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མངོན་བརོད། 

(ཚན་བཏུས།)

རྒྱལ་བ། བདུད་བཞི་(ཉློན་མློངས་ཀི་བདུད་དང་། འཆི་བདག་གི་བདུད། ཕུང་པློའི་

བདུད། ལྷའི་བུའི་བདུད།) ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་ན་རྒྱལ་བ་ཞེས་

སློ། །

བདེ་གཤེགས། བདེ་ཞིང་གཤེགས་པ་སེ། ལམ་བདེ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ཐེག་པ་(བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཐེག་ཆེན་གི་སློབ་ལམ་པའི་

གང་ཟག་སེ། བྱང་ཆུབ་ཆེན་པློ་ཐློབ་ཆེད་བསྐལ་པའི་ཡུན་དང་། འགློ་མང་

གི་མཐའ། དབུ་དང་ཡན་ལག་གི་སྦིན་པ་གཏློང་བ་ལ་སེམས་མི་ཞུམ་པས་

བྱང་སེམས་ཞེས་སློ།།)ལ་བརེན་ནས་འབྲས་བུ་བདེ་བ་རློགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀི་སར་གཤེགས་པའི་ན་བདེ་གཤེགས་ཞེས་སློ། །

ཀུན་མཁེན།  ཤེས་བྱ་ཀུན་མངློན་སུམ་དུ་མཁེན་པ་ལའློ། །

རྣམ་འདྲེན། རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ཀུན་སངས་རྒྱས་དང་ཐར་པའི་ལམ་

དུ་འདྲེན་པར་བྱེད་པས་ན་རྣམ་འདྲེན་ཞེས་སློ། །

དཔལ་སྟུག ཤེས་བྱ་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་གི་དཔལ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་སེ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་ནུས་པས་ན་དཔལ་སྟུག་ཅེས་སློ། །
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རྐང་གཉིས་གཙོ། རྐང་གཉིས་ཏེ་མི་དང་དེ་ཡི་གཙོ་བློ་སངས་རྒྱས་ཡིན་པས་

ན་རྐང་གཉིས་གཙོ་ཞེས་སློ། །

གཉིས་མེད་གསུང་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ལ་རིགས་དྲུག་སེམས་

ཅན་སྤིར་ཕན་པའི་གསུང་ཁློ་ན་ལས་དེ་ལས་ལྡློག་པའི་གསུང་

གཉིས་པ་མེད་པས་ན་གཉིས་མེད་གསུང་ཞེས་སློ། །

བཅློམ་ལྡན་འདས།  བདུད་བཞི་བཅློམ་པ་དང་། ལེགས་པའི་ཡློན་ཏན་

དྲུག་དང་ལྡན་པ། སིད་ཞི་གཉིས་ཀི་མཐའ་ལས་འདས་པས་ན་

བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སློ། །རྒྱས་པ་ནི་སློན་དུ་འཆད་ཟིན་ཏློ། །

སློབས་བཅུ་མངའ་བ། སངས་རྒྱས་ལ་མངའ་བའི་སློབས་བཅུ་སེ། ༡. གནས་

དང་གནས་མ་ཡིན་པའི་མཁེན་པའི་སློབས། (ལས་དང་ཉློན་མློངས་

པ་ནི་སེམས་ཅན་སྐེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཤེས་ལ་བདག་དང་བདག་བྱེད་

པ་དང་། དབང་ཕྱུག་ལ་སློགས་པ་ནི་སེམས་ཅན་སྐེད་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་

པར་མཁེན་པ་དང་། དགེ་བའི་མཐློ་རིས་སུ་སྐེ་བའི་གནས་ཡིན་ལ། དེ་

ངན་སློང་དུ་སྐེ་བའི་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པ་དང་། མི་དགེ་བ་སྤད་

པས་ངན་སློང་དུ་སྐེ་བའི་གནས་ཡིན་ལ་དེ་མཐློ་རིས་སུ་སྐེ་བའི་གནས་མ་

ཡིན་པར་མཁེན་པའློ།།) ༢. ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་མཁེན་པའི་

སློབས། (ལས་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་དཀར་ནག་འདྲེས་པའི་ལས་རྣམས་

དང་དེ་རྣམས་ཀི་འབྲས་བུ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཁེན་པའློ།།) ༣. མློས་པ་སྣ་

ཚོགས་མཁེན་པའི་སློབས། (ལ་ལ་ཐེག་པ་ཆུང་ངུ་ལ་མློས་པ། ལ་ལ་

ཐེག་པ་འབྲིང་པློ་ལ་མློས་པ། ལ་ལ་སྦིན་པ་ལ་མློས་པ། ལ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་

ལ་མློས་པ། ལ་ལ་བསམ་གཏན་ལ་མློས་པ་བཅས་མློས་པའི་བྱེ་བྲག་ཀུན་
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མཁེན་པའློ།།) ༤. ཁམས་སྣ་ཚོགས་མཁེན་པའི་སློབས། (ཐེག་པ་ཆེ་

ཆུང་རྣམ་པ་གསུམ་གི་རིགས་དང་། མ་ངེས་པ་དང་། རིགས་མེད་པ་ལྟ་བུ་

དང་། སྐལ་བ་དང་བག་ཆགས་ཤས་ཆེ་ཆུང་གི་བྱེ་བྲག་གིས་རིགས་ལྔར་

དབྱེ་བར་མཁས་པའམ། ཡང་ན་རེན་དབང་པློའི་ཁམས་དང་དབྱེ་བ་རྣམ་

པ་ཀུན་ཏུ་མཁེན་པའློ།།) ༥. དབང་པློ་མཆློག་དང་མཆློག་མ་ཡིན་

པ་མཁེན་པའི་སློབས། (དད་པའི་དབང་པློ་སློགས་དབང་པློ་ཆེས་རྣློ་བ་

མཆློག་དང་། དབང་པློ་འབྲིང་བ་དང་། དབང་པློ་རྟུལ་བ་ལ་སློགས་མཆློག་

མ་ཡིན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཁེན་པའི་སློབས་སློ།།) ༦. ཐམས་ཅད་དུ་

འགློ་བའི་ལམ་མཁེན་པའི་སློབས། (ལམ་འགའ་ཞིག་རྒྱལ་བ་ཉིད་

དུ་འགློ་བ་དང་། ལམ་འགའ་ཞིག་རང་རྒྱལ་གི་བྱང་ཆུབ་དང་། ཉན་ཐློས་

ཀི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འགློ་བ་དང་། ལམ་འགའ་ཞིག་ངན་འགློ་དང་། བདེ་འགློ་

སློགས་སུ་འགློ་བའི་ལམ་ཡང་དག་པ་དང་ལློག་པར་ངེས་པའི་ལས་རྣམས་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཁེན་པའི་སློབས་སློ།།) ༧. ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་

པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བ་མཁེན་པའི་སློབས། (བསམ་གཏན་རྣམ་

ཐར་ཏིང་ངེ་འཛིན་སློམ་འཇུག་སློགས་མཁེན་པའི་སློབས་དང་དློན་གཅིག  

སྡུག་བསལ་བདེན་པ་དང་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་གཉིས་ཀུན་ནས་ཉློན་

མློངས་པའི་ཕློགས་དང་འགློག་ལམ་གཉིས་ཀི་རྣམ་བྱང་གི་ཕློགས།) ༨. 

