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སློབ་ཚན་  ༡
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གཉྲིས་པ།	བྱེད་སོ།
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ལས་ངན་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་བསལ་མཛད་པ། །

འཕགས་པ་མ་ཕམ་ཡང་དག་དམ་པ་ལ། །
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༢. རྒྱལ་ས་ལྷ་ས།
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ལྷག་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པའྱི་གྲོང་ཁེར་ཞྱིག་ཡྱིན། གྲོང་ཁེར་དེའྱི་དབུས་སུ་ཕོ་

བང་པོ་ཏ་ལ་དང་། ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་གཉྱིས་ཀྱིས་གཙོས་

པའྱི་ལྷ་ཁང་མང་པོ་ཡོད།

སློབ་ཚན་  ༢
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ཕོ་བང་པོ་ཏ་ལ་ནྱི། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སོང་བཙན་སམ་པོ་ནས་བཟུང་

ཆོས་རྒྱལ་རྱིམ་བོྱན་གྱི་ཕོ་བང་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ᨊརྒྱལ་མཆོག་རྱིམ་བོྱན་གྱི་

བཞུགས་གནས་ཀང་ཡྱིན།

རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་ཙན་དན་ལས་གྲུབ་པའྱི་འཕགས་པ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་

དང་། སྐུ་གདུང་ལྷ་ཁང་། ཆོས་རྒྱལ་སྒྲུབ་ཕུག་སོགས་ལྷ་ཁང་མང་པོ་ཡོད་པ་

དང་། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཆེ་ཁག་ཚུགས་ཡུལ་བཅས་ཡྱིན།

ལྷ་སའྱི་མདུན་དུ་དྭངས་ཤྱིང་བསྱིལ་བའྱི་སྐྱྱིད་ཆུ་ཤར་ནས་ནུབ་ཏུ་

དལ་གྱིས་འབབ་པ་དང་། ལོྷ་ཕོགས་དང་བྱང་ཕོགས་སུ་མཐོ་ཞྱིང་བརྱིད་
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གཉེར་བྱ་ཡུལ་ལྕགས་པོ་རྱི་དང་། སྨན་རྩྱིས་ཁང་། དེ་མྱིན་སེར་གྱི་སློབ་གྲྭ་

ཁག་ཀང་ཡོད།

ལྷ་སར་གནམ་གཤྱིས་བསྱིལ་དྲོད་སོམ་ཞྱིང་། སུ་ཡྱིན་ཡང་སེམས་ལ་

ཞྱི་བདེའྱི་སྣང་བ་སྟེར་བས། དེར་བོད་ཡུལ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་དང་། རྒྱལ་
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ཁབ་ཕྱི་ནང་གྱི་མཆོད་མཇལ་བ་དང་ཡུལ་སྐོར་བའྱི་མྱི་ཚོགས་ཧ་ཅང་ཆེའ།ོ །

གླུ་གཞས།

ལྷ་ས་ནོར་བུ་གྱིང་ལ། །

ནོར་བུ་མྱི་འདུག་མ་གསུངས། །

ཇོ་ཤཱཀ་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ། །

ནོར་བུ་མྱིན་ན་གང་རེད། །

གནམ་ལ་འཁོར་ལོ་རྩྱིབས་བརྒྱད། །

ས་ལ་པད་མ་འདབ་བརྒྱད། །

བར་སྣང་བཀྲ་ཤྱིས་རྟགས་བརྒྱད། །

དགའ་སྐྱྱིད་འཛོམས་པའྱི་ཞྱིང་ས། །

རང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དོན་ཆེན། །

མ་བརེད་ཡྱིད་ལ་བཅངས་ནས། །

གནའ་དེང་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན། །

རྟག་ཏུ་སྦང་བརྩོན་བྱེད་དགོས། །
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སྦློང་ཚན་།

དང་པོ།	ཚིག་སྒྲུབ་བཟོས།

རྒྱལ་ཁབ། རྒྱལ་ས། ཕོ་བང་། གྲོང་ཁེར། བཞུགས་གནས། སྦང་བརྩོན།

གཉྲིས་པ།	འདྱེམས་སོང་གྲིས།

༡. ལྷ་སའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་
 
དུ་བཞེངས་ཡོད།

(རྱིའྱི་སང་ / ཐང་གྱི་དཀྱིལ་)

༢. ལྕགས་པོ་རྱིར་  སློབ་གཉེར་བྱ་རྒྱུ་ཡོད།

(ཆོས་ཀྱི་ / སྨན་གྱི་)

༣. སེ་འབས་གཉྱིས་སུ་  སློབ་གཉེར་བྱ་རྒྱུ་ཡོད།

(སྨན་གྱི་ / ཆོས་ཀྱི་)

༤. གྲོང་ཁེར་ལྷ་སའྱི་མདུན་དུ་ བཞུར་བཞྱིན་ཡོད།

(ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་ / སྐྱྱིད་ཆུ་)
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གསུམ་པ།	སོབ་ཚན་ནས་ལོག་ཕོགས་ཚོལ།

མཐའ།  ཕལ་བ།  རོག་མ།  

རྒྱབ།   ཆུང་ངུ་།   མགོགས་པོ།  

ཤར།  དམའ།   གྲང་།  

གཞུང་།   ཉུང་ཉུང་།  རྒྱང་རྱིང་།  

བཞྲི་པ།	དྲི་བར་ལན་འདྱེབས་དགོས།

༡. ཕོ་བང་པོ་ཏ་ལ་ནྱི་སུའྱི་བཞུགས་གནས་ཡྱིན་ནམ།

༢. གྲོང་ཁེར་ལྷ་སའྱི་ཉེ་འཁོར་དུ་སློབ་གཉེར་བྱ་ཡུལ་གང་དང་གང་ཡོད་དམ།

༣.  ང་ཚོ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་གང་དུ་ཡོད་དམ།

༤. མཆོད་མཇལ་བ་དང་ཡུལ་སྐོར་བ་ལྷ་སར་ཕེབས་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ།

ལྔ་པ།	ཚིག་གོགས་གསུམ་རྱེ་ཚོལ།

གྲོང་ 
    

 ཆོས་ 
    

རྒྱལ་ 
    

 ལྷ་ 
    

སློབ་ 
    

 སྨན་ 
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དྲུག་པ།	དཔོད་བྲིས་གཏོང་དགོས།

བརྱིད་ཆགས་པ། ཆོས་རྒྱལ་སྒྲུབ་ཕུག དྭངས་ཤྱིང་བསྱིལ་བ།

བྱྱིན་རླབས་ཅན། བསྱིལ་དྲོད་སོམ། ཞྱི་བདེའྱི་སྣང་བ།

ཚར་དུ་དངར་བ། བཀྲ་ཤྱིས་རྟགས་བརྒྱད། འཁོར་ལོ་རྩྱིབས་བརྒྱད།

བདུན་པ།	བྱེད་སོ།	

དགེ་རྒན་གྱི་ལམ་སྟོན་འགོ་རྩོམ་ཡྱིག་འབྱི་དགོས།

བདག་གྱི་སློབ་གྲྭ།

གང་དུ་ཡོད།

མདུན་ལ་

རྒྱབ་ལ་

གཡས་ལ་

གཡོན་ལ་

མཐོང་ཚུལ་ལ་

རྩོམ་བྱང་།ལམ་སྟོན།
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༣. བསབ་བྱ།

 ལུས་ཀི་བསབ་བྱ།

༡.  ཞོགས་པ་སྔ་པོར་ལངས་ནས། སོ་དང་གདོང་པ་གཙང་མར་བཀྲུས། 

རྟག་ཏུ་ལུས་པོ་སྦོང་བརར་བྱས་ཏེ། འཕོད་བསྟེན་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་

དགོས།

༢.  ཞོགས་ཇ་བཏུང་རེས། གོན་ཆས་གཙང་མ་གོན། དགའ་བའྱི་འཛུམ་

དང་བཅས་ཏེ། དུས་ཐོག་ཏུ་སློབ་གྲྭར་འགྲོ།

༣.  དགེ་རྒན་དང་སློབ་གྲོགས་རྒན་པ་ལ་གུས་བཀུར་དང་། ཆུང་བར་

བྱམས་སྐྱོང་བྱས་ཏེ། འཁྲུག་འཛིང་དང་ཐུབ་ཚོད་རྱིགས་གཏན་ནས་མྱི་

བྱེད་པར། མཐུན་ལམ་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས།

སློབ་ཚན་ ༣
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༤.  སྤྱྱི་པའྱི་ཅ་དངོས་ལ་བདག་གཅེས་དང་། མྱི་གཞན་གྱི་ཅ་ལག་རྐུ་བ་ལྟ་

ཅྱི། རེད་པ་རྣམས་ཕྱིར་སློག་སྟེ། ཀུན་སྤྱོད་གཙང་མས་གཞན་ལ་མྱིག་

དཔེ་བཟང་པོ་སྟོན་དགོས།

༥. འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་སྐད་ཅོར་མྱི་རྒྱག་པར་བོ་རྩེ་གཅྱིག་སྒྱིམ་གྱིས་སློབ་

ཁྱིད་ལ་ཉན་ཏེ། དགེ་རྒན་གྱི་དྲྱི་བར་ལན་འདེབས་དང་དོགས་འདྲྱི་

ཡང་ཡང་ཞུ་དགོས།

 ངག་གི་བསབ་བྱ།

༡. ཕ་མ་དང་། དགེ་རྒན། སློབ་གྲོགས། མྱི་རྒན་གཞོན་སུ་དང་མཇལ་

སྐབས། བཀྲ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས་དང་། སྐུ་དཀྱིལ་གསལ་དྭངས། སྐུ་ཁམས་

བཟང་ངམ་སོགས་འཚམས་འདྲྱི་གང་འསོ་ཞུ་དགོས།

༢. མྱི་གཞན་དང་བཀའ་མོལ་གནང་སྐབས་ཚིག་རྩུབ་དང་། འཆལ་

གཏམ་རྱིགས་སངས་ཏེ། ཞེ་ས་དང་བཅས་སྐད་ཆ་འཇམ་པོའྱི་ངང་ཞུ་

དགོས།
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༣. མྱི་ཕན་ཚུན་དབར་དཀྲུག་ཤྱིང་དང་། གཞན་ལ་མགོ་སྐོར། རྫུན་ཚིག་

སྨྲས་ན། རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྐད་ཆ་ལ་ཆ་འཇོག་དང་། ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་མཁན་

མྱི་ཡོང་བས། རྒྱུན་དུ་དྲང་པོ་དང་། བདེན་པའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས།

 ཡིད་ཀི་བསབ་བྱ།

༡.  ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་སློབ་སྱིང་ལ་བཅངས་ཏེ། བོད་རྒྱལ་ཁབ་

དང་། མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་བཅས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དར་སེལ་གཏོང་བར་

སྱིང་སྟོབས་བསྐྱེད་དགོས།

༢. གཞན་ལ་རྒྱུ་དངོས་དང་སྐད་གྲགས་བྱུང་བར་མྱི་འདདོ་པའྱི་ཕག་དགོ་

བྱས་ན། རང་ཉྱིད་ལ་བདེ་སྐྱྱིད་ནམ་ཡང་མྱི་འབྱུང་།

༣. གཞན་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་དངོས་རྣམས་ང་ལ་ཐོབ་ན་སམ་པའྱི་བརྣབ་

སེམས་སོགས་བསམ་ངན་དེ་དག་སངས་ནས། རང་གྱི་ནུས་ཚོད་དང་

འཇོན་ཐང་ལ་ལྟོས་ནས་ཡྱིད་ཚིམ་པར་བྱེད་དགོས།
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ཕན་པའྱི་འབས་བུ་བདེ་སྐྱྱིད་ཡྱིན། །

གནོད་པའྱི་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ཡྱིན། །

རང་གྱི་ལུས་ལ་དཔེ་ལོངས་ལ། །

གཞན་ལ་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅྱིག །

སྦློང་ཚན་།

དང་པོ།	ཚིག་གོགས་གཉྲིས་རྱེ་ཚོལ།

དཔེར་ན། ཞོགས་- ཞོགས་པ། ཞོགས་ཇ་ལྟ་བུ།

གོང་  
  

དགའ་ 
  

གཟུགས་ 
  

མཐུན་ 
  

འཛིན་ 
  

གནའ་ 
  

བཀའ་ 
  

ཕན་ 
  

ངོ་ 
  

ཤེས་ 
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གཉྲིས་པ།	དཔོད་བྲིས་གཏོང་དགོས།

སྐུ་དཀྱིལ་གསལ་དྭངས། སྐད་ཆ་འཇམ་པོ། འཚར་ལོངས་ཡག་པོ།

གཟུགས་པོ་བདེ་ཐང་། བོ་རྩེ་གཅྱིག་སྒྱིམ། འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད།

སྱིང་ལ་བཅངས། ཆ་འཇོག ཡྱིད་ཆེས།

གསུམ་པ།	དྲི་བར་ལན་བྲིས།

༡. སོ་གསུམ་ནྱི་གང་དང་གང་ཡྱིན་ནམ།

༣. འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་བོ་རྩེ་གཅྱིག་སྒྱིམ་བྱས་ན་ཕན་ཡོན་གང་ཡོད་དམ།

༤. ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་རྐེན་གང་ཡྱིན་ནམ།

༥. མྱི་གཞན་དང་བཀའ་མོལ་གནང་སྐབས་གང་འདྲ་ཞུ་དགོས།

བཞྲི་པ།	 འོག་གྲི་མྲིང་ཚིག་ལས་ལག་ལྱེན་འོས་པ་རྣམས་ལ་འགྲིག་རྟགས་དང་།	

ལག་ལྱེན་མྲི་འོས་པ་རྣམས་ལ་ནོར་རྟགས་རྒོབས།

གུས་བརྩྱི།  ཕ་མ།  བསམ་ངན། 

ཐུབ་ཚོད།  བཟོད་བསན།  འཁྲུག་འཛིང་། 

རོགས་རམ།  ཚིག་རྩུབ།  ངག་འཇམ། 

དྲང་པོ།  བདག་གཅེས།  རྐུ་བ། 
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ལྔ་པ།	 སོབ་གྲྭ་དང་རང་ཁྲིམ་དུ་བསྒྲུབས་པའྲི་བ་བ་བཟང་པོ་ཁག་ཤྱེལ་ཕོར་དུ་

བླུགས།

དྲུག་པ།	བྱེད་སོ།

 (སློབ་མ་རྣམས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གསུམ་དུ་བགོས་ཏེ་གཤམ་གསལ་བརོད་

གཞྱིའྱི་ཐོག་བྱེད་སོ་སེལ་དགོས།)

༡ སློབ་ཕྲུག་རང་ངོས་ནས་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་བྱེད་མྱི་ཆོག་པ་རྣམས་བྱིས།

༢ ཞོགས་པ་སྔ་པོར་ལངས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ།

༣ མྱི་གཞན་ལ་ཞེ་ས་དང་གུས་ཞབས་བྱས་ན་དགེ་མཚན་གང་ཡོད་དམ།

སློབ་གྲྭ།

སློབ་གྲྭ་དང་རང་ཁྱིམ།
རང་ཁྱིམ།

གཙང་སྦྲ།
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༤. མི་ཚེའི་ནང་གི་སིང་པློ།

(༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་སློབ།)

ང་ཚོ་བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ང་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དཀའ་

ངལ་ཞྱིག་འཕད་དེ་གནས་བསད་ཡོད་སྟབས། ཁེད་རང་ཚོས་ད་ལྟ་ཕན་ལ་

ཡྱིན་ནའང་། སློབ་སྦོང་ལ་ཧུར་ཐག་བྱས་ཡོད་ལ། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་སློབ་

སྦོང་ཧུར་ཐག་བྱེད་དགོས།

ཉྱིན་གཅྱིག་ཡྱིན་ན་ཡང་། དུས་ཚོད་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་ཕྱིན་པ་དང་། ལེ་

ལོ་དང་སྒྱིད་ལུག་གྱི་དབང་དུ་མ་བཏང་བར་སློབ་སྦོང་ལ་ཧུར་བརོྩན་བྱེད་

དགསོ། ཀད་པའྱི་སླབོ་སོྦང་བྱེད་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ལག་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་ོ

སོའྱི་མྱི་ཚེ་བསྐྱལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་རྒྱུ་དེ་ཡང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

གང་ལྟར་སོ་སོ་སློབ་སོྦང་ཐོན་པའྱི་མཚམས་སུ་དངོས་ཡོད་གནས་

སྟངས་དེའྱི་འགོ་ལ་རང་རང་གྱི་མྱི་ཚེ་སྐྱེལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས། 

སློབ་ཚན་  ༤
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གཙོ་བ་ོང་རང་ཚོ་བདོ་མྱི་རྱིགས་རེད།  ང་རང་ཚོ་ལ་སོ་སོའྱི་མྱི་རྱིགས་

ཀྱི་སྐད་དང་།  གཤྱིས་ཀ་བཟང་པའོྱི་ཆ་མང་པ་ོཡདོ་པ་དེ་རྣམས་བརེད་མྱི་རུང་། 

ང་ཚོ་དུས་རྟག་ཏུ་བདོ་པ་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་བསམ་བ་ོདེ་མ་བརེད་པ་དགསོ།

དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོ་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། མྱི་ཟེར་བ་དེ་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་

ན་ཡང་། མྱི་རྱིགས་དང་། མྱིའྱི་ཤ་མདགོ དབུལ་ཕྱུག གྲལ་རྱིམ་གྱི་དབྱེ་བ་མེད་

པར། མྱི་ཚང་མ་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་མྱི་འདོད་པ་ཤ་སྟག་རེད།

ཁེད་རང་ཚོ་ཕྲུ་གུ་ལ་ཆ་བཞག་ན། དགེ་རྒན་ནམ། ནང་གྱི་ཕ་མ་ལྟ་བུས་

བྱམས་པ་ོབྱེད་མཁན་བྱུང་ན་སོ་སོའྱི་སེམས་ལ་དགའ་པ་ོཡངོ་བ་དང་། ས་ོསོར་

རྔན་པ་སོྤད་མཁན་ཞྱིག་དང་། བསླབ་བྱ་བཟང་པ་ོབྱས། གདངོ་གྱི་འཛུམ་བསྟན་

ནས་བྱམས་པ་ོབྱེད་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་ན་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་སྐྱྱིད་པ་ོདང་། དགའ་

པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་དུ་སོ་སོས་ཀང་མྱི་ལ་ཕར་བརྩེ་བ་བྱས། བྱམས་པོ་

བྱས། དགའ་པ་ོབྱས་ན་མྱི་གཞན་དགའ་པ་ོཡངོ་གྱི་རེད།

ང་རང་ཚོ་མྱིའྱི་སྤྱྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་དུས་ནམ་ཡང་བརེད་མྱི་རུང་བ་

དང་། ང་ཚོས་གལ་ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། སེམས་བཟང་

པོ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། སོ་སོའྱི་མྱི་ཚེ་ཐོག་མར་འགོ་ཚུགས་པ་དེ་ཕ་མའྱི་བྱམས་
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བརྩེའྱི་འགོ་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་རེད། སོ་སོ་རང་མགོ་མ་ཐོན་པའྱི་ཆུང་

ཆུང་གྱི་སྐབས་ལ་ཕ་མའྱི་བྱམས་བརྩེས་བསྐྱངས་པ་དེ་ལ་སོ་སོ་དགའ་ཚོར་

ཇྱི་ཙམ་ཡོང་བ་དེ་མ་བརེད་པ་བྱས་ནས། སོ་སོའྱི་མྱི་ཚེ་འདྱིའྱི་རྱིང་ལ་ཡང་

ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་མྱི་གཞན་དག་ལ་བྱམས་པ་དང་། བརྩེ་བ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་མ་

བརེད་པའྱི་ཐོག་ནས། གཞན་ལ་ཕན་བཏགས། གཞན་ལ་གནོད་མྱི་བསྐྱལ་བ། 

གཞན་དག་ལ་རླུང་མང་པོ་མྱི་བསྟན་པ། གཞན་དག་ལ་ལྷག་བསམ་བཟང་པོ་

ཞྱིག་བསྟན་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོ་མྱི་ཚེ་སྐྱྱིད་པ། སོ་སོ་སོད་སའྱི་སྤྱྱི་ཚོགས་དེའྱི་

ནང་ལ་འཆམ་པ། དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་ཞྱི་བདེ་བག་ཕེབས་ཡོང་གྱི་

རེད། སློབ་སྦོང་བྱེད་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་རྩ་བའྱི་མྱིའྱི་གཤྱིས་ཀ་བཟང་པོ་བྱེད་

རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། མྱི་བཟང་པོ་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུ་དང་། བྱམས་པ་དང་། བརྩེ་

བའྱི་ཚོར་བ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས།

དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་ལ་ཁེད་རང་ཚོས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་

འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས། ཁེད་རང་ཚོ་ད་ལྟ་ཆུང་ཆུང་གྱི་སྐབས་ནས་གཅྱིག་

