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ཆེད་བརྱོད།

སྤི་ནྱོར་ྋགྱོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྱོན་ཆེན་པྱོའི་བཀའ་སླྱོབ་སྔ་རེས་ཀི་དགྱོངས་དྱོན་

བཞིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཞི་རིམ་སླྱོབ་གྲྭའི་སླྱོབ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་

ཆུང་རིམ་འཛུགས་ཀིས་སླྱོབ་དེབ་ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཡང་ཡང་བས་ཡྱོད་ཁྱོངས་ནས་

གཞི་རིམ་བར་མ་དང་གྱོང་མ་གཉིས་ཀི་རིགས་ལམ་དང་ནང་ཆྱོས་སླྱོབ་དེབ་འདི་ནི།  

བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགྱོངས་དྱོན་བཞིན་གཏན་ལ་

ཕབ་པའི་གཞི་རིམ་བར་མ་དང་།  གྱོང་མ་གཉིས་ཀི་རིགས་ལམ་དང་ནང་ཆྱོས་བསླབ་

གཞིའི་རྩ་འཛིན་གཞིར་བཟུང་སྟེ།  གཞི་རིམ་སླྱོབ་གྲྭའི་ཆྱོས་དགེ་རྣམས་ཀི་བསམ་

འཆར་བསྡུ་ལེན་དང་།  འདས་པའི་སླྱོབ་དེབ་ཕྱོགས་བསྱོམས་ལས་ལེགས་ཆ་བསྡུ་ལེན་

ཐྱོག  དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་རྱོང་པྱོ་བྱོ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་ལ་འབྱོད་བསྐུལ་

གིས་རྩྱོམ་སྒིག་བས་ཤིང།  རྩྱོམ་སྒིག་པ་དང་།  རིགས་ལམ་དང་ནང་ཆྱོས་སླྱོབ་དེབ་

བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀིས།  གཙོ་བྱོ་བྱོད་མིའི་སླྱོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ད་

ལྟའི་སླྱོབ་སྦྱོང་དང་སླྱོབ་ཁིད་ཀི་དགྱོས་མཁྱོར་དམིགས་ཏེ་གཏན་འབེབས་བས།

དེ་སྔྱོན་སྐད་ཡིག་དང་།  རྒྱལ་རབས་ཆྱོས་འབྱུང་།  ནང་ཆྱོས་རིགས་ལམ་ཞེས་བྱོད་
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ཡིག་སླྱོབ་དེབ་ཀི་ངྱོ་བྱོར་བཞག་ཡྱོད་ཀང་།  ད་རེས་འདི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱལ་

རབས་ཆྱོས་འབྱུང་གི་ནང་དྱོན་རྣམས་སྤི་ཚོགས་ཚན་རིག་སླྱོབ་དེབ་ཀི་སྒྱོམ་གཞིའི་

ནང་བཅུག་པ་དང། ནང་ཆྱོས་དང་རིགས་ལམ་གཉིས་ཟུར་བཏྱོན་གིས་ལེགས་སྒིག་

བས་ཡྱོད།  ལྷག་པར་ནང་ཆྱོས་སླྱོབ་ཚན་ཁྱོངས་སུ་འཛིན་རིམ་སྱོ་སྱོའི་ནང་སླྱོབ་མའི་

བྱོ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏྱོད་ཐབས་དང་ཉམས་ལེན་གི་རིམ་པ་གསལ་རྱོགས་སླད།  འཛིན་

རིམ་སྱོ་སྱོའི་སླྱོབ་ཚན་གི་མཇུག་ཏུ་སྱོམ་གི་སླྱོབ་ཚན་ཟུར་འཇྱོག་ཞུས་ཡྱོད་པ་བཞིན་

ཆྱོས་དགེ་རྣམས་ནས་སླྱོབ་ཁིད་དམ་དྱོན་གནང་གལ།

རིགས་ལམ་དང་ནང་ཆྱོས་ཀི་སླྱོབ་ཁིད་དེ་ཆྱོས་དགེ་རྣམ་པས་ཐུགས་འགན་རྐང་

བཞེས་ཀིས་བྱོད་ཡིག་སླྱོབ་དེབ་ལས་ལྱོགས་སུ་བཀར་ཏེ།  བདུན་རེར་ཚོགས་ཐུན་

གཉིས་ལས་མི་ཉུང་བ་ཆག་མེད་བཀྱོད་སྒིག་ཐྱོག  དུས་རྒྱུན་སླྱོབ་གྲྭའི་སྔ་དགྱོང་གི་

ཞལ་འདྱོན་སྱོགས་དུས་ཚོད་ནམ་ཡྱོད་བེད་སྤད་ནས་རིགས་ལམ་དང་ནང་ཆྱོས་སྦྱོང་

བརར་ཐད་ཁ་ཡྱོད་ལག་ཡྱོད་ཀི་གྲུབ་འབས་སྔར་ལྷག་ཐྱོན་པར་འབད་འབུངས་བས་ཏེ། 

སྤི་ནྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་ཆེན་པྱོ་མཆྱོག་དང་།  བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་

དགྱོངས་གཞི་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་དགྱོས་རྒྱུའི་འབྱོད་བསྐུལ་ཤུགས་ཆེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ནས།  ཕི་ལྱོ་༢༠༡༥  ཟླ་༡༠  ཚེས་༡༧  ཉིན།
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སྔྱོན་གེང༌།

སླྱོབ་གྲྭ་ཁག་ནི།  སླྱོབ་ཕྲུག་ཚོའི་ཤེས་ཡྱོན་དང་ཀུན་སྤྱོད་ཀི་གཞི་འཛུགས་ས་དང་།  ཕ་མ་

དང་ལུང་པ།  མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རེ་བའི་མིག་འབུར་གཏྱོད་སའི་དམིགས་རེན་

ཉག་གཅིག་དེ་ཡིན།  སླྱོབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་དང་སླྱོབ་གྲྱོགས།  བསླབ་གཞི་དང་སླྱོབ་ཁིད་

བེད་ཐབས་སྱོགས་ནི།  ཡང་དག་པའི་ཚན་རིག་གི་འགྲྱོས་དང་མཐུན་པ་དང་།  སྱོལ་རྒྱུན་

གི་ལམ་ལུགས་བཟང་པྱོ་དག་དང་ཁ་འབལ་ཐབས་མེད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།  ཡུལ་དུས་

གནས་བབ་ལ་དཔག་པའི་ཤེས་ཡྱོན་གྱོ་རྱོགས་ཀི་ཉམས་མྱོང་དང་སྦེལ་ཏེ།  དུས་ཚོད་ལ་

གཅེས་སྤྲས་དང་།  སླྱོབ་མའི་ལུས་སེམས་ཀི་འཚར་ལྱོངས་ལ་བདག་གཅེས་གཟབ་ནན་

ཐྱོག  ཆ་ཚང་ལ་ཞིབ་ཚགས་པྱོའི་ངང་སླྱོབ་ཕྲུག་ཚོའི་བསམ་བྱོའི་དཔལ་ཡྱོན་ཡར་རྒྱས་

སུ་འགྲྱོ་རྒྱུར་སྱོ་ཀུན་ནས་འབད་པ་བ་རྒྱུ་དེ་དུས་བབ་ཀི་དགྱོས་མཁྱོ་དང་འཚམས་པ་ཞིག་

ཡིན།

བྱོད་ཀི་ཁིམ་མཚེས་རྒྱ་གར་གི་གནའ་བྱོའི་ཤེས་ཡྱོན་གཏིང་ཟབ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་དེ་ཚོ་ཆྱོས་

རྒྱལ་བཀའ་དིན་ཅན་ཚོས་ཁུར་ལེན་གིས་མཐུན་རྐེན་སྦར་བ་ལ་བརེན་ནས་ལྱོ་པཎ་

དག་གིས་བྱོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ཐྱོག་ཆད་ལྷག་མེད་པར་བསྒྱུར་ཅིང་།  འཆད་ཉན་གིས་

ཀང་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་འཕིན་ལས་གང་སར་རྒྱས་པར་བརེན།  ད་ལྟའི་ཆར་བྱོད་བརྒྱུད་

ནང་བསྟན་སྤི་དང་།  ལྷག་པར་དུ་ཐལ་དང་ཕིར་གི་སྐད་ཡིག་ལ་བརེན་པའི་ཚད་མའི་

གཞུང་ལུགས་ལས་བྱུང་བའི་རིགས་ལམ་འདི་ནི།  འཛམ་གིང་གི་སྤི་ནྱོར་དང་།  བྱོད་

ཀི་ཁད་ནྱོར་ཞིག་ཏུ་ཀུན་གིས་ངྱོས་འཛིན་བེད་བཞིན་ཡྱོད།
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ཕི་ལྱོ་༢༠༠༡  ལྱོའི་དཔིད་ཆྱོས་ཆེན་མྱོའི་སྐབས།  སྤི་ནྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་

ཆེན་པྱོ་མཆྱོག་ནས་བཀའ་ནན་གནང་གསལ་ལ།  ང་ཚོ་ཚང་མས་ནང་པའི་གཞུང་

ཆེན་པྱོར་སླྱོབ་སྦྱོང་བས་ནས་ཤེས་པར་བ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པྱོ་ཡིན།  དད་པ་བས་

པ་ཡག་པྱོ་རེད་དེ།  དེ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམས་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྱོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་

པ་ཐྱོབ་པ་ཞིག་དགྱོས།  དེ་ཡྱོང་བར་རིགས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྱོ་

རེད།  ངས་དྲུག་ཅུ་རྩ་གྲངས་ནས་སླྱོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རིགས་ལམ་སླྱོབ་དགྱོས་སྐྱོར་མང་པྱོ་

བཤད་ཡྱོད་ཀང་དེ་ཙམ་ལག་ལེན་དུ་འཁེལ་མེད།  དེ་དུས་ནས་མགྱོ་ཡག་པྱོ་བརྩམས་

ཡྱོད་ན།  ད་ཚོད་གང་འཚམས་ནུས་པ་ཞིག་ཐྱོན་ཡྱོད་ཀི་རེད།  དེ་མ་བྱུང་བ་རེད།  བ་

ཐབས་བལ་ཞེས་གསུངས་ཡྱོད།

ཕི་ལྱོ་༢༠༠༤  ཟླ་༩  ནང་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་སྤི་འཐུས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའི་ཐྱོག་

སྤི་མྱོས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞི་རིམ་གི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་

བྱུས་ཀི་དྱོན་ཚན་བརྒྱད་པའི་ནང་གསེས་༢  པར།  ཤེས་བའི་གནས་གང་ལའང་གཞན་

ཟེར་རེས་འབངས་མ་ཡིན་པར་རང་སྟྱོབས་ཀིས་བརག་དཔད་དང་ཞིབ་འཇུག་བེད་པའི་

ནུས་པ་རིགས་ལམ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པས།  ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་གཞི་རིམ་གྱོང་

མ་བར་རྩལ་དུ་བཏྱོན་ཏེ་བསླབ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཤྱོས་ཤིག་ལ་ངྱོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།  ཞེས་གསལ་

ཡྱོད།

ཉེ་བའི་ལྱོ་ཤས་གྱོང་ནས་བྱོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀར་དམངས་ཁྱོད་དང་སླྱོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་

ཚད་མ་རིག་པའི་རིགས་ལམ་སྦྱོང་རྒྱུར་དང་དྱོད་ཆེ་རུ་ཕིན་པ་དང་བསྟུན།  སླྱོབ་གྲྭའི་

ལམ་སྱོལ་དང་མཐུན་པའི་སླྱོབ་དེབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་བཟྱོ་རྒྱུ་ཁ་ཚ་དགྱོས་གཏུགས་སུ་

གྱུར་ཡྱོད།
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གང་ལྟར་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་གི་རིགས་ལམ་འདི་ནི།  མངྱོན་པ་གྱོང་འྱོག་དང་ཕར་

ཚད།  དབུ་མ་སྱོགས་གང་སྦང་ན་ཡང་སྔྱོན་འགྲྱོ་ལྟ་བུར་མེད་ཐབས་མེད་པ་དང་།  འདིའི་

ནང་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་ཚན་རིག་གི་རྣམ་གཞག་ཕྱུག་པྱོ་ཡྱོད་པ།  ལྷག་པར་དུ་

རིགས་ལམ་འདི་སྦངས་ཏེ་སླྱོབ་ཚན་སྱོ་སྱོའི་རང་ལུགས་གང་ཡིན་བྱོ་ལ་འཛིན་པ་དང་།  

ཁབ་མ་ཁབ་དང་མུ་གསུམ་མུ་བཞི།  འགལ་བ་དང་དྱོན་གཅིག་ཡིན་མིན་སྱོགས་རིགས་

པའི་འགྲྱོས་ཤེས་ན།  རིགས་པ་འདིས་བྱོ་སྱོ་ཕེ་སྟེ་སྤིར་བཏང་གི་ཤེས་བའི་རྣམ་གཞག་

དག་ལ་འཇུག་པ་དང་།  ཡང་ན་འཆད་རྩྱོད་རྩྱོམ་གསུམ་གང་ལ་ཞུགས་ན་ཡང་ཞིབ་ཆ་

དང་འཛིན་མཚམས་སྱོགས་བསམ་བྱོའི་རྣྱོ་ངར་དང་མྱུར་ཁད།  ཟབ་གསལ་དང་ཁྱོང་

དཀེལ་ཡངས་པར་འགྱུར་བ་སྱོགས་མིག་མཐྱོང་ལག་ཟིན་གི་དགེ་མཚན་མ་འད་བ་མང་

པྱོ་ཡྱོད་པ་དང་།  མིས་བཤད་པ་དང་རང་གིས་མི་ལ་བཤད་པའི་ཚེ་ཡང་རིགས་པའམ་

རྱོག་དཔྱོད་ཀི་རེས་སུ་ཞུགས་ནས་བང་དྱོར་བེད་པ་ཞིག་ཅིས་ཀང་འྱོང་བར་ངེས།  ༸གྱོང་

ས་མཆྱོག་གིས།  “རགས་བསལ་གཏྱོང་བའི་རིགས་ལམ་ནི།  བྱོ་གྲྱོས་ཀི་རྣམ་དཔྱོད་གྱོང་

ནས་གྱོང་དུ་སེལ་ཞིང་།  རིག་པ་མྱུར་པྱོ་ཡྱོང་བའི་ཐམས་ལམ་ཞིག་ཡིན།  ཤེས་བའི་སེ་

ཚན་གང་དང་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་།  དེ་དག་མཐའ་ཆྱོད་པ་ཤེས་རྒྱུ་དང་།  རང་གི་བསམ་

བྱོ་གྲུང་ཤ་དྱོད་དུ་འགྲྱོ་བ་བཅས་ལ་ཁད་པར་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད།  དེས་ན་རིགས་ལམ་གི་ཐྱོག་

ནས་འདི་ཡིན་ན།  དེ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་དང་།  དེ་ཡིན་ན།  འདི་ཡིན་དགྱོས་ཞེས་པའི་

མུ་གསུམ་མུ་བཞི་དང་།  འགལ་བ་དྱོན་གཅིག་གི་སྐྱོར་རྣམས་སླྱོབ་ཚན་ཚང་མའི་ནང་

འགྲྱོ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡྱོང་ཞིང་།  དེ་ལྟར་བྱུང་ན་སླྱོབ་ཚན་དེ་ཞིབ་ཚགས་ཤེས་རྒྱུ་སྱོགས་ལ་

ཁད་པར་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད་”  ཅེས་གསུངས།  རིགས་ལམ་སླྱོབ་སྐབས་དགེ་རྒན་གིས་སླྱོབ་མ་

ཚོར་རང་ལུགས་བྱོར་ཟིན་བཅུག་རེས།  སྦྱོང་ཚན་ནང་གི་མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ་དང་

སྦགས་ཏེ་གཞུང་ཚན་སྱོ་སྱོའི་སྤི་དྱོན་ར་སྤྲྱོད་གསལ་བྱོ་གནང་དགྱོས་པ་དང་།  དེ་ནས་
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གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་།  རྩྱོད་པ་སྱོང་བ་གཉིས་ཡིག་ཐྱོག་ནས་བསླབ་ཀང་ཆྱོག་ལ།  

ཡང་ན་ངག་ཐྱོག་ནས་ཁ་བསླབ་གནང་ཡང་རུང་།  སླྱོབ་དེབ་གཅིག་པུ་གཙོ་བྱོར་འཛིན་

མི་དགྱོས་པར་སླྱོབ་གྲྭ་སྱོ་སྱོའི་གནས་བབ་ལ་གཞིགས་པའི་བརྐངས་བསྐུམས་ཀང་གནང་

འྱོས་གནང་རྒྱུ་དང་།  རིགས་ལམ་ཡིག་ཚད་ཀང་བབ་བསྟུན་གིས་དྱོན་གནད་ཚང་བའི་

རྒྱུགས་གཞི་བཟྱོ་རྒྱུ་ལས་བསླབ་གཞིའི་ཚིག་ཟིན་ལྟར་མིན་ཀང་ཆྱོག་པ་བ་རྒྱུ།  རིགས་

ལམ་དགེ་རྒན་ནས་དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་གིས་སླྱོབ་ཕྲུག་ཚོར་རིགས་ལམ་སྦྱོང་བའི་

འདུན་པ་དང་དྱོ་དབིངས་འཕེལ་ཐབས་བབ་བསྟུན་གིས་ཕག་བཞེས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེ།

དེ་སྔྱོན་ཕྱྭ་པ་ཆྱོས་སེང་སྱོགས་ཀི་སྐབས་སུ།  རིགས་ལམ་སླྱོབ་རྒྱུའི་རྨང་གཞིའི་བྱོད་ཀི་

སྐད་ཡིག་དང་ཁྱོར་ཡུག་གི་མཐུན་རྐེན་སྱོགས་ཕྱོགས་གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་ད་ལྟའི་གནས་

བབ་ལས་ལྡབ་ལྱོག་གིས་སྐྱྱོ་བྱོ་ཡྱོད་ངེས་ནའང་ཁྱོང་ཚོའི་སྐུ་ངལ་བསྐྱྱོན་པའི་གྲུབ་འབས་

ལས།  ལྱོ་ངྱོ་བརྒྱ་ཕག་མང་པྱོར་བྱོད་ཀི་རི་སུལ་ཚུན་ཆད་དུ་རིགས་ལམ་རྩྱོད་པའི་སྒ་

དབངས་བར་མེད་དུ་བསྒགས་དང་སྒྱོག་རྒྱུ་བྱུང་བ་འདིས་ང་ཚོའི་མི་རབས་འདིར་ངར་

ཤུགས་སླྱོང་བའི་དན་སྐུལ་ཞིག་ཅི་ལ་མི་བེད།

ད་ལྟའི་ཆར་དེ་ལས་ལྡྱོག་སྟེ་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་མཐུན་རྐེན་འཛོམས་པྱོ་ཡྱོད་པའི་

སྐབས་འདིར་ཤུགས་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་གྲུབ་འབས་ཆེན་པྱོ་ཞིག་མི་ཐྱོན་པ་ག་ལ་སིད།  

ཆྱོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀི་རིགས་ལམ་གང་དུ་དར་སའི་དགྱོན་སེ་དང་།  ཆྱོས་བརྒྱུད་

ཁག་ལ་སྤུས་དག་ཅིང་གྲངས་མང་བའི་མཁས་པ་དབར་གི་ཆུ་བྱོ་བཞིན་རྒྱས་པའང་།  

རིགས་པའི་སྱོ་འབེད་རིགས་ལམ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་སླྱོབ་གཉེར་གི་འཕྲུལ་འདེགས་

ཡིན་པ་སྱོས་མ་དགྱོས་ཤིང་།

ནང་དྱོན་རིག་པ་ནི།  ལྟ་གྲུབ་དང་།  ཚན་རིག  ཉམས་ལེན་གང་ཅིའི་ཆ་ནས་ཀང་
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གཏིང་ཟབ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་སྱོས་མ་དགྱོས་ཤིང་།  དུས་རབས་བདུན་པའི་

ནང་ནས་བཟུང་བྱོད་གངས་ཅན་གི་ལྱོངས་སུ་སྐྱེ་འགྲྱོ་སྤི་དང་བེ་བག་གི་དགྱོས་མཁྱོའི་

གནས་བབ་འྱོག་ཆྱོས་རྒྱལ་བཀའ་དིན་ཅན་ཚོས་མཐུན་རྐེན་སྦར་བ་ལ་བརེན་ནས་

འཕགས་བྱོད་ཀི་མཁས་གྲུབ་སྤི་དང་།  རིས་མེད་ཀི་ལྱོ་ཙཱ་བ་དང་པཎ་གྲུབ་དག་གིས་

བྱོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ཐྱོག་བསྒྱུར་ཅིང་། འཆད་ཉན་གིས་ཀང་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ།  ཆྱོས་

བརྒྱུད་ཆེན་པྱོ་དག་གི་བསྟན་འཛིན་གི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་

ཀི་དར་སེལ་བཏང་།  བར་ལམ་ཁིམ་མཚེས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བྱོད་ཡུལ་གི་ཆྱོས་

སེ་སྟྱོང་ཕག་དྲུག་ལྷག་རྩ་མེད་དུ་བཏང་བ་ལ་བརེན་ཉམས་ཉེས་ཆེན་པྱོ་བྱུང་ཡྱོད་

ནའང་། སྤི་ནྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པྱོ་

མཆྱོག་གི་རླབས་ཆེན་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀི་མཛད་འཕིན་སྤི་དང་རིས་མེད་ཆྱོས་བརྒྱུད་

ཁག་གི་དབུ་ཁིད་བ་ཆེན་རྣམ་པས་དབུས་བསྟན་འཛིན་གི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་དང་

བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འབད་རྩྱོལ་ལ་བརེན་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་བྱོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་ནི། འཇིག་རེན་སྤིའི་དགྱོས་མཁྱོ་ལྟར་འཛམ་གིང་ཁྱོན་ཡྱོངས་ཀི་བསམ་བྱོ་དང་

ཀུན་སྤྱོད་ལ་སྤི་སན་གི་རིག་གཞུང་གལ་ཆེན་ཞིག་ཆགས་ཡྱོད། 

སྤིར་སླྱོབ་ཕྲུག་ཚོའི་བསླབ་གཞི་བཟྱོ་སྒིག་བ་རྒྱུ་ནི་ལས་སླ་བྱོ་ཞིག་མིན།  སླྱོབ་མའི་བྱོ་ཁ་

དང་འཚམ་པའི་ཐ་སྙད་བེད་སྤྱོད་གཏྱོང་ཕྱོགས་དང་།  སླྱོབ་དེབ་ཀི་སྒྱོམ་གཞི་སྤི་ཡྱོངས་

དང་།  སླྱོབ་ཚན་སྱོ་སྱོའི་ནང་ཡིག་ཚོགས་མང་ཉུང་དང་བསྟུན་ཏེ་ཤེས་དགྱོས་ངེས་ཀི་

དྱོན་གནད་ཆ་ཚང་ཞིང་སྟབས་བདེར་ཤེས་སུ་འཇུག་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བསྟེན་པ།  ལྷག་

པར་དུ་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགྱོངས་དྱོན་གཞི་ལ་བཞག་སྟེ།  འཛིན་རིམ་སྱོ་སྱོར་ལྱོ་

གཅིག་གི་རིགས་ལམ་དང་ནང་ཆྱོས་སླྱོབ་ཐུན་ག་ཚོད་ཡྱོད་པ་དང་།  ཟླ་བ་རེ་དང་བདུན་

ཕག་རེར་སླྱོབ་ཚན་སྦང་བའི་དུས་ཁྱོམ་ཅི་ཡྱོད་སྱོགས་སླྱོབ་གྲྭའི་ར་སྐྱོར་ནང་གི་དྱོན་
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དངྱོས་དང་འཚམས་པར་སྦྱོང་ཚན་འཇྱོག་རྒྱུ་སྱོགས་ཕྱོགས་དང་སྱོ་ཀུན་ནས་བསམ་བྱོ་

གཏྱོང་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དྱོན་དངྱོས་ལ་ཁ་ཕྱོགས་རྒྱུའི་གནད་འགག་མང་པྱོ་ཞིག་ཡྱོད་

པ་སྱོས་ཅི་ལ་དགྱོས།

སྤི་ནྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་ཆེན་པྱོ་མཆྱོག་གིས་དེ་སྔྱོན་ནས་མ་འྱོངས་མངྱོན་

གཟིགས་ཀིས་སླྱོབ་གྲྭ་ཁག་དང་མང་ཚོགས་ནང་།  ནང་ཆྱོས་དང་ཚད་མའི་རིགས་

ལམ་གི་གྱོ་རྱོགས་སེལ་དགྱོས་སྐྱོར་ཡང་དང་བསྐྱར་དུ་བཀའ་ནན་གནང་བཞིན་པའི་

མདུན་རྒྱབ་གཡས་གཡྱོན་གི་གནས་སྟངས་མང་པྱོ་ཞིག་ལ་ཚོར་ཤེས་ཟབ་མྱོ་ཡྱོད་ཁར།  

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སླྱོབ་དེབ་འདི་འད་ཞིག་རྩྱོམ་སྒིག་དགྱོས་པའི་

བཀའ་བཟང་སྤི་སྩལ་བྱུང་བ་དང་།  ནམ་རྒྱུན་སྱོ་སྱོའི་བསམ་བྱོའི་ནང་མི་རིགས་ཀི་

སྱོན་རྩ་སླྱོབ་ཕྲུག་ཚོའི་ཤེས་ཡྱོན་ཡར་རྒྱས་སུ་འགྲྱོ་རྒྱུ་གནད་འགག་གལ་ཆེན་ཞིག་

ཏུ་ལྟ་བཞིན་ཡྱོད་པས་མཚམས་སྦར་ཏེ།  ཚད་མའི་གཞུང་གི་རིགས་ལམ་སླྱོབ་དེབ་

འདི་བཞིན་རྩྱོམ་སྒིག་བས་ཤིང་།  མཐའ་དྱོན་རིགས་ལམ་དང་ནང་ཆྱོས་སླྱོབ་ཚན་

བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ལྷན་བསམ་ཞིབ་གྱོ་བསྡུར་ཞུན་

མཐར་བཅད་ཅིང་མཚན་འཁྱོད་ཞུ་དག་པ་རྣམས་ལ་ཡང་སྤན་བསྟར་ཞུས་ཏེ་དགྱོངས་

འཆར་སྡུད་ལེན་ཐྱོག་མཐའ་མའི་གཏན་འབེབས་བས་པའི་དགེ་བས་བརྩེ་བར་འྱོས་

པའི་སླྱོབ་ཕྲུག་ཚོའི་ཟབ་གསལ་མྱུར་གསུམ་གི་ཤེས་རབ་གྱོང་ནས་གྱོང་དུ་འཕེལ་བའི་

སྱོན་འདུན་དང་། དེབ་འདིར་འབེལ་ཡྱོད་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་བ་མེད་དུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་

བཅས་དེབ་འདིའི་རྩྱོམ་སྒིག་པ་དགེ་བཤེས་རྱོང་པྱོ་བྱོ་བཟང་སྙན་གྲགས་ཀིས།  བྱོད་

རྒྱལ་ལྱོ་༢༡༤༢  ཕི་ལྱོ་༢༠༡༥  ཟླ་༡༠  ཚེས་༡༧  ཉིན།



ix

རྩྱོད་པའི་ཉམས་འགྱུར།

༄༅།  །རྩྱོད་པའི་ཐྱོག་མར་དྷིཿ  ཞེས་བརྱོད་པས་མ་རིག་པའི་གཉེན་པྱོ་

བཞིན་ལག་གི་རྣམ་པར་ཤར་བ་༸རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་བིན་

རླབས་ཞུ་བའི་ཚུལ་དུ་ས་བྱོན་ངག་ཏུ་བརྱོད་དེ།  ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཀི་ཆྱོས་

ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་སང་ལ་འཇལ་ཚུལ་

འདི་ལྟར་རྱོ།  །ཞེས་སམ།  ཡང་ན།  རྣམ་འབེད་ཀི་ཤེས་རབ་རྣྱོན་པྱོས་མ་

རིག་པའི་ལྱོག་རྱོག་སེལ་བེད་ཀི་ཐབས་ཇི་ལྟར་འཆད་ན་ཞེས་བྱོ་ལྡན་ལ་

ཉན་པར་བསྐུལ་ནས།  དེའི་རེས་སུ་༸རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་ཕག་

མཚན་གེགས་བམ་དང་རལ་གྲི་མཚོན་བེད་ལག་པ་གཡས་གཡྱོན་གཉིས་

ཕག་གྱོང་གཡས་གཡྱོན་དུ་བརྐངས་ཏེ།  སླར་ཐལ་མྱོ་རེབ་པའི་ཚེ་གསུང་

རབ་ཀི་དྱོན་ལ་སྒྱོ་འདྱོགས་ཆྱོད་པ་དང་།  ཡང་།  གཡས་ཀིས་རྨྱོངས་པའི་

འཁི་ཤིང་གཅྱོད་པའི་རལ་གྲི་ཕག་གྱོང་དུ་འཕར་བ།  གཡྱོན་གིས་ཕས་རྒྱོལ་

ཟིལ་གིས་གནྱོན་པ་དང་།  འགྲྱོ་བ་རྣམས་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྐྱབས་ཀི་སྦིན་

པ་སྟེར་བ་མཚོན་པ་དང་།  རྐང་གཡས་ས་ལ་རབ་བསྣུན་པས།  །ངན་སྱོང་

ཡྱོང་ཡེ་ཡྱོད་མ་གྱུར།  །རྐང་གཡྱོན་ཅུང་ཟད་གེན་བཏེགས་པས།  །ཐམས་ཅད་
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ང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ།  །ཐར་བའི་གནས་སུ་ཕིན་པར་ཤྱོག  །ཅེས་ཕི་རྒྱོལ་གིས་

རྐང་པ་གཡས་ཀིས་ས་ལ་རབ་ཏུ་བསྣུན་པས་ངན་སྱོང་གི་སྱོ་འགྱོག་པ་དང་།  

གཡྱོན་པ་ཅུང་ཟད་གེན་དུ་བཏེགས་པས་འགྲྱོ་ཀུན་ཐར་ལམ་དུ་འདེན་པ་

བསྟན།  ཕག་རྒྱ་ཕྱོགས་སུ་རབ་བསྐྱྱོད་པས།  །བཀྲ་ཤིས་ཕྱོགས་མཐར་རྒྱས་

པར་ཤྱོག  །ཕག་རྒྱ་ནང་དུ་རབ་བཀུག་པས།  །དཔལ་འབྱོར་གཡང་དུ་འདུ་

བར་ཤྱོག  །ཅེས་པས་འཇིག་རེན་དུ་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀིས་ཕློགས་ཀི་གླང་པློ་ལ།།

དངློས་སུ་འདི་རློམས་འདི་ནི་མ་འློངས་དུས།།

འགློ་བ་ཀུན་གི་མིག་ཏུ་འགྱུར་རློ་ཞེས།།

གསུང་གི་གནང་བ་སྩལ་པའང་ཚད་མར་བྱེད།།
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པ་འབྱུང་བའི་སྱོ་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱས་པའི་

ཕིར་ལག་པ་གཉིས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱྱོད་པ་དང་།  ནང་དུ་བཀུག་པས་

ཆྱོས་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐེན་བྱོ་གྲྱོས་ཀི་དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་།  ཆྱོས་

མཐུན་གི་འབྱོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ།  ཆྱོས་མཛད་ཀི་སྐལ་ལྡན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་རྣམས་འདུ་བར་འགྱུར་བ་ཇྱོ་འབྱོམ་ཡབ་སས་ཀིས་ལུང་བསྟན་པ་

ལྟར་ཡིན་པས་རྒྱས་པར་བཀའ་གདམས་གེགས་བམ་ལ་གཟིགས་ན་གསལ་

ཞིང་།    རྩྱོད་པའི་དངྱོས་གཞི་ཕར་ཞྱོག  ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་གི་སྟེང་ནས་

རྒྱུད་ལ་བག་ཆགས་འཇྱོག་ཚུལ་དང་།  རིག་གཞུང་ལ་བ་བ་བེད་ཚུལ་མཐའ་

ཡས་པ་ཡྱོད་དྱོ།  །ཐལ་རེབ་ཀི་མཇུག་ཏུ།  ལག་པ་གཡས་གཡྱོན་གང་འགྲིག་

གིས་འགིང་སྟབས་བེད་པ།  ཁ་ཤྱོམ་ཤགས་འགེད་དང་སྦགས་པའི་གཏམ་

རགས་བསལ་རྒྱན་བེད་དུ་འགྲྱོ་བ་རེ་མ་གཏྱོགས་དངྱོས་ལན་མ་ཡིན་པའི་

སྐད་ཆ་མང་པྱོ་མི་བཤད་པར་རགས་བསལ་ཁབ་གསུམ་གི་ལན་འདེབས་པ།  

རིགས་པའི་གཞུང་ལ་བབས་པ་ན་བགྲྱོ་གེང་བ་དང་།  དམ་བཅའ་བས་རིག་

པ་ཇེ་གྲིམ་དུ་བཏང་སྟེ།  སྐད་ཀི་གཟེངས་ཇེ་མཐྱོ།  རགས་བསལ་དང་ལན་

ཇེ་མྱུར།  ལུང་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་བེད་ཇེ་མང་དུ་གཏྱོང་བ་སྱོགས་རྩྱོད་པ་འཕེལ་

བའི་ཐབས་དང་།  དེ་ཡང་སྔ་རྒྱོལ་གིས་ཚིག་གི་བརྱོད་པ་དག་ཅིང་།  ཚང་ལ་

མ་ནྱོར་བ་གསལ་བའི་སྱོ་ནས་ཕ་རྱོལ་པྱོའི་ཁས་བངས་ཀི་སྟེང་དུ་གནྱོད་པ་

གང་འགྲྱོ་བ་བ་དང་།  གལ་ཏེ་ཕི་རྒྱོལ་ལ་ཁས་བངས་ནང་འགལ་མཐྱོང་བའི་

ཚེ༑  འཁྱོར་གསུམ་དང་།  ཕི་རྒྱོལ་གིས་སྔ་ཕིའི་ཁས་བངས་མི་མཐུན་པར་

རང་ཚིག་སྔ་ཕི་འགལ་འདུར་སྨྲ་བའི་ཚེ།  ལག་པ་གཡས་པའི་རྒྱབ་གཡྱོན་

པའི་མཐུར་དུ་བརབ་སྟེ།  ཚ་ཞེས་ཁྱོད་ཀི་ཁས་ལེན་ཤྱོར་བར་ངྱོ་ཚ་ཞེས་པའི་
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མེད་པའི་བསྡུས་སྦྱོར་གི་སྱོལ་ལེགས་པར་ཕེས་ཤིང་།  གདན་སའི་སླྱོབ་