སློན་གི་གནས་རེས་སུ་དྲན་པ་མཁེན་པའི་སློབས། (འདས་པའི་

དུས་སུ་བདག་དང་གཞན་སེམས་ཅན་ཇི་སེད་པ་དེ་སེད་ཀི་ཡུལ་ལློངས་

དང་རྒྱུ་རྣམས་བཅས་པ་དྲན་པའི་ཡུལ་དེ་རྣམས་ཆགས་ཐློགས་མེད་པར་

འཇུག་པའི་མཁེན་པའློ།།) ༩. འཆི་འཕློ་བ་དང་སྐེ་བ་དང་མཁེན་

པའི་སློབས། (སེམས་ཅན་འདི་དག་འདི་ནས་ཤི་འཕློས་ནས་འདིར་སྐེས་
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ཏེ་དེ་ནས་ཀང་ཤི་འཕློས་ནས་འདིར་སྐེ་བ། དེ་ནས་ཀང་འདིར་སྐེའློ་ཞེས་

བྱ་བའི་དུས་ལ་མཁས་པ་སེ་མཁེན་པའློ།།) ༡༠. ཟག་པ་ཟད་པ་མཁེན་

པའི་སློབས། (སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་ཉློན་མློངས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཟག་

པ་ཟད་དློ་ཞེས་བྱ་བའི་བྱེ་བྲག་ལ་མཁས་པའློ།།)

སངས་རྒྱས་མཚན།

བུ་རམ་ཤིང་པ། སློན་རྒྱལ་རིགས་བྲམ་ཟེ་གློའུ་ཏ་མ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡློད་པ་

དེར་རྒྱལ་པློའི་ཁིམས་ཀི་ཆད་པ་བཅད། ཆད་པར་གསེར་ཤིང་

ལ་བསྐློན་ནས་བཞག་པས་གློངས་ལ་ཉེ་བས་ན་བསམ་པར་

རང་གི་རྒྱལ་རྒྱུད་ཆད་པའི་བསམ་པ་ཞིག་སྐེས་ཏེ་ཁུ་བ་མཛད་

ནས་བུ་རམ་ཤིང་གི་ལློ་མའི་སྒང་ལ་ཐིག་པས་དེར་ཉི་མའི་

དྲློད་ཀིས་མངལ་བྱུང་ནས་སྐུ་འཁྲུངས་བས་ན་དེ་ལྟར་གགས།

ཉི་མའི་གཉེན།  གློང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་བུར་ཤིང་གི་ལློ་འདབ་ལ་ཉི་འློད་ཀིས་

བསྐངས་ནས་སྐུ་འཁྲུངས་པས་ན་ཉི་མའི་གཉེན་ཞེས་སློ། །

གཽ་ཏ་མ། རྒྱལ་རིགས་བྲམ་ཟེ་གློའུ་ཏ་མའི་ས་བློན་ལས་སྐེས་པས་སློ། །

ཟས་གཙང་སས།  རྒྱལ་པློ་ཟས་གཙང་གི་སས་ཡིན་པས་ན་དེ་ལྟར་བརློད་

དློ། །

མི་མཇེད་བདག་པློ། མི་མཇེད་པ་ནི་མི་སྐྲག་པའི་དློན་ཡིན་ཡང་འདིར་མི་

མཇེད་པའི་ཁམས་ལ་གློ་སེ་ལྷློ་འཛམ་བུ་གིང་གི་བདག་པློ་ཞེས་

པའི་དློན་ནློ། །གཞན་དུ། སེམས་ཅན་གི་དློན་དུ་ཆློས་སྒྲུབ་པར་
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མི་འཇིགས་པ་སེ་མ་མཇེད་པའི་བདག་པློ་ཞེས་འགེལ་པའང་

སྣང་། (ལྷ་ཚངས་པའི་མིང་ལའང་ཟེར།)

ཤཱཀའི་རྒྱལ།  ཤཱཀ་ནི་ཕློད་པ་དང་ནུས་པའི་དློན་ཏེ། སེམས་ཅན་གི་དློན་

མཛད་ནུས་པའམ་ཕློད་པའློ། །གཞན་ཡང་ཤཱཀ་འི་རིགས་ཀི་

རྒྱལ་པློ་ལ་བཙུན་མློ་མང་བས་སས་མང་པློ་འཁྲུངས་ནས་རྒྱལ་

རྒྱུད་འཛིན་མཁན་བསྐློ་སངས་མི་ཤེས་པས་མཐར་ཕིར་བསྐྲད་

ནས་ས་ཆ་འདིར་རིགས་འཕེལ་ཏེ་གློང་ཁེར་ཆེན་པློ་བྱུང་། ཕིས་

ཡབ་ཀི་བུ་རྣམས་ལ་དྲིས་པ་ན་ཇི་ལྟར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཐློས་

པས་དེ་ལྟར་མིང་སིང་འགློགས་ཕློད་པ་བྱས་པས་ཤཱཀ་ཞེས་

གགས་སློ། །ཡང་གཞན་དུ་སློན་རྒྱལ་པློ་ཤཱཀ་ལ་བཙུན་མློ་མང་

དུ་བྱུང་བ་ལ་ཚང་མས་སས་འཁྲུངས། རྒྱལ་པློར་སས་མང་བ་

དང་བཙུན་མློ་ཕན་ཚུན་ཁ་མ་མཐུན་པས་སས་རྣམས་གིང་ཕྲན་

ཞིག་ཏུ་བརངས། དེ་ནས་སས་རྣམས་ན་ཚོད་རན་པས་རིགས་

གཞན་མེད་པར་ཁློང་ཚོ་ཕན་ཚུན་གཉེན་སྒིག་ཏུ་བཅུག  དེར་

ཡང་སས་མང་བས་དེ་རྣམས་ཀི་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་རང་ཉིད་ཀིས་

བྱས་པས་དེ་ལྟར་གགས་ཞེས་ཀང་སྣང་ངློ་། །

ལྷ་ཡི་ལྷ། སེང་ཕློགས་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཡང་ལྷ་ཡིན་པས་སློ། །ལྷ་ཡི་བླ་མ་ཟེར་

བའང་སྣང་།

ཤཱཀ་ཐུབ་མཚན།

རྒྱལ་སས། སངས་རྒྱས་ཀི་སས་ལྟ་བུ་སེ་རང་དློན་སྤངས་ཏེ་འགློ་བ་རིགས་
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དྲུག་གི་དློན་ཁློ་ན་མཛད་པས་སློ། །

རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ། གློང་དང་དློན་མཚུངས་སློ། །

འཕགས་མཆློག བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཁད་དུ་འཕགས་པའམ་གློང་ན་

མེད་པའི་སེམས་པ་སེ་མང་པློའི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའློ། །

བྱང་སེམས་སྤི་ཡི་མཚན། 

རྒྱལ་ཚབ། རྒྱལ་བ་ནི་བདུད་བཞི་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་ན་རྒྱལ་བ་

དང་། ཚབ་ནི་བདག་ཅག་གི་སློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་

ཤིང་དགའ་ལྡན་ཡིད་དགའ་ཆློས་འཛིན་ནས་སེམས་ཅན་

རྣམས་རྨློངས་འདུལ་གི་གདུལ་བྱའི་དློན་དུ་འཇིག་རེན་འདི་ན་

ཕེབས་དུས་དགའ་ལྡན་ཡིད་དགའ་ཆློས་འཛིན་གི་རྒྱལ་ཚབ་

བྱམས་པས་གནང་བས་ན་རྒྱལ་ཚབ་ཞེས་སློ། །གཞན་ཡང་། 

བདུད་བཞི་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་དང་། ཚབ་ནི་བདག་

ཅག་གི་སློན་པ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་རྒྱལ་པློ་སངས་རྒྱས་

