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སློོབ་ཚན་དང་པ།

ནག་རྩིས་སྔོན་འགྲོ།	

སྤྱི་དོན་དང་གཟའ་དང་སྐར་མ།

༄༅།   །ཕྱི་ལ་གཟའ་དགུས་ཇི་ལྟར་སྤྱོོད་པའི་ཚུལ། །ནང་གི་རྩ་དང་རླུང་སོགས་ལ་སྦྱོོར་ནས།།

ལས་རླུང་དབུ་མར་སྦྱོོར་བའི་ཐབས་མཁས་ཅན། །དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་རྒྱུན་དུ་སྐྱོངས།།

ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་མདུན་བསུས་ནས།	གཟའ་སྐར་གྱི་རྣམ་གཞག་རྣམས་རིམ་བཞིན་ཞུ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ།།

༡	 སྐར་ནག་དབྱངས་གསུམ་རྩིས་ཀྱི་བྱུང་རབས།

༡.༡	 སྐར་རྩིས་ཀྱི་སྔོན་བྱུང་།
རྩིས་ལ་སྐར་ནག་དབྱངས་གསུམ་ཞེས་གསུམ་ཡོད་པའི་ནང་ནས།	སྐར་རྩིས་ནི་ནམ་མཁའི་གཟའ་དང་སྐར་མའི་
འཕོ་འགྱུར་ལས་བརྟེན་ནས་	སྣོད་བཅུད་ཀྱི་བདེ་སྡུག་བསྟན་པའི་རིག་པ་ཞིག་ཡིན།	འདི་ལ་ཡང་ཕྱི་ནང་གི་
སྐར་རྩིས་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པའི་ནང་ནས།	ནང་པའི་སྐར་རྩིས་ནི་དུས་འཁོར་གྱི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་
ཞིག་ཡིན།		
དུས་འཁོར་གྱི་གཞུང་འདི་ཡང་།	བསྟན་རྩིས་ལས།	དོན་དགུ་བཞེས་པའི་ཆུ་རྟ་ལོར།	།ནག་ཉར་དཔལ་ལྡན་
འབྲས་སྤུངས་སུ།	།ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་བ་བཟང་སོགས་ངོར།	།དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གསུངས་ནས་ལོ།།	ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར།		གསང་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བསྡུ་མཛད་མཁན།	གསང་བདག་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་
སྤྲུལ་བྱང་ཤམྷ�་ལའི་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོས་གཙོས་པའི་	ཡུལ་འཁོར་དགུ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་
གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར།	བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་མཆོག།	དགུང་ལོ་དོན་དགུ་
བཞེས་པའི་ཆུ་ཕོ་རྟའི་ལོ་ཟླ་བ་གསུམ་པ་ནག་པ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ།	ལྷོ་ཕྱོགས་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་



2 སློབ་རིམ་	༡༡པ།	 	 	

མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོའི་ནང་དུ།		སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁོ་རང་	དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྐུར་བཞེངས་ནས།	
ཚིགས་བཅད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་ཅན་གྱི་དུས་འཁོར་རྩ་བའི་རྒྱུད་གསུངས།
དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་མཆོག་རང་གི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་ལོག་ནས།	ཤམ་བྷ་ལའི་མ་ལའི་སྐྱེད་ཚལ་ལྡུམ་ར་
ནང་	དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཀྱིལ་འཁོར་བློས་བླངས་བཞེངས་ཏེ་དུས་འཁོར་ཀྱི་ཆོས་གསུངས་ཡོད་པས་མི་ཚད།	
རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་མ་མ་ཡང་མཛད།	དེ་ནས་ཁོ་རང་གི་སྲས་བརྒྱུད་དྲུག་གིས་བརྒྱུད་
འཛིན་མཛད་ནས་འོངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས།	ཤམ་བྷ་ལའི་འདས་པའི་རྒྱལཔོ།	ཟླ་བཟང་༢ལྷ་དབང་༣གཟི་བརྗིད་
ཅན།།	༤ཟླ་བས་བྱིན་དང་༥ལྷའི་དབང་ཕྱུག།	༦སྣ་ཚོགས་གཟུགས་དང་༧ལྷའི་དབང་ལྡན།།	བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་
པོ་བདུན་ལ་ཆོས་རྒྱལ་བདུན་ཅེས་བྱ་བ་ཡིན།	དེ་ནས་རྒྱལ་བརྒྱུད་བརྒྱད་པ་དང་།	རིགས་ལྡན་དང་པ་རིགས་ལྡན་
འཇམ་དཔལ་གྲགས་པས་དུས་འཁོར་སྡུད་རྒྱུད་མཛད་ནས་དབང་གནང་།	བྲམ་ཟེ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་མ་འདྲ་
བ་རྣམས་རིགས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ་བརྟེན་ནས།	འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཉེར་
ལྔ་རྣམས་ལ་རིགས་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན།	དེ་ནས་རིགས་ལྡན་གཉིས་པ་པདྨ་དཀར་པོས།	སྡུད་རྒྱུད་
ཀྱི་འགྲེལ་པ་འགྲེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འོད་མཛད་པ་དང་།		རིགས་ལྡན་བཅུ་གཅིག་པ་རྒྱལ་དཀའ་མཆོག་གིས།	
དུས་རབས་དགུ་པ་སྤྱི་ལོ་༨༠༥འི་ལོ་དེར་རྩིས་འགོ་སྤོས་གནང་ནས།	ད་ལྟའི་བར་ཡང་	དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་
ཆོས་སྐོར་འདི་ཉིད་ཤམ་བྷ་ལའི་ཡུལ་དུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།།

རྒྱ་བོད་གཉིས་ལུ་དུས་འཁོར་གྱི་ཆོས་དར་ཚུལ།

དུས་རབས་བཅུ་པའི་ནང་།	རྒྱ་གར་བྷང་ག་ལའི་ཡུལ་ནས་ཡིན་པའི་སློབ་དཔོན་ཙི་ལུ་པ་མཆོག་གིས།	ཤམ་བྷ་
ལར་བྱོན་པའི་ལམ་དུ་རིགས་ལྡན་རྒྱལ་པོ་དང་མཇལ།	དུས་འཁོར་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་གསན་ནས་རྒྱ་གར་འཕགས་
པའི་ཡུལ་དུ་་སྤེལ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	དེ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྒྱ་གར་ཨོ་རི་སའི་ས་གནས་རིན་ཆེན་རི་བོ་
ཞེས་བྱ་དེར་དར་ཁྱབ་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ།།	
དེ་ནས་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པ་སྤྱི་ལོ་༡༠༢༧	རབ་བྱུང་དང་པོའི་མེ་ཡོས་ཀྱི་ལོར།	དུས་འཁོར་སྡུད་རྒྱུད་
འགྲེལ་ཆེན་དང་བཅས་པ་བོད་ཀྱི་ཁ་སྐད་ནང་འགྱུར་ཡོད་པ་དང་།	རྭ་ལོ་ཙཱ་བ།	འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བ།	ཙ་མི་ལོ་
ཙཱ་བ་གསུམ་ནས་བརྒྱུད་དེ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་གཞུང་དེ་བོད་དུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ།།
༡.༢	 ནག་རྩིས་ཀྱི་སྔོན་བྱུང་།
ནག་རྩིས་ནི།	རྒྱ་ནག་ནས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ནག་རྩིས་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ན་ཡང་།	རྩིས་གཞི་ཤིང་མེ་ས་



3སློབ་ཚན་དང་པ།		 	 	 		 				ནག་རྩིས་ལྔོན་འགྲོ།

ལྕགས་ཆུ་ལྔའི་འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་གཞི་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འབྱུང་རྩིས་ཞེས་ཀྱང་བྱ་བ་ཡིན།	
འདིའི་བྱུང་རིམ་ནི།	མིག་དམར་ཤིང་བྱི་མགོ་ཟླའི་ཉར།	།རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔ་རུ།	།སྟོན་མཆོག་འཇམ་དབྱངས་
ཚུལ་བྱོན་ནས།	།འབྱུང་རྩིས་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གསུངས།།	ཞེས་པ་ལྟར།	སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་་
ལོ་ངོ་བཞི་བཅུ་ལོན་པ།	མིག་དམར་ཤིང་བྱིའི་ལོ་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ།	རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་
ཤིང་གི་ལྦ་བ་ལས་	སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་གཟུགས་སུ་བྱོན་ནས།	ཀོང་
ཙེ་འཕྲུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་རྣམས་ལ།	འབྱུང་བ་རྩིས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར།	དེ་ནས་དུས་
རབས་བདུན་པ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་གྱི་སྐབས།	བཙུན་མོ་རྒྱ་བཟའ་འུན་ཤིང་ཀོང་ཇོ་བོད་དུ་བྱོན་པ་ན་འབྱུང་རྩིས་
འདི་ཡང་བོད་སྐད་དུ་སྒྱུར་ནས་བོད་དུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་བ་ཡིན།	
༡.༣	 དབྱངས་འཆར་སྔོན་བྱུང་།	
ཁ་སྣའི་དབུགས་རྣམས་དབྱངས་གསལ་གྱི་ངོ་བོ་ཡིན་པ་དང་།	དེ་འདྲའི་དབྱངས་གསལ་འཆར་ཚུལ་གྱི་རྟེན་
འབྲེལ་ལ་བརྟེན་ནས།	འགྲོ་བ་མིའི་བདེ་སྡུག་བརྟག་པའི་རྩིས་ཡིན་པས་དབྱངས་འཆར་ཞེས་བ་ཡིན་ཀྱང་།	
དབྱངས་འཆར་གཞུང་གི་ནང་དུ་དབྱངས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་དེ་ཙམ་མིན་པར།	རང་བསྲུང་གཞན་འཇོམས་ཀྱི་དྲག་ལས་
གཙོ་བོར་སྟོན་ནས་ཡོད།		
འདིའི་བྱུང་རིམ་ནི་འཆར་ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང་ལས།	སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་སྒྲོལ་མའི་ཐུན་མོང་ངོར།	།ལྷ་མཆོག་
བདེ་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་རྣམ་རོལ་པའི།	།སྐྱེ་རྒུའི་མིག་བཟང་འགྱུར་པ་བླང་དོར་རྩིས།	།འདི་འདྲ་འདོམས་པར་
མཛད་ལ་སུས་མི་གུས།།	ཞེས་པ་ལྟར།	གཞུང་འདི་ཉིད།	སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་རྣམ་
སྤྲུལ་ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་དང་ལྷ་མོ་ཨུ་མ་གཉིས་དྲི་བ་དྲི་ལན་གྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་དང་།	དེ་ནས་རིམ་པ་
བཞིན་དུ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་རྒྱ་གར་པཎ་
ཌི་ཏ་ཇ་ཡ་ཨནྡ་དང་།	བོད་ཀྱི་གློ་བོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་གྱིས་བོད་སྐད་དུ་སྒྱུར་བ་ནས་བཟུང་བོད་དུ་དར་
ཁྱབ་བྱུང་བ་ཡིན།	
༡.༤			བྱུང་རིམ་དོགས་དཔྱོད།		
བཤད་སྲོལ་ལྟར་བྱས་ན།	སྐར་རྩིས་ནི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པར་འདོད་ན་ཡང་།	རྒྱལ་སྤྱིའི་
ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ན།	སྐར་རྩིས་དང་པ་ནུབ་ཕྱོགས་ཨ་རབ་ནས་བྱུང་སྟེ་རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་དར་བ་དང་།	ཕྱིས་སུ་དུས་
རབས་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པའི་ནང་།	རྒྱ་གར་རང་གིས་གྲུབ་རྩིས་དང་བྱེད་རྩིས་ཀྱི་གཞུང་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་བརྩམས་
ནས།	རྒྱ་གར་སྐར་རྩིས་རིག་པ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་འདུག།	དེས་ན་རིགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ་མཆོག་



4 སློབ་རིམ་	༡༡པ།	 	 	

གིས།	སྤྱི་ལོ་༨༠༦མེ་ཁྱིའི་ལོར།	རྒྱ་གར་གི་སྐར་རྩིས་རིག་པ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་བྱེད་རྩིས་ཀྱི་གཞུང་ལ་གཞི་
བཞག་ནས་དུས་འཁོར་སྡུད་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་བརྩམས་པར་གྲགས།		
དེ་བཞིན་ནག་རྩིས་འདི་ཡང་།	སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྗེས་སུ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་
གསུངས་པར་འདོད་ཀྱང་།	རྒྱ་ནག་གི་ས་འོག་ནས་སྨེ་བ་སྤར་ཁ་ལས་སོགས་པའི་རྩིས་ཀྱི་རིས་མོ་ཡོད་པའི་
རུས་སྦལ་གྱི་ཁོག་པ་	ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་ལྷག་པ་ཞིག་ཐོན་ཡོད་པ་དེ་ལ་བསམ་གཞིག་བྱས་ཚེ།	སངས་
རྒྱས་མ་བྱོན་པའི་སྔོན་ནས་འབྱུང་རྩིས་བྱུང་ཡོད་པ་འདྲ།	
དབྱངས་འཆར་གྱི་གཞུང་འདི་ཡང་།	རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་རེ་རེའི་འགྲམ་ལ་མདུན་ན་འདོན་ཞེས་པའི་བླ་མ་རྩིས་
པ་རེ་བཞག་སྲོལ་ཡོད་པ་དང་།	དེ་དག་གི་ལས་འགན་ནི་	རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་སྐྱོབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གནང་
རྒྱུ་དང་།	དམག་གི་ལམ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པར་བརྟེན།	བྲམ་ཟེ་མདུན་ན་འདོན་དག་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་མཛད་
ནས་བརྩམས་པའི་གཞུང་ཞིག་ཡིན་པ་འདྲའོ།།

༢	རྩིས་ཀྱི་དགོས་པ།

བྱིས་པའི་མི་ཚེའི་གནས་སྟངས།	གཉེན་སྒྲིག་གི་མཐུན་ལམ།	རང་གི་ཉིན་རེ་བཞིན་གྱི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ།	
གཤིན་པོའི་དགེ་རྩ་	གསོན་པོའི་རྐྱེན་སེལ་རིམ་གྲོ་ལ་སོགས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་གཞག་རྣམས་རྩིས་ལ་
བརྟེན་ནས་ཤེས་དགོས་པ་དང་།	དེ་བཞིན་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱ་བ་བཟང་པོའི་རྟེན་འབྲེལ།	བསྡོམ་པ་དབང་བསྐུར།	
བསྒོམ་ཉམས་ལེན་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ཀྱང་རྩིས་དང་བསྟུན་ནས་བྱ་དགོས་པ་ཡིན་པས།	གལ་ཏེ་རྩིས་ཀྱི་རྣམ་
གཞག་འདི་དག་རང་གིས་ཤེས་ན།	གཞན་ལ་རེ་མ་དགོས་པར་རང་མགོ་རང་འདྲོངས་ཀྱི་སྤང་བླང་ཚུལ་བཞིན་
ལག་ལེན་འཐབ་ནུས་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོད།	

༣	 གཟའ་སྐར།

༣.༡	 གཟའི་མིང་དང་ཁམས།
གཟའི་མིང་དང་ཁམས་ནི།	ཉིན་བྱེད་སྣང་བ་ལས།	ཉི་མ་མིག་དམར་མེ་ཡི་ཁམས།	།ཟླ་བ་ལྷག་པ་ཆུ་རུ་
འདོད།	།ཕུར་བུ་སྒྲ་གཅན་རླུང་ཡིན་ལ།	།པ་སངས་སྤེན་པ་ས་ཡི་ཁམས།	།	ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན།	གཟའི་
ཨང་ཀི་འབྲི་བའི་སྐབས།	ཨང་ཀི་གཅིག་ནས་དྲུག་གི་བར་དང་དེ་ནས་ཐིག་བཅས་བདུན་པོ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་	
རེས་གཟའ་ཉི་མ་ནས་སྤེན་པའི་བར་ཡིན་པ་ནི་སྐར་རྩིས་རིག་པའི་འགྲོ་ལུགས་དང་།	གཟའི་གནས་སུ་ཐིག་
ཤར་བའི་ཚེ་ཐིག་དེ་སྤེན་པ་ཡིན་ཡང་དེ་འདས་པར་བཏང་ནས།	རེས་གཟའ་ཉི་མར་བརྩི་དགོས་པ་འདི་ཡང་སྐར་
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རྩིས་རིག་པའི་འགྲོ་ལུགས་ཡིན།	རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས་བརྟེན་ནས།	སློབ་དཔོན་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་
སྟབས་བདེ་བའི་ཆེད་དུ།	ཐིག་ནི་ཉི་མ་མེ་ཡི་ཁམས།	།གཅིག་ནི་ཟླ་བ་ཆུ་ཡི་ཁམས།	།གཉིས་ནི་མིག་དམར་
མེ་ཡི་ཁམས།	།གསུམ་ནི་ལྷག་པ་ཆུ་ཡི་ཁམས།	།བཞི་ནི་ཕུར་བུ་རླུང་ཤིང་ཁམས།	།ལྔ་ནི་པ་སངས་
ལྕགས་སའི་ཁམས།	།དྲུག་ནི་སྤེན་པ་ས་ཡི་ཁམས།།	གཟའ་ནི་ཐིག་ལེར་ཉི་མ་ཞེས།	།བཏགས་དོན་ཚེས་
གྲངས་ཕྱི་མ་ཡི།	།རེས་གཟའ་ཨང་གཅིག་ནམ་ལངས་ནས།	།འདི་རུ་འབྱོར་ཕྱིར་གསུངས་པ་ཡིན།	།དེ་ཕྱིར་
བླ་གཟའ་སྲོག་གཟའ་དང་།	།ཉིན་མཚན་བདུད་རྩི་ཐུན་མཚམས་གཟའ།	།གཟའ་བདུན་མོ་སོགས་ཐིག་ལེ་ལ།	
།ཉི་མར་བཟུང་ན་ཤིན་ཏུ་འཁྲུལ།	།	ཞེས་པ་གསུངས་པ་ལྟར་	ཟླ་ཐོ་ནང་གི་ཉིན་རེའི་ཚེས་གྲངས་སྐབས་ཀྱི་
རེས་གཟའ་	ཨང་ཐིག་ཡོད་ན་	ཐིག་འདི་ཉིད་	འདས་པའི་དབང་དུ་བཏང་ནས་	ཨང་	གཅིག་བརྩི་རྒྱུ་དང་།	
དེ་བཞིན་	གཞན་བླ་གཟའ་སྲོག་གཟའ་དང་།	བདུད་རྩི་མཐུན་མཚམས་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་གང་དུའང་།	
ཐིག་ནི་སྤེན་པ་དང་།	གཅིག་ནི་ཉི་མ་སོགས་སྐར་རྩིས་རིག་པའི་འགྲོ་ལུགས་སྤྱི་ལྟར་ལག་ལེན་བྱ་དགོས།

རེས་གཟའ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་

དམར།

ལྷག་པ། ཕུར་བུ། པ་སངས། སྤེན་པ།

མཚོན་བྱེད།

ཁམས། མེ། ཆུ། མེ། ཆུ། རླུང་། ས། ས།

རེས་གཟའི་

ཨང་།

༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༠

སྟབས་བདེ་བའི་

བརྩི་ལུགས། ༠ ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦
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༣.༢	 འདས་གཟའ་དང་	ད་ལྟ་བའི་གཟའི་རྣམ་གཞག
རེས་གཟའི་གནས་སུ་ཤར་བའི་གཟའ།	།དེ་རིང་བརྩི་བ་ད་ལྟའི་ལུགས།	།དེ་ཉིད་འདས་པར་བཏང་བ་དེ།	
།འདས་གཟའ་མཁན་གྱི་རྩིས་ལུགས་ཡིན།	།ལག་ལེན་གང་ཐིག་མི་ཤེས་ཀྱང་།	།ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་འདས་
རྩིས་བཙན།།		རེས་གཟའ་ད་ལྟ་བ་དང་འདས་པའི་རྣམ་གཞག་འདི་ཡང་།	དེ་རིང་གི་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་འོག་ཏུ་
ཤར་བའི་གཟའ་དཔེར་ན་ཨང་ཀི་གཅིག་ལྟ་བུ་ཡིན་ན།	གཅིག་འདི་རེས་གཟའ་ཉི་མ་ཡིན་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་རྩ་བ་
ནས་མེད།	འོན་ཀྱང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ནི།	བོད་ཀྱི་ཕུགས་ལུགས་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
གཅིག་འདི་དེ་རིང་ཉིན་གཅིག་ལ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གཟའ་ཡིན་པར་འདོད་པ་འདི་ལ་རེས་གཟའ་ད་ལྟ་བའི་རྣམ་
གཞག་དང་།	བུ་སྟོན་དང་ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས།	ཨང་ཀི་གཅིག་ཉི་མ་
འདི་འདས་པར་བཏང་ནས་རེས་གཟའ་ཕྱི་མ་ཟླ་བ་ཡིན་པར་བརྩི་ལུགས་འདི་ལ་རེས་གཟའ་འདས་པའི་རྣམ་
གཞག་ཅེས་བྱ་བ་ཡིན།			འདི་ཡང་དེང་སངས་ཀྱི་ཨང་ཀི་ཅན་གྱི་ཌི་ཇི་ཊལ་ཆུ་ཚོད་དཔེར་ན།	
(1:15:30)	ཆུ་ཚོད་གཅིག་འདས་ནས་སྐར་མ་བཅོ་ལྔ་ཟིན་ཡོད་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན།	ཆུ་ཚོད་
ཀྱི་གནས་སུ་ཨང་ཀི་གཅིག་ཤར་ཡོད་ན་ཡང་།	དོན་ལ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་འདི་རྫོགས་ཟིན།	སྐར་ཆའི་གནས་སུ་བཅོ་
ལྔ་ཤར་ཡོད་པ་འདི་ཆུ་ཚོད་གཉིས་པའི་སྐར་ཆ་དྲུག་ཅུ་ལས་སྐར་ཆ་ཇི་ཙམ་འགྲོ་ཟིན་པའི་དོན་སྟོན་པ་ཡིན་པས།	
དོན་ལ་ཆུ་ཚོད་གཉིས་པ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་དོན་ཡིན་པ་ལྟར།	ཟླ་ཐོ་ནང་གི་རེས་གཟའི་གནས་སུ་ཤར་བའི་
ཨང་ཀི་དེ་ཡང་།	འདས་པར་གཏོང་དགོས་པ་འདི་	སྐར་རྩིས་རིག་པའི་འགྲོ་ལུགས་ཡིན་ན་ཡང་།	ཕུགས་
ལུགས་ཀྱིས་རེས་གཟའ་ད་ལྟ་བར་བཞག་དགོས་པ་འདི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་གཟའི་འགྲོ་ལུགས་དང་བསྟུན་ནས་
བཟོས་པ་ཙམ་ཞིག་ཡིན།	
༣.༣	 གཟའ་བདུན་གྱི་དམིགས་གསལ་སྤང་བྱ།
འོན་ཀྱང་དམིགས་གསལ་བསྟན་པ་ནི།	།ཉི་མ་རྒྱལ་པོ་ལྷའི་བླ་གཟའ།	།གནམ་སྒོ་དར་ཡང་ཤིད་མི་བྱ།	
།ཟླ་བ་བུད་མེད་ཀླུའི་བླ་གཟའ།	།ཀླུ་སྒོ་དར་ཡང་ཧོམ་མི་སྤར།	།མིག་དམར་ལྷ་མིན་དམག་དཔོན་གཟའ།	
།གྲི་གཟའ་དར་ཡང་གྲི་མི་གདུལ།	།ལྷག་པ་གནོད་སྦྱིན་རྒྱལ་པོའི་གཟའ།	།རབས་ཆད་དར་ཡང་དུར་མི་
གདབ།	།ཕུར་བུ་བློན་པོ་བནྡ�འི་གཟའ།	།ཤིང་གཟའ་དར་ཡང་ཟོར་མི་འཕང་།	།པ་སངས་རྒྱལ་བློན་བུད་མེད་
གཟའ།	།ཕྱུགས་གཟའ་དར་ཡང་ཕྱུགས་མི་སྐྱེལ།	།སྤེན་པ་བྲན་དང་བྱིས་པའི་གཟའ།	།ས་གཟའ་དར་ཡང་
ནོར་མི་གཏོང་།	།རང་གཟའ་བླ་གཟའ་ཤར་བའི་ཚེས།	།རང་གི་བྱ་བའི་ལས་ཀུན་བཟང་།།	
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༣.༤	 སྐར་མའི་མིང་དང་ཁམས།	
རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་མིང་དང་ཁམས་ནི།	ཉིན་བྱེད་སྣང་བ་ལས།	
སྨིན་དྲུག་རྒྱལ་དང་མཆུ་དང་གྲེ།	།ས་ག་ཁྲུམས་སྟོད་བྲ་ཉེ་མེ།	།སྣར་མ་ལྷ་མཚམས་སྣྲོན་ཆུ་སྨད།	།གྲོ་
བཞིན་བྱི་བཞིན་མོན་གྲུ་ས།	།ལག་སྐག་སྣུབས་དང་ཆུ་སྟོད་དང་།	།མོན་གྲེ་ཁྲུམས་སྨད་ནམ་གྲུ་ཆུ།	།མགོ་
དང་ནབས་སོ་དབོ་མེ་བཞི།	།ནག་པ་ས་རི་ཐ་སྐར་རླུང་།	།	
ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན།	སྐར་མ་ཉེར་བརྒྱད་བརྩི་བའི་ཚེ་བྱི་བཞིན་གྲོ་བཞིན་གཉིས་ལོགས་སུ་བགྲང་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་།	
ཉེར་བདུན་བརྩི་བའི་ཚེ་དེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བགྲང་རྒྱུ་ཡིན།	སྐར་མའི་ཨང་ཀི་བརྩི་བའི་ཚེ།	སྐར་མ་ཐ་སྐར་
གཅིག་ཡིན་པ་ནས་ནམ་གྲུ་ཉེར་བདུན་ནམ་ཐིག་གི་བར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཡིན།

