།

༣  ཚེས་བཅོ་ལྔར་དམྱིགས་བསལ་བྱེད་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ།

༤  འབུམ་འགྱུར་ཟླ་བ་ཞེས་ཟེར་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ།

བཞི་པབ  བཟང་ངན་གཉིས་བསྡུར་དགོསབ

 

གུས་ཞབས་དང་དོད་ཕན་ཚུན་མཛའ་བཤེས་ཟབ།

 སན་འཇེབས་མྱི་སེམས་ཟུག་པའྱི་སྐད་ཆ་མཛེས།

འནོ་ཀྱང་དེ་རིང་རེད་མ་ོརེ་དུས་དགའ་ལྷང་ལྷང་།  སང་ཉིན་སོབ་ཚན་ཁིད་དུས་སྐ་ོལྷང་ལྷང་།

སབོ་གྲྭའི་ནང་དུ་མག་ོརིལ་རིལ།  སྤི་ཚོགས་ནང་དུ་ལྐུགས་ཐོམ་ཐོམ།

འནོ་ཀྱང་དེང་སྐབས་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་ཤས་ཤིག  ཕི་ཡི་བྱད་གཟུགས་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ན་ཡང་།

དོན་དུ་གུས་ལུགས་ཚིག་གཅིག་མི་ཤེས་པར།  རང་གིས་རང་ལ་ཞེ་ས་བྱེད་མཁན་མཐོང་།

 

སློབ་སྦོང་དང་དོད་ཤེས་རྱིག་འདབ་གཤོག་རྒྱས།

 ཀུན་སྤྱོད་དང་དོད་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་ལྡན།

55



འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

འནོ་ཀྱང་རང་དནོ་མི་འགྲུབ་བངོ་བུ་འདྲ།  གཞན་དནོ་མི་བསྒྲུབས་ས་ར་ོའདྲ།

སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུག་དང་འདྲ།  ལུས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྕགས་དང་འདྲ།

 

ལས་སློབ་བརྩོན་འགྲུས་ཆེ་བས་བྱ་སྤྱོད་མཛེས།

 གཞན་དོན་སྤོ་བས་སྒྲུབ་པའྱི་ཀུན་སྤྱོད་མཛེས།

ལུས་པོ་ཡངོས་ནས་དྲེག་པའི་དི་ངན་འཐུལ།  ཁ་ལུད་སྣབས་ལུད་རིག་པའི་ལྲེབས་ལ་བྱུགས།

སོ་དང་སྲེན་མོ་སིན་པོའི་རང་གཤིས་ཅན།  གཙང་བཙོག་མྲེད་པར་མིག་གིས་མཐོང་ཚད་ཟ།

 

གཙང་སྦྲར་དང་དོད་ཀུན་གྱི་གཟུགས་ཁམས་བདེ།

 ནད་མེད་བདེ་ཐང་ཅན་གྱི་ལུས་པོ་མཛེས།

ལྔ་པབ  བྱེད་སོབ

སློབ་མ་རྣམས་ཚོགས་ཆུང་ཆ་བགོས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་གང་རུང་ཞྱིག་བདམས་ནས་

གནས་ཚུལ་འཚོལ་ཞྱིབ་བྱས་རེས། འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ཕན་ཚུན་གེང་མོལ་བྱེད་དགོས།
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༡༠ རོ་མོས་བབར་བའི་ལག་རྟགསབ  

སློབ་ཚན་

༡༠

དང་པོ།

ལོ་རེ་བཞྱིན་ཟླ་བ་གསུམ་པའྱི་ཚེས་ཉེར་གཅྱིག་ཉྱིན་ངའྱི་སྐྱེས་སྐར་ཡྱིན།  

ཉྱིན་དེར་ངའྱི་གྲོགས་ཕོ་མོ་དང་།  གཉེན་ཉེ་ཚོས་ལག་རྟགས་མང་པོ་ཞྱིག་

བསྐུར་ཡོང་གྱི་ཡོད།  ངས་དགའ་ཤོས་བྱེད་ས་ནྱི་རོ་མོ་ཡྱིས་བསྐུར་བའྱི་

ལག་རྟགས་དེ་ཡྱིན།  ཁོང་གྱི་ལག་རྟགས་ནྱི་གཞན་གྱི་ལག་རྟགས་ལྟར་

འགྲོ་ལུགས་ལྡན་པ་དང་།  རྱིན་ཐང་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་རྩ་བ་

ནས་མྱིན།  དེ་ནྱི་ཆེས་སྟབས་བདེ་ཞྱིག་སྟེ།  བག་ལེབ་སྐམ་སེག་བྱས་པ་
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན།  ངས་ལོ་རེ་བཞྱིན་བག་ལེབ་དེ་དག་རག་ཚེ།  སློབ་གྲྭའྱི་

གསོལ་ཐབ་ཀྱི་ཁ་ལག་མྱི་ཟ་བར།  བག་ལེབ་དེ་ཇ་ཡྱི་ནང་དུ་སྦངས་ནས་

ཟ་ཡྱི་ཡོད།  ངས་བག་ལེབ་ཟ་སྐབས་རོ་མོའྱི་ལག་གཉྱིས་སེར་ཀ་ཤར་ཤུར་

དང་།  ངོ་གདོང་གཉེར་མ་ཤྱིག་ཤྱིག་ངང་། དཀའ་ངལ་ལ་མྱི་འཛེམས་པར་

ངའྱི་ཆེད་དུ་བག་ལེབ་བཟོས་པ་མ་ཟད།  བྱམས་བརྩེའྱི་ངང་དུམ་བུ་རེ་རེ་

བཞྱིན་ངའྱི་ཁར་བཅུག་ནས། ཡུན་རྱིང་བྱམས་ཀྱིས་བསྐྱངས་པ་དེ་ཡྱིད་ལ་

གསལ་ལྷང་ངེར་དྲན་ཡོང་གྱི་ཡོད།
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༡༠ རོ་མོས་བབར་བའི་ལག་རྟགསབ  
གཉྱིས་པ།

འདྱི་ལའོྱི་ཟླ་བ་གསུམ་པའྱི་ཚེས་ཉེར་གཅྱིག་ནྱི་དེ་ལྟར་ག་ལ་ཡྱིན།  ངས་ལག་

རྟགས་མང་པོའྱི་དཀྱིལ་ནས་རོ་མོ་ཡྱི་ལག་རྟགས་དེ་བཙལ་བ་ཡྱིན།  ངའྱི་

ལག་ཏུ་རག་པ་ནྱི་ཨ་མས་བསྐུར་བའྱི་ལག་རྟགས་རེེད།  ངས་ལག་རྟགས་དེ་

ཁ་ཕེས་པ་ན་སྔོན་དང་མྱི་འདྲ་བར་ཡྱིག་ཆུང་ཞྱིག་འདུག  ཡྱིག་ཆུང་དེའྱི་

ནང་འཁོད་པ་ནྱི་ངས་སུ་ལའང་བཤད་མྱི་ཕོད་ལ།  ཁེད་ཚོས་ཀང་ཉན་མྱི་

འདོད་པའྱི་དོན་རྐེན་ཞྱིག་རེད།  དེ་ནྱི་ ...
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

 དེ་ནྱི་ངའྱི་རོ་མོ་ལགས་འཇྱིག་རྟེན་འདྱི་ནས་ཞལ་གེས་ཟྱིན་འདུག  

དེའྱི་སྐབས་ངའྱི་སེམས་ལ་ཆེས་མུན་ནག་ཅྱིག་དང་།  མྱིག་གཉྱིས་ནག་རབ་

རྱིབ་ཏུ་གྱུར་ནས་ངས་མཐོང་བ་ནྱི་དྲྱི་རྟགས་‘?’རྐང་གསུམ་རེད།

རོ་མོ་ལགས།  བུ་མོ་ང་བཞག་ནས་འཇྱིག་རྟེན་འདྱི་ནས་ཁ་བལ་དོན་

གང་ཡྱིན་ནམ།?
ཁེད་དེ་ལྟར་ངེས་པར་དུ་ཕེབས་དགོས་ན།  ང་ལ་སྔ་ཙམ་ཞྱིག་ནས་མྱི་

གསུངས་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ།?
ཐ་ན་ང་ལ་ཁ་པར་ཞྱིག་ཀང་མ་བཏང་བར་ཁུ་སྱིམ་སྱིམ་

 དུ་ཕེབས་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ།?
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༡༠ རོ་མོས་བབར་བའི་ལག་རྟགསབ  
 དེ་ལྟར་ལོ་རེའྱི་སྤོ་སྣང་ལྡན་པའྱི་ཟླ་བ་གསུམ་པའྱི་ཚེས་ཉེར་

གཅྱིག་སྟེ་སྐྱེས་སྐར་གྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་འགོད་སེམས་དང་།  དྲན་གདུང་གྱི་

དུས་ཚེས་ཤྱིག་ཏུ་གྱུར།

དྲྱི་རྟགས་གསུམ་ལ་མཐུད།

༡། ཁེད་ལ་ཤྱིན་ཏུ་བརྩེ་བའྱི་བུ་མོ་གཉོམ་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་བོ་གཏད་བཅོལ་ས་ཁེད་ཡྱིན་པ་ལོས་ཤེས།

 མ་ཟད་ཁེད་འདྱི་ལྟར་ཕེབས་སོང་ན་ང་ལ་སེམས་སྡུག་ཚད་མེད་ཅྱིག་ཡོང་བ་སྨོས་མྱི་དགོས།

༢།  གལ་ཏེ་སྔ་ཙམ་གསུངས་ན་ང་སློབ་གྲྭ་འདྱིར་ཡོང་མྱི་སྱིད་ལ།  ང་ཁེད་དང་དུས་ནམ་ཡང་

 ཁ་བལ་མྱི་སྱིད།

༣།  ཐ་ན་ཁེད་ཀྱིས་ང་ལ་ཁ་པར་ཞྱིག་བཏང་ན།  ང་ཉྱིན་མཚན་ལྟོས་མེད་ཁེད་ཐུག་པར་ཡོང་

 ཆོག་པ་མ་ཟད་ད་ལྟའྱི་ཡྱིད་ཆད་དང་།  འགོད་སེམས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་ག་ལ་སྱིད།

ཁ་ཆེ་ཕ་ལུ།

ཕྲུ་གུར་ཕ་མ་མེད་པ་མྱི་སྱིད་ཀང་།  །

ལག་ཐོག་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེ་རེ་ཙམ།  །

ཚེ་སྟོད་ཡོད་ཀང་ཚེ་སྨད་མེད་པ་མང་།  །

ཕ་བུའྱི་དམ་ཚིག་བསྲུང་དུས་བསྲུང་བ་དགའ།  །
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

དང་པོབ  ཚིག་སྒྲུབ་བཟོསབ

སྐྱེས་སྐར། གཉེན་ཉེ། ལག་རྟགས། དེང་རབས། སྟབས་བདེ།

སྐམ་སེག སེར་ཀ དུམ་བུ། ཞལ་གེས། དྲན་གདུང་།

གཉིས་པབ  འདིར་འཁོད་རྒན་ཚིག་དང་དོན་འད་བའི་རྒན་ཚིག་རྱེ་

འཚོལ་ཐུབ་བམབ

 ཤར་ཤུར།  ཤྱིག་ཤྱིག  གསལ་ལྷང་ངེར།  ནག་རབ་རྱིབ།

གསུམ་པབ  བར་སོང་སྐོངསབ

ཁེད་ཚོས།   ཨ་མས།  ཉེར་གཅྱིག  རོ་མོ།  ཁ་ཕེས།

འདྱི་ལོའྱི་ཟླ་བ་གསུམ་པའྱི་ཚེས་ ནྱི་དེ་ལྟར་ག་ལ་ཡྱིན།  ངས་ལག་རྟགས་

མང་པོའྱི་དཀྱིལ་ནས་ ཡྱི་ལག་རྟགས་དེ་བཙལ་བ་ཡྱིན།  ངའྱི་ལག་ཏུ་རག་པ་

ནྱི་ བསྐུར་བའྱི་ལག་རྟགས་རེེད།

ངས་ལག་རྟགས་དེ་ པ་ན་སྔོན་དང་མྱི་འདྲ་བར་ཡྱིག་ཆུང་ཞྱིག་འདུག  

ཡྱིག་ཆུང་དེའྱི་ནང་འཁོད་པ་ནྱི་ངས་སུ་ལའང་བཤད་མྱི་ཕོད་ལ་ ཀང་ཉན་

མྱི་འདོད་པའྱི་དོན་རྐེན་ཞྱིག་རེད།

སྦློང་ཚན།
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༡༠ རོ་མོས་བབར་བའི་ལག་རྟགསབ  

བཞི་པབ  གསམ་གི་ཚིག་དུམ་ིམས་སོབ་ཚན་ནས་ཚོལབ

ཟླ་བ་གསུམ་པའྱི་ཚེས་ཉེར་གཅྱིག་ཉྱིན།

གྲོགས་ཕོ་མོ་དང་།  གཉེན་ཉེ།

རྱིན་ཐང་ཅན་གྱི་དངོས་པོ།

བག་ལེབ་སྐམ་སེག་བྱས་པ།

ལག་གཉྱིས་སེར་ཀ་གས་པ།

ངོ་གདོང་གཉེར་མས་ཁེངས།

དུམ་བུ་རེ་རེ་བཞྱིན་ངའྱི་ཁར་བཅུག

  (རང་བྱུང་ཚན་པ་དང་པོ།)

སྔོན་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཡྱིག་ཆུང་ཞྱིག

ཉན་མྱི་འདོད་པའྱི་དོན་རྐེན་ཞྱིག

  (རང་བྱུང་ཚན་པ་གཉྱིས་པ།-༡)

འཇྱིག་རྟེན་འདྱི་ནས་ཞལ་གེས་ཟྱིན།

དྲྱི་རྟགས་‘?’རྐང་གསུམ།

  (རང་བྱུང་ཚན་པ་གཉྱིས་པ།-༢)

སྐྱེས་སྐར་གྱི་ཉྱིན་མོ།

འགོད་སེམས་དང་།  དྲན་གདུང་།

  (རང་བྱུང་ཚན་པ་གཉྱིས་པ།-༣)
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

ལྔ་པབ  དི་བ་ིམས་ལ་ལན་ཐོབསབ

༡།  ཁོད་ཀྱི་སྐྱེས་སྐར་ག་དུས་ཡྱིན་ནམ།

༢།  ཁོད་ཀྱི་དགའ་ཤོས་བྱེད་སའྱི་ཞལ་ལག་དེ་གང་ཡྱིན་ནམ།

༣།  ཁོད་ཀྱི་མཚན་ལ་གང་ཟེར་རམ།

༤།  ཁོད་སློབ་གྲྭ་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ནང་མྱི་སུ་ཞྱིག་མང་ཤོས་དྲན་གྱི་འདུག་གམ།

༥།  ཁོད་ཀྱི་སྐྱེས་སྐར་ཉྱིན་སྤོ་སྣང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།  ཡང་ན་གཞན་ཞྱིག་ཡྱིན།

དྲུག་པབ  དཔྱེ་བསན་པ་བཞིན་རི་མོ་རྱེ་ལ་དགག་ཚིག་ཡོད་པའི་

བརོད་དུམ་གཉིས་རྱེ་བིསབ

• ཁང་པ་དེར་སོ་དང་སེའུ་ཁུང་མྱི་འདུག

• སོ་དང་སེའུ་ཁུང་མེད་པའྱི་ཁང་པ།
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༡༠ རོ་མོས་བབར་བའི་ལག་རྟགསབ  

ཚ་ལུ་མ།

ཅོག་ཙེ།

རྔ་མ།

རྐང་པ།

འཁོར་ལོ།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

སློབ་ཚན་

༡༡

བུ།  སྐུ་ཁམས་བཟང་།

ཚོང་དཔོན་ལགས།  སྐུ་ཁམས་བཟང་།

བུ་ཁེད་རང་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཧ་ཧ་... བྱས་ན།  མྱི་ཆོས་གཙང་མ་

བཅུ་དྲུག་ཟེར་ན་ཅྱི་ཞྱིག་རེད་དམ།

ངས་མྱི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གྱི་

སྐོར་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད།
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༡༡ མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅ་དྲུག  

མྱི་ཆསོ་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ནྱི། ཆསོ་རྒྱལ་སངོ་བཙན་

སམ་པོས་ཁྱིམས་སུ་བཅས་ཤྱིང་། འཇྱིག་རྟེན་ཡ་རབས་

ཀྱི་ལུགས་དང་མཐུན་པས་ན། མྱི་ཆོས་ཟེར་ཞྱིང་། ངན་

སྤྱོད་ཀྱི་དྲྱི་མས་མ་གོས་པས་ན། གཙང་མ་ཞེས་ཟེར།

འ་ོ... བྱས་ན། མྱི་ཆོས་གཙང་མ་

བཅུ་དྲུག་གང་ནས་རག་ཐུབ་བམ།

རྱིན་གངོ་ག་ཚོད་ཙམ་ཡྱིན་ནམ།

འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་པ་

རེད།  ཤེས་རྱིག་པར་ཁང་ནས་རག་གྱི་རེད།

དེ་ཁེ་ཚོང་གྱི་ཟོང་མྱིན་པས། 

རྱིན་གོང་ཆེན་པོ་མ་རེད།

67



འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅ་དྲུག

• དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བ་མར་བཟུང་ནས་གུས་པས་མཆོད་པ་དང་གཅྱིག

• ཚེ་འདྱི་དང་སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་ཕན་པའྱི་དམ་པའྱི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་དང་གཉྱིས།

• ཕ་མར་དྲྱིན་གཟོ་བའྱི་བསེན་བཀུར་ཆེ་བ་དང་གསུམ།

• ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་མཆོག་ཏུ་མཐོང་ནས་གོང་དུ་བཀུར་བ་དང་བཞྱི།