གྱིས་གཅྱིག་ལ་རགོས་བྱེད་དགསོ་པ་དང་། དཀའ་ངལ་ཡངོ་དུས་ས་ོསོས་དང་

ལེན་བྱས་ཏེ་མདུན་ལ་འགྲོ་བ་དང་། མྱི་གཞན་དག་གྱིས་བསྒྲུབས་མ་ཐུབ་པ་
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དེ་ཚོ་སོ་སོས་སྔོན་ལ་ཁས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས། དེ་མྱིན་དཀའ་ངལ་

ཡོད་སར་མྱི་གཞན་དག་བཏང་། སྐྱྱིད་པོ་ཡོད་ས་ལ་སོ་སོ་སྔོན་ལ་འགྲོ་བ་ལྟ་

བུ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཆུང་ཆུང་གྱི་སྐབས་ནས་གཤྱིས་ཀ་བཟང་པོ་གོམས་

པ་བྱ་དགོས། མྱི་ལ་རོགས་བྱེད་པ་དང་། མྱི་ལ་ཕན་ཐོགས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་ནྱི། ང་

ཚོའྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་གྱི་སྱིང་པོ་རེད།

u	མཆན། ཕྱི་ལོ་༡༩༧༨ ཟླ་༡༠ ཚེས་༢༣ ཉྱིན་དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་དབུ་བརེས་ནས་ལོ་ངོ་བཅོ་

བརྒྱད་འཁོར་བའྱི་དུས་དྲན་སྐབས་སྩལ་བའྱི་བཀའ་སློབ་ལས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

སྦློང་ཚན་།

དང་པོ།	ཚིག་སྒྲུབ་བཟོས།

སློབ་སྦོང་། སྒྱིད་ལུག ཧུར་བརྩོན། བྱམས་པ། 

བརྩེ་བ། མྱི་ཚེ། སྐྱྱིད་པོ། དཀའ་ངལ།

གཉྲིས་པ།	དཔོད་བྲིས་གཏོང་དགོས།

གཤྱིས་ཀ་བཟང་པོ། བརེད་མྱི་རུང་། སྡུག་བསྔལ་མྱི་འདོད་པ།

ཕ་མའྱི་བྱམས་བརྩེ། ལྷག་བསམ་བཟང་པོ། ཞྱི་བདེ་བག་ཕེབས།



22

22

གསུམ་པ།	དྲི་བའྲི་ལན་གཅྲིག་ནོར་བ་ངོས་འཛིན་གྲིས།

ཀ ང་ཚོས་ག་རེ་མ་བརེད་པ་བྱེད་དགོས།

༡. བོད་མྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པ།  ༢. སྐད་དང་ཡྱི་གེ།

༣. བསླབ་བྱ་བཟང་པོ།  ༤. གོམས་གཤྱིས་ངན་པ།

ཁ ང་ཚོས་ག་རེ་ལ་ཧུར་བརྩོན་བྱེད་དགོས།

༡. སློབ་སྦོང་ལ།  ༢. དཀའ་ངལ་བཟོ་བར།

༣. ཕན་ཐོགས་བསྒྲུབ་པར།  ༤. རང་མགོ་ཐོན་པར།

བཞྲི་པ།	ཁོ་ཚོས་སོབ་སྦོང་ལ་ཧུར་བརོན་བས་ཏྱེ་ཅྲི་ཞྲིག་བྱེད་རྲིས་འདུག་གམ།	

འབྲི་དྱེབ་སྱེང་བྲིས།
 

 
  

  

 
 

ཀ་པ།  ཁ་པ།  ག་པ།  ང་པ།
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༥. སར་བསྡུ།

ཚིག་ཕྲད།

གོ་ངོ་དོ་ནོ་བོ་མོ་འ།ོ །

རོ་ལོ་སོ་ཏོ་སླར་བསྡུ་སྟེ། །

རོགས་ཚིག་ཟླ་སྡུད་ཅེས་ཀང་བྱ། །

ཞེས་པ་ནྱི། གོ་ངོ་དོ་ནོ་བོ་མོ་འ་ོརོ་ལོ་སོ་ཏོ་བཅས་ཕད་བཅུ་གཅྱིག་པོ་

དེ་མྱིང་ཚིག་གང་གྱི་མཐར་སྦར་བ་ན་སྐབས་བབ་ཀྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་གང་

ཡྱིན་པ་དེ་རེ་ཞྱིག་རོགས་པར་སྟོན་པས་ན་སླར་བསྡུ་འམ། རོགས་ཚིག ཟླ་

སྡུད་ཅེས་ཀང་ཟེར།

སློབ་ཚན་  ༥
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སྦློར་ཚུལ།

དྲག་ཡོད་ཏོ་དང་མཐའ་མེད་འོ། །

གཞན་རྣམས་མྱིང་མཐའྱི་རེས་མཐུན་སྦར། །

ཞེས་པ་ནྱི།

རེས་འཇུག ཕད། རེས་འཇུག ཕད།

དྲག་ཡོད་དམ། 

ཡང་འཇུག་ད།
ཏོ

 མཐའ་མེད་དམ། 

རེས་འཇུག་མེད་པ།
འོ

ག གོ ང ངོ

ད དོ ན ནོ

བ བོ མ མོ

འ འོ ར རོ

ལ ལོ ས སོ

ཞེས་རེས་འཇུག་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དང་མཐུན་པའྱི་ཕད་སྦར་དགོས་

ཞེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན།
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དཔེར་བརློད།

རེས་འཇུག ཕད དཔེར་བརོད།

ག གོ སྟག་གོ༷།། ལུག་འདུག་གོ༷།།

ང ངོ འབོང་ངོ༷་།། མྱི་དེ་བཟང་ངོ་༷།།

ད དོ བཤད་དོ༷།། དེ་ལ་ཡོད་དོ༷།།

ན ནོ དགེ་རྒན་ནོ༷།། རྟ་ལ་ཞོན་ནོ༷།།

བ བོ སྒྲུབ་བོ༷།། དོན་དེ་བསྒྲུབ་ཐུབ་བོ༷།།

མ མོ གཞུང་ལམ་མོ༷།། ཕྲུ་གུ་ཨ་མ་ལ་འཐམ་མོ༷།།

འ འོ ཀུན་དགའ་འོ༷།། སེམས་པ་དགའོ༷།།

ར རོ དཔལ་འབར་རོ༷།། མེ་འབར་རོ༷།།

ལ ལོ སྟོབས་རྒྱལ་ལོ༷།། མཆོད་པ་འབུལ་ལོ༷།།

ས སོ བཀྲ་ཤྱིས་སོ༷།། ལྗང་ལོ་འབུས་སོ༷།།

ད་དྲག ཏོ ཕྱི་རོལད་ཏོ༷།། བཀའ་སྩལད་ཏོ༷།།

མཐའ་མེད འོ ལྷ་སའོ༷།། ང་ཚོ་སློབ་གྲྭར་འགྲོའོོ།།
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སྦློང་ཚན་།

དང་པོ།	སར་བསྡུའྲི་ཕྲད་སྦོར་ཚུལ་བོ་ལ་ངྱེས་པར་གྲིས།

གཉྲིས་པ།	གཤམ་གསལ་མྲིང་ཚིག་གྲི་མཐའ་ལ་སར་བསྡུའྲི་ཕྲད་གང་འོས་བྲིས།

ཡོད་ ། གྱུརད་  ། མཆྱི་  ། ཡངས་  ། ཁ་  ། 

བརྒལད་  ། བསུབ་  ། ཇ་  །  ཁག་  ། ཡནོ་  །

འདུག་  །  སང་  ། བསད་  ། གཞན་  ། བཀབ་ །

འགྲམ་  ། དགའ་  ། གཡར་  ། གསལ་ ། བྱས་ །

སྒྱུརད་  ། གཡག་  ། ཡོད་  ། རོལད་ ། དགའ་  ། 

དྲྱི་  ། ཡྱིན་  ། དབུལ་  །  ལམ་  །

གསུམ་པ།	འོག་གྲི་དྲི་བ་རྣམས་ཀྲི་ལན་བྲིས།

༡.  སླར་བསྡུའྱི་གོ་དོན་བྱིས།

༢.  སླར་བསྡུའྱི་ཕད་རྣམས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་བྱིས།

༣.  དྲག་ཡོད་ཏོ་དང་མཐའ་མེད་འོ་ཞེས་པའྱི་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ།
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༤.  སླར་བསྡུའྱི་མྱིང་གཞན་པ་གཉྱིས་དེ་གང་དང་གང་རེད་དམ།

བཞྲི་པ།	བྱེད་སོ།

ཚོགས་ཆུང་ཆ་བགོས་ཀྱིས་གཤམ་གྱི་རྱི་མོ་ལ་བལྟས་ཏེ་སླར་

བསྡུའྱི་ཕད་རྣམས་ལ་དཔེར་བརོད་གང་མང་བཟོ་དགོས།
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༦. བློན་པློ་རིག་པ་ཅན།

ཚིག་གསར།

རྒྱལ་སས། བོན་པོ། ཆྱིབས་རྟ། རྔན་པ།  བཀའ་གནང་།

གོ་སྒྱིག སྤུ་མདོག རྟ་རྱིན། བགྲེས་སོང་།

སྔ་མོ་ཞྱིག་ལ། རྒྱལ་པོའྱི་སས་སྐུ་དབང་བཙན་པོ་ཞྱིག་ལ་བོན་པོ་

བགྲེས་སོང་རྱིག་པ་དང་། ཉམས་མོང་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་དོ། །

ཉྱིན་ཞྱིག རྒྱལ་སས་དེས་བོན་པོ་བགྲེས་སོང་དེ་ལ། ཁོད་ཀྱིས་ང་ལ་

ཆྱིབས་རྟ་སྤུ་མདོག་ ༡  སྔོ་ནག ༢  སྔོན་པོ། ༣  གྲོ་དཀར། ༤  རག་དཀར། 

༥  གྲོ་བོ། ༦  རྒྱུ་དམར། ༧  མོག་རོ། ༨  ནག་པོ། ༩  འལོ་བ། ༡༠  ངང་པ། 

༡༡  ཐ་ལྱི། ༡༢  དཀར་པོ། ༡༣  ཟག་པ། ༡༤  རག་པ། ༡༥  རྐང་པོ་དང་། ༡༦  

རྟ་ཁ་སོགས་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་འབུལ་དགོས། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་རྟ་རྱིན་

སློབ་ཚན་  ༦
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མ་ཟད། རྔན་པ་ཡང་གང་དགོས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ན་ཉེས་ཆད་

སོག་ཐོག་གཏོང་རྒྱུ་ལས་མེད། ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། །

བོན་པོ་

བགྲེས་སོང་ཡོན་

ཏ ན ་ ཅ ན ་ དེ ས ། 

རྒྱལ་པོའྱི ་བཙན་

དབང་ལས་ཐར་

ཐ བ ས ་ སུ ་ ར ང ་

གྱིས་སྔར་སྦངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྩལ་འདོན་པའྱི་དུས་ལ་སླེབས་སོང་

བསམས་ཏེ། ཉྱིན་ཤས་རེས་རྒྱལ་སས་ཀྱི་མདུན་དུ་བཅར་ཏེ། ཁེད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་

བཤད་པ་དེ་ལྟར་ངས་ཆྱིབས་རྟ་གོ་སྒྱིག་ཞུས་ཡོད་ན། རེས་གཟའ་ཉྱི་མ་དང་། 

ཟླ་བ། མྱིག་དམར། ལྷག་པ། ཕུར་བུ། པ་སངས། སེན་པ་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་

ཞྱིག་ལ་ལེན་དུ་གཏོང་རོགས་ཞུས་པས། རྒྱལ་སས་དེ་ཅྱི་བྱེད་འདྱི་བྱེད་མེད་

པར་བསད་དགོས་བྱུང་ངོ་། །
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རྒྱལ་སས་སྐུ་དབང་བཙན་པོ། །

བོན་པོའྱི་བྱུས་ལས་ཕམ་བྱུང་། །

སྐྱེས་སྦངས་ཡོན་ཏན་མེད་ན། །

གཞན་གྱིས་བརས་པར་བྱེད་དོ། །

གཏམ་དཔེ།

བདེན་པ་བཤད་ན་རྫུན་པ་ཕམ། ཉྱི་མ་ཤར་ན་མུན་པ་འཇོམས།

གཞོན་པའྱི་ཤེད་ལས་རྒན་པོའྱི་བྱུས་བཟང་།



32

32

སྦློང་ཚན་།

དང་པོ།	ཚིག་སྒྲུབ་བཟོས།

ཉེས་ཆད།  སྤུ་མདོག  རྱིག་པ།  ཕམ་པ།

བོན་པོ།  བགྲེས་སོང་།  གོ་སྒྱིག  ཉམས་མོང་།

གཉྲིས་པ།	དྲི་བར་ལན་ཐོབས།

༡. རྒྱལ་སས་བོན་པོའྱི་རྱིག་པ་ལས་ཕམ་དགོས་དོན་ཅྱི་ཡྱིན་ནམ།

༢. རྟའྱི་སྤུ་མདོག་མྱི་འདྲ་བ་འགའ་ཤས་ཀྱི་མྱིང་བྱིས།

༣. རྒྱལ་སས་དེའྱི་རང་བཞྱིན་གང་འདྲ་ཡོད་དམ།

༤. བོན་པོས་རྒྱལ་པོའྱི་བཙན་དབང་ལས་ཐར་ཐབས་སུ་གང་བྱས་སམ།

༥. ཁོད་ཀྱིས་བལྟས་ན་དབང་ཆ་དང་རྱིག་པ་གཉྱིས་ལས་གང་གལ་ཆེའམ།



33

33

གསུམ་པ།	ལོག་ཕོགས་ཚོལ།

དབུལ།  ན་གཞོན།    བརེད། 

བདེན་པ།  སྤྱང་པོ།  ལེ་ལོ། 

བཞྲི་པ།	སོབ་ཚན་ནས་བ་ཚིག་དང་མྲིང་ཚིག་ལྔ་རྱེ་བཙལ་ཏྱེ་ལོ་མའྲི་སྱེང་བྲིས།

མྱིང་ཚིག བྱ་ཚིག
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༧. ཞེ་སའི་ལམ་ནས་གེང་མློལ།

རྒན་ལགས། སྐུ་ཁམས་བཟང་།

བུ་བོ་བཟང་། གུང་གསེང་སྤོ་པོ་བྱུང་ངམ།

གུང་གསེང་སྐྱྱིད་པོ་བྱུང་། འབྱོར་ཐོ་

བསྐྱོན་རོགས་གནང་།

འབྱོར་ཐོ་བཀོད་ཆོག ལམ་དུ་དཀའ་ངལ་མ་བྱུང་ངམ། 

ལགས། དཀའ་ངལ་མ་བྱུང་། ང་ཚོ་སློབ་ཕྲུག་ཚང་

མས། རྒན་ལགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་བཞྱིན། 

ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གྲོགས་བྱས་པ་ཡྱིན།

སློབ་ཚན་  ༧
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འགྲྱིགས་འདུག བྱེད་སྟངས་དེ་ཡ་རབས་རེད་ལ། 

གཞན་ཕན་ཡང་རེད། ངའྱི་སྤུན་མཆེད་དགེ་བཤེས་

ལགས་མཇལ་བྱུང་ངམ།

ལགས། མཇལ་བྱུང་། ཁོང་ནྱི། སྐུ་གཟུགས་ཆེན་པོ། དབུ་སྐྲ་

དཀར་པོ་ཐར་ཐོར་ཡོད་པ། དབུ་པད་ཆེན་པོ། སྤྱན་དཀྱུས་

རྱིང་པོ། སན་མཆོག་ལྷུག་ལྷུག ཤངས་མཐོན་པོ། ཚེམས་རེ་

གཉྱིས་བུད་པ། ཞལ་ར་ཅན། སྤྱན་གྱི་ཀྲྱི་ག་དོད་པོ། མགུལ་

གྱི་ཨོལ་མདུད་འབུར་འབུར་ཆེན་པོ་མངོན་པ། ཐུགས་གཤྱིས་

བཟང་མདོག་ཁ་པོ། ན་བཟའྱི་ཚོས་གཞྱི་སྣུམ་ལ་སྐུ་རགས་

བཅྱིངས་བཟོ་དོད་པོ། ཞབས་ཕགས་བསྱིལ་ལྷམ་བཞེས་ཤྱིང་། 

ཕག་ཕེང་སེར་པོ་བསྣམས་པ་ཞྱིག་འདུག 

འ་ོཙི། དེ་ན་ཁོད་ཀྱིས་ཁོང་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནམ།

ངས་ཁོང་ལ་གུས་ཞབས་ཀྱིས་འཚམས་འདྲྱི་ཞུས་པར། 



36

36

ཁོང་གྱིས་ང་ལ་གཟབ་གཟབ་ངང་གཟྱིགས་ཏེ། ཁེད་རང་

སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བྱུང་། ངས་

ང་རང་ངོ་སྤོད་ཞུས་ཏེ། རྒན་ལགས་ཀྱི་ཕག་བྱིས་དང་། 

ཕག་དངུལ་རྣམས་ཀང་ཕུལ་བ་ཡྱིན།

འ་ོ་་ འགྲྱིགས་འདུག དེ་ནས་དགེ་བཤེས་ལགས་

ཀྱིས་ག་རེ་གསུངས་བྱུང་ངམ།

དགེ་བཤེས་ལགས་ནས། རྒན་ལགས་སྐུ་གཟུགས་

བདེ་པོ་ཡྱིན་ནམ། གསུངས་བྱུང་། རྒན་ལགས་སྐུ་

གཟུགས་བདེ་བཞུགས་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།
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སྦློང་ཚན་།

དང་པོ།	ཡང་ཡང་ཀོག་པ་དང་ཕན་ཚུན་སྡུར།

སྤོ་པོ། སྐྱྱིད་པོ། དཀའ་ངལ། དཀའ་སྡུག

བཀའ་སློབ། བསླབ་བྱ། དགེ་བཤེས། དགེ་རྒན།

སྐུ་གཟུགས། གཟུགས་པོ། དབུ་པད། དཔྲལ་བ།

གུས་ཞབས། བརྩྱི་བཀུར། གཟབ་གཟབ། ཐུགས་སྣང་།

གཉྲིས་པ།	ཚིག་སྒྲུབ་བཟོས།

དབུ་སྐྲ། སྤུན་མཆེད། འཚམས་འདྲྱི། སྐུ་གཟུགས།

དཀའ་ངལ། བཀའ་སློབ། གུང་གསེང་། བྱེད་སྟངས།

གསུམ་པ།	གཏམ་དཔྱེ་བཀགས་ནས་ངག་ལ་བང་བར་གྲིས།

མྱི་འདོད་སྨན་གྱིས་ནད་གསོ་ཐུབ། མྱི་སན་གཏམ་གྱིས་ཕན་ཐོགས་ཐུབ།

མྱི་ཡྱི་རྱི་མོ་ནང་ལ་ཡོད། སྟག་གྱི་རྱི་མོ་ཕྱི་ལ་ཡོད། 

བྱིས་ངན་མྱི་ཡྱིས་མྱི་ཤེས། ཞག་གཅྱིག་འགོར་ན་རང་གྱིས་མྱི་ཤེས།
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བོ་རྩེ་གཉྱིས་ཀྱིས་དོན་མྱི་འགྲུབ། ཁབ་རྩེ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཚེམ་བུ་མྱི་འངོ་།

བཞྲི་པ།	གཤམ་གྲི་ཕལ་སད་དང་ཞྱེ་སའྲི་ཚིག་བསྒྲིགས་ཏྱེ་བྲིས།

སེམས་སྐྱོ་ནས་ངུ་།  ཐུགས་མཉེས།

སེམས་ཀྱིས་ཤེས། སྐུ་ལ་མནབས།

མགོ་ན།  མཉེས་པོ་གནང་།

སེམས་དགའ།  རྒན་ལགས་ཀྱི་ཕག་བྱིས།

ལག་ཏུ་འཁེར།  ཞལ་གྱིས་མཆོད།

ཁ་ཡྱིས་བཟའ།  ཕག་ཏུ་བསྣམས།

དགེ་རྒན་གྱི་ཡྱི་གེ།  དབུ་སྙུང་།

མྱིག་གྱིས་བལྟས།  ཞལ་ནས་གསུངས།

རྣ་བས་ཉན།  ཐུགས་ཀྱིས་མཁེན།

ཁ་ནས་བཤད།  ཐུགས་སྐྱོ་ནས་བཤུམས།

ལུས་ལ་གོན།  ཞབས་ཐང་དུ་ཕེབས།

ལག་པས་ལེན།  སན་གྱིས་གསན།

རྐང་ཐང་དུ་ཕྱིན།  ཕག་གྱིས་བཞེས།

དགའ་པོ་བྱེད།  སྤྱན་གྱིས་གཟྱིགས། 
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ལྔ་པ།	གཤམ་གྲི་བརོད་པ་ཐུང་ངུ་རྣམས་ཞྱེ་ས་ལ་སྒྱུར།