པའི་སྐབས་ལ་མི་ཕམ་མགློན་པློས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཚབ་ཏུ་

འཇིག་རེན་གི་ཁམས་འདིར་འགློ་བའི་དློན་མཛད་པ་ལ་ཞུགས་

པས་སློ། །

མི་ཕམ་མགློན་པློ། བདུད་བཞི་ལས་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་འགློ་བ་རིགས་

དྲུག་གི་མགློན་ཡིན་པས་ན་མི་ཕམ་མགློན་པློ་ཞེས་སློ། །

ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་གི་ས་དབང་དུ་ཕྱུག་པ་
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བཅུ་སེ། ༡ རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ས་དང་། (ས་འདིར་གནས་པའི་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་སར་མ་མཐློང་བའི་ཆློས་ཉིད་ཀི་དློན་མཐློང་

བས་རང་དློན་བྱང་ཆུབ་མཆློག་ལ་ཉེ་བ་དང་། གཞན་དློན་སེམས་ཅན་གི་

དློན་རླབས་པློ་ཆེ་འགྲུབ་པར་མཐློང་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་སྐེས་པའི་ཕིར་

ས་དང་པློ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཞེས་སློ།།) 

 ༢ དྲི་མ་མེད་པའི་ས། (ས་འདིར་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ནི་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་དང་ཐེག་དམན་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་དྲི་མ་

དང་བྲལ་བས་ས་གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་སློ།།) 

 ༣ འློད་བྱེད་པའི་ས། (ས་འདིར་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སློབས་ཀིས་ཆློས་ཚད་མེད་པ་འཚོལ་ཞིང་གནས་

གཞན་དག་ལ་ཆློས་ཀི་སྣང་བ་ཆེན་པློ་བྱེད་པས་ས་གསུམ་པ་འློད་བྱེད་པ་

ཞེས་སློ།།) 

 ༤ འློད་འཕྲློ་བའི་ས། (ས་འདིར་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་བྱང་ཆུབ་མཆློག་མཐུན་གི་ཤེས་རབ་ཀི་མེས་སྒིབ་གཉིས་སེག་པར་

བྱེད་པས་བཞི་པ་འློད་འཕྲློ་བའི་ས་ཞེས་སློ།།) 

 ༥ སྦང་དཀའ་བའི་ས། (ས་འདིར་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀིས་སེམས་ཅན་སིན་པར་བྱེད་པའི་ཚེ་གཞན་གི་ལློག་སྒྲུབ་ཀིས་

ཉློན་མི་རྨློངས་པའི་སེམས་ཅན་གི་ཞིང་དང་རང་གི་སེམས་སྦང་དཀའ་བ་

གཉིས་པློ་དེ་འབྱློངས་པས་ས་ལྔ་པ་སྦང་དཀའ་བའི་ས་ཞེས་སློ།།) 

 ༦ མངློན་དུ་གྱུར་བའི་ས། (ས་འདིར་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་
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དཔའ་རྣམས་ཀིས་རེན་འབྲེལ་ལུགས་འབྱུང་དུ་བསྒློམས་པས་འཁློར་བ་

ལས་ལྡློག་པ་མངློན་དུ་གྱུར་པ་དང་རེན་འབྲེལ་ལུགས་ལྡློག་ཏུ་བསྒློམས་

པས་མྱང་འདས་ལ་མངློན་དུ་ཕློགས་པ་སེ་མངློན་དུ་གྱུར་པས་སློ།།) 

 ༧ རིང་དུ་སློང་བའི་ས། (ས་འདིར་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་བགློད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་ས་བརྒྱད་པ་ཐློབ་རྒྱུ་ཉེ་བས་དེ་དང་

འབྲེལ་ཞིང་རྩློལ་བཅས་ཀི་སྦློར་བའི་མཐར་སློང་བས་ན་རིང་དུ་སློང་བའི་

སའློ།།) 

 ༨ མི་གཡློ་བའི་ས། (ས་འདིར་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་

མཚན་བཅས་དང་མཚན་མེད་ལ་རྩློལ་བའི་འདུ་ཤེས་གཉིས་ཀིས་མི་གཡློ་

བའི་ས་ཞེས་སློ།།) 

 ༩ ལེགས་པའི་བླློ་གློས་ཀི་ས། (ས་འདིར་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞིའི་བླློ་གློས་བཟང་པློ་ཐློབ་

པས་ལེགས་པའི་བླློ་གློས་ཞེས་སློ།།) 

 ༡༠ ཆློས་ཀི་སྤིན་གི་ས། (ས་འདིར་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་གཟུངས་ཀི་སྒློ་སྤིན་ལྟ་བུས་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ལས་ཐློབ་པའི་ཆློས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཚད་མེད་པ་ལ་ཁབ་པས་ཆློས་

ཀི་སྤིན་གི་ས་ཞེས་པའློ།།)

བྱམས་པའི་མཚན།

བརན་པའི་འཁློར་ལློ། འགློ་ཀུན་སེམས་ཅན་འཁློར་བར་གནས་པས་ན་དེ་
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སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་དུ་འདྲེན་རྒྱུའི་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་བརན་པློས་

སེམས་ཅན་གི་དློན་དུ་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བར་མཚམས་མེད་པར་

བསྐློར་ཏེ་ཇི་སིད་དུ་གནས་པས་ན་བརན་པའི་འཁློར་ལློ་ཞེས་

སློ། །

སྨྲ་བའི་རྒྱལ། སྨྲ་བའི་དབང་གིས་ཕྱུག་པ་སེ་གསུང་ལ་ཐློགས་པ་མེད་པ་

རིག་པའི་ལྷ་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀིས་མ་ངེས་པ་

དང་། མ་ཤེས་པ། མ་རློགས་པ་གཅིག་ཀང་མེད་པས་ན་སྨྲ་བའི་

རྒྱལ་པློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །

ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ། འཇམ་དབྱངས་ཀི་དབུ་སྐྲ་ལ་ལྷས་མ་ལྔ་དང་། དེའི་རྩེ་མློ་

ནང་དུ་བཀུག་ནས་བཅིངས་པའི་ཟུར་ཕུད་ཀིས་མཛེས་པར་

བརྒྱན་པས་དེ་ལྟར་གགས། 

བླློ་ཡི་གཏེར། འཇམ་དབྱངས་ཀི་བླློ་གློས་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་ལྟ་བུ་གཏིང་

མཐའ་མེད་པས་ན་བླློ་ཡི་གཏེར་ཞེས་སློ། །

ཡེ་ཤེས་མེ་ལློང་། རིག་པའི་གཏེར་ཡེ་ཤེས་སྤན་གི་མེ་ལློང་ལྟ་བུ་

ལེགས་ཉེས་གང་ཡིན་ཡང་ཐམས་ཅད་མེ་ལློང་དུ་གཟིགས་པ་

ལྟར་གསལ་ལེར་མཁེན་ནུས་པ་དེའི་ཕིར་ཕག་ཏུ་རྨློངས་པའི་

མུན་པ་གཅློད་བྱེད་ཀི་ཤེས་རབ་ཀི་རལ་གི་ཡློད་པའློ། །

འཇམ་དབྱངས་མཚན། 

འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག ས་གསུམ་(ས་བླ། ས་སེང་། ས་འློག) གི་འཇིག་རེན་
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དབང་དུ་བྱས་པའམ་དབང་དུ་འདུས་པ་ཡིན་པས་འཇིག་རེན་