• རྒན་པ་རྣམས་ལ་སྱི་ཞུ་ཕུ་དུད་བྱེད་པ་དང་ལྔ།

• མཛའ་བཤེས་ལ་གསར་འགྲོགས་སངས་ཏེ་ཉེ་སེམས་མ་བོར་བའྱི་གཞུང་རྱིང་བ་དང་དྲུག

• ཡུལ་མྱི་ཁྱིམ་མཚེས་དང་དམན་པ་རྣམས་ལ་ཅྱི་ནུས་ཀྱིས་ཕན་པ་བསྒྲུབ་པ་དང་བདུན།

• གཞན་གྱིས་ཅྱི་ཟེར་ལ་མྱི་ཉན་པར་ཡྱིད་དྲང་ཞྱིང་བརྟན་པ་དང་བརྒྱད།

• མྱི་ཡ་རབས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་ལ་བལྟ་བ་དང་དགུ།

• ཧ་ཅང་བཟང་ཞན་གྱི་མཐའ་གཉྱིས་སུ་མ་ལྷུང་བར་ཟས་ནོར་ལ་སྤྱོད་ཤེས་པ་དང་བཅུ།

• དྲྱིན་བྱས་པ་ལ་བརེད་མེད་ཀྱིས་ཕན་ལན་བསྒྲུབ་པ་དང་བཅུ་གཅྱིག

• བེ་སང་སོགས་སྤྱོད་ཚུལ་ལ་གཡོ་སྒྱུ་མེད་པ་དང་བཅུ་གཉྱིས།

• ཉེ་རྱིང་དང་བལ་བས་སྤྱྱི་སོམས་ཤྱིང་གཞན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ལ་མྱི་བཟོད་པའྱི་ཕག་དོག་ 

 སོང་བ་དང་བཅུ་གསུམ།

• གཡོ་སྒྱུ་ཅན་དང་གྲོགས་ངན་པའྱི་རྱིགས་ལ་མྱི་ཉན་པ་དང་བཅུ་བཞྱི།

• ངག་འཇམ་ཞྱིང་གཞན་གྱི་བོར་འཚམ་པའྱི་སྨྲ་མཁས་པ་དང་བཅོ་ལྔ།

• ཆོས་སྱིད་གང་ལའང་དཀའ་བ་སྤྱད་བཟོད་པའྱི་ཐེག་པ་ཆེ་ཞྱིང་བོ་ཁོག་ཡངས་པ་དང་

བཅུ་དྲུག་གོ  །
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༡༡ མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅ་དྲུག  

དང་པོབ  རྫ་མ་གཉིས་ཀི་ནང་སོ་སོར་དབྱེ་སྱེ་ཆུགསབ

འབུ་གསོད་པ། | གཞན་ལ་རོགས་པ་བྱེད་པ། | རྐུ་མ་རྐུ་བ། | འཁྲུག་པ་རྒྱག་པ། | དྲྱིན་

ལན་འཇལ་བ། | ཕ་མར་ཁ་ལན་སློག་པ། | ངག་འཇམ་ཞྱིང་སྐད་ཆ་ཤོད་མཁས་པ།  

ཡྱིད་མྱི་བརྟན་པ། | མཆོད་པ་འབུལ་བ། | གཞན་ལ་མཐུན་ལམ་བྱེད་པ།

སྦློང་ཚན།

དགེ་བ།  མི་དགེ་བ།

69



འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

གཉིས་པབ   ཚིགས་བཅད་བཀླགས་ནས་མཐུན་སྦོར་གིསབ

སྦྱིན་པས་ལོངས་སྤྱོད་ཁྱིམས་ཀྱིས་བདེ།  །  

བཟོད་པས་མདངས་ལྡན་བརྩོན་པས་བརྱིད།  །

བསམ་གཏན་གྱིས་ཞྱི་བོ་ཡྱིས་གྲོལ།  །

སྱིང་བརྩེ་བས་ནྱི་དོན་ཀུན་འགྲུབ།  །

སྦྱིན་པ་བཏང་བ། ལས་དོན་འགྲུབ་ཐུབ་པ།

ཚུལ་ཁྱིམས་སྲུང་བ། བོ་ཞྱི་བར་གནས་པ། 

བཟོད་པ་སོམ་པ། སྤྱྱི་ཚོགས་བདེ་བ།

བརྩོན་འགྲུས་བྱེད་པ། རོངས་པ་ལས་གྲོལ་བ།

བསམ་པ་གཏན་པ། ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ།

ཤེས་རབ་ཆེ་བ། བབ་ཆགས་པ།

གཞན་ལ་བརྩེ་བ། བྱད་གཟུགས་མདངས་དང་ལྡན་པ།

ཕན་པ་བསྒྲུབ།  

གནོད་པ་སྐྱེལ།  

ཡྱིད་མྱི་བརྟན།  

ཡྱིད་བརྟན་པ།  

ཡ་རབས་བྱེད།  

གསུམ་པབ    འགིག་རྟགས་དང་ནོར་རྟགས་རྒོབསབ

མ་རབས་བྱེད།   

ཟས་ནོར་ལ་སྤྱོད་ཤེས།  

ཟས་ནོར་ལ་སྤྱོད་མྱི་ཤེས། 

དྲྱིན་དྲན་པ།   

དྲྱིན་བརེད་པ།   
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༡༡ མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅ་དྲུག  

བཞི་པབ  ཚིག་སྒྲུབ་བཟོསབ

དྲྱིན་གཟོ།  བསེན་བཀུར།  སྱི་ཞུ།   མཛའ་བཤེས།  བེ་སང་།  བོ་ཁོག

ལྔ་པབ  ཡིག་གཟུགས་ལྱེགས་པོས་ཐྱེངས་གཅིག་བཤུ་དགོསབ

 x བསམ་པ་བཟང་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་བཟང་། །

 x བསམ་པ་ངན་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་ངན། །

 x ཐམས་ཅད་བསམ་པ་དག་ལ་རག་ལས་པས། །

 x ནམ་ཡང་བསམ་པ་བཟང་ལ་ནན་ཏན་བྱ། །

དྲུག་པབ   བྱེད་སོབ
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

ཁ་སང་ང་དང་དགེ་རྒན་དབང་མོ་གཉྱིས་སློབ་གྲྭའྱི་གཡས་ཟུར་གྱི་ཟམ་

པའྱི་ཁར་འཆམ་འཆམ་དུ་བསྐྱོད།   ལ་ཁའྱི་ཉྱི་མ་ནྱི་གསེར་མདོག་གྱི་ལྒང་

བུ་ཞྱིག་དང་འདྲ་བར་ནུབ་རྱིའྱི་ཕག་ཏུ་ཡྱིབ་ལ་ཉེ།  ཁོར་ཡུག་ཡོངས་སུ་

འབོག་པའྱི་རྩྭ་ཐང་བཞྱིན་འཇམ་ཐྱིང་ངེར་ཡོད་པ་དེ་ནྱི། གཟའ་ཉྱི་མ་གུང་

གསེང་ཡྱིན་པ་དང་། རླངས་འཁོར་གྱི་འགྲུལ་སྐྱོད་ཧ་ཅང་ཉུང་བས་རེད།

སློབ་གྲྭའྱི་གཡས་ཟུར་གྱི་ཇ་ཁང་ནང་། རྒྱ་གར་བ་རྒན་གཞོན་མང་པོ་

ཞྱིག་གྱིས་བརན་འཕྱིན་ལ་ལྟ་བཞྱིན་དགའ་བསུའྱི་ཐལ་མོ་རེབ་པ་དང༌།  

ཀྱི་ལྡྱིར་བྱེད་པ།  གནམ་ལ་མཆོངས་པ་སོགས་ལ་བལྟས་ན། ཁོང་ཚོར་ཧ་

ཅང་ཡྱིད་ཚིམས་པའྱི་དོན་དག་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་ཤས་ཆེ།

སློབ་ཚན་

༡༢
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སྐབས་དེར། རྒན་དབང་མོས་ངོ་ཤེས་རྒྱ་གར་བ་ཞྱིག་ལ་གནས་ཚུལ་

དྲྱིས།  རྒྱ་གར་བ་དེས་ཤྱིན་ཏུ་སྤོ་བའྱི་ཉམས་དང་བཅས།  “ང་ཚོ་རྒྱ་གར་

གྱིས་ཟླ་བའྱི་ཐོག་ལ་མྱིས་བཟོས་སྲུང་སྐར་ཞྱིག་བཏང་བ་དེ་ལེགས་འགྲུབ་

བྱུང་བ་མ་ཟད།  ཟླ་བའྱི་གོ་ལའྱི་སྟེང་ཆུ་ཡོད་པའྱི་གསལ་བསྒགས་ཐོག་

མ་དེའང་།  འཛམ་གྱིང་ལ་བསྒགས་པ་རེད།  ཁེད་ཀྱིས་ལོྟས་དང་།  ང་ཚོ་

གནས་ཚུལ་འདྱི་ལ་མྱི་དགའ་ན་གང་ལ་དགའ་” ཞེས་བརན་འཕྱིན་ནང་

གྱི་གསར་འགྱུར་དེ་མྱིག་སྟོན་བྱས་སོང༌།

ཡྱིན་ནའང་།  རྒན་དབང་མོའྱི་ངོ་གདོང་ན།  རྒྱ་གར་བ་དེ་ཚོ་དང་འདྲ་བའྱི་

དགའ་ཚོར་ཞྱིག་མྱི་འདུག  ངས་ལམ་སང་རྒན་དབང་མརོ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་

པ་ན།
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རྒན་དབང་མོས་“ང་རང་དགའ་སོྤ་སྐྱེས་བྱུང་།  མྱིའྱི་རྣམ་དཔོད་

ལ་བརྟེན་ནས་གཟའ་སྐར་གཞན་ལ་སྐོར་བསྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་

རེད།  དེ་ལྟར་བྱེད་མཁན་ཡང་གནས་བདག་རྒྱ་གར་བ་རེད།  ཡྱིན་

ནའང་། འཕུར་གྲུ་གཏོང་མཁན་དེ་ང་ཚོ་མ་རེད།  ནམ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཀང་

དེ་ལྟར་གཟའ་སྐར་གཞན་གྱི་ཐོག་མྱིས་བཟོས་སྲུང་སྐར་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་

དུས་ཤྱིག་བྱུང་ཚེ།  ང་རང་དགའ་ནས་གནམ་ལ་མཆོངས་ས་རེད་”ཟེར།

ཕྱིར་ཉལ་ཁང་དུ་ལགོ་ནས། ངས་རྒན་དབང་མོའྱི་སྐད་ཆ་དེར་བསམ་བོ་ཞྱིག་

གཏོང་དུས།  ང་ཚོར་རང་ས་ལག་མཐྱིལ་ཙམ་མེད་པར་གཞན་གྱི་ལུང་

པར་བསད་ཡོད་པ་དང་།  དེང་རབས་རྱིག་གནས་ཐད་ནས་རེས་ལུས་

ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་ཚོར་སོང་།
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༡༢ གཟའ་ཉི་མའི་བསམ་གཞིག  
རྒན་དབང་མོའྱི་གདོང་གྱི་འཛུམ་མདངས་ངོ་མ་དེ་མཐོང་དགོས་ན།  

གནའ་དེང་གྱི་ཤེས་ཡོན་ལ་སློབ་སོྦང་བྱས་ཏེ་གྲུབ་འབས་གཟེངས་སུ་ཐོན་

པ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་པའང་གཞྱི་ནས་ཤེས།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

སྦློང་ཚན།

གཉིས་པབ  ཀློག་པ་དང་འབི་བབ

 x ལ་ཁའྱི་ཉྱི་མ་ནྱི་གསེར་མདོག་གྱི་ལྒང་བུ་ཞྱིག་དང་འདྲ།

 x འབོག་པའྱི་རྩྭ་ཐང་བཞྱིན་འཇམ་ཐྱིང་ངེར་འདུག

 x ཁོང་ཚོར་ཧ་ཅང་ཡྱིད་ཚིམ་པའྱི་དོན་དག་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད།

 x གནས་ཚུལ་འདྱི་ལ་མྱི་དགའ་ན་གང་ལ་དགའ།

 x ང་རང་ཁོང་ཚོ་ནང་བཞྱིན་དགའ་ཚོར་ཞྱིག་མ་བྱུང་།

 x འཕུར་གྲུ་གཏོང་མཁན་དེ་ང་ཚོ་མ་རེད།

 x ང་རང་དགའ་ནས་གནམ་ལ་མཆོངས་ས་རེད།

 x རང་ས་ལག་མཐྱིལ་ཙམ་ཡང་མེད།

 x གྲུབ་འབས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས།

དང་པོབ  ཚིག་སྒྲུབ་བཟོསབ

ལྒང་བུ། འཇམ་ཐྱིང་ངེར། ཐལ་མོ། ཡྱིད་ཚིམས། 

འཕུར་གྲུ། ཐད་གཏོང་། སྐོར་བསྐྱོད། བརན་འཕྱིན།

ཟླ་བའྱི་གོ་ལ།  གཟེངས་སུ་ཐོན་པ།
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༡༢ གཟའ་ཉི་མའི་བསམ་གཞིག  

གསུམ་པབ  དི་བར་ལན་བིསབ

 (བསམ་གཞྱིག་བྱས་ནས་ལན་འབྱི་རྒྱུ།)

1. རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱི་ལྡྱིར་བྱེད་པ།  གནམ་ལ་མཆོངས་པ་སོགས་

བྱེད་དོན་གང་ཡྱིན།

2. རྒན་དབང་མོ་ལགས་དགའ་ཚོར་མྱི་སྐྱེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན།

3. ཕྱིར་ཉལ་ཁང་དུ་ལོག་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་སྐབས་གོ་རྟོགས་གང་ཞྱིག་

 བྱུང་ཡོད་དམ།

བཞི་པབ  བྱེད་སོབ

སློབ་མ་རྣམས་ཚོགས་ཆུང་ཆ་བགོས་ཀྱིས་གཤམ་གསལ་

བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་བགྲོ་གེང་བྱེད་དུ་འཇུག་དགོས།

༡། རང་ཡུལ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ།

༢། རང་ཉྱིད་ཀྱི་སློབ་སྦོང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ།

༣། དེང་རབས་ཤེས་ཡོན་གྱི་གལ་གནད།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

སློབ་ཚན་

༡༣

དེ་ནས་ཉོན་དང་ཨ་མའྱི་ཨོ་ལོ་ཚོ། །

སྟག་གཟྱིག་ནགས་ཀྱི་དཀྱིལ་ནས་ཐོན་འདྲ་རྣམས། །

ཕྲུ་གུ་མ་ཡྱི་ཁོག་ནས་ཐོན་པའྱི་དུས། །

ལྟེ་བ་མ་དང་འབེལ་ནས་ཡོང་བའྱི་དུས། །

ཙེར་ཙེར་ཟེར་བ་ཙམ་ལས་ཤ་རོག་གཅྱིག །

ནུ་ཞོ་ཁ་ལ་སྦར་ཀང་འཐུང་མྱི་ཤེས། །

མྱིག་གཉྱིས་ཡོད་ཀང་མཐོང་རྒྱུ་མ་ལས་མེད། །

སེམས་པ་ཡོད་ཀང་བསམ་རྒྱུ་མ་ལས་མེད། །

ངོ་ལ་འཁོར་བའྱི་སྦྲང་མ་དཀྲོག་མྱི་ཤེས། །

མྱིག་ལ་འཚང་བའྱི་ཐལ་བ་འདོན་མྱི་ཤེས། །

འགྲངས་ངུ་འཁག་ངུ་ལྟོགས་ངུ་སྐོམ་ནས་ངུ། །

ཕ་མ་གཉྱིས་པའོྱི་དགངོ་མའོྱི་གཉྱིད་ཐེབས་བཅགས།།

ཕྲུ་གུ་ཆུང་དུས་ཀྱི་གནས་སྟངས།
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༡༣ ཁ་ཆྱེ་ཕ་ལབ  

ཕ་མའི་བཀའ་དིན།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

སྦློང་ཚན།

དང་པོབ  ཚིག་སྒྲུབ་བཟོསབ

ཨོ་ལོ།  ལྟེ་བ།  ནུ་ཞོ།  འགྲངས།  གཉྱིད་ཐེབས།  ཕྱི།  ན་སོ།

 གཉིས་པབ  ཚིག་འགྱེལ་བིསབ

• ཁ་ནས་ཕྱི་སྟེ་བསགས་ཚད་བུ་ཡྱི་དོན། །

• ལས་འབས་རླུང་ལ་བསྐུར་རྒྱུ་བུ་ཡྱི་དོན། །

• བསམ་རྒྱུ་བུ་དང་དྲན་རྒྱུ་བུ་ལས་མེད། །

• དགོས་རྒྱུ་བུ་དང་འདེམས་རྒྱུ་བུ་ལས་མེད། །

གསུམ་པབ  སོབ་ཚན་ནས་བ་ཚིག་དང་བ  མིང་ཚིག་ཟུར་འདོན་བ་རྒྱུབ

བྱ་ཚིག  ༡༠ མྱིང་ཚིག  ༡༠
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༡༣ ཁ་ཆྱེ་ཕ་ལབ  
བཞི་པབ  བྱེད་སོབ

སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་ལ་མྱི་སུ་ཞྱིག་གྱིས་དུས་རྒྱུན་དུ་བྱམས་སྐྱོང་

ཇྱི་ལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་སྐོར་འབྱི་དགོས།

དགེ་རྒན་གྱིས་རོྩམ་ཡྱིག་གསུམ་བདམས་ནས་སློབ་མ་སོ་སོར་

ཀོག་ཏུ་འཇུག་དགོས།

ལྔ་པབ  སོབ་ཚན་འདི་ནི་ཚེག་བར་དགུ་མ་ཡིན་པ་དང་བ  འོག་གི་

གཏམ་དཔྱེ་ནི་ཚེག་བར་བདུན་མ་ཡིནབ  འདི་གཉིས་གཅོད་མཚམས་

མི་འད་བའི་ཁད་པར་གང་འདུག་གམབ

གཏམ་དཔྱེབ

ནམ་སྟོད་སྨད་རྱི་ལམ་ཁ་ཁ།  །

ཚེ་སྟོད་སྨད་བསོད་བདེ་ཁག་ཁག  །

འགྲངས་ན་ལྟོགས་དུས་སྡུག་མ་བརེད།  །

དྲོས་ན་གྲང་དུས་སྡུག་མ་བརེད།  །
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