༡. ཁོའྱི་ལག་ཏུ་དེབ་མཐུག་པོ་ཞྱིག་འཁེར་འདུག

༢. ཨ་ཁུས་ཕེང་བ་ཞྱིག་སྤད་བྱུང་།

༣. སྟོད་ཐུང་གསར་པ་ཞྱིག་ཉོས་འདུག

༤. བོ་བཟང་སེམས་སྐྱོ་ནས་ངུས་སོང་།

༥. དགེ་རྒན་གྱིས་ཉལ་ཁང་ལ་ལྟ་ཙམ་བྱས་སོང་།

དྲུག་པ།	བྱེད་སོ།

ཚོགས་ཆུང་ཆ་བགོས་ཀྱིས་ནང་མྱིའམ། དགེ་རྒན། སློབ་

གྲོགས་སོགས་གང་རུང་དབར་ཞེ་སའྱི་ལམ་ནས་གེང་མོལ་

བྱས་པའྱི་གཏམ་བརོད་ཅྱིག་བྱིས་ཏེ་འཁབ་སྟོན་བྱོས།
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༨. ལ་དློན།

ཚིག་ཕྲད།

སུ་ར་རུ་དུ་ན་ལ་ཏུ། །

ལ་དོན་རྣམ་པ་བདུན་ཡྱིན་ཏེ། །

ཞེས་པ་ནྱི། སུ་ར་རུ་དུ་ན་ལ་ཏུ་བཅས་བདུན་ནྱི་ལ་དོན་གྱི་ཕད་ཡྱིན་

པ་དང་། སུ་སགོས་ཕད་རྣམས་ལ་སྒའྱི་འཇུག་པ་དང་ཕལ་ཆེར་མཐུན་པས་ན་

ལ་དོན་ཞེས་ཟེར།

སྦློར་ཚུལ།

ས་སུ་ག་བ་ད་དྲག་ཏུ། །

ང་ད་ན་མ་ར་ལ་དུ། །

འ་དང་མཐའ་མེད་ར་དང་རུ། །

སློབ་ཚན་  ༨
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ཞེས་པ་ནྱི།

རེས་འཇུག ཕད།

ས། སུ

ག་བ། ད་དྲག་གམ། ཡང་འཇུག་ད། ཏུ

ང་ད་ན་མ་ར་ལ། དུ

འ་དང་མཐའ་མེད་དམ། རེས་འཇུག་མེད་པ། ར་དང་རུ

དཔེར་བརློད།

རེས་འཇུག ཕད། དཔེར་བརོད།

ས སུ ཤར་ཕོགས་སུ་༷འགྲོ། རེས་སུ་༷ལུས།

ག

ཏུ

ལག་ཏུ་༷བངས། རྩམ་པ་འཐག་ཏུ་༷སོང་།

བ ཐབ་ཏུ་༷མེ་བཏང་། རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་༷ལོག

ད་དྲག ཕ་རོལད་ཏུ་༷སོང་། འཁོར་ལོ་བསྐོརད་ཏུ་༷སོང་།

ང

དུ

ནང་དུ་༷ཡོད། ལག་པ་འཆང་དུ་༷བཅུག

ད ལྟོ་ཕད་དུ་༷ཡོད། སྐད་ཆ་བཤད་དུ་༷བཅུག
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ན

དུ

ཁང་ཆེན་དུ་༷ཡོད། མ་བྱན་དུ་༷བཞག

མ འཆམ་འཆམ་དུ་༷སོང་། བོ་ཕམ་དུ་༷བཅུག

ར སྣུམ་འཁོར་དུ་༷བསད། བྱ་འཕུར་དུ་༷བཅུག

ལ ཕ་ཡུལ་དུ་༷ལོག མཇལ་དར་འབུལ་དུ་༷ཕྱིན།

འ ར་དང་རུ
ནམ་མཁར་༷འཕུར། ནམ་མཁའ་རུ༷་འཕུར། 

སེམས་པ་དགར་བ༷ཅུག སེམས་པ་དགའ་རུ་༷བཅུག

མཐའ་མེད ར་དང་རུ
སློབ་གྲྭར་༷འགྲོ། སློབ་གྲྭ་རུ་༷འགྲོ། 

ཇེ་མཐོར་༷ཕྱིན། ཇེ་མཐོ་རུ་༷ཕྱིན།

ན་ལ་གཉྱིས་ནྱི་རེས་འཇུག་ལ་ལོྟས་མྱི་དགོས་པར་གང་ལ་འསོ་པ་དེ་

མཚམས་སྦར་ན་འགྲྱིག་པ་ནྱི། དཔེར་ན།

རེས་འཇུག ཕད། དཔེར་བརོད།

ག

ན་ལ

ཤག་ན་༷དཔེ་ཆ་ཡོད། ཤག་ལ་༷དཔེ་ཆ་ཡོད།

ང
སྨན་ཁང་ནང་ན་༷ནད་པ་མང་། 

སྨན་ཁང་ནང་ལ་༷ནད་པ་མང་།
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ད

ན་ལ

བོད་ན་༷རྒྱ་མྱི་མང་། བོད་ལ་༷རྒྱ་མྱི་མང་།

ན གཡོན་ན་༷ཡོད། གཡོན་ལ་༷བསད།

བ ཐབ་ན་༷མེ་འབར། ཐབ་ལ་མེ་༷བཏང་།

མ ལམ་ན་༷ཐལ་རྡུལ་མང་། ལམ་ལ་༷ཐལ་རྡུལ་མང་།

འ
ནམ་མཁའ་ན་༷ཤོག་བྱ་འཕུར། 

ནམ་མཁའ་ལ་༷ཤོག་བྱ་འཕུར།

ར
གྲོང་ཁེར་ན་༷ཁང་པ་མང་། 

གྲོང་ཁེར་ལ་༷ཁང་པ་མང་།

ལ ཕ་ཡུལ་ན་༷གནས། ཕ་ཡུལ་ལ་༷གནས།

ས
གཡས་ན་༷མེ་ཏོག་ཡོད། 

གཡས་ལ་༷མེ་ཏོག་ཡོད།
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སྦློང་ཚན་།

དང་པོ།	ལ་དོན་གྲི་ཕྲད་སྦོར་ཚུལ་བོ་འཛིན་གྲིས།

གཉྲིས་པ།	ལ་དོན་གྲི་ཕྲད་གང་འོས་བར་སོང་དུ་སོངས།

སྣོད་ བླུགས། རྒྱབ་ ལངས།

ཤྱིནད་ བཟང་། གཡས་ ཉལ།

ཁ་ སོ་མང་། བདེ་བ བསད།

མཁའ་ འཕུར། འཛིན་གྲྭ་རེས་ ལུས།

ཆུ་བརྒལད་ བཏང་། ཆུ་མཐའ་ སྦང་།

རྩྭ་ཐང་ ནོར་ལུག་ཡོད། ཕག་  ཁུག་མ་འཁུར།

ལུས་རྩལ་ཐང་ ཟློས་གར་འཁབ་ བཅུག

རྩམ་པ་ཉོ་ གྲོང་ཚོའྱི་ཕ་རོལད་ སོང་།

སློབ་སྦོང་བྱེད་  སློབ་གྲྭ་ བཏང་།

སྣུམ་འཁོར་ བསད་ནས་འཆམ་འཆམ་ ཕྱིན།
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གསུམ་པ།	དྲི་བར་ལན་བྲིས།

༡. ལ་དོན་གྱི་གོ་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ།

༢. ལ་དོན་གྱི་ཕད་གང་དག་ཡྱིན་ནམ།

༣. ལ་དོན་གྱི་ཕད་སྦོར་ཚུལ་བྱིས།

༤. ལ་དོན་གྱི་ཕད་ར་དང་རུ་འཇུག་སའྱི་རེས་འཇུག་ངོས་ཟུངས།

བཞྲི་པ།	ཕྲད་ནོར་བཅོས་བོས།

སློབ་གྲྭ་དུ་སློབ་ཕྲུག་མང་། ཟ་ཁང་ཏུ་ཁ་ལག་ཡོད། ཤྱིང་གཅོད་ཏུ་ཕྱིན།

རྒན་ལགས་ཏུ་སྤད། རྒྱུག་ཤར་འགྲན་ཏུ་སོང་། ས་མཐའ་དུ་འཁམས།

བོ་ཕམ་ཏུ་བཅུག ལས་ཤག་སུ་བསད། དཔེ་ཁུག་རྒྱབ་དུ་ཁུར།

ཤྱིནད་དུ་དགའ། སེམས་པ་དགའ་དུ་བཅུག བ་མ་མཇལ་རུ་ཕྱིན།

བོད་ཏུ་གཡག་མང་པོ་ཡོད། ཇེ་མཐོ་སུ་ཕྱིན། རྒྱ་གར་ཏུ་འབས་མང་།

བཞུགས་གྲལ་ཏུ་འཁོད། ཁོམ་ཏུ་ཕྱིན། མཆོད་པ་ཕུལད་དུ་བཅུག

ལྔ་པ།	བྱེད་སོ།	(དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིས་བསམ་བོ་བཏང་སྟེ་འཇོག་རྒྱུ།)

ལ་དོན་གྱི་ཕད་བདུན་རྣམས་བེད་སྤྱད་དེ་

བརོད་པ་ཐུང་ངུ་ཞྱིག་བྱིས།

ཟ་ཁང་དུ་
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༩. རི་བློང་ཅལ་འདློགས།

མཚོ་དང་མཚེའུ་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་ཤྱིང་ནགས་ཤྱིག་ཏུ། རྱི་དྭགས་དང་། 

གཅན་གཟན། བྱ་བྱྱིའུ་སོགས་སོག་ཆགས་མང་པོ་མཉམ་དུ་གནས་སོད་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད།

ཉྱིན་ཞྱིག ཪྱི་བངོ་ཞྱིག་གྱིས་ཤྱིང་སངོ་གྱི་འོག་ཏུ་ཆུ་འཐུང་སྐབས། ཅལ། 

ཞེས་པའྱི་སྒ་ཞྱིག་ཐོས་པས། རྱི་བོང་དེ་ཧ་ཅང་སྐྲག་སྟེེ་དངངས་འཚབ་ཆེན་

པོས་ངང་

བོས།

འ བོ་

བ ཞྱི ན ་

པའྱི་ལམ་

སློབ་ཚན་  ༩
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དུ་ཝ་མོ་ཞྱིག་གྱིས་རྱི་བོང་ལ་འབོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲྱིས་པར། རྱི་བོང་

གྱིས། བོས། བོས། ཅལ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་བཤད་པར། ཝ་མོ་དེ་ཡང་དངངས་

སྐྲག་གྱིས་མཉམ་དུ་བོས།

ཡང་ལམ་བར་དུ། སྤྱང་ཀྱི་ཞྱིག་གྱིས་ཁེད་གཉྱིས་ཅྱི་ལ་འབོ་བཞྱིན་

ཡོད་ཅེས་དྲྱིས་པས། ཅལ་འདུག ཅལ་འདུག བོས། བོས། ཞེས་སྨྲས་པས་སྤྱང་

ཀྱི་ཡང་མཉམ་དུ་བོས།

དེ་བཞྱིན་དུ་སྤེའུ་དང་། ཕག་རྒོད། དོམ། དྲེད་མོང་། མ་ཧེ། ཤྭ་བ། གང་
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ཆེན། གུང་། གཟྱིག སྟག་སོགས་ལ་ཅལ་འདུག བསོ། བསོ། ཟེར་ནས་ཚང་མས་

སྐད་རྒྱག་བཞྱིན་མཉམ་དུ་བོས་སོ། །

གཅན་གཟན་དང་། རྱི་དྭགས་ཚང་མ་འཚང་ཁ་ཤྱིག་ཤྱིག་གྱིས་འབོ་

བཞྱིན་པ་སེང་གེས་མཐོང་ནས། ཁེད་ཅག་འབོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་རེད་

ཅེས་དྲྱིས་པར། ཚང་མས་མགྲྱིན་གཅྱིག་ཏུ། ཅལ་འདུག ཅལ་འདུག་ཅེས་སྨྲས་

པ་རེད།

སེང་གེས་སྟག་ལ། ཅལ་ཟེར་བ་སུ་རེད། གང་དུ་འདུག་ཅེས་དྲྱིས་པས། 
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སྟག་གྱིས་གཟྱིག་ལ་དྲྱིས། གཟྱིག་གྱིས་གུང་ལ་དྲྱིས། གུང་གྱིས་གང་ཆེན་

སོགས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་དྲྱིས་པས། མཐར་རྱི་བོང་གྱིས་

སྒ་ཞྱིག་གོ་བ་ལས་དངོས་སུ་མཐོང་མ་བྱུང་ཞེས་སྨྲས།

སེང་གེས་སེམས་ཅན་ཚང་མ་ཁྱིད་ནས་མཚེའུ་ཁར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་

དུ་ཕྱིན་པ་ན། དེ་གའྱི་ཆུ་ནང་དུ་ཤྱིང་གྱི་ཡལ་ག་ཞྱིག་ཆུ་ཁར་གཡེང་བཞྱིན་

པ་ལས་གཞན་གང་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་མེད། ཤྱིང་གྱི་ཡལ་ག་ཆུ་ནང་དུ་ཟགས་

ནས། ཅལ། ཞེས་པའྱི་སྒ་གྲགས་པ་དེར་རྱི་བོང་གྱིས་བརྟག་དཔྱད་མ་བྱས་

པར་བོས་པ་ཤེས། དེར་བརྟེན་ཚང་མ་བོ་བདེའྱི་བག་ཕེབས་ངང་སོ་སོར་གེས་

པ་རེད།

མཁས་པས་བདེན་རྫུན་བརྟགས་ནས་བྱེད། །

བླུན་པོ་གྲགས་པའྱི་རེས་སུ་རྒྱུག །

ཆུ་ནང་ཅལ་གྱིས་སྒ་གྲགས་པས། །

གཅན་གཟན་རྱི་དྭགས་ཕལ་ཆེར་བོས། །
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སྦློང་ཚན་།

དང་པོ།	ཚིག་སྒྲུབ་བཟོས།

གཅན་གཟན། ཤྱིང་སོང་། བརྟག་དཔྱད། ཅལ་འདྲོགས།

རྒྱུ་མཚན། གནས་སོད། རྱི་དྭགས། སྐྲག

གཉྲིས་པ།	དྲི་བར་ལན་བྲིས།

༡. རྱི་བོང་དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བོས་སམ།

༢. རྱི་བོང་ལམ་ཁར་རྱི་དྭགས་གང་དག་ལ་ཐུག་ཡོད་དམ།

༣.  ཅལ་ཞེས་པ་དེ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།

གསུམ་པ།	 གཤམ་གྲི་བརོད་པ་རྣམས་སྒྲུང་གྲི་བྱུང་རྲིམ་བཞྲིན་གོ་རྲིམ་མ་ནོར་

བར་སྒྲིག་དགོས།

༡. དེར་བརྟེན། ཚང་མ་བོ་བདེའྱི་བག་ཕེབས་ངང་སོ་སོར་གེས་པ་རེད།

༢. དེར་ཆུའྱི་ནང་དུ་ཤྱིང་གྱི་ཡལ་ག་ཞྱིག་ཆུ་ཁར་གཡེང་བཞྱིན་པ་ལས་གཞན་

གང་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་མེད།

༣. སེང་གེས་སེམས་ཅན་ཚང་མ་ཁྱིད་ནས་ཆུ་ཁར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དུ་ཕྱིན།
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༤. རྱི་བོང་ཞྱིག་ཤྱིང་སོང་གྱི་འོག་ཆུ་འཐུང་སྐབས་“ཅལ་”ཞེས་པའྱི་སྒ་ཞྱིག་ཐོས་

ནས་བོས་པ་རེད།

༥. ལམ་དུ་ཝ་དང་། སྤྱང་ཀྱི། སྤེའུ། ཕག་རྒོད། དོམ། དྲེད་མོང་། མ་ཧེ། ཤྭ་བ་སོགས་

ལ་བོས་བོས་ཟེར་ནས་ཚང་མ་མཉམ་དུ་བོས།

བཞྲི་པ།	བྱེད་སོ།

༡. སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ཆ་བགོས་ཀྱིས་སློབ་ཚན་གྱི་ནང་དོན་ཤོད་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།

༢. སྒྲུང་གཏམ་འདྱིས་བསྟན་པའྱི་བསླབ་བྱ་གང་ཡྱིན་ཐྱིག་ཕེང་ལྔ་ལས་མྱི་ཉུང་བ་

ཞྱིག་བྱིས།

ལྔ་པ།	རྲི་མོར་བལྟས་ཏྱེ་སྒྲུང་ཞྲིག་བྲིས།

སོད་མ་ཚུགས་ན 

ཡོང་རྒྱུ་དེ་རེད།

འུ་་་་་
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༡༠. རྒྱུན་སྤློད་ཡི་གེ།

དགློངས་ཞུའི་ཡི་གེ།

ང་ཚོ་ནམ་རྒྱུན་འཛིན་གྲྭ་དང་ལས་ཁུངས་སོགས་ལ་བཅར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་སྐབས་སུ་

དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་ལ། དགོངས་ཞུའྱི་ཡྱི་གེ་འབྱི་སྟངས་ལ་ཐུགས་སྣང་བྱ་ཡུལ་གང་

ཡོད་དང་། དགོངས་ཤོག་འབྱི་ཚུལ་སློབ་ཚན་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

དགོངས་ཞུའྱི་ཡྱི་གེ་ནྱི། དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་གྱིས། རང་གྱི་སྒྱིག་

འཛུགས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་དང་། འཛིན་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་གང་རུང་

ལ་དགོངས་པ་ཞུ་བའྱི་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ལ་ཐུགས་སྣང་བྱ་ཡུལ་གཙོ་བོ་

བཞྱི་ཡོད། དེ་དག་ནྱི།

༡. དགོངས་པ་ཞུ་ཡུལ་ཁ་གསལ་འབྱི་བ།

༢. དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན།

༣. དགོངས་པ་ཞུ་བའྱི་དུས་ཡུན།

༤. དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་གྱི་མྱིང་དང་ཟླ་ཚེས་བཅས་སོ། །

སློབ་ཚན་  ༡༠
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དཔེ་མཚོན།

ལས་ཀའྱི་དགོངས་ཤོག

༑	 	མཚུངས་མེད་སློབ་སྤྱི་མཆློག་གྱི་དྲུང་དུ་

ཞུ་གསློལ་

འཛྱིན་རྱིམ་བཞྱི་པའྱི་གུས་སློབ་(XXXXX)	མྱིང་གཞུང་ཨང་

(XXX)	ཅན་		དེ་རྱིང་བདག་གྱི་གཅེན་པློ་འདྱི་གར་ཐུག་འཕྲད་དུ་

སེབས་ཡློད་པས་	 	 གུས་པར་གློན་ཆས་ཉློ་སད་ཉྱིན་གཅྱིག་རྱིང་

ཁློམ་དུ་འགློ་བསྐློད་ཆློག་པའྱི་དགློངས་འཁློལ་ཡློང་བར་ཞུ་		གློང་

མྱིང་པས་ཕྱི་ལློ་༢༠༡༤	ཟླ་༤	ཚེས་༢༡	ཉྱིན་གུས་པས་

ཕུལ།
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ནད་དགོངས།

༄། མཚུུངས་མེེད་འཛིིན་གྲྭའིི་དགེེེ་རྒན་བསྟན་འཛིིན་བཟང་པོོ་

ལགས་ཀྱིི་དྲུུང་དུུ་

ཆེད་ཞུ་

དེེ་རིིང་གུུས་མོོའིི་གྲོོད་ཁོོག་བཤལ་བ་དང་ ཚ་བ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་ཏེ་

སྨན་ཁང་དུུ་སྨན་པར་བསྟེེན་དུ་འགྲོོ་དགོོས་བྱུུང་བས་  ཉིིན་གཅིིག་རིིང་

དགོོངས་འཁྲོོལ་གནང་སྐྱོོང་ཡོོང་བར་ཞུུ་  གུུས་མོོ་འཛིིན་གྲྭ་བཞིི་པའིི་

སློོོབ་ཕྲུུག་བསྟན་འཛིིན་གསལ་སྒྲོོན་  མིིང་གཞུུང་ཨང་༢༢ ཅན་

ནས་  ཕྱི་ལོོོ་༢༠༡༤ ཟླ་༩ ཚེས་༢༤ ཉིིན་གུུས་པས་

ཕུུལ།
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སྦློང་ཚན་།

དང་པོ།	དགོངས་ཞུའྲི་ཡྲི་གྱེ་འབྲི་སབས་ཐུགས་སྣང་དགོས་པ་གང་དག་ཡྲིན་ནམ།

གཉྲིས་པ།	ནོར་བཅོས་བོས།	(ཡྱི་གེ་ནོར་བ་༡༦ ཡོད)