དབང་ཕྱུག་ཅེས་སློ། །

གྲུ་འཛིན་བདག  གྲུ་འཛིན་ནི་པློ་ཏ་ལ་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། རྒྱ་གར་སྐད་ཀི་པློ་

ཊ་ལ་ཞེས་པ་ལས་ཟུར་ཆག གྲུ་འཛིན་དང་པློ་རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་

སུ་གནས་པ་དང་། གྲུ་འཛིན་གཉིས་པ་ལྷ་སའི་པློ་ཏ་ལ་སེ། དེ་

གཉིས་ནི་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ཞིང་ཁམས་ཡིན་

པས་ན་གྲུ་འཛིན་བདག་པློ་ཞེས་སློ། །

ཕག་ན་པདྨ། སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ཕག་ན་མེ་ཏློག་པད་མ་དཀར་པློའི་ཆུན་

པློ་བསྣམས་པས་ན་ཕག་ན་པད་མ་ཞེས་སློ། །

སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་མཚན།

ལག་ན་རློ་རེ། ལྷ་ཕག་ན་རློ་རེའི་ཕག་ཏུ་རློ་རེ་རྩེ་བརྒྱ་པ་བསྣམས་ཡློད་པས་

ན་ཕག་ན་རློ་རེ་ཞེས་སློ། །

གསང་བའི་བདག  གསང་སགས་ཆློས་ཀི་བདག་པློ་ཡིན་པས་ན་གསང་

བའི་བདག་ཅེས་སློ། །གསང་སགས་ནི་ཤེས་རབ་ཀི་སློང་པ་ཉིད་

དང་། ཐབས་སིང་རེ་ཆེན་པློ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སྒློ་ནས་ཡིད་

མཚན་རློགས་ལས་སྐློབ་པར་བྱེད་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་

ཤེས་ཏེ་གསང་ཞིང་སྦས་པས་འགྲུབ་ལ་སྣློད་མིན་རྣམས་ཀི་སྤློད་

ཡུལ་མ་ཡིན་པས་གསང་སགས་ཞེས་བརློད། །དེའི་ཁད་ཆློས་

བཞི་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐེག་པ་ལས་འབྲས་བུ་སགས་ཀི་ཐེག་

པ་ཁད་དུ་འཕགས་པའི་ཆློས་ཀི་བཞི་སེ། 
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 ༡ མཐར་འབྲས་སངས་རྒྱས་དློན་དུ་གཉེར་བ་གཅིག་པ་ཡིན་

ཀང་ལམ་གིས་འཇུག་སྒློ་དབང་བསྐུར་བ་སློན་སློང་ནས་ལྷ་

སྒློམ་ཞིང་སགས་བཟླ་བ་སློགས་ཐབས་ཀི་ཆ་ལ་མི་རྨློངས་པ་

དང་། 

 ༢ གདུལ་བྱའི་ཁམས་དབང་དང་མཐུན་པར་བྱ་སྤློད་རྣལ་

འབྱློར་སློགས་རྒྱུད་སེའི་དབྱེ་སྒློ་མཐའ་ཡས་པའི་ཕིར་ཐབས་

མང་བ་དང་། 

 ༣ དཀའ་ཐུབ་སློགས་ཚེགས་ཆེན་པློ་ལ་མ་ལྟློས་པར་ཐབས་ཀི་

སྤློད་པས་དཀའ་བ་མེད་པར་ལམ་བགློད་པ་དང་། 

 ༤ དབང་རྣློན་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་རིགས་ཅན་གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་

རྣམས་སློ། ། 

མཐུ་སློབས་བདག་པློ། མཐུའི་སློབས་དང་ནུས་པ་སེ་དག་ཕློགས་རྣམས་པར་

ནློན་པའི་མཐུ་སློབས་ཆེ་བས་ན་མཐུ་སློབས་བདག་པློ་ཞེས་སློ། །

ཕག་རློར་མཚན། 

རྒྱལ་ཡུམ། རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡུམ་ལྟ་བུ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བྱམས་བརྩེས་མ་

ལྟར་སྐློང་བས་སློ། །

མྱུར་སྐློབ། ཉློན་མློངས་འདློད་ཆགས་ལ་སློགས་པའི་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་

སྐློབ་པར་མཛད་ཅིང་དུས་འདས་པ་དང་། མ་འློངས་པ་དང་། ད་

ལྟ་བའི་དུས་བཅས་ཀི་སངས་རྒྱས་སམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡུམ་རེ་
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བཙུན་སྒློལ་མ་ཡིན་པས་སློ། །འཇིགས་པ་ལ་ཡང་བརྒྱད་དེ། ང་

རྒྱལ་སེང་གེའི་འཇིགས་པ་དང་། གཏི་མུག་གང་པློའི་འཇིགས་

པ། ཞེ་སང་མེ་ཡི་འཇིགས་པ། ཕྲག་དློག་སྦྲུལ་གི་འཇིགས་པ། 

ལྟ་ངན་རྐུན་པློའི་འཇིགས་པ། སེར་སྣ་ལྕགས་སྒློག་འཇིགས་པ། 

འདློད་ཆགས་ཆུ་བློའི་འཇིགས་པ། ཐེ་ཚོམ་ཤ་ཟའི་འཇིགས་པ་

བཅས་བརྒྱད་ལས་སྐློབ་པས་སློ། །རེ་བཙུན་སྒློལ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་

མློའི་རིགས་ཤིག་སེ་ནང་གསེས་སུ་སྐུ་མདློག་དང་ཕག་མཚན་

མི་འདྲ་བས་དབྱེ་བ་ཉེར་གཅིག་ཡློད་དེ་མྱུར་དཔའ་མ་དང་། ཁློ་

བ་དཀར་མ། གསེར་མདློག་ཅན་མ། གཙུག་གཏློར་རྣམ་རྒྱལ་

མ། ཧཱུཾ་སྒློག་མ། འཇིག་རེན་གསུམ་རྒྱལ་མ། གཞན་འཇློམས་

མ། བདུད་དག་འཇློམས་མ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་མཆློད་མ། 

བདུད་དབང་སྡུད་མ། ཕློངས་པ་ཀུན་སེལ་མ། མེ་ལྟར་འབར་

མ། ཁློ་གཉེར་ཅན་མ། བཀེས་འབྱིན་མ། ཞི་བ་ཆེན་མློ། རིམས་

ནད་ཀུན་སེལ་མ། དངློས་གྲུབ་ཀུན་སློལ་མ། དུག་སེལ་མ། སྡུག་

བསལ་ཀུན་སེལ་མ། རིག་པ་ཧཱུཾ་སྒློལ་མ། འཇིག་རེན་གསུམ་

གཡློ་མ་བཅས་ཉེར་གཅིག་གློ། །

ཞི་མ། རེ་བཙུན་ཉིད་ཞི་བ་དང་། ཡང་ན། སྐུ་མྱ་ངན་ལས་གློལ་བའམ་སྐུ་མྱ་

ངན་ལས་ཞི་བ་བཅས་སློ། །

ཆློས་ཀི་དཔལ་མློ། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་

རེ་བཙུན་སྒློལ་མའི་ངློ་བློར་གྱུར་པའམ་རེ་བཙུན་ཉིད་ཀིས་མ་

མཁེན་པ་གཅིག་ཀང་མེད་པས་དེའི་ཆློས་ཀི་དཔལ་མློ་འཛིན་
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པའི་ལྷ་མློའློ ློ། །དེ་ཡང་ཐློག་མར་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བདེན་