 

བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལོངས་ནྱི།  ཤྱིང་ནགས་སྟུག་པོ་དང་སང་ཐང་ཡངས་པོས་

བརྒྱན་པའྱི་ཡུལ་ལོངས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་།  གཅན་གཟན་དང་རྱི་དྭགས་སྣ་

ཚོགས་ཡོད།  དེའྱི་ནང་དྲེད་མོང་ཞེས་པའྱི་གཅན་གཟན་ཞྱིག་ཡོད།  དེ་ནྱི་

སྤུ་མདོག་སེར་སྐྱ།  ལུས་ཆེ་ཞྱིང་མཇུག་མ་ཐུང་བ།  མྱི་ལྟར་ཡར་ལངས་ནས་

འགྲོ་ཤེས་པ།  ཤྱིང་སོང་སྟེང་ལ་འཛེག་ཐུབ་པ།  ཟས་སུ་སོག་ཆགས་འཕྱི་བ་

སློབ་ཚན་

༡༤

82



༡༤ དྱེད་མོང་འཕི་འཛིནབ  
སོགས་ཀྱི་ཤ་དང་།  གྲོ་མ།  ཤྱིང་ཏོག་རྱིགས་ཟ་ཡྱི་ཡོད།

དྲེད་མོང་གྱིས་འཕྱི་ཁུང་བསྔོགས་ནས་འཕྱི་བ་འཛིན་སྐབས།  འཕྱི་བ་

དང་པོ་བཟུང་བ་དེ་མཆན་ཁུང་ལ་བཙིར་ནས་ཉར་བ་དང་། གཉྱིས་པ་བཟུང་

ནས་མཆན་ཁུང་ལ་འཇུག་སྐབས་སྔ་མ་དེ་བརེད་ནས་ཤོར་འགྲོ།

དེ་ལྟར་དྲེད་མངོ་གྱིས་ཉྱིན་གང་ལ་འཕྱི་བ་མང་པ་ོབཟུང་ན་ཡང་། མཇུག་

མཐར་འཕྱི་བ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་མ་ཟད།  གཅྱིག་པོ་

དེའང་སྟབས་མ་ལེགས་ན་ཤོར་འགྲོ་གྱི་ཡོད། 
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

ལེགས་བཤད།

ཡོན་ཏན་དང་པོར་སོབ་དཀའ་ལ།  །

ཤེས་བཞིན་མེད་ན་ཉམས་པར་ས།  །

ཆུ་ཐིགས་བསགས་པས་འགེངས་དཀའ་ཡང་།།

བོ་ན་ཅིག་ཅར་ཉིད་དུ་འཛད།  །

གཏམ་དཔེ།

ནད་བྱུང་རྒྱུ་ས་ཡང་དྲག་རྒྱུ་དཀའ།  །

དོན་བཤད་རྒྱུ་ས་ཡང་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དཀའ།  །
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༡༤ དྱེད་མོང་འཕི་འཛིནབ  

སྦློང་ཚན།

གཉིས་པབ  སྒྲུང་ཐུང་ནང་གི་ཚོན་མདོག་སོན་པོ་ཅན་ནང་མིང་ཚིག་

༦དང་བ  བ་ཚིག་༨  རྒན་ཚིག་༤  ཡོད་པ་ིམས་རྱེྲ་མིག་ནང་འགྱེངས་

དགོསབ

(ཚོན་མདོག་དམར་པོ་ཅན་རྣམས་ཉམས་སུ་མོང་དགོས།)

རེས་གཟའ་ཉྱི་མའྱི་ཉྱིན།  ཕུར་བུ་ང་གཉྱིས་གྱིང་ཁའྱི་ནང་འཆམ་འཆམ་དུ་ཕྱིན་པ་

ཡྱིན།  གྱིང་ཁའྱི་སོར་འཛུལ་མ་ཐག་ཁ་ཆེམ་ཆེམ་དུ་མེ་ཏོག་བཞད་ཡོད་པ་མཐོང་བྱུང་།

 གཡས་གཡོན་ལ་མྱི་མེད་པ་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་ངས་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་དམར་

པོ་རྐང་གཅྱིག་བཏོགས་པ་ཡྱིན།  ཕུར་བུས་དེ་མཐོང་ནས་སེམས་པ་སྐྱོ་ལྷང་ལྷང་གྱི་

རྣམ་འགྱུར་སྟོན་བཞྱིན།  ཁོད་ཀྱིས་མེ་ཏོག་བཏོག་ནས་གང་བྱེད་རྩྱིས་ཡོད་ཅེས་དྲྱིས་

དང་པོབ  ཚིག་གོགས་རྱེ་ཚོལབ

ལོངས། སྟུག སང་། གཅན། དྲེད།

གཅན། འཕྱི། གྲོ། མཆན། སྟབས། 
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

བྱུང་བས་ངས་ང་དེར་དགའ་པོ་ཡོད།  ཁོད་རང་ལའང་གཅྱིག་བཏོག་ཆོག་ཅེས་བཤད་

པས། ཕུར་བུ་ཁོང་ཁོ་ཟ་ནས་འདར་སྱིག་སྱིག་གྱིས་བཏོག་མྱི་དགོས་ཞེས་བཤད་པ་དང་

སྦྲགས་ངའྱི་ལག་གྱི་མེ་ཏོག་དེའང་འཕོག་ནས།  གྱིང་ཁའྱི་ནང་གྱི་མེ་ཏོག་ནྱི་མྱི་མང་

པོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་བྱུང་བ་རེད།  ཁོད་རང་གྱིས་གནོད་སྐྱོན་འདྱི་འདྲ་བཏང་

ན་འགྲྱིག་གམ།  ཞེས་སྐྱོན་བརོད་བྱས་བྱུང་བས་ང་ནྱི་ག་ཤོད་འདྱི་ཤོད་མེད་པར་གྱུར།

 ཡང་གཟའ་ཉྱི་མའྱི་ཉྱིན་ཞྱིག་ལ་ང་ཁྱིམ་དུ་དཔེ་དེབ་ལ་བལྟས་ནས་བསད་

ཡོད།  ཕུར་བུས་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་དམར་པོའྱི་ཁོག་མ་ཞྱིག་འཁེར་ནས་ནང་དུ་སླེབས་བྱུང་། 

ཁོང་གྱིས་འཛུམ་དམུལ་དམུལ་ངང་མེ་ཏོག་འདྱི་ངས་བཏབ་པ་ཡྱིན་པས་ཁོད་ལ་སྟེར་

ཆོག་ཟེར་གྱི་འདུག

(བསྐྱར་དུ་སྒྲུང་ཐུང་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཀོག་འདོད་ན།  འཛིན་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་སློབ་ཚན་བཞྱི་པར་

གཟྱིགས་གནང་ཡོད་པ་ཞུ།)

ཀ  མིང་ཚིག ཁ  བ་ཚིག ག  རྒན་ཚིག
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༡༤ དྱེད་མོང་འཕི་འཛིནབ  

གསུམ་པབ  འགིག་ནོར་གི་རྟགས་རྒོབསབ

 f བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལོངས་སུ་ཤྱིང་ནགས་སྟུག་པོ་ཡོད།  

 f དྲེད་མོང་གྱི་སྤུ་མདོག་མང་ཆེ་བ་སེར་སྐྱ་ཡྱིན།   

 f དྲེད་མོང་ནྱི་ལུས་ཆུང་ཞྱིང་མཇུག་མ་རྱིང་བ་ཞྱིག་ཡོད།  

 f དྲེད་མོང་གྱིས་ཤྱིང་ཏོག་ལས་གཞན་ཟ་ཡྱི་མེད།   

 f དྲེད་མོང་གྱིས་འཕྱི་བ་བཟུང་ནས་མཆན་ཁུང་ལ་བཙིར་གྱི་ཡོད། 

 f དྲེད་མོང་གྱིས་འཛིན་ཐེངས་གཅྱིག་ལ་འཕྱི་བ་མང་པོ་འཛིན་ཐུབ། 

བཞི་པབ  དི་བར་ངག་ཐོག་ནས་ལན་ཐོབསབ

༡.  དྲེད་མོང་གྱིས་གང་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

༢.  དྲེད་མོང་གྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་ཟ་ཡྱི་ཡོད་དམ།

༣.  དྲེད་མོང་གྱིས་འཕྱི་བ་འཛིན་སྐབས་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

སློབ་ཚན་

༡༥
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༡༥ ག་གཞསབ  
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

དང་པོབ ཚིག་གོགས་རྱེ་ཚོལབ

ཁུ། ལང་། དཔལ། སྦྲང་། དྲྱི། 

བསེར། སེ། གྲང་། ཀླུང་།

གཉིས་པབ  ཚིག་སྒྲུབ་བཟོསབ

འབུས། བཞད། འཐུལ། གཡུགས། སྨྱིན།

ཁེངས། ལྡང་། བསམས། རོལ།

གསུམ་པབ  ཡང་ཡང་བཀླགས་ཏྱེ་དཔོད་བིས་གཏོང་དགོསབ

སྔོན་པོ། སྔོ་སེང་ངེར། སེར་པོོ། སེར་ལྷམ་མེར།

དཀར་པོ། དཀར་སེང་ངེར། དམར་པོ། དམར་ལྷང་ངེར།

ལང་ཁུ། ལང་ཐྱིང་ངེར། ནག་པོ། ནག་ཐྱིབ་བེར།

སྐྱ་བོ། སྐྱ་ཐྱིང་ངེར།  སྨུག་པོ། སྨུག་ཤྱིག་གེར།

འདོ། འདོ་ཆྱིལ་ལེར། ཁ་ཁ། ཁ་ལྷམ་མེར།

སྦློང་ཚན།
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༡༥ ག་གཞསབ  
བཞི་པབ  དཔྱེ་བསན་པ་བཞིན་བརོད་པ་རྱེ་བཟོ་རྒྱུབ

ནམ་མཁའ་སྔོན་པོ་

བཞྱིན་དུ་

སྔོ་སེང་ངེར།

སེར་ལྷམ་མེར།

དཀར་སེང་ངེར།

དམར་ལྷང་ངེར།

ལང་ཐྱིང་ངེར།

ནག་ཐྱིབ་བེར།

སྐྱ་ཐྱིང་ངེར།

སྨུག་ཤྱིག་གེར།

འདོ་ཆེམ་མེར།

ཁ་ལྷམ་མེར།

གསུམ་པབ བྱེད་སོ་ཁག་གཉིསབ

  ཀ  སློབ་མ་རྣམས་སེ་ཚན་བཞྱི་ལ་བགོས་ཏེ། སེ་ཚན་སོ་སོས་ནམ་དུས་རེ་

རེའྱི་ཐོག་གོ་སྡུར་དང་སྦྲགས། འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ནམ་དུས་ཀྱི་ཁད་ཆོས་ཐོག་གཏམ་

བཤད་བྱེད་དུ་འཇུག་དགོས།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

སང་སྔོན་མོའྱི་མེ་ཏོག་ཁ་ལམ་ལམ།  །

ལུག་གཡང་དཀར་འབའ་སྒ་དྱི་རྱི་རྱི།  །

རྟ་འདོ་བའྱི་འཚེར་སྐད་སྱི་ལྱི་ལྱི།  །

ཡུལ་དེ་ནྱི་ང་ཡྱི་ཕ་ཡུལ་ཡྱིན།  །

  ྿   ྿   ྿   ྿   ྿   ྿   ྿

རྱི་ལྷུན་པོའྱི་ཁོག་པ་གཏེར་གྱིས་ཁེངས།  །

ཐང་བདེ་མོའྱི་གཞོང་པ་འབྲུ་ཡྱིས་ཁེངས།  །

འབངས་ཆོལ་གསུམ་སེམས་པ་ཆོས་ཀྱིས་ཁེངས།  །

ཡུལ་དེ་ནྱི་ང་ཡྱི་ཕ་ཡུལ་ཡྱིན།  །

྿   ྿   ྿   ྿   ྿   ྿  ྿

ཕོ་རྒོད་པོ་ཐམས་ཅད་དཔའ་བོ་ཡྱིན།  །

སྨན་བུ་མོ་ཐམས་ཅད་མཛངས་མ་ཡྱིན།  །

གཞོན་བྱྱིས་པ་ཐམས་ཅད་ཡ་རབས་ཡྱིན།  །

ཡུལ་དེ་ནྱི་ང་ཡྱི་ཕ་ཡུལ་ཡྱིན།  །

ཁ  སློབ་མ་རྣམས་སེ་ཚན་གསུམ་ལ་བགོས་ཏེ།  སེ་ཚན་རེ་ནས་

གཞས་ཚིག་ཤོ་ལོ་ཀ་རེར་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་འཇུག་རྒྱུ།
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༡༦ བ་་ྱེན་པ་དང་སིང་ཙན་དནབ  

སློབ་ཚན་

༡༦

ཙན་དན་གསེར་ལས་རིན་ཆེ་བ།  །

བླུན་པོས་སོལ་བར་བྱས་ལ་ལོས།  །

ཁྱིམ་བདག་ཞྱིག་གྱི་ཁང་པའྱི་ཟུར་དུ། ཕ་མེས་སྐབས་ནས་བཙུགས་པའྱི་

གསེར་ལས་རྱིན་ཐང་ཆེ་བའྱི་ཙན་དན་དཀར་པོའྱི་སོང་པོ་ཞྱིག་ཡོད།  ཙན་

དན་གྱི་དྲྱི་ཞྱིམ་ཆྱི་ལྱི་ལྱི་གང་སར་ཁབ་པས།  འགྲུལ་བཞུད་པ་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་

ནའང་། “ཨ་ལ་ལ་... ཙན་དན་སོང་པོ་དེ་དྲྱི་ཞྱིམ་པ་ལ་” ཞེས་ཧ་ལས་ནས་

འགྲོ་གྱི་ཡོད།

93



འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

ཉྱིན་ཞྱིག ཁྱིམ་བདག་དེའྱི་བུས་བསམས་པར།  མྱི་ཚང་མས་ངའྱི་

ཙན་དན་སོང་པོར་ཡྱིད་སྨོན་འཆོར་ཚུལ་ལ་བལྟས་ན།  ཙན་དན་སོང་པོ་

འདྱི་ཧ་ཅང་རྱིན་ཐང་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་ཤེས་ཐུབ། ཙན་དན་སོང་པོ་བཅད་

དེ་བཙོངས་ན་དངུལ་མང་པོ་རག་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང༌།  དེ་ནས་རང་ཉྱིད་སྐྱྱིད་

ཉལ་བརྒྱབ་སྟེ་བསད་ན་འགྲྱིག་པར་བསམས་ཏེ་གང་མགོགས་ངང་ཙན་

དན་སོང་པོ་དེ་བཅད་ནས་ཁོམ་ལ་བཙོང་དུ་སོང༌།
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༡༦ བ་་ྱེན་པ་དང་སིང་ཙན་དནབ  
བུ་དེས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས། “ཙན་དན་སོང་པོ་ཉོས་”  “ཙན་དན་

སོང་པོ་ཉོས་”  “རྱིན་ཐང་ཆེ་བའྱི་ཙན་དན་སོང་པོ་ཉོས་” ཞེས་ཉྱིན་གང་

ཡར་འགྲོ་མར་འགྲོ་བྱས་ཀང༌།  ཤྱིང་ཙན་དན་རྱིན་ཐང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡྱིན་

སྟབས་འཕལ་དུ་ཉོ་མཁན་སུ་ཡང་མ་བྱུང༌།

སྐབས་དེར།  དགུན་ཁ་ཡྱིན་པས།  ཁོའྱི་ཕར་ཕོགས་ལ་སོལ་བ་འཚོང་

མཁན་ཞྱིག་གྱི་སོལ་བ་བྱིན་པོ་ཡོད་པ་མཐོང་བས།  ལམ་སང་ཁྱིམ་དུ་ལོག་

ནས་ཙན་དན་སོང་པོ་མེར་བསེགས་ཏེ་སོལ་བ་བཟོས།

དེའྱི་སང་ཉྱིན་ཁོམ་དུ་སོལ་བ་འཚོང་དུ་སོང་བ་ན།  ལམ་སང་ཉ་ོམཁན་

ཞྱིག་བསླེབས་པས།  ཁོ་དགའ་སྟེ།  ད་ཡྱིན་ན་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཐབས་དེ་འགྲྱིག་

འདུག་སམ། 
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

སོལ་བ་ཉོ་མཁན་དེས་རྒྱུན་གཏན་སོལ་བའྱི་རྱིན་གོང་ལྟར་དངུལ་ཉུང་

ཉུང་ཞྱིག་ལས་མ་སྤད་སྟབས།  བུ་འཚིག་པ་ཟ་བཞྱིན་ཁོ་ལ།  “ཝ་ཡེ།  འདྱི་

ཙན་དན་གྱི་སོལ་བ་རེད།”  ཅེས་སྨྲས། 

སོལ་བ་ཉོ་མཁན་དེ་ཡང་འཚིག་པ་གཏྱིང་ནས་ཟ་སྟེ།  “ཁེད་ཀྱིས་ང་

ལ་རྱིག་གཏམ་མ་ཤོད།  ཤྱིང་ཙན་དན་སོལ་བ་བྱས་ནས་འཚོང་མཁན་ཞྱིག་

འཇྱིག་རྟེན་ན་ཡོང་སྱིད་དམ།  གལ་སྱིད་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ན།  ཁོ་འཇྱིག་

རྟེན་འདྱིར་གེན་ཤོས་དེ་ཡྱིན་གྱི་རེད།  ཤྱིང་ཙན་དན་ཡྱིན་ཡང་སོལ་བར་

བྱས་ན་ཐལ་བ་རེད་”  ཅེས་བཤད་དེ་ལོག 

མཐར་བུ་གེན་པ་ཡྱིད་ཐང་ཆད་དེ་ཙན་དན་སོལ་བའྱི་རྱིན་གོང་ལ་

བཙོངས་ནས།  རང་ཁྱིམ་དུ་མྱི་ལོག་ཀ་མེད་གྱུར།
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༡༦ བ་་ྱེན་པ་དང་སིང་ཙན་དནབ  