གསུམ་པ།	འཛིན་གྲྭའྲི་དགྱེ་རྒན་གྲི་མཚན་ཐོག་ཏུ་དགོངས་ཞུའྲི་ཡྲི་གྱེ་ཞྲིག་བྲིས།

ཀ་དྲྱིན་མཚུང་མེད་ཀྱི་ཕ་མ་རྣམ་གཉྱིས་ལ།

སྟབས་ཞུ།

ཉེ་འཆར་ང་ཚོའྱི་ཡྱིག་རྒྱུག་ཚར་ནས་ཀུང་

གསེང་ཡྱིན་སྟབས། སློབ་གྲོག་རྣམ་གྱི་མཉམ་

ཏུ་སོྤ་འཁམ་ལ་འགྲ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ན། ཐུག་གཡང་མྱི་

དགོས། སླད་སྐུ་གཟུག་ལ་ཐུག་བཅག་སྣང་

རོག ཞེས་བུ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ 

ཟླ་༦ ཚེས་༤ ལ་གུས་

ཕུལ།

བཀའ་དྲྱིན་
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༡༡. སློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ།

སྟོན་པས་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཐའ་

ཡས་པ་མཛད་ཡོད། མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་ནྱི།

༡. བདག་ཅག་གྱི་སྟནོ་པ་དགའ་ལྡན་ལྷའྱི་ཡུལ་དུ་ལྷའྱི་བུ་དམ་པ་ཏགོ་

དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་སྐབས། སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་

གྱི་མཐུ་ལས། འཛམ་གྱིང་གྱི་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའྱི་སེམས་

ཅན་རྣམས་འདུལ་ཕྱིར་ཕེབས་པས། དགའ་ལྡན་

གནས་ནས་འཕོ་བའྱི་མཛད་པའ།ོ །

༢. ཡུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྷ་མོ་གསོ་སྦོང་གྱི་སོམ་པར་

ཡང་དག་པར་གནས་པའྱི་མཚན་མོར་གང་ཆེན་ཐལ་

དཀར་མཆེ་བ་དྲུག་ལྡན་ཞྱིག་ལུས་ལ་ཐྱིམ་པ་རྱིས་ཏེ། 

ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པའྱི་མཛད་པ།

སློབ་ཚན་  ༡༡
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༣. ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་ཟླ་བ་བཅུར་བཞུགས་ཏེ། 

ས་ག་ཟླ་བའྱི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉྱིན། ལུམ་བྱི་ནྱིའྱི་ཚལ་ནས་

ཡུམ་གྱི་སྐུ་ལ་གནོད་པ་མེད་པར་འཁྲུངས་པས། སྐུ་

བལྟམས་པའྱི་མཛད་པ།

༤. སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དགུང་ལོ་བདུན་

ནས་བཟུང་སྟེ། བཅུ་དྲུག་བར་བཟོ་གནས་ཀྱི་བསྡུས་

པའྱི་ཡྱིག་རྱིགས་དང་། སྟོབས་དང་སྒྱུ་རྩལ་སོགས་ལ་

མཁས་པར་མཛད་པས། བཟོ་བོའྱི་གནས་ལ་མཁས་

པའྱི་མཛད་པ།

༥. དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཡབ་

ཟས་གཙང་མས་བཀས་བསྐུལ་ཏེ། ཤཱཀའྱི་བུ་མོ་ས་

འཚོ་མ་སོགས་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ཏེ། བཙུན་མོའྱི་འཁོར་

དུ་རོལ་པའྱི་མཛད་པ།

༦. དགུང་ལོ་ཉེར་དགུའྱི་སྟེང་སྐྱེད་ཚལ་དུ་

གཟྱིགས་སྐོར་དུ་ཕེབས་པ་ན། སྐྱེ་རྒ་ན་འཆྱིའྱི་སྡུག་
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བསྔལ་དང་། ཚངས་སྤྱོད་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གཟྱིགས་ནས། མཆོད་རྟེན་རྣམ་དག་

གྱི་དྲུང་དུ། རང་ཉྱིད་ཀྱི་དབུ་སྐྲ་རང་གྱིས་བཅད་པ་དང་། ངུར་སྨྲྱིག་གྱི་ན་

བཟའ་གསོལ་ཏེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་མཛད་པ།

༧. སངས་རྒྱས་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་

ཏུ་བྱུང་སྟེ། ཆུ་བོ་ནཻརཉྫནའྱི་འགྲམ་དུ་ལོ་དྲུག་ལ་སྐྱྱིལ་

མོ་ཀྲུང་དུ་བཞུགས་ཏེ། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་རོལ་བ་དང་། 

ཟས་དང་སྐོམ་སོགས་བཅད་དེ། དཀའ་བ་སྤྱད་པའྱི་

མཛད་པ།

༨. རོ་རེ་གདན་དུ་གཤེགས་པའྱི་ཚེ། རྩྭ་འཚོང་མཁན་བཀྲ་ཤྱིས་ལས་

རྩྭ་བསླངས་ཏེ་སྟན་དུ་བཏྱིང་ནས་སྐྱྱིལ་མོ་ཀྲུང་དུ་སྐུ་

དྲང་པོར་བསངས། དྲན་པ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ནས། 

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྱིང་པོར་གཤེགས་པའྱི་མཛད་པ།

༩. བདུད་སྱིག་ཏོ་ཅན་གྱི་བདུད་དམག་དང་། 

བུ་མོ་སེད་མ་དང་དགའ་མ་སོགས་བཏང་སྟེ་བར་ཆད་

བྱས་ཀང་ཐུགས་གཡོ་བར་མ་ནུས་པ་དང་། བྱམས་པའྱི་
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ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་བཏུལ་བར་མཛད་པས། བདུད་བཅོམ་པའྱི་མཛད་པ།

༡༠. བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགུང་ལོ་སོ་

ལྔ་བཞེས་པའྱི་སྟེང་། ས་ག་ཟླ་བའྱི་ཚེས་བཅོ་ལྔའྱི་

ཐོ་རངས་ལ་རོ་རེ་གདན་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཤྱིང་དྲུང་དུ་

བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་

པས། སངས་རྒྱས་པའྱི་མཛད་པ།

༡༡. ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱིས་གསོལ་

བ་བཏབ་པ་ལྟར། ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱིར་དྲང་སོང་ལྷུང་བ་

རྱི་དྭགས་ཀྱི་ནགས་སུ་འཁོར་ལྔ་སེ་བཟང་པོ་ལ། 

བཀའ་དང་པོ་བདེན་བཞྱི་ཡྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་

བས། ཆོས་འཁོར་སྐོར་བའྱི་མཛད་པ།

༡༢. བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་

ག་གཅྱིག་པའྱི་སྟེང་། རྩྭ་མཆགོ་གྲངོ་དུ་ས་ག་ཟླ་བའྱི་ཚེས་

བཅ་ོལྔ་ཉྱིན། གཟྱིམ་ཁྱི་ལ་སེངེའྱི་ཉལ་སྟབས་ཀྱི་བཞུགས་

ཏེ་ཞྱིང་དུ་གཤེགས་པས། སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་མཛད་པ་བཅས་ཡྱིན།
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སྦློང་ཚན་།

དང་པོ།	ཚིག་སྒྲུབ་བཟོས།

སྟོན་པ། གདུལ་བྱ། སྐུ་འཁྲུངས། བདུད་བཏུལ། མུ་སྟེགས།

ཆོས་འཁོར། སངས་རྒྱས། བར་ཆད། མཛད་པ། དཀའ་བ་སྤྱད།

གཉྲིས་པ།	ནང་དོན་བསྡུར་ཏྱེ་ཡང་ཡང་ཀོགས།

མཐའ་ཡས་པ། དཔག་ཏུ་མེད་པ། ཚད་མེད་པ།

ཞྱིང་དུ་གཤེགས་པ། མ་ངན་ལས་འདས་པ། དགོངས་པ་རོགས་པ།

རབ་ཏུ་བྱུང་བ། སོམ་པ་ཞུས་པ། ངུར་སྨྲྱིག་གྱི་ན་བཟའ་གསལོ།

གསོལ་བ་བཏབ་པ། ཐུགས་སྨོན་གནང་བ། སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་པ།

གསུམ་པ།	མཐུན་སྦོར་བས་ཏྱེ་བྲིས།

ལུམ་བྱི་ནྱིའྱི་ཚལ་དུ་ སངས་རྒྱས་པའྱི་མཛད་པ།

ཆུ་བོ་ནཻརཉྫནར་ ཆོས་འཁོར་གཉྱིས་པ་བསྐོར།
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རོ་རེ་གདན་དུ་ སྐུ་འཁྲུངས་པའྱི་མཛད་པ།

ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱིར་ རབ་ཏུ་བྱུང་།

རྩྭ་མཆོག་གྲོང་དུ་ མུ་སྟེགས་པ་ཕམ།

སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ ཆོས་འཁོར་དང་པོ་བསྐོར།

མཆོད་རྟེན་རྣམ་དག་དྲུང་དུ་ དཀའ་སྤྱད་མཛད།

རྒྱལ་སྱིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་ ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས།

ཡངས་པ་ཅན་དུ་ སྱིང་པོ་མེད་པར་གཟྱིགས།

ཆོ་འཕྲུལ་བསྟན་ནས་ སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས།

བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའྱི་རྱིར་ ཆོས་འཁོར་གསུམ་པ་བསྐོར།

བཞྲི་པ།	བྱེད་སོ།

༡. ཚོགས་ཆུང་ཆ་བགོས་ཀྱིས་སྟོན་པའྱི་རྣམ་ཐར་སྐོར་གྱི་དྲྱི་

བ་ལྔ་རེ་བཟོས་ཏེ་དགེ་རྒན་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ།

༢. སྟོན་པའྱི་རྣམ་ཐར་དང་འབེལ་བའྱི་པར་རྱིས་དང་བརན་

འཕྱིན་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུ་དགོས།
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༡༢. འབེལ་སྒ།

ཚིག་ཕྲད།

གྱི་ཀྱི་གྱི་འྱི་ཡྱི་ལྔ་པོ། །

རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་འབེལ་སྒ་དང་། །

ཞེས་པ་ནྱི། གྱི་ཀྱི་གྱི་འྱི་ཡྱི་ཕད་ལྔ་པོ་འཇུག་ཡུལ་རེས་འཇུག་གྱི་རེས་

སུ་སྦར་ན་མྱིང་དནོ་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་ཙམ་སྟནོ་པས་ན་འབེལ་སྒ་ཞེས་ཟེར།

སྦློར་ཚུལ།

སྦོར་ཚུལ་ན་མ་ར་ལ་གྱི༷། །

ད་བ་ས་ཀྱི༷་ག་ང་གྱི༷། །

འ་དང་མཐའ་མེད་འྱི༷་དང་ཡྱི༷། །

སློབ་ཚན་  ༡༢
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ཞེས་པ་ལྟར། འབེལ་སྒའྱི་ཕད་ལྔ་པོ་དེ་རྣམས་རེས་འཇུག་གང་གྱི་

རེས་སུ་སྦོར་ཚུལ་ནྱི།

རེས་འཇུག ཕད། རེས་འཇུག ཕད།

ན་མ་ར་ལ གྱི ད་བ་ས ཀྱི

ག་ང གྱི འ འྱི་དང་ཡྱི

མཐའ་མེད་དམ་རེས་འཇུག་མེད་པ འྱི་དང་ཡྱི

དཔེར་བརློད།

རེས་འཇུག ཕད། དཔེར་བརོད།

ན

གྱི

གང་ཆེན་གྱི༷་སྣ་ཞགས། གོས་ཆེན་གྱི༷་ཕྱུ་པ།

མ དོམ་གྱི༷་སྤུ། ཡབ་ཡུམ་གྱི༷་མཚན།

ར རྒྱ་གར་གྱི༷་ཁ་ལག ལྷག་དཀར་གྱི༷་ཉྱིན་མོ།

ལ བལ་གྱི༷་སྟོད་ཐུང་། སྟོབས་རྒྱལ་གྱི༷་དཔེ་ཆ།
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ད

ཀྱི

བོད་ཀྱི༷་ཡུལ་ལྗོངས། ཉྱི་འདོ་ཀྱི༷་མདངས།

བ དོན་གྲུབ་ཀྱི༷་དཔེ་ཁུག ཁབ་ཀྱི༷་རྩེ།

ས གོས་ཀྱི༷་རྱི་མོ། ཟས་ཀྱི༷་བོ་བ།

ག
གྱི

ཕག་གྱི༷་མཇུག་མ། 

བཀའ་ཤག་གྱི༷་ལས་ཁུངས།

ང ཤྱིང་གྱི༷་ལོ་མ། འཛིན་ཁང་གྱི༷་ནག་པང་།

འ

འྱི་དང་ཡྱི

ནམ་མཁའྱི༷་ཉྱི་མ། ནམ་མཁའ་ཡྱི༷་ཉྱི་མ། 

ས་མཐའྱི༷་གྲོགས་པོ། ས་མཐའ་ཡྱི༷་གྲོགས་པོ།

མཐའ་མེད

ངའྱི༷་ལག་པ། ང་ཡྱི༷་ལག་པ།

སློབ་གྲྭའྱི༷་རྒྱལ་སོ། སློབ་གྲྭ་ཡྱི༷་རྒྱལ་སོ། 

གྲོགས་པོའྱི༷་བརྩེ་བ། གྲོགས་པོ་ཡྱི༷་བརྩེ་བ།
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སྦློང་ཚན་།

དང་པོ།	འབྱེལ་སྒའྲི་ཕྲད་སྦོར་ཚུལ་བོ་འཛིན་གྲིས།

གཉྲིས་པ།	གཤམ་གྲི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་བྲིས།

༡. འབེལ་སྒའྱི་གོ་དོན་བྱིས།

༢. འབེལ་སྒའྱི་ཕད་གང་དག་ཡྱིན་ནམ།

གསུམ་པ།	གཤམ་གྲི་བར་སོང་རྣམས་སུ་འབྱེལ་སྒའྲི་ཕྲད་སྦོར།

གཡག་   སྤུ། སྨྱུ་གུ་   རྩེ་མོ།

ཀུན་དགའ་    ཐྱིག་ཤྱིང་། སྒོལ་མ་    སྣག་ཚ།

གཞན་    སྐད་ཆ། ཐབ་   མེ།

འཇའ་ཚོན་    མདོག གོས་    གོང་བ།

ཤྱིང་    ལོ་མ། དངུལ་    མཆོད་མེ།

གསེར་    རྣ་ལོང་། གྲོགས་པོ   བརྩེ་བ།

གནམ་    སྐར་མ། འདོ་   མདངས།
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བོད་    རྩ་ཆེ་    སོག་ཆགས།

ལྷ་ས་    མྱི་དམངས་   འཚོ་བ།

རྒྱ་གར་    མཁས་པ་   ལོ་རྒྱུས།

སློབ་གྲྭ    ཤེས་ཡོན་   གནས་སྟངས།

བཞྲི་པ།	ཕྲད་སྦོར་ཚུལ་ནོར་བཅོས་བོས།

དོམ་གྱི་སྤུ། རྒྱ་གར་ཀྱི་ལུགས་སོལ། རྣམ་རྒྱལ་ཡྱི་དབང་ཆ།

གོས་ཆེན་གྱི་ཕྱུ་པ། འདོ་གྱི་མདངས། དོན་གྲུབ་གྱི་དཔེ་ཁུག

ཕག་གྱི་མཇུག་མ། མགོ་གྱི་སྐྲ། གདོང་ཡྱི་གཉེར་མ།

ལྔ་པ།	བྱེད་སོ།

འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་དང་སྦར་ནས་

འབེལ་སྒའྱི་དཔེར་བརོད་བྱིས།

མགོ་ཡྱི་
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༡༣. བློད་ཡིག་འགྲན་བསྡུར།

ཐེངས་ཤྱིག རྱི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེས་འདྱི་ལྟར་དགོངས་སོ། །

བོད་ཡྱིག་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཆ་ཚང་མ་ནོར་བར་འགྲེལ་

བཤད་རྒྱག་ཐུབ་མཁན་གྱི་སྐད་ཡྱིག་གཅྱིག་པུ་དེ་རེད། འནོ་ཀང་བོད་ཡྱིག་

ཤེས་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་པའྱི་ཁར། སེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་གཅྱིག་

ལ་གཅྱིག་ཟ་བར་བརྟེན། བོད་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་སེམས་ཅན་ཁ་ཤས་ཡོད་

པ་དེ་དག་ཀང་རྩ་སྟོང་དུ་འགྲོ་ཉེན་ཧ་ཅང་ཆེ། དེར་བརྟེན། བོད་ཀྱི་སེམས་

ཅན་རྣམས་ལ་བོད་ཡྱིག་ཡྱིག་ཚད་

ཅྱིག་བཏང་སྟེ། བོད་ཡྱིག་ལ་མཁས་

ཤོས་ཀྱི་སེམས་ཅན་དེ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་

དགོས་སམ་ནས། ཡར་ཀླུང་གཞུང་དུ་

སློབ་ཚན་  ༡༣
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ཕེབས་ཏེ་ཇྱི་ལྟར་དགོངས་པ་དེ་ལྟར་ཁབ་བསྒགས་བྱས་སོ། །

དེའྱི་ཚེ་ན། ཝ་མོ་གྲ་ཡག སྦྲུལ་མགོ་ལེབ། རྒོད་ཐང་དཀར། སྐྱ་ཀ་ཁ་མོ། 

ཁུ་བྱུག་གསུང་སན། ནེ་ཙོ་གཤོག་ལྗང་སོགས་འདབ་ཆགས་དང་། རྱི་དྭགས་

མང་པོ་ཞྱིག་མགོགས་མྱུར་ངང་རྱི་དྭགས་རྒྱལ་པོ་སེང་གེའྱི་སྐུ་མདུན་དུ་བོད་

ཡྱིག་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་ཕྱིར་འཛོམས་སོ། །

དེ་ཡང་ཐོག་མར་རོྒད་ཐང་དཀར་གྱིས་

བཤད་རྒྱུར། ཀེ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། ངས་དབྱངས་

བཞྱི་ལས་ན་རོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ངའྱི་ལུས་ལ་

གཟྱིགས་དང་། ཞེས་ཟེར་ཞོར་འདབ་གཤོག་

གཉྱིས་བརྐངས་པ་ན། དངོས་གནས་དབུ་ཅན་གྱི་ན་རོ་ལྟ་བུར་གྱུར།

དེ་མ་ཐག་ཝ་མོས་ཀང་། ཀེ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། ངས་འགྲེང་བུ་ཤེས་ཀྱི་

ཡོད་ཟེར་བཞྱིན་མཇུག་མ་འཕེད་དུ་

བསྒེངས་པ་ན། ལག་པས་ཀང་འབྱི་

དཀའ་བའྱི་འགྲེང་བུ་སྱིང་རེ་མོ་ཞྱིག་

ཆགས།
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རྱི་དྭགས་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་ཐུགས་གཏྱིང་ནས་དགེས་ཏེ་འཛུམ་

མདངས་ཤྱིག་ཤོར་བ་ན། བྱ་ཁུ་བྱུག་དངངས་འཚབ་ལངས་ཏེ། ཀེ་

ཀེ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། གཟུགས་པོས་བོད་

ཡྱིག་བཟོ་ཤེས་པ་ལ་ཧང་སང་དགོས་པ་

གང་ཡོད། ངས་བོད་ཡྱིག་ཀོག་ཤེས་ཀྱི་

ཡོད། ཁེད་ཀྱིས་གསོན་དང་། ཞེས་བསྐུལ་ཏེ། མགྲྱིན་པ་གཟེངས་སུ་བཏེགས་

ནས། གྱི་གུ་་་ གྱི་གུ་་་ ཞེས་སྐད་གསེང་མཐོན་པོས་བསྒགས་པ་ན། སྐྱ་

ཀ་ཁ་མོ་ཡང་ངར་ལངས་ཏེ། ཉནོ་དང་་་  ཉནོ་དང་། ངས་ཀང་

ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་ཟེར་བཞྱིན། ཅ་་་ ཅ་་་ ཅ་་་ ཞེས་

བསྒགས།

སྐབས་དེར་ནེ་ཙོའྱི་སེམས་པར། 

ཁོང་ཚོས་ཡྱི་གེ་རེ་རེ ་མ་གཏོགས་

ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་འདྲ། ངས་ཁོང་ཚོས་

རྒྱུགས་སྤད་པ་ཐམས་ཅད་བསྐྱར་ཟློས་ཤྱིག་

བྱས་ན། མཐའ་མའྱི་རྒྱལ་ཁ་ང་ལ་འཐོབ་རྒྱུ་
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ཡྱིན་པ་ཐག་ཆོད་སམ་བཞྱིན། མགྲྱིན་པ་ནས་གྱི་གུ་་་ གྱི་གུ་་་ ཅ་་་ ཅ་་་ ཅ་