༣.༥	 སྐར་མའི་གནས་ཕྱོགས།
འབྱུང་རྩིས་བཙོ་མ་གསེར་མདོག་ལས།	སྨིན་དྲུག་སྣར་མ་མགོ་དང་ལག	།ནབས་སོ་རྒྱལ་ཤར་སྐག་ཤར་ལྷོ།	
།མཆུ་གྲེ་དབོ་དང་མེ་བཞི་ནག	།ས་རི་ལྷོ་སྐར་ས་ག་ནི།	།ལྷོ་ནུབ་ཡིན་ཏེ་ལྷ་མཚམས་སྣྲོན།	།	སྣྲུབས་དང་
ཆུ་སྟོད་ཆུ་སྨད་དང་།	།གྲོ་བཞིན་ནུབ་སྐར་བྱི་བཞིན་ནི།	།ནུབ་བྱང་མཚམས་ཀྱི་སྐར་མ་ཡིན།	།མོན་དྲེ་མོན་གྲུ་
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ཁྲུམས་སྟོད་སྨད།།	ནམ་གྲུ་དབྱུ་གུ་བྱང་སྐར་ཏེ།	།བྲ་ཉེ་བྱང་ཤར་མཚམས་སྐར་ཡིན།	།ཤར་སྐར་དྲུག་ཤིང་
ལྷོ་སྐར་མེ།		།ནུབ་ལྕགས་བྱང་ཆུ་མཚམས་སྐར་ས།།	ཞེས་པ་ལྟར་འོག་གི་རེའུ་མིག་ལྟར་ཡིན།
	

ཕྱོགས། སྐར་མ། ཁམས།

ཤར་སྐར་དྲུག སྨིན་དྲུག།	སྣར་མ།	མགོ།	ལག།	ནབས་སོ།	རྒྱལ་སྨད། ཤིང་།

ལྷོ་སྐར་དྲུག རྟ་ཆེན།	རྟ་ཆུང་།	དབོ།	མེ་བཞི།	ནག་པ།	ས་རི། མེ།

ནུབ་སྐར། ལྷ་མཚམས།	སྣྲོན།	སྣུབས།	ཆུ་སྟོད།	ཆུ་སྨད།	གྲོ་བཞིན། ལྕགས།

བྱང་སྐར། མོན་དྲེ།	མོན་དྲུ།	ཁྲུམས་སྟོད།	ཁྲུམས་སྨད།	ནམ་གྲུ།	དབྱུ་གུ། ཆུ།

ཤར་ལྷོ། སྐག། ས

ལྷོ་ནུབ། ས་ག ས

ནུབ་བྱང་། བྱི་བཞིན། ས

བྱང་ཤར། བྲ་ཉེ། ས

༣.༦	 སྐར་མའི་དར་རྒུད་བཟང་ངན།
སྐར་མའི་དར་རྒུད་བཟང་ངན་འདི་ཡང་ཟླ་ཐོ་ལྡེ་མིག་ལས།	༈	རྒྱལ་དང་མེ་བཞི་ནམ་གྲུ་དབྱུག	།མི་བརྟན་
འགྱུར་བའི་སྐར་བཞི་ཡིན།	།མཆོད་ཆོག་ཆོས་འཆད་སྡོམ་པ་འབོགས།	།གོང་མར་ཞུ་ནོར་འབུལ་བ་དང་།	
།རང་དོན་མྱུར་པོ་སྒྲུབ་ན་བཟང་།།	༈	སྣར་མ་ཆུ་སྨད་མོན་དྲུ་དབོ།	།རབ་ཏུ་བརྟན་པའི་སྐར་བཞི་ཡིན།	
།ཡུལ་གསར་འཛིན་དང་དཔོན་སར་བསྐོ།	།རབ་ཏུ་བརྟན་པའི་ཆོ་ག་བྱ།	།གཞན་ཕན་ཤིང་དང་མེ་ཏོག་བསྐྲུན།	
།ལྡུམ་ར་ཚལ་སོགས་བྱ་བ་དང་།	།ཀུན་དགའ་ར་བ་བརྩིག་པ་བཟང་།།	༈	ནག་པ་ལྷ་མཚམས་ཁྲུམས་སྨད་
མགོ།	།མྱུར་ལ་བཟང་བའི་སྐར་བཞི་ཡིན།	།རྒྱན་དང་རྩེད་མོ་ཞིང་ལས་དང་།	།མྱུར་བའི་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་པ་
བཟང་།།	༈	ལག་དང་སྐག་དང་སྣྲོན་དང་སྣུབས།	།འབྲས་བུ་ངན་པའི་སྐར་བཞི་ཡིན།	།དྲག་དང་ངན་པའི་
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ལས་རྣམས་བྱ།	།བཟང་དང་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་སྤངས།།	༈	ནབས་སོ་ས་རི་གྲོ་བཞིན་དང་།	།བྱི་བཞིན་
མོན་དྲེ་ཞེས་བྱ་བ།	།མྱུར་ལ་འགྱུར་བའི་སྐར་ལྔ་ཡིན།	།གཞན་ཡུལ་ཐག་རིང་བགྲོད་པ་དང་།	།ཚོང་སོགས་
བརྟན་མིན་མྱུར་ལས་བཟང་།།	༈	མཆུ་གྲེ་ཆུ་སྟོད་ཁྲུམས་སྟོད་རྣམས།	།བརྟན་པའི་དོན་གྲུབ་སྐར་བཞི་ཡིན།	
།གཉེན་སྦྱོར་བྱ་དང་ཕྱུགས་སོགས་ཉོ།	།འཁོར་བསྟེན་དབང་བསྐུར་རབ་གནས་ཚོང་།	།མཁར་ལས་རྨང་འདིང་
དགེ་ལས་བཟོ།	།སྦྱིན་སྲེག་ལ་སོགས་བྱ་བར་བཟང་།།	༈	སྨིན་དྲུག་དང་ནི་ས་ག་སྟེ།	།བཏང་སྙོམས་བྱེད་
པའི་སྐར་གཉིས་ཡིན།	།དེ་ལ་དོན་གཉེར་བཏང་སྙོམས་བྱེད།	།རིན་ཆེན་ལྔ་དང་ས་ཡི་བཟོ།	།དེ་ལ་སོགས་
པའི་བཟོ་རྣམས་དང་།	།སྦྱིན་སྲེག་ཆོ་ག་ལ་སོགས་བཟང་།།	ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན།	
༣.༧	 ཟླ་བའི་ཉ་སྐར་བརྩི་ཚུལ།	
ཉ་སྐར་གྱི་ཐ་སྙད་ནི་ཟླ་ཐོ་ལྡེ་མིག་ལས།	ནག་པ་ས་ག་སྣྲོན་ཆུ་སྟོད།	།གྲོ་བཞིན་ཁྲུམས་སྟོད་དབྱུག་སྨིན་དྲུག	
།མགོ་རྒྱལ་མཆུ་དབོ་རིམ་བཞིན་ཟླ།	།གསུམ་པ་ནས་བརྩམས་གཉིས་པའི་བར།	།རགས་པར་ཉ་བའི་སྐར་མ་
ཡིན།།	ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན།	

ཟླ་བའི་

གྲངས།

གསུམ་པ། བཞི་པ། ལྔ་པ། དྲུག་པ། བདུན་པ། བརྒྱད་པ།

ཉ་སྐར་ཟླ་

བའི་ཐ་སྙད།

ནག་པ་ཟླ་བ། ས་ག་ཟླ་བ། སྣྲོན་གྱི་ཟླ་

བ།

ཆུ་སྟོད་ཟླ་བ། གྲོ་བཞིན་ཟླ་བ། ཁྲུམས་

སྟོད་ཟླ་བ།

འབྱུང་རྩིས་

ཀྱི་ཐ་སྙད།

རྟ། ལུག སྤྲེལ། བྱ། ཁྱི། ཕག

ཟླ་བའི་

གྲངས།

དགུ་པ། བཅུ་པ། བཅུ་གཅིག་

པ།

བཅུ་གཉིས་

པ།

དང་པ། གཉིས་པ།

ཉ་སྐར་ཟླ་

བའི་ཐ་སྙད།

དབྱུག་པ་ཟླ་

བ།

སྨིན་དྲུག་

ཟླ་བ།

མགོའི་ཟླ་

བ།

རྒྱལ་གྱི་ཟླ་

བ།

མཆུའི་ཟླ་བ། དབོའི་ཟླ་བ།

འབྱུང་རྩིས་

ཀྱི་ཐ་སྙད།

བྱི་བ། གླང་། སྟག ཡོས། འབྲུག སྦྲུལ།
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༣.༨	 གཡང་སྐར་དྲུག།
ཟླ་ཐོ་ལྡེ་མིག་ལས།	སྨིན་དྲུག་བུད་མེད་སྣར་མ་ནི།	།གོས་དང་བོང་ཕྱུགས་མགོ་ལག་གཉིས།	།སྐྱེས་པ་
རྒྱལ་སྟོད་རྒྱལ་སྨད་དག	།མི་རྣམས་སྤྱི་ཡི་གཡང་སྐར་ཡིན།	།རང་རང་གཡང་སྐར་ཕར་གཏོང་ངན།	།ཚུར་
ལེན་ཕྱྭ་གཡང་འགུགས་པ་བཟང་།	།	ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན།	

སྐར་མ། སྨིན་དྲུག སྣར་མ། མགོ་དང་ལག རྒྱལ་སྟོད་དང་རྒྱལ་

སྨད།

གཡང་

སྐར།

བུད་མེད་ཀྱི་གཡང་སྐར། གོས་དང་	བོང་ཕྱུགས་ཀྱི་

གཡང་སྐར།

སྐྱེས་པའི་གཡང་སྐར། མི་རྣམས་སྤྱིའི་གཡང་

སྐར།

རང་སྦྱོང་།
1.	རྩིས་སྐར་ནག་དབྱངས་གསུམ་གྱི་འབྱུང་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་བྲིས།
2.	འདས་གཟའ་དང་ད་ལྟ་བའི་གཟའི་ཁྱད་པར་བྲིས།
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སློོབ་ཚན་གཉིས་པ། 

འཕྲོད་སྦྱོར།

༡ འཕྲོད་ཆུང་།
འཕྲོད་ཆུང་ནི་ཟླ་ཐོ་ལྡེ་མིག་ལས། གཟའ་དང་སྐར་མའི་འཕྲོད་ཆུང་ནི། །ས་གཉིས་ཕྲད་པ་དངོས་གྲུབ་སྦྱོར། 
།ཅི་བསམ་འགྲུབ་ཅིང་རྟེན་བཞེངས་དང་། །མཁར་བརྩིག་ཞིང་ཉོ་རྒྱས་པའི་ལས། །འདུན་མ་བྱེད་སོགས་བརྟན་
ལས་བཟང་།།   ༈ ཆུ་གཉིས་ཕྲད་པ་བདུད་རྩི་སྦྱོར། །ཚེ་སྟོབས་དང་ནི་གཉེན་ཚོང་འཕེལ། །ཞིང་ལས་
ཁྱད་པར་སྨན་སྦྱོར་ཁྲུས། །བག་མ་ཚེ་དབང་ཚེ་སྒྲུབ་དང་། །ཚེ་གཟུངས་ལ་སོགས་མཆོག་ཏུ་ཤིས།། ༈ ས་
ཆུ་ཕྲད་པ་ལང་ཚོ་སྦྱོར། །ཤིན་ཏུ་སྐྱིད་ཅིང་གོས་གྱོན་དང་། །རྒྱན་འདོགས་རོལ་རྩེད་དགའ་སྟོན་བྱ། །ཆེ་སར་
འདོན་པའི་ལས་རྣམས་བཟང་།། ༈ མེ་གཉིས་ཕྲད་པ་འཕེལ་འགྱུར་སྦྱོར། །ཟས་གོས་རྙེད་དང་ཚོང་བྱ་ཞིང་། 
།འབྲུ་གདབ་སྦྱིན་གཏོང་ནོར་རྒྱུན་མ། །སྒྲུབ་དང་དགེ་ལས་ནོར་ལྷ་མཆོད། །དངོས་གྲུབ་དབང་བའི་ལས་རྣམས་
བཟང་།། ༈ རླུང་གཉིས་ཕྲད་པ་ཕུན་ཚོགས་སྦྱོར། །བསམ་མྱུར་འགྲུབ་ཅིང་ལམ་འགྲུལ་བྱ། །དོན་གཉེར་
ཁ་མཆུ་བསྡུམས་པ་དང་། །གཡོ་བའི་ལས་དང་དྲག་པོའི་ལས། །གཞན་ཡང་མྱུར་བའི་ལས་རྣམས་བཟང་།། 
༈ མེ་རླུང་ཕྲད་པ་སྟོབསལྡན་སྦྱོར། །བཀྲ་ཤིས་བྱེད་ཅིང་རིམ་གྲོ་དང་། །ལྷ་གསོལ་ཆོས་སྤྱོད་ཞི་རྒྱས་དབང་། 
།ལས་རྣམས་སྒྲུབ་པར་བཟང་བ་ཡིན།། ༈ ས་རླུང་ཕྲད་པ་མི་འཕྲོད་སྦྱོར། །ཟས་ནོར་འཛད་ཅིང་མྱ་ངན་འོང་། 
།འདོད་དོན་མི་འགྲུབ་ཇག་རྐུན་དང་། །འཇོམས་འཕྲོག་ལ་སོགས་བྱེད་པ་བཟང་།། ༈ ཆུ་རླུང་ཕྲད་པ་མི་མཐུན་
སྦྱོར། །གཉེན་བཤེས་འབྱེད་ཅིང་དབྱེན་ཕྲ་མ། །འཇུག་དང་དགྲ་བོ་ཕྱུང་ལས་བྱ།། ༈ ས་མེ་ཕྲད་པ་སྲེག་
པའི་སྦྱོར། །སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་དང་དམག་འདེགས་ཤིང་། །དགྲ་གཞོམ་དྲག་ལས་རྩོད་པ་དང་། །གཞན་
ཡང་ཕ་རོལ་སྡུག་བསྔལ་བའི། །ལས་རྣམས་འགྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན།། ༈ མེ་ཆུ་ཕྲད་པ་འཆི་བའི་སྦྱོར། 
།སྲོག་འཕྲོག་བྱེད་ཅིང་ཕ་རོལ་གསོད། །མཐུ་གཏད་དུག་སྦྱོར་ལ་སོགས་བཟང་། །འདིར་ནི་བཟང་གསུམ་གསོ་
ཐུབ་གསུམ། །ངན་གསུམ་ཐ་ཆད་གཅིག་དང་བཅུས། །བྱ་བ་ཀུན་ལ་བཟང་ངན་བྱེད། །དེ་ཕྱིར་འཕྲོད་འདི་བཟུང་
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བར་བྱོས།། ༈ གཟའ་སྐར་སོ་སོ་བཟང་ན་ཡང་། །འཕྲོད་ངན་དེ་ཡི་འབྲས་བུར་འགྱུར། །གཟའ་སྐར་དེ་
ལས་ལྡོག་པའི་ཚེ། །འཕྲོད་བཟང་འགྱུར་ན་དེ་འབྲས་འགྲུབ།། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན། 
བཟང་པོ་གསུམ། གསོ་ཐུབ་གསུམ། ངན་པ་གསུམ། ཐ་ཆད་གཅིག

ས་གཉིས་ཕྲད་པ། ཆུ་གཉིས་

ཕྲད་པ། ས་ཆུ་ཕྲད་པ།

མེ་གཉིས་ཕྲད་པ། རླུང་གཉིས་

ཕྲད་པ། མེ་རླུང་ཕྲད་པ།

ས་རླུང་ཕྲད་པ། ཆུ་རླུང་ཕྲད་པ།  

ས་མེ་ཕྲད་པ།
མེ་ཆུ་ཕྲད་པ།

༢ འཕྲོད་ཆེན།
འཕྲོད་ཆེན་ཡང་ཟླ་ཐོ་ལྡེ་མིག་ལས། 
གཟའ་སྐར་འཕྲོོད་ཆེན་འབྲས་བུ་ནི། །ཀུན་དགའ་ལ་ནི་ནོར་རྙེད་འགྱུར། །དུས་ཀྱི་དབྱིག་ལ་འཇིགས་པ་ཆེ། །དུལ་
བ་ལ་ནི་ནོར་མང་ཕྱུག །སྐྱེ་རྒུ་གནས་སུ་བུད་མེད་སྐྱིད། །གཞོོན་ལ་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ། །བྱ་རོག་ཁ་འཐབ་
འཇིགས་ཤིང་བཀྲེས། །རྒྱལ་མཚན་གོས་སོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །དཔལ་བེའུ་ལ་ནི་རིན་ཆེན་འདུ། །རྡོོ་རྗེ་ཐོག་
དང་དེ་བཞིན་འཇིགས། །ཐོ་བས་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་བྱུང་། །གདུགས་ལ་དགྲ་བོ་གཞོོམ་པར་འགྱུར། །གྲོགས་པོ་
ལ་ནི་གྲོགས་དང་ཕྲོད། །ཡིད་ལ་དཔལ་ནི་ཐོབ་པའོ། །འདོད་པས་བྱ་བ་ཡིད་སྨོོན་འགྲུབ། །མགལ་མེ་ལ་ནི་འཐབ་
རྩོོད་འབྱུང་། །རྩོ་ཐོན་ལ་ནི་ཚེ་ཟད་འགྱུར། །འཆི་བདག་ལ་ནི་འཆི་བར་འོང་། །མདའ་ལ་སྣ་དང་ཡན་ལག་ཉམས། 
།གྲུབ་པ་བརྩོམས་པའི་བྱ་བ་འགྲུབ། །མདུང་ལ་ནད་ཀྱི་འཇིགས་པ་འབྱུང་། །བདུད་རྩི་ལ་ནི་དགྲ་འཕུང་ངོ། 

།གཏུན་ལ་གཏུན་ཤིང་རིག་པར་བྱ། །གླང་པོས་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པ་སྟེ། །སྟག་མྱོོས་ལ་ནི་བཞོོན་པ་རྙེད། །ཟད་ལ་
ནོར་དང་སྐྱེ་བོ་འཛད། །གཡོ་ལ་རྒྱལ་པོའི་བྱ་བ་འགྲུབ། །བརྟན་པ་ལ་ནི་སྲིད་སྡེ་འཕུང་། །འཕེལ་བ་ལ་ནི་ནོར་

འཕེལ་ལོ། ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།། 

ཨང༌། འཕྲོད༌ཆེན། འབྲས༌བུ། བཟང་ངན།

༡ ཀུན༌དགའ། ནོར༌རྣམས༌རྙེད། བཟང་།

༢ དུས༌དབྱིག འཇིགས༌ལས༌འབྱུང། ངན།

༣ དུལ༌བ། ནོར༌གྱིས༌ཕྱུག བཟང་།

༤ སྐྱེ༌རྒུ། བུད༌མེད་རྣམས༌བདེ༌སྐྱིད༌འབྱུང༌། བཟང་།

༥ གཞོན༌པ། བྱ༌བ༌ཐམས༌ཅད༌འགྲུབ། བཟང་།

༦ བྱ༌རོག འཐབ༌རྩོད༌དང༌བཀྲེས༌སྐོམ༌འབྱུང༌། ངན།

༧ རྒྱལ༌མཚན། གོས༌རྒྱན༌ཕུན༌སུམ༌ཚོགས། བཟང་།

༨ དཔལ༌བེའུ། རིན༌པོ༌ཆེའི༌རིགས༌རྣམས༌ཐོབ། བཟང་།

༩ རྡོ༌རྗེ། ལྟས༌ངན༌སྣ༌ཚོགས༌འབྱུང༌། ངན།
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༡༠ ཐོ༌བ། འཇིགས་པ་འབྱུང་། ངན།

༡༡ གདུགས། ཕ༌རོལ༌དགྲ༌རྣམས༌འཇོམས༌། ངན།

༡༢ གྲོགས༌པོ། དགའ༌བའི༌གྲོགས༌དང༌འཕྲད༌འོང༌། བཟང་།

༡༣ ཡིད། དཔལ༌དང༌འབྱོར༌པ༌ཐོབ། བཟང་།

༡༤ འདོད༌པ། བྱ༌བ༌ཡིད༌བཞིན༌དུ༌འགྲུབ། བཟང་།

༡༥ མགལ༌མེ། འཐབ༌རྩོད༌དང༌འབྱུང༌། ངན།

༡༦ རྩ༌ཐོན།། ཚེ༌དང༌བསོད༌ནམས༌ཟད༌པར༌འགྱུར། བཟང་།

༡༧ འཆི༌བདག འཆི༌བའི༌རྐྱེན༌དང༌མི༌མཐུན༌མང༌། ངན།

༡༨ མདའ༌ལ། དབང༌པོ་ཉམས༌དང༌རྐང༌ལག༌སོགས༌ན༌ནི༌འབྱུང༌། ངན།

༡༩ གྲུབ༌པ། རང༌གིས༌བརྩམས༌པའི༌ལས༌རྣམས༌འགྲུབ། བཟང་།

༢༠ མདུང༌། ནད༌དང༌འཚེ༌བ་སོགས༌འབྱུང༌། ངན།

༢༡ བདུད༌རྩི། དགྲ༌དང༌འཕུང༌སོགས༌འབྱུང༌། ངན།

༢༢ གཏུན༌ཤིང་། རྡུང༌རྫོབ་རྩུབ༌དྲག་སོགས་འབྱུང་། ངན།

༢༣ གླང་པོ། བསམ་པའི་དོན་ཀུན་ཀྱང་འགྲུབ། བཟང་།

༢༤ སྟག་མྱོས། རྟ་ནོར་ཕྱུགས་སོགས་ཐོབ། བཟང་།

༢༥ ཟད་པ། རྒྱུ་ནོར་འཛད་ནི་དང་སྐྱེ་བོ་རྣམས་འཆི་ཉེན་ཡོད། ངན།

༢༦ གཡོ་བ། རྒྱལ་པོ་དང་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཞེད་དོན་འགྲུབ། བཟང་།

༢༧ བརྟན་པ། སྲི་ལངས་པ་དང་འཕུང་དཀྲོགས་སོགས་འབྱུང་། ངན།

༢༨ འཕེལ་བ། ནོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་སོགས་འཕེལ་བར་འགྱུར་། བཟང་།