དང་པོབ  གསམ་གསལ་ཚིག་ིམས་བྱེད་སད་དྱེ་བརོད་དུམ་རྱེ་བིསབ

ཁྱིམ་བདག ཕ་མེས། འགྲུལ་བཞུད། ཡྱིད་སྨོན།

སྐྱྱིད་ཉལ། འཕལ། སོལ་བ། བྱིན།

འཚིག་པ་ཟ། རྱིག་གཏམ། གེན་ཤོས། ཡྱིད་ཐང་ཆད།

གཉིས་པབ གོ་དོན་བསྡུར་ཏྱེ་རྒྱུན་ལན་སྐད་ཆའི་ནང་བྱེད་སོད་ཐོངསབ

• ཙན་དན་དཀར་པོ།  སོལ་བ་ནག་པོ། 

• དྲྱི་ཞྱིམ་ཁབ།  དྲྱི་ངན་ཁབ།

• སྐྱྱིད་ཉལ་བརྒྱབ།  སྡུག་སོམ་བརྒྱབ། 

• འཚོང་དུ་སོང༌།  ཉ་ོརུ་སོང་།

• མེར་བསེགས།  ཆུར་སྦངས། 

• འཚིག་པ་གཏྱིང་ནས་ཟ།  སྤོ་བ་གཏྱིང་ནས་འཕེལ། 

• འཕ་སྨོད་བྱས།  བསྟོད་བསྔགས་བྱས། 

• ཁྱིམ་དུ་ལོག  ཕྱི་ལ་ཕྱིན།

སྦློང་ཚན།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

གསུམ་པབ  བ་་ྱེན་པས་་ྱེན་རྟགས་བས་པ་ིམས་ཟུར་འདོན་བས་ཡོདབ  དྱེ་

བཞིན་གོང་གི་[ཁིམ་བདག་་ྱེན་པའི་]ནང་ཁིམ་བདག་གིས་་ྱེན་རྟགས་བས་

པ་ིམས་ཟུར་འདོན་གིསབ

ཙན་དན་སོང་པོ་བཅད། སྐྱྱིད་ཉལ་བརྒྱབ་སྟེ་བསད་ན་འགྲྱིག་བསམས།

ཙན་དན་སོང་པོ་མེར་བསེགས། འདྱི་ཙན་དན་གྱི་སོལ་བ་རེད་ཅེས་ལབ།

བཞི་པབ  དི་བར་ལན་ཐོབསབ

༡.  སྒྲུང་འདྱིའྱི་ནང་མྱི་སྣ་ག་ཚོད་འདུག་གམ།

༢.  སྒྲུང་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་མྱི་སྣ་གཙོ་བོ་དེ་སུ་ཡྱིན་ནམ།

༣.  བུ་དེ་གེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི།

༤.  བུ་གེན་པས་ཙན་དན་དེ་སོལ་བར་གཏོང་དོན་ཅྱི། 

༥.  མཐར་བུ་གེན་པ་ཡྱིད་ཐང་ཆད་དོན་ཅྱི།

ལྔ་པབ འོག་གི་བརོད་དུམ་ནང་གི་ཚོན་ཅན་ིམས་འབྱེལ་ཡོད་བཞིན་རྱེྲ་

མིག་སྐོངསབ

ཙན་དན་གྱི་དྲྱི་ཞྱིམ་ཆྱི་ལྱི་ལྱི་གང་སར་ཁབ་པས།

མིང་ཚིག བ་ཚིག ཁད་ཚིག རྒན་ཚིག
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༡༧ འབོག་པའི་ཐ་་དབ  

སློབ་ཚན་

༡༧

 ༈ ཕྱུགས་ལས།

 རྩྭ་ཆུ་དྲོད་གྲང་ལ་བརྟེན་ནས།  །

 དཔྱིད་ས་དབྱར་ས་སྟོན་ས་དང་།  །

 དགུན་ས་སོགས་ལ་རུ་སོ་དང་།  །

 མཚེར་ལྷས་སོགས་ལ་ཕྱུགས་རྣམས་བསྐྱྱིལ།  །

 ༈ ཕྱུགས་རིགས།

 འདོ་བ་རྟ་ལ་རྔ་རྔོག་དང་། །

 རྟ་སྤུ་ཚོན་མདོག་འདྲ་མྱིན་ཡོད། །
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

  ནག་ཆུང་ནོར་ལ་ཁུལ་རྩྱིད་དང་། །

རྔ་མ་ཟེ་བ་བཞྱི་རུ་དབྱེ། །

གཡང་དཀར་ལུག་ལ་བལ་དང་གྲ། །

ཚེ་ཚེ་ར་ལ་ཁུལ་རྩྱིད་ཡོད།

  ༈ ཡློ་ཆས།

ཀ་ར་ཆོན་ཐག་རེ་ལྡེ་སྦྲ། །

སྒོ་བ་སྒེ་མོ་རྐལ་པ་སྒེའུ། །

ས་སབ་མཐུར་རེད་ཡོབ་ཆེན་དང་། །

སྣ་གཅུ་སྣ་ཐྱིག་ཕུར་བ་རང་། །

འུར་རོ་འ་ོཟོ་ཞགས་པ་ཡོད། །

༈ ཟས་རིགས།

མར་ཆུར་རྩམ་པ་མོག་མོག་ཞོ། །

ཆུར་ཐུད་གྲོ་མ་ཤ་ཚལ་ཞྱིམ། །
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༡༧ འབོག་པའི་ཐ་་དབ  

མཚེར་ས།

ཕྱུགས་རྣམས་

ལྷས་རར་བསྐྱྱིལ་བ།

རྔོག་མ།

རྔ་མ།
རྟ་སྤུ།

རུ་སོ་བ།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

ཟེ་བ།

རྩྱིད་པ།

ཁུ་ལུ།

རྔ་མ།

བལ།

གྲ།

རྩྱིད་པ།

ཁུ་ལུ།
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༡༧ འབོག་པའི་ཐ་་དབ  

ནག་པོ་ཚང་མ་རེ་ལྡེ་རེད།

སྦྲ། སྤྱྱིའྱི་མྱིང་། ཀ་ར།

ཆོན་ཐགརེ་ལྡེ།

སྒོ་བ།

སྒེ་མོ།སྒེའུ།

རྐལ་པ།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

ས།

ཡོབ་ཆེན།

སབ།

མཐུར།

སྣ་གཅུ།
སྣ་ཐག

རང་།

ཕུར་བ།

རེད།
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༡༧ འབོག་པའི་ཐ་་དབ  

གྲོ་མ།

ཤ

ཐུད།

མོག་མོག

འུར་རོ།
འ་ོཟོ།

ཞགས་པ།

ཆུར་བ།

མར།

རྩམ་པ།

ཞོ།

ཚིལ།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

སྦློང་ཚན།

དང་པོབ  སྒ་དང་དོན་གཉིས་བསྡུར་ནས་ཀློག་དགོསབ

རྩྭ། རྩ། དབྱར། གཡར། དགུན། རྒུན། 

དཀར། གར། ནག ནགས། གོ། བོ། 

ཞགས་པ། བཞག་པ། རང་། གདངས། ཐུད། མཐུད།

གཉིས་པབ  ཚིག་གོགས་རྱེ་ཚོལབ

ཕྱུགས་
  

མཚེར་
  

ནག་
 

གཡང་ 
 

ཆོན་
  

ཞགས་
 

འ་ོ
  

མཁོ་
  

རྩམ།
 

ཤ་
  

འུར་
  

སྒེ་
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༡༧ འབོག་པའི་ཐ་་དབ  
གསུམ་པབ  ཚིག་སྒྲུབ་བཟོསབ  

དྲོད་གྲང་། ཚོན་མདོག རྔ་མ། ཡོ་ཆས།

ཕུར་བ། ཐག་པ། གྲོ་མ། ཀ་ར།

ཆོན་ཐག སྦྲ། སྒོ་བ། མཐུར།

ཁུལ་རྩྱིད། རྔོག་མ། རུ་སོ།

བཞི་པབ  དི་བར་ལན་ཐོབསབ

༡.  བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཁ་ཟས་གཙོ་བོ་གང་དག་ཡྱིན་ནམ།

༢.  ཁེད་ཀྱིས་ཡོ་ཆས་དང་།  ཡོ་ཆས་མ་ཡྱིན་པ་གཉྱིས་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཐུབ་བམ།

ལྔ་པབ  བྱེད་སོབ

གཤམ་འཁོད་རྱི་མོ་ཁག་ལ་དཔེ་བལྟས་ནས་འཛིན་ཁང་ཅ་དངོས་རྣམས་ཀྱི་

མྱིང་གྱི་ཆ་ཤས་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་འབྱིར་འཇུག་དགོས།

(གཤམ་འཁོད་རྱི་མོ་རྣམས་དཔེ་བལྟ་ས་ཙམ་ཡྱིན་པས་བལྟ་ཀོག་ཙམ་ལས་ངེས་པར་དུ་

ཤེས་མྱི་དགོས།)
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་
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༡༧ འབོག་པའི་ཐ་་དབ  
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

སློབ་ཚན་

༡༨

བྱྱི་ལ་ཟོག་པོ་དེས་འང་གུ་རྣམས་མགོ་བསྐོར་ནས་བཟས་པའྱི་རེས།  འང་གུ་

རྣམས་ཁོའྱི་ཕོགས་ཉེ་སར་མ་སོང་བས་འང་གུ་གཅྱིག་ཀང་འཛིན་མ་ཐུབ།

 ཁོས་དགེ་སླངོ་གྱི་ཅ་དངོས་རེ་རེ་བཞྱིན་བརྐུས་ནས་དེ་ཁོམ་དུ་བཙོངས་

ནས་འཚོ་བ་བསྐྱལ།  ཉྱིན་ཞྱིག  ཁོས་དགེ་སླངོ་གྱི་ཕེང་བ་རྐུ་སྐབས།  དགེ་སླངོ་

གྱིས་མཐོང་།  དགེ་སླངོ་གྱིས་བྱྱི་ལའྱི་རེས་སུ་ལག་སབོ་ཅྱིག་བྱས་པས།  མཇུག་མ་

ལག་ཏུ་ཐེབས་ནས་ཤུགས་ཀྱིས་འཐེན་པ་ན། མཇུག་མ་ཆད་དེ་བྱྱི་ལ་ཤོར་བ་རེད།
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༡༨ སོབ་དཔོན་བི་ལབ  
བྱྱི་ལ་ན་སོ་རྒན་པའྱི་ཁར་མཇུག་མ་ཡང་ཆད་ནས་རྩལ་ཆུང་དུ་སོང་

བས།  བྱྱི་བ་ཟྱིན་མ་ཐུབ་པར་གྲདོ་ཁོག་ལོྟགས་ནས་གཟུགས་པ་ོསྐམ་ཞྱིང་ཉམ་

ཐག་པར་གྱུར།

བྱྱི་ལས་དགེ་སློང་གྱི་ཕེང་བ་སྐེ་ལ་གོན་ནས་བྱྱི་བ་རྣམས་ལ་འདྱི་ལྟར་

བཤད།  "ཁེད་རྣམས་ང་ལ་སྐྲག་མྱི་དགོས།  ངས་དེ་སྔོན་བྱ་སྤྱོད་མྱི་ལེགས་

པ་གང་མང་བྱས་པ་ཡྱིན་ཡང་།  ད་ནྱི་དགེ་སློང་གྱི་དྲུང་ནས་དགེ་བསེན་གྱི་

སོམ་པ་ཞུས་ཏེ་བསླབ་བའྱི་གཞྱི་ལྔ་བསྲུངས་པས་མ་ཚད།  དམར་ཟས་ཀང་

སངས་ཚར།"  ད་ཁེད་རྣམས་ལ་ངས་ཆོས་བཤད་ཆོག  ཅེས་སྐད་ངག་འཇམ་

པོའྱི་ངང་ཆོས་བཤད་ཁུལ་བྱས།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

དེ་ལྟར་བྱས་པས་རྱིམ་གྱིས་བྱྱི་ལ་རྒྱགས་པ་ཆགས་པ་དང་།  བྱྱི་བའྱི་

གྲངས་ཀ་ཉུང་ནས་ཉུང་དུ་སོང་བ་ན།  བྱྱི་བ་རྣམས་བོ་མ་བདེ་བར་གྲོས་

བསྡུར་བྱས་པར།  བྱྱི་བའྱི་མགོ་དཔོན་ར་འཕན་བྱ་བ་གཅྱིག་ཡོད་པ་དེས་བྱྱི་

ལའྱི་བྲུན་ལ་བརྟགས་པར།  བྱྱི་བའྱི་སྤུ་དང་རུས་པ་ཡོད་པར་མཐོང་བས།  བྱྱི་

ལས་རྫུན་བཤད་པར་ཤེས་ཀང་མ་ཤེས་ཁུལ་བྱས་ནས།  "ཀེ།  སླབོ་དཔནོ་རྱིན་

བྱྱི་བ་ཚོས་སྐད་ཆ་དེ་བདེན་པར་བསམས་ཏེ།  ཉྱིན་ལྟར་དགོང་དྲོའྱི་

དུས་སུ་ཆོས་ཞུ་བར་བཅར་བ་རེད།

ཆོས་བཤད་ཟྱིན་ནས་བྱྱི་བ་རྣམས་ནང་ལ་ལོག་འགྲོ་སྐབས།  ཕྱི་མ་གང་

ཡྱིན་པ་དེ་བཟུང་ནས་བཟས།
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༡༨ སོབ་དཔོན་བི་ལབ  
པོ་ཆེ།  ཁེད་ཀྱིས་ཟས་སུ་ཅྱི་གསོལ་བ་ལགས་"ཞུས་པས།  "བདག་གྱིས་ལོ་མ་

དང་འབས་བུ་ཅུང་ཟད་ལས་བཟའ་ཡྱི་མེད།"  ཅེས་བཤད།

དེ་ནས་ར་འཕན་གྱིས་བྱྱི་བ་རྣམས་ལ་ལ་ོརྒྱུས་རྣམས་བཤད་པར།  ཐམས་

ཅད་ཧ་ལས་ཤྱིང་ཧོན་འཐོར་ནས།  ད་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་དགོས་སམ་ཟེར་བར།  ར་

འཕན་ན་རེ།  ང་ལ་ཐབས་ཤྱིག་ཡོད་ཟེར་ནས་ཁོང་ཚོར་བསླབས།

ཕྱི་ཉྱིན་ཆོས་ཞུ་སྐབས།  བྱྱི་བ་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་བྱྱི་ལར་ལེགས་

སྐྱེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དྲྱིལ་ཆུང་ཞྱིག་ཕུལ་ཏེ་སྐེ་ལ་བཏགས་པ་རེད།  དེར་གསུང་

ཆོས་ཟྱིན་ནས་ནང་དུ་ལོག་སྐབས་དྲྱིལ་སྒ་དྲག་ཏུ་གྲགས་པ་ཐོས་པས།  ཚང་

མས་དུས་གཅྱིག་ཏུ་ཕྱིར་བལྟ་བྱས་པར།  བྱྱི་ལས་བྱྱི་བ་གཅྱིག་བཟུང་ནས་

གསོད་པ་མཐོང་།  དུས་དེ་ནས་བཟུང་།  བྱྱི་ལས་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་རང་གྱི་

བྲུན་ས་ལ་སྦས་པ་ཡྱིན་ནོ།  །
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

སྦློང་ཚན།

དང་པོབ  ཡང་ཡང་བཀླགས་ཏྱེ་དཔོད་བིས་ཐོངསབ

ལག་སོབ། དགེ་སློང་། ཉམ་ཐག སོམ་པ། དགེ་བསེན།

རང་འཐག བྲུན། ཧོན་འཐོར། ཕྱིར་བལྟས། ལེགས་སྐྱེས།

 གཉིས་པབ  དོན་གཅིག་པར་མཐུན་སྦོར་བོསབ

      

ཞྱི་མྱི། རྔན་པ།

ཙི་ཙི། བྱྱི་ལ།

འང་གུ། བྱྱི་བ།

ལེགས་སྐྱེས། ཕུག་རོན།
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༡༨ སོབ་དཔོན་བི་ལབ  
གསུམ་པབ  གཞི་དང་སྦར་ནས་བྱེད་སོད་གཏོང་དགོསབ

མང་བ། མང་དུ་འགྲོ་བ། མང་ནས་མང་དུ་འགྲོ་བ། ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བ།

ཉུང་བ། ཉུང་དུ་འགྲོ་བ། ཉུང་ནས་ཉུང་དུ་འགྲོ་བ། ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བ།

ཆེ་བ། ཆེ་རུ་འགྲོ་བ། ཆེ་ནས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ། ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བ།

ཆུང་བ། ཆུང་དུ་འགྲོ་བ། ཆུང་ནས་ཆུང་དུ་འགྲོ་བ། ཇེ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བ།

མཐོ་བ། མཐོ་རུ་འགྲོ་བ། མཐོ་ནས་མཐོ་རུ་འགྲོ་བ། ཇེ་མཐོར་འགྲོ་བ།

དམའ་བ། དམའ་རུ་འགྲོ་བ། དམའ་ནས་དམའ་རུ་འགྲོ་བ། ཇེ་དམའ་རུ་འགྲོ་བ།

དཔྱེ་མཚོནབ

ཁོམ་ལ་མྱི་ཚོགས་མང་བ།

སློབ་མ་མང་དུ་འགྲོ་བ།

སློབ་ཐོན་པ་མང་ནས་མང་དུ་འགྲོ་བ།

མྱི་འབོར་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བ།

བཞི་པབ  སོབ་ཚན་བཀླགས་ཏྱེ་ལན་བིསབ

༡། བྱྱི་ལ་ཟོག་པོའྱི་མཇུག་མ་ཇྱི་ལྟར་ཆད་དམ།

༢། བྱྱི་ལའྱི་ལུས་པོ་སྐམ་ཞྱིང་ཉམ་ཐག་པར་གྱུར་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི།

༣། བྱྱི་ལ་ཤ་རྒྱགས་པ་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ།

༤། བྱྱི་བ་རྣམས་དོགས་པ་ཟ་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ།

༥། བྱྱི་བ་རྣམས་ཀྱིས་བྱྱི་ལར་ལག་རྟགས་གང་ཕུལ་ཡོད་དམ།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