གཉེར་ལམ་ལུགས་གསར་བཏྱོད་མཛད།  ཕི་ལྱོ་༡༡༦༩  ལྱོར་སྐུ་གཤེགས།  

ཁྱོང་གི་སླྱོབ་མའི་གཙོ་བྱོ་གཙང་ནག་པ་བརྩྱོན་འགྲུས་སེང་གེས་ཀང་སྱོལ་

དེ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་པ་དང་།  དེ་བཞིན་དུ་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གིས་ཀང་

སྱོམ་ཚིག་མཛད།  དེ་དག་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་

མཁས་པ་ཚད་མར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བསྡུས་སྦྱོར་གི་ལེགས་བཤད་ཆེ་

ཆུང་མང་དུ་མཛད་ཅིང་།  མཚན་ཉིད་ཀི་གྲྭ་ཚང་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་བཙུགས་

ཏེ༑  ཕར་ཚད།  དབུ་མ།  འདུལ་མཛོད་ལ་སྱོགས་པའི་གཞུང་ཆེན་པྱོ་རྣམས་

དང་།  བསྡུས་སྦྱོར་གི་ཚིག་དྱོན་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ལུང་རིགས་ལ་སྦྱོང་

བའི་སྱོལ་བཟང་པྱོ་གསར་དུ་ཚུགས་ཤིང་།  དར་ཁབ་བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་

སླྱོབ་གཉེར་བེད་མཁན་ལས་དང་པྱོ་བ་རྣམས་ཚད་མའི་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་

ལ་འཇུག་པ་བདེ་ཞིང་།  ཚད་མའི་གཞུང་གི་རིགས་ལམ་ལ་ངེས་ཤེས་ཟབ་

མྱོ་འཐྱོབ་པར་མ་ཟད།  རིགས་ལམ་འདིའི་འགྲྱོ་སྟངས་ཤེས་ན།  རིས་སུ་མ་

ཆད་པའི་ཤེས་བའི་གཞུང་ཀུན་ལ་བདེ་བག་ཏུ་འཇུག་ཅིང་།  བྱོ་གྲྱོས་ཀི་སྣང་
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1.  བསྡུས་གྲྭའི་གཞུང་གི་སྔོན་འགྔོའི་ཤེས་བྱ།   

བ་སྟེར་བས།  བསྡུས་གྲྭ་ལ་རིགས་ལམ་འྱོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་ཡྱོངས་སུ་གྲགས་

པར་གྱུར་ཏྱོ།  །

བསྡུས་གྲྭའི་གློ་དློན། 

ཚད་མ་དང༌ཕར་ཕིན།  དབུ་མ་དང་བམས་ཆྱོས།  མཛོད་ལ་སྱོགས་པའི་

གཞུང་ཆེན་པྱོ་རྣམས་རིགས་པའི་རྣམ་གྲངས་དུ་མའི་སྱོ་ནས་གཏན་ལ་

འབེབས་པའི་ཚུལ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཤིང༌།  ཁད་པར་ཚད་

མ་མདྱོ་དགྱོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པའི་རིགས་པའི་གནད་རྣམས་ཕྱོགས་

གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་ཟུར་དུ་བཀྱོལ་བ་ལ་བསྡུས་གྲྭ་ཟེར།

བསྡུས་གྲྭའི་གཞུང་ཚད། 

དེ་ཡང་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་བསྡུས་གྲྭའི་ལེགས་བཤད་ལ་མང་ཉུང་སྣ་

ཚོགས་ཡྱོད་པའི་དབང་གིས་བསྡུས་ཚན་གི་དབེ་བ་ཡང་མང་ཉུང་མི་འད་

ཞིང་།  མིང་འདྱོགས་ཀང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་མྱོད།  དཔལ་ས་སྐྱ་བའི་

མཁས་པ་འགའ་ཞིག་གི་ལུགས་ལ་བསྡུས་ཚན་བཅྱོ་བརྒྱད་དང་།  དཔལ་

སྟག་ཚང་ར་བ་སྟྱོད་པའི་ལུགས་ལ་བསྡུས་ཚན་སྱོ་སྱོར་ཕལ་ན་ཉེར་བརྒྱད་

དང་།  མ་ཕལ་ན་ཡྱོངས་གྲགས་ཉེར་གཅིག  ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབངས་

བཞད་པའི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་ན།  བསྡུས་ཚན་ཉེར་ལྔ་འམ་ཉེར་བདུན་དུ་

བཞེད་པ་སྱོགས་བཞེད་ཚུལ་མི་འད་བ་དུ་མ་བྱུང་བ་ལས།  བསྡུས་ཚན་གི་

དབེ་བ་དང་ས་བཅད།  གྱོ་རིམ།  མིང་འདྱོགས།  ཁས་ལེན་སྱོགས་འཆད་

ཉན་བདེ་བ་དང་།  དེང་དུས་སླྱོབ་ཕྲུག་ཚོའི་བྱོ་ཁ་དང་འཚམ་པར་བསྡུས་



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།
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ཚན་གལ་གནད་ཆེ་བ་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་ལུས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ།

༡།  འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་སླྱོབ་ཚན།

[1]  རགས་བསལ་རྩྱོད་གཞི་ངྱོས་འཛིན་དང་ལན་འདེབས་

ཚུལ་གི་རྣམ་གཞག

[2]  ཁ་དྱོག་དཀར་དམར་གི་རྣམ་གཞག

[3]  གཞི་གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག

[4]  ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་རྣམ་གཞག

༢།    འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་སླྱོབ་ཚན།

[1]  ལྡྱོག་པ་ངྱོས་འཛིན་གི་རྣམ་གཞག

[2]  གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་རྣམ་གཞག

[3]  རྒྱུ་འབས་ཆུང་ངུའི་རྣམ་གཞག

[4]  སྤི་དང་བེ་བག་གི་རྣམ་གཞག

[5]  རྫས་ལྡྱོག་གི་རྣམ་གཞག

༣།  འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པའི་སླྱོབ་ཚན།

[1]  འགལ་འབེལ་གི་རྣམ་གཞག

[2]  མཚན་མཚོན་གི་རྣམ་གཞག

[3]  རྒྱུ་འབས་ཆེ་བའི་རྣམ་གཞག

[4]  དུས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག

[5]  དགག་སྒྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག

༤།  འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་སླྱོབ་ཚན།

[1]  ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གི་རྣམ་གཞག
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1.  བསྡུས་གྲྭའི་གཞུང་གི་སྔོན་འགྔོའི་ཤེས་བྱ།   

[2]  བྱོ་རིག་གི་རྣམ་གཞག

[3]  བྱོ་རིག་གི་དབེ་བ་ལྷག་མ་རྣམས་བཤད་པ།

༥།  འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་སླྱོབ་ཚན།

[1]  སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གི་རྣམ་གཞག

[2]  ཡུལ་ངེས་ལྔ་བཤད་པ།

[3]  དགེ་བ་བཅུ་གཅིག་བཤད་པ།

[4]  རྩ་ཉྱོན་དྲུག་བཤད་པ་དང་།

༦།  འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་པའི་སླྱོབ་ཚན།

[1]  ཉེ་ཉྱོན་ཉི་ཤུ་བཤད་པ།

[2]  གཞན་འགྱུར་བཞི་བཤད་པ།

[3]  རགས་རིགས་ཀི་རྣམ་གཞག

[4]  རགས་ཡང་དག་གི་རྣམ་གཞག

༧།  འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་པའི་སླྱོབ་ཚན།

[1]  རགས་ཡང་དག་གི་དབེ་བ།

[2]  འབས་རགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

[3]  རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

[4]  མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

[5]  རགས་ལྟར་སྣང་བཤད་པ་བཅས་ཡིན།

གྱོང་དུ་བཤད་པའི་སླྱོབ་ཚན་དེ་དག་ནི་བསྡུས་གྲྭ་དང་།  བྱོ་རིག  རགས་

རིགས་བཅས་གསུམ་དུ་བསྡུ་ཞིང་།  u བསྡུས་གྲྭའི་ནང་།  གང་ཤེས་པར་

བ་རྒྱུའི་ཤེས་བ་ཡུལ་ལ་རིགས་མི་འད་བ་གང་ཡྱོད་དང་།  དེ་དག་གི་ངྱོ་བྱོ་
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དང་དབེ་བ་སྱོགས་དང་།  v བྱོ་རིག་གི་ནང་།  གང་ཤེས་པར་བ་མཁན་གི་

ཤེས་བེད་ཀི་བྱོའི་ངྱོ་བྱོ་དང་བེད་ལས།  བྱོ་ལ་རྣམ་གྲངས་ཇི་ཡྱོད།  བྱོ་ཡུལ་ལ་

ཇི་ལྟར་འཇུག་པའི་ཚུལ་སྱོགས།  w  རགས་རིགས་ཀི་ནང་།  བྱོས་ཡུལ་ཇི་

ལྟར་འཇལ་བའི་ཐབས་གཏན་ཚིགས་རིགས་པའི་འགྲྱོ་ལུགས།  རགས་ཆྱོས་

དྱོན་གསུམ།  མཐུན་ཕྱོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་

ཉིད་དང་དབེ་བ་རྣམས་བཤད།

དེ་གསུམ་ནི།  གཞུང་ཆེན་མྱོར་བལྟ་རྒྱུའི་སྔྱོན་འགྲྱོའི་སླྱོབ་ཚན་ཡིན་ཞིང་།  

དེ་གསུམ་ཡག་པྱོ་ཤེས་ན།  རེས་སུ་གཞུང་ཆེན་མྱོའི་ནང་དྱོན་ཤེས་པ་ལ་

མགྱོ་རྱོག་མི་འཕད་པ་དང་།  གཞུང་དྱོན་ལ་མགྱོགས་པྱོ་དང་།  གཏིང་ཟབ་

པྱོར་འཇུག་པའི་ཟབ་གསལ་མྱུར་གསུམ་གི་བྱོ་སྱོ་འབེད་པའི་ཕན་ཐྱོགས་

ཆེན་པྱོ་ཡྱོད།

རྟགས་བསལ་རློད་གཞི་ངློས་འཛིན་དང་ལན་འདེབས་ཚུལ་གི་རྣམ་གཞག 

དམ་བཅའ་བ་ལ་སྔ་རྒྱོལ་དང་།  རགས་བསལ་གཏྱོང་མཁན་ལ་ཕི་རྒྱོལ་

ཞེས་ཟེར།

དེ་ཡང་རགས་བསལ་གཏྱོང་མཁན་གིས།  དམ་བཅའ་བ་ལ་འདི་ལྟར།  ཁ་

དྱོག་ཡིན་ན།  དམར་པྱོ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  ཞེས་འཕངས་པ་ལ།  སྔ་

རྒྱོལ་གིས།  འདྱོད་ཅེས་ལན་བཏབ་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན།  དེ་ལ་ཕི་རྒྱོལ་

གིས།  འྱོ་ན།  མེ་ཏྱོག་དཀར་པྱོའི་ཁ་དྱོག་ཆྱོས་ཅན།  དམར་པྱོ་ཡིན་པར་ཐལ།  

ཁ་དྱོག་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་གི་རགས་བསལ་རྩྱོད་
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1.  བསྡུས་གྲྭའི་གཞུང་གི་སྔོན་འགྔོའི་ཤེས་བྱ།   

གཞི་ངྱོས་གཟུང་བ་ལ།

རྩྱོད་གཞི་ཆྱོས་ཅན། བསལ་བ། རགས་སམ་རྒྱུ་མཚན།

མེ་ཏྱོག་དཀར་པྱོའི་ཁ་དྱོག དམར་པྱོ་ཡིན། ཁ་དྱོག་ཡིན་པ།

མེ་ཏྱོག་དཀར་པྱོའི་ཁ་དྱོག་ནི།  རྩྱོད་གཞི་ཆྱོས་ཅན་དང་།  དམར་པྱོ་

བསལ་བ་དང་།  ཁ་དྱོག་རགས་སམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཀྱོད་པ་ཡིན་ནྱོ།  །

སྔ་རྒྱོལ་དང་།  ཕི་རྒྱོལ་གཉིས་ཀིས་རིགས་ལམ་རྩྱོད་སྐབས།  ཐལ་འགྱུར་

བཀྱོད་ནས་རྩྱོད་པ་རྩྱོད་དགྱོས་པས།  སྤིར་ཐལ་འགྱུར་འགྱོད་ཚུལ་ལ།  

རགས་བསལ་རྩྱོད་གཞི་གསུམ་གང་རུང་མ་ཚང་བའི་ཐལ་འགྱུར་དང་།  

རགས་བསལ་རྩྱོད་གཞི་གསུམ་ག་ཚང་བའི་ཐལ་འགྱུར་འགྱོད་ཚུལ་གཉིས་

ཡྱོད།

དང་པྱོ་ནི།  མེ་ཏྱོག་དཀར་པྱོའི་ཁ་དྱོག་ཆྱོས་ཅན།  ཁ་དྱོག་ཡིན་པར་ཐལ།  

ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལྟ་བུ་དང་།

གཉིས་པ་ནི།  མེ་ཏྱོག་དཀར་པྱོའི་ཁ་དྱོག་ཆྱོས་ཅན།  ཁ་དྱོག་ཡིན་པར་ཐལ།  

དཀར་པྱོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལྟ་བུའྱོ།  །

ཐལ་འགྱུར་གང་བཀྱོད་ཀང་ལན་འདེབས་ཚུལ་བཞི་སྟེ།  ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གི་

ཚད་མ་རིགས་གཏེར་ལས།



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།
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དེས་ན་མཁས་པས་ཐལ་འགྱུར་ལན།  །

རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྱོ་བཞིས་གདབ།  །

ལན་གིས་བཟླྱོག་པར་མི་ནུས་ན།  །

དེ་ཡི་རེས་འབང་དམ་པའི་ལུགས།  །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།  འདྱོད་དང་།  རགས་མ་གྲུབ།  མ་ཁབ།  འགལ་

ཁབ།  ཅེས་ལན་བཞི་གང་རུང་གདབ་རྒྱུ་དང་།  དེ་དག་གི་སྟེང་ཅིའི་ཕིར་

ཞེས་ལན་དི་བ་འགྱོད་རྒྱུ་ལས་གཞན།  ཡིན་དང་མིན།  རེད་དང་མ་རེད་

སྱོགས་ཀི་ལན་བཏབ་ན་མི་ཆྱོག་པ་ཡིན།

དང་པྱོ།  འདྱོད།  ཅེས་པའི་ལན་ནི།  ཐལ་འགྱུར་གང་ཞིག་གི་རྩྱོད་གཞི་

ཆྱོས་ཅན་དེ།  བསལ་བ་དེ་ཡིན་པ་རང་གི་བྱོ་ངྱོར་འཐད་པ་བྱུང་ན།  དེ་ལ་

འདྱོད་ཅེས་པའི་ལན་དེ་འདེབས་དགྱོས།

དཔེར་ན།  མེ་ཏྱོག་དཀར་པྱོའི་ཁ་དྱོག་ཆྱོས་ཅན།  ཁ་དྱོག་ཡིན་པར་ཐལ།  

ཞེས་འཕངས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་འདྱོད་ལན་འདེབས་པ་ལྟ་བུའྱོ།  །

དེ་ལ་འདྱོད་ལན་རྩི་སྐབས།  མེ་ཏྱོག་དཀར་པྱོའི་ཁ་དྱོག་ཁ་དྱོག་ཡིན་པར་

འདྱོད་ཅེས་འདྱོད་ལན་རྩི་བར་བེད་དྱོ།  །

གཉིས་པ།  རགས་མ་གྲུབ།  ཅེས་པའི་ལན་ནི།  ཐལ་འགྱུར་གང་ཞིག་

གི་རྩྱོད་གཞི་ཆྱོས་ཅན་དེ།  བསལ་བ་དེ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་

བཀྱོད་པའི་རགས་སམ་རྒྱུ་མཚན་དེ་རྩྱོད་གཞི་ཆྱོས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་འགྱོད་

ཚུལ་དང་མཐུན་པར་བྱོ་ངྱོར་མི་འཐད་ན།  རགས་མ་གྲུབ་ཅེས་ལན་
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1.  བསྡུས་གྲྭའི་གཞུང་གི་སྔོན་འགྔོའི་ཤེས་བྱ།   

འདེབས་པར་བེད་དྱོ།  །

དཔེར་ན།  མེ་ཏྱོག་དཀར་པྱོའི་ཁ་དྱོག་ཆྱོས་ཅན།  དམར་པྱོ་ཡིན་པར་

ཐལ།  དམར་པྱོའི་མདྱོག་ཏུ་རུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་

ལ་རགས་མ་གྲུབ་ཅེས་ལན་འདེབས་པ་ལྟ་བུའྱོ།  །

རགས་ལན་རྩི་སྐབས།  མེ་ཏྱོག་དཀར་པྱོའི་ཁ་དྱོག་དམར་པྱོའི་མདྱོག་ཏུ་

རུང་བ་ཡིན་པ་རགས་མ་གྲུབ་ཅེས་ལན་རྩི་བར་བེད་དྱོ།  །

གསུམ་པ།  མ་ཁབ།  ཅེས་པའི་ལན་ནི།  ཐལ་འགྱུར་གང་ཞིག་གི་རགས་དེ་

ཡིན་ན།  བསལ་བ་དེ་ཡིན་མི་དགྱོས་ན།  མ་ཁབ་ཅེས་པའི་ལན་འདེབས་

དགྱོས།

དཔེར་ན།  མེ་ཏྱོག་དཀར་པྱོའི་ཁ་དྱོག་ཆྱོས་ཅན།  དམར་པྱོ་ཡིན་པར་ཐལ།  

ཁ་དྱོག་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་མ་ཁབ་ཅེས་ལན་འདེབས་

པ་ལྟ་བུའྱོ།  །

མ་ཁབ་ཅེས་པའི་ལན་རྩི་སྐབས།  ཁ་དྱོག་ཡིན་ན།  དམར་པྱོ་ཡིན་པས་མ་

ཁབ་ཅེས་ལན་རྩི་བར་བེད་དྱོ།  །

བཞི་པ།  འགལ་ཁབ།  ཅེས་པའི་ལན་ནི།  ཐལ་འགྱུར་གང་ཞིག་གི་རགས་དེ་

ཡིན་ན་བསལ་བ་དེ་མ་ཡིན་དགྱོས་ན།  འགལ་ཁབ་ཅེས་པའི་ལན་འདེབས་

དགྱོས།
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དཔེར་ན།  མེ་ཏྱོག་དཀར་པྱོའི་ཁ་དྱོག་ཆྱོས་ཅན།  དམར་པྱོ་ཡིན་པར་ཐལ།  

དཀར་པྱོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་འགལ་ཁབ་ཅེས་ལན་

འདེབས་པ་ལྟ་བུའྱོ།  །

དེ་ལ་འགལ་ཁབ་ཅེས་པའི་ལན་རྩི་སྐབས།  དཀར་པྱོ་ཡིན་ན།  དམར་པྱོ་

མ་ཡིན་པས་ཁབ་ཅེས་ལན་རྩི་བར་བེད་དྱོ།  །

ཅིའི་ཕིར།  ཞེས་པའི་དི་བ་འགྱོད་པ་ནི།  ཐལ་འགྱུར་གང་ཞིག་གི་རྩྱོད་

གཞི་ཆྱོས་ཅན་དེ།  བསལ་བ་དེ་ཡིན་པ་རང་གི་བྱོ་ངྱོར་མི་འཐད་པའམ་

དྱོགས་པ་ཟ་ན།  དེ་ལ་ཅིའི་ཕིར་ཞེས་པའི་དི་བ་འགྱོད་དགྱོས།

དཔེར་ན།  མེ་ཏྱོག་དཀར་པྱོའི་ཁ་དྱོག་ཆྱོས་ཅན།  དམར་པྱོ་ཡིན་པར་ཐལ།  

ཞེས་འཕངས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཅིའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ལན་འདེབས་པ་ལྟ་

བུའྱོ།  །

དེ་ལ་ཅིའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ལན་རྩི་སྐབས།  མེ་ཏྱོག་དཀར་པྱོའི་ཁ་དྱོག་

དམར་པྱོ་ཡིན་པ་ཅིའི་ཕིར་ཞེས་ལན་རྩི་བར་བེད་དྱོ།  །སྤིར་ཅིའི་ཕིར་ཞེས་

པ་དི་བ་ལས་ལན་མ་ཡིན་ཀང་འདིར་དི་བ་བཀྱོད་ནས་ལན་བཏབ་པ་ལ་

འགལ་བ་མེད་དྱོ།  །

ཀུན་མཁེན་བསྡུས་གྲྭའི་རྩ་ཚིག་ལས།  འདྱོད་རགས་མ་གྲུབ་ཁབ་པ་

མེད།  །ཁབ་པ་འགལ་དང་ཐེ་ཚོམ་སྟེ།  །ལྔ་པྱོ་ལན་ཞེས་བ་བ་ཡིན།  །ཞེས་

ཐེ་ཚོམ་བསྣན་ཏེ་ལན་ལྔར་གསུངས།
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1.  བསྡུས་གྲྭའི་གཞུང་གི་སྔོན་འགྔོའི་ཤེས་བྱ།   

རགས་བསལ་གཏྱོང་སྐབས་དི་བར་ལན་འདེབས་ཚུལ་གི་རེའུ་མིག

༡ འདྱོད།
ཆྱོས་ཅན་དེ་བསལ་བ་དེ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་

པའི་དྱོན། ཆྱོས་ཅན་དང་བསལ་

བའི་བར་གི་འབེལ་བ།
༢ ཅིའི་ཕིར།

རེ་ཞིག་ཁས་མ་བངས་པར་རྒྱུ་མཚན་གང་

ཡིན་ཞེས་དི་བའི་སྱོ་ནས་མི་འདྱོད་པའི་ལན།

༣ རགས་མ་གྲུབ།
ཆྱོས་ཅན་དེ་རགས་དེ་ཡིན་པར་ཁས་མི་ལེན་

པའི་དྱོན།

ཆྱོས་ཅན་དང་རགས་

ཀི་བར་གི་འབེལ་བ་།

༤ མ་ཁབ།
རགས་དེ་ཡིན་ན་བསལ་བ་དེ་ཡིན་མི་དགྱོས་

པའི་དྱོན། རགས ་དང ་བསལ ་

བའི་བར་གི་འབེལ་བ།
༥ འགལ་ཁབ།

རགས་དེ་ཡིན་ན་བསལ་བ་དེ་མ་ཡིན་དགྱོས་

པའི་དྱོན།

༦ ཐེ་ཚོམ་ཟ།
བསལ་བ་དང་རགས་སྱོགས་ལ་དྱོགས་པའམ་

ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་དྱོན།

ད་དུང་ལན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ།  དུས་སྦར་མ།  རྫས་སྤི་སྱོགས་ཡྱོད།  དེ་ཡང་

ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཞེས་པ་ནི།  འཕངས་པའི་ཐལ་འགྱུར་རམ་དིས་པའི་གཞི་དེར་

ཡིན་མིན་ཡིད་གཉིས་ཟྱོས་ཏེ་མཐའ་གཉིས་སུ་དྱོགས་པའི་ལན་ཞིག་ལ་ཟེར།  

དཔེར་ན།  མདུན་གི་གཞི་འདིར་ཆྱོས་ཅན།  ཤ་ཟ་ཡྱོད་པར་ཐལ།  ཞེས་

འཕངས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཞེས་པའི་ལན་འདེབས་པ་ལྟ་བུ།

དུས་སྦར་མ་ཞེས་པ་ནི།  རགས་བསལ་རྩྱོད་གཞི་གསུམ་ག་དུས་དང་སྦར་

བའམ།  ཡང་ན་དེ་གང་རུང་དུས་དང་སྦར་བས་སྱོ་བཞིའི་ལན་གང་ཡང་

མི་ཐེབས་པར་རང་བཞིན་གི་ཐལ་འགྱུར་སྐྱྱོན་ཅན་དུ་ངེས་པས་ན་དུས་



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།
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དང་སྦར་བས་མི་འགྲིག་ཅེས་པའི་ལན་ཞིག་གྱོ  །དཔེར་ན།  དུ་བའི་དུས་

སུ་མེ་ཡྱོད་པར་ཐལ།  དུ་བ་ཡྱོད་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་དུས་སྦར་མའི་

ལན་འདེབས་པ་ལྟ་བུ།

རྫས་སྤི་མ་ཞེས་པ་ནི།  དཔེར་ན།  ཤེས་པ་ཡིན་ན།  དབང་ཤེས་དང་།  

ཡིད་ཤེས་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ།  འྱོ་ན།  ཤེས་པ་

ཆྱོས་ཅན།  དེ་གཉིས་གང་རུང་དུ་ཐལ།  ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་པ་

ལྟ་བུ་ལ་རྫས་སྤི་མའམ།  རང་ལྡྱོག་ཅེས་ལན་འདེབས་བ་དགྱོས་པ་ལྟ་བུ་

སྱོགས་སྐབས་ཐྱོབ་ཀི་ལན་མཐའ་ཡས་སྱོ།  །
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1.  བསྡུས་གྲྭའི་གཞུང་གི་སྔོན་འགྔོའི་ཤེས་བྱ།   

སྦློང་ཚན།

[ཀ] གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག

  བསྡུས་གྲྭ།   སྔ་རློལ།   ཕི་རློལ།

  ཐལ་འགྱུར།   ཆློས་ཅན།   བསལ་བ།

  རྟགས།   འདློད།   རྟགས་མ་གྲུབ།

  མ་ཁྱབ། 11   འགལ་ཁྱབ། 12   ཅིའི་ཕིར།

[ཁ] མིང་ཚིག་མཆན་འགེལ།

རྣམ་གཞག  གནས་ལུགས་དང་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་གསལ་བར་སློན་པའི་གཞུང་།

གཏན་ལ་འབེབས།  ཡིན་ཐག་མིན་ཐག་གཅློད་པའི་དློན།

དར་ཁྱབ།  འཕེལ་རྒྱས་སུ་ཕིན་ནས་གང་སར་ཁྱབ་པའི་དློན།

བློ་གློས།  ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་སམ་ཡིན་མིན་སློགས་རྣམ་པར་འབེད་པའི་

ཤེས་རབ།

ཆློས་ཅན།  སྔ་རློལ་དང་ཕི་རློལ་གཉིས་ཀིས་རློད་པའི་གཞི་དེ་ལ་ཟེར།  དཔེར་ན།  

མེ་ཏློག་དཀར་པློའི་ཁ་དློག་ཆློས་ཅན།  དམར་པློ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁ་དློག་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཞེས་བཀློད་པའི་ཚེ།  མེ་ཏློག་དཀར་པློའི་ཁ་དློག་ལྟ་བུ།

བསལ་བ།  སྔ་རློལ་གིས་ཁས་བངས་པའམ་དམ་བཅས་པ་ལ་ཕི་རློལ་གིས་རློད་

གཞིའི་ཆློས་ཅན་བཙུགས་ཏེ།  ཁས་བངས་ལ་གནློད་བེད་བཏང་ནས་དམ་བཅའ་

བསལ་བར་བ་རྒྱུའི་ཆློས་ལ་ཟེར།  དཔེར་ན།  སྔ་རློལ་གིས།  ཁ་དློག་ཡིན་ན་

དམར་པློ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་བ་ལ།  ཕི་རློལ་གིས།  འློ་ན།  མེ་ཏློག་དཀར་པློའི་

ཁ་དློག་ཆློས་ཅན།  དམར་པློ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཞེས་སྔ་རློལ་གི་ཁས་བངས་པའི་

ལློག་རྟློག་གི་དམ་བཅའ་བསལ་བའི་ཕིར་དུ།  མི་འདློད་པའི་ཐལ་བ་འཕངས་པ་ལྟ་

བུ༑  མཁས་པ་འགའ་ཞིག་གིས།  རློད་གཞིའི་སེང་དུ་གསལ་བློ་བཟློ་དགློས་རྒྱུའི་
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ཆློས་ལ་ཟེར་ཞེས་གསུང་མཁན་འདུག་ཀང་།  པར་རིང་དག་ཏུ་བསལ་ཞེས་བིས་

པ་ལྟར་གློ་རྒྱུ་ཆེ།

རྟགས།  རྒྱུ་མཚན་ལ་ཟེར།  དཔེར་ན།  མེ་ཏློག་དཀར་པློའི་ཁ་དློག་ཆློས་ཅན།  ཁ་

དློག་ཡིན་པར་ཐལ།  དཀར་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་མེ་ཏློག་དཀར་པློའི་ཁ་དློག  

ཁ་དློག་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ།  དཀར་པློ་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཀློད་པ་ལྟ་བུའློ།  །

[ག] གཤམ་གསལ་དི་བ་རྣམས་ལ་སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏེ་ལན་ཕིས།

1] བློད་དུ་བསྡུས་གྲྭའི་སློལ་འབེད་མཁན་སུ་ཡིན།

2] ཐལ་འགྱུར་ཞིག་བཀློད་དེ།  རྟགས་བསལ་རློད་གཞི་གསུམ་ངློས་འཛིན་གིས།

3] ཐལ་འགྱུར་གི་ལན་ལ་ཇི་ཡློད་གསལ་བར་ཕིས།

4] བསྡུས་གྲྭའི་གཞུང་ཚན་ལ་བཞེད་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་ག་ཚོད་ཡློད།

[ང] གཤམ་གི་བར་སློང་ནང་ལན་གང་རུང་འབི་དགློས།

འདློད།  རྟགས་མ་གྲུབ།  མ་ཁྱབ།  འགལ་ཁྱབ།  ཅིའི་ཕིར།

1] མེ་ཏློག་དཀར་པློའི་ཁ་དློག་ཆློས་ཅན།  ཁ་དློག་ཡིན་པར་ཐལ།  (          )

2] མེ་ཏློག་དཀར་པློའི་ཁ་དློག་ཆློས་ཅན།  དམར་པློ་ཡིན་པར་ཐལ།  (          )

3] མེ་ཏློག་དཀར་པློའི་ཁ་དློག་ཆློས་ཅན།  དམར་པློ་ཡིན་པར་ཐལ།  དམར་པློའི་

མདློག་ཏུ་རུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  (          )

4] མེ་ཏློག་དཀར་པློའི་ཁ་དློག་ཆློས་ཅན།  དམར་པློ་ཡིན་པར་ཐལ།  དཀར་པློ་ཡིན་

པའི་ཕིར།  (          )

5] མེ་ཏློག་དཀར་པློའི་ཁ་དློག་ཆློས་ཅན།  དམར་པློ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁ་དློག་ཡིན་

པའི་ཕིར།  (          )
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2.  ཁ་དྔོག་དཀར་དམར་གི་རྣམ་གཞག   

2.  ཁ་དྔོག་དཀར་དམར་གི་རྣམ་གཞག 

སྤིར་བཏང་བསྡུས་གྲྭའི་གཞུང་རྣམས་སུ།  གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་།  

རང་ལུགས་བཞག་པ།  རྩྱོད་པ་སྱོང་བ་བཅས་ས་བཅད་གསུམ་གིས་བསྡུས་

ཚན་སྱོ་སྱོའི་རྣམ་གཞག་བཤད་ན་ཡང་།  འདིར་སླྱོབ་ཕྲུག་ཚོར་འཇུག་

པ་བདེ་བའི་ཆེད་གཞུང་ཚན་སྱོ་སྱོའི་ནང་།  རང་ལུགས་བཞག་པ་དང་།  

གཞན་ལུགས་དགག་པ།  རྩྱོད་པ་སྱོང་བ་བཅས་གྱོ་རིམ་བཟླྱོག་སྟེ་བཤད་

པར་བའྱོ།  །

ཁ་དྱོག་དཀར་དམར་གི་རྣམ་གཞག་ནི།  རྣམ་འགྲེལ་རང་དྱོན་ལེའུ་ལས།  

སྔྱོ་སྱོགས་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་ལ།  །ནུས་པ་སྱོ་སྱོར་མཐྱོང་བའི་ཕིར།  །ཞེས་

པའི་གཞུང་སྱོགས་ལས་འཕྱོས།

རང་ལུགས་བཞག་པ། 

དེ་ཡང་མདྱོག་ཏུ་རུང་བ།  ཁ་དྱོག་གི་མཚན་ཉིད།  དེ་ལ་དབེ་ན།  རྩ་བའི་

ཁ་དྱོག་དང༌།  ཡན་ལག་གི་ཁ་དྱོག་གཉིས་ཡྱོད།  རྩ་བའི་མདྱོག་ཏུ་རུང་བ།  



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།
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རྩ་བའི་ཁ་དྱོག་གི་མཚན་ཉིད།  རྩ་བའི་ཁ་དྱོག་ལ་དབེ་ན་བཞི་སྟེ།  སྔྱོན་

པྱོ་དང༌།  སེར་པྱོ།  དཀར་པྱོ།  དམར་པྱོ་བཞི་ཡྱོད་པའི་ཕིར།

སྔྱོ་སེར་དཀར་དམར་བཞི་པྱོ་འདི་དག་ལ་རྩ་བའི་ཁ་དྱོག་ཅེས་བརྱོད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡྱོད་དེ།  ཁ་དྱོག་དེ་རྣམས་ཁ་དྱོག་གཞན་དང་མ་འདེས་པར་གྲུབ་

ཅིང༌།  ཁ་དྱོག་གཞན་རྣམས་ཀང་ཁ་དྱོག་འདི་བཞིས་རྩ་བ་བས་ནས་གྲུབ་པ་

ཡིན་པས་རྩ་བའི་ཁ་དྱོག་ཅེས་བརྱོད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་མདྱོག་ཏུ་རུང་བ།  ཡན་ལག་གི་ཁ་དྱོག་གི་མཚན་

ཉིད།  དེ་ལ་དབེ་ན་བརྒྱད་ཡྱོད་དེ།  དེར་གྱུར་པའི་སྤྲིན་དང་དུ་བ།  རྡུལ་

དང་ཁུག་སྣ།  སྣང་བ་དང་མུན་པ།  གྲིབ་མ་དང་ཉི་མའི་འྱོད་ཟེར་གི་ཁ་དྱོག་

དང་བརྒྱད་ཡྱོད་པའི་ཕིར།

གཞན་རྣམས་གྱོ་སླ་ཞིང་།  ཁུག་སྣ་ནི།  ལྷྱོ་བུར་སྟེ།  སྨུག་པ་དང་།  ན་བུན་ནྱོ།། 

སྣང་བ་ནི།  ཟླ་བ་དང་།  སྐར་མ་དང་།  མེ་དང་།  སན་དང་།  ནྱོར་བུ་རྣམས་

ཀི་འྱོད་དག་གྱོ  །གྲིབ་མ་ནི།  གང་ན་གཟུགས་རྣམས་སྣང་བའྱོ།  །བཟླྱོག་པ་

ནི་མུན་པའྱོ།  །ཡན་ལག་གི་ཁ་དྱོག་ལ་དེ་བརྒྱད་དུ་གྲངས་མ་ངེས་ཏེ།  ལང་

གུ་དང་སྨུག་པྱོ།  ནག་པྱོ།  ཟིང་སྐྱ་ལ་སྱོགས་པ་དུ་མ་ཡྱོད་པའི་ཕིར།

ཁ་དྱོག་དེ་རྣམས་ལ་ཡན་ལག་གི་ཁ་དྱོག་ཅེས་བརྱོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱོད་དེ།  