ཞེས་བསྒགས་པ་དང་། ཡང་གཤོག་པས་ན་རོ་དང་། མཇུག་སོྒས་འགྲེང་བུ་

བཟོས་པ་སོགས་སྔ་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ལད་ཟློས་ཐེངས་རེ་བྱས་པ་རེད།

ཚང་མའྱི་སེམས་ལ། ད་ནྱི་མཐའ་མའྱི་རྒྱལ་ཁ་སྨྲ་མཁན་ནེ་ཙོ་ལ་ཐོབ་

སོང་སམ་པའྱི་ཚེ། སྦྲུལ་མགོ་

ལེབ་ཀེ་རེར་ལངས་ཏེ། ཧང་

སང་དགོས་པ་གཅྱིག་ཀང་མྱི་

འདུག ངས་ནྱི་བདོ་ཡྱིག་ཤེས་པ་

ཙམ་དུ་མ་ཟད་འཁྱུག་ཡྱིག་ཀང་

འབྱི་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ལོྟས་དང་ཟེར་བཞྱིན་གཟུགས་པོས་འཁྱུག་འགྲོས་བྱས་ཏེ། 

འཁྱུག་ཡྱིག་གྱི་གྱི་གུ་དང་། ཞབས་ཀྱུ། འགྲེང་བུ། ན་རོ་བཅས་དབྱངས་བཞྱི་

དང་། ཀ་ཁ་ག་ང་སོགས་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ཐམས་ཅད་པོ་རེ་རེ་བཞྱིན་བྱིས་

པ་ན། འདབ་ཆགས་དང་རྱི་དྭགས་ཐམས་ཅད་ཡ་མཚན་པར་གྱུར་པ་མ་ཟད། 

རྱི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཐུགས་རབ་ཏུ་དགེས་ཏེ། ད་ནས་བཟུང་བདག་གྱིས་དུས་

ནམ་ཡང་ཁོད་གསོད་ཅྱིང་ཟ་བར་མྱི་བྱའ།ོ །ཞེས་བཤད།
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དེར་བརྟེན། རྱི་དྭགས་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་ཡྱིས་སྦྲུལ་མྱི་ཟ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་

དེ་ལྟར་ཡྱིན་ནོ། །

སྦློང་ཚན་།

དང་པོ།	དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་ཐོབས།

༡. ཝ་མོས་དབྱངས་བཞྱི་ལས་གང་ཤེས་སམ།

༢. དབྱངས་བཞྱི་ལས་ན་རོ་ཤེས་མཁན་གྱི་སོག་ཆགས་དེ་གང་རེད་དམ།

༣. མཐའ་མའྱི་རྒྱལ་ཁ་སུ་ལ་ཐོབ་བམ།

༤. སོག་ཆགས་རྣམས་ལ་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་མཁན་དེ་སུ་རེད་དམ།

གཉྲིས་པ།	ཡང་ཡང་བཀགས་ཏྱེ་དཔོད་བྲིས་གཏོང་དགོས།

ཐུགས་རབ་ཏུ་དགེས། མགྲྱིན་པ་གཟེངས་སུ་བཏེགས།

འཛུམ་མདངས་ཤྱིག་ཤོར། སྐད་གསེང་མཐོན་པོས་བསྒགས།

ཡ་མཚན་པར་གྱུར། ཀེ་རེར་ལངས།
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གསུམ་པ།	བྱེད་སོ།

(འཁབ་སྟོན་བྱེད་ཆེད་དགེ་རྒན་གྱིས་ལམ་སྟོན་དང་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགོས།)

སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་

སོག་ཆགས་རྣམས་ཀྱི་གདོང་འབག་གོན་ནས་

འཁབ་སྟོན་བྱེད་དུ་ཆུགས།

བཞྲི་པ།	སོབ་ཕྲུག་རྣམས་མགོགས་ཚད་བསྡུར་ཏྱེ་ཀོགས།

ཨ་ཁུ་ཚང་གྱི་ཁང་ཐོག་ན། །གྲོ་འབྲུ་ནས་འབྲུ་ཐ་ར་ར། །གྲོ་འབྲུ་ནས་འབྲུ་མ་ཟེར་དང་། །ནས་

འབྲུ་ཕུག་རོན་འཁུར་ལ་ཁད། །ཕུག་རོན་ཕུག་རོན་མ་ཟེར་དང་། །ཕུག་རོན་འུག་པས་འཁུར་

ལ་ཁད། །འུག་པ་འུག་པ་མ་ཟེར་དང་། །འུག་པ་བག་ལ་འབབ་ལ་ཁད། །བག་རྱི་བག་རྱི་མ་

ཟེར་དང་། །བག་ལ་འཇག་མ་སྐྱེ་ལ་ཁད། །འཇག་མ་འཇག་མ་མ་ཟེར་དང་། །འཇག་མ་ར་མས་

བཏོག་ལ་ཁད། །ར་མ་ར་མ་མ་ཟེར་དང་། །ར་མ་སྤྱང་ཀྱིས་གསོད་ལ་ཁད། །སྤྱང་ཀྱི་སྤྱང་ཀྱི་མ་

ཟེར་དང་། །སྤྱང་ཀྱི་ནགས་ལ་འབོ་ལ་ཁད། །ནགས་ཚལ་ནགས་ཚལ་མ་ཟེར་དང་། །ནགས་

ལ་མེ་ཆེན་ཤོར་ལ་ཁད། །མེ་ཆེན་མེ་ཆེན་མ་ཟེར་དང་། །མེ་ཆེན་ཁ་བས་གནོན་ལ་ཁད། །ཁ་

བ་ཁ་བ་མ་ཟེར་དང་། །ཁ་བ་ཉྱི་མས་བཞུ་ལ་ཁད། །ཉྱི་མ་ཉྱི་མ་མ་ཟེར་དང་། །ཉྱི་མ་སྤྱིན་གྱིས་

གཡོག་ལ་ཁད། །སྤྱིན་པ་སྤྱིན་པ་མ་ཟེར་དང་། །སྤྱིན་པ་རླུང་གྱིས་གཏོར་ལ་ཁད། །
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༡༤. བློད་ཡུལ་ངློ་སྤློད།

ཆགས་ཡུལ།

རང་རེའྱི་རྒྱལ་ཁབ་བོད་ལྗོངས་ནྱི། སྤྱྱིར་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་ཡང་ཐོག་

དང་། ཡང་སོས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་བྱང་། ཨབ་གྷ་ནྱི་སྱི་ཐན་གྱི་ཤར། 

ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན་དང་ཧོར་སོག་གྱི་ལྷོ། རྒྱ་ནག་གྱི་ནུབ་ཕོགས་སུ་ཡོད། དེར་

བརྟེན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ནྱི་གྱིང་ཆེན་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་དཀྱིལ་དུ་གནས་པའྱི་སྐམ་ས་

ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན།

རི།

མཐའ་སྐོར་དུ་མྱི་ལོ་སྟོང་ཕག་མང་པོར་བཞུས་མ་མོང་བའྱི་གངས་

རྱིན་པོ་ཆེས་གཙོས་པའྱི་སྟོད་ཀྱི་ཇོ་མོ་གང་མ། བར་གྱི་རོང་བཙན་ཁ་བ་

དཀར་པོ། སྨད་ཀྱི་ར་རྒྱལ་སོམ་ར་སོགས་གངས་རྱི་ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་ལྟ་བུ་

སློབ་ཚན་  ༡༤
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དང་། ས་ལ་མཁེགས་པའྱི་བག་རྱི་དང་གཡའ་རྱི། ར་རྱི། སྨུག་ལ་སྣུམ་པའྱི་

ནགས་རྱི་དང་སང་རྱི་བཅས་རྱི་དང་རྱི་རྒྱུད་དུ་མ་ཡོད།

ས་ཆ།

མཛེས་ཤྱིང་ཡྱིད་དུ་འོང་ལ། མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཁེངས་ཤྱིང་། སྔོ་

ལྗང་ལྗང་གྱི་སང་ལོྗངས་དང་ན་ཁ། ཡངས་ཤྱིང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་རྩྭ་ཐང་དང་བྱེ་

ཐང་སོགས་ཡོད།

གཙང་པློ།

བོད་ཀྱི་ཆུ་ཆེན་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་སྟེ། ར་ཆུ། འབྱི་ཆུ། ཟླ་ཆུ། རྒྱལ་མོ་

རྔུལ་ཆུ། རྟ་མཆོག་ཁ་འབབ། ར་བྱ་ཁ་འབབ། གང་ཆེན་ཁ་འབབ། སེང་གེ་ཁ་

ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན།

སོག་པོ།

རྒྱ་ནག

ཨ་མདོ།

ཁྱི་ཤོར་རྒྱལ་མོ།

ར་རྒྱལ་སོམ་ར།

ཁམས།

རོང་བཙན་ཁ་བ་དཀར་པོ།
དབུས་གཙང་།

གནམ་མཚོ་ཕྱུག་མོ།
མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ།

ཇོ་མོ་གང་མ།

པ་ཀྱི་སྱི་ཐན།

ཨབ་གྷ་ནྱི་སྱི་ཐན།

རྒྱ་གར།
བལ་ཡུལ།

འབས་ལྗོངས།

རོ་རེ་གདན།

འབྲུག

ཀ་ར་ཀྱི་སྱི་ཐན།

ཐ་ཇྱི་ཀྱི་སྱི་ཐན།
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འབབ་བཅས་ཡྱིན་ཞྱིང་། བོད་ནྱི་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་ཆུ་བོ་དག་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཀང་

ཡྱིན།

མཚོ།

སྔོ་ཞྱིང་དྭངས་པའྱི་སྟོད་ཀྱི་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་དང་། བར་གྱི་གནམ་

མཚོ་ཕྱུག་མོ། སྨད་ཀྱི་ཁྱི་ཤོར་རྒྱལ་མོས་གཙོས་པའྱི་མཚོ་དང་མཚེའུ་བགྲང་

ལས་འདས་པ་བོད་མཐོ་སང་དུ་གཡུ་ཡྱིས་ཕ་བཏབ་པ་ལྟར་བརྒྱན་ཡོད།

ཤར་རོ་རེ་གདན་གྱི་བྱང་ཕོགས་ན། །

གནས་པུར་རྒྱལ་བོད་ཅེས་བྱ་བ་ཡོད། །

རྱི་མཐོན་པོ་གནམ་གྱི་ཀ་བ་ཡོད། །

མཚོ་དམའ་མོ་གཡུ་ཡྱི་མཎྜལ་ཡོད། །

གངས་དཀར་པོ་ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཡོད། །

སང་སེར་པོ་གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ཡོད། །

དྲྱི་ཞྱིམ་པོ་སྨན་གྱི་བདུག་སོས་ཡོད། །

སྟོན་བཀྲ་བ་གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་ཡོད། །

དབྱར་བཀྲ་བ་གཡུ་ཡྱི་མེ་ཏོག་ཡོད། །
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ཀེ་གངས་རྱིའྱི་མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟྱིགས། །

གནས་དེ་ན་ཁོད་ཀྱི་ཞྱིང་ཁམས་ཡོད། །

ཞྱིང་དེ་ན་ཁོད་ཀྱི་གདུལ་བྱ་ཡོད། །

སྦློང་ཚན་།

དང་པོ།	ཚིག་སྒྲུབ་བཟོས།

འཛམ་གྱིང་། བོད་ཡུལ།  རྱི་རྒྱུད།  མཚོ། 

སང་ལྗོངས།  འབྱུང་ཁུངས།  མཐའ་སྐོར།

གཉྲིས་པ།	དཔོད་བྲིས་གཏོང་དགོས།

ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན། བཞུས་མ་མོང་། ཡངས་ཤྱིང་རྒྱ་ཆེ་བ།

ས་ལ་མཁེགས་པ། བགྲང་ལས་འདས་པ། མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས།
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གསུམ་པ།	དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་བྲིས།

༡. བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་གང་དང་གང་ཡོད་དམ།

༢. བོད་ཀྱི་གཙང་པོ་ཆེ་ཁག་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་འཚོ་བར་ཕན་ཐོགས་གང་དང་གང་

ཡོད་དམ།

༣. བོད་ཀྱི་ས་ཆ་དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་འདུག་གམ།

བཞྲི་པ།	མྱེ་ཏོག་གྲི་འདབ་མའྲི་ནང་ལ་བྲིས།

 རྱི།  མཚོ།  གཙང་པོ།

ལྔ་པ།	ཁ་སོངས།

ས་ལ་མཁེགས་པའྱི་ ། སྨུག་ལ་སྣུམ་པའྱི་ །

ལྗང་ཞྱིང་སོམ་པའྱི་ ། མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཁེངས་པའྱི་ །

དཀར་ཞྱིང་བརྱིད་པའྱི་ ། སྔོ་ཞྱིང་དྭངས་པའྱི་ །
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བོད་རྒྱལ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྱི་བཙན་པོ།

བོད་མཁར་ཐོག་མ་ཡུམ་བུ་བ་སང་།

བོད་ཡུལ་ཐོག་མ་ཡར་ཀླུང་སོག་ཁ།

བོད་ཞྱིང་ཐོག་མ་ཟོ་དང་རྱིང་མོ།

བོད་གྲོང་ཐོག་མ་འཕྱིང་བ་སྟག་རྩེ།
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༡༥. འུད་ཤློབ་ཆེ་བའི་བྱི་ལ།

བྱྱི་ལ་ཞྱིག་ཡོད་ལ། དེས་ཉྱིན་ཞྱིག་བྱྱི་བ་ཞྱིག་བཟུང་བ་རེད། ཡྱིན་

ཡང་ཁོས་གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་

པས་བྱྱི་བ་དེ་ལག་ནས་ཤོར། ཁོས་

བཤད་རྒྱུར། བྱྱི་བ་དེ་ཆུང་དྲགས་

པས་ཟ་རྱིན་མྱི་འདུག ངས་བསམ་

བཞྱིན་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན། ཁོ་ཆེན་པོ་ཆགས་དུས་འཛིན་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ལབ།

ཡང་ཉྱིན་ཞྱིག་ལ། བྱྱི་ལ་དེ་ཆུ་ཁར་ཉ་འཛིན་དུ་སོང་། གོ་བུར་དུ་ཉ་

ཞྱིག་གྱི་རྔ་མས་ཁོའྱི་ངོ་གདོང་

དུ་ཆུ་ཞྱིག་གཏོར། ཁོ་ངོ་ཚ་

བོ་བྱུང་ནའང་། བཅོས་མའྱི་

འཛུམ་ཞྱིག་བསྟན་ནས་བཤད་

སློབ་ཚན་  ༡༥
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རྒྱུར། ངས་དང་པོ་ཉྱིད་ནས་ཉ་དེ་འཛིན་བསམ་པ་མེད། ཁོའྱི་རྔ་མ་བེད་སྤྱད་

དེ་གདོང་པ་འཁྲུད་བསམ་པ་རང་ཡྱིན་ཞེས་ལབ།

ཐེངས་ཤྱིག་ལ། བྱྱི་ལ་དེ་འདམ་དུ་ཟུག་ནས་དངངས་སྐྲག་ཆེན་པ་ོསྐྱེས། 

ར་མ་ཞྱིག་གྱིས་ཁོ་ཡར་འཐེན་

ཏེ་བསྐྱབས་པ་རེད། ཁོས་བཀའ་

དྲྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་ར་མ་ལ་

བཤད་རྒྱུར། ཁོད་ཀྱིས་ང་འདམ་

དུ་ལྷུང་འདུག་བསམ་བྱུང་ངམ། ངའྱི་ལུས་སྟེང་དུ་ལྗྱི་བ་ཧ་ཅང་མང་བས་ན། 

འདམ་གྱིས་ལུས་འཁྲུད་པའྱི་ཐབས་ལམ་འདྱི་བཀོལ་བ་ཡྱིན་ཞེས་བཤད།

ཡང་ཐེངས་ཤྱིག་ལ། བྱྱི་ལ་དེ་ཆུ་ནང་དུ་ལྷུང་། ཆུ་བྱ་ཞྱིག་གྱིས་

བསྐྱབས་ཏེ་སང་གཤོངས་སྟེང་ལ་བཞག ཡང་ཁོས་རྱིག་རྱིག་གྱིས་བཤད་རྒྱུར། 

ཁོད་ཀྱིས་ང་ཉེན་ཁར་ཐུག་

འདུག་བསམ་བྱུང་ངམ། གཏན་

ནས་མྱིན། ངས་ཆུ་ནང་དུ་གར་

རྩེད་བྱས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་
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ཞེས་ལབ།

གནས་ཚུལ་དེ་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརྒྱུད་ཀྱིས་སོག་ཆགས་ཚང་མས་གོ། 

དེ་ནས་བཟུང་བྱྱི་ལ་ཁོ་གྲོགས་མེད་ཁེར་རྐང་དུ་ལུས་པ་རེད།

སྦློང་ཚན་།

དང་པོ།	ཚིག་སྒྲུབ་བཟོས།

གཟབ་གཟབ། དངངས་སྐྲག སོག་ཆགས། གནས་ཚུལ།

བཅོས་མའྱི་འཛུམ། རྔ་མ། གདོང་འཁྲུད། གར་རྩེད།

གཉྲིས་པ།	དཔོད་བྲིས་གཏོང་དགོས།

གཏན་ནས་མྱིན། བསམ་བཞྱིན་དུ། གྲོགས་མེད་ཁེར་རྐང་།

དངངས་སྐྲག་ཆེན་པོ་སྐྱེས། ངོ་ཚ་བོ་བྱུང་། རྱིག་རྱིག་གྱིས་བཤད།

ཆུང་དྲགས་པ། ལག་ནས་ཤོར། ཉེན་ཁར་ཐུག
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གསུམ་པ།	དྲི་བར་ལན་འདྱེབས་བྱེད་དགོས།

༡. བྱྱི་ལ་གྲོགས་མེད་ཁེར་རྐང་དུ་ལུས་དགོས་དོན་ཅྱི་ཡྱིན་ནམ།

༢. བྱྱི་ལ་དེས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྐྱག་རྫུན་ཤོད་དགོས་དོན་ཅྱི་ཡྱིན་ནམ།

༣. སྒྲུང་འདྱིའྱི་ནང་སེམས་ཅན་གང་དང་གང་འདུག་གམ།

བཞྲི་པ།		སོབ་ཚན་ནང་གྲི་མྲིང་ཚིག་དང་བ་ཚིག་དྲུག་རྱེ་ཟུར་འདོན་གྲིས།

ལྔ་པ།		 སྒྲུང་འདྲིའྲི་ནང་ནས་ལ་དོན་དང་འབྱེལ་སྒའྲི་དཔྱེར་བརོད་གསུམ་རྱེ་

ཟུར་འདོན་གྲིས།

བྱ་ཚིགམྱིང་།
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དྲུག་པ།	མྲིང་ཚིག་འདྲི་དག་གྲི་དོན་འད་བ་རྣམས་སོབ་ཚན་ནས་ཚོལ།

དཔེར་ན།  ཙི་ཙི།- བྱྱི་བ།

ཆུ་འགྲམ། དེ་མ་ཐག གདོང་པ། ཆུ་གཏོར།

ཁ་སྐྱེངས་པོ། ཞེད་སྣང་། ཟགས་པ། གཅྱིག་པུ།

བདུན་པ།	རྲི་མོར་བལྟས་ཏྱེ་སྒྲུང་ཞྲིག་བྲིས།

 ཁ་བྱང་། གཙང་སྦྲ་ལེགས་པའི་བུ་མློ།
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༡༦. བྱེད་སྒ།

ཚིག་ཕྲད།

གྱིས་ཀྱིས་གྱིས་འྱིས་ཡྱིས་ལྔ་པོ། །

རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་བྱེད་སྒ་ཡྱིན། །

ཞེས་པ་ནྱི། འབེལ་སྒའྱི་ཕད་ལྔ་པ་ོཡྱི་རེས་སུ་རེས་འཇུག་ས་རེ་སྦར་ན་

བྱེད་པ་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བྱ་བ་བྱས་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་པས་ན་བྱེད་སྒ་ཞེས་ཟེར།

སྦློར་ཚུལ།

སྦོར་ཚུལ་ན་མ་ར་ལ་གྱི༷ས། །

ད་བ་ས་ཀྱི༷ས་ག་ང་གྱི༷ས། །

འ་དང་མཐའ་མེད་འྱི༷ས་དང་ཡྱི༷ས། །

སློབ་ཚན་  ༡༦
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ཞེས་པ་ལྟར། བྱེད་སྒའྱི་ཕད་ལྔ་པོ་དེ་རྣམས་རེས་འཇུག་གང་གྱི་རེས་