བཞིའི་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བ་སེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་སྐབས་གསུངས་པའི་རྒྱུ་འབྲས་དང་

མྱང་འདས་ཀི་རྒྱུ་འབྲས་མ་ལུས་པ་བསྡུས་ནས་བླང་དློར་གི་བྱ་

བའི་གཞི་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞིའློ། །

 ༡ སྡུག་བསལ་བདེན་པ། (རང་རྒྱུད་ལས་ཉློན་མློངས་ཀིས་བསྐེད་པའི་

ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པློ་མ་དག་པའི་སྣློད་བཅུད་ཟག་བཅས་འབྲས་གྱུར་གི་

དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་དེ། དེ་དག་ནི་སྡུག་བསལ་གི་ཕུང་པློ་ནད་ལྟ་བུ་ཤེས་

པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་འཕགས་པའི་གཟིགས་ངློར་མི་བསླུ་བར་སྣང་བས་

སྡུག་བསལ་འཕགས་པའི་བདེན་པའློ།།) 

 ༢ ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ། (རང་འབྲས་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པློ་སེ་ཉློན་

མློངས་པ་རྣམས་སློ། །དེ་དག་ནི་སྡུག་བསལ་ཀུན་འབྱུང་བ་ནད་ཀི་རྒྱུ་ལྟ་

བུ་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡིན་པས་འཕགས་པའི་གཟིགས་ངློར་མི་བསླུ་བར་སྣང་

བས་ཀུན་འབྱུང་འཕགས་པའི་བདེན་པའློ།།) 

 ༣ འགློག་པའི་བདེན་པའློ། །(རང་རྒྱུད་ལམ་ལ་བརེན་ནས་སྤང་བྱ་

ཀུན་འབྱུང་ལས་ཉློན་མློངས་གཏན་དུ་མི་སྐེ་བར་བྱས་ཏེ་སྤངས་པ་སེ། 

འཁློར་བའི་རྒྱུ་འབྲས་རྒྱུན་ཆད་པའི་འགློག་པ་ནི་ནད་མེད་པའི་བདེ་བ་

ལྟ་བུ་འཐློབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་འཕགས་པའི་གཟིགས་ངློར་མི་བསླུ་བས་

འགློག་པ་འཕགས་པའི་བདེན་པའློ།།) 

 ༤ ལམ་གི་བདེན་པ། (རང་འབྲས་འགློག་པ་ཐློབ་པར་བྱེད་པའི་ལམ་
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སེ། ཀུན་འབྱུང་སྤློང་བྱེད་ཀི་གཉེན་པློར་ཟག་མེད་ཀི་ལམ་སྒློམ་པ་ནི་སན་

ལྟ་བུ་བསེན་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་འཕགས་པའི་གཟིགས་ངློར་མི་བསླུ་བས་

ལམ་གི་འཕགས་པའི་བདེན་པའློ།།) བར་དུ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་

ཆློས་འཁློར་ཏེ་ཆློས་རྣམས་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པར་སློན་པའི་

བཀའློ། །ཕི་མ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕེ་བའི་ཆློས་འཁློར་ཏེ་སློན་

པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་ཡུལ་ཡངས་པ་ཅན་ལ་ཆློས་མཚན་ཉིད་གསུམ་

གི་རྣམ་གཞག་གཙོ་བློར་སློན་པའི་མདློ་སེ་ལང་ཀར་གཤེགས་

པ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སློ། །ཆློས་གསུམ་གསུང་མཁན་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ངློ་བློ་རེ་བཙུན་སྒློལ་མ་

ཡིན་པས་ན་ཆློས་ཀི་དཔལ་མློ་ཞེས་སློ། །

སྒློལ་མའི་མཚན།

སྒ་དབྱངས་ལྷ་མློ། ཐློག་མར་འཇིག་རེན་ཆགས་རེས་བསྐལ་པ་དང་པློ་

ཆགས་དུས་ཕློགས་བཅུར་རླུང་ལངས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱ་གམ་

ཆགས་པའི་སེང་ནམ་མཁར་སྤིན་སྟུག་པློ་གསེར་གི་གཉའ་ཤིང་

ལྟ་བུ་ཆགས་པ་ལས་ཆར་ཆུའི་རྒྱུན་བབས་ནས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་

ཆགས། དེའི་སྐབས་རྒྱ་མཚོ་ནས་སྒ་ཤིན་ཏུ་སན་པར་གགས་པ་

དེ་ལྷ་ཚངས་པས་གསན་པ་ན། སྒ་དེར་ཡིད་རྣམ་པར་འཕྲློག་

པས་ཆགས་ནས་རྒྱ་མཚོར་གཟིགས་པས་དེར་ཅི་ཡང་མེད་དློ། 

།འློན་ཀང་ལྷ་ཚངས་པ་སེམས་ཆགས་པས་རྒྱ་མཚོ་མ་ལྟ་བུར་

གྱུར་པ་དང་། མིག་བལྟས་པས་ས་བློན་ལྟ་བུར་གྱུར་ནས་ལྷའི་

རྣམ་པ་ཞིག་ཐློན་ནས་རང་བཞིན་གིས་རྒྱ་མཚོའི་མངལ་དུ་
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འཁློར་ཏེ་ལྷ་མློ་དབྱངས་ཅན་མ་འཁྲུངས་ཞེས་སློ། །

ཚངས་སས་མ།  གློང་དུ་འཆད་པ་ལྟར་ཚངས་པས་མིག་བལྟས་པས་ས་བློན་

ལྟ་བུར་གྱུར་བས་ན་ཚངས་པའི་སས་མློའློ ློ། །

ཟླ་བའི་སིང་མློ། སློན་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པ་ལས་ཟླ་བ་ཆད་པ་གཅིག་བྱུང་བ་

དང་། དེ་རེས་ལྷ་མློ་དབྱངས་ཅན་མ་བྱུང་བས་ཟླ་བའི་སིང་མློ་

ལྟ་བུའློ། །

མཚོ་བྱུང་མ།   གློང་དུ་འཆད་ཟིན་ཏློ། །

ཤེས་རབ་ལྷ་མློ། བྱ་དངློས་གང་རུང་གི་བླང་དློར་འབྱེད་པར་ཤིན་ཏུ་མཁས་

པའི་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་མློའློ ློ། །

དབྱངས་ཅན་མཚན། 

མཐློ་རིས།  ངན་འགློ་གསུམ་(དམྱལ་བ། ཡི་དྭགས། དུད་འགློ།)ལས་གནས་མཐློ་

བས་ན་མཐློ་རིས་ཞེས་སློ། །

ས་བླ། ལྷའི་འཇིག་རེན་ཏེ། ས་བླ། ས་སེང་། ས་འློག་གསུམ་གི་ས་བླར་གནས་

པས་སློ། །

སྐབས་གསུམ་གནས།  ས་གསུམ་གི་ཁམས་ཏེ། ས་འློག་ནས་བརྩིས་པའི་

གསུམ་པ་ས་བླར་གནས་པས་སློ། །གཞན་འགར་ལྷ་རྣམས་ལ་སྐེ་

བ་དང་། གནས་པ། འཇིག་པ་བཅས་གསུམ་གི་གནས་སྐབས་

ཡིན་པས་སློ་ཞེས་འགེལ་བ་འདུག་ཀང་ནློར་རམ་སམ། 
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སུམ་རྩེན། གསུམ་རྩེན་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ་ཚངས་པ་དང་། བརྒྱ་བྱིན། དབང་