ཁ་དྱོག་དེ་རྣམས་ཁ་དྱོག་གཞན་དང་ཕན་ཚུན་འདེས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་

པས་ཡན་ལག་གི་ཁ་དྱོག་ཅེས་བརྱོད་པའི་ཕིར།
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2.  ཁ་དྔོག་དཀར་དམར་གི་རྣམ་གཞག   

དབིབས་སུ་རུང་བ།  དབིབས་ཀི་མཚན་ཉིད།

དབིབས་ལ་དབེ་ན།  རིང་པྱོ་དང་ཐུང་ངུ།  མཐྱོ་བ་དང་དམའ་བ།  ལྷམ་པ་

དང་ཟླུམ་པྱོ།  ཕ་ལེ་བ་དང་ཕེ་ལེ་བ་མ་ཡིན་པའི་དབིབས་ཏེ་བརྒྱད་ཡྱོད་

པའི་ཕིར།

དེ་ཡང་ལྷམ་པ་ནི།  གྲུ་བཞི་ལྟ་བུའི་དབིབས་དང་།  ཟླུམ་པྱོ་ནི།  གྱོར་གྱོར་

རམ་སྱོ་ང་ལྟ་བུའི་དབིབས་དང་།  ཕ་ལེ་བ་ནི།  ངྱོས་མཉམ་པའི་དབིབས་

དང་།  ཕ་ལེ་བ་མ་ཡིན་པ་ནི།  ངྱོས་མི་མཉམ་པའི་དབིབས་སྱོ།  །

མུ་སྒིག་ཚུལ། 

ཁ་དྱོག་དང་།  རྩ་བའི་ཁ་དྱོག་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ་ཡྱོད་དེ།  u  ཁ་དྱོག་ཡིན་

ལ་རྩ་བའི་ཁ་དྱོག་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི།  ཡག་ལག་གི་ཁ་དྱོག་བརྒྱད་ལྟ་བུ་དང་།

རྩ་བའི་ཁ་དྱོག་ཡིན་ལ།  ཁ་དྱོག་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི་མེད་དེ།  རྩ་བའི་ཁ་དྱོག་

ཡིན་ན་ཁ་དྱོག་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

v  གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི།  རྩ་བའི་ཁ་དྱོག་བཞི་ལྟ་བུ།

w  གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི།  སྒ་དང་།  དི་དང་།  རྱོ་དང་།  རེག་བ་ལྟ་

བུའྱོ།  །

གཞན་ལུགས་དགག་པ། 

ཁ་ཅིག  ཁ་དྱོག་ཡིན་ན།  དམར་པྱོ་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  མེ་ཏྱོག་དཀར་



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།
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པྱོའི་ཁ་དྱོག་ཆྱོས་ཅན།  དམར་པྱོ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁ་དྱོག་ཡིན་པའི་ཕིར།  

ཁབ་པ་ཁས།  མ་གྲུབ་ན།  མེ་ཏྱོག་དཀར་པྱོའི་ཁ་དྱོག་ཆྱོས་ཅན།  ཁ་དྱོག་

ཡིན་པར་ཐལ།  མདྱོག་ཏུ་རུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  

མདྱོག་ཏུ་རུང་བ་ཡིན་པར་ཐལ།  མེ་ཏྱོག་དཀར་པྱོའི་མདྱོག་ཏུ་རུང་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  མེ་ཏྱོག་དཀར་པྱོའི་ཁ་དྱོག་ཆྱོས་ཅན།  དམར་

པྱོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  དཀར་པྱོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་ཁབ་ཟེར་ན།  དེ་ལ་ཁབ་

པ་ཡྱོད་པར་ཐལ།  དཀར་པྱོ་དང་དམར་པྱོ་གཉིས་ཀི་གཞི་མཐུན་མེད་པའི་

ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེར་ཐལ།  དཀར་པྱོ་དང་དམར་པྱོ་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  ཁ་དྱོག་ཡིན་ན།  རྩ་བའི་ཁ་དྱོག་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  ཉི་མའི་

འྱོད་ཟེར་གི་ཁ་དྱོག་ཆྱོས་ཅན།  རྩ་བའི་ཁ་དྱོག་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁ་དྱོག་

ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  ཁ་དྱོག་ཡིན་

པར་ཐལ།  ཡན་ལག་གི་ཁ་དྱོག་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་

ཅན།  ཡག་ལག་གི་ཁ་དྱོག་ཡིན་པར་ཐལ།  ཡན་ལག་གི་ཁ་དྱོག་བརྒྱད་

པྱོ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  ཡན་ལག་གི་ཁ་

དྱོག་བརྒྱད་པྱོ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ།  ཉི་མའི་འྱོད་ཟེར་གི་ཁ་དྱོག་ཡིན་

པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  རྩ་བའི་ཁ་དྱོག་མ་ཡིན་པར་

ཐལ།  ཡན་ལག་གི་ཁ་དྱོག་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་ཁབ་ན།  དེ་ལ་ཁབ་པ་ཡྱོད་

པར་ཐལ།  རྩ་བའི་ཁ་དྱོག་དང་།  ཡན་ལག་གི་ཁ་དྱོག་གཉིས་འགལ་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེར་ཐལ།  དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་མེད་པའི་ཕིར།  
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ཁ་ཅིག  དབིབས་ཡིན་ན།  རིང་ཐུང་གང་རུང་གི་དབིབས་ཡིན་པས་ཁབ་

ཟེར་ན།  མཐྱོ་བའི་དབིབས་ཆྱོས་ཅན།  རིང་ཐུང་གང་རུང་གི་དབིབས་

ཡིན་པར་ཐལ།  དབིབས་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  

དབིབས་ཡིན་པར་ཐལ།  དབིབས་གཟུགས་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཡིན་པའི་

ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  རིང་ཐུང་གང་རུང་གི་དབིབས་མ་

ཡིན་པར་ཐལ།  མཐྱོ་བའི་དབིབས་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་ཁབ་ན།  དེ་ལ་ཁབ་

པ་ཡྱོད་པར་ཐལ།  རིང་ཐུང་གི་དབིབས་དང་།  མཐྱོ་བའི་དབིབས་གཉིས་

ཡིན་པ་མེད་པའི་ཕིར།

རློད་པ་སློང་བ། 

ཁྱོ་ན་རེ།  གྱོས་དཀར་པྱོ་ཆྱོས་ཅན།  ཁ་དྱོག་ཡིན་པར་ཐལ།  དཀར་པྱོ་ཡིན་

པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  གྱོས་དཀར་པྱོ་ཆྱོས་ཅན།  དཀར་པྱོ་ཡིན་པར་ཐལ།  

ཁྱོད་གྱོས་དཀར་པྱོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁབ།  གྱོང་དུ་འདྱོད་ན།  གྱོས་

དཀར་པྱོ་ཆྱོས་ཅན།  དཀར་པྱོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁ་དྱོག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  

མ་གྲུབ་ན།  གྱོས་དཀར་པྱོ་ཆྱོས་ཅན།  ཁ་དྱོག་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  མིག་ཤེས་

ཀིས་གཟུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ལུས་

ཤེས་ཀི་རེག་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  གྱོས་

ཡིན་པའི་ཕིར།

ཡང་ཁྱོ་ན་རེ།  ར་དཀར་པྱོ་ཆྱོས་ཅན།  ཁ་དྱོག་ཡིན་པར་ཐལ།  དཀར་པྱོ་

ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  ར་དཀར་པྱོ་ཆྱོས་ཅན།  དཀར་པྱོ་ཡིན་པར་ཐལ།  

ཁྱོད་ར་དཀར་པྱོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཟེར་ན།  མ་ཁབ།  གྱོང་དུ་འདྱོད་ན།  ར་
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ར་དཀར་པྱོ་ཆྱོས་ཅན།  དཀར་པྱོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

བརྒྱད་པྱོ་གང་རུང་ཡིན་པའི་

ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  

དབིབས་གཟུགས་བརྒྱད་པྱོ་གང་

རུང་ཡིན་པར་ཐལ།  ལྷམ་པའི་

དབིབས་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་

གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་

ཐལ།  གྲུ་བཞིའི་དབིབས་ཡིན་

པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་

ཅན།  དེར་ཐལ།  ས་གྲུ་བཞི་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན།  མ་ཁབ།  

རྩ་བར་འདྱོད་ན།  ས་གྲུ་བཞི་

ཆྱོས་ཅན།  དབིབས་མ་ཡིན་

དཀར་པྱོ་ཆྱོས་ཅན།  དཀར་པྱོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁ་དྱོག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ༑  གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁྱོ་ན་རེ།  ས་གྲུ་བཞི་ཆྱོས་ཅན།  དབིབས་ཡིན་པར་ཐལ།  དབིབས་གཟུགས་
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པར་ཐལ།  གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་

ཅན།  དེར་ཐལ།  མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་

ཆྱོས་ཅན།  མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ལུས་ཤེས་ཀི་རེག་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  ལུས་ཤེས་ཀི་རེག་བ་ཡིན་པར་

ཐལ།  འབྱུང་བ་བཞི་པྱོ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  

དེར་ཐལ།  ས་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཡང་ཁྱོ་ན་རེ།  ཁྲུ་གང་གི་དབིབས་ཆྱོས་ཅན།  རིང་བའི་དབིབས་ཡིན་པར་

ཐལ།  མཐྱོ་གང་ལས་རིང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན།  མ་ཁབ།  འདྱོད་མི་ནུས་

ཏེ༑  དེ་ལྟར་ན།  དེ་ཐུང་བའི་དབིབས་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྱོམ་གང་ལྟྱོས་ཏེ་

ཐུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།
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སྦློང་ཚན།

[ཀ] གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག

  ཁ་དློག   ར་བའི་ཁ་དློག   ཡན་ལག་གི་ཁ་དློག

  དབིབས།   གཞི་མཐུན།

[ཁ] མིང་ཚིག་མཆན་འགེལ།

གཞན་ལུགས་དགག་པ།  གཞན་ཕ་རློལ་པློས་ཁས་ལེན་པའི་དམ་བཅའ་དེ་འགློག་

བེད་ཀི་རིགས་པ་བཀློད་ནས་འགློག་པའི་དློན།

རང་ལུགས་བཞག་པ།  འགློག་མཁན་གང་ཟག་རང་གིས་འདློད་པའི་ལུགས་བཀློད་

པ༑

མུ་སྒིག་ཚུལ།  གཞི་མི་འད་བ་གཉིས་གཞི་ལ་བཞག་སེ།  གཅིག་ཡིན་ལ།  ཅིག་

ཤློས་མ་ཡིན་པའི་མུ་དང་།  ཅིག་ཤློས་ཡིན་ལ།  གཅིག་དེ་མ་ཡིན་པའི་མུ།  

གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་དང་།  གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་སེ།  མུ་བཞི་ལས་གངས་

ཀ་ག་ཚོད་ཡློད་པ་བརི་བའློ།  །

རློད་པ་སློང་བ།  རང་ལུགས་བཞག་པ་དེར་ཕ་རློལ་པློས་རློད་པ་བཀློད་པ་ལ་ལན་

གི་སློ་ནས་སྐློན་སློང་བེད་པའི་དློན།

ཁ་ཅིག  ཁ་ཤས་ཤིག་ཅེས་པའི་དློན།

རྡུལ་དང་ཁུག་སྣའི་ཁྱད་པར་ནི།  རྡུལ་ཞེས་པ་བར་སྣང་ལ་རླུང་ནག་འཚུབ་པའི་

རྡུལ་ལྟ་བུ་དང་།  ཁུག་སྣ་ནི།  སྨུག་པ་དང་ན་བུན་ལྟ་བུའློ།  །

གིབ་མ་དང་མུན་པའི་ཁྱད་པར་ནི།  རང་ནང་དུ་ཡློད་པའི་གཟུགས་མིག་གིས་

མཐློང་ཐུབ་པ་གིབ་མ་དང་།  རང་ནང་དུ་ཡློད་པའི་གཟུགས་མིག་གིས་མཐློང་མི་

ཐུབ་པ་དེ་མུན་པའློ།  །

ལྷམ་པ་ནི།  གྲུ་བཞི་ལྟ་བུའི་དབིབས།

ཟླུམ་པློ་ནི།  གློར་གློར་རམ་སློ་ང་ལྟ་བུའི་དབིབས།

ཕ་ལེ་བ་ནི།  ངློས་མཉམ་པའི་དབིབས།
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2.  ཁ་དྔོག་དཀར་དམར་གི་རྣམ་གཞག   

ཕ་ལེ་བ་མ་ཡིན་པ་ནི།  ངློས་མི་མཉམ་པའི་དབིབས།

མུ་བཞི་ནི།  གཅིག་ཡིན་ལ་ཅིག་ཤློས་མ་ཡིན་པའི་མུ་དང་།  ཅིག་ཤློས་ཡིན་ལ་

གཅིག་མ་ཡིན་པའི་མུ་དང་།  གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་དང་།  གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་

པའི་མུ་དང་བཞིའློ།  །

[ག] གཤམ་གསལ་དི་བ་རྣམས་ལ་སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏེ་ལན་ཕིས།

1] ཁ་དློག་དཀར་དམར་གི་རྣམ་གཞག་གང་ལས་འཕློས་པའི་ར་བའི་གཞུང་ཚིག་

ངློས་འཛིན་དགློས།

2] ར་བའི་ཁ་དློག་དང༌།  ཡན་ལག་གི་ཁ་དློག་གི་ཁྱད་པར་གང་ཡིན།

3] ར་བའི་ཁ་དློག་དང༌།  ཡན་ལག་གི་ཁ་དློག་གཉིས་ལ་སློ་སློར་དབེ་བ་གང་དག་

ཡློད།  

4] དབིབས་ལ་དབེ་བ་ག་ཚོད་ཡློད།  སློ་སློར་ངློས་འཛིན་གིས།

[ང] གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་མུ་ག་ཚོད་ཡློད་དམ།

1] ར་བའི་ཁ་དློག་དང༌།  ཁ་དློག་གཉིས་ལ་མུ།  (          )

2] ར་བའི་ཁ་དློག་དང༌།  ཡན་ལག་གི་ཁ་དློག་གཉིས་ལ་མུ།  (          )

3] སྤིན་དཀར་པློ་གྲུ་བཞི་ལྟ་བུའི་དབིབས་དེ་དབིབས་དང་ཁ་དློག་གཉིས་ཀ་ཡིན་

པའི་མུ་ཡིན་ནམ་མིན།  (          )

4] དབིབས་དང་།  དབིབས་གཟུགས་བརྒྱད་པློ་གང་རུང་ལ་མུ།  (          )

[ཅ] རྟགས་བསལ་རློད་གཞི་གསུམ་ལས་འློས་འཚམས་རེ་གཤམ་གི་བར་སློང་རྣམས་

སུ་ཁ་སློང་དགློས།

1] སྒློལ་མ་དཀར་པློའི་ཁ་དློག་ཆློས་ཅན།    དཀར་

པློའི་མདློག་ཏུ་རུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

2]   ཁ་དློག་ཡིན་པར་ཐལ།  ལྗང་ཁུའི་ཁ་

དློག་ཡིན་པའི་ཕིར།



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།
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3] མཐློ་གང་ལ་ལྟློས་ནས་ཁྲུ་གང་གི་དབིབས་ཆློས་ཅན།  དབིབས་ཡིན་པར་ཐལ།  
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3.  གཞི་གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག   

3.  གཞི་གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག 

གཞི་གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག  རྣམ་འགྲེལ་མངྱོན་སུམ་ལེའུ་ལས།  གཞལ་བ་

གཉིས་ཕིར་ཚད་མ་གཉིས།  །དྱོན་བེད་ནུས་དང་མི་ནུས་ཕིར།  །ཞེས་པའི་

གཞུང་སྱོགས་ལས་འཕྱོས།

རང་ལུགས་བཞག་པ། 

གཞི་གྲུབ་དང༌།  ཤེས་བ།  གཞལ་བ།  ཡྱོད་པ།  ཆྱོས།  དམིགས་པ་རྣམས་

དྱོན་གཅིག

དེ་ཡང་ཚད་མས་གྲུབ་པ།  གཞི་གྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད།  བྱོའི་ཡུལ་དུ་བ་

རུང་བ།  ཤེས་བའི་མཚན་ཉིད།  ཚད་མས་རྱོགས་པར་བ་བ།  གཞལ་བའི་

མཚན་ཉིད།  ཚད་མས་དམིགས་པ།  ཡྱོད་པའི་མཚན་ཉིད།  རང་གི་ངྱོ་བྱོ་

འཛིན་པ།  ཆྱོས་ཀི་མཚན་ཉིད།  ཚད་མས་སྒྱོ་འདྱོགས་གཅད་པར་བ་བའི་

གཞི།  དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཞི་གྲུབ་སྱོགས་ལ་དབེ་ན།  རག་པ་དང་།  མི་རག་པ་གཉིས་སུ་དབེ་བ།  



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།
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དངྱོས་པྱོ་དང་།  དངྱོས་མེད་ཀི་ཆྱོས་གཉིས་སུ་དབེ་བ།  འདུས་བས་དང་།  

འདུས་མ་བས་ཀི་ཆྱོས་གཉིས་སུ་དབེ་བ།  རང་མཚན་དང་།  སྤི་མཚན་

གཉིས་སུ་དབེ་བ།  ཀུན་རྫྱོབ་བདེན་པ་དང་།  དྱོན་དམ་བདེན་པ་གཉིས་

སུ་དབེ་བ་སྱོགས་ཡྱོད།

དབེ་བ་དེ་རྣམས་ཀི་ཡ་གལ་རྣམས་དྱོན་གཅིག་ཚུལ་ཡྱོད་དེ།  མི་རག་པ་

དང་།  དངྱོས་པྱོ།  འདུས་བས།  རང་མཚན།  དྱོན་དམ་བདེན་པ་རྣམས་

དྱོན་གཅིག  རག་པ།  དངྱོས་མེད་ཀི་ཆྱོས།  འདུས་མ་བས་ཀི་ཆྱོས།  སྤི་

མཚན།  ཀུན་རྫྱོབ་བདེན་པ་རྣམས་དྱོན་གཅིག

ཆྱོས་དང་སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ།  རག་པའི་མཚན་ཉིད།  

སྐད་ཅིག་མ།  མི་རག་པའི་མཚན་ཉིད།  དྱོན་བེད་ནུས་པ།  དངྱོས་པྱོའི་

མཚན་ཉིད།  དྱོན་བེད་ནུས་སྟྱོང་།  དངྱོས་མེད་ཀི་མཚན་ཉིད།  རྒྱུ་རྐེན་

དུ་མ་འདུས་པ་ལས་སྐྱེས་པ།  འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད།  རྒྱུ་རྐེན་ལས་མ་

སྐྱེས་པ།  འདུས་མ་བས་ཀི་མཚན་ཉིད།  དྱོན་དམ་པར་དྱོན་བེད་ནུས་པའི་

ཆྱོས།  དྱོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད།  དྱོན་དམ་པར་དྱོན་བེད་མི་ནུས་

པའི་ཆྱོས།  ཀུན་རྫྱོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད།  རྱོག་པས་བཏགས་ཙམ་མ་

ཡིན་པར་རང་ངྱོས་ནས་གྲུབ་པའི་ཆྱོས།  རང་མཚན་གི་མཚན་ཉིད།  རྱོག་

པས་བཏགས་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཆྱོས།  སྤི་མཚན་གི་མཚན་ཉིད།

དངྱོས་པྱོ་ལ་དབེ་ན།  གཟུགས་དང་།  ཤེས་པ་དང་།  ལྡན་མིན་འདུ་བེད་

དང་གསུམ་ཡྱོད།  གཟུགས་ཀི་དབེ་བ་རྣམས་འྱོག་ཏུ་གཟུགས་ཕུང་གི་
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སྐབས་སུ་འཆད།  ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  གསལ་ཞིང་རིག་པ།  

ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད།  དབེ་བ་འྱོག་ཏུ་འཆད།  གཟུགས་ཤེས་གང་ཡང་མ་

ཡིན་པའི་དངྱོས་པྱོ།  ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ཀི་མཚན་ཉིད།

དེ་ལ་དབེ་ན།  སྱོག་དང་ལྡན་པའི་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་དང་།  སྱོག་དང་མི་

ལྡན་པའི་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་གཉིས།  དང་པྱོའི་མཚན་གཞི་ནི།  མི་ལྟ་བུ།  

གཉིས་པའི་མཚན་གཞི་ནི།  ལྱོ།  ཟླ།  ཞག  ཚེས།  དུས།  མི་རག་པ་ལྟ་བུ།

མུ་སྒིག་ཚུལ། 

གཞི་གྲུབ་དང་།  དངྱོས་པྱོ་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ་ཡྱོད་དེ།  u  གཞི་གྲུབ་

ཡིན་ལ།  དངྱོས་པྱོ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི།  ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།    

མ་གྲུབ་ན།  དེར་ཐལ།  ནམ་མཁའ་དེ་གཞི་གྲུབ་པ་གང་ཞིག  དངྱོས་པྱོ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར།  རགས་དང་པྱོ་མ་གྲུབ་ན།  ནམ་མཁའ་ཆྱོས་ཅན།  གཞི་

གྲུབ་པར་ཐལ།  ཡྱོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན།  ནམ་

མཁའ་ཆྱོས་ཅན།  དངྱོས་པྱོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  དངྱོས་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར།  

མ་གྲུབ་ན།  ནམ་མཁའ་ཆྱོས་ཅན།  དངྱོས་མེད་ཡིན་པར་ཐལ།  དྱོན་བེད་

མི་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དངྱོས་པྱོ་ཡིན་ལ།  གཞི་གྲུབ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི་མེད་དེ།  དངྱོས་པྱོ་ཡིན་ན།  

གཞི་གྲུབ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

v  གཞི་གྲུབ་དང་།  དངྱོས་པྱོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ཡྱོད་དེ།  བུམ་པ་



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།
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དེ་དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  བུམ་པ་ཆྱོས་ཅན།  གཞི་གྲུབ་

ཡིན་པར་ཐལ།  ཡྱོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཡང་།  བུམ་པ་ཆྱོས་ཅན།  དངྱོས་

པྱོ་ཡིན་པར་ཐལ།  དྱོན་བེད་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  བུམ་པ་

ཆྱོས་ཅན།  དྱོན་བེད་ནུས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཆུ་སྐྱྱོར་གི་དྱོན་བེད་ནུས་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  བུམ་པ་ཆྱོས་ཅན།  ཆུ་སྐྱྱོར་གི་དྱོན་བེད་

ནུས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  ལྟྱོ་ལྡིར།  ཞབས་ཞུམ།  ཆུ་སྐྱྱོར་གི་དྱོན་བེད་ནུས་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  བུམ་པ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ཁྱོད་བུམ་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་སྟེ།  དེ་བུམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར།

w  གཞི་གྲུབ་དང་།  དངྱོས་པྱོ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི།  ནམ་མཁའི་

མེ་ཏྱོག་ལྟ་བུའྱོ།  །ནམ་མཁའི་མེ་ཏྱོག་ཆྱོས་ཅན།  གཞི་གྲུབ་དང་།  དངྱོས་

པྱོ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་མུ་ཡིན་པར་ཐལ།  གཞི་གྲུབ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག  

དངྱོས་པྱོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དང་པྱོ་མ་གྲུབ་ན།  ནམ་མཁའི་མེ་ཏྱོག་ཆྱོས་

ཅན།  གཞི་གྲུབ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་

ན༑  ནམ་མཁའི་མེ་ཏྱོག་ཆྱོས་ཅན།  ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ།  ཚད་མས་

མ་དམིགས་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  ནམ་མཁའི་མེ་ཏྱོག་ཆྱོས་ཅན།  ཚད་

མས་མ་དམིགས་པར་ཐལ།  མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཡང་།  ནམ་མཁའི་

མེ་ཏྱོག་ཆྱོས་ཅན།  དངྱོས་པྱོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་དངྱོས་མེད་ཡིན་པའི་

ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  ནམ་མཁའི་མེ་ཏྱོག་ཆྱོས་ཅན།  དངྱོས་མེད་ཡིན་པར་

ཐལ།  དྱོན་བེད་མི་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དྱོན་

བེད་མི་ནུས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།
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གཞན་ལུགས་དགག་པ། 

ཁ་ཅིག  གཞི་གྲུབ་ན།  ཡིན་པ་སིད་པའི་ཤེས་བ་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།    

གཞི་གྲུབ་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  ཀ་བུམ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  གཞི་གྲུབ་པར་

ཐལ།  ཆྱོས་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  ཀ་བུམ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  ཆྱོས་

ཡིན་པར་ཐལ།  ཐ་དད་ཅིང་གཞི་མཐུན་མི་སིད་པའི་ཆྱོས་ཡིན་པའི་ཕིར།  

མ་གྲུབ་ན།  ཀ་བུམ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  ཐ་དད་ཅིང་གཞི་མཐུན་མི་སིད་

པའི་ཆྱོས་ཡིན་པར་ཐལ།  འགལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  ཀ་

བུམ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  ཡིན་པ་སིད་པའི་ཤེས་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཡིན་

པ་མི་སིད་པའི་ཤེས་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  ཀ་བུམ་གཉིས་ཆྱོས་

ཅན།  ཡིན་པ་མི་སིད་པའི་ཤེས་བ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཡྱོད་པ་གང་ཞིག  དེ་

གཉིས་ཡིན་པ་མེད་པའི་ཕིར།

ཀ་བུམ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  ཡིན་པ་སིད་པའི་ཤེས་བ་ཡིན་པར་ཐལ།
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ཁ་ཅིག  ཤེས་བ་ཡིན་ན།  འདུས་མ་བས་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  མྱུ་གུ་ཆྱོས་

ཅན།  འདུས་མ་བས་ཡིན་པར་ཐལ།  ཤེས་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  

མྱུ་གུ་ཆྱོས་ཅན།  ཤེས་བ་ཡིན་པར་ཐལ།  བྱོའི་ཡུལ་དུ་བ་རུང་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  མྱུ་གུ་ཆྱོས་ཅན།  བྱོའི་ཡུལ་དུ་བ་རུང་ཡིན་པར་ཐལ།  བྱོ་

ཡིས་ཤེས་རྒྱུ་ཡྱོད་པའི་དངྱོས་པྱོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  མྱུ་གུ་

ཆྱོས་ཅན།  འདུས་མ་བས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདུས་བས་ཡིན་པའི་ཕིར།  

མ་གྲུབ་ན།  མྱུ་གུ་ཆྱོས་ཅན།  འདུས་བས་ཡིན་པར་ཐལ།  རྒྱུ་དང་རྐེན་གིས་

འདུས་བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  མྱུ་གུ་ཆྱོས་ཅན།  རྒྱུ་དང་རྐེན་

གིས་འདུས་བས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  རྒྱུ་ས་བྱོན་དང་རྐེན་ཆུ་ལུད་ཀིས་འདུས་

བས་པའི་དངྱོས་པྱོ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  གཞལ་བ་ཡིན་ན།  རང་མཚན་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  རག་པ་ཆྱོས་

ཅན།  རང་མཚན་ཡིན་པར་ཐལ།  གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  

རག་པ་ཆྱོས་ཅན།  གཞལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཚད་མས་གཞལ་བར་བ་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  རག་པ་ཆྱོས་ཅན།  ཚད་མས་གཞལ་བར་བ་བ་

ཡིན་པར་ཐལ།  ཚད་མས་དམིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་

ཅན།  ཚད་མས་དམིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཡྱོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་

འདྱོད་ན།  རག་པ་ཆྱོས་ཅན།  རང་མཚན་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  སྤི་མཚན་ཡིན་

པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  སྤི་མཚན་ཡིན་པར་ཐལ།  དྱོན་དམ་

པར་དྱོན་བེད་མི་ནུས་པའི་ཆྱོས་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  

དྱོན་དམ་པར་དྱོན་བེད་མི་ནུས་པའི་ཆྱོས་ཡིན་པར་ཐལ།  དྱོན་བེད་མི་ནུས་

པའི་ཆྱོས་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དྱོན་བེད་མི་ནུས་པའི་
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3.  གཞི་གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག   

ཆྱོས་ཡིན་པར་ཐལ།  རག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

རློད་པ་སློང་བ། 

ཁྱོ་ན་རེ།  རི་བྱོང་གི་རྭ་ཆྱོས་ཅན།  ཤེས་བ་ཡིན་པར་ཐལ།  བྱོའི་ཡུལ་དུ་

བ་རུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  རི་བྱོང་གི་རྭ་ཆྱོས་ཅན།  བྱོའི་ཡུལ་

དུ་བ་རུང་བ་ཡིན་པར་ཐལ།  རི་བྱོང་གི་རྭ་འཛིན་རྱོག་པའི་བྱོའི་ཡུལ་དུ་

བ་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།

ཡང་།  ཁྱོ་ན་རེ།  ནམ་མཁའི་པདྱོ་ཆྱོས་ཅན།  ཡྱོད་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཚད་

མས་དམིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  ནམ་མཁའི་པདྱོ་ཆྱོས་ཅན།  

ཚད་མས་དམིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཚད་མ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གིས་

དམིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན།  མ་ཁབ།  མ་གྲུབ་ན།  ནམ་མཁའི་པདྱོ་

ཆྱོས་ཅན།  ཚད་མ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གིས་དམིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  

ནམ་མཁའི་པདྱོ་མེད་པར་འཛིན་པའི་ཚད་མས་དམིགས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  ནམ་མཁའི་པདྱོ་ཆྱོས་ཅན།  ནམ་མཁའི་པདྱོ་མེད་པར་

འཛིན་པའི་ཚད་མས་དམིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  ནམ་མཁའི་པདྱོ་མེད་

པར་འཛིན་པའི་ཚད་མ་དང་།  ནམ་མཁའི་པདྱོ་ཡྱོད་པར་འཛིན་པའི་

ལྱོག་རྱོག་གཉིས་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་དམིགས་ནས་གཅིག་གིས་མེད་

པར་འཛིན་པ་དང་།  གཅིག་ཤྱོས་ཀིས་ཡྱོད་པར་འཛིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།
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སྦློང་ཚན།

[ཀ] གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག

  གཞི་གྲུབ།   ཤེས་བ།   གཞལ་བ།

  ཡློད་པ།   དམིགས་པ།   རང་མཚན།

  ཀུན་རློབ་བདེན་པ།   དློན་དམ་བདེན་པ།

[ཁ] མིང་ཚིག་མཆན་འགེལ།

གཟུགས།  གཟུགས་སུ་རུང་བའློ།  །

ཤེས་པ།  གསལ་ཞིང་རིག་པའློ།  །

ལྡན་མིན་འདུ་བེད།  གཟུགས་ཤེས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་དངློས་པློའློ ློ།  །

[ག] གཤམ་གསལ་སློ་སློའི་མཚན་ཉིད་རྣམས་ཕིས།

  རྟག་པ།   མི་རྟག་པ།

  དངློས་པློ།   དངློས་མེད།

  འདུས་བས།   འདུས་མ་བས།

  རང་མཚན།   སྤི་མཚན།

[ང] གཤམ་གསལ་ཐལ་འགྱུར་རྣམས་ལ་ལན་བཞི་གང་རུང་འདེབས་དགློས།

1] ཀླློག་དེབ་ཆློས་ཅན།  རྟག་དངློས་གཉིས་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ།  (          )

2] འབི་སྨྱུག་ཆློས་ཅན།  དློན་བེད་མི་ནུས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  (          )

3] ནག་པང་ཆློས་ཅན།  ཁ་དློག་གི་གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ།  གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕིར།  

(          )

4] འཛནི་གློགས་ཆློས་ཅན།  རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  གཞི་གྲུབ་པའི་ཕིར།  (          )

[ཅ] གཤམ་གསལ་གི་དམ་བཅའ་རྣམས་ལ་རྟགས་བསལ་རེ་ཐློངས།

1] གཞི་གྲུབ་ན།  གཟུགས་ཤེས་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་གསུམ་པློ་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་
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3.  གཞི་གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག   

ཟེར་ན།

2] དངློས་པློ་ཡིན་ན།  ཁྱློད་ཀི་ཡིན་པ་ཡློད་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

3] ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ཡིན་ན།  གང་ཟག་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ཡིན་

པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

4] ཤེས་བ་ཡིན་ན།  སྤི་མཚན་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

5] གཞལ་བ་ཡིན་ན།  དློན་བེད་ནུས་སློང་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

[ཆ] གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་མུ་ག་ཚོད་ཡློད་དམ།

1] གཞི་གྲུབ་དང་།  དངློས་པློ་གཉིས་ལ་མུ། (          )

2] བུམ་པ་དང་།  དངློས་པློ་གཉིས་ལ་མུ། (          )

3] འདུས་བས་ཀི་ཆློས་དང་།  ཡློད་པ་གཉིས་ལ་མུ། (          )

4] ཤེས་པ་དང་།  བེམ་པློ་གཉིས་ལ་མུ། (          )

5] ལྡན་མིན་འདུ་བེད་དང་།  དངློས་པློ་གཉིས་ལ་མུ། (          )

6] ཤེས་བ་དང་།  གཞལ་བ་གཉིས་ལ་མུ། (          )



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།
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4.  ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀི་རྣམ་གཞག 

རང་ལུགས་བཞག་པ། 

དེ་ཡང་།  དུ་མ་སྤུངས་པ།  ཕུང་པྱོའི་མཚན་ཉིད།  ཕུང་པྱོ་ལ་དབེ་ན།  

གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྱོ་དང་།  ཚོར་བའི་ཕུང་པྱོ།  འདུ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྱོ།  འདུ་

བེད་ཀི་ཕུང་པྱོ།  རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྱོ་དང་ལྔ་ཡྱོད།  ཕི་མ་བཞི་འྱོག་ཏུ་

འཆད་པར་འགྱུར་ལ།  དུ་མ་སྤུངས་པའི་གཟུགས་སུ་རུང་བ།  གཟུགས་

ཀི་ཕུང་པྱོའི་མཚན་ཉིད།  གཟུགས་དང་།  གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྱོ་གཉིས་དྱོན་

གཅིག

གཟུགས་ཕུང་ལ་དབེ་ན།  མིག་སྱོགས་ནང་གི་དབང་པྱོ་ལྔ་དང་།  གཟུགས་

སྱོགས་ཕིའི་དྱོན་ལྔ།  ཆྱོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་པའི་གཟུགས་དང་བཅུ་གཅིག་