ལྔ་པབ  བྱེད་སོབ

གལ་ཏེ་འཛིན་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་སློབ་དེབ་ནང་གྱི་[ཞྱི་མྱི་དང་སྤེའུ།]  [ཞྱི་མྱི་

ཟོག་པོ།]  དང་འདྱིར་[སློབ་དཔོན་བྱྱི་ལ་]གསུམ་པོ་མྱི་སྣ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན།  ཁོས་བྱ་

ངན་ཇྱི་ཙམ་བྱས་ཡདོ་པ་དང་།  ཇྱི་ལྟར་བྱས་ཡདོ་པ་རྣམས་ཕགོས་བསམོས་བྱེད་དགསོ།
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༡༩  རྒན་སྡུདབ  

སློབ་ཚན་

༡༩

  

ཚིག་ཕད།

ཀང་ཡང་འང་གསུམ་རྒྱན་སྡུད་དེ།  །

ཞེས་པ་ནྱི། ཀང་དང་།  ཡང་།  འང་གསུམ་ནྱི་ཚིག་དནོ་སྔ་ཕྱི་མཐུན་པ་དང་།  

མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱན་དང་། སྡུད་པ་ལ་འཇུག་པས་ན་རྒྱན་སྡུད་ཟེར།

སྦོར་ཚུལ།

ག་ད་བ་ས་དྲག་མཐར་ཀང་།  །

ང་ན་མ་ར་ལ་མཐར་ཡང་།  །

འ་དང་མཐའ་མེད་འང་དང་ཡང་།  །

ཞེས་པ་ནྱི།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

རེས་

འཇུག ཕད། དཔེར་བརོད།

ག ཀང་། བཀག་ཀང་བཀག བཀག་ཀང་མ་ཁོག འབྲུག་ཀང་གྲགས།

ད ཀང་། བཤད་ཀང་བཤད། བཤད་ཀང་མ་ཉན། སྐད་ཀང་བརྒྱབ།

བ ཀང་། བཏབ་ཀང་བཏབ། བཏབ་ཀང་མ་སྐྱེས། དོན་གྲུབ་ཀང་སླེབས།

ས ཀང་། ཤེས་ཀང་ཤེས། ཤེས་ཀང་མ་བཤད། ཐབས་ཤེས་ཀང་བྱས།

ད་དྲག ཀང་། བརྒལད་ཀང་བརྒལད། བརྒལད་ཀང་མ་ཐར། བརྒལད་ཀང་མ་ཐུབ།

ང ཡང་།
བཟང་ཡང་བཟང་། བཟང་ཡང་ཡྱི་གེ་མྱི་ཤེས། སྐལ་བཟང་ཡང་

སླེབས།

ན ཡང་། ཞན་ཡང་ཞན། ཞན་ཡང་རྒྱུགས་འཕོད། དབུ་ཅན་ཡང་བྱིས།

མ ཡང་། ཕམ་ཡང་ཕམ། ཕམ་ཡང་དཔའ་མ་ཞུམ། ལགས་ཟམ་ཡང་བཙུགས།

ར ཡང་། ཤར་ཡང་ཤར། ཤར་ཡང་མ་མཐོང་། མར་ཡང་བཞུ།

ལ ཡང་།

བསྱིལ་ཡང་བསྱིལ། བསྱིལ་ཡང་གོན་པ་མ་གོན།  དབྱངས་གསལ་

ཡང་སྦངས།

འ

འང་

དང་

ཡང་།

དགའང་དགའ། དགའ་ཡང་དགའ།  དགའང་མ་ཐོབ། དགའ་

ཡང་མ་ཐོབ། ཀུན་དགའང་སླེབས། ཀུན་དགའ་ཡང་སླེབས།

མཐའ་

མེད་

འང་

དང་

ཡང་།

སྐྱོའང་སྐྱོ། སྐྱོ་ཡང་སྐྱོ། སྐྱོའང་འཛུམ་བསྟན། སྐྱོ་ཡང་འཛུམ་བསྟན། 

སློབ་གྲྭའང་བཙུགས། སློབ་གྲྭ་ཡང་བཙུགས།
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༡༩  རྒན་སྡུདབ  

སྦློང་ཚན།

དང་པོབ དི་བར་ལན་ཐོབསབ

༡. གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་རྒྱན་སྡུད་ཟེར།

༢. རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་ཚིག་ཕད་གང་དང་གང་རེད་དམ།

༣. རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་སྒ་ཡྱི་སྦོར་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ།

གཉིས་པབ བར་སོང་ནང་རྒན་སྡུད་ཀི་ཕྲད་གང་འོས་རྱེ་སྐོངསབ

བཤད་ དོན་མ་གོ གོ་ ལག་ལེན་མ་བསྟར།  

སོང་ མ་བསླེབས། བསྩལད་ མ་བངས།  

ནམ་མཁའ་ སྔོ། སློབ་སྦོང་ཡག་ སྤྱོད་པ་ངན།  

ཁ་ ཚིག བཀག་ ཤོར། 

དགའ་ དགའ། རྱིང་ རྱིང་།

ཆར་ བབས། ཕུལ་ མ་བཞེས།

སན་ སན། མཛེས་ མཛེས།

བཏབ་ མ་སྐྱེས།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

ཨ་བ་ཞྱིག་དང་འཕྱི་བ་ཞྱིག་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་བཞད་པའྱི་སང་ཐང་ཞྱིག་ཏུ་

འཚོ་བཞྱིན་ཡདོ།  ཁོ་གཉྱིས་ཆུང་དུས་ནས་མཉམ་འགྲ་ོམཉམ་སོད་བྱས་པས་

ཕན་ཚུན་ཧ་ཅང་མཛའ་ཞྱིང་བརྩེ།  སང་ཐང་དེར་རྩྭ་ཆུ་འཛོམས་པོ་ཡོད་

པས་ས་ཆ་གཞན་དུ་རྩྭ་ཆུ་འཚོལ་བར་འགྲོ་མྱི་དགོས་ལ།  སོག་ལ་འཚེ་བ་

བྱེད་པའྱི་གཅན་གཟན་སོགས་ཀྱི་འཇྱིགས་པ་ཅྱི་ཡང་མེད་པས་འགྲེ་ལོག་

བརྒྱབ་སྟེ་ཁུང་བུ་དེར་སྒྱིད་ལུག་པའྱི་ངང་བསད།

ཉྱིན་ཞྱིག་གྱི་མཚན་མོར་ཆར་པ་ཅུང་ཞྱིག་བབས། ཁུང་བུའྱི་ནང་དུ་ཆུ་

འཛུལ་ནས་སོད་མ་ཐུབ་པས། ཁོ་གཉྱིས་ཕྱི་རོལ་གྱི་རྩྭ་གསེབ་ཏུ་སོད་དགོས་

བྱུང་།  འཕྱི་བས་“གྲོགས་པོ་ཨ་བ་ལགས།  ངེད་གཉྱིས་སང་ཉྱིན་རྱི་ཡྱི་སང་

སློབ་ཚན་

༢༠
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༢༠ ལྱེ་ལོ་ཅན་གི་་་བབ  
ལ་གནས་སོས་ན་མ་གཏོགས།  དྲག་ཆར་བབས་ཚེ་ངེད་གཉྱིས་ཀྱི་སོག་

ལའང་ཉེན་ཁ་འདུག”ཟེར་བས། ཨ་བས་ཀང་“གྲོགས་ཁོད་ཀྱིས་བཤད་པ་

བདེན་པ་རེད།  དེ་ལྟར་བྱའ་ོ”ཞེས་མོས་མཐུན་བྱས།

ཞོགས་པའྱི་ཉྱི་འོད་སང་ཐང་དུ་འཕོས་པ་ན། ལང་མདོག་གྱི་རྩྭ་ཐང་

ཡྱིད་དུ་འངོ་ཞྱིང་བྱ་བྱྱིའུ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐད་སན་རྣ་བར་འཇེབས།  སྐབས་

དེར་འཕྱི་བས་“གྲོགས་ཨ་བ་ལགས། ད་ངེད་གཉྱིས་ཁུང་བུ་འབྲུ་རུ་འགྲོ་

”ཟེར་སྐབས། ཨ་བ་སྒྱིད་ལུག་པའྱི་ངང་“ང་ད་དུང་ཅུང་ཟད་ཉལ་འདོད་

པས།  ཁེད་རང་སྔོན་ལ་ཕེབས་”ཞེས་བཤད།

ཡང་དགོང་མོ་ཞྱིག་ལ། གོ་བུར་དུ་ནམ་མཁར་སྤྱིན་ནག་འཁྱིགས་

ཤྱིང་།  འབྲུག་སྐད་ལྡྱིར་ལྡྱིར་གྲགས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག  ཆར་པ་ཤག་ཤག་

ཏུ་བབས་པས་འཕྱི་བ་རྱི་སང་དུ་རང་གྱིས་བྲུས་པའྱི་ཁུང་བུའྱི་ནང་དཀའ་

ངལ་ཅྱི་ཡང་མེད་པར་སྐྱྱིད་པོའྱི་ངང་བསད།  ཨ་བ་རྩྭ་གསེབ་ཏུ་འདར་སྱིག་

སྱིག་ངང་སོད་དགོས་བྱུང་བས།  འུ་ཐུག་སྟེ།  “སང་ཉྱིན་གྲོགས་འཕྱི་བའྱི་

སར་ངེས་པར་དུ་གནས་སོ་རྒྱུ་ཡྱིན་”ཞེས་ཆྱིག་ལབ་བྱས།

ཕྱི་ཉྱིན་ཉྱི་མ་སེར་ལམ་ལམ་ཤར་ཞྱིང་། ནམ་མཁའ་སྔོ་ཞྱིང་དྭངས་ལ། 

སྤྱིན་པ་ལག་མཐྱིལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་མཐོང་བས། ཨ་བས། “སང་ཉྱིན་

སོང་ན་འགྲྱིག་ག  སང་ཉྱིན་སོང་ན་འགྲྱིག་ག་”ཟེར་ནས་དེ་ལྟར་ཉྱི་མ་རེ་
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

རེ་བཞྱིན་ཕར་འགངས་བྱས། 

ཉྱིན་ཞྱིག་གྱི་མཚན་མོར་སླར་ཡང་ནམ་མཁར་གོག་ཞགས་འཁྱུག་

ཅྱིང་། འབྲུག་སྐད་ཀྱིས་གནམ་ས་འདར་ཤྱིག་ཤྱིག་བྱས།  སྤྱིན་ནག་གྱི་

གསེབ་ནས་དྲག་ཆར་ཆུ་བོ་བཞྱིན་བབས་པས།  ཁོས་“སང་ཉྱིན་ངེས་པར་

དུ་གནས་སོ་...”  ཞེས་སྐད་ཆ་མཇུག་རོགས་ལངོ་མེད་པར་ཆུ་ལགོ་བརྒྱུགས།  

ཁོ་སྐབས་རེར་ཆུ་ཁར་གཡེངས་ཤྱིང༌།  སྐབས་རེར་གཏྱིང་དུ་འཐྱིམ་བཞྱིན་

ཆུས་ཁེར་རོ།  །

ལྡེའུ།

 f མ་བསྒྱིལ་རྱིལ་རྱིལ། མ་བརར་རྣོན་པོ།  

 f གཡུ་ཡྱི་སམ་ཆུང་། ཤའྱི་ལྡེ་མྱིག

 f འགྲོ་མྱི་ཤེེས་མ་མོ་སུག་བཞྱི་མ།

ལན།

 f ནས་སམ་འབྲུ།

 f སྱི་པན།

 f ཕྱི་རྔ།

ལེའུ་གློང་ན་ཡློད། ༥༠

ལན་ཤེས་འདློད་ན། ༡༤༨  
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༢༠ ལྱེ་ལོ་ཅན་གི་་་བབ  

དང་པོབ  ཁོད་ཀིས་མཐུན་སྦོར་ག་ཚོད་བྱེད་ཐུབ་བམབ

རླུང་བུ་

ཉྱི་མ་སེར་

འབྲུག་སྒ་

ལུས་པོ་

གནམ་ས་

ཆར་པ་

ཆུ་བོ་

ལྡྱིར་ལྡྱིར་དུ་

འུར་འུར་དུ་

ཤག་ཤག་ཏུ་

ཤང་ཤང་དུ་

ལྷང་ལྷང་དུ་

ལྷུང་ལྷུང་དུ་

འདར་སྱིག་སྱིག་

འདར་ཤྱིག་ཤྱིག་

ལམ་ལམ་

སྱིལ་སྱིལ་དུ་

སྱིམ་སྱིམ་དུ་

འབབ།

གྲགས།

ཤར།

བཞུར།

ལྡང་།

བྱས།

སྦློང་ཚན།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

གཉིས་པབ  སྒ་དོན་ངྱེས་པ་བས་ནས་དཔོད་བིས་ཐོངསབ

རྩྭ་སྣ་ཆུ་སྣ་འཛོམས། མཉམ་འགྲོ་མཉམ་སོད། འགྲེ་ལོག་བརྒྱབ།

གཅན་གཟན་གྱི་འཇྱིགས་པ། རྩྭ་གསེབ་ཏུ་འཛུལ། གོག་ཞགས་འཁྱུགས། 

སྒྱིད་ལུག་པའྱི་ངང་བསད། ཁུང་བུ་འབྲུ། དྲག་ཆར་རླུང་འཚུབ་བརྒྱབ།

ནམ་མཁར་སྤྱིན་ནག་འཁྱིགས། སྤྱིན་པ་ལག་མཐྱིལ་ཙམ་ཡང་མེད།

སྐབས་རེར་ཆུ་ཁར་གཡེངས། སྐབས་རེར་གཏྱིང་དུ་ཐྱིམ།

གསུམ་པབ  བར་སོང་སྐོངསབ

 ཀ  རྒན་ཚིག

འབྲུག་སྐད་ དུ་གྲགས།

ཉྱིན་ཞྱིག་གྱི་མཚན་མོར་ཆར་པ་ ཏུ་བབས།

རྩྭ་གསེབ་ཏུ་འདར་ ངང་སོད་དགོས་བྱུང་།

ཕྱི་ཉྱིན་ཉྱི་མ་ དུ་ཤར།

འབྲུག་སྐད་ཀྱིས་གནམ་ས་འདར་ བྱས།

 ཁབ  མིང་ཚིག

ད་ངེད་གཉྱིས་ བརྐོ་རུ་འགྲོ།

གྲོགས་འཕྱི་བའྱི་སར་གནས་སོ་རྒྱུ་ཡྱིན་”ཞེས་ བྱས།
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༢༠ ལྱེ་ལོ་ཅན་གི་་་བབ  

 ག  བ་ཚིག

སོག་ལ་ བྱེད་པའྱི་གཅན་གཟན་སོགས་མེད།

ཞོགས་པའྱི་སྐྱ་རེངས་ཤར་ཏེ་ཉྱི་འོད་རྩྭ་ཐང་དུ་ ན།

ད་ངེད་གཉྱིས་ཁུང་བུ་ རུ་འགྲོ།

བཞི་པབ  འབྱེལ་ཡོད་བཞིན་གསམ་གི་མིང་ཚིག་དག་སོང་ཆར་འགྱེངས་རྒྱུབ

སྐར་ཆ།  ཏྱིལ་འབྲུ། ལག་མཐྱིལ། ཕ་མོ། ཐྱིགས་པ། ཁམ་གང་། ཁོར་བ་གང་། ཁབ་

སྐུད།  རྟ་རྔ།  སྤུ།

རེ་བ་

ཙམ་ཡང་མེད།

ཆུ་  

རླུང་ 

བདེ་བ་ 

ཟས་

རྩམ་པ།

ས་ཆ་

རྒྱུ་ནོར་

འདོ་

དུས་ཚོད་
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

ལྔ་པབ   དི་བར་ལན་ཐོབསབ

1. གྲོགས་པོ་ཨ་བ་ལེ་ལོ་ཅན་ཡྱིན་པ་གང་གྱིས་མཚོན་ནམ།

2. གྲོགས་པོ་འཕྱི་བ་སོག་ལས་ཐར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ནམ།

3. གྲོགས་པོ་ཨ་བས་ལེ་ལོ་བྱས་པར་མཇུག་འབས་ཅྱི་བྱུང་ངམ།

4. སྒྲུང་ཐུང་འདྱིའྱི་བརོད་བྱ་གཙོ་བོ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།
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༢༡ ལག་བཅསབ  

ཚིག་ཕྲད།

ཏེ་དེ་སྟེ་གསུམ་ལྷག་བཅས་ཏེ།  །

ཞེས་པ་ནྱི། ཏེ་དེ་སྟེ་གསུམ་ནྱི་བསྟན་བྱའྱི་དོན་ལྷག་མ་འདྲེན་པའྱི་ཕད་ཡྱིན་

པས་ན་ལྷག་བཅས་ཟེར་རོ། །

སྦློར་ཚུལ།

ན་ར་ལ་ས་དྲག་མཐར་ཏེ༷།  །

ད་དེ༷་ག་ང་བ་མ་འ།  །

མཐའ་མེད་རྣམས་ལ་ས་སྟེ༷་འཐོབ།  །

ཞེས་པ་ནྱི། རེས་འཇུག་ན་ར་ལ་ས་དང་། ད་དྲག་གམ་ཡང་འཇུག་ད་ཡྱི་

མཐའ་ལ་ཏེ༷་ཐོབ་པ་དང་། རེས་འཇུག་ད་ཡྱི་རེས་སུ་དེ༷། རེས་འཇུག་ག་ང་བ་

སློབ་ཚན་

༢༡
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

མ་འ་དང་།  མཐའ་མེད་དམ་རེས་འཇུག་མེད་པའྱི་རེས་སུ་ས་མགོ་ཡོད་

པའྱི་སྟེ༷་འདྱི་འཐོབ་པ་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་དོན་ནོ། །