ཕྱུག་གསུམ་རྩེན་པའི་གནས་ཡིན་པས་སློ། །གསུམ་རྩེན་ཞེས་

བྲིས་ཀང་དེ་དང་མཚུངས། 

དལ་འཛིན། ལྷ་རྣམས་ལློངས་སྤློད་ཀི་བདེ་བར་དལ་གིས་གནས་པའམ་

འཛིན་པ་སེ་ལྷ་ཡུལ་ལའློ། །

ལྷ་ཡུལ་མིང༌།

ལེགས་བྲིས། ལྷ་རྣམས་དབང་པློ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པར་བཀ་ཤིས་པའི་

མཚན་བཟང་གིས་གང་བས་ན་ལེགས་བྲིས་ཞེས་སློ། །

འཆི་མེད། འཆི་བ་མེད་པ། ལྷ་ཚེ་རིང་གི་སྡུག་བསལ་ཞེས་པ་སེ། སློན་རྒྱ་

མཚོ་བསྲུབས་པ་ལས་ལྷ་མློ་ཟེར་བ་བྱུང་། གཉིས་པ་ཟླ་བ་ཆད་

པ་གཅིག་བྱུང་བ་དེ་དབང་ཕྱུག་གི་གཙུག་རྒྱན་དུ་ཁེར། གསུམ་

པ་དུག་བུམ་པ་གང་བྱུང་བ་ཁབ་འཇུག་གིས་མིད་པ་མགིན་པ་

སློན་པློར་གྱུར། བཞི་པ་ཆང་བུམ་པ་གང་བྱུང་བ་ལྷ་རྣམས་ཀིས་

ཁེར་ནས་སུ་ར་བཟི་བ་ན་བདུད་རྩིར་འགྱུར་ཞེས་ལྷ་རྣམས་

ཀིས་ལློངས་སུ་སྤད་པས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ལྷ་

རྣམས་ཀིས་ལློངས་སུ་སྤད་པས་ལྷ་རྣམས་ཚེ་རིང་དུ་གྱུར་ཏློ། །

སྐབས་གསུམ་པ།  ལྷ་རྣམས་ལ་སྐེ་བ་དང་། གནས་པ། འཆི་བ་བཅས་གསུམ་

ལས་ན་བ་དང་རྒ་བ་བཅས་ཀི་དུས་མེད་པས་ན་སྐབས་གསུམ་

པ་ཞེས་བརློད། 
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མཁར་ཉལ། ལྷ་རྣམས་ནམ་མཁར་ཉལ་བ་སེ། འཇིགས་བྲལ་ཁམས་ཀི་སེང་

དུ་ཉལ་བའམ་གནས་པས་སློ། །

ཚིགས་བཟང་། ལྷ་རྣམས་སློར་མློ་སློགས་ཕག་རྣམས་མཛེས་པའི་རི་མློ་

གསལ་བས་སློ། །

ཚིག་མདའ་ཅན།  ལྷ་རྣམས་ཁློས་པ་ན་ངན་ཚིག་མདའ་བརྒྱབ་པ་ལྟར་

གནད་ལ་འཁེལ་བ་བཤད་པའི་ཕིར་རློ། །

མེ་ཞལ། མེ་ཀ་ལྟ་བུ་སེ། སེག་ཟ་ཅན་ཡིན་པ། དངློས་པློ་སློགས་མེས་སེག་

ནས་ཟ་བ་བཞིན་ཡིན་པས་སློ། །དཔེར་ན། སྤློས་སློགས་སེག་

པའི་དྲི་རྣམས་ལྷའི་ཞལ་དུ་འགློ་བ་ལྟ་བུའློ། །

རྣམ་སད། རྣམ་པར་སད་པ་སེ་གཉིད་ལ་སློགས་པ་མེད་པ། དུས་ནམ་ཡང་

རྣམ་པར་སད་པའློ། །

ལྷ་སྤིའི་མིང༌།

གགས་པའི་མུ་ཁྱུད།  ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན་གི་ཕག་ན་འཛིན་པའི་འཁློར་ལློ་

དེར་གགས་པའི་མུ་ཁྱུད་ཟེར་བས་དེ་འཛིན་མཁན་བརྒྱ་བྱིན་

ཡིན་པས་སློ། །

སྤིན་ལ་ཞློན།   བརྒྱ་བྱིན་ཏེ། སྤིན་དཀར་པློ་གང་པློ་འདྲ་བ་ཞློན་པར་བྱེད་

པས་ནའློ། །

མཆློད་སྦིན་བརྒྱ་པ།  མུ་སེགས་པའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་ལྟར་ན་



18

མཆློད་སྦིན་བརྒྱ་ཐམ་པ་བྱས་ན་ལྷ་ཡུལ་དུ་སྐེ་ཡི་ཡློད་ཟེར་བ་

སེ། བརྒྱ་བྱིན་གིས་མཆློད་སྦིན་བརྒྱ་ཐམ་པ་བྱས་པས་ལྷ་ཡུལ་དུ་

སྐེས་ཟེར་ནས་བརྒྱ་བྱིན་ཞེས་བཏགས་ཞེས་བཤད། 

མིག་སློང་ཅན།   སར་དྲང་སློང་གློའུ་ཏ་མ་ཞེས་བྱ་བར་ཆུང་མ་བཤློལ་མེད་

མ་ཞེས་བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་ལྟ་བས་ཆློག་མི་ཤེས་པ་ཡློད་པ་

དེར་གཞན་གིས་ངན་སེམས་བྱེད་པར་དློགས་ནས་དྲང་སློང་

གང་དུ་ཕིན་ཀང་དེར་ཁིད་འགློ་བ་ཡིན། ཉིན་ཞིག  དྲང་སློང་

དློན་གལ་ཆེན་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་འགློ་དགློས་སབས་ཆུང་མ་ཤིང་