ཡྱོད་དྱོ།  །

མིག་སྱོགས་ནང་གི་དབང་པྱོ་ལྔ་ནི།  མིག་གི་དབང་པྱོ་དང་།  རྣ་བའི་

དབང་པྱོ།  སྣའི་དབང་པྱོ།  ལེའི་དབང་པྱོ།  ལུས་ཀི་དབང་པྱོ་དང་ལྔའྱོ།  །
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4.  ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀི་རྣམ་གཞག   

རང་འབས་མིག་ཤེས་ཀི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་བེད་པའི་

རིགས་སུ་གནས་པའི་ནང་གི་གཟུགས་ཅན་དང་བ།  མིག་གི་དབང་པྱོའི་

མཚན་ཉིད།

དེ་ལ་དབེ་ན།  རེན་བཅས་ཀི་མིག་དབང་དང་།  དེ་མཚུངས་ཀི་མིག་

དབང་གཉིས་ཡྱོད།

མིག་དབང་གང་ཞིག  རང་འབས་མིག་ཤེས་ཀི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་

བདག་རྐེན་བེད་པ་དེ།  རེན་བཅས་ཀི་མིག་གི་དབང་པྱོའི་མཚན་ཉིད།

མཚན་གཞི་ནི།  མིག་གིས་གཟུགས་ལ་ལྟ་བཞིན་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་

མིག་དབང་ལྟ་བུ།

མིག་དབང་གང་ཞིག  རང་འབས་མིག་ཤེས་ཀི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་

བདག་རྐེན་མི་བེད་པ་དེ།  དེ་མཚུངས་ཀི་མིག་གི་དབང་པྱོའི་མཚན་ཉིད།  

མཚན་གཞི་ནི།  གཉིད་ལྱོག་པའི་སྐབས་སྱོགས་ཀི་མིག་དབང་ལྟ་བུ།

ལྷག་མ་རྣ་བའི་དབང་པྱོ།  སྣའི་དབང་པྱོ།  ལེའི་དབང་པྱོ།  ལུས་ཀི་དབང་

པྱོ་བཞི་སྱོ་སྱོའི་མཚན་ཉིད་ནི།  རིམ་པ་བཞིན།  རང་འབས་རྣ་ཤེས་དང་།  

རང་འབས་སྣ་ཤེས་དང་།  རང་འབས་ལེ་ཤེས་དང་།  རང་འབས་ལུས་ཤེས་

ཀི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་བེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་ནང་

གི་གཟུགས་ཅན་དང་བ།  ཞེས་སྦར་ནས་འཇྱོག་ཚུལ་ཤེས་པར་བ་ལ།
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དབེ་ན།  དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་རེན་བཅས་དང་།  དེ་མཚུངས་ཀི་དབང་པྱོ་

གཉིས་རེ་ཡྱོད།

མཚན་ཉིད་ནི།  སྔར་མིག་དབང་ལ་བཤད་པ་དང་རིགས་འད་ཞིང་།

མཚན་གཞི་ལ།  རེན་བཅས་ཀི་དེ་བཞི་སྱོ་སྱོའི་མཚན་གཞི་ནི།  རིམ་པ་

བཞིན།  རྣ་ཤེས་ཀིས་སྒ་ཉན་པ་དང་།  སྣ་ཤེས་ཀིས་དི་སྣྱོམ་པ་དང་།  ལེ་

ཤེས་ཀིས་རྱོ་མྱོང་བ་དང་།  ལུས་ཤེས་ཀིས་རེག་བ་ལ་རེག་པའི་གནས་

སྐབས་ཀི་དེ་བཞི་ལྟ་བུའྱོ།  །

དེ་མཚུངས་ཀི་དེ་བཞི་སྱོ་སྱོའི་མཚན་གཞི་ནི།  གཉིད་ལྱོག་པའི་སྐབས་

སྱོགས་ཀི་དེ་བཞི་ལྟ་བུ་དང་།

མིག་དང་།  མིག་གི་དབང་པྱོ་དང་།  མིག་གི་ཁམས་དང་།  མིག་གི་སྐྱེ་

མཆེད་རྣམས་དྱོན་གཅིག་ཡིན་ལ།  དེ་བཞིན་དུ།  ལུས་དང་།  ལུས་ཀི་

དབང་པྱོ་དང་།  ལུས་ཀི་ཁམས་དང་།  ལུས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་བར་རྣམས་

ཀང་དྱོན་གཅིག་ཡིན་ནྱོ།  །

གཟུགས་སྱོགས་ཕིའི་སྐྱེ་མཆེད་ལྔ་ནི།  གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དང་།  སྒ་

དང་།  དི་དང་།  རྱོ་དང་།  རེག་བའི་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་སྱོ།  །

གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི།  མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་དེ་དེའི་

མཚན་ཉིད།  དབེ་ན།  ཁ་དྱོག་གི་གཟུགས་དང་།  དབིབས་ཀི་གཟུགས་
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4.  ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀི་རྣམ་གཞག   

གཉིས་ཡྱོད་ལ།  དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་དང་།  དབེ་བ་རྣམས་སླྱོབ་ཚན་

དང་པྱོའི་ནང་བཤད་ཟིན་ཏྱོ།  །

རྣ་ཤེས་ཀི་མཉན་བ་དེ།  སྒའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་མཚན་ཉིད།  སྒ་དང་སྒའི་སྐྱེ་

མཆེད་དྱོན་གཅིག  དེ་ལ་དབེ་ན།  ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་སྒ་

དང་།  མ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་སྒ་གཉིས།

དང་པྱོ་དེ་ལ།  དེར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་དུ་སྟྱོན་པའི་སྒ་དང་།  དེར་གྱུར་

པའི་སེམས་ཅན་དུ་མི་སྟྱོན་པའི་སྒ་གཉིས།  དང་པྱོ་དེ་ལ་ཡང་།  དེར་གྱུར་

པའི་སེམས་ཅན་དུ་སྟྱོན་པ་སྙན་པའི་སྒ་དང་།  དེར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་

དུ་སྟྱོན་པ་མི་སྙན་པའི་སྒ་གཉིས་ཡྱོད།  དང་པྱོ་ནི།  སྐྱེས་བུས་ཆྱོས་འཆད་

པའི་སྒ་ལྟ་བུ་དང་།  གཉིས་པ་ནི།  སྐྱེས་བུས་ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་བའི་སྒ་ལྟ་བུ།

གཉིས་པ།  ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་དུ་མི་སྟྱོན་པའི་

སྒ་ལ་ཡང་།  དེར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་དུ་མི་སྟྱོན་པ་སྙན་པའི་སྒ་དང་།  

དེར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་དུ་མི་སྟྱོན་པ་མི་སྙན་པའི་སྒ་གཉིས་ཡྱོད།  དང་

པྱོ་ནི།  བརྱོད་བ་མེད་པའི་སྐྱེས་བུའི་སྐད་གདངས་སྙན་པྱོ་ལྟ་བུ།  གཉིས་

པ་ནི།  བརྱོད་བ་མེད་པའི་སྐྱེས་བུའི་སྐད་གདངས་མི་སྙན་པ་ལྟ་བུ།

གཉིས་པ་མ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་སྒ་ལ་ཡང་།  དེར་གྱུར་པའི་

སེམས་ཅན་དུ་སྟྱོན་པའི་སྒ་དང་།  དེར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་དུ་མི་སྟྱོན་པའི་

སྒ་གཉིས།  དང་པྱོ་དེ་ལ་ཡང་།  དེར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་དུ་སྟྱོན་པ་སྙན་

པའི་སྒ་དང་།  དེར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་དུ་སྟྱོན་པ་མི་སྙན་པའི་སྒ་གཉིས་
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ཡྱོད།  དང་པྱོ་ནི།  རླུང་འཕིན་ལས་ཆྱོས་འཆད་པའི་སྒ་ལྟ་བུ་དང་།  གཉིས་

པ་ནི།  རླུང་འཕིན་ལས་ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་བའི་སྒ་ལྟ་བུ།

གཉིས་པ།  མ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་དུ་མི་སྟྱོན་

པའི་སྒ་ལ་ཡང་།  དེར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་དུ་མི་སྟྱོན་པ་སྙན་པའི་སྒ་དང་།  

དེར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་མི་སྟྱོན་པ་མི་སྙན་པའི་སྒ་གཉིས་ཡྱོད།  དང་པྱོ་ནི།  

འཁར་རྔའི་སྒ་ལྟ་བུ།  གཉིས་པ་ནི།  ས་ཡྱོམ་བརྒྱབ་པའི་སྒ་ལྟ་བུའྱོ།  །དེ་ལྟར་

ན༑  སྒ་ལ་རྩ་བའི་སྱོ་ནས་དབེ་ན་གཉིས།  ཡན་ལག་གི་སྱོ་ནས་དབེ་ན་བཞི།  

ཉིང་ལག་གི་སྱོ་ནས་དབེ་ན་བརྒྱད་ཡྱོད་དྱོ།  །

སྣ་ཤེས་ཀི་བསྣམ་བ།  དིའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་མཚན་ཉིད།

དི་ལ་དབེ་ན།  དི་ཞིམ་པ།  དི་ང་བ།  དི་མཉམ་པ།  དི་མི་མཉམ་པ་དང་

བཞི་ཡྱོད།  དང་པྱོ་ནི།  ཙན་དན་གི་དི་ལྟ་བུ།  གཉིས་པ་ནི།  སྱོག་སྐྱའི་དི་

ལྟ་བུ།  ཤས་མི་ཆེ་བའི་དི་ནི།  མཉམ་པའི་དི་དང་།  ཤས་ཆེ་བའི་དི་ནི།  མི་

མཉམ་པའི་དི་ཡིན་ནྱོ།  །

ལེ་ཤེས་ཀི་མྱོང་བ།  རྱོའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་མཚན་ཉིད།

རྱོ་ལ་དབེ་ན།  མངར་བ་དང་།  སྐྱུར་བ་དང་།  ལན་ཚ་བ་དང་།  ཚ་བ།  ཁ་

བ་དང་བསྐ་བ་སྟེ་དྲུག་ཡྱོད།  དང་པྱོ་ནི།  བུ་རམ་གི་རྱོ་ལྟ་བུ།  གཉིས་པ།  སྐྱུ་

རུ་རའི་རྱོ་ལྟ་བུ།  གསུམ་པ་ནི།  ལན་ཚའི་རྱོ་ལྟ་བུ།  བཞི་པ་ནི།  སན་ཚ་བ་

གསུམ་གི་རྱོ་ལྟ་བུ།  ལྔ་པ་ནི།  ཏིག་ཏའི་རྱོ་ལྟ་བུ།  དྲུག་པ་ནི།  ཨ་རུ་རའི་རྱོ་
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4.  ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀི་རྣམ་གཞག   

ལྟ་བུའྱོ།  །

ཡང་།  རྱོ་ལ་དབེ་ན།  མངར་བའི་མངར་བ་སྱོགས་དྲུག་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བས་སྱོ་

དྲུག་དང་།  སྱོ་དྲུག་པྱོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ལེ་དབང་གིས་མྱོང་བའི་ཚེ།  ལེ་ཤེས་

ལ་ཕན་འདྱོགས་པའི་རྱོ་རེ།  འཇུ་བར་མངྱོན་དུ་ཕྱོགས་པའི་ཚེ་ལུས་ལ་མི་

གནྱོད་པའི་རྱོ་རེ།  ཞུ་བའི་ཚེ་ལུས་སེམས་ལ་ཕན་འདྱོགས་པའི་རྱོ་རེ་སྟེ་

བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཡྱོད།

ལུས་ཤེས་ཀི་རེག་བ།  རེག་བའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་མཚན་ཉིད།

རེག་བ་ལ་དབེ་ན།  འབྱུང་བར་གྱུར་པའི་རེག་བ་དང་།  འབྱུང་འགྱུར་གི་

རེག་བ་གཉིས།  དང་པྱོ་ནི།  ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞི་ཡྱོད།

ས་ཞིང་འཐས་པ།  སའི་མཚན་ཉིད།  བརླན་ཞིང་གཤེར་བ།  ཆུའི་མཚན་

ཉིད།  ཚ་ཞིང་སེག་པ།  མེའི་མཚན་ཉིད།  ཡང་ཞིང་གཡྱོ་བ།  རླུང་གི་

མཚན་ཉིད།

འབྱུང་འགྱུར་གི་རེག་བ་ལ་དབེ་ན།  འཇམ་པ་དང་རྩུབ་པ།  ལི་བ་དང་

ཡང་བ།  གྲང་བ་དང་བཀྲེས་པ།  སྐྱོམ་པ་སྟེ་བདུན་ཡྱོད།

ཆྱོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་པའི་གཟུགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  ཡིད་ཤེས་ཁྱོ་ནའི་

ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཆྱོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་པའི་གཟུགས་རུང་དེ།  དེའི་མཚན་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར།  དེ་ལ་དབེ་ན་ལྔ་ཡྱོད་དེ།  དང་པྱོ།  དེ་ལ་རང་ཡིན་པར་གྱུར་
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པའི་བསྡུས་པ་ལས་གྱུར་པའི་གཟུགས་ནི།  རགས་པའི་གཟུགས་ལ་ཡིད་ཀི་

ཤེས་པས་ཆ་དང་ཆར་ཕེ་བས་ཡིད་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་རྡུལ་ཕ་རབ་

ཏུ་སྣང་བ་ལྟ་བུ་དང་།  གཉིས་པ།  མངྱོན་པར་སྐབས་ཡྱོད་པའི་གཟུགས་ནི།  

ཡིད་ཤེས་ཁྱོ་ནའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་བར་སྣང་གི་སྣང་བ་སྐྱ་སེང་སེང་བྱོ་སྣང་

བ་ལྟ་བུ།  གསུམ་པ།  ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལས་གྱུར་པའི་གཟུགས་ནི།  སྱོ་

སྱོར་ཐར་པའི་སྱོམ་པས་བསྡུས་པ་དང་།  སྱོམ་པ་མ་ཡིན་པ་དང་།  བར་མས་

བསྡུས་པའི་རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ལྟ་བུ།  བཞི་པ།  ཀུན་

བཏགས་པའི་གཟུགས་ནི།  མི་སྡུག་པ་བསྱོམ་པའི་ཡིད་ལ་གསལ་བར་སྣང་

བའི་ཀེང་རུས་ཀི་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ།  ལྔ་པ།  དབང་འབྱོར་བའི་གཟུགས་

ནི༑  ཟད་པར་མེ་དང་།  ཆུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྱོགས་ལ་མེ་དང་ཆུ་སྱོགས་

གསལ་བར་སྣང་བ་ལྟའྱོ།  །

མུ་སྒིག་ཚུལ། 

ཆྱོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་པའི་གཟུགས་དང་།  རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་

གཟུགས་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ་ཡྱོད་དེ།  u  ཆྱོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་པའི་གཟུགས་

ཡིན་ལ།  རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི།  ཡིད་

ཤེས་ཁྱོ་ན་ལ་བར་གི་སྣང་བ་སྐྱ་སེང་སེང་བྱོ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་དེ།  ཆྱོས་ཀི་སྐྱེ་

མཆེད་པའི་གཟུགས་ཡིན་ལ།  རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དང་པྱོ་དེ་ཡིན་པར་ཐལ།  མངྱོན་པར་སྐབས་ཡྱོད་པའི་

གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕིར།  གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  རྣམ་པར་རིག་

བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  དགེ་མི་དགེ་གང་རུང་མ་ཡིན་
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4.  ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀི་རྣམ་གཞག   

པའི་ཕིར།

རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཡིན་ལ།  ཆྱོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་

པའི་གཟུགས་མ་ཡིན་པའི་མུ་མེད་དེ།  རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་

གཟུགས་ཡིན་ན།  ཡིད་ཤེས་ཁྱོ་ནའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཡིན་པས་

ཁབ་པའི་ཕིར།

v  དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི།  སྱོ་སྱོར་ཐར་པའི་སྱོམ་པས་བསྡུས་པའི་

གཟུགས་ལྟ་བུའྱོ།  །

w  གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི།  དབིབས་དང་ཁ་དྱོག་ལྟ་བུའྱོ།  །

ཆྱོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་པའི་གཟུགས་དང་།  རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་

གཟུགས་གཉིས་དྱོན་མི་གཅིག་སྟེ།  ཆྱོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་པའི་གཟུགས་ཡིན་

ན༑ རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པའི་ཕིར།  

ཆྱོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་པའི་གཟུགས་ལྔའི་གསུམ་པ་མ་གཏྱོགས་གཞན་བཞི་པྱོ་

དེ༑  རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  

དེ་བཞི་པྱོ་ཆྱོས་ཅན།  རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་མ་ཡིན་པར་

ཐལ།  དེ་བཞི་པྱོ་དགེ་མི་དགེ་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ།  དེ་བཞི་པྱོ་དེ་

ལུང་མ་བསྟན་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཞན་ལུགས་དགག་པ། 

ཁ་ཅིག  གཟུགས་ཡིན་ན།  གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  

སྒ་ཆྱོས་ཅན།  གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་པར་ཐལ།  གཟུགས་ཡིན་པའི་

ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ།  གཟུགས་སུ་རུང་



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

42

བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་ཁབ་ཟེར་ན།  ཁབ་པ་ཡྱོད་པར་ཐལ།  གཟུགས་སུ་རུང་

བ༑  གཟུགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར།

རྩ་བར་འདྱོད་ན།  སྒ་ཆྱོས་ཅན།  གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  

མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  སྒ་ཆྱོས་ཅན།  མིག་

ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  རྣ་ཤེས་ཀི་མཉན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་

ཁབ་ན།  ཁབ་པ་ཡྱོད་པར་ཐལ།  མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་དང་།  རྣ་ཤེས་ཀི་

མཉན་བ་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  གཟུགས་ཡིན་ན།  གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་སྱོགས་དྱོན་ལྔ་དང་།  

མིག་གི་དབང་པྱོ་སྱོགས་དབང་པྱོ་ལྔ་པྱོ་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  

རྡུལ་ཕ་རབ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  དེའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  རྡུལ་ཕ་རབ་

ཆྱོས་ཅན།  གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ།  བེམ་པྱོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  

རྡུལ་ཕ་རབ་ཆྱོས་ཅན།  བེམ་པྱོ་ཡིན་པར་ཐལ།  རྡུལ་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  རྡུལ་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  རྡུལ་

ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  གཟུགས་སྱོགས་དྱོན་ལྔ་

དང་།  མིག་སྱོགས་དབང་པྱོ་ལྔ་པྱོ་གང་རུང་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཆྱོས་ཀི་སྐྱེ་

མཆེད་པའི་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  

བསྡུས་པ་ལས་གྱུར་པའི་ཆྱོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་པའི་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕིར།

རློད་པ་སློང་བ། 

ཁྱོ་ན་རེ།  རྡུལ་ཕ་རབ་ཆྱོས་ཅན།  དུ་མ་སྤུངས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཕུང་པྱོ་
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4.  ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀི་རྣམ་གཞག   

ཡིན་པའི་ཕིར།  འདྱོད་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  རྡུལ་དུ་མ་སྤུངས་པ་ཡིན་པར་

ཐལ།  རྡུལ་གང་ཞིག  དུ་མ་སྤུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན།  མ་ཁབ།  དེ་ཆྱོས་

ཅན།  དུ་མ་སྤུངས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  སྐད་ཅིག་མ་དུ་མ་སྤུངས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར།  གྱོང་དུ་རྡུལ་དུ་མ་སྤུངས་པ་ཡིན་པར་འདྱོད་མི་ནུས་ཏེ།  རྡུལ་རགས་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  རྡུལ་ཕ་རབ་

ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁྱོ་ན་རེ།  འྱོ་མ་ཆྱོས་ཅན།  ཆུ་ཡིན་པར་ཐལ།  བརླན་ཞིང་གཤེར་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར།  འདྱོད་ན།  འྱོ་མ་ཆྱོས་ཅན།  ཆུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འྱོ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ན།  འགལ་ཁབ།  འྱོ་མ་དེ།  སྤིར་ཆུ་ཡིན་ཀང་།  ཆུ་དང་འྱོ་མ་

གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཆུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།
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ཡང་།  ཁྱོ་ན་རེ།  མེ་ཆྱོས་ཅན།  རྱོ་ཡིན་པར་ཐལ།  རྱོ་དྲུག་པྱོ་གང་རུང་ཡིན་

པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ཚ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན།  མ་

ཁབ།  རགས་གྲུབ་སྟེ།  ཚ་ཞིང་སེག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་

ཅན།  དེར་ཐལ།  མེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཡང་ཁྱོ་ན་རེ།  རླུང་ཆྱོས་ཅན།  འབྱུང་འགྱུར་ཡིན་པར་ཐལ།  འབྱུང་འགྱུར་

བདུན་པྱོ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  

ཡང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།  མ་གྲུབ་ན།  དེར་ཐལ།  ཡང་ཞིང་གཡྱོ་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ།  རླུང་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་སྟེ།  ཡང་ཞིང་གཡྱོ་བ་རླུང་

གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར།  
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4.  ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀི་རྣམ་གཞག   

སྦློང་ཚན།

[ཀ] གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག

  སྐེ་མཆེད།   ཕུང་པློ།

  ཆློས་ཀི་སྐེ་མཆེད་པའི་གཟུགས།

  རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས།

[ཁ] མིང་ཚིག་མཆན་འགེལ།

ལྷན་སྐེས།  རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡློད་པའམ་བྱུང་བའི་དློན།

སྦར་བྱུང༌།  རས་ཁ་ཤས་མཉམ་དུ་སེབ་སྦློར་བས་ནས་བྱུང་བ།

སྐེ་མཆེད།  རང་དུས་ན་མ་འློངས་པའི་རང་འབས་རྣམ་ཤེས་རྣམ་པ་དྲུག་པློ་གང་

རུང་མ་སྐེས་པ་སྐེ་ཞིང་མཆེད་པའི་སློ་ཡིན་པས་ན་སྐེ་མཆེད་དློ།  །

ཤེས་རྒྱུད།  སེམས་རྒྱུད།

སློམ་པ།  གཞན་ལ་གནློད་པ་གཞི་དང་བཅས་པ་སློང་ཞིང་།  འཆལ་བའི་ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་རྒྱུན་སློམ་ཞིང་།  འགློག་པས་ན་སློམ་པའློ།  །

སློམ་མིན།  གཞན་ལ་གནློད་པ་གཞི་དང་བཅས་པ་ལ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ནི་སློམ་

པ་མིན་པའློ།  །  དཔེར་ན།  ཤན་པ་ལྟ་བུའི་རྒྱུད་ཀི་སློག་གཅློད་ཀི་ལས་ལྟ་བུ།

བར་མ།  གནློད་པའམ་གནློད་པའི་གཞི་དག་ཕློགས་རེ་སློང་པའམ།  ཕློགས་རེ་

ལ་འཇུག་པས་ན།  སློམ་པ་དང་སློམ་མིན་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་བར་མའློ།  །

འགལ་ཁྱབ།  རྟགས་དེ་ཡིན་ན།  བསལ་བ་དེ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ།

[ག] གཤམ་གསལ་དི་བ་རྣམས་ལ་སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏེ་ལན་ཕིས།

1] སྒའི་མཚན་ཉིད་དང་དེའི་དབེ་བ་རྣམས་ཕིས།

2] དའི་ིམཚན་ཉདི་དང༌།  ལྷན་སྐསེ་དང་།  སྦར་བྱུང་ག་ིད་ིཞསེ་པའ་ིགློ་དློན་གང༌།

3] དི་ལ་དབེ་ན་ག་ཚོད་ཡློད་དམ།  དེ་དག་རེ་རེ་ནས་ཕིས།

4] རློའི་མཚན་ཉིད་དང་དེའི་དབེ་བ་རྣམས་ཕིས།
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5] རེག་བའི་མཚན་ཉིད་དང་དེའི་དབེ་བ་རྣམས་ཕིས།

6] བསྡུས་པ་ལས་གྱུར་པའི་གཟུགས་དང་།  མངློན་པར་སབས་ཡློད་པའི་གཟུགས།  

ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལས་གྱུར་པའི་གཟུགས།  ཀུན་བཏགས་པའི་གཟུགས།  

དབང་འབློར་བའི་གཟུགས་རྣམས་ཀི་དཔེར་བརློད་རེ་ཕིས།

7] རྟེན་བཅས་དང་།  དེ་མཚུངས་ཀི་ཁྱད་པར་གང་ཡིན།

[ང་] གཤམ་གི་གུག་རྟགས་ནང་དུ་ལན་གང་རུང་འདེབས་དགློས།

1] ཙན་དན་གི་དི་ཆློས་ཅན།  སྦར་བྱུང་གི་དི་ཡིན་པར་ཐལ། (          )

2] ཙན་དན་གི་དི་ཆློས་ཅན།  ལྷན་སྐེས་ཀི་དི་ཡིན་པར་ཐལ། (          )

3] ཆུ་སྒ་ཆློས་ཅན།  མ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྒ་ཡིན་པར་ཐལ།(          )

4] བརན་འཕིན་གི་སྒ་ཆློས་ཅན།  ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྒ་ཡིན་པར་

ཐལ།  བརློད་བ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར།  (          )

5] བུར་ཤིང་གི་རློ་ཆློས་ཅན།  སྦར་བྱུང་གི་རློ་ཡིན་པར་ཐལ།  (          )

6] སློབ་གྲྭའི་འདུ་འཛོམས་ཀི་དིལ་བརྡ་ཆློས་ཅན།  སེམས་ཅན་དུ་སློན་པའི་སྒ་ཡིན་

པར་ཐལ།  དློན་ཞིག་སློན་པའི་མཉན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  (          )

[ཅ] གཤམ་གསལ་གི་དམ་བཅའ་རྣམས་ལ་རྟགས་བསལ་རེ་ཐློངས།

1] རང་འབས་རྣ་ཤེས་ཀི་བདག་རྐེན་ཡིན་ན།  རང་འབས་རྣ་ཤེས་ཀི་ཐུན་མློང་མ་

ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

2] དུ་མ་སྤུངས་པ་ཡིན་ན།  རང་གི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་དུ་མ་སྤུངས་པ་

ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།
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1.  ལྔོག་པ་ངྔོས་འཛིན་གི་རྣམ་གཞག   

1.  ལྔོག་པ་ངྔོས་འཛིན་གི་རྣམ་གཞག 

ལྡྱོག་པ་ངྱོས་འཛིན་གི་རྣམ་གཞག་ནི།  རྣམ་འགྲེལ་རང་དྱོན་ལེའུ་

ལས།  གང་ཕིར་དངྱོས་ཀུན་རང་བཞིན་གིས།  །རང་རང་ངྱོ་བྱོ་ལ་གནས་

ཕིར།  །མཐུན་དངྱོས་གཞན་གི་དངྱོས་དག་ལས།  །ལྡྱོག་པ་ལ་ནི་རེན་པ་

ཅན།  །ཞེས་པའི་གཞུང་སྱོགས་ལས་འཕྱོས།

རང་ལུགས་བཞག་པ། 

རང་གི་དགག་བ་དངྱོས་སུ་བཅད་པའི་བཅད་ལྡྱོག་ནས་ངྱོས་འཛིན་

དགྱོས་པའི་ཆྱོས་དེ།  ལྡྱོག་པའི་དྱོན་ཡིན།  དཔེར་ན།  བུམ་པའི་ལྡྱོག་པ་ནི།  

བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་དངྱོས་སུ་བཅད་པའི་བཅད་ལྡྱོག་ནས་འཇྱོག་དགྱོས་པ་

� འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་སློབ་ཚན། �



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།
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ལྟ་བུ།  དངྱོས་པྱོ་དང་ཐ་དད་ལས་ལྡྱོག་པའི་ཆྱོས་དེ།  དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པའི་

མཚན་ཉིད།  དེས་ཆྱོས་ཀུན་ལ་རིགས་འད།

དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པ་ལ་སྒས་བརྱོད་རིགས་ཀི་སྱོ་ནས་དབེ་ན།  དངྱོས་པྱོའི་རང་

ལྡྱོག  དངྱོས་པྱོའི་གཞི་ལྡྱོག  དངྱོས་པྱོའི་དྱོན་ལྡྱོག་དང་གསུམ་མྱོ།  །དངྱོས་

པྱོའི་གཞི་ལྡྱོག་དང་།  དངྱོས་པྱོའི་དྱོན་ལྡྱོག་གཉིས་ལ་དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པ་མ་

ཡིན་དགྱོས།

དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པ།  དངྱོས་པྱོའི་རང་ལྡྱོག  དངྱོས་པྱོ་དང་གཅིག་རྣམས་དྱོན་

གཅིག  དངྱོས་པྱོའི་གཞི་ལྡྱོག་ནི།  དངྱོས་པྱོའི་མཚན་གཞི་སྟེ།  དཔེར་ན།  ཀ་

བ་དང་བུམ་པ་ལྟ་བུ།  དངྱོས་པྱོའི་དྱོན་ལྡྱོག་ནི།  དངྱོས་པྱོའི་མཚན་ཉིད་གང་

ཡིན་པ་སྟེ།  དྱོན་བེད་ནུས་པ་ལྟ་བུ།

ཡང་།  དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པ་དང་ཡིན་ཁབ་མཉམ་བཞི་ཡྱོད་དེ།  དངྱོས་པྱོ་

དང་གཅིག  དངྱོས་པྱོ་དང་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་དངྱོས་པྱོ།  དྱོན་བེད་ནུས་

པའི་མཚོན་བ།  དྱོན་བེད་ནུས་པའི་བཏགས་ཡྱོད་ཆྱོས་གསུམ་ཚང་བ་

བཅས་ཡྱོད་པ་ལས།  དངྱོས་པྱོ་དང་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་དངྱོས་པྱོ་དེ་དངྱོས་

པྱོ་དང་།  གཞན་གསུམ་རག་པའྱོ།  །

དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པ་དང་ཡིན་ཁབ་མཉམ་གི་འགྲྱོ་ཚུལ་ཡྱོད་དེ།  ཁྱོད་དངྱོས་

པྱོའི་ལྡྱོག་པ་དང་ཐ་དད།  ཁྱོད་ཡིན་ན།  དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པ་ཡིན་པས་ཁབ།  

དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པ་ཡིན་ན།  ཁྱོད་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།
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1.  ལྔོག་པ་ངྔོས་འཛིན་གི་རྣམ་གཞག   

དྱོན་བེད་ནུས་པའི་ལྡྱོག་པ་དང་ཡིན་ཁབ་མཉམ་བཞི་ཡྱོད་དེ།  དྱོན་བེད་

ནུས་པ་དང་གཅིག  དྱོན་བེད་ནུས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་དྱོན་བེད་

ནུས་པ།  དངྱོས་པྱོའི་མཚན་ཉིད།  དངྱོས་པྱོའི་རྫས་ཡྱོད་ཆྱོས་གསུམ་ཚང་

བ་རྣམས་ཡིན་ཁབ་མཉམ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དེས་མཚན་མཚོན་གཞན་

ལའང་རིགས་འགྲེའྱོ།  །

ཞར་བྱུང་ཡིན་ལློག་མིན་ལློག་བཤད་པ། 

དེ་ཡང་།  ཡིན་ལྱོག་མིན་ལྱོག་གི་ཡིན་ཁབ་མཉམ་འགྲྱོ་ཚུལ་ཡྱོད་དེ།  མ་

ཡིན་པ་ལས་ལྱོག་པ་དང་ཡིན་པ་གཉིས་དྱོན་གཅིག་ཡིན་ཁབ་མཉམ་

དང་།  ཡིན་པ་ལས་ལྱོག་པ་དང་མ་ཡིན་པ་གཉིས་དྱོན་གཅིག་ཡིན་ཁབ་

མཉམ་ཡིན།  ཡིན་པ་སིད་པའི་ཤེས་བ་རྣམས་ལ་ཁྱོད་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྱོག་

པ་ཡྱོད་ཀང་།  ཡིན་པ་མི་སིད་པའི་ཤེས་བ་རྣམས་ལ་ཁྱོད་མ་ཡིན་པ་ལས་

ལྱོག་པ་མེད་དྱོ།  །

གཞི་ལ་སྦར་ན་དངྱོས་པྱོ་ཡིན་པ་ལས་ལྱོག་པ་དང་།  དངྱོས་པྱོ་མ་ཡིན་པ་

གཉིས་དྱོན་གཅིག  དངྱོས་པྱོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྱོག་པ་དང་།  དངྱོས་པྱོ་གཉིས་

དྱོན་གཅིག  དེ་བཞིན་དུ་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྱོག་པ་དང་།  བུམ་པ་ཡིན་

པ་གཉིས་དྱོན་གཅིག  བུམ་པ་ཡིན་པ་ལས་ལྱོག་པ་དང་།  བུམ་པ་མ་ཡིན་

པ་གཉིས་དྱོན་གཅིག  བུམ་པ་ཡིན་པ་ལས་ལྱོག་པ་ཡིན་པ་ལས་ལྱོག་པ་ཞེས་

བརྩེགས་ཚེ་ཆ་རྣམས་དང་།  བུམ་པ་ཡིན་པ་གཉིས་དྱོན་གཅིག  བུམ་པ་མ་

ཡིན་པ་ལས་ལྱོག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྱོག་པ་ཞེས་གྲངས་ཅི་ཙམ་བརྩེགས་

ཀང་།  རྩ་བའི་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྱོག་པ་གཅིག་པུ་དང་དྱོན་གཅིག་



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།
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ཡིན།  དེས་གཞན་རྣམས་ལ་རིགས་འགྲེའྱོ།  །

མུ་སྒིག་ཚུལ། 

དངྱོས་པྱོ་དང་།  དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པ་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ་ཡྱོད་དེ།  u  དངྱོས་

པྱོ་ཡིན་ལ།  དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པ་མ་ཡིན་པ་ནི།  བུམ་པ་ལྟ་བུ།  བུམ་ཆྱོས་

ཅན།  དངྱོས་པྱོ་ཡིན་ལ།  དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ཡིན་པར་ཐལ།  

དངྱོས་པྱོ་ཡིན་པ་གང་ཞིག  དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དང་པྱོ་སླ།  

གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན།  བུམ་པ་ཆྱོས་ཅན།  དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ།  དངྱོས་པྱོ་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་སྟེ།  དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་

པ་ཡིན་ན།  དངྱོས་པྱོ་དང་མིང་དྱོན་གཉིས་ཀ་གཅིག་ཡིན་དགྱོས་པའི་ཕིར།

དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པ་ཡིན་ལ།  དངྱོས་པྱོ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི་མེད་དེ།  དངྱོས་