༣ བཟང་ངན་འཕྲོད་སྦྱོར་བཅོ་ལྔ།
༡༽ འགྲུབ་སྦྱོར་བདུན། འགྲུབ་སྦྱོར་བདུན་པོ་སྤྱིར་བཟང་ཡང་། །དམིགས་གསལ་སྤང་བྱ་འདི་ལྟར་ཡོད། 
།ཉི་མར་ཁང་ཕུབ་ཁྱིམ་འདི་ཕུང་། །ཟླ་བར་དམག་ཇག་ཁ་ཉེས་འབྱུང་། །མིག་དམར་མཛོ་ཕྱུགས་ཕྱིར་གཏོང་
ངན། །ལྷག་པར་བག་བྱས་ཁྱོ་བོ་འཆི། །ཕུར་བུ་ཤིད་བྱས་མི་གཡང་ཉམས། །པ་སངས་བག་བླངས་བུ་མི་
འབྱུང་། །སྤེན་པ་བུ་ཚ་ཕྱིར་གཏོང་ངན།།  ༢༽ ཟུང་སྦྱོར་བདུན། ཟུང་སྦྱོར་བདུན་ལ་ཞི་རྒྱས་དབང་། 
།བཟང་ཞིང་དྲག་པོའི་ལས་ལ་འཛེམ།། ༣༽ བདུད་རྒྱལ་བདུན། བདུད་རྒྱལ་དགྲ་ལྷ་མཆོད་པ་དང་། །དགྲ་
མནོན་ལ་སོགས་དྲག་ལས་བཟང་།། ༤༽ གྲུབ་ཉི། གྲུབ་ཉི་གལ་ཆེའི་བྱ་བ་སྤྱི། །ཁྱད་པར་བསྙེན་སྒྲུབ་
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མཆོག་ཏུ་བཟང་།། ༥༽ བཀྲ་ཤིས་ཉི་མ། བཀྲ་ཤིས་ཉི་མ་དབང་བསྐུར་དང་། །རབ་གནས་ལྷ་གསོལ་
དགེ་ལས་བཟང་།། ༦༽ འཕེལ་ཉི། འཕེལ་ཉིའི་ཡོན་ཏན་སློབ་པ་དང་། །ཆུ་འབེབས་ཁྲོན་འདྲུ་ཞིང་ལས་
དགེ།།  ༧༽ ཆུབ་ཉི། ཆུབ་ཉི་བདུན་འདི་ཁྲུམས་སྟོད་ལས། །ཟུང་སྦྱོར་དང་མཚུངས་བཟང་ལས་དགེ། 
༨༽ མཐུན་ཉི། མཐུན་ཉི་བར་བསྡུམས་གཉེན་བཟོ་སོགས། །ཕན་བྱའི་ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བཟང་།། 
༩༽ སྦྱོར་ཉི། སྦྱོར་ཉིར་ལྷ་གསོལ་ལྟད་སྟོན་དང་། །དགེ་ལས་བཟང་ཞིང་དྲག་ལས་ངན།། ༡༠༽ བདུད་
ཉི། བདུད་ཉིར་བྱ་བ་སྤྱིར་ངན་ཞིང་། །ཁྱད་པར་དམིགས་བསལ་འདི་ལྟར་ཡོད། །ཉི་མ་སྨིན་དྲུག་ལྷ་གསོལ་
བདུད། །ཟླ་བ་ཁྲ་བཞིན་བག་མའི་བདུད། །དམག་དཔོན་ཝ་གཞོན་དམག་གི་བདུད། །ལག་ན་བྲེ་ཐོགས་ནས་
འཇལ་བདུད། །ཕུར་བུ་མགོར་བཞུགས་བན་བོན་བདུད། །པ་སངས་རྒྱལ་འཛོམས་ཆེ་བཙུན་བདུད། །སྤེན་པ་
སྒྲོག་ཚུད་རྟ་བདུད་འཛེམ། །ཡོངས་འཇོམས་མཐུ་གཏད་ངན་བྱེད་བཟང་།། ༡༡༽ འཆི་སྦྱོར། འཆི་སྦྱོར་
མཁར་ལས་ཚེ་སྒྲུབ་སོགས། །ལས་དང་བྱ་བ་ཕལ་ཆེར་ངན།། ༡༢༽ མི་འཕྲོད་ཉི། མི་འཕྲོད་ཉི་མར་ངན་
ལས་བཟང་། །སྨན་དང་མཐུན་སྦྱོར་ཕན་ལས་སྤང་།། ༡༣༽ མི་མཐུན་ཉི་མ། མི་མཐུན་ཉི་མར་ངན་བྱེད་
བཟང་། །བཟང་ལས་ཕལ་ཆེར་ངན་པས་སྤང་།། ༡༤༽ འཇིག་ཉི། འཇིག་ཉིར་བག་མ་ལམ་ཞུགས་
སོགས། །བྱ་བ་སྤྱིར་ངན་ངན་བྱེད་ཤིས།། ༡༥༽ སྲེག་སྦྱོར།  སྲེག་སྦྱོར་རམ་ནི་གཏན་སྤང་འདིར། 
།གལ་ཆེན་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དག །ཁྱད་པར་གཏར་སྲེག་སྤང་བར་བྱ།། 

རང་སྦྱོང་།
1. འཕྲོད་ཆུང་དང་འཕྲོད་ཆེན་གྱི་ཁྱད་པར་བྲིས།
2. བཟང་ངན་འཕྲོད་སྦྱོར་བཅོ་ལྔ་ནང་ལས་ འགྲུབ་སྦྱོར་བདུན་པོ་རེ་རེ་བཞིན་བྲིས།
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སློོབ་ཚན་གསུམ་པ། 

གཟའ་སྐར་འཕོ་མཚམས།

༡ གཟའ་དང་སྐར་མའི་ཆུ་ཚོད་བརྩི་ཐངས།

༡.༡ ཉིན་ཞག་དུས་ཚོད་བཅུ་གཉིས་པོ་ལག་འཁོར་ཆུ་ཚོད་དང་སྦྱར་ཏེ་བརྩི་ཐངས།
ནམ་ལངས་ཡོོས་དང་ཉི་ཤར་འབྲུག །ཉི་དྲོོས་སྦྲུལ་དང་ཉིན་ཕྱེ་རྟ། །ཕྱེད་ཡོོལ་ལུག་དང་ཉི་མྱུར་སྤྲེལ། །ཉི་ནུབ་བྱ་
དང་ས་སྲོོས་ཁྱི། །སྲོོད་འཁོར་ཕག་དང་ནམ་ཕྱེད་བྱི། །ཕྱེད་ཡོོལ་གླང་དང་ཐོོ་རངས་སྟག །དུས་རེར་ཆུ་ཚོད་ལྔ་རེའི་

ཆ། །ཡོོད་ཕྱིར་ཉིན་ཞག་འཁོར་གཅིག་ལ། །ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་ཐོམ་པ་ངེས།།

དུས་

ཚོད།

ནམ་ལངས་

ཡོས།

ཉི༌ཤར༌

འབྲུག

ཉི༌དྲོས༌

སྦྲུལ།

ཉི༌ཕྱེད༌རྟ། ཕྱེད༌ཡོལ༌ལུག ཉི༌མྱུར༌སྤྲེལ།

ཆུ་ཚོད། སྔ་དྲོ། ༥-༦ ༧-༨ ༩-༡༠ ༡༡-༡༢ ཕྱི་དྲོ། ༡-༢ ༣-༤

དུས་

ཚོད།

ཉི༌ནུབ༌བྱ། ས༌སྲོས༌ཁྱི། སྲོད༌འཁོར༌ཕག༌ ནམ༌ཕྱེད༌བྱི། ཕྱེད༌ཡོལ༌གླང༌། ཐོ༌རངས༌སྟག

ཆུ་ཚོད། ༥-༦ ༧-༨ ༩-༡༠ ༡༡-༡༢ ༡-༢ ༣-༤

༡.༢ གཟའ་འོག་ཆུ་ཚོད་བརྩི་ཐངས།
ཟླ་ཐོ་ལྡེ་མིག་ལས། གཟའ་འོག་ཆུ་ཚོད་མ་འོངས་ཞེས། །གང་ཡོད་ནམ་ལངས་ནས་བརྩམས་བརྩི། །དེ་
རྫོགས་ད་ལྟའི་ཚེས་ཐལ་ནས། །ཕྱི་མའི་ཚེས་གྲངས་དེ་རིང་སླེབ། །དེ་ཕྱིར་ཚེས་ལ་རྒྱུ་བ་ཡི། །སྔ་ཕྱིའི་ས་
བདག་འཕོ་བསྐྱས་མཉམ།། ཞེས་པ་ལྟར་གཟའ་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཆུ་ཚོད་འདི་མ་འོངས་པ་ཡིན་པས། ཆུ་ཚོད་
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གང་ཡོད་པ་འདི་ཉིད་ དེ་རིང་ནམ་ལངས་ནས་འགོ་བརྩམ་སྟེ་བརྩི་རྒྱུ་དང་། གལ་ཏེ་ཆུ་ཚོད་རྫོགས་ན་གཟའ་ལ་
འཕོ་འགྱུར་མེད་པས་དེ་རིང་གི་ཚེས་རྫོགས་ནས་ཚེས་ཕྱི་མའི་དབུགས་ཐོབ་པ་ཡིན།

༡.༣ སྐར་མའི་ཆུ་ཚོད་བརྩི་ཐངས།   
ཟླ་ཐོ་ལྡེ་མིག་ལས། སྐར་མའི་ཆུ་ཚོད་འདས་པ་ཞེས། །གང་ཡོད་སྟག་གི་མཐའ་ནས་རྫོགས། །དེ་ནས་དྲུག་
ཅུར་བགྲངས་པའི་ལྷག །ནམ་ལངས་ནས་བརྩམས་ཟད་པའི་དུས། །ད་ལྟའི་སྐར་རྫོགས་ཕྱི་མ་སླེབ། །དེ་ཚེ་
གཟའ་སྐར་གཉིས་འཕྲད་པའི། །འབྲས་བུ་འཕྲོད་ཆེན་འཕྲོད་ཆུང་དང༌། །འགྲུབ་སྦྱོར་ལ་སོགས་འཕྲོད་སྦྱོར་
རྣམས། །སྔ་ཕྱིའི་བཟང་ངན་མི་འདྲར་འགྱུར།། ཞེས་པ་ལྟར། སྐར་མའི་འོག་གི་ཆུ་ཚོད་འདས་པ་ཡིན་པས། 
ཆུ་ཚོད་གང་ཡོད་པ་འདི་ཉིད་ཐོ་རངས་སྟག་གི་དུས་ནས་རྫོགས་པ་ཡིན། ཆུ་ཚོད་གང་ཡོད་འདི་ཉིད་དྲུག་ཅུ་ལས་
འཕྲི་བའི་ལྷག་མ་གང་བྱུང་བ་འདི་ཉིད་ནམ་ལངས་ནས་འགོ་བཙུགས་བརྩི་རྒྱུ་ཡིན། ལྷག་མའི་ཆུ་ཚོད་འདི་ཡང་
རྫོགས་ན་རྗེས་མའི་སྐར་མ་གང་ཡིན་གྱི་དབུགས་ཐོབ་པ་ཡིན་པས། གཟའ་དང་སྐར་མ་འཕྲད་པའི་འཕྲོད་རྣམས་
ཀྱང་འགྱུར་བ་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ།།

རང་སྦྱོང་།
1. གཟའ་འོག་ཆུ་ཚོད་དང་སྐར་འོག་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་བྲིས།
2. ཉིན་ཞག་དུས་ཚོད་ ༡༢ དང་སྦྱར་ཏེ་ ལག་འཁོར་ཆུ་ཚོད་བརྩི་ཐངས་བྲིས། 



17སློབ་ཚན་བཞི་པ།          ས་བདག།

སློོབ་ཚན་ ༤པ། 

ས་བདག།

༡ ཉིན་ཞག་ལ་དབང་བའི་ས་བདག་དང་། ཚེས་ལ་རྒྱུ་བའི་ས་བདག

ས་བདག་གི་རེའུ་མིག

ཨང་། ས་བདག་གི་དབྱེ་བ། ས་བདག་གི་མིང་།

༡ ཉིན་ཞག་ལ་དབང་བའི་ས་བདག རྟེན་འབྲེལ། དྲང་སྲོང་ཡན་ཀྭོང་། རྒྱ་རྩིས་ཀྱི་ཉི་
མ། སྤར་ཁ། སྨེ་བ།

༢ ཚེས་ལ་རྒྱུ་བའི་ས་བདག། བ༌དན། ཞག༌ངན། ཀླུ༌ཐེབས༌། 
གྲུབ༌རྩིས༌ཀྱི༌ཉི༌མ།

དབུལ༌པོ༌ལག༌སྟོང༌། ཉིན༌ནག ཀླུ་བཟློག 
གནམ་སྒོ། ཟིན་ཕུང་། བསྲེག་ཚེས།  གནམ་
སྦྱོར། གཟའ་རྒོད། རཱ་ཧུ། དཔལ༌ཉི།

༡.༡ ཉིན་ཞག་ལ་དབང་བའི་ས་བདག།
ཉིན་ཞག་ལ་དབང་བའི་ས་བདག་འདི་ཡང་། ཟླ་ཐོ་ལྡེ་མིག་ལས། རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་རྒྱའི་ལུགས་སུ། 
།གྲགས་པའི་ཉི་མ་སྤར་སྨེ་དང༌། །རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ཀྭོང་ལ་སོགས་པ། །སོ་སོའི་ཉིན་ཞག་ལ་དབང་ཕྱིར། 
།ནང་ལངས་ནས་བརྩམས་ནམ་ལངས་པར། །འཕོ་ལེན་འཁྲུལ་མེད་གཟེར་གྱིས་འཁོར། ། ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན་
ལ། རེ་རེ་བཞིན་འོག་ཏུ་འབྱུང་ངོ།། 
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རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས།
རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ནི། །མ་རིག་འདུ་བྱེད་རྣམ་ཤེས་དང་། །མིང་གཟུགས་སྐྱེ་མཆེད་རེག་དང་ཚོར། 
།སྲིད་ལེན་སྲེད་པ་སྐྱེ་བ་དང་། །རྒ་ཤི་རྣམས་ཀྱི་འཆར་བའི་ཚེ། །རང་རང་ལུགས་བཞིན་ཤོག་ཁྲར་གསལ། 
།སྤང་བླང་གཏན་ལེ་བཞིན་དུ་བརྗོད། ། ༈ མ་རིག་རྣམ་ཤེས་སྐྱེ་མཆེད་ཚོར། །ལེན་སྐྱེ་དྲུག་གི་ཡན་ལག་
ནི། །མི་མཉམ་པའི་འབྲས་དགེ་བ་སྟེ། །ཞི་རྒྱས་དབང་དང་དགེ་ལས་ཤིས། །འདུ་བྱེད་མིང་གཟུགས་རེག་
སྲེད་སྲིད། །རྒ་ཤི་དྲུག་གི་ཡན་ལག་ནི། །མཉམ་པའི་འབྲས་བུ་མི་དགེ་བས། །དབང་དང་བགྲོད་པ་བག་མ་
སོགས། །ཞི་ཞིང་དགེ་བའི་ལས་ཀུན་ངན། །གཡུལ་དང་མནན་གཏད་འཕྲོག་འཇོམས་སོགས། །དྲག་པོའི་
ལས་ལ་ཤིས་པར་འགྱུར།།
དྲང་སྲོང་ཡན་ཀྭོང་།  
དྲང་སྲོང་ཡན་ཀྭོང་འཆར་བའི་ཉིན། །འགྲོ་འདུག་བྱ་བ་ཅི་ཡང་འཛེམ། །མ་འཛེམ་འཚེ་བ་ཅི་མང་འབྱུང་། 
།ཨར་པོ་བཟོ་རིགས་བྱས་འགྱུར་ན། །མེ་རྐུན་འཕྲད་དམ་ཆག་ཆེ་འབྱུང་། །ཁྱིམ་བསྒྲིག་ཁྱིམ་ལེན་ལ་ཡང་ངན། 
།མཐར་ཐོན་མི་འགྱུར་བཀྲ་མི་ཤིས། །འདི་ཉིན་སྐྱེས་པའི་མི་དག་ནི། །ཚེ་གང་སྡུག་བསྔལ་མང་བར་གྱུར། 
།དུར་བཏབ་བྱས་ན་ཕྱི་བརྒྱུད་དབུལ། །ཁྲི་འདོན་བྱས་ན་ཉམས་པར་འགྱུར།།
༡.༢ ཚེས་ལ་རྒྱུ་བའི་ས་བདག
ངན་པ་དགུ་འཛོམས་དང་དེའི་སྤང་བླང་།
རྩིས་གཞུང་བཻ་དཀར་ལས། ཉི་མ་ནག་ཆེན་ཞེས་གྲགས་པ། །ཡ་བདུད་རྡོ་རྗེ་གློག་ཕྲེང་དང་། །ས་སྲིན་འབར་
མ་བྱ་བ་ལ། །བུ་ནི་རཱ་ཧུ་ལ་ཞེས་དང་། །བུ་མོ་འབྲོག་སྲིང་ཆུ་སྲིན་གདོང་། །དེ་འོག་སྟག་སྲིང་ཟོར་གདོང་དང་། 
།དེ་འོག་ཀོང་སྲིང་བ་ལང་གདོང་། །ཆུང་བ་བམ་སྲིང་འདྲེ་གདོང་བཞི།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཕ་ཡ་བདུད་རྡོ་
རྗེ་གློག་ཕྲེང་དང་། མ་ས་སྲིན་འབར་མ་གཉིས་འདུས་པ་ལས་བུ་ཚ་མིང་སྲིང་ལྔ་བྱུང་བའི་ཁོངས་ནས། བུ་རཱ་ཧུ་
ལ་དང་བུམོ་ཆེ་བ་འབྲོག་སྲིན་ཆུ་སྲིན་གྱི་གདོང་དང་། དེའི་འོག་སྟག་སྲིང་ཟོར་གདོང་མ། དེ་འོག་ཀོང་སྲིང་བ་ལང་
གི་གདོང་། ཆུང་བ་བམ་སྲིང་དྲེད་གདོང་མ་སྟེ་བཞི་ཡོད་པ་ལས་བུ་རཱ་ཧུ་ལ་ཡིས་རི་རབ་ཀྱི་གཡས་བསྐོར་དང་། 
བུ་མོ་ཆེ་བ་འབྲོག་སྲིན་ཆུ་སྲིན་གྱིས་རི་རབ་ཀྱི་གཡོན་བསྐོར་སོང་བས་དཔྱིད་ཟླ་ར་བའི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་
བདུན་གྱི་ཉིན། ཁོང་མིང་སྲིང་གཉིས་རི་རབ་ཀྱི་སྐེད་པར་ཕྲད་པ་དང་གཅིག་གིས་གཅིག་ངོ་མ་ཤེས་པའི་དབང་གིས། 
ཕན་ཚུན་ཆགས་པ་བསྐྱེད་དེ་མནོལ་ཤོར་བའི་ཉི་མའི་དུས་ཚོད་ངན་པ་འདི་ལ་ཉི་ནག་ངན་པ་དགུ་འཛོམས་ཞེས། 
འོག་རླུང་སྟེང་དང་སྟེང་རླུང་འོག །ཐད་རླུང་འཁྱུག་ཅིང་འབྱུང་ལྔ་འཁྲུགས། །བཙན་དུག་ལྟ་བུའི་ཉི་འཆར་ཞེས། 
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།རྣམ་པ་དགུ་རུ་འདྲེན་ན་ཡང་། །ཡང་དག་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་རུ། །ངན་པའི་མང་ཚིག་དགུ་ཉིད་དམ། །ངན་པ་ཐ་
ཆད་མིང་དུ་འདོད།། ཅེས་གནམ་སའི་རླུང་དང་། འབྱུང་ལྔ་འཁྲུགས་ཤིང་བཙན་དུག་ལྟ་བུའི་ཉི་མ་སྟེ་སྐྱེ་བོ་ཀུན་
ལ་གནོད་པའི་ཉི་མ་ཚེས་གྲངས་དེ་འཆར་བ་ཡིན་ཞིང་། རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲར་བརྟེན་ངན་པ་གྲངས་དགུ་རུ་ངོས་འཛིན་
རྒྱུ་མིན་པར། ངན་པའི་ནང་ནས་ངན་པ་སྡུག་ཤོས་སམ་ངན་པ་མང་པོ་ཚོགས་པའི་ཉི་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།
དེ་ཉིན་སྤང་བྱ་ནི། གསོན་གཤིན་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དང་། །ཁྱད་པར་ནོར་རྫས་ཕྱིར་གཏོང་དང་། །དབང་རབ་བག་
མ་མཁར་ལས་དང་། །དགེ་བཤེས་ཆེ་འདོན་དུར་གདབ་ཚོང་། །དགེ་ལས་དཀར་པོའི་ཕྱོགས་མི་བྱ།། དམིགས་
བསལ་དུ། ཁ་སྨྲས་གླེང་གཞིའི་ཟས་མི་ཟ། རྒྱལ་བའི་བཀའ་གསུང་མི་སྒྲོག ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་འཛེམ་
པ་གཅེས་སོ།།
ཉི་ནག་དང་དེའི་སྤང་བླང་སྒྲིབ་བཅོས།
ཉི་ནག་དབང་དང་རབ་གནས་བག །མཁར་ལས་དཀར་ཕྱོགས་དགེ་བའི་ལས། །དགེ་བཤེས་ཆེ་འདོན་དུར་
གདབ་ཚོང༌། །ནོར་རྫས་ཕྱིར་གཏོང་ལ་སོགས་པ། །གསོན་གཤིན་ལས་རྣམས་ཕལ་ཆེར་ངན། །དྲག་ལས་ངན་
བྱེད་འཕུང་བྱེད་བཟང༌། །གལ་ཆེན་བྱུང་ན་མར་དཀར་གསུར། །དར་རས་ཁ་ཚར་མ་ཉམས་འཕྱར།། 
ཟིན་ཕུང་དང་སྤང་བླང་སྒྲིབ་བཅོས། 
ས་བདག་ཟིན་ཕུང་ནག་པོ་ནི། །ལས་དང་བྱ་བ་ཀུན་ལ་ངན། །བུ་སྐྱེས་འཆི་ཞིང་ཕ་མ་འབྲལ། །གདོང་ཐུག་
མི་བྱ་ངེས་པར་ཐེབས། །དྲག་པོའི་ལས་ལ་འདི་དང་བསྟུན། །འདི་ཉིད་སྒྲིབ་ན་ར་མགོ་ལ། །མེ་ལོང་བཏགས་
ཏེ་གླིང་དགུ་བྲི། །ཕྱོགས་དེར་ར་མགོ་འཕྱར་བས་ཐུབ།།  

གཟའ༌རྒོད་དང་དེའི་སྤང་བླང་སྒྲིབ་བཅོས།༗
གཟའ་རྒོད་འབྱུང་བ་ཟས་འཚོལ་དུས། །བག་མ་གཏོང་ལེན་བུ་བཙས་དང༌། །ནད་ཐེབས་རོ་གཏོང་དྲག་ལས་
ངན། །སྒྲིབ་ན་མར་དཀར་གསུར་དུད་དང༌། །རེས་གཟའ་དང་མཐུན་དར་འཕྱར་ཐུབ།།  
དབུལ་ལག་དང་དེའི་སྤང་བླང་སྒྲིབ་བཅོས། 
དབུལ་ལག་མཁར་ལས་འགོ་འཛུགས་དང༌། །བག་མ་བུ་འབོགས་སྒྱེད་བུ་འཛུགས། །བཤད་གསར་རྟེན་
བཞེངས་རབ་ཏུ་གནས། །ལྟད་སྟོན་ཐོག་འབུབས་དར་འཕྱར་བ། །ནོར་རྫས་དབུགས་ཆེན་དབུགས་མེད་རྣམས། 
།ཕྱིར་གཏོང་རོ་འདོན་ཞིང་འདེབས་དང༌། །བང་མཛོད་ཁ་དབྱེ་ལ་སོགས་པ། །གསོན་གཤིན་ལས་རྣམས་ཕལ་
ཆེར་འཛེམ། །རེས་གཟའི་ཁ་དོག་དར་ཚོན་འཕྱར། །གཞན་ཡང་ཕྱུག་པོ་དགུའི་ཞིང་ས། །བུ་མང་པོ་ཡི་ཁང་
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ས་དང༌། །བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་དར་སྣ་དང༌། །སྤུ་རྟགས་ཅན་གྱི་སྤུ་སྣ་དང༌། །ཕོ་ཞིང་དགུ་ཡི་ཞིང་ས་
རྣམས། །ཟན་བསྲེས་རུས་སྦལ་གཟུགས་བཟོས་ལ། །ཁྱེའུ་ལོ་བརྒྱད་ཁུ་ཚུར་ཙམ། །ཁྱི་ལོས་མཛོད་དུ་
གཞུག་པར་བྱ།།  
རཱ་ཧུ་དང་དེའི་སྤང་བླང་སྒྲིབ་བཅོས།
རཱ་ཧུ་ནག་པོའི་འབྲས་བུ་ནི། །དྲག་ལས་མ་གཏོགས་ལས་ཀུན་འཛེམ། །ཕྱག་རྡོར་ཐང་ཀ་འཕྱར་བ་དང༌། ། 
གཟའ་ཡུམ་བཏོན་པས་ཉེས་པ་ཞི།། 
བ་དན། 
སྟག་རྟ་ཁྱི་གསུམ་སྦྲུལ་གྱི་སྟེང་། །ཕག་ལུག་ཡོས་གསུམ་སྤྲེལ་གྱི་སྟེང་། །བྱི་འབྲུག་སྤྲེལ་གསུམ་ཕག་
གི་སྟེང་། །བྱ་གླང་སྦྲུལ་གསུམ་སྟག་གི་སྟེང་།། ཞེས་པ་ནི་བ་དན་ཚེས་ལ་འཆར་ཚུལ་ཡིན་ལ། དེའི་
སྐབས་ཡོངས་གྲགས་སུ་དར་འཕྱར་མི་རུང་བར་བཤད།