གི་ཁློག་གསེང་དུ་སྦས་ཏེ། ཕིར་དློན་ནས་ས་གློམ་པ་གང་ཡང་

འགློ་མི་ཆློག་ཅེས་བཤད་ནས་དྲང་སློང་དློན་བྱེད་དུ་ཕིན། དྲང་

སློང་ཕིན་རེས་ཆུང་མས་མ་ཉན་པར་ཕིར་དློན་ཙམ་བྱས་པས་

བརྒྱ་བྱིན་གིས་མཐློང་ནས་དེར་བརྒྱ་བྱིན་ཆགས་ཏེ་དེ་དང་

མཉམ་དུ་བསད། དུས་ཤིག་དྲང་སློང་ཕིར་ཡློང་བས་བརྒྱ་བྱིན་

གིས་ཤེས་ནས་བྲློས་ས་མེད་པར་ཆུང་མའི་མཚན་མར་གབ་

ནས་མི་མངློན་པར་བྱས། དེར་དྲང་སློང་སེབས་པ་དང་ཆུང་

མར་འདིར་སུ་སེབས་བྱུང་བྱས་པས་ཆུང་མས་སུ་ཡང་སེབས་

མ་བྱུང་ཞེས་བཤད། དྲང་སློང་མངློན་ཤེས་ཀིས་ཕིར་མ་དློན་ན་

མེར་སེག་གི་ཡིན་ཟེར་བས་བརྒྱ་བྱིན་འཇིགས་ནས་མར་དློན་

ཏེ་ཞུ་བ་ཕུལ། དྲང་སློང་གིས་བརྒྱ་བྱིན་འཇིགས་པ་ཤེས་ཏེ་སྨྲས་

པ། ཁེད་རང་ལྷའི་དབང་པློ་ཡིན་པས་གསློད་ནི་མི་ཕློད། ལས་

ངན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་རྐེན་ཁློད་ཀི་ལུས་ལ་མློ་མཚན་སློང་ཐམ་པ་
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སྐེ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་དམློད་པས་དེ་ལྟར་གྱུར། བརྒྱ་བྱིན་ལྷ་

གནས་ལ་འགློ་རྒྱུ་ཕར་བཞག་འཇིག་རེན་འདིར་ཡང་ངློ་ཚའི་

གནས་སུ་གྱུར་པས་དྲང་སློང་ལ་ཞུ་བ་བྱས། དེར་དྲང་སློང་གིས་

འློ་ན་ཁློད་ཀི་ལུས་ལ་མིག་སློང་ཐམ་པ་སྐེ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་

དམློད་པ་བློར་བས་བརྒྱ་བྱིན་གི་ལུས་ལ་མིག་སློང་ཐམ་པ་གྱུར་

བས་བརྒྱ་བྱིན་དེ་བས་གཟི་བརིད་ཆེ་བར་གྱུར་ཏློ། །

ལྷ་དབང་གློང་འཇློམས།  ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བྱིན་གིས་ལྷ་མ་ཡིན་གི་དབང་

པློ་གློང་འཇློམས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་འཇློམས་བྱས་པས་ན་ལྷ་དབང་

གློང་འཇློམས་ཞེས་གགས། གཞན་ཡང་ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བྱིན་

གིས་ལྷ་མ་ཡིན་གི་གློང་རྣམས་འཇློམས་པར་བྱས་པས་ན་དེ་

ལྟར་གགས་ཞེས་པའང་སྣང་བས་དཔྱད་པར་འཚལ། 

བརྒྱ་བྱིན་མིང༌། 

དྲི་བཞློན།  རླུང་ནི་དྲི་ལ་སློགས་པར་བཞློན་ནས་འགློ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་སློ། །

རག་འགློ། སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མཚམས་མ་ཆད་པར་འགློ་བའི་རང་བཞིན་

ཅན་ཡིན་པས་སློ། །

མ་མློས་འཕེལ།  ཀུ་མུད་ཏའི་སེང་ནས་དྲློད་རླུང་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་ལས་

རླུང་འབྱུང་སེ་འཕེལ་བར་བྱེད་ཅེས་གགས་སློ། །

རྡུལ་གི་ཁ་ལློ། རྡུལ་ནི་རླུང་གིས་ཁ་ལློ་བསྒྱུར་བ་ནང་བཞིན་གང་སར་འཁེར་

འགློ་བས་སློ། །
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རླུང་སྤིའི་མིང༌།  

ཀུན་ཁབ། ཀུན་ལ་ཁབ་པ་སེ་ཤར་ལྷློ་ནུབ་བྱང་དང་། མཚམས་དང་། སེང་

འློག་བཅས་གང་སར་ཁབ་པས་སློ། །

འཕྲློག་བྱེད། ཕློགས་གང་ལ་སེམས་གཏད་པ་དེ་ལ་ཆགས་པས་སློ། །

ཕློགས་སྤིའི་མིང༌། 

ལྷ་ལམ།  ལྷ་རྣམས་རྩེད་ཅིང་རློལ་བའི་གནས་ནམ་མཁའ་ཡིན་པས་ལྷའི་

ལམ་ཞེས་སློ། །

སྤིན་ལམ། སྤིན་རྣམས་ནམ་མཁའ་ན་རྒྱུ་བས་སློ། །

རྒྱུ་སྐར་ལམ།  རྒྱུ་སྐར་རྣམས་གནས་ཡུལ་ནམ་མཁའ་ཡིན་པས་སློ། །

ཀུན་གསལ། དངློས་པློ་ཀུན་སྐེ་བར་སྒློ་ཕེ་བར་མཐློང་བས་སློ། །

ཆུ་མཐློང་། ཆུའི་ནང་ནམ་མཁའ་མཐློང་བས་སློ། །

ལྷའི་རིང་རིང༌།   ལྷ་ཡུལ་དུ་བདེ་སྡུག་ཅི་ཡློད་ལྟ་བར་བྱེད་པའི་རིང་བུ་

གཏིང་རིང་ཞིག་ཡློད་པས་སློ། །

གནམ་དགུང་།  ནམ་མཁའི་མཐློངས་ཞེས་པའློ། །

ཀུན་ཁབ། ཀུན་ལ་ཁབ་པ་ནི་ནམ་མཁའློ། །

ནམ་མཁའི་མིང༌། 



21

ཆུ་འཛིན། རྒྱ་མཚོ་ལས་བྱུང་བའི་ཆུ་རྡུལ་སློགས་འཛིན་པར་བྱེད་པས་སློ། །

སྒ་ལྡན། ཆུ་འཛིན་དྲག་ཏུ་འཐབ་པ་དང་སྒ་གགས་པས་ན་སྒ་ལྡན་ཞེས་སློ། །

ཚ་ཟེར་འཇློམས།  ཆུ་འཛིན་གིས་ཚ་བའི་འློད་ཟེར་(ཉི་མ་)སློགས་འཇློམས་པ་

སེ་སྒིབ་པར་བྱེད་པས་སློ། །

ཆུ་ཁུར།  མཁའ་སྤིན་ལ་ཆུ་རྡུལ་གི་ཁུར་འཛིན་པས་སློ། །

མཁའ་གང་། སྤིན་ནི་ནམ་མཁའི་གང་པློ་ལྟ་བུའི་གཟིགས་གྲུབ་པས་སློ། །

སྤིན་གི་མིང༌། 

སྤིན་གི་སྒ། ཆུ་འཛིན་འཐབ་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྒ་དེ་འབྲུག་སྐད་ཡིན་པས་སློ། 

།

དབྱར་སྐེས་རྔ།  དབྱར་གི་དུས་སུ་འབྲུག་སྐད་འབྱུང་བས་ན་དབྱར་གི་དུས་

སུ་རྡུང་བའི་རྔ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །

སྒ་བརྒྱ་པ། འབྲུག་སྐད་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་སྒ་བརྒྱ་ཙམ་དུས་གཅིག་ཏུ་བསྒགས་

པ་ནང་བཞིན་འུར་སྒ་ཆེ་བས་སློ། །

འབྲུག་སྐད་མིང་། 

བཅུ་གཉིས་བདག་པློ། ཉི་མའི་ཁིམ་བཅུ་གཉིས་ཀི་བདག་པློ་སེ། ཁིམ་བཅུ་

གཉིས་ནི། བུམ་པ་དང་། ཉ། ལུག འཁིག་པ། གང་། ཀརྐ་ཊ། སེང་

གེ། བུ་མློ། སང་། སིག་པ། གཞུ། ཆུ་སིན་བཅས་བཅུ་གཉིས་ཀི་
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བདག་པློ་ཉི་མ་ཡིན་པས་ན་བཅུ་གཉིས་བདག་པློ་ཞེས་སློ། །དེ་