པྱོའི་ལྡྱོག་པ་ཡིན་ན།  དངྱོས་པྱོ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

v  གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི།  དངྱོས་པྱོ་ལྟ་བུ།  དངྱོས་པྱོ་ཆྱོས་ཅན།  

དངྱོས་པྱོ་དང་དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ།  དངྱོས་པྱོ་ཡིན་

པ་གང་ཞིག  དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དང་པྱོ་སླ།  གཉིས་པ་མ་

གྲུབ་ན།  དངྱོས་པྱོ་ཆྱོས་ཅན།  དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  དངྱོས་

པྱོ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར།

w  དངྱོས་པྱོ་དང་།  དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི།  རག་

པ་ལྟ་བུ།  རག་པ་ཆྱོས་ཅན།  དངྱོས་པྱོ་དང་།  དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པ་གཉིས་ཀ་
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1.  ལྔོག་པ་ངྔོས་འཛིན་གི་རྣམ་གཞག   

མ་ཡིན་པར་ཐལ།  དངྱོས་པྱོ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག  དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པ་ཡང་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དང་པྱོ་གྲུབ་སྟེ།  རག་དངྱོས་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར།  གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན།  རག་པ་ཆྱོས་ཅན།  དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ།  དངྱོས་པྱོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཞན་ལུགས་དགག་པ། 

ཁ་ཅིག  དངྱོས་པྱོའི་གཞི་ལྡྱོག་ཡིན་ན།  དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པ་ཡིན་པས་ཁབ་

ཟེར་ན།  ཀ་བ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  དེའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  ཀ་བ་ཆྱོས་

ཅན།  དངྱོས་པྱོའི་གཞི་ལྡྱོག་ཡིན་པར་ཐལ།  དངྱོས་པྱོའི་མཚན་གཞི་ཡིན་

པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  ཀ་བ་ཆྱོས་ཅན།  དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ།  དངྱོས་པྱོ་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  དངྱོས་པྱོའི་དྱོན་ལྡྱོག་ཡིན་ན།  དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པ་ཡིན་པས་ཁབ་

ཟེར་ན།  དྱོན་བེད་ནུས་པ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  དེའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  

དྱོན་བེད་ནུས་པ་ཆྱོས་ཅན།  དངྱོས་པྱོའི་དྱོན་ལྡྱོག་ཡིན་པར་ཐལ།  དངྱོས་

པྱོའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  དྱོན་བེད་ནུས་པ་ཆྱོས་

ཅན།  དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་

ཁབ་ན།  ཁབ་པ་ཡྱོད་པར་ཐལ།  དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པ་ཡིན་ན།  མཚོན་བ་

ཡིན་དགྱོས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྡྱོག་ན།  བུམ་པའི་ལྡྱོག་པ་ཡིན་པས་ཁབ་

ཟེར་ན།  གསེར་བུམ་དང་ཟངས་བུམ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  བུམ་པའི་ལྡྱོག་པ་
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ཡིན་པར་ཐལ།  བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྡྱོག་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་

ཅན།  དེར་ཐལ།  བུམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  གསེར་བུམ་

དང་ཟངས་བུམ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  བུམ་པའི་ལྡྱོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  བུམ་

པ་དང་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར།

རློད་པ་སློང་བ། 

ཁྱོ་ན་རེ།  དྱོན་བེད་ནུས་པ་ཆྱོས་ཅན།  དངྱོས་པྱོའི་ལྡྱོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  

དངྱོས་པྱོའི་དྱོན་ལྡྱོག་ཡིན་པའི་ཕིར་ན།  འགལ་ཁབ།  རགས་གྲུབ་སྟེ།  

དངྱོས་པྱོའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཡང་།  ཁྱོ་ན་རེ།  སྐད་ཅིག་མ་ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་པའི་རང་ལྡྱོག་ཡིན་པར་

ཐལ།  མི་རག་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  སྐད་ཅིག་མ་

ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ།  མི་རག་པ་དང་དྱོན་

སྐད་ཅིག་མ་ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་པའི་རང་ལྡྱོག་ཡིན་པར་ཐལ།
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1.  ལྔོག་པ་ངྔོས་འཛིན་གི་རྣམ་གཞག   

གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།

ཁྱོ་ན་རེ།  ཀ་བུམ་གཉིས་ཀི་དྱོན་ལྡྱོག་ཡྱོད་པར་ཐལ།  ཀ་བུམ་གཉིས་ཀི་

དྱོན་གི་ལྡྱོག་པ་ཡྱོད་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེར་ཐལ།  ཀ་བུམ་གཉིས་ཀི་

དྱོན་ཡྱོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།

ཡང་།  ཁྱོ་ན་རེ།  ཀ་བུམ་གཉིས་ཀི་དྱོན་ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་ཀི་ལྡྱོག་པ་ཡྱོད་

པར་ཐལ།  ཁྱོད་ཡྱོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན།  འདྱོད་པ་ཁྱོ་ན་ཡིན་ཏེ།  

ཀ་བུམ་གཉིས་ཀི་དྱོན་དེའི་ལྡྱོག་པ་ཡྱོད་པའི་ཕིར།

ཡང་ཁྱོ་ན་རེ།  ཀ་བུམ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ།  ཀ་བུམ་

གཉིས་དང་གཅིག་ཕིར་ན་མ་ཁབ།  རགས་གྲུབ་སྟེ།  ཀ་བུམ་གཉིས་ཀ་བུམ་

གཉིས་ཀི་ལྡྱོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ།  ཀ་བུམ་གཉིས་ཀི་ལྡྱོག་པ་ཡྱོད་པའི་

ཕིར།
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སྦློང་ཚན།

[ཀ] གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག

  ལྡློག་པ།   རང་ལྡློག   དློན་ལྡློག   གཞི་ལྡློག

[ཁ] མིང་ཚིག་མཆན་འགེལ།

ཀ་བ།  གདུང་འདེགས་ཀི་དློན་བེད་ནུས་པའློ།  །

དངློས་པློའི་ལྡློག་པ་ལ་སྒས་བརློད་རིགས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་བ།  དངློས་པློའི་གཞི་

ལྡློག་དང་།  དངློས་པློའི་དློན་ལྡློག་གཉིས།  དངློས་པློའི་ལྡློག་པ་མ་ཡིན་པས་

སྒས་བརློད་རིགས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་བ་ཞེས་བརློད་པའློ།  །

འགལ་བ།  ཐ་དད་ཅིང་གཞི་མཐུན་མེད་པའི་ཆློས།

[ག] གཤམ་གསལ་མིང་ཚིག་སློ་སློའི་མཚན་གཞི་རེ་ཕིས།

དངློས་པློའི་རང་ལྡློག དངློས་པློའི་དློན་ལྡློག དངློས་པློའི་གཞི་ལྡློག

[ང] གཤམ་གསལ་ཐལ་འགྱུར་རྣམས་ལ་ལན་གང་རུང་འདེབས་དགློས།

1] དགེ་རན་ཆློས་ཅན།  དགེ་རན་གི་ལྡློག་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  དགེ་རན་དང་གཅིག་

ཡིན་པའི་ཕིར།  (          )

2] ཀ་བ་ཆློས་ཅན།  ཀ་བའི་གཞི་ལྡློག་ཡིན་པར་ཐལ།  (          )

3] ཀ་བ་ཆློས་ཅན།  ཀ་བའི་གཞི་ལྡློག་ཡིན་པར་ཐལ།  ཀ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  (    )

4] གསེར་གི་ཀ་བ་ཆློས་ཅན།  ཀ་བའི་གཞི་ལྡློག་ཡིན་པར་ཐལ།  ཀ་བའི་མཚན་གཞི་

ཡིན་པའི་ཕིར།  (          )

[ཅ] གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་མུ་ག་ཚོད་ཡློད་དམ།

1] དངློས་པློ་དང་།  དངློས་པློའི་ལྡློག་པ་གཉིས་ལ་མུ། (          )

2] དངློས་པློ་དང་།  དངློས་པློའི་དློན་ལྡློག་གཉིས་ལ་མུ། (          )
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1.  ལྔོག་པ་ངྔོས་འཛིན་གི་རྣམ་གཞག   

3] དངློས་པློ་དང་།  དངློས་པློའི་གཞི་ལྡློག་གཉིས་ལ་མུ། (          )

4] ལྡན་མིན་འདུ་བེད་དང་།  དངློས་པློའི་རང་ལྡློག་གཉིས་ལ་མུ། (          )

5] དངློས་པློའི་ལྡློག་པ་དང་།  མཚོན་བ་གཉིས་ལ་མུ། (          )

6] དངློས་པློའི་ལྡློག་པ་དང་།  རྟག་པ་གཉིས་ལ་མུ། (          )

7] དངློས་པློའི་ལྡློག་པ་དང་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་དང་།  དངློས་པློ་གཉིས་ལ་མུ།(          )

8] དངློས་པློའི་ལྡློག་པ་དང་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་དང་།  མཚོན་བ་གཉིས་ལ་མུ།(          )

9] དངློས་པློའི་ལྡློག་པ་དང་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་དང་།  མཚན་ཉིད་གཉིས་ལ་མུ།(       )

10] དངློས་པློའི་ལྡློག་པ་དང་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་དང་།  རྟག་པ་གཉིས་ལ་མུ། (          )

11] དངློས་པློའི་ལྡློག་པ་དང་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་བཞི་པློ་གང་རུང་དང་།  དངློས་པློ་

གཉིས་ལ་མུ། (          )



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།
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2.  གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་རྣམ་གཞག 

རང་ལུགས་བཞག་པ། 

སྱོ་སྱོ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཆྱོས་དེ།  གཅིག་གི་མཚན་ཉིད།  དེ་ལ་སྒས་བརྱོད་

རིགས་ཀི་སྱོ་ནས་དབེ་ན།  རང་ལྡྱོག་གཅིག་པ།  ངྱོ་བྱོ་གཅིག་པ།  རིགས་

གཅིག་པ་དང་གསུམ་ཡྱོད།

རང་ལྡྱོག་སྱོ་སྱོ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཆྱོས་དེ།  རང་ལྡྱོག་གཅིག་གི་མཚན་ཉིད།  

བས་པ་དང་བས་པ་གཉིས་དེའི་མཚན་གཞི།  ངྱོ་བྱོ་སྱོ་སྱོ་བ་མ་ཡིན་པའི་

ཆྱོས་དེ།  ངྱོ་བྱོ་གཅིག་གི་མཚན་ཉིད།  མཚན་གཞི་ནི།  བས་པ་དང་མི་

རག་པ་ལྟ་བུ།  ངྱོ་བྱོ་གཅིག་པ།  རང་བཞིན་གཅིག་པ།  བདག་ཉིད་གཅིག་

པ་རྣམས་དྱོན་གཅིག

མངྱོན་སུམ་ལ་སྣང་བ་གང་ཞིག  ཐ་དད་དུ་མི་སྣང་བ་དེ།  རྫས་གཅིག་གི་

མཚན་ཉིད།  འདུས་བས་སུ་གྱུར་པའི་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་པ་དང་།  རྫས་གཅིག་པ་

གཉིས་དྱོན་གཅིག  བས་མི་རག་གཉིས་དེའི་མཚན་གཞི།  རིགས་ཀི་སྱོ་ནས་

སྱོ་སྱོ་བ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་ཆྱོས་དེ།  རིགས་གཅིག་གི་མཚན་ཉིད།  དབེ་
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2.  གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་རྣམ་གཞག   

ན༑  རྫས་རིགས་གཅིག་པ་དང་།  ལྡྱོག་པ་རིགས་གཅིག་པ་གཉིས་ཡྱོད།

ཉེར་ལེན་གཅིག་ལས་སྐྱེས་པའི་ཐ་དད་པའི་འདུས་བས་དེ།  རྫས་རིགས་

གཅིག་གི་མཚན་ཉིད།  རྫས་རིགས་གཅིག་པ།  རྫས་རིགས་འད་བ།  རྫས་

རིགས་མཐུན་པ་རྣམས་དྱོན་གཅིག  མཚན་གཞི་ནི།  ཉེར་ལེན་ནས་རྱོག་

གཅིག་ལས་སྐྱེས་པའི་ནས་འབྲུ་ཐ་དད་པ་གཉིས་ལྟ་བུ།

ཕན་ཚུན་ཐ་དད་གང་ཞིག  བར་ལ་བང་མ་བང་གི་གང་ཟག་གང་གིས་

ཀང་མཐྱོང་ཙམ་ཉིད་ནས་འདི་དང་འདི་འདའྱོ་སྙམ་པའི་བྱོ་ངང་གིས་སྐྱེད་

ནུས་པའི་ཆྱོས་དེ།  སྒྲུབ་པར་གྱུར་པའི་ལྡྱོག་པ་རིགས་གཅིག་གི་མཚན་

ཉིད།  མཚན་གཞི་ནི།  བ་ལང་དཀར་པྱོ་དང་བ་ལང་ནག་པྱོ་གཉིས་ལྟ་བུ།  

དགག་བ་རིགས་གཅིག་བཀག་ཙམ་གི་ཐ་དད་པའི་མེད་དགག་དེ།  དགག་

པར་གྱུར་པའི་ལྡྱོག་པ་རིགས་གཅིག་གི་མཚན་ཉིད།  མཚན་གཞི་ནི།  བུམ་

པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་།  ཀ་བ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ལྟ་བུ།

ཐ་དད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  སྱོ་སྱོ་བའི་ཆྱོས་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དེ་ལ་དབེ་ན་གསུམ་ཡྱོད་དེ།  རང་ལྡྱོག་ཐ་དད་དང་།  ངྱོ་བྱོ་ཐ་དད་དང་།  

རིགས་ཐ་དད་དང་གསུམ་ཡྱོད་པའི་ཕིར།

རང་ལྡྱོག་སྱོ་སྱོ་བའི་ཆྱོས་དེ།  རང་ལྡྱོག་ཐ་དད་ཀི་མཚན་ཉིད།  མཚན་

གཞི་ནི།  དཀར་པྱོ་དང་ནག་པྱོ་གཉིས་ལྟ་བུ།  ངྱོ་བྱོ་སྱོ་སྱོ་བའི་ཆྱོས་དེ།  ངྱོ་



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།
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བྱོ་ཐ་དད་ཀི་མཚན་ཉིད།  ངྱོ་བྱོ་ཐ་དད།  བདག་ཉིད་ཐ་དད།  རང་བཞིན་

ཐ་དད་རྣམས་དྱོན་གཅིག  མཚན་གཞི་ནི།  བ་ལང་དང་ར་གཉིས་ལྟ་བུ།

རྫས་ཐ་དད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  རྫས་ཀི་སྱོ་ནས་སྱོ་སྱོ་བར་སྐྱེས་པའི་

ཆྱོས་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  འདུས་བས་སུ་གྱུར་པའི་ངྱོ་བྱོ་ཐ་དད་དང་།  རྫས་

ཐ་དད་གཉིས་དྱོན་གཅིག  མཚན་གཞི་ནི།  ཀ་བ་དང་བུམ་པ་གཉིས་ལྟ་བུ།  

རིགས་སྱོ་སྱོ་བའི་ཆྱོས་དེ།  རིགས་ཐ་དད་ཀི་མཚན་ཉིད།  རིགས་ཐ་དད་

དང་།  རིགས་མི་གཅིག་པ།  རིགས་མི་འད་བ་དང་།  རིགས་མི་མཐུན་

པ་དང་།  རིགས་མི་མཚུངས་པའི་ཆྱོས་རྣམས་དྱོན་གཅིག  མཚན་གཞི་ནི།  

གཟུགས་ཤེས་གཉིས་ལྟ་བུ།

དེ་ལ་སྒས་བརྱོད་རིགས་ཀིས་དབེ་ན།  ལྡྱོག་པ་རིགས་མི་འད་བ་དང་།  རྫས་

རིགས་མི་འད་བ་གཉིས།  ལྡྱོག་པ་རིགས་མི་འད་བ་བཞག་ཏུ་ཡྱོད་དེ།  ར་

དང་བ་ལང་གཉིས་ལྟ་བུ།  རྫས་རིགས་མི་འད་བ་བཞག་ཏུ་ཡྱོད་དེ།  ཤེས་པ་

དང་བེམ་པྱོ་གཉིས་ལྟ་བུ།  

མུ་སྒིག་ཚུལ། 

ངྱོ་བྱོ་གཅིག་དང་།  རིགས་གཅིག་པ་གཉིས་ལ་ཡིན་མིན་གི་མུ་བཞི་ཡྱོད་དེ།  

u  ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཡིན་ལ།  རིགས་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི།  བུམ་པ་ལྟ་བུ།  

བུམ་པ་ཆྱོས་ཅན།  ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ།  གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་

གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  རིགས་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཐ་དད་ཡིན་པའི་



59

2.  གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་རྣམ་གཞག   

ཕིར།

v  རིགས་གཅིག་ཡིན་ལ།  ངྱོ་བྱོ་གཅིག་མ་ཡིན་པ་ནི།  བ་ལང་དཀར་

ནག་གཉིས་ལྟ་བུ།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  རིགས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ།  ལྡྱོག་པ་

རིགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཡང་།  དེ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  ངྱོ་བྱོ་གཅིག་

མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འབེལ་མེད་དྱོན་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར།

w  ངྱོ་བྱོ་གཅིག་པ་དང་།  རིགས་གཅིག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ནི།  བས་

པ་དང་མི་རག་པ་གཉིས་ལྟ་བུའྱོ།  །དེ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  ངྱོ་བྱོ་གཅིག་

ཡིན་པར་ཐལ།  བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར།  དེ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  

རིགས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ།  ལྡྱོག་པ་རིགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་

གྲུབ་ན།  དེར་ཐལ།  ལྡན་མིན་འདུ་བེད་དུ་གྱུར་པའི་ལྡྱོག་པ་རིགས་གཅིག་

ཡིན་པའི་ཕིར།

  དེ་གཉིས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པ་ནི།  ཀ་བུམ་གཉིས་ལྟ་བུ།  ཀ་བུམ་

གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  ངྱོ་བྱོ་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འབེལ་མེད་དྱོན་གཞན་

ཡིན་པའི་ཕིར།  ཡང་།  ཀ་བུམ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  རིགས་གཅིག་མ་ཡིན་

པར་ཐལ།  རིགས་སྱོ་སྱོ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཞན་ལུགས་དགག་པ། 

ཁ་ཅིག  ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཡིན་ན།  གཅིག་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  རག་པ་དང་

ཡྱོད་པ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ།  ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཡིན་པའི་



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།
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ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ།  བདག་ཉིད་

གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་ཁབ་ན།  ཁབ་པ་ཡྱོད་པར་ཐལ།  ངྱོ་བྱོ་གཅིག་

པ༑  རང་བཞིན་གཅིག་པ།  བདག་ཉིད་གཅིག་པ་རྣམས་དྱོན་གཅིག་ཡིན་

པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  རག་པ་དང་ཡྱོད་པ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  གཅིག་

མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  

ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ།  སྱོ་སྱོ་བའི་ཆྱོས་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  རྫས་རིགས་གཅིག་ཡིན་ན།  རྫས་གཅིག་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  

ཉེར་ལེན་ནས་རྱོག་གཅིག་ལས་སྐྱེས་པའི་ནས་འབྲུ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཆྱོས་

ཅན།  རྫས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ།  རྫས་རིགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་

གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ཉེར་ལེན་ནས་རྱོག་གཅིག་ལས་སྐྱེས་

པའི་ཐ་དད་པའི་འདུས་བས་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  དེ་ཆྱོས་

ཅན།  རྫས་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ངྱོ་བྱོ་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་

ན༑  དེར་ཐལ།  ཕན་ཚུན་འབེལ་མེད་དྱོན་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  ཤེས་བ་དང་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཡིན་ན།  ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཡིན་པས་ཁབ་

ཟེར་ན།  ར་དང་བ་ལང་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ།  

ཤེས་བ་དང་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  ཤེས་

བ་དང་ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ།  ཤེས་བ་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་

པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ཤེས་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  

རྩ་བར་འདྱོད་ན།  ར་དང་བ་ལང་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  ངྱོ་བྱོ་གཅིག་མ་ཡིན་

པར་ཐལ།  རང་བཞིན་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  
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དེར་ཐལ།  འབེལ་མེད་དྱོན་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  རིགས་གཅིག་ཡིན་ན།  རྫས་རིགས་གཅིག་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  

བུམ་པའི་ནམ་མཁའ་དང་།  ཁང་པའི་ནམ་མཁའ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  རྫས་

རིགས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ།  རིགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  

དེ་ཆྱོས་ཅན།  རིགས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ།  ལྡྱོག་པ་རིགས་གཅིག་ཡིན་

པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  ལྡྱོག་པ་རིགས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ།  

དགག་པར་གྱུར་པའི་ལྡྱོག་པ་རིགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་

ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  དགག་བ་རིགས་གཅིག་བཀག་ཙམ་གི་ཐ་དད་པའི་

མེད་དགག་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  དགག་བ་

རིགས་གཅིག་བཀག་ཙམ་ཡིན་པ་གང་ཞིག  ཐ་དད་པའི་མེད་དགག་ཡིན་

པའི་ཕིར།  དང་པྱོ་མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དགག་བ་རིགས་གཅིག་བཀག་

ཙམ་ཡིན་པར་ཐལ།  དགག་བ་ཐྱོགས་རེག་གཅིག་པྱོ་བཀག་ཙམ་ཡིན་པའི་

ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་

ཡིན་པའི་ཕིར།  གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  ཐ་དད་པའི་མེད་དགག་

ཡིན་པར་ཐལ།  ཐ་དད་གང་ཞིག  མེད་དགག་ཡིན་པའི་ཕིར།  རགས་རེ་

རེ་ནས་སླ།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  བུམ་པའི་ནམ་མཁའ་དང་།  ཁང་པའི་ནམ་

མཁའ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  རྫས་རིགས་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཉེར་ལེན་

གཅིག་ལས་སྐྱེས་པའི་ཆྱོས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  

དེར་ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་ཉེར་ལེན་མེད་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་

ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ཁྱོད་



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།
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རག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

རློད་པ་སློང་བ། 

ཁྱོ་ན་རེ།  གསེར་བུམ་ཟངས་བུམ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  རིགས་ཐ་དད་ཡིན་

པར་ཐལ།  རྫས་རིགས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་

གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  རྫས་རིགས་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ།  རང་གི་དངྱོས་ཀི་

ཉེར་ལེན་སྱོ་སྱོ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཐ་དད་པའི་འདུས་བས་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་

གྲུབ་ན།  དེ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  རང་གི་དངྱོས་ཀི་ཉེར་ལེན་སྱོ་

སྱོ་ལས་སྐྱེས་པ་གང་ཞིག  ཐ་དད་པའི་འདུས་བས་ཡིན་པའི་ཕིར།  དང་པྱོ་

མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  གསེར་བུམ་དེ།  གསེར་ལས་སྐྱེས་པ་

ཡིན་ཀང་།  ཟངས་ལས་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན།  ཟངས་བུམ་དེ།  ཟངས་ལས་སྐྱེས་

པ་ཡིན་ཀང་གསེར་ལས་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

མ་ཁབ།
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2.  གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་རྣམ་གཞག   

ཡང་།  ཁྱོ་ན་རེ།  བས་མི་རག་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  ངྱོ་བྱོ་གཅིག་མ་ཡིན་པར་

ཐལ།  ངྱོ་བྱོ་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  

བས་པའི་ངྱོ་བྱོ་དང་མི་རག་པའི་ངྱོ་བྱོ་གཉིས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར་ན།  མ་

ཁབ།  མ་གྲུབ་ན།  བས་པའི་ངྱོ་བྱོ་དང་མི་རག་པའི་ངྱོ་བྱོ་ཐ་དད་ཡིན་པར་

ཐལ།  བས་པའི་ངྱོ་བྱོ་དང་མི་རག་པའི་ངྱོ་བྱོ་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཡང་ཁྱོ་ན་རེ།  བུ་རམ་གི་གཟུགས་ཆྱོས་ཅན།  བུ་རམ་གི་རྱོ་དང་རྫས་

གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ།  བུ་རམ་དང་རྫས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།  

མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  བུ་རམ་དང་རྫས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ།  བུ་རམ་

དང་བུ་རམ་གི་གཟུགས་ཚོགས་པ་དང་།  ཚོགས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར།



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།
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སྦློང་ཚན།

[ཀ] གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག

  གཅིག   ཐ་དད།   རས་གཅིག

  རས་རགིས་གཅགི   རགིས་གཅགི   ལྡློག་པ་རགིས་གཅགི

[ཁ] མིང་ཚིག་མཆན་འགེལ།

ངློ་བློ་གཅིག  ངློ་བློ་སློ་སློ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཆློས།

ནས་འབྲུ།  ནས་ལས་སྐེས་པའི་འབྲུ་རྡློག

སྒྲུབ་པ།  རང་དངློས་སུ་རྟློགས་པའི་བློས་རང་གི་དགག་བ་དངློས་སུ་བཅད་པའི་

ཚུལ་གིས་རྟློགས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ།

དགག་པ།  རང་དངློས་སུ་རྟློགས་པའི་བློས་རང་གི་དགག་བ་དངློས་སུ་བཅད་

པའི་ཚུལ་གིས་རྟློགས་པར་བ་བ།

ནམ་མཁའ།  ཐློགས་རེག་བཀག་ཙམ་གི་མེད་དགག

[ག] གཤམ་གསལ་རྣམས་ཀི་མཚན་གཞི་རེ་ཕིས།

གཅིག རས་གཅིག རིགས་གཅིག རས་རིགས་གཅིག

ལྡློག་པ་རིགས་གཅིག ཐ་དད། རས་ཐ་དད།

[ང] གཤམ་གསལ་ཐལ་འགྱུར་རྣམས་ལ་ལན་བཞི་པློ་གང་རུང་འདེབས་དགློས།

1] ཀ་བ་དང་བུམ་པ་གཉིས་ཆློས་ཅན།  རས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ།  དངློས་པློ་དང་

རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར།  (          )

2] རྒྱ་རིགས་དང་།  བློད་རིགས་གཉིས་ཆློས་ཅན།  མི་རིགས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ།  

མི་ཡིན་པར་རིགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར།  (          )

3] བ་ལང་དཀར་པློ་དང་།  བ་ལང་ནག་པློ་གཉིས་ཆློས་ཅན།  རིགས་ཐ་དད་ཡིན་པར་

ཐལ།  ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར།  (          )
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2.  གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་རྣམ་གཞག   

4] ཤར་ཕློགས་ཀི་ནམ་མཁའ་དང་།  ནུབ་ཕློགས་ཀི་ནམ་མཁའ་གཉིས་ཆློས་ཅན།  

རིགས་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ།  ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར།  (          )

[ཅ] གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་མུ་ག་ཚོད་ཡློད་དམ།

1] ངློ་བློ་གཅིག་པ་དང་།  རིགས་གཅིག་པ་གཉིས་ལ་མུ། (          )

2] རས་གཅིག་དང་།  རས་རིགས་གཅིག་པ་གཉིས་ལ་མུ། (          )

3] ལྡློག་པ་རིགས་གཅིག་དང་།  རས་རིགས་གཅིག་པ་གཉིས་ལ་མུ། (          )

4] ངློ་བློ་ཐ་དད་དང་།  རིགས་ཐ་དད་གཉིས་ལ་མུ། (          )

5] ལྡློག་པ་རིགས་མི་འད་བ་དང་།  རས་རིགས་མི་འད་བ་གཉིས་ལ་མུ། (          )



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།
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3.  རྒྱུ་འབྲས་ཆུང་ངུའི་རྣམ་གཞག 

རྒྱུ་འབས་ཆུང་ངུའི་རྣམ་གཞག་ནི།  རྣམ་འགྲེལ་རང་དྱོན་ལེའུ་ལས།  རྒྱུ་ལ་

རང་བཞིན་ཇི་སྙེད་ཅིག  །མེད་ན་མི་འབྱུང་འབས་བུ་ནི།  །ཞེས་སྱོགས་ཀི་

གཞུང་དེ་ལས་འཕྱོས།

རང་ལུགས་བཞག་པ། 

སྐྱེད་བེད།  རྒྱུའི་མཚན་ཉིད།  དངྱོས་པྱོ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན།  དངྱོས་པྱོའི་རྒྱུའི་

མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  དངྱོས་པྱོའི་སྐྱེད་བེད་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དངྱོས་པྱོའི་

རྒྱུ་ལ་དབེ་ན།  གཉིས་ཡྱོད་དེ།  དངྱོས་པྱོའི་དངྱོས་རྒྱུ་དང་།  དངྱོས་པྱོའི་

བརྒྱུད་རྒྱུ་གཉིས་ཡྱོད་པའི་ཕིར།

དངྱོས་པྱོའི་དངྱོས་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  དངྱོས་པྱོའི་དངྱོས་སུ་སྐྱེད་བེད་

དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མཚན་གཞི་ཡྱོད་དེ།  དངྱོས་པྱོའི་སྔ་ལྱོགས་སུ་བྱུང་བ་

དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དངྱོས་པྱོའི་བརྒྱུད་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  དངྱོས་པྱོའི་བརྒྱུད་ནས་སྐྱེད་
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3.  རྒྱུ་འབྲས་ཆུང་ངུའི་རྣམ་གཞག   

བེད་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མཚན་གཞི་ཡྱོད་དེ།  དངྱོས་པྱོའི་སྔ་ལྱོགས་སུ་

བྱུང་བའི་སྔ་ལྱོགས་སུ་བྱུང་བ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དེས་དངྱོས་པྱོ་གཞན་

ཐམས་ཅད་ལ་རིགས་འགྲེའྱོ།  །

ཡང་།  དངྱོས་པྱོའི་རྒྱུ་ལ་དབེ་ན།  དངྱོས་པྱོའི་ཉེར་ལེན་དང་།  ལྷན་ཅིག་

བེད་རྐེན་གཉིས་ཡྱོད་པའི་ཕིར།

དངྱོས་པྱོའི་ཉེར་ལེན་གི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  དངྱོས་པྱོ་རང་གི་རྫས་

རྒྱུན་དུ་རྫས་སུ་གཙོ་བྱོར་སྐྱེད་བེད་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མཚན་གཞི་ནི།  

དངྱོས་པྱོའི་རྫས་རྒྱུན་སྔ་མར་གྱུར་པའི་བས་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དངྱོས་པྱོའི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་གི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  དངྱོས་པྱོ་རང་

གི་རྫས་རྒྱུན་མ་ཡིན་པར་རྫས་སུ་གཙོ་བྱོར་སྐྱེད་བེད་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  

མཚན་གཞི་ནི།  དངྱོས་པྱོའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་གང་ཟག་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  

དེས་བུམ་པ་སྱོགས་ལ་རིགས་འགྲེའྱོ།  །

བསྐྱེད་བ།  འབས་བུའི་མཚན་ཉིད།  དངྱོས་པྱོའི་འབས་བུའི་མཚན་ཉིད་

ཡྱོད་དེ།  དངྱོས་པྱོའི་བསྐྱེད་བ་དེ་དེ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར།

དེ་ལ་དབེ་ན།  དངྱོས་པྱོའི་དངྱོས་འབས་དང་།  དངྱོས་པྱོའི་བརྒྱུད་འབས་

གཉིས་ཡྱོད།

དངྱོས་པྱོའི་དངྱོས་འབས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  དངྱོས་པྱོའི་དངྱོས་སུ་
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བསྐྱེད་བ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མཚན་གཞི་ནི།  དངྱོས་པྱོའི་ཕི་ལྱོགས་སུ་

བྱུང་བ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དངྱོས་པྱོའི་བརྒྱུད་འབས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  དངྱོས་པྱོའི་བརྒྱུད་ནས་

བསྐྱེད་བ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མཚན་གཞི་ནི།  དངྱོས་པྱོའི་ཕི་ལྱོགས་སུ་

བྱུང་བའི་ཕི་ལྱོགས་སུ་བྱུང་བ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དེས་བུམ་པ་སྱོགས་

དངྱོས་པྱོ་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་རིགས་འགྲེའྱོ།  །

མུ་སྒིག་ཚུལ། 

རྫ་བུམ་གི་ཉེར་ལེན་དང་།  རྫ་བུམ་གི་དངྱོས་རྒྱུ་གཉིས་ལ་མུ་བཞི་ཡྱོད་དེ།  

u  རྫ་བུམ་གི་ཉེར་ལེན་ཡིན་ལ།  རྫ་བུམ་གི་དངྱོས་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་ནི།  རྫ་

བུམ་གི་བརྒྱུད་རྒྱུར་གྱུར་པའི་འཇིམ་པ་ལྟ་བུ།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  རྫ་བུམ་གི་

ཉེར་ལེན་ཡིན་པར་ཐལ།  རྫ་བུམ་རང་གི་རྫས་རྒྱུན་དུ་རྫས་སུ་གཙོ་བྱོར་

སྐྱེད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར།  གྱོང་དུ་མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  རྫ་བུམ་གི་

དངྱོས་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  རྫ་བུམ་གི་བརྒྱུད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར།

v  རྫ་བུམ་གི་དངྱོས་རྒྱུ་ཡིན་ལ།  རྫ་བུམ་གི་ཉེར་ལེན་མ་ཡིན་པ་ནི།  རྫ་

བུམ་གི་དངྱོས་རྒྱུར་གྱུར་པའི་རྫ་བུམ་བཟྱོ་མཁན་གི་གང་ཟག་ལྟ་བུ།  དེ་ཆྱོས་

ཅན།  རྫ་བུམ་གི་དངྱོས་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ།  རྫ་བུམ་དངྱོས་སུ་སྐྱེད་བེད་ཡིན་

པའི་ཕིར།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  རྫ་བུམ་གི་ཉེར་ལེན་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  རྫ་བུམ་གི་

ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  རྫ་བུམ་གི་

ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་ཡིན་པར་ཐལ།  རྫ་བུམ་རང་གི་རྫས་རྒྱུན་མ་ཡིན་པར་
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3.  རྒྱུ་འབྲས་ཆུང་ངུའི་རྣམ་གཞག   

རྫས་སུ་གཙོ་བྱོར་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་

ཐལ།  རྫ་བུམ་དེ་རྫ་བུམ་བཟྱོ་མཁན་གི་གང་ཟག་གི་རྫས་རྒྱུན་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  གང་ཟག་གི་རྫས་རྒྱུན་དུ་གྱུར་

པའི་རྫ་བུམ་ཞིག་མེད་པའི་ཕིར།

w  དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི།  རྫ་བུམ་གི་དངྱོས་རྒྱུར་གྱུར་པའི་འཇིམ་

པ་ལྟ་བུ།

  དེ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི།  རྫ་བུམ་གི་འབས་བུ་ལྟ་བུ།  རྫ་བུམ་གི་