རེས་འཇུག ཕད། དཔེར་བརོད།

ན་

ཏེ།

སློབ་གྲྭར་ཕྱིན་ཏེ༷་སློབ་སྦོང་བྱེད།  

ར་ དམྱིགས་སུ་བཀར་ཏེ༷་བོད་ཡྱིག་སྦོངས། 

ལ་ གཉྱིད་ཉལ་ཏེ༷་རྱི་ལམ་བཏང་། 

ས་ སློབ་སྦོང་བྱས་ཏེ༷་ཤེས། 

ད་དྲག ཡོན་ཆབ་ཕུལད་ཏེ༷་ཕག་འཚལ། 

ད་ དེ། ས་ལ་བསད་དེ༷་ཡྱི་གེ་བྱིས། 

ག་

སྟེ།

ལམ་ཁ་བཀག་སྟེ༷་འགྲོ་མ་བཅུག

ང་ འགེངས་ཤོག་བཀང་སྟེ༷་ཕུལ།

བ་ མེ་ཏོག་བཏབ་སྟེ༷་སྐྱེས།

མ་ དཔའ་ཞུམ་སྟེ༷་བསད།

འ་ སེམས་དགའ་སྟེ༷་གླུ་གཞས་བཏང་།

མཐའ་མེད་ ཁ་ཚ་སྟེ༷་ཆུ་འཐུང་།
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༢༡ ལག་བཅསབ  

ཤེས་ བཤད།

ཐོབ་ དགའ།

བཏེགས་ བཀགས། 

སྩལད་ ཕྱིན།

དགའ་ མཆོངས།

བཅག་ བཞག

བསད་ འབྱི།

བསམ་ བཤད། 

བསྡུས་ བཞག

ཚ་ ངུས།

ར་བཟྱི་ འཁོར།

མེ་འབར་ དུ་བ་འཕྱུར།

ཡོས་བརྔོས་ ཟ།

བཅུག་ བཞག

འཕངས་ ཕོག

བཤད་ ཉན།

ཉན་ གོ

བཏབ་ སྐྱེས།

ཞུམ་ བསད། 

འཕར་ འགྲོ།

དབལ་ སྦར། 

དྲས་ བཙེམས།

ཕྱིནད་ སླེབས།

རང་སྦོང་བྱས་ ནང་དུ་ཕྱིན།

ཁ་ལག་བཟས་ འགྲངས།

རོ་རུབ་བརྒྱབ་ ཕུད།

སྦློང་ཚན།

དང་པོབ  བར་སོང་ནང་ལག་བཅས་ཀི་ཚིག་ཕྲད་ཁ་སྐོངསབ
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

ཕར་འཐེན་ རྔ་མའྱི་སྣེ་ཆད།

དངས་སྐྲག་སྐྱེས་ སྐད་བརྒྱབས།

སྒོ་གུར་ཕུབ་ གར་འཁབ།

གཉིས་པབ  དི་བར་ལན་བིསབ

༡།  ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕད་གང་དག་ཡྱིན་ནམ།

༢།  ད་དྲག་ཅེས་པའྱི་དོན་ཅྱི་ཡྱིན་ནམ།

༣།  མཐའ་མེད་རྣམས་ལ་ས་སྟེ་འཐོབ་ཅེས་པའྱི་དོན་གང་རེད་དམ།
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༢༢ བིས་པ་གགང་དང་བ  

སློབ་ཚན་

༢༢

གནའ་སྔ་མོར་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ལ།  རྒྱལ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་རྱིག་པ་གསལ་

ཞྱིང་འབངས་ལ་བྱམས་སེམས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས།  འབངས་རྣམས་ཀྱིས་

ཀང་ཁོང་ལ་ཤྱིན་ཏུ་བཀུར་ཞྱིང་བརྩྱི།  ཡྱིན་ན་ཡང་།  ཡྱིད་ཕངས་པ་ཞྱིག་

ལ་རྒྱལ་པ་ོདགུང་ལ་ོབགྲེས་ནའང་།  སས་སས་མ་ོགཅྱིག་ཀང་མ་བྱུང་།  རྒྱལ་

པོས་དོན་དེར་སེམས་ཁལ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།

ཉྱིན་ཞྱིག  རྒྱལ་པོས་ཐབས་ཤྱིག་རེད་པ་སྟེ།  བོན་པོ་རྣམས་བོས་ནས་

སྨྲས་པ།  ངས་རྒྱལ་ཁོངས་ནས་བྱྱིས་པ་གཞུང་དྲང་བ་ཞྱིག་བདམས་ཏེ།  རང་

གྱི་བུ་ཚབ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར།  རྒྱལ་པོས་བོན་པོ་དག་ལ་མེ་ཏོག་གྱི་ས་བོན་

ཐུམ་བུ་འགའ་བྱྱིན་ནས།  རྒྱལ་ཁོངས་ཀྱི་བྱྱིས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མེ་ཏོག་གྱི་

ས་བོན་རེ་སྟེར་དུ་བཅུག་ཅྱིང་།  ས་བོན་འདྱི་བཏབ་ནས་ཟླ་གཉྱིས་ནང་
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

སུའྱི་མེ་ཏོག་ཡག་ཤོས་བཞད་པ།  དེ་ནྱི་ངའྱི་རྒྱལ་སྱིད་སྐྱོང་མཁན་ཡྱིན་ཞེས་

ཁབ་བསྒགས་བྱས།

བྱྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མེ་ཏོག་གྱི་ས་བོན་དེ་བཏབ་ནས།  ཆུ་འདྲེན་པ་

དང་།  ལུད་བརྒྱག་པ།  ཡུར་མ་ཡུར་བ་ལ་སོགས་པའྱི་མེ་ཏོག་གསོ་བའྱི་ལས་

ལ་འབད་ཅྱི་ཐུབ་བྱས།

མྱིང་ལ་དྲང་པོ་ཟེར་བའྱི་བྱྱིས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེས་ཀང་མེ་ཏོག་བཏབ་

ནས་གཉརོ་སྐྱོང་གང་བཟང་བྱས།  ཉྱི་མ་རེ་རེ་བཞྱིན་འདས་ཏེ་ཟླ་གཅྱིག་

འགོར་ཡང་།  ཁོའྱི་ར་བུམ་ནང་གྱི་མེ་ཏོག་ལ་མྱུ་གུ་མ་འབུས།
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༢༢ བིས་པ་གགང་དང་བ  
དུས་བཀག་རོགས་པ་དང་།  རྒྱལ་པོ་མེ་ཏོག་ལ་བལྟ་བར་ཕེབས།  བྱྱིས་

པ་ཚང་མས་ལྭ་བ་གསར་པ་གོན།  ལག་ཏུ་མེ་ཏོག་འདབ་མ་ལྷུག་པོར་གྲོལ་

བའྱི་ར་བུམ་རེ་ཁེར་ནས།  རྒྱལ་པོའྱི་ཕོ་བང་གྱི་མདུན་ཐང་དུ་གྲལ་བསྒྱིགས།

བྱྱིས་པ་རེ་རེའྱི་མདུན་དུ་འགྲོ་བའྱི་དུས་རྒྱལ་པོའྱི་གདོང་ལ་སྐྱོ་སྣང་གྱི་

ཉམས་ཤྱིག་ཤར།  རྒྱལ་པོས་གྲལ་གྱི་མཇུག་ཏུ་ར་བུམ་སྟོང་པ་ཞྱིག་བཟུང་ནས་

ལངས་ཡོད་པའྱི་བུ་དེ་མཐོང་།  རྒྱལ་པོ་ཁོའྱི་མདུན་དུ་སོང་ནས་དགའ་སོྤ་

དང་བཅས།  ཁོད་ཀྱིས་ར་བུམ་སྟོང་པ་ཞྱིག་ཁེར་ནས་ཡོང་དོན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེས་

དྲྱིས་པ་ན།  བུ་དེས་ཁོས་མེ་ཏོག་བཏབ་ནས་ཇྱི་ལྟར་གསོ་སྐྱོང་བྱས་ཀང་མྱུ་གུ་

མ་འབུས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞུས།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

རྒྱལ་པ་ོདགའ་ནས་བུ་དྲང་པའོྱི་ལག་པར་འཇུས་ཏེ།  སྐད་ཆེན་པསོ་འདྱི་

ནྱི་གཞུང་རྒྱུད་དྲང་བས་ངའྱི་བུ་ཚབ་བྱའ་ོཞེས་ཟེར།

བྱྱིས་པ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།  ཁེད་ཀྱིས་བྱྱིས་པ་ལག་

སྟོང་དེ་བུ་ཚབ་བྱེད་དོན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེས་དྲྱིས་པར།  རྒྱལ་པོས་ངས་ཁོད་ཚོར་

བྱྱིན་པའྱི་ས་བོན་དེ་ནྱི་བརྔོས་མ་ཡྱིན་པས།  མྱུ་གུ་སྐྱེ་མྱི་སྱིད་ཅེས་བཤད་པ་

ན།  ཁོང་རྣམས་ངོ་ཚ་ནས་མགོ་བོ་བསྒུར་ཏེ་བསད་དོ།  །
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༢༢ བིས་པ་གགང་དང་བ  

སྦློང་ཚན།

སྤི་བཤད།

(སློབ་ཚན་འདྱི་ནྱི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཚོ་བ་ལ་སྦར་ནས་ཇྱི་བཞྱིན་བརོད་པའྱི་རོྩམ་ཐུང་ཞྱིག་འབྱི་ཐུབ་པའྱི་དགོས་

དམྱིགས་བཟུང་སྟེ་གོ་སྒྱིག་བྱས།  སློབ་ཚན་འདྱིའྱི་སྦོང་ཚན་ནྱི་དགེ་རྒན་རང་ངོས་ནས་བཀོད་སྒྱིག་གནང་རོགས།)

1. སྦོང་ཚན་རྣམས་སློབ་ཚན་འདྱི་རང་གྱི་སྦོང་བརར་ཡྱིན་དགོས།

2. སྦོང་བརར་ཚང་མ་སྐད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་ལ་དམྱིགས་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་དགོས།

3. སྦོང་བརར་གྱི་བྱེད་ཐབས་ཚང་མ་འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་སློབ་མའྱི་བོ་དང་འཚམ་པ་

ཡྱིན་དགོས།

4. སློབ་ཚན་འདྱིའྱི་སྒོམ་གཞྱི་ལས་འདས་ནས་སྦོང་ཚན་བཀོད་སྒྱིག་བྱེད་ཆོག་ཀང་།

དེ་ནྱི་དངོས་ཤུགས་ཅྱི་རྱིགས་ནས་སློབ་ཚན་འདྱིའྱི་སྦོང་བརར་དུ་སོང་བའམ།  ཇྱི་

བཞྱིན་བརོད་པའྱི་རོྩམ་ཡྱིག་ཅྱིག་འབྱི་རྒྱུའྱི་སྦོང་བརར་དུ་སོང་བ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་

ཡྱིན་དགོས།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

དཔེ་མཚོན་འགེལ་བཤད།

࿇ ཚིག་གསར།

ཀ  ཇི་འད་ཞིག་ལ་ཚིག་གསར་ཟྱེར་རམབ

 f བྱ་ཚིག་དང་མྱིང་ཚིག་གང་ཞྱིག་སྔོན་གྱི་སློབ་དེབ་རྱིམ་པའྱི་ནང་མེད་པ།

 f སྔོན་གྱི་སློབ་དེབ་རྱིམ་པའྱི་ནང་ཡོད་ཀང་གོ་རྒྱུ་མྱི་འདྲ་བ།

 f གོ་རྒྱུ་འདྲ་ནའང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ།

 f ཡང་ན་སློབ་ཚན་དེ་སྦང་བར་ངེས་པར་དུ་ཤེས་དགོས་པ།

 གོང་གསལ་གྱི་ཁད་ཆོས་ལྡན་པའྱི་མྱིང་ཚིག་ལ་ཚིག་གསར་ཞེས་ངོས་འཛིན་བྱ་ཆོག

ཁབ  ཚིག་གསར་གི་བ་འགུལབ

 x ཚིག་གྲོགས་འཚོལ་རྒྱུ།  (གཙོ་བོ་མྱིང་ཚིག)

 x ཚིག་སྒྲུབ་བཟོས།  (གཙོ་བོ་བྱ་ཚིག)

 x ཡང་ཡང་ཀོག་འདོན་བྱེད་རྒྱུ།

 x དཔོད་བྱིས་གཏོང་རྒྱུ།

 x ཚིག་འགྲེལ་བྱེད་རྒྱུ།

 x གོ་དོན་ཉེ་བའམ་གཅྱིག་པ་འཚོལ་རྒྱུ།

 x ལྡོག་ཕོགས་འབྱི་རྒྱུ།

 གོང་གསལ་བྱ་འགུལ་གྱི་སྦོང་བརར་བྱེད་ཐུབ།
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༢༢ བིས་པ་གགང་དང་བ  
ག  ཚིག་གསར་སྦོང་བརྡར་བས་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡོད་དམབ

 & མྱིང་ཚིག་གསོག་འཇོག་ཐུབ་པ།

 & དག་ཆ་བོ་ངེས་ཡོང་བ།

 & སློབ་ཚན་གྱི་ནང་དོན་ཤེས་པར་ཕན་པ།

 & འབྱི་ཀོག་གྱི་རང་གཞྱི་འཛུགས་ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད།

སློབ་ཚན་གང་ཞྱིག་གྱི་སྦོང་ཚན་རོྩམ་སྒྱིག་བྱེད་སྐབས་ཚིག་གང་ཞྱིག་ཁ་གསལ་དགོས་དང་།  མྱི་

དགོས།  ཅྱི་སྟེ་དགོས་ན་སོྦང་ཚན་གྱི་རྱིགས་གང་ཞྱིག་བཀོལ་དགོས་པ་དང་།  དེ་བྱ་ཐབས་གང་

ཞྱིག་སྤྱོད་དགོས་པ།  སློབ་ཚན་གྱི་སྔོན་རེས་དང་།  སོྦང་ཚན་ནང་ཁུལ་གྱི་སྔོན་རེས་གང་ཞྱིག་

འཇོག་དགོས་པ་སོགས།  སློབ་ཚན་དེའྱི་དགོས་མཁོ་རང་ལ་བསྟུན་དགོས་པ་ལས།  དེ་མྱིན་དང་པོ་

ནས་སོྦང་ཚན་གཏན་འབེབས་བྱེད་པ་དང་།  སླབོ་ཚན་གྱི་དགསོ་མཁོ་ལ་འབེལ་མེད་ཡྱིན་ཚེ།  སོྦང་

ཚན་གང་དེ་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད་པ་ཆགས་སྱིད།

མདོར་ན་སྦོང་ཚན་ནྱི་སློབ་ཚན་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འགྲུབ་པའྱི་སྦོང་བརར་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས།

སྦློང་ཚན།

གོང་དུ་ཚིག་གསར་གཅྱིག་པུ་དཔེ་བསྟན་པ་བཞྱིན་གཤམ་དུ་སྦོང་ཚན་དག་བསམ་

གཞྱིག་བྱས་ནས་དགེ་རྒན་གྱིས་སོྦང་ཚན་བཀོད་སྒྱིག་བྱེད་དགོས།  སྦོང་ཚན་གང་

ཞྱིག་དགོས་པ་དང་།  གང་ཞྱིག་མྱི་དགོས་པ།  ཇྱི་ལྟར་བྱེད་དགོས་མྱིན་སོགས་གོང་དུ་

ཞུས་པ་བཞྱིན་སློབ་ཚན་གྱི་དགོས་མཁོ་ལ་བལྟ་དགོས།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

࿇ ཚིག་གསར།

࿇ འགྲྱིག་ནོར་གྱི་རྟགས་རྒྱག་རྒྱུ།

࿇ བར་སྟོང་འགེང་རྒྱུ།

࿇ མཐུན་སྦོར་བྱ་རྒྱུ།

࿇ ཀོག་འདོན་བྱེད་རྒྱུ།

࿇ བཤུ་འབྱི་བྱེད་རྒྱུ།

࿇ བསྡུས་འབྱི་བྱེད་རྒྱུ།

࿇ བཅོས་འབྱི་བྱེད་རྒྱུ།

࿇ འགྲེལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ།

࿇ མཐུན་སྦོར་བྱས་ཏེ་ཚིག་སྒྲུབ་བཟོ་རྒྱུ་སོགས།

࿇ ཚིག་འཁྲུགས་པ་རྣམས་སྒྱིག་རྒྱུ།  Jumble words

࿇ བརོད་དུམ་འཁྲུགས་པ་སྒྱིག་རྒྱུ།  Jumble sentences

࿇ དྲྱི་བ་བསྐུལ་རྒྱུ།

࿇ མྱིང་ངམ་ཚིག་དུམ་སློབ་ཚན་ནས་འཚོལ་རྒྱུ།
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༢༣ ཚིག་ཕྲད་ཞིང་སོགསབ  

ལོན་དབང་ལས།

ཚིག་ཕད་ཞྱིང་སོགས་ང་ན་མ།  །

འ་དང་ར་ལ་མཐའ་མེད་མཐར།  །

ཞྱིང་ཞེས་ཞེ་འ་ོཞེ་ན་ཞྱིག  །

ཅེས་རེས་འཇུག་ང་ན་མ་འ་ར་ལ་དྲུག་དང་།  མཐའ་མེད་བཅས་ལ་ཚིག་

ཕད་ཞྱིང་།  ཞེས།  ཞེ་འ།ོ  ཞེ་ན།  ཞྱིག་སྦོར་དགོས །  དཔེར་ན།

གཞས་བཏང་ཞྱིང་བོ་འཁབ།

མྱི་ཞྱིག་སླེབས་སོང་ཞེས་ཟེར།

ཅྱི་མཐོང་ཞེ་ན།

ལྟད་མོ་མཐོང་ཞེའ།ོ

བུ་སྐྱེས་ནས་མྱིང་ཞྱིག་བཏགས།  ལྟ་བུ་དང་།

སློབ་ཚན་

༢༣
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

 ཡང་།  ག་ད་བ་དང་ད་དྲག་མཐར།  །

  ཅྱིང་ཅེས་ཅེ་འ་ོཅེ་ན་ཅྱིག །

ཅེས་རེས་འཇུག་ག་ད་བ་གསུམ་དང་།  ད་དྲག་གམ་ཡང་འཇུག་ད་བཅས་

ལ་ཚིག་ཕད་ཅྱིང་།  ཅེས།  ཅེ་འ།ོ  ཅེ་ན།  ཅྱིག་སྦོར་དགོས།  དཔེར་ན།

སྤྱོད་ལམ་ལེགས་ཉེས་བརྟག་ཅྱིང་དཔད།

ཕ་མས་གུང་སེང་དུ་ཤོག་ཅེས་ཟེར།

སུ་འདུག་ཅེ་ན།

དགྲ་བོ་འདུག་ཅེའ།ོ

དགྲ་ལ་དམག་ཅྱིག་བརྒྱབ།  ལྟ་བུ་དང་།

ཡང་ᨎ

ས་མཐར་དམྱིགས་བསལ་ཞེས་མ་གཏོགས།  །

ཤྱིང་ཤྱིག་ཤེ་འོ་ཤེ་ན་འཐོབ།  །

ཅེས་རེས་འཇུག་སའྱི་རེས་སུ་ཤེས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་དམྱིགས་བསལ་ཞེས་འབྱི་