མཐུན་གསུམ། སྟག་རྟ་ཁྱི། ཕག་ལུག་ཡོས། བྱི་འབྲུག་སྤྲེལ། བྱ་གླང་སྦྲུལ།

ཟླ་བ། ༡༡  ༣  ༧ ༨  ༤  ༡༢ ༩  ༡  ༥ ༦  ༡༠  ༢

ཚེས་གྲངས། ༤ ༡༦ ༢༨ ༡  ༡༣  ༢༥ ༡༠    ༢༢ ༧    ༡༩

ཀླུ་ཐེབས།  
ཀླུ་ཐེབས་དུས་སུ་ཆར་འབེབས་དང༌། །ཀླུ་ཆོག་ཀླུ་གཏོར་གཏོང་བ་དང༌། །ཀླུ་ལ་མནན་གཏད་སྐྱེལ་སོགས་
བཟང༌། །བཟློག་དུས་དེ་རྣམས་སྤང་བར་བྱ། ། སྤྱིར་ནི་དྲག་པོའི་ས་བདག་རྣམས། །དགེ་ལས་གསོན་པའི་
བྱ་བ་སྤང༌། །དྲག་ལས་རྒྱུ་ཕྱོགས་བསྟུན་པས་ཐེབས། །འོག་གི་རེའུ་མིག་ལྟར་དུ་ཡིན།།

ཟླ་བ། ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༡༠ ༡༡ ༡༢
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དྲན་གསོ།  
ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ནང་ཀླུ་རྣམས་ཉལ་བས་ཐེབས་མེད་པའི་ཕན་གནོད་གང་ཡང་མེད་དོ།།
ཐེབས་བཟློག་གི་སྐབས་སུ་ཕན་གནོད་ཀྱི་སྐོར།
ཐེབས་དུས་སྤེལ་ན་ཕན་པ་ཆེ། །ལྡོག་དུས་སྤེལ་ན་གནོད་པར་འགྱུར། །ཅི་ཡང་མེད་དུས་ཕན་གནོད་མེད། 
།དེ་ཕྱིར་ཐེབས་ལྡོག་བརྟག་པ་གཅེས།། 
ཀླུ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་བ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ན། རབ་བྱུང་ན་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་རིང་ནས་ཤ་ཆང་སྒོག་ཙོང་སྤངས་དགོས་
པ་དང་། དེ་ལྟར་མིན་ཡང་ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་རིང་ངེས་པར་དུ་འཛེམ་དགོས་པ་ཡིན། 
བསྲེག་ཚེས། 
ཚེས་དང་གཟའ་འཛོམ་བསྲེག་ཚེས་ནི། །ཉི་མ་བཅུ་གཉིས་ཉི་ཤུ་བདུན། །ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་ཉི་ཤུ་དྲུག །མིག་
དམར་བཅུ་དང་ཉི་ཤུ་ལྔ། །ལྷག་པ་གསུམ་དང་བཅོ་བརྒྱད་དེ། །ཕུར་བུ་དྲུག་དང་ཉི་ཤུ་གཅིག །པ་སངས་གཉིས་
དང་བཅུ་བདུན་ཏེ། །སྤེན་པ་བདུན་དང་ཉི་ཤུ་གཉིས། །དེ་ལྟར་འཛོམས་ཚེ་བསྲེག་ཚེས་དང་། །ཚེས་གྲངས་ཕྱི་
མར་གྱུར་པའི་ཚེ། །ཞབས་ཀྱུ་ཉིད་དུ་བཀོད་པ་འབྱུང་།།

བསྲེག་ཚེས་འཆར་ཚུལ་གྱི་རེའུ་མིག།
གཟའ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་

དམར།

ལྷག་པ། ཕུར་བུ། པ་སངས། སྤེན་པ།

ཚེས་

གྲངས།

༡༢  

༢༧

༡༡ ༢༦ ༡༠  

༢༥

༣  ༡༨ ༦  ༢༡ ༢  ༡༧ ༧  ༡༢

༢ གཟའ་སྐར་གཙོ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར།
དེ་དག་ཉམས་སུ་བླང་ཚུལ་ནི། །གཟའ་སྐར་ཚེས་བྱེད་སྦྱོར་དུས་ཉི། །སྔ་རིམ་སྟོབས་ཆེ་འོག་ནུས་ཆུང༌། 
།གཟའ་སྐར་བཟང་ངན་མ་མཚུངས་ན། །དེ་ཚེ་གཟའ་དེ་གཙོ་བོ་ཡིན། །སྐར་ཚེས་འབྲས་བུ་མ་མཐུན་ན། 
།སྐར་མ་དེ་ཉིད་གཙོ་བས་ཤེས། །བྱེད་སྦྱོར་ལས་ཐབས་མ་གཅིག་ན། །ཤིན་ཏུ་གཉན་ཕྱིར་བྱེད་པ་གཙོ། །དུས་
ཚོད་ཉི་མ་མི་འདྲ་ན། །དུས་ཚོད་མཚོན་ཆ་རྣོ་བས་གཙོ། །ཐམས་ཅད་བཟང་ངན་མ་མཚུངས་ན། །གང་ཚེས་
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འཕྲོད་ཉིད་གཙོར་འདོན་དགོས། །རྩིས་འགོ་གང་དང་གང་ལ་ཡང༌། །དམིགས་བསལ་བྱུང་ན་དེ་ཉིད་གཙོ། 
།གཞན་ཡང་འབྲས་བུ་མ་མཚུངས་ན། །མང་ཉུང་སྟོབས་ཁྱད་འདི་བཞིན་བརྩི། །རཱ་ཧུ་ལ་དང་རེས་ཀྱི་གཟའ། 
།རྒྱུ་སྐར་ཚེས་དང་བྱེད་པ་སྦྱོར། །ཉི་མ་བདུན་པོ་རིམ་པ་བཞིན། །སྔ་མ་སྟོབས་ཆེ་ཕྱི་མ་ཆུང༌། །དེ་དག་ཀུན་
གྱི་ནུས་པ་ཡང༌། །ཏཏྐལ་དུས་སྦྱོར་ཉི་ལ་ཚང༌། །དེ་ཕྱིར་ལུག་གླང་འཁྲིག་ཀརྚ། །སེངྒེེ་བུ་མོ་སྲང་སྡིག་པ། 
།གཞུ་དང་ཆུ་སྲིན་བུམ་པ་ཉ། །ཟླ་ཞག་དུས་ལ་འཆར་ཚུལ་སོགས། །རགས་ཞིབ་མ་འདྲེས་བརྟག་པ་གཅེས།།  

༣ གནམ་སྒོ་བཅུ།
གནམ་སྒོ་བཅུ་ཡི་འཆར་ཚུལ་ནི། །གཅིག་གསུམ་མགྲོན་སྒོ་གཉིས་གསུམ་ཚོང༌། །གསུམ་གསུམ་བུ་སྒོ་བཞི་
གསུམ་དམག །ལྔ་གསུམ་གཉེན་སྒོ་དྲུག་གསུམ་མཁར། །བདུན་གསུམ་བག་སྒོ་བརྒྱད་གསུམ་དུར། །དགུ་
གསུམ་ཤིད་སྒོ་བཅུ་གསུམ་སྤྱིའི། །གནམ་སྒོ་ཡིན་ཏེ་ཁྱད་པར་དུ། །ར་བ་བཞི་གསུམ་འབྲིང་བཞི་གཉིས། 
།ཐ་ཆུང་བཞི་དང་གཅིག་ནས་གཉན།།
༤ ལམ་ཞུགས་བཟང་ངན། ༼རྟ་ཤི་སྒ་ཆག༽
སྤྱིར་བཏང་ལམ་ཞུགས་བཟང་ངན་ལ་ དབྱེ་བ་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་ ཡོངས་གྲགས་སུ་ ཚེས་ ༢ ༨ ༡༤ 
༢༠ ༢༦ དེ་རྣམས་ལ་འཛེམ་དགོས།
སྐར་མ་ལ་རྒྱུ་བའི་སྒྲ༌གཅན་དང་དེའི་སྤང་བླང་སྒྲིབ་བཅོས།
སྒྲ་གཅན་རྒྱུ་དུས་སྟོན་མོ་དང་། བག་མ་དམག་རོ་བསྒུལ་བསྐྱོད་སྤང་། །སྒྲིབ་ན་རི་བོང་ཐོད་པ་དང་།། གཡག་
རུའི་ནང་དུ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་། །འཁོར་ལོ་བྲིས་བཅུག་ཕྱག་རྡོར་གྱི། །སྐུ་བསྟན་ཉེས་པ་ཐུབ་པར་བཤད།
སྒྲ༌གཅན༌གདོང༌མཇུག།
སྐར་མ་ལ་སྒྲ་གཅན་གནོད་པ་གཡས་མཆེ་གཡོན་མཆེ་གདོང་ཚུགས་གསུམ། དུ་བ་འཁྱུད་པ་སོལ་བ་གསུམ་
བཅས་དྲུག་གི་གནོད་པ་ཡོད་མེད་བརྟག་ནས་གལ་ཏེ་ཡོད་ན་གལ་ཆེ་བའི་བྱ་ལ་འཛེམ་དགོས། འདི་ཡང་ཉིན་
རེའི་ཚེས་གྲངས་ནང་ཨང་ཀི་༨དང་༩གང་རུང་བྲིས་ནས་དེ་ལ་མདའ་འཐེན་ནས་ཡོད་པ་ནི། སྒྲ་གཅན་གདོང་མཇུག་
གང་རུང་དང་གདོང་ཐད་འཕྲད་པའི་དོན་ཡིན་ལ། ༨་དང་༩གང་རུང་འགྲམ་ནས་མདའ་གཡས་དང་གཡོན་གང་རུང་དུ་
འཁྱོག་ནས་བྲིས་པ་ནི། གདོང་མཇུག་གཉིས་ཀྱི་མཆེ་བ་གཡས་གཡོན་གང་རུང་གིས་ཟུག་པའི་དོན་ཡིན། ཡང་
གདོང་མཇུག་གཉིས་པོ་གང་རུང་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་པའི་སྐར་མ་ལ་༼འཁྱུད༽ ཅེས་པའི་ཚིག་དང་མཉམ་དུ་མེ་རི་
བྲིས་ནས་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཚེས་གྲངས་གོང་མ་ལ་༼དུ༽ དང་། རྗེས་མ་ལ་༼སོལ༽ ཅེས་ཡོད་པ་རྣམས་
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ནི། གདོང་མཇུག་གི་མདུན་དུ་ཡོད་པའི་སྐར་མ་ལ་དུ་བ་ཐོན་པ་དང་། མཉམ་དུ་ཡོད་པ་ནི་མེས་འཚིག་པ། 
རྒྱབ་ཏུ་ཡོད་པ་ནི་སོལ་བར་བྱས་ཟིན་པ་དང་འདྲ་བ་གནོད་པ་ཡོད་པའི་དོན་ཡིན།

སྒྲ་གཅན་གདོང་མཇུག་དྲག་གཟའ་ཡི། །འཁྱུད་པ་མཆེ་གདོང་དུ་སོལ་སོགས། །འབྲས་བུ་སྤྱིར་ངན་ཁྱད་པར་དུ། 
།འཁྱུད་པས་ལུས་ལ་ནད་རྣམས་འབྱུང་། །དུ་བས་ཡིད་ལ་འདོད་པ་མེད། །སོལ་བས་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་
སྟོན། །མེ་དུད་སོལ་གསུམ་ལས་ཀུན་སྤང་། །དེ་ཡི་སྒྲིབ་ཐབས་དུ་བ་ལ། །ཟངས་དཀར་ཡང་ན་རྫ་སོའི་ནང་
། །སྐྱེར་ཚེར་དུད་པ་ཆིལ་གྱི་གཏོང་། །དེ་སྟེང་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་བྲིས། །སླ་ང་ཁ་སྦུབ་མནན་པར་བྱ། །མེ་བཅོས་
རས་སྔོན་སྐྱེར་ཚེར་གྱི། །མེ་སྤར་དེ་སྟེང་སླ་ང་སྦུབ། །སོལ་བཅོས་བུད་མེད་དོར་མ་རུ། །སོལ་ཕྱེ་བླུགས་ལ་
རང་འཐག་བར། །བཅུག་ནས་སྒྱེད་བུའམ་རྡོ་སོལ་མནན། །བྱ་བ་གྲུབ་ནས་སོལ་བར་མེ། །སྤར་ཏེ་ཐལ་བ་
ཕྱོགས་བཞིར་གཏོར། །དེ་ཡིས་ཉེས་པ་ཐུབ་པར་བཤད།།

རང་སྦྱོང་།
1. ཉིན་ཞག་ལ་དབང་བའི་ས་བདག་དང་ཚེས་ལ་རྒྱུ་བའི་ས་བདག་གི་ཁྱད་པར་བྲིས།
2. ཉི་ནག་ངན་པ་དགུ་འཛོམས་ཀྱི་སྐོར་བཅུད་བསྡུས་བྲིས།
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སློོབ་ཚན་ ༥པ། 

ཕྱོགས་དང་དུས་ཚོད་བཟང་ངན།

༡ བུམ་སྟོང་གི་ཕྱོགས།
སྟག་རྟ་ཁྱི་གསུམ་བུམ་སྟོང་ཤར། །ཕག་ལུག་ཡོོས་གསུམ་བུམ་སྟོང་ལྷོོ། །བྱི་འབྲུག་སྤྲེལ་གསུམ་བུམ་སྟོང་ནུབ། 
།བྱ་གླང་སྦྲུལ་གསུམ་བུམ་སྟོང་བྱང་། །དེ་ཕྱོོགས་སྟོང་པའི་བུམ་པ་སྟེ། །གཞན་གསུམ་གང་བའི་བུམ་པ་ཡིན།།

ཟླ་བ། ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༡༠ ༡༡ ༡༢ 
༡ ༢
ཟླའི་ལོ་རྟགས། རྟ། ལུག སྤྲེལ། བྱ། ཁྱི། ཕག བྱི་བ། གླང་། 
སྟག ཡོས། འབྲུག སྦྲུལ།
བུམ་སྟོང་། ཤར། ལྷོ། ནུབ། བྱང་། ཤར། ལྷོ། ནུབ། བྱང་། 
ཤར། ལྷོ། ནུབ། བྱང་།



25སློབ་ཚན་ལྔ་པ།          ཕྱོགས་དང་དུས་ཚོད་བཟང་ངན།

༢ བདུད་རྩི་ཐུན་མཚམས།
དབྱངས་འཆར་ཉིན་མཚན་ཐུན་ཕྱེད་ལ། །ཞི་གཟའ་སྤྱིར་བཟང་ཁྱད་པར་དུ། །ཕུར་བུའི་བདུད་རྩི་ཐུན་མཚམས་
དགེ། །དྲག་གཟའ་སྤྱིར་ངན་སྤེན་པའི་སྐབས། །དུག་ཅན་རིགས་ལྡན་འཆར་བས་འཛེམ།།

༣ རྒྱ་རྩིས་ཀྱི་དུས་ཚོད་བཟང་ངན།
དང་པོ་བཟང་པོ་དྲུག་ནི། འབྲུག་སྔོན། སྣང་བ་ཕོ་བྲང་། བདུད་རྩི་གསེར་ཞལ། ལྷའི་སྨན་པ། གཡུའི་
རིན་ཆེན། རྡོ་རྗེ་སྲོག་བསྲུང་སྟེ་དྲུག་གོ། བཟང་པོ་དྲུག་གནས་པའི་དུས་ཚོད་འདི་ལ་མ་ནོར་བར་བརྩི་ན་ལོ་ཟླ་
ཞག་དུས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་མནན་ཏེ་གནོད་པ་གང་གིས་ཀྱང་གནོད་མི་ཚུགས་པར་འགྱུར་རོ།།
དུས་ཚོད་ངན་པ་དྲུག་པོ་ནི།  ལྷའི་ཆད་པ། དམར་ཁྲ་བོ། ནག་པོ་དཀར་མ། སྟག་དཀར། ལྷའི་
དམྱལ་བ། སྦལ་པ་ནག་པོ་སྟེ་དྲུག་གོ། ལས་དང་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དུས་ཚོད་ངན་པ་དྲུག་དང་ཕྲད་ན་བྱ་བ་མི་
འགྲུབ་པའི་ཁར་གཟའ་དང་སྐར་མ་ཚེས་གྲངས་སོགས་བཟང་པོ་ཇི་ལྟར་ཡོད་ཀྱང་ལྟས་ངན་དུ་འགྱུར་ནས་མ་ཉེས་ཁ་
གཡོགས་མཚན་པ་ངན་པ། མི་ཁ། ཁ་མཆུ་སོགས་མི་འདོད་པ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པས་སྤང་བླང་ཚུལ་
བཞིན་མཛད་དགོས་པ་གལ་ཆེའོ།།



26 སློབ་རིམ་ ༡༡པ།   

༤ དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས།
ལུག་གླང་འཁྲིག་པ་ཀརྐ་ཊ། །སེངྒེེ་བུ་མོ་སྲང་དང་སྡིག །གཞུ་དང་ཆུ་སྲིན་བུམ་པ་ཉའི། རགས་ཞིབ་མ་
འདྲེས་བརྟག་པ་གཅེས།།



27སློབ་ཚན་ལྔ་པ།          ཕྱོགས་དང་དུས་ཚོད་བཟང་ངན།

དུས་སྦྱོར། ཟླ་བ། དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་པོ་ མིང་སོ་སོ་བཏགས་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན།

ལུག ཟླ་བ་༣་པ། ལུག་སྤུ་བཏོགས་པའི་དུས།

གླང་། ཟླ་བ་༤་པ། གླང་དལཝ་མེད་པའི་དུས།

འཁྲིག་པ། ཟླ་བ་༥་པ། སེམས་ཅན་འཁྲིག་པ་སྤྱོད་པའི་དུས།

ཀརྚ། ཟླ་བ་༦་པ། སྦལཔ་སྐད་རྐྱབ་པའི་དུས།

སེངྒེེ། ཟླ་བ་༧་ན། སེངྒེེ་སྤུ་སོར་བའི་དུས།

བུ་མོ། ཟླ་བ་༨་པ། བུམོ་འཇའ་རིསམོ་འགྱོ་བའི་དུས།

སྲང་། ཟླ་བ་༩་པ། འབྲུ་སྣ་སྲང་ཁར་འཇལ་བའི་དུས།

སྡིག་པ། ཟླ་བ་༡༠་པ། སེམས་ཅན་སྡིག་པ་ར་ཙ་གྱང་སྟེ་དོང་ནང་འཛུལ་བའི་དུས།

གཞུ། ཟླ་བ་༡༡་པ། ཕོ་རྒས་རྣམས་མདའ་དང་སྤྲོ་བ་སྟོན་པའི་དུས།

ཆུ་སྲིན། ཟླ་བ་༡༢་པ། ཆུ་སྲིན་སའི་འོག་ཏུ་འཛུལ་བའི་དུས།

བུམ་པ། ཟླ་བ་༡པ། བུམ་པ་ནང་ཆུ་ཁེགས་ལུ་འགྱུར་བའི་དུས།

ཉ། ཟླ་བ་༢་པ། ཆུ་ནང་གི་ཉ་རྣམས་ཧིང་སངས་ས་མཐོང་བའི་དུས།

རང་སྦྱོང་།
1. བུམ་སྟོང་དང་བུམ་པ་གང་བའི་ཁྱད་པར་བྲིས།
2. ལོ་ཟླ་ཚེས་ཀྱི་ཆད་ལྷག་སྐོར་བྲིས།



28 སློབ་རིམ་ ༡༡པ།   

སློོབ་ཚན་ ༦པ། 

ལོ་ཟླ་དང་ཚེས་གྲངས་ལྷག་ཆད།

༡༽ ལོ་འགོ་འཛིན་ཚུལ།
ལོ་དང་ཟླ་བའི་འགོ་འཛིན་ཚུལ། །མང་ཡང་ཁྱུང་ནག་ཕུག་པའི་ལུགས། །ཧོར་ལུགས་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པ། 
།སྐར་མའི་མགོ་ཡི་ཉ་བ་དེ། །དཔྱིད་ར་སྟག་ཟླར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། །ལོ་ཟླའི་ཐོག་མ་འདི་ནས་བཞེད།།

ལོ་ཟླའི་འགོ། ཟླ་བ་བུ་གཅིག་པ། ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པ། ཟླ་བ་དང་པ། ཟླ་བ་གསུམ་པ།

སོ་སོའི་ལུགས།
ཁྱུང་ནག་འབྱུང་རྩིས་

ལུགས།

རྒྱུད་སྡེ་མཁའ་འགྲོ་

རྒྱ་མཚོ་དང་དགོངས་

འདུས་ལུགས།

སྨན་དང་རྒྱ་རྩིས་

པའི་ལུགས།

སྐར་རྩིས་པའི་

ལུགས།

༢༽ ཟླ་ལྷག་དང་ཚེས་ཀྱི་ཆད་ལྷག   
༢.༡ རྒྱབ་ཁུངས།
ཚེས་ལ་ཆད་ལྷག་གཉིས་ཀ་ཡོད་ལ། ཟླ་བ་ལ་ཆད་མེད་ཅིང་ལྷག་ཡོད། ལོ་ལ་ཆད་ལྷག་གཉིས་ཀ་མེད། 
ཚེས་ཟླ་གཉིས་ལ་ཆད་ལྷག་འོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཞག་གསུམ་ལ་ལྟོས་ནས་འབྱུང་བ་ཡིན། དེ་ཡང་
ཟླ་བའི་འཕེལ་འགྲིབ་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཆ་ཚང་ཞིག་ཆ་ཤས་སུམ་ཅུ་ལ་བགོས་པའི་ཆ་རེ་ལ་ཚེས་ཞག་རེ་དང་། དེ་ལ་
ཆུ་ཚོད་ཉེར་གསུམ་ལྷག་དང་བཅས་པ་ཡོད། དེ་རིང་ནམ་ལངས་ནས་སངས་ནམ་ལངས་ཀྱི་བར་ལ་ཉིན་ཞག་
གཅིག་དང་། དེ་ལ་ཆུ་ཚོད་ཉེར་བཞི་ཡོད། ཉི་མས་སྐར་ཁྱིམ་གཅིག་སྤྱོད་པའི་དུས་ཡུན་འདི་ཆ་ཤས་སུམ་ལ་
བགོས་པའི་ཆ་གཅིག་ལ་ཁྱིམ་ཞག་ཅེས་བྱ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཆུ་ཚོད་ཉེར་བཞི་ལྷག་དང་བཅས་པ་ཡོད། དེས་ན་
ཚེས་ཞག་ལ་ཉིན་ཞག་དང་། ཉིན་ཞག་ལས་ཁྱིམ་ཞག་གི་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་མང་བ་ཡིན། ཉིན་གཅིག་དང་



29སློབ་ཚན་དྲུག་པ།          ལོ་ཟླ་དང་ཚོས་གྲངས་ལྷག་ཆད།

གཉིས་སོགས་བགྲང་པའི་ཚེ་ཉིན་ཞག་གཙོ་ཆེ་ན་ཡང་། ཟླ་བ་ལོན་དང་མ་ལོན་བརྩི་བའི་ཚེ་ཚེས་ཞག་གཙོ་ཆེ་སྟེ། 
ཚེས་ཞག་སུམ་ཅུའི་ཟླ་བ་གཅིག་ལོན་ན། ཞག་གྲངས་སུམ་ཅུ་མ་ལོན་ན་ཡང་ཟླ་བ་གཅིག་ལོན་པར་བརྩི་དགོས་
པའི་ཕྱིར་རོ།། ལོ་གཅིག་ལོན་དང་མ་ལོན་བརྩི་བའི་ཚེ་ཁྱིམ་ཞག་གཙོ་ཆེ་སྟེ། ཚེས་ཞག་གི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་
ལོན་ན་ཡང་ཁྱིམ་ཞག་གི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་མ་ལོན་ན་དུས་བཞི་ཆ་ཚང་རྫོགས་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ།། མདོར་
ན་ཚེས་ཞག་ནི་ཟླ་བ་ལ་ལྟོས་པའི་ཞག ཉིན་ཞག་ནི་འཛམ་གླིང་རང་འཁོར་ལ་ལྟོས་པའི་ཞག ཁྱིམ་ཞག་ནི་
འཛམ་གླིང་གིས་ཉི་མ་ལ་བསྐོར་བའི་དུས་ཡུན་གྱི་ཞག་ཡིན།
 