འབས་བུ་ཆྱོས་ཅན།  རྫ་བུམ་གི་ཉེར་ལེན་དང་རྫ་བུམ་གི་དངྱོས་རྒྱུ་གཉིས་

ཀ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  རྫ་བུམ་གི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་

ཅན།  དེར་ཐལ།  རྫ་བུམ་གི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཞན་ལུགས་དགག་པ། 

ཁ་ཅིག  རྒྱུ་ཡིན་ན།  ཉེར་ལེན་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  གྱོག་སྐད་ཅིག་ཐ་

མ་ཆྱོས་ཅན།  ཉེར་ལེན་ཡིན་པར་ཐལ།  རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་

ཆྱོས་ཅན།  རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ།  དངྱོས་པྱོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  

གྱོག་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་ཆྱོས་ཅན།  ཉེར་ལེན་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  རང་གི་རྫས་

རྒྱུན་ཕི་མ་སྐྱེད་བེད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  

ཁྱོད་ཀི་རྫས་རྒྱུན་ཕི་མ་མེད་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  

ཁྱོད་རྫས་རྒྱུན་འཆད་ཁ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་

ཐལ།  མར་མེ་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་དང་།  གྱོག་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་སྱོགས་རྫས་རྒྱུན་
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འཆད་ཁ་མའི་དངྱོས་པྱོ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  ཁྱོད་ཀི་རྫས་རྒྱུན་ཡྱོད་ན།  ཁྱོད་ཀི་རིགས་འདའི་རྒྱུན་ཡྱོད་པས་

ཁབ་ཟེར་ན།  སྒ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  དེའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  སྒ་ཆྱོས་

ཅན།  དེར་ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་རྫ་རྒྱུན་དུ་གྱུར་བའི་རྡུལ་རྫས་ཡྱོད་པའི་ཕིར།  རྩ་

བར་འདྱོད་ན།  སྒ་ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་ལ་རིགས་འདའི་རྒྱུན་མེད་པར་ཐལ།  

སྒ་ལ་རིགས་འདའི་རྒྱུན་མེད་པ་ཚད་མ་པ་ལ་ཡྱོངས་གྲགས་ཡིན་པའི་ཕིར།

རློད་པ་སློང་བ། 

ཁ་ཅིག  དངྱོས་པྱོའི་ཉེར་ལེན་མེད་པར་ཐལ།  དངྱོས་པྱོའི་སྔ་ལྱོགས་སུ་

བྱུང་བ་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དངྱོས་པྱོའི་སྔ་ལྱོགས་སུ་བྱུང་

རྟགས་མ་གྲུབ།  རྟགས་མ་གྲུབ།

དངྱོས་པྱོའི་སྔ་ལྱོགས་སུ་བྱུང་བ་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།
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3.  རྒྱུ་འབྲས་ཆུང་ངུའི་རྣམ་གཞག   

བ་ཆྱོས་ཅན།  དངྱོས་པྱོའི་ཉེར་ལེན་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  དངྱོས་པྱོར་འགྱུར་

ངེས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དངྱོས་པྱོའི་སྔ་ལྱོགས་སུ་བྱུང་བ་ཆྱོས་

ཅན།  དངྱོས་པྱོར་འགྱུར་ངེས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  དངྱོས་པྱོར་གྱུར་ཟིན་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།  མ་གྲུབ་ན།  དངྱོས་པྱོའི་སྔ་ལྱོགས་སུ་བྱུང་བ་

ཆྱོས་ཅན།  དངྱོས་པྱོར་གྱུར་ཟིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  དངྱོས་པྱོ་ཡིན་པའི་

ཕིར།

ཁྱོ་ན་རེ།  བུམ་པ་ཆྱོས་ཅན།  རྒྱུ་འབས་ཡིན་པར་ཐལ།  རྒྱུ་འབས་གཉིས་ཀ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན།  མ་ཁབ།  བུམ་པ་ཆྱོས་ཅན།  རྒྱུ་འབས་མ་ཡིན་པར་

ཐལ།  ཐ་དད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ།  གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཡང་ཁྱོ་ན་རེ།  སྟྱོན་པ་སངས་རྒྱས་ཆྱོས་ཅན།  བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྒྱུ་

ཡིན་པར་ཐལ།  དེ་ལ་ཕན་ཐྱོགས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།

ཡང་དམལ་བ་པ་ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་སྐྱེད་བེད་ཀི་ལས་ཉྱོན་གཉིས་ཀིས་ཁྱོད་

ལ་ཕན་ཐྱོགས་པར་ཐལ།  ཁྱོད་སྐྱེད་བེད་ཀི་ལས་ཉྱོན་གཉིས་ཁྱོད་ཀི་རྒྱུ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།
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སྦློང་ཚན།

[ཀ] གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག

  རྒྱུ།   འབས་བུ།   སྐེད་བེད།   བསྐེད་བ།

  ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན།   བརྒྱུད་རྒྱུ།   ཉེར་ལེན།

  དངློས་འབས།   དངློས་པློའི་སྔ་ལློགས་སུ་བྱུང་བ།

[ཁ] མིང་ཚིག་མཆན་འགེལ།

སྔ་ལློགས།  སྔློན་དུས་སམ་སྔ་རློལ་གི་དློན།

འགལ་བ།  ཐ་དད་ཅིང༌།  གཞི་མཐུན་ཡིན་པ་མི་སིད་པ།

ཐ་དད།  སློ་སློར་ཡློད་པ།

རས་རྒྱུན།  རས་རང་ཉིད་ཀི་སད་ཅིག་སྔ་ཕི་མཐུད་པའི་རས་ཀི་རྒྱུན་ལ་ཟེར།

ར་མཁན།  ར་སྣློད་བཟློ་མཁན།

ར་བུམ།  ར་ཡི་བུམ་པ།

[ག] གཤམ་གསལ་དི་བ་རྣམས་ལ་སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏེ་ལན་ཕིས།

1] རྒྱུ་འབས་ཆུང་ངུའི་རྣམ་གཞག་དེ་གཞུང་གང་ལས་འཕློས་པ་ཡིན་ནམ།

2] རྒྱུའི་མཚན་ཉིད་དང༌།  དེ་ལ་དབེ་ན་ག་ཚོད་ཡློད་དམ།

3] ཉེར་ལེན་ལ་དབེ་བ་དུ་ཡློད་དམ།  དེ་དག་རེ་རེ་ནས་ཕིས།

4] འབས་བུའི་མཚན་ཉིད་དང༌།  དེ་ལ་དབེ་བ་ཇི་ཡློད་དམ།

5] འབས་བུ་ལ་རྒྱུ་ཡིས་ཕན་འདློགས་ཚུལ་གི་སློ་ནས་དབེ་ན་ག་ཚོད་ཡློད་དམ།

[ང]  གཤམ་གསལ་གུག་རྟགས་ནང་དུ་ལན་བཞི་པློ་གང་རུང་འབི་དགློས།

1] རྒྱུ་ཆློས་ཅན།  དངློས་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ།  (          )

2] རྒྱུ་ཆློས་ཅན།  དངློས་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ།  སྐེད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར།  (          )

3] ར་བུམ་བཟློ་བེད་ཀི་ས་ཆློས་ཅན།  ར་བུམ་གི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་ཡིན་པར་ཐལ།  
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3.  རྒྱུ་འབྲས་ཆུང་ངུའི་རྣམ་གཞག   

(            )

4] ར་བུམ་གི་ཞིག་རློ་ཆློས་ཅན།  ཉེར་འབས་ཡིན་པར་ཐལ།  འབས་བུ་ཡིན་པའི་

ཕིར།  (            )

5] ར་མཁན་ཆློས་ཅན།  ར་བུམ་གི་རས་རྒྱུན་ཡིན་པར་ཐལ།  ར་བུམ་གི་ཉེར་ལེན་

ཡིན་པའི་ཕིར།  (            )

6] ར་བུམ་བཟློ་བེད་ཀི་ཅ་ལག་ཆློས་ཅན།  ར་བུམ་གི་ཉེར་ལེན་ཡིན་པར་ཐལ།  (  )

[ཅ] གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་མུ་ག་ཚོད་ཡློད་དམ།

1] ར་བུམ་གི་རྒྱུ་དང༌།  ར་བུམ་གི་འབས་བུ་གཉིས་ལ་མུ། (        )

2] དངློས་པློ་དང༌།  དངློས་པློའི་རྒྱུ་གཉིས་ལ་མུ། (        )

3] བུམ་པའི་རྒྱུ་དང༌།  བུམ་པའི་བརྒྱུད་རྒྱུ་གཉིས་ལ་མུ། (        )

4] ར་བུམ་གི་བརྒྱུད་འབས་དང༌།  ར་བུམ་གི་འབས་བུ་གཉིས་ལ་མུ། (        )

5] ར་བུམ་གི་དངློས་འབས་དང༌།  བརྒྱུད་འབས་གཉིས་ལ་མུ། (        )

6] ར་བུམ་དང༌།  ར་བུམ་གི་དངློས་འབས་གཉིས་ལ་མུ། (        )



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།
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4.  སྤི་དང་བྱེ་བྲག་གི་རྣམ་གཞག 

སྤི་དང་བེ་བག་གི་རྣམ་གཞག་ནི།  རྣམ་འགྲེལ་རང་དྱོན་ལེའུ་ལས།  དེ་སྤི་

ཁད་པར་ཞེས་བ་བའི།  །བེ་བག་འདི་ནི་བྱོ་དྱོན་ལ།  །དེ་ཉིད་ལས་གཞན་

ལས་ལྡྱོག་པས།  །ཆྱོས་ཀི་བེ་བག་རབ་ཏུ་བརག  །ཅེས་སྱོགས་ཀི་གཞུང་

ལས་འཕྱོས།

རང་ལུགས་བཞག་པ། 

རང་གི་གསལ་བ་ལ་རེས་སུ་འགྲྱོ་བའི་ཆྱོས།  སྤིའི་མཚན་ཉིད།

མཚན་གཞི་ནི།  བུམ་པ་ལྟ་བུ།  བུམ་པ་ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་སྤི་ཡིན་ཏེ།  རང་

གི་གསལ་བ་ལ་རེས་སུ་འགྲྱོ་བའི་ཆྱོས་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་

ཅན།  དེར་ཐལ།  བུམ་པ་དེ་རང་གི་གསལ་བ་གསེར་བུམ་སྱོགས་ལ་རེས་

སུ་འགྲྱོ་བའི་ཆྱོས་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  

གསེར་བུམ་དེ།  བུམ་པའི་བེ་བག་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  གསེར་བུམ་

ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་བུམ་པའི་བེ་བག་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་བུམ་པ་ཡིན།  ཁྱོད་

བུམ་པ་དང་བདག་གཅིག་ཏུ་འབེལ།  ཁྱོད་མ་ཡིན་ཞིང་།  བུམ་པ་ཡིན་
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4.  སྤི་དང་བྱེ་བྲག་གི་རྣམ་གཞག   

པའི་གཞི་མཐུན་པ་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།  རགས་དང་པྱོ་གཉིས་སླ།  རགས་

གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ།  དངུལ་བུམ་དེ་ཡང་གསེར་བུམ་མ་ཡིན་ཞིང་བུམ་པ་

ཡིན།  ཟངས་བུམ་དེ་ཡང་གསེར་བུམ་མ་ཡིན་ཞིང་བུམ་པ་ཡིན་པའི་གཞི་

མཐུན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

སྤི་ལ་སྒས་བརྱོད་རིགས་ཀི་སྱོ་ནས་དབེ་ན།  རིགས་སྤི།  ཚོགས་སྤི།  དྱོན་

སྤི་དང་གསུམ་ཡྱོད་པའི་ཕིར།  རིགས་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  རང་གི་

རིགས་ཅན་དུ་མ་ལ་རེས་སུ་འགྲྱོ་བའི་ཆྱོས་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  སྤི་དང་

རིགས་སྤི་གཉིས་དྱོན་གཅིག  མཚན་གཞི་ནི།  ཀ་བ་ལྟ་བུ།  ཀ་བ་དེ་རང་

གི་རིགས་ཅན་ཤིང་གི་ཀ་བ་དང་རྱོ་ཡི་ཀ་བ་སྱོགས་རང་གི་རིགས་ཅན་དུ་

མ་ལ་རེས་སུ་འགྲྱོ་བ་ལྟ་བུའྱོ།  །

ཚོགས་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཆ་ཤས་

དུ་མ་འདུས་པའི་གཟུགས་རགས་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མཚན་གཞི་ནི།  

བུམ་པ་ལྟ་བུ།

དྱོན་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  རང་འཛིན་རྱོག་པ་ལ་རང་དང་གཅིག་མ་

ཡིན་བཞིན་དུ་གཅིག་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་སྒྱོ་བཏགས་ཀི་ཆ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་

ཕིར།  བེ་བག་གི་མཚན་ཉིད།  ཁབ་བེད་དུ་འཇུག་པའི་རང་གི་རིགས་

ཡྱོད་པ་ཅན་གི་ཆྱོས།  བེ་བག་གི་མཚན་ཉིད།  མཚན་གཞི་ནི།  གསེར་

བུམ་ལྟ་བུ།
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མུ་སྒིག་ཚུལ། 

སྤི་དང་བེ་བག་གཉིས་ལ་མུ་བཞི་ཡྱོད་དེ།  u སྤི་ཡིན་ལ་བེ་བག་མ་ཡིན་

པའི་མུ་ནི།  ཤེས་བ་ལྟ་བུ།  ཤེས་བ་ཆྱོས་ཅན།  སྤི་ཡིན་ལ།  བེ་བག་མ་

ཡིན་པའི་མུ་ཡིན་པར་ཐལ།  སྤི་ཡིན་པ་གང་ཞིག  བེ་བག་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར།  དང་པྱོ་མ་གྲུབ་ན།  ཤེས་བ་ཆྱོས་ཅན།  སྤི་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་

བེ་བག་ཡྱོད་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  ཤེས་བ་ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་ཀི་བེ་བག་

ཡྱོད་པར་ཐལ།  དངྱོས་པྱོ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དངྱོས་པྱོ་ཆྱོས་

ཅན།  ཁྱོད་ཤེས་བའི་བེ་བག་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་ཤེས་བ་ཡིན།  ཁྱོད་ཤེས་

བ་དང་བདག་གཅིག་ཏུ་འབེལ།  དངྱོས་པྱོ་མ་ཡིན་ཞིང་།  ཤེས་བ་ཡིན་

པའི་གཞི་མཐུན་པ་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།  དང་པྱོ་གཉིས་སླ།  རགས་གསུམ་

པ་གྲུབ་སྟེ།  རག་པ་དེ་ཡང་དངྱོས་པྱོ་མ་ཡིན་ཞིང་།  ཤེས་བ་ཡིན།  ནམ་

མཁའ་དེ་ཡང་དངྱོས་པྱོ་མ་ཡིན་ཞིང་།  ཤེས་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཤེས་བ་

ཆྱོས་ཅན།  བེ་བག་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་སྤི་མེད་པའི་ཕིར།

v བེ་བག་ཡིན་ལ།  སྤི་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི།  ཀ་བུམ་གཉིས་དེ་བེ་བག་ཡིན་

ལ༑  སྤི་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རགས་དང་པྱོ་མ་གྲུབ་ན།  ཀ་བུམ་གཉིས་ཆྱོས་

ཅན།  བེ་བག་ཡིན་པར་ཐལ།  ཤེས་བའི་བེ་བག་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་

ན༑  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ཀ་བུམ་གཉིས་ཤེས་བའི་བེ་བག་ཏུ་སྱོང་བའི་

རགས་གསུམ་ཀ་ཚང་བའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ཀ་

བུམ་གཉིས་ཤེས་བ་ཡིན།  ཀ་བུམ་གཉིས་ཤེས་བ་དང་བདག་གཅིག་ཏུ་

འབེལ།  ཀ་བུམ་གཉིས་མ་ཡིན་ཞིང་།  ཤེས་བ་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་དུ་

མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།
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4.  སྤི་དང་བྱེ་བྲག་གི་རྣམ་གཞག   

w སྤི་དང་བེ་བག་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི།  བུམ་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  

མ་གྲུབ་ན།  བུམ་པ་ཆྱོས་ཅན།  སྤི་དང་བེ་བག་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ།  སྤི་

ཡིན་པ་གང་ཞིག  བེ་བག་ཡིན་པའི་ཕིར།  བུམ་པ་ཆྱོས་ཅན།  སྤི་ཡིན་པར་

ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་བེ་བག་ཡྱོད་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  

གསེར་བུམ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  གྱོང་གི་རགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན།  བུམ་

པ་ཆྱོས་ཅན།  བེ་བག་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་ཤེས་བའི་བེ་བག་ཡིན་པའི་ཕིར།  

 གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ནི།  རི་བྱོང་རྭ་ལྟ་བུའྱོ།  །

གཞན་ལུགས་དགག་པ། 

ཁ་ཅིག  སྤི་ཡིན་ན།  བེ་བག་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  ཤེས་བ་ཆྱོས་ཅན།  བེ་

བག་ཡིན་པར་ཐལ།  སྤི་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  ཤེས་བ་ཆྱོས་ཅན།  སྤི་

ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་བེ་བག་ཡྱོད་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  

དེར་ཐལ།  བུམ་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  ཤེས་བ་ཆྱོས་

ཅན།  བེ་བག་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་སྤི་མེད་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་

ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་ཀི་སྤི་མེད་པར་ཐལ།  གཞི་གྲུབ་ན།  ཤེས་བའི་སྤི་མ་ཡིན་

པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  སྤི་ཡིན་ན།  ཚོགས་སྤི་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  འདུས་མ་བས་ཀི་

ནམ་མཁའ་ཆྱོས་ཅན།  ཚོགས་སྤི་ཡིན་པར་ཐལ།  སྤི་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་

གྲུབ་ན།  འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཆྱོས་ཅན།  སྤི་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་

ཀི་བེ་བག་ཡྱོད་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཆྱོས་

ཅན།  ཁྱོད་ཀི་བེ་བག་ཡྱོད་པར་ཐལ།  ཤར་ཕྱོགས་ཀི་ནམ་མཁའ་དེ་དེ་
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ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཆྱོས་ཅན།  

རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཆ་ཤས་དུ་མ་ཚོགས་པའི་གཟུགས་རགས་

པ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཚོགས་སྤི་ཡིན་པའི་ཕིར།  འདྱོད་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  

གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ།  གཟུགས་རགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  འདྱོད་ན།  དེ་

ཆྱོས་ཅན།  འདུས་བས་ཡིན་པར་ཐལ།  གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕིར།  འདྱོད་ན།  

དེ་ཆྱོས་ཅན།  འདུས་བས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདུས་མ་བས་ཡིན་པའི་ཕིར།  

མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ཁྱོད་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རྱོ།  །

རློད་པ་སློང་བ། 

ཁྱོ་ན་རེ།  ཀ་བུམ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  སྤི་ཡིན་པར་ཐལ།  ཚོགས་སྤི་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཟེར་ན།  མ་ཁབ།  རགས་གྲུབ་སྟེ།  རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་འདུས་ཀི་

ཀ་བུམ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  སྤ
ི་ཡིན་པར་ཐལ།
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4.  སྤི་དང་བྱེ་བྲག་གི་རྣམ་གཞག   

གྱོང་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར།  འདྱོད་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  སྤི་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  

ཁྱོད་ཀི་བེ་བག་མེད་པའི་ཕིར།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ཡིན་པ་མི་སིད་

པའི་ཤེས་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁྱོ་ན་རེ།  ཤེས་བ་དང་གཅིག་དང་།  ཡྱོད་པ་དང་གཅིག་གང་རུང་ཆྱོས་ཅན།  

རིགས་སྤི་ཡིན་པར་ཐལ།  རང་གི་རིགས་ཅན་དུ་མ་ལ་རེས་སུ་འགྲྱོ་བའི་

ཆྱོས་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  རང་ཉིད་ཡིན་

པ་དུ་མ་ལ་རེས་སུ་འགྲྱོ་བའི་ཆྱོས་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་

ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ཆྱོས་ཡིན་པ་གང་ཞིག  རང་ཉིད་ཡིན་པ་དུ་མ་ཡྱོད་

པའི་ཕིར།  དང་པྱོ་སླ།  གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ།  ཤེས་བ་དེ་ཡང་དེ་ཡིན།  ཡྱོད་པ་

དེ་ཡང་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  དེ་གང་རུང་ཆྱོས་ཅན།  རིགས་

སྤི་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  སྤི་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་གང་རུང་ཆྱོས་

ཅན།  སྤི་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  རང་གི་གསལ་བ་ལ་རེས་སུ་འགྲྱོ་བའི་ཆྱོས་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་གསལ་བ་

མེད་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་བེ་བག་མེད་

པའི་ཕིར།



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།
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སྦློང་ཚན།

[ཀ] གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག

  སྤི།   བེ་བག   རིགས་སྤི།

  དློན་སྤི།   ཚོགས་སྤི།   སྒློ་བཏགས་ཀི་ཆ།

  རང་གི་གསལ་བ།

[ཁ] མིང་ཚིག་མཆན་འགེལ།

སྒློ་བཏགས།  མ་ཡིན་པ་དང་མེད་པ་ལ་ཡིན་པ་དང་ཡློད་པར་སྒ་རྟློག་གིས་སྒློ་

བཏགས་པའློ།  །

རྟློག་པ།  བསམ་པའམ་རྣམ་རྟློག་གི་དློན།

གཟུགས་རགས་པ།  ས་རྡློ་སློགས་རྡུལ་རས་བརྒྱད་འདུས་ཀི་གློང་བུ།

བདག་གཅིག་ཏུ་འབེལ་བ།  ངློ་བློ་གཅིག་པའི་འབེལ་བ།

[ག] གཤམ་གསལ་དི་བ་རྣམས་ལ་སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏེ་ལན་ཕིས།

1] སྤི་བེ་བག་འཕློས་པའི་གཞུང་གང་ཡིན་ནམ།

2] སྤི་ལ་སྒས་བརློད་རིགས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་ན་ག་ཚོད་ཡློད་དམ།

3] སྤིའི་མཚན་ཉིད་དང༌།  དེ་དང་དློན་གཅིག་པ་གང་ཡིན་ནམ།

4] བེ་བག་གི་མཚན་ཉིད་དང༌།  དེའི་མཚན་གཞི་གཅིག་ཕིས།

5] ཚོགས་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དང༌།  བུམ་པ་དེ་ཚོགས་སྤི་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཕིས།

[ང] གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་མུ་ག་ཚོད་ཡློད་དམ།

1] གསེར་བུམ་དང༌།  བུམ་པ་གཉིས་ལ་མུ། (        )

2] བེ་བག་དང༌།  བུམ་པ་གཉིས་ལ་མུ། (        )
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4.  སྤི་དང་བྱེ་བྲག་གི་རྣམ་གཞག   

3] ཤེས་བ་དང༌།  སྤི་གཉིས་ལ་མུ། (        )

4] ཤེས་བ་དང༌།  བེ་བག་གཉིས་ལ་མུ། (        )

5] བེ་བག་དང༌།  བེ་བག་གི་བེ་བག་གཉིས་ལ་མུ། (        )

6] སྤི་དང་།  བེ་བག་གཉིས་ལ་མུ། (        )

7] བུམ་པའི་སྤི་དང་།  ཀ་བའི་སྤི་གཉིས་ལ་མུ། (        )

8] བུམ་པ་དང་།  དངློས་པློའི་བེ་བག་གཉིས་ལ་མུ། (        )

9] སྤིའི་སྤི་དང་།  བེ་བག་གི་བེ་བག་གཉིས་ལ་མུ། (        )

10] རྟག་པའི་སྤི་དང་།  རྟག་པའི་བེ་བག་གཉིས་ལ་མུ། (        )



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།
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5.  རྫས་ལྔོག་གི་རྣམ་གཞག 

རྫས་ལྡྱོག་གི་རྣམ་གཞག་ལ་ཕྱྭ་པའི་ལུགས་ཀི་རྫས་ལྡྱོག་དང་།  རང་ལུགས་

ཀི་རྫས་ལྡྱོག་གི་རྣམ་གཞག་གཉིས་ཡྱོད་པ་ལས།

ཕྱྭ་པའི་ལུགས་ཀི་རྫས་ལློག་གི་རྣམ་གཞག 

ཕྱྭ་པའི་རང་ལུགས་བཞག་པ། 

བུམ་པ་ཆྱོས་ཅན།  རྫས་ཆྱོས་ཡིན་ཏེ།  ཁྱོད་གཞི་གྲུབ།  ཁྱོད་ཁྱོད་རང་ཡིན།  

ཁྱོད་མ་ཡིན་པ་ཁྱོད་མ་ཡིན།  ཁྱོད་ཀི་ལྡྱོག་པ་རྫས་ཆྱོས་དང་མི་འགལ་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར།  མཚོན་བ་ཆྱོས་ཅན།  རང་ཡིན་ལྡྱོག་ཆྱོས་ཡིན་ཏེ།  ཁྱོད་

གཞི་གྲུབ།  ཁྱོད་ཁྱོད་རང་ཡིན།  ཁྱོད་མ་ཡིན་པ་ཁྱོད་ཡིན།  ཁྱོད་ཀི་ལྡྱོག་

པ་རང་ཡིན་ལྡྱོག་ཆྱོས་དང་མི་འགལ་བའི་ཕིར།  མཚན་ཉིད་ཆྱོས་ཅན།  

རང་མ་ཡིན་པའི་ལྡྱོག་ཆྱོས་ཡིན་ཏེ།  ཁྱོད་གཞི་གྲུབ།  ཁྱོད་ཁྱོད་རང་མ་

ཡིན།  ཁྱོད་མ་ཡིན་པ་ཁྱོད་མ་ཡིན།  ཁྱོད་ཀི་ལྡྱོག་པ་རང་མ་ཡིན་པའི་ལྡྱོག་

ཆྱོས་དང་མི་འགལ་བའི་ཕིར།  དངྱོས་པྱོའི་སྤི་ཆྱོས་ཅན།  ལྡྱོག་ཆྱོས་ཕུང་

གསུམ་ཙམ་པྱོ་བ་ཡིན་ཏེ།  ཁྱོད་གཞི་གྲུབ།  ཁྱོད་ཁྱོད་རང་མ་ཡིན།  ཁྱོད་མ་
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5.  རྫས་ལྔོག་གི་རྣམ་གཞག   

ཡིན་པ་ཁྱོད་ཡིན།  ཁྱོད་ཀི་ལྡྱོག་པ་ལྡྱོག་ཆྱོས་ཕུང་གསུམ་ཙམ་པྱོ་བ་དང་

མི་འགལ་བའི་ཕིར།

ལྡྱོག་ཆྱོས་སུ་གྱུར་པའི་དངྱོས་པྱོ།  རྫས་ཆྱོས་ཀི་རེས་མཐུན་ཡིན།

ལྡྱོག་ཆྱོས་སུ་གྱུར་པའི་དངྱོས་པྱོ་ཆྱོས་ཅན།  རྫས་ཆྱོས་ཀི་རེས་མཐུན་ཡིན་ཏེ།  

ཁྱོད་གཞི་གྲུབ།  ཁྱོད་ཁྱོད་རང་ཡིན།  ཁྱོད་མ་ཡིན་པ་ཁྱོད་མ་ཡིན།  ཁྱོད་ཀི་

ལྡྱོག་པ་རྫས་ཆྱོས་ཀི་རེས་མཐུན་དང་མི་འགལ་བའི་ཕིར།

རང་ཡིན་ལྡྱོག་ཆྱོས་མ་ཡིན་པ་རང་ཡིན་ལྡྱོག་ཆྱོས་ཀི་རེས་མཐུན།  རང་མ་

ཡིན་པའི་ལྡྱོག་ཆྱོས་རང་མ་ཡིན་པའི་ལྡྱོག་ཆྱོས་ཀི་རེས་མཐུན།

ལྡྱོག་ཆྱོས་ཕུང་གསུམ་ཙམ་པྱོ་བ།  ལྡྱོག་ཆྱོས་ཕུང་གསུམ་ཙམ་པྱོ་བའི་རེས་

མཐུན་ཡིན་ནྱོ།  །རེས་མཐུན་གི་རེས་མཐུན་སྱོགས་མཐའ་ཡས་ཤིང་།  ཁྱོད་

ཁྱོད་རང་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ།  གཉིས་མིན་གི་མུ་ཞིག་ཀང་ཡྱོད་དྱོ།  །

རང་ལུགས་ཀི་རྫས་ལློག་གི་རྣམ་གཞག 

རང་ལུགས་བཞག་པ། 

རྫས་ཆྱོས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  དྱོན་དམ་པར་དྱོན་བེད་ནུས་པའི་ཆྱོས་དེ་

དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྫས་ཡྱོད་དང་།  རྫས་ཆྱོས་དང་།  དངྱོས་པྱོ་རྣམས་དྱོན་

གཅིག

མཚན་གཞི་ནི།  བས་པ་ལ་སྱོགས་པའི་དངྱོས་པྱོ་ཐམས་ཅད་དྱོ།  །བུམ་པ་
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ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་ལ་རྫས་ཆྱོས་ཞེས་བརྱོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱོད་དེ།  རྫས་ཀང་

ཡིན་ལ།  ཆྱོས་ཀང་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརྱོད་པའི་ཕིར།

རྫས་ཡྱོད་ལ་སྒས་བརྱོད་རིགས་ཀི་སྱོ་ནས་དབེ་ན་བཞི་ཡྱོད་དེ།  རིགས་པས་

གྲུབ་པའི་རྫས་ཡྱོད་དང་།  བརན་པ་མི་འགྱུར་བའི་རྫས་ཡྱོད་དང་།  དྱོན་བེད་

ནུས་པའི་རྫས་ཡྱོད་དང་།  རང་རྐ་འཛིན་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡྱོད་དང་བཞི་ཡྱོད་

པའི་ཕིར།  རིགས་པས་གྲུབ་པའི་རྫས་ཡྱོད་དང་ཡྱོད་པ་དྱོན་གཅིག  བརན་

པ་མི་འགྱུར་བའི་རྫས་ཡྱོད་དང་རག་པ་དྱོན་གཅིག  དྱོན་བེད་ནུས་པའི་རྫས་

ཡྱོད་དང་དངྱོས་པྱོ་དྱོན་གཅིག

རང་རྐ་འཛིན་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡྱོད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  རང་ཉིད་ཚད་

མས་ངེས་པ་ལ་རང་གི་ངྱོ་བྱོར་མ་གྱུར་པའི་ཆྱོས་གཞན་ཚད་མས་ངེས་པ་

ལ་ལྟྱོས་མི་དགྱོས་པའི་ཆྱོས་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མཚན་གཞི་ནི།  ཤེས་པ་

ཐམས་ཅད་དང་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སྱོགས་པའི་ཕིའི་སྐྱེ་མཆེད་ལྔ་པྱོ་

དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

བཏགས་ཡྱོད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  དྱོན་དམ་པར་དྱོན་བེད་མི་ནུས་

པའི་ཆྱོས་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  བཏགས་ཡྱོད་དང་།  ལྡྱོག་ཆྱོས་དང་།  རག་

པ་རྣམས་དྱོན་གཅིག  རག་པ་ཐམས་ཅད་དེའི་མཚན་གཞི།  བཏགས་ཡྱོད་

ལ་སྒས་བརྱོད་རིགས་ཀི་སྱོ་ནས་དབེ་ན།  ཆ་ལ་བཏགས་པ་དང་།  གནས་

སྐབས་ལ་བཏགས་པ་དང་།  མེད་བཞི་དུ་བཏགས་པ་དང་།  དེ་ལས་གཞན་

པའི་བཏགས་པ་དང་བཞི་ཡྱོད།
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5.  རྫས་ལྔོག་གི་རྣམ་གཞག   

མུ་སྒིག་ཚུལ། 

དྱོན་བེད་ནུས་པའི་རྫས་ཡྱོད་དང་།  རང་རྐ་འཛིན་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡྱོད་

གཉིས་ལ་མུ་བཞི་ཡྱོད་དེ།  u  དྱོན་བེད་ནུས་པའི་རྫས་ཡྱོད་ཡིན་ལ།  

རང་རྐ་འཛིན་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡྱོད་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི།  གང་ཟག་ལྟ་བུ།  

གང་ཟག་ཆྱོས་ཅན།  དྱོན་བེད་ནུས་པའི་རྫས་ཡྱོད་ཡིན་པར་ཐལ།  དྱོན་

དམ་པར་དྱོན་བེད་ནུས་པའི་ཆྱོས་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཡང་།  གང་ཟག་ཆྱོས་

ཅན།  རང་རྐ་འཛིན་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡྱོད་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  རང་ཉིད་ཚད་

མས་ངེས་པ་ལ་རང་གི་ངྱོ་བྱོར་མ་གྱུར་པའི་ཆྱོས་གཞན་ཚད་མས་ངེས་པ་

ལ་ལྟྱོས་མི་དགྱོས་པའི་ཆྱོས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  

དེར་ཐལ།  གང་ཟག་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་གང་ཟག་གི་ངྱོ་བྱོར་མ་གྱུར་པའི་

ཆྱོས་གཞན་གདགས་གཞིའི་ཕུང་པྱོ་བཞིའམ་ལྔ་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་ལྟྱོས་

པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  གང་ཟག་གི་གདགས་

གཞིའི་ཕུང་པྱོ་ཚད་མས་མ་ངེས་པར་གང་ཟག་ཚད་མས་ངེས་པ་མི་སིད་

པའི་ཕིར།

v  ཡང་།  རང་རྐ་འཛིན་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡྱོད་ཡིན་ལ།  དྱོན་བེད་ནུས་པའི་

རྫས་ཡྱོད་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི།  ཡྱོད་པ་ལྟ་བུ།  ཡྱོད་པ་ཆྱོས་ཅན།  རང་རྐ་

འཛིན་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡྱོད་ཡིན་པར་ཐལ།  ཡྱོད་པ་ངེས་པ་ལ་ཡྱོད་པའི་ངྱོ་

བྱོར་མ་གྱུར་པའི་ཆྱོས་གཞན་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་ལྟྱོས་མི་དགྱོས་པའི་ཕིར།  

ཡྱོད་པ་ཆྱོས་ཅན།  དྱོན་བེད་ནུས་པའི་རྫས་ཡྱོད་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  དྱོན་བེད་

མི་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

w  དྱོན་བེད་ནུས་པའི་རྫས་ཡྱོད་དང་།  རང་རྐ་འཛིན་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡྱོད་
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གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི།  ཤེས་པ་རྣམས་དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར།

  དེ་གཉིས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི།  རི་བྱོང་རྭ་ལྟ་བུའྱོ།  །

གཞན་ལུགས་དགག་པ།  

ཁ་ཅིག  རྫས་ཡྱོད་བཞི་པྱོ་གང་རུང་ཡིན་ན།  རྫས་ཡྱོད་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་