དགོས།  དཔེར་ན།

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡྱི་གེར་བྱིས་ཞེས་ཟེར།  ལྟ་བུ་དང་།

དེ་མྱིན་ཤྱིང་།  ཤྱིག  ཤེ་འ།ོ  ཤེ་ན་སྦོར་དགོས།  དཔེར་ན།

ལྟད་མོ་བལྟས་ཤྱིང་མཐོང་།
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༢༣ ཚིག་ཕྲད་ཞིང་སོགསབ  
        ཕ་མར་གྲོས་ཤྱིག་དྲྱིས་ནས་ཐག་བཅད།

   ཤོག་བུ་ཉོས་ཤེའོ།

   ཅ་ལག་ཉོས་ཤེ་ན་གང་ཉོའམ།  ལྟ་བུའ།ོ  །

རེས་འཇུག་གཞན་ལའང་རྱིགས་འགྲེའ།ོ  །
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

མྱི་ཡྱིན་ གཏམ་ཤོད།

མྱི་ཡྱིན་ །

སུ་ཡྱིན་ ཟེར། 

བོ་ཁོག་ཡོད་ །

ཡོད་ གང་ཡོད།

མཛེས་ །

ལྟད་མོ་ མཐོང་།

སྒྲུང་སན་ རྱིང་།

དཔའ་བོ་རེད་ ཟེར།

རྒྱོབ་ ཟེར།

སྤད་ ལེན།

རྒྱུགས་ ཟེར།

ཐོས་ སྨོས་དང་།

ལྟོས་ བསྐུལ།

སྦློང་ཚན།

དང་པོབ  བར་སོང་ིམས་སུ་ཚིག་ཕྲད་ཞིང་སོགས་ཁོངསབ

གཉིས་པབ  གསམ་གསལ་དི་བ་ིམས་ལན་ཐོབསབ

༡)  ཚིག་ཕད་ཞྱིང་སོགས་ལ་ཕད་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།

༢)  ཚིག་ཕད་ཞྱིང་སོགས་ལྔ་པོ་རེས་འཇུག་གང་དང་གང་ལ་སྦོར་དགོས་སམ།

༣)  ཚིག་ཕད་ཅྱིང་སོགས་ལྔ་པོ་རེས་འཇུག་གང་དང་གང་ལ་སྦོར་དགོས་སམ།

༤)  ཚིག་ཕད་ཤྱིང་སོགས་བཞྱི་པོ་རེས་འཇུག་གང་དང་གང་ལ་སྦོར་དགོས་སམ།
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༢༤ སོ་བོས་བསད་པའི་གཏམ་རྒྱུདབ  

རྒྱང་ལྟ།	 འབྲུག་སྒྲ།	 ལོ་ཏོག

སོན་ཐགོ	 བརྔ་བསྡུ།	 ཁང་རྩེག

ཞིང་ཁམས།	 ཡུལ་གྲུ།	 ཆིག་ལབ།

ངས་སོ་བོ་ལགས་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཐོས་པ་ནྱི།  བོད་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱི་བྱང་ཕོགས་

སུ་ཡདོ་པ་དང་།  གངས་རྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའྱི་ལྷ་ཡྱི་ཞྱིང་ཁམས་ལྟ་བུ་

ཞྱིག་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ་རེད།

 གཟའ་ཉྱི་མའྱི་ཉྱིན་ཞྱིག་ལ་ང་དང་།  རགོས་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱང་གྱི་

རྱི་མགོར་འཛེགས་ཏེ།  བདོ་ལ་རྒྱང་ལྟ་ཞྱིག་བྱེད་པར་ཕྱིན།

 རྱི་རྩེར་སླེབས་པ་དང་།  ང་ཚོས་ཕོགས་བཞྱི་ལ་རྒྱང་ལྟ་རེ་བྱས།  ཤར་

སློབ་ཚན་

༢༤
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

ཕོགས་ལ་ལྟ་དུས་སྤྱིན་ནག་ལང་ལོང་དུ་འཁྱིགས་པ་མ་ཟད།  གོག་དམར་

དང་བཅས་འབྲུག་སྒ་འུར་འུར་དུ་ལྡྱིར་བས་ང་འཇྱིགས་ཡེར་བ་ཞྱིག་བྱུང་།

 ལྷོ་ཕོགས་ལ་ལྟ་དུས་འབས་ཞྱིང་གྱི་ལོ་ཏོག་རྣམས་སེར་ཐྱིང་ཐྱིང་དུ་

སྨྱིན་པ་དང་།  ཞྱིང་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་རང་གྱི་སྟོན་ཐོག་བརྔ་བསྡུ་བྱེད་

བཞྱིན་པ་དེས་ང་ལ་ཞྱི་བདེ་དང་།  རང་དབང་གྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སྦྱིན་བྱུང་།

 ནུབ་ཕོགས་ལ་ལྟ་དུས་ཁང་རྩེག་མཐོ་བ་དང་།  འཕྲུལ་འཁོར་ཕར་

འགྲོ་ཚུར་འངོ་མང་བ།  མྱི་རྣམས་བེལ་བ་ཆེ་བའྱི་རྣམ་པ་དེས་ང་ལ་སུན་

སྣང་ཞྱིག་སྦྱིན་བྱུང་།
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༢༤ སོ་བོས་བསད་པའི་གཏམ་རྒྱུདབ  
 བྱང་ཕོགས་ལ་ལྟ་དུས་གངས་རྱི་མཐོ་ལ་དཀར་བ་དང་།  གཡུ་ལྟར་

སྔོ་བའྱི་མཚོ་དང་མཚེའུ།  མུ་མཐའ་མེད་པའྱི་རྩྭ་ཐང་སྟེང་རྟག་ཏུ་རྒྱུ་བའྱི་

ནརོ་ལུག་ཁྱུ་དང་ཁྱུས་རྩྭ་ཟ་བཞྱིན་འདུག

 ངའྱི་ཁ་ནས་རང་དབང་མེད་པར་“ངའྱི་ཕ་ཡུལ་བོད།  ཁོད་ནྱི་ལྷ་

ཡྱི་ཞྱིང་ཁམས་ཤྱིག་མྱིན་ནའང་།  མྱི་ཡུལ་འདྱིར་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་ཡུལ་གྲུ་

ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངེས།  ང་དུས་ནམ་ཡང་བདོ་ལ་ལོག་པར་འདདོ་”ཅེས་ངག་

ལས་ཆྱིག་ལབ་ཐལ་བ་མ་ཟད་སོ་བོས་བཤད་པའྱི་གཏམ་རྒྱུད་དེ་དངོས་

གནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིད་ལ་འཁོར།

145



འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

སྦློང་ཚན།

དང་པོབ  ཡང་ཡང་ཀློག་འདོན་བས་ནས་དོན་ངྱེས་པ་བྱེད་དགོསབ

ནག་ལང་ལོང་། ནག་རབ་རྱིབ།

སྒ་འུར་འུར། སྒ་ལྡྱིར་ལྡྱིར།

སེར་ཐྱིང་ཐྱིང་། སེར་ལམ་ལམ།

འཇྱིགས་ཡེར་བ། འདར་སྱིག་སྱིག

རང་རང་། སོ་སོ།

ཁྱུ་དང་ཁྱུ། ཚོ་དང་ཚོ།

གཉིས་པབ  གསམ་གི་ཚིག་དུམ་ིམས་སོབ་ཚན་ནས་འཚོལ་དགོསབ

རྒྱ་གར་གྱི་བྱང་ཕོགས།

ལྷ་ཡྱི་ཞྱིང་ཁམས།

(རང་བྱུང་ཚན་པ།-༡)

ཕོགས་བཞྱིར་རྒྱང་ལྟ་བྱས།

(རང་བྱུང་ཚན་པ།-༣)

རང་དབང་གྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སྦྱིན།

(རང་བྱུང་ཚན་པ།-༤)

ཕར་འགྲོ་ཚུར་འངོ་མང་།

(རང་བྱུང་ཚན་པ།-༥)

མུ་མཐའ་མེད་པའྱི་རྩྭ་ཐང་།

(རང་བྱུང་ཚན་པ།-༦)

ཆྱིག་ལབ་ཐལ།

(རང་བྱུང་ཚན་པ།-༧)
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༢༤ སོ་བོས་བསད་པའི་གཏམ་རྒྱུདབ  
གསུམ་པབ  རི་མོར་བལྟས་ནས་དི་བར་ལན་ཐོབསབ

(ཁེད་ཀྱིས་ཞོགས་པར་ཉྱི་མར་ཁ་གཏད་ན།)

གཡས།

གཡོན།

རྒྱབ།

མདུན།

༡།  ཁེད་ཀྱི་མདུན་ཕོགས་གང་དུ་ཁེལ་ལམ།

༢།  ཁེད་ཀྱི་རྒྱབ་ཕོགས་གང་དུ་ཁེལ་ལམ།

༣།  ཁེད་ཀྱི་གཡས་ཕོགས་གང་དུ་ཁེལ་ལམ།

༤།  ཁེད་ཀྱི་གཡོན་ཕོགས་གང་དུ་ཁེལ་ལམ།
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

ལྔ་པབ  དག་བཅོས་བྱེད་རྒྱུབ

གངས་རྱིས་ཡོངས་སུ་འཁོར།

བཟའ་ཉྱི་མའྱི་ཉྱིན་ཞྱིག

ཕོགས་གཞྱི་ལ་རྒྱང་ལྟ་རེ་བྱས།

རང་ཝང་གྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སྦྱིན།

གཡུ་ལྟར་སྔོ་བའྱི་འཚོ་དང་མཚེའུ།

ལན།

 f སན་མ།  ཚེར་མ།

 f སན་མའྱི་གང་བུ་

ལག་པས་བསལ་བ།

 f ཅོག་ཙེ།

ལེའུ་གློང་ན་ཡློད། ༡༢༢

 f བཟུང་ན་སར་མོ་གང་།  བཏང་ན་ཁང་པ་གང་།

 f ཙན་དན་སོང་པོའྱི་རྩེ་ན། གཡུ་འབྲུག་སྔོན་མོ་

འཁྱུག་འགྲོས་བྱེད།

ལན་ཤེས་འདློད་ན། ༡༥༥  
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༢༤ སོ་བོས་བསད་པའི་གཏམ་རྒྱུདབ  

དམིགས་བསལ་སྦློང་ཚན་

དང་པོབ  དི་བར་ལན་ཐོབསབ

དིས་ལན་འདྱེབས་སྐབས་རྱེྲ་མིག་ལ་བལྟས་ན་ཕན་ཐོགས་སིདབ

༡།  སྤྱང་ཀྱིའྱི་རྣ་བར་ཅྱི་ཞྱིག་བཤད་ཡོད་དམ། 

༢།  ཚོང་པ་དེ་ས་ཆ་གང་ཞྱིག་ཏུ་ཉལ་ཡོད་དམ།

༣།  སྤྱང་ཀྱི་དེའྱི་གཤྱིས་ཀ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།

༤།  རོ་མོས་ཅྱི་ཞྱིག་བསྐུར་གྱི་ཡོད་དམ།

༥།  ཁྱིམ་བདག་གེན་པས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱས་སམ།

༦།  གཟའ་ཉྱི་མའྱི་ཉྱིན་བསམ་གཞྱིག་ཅྱི་ཞྱིག་བྱས་སམ།

༧།  དྲེད་མོང་གྱིས་འཕྱི་བ་ཇྱི་ལྟར་འཛིན་ནམ།

༨།  བུ་གེན་པས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱས་སམ།

༩།  སློབ་དཔོན་བྱྱི་ལས་ཉེས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་བསགས་སམ།

༡༠།  བྱྱིས་པ་གཞུང་དྲང་གྱིས་གང་ཞྱིག་བྱས་སམ།

༡༡།  སོ་བོས་བཤད་པའྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་ནང་དོན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།

གཉིས་པབ  གསམ་གི་བརོད་དུམ་ིམས་རྱེྲ་མིག་གི་གགང་གསུམ་པའི་ནང་འདྱེམས་

སྐོང་བས་རྱེས་གགང་བཞི་པར་མཐུན་སྦོར་བས་ནས་ཚིག་སྒྲུབ་ཆ་ཚང་བ་རྱེ་ཡོང་

ཐབས་གིསབ
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

བོད་དེ་སྐྱྱིད་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་ | རྫུན་དང་གཡོ་སྒྱུ་ | བཀྲ་མ་ཤྱིས་པ་ | 

གོ་མེད་ཚོར་མེད་  |  གཞན་ལ་མགོ་སྐོར་བསླུ་བྱིད་  | ཉལ་ནས་   |

ལས་ཀ་གཅྱིག་བྱེད་དུས་གཅྱིག་བརེད་པར་  |  རང་ཟོག་རང་གྱིས་ |

བོད་པ་ཚང་མས་སློབ་སྦོང་ལ་དོ་སྣང་   |  ཡོད་པ་དེ་མེད་པར་བཟོ་ |

ལས་ཀ་ལ་སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་བགངས་ | དྲྱིན་ལན་ལོག་འཇལ་ | 

༡ སྤྱང་ཀྱི་འྱི་རྣ་བར་ཆོས་བཤད་པ་ལྟར་

མ་བྱེད།

མ་སོད།

མྱི་ཉན།

མ་ཡོང་བ་ཤོག

མ་ཉོ།

བྱེད་དགོས།

བྱེད་མྱི་ཉན།

བྱ་དགོས།

སང་དགོས།

ཞྱིག་ཡྱིན།

༢ ཚོང་པ་བཞྱིན་བདེ་འཇགས་མེད་པའྱི་ས་ཆར་

༣ ཁེལ་གཞུང་མེད་པའྱི་སྤྱང་ཀྱི་ནང་བཞྱིན་

༤ རོ་མོས་བསྐུར་བའྱི་ལག་རྟགས་ཞེས་པའྱི་སྒྲུང་

གྱི་ནང་དོན་བཞྱིན་

༥ ཁྱིམ་བདག་གེན་པ་དང་འདྲ་བར་

༦ གཟའ་ཉྱི་མའྱི་བསམ་གཞྱིག་བཞྱིན་

༧ དྲེད་མོང་གྱིས་འཕྱི་བ་འཛིན་པ་ལྟར་

༨ བུ་གེན་པ་ནང་བཞྱིན་

༩ སློབ་དཔོན་བྱྱི་ལ་ལྟར་

༡༠ ལེ་ལོ་ཅན་གྱི་ཨ་བ་ལྟར་

༡༡ བྱྱིས་པ་གཞུང་དྲང་ནང་བཞྱིན་

༡༢ སོ་བོས་བཤད་པའྱི་གཏམ་རྒྱུད་བཞྱིན་
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དག་པར་བྱེད་པ་་ྱེབ་སྦོར་རིན་ཆྱེན་རྒ་མཚོ་རྒས་པ་བགགས་སོབ  བ  

༄༅།  །རྱིན་ཆེན་གསེར་ནྱི་ག་གསེར་ལ།  །བསེར་བུ་ལྡང་བ་བ་བསེར་

ཡྱིན།  །འཛིན་བྱེད་རྱི་དང་སོ་ཡྱི་རྱིལ།  །ཐོབ་པའྱི་རེད་སོགས་ར་མགོ་

ཡྱིན།  །སན་པའྱི་སྒ་ནྱི་ས་སྒ་ལ།  །སང་བའྱི་དགྲ་ནྱི་ད་དགྲ་ཡྱིན།  །གོང་མའྱི་

གསུང་ནྱི་ག་གསུང་ལ།  །དྲྱི་བསུང་དག་ནྱི་བ་བསུང་ཡྱིན།  །བྱ་བ་བཤོལ་བ་

བ་བཤོལ་ལ།  །ཞྱིང་ར་ོགཤོལ་ནྱི་ག་གཤོལ་ཡྱིན།  །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ས་

བསྟན་ལ།  །མྱི་འགྱུར་བརྟན་པ་ར་བརྟན་ཡྱིན།  །རྱིན་ཆེན་གཟྱི་ནྱི་ག་གཟྱི་

ལ༑ ༑ཆང་གྱིས་བཟྱི་བ་བ་བཟྱི་ཡྱིན།  །ཁ་ལ་མངར་བ་མ་མངར་ལ།  །ཚར་

དུ་དངར་བ་ད་དངར་ཡྱིན།  །འབྱུང་བའྱི་རོ་ནྱི་ར་རོ་ལདར་བའྱི་བདོ་ནྱི་བ་

བདོ་ཡྱིན།  །འཛེག་པའྱི་སྐས་ནྱི་ས་སྐས་ལ།  །ཆུ་ཡྱི་རྐ་ནྱི་ར་རྐ་ཡྱིན།  །སྡུག་

བསྔལ་བ་ནྱི་ས་བསྔལ་ལ།  །མངལ་ནས་སྐྱེས་པ་མ་མངལ་ཡྱིན།  །ལུས་ཀྱི་

ར་ནྱི་ར་ར་ལ།  །ཁ་སྤུ་སྨ་ར་ས་སྨ་ཡྱིན།  །མྱི་གསོད་དམེ་བ་ོད་དམེ་ལ། །ལུས་

ཀྱི་སྨེ་བ་ས་སྨེ་ཡྱིན།  །ལང་མ་ལྕུག་མ་གཞུ་བྱེད་ལག །ལེབ་དང་ལགས་
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