༢.༢ ཚེས་ཀྱི་ཆད་ལྷག་འབྱུང་དགོས་པའི་ཁུངས།
གཟའ་གཅིག་ལན་གཉིས་བལྡབས་གྱུར་ན། །ཆུ་ཚོད་མང་བའི་ཚེས་དེ་ཆད། །གལ་ཏེ་རེས་གཟའ་མཆོངས་པ་ན། 
།ཆུ་ཚོད་ཉུང་བའི་ཚེས་དེ་ལྷག། དོན་དུ་ཆད་ལྷག་བྱུང་བ་མིན།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚེས་ཞག་དང་ཉིན་ཞག་
འགོ་བསྟུན་ནས་འགྲོ་བའི་ཚེ། ཚེས་ཞག་གི་དུས་ཡུན་འདི་རྩིས་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་ང་བཞི་ནས་རེ་བཞི་བར། སྐབས་རེ་
ཉུང་བ་སྐབས་རེ་འཕེལ་ནས་མང་བ་ཡོད་པས། ཚེས་ཞག་རེ་རེས་ནམ་ལངས་ཀྱི་དུས་ཡུན་རེ་རེ་ཟིན་ན་ཆད་ལྷག་
མེད་ཅིང་། ཚེས་ཞག་གི་དུས་ཡུན་འདི་དེ་རིང་ནམ་ལངས་ཀྱི་རྗེས་ནས་འགོ་བཙུགས་ཤིང་། དེས་སང་ཉིན་ནམ་
ལངས་མ་ཟིན་ན། ནམ་ལངས་གཅིག་གི་དུས་ཡུན་ཡང་མ་ཟིན་པའི་དབང་གིས་གཟའ་གཅིག་ལན་གཉིས་ལྡབ་
ནས་འོང་བ་དང་། གཟའ་ལ་ལྷག་མེད་པའི་དབང་གིས་གཅིག་བཅད་པ་ན། ཚེས་དེ་ཡང་ཆད་པར་བཞག་པ་དང་། 
གལ་ཏེ་ཚེས་འདི་དེ་རིང་ནམ་ལངས་ཀྱི་སྔོན་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་སང་ཉིན་ནམ་ལངས་བར་དུ་ཟིན་ན། ནམ་
ལངས་གཉིས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཟིན་པའི་དབང་གིས་གཟའ་གཅིག་ཆད་ནས་འགྲོ་བ་དང་། གཟའ་ལ་ཆད་མེད་པའི་
དབང་གིས་གང་ཆད་པའི་གཟའ་དེ་བཙུགས་པ་ན་ཚེས་དེ་ཡང་བསྐྱར་དུ་བསྣན་དགོས་པས་ཚེས་དེ་ཡང་ལྷག་པར་
བཞག་པ་ཡིན་གྱི། དོན་དུ་ཚེས་ཞག་དེ་རིམ་ཅན་དུ་འགྲོ་བ་མ་གཏོགས་ཆད་ལྷག་གཏན་ནས་མེད།

༢.༣ ཟླ་ལྷག་འབྱུང་དགོས་པའི་ཁུངས།
ལོ་གཅིག་འཁོར་དང་མ་འཁོར་ནི། ཉི་མས་སྐར་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་འཁོར་དང་མ་འཁོར་ལ་ལྟོས་དགོས་ཤིང་། 
དུས་ཡུན་འདི་ཉིད་ཚེས་ཞག་གི་དབང་དུ་བཏང་ན། ཚེས་ཞག་སུམ་ཅུ་ཅན་གྱི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་དང་། ཡང་ཚེས་
ཞག་བཅུ་ལྷག་ཙམ་སྟེ། མདོར་ན་ཚེས་ཞག་སུམ་རྒྱ་བདུན་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པས། ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་
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ལོ་གཅིག་འཁོར་བའི་ཚེ། ད་དུང་དུས་བཞི་ཅན་གྱི་ལོ་གཅིག་ངོ་མ་འཁོར་བ་ལ་ཚེས་ཞག་བཅུ་བསྒུག་དགོས་ཀྱང་། 
གནས་སྐབས་ཞིག་ལོ་གཅིག་འཁོར་བའི་དབང་དུ་བཏང་སྟེ་བཞག་ནས། ལོ་གྲངས་གསུམ་ལོན་པ་ན་ཚེས་ཞག་
སུམ་ཅུའི་ཟླ་བ་གཅིག་བསྣན་ནས་དོན་གྱི་དུས་བཞིའི་ལོ་དང་བསྟུན་ནས་འགྲོ་དགོས་པའི་དབང་གིས། ལོ་ངོ་
གསུམ་ན་ཟླ་ལྷག་རེ་ཐོན་པ་ཡིན་ནོ།།
༣ ལོ་ནག་དང་ཟླ་ནག
ལོ་ནག 
ལོ་ནག་ཅེས་པ་ནི་ ས་བདག་ཧལ་ཁྱི་དང་ ཝང་གིང་ནག་པོས་ དབང་བའི་ལོ་ཞིག་ཡིན་པ་དེར་བརྟེན་ ལོ་
ངན་ནག་པོའམ་ལོ་ནག་ཞེས་ཟེར་རོ། དེ་ཡང་། སྟག་སྤྲེལ་ཕག་སྦྲུལ་ལོ་བཞི་ལ། །རེ་བསྐོར་བབས་ཏེ་
སྨེ་གཉིས་ནག། ཅེས་པ་ལྟར། གནམ་ལོ་ སྟག་སྤྲེལ་ཕག་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་བཞི་ལ་སྨེ་བ་གཉིས་ནག་བབས་
པའི་ཚེ་ལོ་ནག་ཆེ་བ་དང་། དེ་དག་ལ་སྨེ་བ་གསུམ་མཐིང་བབས་ཚེ་ལོ་ནག་ཆུང་བ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན།།
ཟླ༌ནག༌འཆར༌ཚུལ།  
ཟླ༌བ༌ནག༌པོ༌འཆར༌ཚུལ༌ནི། །གནམ༌ལོ༌གང༌ཤར༌ཡར༌མར༌གྱི། །བཞི༌གཤེད༌ཟླ༌བ༌ནག༌པར༌འདོད། 
།དེ༌ཡང༌ར༌བཞི༌སྟོད༌ནག༌དང༌། །འབྲིང༌བཞི༌བར༌ནག༌ཐ༌བཞི༌སྨད། །ཁྱད༌པར༌ནག༌པས༌སྤང༌བླང༌བྱོས།། 
ཅེས་པ་ལྟར། གནམ་ལོ་གང་ཤར་ཡང་། གནམ་ལོ་འདིའི་ཡར་མར་གྱི་བཞི་གཤེད་ཀྱི་ཟླ་བ་འདི་ཟླ་ནག་ཡིན་
པ་དང་། འདི་ཡང་ཟླ་བ་འདི་སྟག་སྤྲེལ་ཕག་སྦྲུལ་གྱི་ར་བ་བཞི་པོ་གང་རུང་ཡིན་ན་སྟོད་ནག་པ་དང་། བྱི་རྟ་
བྱ་ཡོས་ཀྱི་འབྲིང་པོ་བཞི་གང་རུང་ཡིན་ན་བར་ནག་དང་། གླང་ལུག་ཁྱི་འབྲུག་གི་ཐ་ཆུང་གང་རུང་ཡིན་ན་སྨད་
ནག་པ་ཡིན་ནོ། །
༤ བླ་གཟའ་དང་སྲོག་གཟའ།
སྟག་ཡོས་ཕུར་སྤེན་པ་སངས་དང་། །རྟ་སྦྲུལ་མིག་དམར་སངས་ལྷག་ཡིན། །བྱི་ཕག་ལྷག་མིར་སྤེན་པ་
སྟེ། །བྱ་སྤྲེལ་སངས་ཕུར་མིག་དམར་རོ། །གླང་སྤེན་འབྲུག་ཉི་ཁྱི་ཟླ་ལྷག །ལུག་སངས་ཟླ་བ་གཤེད་བཞི་
ཕུར། །དེ་རྣམས་བླ་སོགས་བརྩི་ཚུལ་ཡིན།།



31སློབ་ཚན་དྲུག་པ།          ལོ་ཟླ་དང་ཚོས་གྲངས་ལྷག་ཆད།

སྤང་བླང་།
བླ་གཟའ་དར་དུས་བྱ་ལས་འགྲུབ། །སྲོག་གཟའ་དགེ་ལ་གཤེད་གཟར་བྱོལ། །དགྲ་བོའི་བླ་གཟའ་རྒུད་པ་དང་། 
།གཤེད་གཟའ་གཤེད་སྐར་དར་བའི་དུས། །མཐུ་དང་ནུས་པ་སྤྲད་ན་མྱུར།། ཞེས་པ་ལྟར་བྱ་དགོས་ཤིང་ ཟླ་
རིམ་བཞིན་གྱི་ཟླ་བཤད་ནང་ཡོད་པའི་ གཟའ་ཡི་དར་གུད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་བྱ་དགོས་སོ། །

རང་སྦྱོང་།
1. ལོ་ནག་དང་ཟླ་ནག་འཆར་ཚུལ་བྲིས།
2. བླ་གཟའ་སྲོག་གཟའི་སྤང་བླང་སྐོར་བྲིས།

ོོབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྷན་ཐབས།
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༡ སྐར་རྩིས་གྲངས་ཀྱི་མངོན་བརྗོད།

སྐར་རྩིས་སྔོན་བརྗོད་མིང་གི་རྣམ་གྲངས།
རང་བཞིན་གཟུགས་དང་བསེ་རུ་ཟླ། །འོད་དཀར་རི་བོང་ཅན་རྣམས་གཅིག །ལག་མིག་ཟུང་ཕྱོགས་འཁྲིག་
བགྲོད་སྦྱོར། །ཐབས་ཤེས་གཤིན་རྗེ་མཚེ་མ་གཉིས། །འཇིག་རྟེན་ཡོན་ཏན་ཚ་བ་མེ། །སྲིད་པ་རྩེ་མོ་ཅན་
རྣམས་གསུམ། །མཚོ་ཆུ་དུས་དང་རིག་བྱེད་བདུད། །ཆུ་གཏེར་སྡེ་པ་ཟུང་ལྡན་བཞི། །འབྱུང་བ་མདའ་དང་དབང་
པོ་དང་། །འདོད་ཡོན་ཉེར་སྤྱོད་ཕུང་པོ་ལྔ་། །མཚམས་རོ་བྲོ་བ་དུས་རྣམས་དྲུག།ཐུབ་རི་དྲང་སྲོང་རེས་གཟའ་གླིང་
། །རིན་ཆེན་ས་འཛིན་རྟ་རྣམས་བདུན། །ཀླུ་སྦྲུལ་གདེངས་ཅན་ལྟོ་འགྲོ་དང་། །ནོར་ལྷ་སྲེད་པ་བཀྲིས་ལྷ། 
།ནོར་དང་དབྱིག་རྣམས་བརྒྱད་ཀྱི་མིང་། །རྩ་གཏེར་གཟའ་བུག་སྲིན་པོ་དགུ།འཇུག་པ་ཁྲོ་བོ་སྒྲ་སྒྲོགས་ཕྱོགས། 
།འབྱོར་པ་སྟོབས་དང་སོར་མོ་བཅུ། །འཕྲོག་བྱེད་དྲག་པོ་བདེ་བྱུང་དང་། །བདེ་བྱེད་དབང་ཕྱུག་བཅུ་གཅིག་གོ 
།ཉི་མ་རྟེན་འབྲེལ་ཁྱིམ་བཅུགཉིས། །མྱོས་བྱེད་འདོད་པ་ལུས་མེད་དང་། །གདུགས་རིམ་སྣ་ཚོགས་བཅུ་གསུམ་
མིང་། །ཤེད་བུ་མ་ནུ་ཡིད་སྲིད་པ། །སྲིད་པའི་གནས་རྣམས་བཅུ་བཞིའོ། །ཚེས་དང་ཉིན་ཞག་བཅོ་ལྔའི་མིང་། 
།ཆ་ཤས་དང་ནི་རྒྱལ་པོ་དང་། །མི་བདག་ཅེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དོ། །རྒྱལ་བ་ཡུལ་ནི་ཉེར་བཞིའོ། །དེ་ཉིད་ཉེར་
ལྔའོ་སྐར་མ་དང་། །འཁོར་ལོ་དང་ནི་ཉེར་བདུན་མིང་། །སོ་དང་གཉིས་སྐྱེས་སུམ་ཅུ་གཉིས། །སྟོང་པ་ནམ་
མཁའ་ཐིག་ལེ་སྟེ། །འདི་དག་གྲངས་བརྡའི་རྣམ་གྲངས་སོ།།

༢ སྐར་རྩིས་ཨང་རྩིས་རི་མོ།

རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་རབ་བསྡུས་པའི་སྐུ། །འཇམ་དབྱངས་ལྷ་ལ་གུས་བཏུད་ནས། །གྲངས་ཀྱི་བསྒྱུར་བགོད་ལག་
ལེན་དང་། །མངོན་བརྗོད་རྣམ་གྲངས་བཤད་པར་བྱ། །འབྲི་གྲངས་སྣོན་པ་གཡས་ནས་བྱ། །བགོད་བསྒྱུར་ཕྲི་
བ་གཡོན་ནས་བྱེད། །རྐྱང་བསྒྱུར་ཐད་ཀར་གང་ཡོད་བསྒྱུར། །སྦྲགས་བསྒྱུར་སྒྱུར་བྱེད་མཐའ་མ་ནི། །བསྒྱུར་
བྱའི་ཨང་གྲངས་དང་པོའི་འོག །བཞག་ནས་རིམ་བཞིན་བསྒྱུར་བའི་དོན། །སྒྱུར་བྱེད་བསྒྱུར་བྱའི་གྲངས་སུ་སྤེལ། 
།གཅིག་བསྒྱུར་བ་ལ་མང་ཉུང་མེད། །གཉིས་བསྒྱུར་ལ་སོགས་གོང་དུ་འཕེལ། །བགོད་པའི་དོན་ནི་བགོད་བྱེད་ཀྱི། 
།གྲངས་སུ་སྡུད་པའི་ཆོ་ག་ཡིན། །རྐྱང་བགོད་ཇི་ཙམ་ཐོབ་པར་ཁྱེར། །སྦྲགས་བགོད་འོག་མའི་ཚོད་དང་སྦྱར། 
།ལྡང་ན་རང་རང་ཐད་ནས་ཁྱེར། །མ་ལྡང་གོང་ནས་བཅུ་ལ་སོགས། །ཇི་དགོས་ཕབ་པའི་ལྷག་མ་རྣམས། །རང་
རང་གནས་སུ་བཞག་གམ་བསྲེ། །།མ་ཐོབ་ནོར་སྐལ་ཐིག་ལེ་བྱིན། །བགོད་བྱེད་མཐའ་ཡི་ཐིག་ལེ་ནི། །མ་
མཐའ་བགོད་ཅིང་བར་གྱི་ཐིག །རང་གནས་འཛིན་ལས་བགོད་ནུས་མེད། །སྒྱུར་བྱེད་མཐའ་ཡི་ཐིག་ལེ་རྣམས། 



33སློབ་ཚན་དྲུག་པ།          ལོ་ཟླ་དང་ཚོས་གྲངས་ལྷག་ཆད།

།བསྒྱུར་བྱའི་གྲལ་མཐར་འགོད་པ་ཡིན། །བསྒྱུར་བྱའི་སྟོང་པར་བསྒྱུར་རྒྱུ་མེད། །སྒྱུར་བྱེད་སྟོང་ན་བསྒྱུར་བྱ་
དབྱི། །བསྒྱུར་བགོད་བར་མཐའ་སྟོང་པའི་གནས། །ཐིག་ལེ་འཛིན་གྱི་གྲལ་འགོར་ཐིག །ནམ་ཡང་འབྱུང་
བར་མི་སྲིད་དོ།།

༣ རི་མོ་དགུ་འཐབ།

༈ དགུ་གཅིག་གཅིག་དགུ་དགུ་རང་ཡིན། །དགུ་གཉིས་གཉིས་དགུ་བཅོ་བརྒྱད་ལ། །དགུ་གསུམ་གསུམ་
དགུ་ཉི་ཤུ་བདུན། །དགུ་བཞི་བཞི་དགུ་སུམ་ཅུ་དྲུག།དགུ་ལྔ་ལྔ་དགུ་བཞི་བཅུ་ལྔ་། །དགུ་དྲུག་དྲུག་དགུ་ལྔ་
བཅུ་བཞི། །དགུ་བདུན་བདུན་དགུ་དྲུག་ཅུ་གསུམ། །དགུ་བརྒྱད་བརྒྱད་དགུ་བདུན་ཅུ་གཉིས། །དགུ་དགུ་
བརྒྱད་ཅུ་གྱ་གཅིག་གོ།
༈ བརྒྱད་གཅིག་གཅིག་བརྒྱད་བརྒྱད་རང་ཡིན། །བརྒྱད་གཉིས་གཉིས་བརྒྱད་བཅུ་དྲུག་སྟེ། །བརྒྱད་གསུམ་
གསུམ་བརྒྱད་ཉི་ཤུ་བཞི། །བརྒྱད་བཞི་བཞི་བརྒྱད་སུམ་ཅུ་གཉིས། །བརྒྱད་ལྔ་ལྔ་བརྒྱད་བཞི་བཅུ་ཐམ། 
།བརྒྱད་དྲུག་དྲུག་བརྒྱད་བཞི་བཅུ་བརྒྱད། །བརྒྱད་བདུན་བདུན་བརྒྱད་ལྔ་བཅུ་དྲུག།བརྒྱད་བརྒྱད་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞིའོ། 
།
༈ བདུན་གཅིག་གཅིག་བདུན་བདུན་རང་ཡིན།བདུན་གཉིས་གཉིས་བདུན་བཅུ་བཞི་ལ། །བདུན་གསུམ་གསུམ་
བདུན་ཉི་ཤུ་གཅིག།བདུན་བཞི་བཞི་བདུན་ཉི་ཤུ་བརྒྱད། །བདུན་ལྔ་ལྔ་བདུན་སུམ་ཅུ་ལྔ་། །བདུན་དྲུག་དྲུག་བདུན་
བཞི་བཅུ་གཉིས། །བདུན་བདུན་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུའོ། །
༈ དྲུག་གཅིག་གཅིག་དྲུག་དྲུག་རང་ཡིན། །དྲུག་གཉིས་གཉིས་དྲུག་བཅུ་གཉིས་ལ། །དྲུག་གསུམ་གསུམ་
དྲུག་བཅོ་བརྒྱད་དོ། །དྲུག་བཞི་བཞི་དྲུག་ཉི་ཤུ་བཞིའོ། །དྲུག་ལྔ་ལྔ་དྲུག་སུམ་ཅུ་ཐམ། །དྲུག་དྲུག་སུམ་ཅུ་སོ་
དྲུག་གོ །
༈ ལྔ་གཅིག་གཅིག་ལྔ་ལྔ་ར་ཡིན། །ལྔ་གཉིས་གཉིས་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ། །ལྔ་གསུམ་གསུམ་ལྔ་བཅོ་ལྔ་སྟེ། 
།ལྔ་བཞི་བཞི་ལྔ་ཉི་ཤུ་ཐམ། །ལྔ་ལྔ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའོ།།
༈ བཞི་གཅིག་གཅིག་བཞི་བཞི་རང་ཡིན། །བཞི་གཉིས་གཉིས་བཞི་བརྒྱད་ཡིན་ནོ། །བཞི་གསུམ་གསུམ་
བཞི་བཅུ་གཉིས་ལ། །བཞི་བཞི་དག་ནི་བཅུ་དྲུག་གོ།
༈ གསུམ་གཅིག་གཅིག་གསུམ་གསུམ་ར་ཡིན། །གསུམ་གཉིས་གཉིས་གསུམ་དྲུག་ཡིན་ལ། །གསུམ་
གསུམ་ལ་ནི་དགུ་ཡིན་ནོ།།
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༈ གཉིས་གཅིག་གཅིག་གཉིས་གཉིས་རང་ཡིན། །གཉིས་གཉིས་དག་ལ་བཞི་ཞེས་གྲགས། །
༈ གཅིག་གཅིག་གཅིག་ཉིད་ཐིག་ལེ་སྟོང་། །

༤ རྐྱང་པའི་གྲངས།

གྲངས་གནས་དྲུག་ཅུ་བརྩི་ཚུལ་ནི།  
གཅིག་བཅུ་བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་འབུམ་དང༌། །ས་ཡ་བྱེ་བ་དུང་ཕྱུར་རྣམས། །རྐྱང་པའི་གྲངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ།། ཐེར་
འབུམ་ཁྲག་ཁྲིག་རབ་བཀྲམ་དང༌། །གཏམས་དཀྲིགས་མི་འཁྲུགས་ཁྱད་འབྱིན་དང༌། །སྤང་རྟེན་དེང་འདྲེན་
མཐའ་སྣང་དང༌། །རྒྱུ་རིག་འོད་མཛེས་དབང་པོ་དང༌།། ལེགས་ཕྱིན་རྟོགས་འགྲོ་འབྱིན་རྡུལ་དང༌། །རྒྱ་རྟགས་
སྟོབས་འཁོར་བརྡ་ཤེས་དང༌། །རྣམ་བྱུང་སྟོབས་མིག་ཁྱད་བྱུང་དང༌། །ཡས་ཡལ་བགྲང་ཡས་སྡུག་ཡས་
དང༌།། ཤང་ཤང་རྣམས་ནི་ཆེན་པོར་བཅས། །གྲངས་མེད་པ་ནི་ཐ་མའོ། །

བསྡུ་ཡིག།
 
གཟའ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་

དམར།

ལྷག་པ། ཕུར་བུ། པ་སངས། སྤེན་པ།

བསྡུ་ཡིག ཉི། ཟླ། མིར། ལྷག ཕུར། སངས། སྤེན།

སྐར་མ། སྨིན་དྲུག སྣར་མ། ནབས་སོ། མེ་བཞི། ནག་པ། ལྷ་

མཚམས།

ཆུ་

སྟོད།

བསྡུ་ཡིག སྨིནྲུ། སྣར། ནབསོ། མེ༤། ནག ལྷཾམ། ཆུུད།

སྐར་མ། ཆུ་སྨད། བྱི་བཞིན། མོན་དྲེ། མོན་གྲུ། ཁྲུམས་

སྟོད།

ཁྲུམས་

སྨད།

ནམ་

གྲུ།

བསྡུ་ཡིག ཆུཾད། བྱིན། མོནེ�། མོནྲུ། ཁྲཾད། ཁྲུཾད། ནམ་གྲུ

འཕྲོད་ཆེན། དུས་ཀྱི་དབྱིག་ སྐྱེ་དགུ བྱ་རོག རྒྱལ་

མཚན།

བདུད་རྩི། གཏུན་

ཤིང་།

སྟག་

མྱོས།



35སློབ་ཚན་དྲུག་པ།          ལོ་ཟླ་དང་ཚོས་གྲངས་ལྷག་ཆད།

བསྡུ་ཡིག དུསི�ག སྐྱེུ�། བྱོག རྒྱལན། བདུ�ད། གཏུ�ང་། སྟིུས།

འཕྲོད་གཞན། བཀྲིས་

ཉི་མ།

སྲེག་

སྦྱོར།

འགྲུབ་

སྦྱོར།

འཕེལ་

ཉི།

ཆུབ་ཉི། འཆི་སྦྱོར། ཟུང་སྦྱོར།

བསྡུ་ཡིག བཀྲིསྙི། སྲེགྱོར། འགྲུུར། འཕེལི�། ཆུབི�། འཆིསྦྱོར། ཟུངྱོུར།

སྦྱོར་

འབྲས།

ཚེ་ལྡན། སྐལ་

བཟང་།

རབ་སྟོང་། རྨ་ཆེན། དངོས་

གྲུབ།

ཀུན་བརྡུང་། ཡོངས་

འཇོམས།

བསྡུ་ཡིག ཚེདན། སྐལང་། རབོུང་། རྨེན། དངུ�ུབ། ཀུནུ�ང། ཡོངོམས།

རྟེན་

འབྲེལ།

མ་རིག འདུ་བྱེད། རྣམ་ཤེས། མིང་

གཟུགས།

སྐྱེ་མཆེད། རྒ་ཤི། ཚོར་བ།

བསྡུ་ཡིག མྲིག འདུ�ད། རྣེས། མིུ�ང་། སྐྱཻད། རྒི། ཚོར།

མཇུག་སྨོན།
དཀར་ནག་དབྱངས་གསུམ་སྙིང་པོ་ལེགས་བསྡུས་པའི། །སྙིང་པོ་ཟླ་ཐོ་འདི་ལ་བརྟེན་བྱས་ནས།།
སྤང་བླངས་ཚུལ་བཞིན་མ་ནོར་རྟོགས་ནས་ནི། །གང་འདོད་བྱ་བ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་ཤོག།