ན༑  རག་པ་ཆྱོས་ཅན།  རྫས་ཡྱོད་ཡིན་པར་ཐལ།  རྫས་ཡྱོད་བཞི་པྱོ་གང་རུང་

ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  རག་པ་ཆྱོས་ཅན།  རྫས་ཡྱོད་བཞི་པྱོ་གང་རུང་

ཡིན་པར་ཐལ།  བརན་པ་མི་འགྱུར་བའི་རྫས་ཡྱོད་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་

ན༑  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ཁྱོད་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་ཁབ་ན།  ཁབ་

པ་ཡྱོད་པར་ཐལ།  བརན་པ་མི་འགྱུར་བའི་རྫས་ཡྱོད་དང་།  མི་འཇིག་པའི་

ཆྱོས།  རག་པ་རྣམས་དྱོན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  རག་པ་

ཆྱོས་ཅན།  རྫས་ཡྱོད་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  བཏགས་ཡྱོད་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  བཏགས་ཡྱོད་གསུམ་པྱོ་གང་རུང་ཡིན་ན།  བཏགས་ཡྱོད་ཡིན་

པས་ཁབ་ཟེར་ན།  རི་བྱོང་རྭ་ཆྱོས་ཅན།  བཏགས་ཡྱོད་ཡིན་པར་ཐལ།  

བཏགས་ཡྱོད་གསུམ་པྱོ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  རི་བྱོང་རྭ་

ཆྱོས་ཅན།  བཏགས་ཡྱོད་གསུམ་པྱོ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ།  ཀུན་བཏགས་

ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  རི་བྱོང་རྭ་ཆྱོས་ཅན།  ཀུན་བཏགས་ཡིན་པར་

ཐལ།  མཚན་ཉིད་ཡྱོངས་ཆད་ཀི་ཀུན་བཏགས་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  

རི་བྱོང་རྭ་ཆྱོས་ཅན།  མཚན་ཉིད་ཡྱོངས་ཆད་ཀི་ཀུན་བཏགས་ཡིན་པར་

ཐལ།  མེད་རྒྱུའི་ཀུན་བཏགས་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  

དེར་ཐལ།  མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  རི་བྱོང་རྭ་ཆྱོས་ཅན།  
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བཏགས་ཡྱོད་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  རྱོག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཆྱོས་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  རི་བྱོང་རྭ་ཆྱོས་ཅན།  རྱོག་པས་བཏགས་

ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཆྱོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཆྱོས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

རློད་པ་སློང་བ།  

ཁྱོ་ན་རེ།  ལྡྱོག་པ་ཡང་ཡིན།  ཆྱོས་ཀང་ཡིན་ན།  ལྡྱོག་ཆྱོས་ཡིན་པས་ཁབ་

པར་ཐལ།  རྫས་ཀང་ཡིན།  ཆྱོས་ཀང་ཡིན་ན།  རྫས་ཡྱོད་ཡིན་པས་ཁབ་

པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།  སྒ་བས་པ་ལྟ་བུ་དེ།  ལྡྱོག་པ་ཡང་ཡིན་ཆྱོས་ཀང་ཡིན་

མྱོད།  ལྡྱོག་ཆྱོས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  ལྡྱོག་པ་ཡིན་

པར་ཐལ།  རང་མ་ཡིན་ལས་ལྡྱོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ལྡྱོག
་པ་ཡང་ཡིན།  ཆྱོས་ཀང་ཡིན་ན།  ལྡྱོག་ཆྱོས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐ

ལ
།
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ཁྱོ་ན་རེ།  འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཆྱོས་ཅན།  རིགས་པས་གྲུབ་པའི་

རྫས་ཡྱོད་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  རིགས་པས་གྲུབ་པའི་བཏགས་ཡྱོད་ཡིན་པའི་

ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ཚད་མས་གྲུབ་པའི་བཏགས་

ཡྱོད་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།  འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཆྱོས་ཅན།  

རགས་དེར་ཐལ།  བཏགས་ཡྱོད་ཀི་ཆྱོས་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁྱོ་ན་རེ།  རག་པ་ཆྱོས་ཅན།  བརན་པ་མི་འགྱུར་བའི་རྫས་ཡྱོད་མ་ཡིན་

པར་ཐལ།  བརན་པ་མི་འགྱུར་བའི་བཏགས་ཡྱོད་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་

གྲུབ་ན།  རག་པ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  བརན་པ་མི་འགྱུར་བ་གང་ཞིག  

བཏགས་ཡྱོད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁབ།  རགས་གྲུབ་སྟེ།  བརན་པ་མི་

འཇིག་པའི་ཆྱོས་ཡིན་པའི་ཕིར།
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སྦློང་ཚན།

[ཀ] གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག

  རས་ཡློད།    བཏགས་ཡློད།   རས་ཆློས།   ལྡློག་ཆློས།

  རིགས་པས་གྲུབ་པའི་རས་ཡློད།   བརྟན་པ་མི་འགྱུར་བའི་རས་ཡློད།

  དློན་བེད་ནུས་པའི་རས་ཡློད།   རང་རྐ་འཛིན་ཐུབ་པའི་རས་ཡློད།

[ཁ] མིང་ཚིག་མཆན་འགེལ།

བཏགས་ཡློད།  སྒ་རྟློག་གིས་བཏགས་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཆློས།  དེ་ལ་སྒས་བརློད་

རིགས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་ན།  ཀུན་བཏགས།  ལྡན་མིན་འདུ་བེད།  ཡློངས་གྲུབ་

གསུམ་མློ།  །

ཀུན་བཏགས།  རྟློག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཆློས།

ལྡན་མིན་འདུ་བེད།  གཟུགས་ཤེས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་དངློས་པློའློ ློ།  །

ཡློངས་གྲུབ།  གང་ལ་དམིགས་ནས་བསློམས་ན་སྒིབ་པ་ཟད་པར་འགྱུར་བའི་

རྣམ་དག་ལམ་གི་དམིགས་པ་མཐར་ཐུག

རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡློད་དང་།  རང་རྐ་འཛིན་ཐུབ་པའི་རས་ཡློད་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་

འབེད་པའི་དབང་དུ་བས་ན།  རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡློད་མེད་དེ།  རང་རྐ་

ཐུབ་པའི་ཆློས་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ།  གང་ལའང་མ་ལྟློས་པའི་ཆློས་མེད་པའི་ཕིར།  

རང་རྐ་འཛིན་ཐུབ་པའི་རས་ཡློད་ནི།  རང་ཉིད་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་རང་གི་ངློ་

བློར་མ་གྱུར་པའི་ཆློས་གཞན་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་མི་ལྟློས་པའི་ཆློས་དེ་དེ་ཡིན་

པའི་ཕིར།

གང་ཟག་གི་གདགས་གཞི།  གང་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཟག་ཅེས་ཐ་སྙད་འདློགས་

སའི་གཞི་སེ།  ཕུང་པློ་བཞིའམ་ལྔ་ལྟ་བུའློ།  །

[ག] གཤམ་གསལ་དི་བ་རྣམས་ལ་སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏེ་ལན་ཕིས།

1] རས་ཆློས་ཀི་མཚན་ཉིད།
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2] རས་ཡློད་ལ་སྒས་བརློད་རིགས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་ན་ག་ཚོད་ཡློད།

3] བཏགས་ཡློད་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་།  དེ་ལ་སྒས་བརློད་རིགས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་ན་ག་

ཚོད་ཡློད་དམ།

[ང] གཤམ་གསལ་དམ་བཅའ་རྣམས་ལ་རྟགས་བསལ་རེ་ཐློངས།

1] ཤེས་པ་ཡིན་ན།  རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡློད་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

2] རས་ཡློད་ཡིན་ན།  རང་རྐ་འཛིན་ཐུབ་པའི་རས་ཡློད་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

3] བཏགས་ཡློད་གསུམ་པློ་གང་རུང་ཡིན་ན།  བཏགས་ཡློད་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

[ཅ] གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་མུ་ག་ཚོད་ཡློད་དམ།

1] རས་ཡློད་དང་།  རང་རྐ་འཛིན་ཐུབ་པའི་རས་ཡློད་གཉིས་ལ་མུ། (          )

2] རས་ཡློད་དང་།  བཏགས་ཡློད་གསུམ་པློ་གང་རུང་ལ་མུ། (          )

3] ལྡློག་ཆློས་དང་།  རས་ཆློས་བཞི་པློ་གང་རུང་ལ་མུ། (          )

4] བཏགས་ཡློད་དང་།  བཏགས་ཡློད་གསུམ་པློ་གང་རུང་ལ་མུ། (          )
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1.  འགལ་འབྲེལ་གི་རྣམ་གཞག   

1.  འགལ་འབྲེལ་གི་རྣམ་གཞག 

འགལ་འབེལ་གཉིས་ལས།  འགལ་བའི་རྣམ་གཞག་ནི།  རྣམ་འགྲེལ་རང་

དྱོན་ལེའུ་ལས།  འགལ་དང་འབས་བུ་དག་གྲུབ་དང་།  །ཞེས་སྱོགས་ཀི་

གཞུང་ལས་འཕྱོས།

འབེལ་བ་ནི།  རང་བཞིན་ལ་ཡང་མེད་མི་འབྱུང་།  །ཡྱོད་པ་ཙམ་དང་

འབེལ་བ་ཡིན།  །དེ་མེད་ན་ནི་ཡྱོད་པའི་བདག  །མེད་འགྱུར་ཐ་དད་མེད་

ཕིར་རྱོ།  །ཞེས་སྱོགས་ཀི་གཞུང་ལས་འཕྱོས།

རང་ལུགས་བཞག་པ། 

འགལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  ཕན་ཚུན་ཐ་དད་ཅིང་གཞི་མཐུན་མི་

སིད་པའི་ཆྱོས་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མཚན་གཞི་ནི།  ཀ་བ་དང་བུམ་པ་

གཉིས་ལྟ་བུ།

� འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པའི་སློབ་ཚན། �
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འགལ་བ་ལ་དབེ་ན།  ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་དང་།  ཕན་ཚུན་སང་

འགལ་གཉིས་ཡྱོད་པའི་ཕིར།

ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  རྒྱུན་གཅད་བ་གཅྱོད་

བེད་ཀི་སྱོ་ནས་མི་མཐུན་པར་གནས་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མཚན་གཞི་

ནི༑  ཚ་རེག་དང་དེའི་བསལ་བར་གྱུར་པའི་གྲང་རེག་གཉིས་ལྟ་བུ།

ཕན་ཚུན་སང་འགལ་གི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  བྱོའི་ཡུལ་དུ་ཕན་ཚུན་

སངས་ཏེ་གནས་པའི་ཆྱོས་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མཚན་གཞི་ནི།  རག་མི་

རག་གཉིས་ལྟ་བུ།

ཡང་།  འགལ་བ་ལ་དབེ་ན།  དངྱོས་འགལ་དང་།  བརྒྱུད་འགལ་གཉིས།

དངྱོས་འགལ་གི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  ཕན་ཚུན་དངྱོས་སུ་མི་མཐུན་པར་

གནས་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མཚན་གཞི་ནི།  དངྱོས་པྱོ་དང་དངྱོས་མེད་

གཉིས་ལྟ་བུ།

བརྒྱུད་འགལ་གི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  བརྒྱུད་ནས་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པར་

གནས་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མཚན་གཞི་ནི།  རག་པ་དང་དངྱོས་པྱོ་

གཉིས་ལྟ་བུ།

ཆྱོས་དེ་དང་འབེལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  ཆྱོས་དེ་དང་ཐ་དད་གང་ཞིག  

ཆྱོས་དེ་ལྡྱོག་སྟྱོབས་ཀིས་ཁྱོད་ལྡྱོག་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མཚན་གཞི་ནི།  
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ཨ་མ་དང་ཕྲུ་གུ་ལྟ་བུ།

འབེལ་བ་ལ་དབེ་ན་གཉིས་ཡྱོད་དེ།  དེ་བྱུང་འབེལ་དང་།  བདག་གཅིག་

འབེལ་གཉིས་ཡྱོད་པའི་ཕིར།

དངྱོས་པྱོ་དང་དེ་བྱུང་འབེལ་གི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  ཁྱོད་དངྱོས་པྱོ་དང་

བདག་ཉིད་ཐ་དད་གང་ཞིག  དངྱོས་པྱོ་ལྡྱོག་སྟྱོབས་ཀིས་ཁྱོད་ལྡྱོག་པ་དེ་དེ་

ཡིན་པའི་ཕིར།  མཚན་གཞི་ནི།  དངྱོས་པྱོའི་ཕི་ལྱོགས་སུ་བྱུང་བ་དེ་དེ་ཡིན་

པའི་ཕིར།

དངྱོས་པྱོ་དང་བདག་གཅིག་འབེལ་གི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  དངྱོས་པྱོ་དང་

བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་སྱོ་ནས་ཐ་དད།  དངྱོས་པྱོ་མེད་ན།  ཁྱོད་མེད་

དགྱོས་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མཚན་གཞི་ནི།  བུམ་པ་ལྟ་བུ།

མུ་སྒིག་ཚུལ། 

འགལ་བ་དང་།  དངྱོས་པྱོ་གཉིས་ལ་མུ་བཞི་ཡྱོད་དེ།  u འགལ་བ་

ཡིན་ལ།  དངྱོས་པྱོ་མ་ཡིན་པ་ནི།  གཅིག་དང་ཐ་དད་གཉིས་ལྟ་བུ།  དེ་

གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  འགལ་བ་ཡིན་ལ།  དངྱོས་པྱོ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ཡིན་པར་

ཐལ།  འགལ་བ་གང་ཞིག  དངྱོས་པྱོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དང་པྱོ་མ་གྲུབ་ན།  

དེ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཐ་དད་གང་ཞིག  གཞི་

མཐུན་མི་སིད་པའི་ཆྱོས་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་

ཐལ།  དེ་གཉིས་ཐ་དད་གང་ཞིག  དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་མེད་པའི་ཕིར།  
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གྱོང་གི་རགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན།  དེ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  དངྱོས་པྱོ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ།  དྱོན་བེད་མི་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

v དངྱོས་པྱོ་ཡིན་ལ།  འགལ་བ་མ་ཡིན་པ་ནི།  བུམ་པ་ལྟ་བུ།

w འགལ་བ་དང་།  དངྱོས་པྱོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ནི།  གསེར་བུམ་དང་

ཟངས་བུམ་གཉིས་ལྟ་བུ།

 གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ནི།  ཤེས་བ་ལྟ་བུའྱོ།  །

གཞན་ལུགས་དགག་པ། 

ཁ་ཅིག  འགལ་བ་ཡིན་ན།  དངྱོས་འགལ་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  ར་དང་

བ་ལང་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  དངྱོས་འགལ་ཡིན་པར་ཐལ།  འགལ་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཕན་

དངྱོས་འགལ་ཡིན་པར་ཐལ།  འ
གལ་བ་ཡ

ིན་པ
འི་

ཕིར
།

རགས་མ་གྲུབ་བྱོ།  །
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ཚུན་ཐ་དད་ཅིང་།  གཞི་མཐུན་མི་སིད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་

ན༑  དེ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  དངྱོས་འགལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ལྷན་ཅིག་མི་

གནས་འགལ་གི་དངྱོས་འགལ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག  ཕན་ཚུན་སང་འགལ་

གི་དངྱོས་འགལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དང་པྱོ་མ་གྲུབ་ན།  དེ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  

དངྱོས་སུ་གནྱོད་བ་གནྱོད་བེད་དུ་ཞུགས་པའི་སྱོ་ནས་རྒྱུན་ནུས་མཚུངས་

སུ་འགྲྱོགས་སུ་མི་རུང་བའི་དངྱོས་པྱོ་ཡིན་པར་ཐལ།  ལྷན་ཅིག་མི་གནས་

འགལ་གི་དངྱོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕིར།  འདྱོད་མི་ནུས་ཏེ།  དེ་གཉིས་དངྱོས་

སུ་གནྱོད་བ་གནྱོད་བེད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  གྱོང་གི་རགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་

ན༑  དེ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  ཕན་ཚུན་གཅིག་ཡིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པས་

གཅིག་ཤྱོས་ཡིན་པ་གྱོ་ནུས་པའི་འགལ་ཟླ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཕན་ཚུན་སང་

འགལ་གི་དངྱོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕིར།  འདྱོད་ན།  གཞི་དེ་ར་ཡིན་པ་རྣམ་

པར་བཅད་པས།  གཞི་དེ་བ་ལང་ཡིན་པར་གྱོ་ནུས་པར་ཐལ།  འདྱོད་པའི་

ཕིར།  འདྱོད་མི་ནུས་ཏེ།  མི་དེ་ར་ཡིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པས།  བ་ལང་ཡིན་

པར་གྱོ་མི་ནུས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  ཁྱོད་ཆྱོས་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡིན་ན།  ཁྱོད་ཆྱོས་དེ་དང་དེ་བྱུང་

འབེལ་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  བུམ་པ་ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་ཤེས་བ་དང་དེ་བྱུང་

འབེལ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་ཤེས་བ་དང་འབེལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་

ན༑  བུམ་པ་ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་ཤེས་བ་དང་འབེལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་

ཤེས་བ་དང་བདག་གཅིག་འབེལ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  

ཁྱོད་ཤེས་བ་དང་བདག་གཅིག་འབེལ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་ཤེས་བའི་བེ་

བག་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  བུམ་པ་ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་ཤེས་བ་
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དང་དེ་བྱུང་འབེལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་ཤེས་བ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར།

རློད་པ་སློང་བ། 

ཁྱོ་ན་རེ།  ཚ་གྲང་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པ་མི་སིད་པར་

ཐལ།  ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན།  མ་ཁབ།  འདྱོད་མི་

ནུས་ཏེ།  ཚ་གྲང་གཉིས་རྒྱུན་གནྱོད་མེད་དུ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་མི་སིད་

ཀང་།  དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཕད་ནས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པ་སིད་པ་ཙམ་

ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁྱོ་ན་རེ།  དུ་བ་ཆྱོས་ཅན།  དེ་བྱུང་འབེལ་ཡིན་པར་ཐལ།  མེ་དང་དེ་བྱུང་

འབེལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན།  མ་ཁབ།  འདྱོད་ན།  དུ་བ་ཆྱོས་ཅན།  དེ་

བྱུང་འབེལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འབེལ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དུ་

བ་ཆྱོས་ཅན།  འབེལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཐ་དད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་

ཁབ་ན།  ཁབ་པ་ཡྱོད་པར་ཐལ།  འབེལ་བ་ཡིན་ན།  ཐ་དད་ཡིན་དགྱོས་

པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེར་ཐལ།  བདག་གཅིག་འབེལ་ཡིན་ན།  ཐ་

དད་ཡིན་དགྱོས་པ་གང་ཞིག  དེ་བྱུང་འབེལ་ཡིན་ན་ཡང་།  ཐ་དད་ཡིན་

དགྱོས་པའི་ཕིར།
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1.  འགལ་འབྲེལ་གི་རྣམ་གཞག   

སྦློང་ཚན།

[ཀ] གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག

  འགལ་བ།   འབེལ་བ་།   ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ།

  ཕན་ཚུན་སང་འགལ།   ད་ེབྱུང་འབལེ།   བདག་གཅགི་འབལེ།

[ཁ] མིང་ཚིག་མཆན་འགེལ།

འགློགས་སུ་མི་རུང་བ།  མཉམ་དུ་སློད་མི་རུང་བའི་དློན།

ཚ་གང་།  ཚ་རེག་དང་གང་རེག་གཉིས།

[ག] གཤམ་གསལ་དི་བ་རྣམས་ལ་སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏེ་ལན་ཕིས།

1] འགལ་བའི་མཚན་ཉིད་དང་།  དབེ་བ།  དབེ་བ་སློ་སློའི་མཚན་ཉིད་དང་མཚན་

གཞི་རེ་ཕིས།

2] འབལེ་བ་འ་ིམཚན་ཉདི་དང་།  དབ་ེབ།  དབ་ེབ་སློ་སློའ་ིམཚན་ཉདི་དང་མཚན་གཞ་ིར་ེ

ཕསི།

[ང] གཤམ་གསལ་གི་དམ་བཅའ་རྣམས་ལ་རྟགས་བསལ་རེ་ཐློངས།

1] དངློས་པློ་ཡིན་ན།  ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

2] གཞི་གྲུབ་ན།  ཕན་ཚུན་སང་འགལ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

3] འབེལ་བ་ཡིན་ན།  བདག་གཅིག་འབེལ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

[ཅ] གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་མུ་ག་ཚོད་རེ་ཡློད་དམ།

1] འགལ་བ་དང་།  འབེལ་བ་གཉིས་ལ་མུ། (            )

2] ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་དང་།  འབེལ་བ་གཉིས་ལ་མུ། (            )

3] ཕན་ཚུན་སང་འགལ་དང་།  འབེལ་བ་གཉིས་ལ་མུ། (            )



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

98

2.  མཚན་མཚོན་གི་རྣམ་གཞག 

མཚན་མཚོན་གི་རྣམ་གཞག་ནི།  རྣམ་འགྲེལ་མངྱོན་སུམ་ལེའུ་ལས།  

དེ་ཕིར་གཞལ་བ་རྱོགས་པ་ཡིས།  །སྒྲུབ་བེད་གཞལ་བའི་རང་བཞིན་

ཉིད།  །ཅེས་སྱོགས་ལས་འཕྱོས།

རང་ལུགས་བཞག་པ། 

མཚན་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  རྫས་ཡྱོད་ཆྱོས་གསུམ་ཚང་བ་དེ་དེ་

ཡིན་པའི་ཕིར།  རྫས་ཡྱོད་ཆྱོས་གསུམ་ནི།  རང་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ།  རང་

གི་མཚན་གཞིའི་སྟེང་དུ་གྲུབ་པ།  རང་གི་མཚོན་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལས་

ཆྱོས་གཞན་གང་གི་ཡང་མཚན་ཉིད་མི་བེད་པ་དང་གསུམ་མྱོ།  །

མཚན་གཞི་ནི།  དྱོན་བེད་ནུས་པ་ལྟ་བུའྱོ།  །

དངྱོས་པྱོའི་མཚན་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  དངྱོས་པྱོའི་རྫས་ཡྱོད་ཆྱོས་

གསུམ་ཚང་བ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དེས་གཞན་ལའང་རིགས་འགྲེ།
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2.  མཚན་མཚོན་གི་རྣམ་གཞག   

མཚོན་བའི་མཚན་ཉིད་ནི།  བཏགས་ཡྱོད་ཆྱོས་གསུམ་ཚང་བའྱོ།  །བཏགས་

ཡྱོད་ཆྱོས་གསུམ་ནི།  རང་མཚོན་བ་ཡིན་པ།  རང་གི་མཚན་གཞིའི་སྟེང་

དུ་གྲུབ་པ།  རང་གི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ལས་ཆྱོས་གཞན་གང་གི་

ཡང་མཚོན་བ་མི་བེད་པ་དང་གསུམ་མྱོ།  །

མཚན་གཞི་ནི།  དངྱོས་པྱོ་ལྟ་བུ།  དྱོན་བེད་ནུས་པའི་བཏགས་ཡྱོད་ཆྱོས་

གསུམ་ཚང་བ།  དྱོན་བེད་ནུས་པའི་མཚོན་བའི་མཚན་ཉིད།  དེས་གཞན་

ལའང་རིགས་འགྲེ།

མཚན་མཚོན་ཡིན་ན།  ཕན་ཚུན་ཁབ་པ་སྱོ་བརྒྱད་ཚད་མས་ངེས་རིམ་

དང་བཅས་པ་གྲུབ་པས་ཁབ་དགྱོས།  དེ་ལ་མཚན་མཚོན་ཡིན་ན།  ཕན་

ཚུན་ཡིན་ཁབ་མཉམ།  ཡྱོད་ཁབ་མཉམ།  མིན་ཁབ་མཉམ།  མེད་ཁབ་

མཉམ་བཅས་གྲུབ་དགྱོས་པར་མ་ཟད།  མཚོན་བ་དེ་ངེས་པ་ལ་དེའི་

མཚན་ཉིད་ངེས་པ་སྔྱོན་དུ་འགྲྱོ་བ་ཞིག་དགྱོས།

མཚན་གཞི་ནི།  མཚན་ཉིད་དེས་མཚོན་བ་བྱོ་ཡུལ་དུ་མཚོན་པར་བ་བའི་

གཞིའྱོ།  །དཔེར་ན།  ལྟྱོ་ལྡིར་ཞབས་ཞུམ་ཆུ་སྐྱྱོར་གི་དྱོན་བེད་ནུས་པས་

བུམ་པ་མཚོན་པའམ་ངེས་པར་བ་བའི་གཞི་ནི།  གསེར་གི་ལྟྱོ་ལྡིར་བ་ལྟ་

བུའྱོ།  །

མུ་སྒིག་ཚུལ། 

རྫས་ཡྱོད་ཆྱོས་གསུམ་ཚང་བ་དང་།  རྫས་ཡྱོད་གཉིས་ལ་མུ་བཞི་ཡྱོད་དེ།  



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

100

u  རྫས་ཡྱོད་ཆྱོས་གསུམ་ཚང་བ་ཡིན་ལ།  རྫས་ཡྱོད་མ་ཡིན་པ་ནི།  དྱོན་

བེད་ནུས་སྟྱོང་ལྟ་བུ།

v  རྫས་ཡྱོད་ཡིན་ལ།  རྫས་ཡྱོད་ཆྱོས་གསུམ་ཚང་བ་མ་ཡིན་པ་ནི།  

དངྱོས་པྱོ་ལྟ་བུ།

w  གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ནི།  དྱོན་བེད་ནུས་པ་ལྟ་བུ།

  གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ནི།  རག་པ་ལྟ་བུའྱོ།  །

གཞན་ལུགས་དགག་པ། 

ཁ་ཅིག  གཞི་གྲུབ་ན།  མཚན་མཚོན་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  སྔྱོ་

སེར་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  མཚན་མཚོན་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ།  གཞི་གྲུབ་

པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  གཞི་གྲུབ་པར་ཐལ།  ཁ་དྱོག་

ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  སྔྱོ་སེར་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  མཚན་མཚོན་

གཞི་གྲུབ་ན།  མཚན་མཚོན་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁབ་པ་ཐལ།
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2.  མཚན་མཚོན་གི་རྣམ་གཞག   

གང་རུང་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག  མཚོན་བ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར།  དང་པྱོ་མ་གྲུབ་ན།  དེ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་

པར་ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་མཚོན་བ་མེད་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་གཉིས་ཆྱོས་

ཅན།  ཁྱོད་ཀི་མཚོན་བ་མེད་པར་ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་བཏགས་ཡྱོད་ཆྱོས་གསུམ་

ཚང་བ་མེད་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་མཚན་

གཞི་མེད་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་ཀི་མཚན་གཞི་

མེད་པར་ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་ཡིན་པ་མེད་པའི་ཕིར།  རྩ་རགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་

ན༑  དེ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  མཚོན་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་མཚན་ཉིད་

མེད་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ཁྱོད་ཡིན་པ་མི་སིད་

པའི་ཤེས་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  ཁྱོད་ཀི་ཡིན་པ་ཡྱོད་ན།  མཚན་མཚོན་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁབ་

ཟེར་ན།  དངྱོས་པྱོ་དང་དྱོན་བེད་ནུས་པ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  མཚན་མཚོན་

གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་ཡིན་པ་ཡྱོད་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་

གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་ཀི་ཡིན་པ་ཡྱོད་པར་ཐལ།  བུམ་པ་དེ་དངྱོས་པྱོ་

དང་དྱོན་བེད་ནུས་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  དེ་

གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  མཚན་མཚོན་གང་རུང་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  མཚན་ཉིད་

མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག  མཚོན་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དང་པྱོ་མ་གྲུབ་ན།  དེ་

གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་མཚོན་བ་མེད་

པའི་ཕིར།  གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན།  དེ་གཉིས་ཆྱོས་ཅན།  མཚོན་བ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར།
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རློད་པ་སློང་བ། 

ཁྱོ་ན་རེ།  ཤེས་བའི་མཚན་ཉིད་དེ་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ།  ཤེས་བའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་ན།  མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།  མ་

གྲུབ་ན།  ཤེས་བ་ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ན།  མཚན་ཉིད་

ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  ཁྱོད་མཚོན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  གྱོང་དུ་འདྱོད་ན།  

ཤེས་བའི་མཚན་ཉིད་ཆྱོས་ཅན།  མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  མཚོན་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  མཚོན་བ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་

ཀི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ཤེས་

བའི་རྫས་ཡྱོད་ཆྱོས་གསུམ་ཚང་བ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཡང་ཁྱོ་ན་རེ།  དྱོན་བེད་ནུས་པའི་མཚོན་བ་དེ།  དྱོན་བེད་ནུས་པའི་

མཚོན་བ་ཡིན་པར་ཐལ།  མཚོན་བ་དེ་མཚོན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།
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2.  མཚན་མཚོན་གི་རྣམ་གཞག   

སྦློང་ཚན།

[ཀ] གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག

  མཚོན་བ།   མཚན་ཉིད།   མཚན་གཞི།

  རས་ཡློད་ཆློས་གསུམ་ཚང་བ།   བཏགས་ཡློད་ཆློས་གསུམ་ཚང་བ།

[ཁ] མིང་ཚིག་མཆན་འགེལ།

ཁྱབ་པ་སློ་བརྒྱད།  ཕན་ཚུན་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་གཉིས།  ཕན་ཚུན་མིན་ཁྱབ་མཉམ་

གཉིས།  ཡློད་ཁྱབ་མཉམ་གཉིས།  མེད་ཁྱབ་མཉམ་གཉིས་བཅས་སློ།  །

ཚད་མས་ངེས་རིམ།  གཞི་གང་ཡིན་ཀང་མཚོན་བ་བློ་ལ་ངེས་པ་ལ།  མཚན་ཉིད་

ངེས་པ་སྔློན་དུ་འགློ་དགློས་པའློ།  །

[ག] གཤམ་གསལ་དི་བ་རྣམས་ལ་སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏེ་ལན་ཕིས།

1] རས་ཡློད་ཆློས་གསུམ་གང་དག་ཡིན།

2] བཏགས་ཡློད་ཆློས་གསུམ་གང་དག་ཡིན།

3] མཚན་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་།  མཚོན་བའི་མཚན་ཉིད་སློ་སློ་ནས་ཕིས།

4] མཚན་གཞིའི་དློན་གང་ཡིན་པ་དང་།  མཚན་ཉིད་ཀིས་མཚན་གཞིའི་སེང་དུ་

མཚོན་བ་བློ་ཡུལ་དུ་མཚོན་ཚུལ་ཕིས།

[ང] གཤམ་གསལ་དམ་བཅའ་རྣམས་ལ་རྟགས་བསལ་རེ་ཐློངས།

1] མཚན་ཉིད།  མཚན་ཉིད་ཡིན་ཟེར་ན།

2] གསེར་གི་བུམ་པ་དེ།  བུམ་པའི་མཚན་གཞི་ཡིན་ཟེར་ན།

3] དློན་བེད་ནུས་པའི་མཚོན་བ་དེ།  དློན་བེད་ནུས་པའི་མཚོན་བ་ཡིན་ཟེར་ན།

[ཅ] གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་མུ་ག་ཚོད་ཡློད་དམ།

1] དངློས་པློ་དང་།  མཚོན་བ་གཉིས་ལ་མུ། (        )
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2] རྟག་པ་དང་།  མཚན་ཉིད་གཉིས་ལ་མུ། (        )

3] མཚན་གཞི་དང་།  མཚོན་བ་གཉིས་ལ་མུ། (        )
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3.  རྒྱུ་འབྲས་ཆེ་བའི་རྣམ་གཞག   

3.  རྒྱུ་འབྲས་ཆེ་བའི་རྣམ་གཞག 

རང་ལུགས་བཞག་པ། 

རྒྱུ་འབས་ཆེ་བའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ།  རྒྱུ་ལ་སྒས་བརྱོད་རིགས་ཀི་སྱོ་

ནས་དབེ་ན།  མཛོད་རྩ་བ་ལས།  བེད་རྒྱུ་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་དང་།  །སྐལ་

མཉམ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་།  །ཀུན་ཏུ་འགྲྱོ་དང་རྣམ་སིན་དང་།  །རྒྱུ་

ནི་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་འདྱོད།  །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར།  བེད་རྒྱུ་དང་།  ལྷན་

ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་དང་།  སྐལ་མཉམ་གི་རྒྱུ་དང་།  མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུ་

དང་།  ཀུན་འགྲྱོའི་རྒྱུ་དང་།  རྣམ་སིན་གི་རྒྱུ་སྟེ་དྲུག་ཡྱོད།

སྤིར་བེད་རྒྱུ་ལ་མཚན་ཉིད་མེད་ཀང་།  གཞི་ལ་སྦར་ན།  ཆྱོས་དེའི་བེད་

རྒྱུའི་མཚན་ཉིད་ནི།  ཆྱོས་དེ་དང་རྫས་ཐ་དད་ཀང་ཡིན།  ཆྱོས་དེ་སྐྱེ་བ་

ལ་གེགས་མི་བེད་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་དུ་དམིགས་པ་དེ་དེ་ཡིན་

པའི་ཕིར།

དེ་ལ་སྒས་བརྱོད་རིགས་ཀི་སྱོ་ནས་དབེ་ན།  བེད་རྒྱུ་ནུས་ལྡན་དང་ནུས་

མེད་གཉིས་སྱོ།  །སྒས་བརྱོད་རིགས་ཀི་སྱོ་ནས་དབེ་བ་ཞེས་སྱོས་པའི་



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།
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དགྱོས་པ་ནི།  ཆྱོས་དེའི་བེད་རྒྱུ་ནུས་མེད་ཡིན་ན་ཆྱོས་དེའི་བེད་རྒྱུ་མ་

ཡིན་པས་ཁབ་པ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  ཕན་ཚུན་དུས་མཉམ་རྫས་

ཐ་དད་ཀང་ཡིན།  ཕན་ཚུན་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་མི་བེད་པ་ཡང་ཡིན་པའི་

གཞི་མཐུན་པར་དམིགས་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

སྐལ་མཉམ་གི་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  རང་གི་རིགས་འད་ཕི་མ་རང་

འད་བར་སྐྱེད་བེད་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  ཕན་ཚུན་མཚུངས་ལྡན་རྣམ་

པ་ལྔ་མཚུངས་ཀང་ཡིན།  ཕན་ཚུན་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་མི་བེད་པ་ཡང་ཡིན་

པའི་གཞི་མཐུན་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཀུན་འགྲྱོའི་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  རང་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་རང་

དང་ས་གཅིག་པའི་ཉྱོན་མྱོངས་ཅན་ཕི་མ་སྐྱེད་བེད་ཀི་ཉྱོན་མྱོངས་ཅན་དེ་

དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

རྣམ་སིན་གི་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  རང་འབས་རྣམ་སིན་སྐྱེད་བེད་ཀི་