སུ་ཐོབ་ཚུལ་ནྱི།

རེས་འཇུག ཕད། རེས་འཇུག ཕད།

ན་མ་ར་ལ གྱིས ད་བ་ས ཀྱིས

ག་ང གྱིས འ འྱིས་དང་ཡྱིས

མཐའ་མེད་དམ་རེས་འཇུག་མེད་པ འྱིས་དང་ཡྱིས

དཔེར་བརློད།

རེས་འཇུག ཕད། དཔེར་བརོད།

ན

གྱིས

གང་ཆེན་གྱི༷ས་ཤྱིང་སོང་བཅག 

དབང་ཆེན་གྱི༷ས་ཡྱི་གེ་བྱིས།

མ

དོམ་གྱི༷ས་སྨྱུག་མ་ཟོས། 

ཐོས་བསམ་གྱི༷ས་དེབ་ཀོག

ར

ཀུན་ཐར་གྱི༷ས་རྩམ་པ་འཐག 

སྒོལ་དཀར་གྱི༷ས་མ་ཎྱི་འདོན།
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ལ གྱིས
སྟོབས་རྒྱལ་གྱི༷ས་དཔེ་དེབ་ཉོས།

ཀུན་འཕེལ་གྱི༷ས་ཤྱིང་སོང་བཙུགས།

ད

ཀྱིས

རྱི་དྭགས་གཙོད་ཀྱི༷ས་རྩྭ་ཟ། 

ལེགས་བཤད་ཀྱི༷ས་ཞྭ་མོ་གོན།

བ
དོན་གྲུབ་ཀྱི༷ས་དཔེ་ཁུག་འཁུར། 

བསམ་འགྲུབ་ཀྱི༷ས་སྐད་ཆ་བཤད།

ས
ཡེ་ཤེས་ཀྱི༷ས་མེ་ཏོག་བཏབ། 

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི༷ས་སློབ་ཡོན་གནང་།

ག

གྱིས

༸གོང་ས་མཆོག་གྱི༷ས་བཀའ་སློབ་གནང་། 

སྟག་གྱི༷ས་ངར་སྒ་སྒོག

ང
རྱི་བོང་གྱི༷ས་རྩྭ་བཟས། 

ཆོས་བཟང་གྱི༷ས་གད་སྱིགས་བསྒྲུགས།

འ འྱིས་དང་ཡྱིས

ཀུན་དགས༷་ལྟད་མོ་ལྟ། ཀུན་དགའ་ཡྱི༷ས་ལྟད་

མ་ོལྟ། ནམ་མཁས༷་གླུ་བངས། ནམ་མཁའ་ཡྱི༷ས་

གླུ་བངས།
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མཐའ་མེད འྱིས་དང་ཡྱིས

ངས༷་སློབ་སྦོང་བྱས། ང་ཡྱི༷ས་སློབ་སོྦང་བྱས། 

ཁོ་མོས༷་སྦོང་ཚན་བྱིས། ཁོ་མོ་ཡྱི༷ས་སྦོང་ཚན་

བྱིས།

སྦློང་ཚན་།

དང་པོ།	དྲི་བར་ལན་བྲིས།

༡. རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པའྱི་གོ་དོན་བྱིས།

༢. རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པའྱི་ཕད་རྣམས་བྱིས།

༣. སྒའྱི་སྦོར་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ།

༤. བྱེད་སྒ་དང་འབེལ་སྒའྱི་ཕད་གཉྱིས་ལ་ཁད་པར་གང་ཡོད་དམ།

གཉྲིས་པ།	བྱེད་སྒའྲི་ཕྲད་རྣམས་ཀྲི་སྦོར་ཚུལ་ངོས་ཟུངས།

བྱེད་སྒའྱི་ཕད། འཇུག་ཡུལ་རེས་འཇུག

གྱིས
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ཀྱིས

གྱིས

འྱིས

ཡྱིས

གསུམ་པ།	བྱེད་སྒའྲི་སྦོར་ཚུལ་ལྟར་ཕྲད་སྦོར་དགོས།

སྣུམ་ བསེགས།  ཁབ་ བཙེམ།

རླུང་ ཁེར། དཔལ་འབྱོར་ བཤད།

ར་མ་ རྡུང་།  བ་མ་ ཆོས་བསྟན།

ཁོད་ སྦང་།  ལུག་ རྩྭ་བཟས།

ཆར་བ་ སྦངས།  རབ་དགའ་ ཉསོ།

མདའ་ བསད། ཆོས་འཕེལ་ ཉན།

བཀྲ་ཤྱིས་ གསུངས། དབང་ཆེན་ ཡྱི་གེ་ཀོག

བཞྲི་པ།	བར་སོང་ནང་བྱེད་སྒ་དང་འབྱེལ་སྒའྲི་ཕྲད་གང་འོས་སྦོར་དགོས།

༡. དོན་འགྲུབ་ ལག་པ།  ཁོང་ ཡྱི་གེ་བྱིས།

༢. ཐོས་བསམ་ དེབ་ཀོག  ལག་པ སེན་མོ་རྱིང་།
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༣. ཡེ་ཤེས་ སྟ་རེ། ཙི་ཙི་ ས་སྔོག

༤. འབྲུག་ སེར་མོ། སྟག་ སྦར་ཤད་བརྒྱབ།

༥.  ཤྭ་བ་ རྭ་ཅོ།  རྟ་ལྕག་ གཞུས།

༦.  གཙང་ བུ་མོ། ལུང་རྟོགས་ གཞས་བཏང་།

༧.  འབོང་ རྩྭ་ཟ།  བཀྲ་ཤྱིས་ མདའ།

ལྔ་པ།	ཕྲད་ནོར་བཅོས་གྲིས།

གཞན་གྱིས་གཡར། བོ་བཟང་གྱིས་བཤད། དོན་གྲུབ་ཡྱིས་ཉན།

དཔལ་ལྡན་ཀྱིས་བྱིས། ནོར་བུ་གྱིས་བལྟས། ཀུན་དགའ་གྱིས་མཐོང་།

དྲུག་པ།	བྱེད་སོ།

མགོ་ཡྱི་རྱི་མོར་བལྟས་ཏེ་འབེལ་སྒ་དང་བྱེད་སྒའྱི་དཔེར་བརོད་གང་མང་བྱིས།

གཞན་གྱིས་
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༡༧. ཁྭ་ཏ་དང་རྨ་བྱའི་ཕྲུ་གུ།

ཤྱིང་ནགས་ཤྱིག་ཏུ་ཁྭ་ཏ་དང་། ར་བྱའྱི་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་མཉམ་དུ་སོད་

ཀྱི་ཡོད། ཆུང་དུས་ཁོ་གཉྱིས་ཀྱི་སྤུ་མདོག་ལེགས་ཉེས་དང་སྐད་ཀྱི་སན་

ཆ་སོགས་ལ་ཁད་པར་དེ་ཙམ་མེད།

ཁོ་གཉྱིས་རྱིམ་བཞྱིན་ཆེ་རུ་འགྲོ་སྐབས། ར་བྱའྱི་ཕྲུ་གུ་ནྱི་

སྐད་སན་དུ་སོང་བ་མ་ཟད། སྒོ་མདོངས་ཀང་སྔར་ལས་རྒྱས་ཤྱིང་

མཛེས་པ། སྒོ་གུར་ཕུབ་སྟེ་གར་འཁབ་ཤེས་པ་སོགས་ཀུན་གྱི་

དགའ་བའྱི་གནས་སུ་གྱུར།

སློབ་ཚན་  ༡༧
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ཁྭ་ཏའྱི་བསམ་པར། ང་གཉྱིས་ཆུང་དུས་སུ་གང་གྱི་ཆ་ནས་ཀང་ཁད་

པར་གང་ཡང་མེད། ད་ཆ་ཁོ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་དནོ་ཅྱི་ཡྱིན་སམ་སྟེ་ཕག་

དོག་ལངས། དེ་ནས་ཁྭ་ཏས་ར་བྱ་ལ། ཁོད་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཇྱི་

ལྟར་ཆགས་སོང་ཞེས་སྐད་ཆ་དྲྱིས།

ར་བྱས། ངས་དུག་

བཟས་ནས་འདྱི་ལྟར་

ཆགས་པ་རེད། ཡྱིན་

ན་ཡང་། ཁདོ་ཀྱིས་

དུག་ཟ་མྱི་ཉན་ཞེས་སྨྲས་ཀང་། ཁྭ་ཏས་འགྲན་སེམས་ཀྱིས་མ་བཟོད་པར་དུག་

བཟས་ནས་རང་སོག་རང་གྱིས་ཕུང་བ་རེད།
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གླུ་གཞས།

མཛེས་པའྱི་ར་བྱའྱི་སྒོ་ལ། །

ཁྭ་ཏས་འགྲན་ཟླ་བྱས་ཏེ། །

དུག་ལ་སྨན་དུ་རེ་ཡང་། །

སོག་ལ་བར་ཆད་བྱུང་སོང་། །

གཞན་ལ་འགྲན་སེམས་མ་བྱེད། །

བསོད་ནམས་ཉམས་རོགས་ཡྱིན་འགྲོ། །

དེ་ལས་བསོད་ནམས་བསག་ན། །

བསམ་པའྱི་རེ་དོན་འགྲུབ་ཡོང་། །

གཏམ་དཔེ།

རང་གྱི་སྐྱོན་ལ་ལྟོས། གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་ལ་ལྟོས།

མྱིའྱི་ལད་ཟླསོ་ཁྱི་ཡྱིས་བྱས། ཁྱིའྱི་མཇུག་མ་མེས་འཚགིས། ཞེས་པ་ལྟར། ཕག་

དགོ་དང་འགྲན་སེམས། རང་རྒྱལ་དང་གཞན་ཕམ་གྱི་འདདོ་རྔམ་བྱས་དྲགས་ན། 

ཐ་མར་རང་ཉྱིད་ཕུང་བའྱི་གཞྱི་རུ་འགྱུར་བས་ཧ་ཅང་གཟབ་དགསོ་ས།ོ །
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སྦློང་ཚན་།

དང་པོ།	འདྱེམས་སོང་གྲིས།

ར་བྱའྱི་ རྒྱས་ཤྱིང་མཛེས། ཕག་དོག་

ཁྭ་ཏའྱི་ ཡར་རྒྱས་མ་ཕྱིན། སྒོ་གུར་

ར་བྱའྱི་སྐད་ བྱུང་བ་རེད། སྒོ་མདོངས་

ར་བྱས་ ཕུབ་ནས་གར་འཁབ། སྤུ་མདོག་

ཁྭ་ཏས་ར་བྱ་ལ་ བྱས་པ་རེད། སན་པོ་

གཉྲིས་པ།	དཔོད་བྲིས་གཏོང་དགོས།

ར་བྱའྱི་ཕྲུ་གུ། སྒོ་གུར་ཕུབ། དགའ་བའྱི་གནས། ལེགས་ཉེས།

ཕག་དོག་ལངས། ཡར་རྒྱས་ཕྱིན། རང་ཉྱིད་ཕུང་། འགྲན་སེམས།
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གསུམ་པ།	འོག་གྲི་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་བྲིས།

༡. ཤྱིང་སོང་སྟེང་ལ་བྱ་རྱིགས་གང་དང་གང་གྱི་ཚང་ཡོད་དམ།

༢. ཁྭ་ཏའྱི་ཕྲུ་གུས་གང་ཟོས་པ་རེད་དམ།

༣. བྱས་ཚད་ལ་ལད་མོ་བྱས་ན་མཇུག་འབས་གང་ཡོང་ངམ།

བཞྲི་པ།	ཚིག་སྒྲུབ་བཟོས།

ཕག་དོག སྤུ་མདོག ལེགས་ཉེས།

ཁད་པར། འགྲན་སེམས། སྒོ་གུར།

ལྔ་པ།	ལོག་ཕོགས་བྲིས།

ལེགས།   ཆེ།  མདོག་ངན། 

དགའ་བ།  དུག  འགོ 
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དྲུག་པ།	ཡང་ཡང་ཀོག་འདོན་གྲིས།

སྦྲང་ཆར་ཟྱིལ་མ་ཟྱིམ་ཟྱིམ་འབབ། །ཆར་ཐྱིགས་སྱིབ་སྱིབ་ས་ལ་ཐྱིམ། །

སྦྲང་ཆར་ལྡུམ་རར་བབས་ཙ་ན། །མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཁ་ལམ་མེ། །

སྦྲང་ཆར་སོང་མགོར་བབས་ཙ་ན། །ཡལ་གའྱི་ལོ་འདབ་ལྡེམ་ལྡེམ་གཡོ། །

སྦྲང་ཆར་ཞྱིང་ཁར་འཇོ་བ་ན། །ལོ་ཡག་སེ་མའྱི་མགོ་ལྕོག་ལྕོག །

ཆར་ཐྱིགས་རྱིང་བུའྱི་ནང་ལྷུང་ཚེ། །ཉ་དང་སྦལ་བ་འཁྱུག་འཁྱུག་བྱེད། །

ཆར་པས་ལྭ་བ་སྦངས་པ་ན། །ན་ཆུང་བུ་མོ་འདར་སྱིག་སྱིག །

ཡངས་པའྱི་སྔོ་ལྗང་རྩྭ་ཐང་དུ། །ཆུ་ཕན་སྔོན་མོ་ལྷུང་ལྷུང་འབབ། །

བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་མཛེས། །ང་ཚོ་ནམ་ཡང་བོད་ལ་དགའ། །
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༡༨. བློད་ཀི་ཐ་སད།

འགྲོོ་བ་མྱི་ལ་སྐྱེེས་པ་དང་། །

སྐྱེས་སྨན་དར་མ་གཞོན་ནུ་དང་། །

ན་གཞོན་བྱྱིས་པར་ཁེའུ་འབོད། །

འདོ་རྱིགས་རྟ་ལ་ཕོ་ཆེན་དང་། །

རྒོོད་མ་རྟེའུ་གསུམ་དུ་འབོད། །

ཡངས་པའྱི་ཐང་ལ་འཚེར་ཞྱིང་རྒྱུག །

ནག་ཆུང་ནོར་ལ་ཁལ་གཡག་དང་། །

འབྱི་མོ་བེའུ་གསུམ་པོ་ནྱི། །

ངུར་སྒ་ལྡྱིར་རེར་སང་ལ་གྲམ། །

སློབ་ཚན་  ༡༨
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གཡང་དཀར་ལུག་ལ་ཤ་གཟན་དང་། །

མ་མོ་ལུ་གུ་གསུམ་དུ་འདོགས། །

ལུག་ལྷས་ནང་དུ་འབའ་སྒས་ཁེངས། །

ཚེ་ཚེ་ར་ལ་ར་ཕོ་དང་། །

ར་མ་རེའུ་གསུམ་པོ་ནྱི། །

བག་རྱིའྱི་སྟེང་ལ་འཛེགས་པར་དགའ། །

རྭ་བཅུ་ཤྭ་ལ་ཤྭ་ཕོ་དང་། །

ཡུ་མོ་ཤེའུ་ཤེའུ་ཕྲུག་ཀང་ཟེར། །

སང་གྱི་ཐོག་ན་འདུར་རྒྱུག་བྱེད།

གོར་མ་རོ་ལ་ཕ་བོང་དང་། །

རོོ་དང་རེའུ་གང་སར་ཡོད། །

ཨར་ལས་བྱེད་པར་ངེས་པར་མཁོ། །
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སྦློང་ཚན་།

དང་པོ།	གཤམ་གསལ་མྲིང་རྣམས་ལ་ཚིག་གོགས་སྦོར།

ར་  ནག་  རྒོད་ 

ཨར་  སྐྱེ་  ངུར་ 

ཡུ་  འདུར་  གཡང་ 

བག་  འབྱི་  གཟན་ 

གཉྲིས་པ།	གཤམ་གསལ་སོང་ཆའྲི་ནང་འོས་འཚམས་ཀྲི་མྲིང་ཁ་སོངས།

གཡང་དཀར་ །  འདོ་རྱིགས་ །  གོར་མ་ །

སྔོ་ལྗང་ ། ནག་ཆུང་ །  འགྲོ་བ་ །

 ཡུ་མོ།  ཡངས་པའྱི་ །  ཚེ་ཚེ་ །

 རྭ་བཅུ།

གསུམ་པ།	དཔོད་བྲིས་གཏོང་དགོས།

འདོ་རྱིགས་རྟ། གཡང་དཀར་ལུག ནག་ཆུང་ནོར། ཁྱུང་དཀར་མཛོ།
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སྨུག་ཆུང་དྲེལ། ཞོལ་ཆེན་གཡག ཐུལ་དཀར་འབྱི། ཚེ་ཚེ་ར།

ཕོ་ཆུང་འབྲུག བེ་སེར་འབོང་། ཁ་དཀར་རྐང་། དམར་ཡག་སྟག

ཁ་ཡག་གཟྱིག ཐང་དཀར་རྒོད། སྟག་ཤར་གཞོན་ནུ། སྨན་ཤར་བུ་མོ།

བཞྲི་པ།	སོག་ཆགས་དང་ཕྲད།	སད་རྒག་སངས་བར་མཐུན་སྦོར་གྲིས།

རྟ་མཆོག་

ར་ལུག་

ཁྱི་

གཡག་

སྟག་

མྱི་

བ་ཕྱུགས་

གྱི

ཡྱི་

ཀྱི་

གྱི་

འྱི

ངར་སྒ།

སྐད་སྒ།

ཟུག་སྐད།

འབའ་སྒ།

ངུར་སྒ།

འཚེར་སྒ།

ལྔ་པ།	ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས།

ར། ལུག རྔ་མོང་། རྱི་བོང་། ག་བ། ཤྭ་བ། སྐྱག་པ།

རྟ། དྲེལ། བོང་བུ། རྐང་། ལྕྱི་བ།

འབྱི། གཡག བ་ཕྱུགས། མ་ཧེ། སྦངས།

ཁྱི། ཕག མྱི། བྱ། རྱིལ་མ།
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དྲུག་པ།	རྲིགས་མཐུན་ཆྱེ་ཆུང་ཕན་ཚུན་བར་མཐུན་སྦོར་གྲིས།

གཡོན། གཡས། གཡོན། གཡས།

བྱ། མྱིའུ། ར། མཚེའུ།

རྟ། བྱྱིའུ། མཚོ། རྔེའུ།

རོ། བེའུ། རྔ། སྤེའུ།

བ། རྟེའུ། སྤ། རེའུ།

མྱི། རེའུ། ཤྭ ཤེའུ།

བདུན་པ།	བྱེད་སོ།

དགེ་རྒན་གྱིས་སེམས་ཅན་འགའ་ཤས་ཀྱི་མྱིང་ཤོག་བྱང་

ཐོག་བྱིས་ཏེ། རྒྱན་འདོན་གྱི་ལམ་ནས་སློབ་ཕྲུག་སོ་སོར་

སེམས་ཅན་གང་ཁེལ་བའྱི་སྐད་གདངས་ལད་ཟློས་བྱེད་

འཇུག་དགོས།
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སློབ་ཚན་  ༡༩

༡༩. རི་བློང་གིས་སེང་གེ་བཏུལ་བ།

སྔནོ་སེང་ག་ེཞྱིག་དང་། རྱི་བངོ་གཉྱིས་མཉམ་དུ་གནས། སེང་ག་ེནྱི་ང་རྒྱལ་

དང་སྟབོས་ཆེ་བས། རྱི་བངོ་ཉམ་ཆུང་དེ་ལ་བརས་བཅསོ་ཡང་ཡང་བྱས། དེར་རྱི་

བངོ་གྱིས་མ་བཟོད་པར་ཁོང་ཁ་ོལངས་ཀང་། གནས་སྐབས་བྱ་ཐབས་མ་རེད།

རེས་སུ་ཐབས་ཤྱིག་རེད་ནས་སེང་གེ་ལ་སྨྲས་པ། ཀྭ་ཡེ་ཇོ་བོ། ས་ཆ་

གཞན་ཞྱིག་ན་ཁོད་དང་འདྲ་བའྱི་སེམས་ཅན་ཞྱིག་འདུག  དེས་ང་དང་
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སྟོབས་ཤུགས་འགྲན་ནུས་ན་འགྲན་དུ་ཤོག འགྲན་མ་ནུས་ན་ངའྱི་གཡོག་པོ་

ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག་ཅེས་བརོད།  སེང་གེ་ང་རྒྱལ་ལངས་ཏེ། དེ་གང་ན་འདུག་

འགྲན་དུ་འགྲོའོོ་ཞེས་བཤད།

དེ་ནས་རྱི་བོང་གྱིས་སེང་གེ་ཁྱིད་དེ་སོང་། ཁོན་པ་གཏྱིང་ཟབ་པོ་ཞྱིག་

ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ཏེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་འདུག་ཅེས་བཤད། སེང་གེས་མར་

བལྟས་པས། ཆུའྱི་ནང་རང་གྱི་གཟུགས་བརན་མཐོང་བ་དང་། ཁོ་དེ་བས་ང་
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རྒྱལ་ཆེར་ལངས་ནས་གཡུ་རལ་བསྱིགས་ཤྱིང་། མཆེ་བ་གཙིགས་པ་སོགས་

རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པས་དེས་ཀང་དེ་ལྟར་བྱས་པར་བརྟེན། སེང་གེ་

ང་རྒྱལ་དང་ཞེ་སང་གྱིས་མ་བཟདོ་པར་གཟུགས་བརན་དེའྱི་ཐགོ་ཏུ་མཆངོས་

པས་ཤྱིའོ། །
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སྦློང་ཚན་།

དང་པོ།	དཔྱེ་ལ་བལྟས་ནས་ཚིག་སྒྲུབ་བཟོས།

མྱིང་། ཁད་ཚིག ཚིག་སྒྲུབ།

སེང་གེ སྟོབས་ཆེན། སེང་གེ་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་མཆེ་བ་གཙིགས།

རྱི་བོང་། བོ་ལྡན།

ཁོན་པ། གཏྱིང་ཟབ་པོ།

ནགས་ཚལ། སྟུག་པོ།

གངས་རྱི། དཀར་པོ།

གཉྲིས་པ།	 དྲི་བ་དྲིས་ལན།

༡. ང་རྒྱལ་ཆེ་ན་སྐྱོན་གང་ཡོད་དམ།

༢. བརྟག་དཔྱད་མ་བྱས་ན་མཇུག་འབས་གང་ཡོང་ངམ།

༣. སེང་གེ་དང་རྱི་བོང་གཉྱིས་ལས་སུ་སྤྱང་གྲུང་ལྡན་པ་ཡོད་དམ།
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གསུམ་པ།	བྱེད་སོ།

ཚོགས་ཆུང་ཆ་བགོས་ཀྱིས་རྱི་བོང་དང་སེང་གེ་གཉྱིས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་བཤད་

དུ་འཇུག་དགོས། 

སེང་གེ། རྱི་བོང་།

བཞྲི་པ།	རྲི་མོར་བལྟས་ནས་སྒྲུང་བྲིས།

ཨ་ཅག ང་རྩེད་མོ་

རྩེ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོགས་ལ་རྒྱུགས། 

བཙོག་པ་བཟོས་སོང་།
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༢༠. ཚན་རིག་གི་དངློས་ཆས།

སྣུམ་འཁོར། འགྲུལ་འཁོར། ག་འཁོར། དོས་སྐྱེལ་རླངས་འཁོར། མྱུར་

སྐྱོབ་རླངས་འཁོར། མེ་གསོད་རླངས་འཁོར། འཕྲུལ་རྟ། རྐང་འཁོར། མེ་འཁོར། 

ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུ། རླུང་འཕྱིན། བརན་འཕྱིན། ལག་ཐོགས་ཁ་པར། མྱུར་

འཕྱིན། གོག་འཕྱིན། གོག་བརན། དྲ་རྒྱ། གོག་སྐུད། གོག་ཀ་བ། གོག་བཞུ། མེ་

ཤུགས་འཕུར་མདའ། འཕུར་གྲུ། རྒྱང་ཤེལ། མྱིས་བཟོས་སྲུང་སྐར།

སློབ་ཚན་  ༢༠
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གཞུང་ལམ། ལྕགས་ལམ། སྐད་འཕྱིན། འཁག་སམ། རླུང་འཁོར། སྐམ་

གོག འཁྲུད་འཁོར། ཚ་གོག གྲང་གོག འདོ་སེར། སྐད་སྦུག རྒྱང་བསྒགས། སྒ་

སམ། དཔར་སློག་འཕྲུལ་འཁོར། བཤེར་འབེབས། འཕྲུལ་དཔར། པར་ཆས། 

གོག་ཐབ། རླངས་ཐབ། རྒྱང་འཛིན། དཀྲུག་འཁོར། འདོ་ཐབ། རྩྱིས་རྒྱག་འཕྲུལ་

ཆས།
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སྦློང་ཚན་།

དང་པོ།	དྲི་བར་ལན་བྲིས།

༡. ཁྱིམ་དུ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཁག་གྱི་མྱིང་བྱིས།

༢. མྱི་ཕན་ཚུན་འབེལ་ལམ་ལ་མཁོ་བའྱི་ཡོ་ཆས་གང་རུང་གསུམ་གྱི་མྱིང་བྱིས།

གཉྲིས་པ།	 སམ་མཚོ་གནམ་གསུམ་ལ་འགོ་བསྐོད་ཐུབ་པའྲི་འཕྲུལ་འཁོར་གང་

དང་གང་ཡོད་རྱེའུ་མྲིག་ནང་བྲིས།

སྐམ་ས།

གནམ།

མཚོ།

གསུམ་པ།	ཁོད་རང་གྲིས་བྱེད་སྤྱད་མོང་བའྲི་ཚན་རྲིག་གྲི་དངོས་པོ་བཅུ་ཡྲི་མྲིང་

བྲིས།
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༢༡. ངའི་ཁི་ཕྲུག

ང་ཚོས་སོག་ཆགས་ལ་ལྟ་ཞྱིབ་བྱེད་སྐབས། ཕོགས་ཡོངས་ནས་ལྟ་ཞྱིབ་བྱེད་

དགོས། དེ་ཡང་ལྟ་ཞྱིབ་བྱ་ཡུལ་གྱི་སོག་ཆགས་དེའྱི་གཟུགས་དབྱྱིབས་དང་། ཆེ་

ཆུང་། སྤུ་མདོག དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཁད་ཆོས། དེ་བཞྱིན་དེའྱི་འགྲོ་འདུག་སྤྱོད་

གསུམ་ལ་ལྟ་ཞྱིབ་ཞྱིབ་ཚགས་བྱས་ན། གཞྱི་ནས་སོག་ཆགས་དེའྱི་ཁད་ཆོས་རྒྱུས་

ལོན་ཐུབ་པ་མ་ཟད། གསོན་ཉམས་ལྡན་པ་ཞྱིག་འབྱི་ཐུབ།

ཁྱི་ནྱི་ང་ཚོ་བོད་མྱི་དང་འབེལ་འདྲྱིས་ཆེ་བའྱི་སོག་ཆགས་ཤྱིག་ཡྱིན། 

ཁྱིས་ཕྱུགས་ཟོག་སྲུང་བ་མ་ཟད། 

ཁྱིམ་ཡང་སྲུང་གྱི་ཡོད་པས། ང་རང་

ཁྱི་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད།

ཉྱིན་ཞྱིག་གྱི་ཕྱི་དྲོ། ཨ་ནེ་

སྐལ་བཟང་ལགས་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམ་ལ་ཕེབས་བྱུང་། ཁོང་གྱིས་ཁྱི་ཕྲུག་དཀར་པོ་

སྱིང་རེ་མོ་ཞྱིག་ཁེར་འདུག ཁྱི་ཕྲུག་དེར་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་དངོས་གནས་

བྱམས་པོ་བྱེད་འདོད་པ་ཞྱིག་འདུག

སློབ་ཚན་  ༢༡
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དེའྱི་གཟུགས་པོ་ཆུང་ཞྱིང་། སྤུ་མདོག་དཀར་པོས་མགོ་ལུས་ཡོངས་སུ་

ཁེབས་པས་སེང་གེ་དཀར་མོ་ཞྱིག་དང་འདྲ། མྱིག་གཉྱིས་གྲུང་ཤ་དོད་ལ་རྔ་

མ་ནྱི་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་ཡར་ལ་བསྒེངས་ཤྱིང་འཁྱིལ་འདུག

ཉྱིན་ཤས་སོང་རེས་ཁྱི་ཕྲུག་དང་ངེད་གཉྱིས་འདྲྱིས་ཏེ། ང་སློབ་གྲྭ་གྲོལ་

ནས་ནང་དུ་ལོག་སྐབས། ཁྱི་ཕྲུག་གྱིས་རྔ་མ་གཡུག་བཞྱིན་བསུ་བར་འངོ་། 

ངས་ཀང་ཁྱི་ཕྲུག་པང་དུ་བངས་ཏེ་ཐོད་པ་གཏུག་པ་དང་། མག་ོབརོ་ལན་མང་

བྱྱིལ་བྱྱིལ་བྱས།
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ངས་ནང་སྦོང་འབྱི་སྐབས་ཁྱི་ཕྲུག་ངའྱི་འགྲམ་དུ་ཉལ་སོད་པ་དང་། 

སྐབས་འགར་སྦོང་ཚན་འབྱི་དེབ་སྟེང་འགྲེ་ལོག་རྒྱག་པ་སོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ཁྱི་ཕྲུག་དེ་ང་ལ་དེ་ལྟར་དགའ་ཞྱིང་གཤྱིས་ཀ་འཇམ་པོ་ཡོད་ནའང་། 

མྱི་རྒྱུས་མངའ་མེད་པ་ཞྱིག་དང་འཕད་ན་ཤྱིན་ཏུ་ངར་པོ་ཡོད།

དེ་ཡང་གཟའ་ཉྱི་མ་ཞྱིག་ལ། སློབ་གྲོགས་བཀྲ་ཤྱིས་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམ་ལ་

སླེབས་བྱུང་། ཁྱི་ཕྲུག་གྱིས་ཁོ་དེ་སྔ་མཐོང་མོང་མེད་སྟབས། “འབ་་་ འབ་་་” 

ཅེས་ཟུག་སྐད་བར་མེད་དུ་རྒྱག་གྱི་འདུག ངས་ཁྱི་ཕྲུག་གྱི་མགོ་ལ་བྱྱིལ་བྱྱིལ་

བྱེད་བཞྱིན། “ཁོང་ཁོ་མ་ལངས་ཨ། ཁོང་ངའྱི་སླབོ་གྲགོས་བཀྲ་ཤྱིས་རེད་”ཅེས་

བཤད་པ་ན། ཁྱི་ཕྲུག་གྱིས་ཀང་ཧ་གོ་བ་ཇྱི་བཞྱིན་བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱི་མདུན་དུ་ཕྱིན་

ནས་ཡར་ལངས་ཤྱིང་། ལག་པ་གཉྱིས་ཡར་བཀག་སྟེ་ཁ་ནས་“ཨང་་་ ཨང་་་” 

ཟེར་བ་ལ་བལྟས་ན། ཁེད་དགོངས་པ་མ་འཚོམས་ཟེར་བ་དང་མཚུངས། བཀྲ་

ཤྱིས་གད་མོ་ཤོར་བཞྱིན། “ཨ་ཙི། གཟྱིགས་

དང་། ཁྱི་ཕྲུག་འདྱི་དེ་འདྲའྱི་སྤྱང་བ་ལ་ཨང་

”ཞེས་མགོ་བོ ་གཡུག་གཡུག་བྱེད་བཞྱིན་

བསྔགས་བརོད་བྱས། 
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སྦློང་ཚན་།

དང་པོ།	 ཚིག་སྒྲུབ་བཟོས།

གསོན་ཉམས་ལྡན་པ། རྒྱུས་ལོན། འབེལ་འདྲྱིས།

བསྔགས་བརོད། འགྲེ་ལོག་རྒྱག་པ། གྲུང་ཤ་དོད་པོ།

གཉྲིས་པ།	དྲི་བར་ལན་བྲིས།

༡. ཁོང་ཁྱི་གསོ་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ།

༢. ཁྱི་ཕྲུག་དེར་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་བྱམས་པ་ོབྱེད་འདདོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན།

༣. ཁྱི་ཕྲུག་དེས་གཞན་ལ་དགོངས་པ་མ་འཚོམས་ཟེར་བ་དང་འདྲ་བའྱི་རྣམ་

འགྱུར་གང་ཞྱིག་བསྟན་ཡོད་དམ།

༤. ཁྱི་དེས་མྱི་ཁ་ཤས་ལ་ཟུག་སྐད་རྒྱག་པ་དང་ཁ་ཤས་ལ་མྱི་ཟུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

ཅྱི་ཡྱིན།
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གསུམ་པ།		 ཁོད་རང་འབྱེལ་འདྲིས་ཆྱེ་བའྲི་སོག་ཆགས་ཤྲིག་ལ་ལྟ་ཞྲིབ་བས་ཏྱེ་

རོམ་ཐུང་ཞྲིག་བྲིས།

རྩོམ་བྱང་།

ངོ་སྤོད།

གཟུགས་པོའྱི་ཁད་ཆོས།

རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས།

རང་ཉྱིད་ཀྱི་མཐོང་སྣང་།
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༢༢. དག་པར་བྱེད་པ་སེབ་སྦློར་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ།

ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། (༡༡༨༢-༡༢༥༡)

ཡྱིད་དགའ་བ་ནྱི་ད་དགའ་ལ། །དུད་འགྲོའྱི་ས་ནྱི་ས་ས་ཡྱིན། །རྒོད་མ་

རྒན་མོ་ར་རྒན་ལ། །དགོན་པ་དག་ནྱི་ད་དགོན་ཡྱིན། །ཆུ་ལ་རྒལ་བ་ར་རྒལ་

ལ༑ ༑ལུས་ཀྱི་སལ་པ་ས་སལ་ཡྱིན། །མང་དུ་བསྣན་པ་ས་བསྣན་ལ། །གནན་

པར་བྱེད་པ་ག་གནན་ཡྱིན། །བླུག་པའྱི་སྣོད་དང་སྣོད་བཅུད་རྣམས། །ས་སྣོད་

ཡྱིན་པས་ཤེས་པར་བྱ། །ནམ་མཁའྱི་གཟའ་ནྱི་ག་གཟའ་ལ། །ཁ་རུ་བཟའ་བ་

བ་བཟའ་ཡྱིན། །གོང་མས་གནང་བ་ག་གནང་ལ། །མངོན་སུམ་སྣང་བ་ས་སྣང་

ཡྱིན། །ས་བདག་གཉན་ནྱི་ག་གཉན་ལ། །སྒ་སན་སྐད་སན་སན་ཞུ་དང༌། །སན་

ངག་ལ་སོགས་ས་སན་ཡྱིན། །གདོང་གྱི་གཉེར་མ་ག་གཉེར་ལ། །བཞྱིན་རས་

སེར་བ་ས་སེར་ཡྱིན། །འདྱིང་བའྱི་སྟན་ནྱི་ས་སྟན་ལ། །གཏན་འདུན་གཏན་

སློབ་ཚན་  ༢༢
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ཚིགས་ག་གཏན་ཡྱིན། །མྱིག་གྱིས་ལྟ་བ་ལ་ལྟ་ལ། །ཞནོ་པའྱི་རྟ་ནྱི་ར་རྟ་ཡྱིན། །བ་

མ་བསྟེན་པ་ས་བསྟེན་ལ། །གཞན་ལ་བརྟེན་པ་ར་བརྟེན་ཡྱིན། །ལྕགས་རྱིགས་

ཞ་ཉེ་ཞ་རྐང་ལ། །འཕུར་བའྱི་བྱ་ནྱི་བ་བྱ་ཡྱིན། །འཐུང་བའྱི་ཇ་ནྱི་ཇ་རྐང་

ལ༑ ༑ལོྗན་ཤྱིང་ལྗང་ཁུ་ལ་ལྗང་ཡྱིན། །གེན་ལ་འདྲེན་པ་ད་འདྲེན་ལ། །དངོས་

རས་འགྲེམ་པ་ག་འགྲེམ་ཡྱིན། །རྣམ་པ་མང་པོ་ར་རྣམ་ལ། །སྣ་ཚོགས་དག་ནྱི་

ས་སྣ་ཡྱིན། །དུས་ཀྱི་དབྱར་ནྱི་ད་དབྱར་ལ། །གཡར་དམ་གཡོར་བ་ག་གཡོར་

ཡྱིན། །ཁོག་པའྱི་སྱིང་ནྱི་ས་སྱིང་ལ། །གསར་རྱིང་རྱིང་ནྱི་ར་རྱིང་ཡྱིན། །གཅོད་

པའྱི་གྲྱི་ནྱི་ག་གྲྱི་ལ། །མནམ་པའྱི་དྲྱི་ནྱི་ད་དྲྱི་ཡྱིན། །གཞན་ལ་སྟེར་བ་ས་སྟེར་

ལ། །མཛོད་ཀྱི་གཏེར་ནྱི་ག་གཏེར་ཡྱིན། །དངོས་པོ་འཛད་པ་འ་འཛད་ལ། །བྱ་

བ་མཛད་དང་ཁང་པའྱི་མཛོད། །མཛེས་མ་ལ་སོགས་མ་ཡྱིས་འཕུལ། །

སྦློང་ཚན་།

དང་པོ།	 བ་ཚིག་དང་མྲིང་ཚིག་གང་མང་ཟུར་འདོན་གྲིས།

གཉྲིས་པ།		དཔོད་བྲིས་གང་མང་གཏོང་དགོས།
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༢༣. ལུག་རི་སེན་པ།

སྔོན་ལུག་རྱི་མང་པོས་མཉམ་དུ་རྱི་འགོ་རུ་ལུག་འཚོ་བཞྱིན་པའྱི་

སྐབས། ལུག་རྱི་སེན་

པ ་ཟེར ་བ ་ཞྱིག ་གྱིས ་

ལུག་རྱི ་གཞན་རྣམས་

ལ་མགོ་སྐོར་བཏང་ནས་

སད་ཅྱིག་བརྐོ ་དགོས་

བསམས་ནས། “སྤྱང་ཀྱི་

སླེབས་བྱུང་། སྤྱང་ཀྱི་

སླེབས་བྱུང་། མགོགས་

པོར་ཤོག” ཅེས་སྐད་

སློབ་ཚན་  ༢༣
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ཤུགས་ཆེན་པོས་བོས།

ལུག་རྱི་ཚང་མས་ལམ་སང་རོ་དང་། དབྱུག་པ། གྲྱི། མེ་མདའ་སོགས་

འཁེར་ནས་མགོགས་མྱུར་ངང་རྱི་འགོར་སླེབས་པ་ན། སྐབས་དེར་སྤྱང་ཀྱི་

མེད་པ་མ་ཟད། སེན་པ་གད་མོ་བགད་ནས་བསད་ཡདོ་པ་མཐོང་སྟབས། ལུག་

རྱི་རོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སེན་པས་མགོ་སྐོར་བཏང་བ་གཞྱི་ནས་ཤེས་པས། ཁ་

སྐྱེངས་ནས་སོ་སོར་གེས།

དེ་ལྟར་མུ་མཐུད་ཐེངས་ཁ་ཤས་བྱས་པའྱི་རེས་ཀྱི་ཉྱིན་ཞྱིག སྤྱང་
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ཀྱི་དངོས་གནས་སླེབས་ཏེ། སེན་པའྱི་ལུག་ཁྱུ་ལ་བརྒྱུགས་པས། སེན་པས་

དངངས་འཚབ་ཆེན་པོས་ལུག་རྱི་རོགས་པ་རྣམས་ཇྱི་ཙམ་བོས་ཀང་། ཁོ་ཚོས་

སེན་པས་སྔར་བཞྱིན་མགོ་སྐོར་བཏང་བ་རེད་བསམས་ནས་ཡྱིད་མ་ཆེས་

པས། ཁོང་ལ་རོགས་བྱེད་མཁན་སུ་ཡང་མ་སླེབས།

དེར་བརྟེན། ཁོའྱི་ལུག་ཁྱུ་རུ་སྤྱང་ཀྱི་བརྒྱུགས་ཏེ། དཀའ་ངལ་དང་

དངངས་སྐྲག་ཚད་མེད་བྱུང་། (མཇུག་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པར་སྦང་དགོས།)

གླུ་གཞས།

དོན་མེད་སྐད་གཅྱིག་བརྒྱབ་པས། །

སྣང་མེད་མྱི་རྣམས་འདྲོགས་སོང་། །

ཆོ་མེད་རྩེད་མོ་རྩེས་པས། །

གྲོགས་མེད་ཁེར་རྐང་ཆགས་སོང་། །

གཞན་ལ་མགོ་སྐོར་བཏང་ན། །

རང་སྡུག་རང་གྱིས་ཉོས་ཡོང་། །

ལུག་མེད་ལུག་རྱི་ཆགས་དུས། །

མྱི་ཚོ་གད་མོ་ཤོར་ཡོང་། །
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གཏམ་དཔེ།

གཏམ་མདའ་མོ་གཉྱིས་དེ་དྲང་ན་དགའ། 

ལམ་གཞུ་མོ་གཉྱིས་དེ་འཁོག་ན་དགའ།

ཡྱིད་མྱི་ཆེས་པ་གཅྱིག་བྱས་ན། ཡྱིད་མྱི་ཆེས་པ་བརྒྱ།

སྦློང་ཚན་།

དང་པོ།	ཚིག་སྒྲུབ་བཟོས།

མགོ་སྐོར། ལུག་རྱི། ལུག་ཁྱུ། མུ་མཐུད།

སྤྱང་ཀྱི། ཡྱིད་ཆེས། དངོས་གནས། ཁ་སྐྱེངས།

གཉྲིས་པ།	འདྱེམས་སོང་།

ཕུང་བ། མ་སླེབས། ཡྱིད་ཆེས། མགོ་སྐོར། སྤྱང་ཀྱི།

༡. སེན་པས་རོགས་པ་རྣམས་ལ་ བཏང་བ་རེད།

༢. ལུག་རྱི་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་སེན་པར་ མ་བྱས་པ་རེད།
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༣. སེན་པའྱི་ལུག་ ཡྱིས་ཟོས་པ་རེད།