སློབ་རིམ་ ༡༢པའི་རྩིས་ཀྱི་སློབ་ཚན།
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སློོབ་ཚན་དང་པ། 

ནག་རྩིས་སྔོན་འགྲོ། 

འབྱུང་བའི་མ་བུ་དགྲ་གྲོགས་དང་ལོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས།
༄༅།  །མཁྱེན་རབ་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །བདག་བློོ་པདྨོོའི་ཟེའུ་འབྲུར་ཞུགས།།

འབྱུང་བ་རྩིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ།  །བློོ་གྲོས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་མཛོོད།།

ཅེས་མཆོད་པར་བརྗོད་པའི་མེ་ཏོག་སྔོན་དུ་ཐོར་ནས། འབྱུང་བ་རྩིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མདོར་བསྡུས་སུ་བཤད་པ་ལ། 
སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་རྩིས་ཐབས་དང་། ལོ་མོ་ཀེག་རྩིས། བག་རྩིས་བཅས་རྣམ་པ་གསུམ་ལས། དང་པ་སྔོན་འགྲོ་
རྩི་ཐབས་བཤད་པ་ནི།

༼རྩ་བ་རུས་སྦལ་ཆེན་པོ།༽
རྩ་བ་སྤྲུལ་པའི་རུས་སྦལ་དེ། །གན་རྐྱལ་དག་ཏུ་
གནས་པ་ཡི། །མགོ་བོ་ལྷོར་བསྟན་མེ་ཡི་ཁམས། 
།མཇུག་མ་བྱང་བསྟན་ཆུ་ཡི་ཁམས། །གློ་གཡས་
ཤར་བསྟན་ཤིང་གི་ཁམས། །གློ་གཡོན་ནུབ་བསྟན་
ལྕགས་ཀྱི་ཁམས། །མཇུག་མ་བྱང་བསྟན་ཆུ་ཡི་
ཁམས། །ཡན་ལག་མཚམས་བཞི་ས་ཡི་ཁམས། 
།དེ་ལ་བརྩི་བྱ་རྩིས་བྱེད་ཀྱི། །གཙུག་ལག་ཐམས་
ཅད་གྲུབ་པ་ཡིན།། 
གནས་པའི་རུས་སྦལ། ཆགས་པའི་རུས་སྦལ། 
སྲིད་པའི་རུས་སྦལ། སྤྲུལ་པའི་རུས་པའི་སྦལ། 
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བཤད་པའི་རུས་སྦལ་བཅས་རྣམ་པ་ལྔ་ལས། ཆོས་དབྱིངས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་སྟོང་པའི་ཁམས་འདི་གནས་པའི་
རུས་སྦལ། སྟོང་པའི་དབྱིངས་ལས་རིམ་གྱིས་འཇིག་རྟེན་ཆགས་པ་ནི་ཆགས་པའི་རུས་སྦལ། ཆགས་ནས་
ཡུན་དུ་གནས་པ་ནི་སྲིད་པའི་རུས་སྦལ། ལོ་དང་སྤར་སྨེ་ལ་སོགས་པ་མཚོན་པའི་རུས་སྦལ་གྱི་གཟུགས་དེ་
སྤྲུལ་པའི་རུས་སྦལ། དེ་ཉིད་ལག་པའི་སྟེང་ནས་སྦྱར་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ་དེ་ཉིད་བཤད་པའི་རུས་སྦལ་
ཞེས་བྱ་བ་ཡིན། 
འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་ཕྱག་གི་རལ་གྲིས་སྤྲུལ་པའི་རུས་སྦལ་དེའི་གློ་གཡས་པར་བསྣུན་ནས།  རལ་
གྲིའི་རྩེ་གློ་གཡོན་པ་ནས་ཐོན་པ་ན། གློ་གཡས་ཤིང་དང་གློ་གཡོན་ལྕགས་སུ་འགྱུར་ཞིང་།  རུས་སྦལ་དེ་
ཉིད་གན་རྐྱལ་དུ་གནས་པ་ལ། ། ཁ་ནས་མེ་འབར་ཞིང་།  གསང་གནས་ནས་གཤང་གཅི་ཤོར་བ་སོགས་
ཀྱི་ཚུལ་བསྟན་པས་ན། མགོ་བོ་ལྷོར་བསྟན་མེ་ཁམས་དང་། མཇུག་བྱང་བསྟན་ཆུ་ཁམས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། 
ལག་པས་ས་ལ་འདྲེད་པས་ན། ཡན་ལག་མཚམས་བཞི་སའི་ཁམས་ཞེས་བློ་ལ་འཆར་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་བཤད་
པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་སྤྲུལ་པའི་རུས་སྦལ་དེ་ལ་ བརྩི་བྱ་འཇིག་རྟེན་གྱི་བདེ་སྡུག་དང་། རྩིས་བྱེད་ཐབས་
ཀྱི་སྤར་སྨེ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།།

༼འབྱུང་བ་ལྔ་དང་དེའི་མ་བུ་དགྲ་གྲོགས།༽
ཤིང་མེ་ས་ལྕགས་ཆུ་ལྔ་པོ། །མཛུབ་མོ་ལྔ་ལ་རིམ་བཞིན་བཞག 
།གཡས་བསྐོར་བུ་དང་གཅིག་བཞག་གྲོགས། །གཡོན་བསྐོར་མ་
དང་གཅིག་བཞག་དགྲ།།
ལག་གཡོན་མཛུབ་མོ་ལྔ་པོ་སྤྲུལ་པའི་རུས་སྦལ་གྱི་ཚབ་མཚོན་
བྱེད་ཡིན་པས། དེ་ལའང་འབྱུང་བ་ལྔ་པོ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦྱར། 
དེ་དག་གི་མ་བུ་དགྲ་གྲོགས་ནི། མཛུབ་མོ་ལྔ་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་
ཞིག་བཟུང་ནས། གཡས་སྐོར་དུ་བསྐོར་བའི་ཚེ། དང་པ་འདི་བུ་
དང་། གཅིག་བཞག་ནས་གཉིས་པ་ལ་མཆོངས་ན་གྲོགས་སུ་སོང་
བ་དང་། གཡོན་སྐོར་གྱི་དང་པ་མ་དང་། གཅིག་བཞག་ནས་
བརྩི་ན་དགྲར་སོང་བ་ཡིན་ནོ།།
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༼ལོ་འགྲོས་བཅུ་གཉིས་དང་དེའི་ཕོ་མོ།༽
བྱི་བ་གླང་སྟག་ཡོས་འབྲུག་སྦྲུལ། །རྟ་ལུག་སྤྲེལ་དང་བྱ་ཁྱི་ཕག །བྱི་སྟག་འབྲུག་རྟ་སྤྲེལ་ཁྱི་ཕོ། །གླང་
ཡོས་སྦྲུལ་ལུག་བྱ་ཕག་མོ། །དེ་དག་སོ་སོའི་གནས་ལུགས་ཀྱང་། །རུས་སྦལ་གན་རྐྱལ་གནས་པ་དེའི། 
།ཕྱོགས་བཞིར་གཉིས་གཉིས་མཚམས་རེ་རེ། །སྟག་ཡོས་སྲོག་ཤིང་རྟ་སྦྲུལ་མེ། །བྱ་སྤྲེལ་ལྕགས་ལ་བྱི་
ཕག་ཆུ། གླང་ལུག་ཁྱི་འབྲུག་ས་ཡི་ཁམས། །མཛུབ་མོ་བཞི་ཡི་སྟེང་དུ་ཡང་། །ལོ་དང་ཕྱོགས་རྣམས་ཇི་
བཞིན་སྦྱར།།

༼ལོ་རྟགས་འཚོལ་སྟངས་ནི།༽
གནམ་ལོའི་ཚིགས་ལ་མཛུབ་མོས་དཔག །གཡོན་བསྐོར་ལོ་གྲངས་ཇི་སོང་
བརྩི། །ལོ་སྐོར་འཁོར་ན་མཆོངས་སྟངས་ནི། །བཅུ་གསུམ་ཉེར་ལྔ་སོ་བདུན་
དང་། །ཞེ་བདུན་ང་དགུ་རེ་གཅིག་དང་། །དོན་གསུམ་གྱ་ལྔ་གོ་བདུན་ནོ།།
ལག་པ་གཡས་པའི་མཛུབ་མོས་ལག་པ་གཡོན་གྱི་གནམ་ལོ་གང་ཡོད་ཀྱི་
མཛུབ་མོའི་ཚིགས་ལ་དཔག་ནས། ལོ་གྲངས་ཇི་སོང་བར་དུ་བདེད་པ་སྟེ། 
གནམ་ལོ་ཁྱི་ཤར་ཚེ། ལོ་གྲངས་༩ལོན་པ་ཞིག་གི་ལོ་རྟགས་གང་ཡིན་
བརྟག་དགོས་ན། སྲིན་ལག་གི་རྩ་བའི་ཚིགས་ཀྱི་ཁྱི་ལོ་ལ་དཔག་ནས་
གཡོན་སྐོར་དགུ་བགྲང་པའི་ཚེ། ལོ་དགུ་པ་དེ་སྟག་ལོ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་དང་། 



41སློབ་ཚན་དང་པ།          ནག་རྩིས་སྔོན་འགྲོ།

ལོ་གྲངས་བཅུ་གསུམ་ཉེར་ལྔ་སོགས་ལས་བརྒལ་ན། བཅུ་གསུམ་ཉེར་ལྔ་སོགས་རང་གནས་སུ་བཞག་ནས་དེའི་
ལྷག་མ་རྣམས་བརྩི་དགོས། 
ཡང་གཞན་ཞིག་གིས། ངའི་ལོ་རྟགས་སྟག་ཡིན། ད་ལོར་ལོ་གྲངས་ཇི་ཙམ་སོང་འདུག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་འཚོལ་
དགོས་ན། རང་གིས་མི་དེའི་ན་ཚོད་ཇི་ཙམ་ལོན་འདུག་པའི་ཚོད་དཔག་ཅུང་ཙམ་བྱ་དགོས། དཔེར་ན།  དྲི་བ་
འདི་ན་གཞོན་ཞིག་གིས་དྲི་ན། ཁོའི་ལོ་གྲངས་ཉེར་ལྔའི་ནང་འཁོད་ཡིན་ཚོད་འདུག་ན། གཅིག་ནས་བརྩི་མི་
དགོས་པར་ཐད་ཀར་བཅུ་གསུམ་ནས་བརྩིས་ཏེ། ཁྱི་ལ་བཅུ་གསུམ། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་དེད་པས་སྟག་དེ་ཉེར་
གཅིག་ཡིན་པ་དང་། སུམ་ཅུ་སོ་གྲངས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཉེར་ལྔ་ནས་བརྩི་སྟེ་སོ་གསུམ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ།།

༼གནམ་ལོ་གང་ཤར་གྱི་མདུན་དུ་གནས་པའི་ལོའི་ཀེག༽
གཅིག་པ་རང་ཀེག་གཉིས་ནད་འབྲེལ། །གསུམ་པ་བྱེ༌བྲལ་བཞི་བཞི་གཤེད།།

ལྔ་པ་ལྔ་མཐུན་དྲུག་དྲུག་འགྲས། །བདུན་པ་བདུན་ཟུར་ཤེས་པར་བྱ།།

རང་ལོ་གནམ་ལོར་ཤར་ན་གཅིག་ཡིན་པས་རང་ཀེག་ཆེ་བ་དང་། གནམ་ལོའི་མདུན་གྱི་གཉིས་པ་ལ་གནས་ན་
ནད་དང་འབྲེལ་བ་ཡིན་པས་ན་ཚ་འབྱུང་བ་དང་། གསུམ་པར་གནས་ན་བྱེ་བྲལ་ཡིན་པས་ཕ་མ་ཉེ་འཁོར་ལས་
བྱེས་སུ་འཁྱམས་ཉེན་ཆེ། བཞི་པ་བཞི་གཤེད། ལྔ་པ་མཐུན་གསུམ། དྲུག་པ་དྲུག་འགྲས། བདུན་པ་བདུན་
ཟུར་བཅས་པ་ལའང་ངན་ཏེ། དཔེར་ན། གནམ་ལོ་བྱི་བ་ཤར་བའི་ཚེ། བྱི་ལོ་པ་རྣམས་ལ་རང་ཀེག། གླང་
ལོ་པ་རྣམས་ལ་ནད་འབྲེལ་འོང་བ་ལྟ་བུའོ།།

རང་སྦྱོང་།
1. རུས་སྦལ་ལྔའི་བཤད་པ་བྲིས།
2. འབྱུང་བའི་ལྔའི་མ་བུ་དགྲ་གྲོགས་བརྩི་ཚུལ་བྲིས།
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སློོབ་ཚན་གཉིས་པ། 

སྲོག་ལུས་དབང་ཀླུང་དང་ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཀྱི་ཁམས།

༼སྲོག་ཁམས་དང་བླ་ཁམས་འཚོལ་ཐངས།༽
སྲོོག་ནི་གནས་ཕྱོོགས་འབྱུང་དེ་ཡིན། །སྲོོག་གི་

མ་ནི་བླ་རུ་གྲགས།།

ལོ་ཁམས་རང་རང་སོ་སོའི་སྲོག་གི་ཁམས་ནི། 
རང་རང་གནས་ཕྱོགས་ཀྱི་འབྱུང་བ། སྟག་
ཡོས་སྲོག་ཤིང་རྟ་སྦྲུལ་མེ། ཞེས་སོགས་དང་
མཐུན་ལ། བླའི་ཁམས་ནི་སྲོག་གང་ཡིན་དེའི་
མ་དེ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ལོ་རྟགས་རྟའི་
སྲོག་མེ་དང་། རྟའི་བླ་ནི་ཤིང་ཡིན་པ་ལྟ་
བུའོ།།  

ལོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས སྟག་ཡོས། རྟ་སྦྲུལ། བྱ་སྤྲེལ། བྱི་ཕག གླང་ལུག་ཁྱི་འབྲུག

སྲོག་ཁམས། ཤིང་། མེ། ལྕགས། ཆུ། ས།

བླ་ཁམས། ཆུ། ཤིང། ས། ལྕགས། མེ།

༼དབང་ཐང་ཁམས་འཚོལ་ཐངས།༽
ཕོ་ལོ་གནམ་ལོ་ཤར་བའི་ཚེ། །གཅིག་བཅུ་རང་ལ་གཉིས་གསུམ་མ། །བཞི་ལྔ་དགྲ་ལ་དྲུག་བདུན་གྲོགས། 
།བརྒྱད་དགུ་བུ་རུ་ཤེས་པར་བྱ། །མོ་ལོ་གནམ་ལོ་ཤར་བའི་ཚེ། །གཅིག་གཉིས་རང་ལ་གསུམ་བཞི་མ། །ལྔ་



43སློབ་ཚན་གཉིས་པ།     སློག་ལུས་དབང་ཀླུང་དང་ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཀྱི་ཁམས།

དྲུག་དགྲ་ལ་བདུན་བརྒྱད་གྲོགས། །དགུ་དང་བཅུ་ནི་བུ་ཡིན་ནོ།།
དཔེར་ན། གནམ་ལོ་ས་ཁྱི་ཤར་བའི་ཚེ། ལོ་གྲངས་༡༥ལོན་པ་ཞིག་ལ་བརྩིས་ན། དང་པ་ལོ་རྟགས་འཚོལ། 
དེ་ནས་ཁམས་འཚོལ་དགོས། ལོ་གྲངས་༡༥ སྤྲེལ། དེ་ནས་དབང་ཐངས་ཀྱི་ཁམས་འཚོལ་བའི་ཚེ། ལོ་
གྲངས་བཅུ་དང་ཉི་ཤུ་སོགས་ཀྱི་བཅུ་ཚན་ལས་བརྒལ་ཚེ། བཅུ་ཚན་རྣམས་བརྩི་མི་དགོས་པར་དེའི་ལྷག་ལུས་
རྣམས་བརྩི་དགོས་པ་ཡིན། ལོ་གྲངས་༡༥འདིའི་བཅུ་གྲངས་བཞག་ནས་ལྔ་དེ་ངོས་བཟུང་། གནམ་ལོ་ས་ཁྱི་ཕོ་
ལོ་ཡིན་པས། གཅིག་བཅུ་རང་ལ་གཉིས་གསུམ་མ། །བཞི་ལྔ་དགྲ། ཟེར་ཚེ་གནམ་ལོའི་ཁམས་ས་ཡིན་
པས། ས་དགྲ་ཤིང་ཞེས་ལོ་གྲངས་༡༥སྤྲེལ་ལོ་འདིའི་དབང་ཁམས་ཤིང་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ།།

ཕོ་ལོའི་སྐབས་དབང་ཁམས་འཚོལ་ལུགས་ནི། མོ་ལོའི་སྐབས་དབང་ཁམས་འཚོལ་ལུགས་ནི།

རང། མ། དགྲ། གྲོགས། བུ། རང། མ། དགྲ། གྲོགས། བུ།

༡.༡༠ ༢.༣ ༤.༥ ༦.༧ ༨.༩ ༡.༢ ༣.༤ ༥.༦ ༧.༨ ༩.༡༠

༼ལུས་ཁམས་འཚོལ་ཐངས།༽
དེ་ནས་ལུས་ཀྱི་ལྡེ་མིག་ནི། །སྟག་ཡོོས་བྱ་སྤྲེལ་ཁམ་ནས་བརྩི། །གླང་ལུག་རྟ་བྱི་ཟིན་ནས་བརྩི།།

ཁྱི་འབྲུག་ཕག་སྦྲུལ་དྭ་ནས་བརྩི། །ལྕགས་ཆུ་མེ་ས་ཤིང་དུ་བགྲང་། །དབང་ཐང་ལུས་གཉིས་བབ་ས་བསྟུན།།

ལུས་ཁམས་འཚོལ་བའི་ཚེ་འགོ་བཙུགས་ས་ནི། ཆུ་ཤིང་ལྕགས་གསུམ་དང་། འབབ་ས་དབང་ཐང་གི་ཁམས་
ལྔ་ཡིན་པས། ཐོག་མར་དབང་ཐང་ཤེས་དགོས་པ་ནི་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ཡིན། དེ་ནས་གོང་གི་ལོ་གྲངས་
༡༥ཤིང་སྤྲེལ་འདིའི་ལུས་ཁམས་འཚོལ་བའི་ཚེ། སྟག་ཡོས་བྱ་སྤྲེལ་ཆུ་ནས་བརྩི། ཞེས་པ་ལྟར་མཛུབ་མོ་ཆུ་
ཁམས་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས། དབང་ཁམས་ཤིང་ཡིན་པས་མཛུབ་མོ་ཤིང་གི་སྟེང་དུ་བཞག་དགོས་པ་དང་། 
བརྩི་བའི་ཚེ་མཛུབ་མོ་རེ་རེ་ལ། ལྕགས་ཆུ་མེ་ས་ཤིང་ཞེས་རེ་རེ་བགྲང་དགོས། དེས་ན་མཛུབ་མོ་ཆུ་ཁམས་དང་
ཤིང་ཁམས་གཉིས་ལ་ལྕགས་མེ་ས་ཤིང་ཞེས་བགྲང་བའི་ཚེ་གཉིས་ལས་འགྲོ་ས་མེད་པས་ལུས་ཁམས་ཆུ་ལ་
འབབ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།
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ལོ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ལུས་ཁམས་རེརེ་མིག

ལུས་ཁམས། ཤིང་། མེ། ས། ལྕགས། ཆུ།

དབང་

མཐུན་

ལོ་

རྟགས།

ལྕགས་སྟག མེ་སྟག ས་སྟག ཆུ་སྟག ཤིང་སྟག

ལྕགས་ཡོས། མེ་ཡོས། ས་ཡོས། ཆུ་ཡོས། ཤིང་ཡོས།

ས་འབྲུག ཤིང་

འབྲུག

མེ་འབྲུག ལྕགས་

འབྲུག

ཆུ་འབྲུག

ས་སྦྲུལ། ཤིང་

སྦྲུལ།

མེ་སྦྲུལ། ལྕགས་

སྦྲུལ།

ཆུ་སྦྲུལ།

ཆུ་རྟ། ས་རྟ། ལྕགས་རྟ། ཤིང་རྟ། མེ་རྟ།

ཆུ་ལུག ས་ལུག ལྕགས་ལུག ཤིང་ལུག མེ་ལུག

ལྕགས་

སྤྲེལ།

མེ་

སྤྲེལ།

ས་སྤྲེལ། ཆུ་སྤྲེལ། ཤིང་སྤྲེལ།

ལྕགས་བྱ། མེ་བྱ། ས་བྱ། ཆུ་བྱ། ཤིང་བྱ།

ས་ཁྱི། ཤིང་ཁྱི། མེ་ཁྱི། ལྕགས་

ཁྱི།

ཆུ་ཁྱི།

ས་ཕག ཤིང་ཕག མེ་ཕག ལྕགས་ཕག ཆུ་ཕག

ཆུ་བྱི། ས་བྱི། ལྕགས་

བྱི།

ཤིང་བྱི། མེ་བྱི།

ཆུ་གླང་། ས་གླང་། ལྕགས་གླང་། ཤིང་གླང་། མེ་གླང་།

༼ཀླུང་རྟ་དང་མཐུན་གསུམ་འཚོལ་ཐངས།༽
སྟག་རྟ་ཁྱི་གསུམ་ཀླུང་སྤྲེལ་ལྕགས། །བྱི་འབྲུག་སྤྲེལ་གསུམ་ཀླུང་སྟག་ཤིང་།།
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བྱ་གླང་སྦྲུལ་གསུམ་ཀླུང་ཕག་ཆུ། །ཕག་ལུག་ཡོས་གསུམ་ཀླུང་སྦྲུལ་མེ།།

༼ཟླ་བའི་ར་འབྲིང་ཐ་གསུམ།༽
ལོ་ཡི་ར་འབྲིང་མཐའ་གསུམ་ཡང་། །སྟག་སྤྲེལ་ཕག་སྦྲུལ་ར་བ་དང་། །བྱི་སྟག་བྱ་ཡོས་འབྲིང་པོ་བཞི། 
།གླང་ལུག་ཁྱི་འབྲུག་ཐ་ཆུང་ངོ་། །དེ་དག་ཟླ་བར་སྦྱར་ཚུལ་ནི། །ལོ་འགྲོས་བཅུ་གཉིས་མཛུབ་མོའི་སྟེང་། 
།བཅུ་གཅིག་དཔྱིད་ར་སྟག་ནས་བཟུང་། །རིམ་བཞིན་བཅུ་པའི་བར་དུ་སྦྱར།།

༼ཞག་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ལོ་རྟགས།༽
ཕོ་ཟླ་སྟག་གིས་འགོ་བཟུང་ཞིང་། །མོ་ཟླ་སྤྲེལ་གྱིས་འགོ་བཟུང་བརྩི། །ནམ་ལངས་ཡོས་ལ་ཉི་ཤར་འབྲུག 
།ཉི་དྲོས་སྦྲུལ་ལ་ཉིན་ཕྱེད་རྟ། །ཕྱེད་ཡོལ་ལུག་ལ་ཉི་མྱུར་སྤྲེལ། །ཉི་ནུབ་བྱ་ལ་ས་སྲོས་ཁྱི། །སྲོད་འཁོར་
ཕག་ལ་ནམ་ཕྱེད་བྱི། །ཕྱེད་ཡོལ་གླང་ལ་ཐོ་རངས་སྟག།

དེ་ཡང་དཔེར་ན་ གནམ་ལོ་ས་ཁྱི་ཟླ་བ་དང་པའི་ཚེས་༡༠ཉིན་ཕྱེད་རྟ་ཡི་ ཞག་དང་དུས་ཚོད་བརྩིས་ན། ཟླ་བ་
བཅུ་གཅིག་པ་སྟག་ནས་འགོ་བཟུང་བའི་ཚེ་ཟླ་བ་དང་པ་འབྲུག་ཡིན་ལ།  འབྲུག་གི་ཟླ་བ་འདི་ནི་ཕོ་ཟླ་ཡིན་
པས་ཚེས་གཅིག་སྟག་ནས་འགོ་བཟུང་ནས་བརྩི་བའི་ཚེ་ ཚེས་བཅུ་ཐམ་པ་ནི་ ཞག་ ཕག་དང་། དུས་ཚོད་
ནི་ ཉིན་ཕྱེད་རྟ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །

༼ཟླ་ཞག་དུས་ཀྱི་དབང་ཐངས་ཁམས།༽
ཟླ་ཞག་དུས་ཀྱི་དབང་ཐང་ཁམས། །གནམ་ལོ་མ་ལ་ཟླ་བ་བུ། །ཟླ་བ་མ་ལ་ཞག་ནི་བུ། །ཞག་ནི་མ་ལ་
དུས་ཚོད་བུ། །ཟླ་བ་སྟག་ནས་འགོ་བཟུང་ཞིང་། །ཞག་ནི་སྟག་སྤྲེལ་གང་རུང་ནས། །དུས་ཚོད་ཡོས་ནས་
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འགོ་བཟུང་ཚེ། །ལོ་ཟླ་དབང་ཐང་གཉིས་སྦྲགས་ལ། །ཞག་དང་དུས་ཚོད་རྐྱང་པར་དེད།།
དེ་གསུམ་གྱི་དབང་ཐང་འཚོལ་བའི་ཚེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་དེ་ལ་བརྩི་ན།  ཟླ་བའི་ཁམས་ནི། གནམ་ལོའི་ཁམས་
ས་ཡིན་པས། ས་བུ་ལྕགས་ཞེས་ལྕགས་ཀྱི་མཛུབ་མོ་ལ་བཟུང་། ཟླ་བ་གཉིས་གཉིས་ལ་ཁམས་རེ་རེ་ཡིན་
པས། མཛུབ་མོ་ལྕགས་ལ་སྟག་ཡོས། མཛུབ་མོ་ཆུ་ལ་འབྲུག་སྦྲུལ། ཟེར་ཚེ་འབྲུག་ཟླའི་ཁམས་ཆུ་བྱུང་། 
ཞག་གི་ཁམས་ནི། ཟླ་བའི་ཁམས་ཆུ་ཡིན་པས་ཆུ་བུ་ཤིང་ཟེར་ཚེ་མཛུབ་མོ་ཤིང་ལ་བཟུང་། དེ་ནས་ཚེས་པ་རེ་
རེ་བཞིན་དུ་བགྲང་ཚེ་ཚེས་བཅུ་ཆུ། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཁམས་ནི། ཆུ་བུ་ཤིང་ཞེས་མཛུབ་མོ་ཤིང་ལ་བཟུང་། དེ་ནས་
མཛུབ་མོ་རེ་ལ་ཡོས། འབྲུག སྦྲུལ། རྟ་ཞེས་རིམ་བཞིན་བགྲང་བའི་ཚེ་རྟ་དེ་མཛུབ་མོ་ལྕགས་ལ་བབས་
པས། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཁམས་ལྕགས་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ།།
གལ་སྲིད་གོང་གི་འདི་སྟབས་བདེ་པོ་མེད་ན། བརྩི་ཐངས་གཞན་ཡང་ཡོད་པ་འདི་ལྟར་རོ། གནམ་ལོའི་དབང་
ཐང་གང་ཡིན་དེའི། །སྟག་ཡོས་བྱི་གླང་བུ་ཡིན་ལ། །འབྲུག་སྦྲུལ་གྲོགས་ལ་རྟ་ལུག་དགྲ། །བྱ་སྤྲེལ་མ་
ལ་ཁྱི་ཕག་རང་། །ཟླ་བ་དེ་ཉིད་གཞིར་བྱས་ཏེ། །ཟླ་རེའི་ཞག་པོ་སུམ་ཚན་བཅུའི། །གཅིག་དྲུག་བུ་ལ་
གཉིས་བདུན་གྲོགས། །གསུམ་བརྒྱད་དགྲ་ལ་བཞི་དགུ་མ། །ལྔ་བཅུ་རང་ཡིན་ཞག་དེ་ཡི། །དུས་ཚོད་ཡོས་
སྤྲེལ་གླང་གསུམ་བུ། །འབྲུག་བྱ་སྟག་གསུམ་གྲོགས་ཡིན་ཏེ། །སྦྲུལ་ཁྱི་དགྲ་ལ་རྟ་ཕག་མ། །ལུག་དང་
བྱི་བ་རང་ཡིན་ནོ།།

ཟླ་བ་སོ་སོའི་དབང་ཁམས།

གནམ་ལོའི་ ལོ་རྟགས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཁམས།

དབང་ཐང་། འབྲུག་སྦྲུལ། རྟ་ལུག བྱ་སྤྲེལ། ཁྱི་ཕག

ཤིང་། བུ། གྲོགས། དགྲ། མ། རང་།

མེ། མེ། ས། ལྕགས། ཆུ། ཤིང་།

ས། ས། ལྕགས། ཆུ། ཤིང་། མེ།

ལྕགས། ལྕགས། ཆུ། ཤིང་། མེ། ས།

ཆུ། ཆུ། ཤིང་། མེ། ། ས། ལྕགས།

ཤིང་། མེ། ས། ལྕགས། ཆུ།
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ཟླ་བ་སོ་སོའི་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ཁམས།

ཟླ་བའི་
ཁམས།

༡.༡༡.༢༡.
༦.༡༦.༢༦

༢.༡༢.༢༢.
༧.༡༧.༢༧

༣.༡༣.༢༣.
༨.༡༨.༢༨

༤.༡༤.༢༤.
༩.༡༩.༢༩

༥.༡༥.༢༥.
༡༠.༢༠.༣༠

བུ། གྲོགས། དགྲ། མ། རང་།

ཤིང་། མེ། ས། ལྕགས། ཆུ། ཤིང་།

མེ། ས། ལྕགས། ཆུ། ཤིང་། མེ།

ས། ལྕགས། ཆུ། ཤིང་། མེ། ས།

ལྕགས། ཆུ། ཤིང་། མེ། ས། ལྕགས།

ཆུ། ཤིང་། མེ། ས། ལྕགས། ཆུ།

དུས་ཚོད་སོ་སོའི་ཁམས།

ཞག་གི་
ཁམས།

ཡོས་སྤྲེལ་
གླང་།

འབྲུག་བྱ་
སྟག

སྦྲུལ་ཁྱི། རྟ་ཕག ལུག་དང་བྱི་
བ།

བུ། གྲོགས། དགྲ། མ། རང་།

ཤིང་། མེ། ས། ལྕགས། ཆུ། ཤིང་།

མེ། ས། ལྕགས། ཆུ། ཤིང་། མེ།

ས། ལྕགས། ཆུ། ཤིང་། མེ། ས།

ལྕགས། ཆུ། ཤིང་། མེ། ས། ལྕགས།

ཆུ། ཤིང་། མེ། ས། ལྕགས། ཆུ།

རང་སྦྱོང་།
1. ལུས་ཁམས་དང་དབང་ཁམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བྲིས།
2. ལོ་རྟགས་ཀྱི་མཐུན་གསུམ་སྐོར་བྲིས།
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སློོབ་ཚན་གསུམ་པ། 

སྤར་ཁ་དང་སྨེ་བའི་སྐོར།

༼སྤར་ཁ་བརྒྱད་ཀྱི་ངོས་འཛིན།༽
ལྔ་པ་སྤར་ཁ་བརྒྱད་པོ་དེ། །ཕྱོོགས་མཚམས་བརྒྱད་ལ་རེ་རེ་བཀོད། །ལི་མེ་
ཁོན་ས་དྭ་ལྕགས་དང་། །ཁེན་གནམ་ཁམ་ཆུ་གིན་རི་དང་། །ཟིན་ཤིང་ཟོོན་

རླུང་སྤར་ཁ་བརྒྱད། །མཁའ་རི་རླུང་ཡང་སར་བསྡུས་སོ།།

སྤར་ཁ་ཁེན་གནམ། གིན་རི། ཟོན་རླུང་གསུམ་པོ་འབྱུང་བ་ལྔར་བསྡུ་
བའི་ཚེ་འབྱུང་བ་སའི་ནང་དུ་བསྡུས་པ་ཡིན།

༼བབ་སྤར་བརྩི་ཚུལ།༽
སྐྱེས་པ་ལི་ནས་ཁོན་ཕྱོོགས་བསྐོར། །བུད་མེད་ཁམ་ནས་ཁེན་ལ་བཀན།།

བཅུ་ཁ་མ་ལོངས་རེ་རེ་བརྩི། བཅུ་ཁ་ལོངས་ན་ཟུར་ལ་མཆོངས།།

སྐྱེས་པ་ཡིན་ན་སྤར་ཁ་ལི་མེ་ནས་ཁོན་སའི་ཕྱོགས་སུ་གཡས་སྐོར་དུ་རེ་རེ་བཞིན་བགྲང་བ་དང་། བུད་མེད་ཡིན་
ན་ཁམ་ཆུ་ནས་ཁེན་གནམ་གྱི་ཕྱོགས་སུ་གཡོན་སྐོར་དུ་བགྲང་དགོས། གལ་ཏེ་ལོ་གྲངས་བཅུ་དང་ཉི་ཤུ་ལ་
སོགས་པའི་བཅུ་ཚན་ལས་བརྒལ་ན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བགྲང་མི་དགོས་པར་ཟུར་བཞི་པོ་རེ་རེ་ལ་བཅུ་རེ་བགྲང་ནས། 
དེ་ལྷག་རྣམས་རེ་རེ་བགྲང་དགོས་པ་ཡིན། དཔེར་ན། གོང་གི་ལོ་གྲངས་༡༥པ་དེ་སྐྱེས་པ་ཡིན་པའི་དབང་དུ་
བྱས་ནས་བརྩི་ན། ལི་མེ་ལ་གཅིག ཁོན་ས་ལ་བཅུ། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་བགྲང་བས་གིན་རི་ལ་བབས་པ་ལྟ་
བུ་ཡིན།



49སློབ་ཚན་གསུམ་པ།          སྤར་ཁ་དང་སྨེ་བའི་སྐོར།

༼སྐྱེས་སྤར་འཚོལ་ཐངས།༽
མ་ལོའི་སྟེང་ནས་བུ་ཡི་ལོས། །འཕྲི་ལྷག་སྟེང་དུ་གཅིག་བསྣན་པའི།།

གྲངས་དེར་མ་ཡི་སྤར་ཁ་སྐོར། །གང་བབ་བུ་ཡི་སྐྱེས་སྤར་ཡིན།།

སྐྱེས་སྤར་ནི་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་ཀྱི་མའི་བབས་སྤར་ཡིན། འདི་ཡང་ཕྲུག་གུ་ལོ་ངོ་བཅོ་ལྔ་ལོན་པ་འདིའི་མ་ལོ་
སོ་ལྔ་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན། མ་ལོ་ནས་བུ་ལོས་ཕྲི་བས་ཉི་ཤུ། དེ་ལ་གཅིག་བསྣན་པས་མ་ལོ་ཉེར་གཅིག་
ལ་བུ་དེ་སྐྱེས་པ་ཡིན་པས། ཨ་མ་ཉེར་གཅིག་འདིའི་བབས་སྤར་ལི་མེ་འདི་བུའི་སྐྱེས་སྤར་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ། །

༼སྨེ་བ་དགུའི་སྐོར།༽
གཅིག་དཀར་གཉིས་ནག་གསུམ་མཐིང་དང་། །བཞི་ལྗང་ལྔ་སེར་དྲུག་དཀར་དང་།།
བདུན་དམར་བརྒྱད་དཀར་དགུ་དམར་སྟེ། །དཀར་གསུམ་ལྕགས་ལ་ནག་མཐིང་ཆུ།།
བཞི་ལྗང་ཤིང་ལ་ལྔ་སེར་ས། །དགུ་དམར་བདུན་དམར་མེ་ཡིན་ནོ།།

༼སྨེ་བ་བཀོད་ཐངས་དང་ལུས་ཀྱི་སྨེ་བ་འཚོལ་ཐངས།༽
དབུས་ནས་གནམ་ལྕགས་རི་བོ་དང་། །མེ་ཆུ་ས་ཤིང་རླུང་ནས་དབུས། །གནམ་ལོའི་སྨེ་བ་དབུས་བཞག་ནས། །བྱ་
འཕུར་ཁོ་ནས་སྨེ་བ་རེར། །བཅུ་ཚན་རེ་རེ་བགྲང་བྱ་ཞིང་། །བཅུ་ཁ་མ་ལོངས་རེ་རེ་བརྩི། །གཅིག་བཅུ་བཅུ་དགུ་
ཉེར་བརྒྱད་དང་། །སོ་བདུན་ཞེ་དྲུག་ང་ལྔ་དང་། །རེ་བཞི་དོན་གསུམ་གྱ་གཉིས་དང་། །གོ་གཅིག་བརྒྱ་ལ་དབུས་

སུ་ཚོགས།།

 

སྨེ་བ་བཀོད་པའི་ཚེ་སྤར་ཁའི་ཁམས་ཀྱི་མིང་བཀོད་པ་ལྟར། དབུས་ནས་ཁེན་གནམ་དང་དྭ་ལྕགས་ལ་སོགས་
པ་རིམ་བཞིན་བཀོད་ཅིང་། བརྩི་བའི་ཚེ་གནམ་ལོ་གང་ཡིན་གྱི་སྨེ་བ་དབུས་སུ་བཞག་ནས་རིམ་བཞིན་བགྲང་
དགོས། གལ་ཏེ་དབུས་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་གྲངས། བཅུ་དང་བཅུ་དགུ་ཉེར་བརྒྱད་སོགས་ཀྱི་ལོ་གྲངས་ལས་བརྒལ་
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ན། དབུས་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་གྲངས་གང་ཡིན་པ་འདི་དབུས་སུ་བཞག་པའི་ལྷག་རྣམས་རིམ་བཞིན་བརྩི་རྒྱུ་ཡིན།
དཔེར་ན་ལོ་གྲངས་སོ་ལྔ་ཡིན་ན། ས་ཁྱིའི་སྨེ་བ་དགུ་དམར་དབུས་སུ་བཞག་ནས་གཞན་རྣམས་བཀོད། དེ་
ནས་ཉེར་བརྒྱད་བར་དུ་དབུས་སུ་བཞག། དེའི་ལྷག་མ་རྣམས་གནམ་ལྕགས་རི་བོ་རིམ་བཞིན་བརྩི་ཚེ་བདུན་
དམར་ལ་བབས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།
༼བབ་སྨེ་འཚོལ་ཐངས།༽

སྐྱེས་སྨེ་དབུས་བྱས་རིམ་བཞིན་བཀོད། །སྐོར་ལུགས་དབུས་ནས་ཤར་དུ་ཐོོན།།

ཕོོ་ལོ་དྲུག་པོ་གཡོན་སྐོར་དང་། །མོ་དྲུག་གཡས་སྐོར་དུ་ལོན་བགྲང་།།

གོང་གི་གནམ་ལོའི་སྨེ་བ་དབུས་སུ་བཞག་ནས་སྐྱེས་པའི་སྨེ་བ་འཚོལ་བ་ལྟར། འདིར་བབས་སྨེ་འཚོལ་བའི་
ཚེ། སྐྱེས་སྨེ་དབུས་སུ་བཞག་ནས་དབུས་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་གྲངས་བརྩི་ཤིང་། དབུས་ཚོགས་ཀྱི་ལྷག་མ་རྣམས་
གོང་གི་ལྟར་མིན་པར་དབུས་ནས་ཤར་དུ་ཐོན། ཤར་ནས་ཕོ་ལོ་དྲུག་པོ་གཡོན་བསྐོར་དང་། མོ་དྲུག་གཡས་སྐོར་
དུ་འགྲོ་དགོས། སེམས་ལ་བཞག་དགོས་པ་ཞིག་ནི་སྐབས་འདིར་སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོའི་ཁྱད་པར་མིན་པར་ལོ་རྟགས་ཕོ་
མོའི་ཁྱད་པར་བརྩི་དགོས། དཔེར་ན་གོང་གི་ཨ་མ་སོ་ལྔ་ལོན་པ་འདིའི་བབས་སྨེ་བརྩི་ན། བདུན་དམར་དབུས་
སུ་བཞག་ནས་གཞན་རྣམས་བཀོད། སོ་ལྔ་ལོན་པའི་བྱི་ལོ་མ་འདི་བུད་མེད་ཡིན་ཡང་ལོ་རྟགས་ཕོ་ལོ་ཡིན་
པས། དབུས་ནས་ཤར་དུ་ཐོན། དེ་ནས་ཕོ་ལོ་གཡོན་སྐོར་དུ་བསྐོར་ཚེ་གཉིས་ནག་ལ་བབས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ།། 

རང་སྦྱོང་།
1. སྤར་ཁ་དང་སྨེ་བའི་ཁྱད་པར་བྲིས།
2. ཕོ་མོའི་བབས་སྤར་བསྐོར་ཐངས་བྲིས།



51སློབ་ཚན་བཞི་པ།          ལོ་མོ་བསྡུས་པ།

སློོབ་ཚན་བཞི་པ།  

ལོ་མོ་བསྡུས་པ།

༡ སྲོག་སོགས་རྩ་བའི་རྡེའུ་བཀྲམ་ཚུལ། 

རྩ་བའི་རྡེའུ་བཞི།
ལོོ་གཅིག་འཁྱུད་སྐོར་ཀེག་རྩིས་ལོ། །གནམ་ལོོའི་སྲོོག་ལུས་དབང་ཀླུང་བླར།།

བརྩི་བྱའི་སྲོོག་སོགས་ལྔ་པོ་ཡིས། །སོ་སོར་འཐབ་པའི་རྡེའུ་བཞི།།

མ་དང་འཕྲད་ན་དཀར་པོ་གསུམ། །བུ་དང་འཕྲད་ན་དཀར་ནག་ཟུང་།།

དགྲ་དང་འཕྲད་ན་ནག་པོ་གཉིས། །གྲོགས་དང་འཕྲད་ན་དཀར་པོ་གཉིས།།

ས་ཆུ་ནང་འཕྲད་དཀར་པོ་གཅིག །མེ་ལྕགས་ཤིང་ནང་ནག་པོ་རེ།།

དཔེར་ན་གོང་གི་ལོ་གྲངས་བཅོ་ལྔ་ཤིང་སྤྲེལ་འདིའི་ལོ་མོ་བསྐོར་བའི་དབང་དུ་བྱས་པ། 

འཐབ་བྱེད་བརྩི་བྱ། འཐབ་བྱ་གནམ་ལོ།

ཤིང་སྤྲེལ། ༡༥ ས་ཁྱི། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨

སྲོག ལྕགས། ས། ༜

ལུས། ཆུ། ཤིང་། ༟

དབང་། ཤིང་། ས། ༛

ཀླང་། ཤིང་། ལྕགས། ༞

བླ། ས། ལྕགས། ༟
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དགུ་དུར་ཀེག་ཕྲན།
རྐྱང་པ་སྤར་སྨེའི་དགུ་མིག་གསུམ། །དུར་མིག་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས།།

རང་ཀེག་མཐུན་གསུམ་བདུན་ཟུར་གསུམ། །བཟང་ངན་འབྲས་བུ་ཇི་ཡོོད་བརྟག།

དགུ་མིག་ལོ་རྐྱང་པའི་དགུ་མིག སྤར་ཁའི་དགུ་མིག སྨེ་བའི་དགུ་མིག་གསུམ་དང་། དུར་མིག་ལོ་ཕྱི་ནང་སྦྱར་
བའི་དུར་མིག བྱེ་བྲག་རང་དུར་གཤེད་དུར་ཆེ་ཆུང་བཞི། རང་ལོོ་གནམ་ལོོར་ཤར་བའི་རང་ཀེག། 

དེ་བཞིན་རང་ལོ་ལ་གནམ་ལོའི་མཐུན་གསུམ་དང་བདུན་ཟུར་བབས་དང་མ་འབབ་བརྟགས་དགོས། 

རྐྱང་པ་དགུ་དང་བཅོ་བརྒྱད་དང། །ཉེར་བདུན་སོ་དྲུག་ཞེ་ལྔ་དང་།།

ང་བཞི་རེ་གསུམ་བདུན་ཅུ་གཉིས། །གྱ་གཅིག་རྣམས་ལོ་དགུ་མིག་འབབ།།

སྤར་ཁ་ཕོོ་ལི་མོ་ཁམ་དང་། །སྨེ་བ་སྐྱེས་སྨེར་བབས་པའོ།།

སྤར་ཁའི་དགུ་མིག་བབས་པའི་ལོ་གྲངས། ༡ ༩ ༡༧ ༢༥ ༣༣ ༤༡ ༤༩ ༥༧ ༦༥ ༧༣ ༨༡
སྨེ་བའི་དགུ་མིག་བབས་པའི་ལོ་གྲངས། ༡ ༡༠ ༡༩ ༢༨ ༣༧ ༤༦ ༥༥ ༦༤ ༧༣ ༨༢ ༩༡

དུར་མིག་རྣམ་གཉིས་ཕྱི་ལོོ་དང་། །ནང་གི་སྤར་ཁ་དག་ལོ་སྦྱོར།།

དེ་ཡོང་ཤིང་དུར་ལུག་དང་ཁོན། །མེ་དུར་ཁྱི་དང་ཁེན་ལོ་ཞུགས།།

ལྕགས་དུར་གླང་དང་གིན་ལོ་སྟེ། །ས་ཆུ་འབྲུག་དང་ཟོན་ལོ་བཏབ།།

དེ་ཡང་ ཤིང་དུར་སྟག་ཡོས་ལོ་པའི་བབས་སྤར་ཁོན་ས་ལ་བབས་པའི་ཚེ་དུར་དུ་ཚུད་པ་དང་། དེ་བཞིན་མེ་དུར་
རྟ་སྦྲུལ་བབས་སྤར་ཁེན་གནམ་ལ་བབས་པ་དང་། ལྕགས་དུར་བྱ་སྤྲེལ་བབས་སྤར་གིན་རི་ལ་བབས་པ་དང་། 
ས་ཆུ་གཉིས་ཀྱི་དུར་ བབས་སྤར་ཟོན་རླུང་བབས་པའི་ཚེ་སོ་སོའི་དུར་དུ་ཚུད་པ་ཡིན་ནོ། །

༼བྱེ་བྲག་རང་དུར་གཤེད་དུར།༽
ལོོ་གྲངས་ཉེར་གཅིག་ང་གཅིག་ལོ། །རང་དུར་ཆེ་ཆུང་གཉིས་དང་ནི།།

ཞེ་ལྔ་བཅོ་ལྔ་ལོོན་པའི་ཚེ། །གཤེད་དུར་ཆེ་ཆུང་རེ་རེ་འོང་། །

གནམ་ལོ་གང་ཞིག་ཤར་ཡང་ལོ་གྲངས་ཉེར་གཅིག་ལོན་ཚེ་རང་དུར་ཆེ་བ་དང་། ང་གཅིག་ལ་རང་དུར་ཆུང་བ། ཞེ་
ལྔ་ལ་གཤེད་དུར་ཆེ་བ། བཅོ་ལྔ་ལ་གཤེད་དུར་ཆུང་བ་འབབ་པ་ཡིན་ནོ།།
ལོ་མོ་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་འདི་ཙམ་ཞིག་གིས་འཐུས་པ་ཡིན་ལ། དེའི་རྐྱེན་བསལ་རིམ་གྲོའི་



53སློབ་ཚན་བཞི་པ།          ལོ་མོ་བསྡུས་པ།

འགྲེལ་བཤད་རྣམས་ཟླ་ཐོ་ནང་གི་ཀེག་རྩིས་རིས་མོའི་མདུན་དུ་བཀོད་ཡོད་པ་རྣམས་ལས་གཟིགས་པར་བྱའོ། །
རང་སྦྱོང་།
1. རྩ་བའི་རྡེའུ་བཞི་རེ་རེ་བཞིན་བྲིས།
2. དགུ་མིག་དང་དུར་མིག་གི་ཁྱད་པར་བྲིས།
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སློོབ་ཚན་ལྔ་པ། 

མཐུན་སྦྱོར་གཉེན་རྩིས། (བག་རྩིས།)

༡ གཉེན་སྦྱོར་རུང་དང་མི་རུང་བའི་རིགས།

བདུན་བརྒྱུད་ཚུན་གྱི་ཉེ་བ་དང་། །དབང་ཐང་དགྲར་སོོང་བདུན་ཟུར་དང་།།

མཐུན་གསུམ་ཁ་ཡན་ལ་སོོགསོ་པ། །བཟའ་ཚང་ནང་བསྡེབསོ་མི་རུང་ངོ་།།

མི་རབས་བདུན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ཚུན་གྱི་གཉེན་ཚན་དང་། ཕོ་མོ་གཉིས་པོའི་དབང་ཐང་དགྲར་སོང་བ། ལོ་རྟགས་
བདུན་ཟུར། མཐུན་གསུམ། ཁ་ཡན་ལ་སོགས་པ་དང་། ཕོ་མོ་གཉིས་ཀ་འབྱུང་བ་གཉིས་ལྡན་དང་། ཡང་
ན་འབྱུང་བ་ལྔ་ལྡན་ཡིན་པ་རྣམས་ནང་བསྡེབས་མི་རུང་བར་བཤད་དོ། །

ལྕགསོ་བཞི་མེ་བརྒྱད་ལ་སོོགསོ་པ། །མི་རུང་མང་དུ་བཤད་མོད་ཀྱང་།།

ལསོ་ཀྱི་ཆུང་མ་བྱུང་ན་ནི། །མེད་རུང་བ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད།།