དང་ལེ་ལ་སོགས།  །ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ལ་ཡྱིན་ནོ།  །གཅོང་ནད་སོག་གཅོད་

གཅོང་རོང་དང༌།  །གཅེར་བུ་གཅེས་ཕྲུག་ག་ཡྱིས་འཕུལ།  །འདོགས་པའྱི་

རྟདོ་ནྱི་ར་རྟདོ་ལ།  །ལུས་ཀྱི་སྟོད་ནྱི་ས་སྟོད་ཡྱིན།  །རྒོད་པོ་བྱ་རྒོད་ར་རྒོད་

ལ༑ ༑གད་མོ་དགོད་པ་ད་དགོད་ཡྱིན།  །ཡོད་དེ་མེད་དེ་དེ་རྐང་ལ། །ལུས་

དང་ས་ཡྱི་ལྟེ་བ་དང༌།  །རང་འཐག་ལྟེ་བ་ལ་ལྟེ་ཡྱིན།  །གྲངས་ཀྱི་སྟོང་ཕག་

ས་སྟོང་ལ།  །གཟུང་བ་གཏོང་བ་ག་གཏོང་ཡྱིན།  །མདུན་དུ་བཤམས་པ་བ་

བཤམས་ལ།  །གོས་ཀྱི་གཤམ་དང་གཤར་སྦང་སོགས།  །ག་ཡྱིས་འཕུལ་བས་

ཤེས་པར་བྱ། །མཆོག་དཀར་གཞུ་ནྱི་ག་གཞུ་ལ།  །གེང་མོལ་བྱེད་པ་ག་གེང་

ཡྱིན།  །ཟས་སློང་བ་ནྱི་ས་སློང་ལ།  །གྲོད་པ་ལྟོགས་པ་ལ་ལྟོགས་ཡྱིན།  །རྩེ་

མོའྱི་ཏོག་ནྱི་ཏ་སྒུར་ཏོག །ཆུང་བའྱི་དགོ་ནྱི་ད་སྐྱ་ཡྱིན།  །བྱད་ཀྱི་སྣ་ནྱི་ས་སྣ་

ལ༑ ༑ཉན་བྱེད་རྣ་བ་ར་རྣ་ཡྱིན།  །དག་འབྱྱིན་མནའ་ནྱི་མ་མནའ་ལ།  །ན་

ཚོད་ན་ཟུག་ན་རྐང་ཡྱིན།  །དཔང་པོ་བྱེད་པ་ད་དཔང་ལ།  །པང་དུ་སོད་པ་

པ་རྐང་ཡྱིན།  །སྐེ་ཡྱི་ལྦ་བ་ལ་ལྦ་དང༌།  །ནང་དུ་སྦ་བ་ས་སྦ་ལ།  །ཆུ་ཡྱི་རྦ་ནྱི་

ར་རྦ་ཡྱིན།  །སྦལ་པ་དག་ནྱི་ས་སྦལ་ལ།  །གྲལ་ལ་སདོ་པ་ག་གྲལ་ཡྱིན།  །སགོ་

ལེས་དྲས་པ་ད་དྲས་ལ།  །སྟ་རེ་དག་ནྱི་ས་སྟ་ཡྱིན།  །ལྷ་བསང་བྱེད་པ་བ་

བསང་ལ།  །གསང་གཏམ་བྱེད་པ་ག་གསང་ཡྱིན།  །མཚོན་ཆ་གདེང་དང་

གདེང་ཐབོ་དང༌།  །ཁ་གདང་སོགས་ལ་ག་ཡྱིས་འཕུལ།  །ཉེས་པ་སོན་པ་ས་
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དག་པར་བྱེད་པ་་ྱེབ་སྦོར་རིན་ཆྱེན་རྒ་མཚོ་རྒས་པ་བགགས་སོབ  བ  
སོན་ལ།  །ཤེས་པ་སྨོ་བ་ས་སྨོ་ཡྱིན།  །གཉྱིད་ལོག་པ་དེ་ག་གཉྱིད་ལ།  །ཚད་

པས་རྱིད་པ་ར་རྱིད་ཡྱིན།  །གདམས་ངག་ཞུ་བ་ག་གདམས་ལ།  །ཐག་པས་

བསམས་པ་ས་བསམས་ཡྱིན།  །རྩེད་མོ་རྩེ་བ་ར་རྩེ་ལ།  །གནོད་པའྱི་གཙེ་

བ་ག་གཙེ་ཡྱིན།  །གྲངས་བརྩྱི་བརྩེ་སེམས་བརྩོན་འགྲུས་དག  །ར་མགོ་

བས་འཕུལ་ཅན་ཡྱིན་ནོ།  །སེམས་ཙམ་པ་ནྱི་ཙམ་རྐང་ལ།  །ཁ་ཟས་རྩམ་

པ་ར་རྩམ་ཡྱིན།  །དབུས་གཙང་གཙང་མ་ག་གཙང་ལ།  །ལུས་ཀྱི་རྩ་ནྱི་ར་

རྩ་ཡྱིན།  །རྱི་ཁོད་དབེན་དང་དབྱེན་བཅུག་བྱེད།  །ད་ཡྱིས་འཕུལ་བས་

ཤེས་པར་བྱ།  །འབྱིགས་པའྱི་གསོར་ནྱི་ག་གསོར་ལ། །བསོད་ནམས་བསོད་

སོམས་བ་བསོད་ཡྱིན།  །འཆྱིང་བྱེད་ཞགས་པ་ཞ་ཞགས་ལ།  །ཕགས་མ་དག་

ནྱི་ཕ་ཕགས་ཡྱིན།  །པགས་པ་མཉེན་པ་མ་མཉེན་ལ།  །གནདོ་འཚེའྱི་ཉེན་

ཁ་འཕུལ་མེད་ཉེན།  །ཡུལ་ལོངས་ལན་ལྱིན་ལེ་ཡྱི་ལགས།  །ལ་མགོ་ཅན་གྱི་

ཇ་ཡྱིན་ནོ།  །རྣམ་འགྱུར་རྣམ་གཡེང་ར་རྣམ་ལ།  །སྣམ་བུ་སྣམ་སྦར་ས་སྣམ་

ཡྱིན།  །སྣག་ཚ་དག་ནྱི་ས་སྣག་ལ། །རྣག་ཁག་རྣག་ནྱི་ར་རྣག་ཡྱིན།  །སོ་ང་

དག་ཀང་ས་སོང་ལ།  །ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ད་དགོངས་ཡྱིན།  །གྲངས་ཀྱི་

བཞྱི་ནྱི་བ་བཞྱི་ལ།  །ས་གཞྱི་དག་ནྱི་ག་གཞྱི་ཡྱིན།  །སྐལ་ལྡན་དག་ནྱི་ས་

སྐལ་ལ།  །དུས་ཀྱི་བསྐལ་པ་བས་འཕུལ་བསྐལ།  །དུད་འགྲོ་གཡྱི་དང་རྱིན་

ཆེན་གཡུ།  །གཡུལ་ཁ་ལ་སོགས་ག་ཡྱིས་འཕུལ།  །རྩྱིག་པའྱི་རང་ནྱི་ར་རང་
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ལ༑ ༑འབས་བུ་སྨྱིན་པ་ས་སྨྱིན་ཡྱིན།  །མངའ་ཐང་མངའ་ནྱི་མ་མངའ་ལ།  །ང་

ཚོ་ང་རྒྱལ་ང་རྐང་ཡྱིན།  །མཚོན་ཆས་གསོད་པ་ག་གསོད་ལ།  །དུས་ཀྱི་སོད་

ནྱི་ར་བཏགས་སོད།  །སེབ་ཁ་སེབ་སྦོར་ས་སེབ་ལ།  །སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་

འ་འདེབས་ཡྱིན།  །དག་པར་བྱེད་པའྱི་སེབ་སྦོར་རྱིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་

རོགས་སོ།།  །།
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དག་པར་བྱེད་པ་་ྱེབ་སྦོར་རིན་ཆྱེན་རྒ་མཚོ་རྒས་པ་བགགས་སོབ  བ  

དང་པོབ  དཔོད་བིས་གང་མང་གཏོང་དགོསབ

གཉིས་པབ  མིང་ཚིག་དང་བ  བ་ཚིག་གང་མང་ཟུར་འདོན་གིསབ 

སྦློང་ཚན།

 f ཐང་དཀར་དཀར། ལུག་ནག་

ནག ལུག་རྱི་གླུ་བ།

 f གནམ་ས་ཁ་བསྒྱིགས་ནས། 

ལུང་པ་ཀུ་ཅོས་བརྒྱངས་པ།

ལན།

 f སྒོན་མེ།

 f སོས་སར་ནས་དུ་བ་

ཐོན་པ།

ལེའུ་གློང་ན་ཡློད། ༡༤༨

ལན་ཤེས་འདློད་ན། ༡༥༨  
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

      དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའྱི་རོ་རེ།

༄༅།  །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥཱ་ཡ། །བ་མ་མཆོག་དང་དབྱེར་མེད་

པའྱི།  །འཇམ་པའྱི་དབྱངས་ལ་གུས་བཏུད་ནས།  །ཐོན་མྱིའྱི་ལེགས་བཤད་

སུམ་ཅུ་པའྱི།  །སྱིང་པ་ོམདརོ་བསྡུས་བཤད་པར་བྱ།  །དབྱངས་ཀྱི་བྱ་བ་གསལ་

པོ་རུ།  །བྱེད་པ་ཨྱི་ཨུ་ཨེ་ཨོ་བཞྱི།  །གསལ་བྱེད་ཀ་སོགས་སུམ་ཅུ་ཡྱིན།  །ག་

ང་ད་ན་བ་མ་འ།  །ར་ལ་ས་རྣམས་རེས་འཇུག་བཅུ།  །ད་དང་ས་གཉྱིས་ཡང་

འཇུག་སྟེ།  །ད་ནྱི་ན་ར་ལ་གསུམ་དང༌།  །ས་ནྱི་ག་ང་བ་མར་འཐོབ།  །ག་ད་

བ་མ་འ་སྔོན་འཇུག །གོ་ངོ་དོ་ནོ་བོ་མོ་འོ།  །རོ་ལོ་སོ་ཏོ་སླར་བསྡུ་སྟེ།  །རོགས་

ཚིག་ཟླ་སྡུད་ཅེས་ཀང་བྱ།  །དྲག་ཡོད་ཏོ་དང་མཐའ་མེད་འོ།  །གཞན་རྣམས་

མྱིང་མཐའྱི་རེས་མཐུན་སྦར།  །སུ་ར་རུ་དུ་ན་ལ་ཏུ།  །ལ་དོན་རྣམ་པ་བདུན་

ཡྱིན་ཏེ།  །རྣམ་དབྱེ་གཉྱིས་བཞྱི་བདུན་པ་དང༌།  །དེ་ཉྱིད་ཚེ་སྐབས་རྣམས་ལ་

འཇུག །ས་སུ་ག་བ་དྲག་མཐར་ཏུ།  །ང་ད་ན་མ་ར་ལ་དུ།  །འ་དང་མཐའ་མེད་

ར་དང་རུ།  །གྱི་ཀྱི་གྱི་འྱི་ཡྱི་ལྔ་པོ།  །རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་འབེལ་སྒ་དང༌།  །དེ་

རྣམས་ས་མཐའ་ཅན་ལྔ་ནྱི།  །རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་བྱེད་སྒ་སྟེ།  །སྦོར་ཚུལ་
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ལྱེགས་བསད་ལོན་དབང་བ  
ན་མ་ར་ལ་གྱི།  །ད་བ་ས་ཀྱི་ག་ང་གྱི །འ་དང་མཐའ་མེད་འྱི་དང་ཡྱི།  །ཀང་

ཡང་འང་གསུམ་རྒྱན་སྡུད་དེ།  །ག་ད་བ་ས་དྲག་མཐར་ཀང༌།  །ང་ན་མ་ར་

ལ་མཐར་ཡང༌།  །འ་དང་མཐའ་མེད་འང་དང་ཡང༌།  །ཏེ་དེ་སྟེ་གསུམ་ལྷག་

བཅས་ཏེ།  །ན་ར་ལ་ས་དྲག་མཐར་ཏེ།  །ད་དེ་ག་ང་བ་མ་འ།  །མཐའ་མེད་

རྣམས་ལ་ས་སྟེ་འཐོབ།  །གམ་ངམ་དམ་ནམ་བམ་མམ་འམ།  །རམ་ལམ་སམ་

ཏམ་འབྱེད་སྡུད་དེ། །སྦོར་ཚུལ་སླར་བསྡུའྱི་སྐབས་དང་མཚུངས།  །ར་རུ་འྱི་

ཡྱི་འང་ཡང་རྣམས།  །རྐང་པ་མྱི་སྐོང་སྐོང་བའྱི་ཁད།  །འ་ོའུ་འམ་གྱི་གོང་དུ་

ཚེག །མེད་དང་ཡོད་པའང་དེ་བཞྱིན་ཡྱིན།  །ནས་ལས་འབྱུང་ཁུངས་དགར་

སྡུད་དེ། །འབྱུང་ཁུངས་དངོས་ལ་གང་སྦར་འཐུས།  །རྱིགས་མཐུན་དགར་

ནས་མྱི་མཐུན་ལས།  །སྡུད་ལ་ནས་སྒ་ཁོ་ན་འཇུག  །ཀེ་དང་ཀྭ་ཡེ་བོད་

སྒ་སྟེ།  །ཕལ་ཆེར་མྱིང་གྱི་ཐོག་མར་སོྦར།  །ནྱི་ནྱི་དགར་དང་བརྣན་པའྱི་

སྒ༑  ༑དང་ནྱི་སྡུད་འབྱེད་རྒྱུ་མཚན་དང༌།  །ཚེ་སྐབས་གདམས་ངག་ལྔ་ལ་

འཇུག །མྱིང་གྱི་ཐོག་མའྱི་དེ་སྒ་ནྱི།  །ཐ་སད་འདས་མ་ཐག་པ་དང༌།  །རྣམ་

གྲངས་གཞན་ཅན་གཉྱིས་ལ་འཇུག །ཅྱི་ཇྱི་སུ་གང་སྤྱྱི་སྒ་སྟེ།  །ཞྱིག་སྟེ་སླད་

འདྲ་ཕྱིར་ལ་ཅྱི།  །སེད་སྱིད་ལྟར་བཞྱིན་སྐད་ལ་ཇྱི།  །སུ་ནྱི་གང་ཟག་གང་

ཀུན་ལའ།ོ  །ན་རོ་ཡོད་མེད་པ་བ་མ།  །བདག་པོའྱི་སྒ་སྟེ་ག་ད་ན།  །བ་མ་

ས་དང་དྲག་མཐར་པ།  །ང་འ་ར་ལ་མཐའ་མེད་ལ།  །བདག་སྒ་ཡར་གྱུར་

བ་དང་ནྱི།  །ཆ་ལ་པ་ཉྱིད་སྦོར་བ་ལེགས།  །མྱིང་མཐའྱི་པ་བའང་ཕལ་ཆེར་
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འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་དེབ་

འདྲ།  །མ་ནྱི་ངེས་མེད་སྐབས་དང་སྦར།  །མ་མྱི་མྱིན་མེད་དགག་སྒ་སྟེ།  །མ་

མྱི་ཐོག་མ་མྱིན་མེད་མཇུག །མ་ནྱི་བར་གྱི་གསལ་བྱེད་ལའང༌།  །ཚིག་ཕད་

ཞྱིང་སོགས་ང་ན་མ།  །འ་དང་ར་ལ་མཐའ་མེད་མཐར།  །ཞྱིང་ཞེས་ཞེ་འ་ོཞེ་

ན་ཞྱིག །ག་ད་བ་དང་ད་དྲག་མཐར།  །ཅྱིང་ཅེས་ཅེ་འ་ོཅེ་ན་ཅྱིག །ས་མཐར་

དམྱིགས་བསལ་ཞེས་མ་གཏོགས།  །ཤྱིང་ཤྱིག་ཤེ་འོ་ཤེ་ན་འཐོབ།  །འནོ་ཀང་

ཁ་ཅྱིག་ལྷན་ཅྱིག་སོགས།  །མྱིང་གྱི་ཆ་དང་མ་ནོར་གཅེས།  །རྐང་པ་འཕུལ་

ལ་འ་མཐའ་དགོས།  །གུག་ཀེད་བརྩེགས་འདོགས་ཅན་ལ་སང༌།  །ལྷུག་

པའྱི་དོན་མང་མྱིང་མཚམས་དང༌།  །དོན་འབྱིང་འབྱེད་དང་དོན་ཉུང་

རགོས།  །ཚིགས་བཅད་ག་མཐར་ཆྱིག་ཤད་བྱ།  །རགོས་ཚིག་མཐའ་ཅན་ལྷུག་

པ་དང༌།  །ཚིགས་བཅད་རྐང་མཐར་ཉྱིས་ཤད་འཐོབ།  །དོན་ཚན་ཆེན་མོ་

རོགས་པ་དང༌།  །ལེའུའྱི་མཚམས་སུ་བཞྱི་ཤད་དགོས།  །ང་ཡྱིག་མ་གཏོགས་

ཡྱིག་ཤད་དབར།  །ཚེག་མེད་དེ་སོགས་ཞྱིབ་ཏུ་འབད།  །ཚིག་གྱི་ལོ་མས་མ་

བསྒྱིབས་ཤྱིང༌།  །དོན་གྱི་འབས་བུ་གཡུར་ཟ་བའྱི།  །ལེགས་བཤད་ལོན་པའྱི་

དབང་པོ་འདྱི།  །དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའྱི་རོ་རེས་སེལ།། །།

ལན།

 f ཡྱི་གེ་ཀོག་པ།

 f སྦུབ་ཆལ་དཀྲོལ་བ།

ལེའུ་གློང་ན་ཡློད། ༡༥༥ 

ལེའུ་རློགས།
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