༤. ལུག་རྱི་གཞན་རྣམས་ པ་རེད།

༥. སེན་པས་རང་ཉྱིད་རང་གྱིས་ རེད།

གསུམ་པ།	མཐུན་སྦོར་གྲིས།

(༡)

ལུག་རྱི་སེན་པས་

ལུག་རྱི་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་

སྤྱང་ཀྱི་སླེབས་བྱུང་། མགོགས་པོར་ཤོག་ཟེར།

དངོས་གནས་བདེན་པ་རེད་བསམས་པ་རེད།

རོ་དང་དབྱུག་པ་སོགས་འཁེར་ནས་སླེབས།

མགོ་སྐོར་བཏང་བ་ཤེས།

གད་མོ་བགད་ནས་བསད།

ཁ་སྐྱེངས་ནས་སོ་སོར་གེས་པ་རེད།

སྤྱང་ཀྱི་འགོག་མ་ཐུབ།

རང་ཉྱིད་རང་གྱིས་ཕུང་བ་རེད།

(༢)

ལུག་

གཡག་

བ་

ར་

རྟ་

འཚོ་མཁན་ལ་

རྟ་

རྱི།

བ་

གཡག་

ལུག་

ར་
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བཞྲི་པ།	ངག་ལན་ཐོབས།

༡. ལུག་རྱི་སེན་པས་རྫུན་ཅྱི་ཞྱིག་བཤད་དམ།

༢. ལུག་རྱི་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་གང་དང་གང་འཁེར་ནས་སླེབས་ཡོད་དམ།

༣. ལུག་རྱི་སེན་པར་དཀའ་ངལ་གང་བྱུང་ངམ།

༤. ལུག་རྱི་གཞན་རྣམས་ཁ་སྐྱེངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ།

ལྔ་པ།	དྲི་བར་ལན་བྲིས།

༡.  ལུག་རྱི་སེན་པས་རྫུན་བཤད་དགོས་དོན་ཅྱི་ཡྱིན་ནམ།

༢.  སེན་པར་རོགས་བྱེད་མཁན་སུ་ཡང་མ་སླེབས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བྱིས།

༣.  གཞན་ལ་མགོ་སྐོར་བཏང་ན་མཇུག་འབས་ག་རེ་ཡོང་གྱི་རེད།

བདུན་པ།	བྱེད་སོ།

(སྒྲུང་གཏམ་བཤད་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་པར་རྱིས་དང་དེབ་ཡོད་ཚེ་མྱིག་སྟོན་བྱེད་ཆོག)

སློབ་ཕྲུག་སོ་སོའྱི་དཔེ་དེབ་ཀོག་པ་དང་། སྒྲུང་གཏམ་ཉན་པ། གཞན་

ལ་འདྲྱི་བ་སོགས་ཀྱིས་ལམ་ནས་སྒྲུང་གཏམ་གསར་པ་རེ་ཤེས་ཐབས་

བྱས་རེས། འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་སློབ་ཕྲུག་རེས་མོས་ཀྱིས་བཤད་དགོས།
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༢༤ . དག་པར་བྱེད་པ་སེབ་སྦློར་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ། 

ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།(༡༡༨༢-༡༢༥༡)

སེམས་ཀྱི་རྟོག་པ་ར་རྟོག་ལ། །ཁུངས་སུ་གཏོགས་པ་ག་གཏོགས་

ཡྱིན། །བོར་བའྱི་སྟོར་བ་ས་སྟོར་ལ། །གཏོར་མ་གཏོར་བ་ག་གཏོར་ཡྱིན། །སེ་པ་

དག་ནྱི་ས་སེ་ལ། །སྐུ་ཁམས་བདེ་བ་བ་བདེ་ཡྱིན། །དབང་དུ་སྡུད་པ་ས་སྡུད་

ལ༑ ༑བར་ཆད་བདུད་ནྱི་བ་བདུད་ཡྱིན། །ནང་དུ་གཤེགས་པ་ག་གཤེགས་

ལ༑ ༑སྱིག་པ་བཤགས་པ་བ་བཤགས་ཡྱིན། །མཐོ་བའྱི་སང་ནྱི་ས་སང་ལ། །སྒེ་

སྣོད་དགང་བ་ད་དགང་ཡྱིན། །གནས་ནས་སགས་པ་ས་སགས་ཡྱིན། །དཔག་

ཏུ་མེད་པ་ད་དཔག་ཡྱིན། །པགས་པ་འབྱི་ཚེ་པགས་རྐང་ལ། །སྟག་ལྤགས་

སོགས་ལ་ལ་ལྤགས་འབྱི། །དཔལ་འབྱོར་དཔེ་ཆ་ལ་སོགས་པ། །ད་ཡྱིས་འཕུལ་

བས་ཤེས་པར་བྱ། །ལྗོན་ཤྱིང་སྟག་པ་དུད་འགྲོའྱི་སྟག །ས་སྟག་ཡྱིན་པས་ཤེས་

སློབ་ཚན་  ༢༤
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པར་བྱ། །དམྱིགས་ཡུལ་དམྱིགས་བསལ་ད་དམྱིགས་ལ། །དུད་འགྲོའྱི་རྱིག་

པ་ར་རྱིག་ཡྱིན། །འཚོ་བྱེད་སྨན་པ་ས་སྨན་ལ། །སྤུས་ཀ་དམན་པ་ད་དམན་

ཡྱིན། །ཁང་པའྱི་སོ་ནྱི་ས་སོ་ལ། །སྐལ་དུ་བགོ་བ་བ་བགོ་ཡྱིན། །མགོགས་

པར་འགྲོ་བ་མ་མགོགས་ལ། །ཡར་ལ་འགོགས་པ་འ་འགོགས་ཡྱིན། །ཕག་ཏུ་

བཞེས་པ་བ་བཞེས་ལ། །དུས་ཀྱི་གཞེས་པ་ག་གཞེས་ཡྱིན། །ན་ཚོད་གཞོན་

པ་ག་གཞོན་ལ། །བཞོན་རྟ་བཞོན་མ་བ་བཞོན་ཡྱིན། །ཤྱིང་གྱི་སྨྱུག་མ་ས་

སྨྱུག་ལ། །གཉུག་མར་གནས་པ་ག་གཉུག་ཡྱིན། །ཉེ་བའྱི་གཉེན་དང་བཤེས་

གཉེན་དང༌། །གཉེན་པོ་ལ་སོགས་ག་གཉེན་ལ། །ཚུར་ལ་བསེན་པ་ས་བསེན་

ཡྱིན། །རླྱིག་པ་རློན་པ་རླངས་པ་ཆེ། །ར་ལ་ལ་འདོགས་ཤེས་པར་བྱ། །གཡང་ས་

གཡང་ནོར་ག་གཡང་ལ། །དབྱངས་ལེན་པ་ནྱི་ད་དབྱངས་ཡྱིན། །མྱིག་འཕྲུལ་

སྒྱུ་མ་ས་སྒྱུ་ལ། །ལུས་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ར་རྒྱུ་ཡྱིན། །རྱིན་ཆེན་མཚལ་ནྱི་མ་མཚལ་

ལ༑ ༑ཞེ་སའྱི་འཚལ་ནྱི་འ་འཚལ་ཡྱིན། །རྒྱ་མཚོ་དག་ནྱི་མ་མཚོ་ལ། །ཕྱུགས་

ཟོག་འཚོ་བ་འ་འཚོ་ཡྱིན། །རྟ་སགོས་འཚེར་བ་འ་འཚེར་ལ། །འབགོ་གྱི་མཚེར་

ས་མ་མཚེར་ཡྱིན། །
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སྦློང་ཚན་།

དང་པོ།	མྲིང་ཚིག་དང་བ་ཚིག་གང་མང་ཟུར་འདོན་གྲིས།

གཉྲིས་པ།	དཔོད་བྲིས་གང་མང་གཏོང་དགོས།

གསུམ་པ།	ཡང་ཡང་བཀགས་ཏྱེ་ངག་ལ་བང་བར་གྲིས།

བག་དམར་མཆོང་ལུང་ཁྱུང་གྱི་རོང་། །སྟེང་ན་ལྷོ་སྤྱིན་ཁོར་མ་ཁོར། །

འགོ་ན་གཙང་ཆབ་ག་མ་གྱུ། །བར་ན་རྒོད་པོ་ལང་མ་ལྱིང་། །

རྩྱི་ཤྱིང་སྣ་ཚོགས་བན་མ་བུན། །ལྗོན་ཤྱིང་གར་སྟབས་ཤྱིགས་སེ་ཤྱིགས། །

བུང་བ་གླུ་ལེན་ཁོ་རོ་རོ། །མེ་ཏོག་དྲྱི་ངད་ཆྱི་ལྱི་ལྱི། །

བྱ་རྣམས་སྐད་སན་ཀྱུ་རུ་རུ། །དེ་འདྲའྱི་བག་དམར་མཆོང་ལུང་ན། །

བྱ་དང་བྱེའུ་གཤོག་རྩལ་སྦོང་། །སྤ་དང་སྤེའུ་ཡང་རྩལ་སྦོང་། །

རྱི་དྭགས་སྣ་ཚོགས་བང་རྩལ་སྦོང་། །
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༢༥. མཐུན་པ་སྤུན་བཞི།

བྱ་སེག་པ་དང་། རྱི་བོང་། སྤེའུ། གང་ཆེན་བཅས་ལ་མཐུན་པ་སྤུན་

བཞྱི་ཟེར། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་བཞྱི་པོ་དེ་དག་བསམ་བོ་དང་སྤྱོད་

ལམ་ཤྱིན་ཏུ་མཐུན་པའྱི་གྲོགས་པོ་སྤུན་མཆེད་ལྟ་བུ་ཡྱིན།

སློབ་ཚན་  ༢༥
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ཉྱིན་ཞྱིག གྲོགས་པོ་བཞྱི་པོས་རྒན་བཀུར་གཞོན་སྐྱོང་བྱ་ཆེད། རྒན་

གཞོན་གྱི་གོ་རྱིམ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་རེད། དེ་ཡང་གང་པོ་ཆེས། ང་ས་

འདྱིར་ཐོག་མར་སླེབས་དུས། ཤྱིང་ནྱཱ་གྲོ་དྷ་འདྱི་ངའྱི་ལུས་པོ་དང་མཉམ་པ་

ཞྱིག་འདུག་ཟེར། སྤེའུས། དང་པོར་ཤྱིང་འདྱི་ངའྱི་ལུས་ཚད་ཙམ་འདུག་ཟེར། 

རྱི་བོང་ན་རེ། ཤྱིང་འདྱི་ལོ་མ་གཉྱིས་ལས་མེད་པའྱི་ཚེ། ངས་འདྱིའྱི་སྟེང་གྱི་

ཟྱིལ་པ་བལྡགས་མོང་ཟེར། བྱ་སེག་པས། ངས་ཤྱིང་འདྱིའྱི་ས་བོན་སྟེང་བྱ་

བྲུན་བཏང་ནས་སྐྱེས་པ་ཡྱིན་ཞེས་སྨྲས་པས། རྒན་ཤོས་བྱ་སེག་པ་དང་། དེའྱི་

འགོ་རྱི་བོང་། དེ་ནས་སྤེའུ། གཞོན་ཤོས་གང་པོ་ཆེ་ཡྱིན་པ་ཤེས་པ་རེད།

དེ་ནས་ཁོང་ཚོས་

རྒན་གཞོན་གོ་རྱིམ་ལྟར་

གུས་ཞབས་དང་། ཞེ་ས་

བྱས། ལམ་ལ་འགྲོ་བའྱི་ཚེ་གང་པོ་ཆེས་

སྤེའུ་དང་། སྤེའུས་རྱི་བོང་། རྱི་
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བངོ་གྱིས་བྱ་སེག་པ་བཏེགས་ནས་འཁེར་བ་སགོས་གུས་བཀུར་ཡང་བྱས་སོ། །

དེ་ནས་བྱ་སེག་པས་སྨྲས་པ། ད་ནས་བཟུང་ང་ཚོས་འབུ་སྱིན་དང་

སོག་ཆགས་རྱིགས་མྱི་གསོད་པ་དང་། རྐུ་མྱི་བྱེད། ལོག་གཡེམ་མྱི་བྱ། རྫུན་མྱི་

བཤད། ཆང་མྱི་འཐུང་། ཞེས་བསླབ་པའྱི་གཞྱི་ལྔ་ལ་སྤྱོད་པར་ཁས་བངས་སོ། །

དེ་བཞྱིན་དུ་སེག་པས་བྱའྱི་རྱིགས་ཐམས་ཅད་དང་། རྱི་བོང་གྱིས་

རྱི་བོང་རྱིགས་དང་། སྤེའུས་སྤེའུའྱི་རྱིགས་རྣམས། གང་པོ་ཆེས་གང་ཆེན་

གྱི་རྱིགས་དང་། སྟག སེངེ། ཝ་མོ་སོགས་ཐམས་ཅད་བསླབ་པའྱི་གཞྱི་ལྔ་ལ་

བཀོད་པས། ཡུལ་དེའྱི་གཅན་གཟན་དང་། རྱི་དྭགས། འདབ་ཆགས་སོགས་

དུད་འགྲོ་རྣམས་མཛའ་མཐུན་བག་ཕེབས་ངང་གནས་ཤྱིང་། དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་ཡུལ་དེར་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་པ་དང་། ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་པ་

སོགས་བཀྲ་ཤྱིས་ཤྱིང་བདེ་སྐྱྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱུང་བ་རེད།

ཚུལ་དེ་དྲང་སོང་མངོན་ཤེས་ཅན་ཞྱིག་གྱིས་མཁེན་ཏེ། ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་

པོ་དང་། བོན་པོའྱི་ཚོགས། གྲོང་གྱི་མྱི་མང་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ་དངོས་སུ་

བསྟན་པས། ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་ཞྱིང་རེས་སུ་ཡྱི་རང་སྟེ། དེ་དག་གྱིས་ཀང་

སོག་གཅོད་དང་།  མ་བྱྱིན་ལེན། འདོད་ལོག རྫུན་ཚིག མོས་བྱེད་བཅས་
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སངས་པས་ཀུན་ལ་བདེ་སྐྱྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱུང་ངོ་། །

གླུ་གཞས།

དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཡྱིན་ཡང་། །

དམ་ཚིག་མྱིག་ལྟར་བསྲུང་ན། །

པདྨ་དཀར་པོ་ཇྱི་བཞྱིན། །

དྲྱི་ཞྱིམ་རྒྱང་དུ་ཁབ་ཡོང་། །

རྒན་བཀུར་གཞོན་སྐྱོང་བྱས་ཏེ། །

མྱིག་དཔེ་བཟང་པོ་བསྟན་བྱུང་། །

བསླབ་པའྱི་གཞྱི་ལྔར་བསྟེན་ནས། །

ཡུལ་ལུང་བདེ་ལ་བཀོད་སོང་། །
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གཏམ་དཔེ།

གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གྲོགས། རྒན་བཀུར་གཞོན་སྐྱོང་བྱས་ན། མྱི་སྨོན་

རང་སྐྱྱིད། ཟེར་བའྱི་དཔེ་ལྟར། རང་ལས་རྒན་པར་གུས་བཀུར་

དང་། གཞོན་པར་བྱམས་སྐྱོང་བྱས་ཏེ། སློབ་གྲོགས་ཕན་ཚུན་དབར་མཛའ་

མཐུན་མྱིག་ལྟོས་ཡར་འདྲེན་བྱས་ན། རང་ཉྱིད་ཙམ་མ་ཟད། ཡུལ་ལའང་བདེ་

སྐྱྱིད་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །

སྦློང་ཚན་།

དང་པོ།	དཔོད་བྲིས་གཏོང་དགོས།

མཐུན་པ་སྤུན་བཞྱི། རྒན་བཀུར་གཞོན་སྐྱོང་། དམ་ཚིག་བརྩྱི་སྲུང་། 

གོ་རྱིམ་བརྟག་དཔྱད། མཛའ་མཐུན་བག་ཕེབས། ཡུལ་ལུང་བདེར་བཀོད། 

བདེ་སྐྱྱིད་ཕུན་ཚོགས། བསླབ་པའྱི་གཞྱི་ལྔ། རེས་སུ་ཡྱི་རང་།
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གཉྲིས་པ།	མཐུན་སྦོར་གྲིས།

གཡོན། གཡས།

འདོད་ལོག་སོང་བ། སོག་ཆགས་རྱིགས་མྱི་གསོད་པ།

རྫུན་ཚིག་སོང་བ། གནང་བ་མ་ཐོབ་པའྱི་དངོས་པོ་ལ་མྱི་སྤྱོད་པ།

མོས་འགྱུར་རྱིགས་སོང་བ། བགྲོད་བྱ་མ་ཡྱིན་པ་མྱི་སྤྱོད་པ།

སོག་གཅོད་སོང་བ། བདེན་པའྱི་ཚིག་དུས་སུ་སྨྲ་བ།

མ་བྱྱིན་ལེན་སོང་བ། མོས་རས་ལ་མྱི་སྤྱོད་པ།

གསུམ་པ།	དྲི་བར་ལན་བྲིས།

༡. མཐུན་པ་སྤུན་བཞྱི་གང་དང་གང་ཡྱིན་ནམ།

༢. བསླབ་པའྱི་གཞྱི་ལྔ་གང་དང་གང་ཡྱིན་ནམ།

༣. མཐུན་པ་སྤུན་བཞྱིས་རྒན་གཞོན་ཇྱི་ལྟར་ཤེས་སམ།

༤. གཞོན་པས་རྒན་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བཀུར་འདུག་གམ།

༥. བསླབ་པའྱི་གཞྱི་ལྔ་ཉམས་སུ་བངས་ན་ཕན་ཡོན་གང་ཡོད་དམ།
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བཞྲི་པ།	བྱེད་སོ།

དགེ་རྒན་གྱིས་སློབ་མ་རྣམས་དགོན་པ་ལ་ཁྱིད་དེ། སྟོན་པའྱི་རྣམ་

ཐར་དང་། མཐུན་པ་སྤུན་བཞྱི། སྱིད་པའྱི་འཁོར་ལོ། རྒྱལ་ཆེན་

རྱིགས་བཞྱི། ཨ་ཙ་ར་གང་འཁྱིད།  སོག་པོ་སྟག་འཁྱིད་སོགས་ངོ་

སྤོད་བྱེད་དགོས།

ལྔ་པ།	བཀགས་ཏྱེ་བསམ་གཞྲིག་གྲིས།

རྒྱུ་དང་དབང་ཆ་མེད་ན་ངོ་ཚ་མྱིན། །

བྱམས་དང་སྱིང་རེ་མེད་ན་ངོ་ཚ་ཡྱིན། །

ཁང་པ་སྣུམ་འཁོར་མེད་ན་ངོ་ཚ་མྱིན། །

ལས་དང་རྒྱུ་འབས་མེད་ན་ངོ་ཚ་ཡྱིན། །

རྒྱ་ཡྱིག་ཨྱིན་ཡྱིག་མ་ཤེས་ངོ་ཚ་མྱིན། །

རང་གྱི་སྐད་ཡྱིག་མ་ཤེས་ངོ་ཚ་ཡྱིན། །
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ཟུར་བཀློད།

ལེགས་བཤད་ལློན་དབང་།

(བོ་འཛིན་གྱིས།)

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་

པོ་མདོར་བསྡུས་བཤད་པར་བྱ། །དབྱངས་ཀྱི་བྱ་བ་གསལ་བོ་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་འ།ོ །རོ་ལོ་སོ་ཏོ་སླར་བསྡུ་སྟེ། །རོགས་ཚིག་ཟླ་སྡུད་ཅེས་ཀང་བྱ། །དྲག་

ཡདོ་ཏ་ོ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་
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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། །སོྦར་ཚུལ་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་སྦོར། །ནྱི་ནྱི་དགར་དང་བརྣན་པའྱི་སྒ། །དང་ནྱི་སྡུད་

འབྱེད་རྒྱུ་མཚན་དང༌། །ཚེ་སྐབས་གདམས་ངག་ལྔ་ལ་འཇུག །མྱིང་གྱི་ཐོག་
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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་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་འ་ོཤེ་ན་འཐོབ། །འོན་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་རོགས། །ཚིགས་བཅད་ག་མཐར་ཆྱིག་ཤད་བྱ། །རོགས་ཚིག་

མཐའ་ཅན་ལྷུག་པ་དང༌། །ཚིགས་བཅད་རྐང་མཐར་ཉྱིས་ཤད་འཐོབ། །དོན་
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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་ལྗོན་

པའྱི་དབང་པོ་འདྱི། །དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའྱི་རོ་རེས་སེལ། །