ཕོ་མོ་གཉིས་ཀ་ལྕགས་བཞི་མེ་བརྒྱད། གདུག་པ་ཅན་གྱི་ལོ་བདུན་ལ་སོགས་པ་འདྲ་བ་ཡིན་ན་གཉེན་སྒྲིག་མི་
རུང་བར་བཤད་ཀྱང་། འོག་ཏུ་འཆར་འགྱུར་གྱི་ལས་ཀྱི་ཆུང་མ་བྱུང་ན་རུང་བར་བཤད། །

མི་རུང་ཆ་རྣམསོ་སྤངསོ་པ་ཡི། །སྐྱེསོ་པ་ཕོོ་ལོ་རྒན་པ་དང་།།

བུད་མེད་མོ་ལོ་གཞོོན་པ་གཉིསོ། །ནང་བསྡེབསོ་དབང་བྱསོ་བརྩི་ན་ནི།།

མི་རུང་བ་མིན་ན་ཡང་། རབ་བྱུང་ན་སྐྱེས་པ་ནི་ཕོ་ལོ་ཡིན་པ་མ་ཟད་བུད་མེད་དེ་ལས་རྒན་པ་དང་། བུད་མེད་མོ་
ལོ་ཡིན་པ་དང་སྐྱེས་པ་ལས་གཞོན་པ་བྱུང་ན་བཟང་བར་བཤད།
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༢ རྩ་བའི་རྡེའུ་བཞི། 
ཕོོ་མོའི་སྲོོག་ལུསོ་དབང་ཀླུང་བཞི། །ཕོན་ཚུན་འཐབ་པའི་རྡེ་འུ་བཞི།།

སྲོོག་ཀླུང་སྐྱེསོ་པ་གཙོ་བོ་དང་། །ལུསོ་དབང་བུད་མེད་གཅེསོ་པར་བཟུང་།།

ཤིང་གཅིག་སོ་གཉིསོ་ཆུ་ལ་གསུམ། །མེ་བཞི་ལྕགསོ་ལ་རྡེ་འུ་ལྔ།།

མཉམ་དང་ཆ་ཡ་འདྲ་བ་བཟང་། །མང་ཉུང་ཆེན་པོར་ཤོར་ན་ངན།།

༼སྐྱེས་པ་༢༡ཤིང་ཁྱི་དང་། བུད་མེད་༡༨ཤིང་གླང་་ཡིན་པ་གཉིས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བརྩི་བ།༽

ཕོ་ལོ་༢༡ཤིང་ཁྱི།
སྐྱེས་པ་
ཕོའི་རྡེའུ།

ཕོའི་འབྱུང་
གྲངས།

མོའི་
འབྱུང་
གྲངས།

ཟབ་མ་
མོའི་རྡེའུ།

མོ་ལོ་༡༨ཤིང་
གླང་།

སྲག ས། ༚ ༢ ༢ ས།

ལུས། མེ། ༤ ༣ ༛ ཆུ།

དབང་། ཤིང་། ༡ ༤ ༜ མེ།

ཀླང་། ལྕགས། ༟ ༥ ༣ ཆུ།

འབྱུང་བ་མམམ་དང་མི་མམམ། ༡༢ ༡༢

བཞི་ག་མ་བུར་ཕྲད་པ་སྟེ། །ལས་ཀྱི་ཆུང་མ་ཞེས་པ་དང་། །སོ་སོ་མ་བུ་དེ་བཞིན་ནོ། །གྲོགས་ཕྲད་གཉེན་
ལ་དགྲ་ཕྲད་དགྲའི། ཆུང་མར་འདོད་ལ་ནང་ཕྲད་པ། །མེ་ལྕགས་ཤིང་འབྲིང་ས་ཆུ་བཟང་། རྡེལ་བོར་ཀེག་རྩིས་
ཇི་བཞིན་ནོ།། 
དེ་ཡི་ཁ་དམར་འདི་བཞིན་གདགས། །སྲག་གི་འབྱུང་བ་མཐུན་གྱུར་ན། །ཚེ་རིང་གཅིག་སྐྲ་གཅིག་གིས་འཐུ། 
།གཅིག་གི་གཉེར་མ་གཅིག་གིས་འདྲེན། ཤིན་ཏུ་འགྲོགས་ཡུན་རིང་བ་ཡིན། ལུས་མཐུན་བུ་ཚ་འཕེལ་བ་སྟེ། 
།མལ་གང་ཤི་ཆད་མེད་པ་ལ། །དབང་པོར་སྐྱོན་མེད་བཞིན་ལེགས་སྐྱེ། །དབང་མཐུན་ནོར་རྫས་ལོ་ཕྱུགས་
འཕེལ། །ལག་པ་མི་ལ་མི་གདང་ཞིང་། །ཟས་ནོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འོང་། །ཀླང་མཐུན་མི་ཁ་བྱམས་པ་
སྟེ། ཕྱི་མི་ནང་མི་ཐམས་ཅད་བྱམས། །ལྷག་པར་ཡ་རབས་གོང་མས་སྐྱོང་།།



56 སློབ་རིམ་ ༡༢པ།   

༣ སྨེ་བའི་བཟང་ངན།
སྐྱེསོ་སྨེ་གཉིསོ་ནག་ནང་བསྡེབསོ་ངན། །གཅིག་དཀར་ནང་བསྡེབསོ་བཟའ་དཔལ་ཆུང་།།

སྐྱེསོ་པ་བདུན་དམར་བུད་མེད་མཐིང་། །སྨེ་བའི་མདུན་བབསོ་ཡིན་པསོ་ངན།།

སྨེ་བ་མ་བུ་ནང་འཕྲད་དང་། །གྲོགསོ་འཕྲད་བྱུང་ན་ཤིན་ཏུ་བཟང་།།

༤ གཉེན་སྒྲིག་གི་དུས་ཚོད། 
ཟླ་ཚེསོ་གཟའ་སྐར་འཕྲོད་དུསོ་བཟང་། །བཀྲ་ཤིསོ་དཔལ་གྱི་ཉི་མ་ལ།།

གནམ་ལོའི་ཕྱོོགསོ་གཙང་ལ་བལྟསོ་ནསོ། །རང་རང་འདོད་པའི་ཕྱོོགསོ་སུ་ཐོན།།

མནའ་མ་གཏོང་ལེན་གྱི་སྐབས་སུ། ཟླ་ཚེས་གཟའ་སྐར་དང་། འཕྲོད་སྦྱོར། དུས་ཚོད་བདུད་བརྩི་མཐུན་
མཚམས་དང་བསྟུན་པ་དང་། ཕྱོགས་ཀྱང་གནམ་ལོ་ཕྱོགས་གཙང་ངམ། ཡང་ན་བུམ་པ་གང་བའི་ཕྱོགས་ལ་
བསྟན་ནས་འགྲོ་དགོས་པ་དང་། 

ཐོག་མེད་སྒོ་རྒྱབ་ཀ་བའི་འགྲམ། །མིན་པ་རྟེན་གསུམ་བསྒྲིགསོ་པའི་མདུན།།

བཞུགསོ་གྲལ་ཕུན་ཚོགསོ་མཛད་སྒོའི་ནང་། །བཀྲ་ཤིསོ་རྫསོ་སོོགསོ་ཕུལ་ནསོ་ནི།།

བཀྲ་ཤིསོ་ཁ་དར་སྐེ་ལ་བརྒྱན། །ཉེ་བའི་གཉེན་གྱི་སྐྱེསོ་སོོགསོ་ཕུལ།།

བཟའ་བཏུང་རོ་བརྒྱའི་ཁ་ཟསོ་ཀྱིསོ། །དེར་འཛོམསོ་ཡོངསོ་སུ་ཚིམ་པསོ་གྲུབ།།

རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སའི་ས་ཁོངས་འདི་ཡང་། སྤང་དང་ཁྱིམ་ཐོག་མེད་པའི་བར་འཁྱམས། སྒོའི་རྒྱབ། ཀ་བའི་
འགྲམ་སོགས་ལ་མིན་པར། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བསྒྲིགས་ཏེ་ཡོད་པའི་མཆོད་གཤམ་གྱི་མདུན་དུ་བྱ་དགོས་པ་
དང་། དེ་ནང་བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མཛད་སྒོ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཅིང་། བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་
དང་བཅས་པའི་ཐོག་ནས་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།།

རང་སྦྱོང་།
1. སྤྱིར་གྱི་གཉེན་སྦྱོར་མི་རུང་བ་གང་དང་གང་ཡིན།
2. ལས་ཀྱི་ཆུང་མ་དང་ དགྲའི་ཆུང་མའི་ཁྱད་པར་བྲིས།
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མཇུག་སྨོོན།

རིསོ་མོའི་ལམ་ནསོ་ཕྱི་ནང་གཞོན་གསུམ་གྱི།།

རྣམ་གཞོག་རྟོོགསོ་པའི་ཐབསོ་ལམ་ཟབ་མོ་འདིསོ།།

རང་གཞོན་ཀུན་ལ་ཕོན་པའི་ལམ་སྟོོན་ནསོ།།

རྣམ་མཁྱེན་གདོད་མའི་སོ་ལ་ཕྱིན་གྱུར་ཅིག།
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སློོབ་དཔོོན་ལམ་སྟོོན་ཟིན་བྲིས།

སློབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ།

དམིགས་ཡུལ།
1. སྤྱིར་བཏང་སྐར་ནག་རྩིས་ཀྱི་བྱུང་རབས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།
2. གཟའ་དང་སྐར་མའི་མིང་དང་ཁམས་ གནས་ཕྱོགས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།
3. འཕྲོད་ཆུང་དང་ འཕྲོད་ཆེན་ལ་སོགས་པའི་འཕྲོད་སྦྱོར་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།
4. ཉིན་ཞག་དང་ ཚེས་ལ་རྒྱུ་བའི་ས་བདག་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།
5. བུམ་སྟོང་དང་བདུད་རྩི་ཐུན་མཚམས་ རྒྱ་རྩིས་ཀྱི་དུས་ཚོད་བཟང་ངན་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
6. དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་དང་ ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་འགོ་འཛིན་ཚུལ་ ཚེས་ཆད་ལྷག་གི་སྐོར་ལས་ ཤེས་
ཚུགས་དགོ།

7. ལོ་ནག་དང་ཟླ་ནག་ བླ་གཟའ་སྲོག་གཟའ་བརྩི་སྟེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།
8. ཟླ་ཐོ་ལྟ་ཞིནམ་ལས་ ཉིན་རེ་བཞིན་གྱི་ གཟའ་སྐར་བཟང་ངན་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།

སློབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས།

1. སྤྱིར་བཏང་སྐར་ནག་རྩིས་ཀྱི་བྱུང་རབས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ བཤད་ཚུགས།
2. གཟའ་དང་སྐར་མའི་མིང་དང་ཁམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས།
3. སྐར་མའི་གནས་ཕྱོགས་དང་ དར་རྒུད་བཟང་ངན་ཚུ་ བཤད་ཚུགས།
4. འདས་གཟའ་དང་ ད་ལྟ་བའི་གཟའི་རྣམ་གཞག་གི་སྐོར་བཤད་ཚུགས།
5. ཟླ་བའི་ཉ་སྐར་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ སླབ་ཚུགས།
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6. འཕྲོད་ཆུང་དང་ འཕྲོད་ཆེན་ འཕྲོད་སྦྱོར་ཚུ་ བཤད་ཚུགས།
7. སྔ་ཕྱིའི་ གཟའ་སྐར་བཟང་ངན་དང་ ས་བདག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བརྩི་སྟེ་བཤད་ཚུགས།
8. བུམ་པ་གང་སྟོང་གི་ཕྱོགས་བཟང་ངན་ཚུ་ བརྩི་སྟེ་བཤད་ཚུགས།
9. བདུད་རྩི་མཐུན་མཚམས་ཚུ་ བལྟ་ཚུགས།
10. རྒྱ་རྩིས་ཀྱི་དུས་ཚོད་བཟང་ངན་ཚུ་བཤད་ཚུགས།
11. དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ བརྩི་ཞིནམ་ལས་ བཤད་ཚུགས།
12. ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ཚུལ་ཚུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས།
13. ཟླ་རིམ་བཞིན་གྱི་ ཟླ་བའི་བཤད་པ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།
14. ཚེས་གྲངས་ལྷག་ཆད་ཚུ་གི་བྱུང་ཁུངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བཤད་ཚུགས།
15. ལོ་ནག་དང་ཟླ་ནག་ ཕོག་ཐངས་ཚུ་བརྩི་སྟེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས།
16. བླ་གཟའ་སྲོག་གཟའ་སོགས་ བརྩི་ཚུགས།

སློབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་གཅིག་པ། སློབ་དུས་དང་པ།

སློབ་ཚན་དང་པ།  སྤྱི་དོན་དང་ གཟའ་དང་སྐར་མ།
ལས་དོན།
1. སྤྱིར་བཏང་སྐར་ནག་རྩིས་ཀྱི་བྱུང་རབས་མདོར་ཙམ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
2. མི་སྡེའི་ནང་ལུ་ རྩིས་འདི་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།
3. སྐར་ནག་དབྱངས་གསུམ་རྩིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ཕྱེ་ཤེས་དགོ།
4. རྩིས་ཀྱི་རིག་པ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ་པའི་ རྒྱུ་མཚན་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།
5. གཟའ་བདུན་གྱི་ཁམས་དང་མིང་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།
6. འདས་གཟའ་དང་ ད་ལྟ་བའི་གཟའི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།
7. གཟའ་བདུན་གྱི་དམིགས་གསལ་སྤང་བྱ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།
8. རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་མིང་དང་ཁམས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།
9. སྐར་མའི་གནས་ཕྱོགས་དང་ཁམས་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།
10. སྐར་མའི་བཟང་ངན་དར་རྒུད་ཚུ་དང་ གཡང་སྐར་དྲུག་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།
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11. ཉ་སྐར་བཅུ་གཉིས་ ཟླ་བའི་མིང་བཏགས་ཐངས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།

སློབ་ཚན་གཉིས་པ།  འཕྲོད་སྦྱོར། 

ལས་དོན། 
1. འཕྲོད་སྦྱོར་གྱི་དོན་དང་། གཟའ་དང་སྐར་མའི་འཕྲོད་ཆུང་གི་གོ་རིམ་མ་ནོར་བར་སླབ་ཚུགས་དགོ།
2. བཟང་གསུམ། ངན་གསུམ། གསོ་ཐུབ་གསུམ། ཐ་ཆད་གཅིག་གི་སྤང་བླང་ཚུ་བཤད་ཚུགས་དགོ།
3. འཕྲོད་ཆེན་ ༢༨ ཀྱི་བཟང་ངན་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
4. བཟང་ངན་འཕྲོད་སྦྱོར་བཅོ་ལྔའི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
5. ཟླ་ཐོ་ནང་ལུ་འཕྲོད་ཆུང་། འཕྲོད་ཆེན། འཕྲོད་སྦྱོར་བཅོ་ལྔ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།

སློབ་ཚན་གསུམ་པ། གཟའ་སྐར་འཕོ་མཚམས།

ལས་དོན།  
1. ཉིན་ཞག་དུས་ཚོད་བཅུ་གཉིས་པོ་ ལག་འཁོར་ཆུ་ཚོད་དང་སྦྱར་ཏེ་ བརྩི་ཚུགས་དགོ།
2. གཟའ་འོག་ཆུ་ཚོད་བརྩི་ཐངས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།
3. སྐར་མའི་ཆུ་ཚོད་བརྩི་ཐངས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།

  

སློབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ། སློབ་དུས་གཉིས་པ།

སློབ་ཚན་བཞི་པ།   ས་བདག།
ལས་དོན།
1. ཉིན་ཞག་ལ་དབང་བའི་ས་བདག་ཚུ་གི་ མིང་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
2. ཚེས་ལ་རྒྱུ་བའི་ས་བདག་གི་ མིང་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
3. ས་བདག་ཉི་ནག་ངན་པ་དགུ་འཛོམས་ཀྱི་སྤང་བླང་ཚུ་ བཤད་ཚུགས་དགོ།
4. ས་བདག་བ་དན་གྱི་ཚེས་གྲངས་དང་ སྤང་བླང་གི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
5. གདོང་མཇུག་དང་ མེ་དུ་སོལ་གསུམ་གྱི་ སྤང་བླང་གི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
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6. ཀླུ་ཐེབས་དང་ གནམ་སྒོ་བཅུའི་ སྤང་བླང་གི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།
7. བསྲེག་ཚེས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་དང་ བཟང་ངན་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།
8. རྟ་ཤི་སྒ་ཆག་གི་ ཚེས་གྲངས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།

སློབ་ཚན་ལྔ་པ། ཕྱོགས་དང་དུས་ཚོད་བཟང་ངན།

ལས་དོན། 
1. བུམ་པ་གང་བ་དང་སྟོང་པ་ཚུ་ བརྩི་སྟེ་ བཟང་ངན་གྱི་ཕྱོགས་ བཏོན་ཚུགས་དགོ།
2. བདུད་རྩི་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ རིམ་པ་ཚུ་ ལྟ་ཚུགས་དགོ།
3. རྒྱ་རྩི་ལུགས་ཀྱི་ དུས་ཚོདབཟང་ངན་གྱི་རིམ་པ་ཚུ་ ལྟ་ཚུགས་དགོ།
4. དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་པོ་ ཟླ་བའི་མིང་བཏགས་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།
5. ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་འགོ་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།

སློབ་ཚན་དྲུག་པ། ཟླ་བཤད་དང་ ཚེས་གྲངས་ལྷག་ཆད།

ལས་དོན། 
1. ཟླ་ཐོ་ནང་གི་ ཟླ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་བཤད་པ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།
2. ཟླ་ཐེབས་འོང་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
3. ཚེས་གྲངས་ ལྷག་ཆད་འཐོན་ཚུལ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།
4. ལོ་ནག་དང་ ཟླ་ནག་འཆར་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།
5. ལོ་རྟགས་དང་འཁྲིལ་ བླ་གཟའ་སྲོག་གཟའ་བརྩི་ཐངས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།

ལྷན་ཐབས།

1. སྐར་རྩིས་གྲངས་ཀྱི་མངོན་བརྗོད།
2. ཨང་རྩིས་རི་མོ་ བསྒྱུར་བགོད་བསྲེས་སོགས།
3. བསྡུ་ཡིག
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སློབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ།

དམིགས་ཡུལ།
1. འབྱུང་བ་ལྔ་དང་ཕྱོགས་ཁམས་ ལོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།
2. མ་བུ་དགྲ་གྲོགས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ བརྩི་ཐངས་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
3. ལོ་རྟགས་ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་དང་གནས་ཕྱོགས་ སྲོག་ལུས་དབང་ཀླུང་ཚུ་བརྩི་ཚུགས།
4. ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་དང་། དེ་གི་ཁམས་ག་ཅི་ཨིན་ན་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
5. སྤར་སྨེ་དགུ་དུར་ཚུ་ དབྱེ་བ་དང་བཅས་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ བརྩི་ཚུགསཔ་འབད་དགོ། 
6. མཐུན་གསུམ། བདུན་ཟུར། ལོ་ཀག་ཚུ་བརྩི་ཚུགསཔ་འབད་དགོ།
7. ལོ་གཅིག་གི་ལོ་མོ་བསྡུས་པའི་རྡེའུ་བཀྲམ་སྟེ་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།
8. མཐུན་སྦྱོར་གཉེན་རྩིས་སྐོར་ཏེ་ ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་གཉེན་སྦྱོར་རུང་དང་མི་རུང་བའི་དབྱེ་བ་དཔྱད་ཚུགས་
དགོ། 

སློབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས།

1. འབྱུང་བ་ལྔ་དང་ཕྱོགས་ཁམས་ ལོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས་ཚུ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས།
2. ལོ་རྟགས་ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་དང་གནས་ཕྱོགས་ སྲོག་ལུས་དབང་ཀླུང་བླ། ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཀྱི་ཁམས་
ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་སླབ་ཚུགས།

3. མ་བུ་དགྲ་གྲོགས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བརྩི་ཚུགས།
4. གནམ་ལོ་ཟླ་བ་ ཞག་དང་དུས་ཚོད་ཚུ་བརྩི་ཚུགས།
5. སྨེ་བ་དགུ། སྤར་ཁ་བརྒྱད་སྐོར་ཏེ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས། 
6. དགུ་མིག་དང་དུར་མིག་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བརྩི་ཚུགས། 
7. མཐུན་གསུམ། བདུན་ཟུར། ལོ་ཀག་ཚུ་བརྩི་ཚུགས། 
8. ལོ་མོ་བསྡུས་པ་བསྐོར་ཏེ་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས།
9. མཐུན་སྦྱོར་གཉེན་རྩིས་སྐོར་ཏེ་ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་མཐུན་དང་མི་མཐུན་བརྩི་ཚུགས། 
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སློབ་དུས་དང་པ། ནག་རྩིས་སྔོན་འགྲོ།

སློབ་ཚན་དང་པ།  འབྱུང་བའི་མ་བུ་དགྲ་གྲོགས་དང་ལོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས།
ལས་དོན།
1. སྤྱིར་འབྱུང་བ་ལྔའི་ཁམས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།
2. ནག་རྩིས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ མ་བུ་དགྲ་གྲོགས་ཀྱི་བསྐོར་ཐངས་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
3. ལོ་འགྲོས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་དང་དབྱེ་བ་ ཁམས་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
4. ལོ་རྟགས་དང་བསྟུན་པའི་་ ཀེག་དང་བཟློག་ཐབས་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
5. ཕྱོགས་དང་ལོའི་གནད་ བདུན་ཟུར་ཚུ་ཁ་གསལ་འབད་ཤེས་ཚུགས་དགོ།

སློབ་ཚན་གཉིས་པ། སྲོག་ལུས་དབང་ཀླུང་དང་ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཀྱི་ཁམས།

ལས་དོན།
1. ལོ་སྐོར་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྲོག་ལུས་དབང་ཀླུང་བླ་ཁམས་ཚུ་བཏོན་ཚུགས་དགོ། 
2. ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཀྱི་ལོ་རྟགས་དང་ཁམས་འཆར་ཚུལ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
3. ལོའི་ར་འབྲིང་ཐ་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུལ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།

 

སློབ་ཚན་གསུམ་པ། སྤར་ཁ་དང་སྨེ་བའི་སྐོར།

ལས་དོན།
1. སྤར་ཁ་དང་སྨེ་བ་གནས་ཕྱོགས་དང་སྐོར་ཚུལ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
2. བབས་སྤར་དང་ བབས་སྨེ་ཕོག་ཚུལ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
3. སྤར་སྨེའི་བཟློག་ཐབས་ཚུ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 
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སློབ་དུས་གཉིས་པ། ཀེག་རྩིས་བག་རྩིས།

སློབ་ཚན་བཞི་པ།  ལོ་མོ་བསྡུས་པ།
ལས་དོན།
1. རང་གི་ལོ་དང་བསྟུན་པའི་ ཀེག་ཕོག་ཚུལ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
2. བརྩི་བྱ་དང་རྩི་བྱེད་ཀྱི་རྡེའུ་དཀར་ནག་བཏོན་ཚུགས་དགོ།
3. དགུ་མིག་དང་དུར་མིག་ཁེལ་བའི་ལོ་དང་ སྐོར་ཚུལ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
4. ལོ་མོ་བསྡུས་པའི་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།

 

སློབ་ཚན་ལྔ་པ། མཐུན་སྦྱོར་གཉེན་རྩིས། (བག་རྩིས།) 

ལས་དོན།
1. མཐུན་སྦྱོར་བཟང་ངན་དང་ ཆུང་མ་གསུམ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།
2. འབྱུང་ལྔའི་མཐུན་སྦྱོར་བཟང་ངན་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
3. མཐུན་གསུམ་བདུན་ཟུར་གྱི་མཐུན་སྦྱོར་དང་། བཟློག་ཐབས་ཚུ་གི་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།
4. ཕོ་མོའི་སྨེ་བའི་མཐུན་སྦྱོར་བརྩི་ཚུགས་དགོ། 
5. གཉེན་སྦྱོར་བཟང་ངན་དང་ བཟློག་ཐབས་རིམ་གྲོ་གི་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།

 

སློབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྷན་ཐབས། སྐྱེས་རྩིས་ཚེ་རབས་ལས་རྩིས།

1. སྐྱེས་རྩིས་ཀྱི་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ། 
2. བཙས་རླུང་རྒྱ་མཚོའི་རྩིས།
3. དུས་སྦྱོར་འབྲས་བུ།
4. སྐྱེས་བརྟག་འཁོར་ལོ།
5. མཁའ་འགྲོའི་མཚན།