རིགས་སུ་གནས་པའི་མི་དགེ་བ་དང་དགེ་བ་ཟག་བཅས་གང་རུང་གིས་

བསྡུས་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

རྐེན་གི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  གྲྱོགས་བེད་པ་དེ་དེའི་མཚན་ཉིད།  དེ་ལ་དབེ་
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ན༑  རྒྱུ་རྐེན།  དམིགས་རྐེན།  བདག་རྐེན།  དེ་མ་ཐག་རྐེན་དང་བཞི། 

སྔྱོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལྟ་བུའི་སྟེང་ནས་བཤད་ན།  སྔྱོ་འཛིན་མིག་ཤེས་སྐྱེད་

བེད་ཀི་དངྱོས་པྱོ་དེ།  སྔྱོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་རྒྱུ་རྐེན་གི་མཚན་ཉིད།  

མཚན་གཞི་ནི།  སྔྱོན་པྱོ་ལྟ་བུ།  ཆྱོས་དེའི་རྒྱུ་རྐེན་དང་།  ཆྱོས་དེའི་རྒྱུ་

གཉིས་དྱོན་གཅིག

སྔྱོ་འཛིན་མིག་ཤེས་སྔྱོན་པྱོའི་རྣམ་ལྡན་དུ་གཙོ་བྱོར་དངྱོས་སུ་སྐྱེད་བེད་དེ།  

སྔྱོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་གི་མཚན་ཉིད།

མཚན་གཞི་ནི།  སྔྱོན་པྱོ་ལྟ་བུ།

སྔྱོ་འཛིན་མིག་ཤེས་རང་དབང་དུ་གཙོ་བྱོར་དངྱོས་སུ་སྐྱེད་བེད་དེ།  སྔྱོ་

འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་བདག་རྐེན་གི་མཚན་ཉིད།

མཚན་གཞི་ནི།  སྔྱོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་

དུ་གྱུར་པའི་མིག་དབང་ལྟ་བུ།

སྔྱོ་འཛིན་མིག་ཤེས་མྱོང་བ་གསལ་རིག་ཙམ་དུ་གཙོ་བྱོར་དངྱོས་སུ་སྐྱེད་

བེད་དེ།  སྔྱོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་གི་མཚན་ཉིད།

མཚན་གཞི་ནི།  སྔྱོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་སྔ་ལྱོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བའི་

སྔྱོན་པྱོ་ཡིད་ལ་བེད་པའི་ཤེས་པ་ལྟ་བུའྱོ།  །



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།
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བསྐྱེད་བ།  འབས་བུའི་མཚན་ཉིད།

འབས་བུ་ལ་སྒས་བརྱོད་རིགས་ཀི་སྱོ་ནས་དབེ་ན་ལྔ་ཡྱོད་དེ།  རྣམ་སིན་

གི་འབས་བུ།  རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ།  སྐྱེས་བུའི་བེད་པའི་འབས་བུ།  

བདག་པྱོའི་འབས་བུ།  བལ་བའི་འབས་བུ་དང་ལྔའྱོ།  །

རྣམ་སིན་གི་འབས་བུའི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  རང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་མི་

དགེ་བ་དང་།  དགེ་བ་ཟག་བཅས་གང་རུང་ལས་སྐྱེས་པའི་རྒྱུད་ཀིས་

བསྡུས་པའི་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསྟན་པའི་ཆྱོས་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

མཚན་གཞི་ནི།  ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པྱོ་ལྔ་བྱོ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་

ཕིར།

རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུའི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  རང་རྒྱུ་རང་དང་ས་གཅིག་

པ་དང་།  རྣམ་པ་མཐུན་པ་གང་རུང་དུ་གྱུར་པའི་འདུས་བས་དེ་དེ་ཡིན་

པའི་ཕིར།

མཚན་གཞི་ནི།  བདེ་འགྲྱོར་སྐྱེས་ཀང་ཚེ་ཐུང་བ་ལྟ་བུ།

རང་གི་རྒྱུའི་སྟྱོབས་ལས་སྐྱེས་པའི་འབས་བུ་དེ།  སྐྱེས་བུའི་བེད་པའི་

འབས་བུའི་མཚན་ཉིད།

མཚན་གཞི་ནི།  ཞིང་པའི་རྩྱོལ་བས་བསྒྲུབས་པའི་ལྱོ་ཏྱོག་ལྟ་བུ།
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3.  རྒྱུ་འབྲས་ཆེ་བའི་རྣམ་གཞག   

རང་རྒྱུའི་རང་དབང་དུ་བསྐྱེད་པར་བ་བ་དེ།  བདག་པྱོའི་འབས་བུའི་

མཚན་ཉིད།

མཚན་གཞི་ནི།  མ་དག་པའི་སྣྱོད་ཀི་འཇིག་རེན་ལྟ་བུ།

གཉེན་པྱོ་ཤེས་རབ་ཀི་སྟྱོབས་ཀིས་རང་གི་སང་བ་ཟད་པའི་བལ་བ་དེ།  

བལ་བའི་འབས་བུའི་མཚན་ཉིད།

མཚན་གཞི་ནི།  སྱོ་སྱོར་བརགས་འགྱོག་ལྟ་བུའྱོ།  །

མུ་སྒིག་ཚུལ། 

མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུ་དང་།  རྣམ་སིན་གི་རྒྱུ་ལ་མུ་བཞི་ཡྱོད་དེ།

u མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུ་ཡིན་ལ།  རྣམ་སིན་གི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་ནི།  སངས་

རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉིས་ལྟ་བུ།

v རྣམ་སིན་གི་རྒྱུ་ཡིན་ལ།  མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་ནི།  སྱོག་

གཅྱོད་ཀི་ལས་ཀི་ས་བྱོན་ལྟ་བུ།

w གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ནི།  སྱོ་སྐྱེ་ཕལ་བའི་རྒྱུད་ཀི་རང་འབས་རྣམ་སིན་

འཕེན་བེད་ཀི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ལྟ་བུ།

 གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ནི།  བུམ་པ་ལྟ་བུའྱོ།  །

གཞན་ལུགས་དགག་པ། 

ཁ་ཅིག  དངྱོས་པྱོ་ཡིན་ན།  རང་གི་རྐེན་བཞི་ག་ལས་སྐྱེས་པས་ཁབ་ཟེར་

ན༑  གཟུགས་ཆྱོས་ཅན།  རང་གི་རྐེན་བཞི་ག་ལས་སྐྱེས་པར་ཐལ།  དངྱོས་
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པྱོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  འདྱོད་ན།  གཟུགས་ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་ཀི་དམིགས་རྐེན་

དང་།  དེ་མ་ཐག་རྐེན་གཉིས་ཀ་ཡྱོད་པར་ཐལ།  རང་གི་དམིགས་རྐེན་དང་།  

དེ་མ་ཐག་རྐེན་གཉིས་ཀ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕིར།  འདྱོད་མི་ནུས་ཏེ།  བེམ་པྱོ་

ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  དངྱོས་པྱོ་ཡིན་ན།  རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  

ཟག་མེད་ཀི་སེམས་སྐད་ཅིག་དང་པྱོ་ཆྱོས་ཅན།  རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་

ཡིན་པར་ཐལ།  འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར།  འདྱོད་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  རྒྱུ་

མཐུན་གི་འབས་བུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་སྐལ་མཉམ་གི་རྒྱུ་དང་།  

ཀུན་འགྲྱོའི་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཕིར།  དང་པྱོ་གྲུབ་སྟེ།  ཟག་མེད་ཀི་

སེམས་སྐད་ཅིག་དང་པྱོའི་རྒྱུ་ཡིན་ན།  ཟག་བཅས་ཡིན་པས་ཁབ་པ་

གང་ཞིག  ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་གཉིས་སྐལ་བ་མི་མཉམ་པའི་ཕིར།  

དངྱོས་པྱོ་ཡིན་ན།  རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།
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3.  རྒྱུ་འབྲས་ཆེ་བའི་རྣམ་གཞག   

གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ།  ཟག་མེད་ཀི་སེམས་སྐད་ཅིག་དང་པྱོ་དེ་ཉྱོན་མྱོངས་

ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

རློད་པ་སློང་བ། 

ཁྱོ་ན་རེ།  ཟག་མེད་ཀི་སེམས་སྐད་ཅིག་དང་པྱོ་ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་ཀི་སྐལ་

མཉམ་གི་རྒྱུ་ཡྱོད་པར་ཐལ།  ཁྱོད་སྐལ་མཉམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་

མ་ཁབ།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  རང་འབས་ཕི་མ་རང་དང་

འད་བར་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁྱོ་ན་རེ།  འབས་བུ་ལྔ་པྱོ་གང་རུང་ཡིན་ན།  འབས་བུ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་

ཐལ།  རྒྱུ་དྲུག་པྱོ་གང་རུང་ཡིན་ན།  རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་

ཁབ།  རགས་སླ།  རྩ་བར་འདྱོད་མི་ནུས་ཏེ།  འགྱོག་བདེན་དེ་འབས་བུ་

ལྔ་པྱོ་གང་རུང་ཡིན་ཀང་།  འབས་བུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་

ཆྱོས་ཅན།  འབས་བུ་ལྔ་པྱོ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ།  བལ་འབས་ཡིན་པའི་

ཕིར།  ཡང་།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  འབས་བུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདུས་མ་བས་

ཡིན་པའི་ཕིར།
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སྦློང་ཚན།

[ཀ] གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག

  རྒྱུ་དྲུག   རྐེན་བཞི།   འབས་བུ་ལྔ།

[ཁ] མིང་ཚིག་མཆན་འགེལ།

མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངས།  སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉིས་རྟེན་དང་།  

དམིགས་པ།  རྣམ་པ།  དུས།  རས་བཅས་མཚུངས་པའློ།  །

མི་དགེ་བ།  རང་འབས་སྡུག་བསྔལ་སྐེད་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་ལུང་དུ་བསན་

པའི་ཆློས།

དགེ་བ།  རང་འབས་བདེ་བ་སྐེད་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་ལུང་དུ་བསན་པའི་ཆློས།

ཟག་བཅས།  དམིགས་པ་དང་།  མཚུངས་ལྡན་ཅི་རིགས་ཀི་སློ་ནས་ཟག་པའམ་

ཉློན་མློངས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་སུ་རུང་བའི་ཆློས།

སློ་སློར་བརྟགས་འགློག  རང་འཐློབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་སློ་སློར་རྟློག་པའི་

ཤེས་རབ་ཀིས་རང་གི་ངློས་སལ་གི་སང་བ་ཟད་པར་སངས་པའི་བལ་བ།

ཟག་མེད་ཀི་སེམས།    ཉློན་མློངས་དང་མ་འདེས་པའི་སེམས་ཏེ།  གང་ཟག་དང་

ཆློས་ཀི་བདག་མེད་གང་རུང་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པའི་འཕགས་རྒྱུད་ཀི་མཁྱེན་

པའློ།  །

སལ་མཉམ་གི་རྒྱུ།  རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་རང་དང་།  ཟག་མེད་དང་།  དགེ་བ་

ཟག་བཅས་དང་།  ཉློན་མློངས་ཅན་དང་།  མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་སློགས་སུ་

རིགས་འད་བའློ།  །

[ག] གཤམ་གསལ་དི་བ་རྣམས་ལ་སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏེ་ལན་ཕིས།

1]  བེད་རྒྱུ།  ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ།  སལ་མཉམ་གི་རྒྱུ།  མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུ། 

    ཀུན་འགློའི་རྒྱུ།  རྣམ་སིན་གི་རྒྱུ།  རྒྱུ་རྐེན།  དམིགས་རྐེན།  བདག་རྐེན།



113

3.  རྒྱུ་འབྲས་ཆེ་བའི་རྣམ་གཞག   

དེ་མ་ཐག་རྐེན།  རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ་བཅས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་།  མཚན་གཞི་རེ་

ཕིས།

2]  རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ།  སྐེས་བུའི་བེད་འབས།  བདག་འབས།

བལ་འབས་སློགས་སློ་སློའི་མཚན་ཉིད་དང་།  མཚན་གཞི་རེ་ཕིས།

[ང] གཤམ་གསལ་གི་དམ་བཅའ་རྣམས་ལ་རྟགས་བསལ་རེ་ཐློངས།

1] མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུ་ཡིན་ན།  སལ་མཉམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

2] རྣམ་སིན་གི་རྒྱུ་ཡིན་ན།  མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

3] སྐེས་བུའི་བེད་འབས་ཡིན་ན།  བདག་འབས་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

[ཅ] གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་མུ་ག་ཚོད་ཡློད་དམ།

1] སལ་མཉམ་གི་རྒྱུ་དང་།  མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུ་གཉིས་ལ་མུ། (        )

2] ཀུན་འགློའི་རྒྱུ་དང་།  མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུ་གཉིས་ལ་མུ། (        )

3] ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་དང་།  སལ་མཉམ་གི་རྒྱུ་གཉིས་ལ་མུ། (        )

4] རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་དང་།  རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ་གཉིས་ལ་མུ། (        )

5] རྒྱུ་དྲུག་པློ་གང་རུང་དང་།  འབས་བུ་ལྔ་པློ་གང་རུང་ལ་མུ། (        )
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4.  དུས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག 

རང་ལུགས་བཞག་པ། 

འདས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  དངྱོས་པྱོ་གཞན་ཞིག་རང་གྲུབ་དུས་ཀི་

སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་ཞིག་པའི་ཆ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

མཚན་གཞི་ནི།  བུམ་པ་རང་གྲུབ་དུས་ཀི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་ཞིག་པའི་

ཆ་ལྟ་བུ།

མ་འྱོངས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  དངྱོས་པྱོ་གཞན་ཞིག་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་

ཡྱོད་ཀང་།  རྐེན་མ་ཚང་བའི་དབང་གིས་རེ་ཞིག་མ་སྐྱེས་པའི་ཆ་དེ་དེ་

ཡིན་པའི་ཕིར།

མཚན་གཞི་ནི།  བུམ་པ་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡྱོད་ཀང་རྐེན་མ་ཚང་བའི་དབང་

གིས་ཡུལ་དུས་འགའ་ཞིག་ཏུ་མ་སྐྱེས་པའི་ཆ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ད་ལྟ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  སྐྱེས་ལ་མ་འགག་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  

དངྱོས་པྱོ་དང་ད་ལྟ་བ་གཉིས་དྱོན་གཅིག
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མཚན་གཞི་ནི།  འདུས་བས་ཀི་ཆྱོས་ཐམས་ཅད་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཞན་ལུགས་དགག་པ། 

ཁ་ཅིག  བུམ་པའི་དུས་སུ་འདས་པ་ཡིན་ན།  བུམ་པའི་འདས་པ་ཡིན་པས་

ཁབ་ཟེར་ན།  བུམ་པའི་རྒྱུ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན།  བུམ་

པ་ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་ཀི་རྒྱུ་ཁྱོད་ཀི་དུས་སུ་འདས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་

རྒྱུ་ཁྱོད་ཀི་དུས་སུ་འགགས་ཟིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  བུམ་

པའི་རྒྱུ་ཆྱོས་ཅན།  བུམ་པ་འགགས་རེས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  བུམ་

པའི་འདས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་ཁབ་ན།  ཁབ་པ་ཡྱོད་པར་ཐལ།  བུམ་པའི་

འདས་པ་དང་བུམ་པ་འགགས་པ་དུས་མཉམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  

བུམ་པ་ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་ཀི་འདས་པ་དང་ཁྱོད་འགགས་པ་དུས་མཉམ་དུ་

གྲུབ་པར་ཐལ།  ཁྱོད་དངྱོས་པྱོ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  བུམ་པའི་དུས་སུ་མ་འྱོངས་པ་ཡིན་ན།  བུམ་པའི་མ་འྱོངས་པ་ཡིན་

པས་ཁབ་ཟེར་ན།  བུམ་པའི་འབས་བུ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  དེའི་ཕིར།  མ་

གྲུབ་ན།  བུམ་པ་ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་ཀི་འབས་བུ་ཁྱོད་ཀི་དུས་སུ་མ་འྱོངས་པ་

ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་འབས་བུ་ཁྱོད་ཀི་དུས་སུ་རེ་ཞིག་རྐེན་མ་ཚང་བའི་

དབང་གིས་མ་སྐྱེས་པའི་ཕིར།  དེར་ཐལ།  ཁྱོད་འདུས་བས་ཡིན་པའི་ཕིར།  

རྩ་བར་འདྱོད་ན།  བུམ་པའི་འབས་བུ་ཆྱོས་ཅན།  བུམ་པའི་རྒྱུ་དུས་སུ་གྲུབ་

པར་ཐལ།  བུམ་པའི་མ་འྱོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་སྟེ།  བུམ་པའི་མ་

འྱོངས་པ་དེ་བུམ་པའི་རྒྱུ་དུས་དང་།  བུམ་པའི་འདས་པ་དེ་བུམ་པའི་འབས་

དུས་སུ་འཇྱོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  བུམ་པ་ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་ཀི་མ་
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འྱོངས་པ་དེ་ཁྱོད་ཀི་རྒྱུ་དུས་དང་།  ཁྱོད་ཀི་འདས་པ་དེ་ཁྱོད་ཀི་འབས་དུས་

སུ་འཇྱོག་དགྱོས་པར་ཐལ།  ཁྱོད་དངྱོས་པྱོ་ཡིན་པའི་ཕིར།

རློད་པ་སློང་བ། 

ཁྱོ་ན་རེ།  འདས་པའི་མི་ཡྱོད་པར་ཐལ།  མི་འདས་པ་ཡྱོད་པའི་ཕིར་ཟེར་

ན་མ་ཁབ།  རགས་གྲུབ་སྟེ།  མི་འདས་པ་ཡྱོད་པར་ཐལ།  མི་ཤི་བ་ཡྱོད་

པའི་ཕིར།  དེར་ཐལ།  མི་བསད་པ་ཡྱོད་པའི་ཕིར།

ཡང་།  ཁྱོ་ན་རེ།  བསད་པའི་མི་ཡྱོད་པར་ཐལ།  མི་བསད་པ་ཡྱོད་པའི་

ཕིར་ན་མ་ཁབ།  ཁྱོ་ན་རེ།  འདས་པའི་དངྱོས་པྱོ་ཡྱོད་པར་ཐལ།  དངྱོས་པྱོ་

འདས་པ་ཡྱོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་བྱོ།  །

མ་
ཁབ།



117

4.  དུས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག   

ཡང་ཁྱོ་ན་རེ།  སངས་རྒྱས་འྱོད་སྲུངས་ཆྱོས་ཅན།  འདས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  

འདས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ།  ད་ལྟར་གི་དུས་སུ་འདས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཡིན་པའི་ཕིར་ན།  མ་ཁབ།  རྩ་བར་འདྱོད་མི་ནུས་ཏེ།  སངས་

རྒྱས་འྱོད་སྲུངས་འདས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ།  ད་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  

དེར་ཐལ་དངྱོས་པྱོ་ཡིན་པའི་ཕིར།
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སྦློང་ཚན།

[ཀ] གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག

  འདས་པ།    མ་འློངས་པ།    ད་ལྟ་བ།

[ཁ] མིང་ཚིག་མཆན་འགེལ།

ཞིག་པ།  འཇིག་པའི་འདས་པ།

བུམ་པའི་འདས་པ།  བུམ་པ་ཞིག་པའི་ཆའློ།  །

བུམ་པ་ལ་ལྟློས་ཏེ་འདས་པ།  བུམ་པ་ལ་ལྟློས་ཏེ་ཞིག་ཟིན་པ།  དཔེར་ན།  བུམ་

པའི་རྒྱུ་ལྟ་བུ་བུམ་པ་ལ་ལྟློས་ཏེ་འདས་པའློ།  །

[ག] གཤམ་གསལ་དི་བ་རྣམས་ལ་སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏེ་ལན་ཕིས།

བུམ་པའི་མ་འློངས་པ་དང་།  བུམ་པའི་དུས་སུ་མ་འློངས་པ།  བུམ་པ་ལ་ལྟློས་ཏེ་

མ་འློངས་པ།  ད་ལྟ་བ་བཅས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་།  མཚན་གཞི་ཕིས།

[ང] གཤམ་གསལ་གི་དམ་བཅའ་རྣམས་ལ་རྟགས་བསལ་རེ་ཐློངས།

1] མྱུ་གུའི་འདས་པ་དེ།  མྱུ་གུའི་དུས་སུ་འདས་པ་ཡིན་ཟེར་ན།

2] མྱུ་གུའི་མ་འློངས་པ་དེ།  མྱུ་གུའི་འབས་དུས་སུ་འཇློག་ཟེར་ན།

3] ས་བློན་དེ།  མྱུ་གུའི་འདས་པ་ཡིན་ཟེར་ན།

[ཅ] གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་མུ་ག་ཚོད་ཡློད་དམ།

1] མེ་ཏློག་གི་མ་འློངས་པ་དང་།  མེ་ཏློག་གི་དུས་སུ་མ་འློངས་པ་གཉིས་ལ་མུ།   (      )

2] མེ་ཏློག་གི་འདས་པ་དང་།  མེ་ཏློག་གི་དུས་སུ་འདས་པ་གཉིས་ལ་མུ། (      )

3] ད་ལྟ་བ་དང་།  ད་ལྟ་བའི་དུས་གཉིས་ལ་མུ།                              (      )
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5.  དགག་སྒྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག   

5.  དགག་སྒྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག 

རང་ལུགས་བཞག་པ། 

དགག་པའི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  རང་དངྱོས་སུ་རྱོགས་པའི་བྱོས་རང་གི་

དགག་བ་དངྱོས་སུ་བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་རྱོགས་པར་བ་བ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་

ཕིར།

དེ་ལ་དབེ་ན།  མེད་དགག་དང་།  མ་ཡིན་དགག་གཉིས་ཡྱོད།

མེད་དགག་གི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  རང་དངྱོས་སུ་རྱོགས་པའི་བྱོས་རང་

གི་དགག་བ་དངྱོས་སུ་བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་རྱོགས་པར་བ་བ་གང་ཞིག  

རང་ཞེས་བརྱོད་པའི་སྒས་རང་གི་དགག་བ་བཀག་ཤུལ་དུ་ཆྱོས་གཞན་མ་

ཡིན་དགག་དང་སྒྲུབ་པ་གང་རུང་མི་འཕེན་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དེ་

ལ་དབེ་ན།  རང་དགག་བ་ཤེས་བ་ལ་སིད་པའི་མེད་དགག་དང་།  མི་སིད་

པའི་མེད་དགག་གཉིས་ཡྱོད།  དང་པྱོ་ནི།  ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ།  གཉིས་པ་ནི།  

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ལྟ་བུ།
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མ་ཡིན་དགག་གི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  རང་དངྱོས་སུ་རྱོགས་པའི་བྱོས་

རང་གི་དགག་བ་བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་རྱོགས་པར་བ་བ་གང་ཞིག  རང་

ཞེས་བརྱོད་པའི་སྒས་རང་གི་དགག་བ་བཀག་ཤུལ་དུ་ཆྱོས་གཞན་མ་ཡིན་

དགག་དང་སྒྲུབ་པ་གང་རུང་འཕེན་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

མཚན་གཞི་ནི།  ཤིང་མེད་པའི་ཐང་ལྟ་བུ།

དེ་ལ་དབེ་ན་བཞི་ཡྱོད་དེ།  རང་ཞེས་བརྱོད་པའི་སྒས་ཆྱོས་གཞན་དངྱོས་

སུ་འཕེན་པ་ནི།  རི་མེད་པའི་ཐང་ལྟ་བུ།

ཤུགས་ལ་འཕེན་པ་ནི།  མི་ཚོན་པྱོ་ཉིན་པར་ཟས་མི་ཟ་བ་ལྟ་བུ།

དངྱོས་ཤུགས་གཉིས་ཀར་འཕེན་པ་ནི།  མི་ཚོན་པྱོ་ཉིན་པར་ཟས་མི་ཟ་བ་

སྐམ་པྱོ་མ་ཡིན་པར་ཡྱོད་པ་ལྟ་བུ།

སྐབས་སྟྱོབས་ཀིས་འཕེན་པ་ནི།  གང་ཟག་ཕ་རྱོལ་པྱོ་རྒྱ་གར་བ་དང་བྱོད་

པ་གང་རུང་ཡིན་ཞིང་བྱོད་རིགས་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའྱོ།  །

སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  རང་དངྱོས་སུ་རྱོགས་པའི་བྱོས་རང་གི་

དགག་བ་དངྱོས་སུ་བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་རྱོགས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་

དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

མཚན་གཞི་ནི།  བུམ་པ་དང་ཀ་བ་ལྟ་བུའྱོ།  །
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མུ་སྒིག་ཚུལ། 

དགག་པ་དང་།  དངྱོས་པྱོ་གཉིས་ལ་མུ་བཞི་ཡྱོད་དེ།

u  དགག་པ་ཡིན་ལ།  དངྱོས་པྱོ་མ་ཡིན་པ་ནི།  གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

ལྟ་བུ།

v  དངྱོས་པྱོ་ཡིན་ལ།  དགག་པ་མ་ཡིན་པ་ནི།  བུམ་པ་ལྟ་བུ།

w  གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ནི།  རི་མེད་པའི་ཐང་ལྟ་བུ།

  གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ནི།  རི་བྱོང་རྭ་ལྟ་བུའྱོ།  །

གཞན་ལུགས་དགག་པ། 

ཁ་ཅིག  རང་གི་དངྱོས་མིང་གི་མཐར་མེད་ཅེས་པའི་ཚིག་སྦར་བའི་ཆྱོས་

ཡིན་ན།  མེད་དགག་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་

ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  དེའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན་སླ།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  སངས་

རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ཆྱོས་ཅན།  རག་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  མེད་དགག་ཡིན་

པའི་ཕིར།  ཁབ་སྟེ།  མེད་དགག་ཡིན་ན།  རག་པ་ཡིན་དགྱོས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  དགག་པ་ཡིན་ན།  རང་གི་དངྱོས་མིང་ལ་དགག་ཚིག་སྦར་བའི་

ཆྱོས་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  ནམ་མཁའ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  དེའི་

ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  མེད་དགག་ཡིན་པའི་ཕིར།  

མ་གྲུབ་ན།  ནམ་མཁའ་ཆྱོས་ཅན།  མེད་དགག་ཡིན་པར་ཐལ།  ཐྱོགས་

རེག་བཀག་ཙམ་གི་མེད་དགག་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  

དེར་ཐལ།  འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  

ནམ་མཁའ་ཆྱོས་ཅན།  རང་གི་དངྱོས་མིང་ལ་དགག་ཚིག་སྦར་བའི་ཆྱོས་
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མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་དངྱོས་མིང་ལ་དགག་ཚིག་མེད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  དངྱོས་པྱོ་ཡིན་ན།  སྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  བུམ་པ་མ་ཡིན་

པ་ལས་ལྱོག་པ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  དེའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  དེ་ཆྱོས་

ཅན།  སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  དགག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་

ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་

ཅན།  དེར་ཐལ།  རང་དངྱོས་སུ་བརྱོད་པའི་སྒས་རང་གི་དགག་བ་བུམ་པ་མ་

ཡིན་པ་བཀག་ཤུལ་དུ་འཕངས་པའི་སྒྲུབ་པ་ཡྱོད་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་

ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  བུམ་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

རློད་པ་སློང་བ། 

ཁྱོ་ན་རེ།  བུམ་པ་ཆྱོས་ཅན།  རང་ཞེས་བརྱོད་པའི་སྒས་རང་མ་ཡིན་བཀག་
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པ་ཡིན་པར་ཐལ།  རང་མ་ཡིན་བཀག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁབ།  

རགས་གྲུབ་སྟེ།  གཞི་གྲུབ་ན།  རང་མ་ཡིན་བཀག་པ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་

ཕིར།

ཡང་།  ཁྱོ་ན་རེ།  དགེ་སླྱོང་ཆང་མི་འཐུང་བ་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པར་ཐལ།  

མི་ཚོན་པྱོ་ཉིན་པར་ཟས་མི་ཟ་བ་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།  

འདྱོད་མི་ནུས་ཏེ།  དེ་མེད་དགག་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཡང་།  ཁྱོ་ན་རེ།  ཆང་མི་འཐུང་བའི་དགེ་སླྱོང་མེད་དགག་ཡིན་པར་ཐལ།  

དགེ་སླྱོང་ཆང་མི་འཐུང་བ་མེད་དགག་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།
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སྦློང་ཚན།

[ཀ]  གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག

  དགག་པ།   སྒྲུབ་པ།   མ་ཡིན་དགག   མེད་དགག

[ཁ] མིང་ཚིག་མཆན་འགེལ།

རང་ཞེས་བརློད་པའི་སྒས་རང་གི་དགག་བ་བཀག་ཤུལ་དུ་ཆློས་གཞན་སྒྲུབ་པ་འཕེན་

ཚུལ་འདི་ལ་བཞི་ཡློད་དེ། 

  རང་ཞེས་བརློད་པའི་སྒས་རང་གི་དགག་བ་བཀག་ཤུལ་དུ་ཆློས་གཞན་སྒྲུབ་པ་

དངློས་སུ་འཕེན་པ།  དཔེར་ན།  རྟག་པ་མིན་པའི་བུམ་པ་ལྟ་བུ།

  རང་ཞེས་བརློད་པའི་སྒས་རང་གི་དགག་བ་བཀག་ཤུལ་དུ་ཆློས་གཞན་སྒྲུབ་པ་

ཤུགས་ལ་འཕེན་པ།  དཔེར་ན།  མི་ཚོན་པློ་ཉིན་པར་ཟས་མི་ཟ་བ་ལྟ་བུ།

  རང་ཞེས་བརློད་པའི་སྒས་རང་གི་དགག་བ་བཀག་ཤུལ་དུ་ཆློས་གཞན་སྒྲུབ་པ་

དངློས་ཤུགས་གཉིས་ཀར་འཕེན་པ།  དཔེར་ན།  མི་ཚོན་པློ་ཉིན་པར་ཟས་མི་ཟ་

བ་སམ་པློ་མ་ཡིན་པར་ཡློད་པ་ལྟ་བུ།

  རང་ཞེས་བརློད་པའི་སྒས་རང་གི་དགག་བ་བཀག་ཤུལ་དུ་ཆློས་གཞན་སྒྲུབ་པ་

སབས་སློབས་ཀིས་འཕེན་པ།  གང་ཟག་ཕ་རློལ་པློ་གྲྭ་བ་དང་བཙུན་མ་གང་རུང་

དུ་ངེས་ནས་གྲྭ་བ་མ་ཡིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ།

མེད་དགག་གི་དགག་བ་ཤེས་བ་ལ་སིད་པའི་མེད་དགག་ནི།  དཔེར་ན།  

གཟུགས་མེད།  ཡློན་ཏན་མེད་ལྟ་བུ།

མེད་དགག་གི་དགག་བ་ཤེས་བ་ལ་མི་སིད་པའི་མེད་དགག་ནི།  གང་ཟག་གི་

བདག་མེད།  རི་བློང་གི་རྭ་མེད་པ་ལྟ་བུ།

[ག] གཤམ་གསལ་དམ་བཅའ་རྣམས་ལ་རྟགས་བསལ་རེ་ཐློངས།

1] དངློས་པློ་ཡིན་ན།  དགག་པ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

2] མ་ཡིན་དགག་ཡིན་ན།  རང་ཞེས་བརློད་པའི་སྒས་རང་གི་དགག་བ་བཀག་ཤུལ་
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དུ་ཆློས་གཞན་སྒྲུབ་པ་དངློས་སུ་འཕེན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

3] དགག་སྒྲུབ་གཉིས་མི་འགལ་ཟེར།

[ང] གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་མུ་ག་ཚོད་ཡློད་དམ།

1] དངློས་པློ་དང་།  མ་ཡིན་དགག་གཉིས་ལ་མུ། (        )

2] དགག་པ་དང་།  དངློས་པློ་གཉིས་ལ་མུ། (        )

3] དགག་པ་དང་།  མེད་དགག་གཉིས་ལ་མུ (        )



ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།
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ཚད་མའི་གཞུང་གི་རིགས་ལམ་སློབ་དེབ་ཀི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ། 

1 ཚད་མ་རྣམ་འགེལ།  དཔལ་ལྡན་ཆློས་གགས་ཀིས་མཛད་པ།

2 རིགས་ལམ་འཕྲུལ་ལྡེ།  ཡློངས་འཛིན་ཕུར་ལློག་པ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་བམས་

པ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པ།

3 རྭ་བསྡུས་དང་བསེ་བསྡུས་རློམ་འཕློ།  རྭ་བསློད་ནམས་དབང་རྒྱལ་དང་བསེ་ངག་

དབང་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་མཛད་པ།

4 བསྡུས་གྲྭའི་ལེགས་བཤད་གངས་མེད་སལ་བཟང་གི་བློ་གློས་ཀི་པད་ཚལ་བཞད་

པའི་ལུང་རིགས་ཀི་ཉི་མ།  མཁན་ཆེན་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པ།

5 ཚད་མའི་དགློངས་དློན་ར་འགེལ་མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན།  བསེ་ངག་དབང་བཀྲ་

ཤིས་དང་དཔའ་རིས་རབ་གསལ་གིས་མཛད་པ།

6 བསྡུས་གྲྭའི་ར་ཚིག  ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པས་མཛད་པ།

7 དིས་ལན་གཏེར་གི་ཁ་བང་།  དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པ།

8 ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས།  ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་

བཏུས་རློམ་སྒིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་རློམ་སྒིག་ཞུས།

9 རིགས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་བློ་གསར་མིག་འབེད།  དགེ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་

གགས་པས་མཛད་པ།

10 གཞན་ཡང་།  སློབ་གྲྭ་ཁག་སློ་སློ་ནས་བསྒིགས་པའི་རིགས་ལམ་སློབ་དེབ་ཁ་

ཤས་བཅས་ཡིན།
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11 བསྡུས་གྲྭའི་དློན་ཀུན་བསྡུས་པ་ལེགས་བཤད་མཁས་པའི་དགའ་སློན།  འཇམ་

དཔལ་འཕིན་ལས་ཡློད་ཏན་རྒྱ་མཚོ།

12 བློ་རིག་གི་རྣམ་གཞག་ཉེར་མཁློ་ཀུན་འདུས་བློ་གསལ་མིག་འབེད།  དགེ་བཤེས་

འཇམ་དཔལ་བསམ་འཕེལ།

13 རྟགས་རིགས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཆློས་ཀུན་གསལ་བའི་མེ་ལློང་།  དགེ་བཤེས་ཚུལ་

ཁིམས་རྣམ་རྒྱལ།