རྣམས་ཀི་དློན་ནི་གཞུ་ས་བའི་དུས་དང་ཆུ་སིན་གི་ཁ་ཉི་མ་ལ་

བསན་ནས་འདུག་པའི་དུས་དང་། བུམ་ཆང་གི་ཆང་རློ་ནུས་པ་

ལྡན་པའི་དུས་དང་། ཉ་རྣམས་ཆུ་ལ་རྒྱུ་བའི་དུས་དང་། ལུ་གུ་སྐེ་

བའི་དུས་དང་། གང་རྣམས་ཀི་ས་ཞིང་རྨློ་བའི་དུས་དང་། དུད་

འགློ་རྣམས་འདློད་ཆགས་ལངས་པའི་དུས་དང་། ཀརྐ་ཊ་ནི་སྦལ་

པ་ཡིན་པས་སྦལ་པ་རྣམས་སྐད་འབྱིན་པའི་དུས་དང་། སེང་

གེས་ཆགས་པ་སྤློད་པའི་དུས་དང་། བུ་མློ་རྣམས་མདངས་

བཟང་བའི་དུས་དང་། སང་ངམ་ཉ་ག་ལ་ཇ་མར་འདེགས་པའི་

དུས་དང་། སིག་པ་རྣམས་ཁུང་དུ་འགློ་བའི་དུས་དང་། (ཁ་ཅིག་

གིས་འདི་ལ་དུད་འགློ་གསློད་པའི་སིག་པའི་དུས་ཀང་ཟེར།) བཅས་དུས་

རེར་ཁིམ་རེ་འགློ་བས་སློ། །

འློད་སློང་ལྡན།  ཉི་མའི་འློད་ཟེར་སློང་ཕྲག་དུ་མ་དང་ལྡན་པས་སློ། །

ནམ་མཁའི་ནློར་བུ། ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་ཚ་དྲློད་ལྡན་པའི་འློད་འཕྲློ་བ་

ན་ས་གཞིའི་སེང་དུ་མུན་པ་སེལ་ཅིང་། སྐེ་དངློས་འགློ་ཀུན་ཚང་

མ་འཚར་ལློངས་སྐེ་བར་བྱེད་པའི་ནློར་བུ་ལྟ་བུ་དེ་ནམ་མཁར་

གནས་པས་སློ། །

པདྨའི་གཉེན།   ཉི་མ་ཤར་བ་དང་མེ་ཏློག་པདྨ་ཞལ་ཁ་འབྱེད་པར་བྱེད་པས་

སློ། །

ར་བདུན་བདག་པློ། ཉི་མའི་ཤིང་ར་འདྲུད་མཁན་གི་ར་བདུན་ཏེ། ངེས་བརློད་
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དང་། ཐིག་ལེ་ཅན་དང་། མདློག་ལྔ་པ་དང་། ཡིད་མགློགས་དང་། 

རི་བློ་འཇློམས་དང་། རླུང་དང་། ཤིན་ཏུ་རྒྱལ་མཚན་ཏེ་ཤིང་ར་

འཁློར་ལློ་འདྲུད་མཁན་གི་ར་བདུན་གི་བདག་པློ་ཡིན་པས་སློ། །

ར་ལང་ཅན།  ཉི་མའི་ཤིང་ར་འདྲུད་མཁན་གི་ར་ལང་ཁུ་བདུན་ཡློད་པར་

བཤད། 

སྣང་བྱེད། འཇིག་རེན་འདིའི་དངློས་པློ་ཀུན་ཉི་མས་གསལ་བར་བྱེད་པས་

ན་སྣང་བྱེད་ཅེས་བརློད། 

མེ་ཟླུམ། ཉི་མ་ནི་མེ་ལྟར་ཚ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པ་དང་། དཀིལ་

འཁློར་གི་དབྱིབས་ནི་སྒློར་སྒློར་ཡིན་པས་ན་མེ་ཟླུམ་ཞེས་སློ། །

ཉི་མའི་མིང༌།  

བདེ་འབྱུང་གཙུག་རྒྱན། བདེ་འབྱུང་སེ། ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློའི་མིང་ཡིན་

པ་དང་། དེའི་སྤི་གཙུག་གི་རྒྱན་ནི་ཟླ་བ་ཡིན་པས་ན་དེ་ལྟར་

གགས། 

རི་བློང་འཛིན།  རི་བློང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་རང་གི་ལུས་སྦིན་པར་

བཏང་བ་བརྒྱ་བྱིན་གིས་གཟིགས་ནས་ངློ་མཚར་སྐེས་ཏེ། རི་

བློང་དེ་མཐློ་རིས་ཕློགས་སུ་ཁེར་ནས་ལྷ་རྣམས་ལ་བསན་

ཅིང་། མི་རྣམས་ལ་སློན་ཕིར་ཟླ་བའི་ངློས་ལ་རི་བློང་གི་གཟུགས་

བཀློད་པས་ན་ཟླ་བའི་ངློས་ལ་རི་བློང་གི་གཟུགས་འཛིན་པས་

སློ། །
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རྒྱུ་སྐར་རྒྱལ་པློ། ཟླ་བ་ནི་ནམ་མཁར་གནས་པའི་རྒྱུ་སྐར་རྣམས་ཀི་རྒྱལ་པློ་

ཡིན་ཞེས་བྲམ་ཟེ་རྣམས་ཀིས་བསྐློས་སློ། །

ཀུ་མུད་གཉེན། ཟླ་བ་ཤར་བ་དང་མེ་ཏློག་ཀུ་མུད་ཞལ་ཁ་འབྱེད་པར་བྱེད་

པས་ན་ཀུ་མུད་ཀི་གཉེན་ཞེས་སློ། །

གཉིས་སྐེས་རྒྱལ་པློ། རྒྱུ་སྐར་གཟའ་དང་བྲམ་ཟེ་དང་། །སན་དང་མཆློད་

སྦིན་མཚན་མློ་རྣམས། །དེ་དག་ཀུན་གི་རྒྱལ་པློ་རུ། །ཟླ་བ་བྲམ་

ཟེ་རྣམས་ཀིས་བསྐློས། །ཞེས་པ་སེ། འདིར་གཉིས་སྐེས་ནི་བྲམ་

ཟེ་ལ་ཐད་ཀར་གློ་སེ། ཟླ་བ་ནི་རྒྱུ་སྐར་དང་། གཟའ་དང་། བྲམ་

ཟེ་དང་། སན་དང་། མཆློད་སྦིན་དང་། མཚན་མློ་རྣམས་ཀི་རྒྱལ་

པློ་ཡིན་ཞེས་བྲམ་ཟེ་རྣམས་ཀིས་བསྐློས་པས་བྲམ་ཟེས་བསྐློས་

པའི་རྒྱལ་པློ་སེ་ཟླ་བའློ། །

བསིལ་སྦིན་མཁན།  ཟླ་བའི་འློད་ནིབསིལ་བ་སེ་ཚ་བའི་གདུང་བ་བསིལ་

བར་བྱེད་མཁན་ཞེས་པའི་དློན་ནློ། ། 

འློད་དཀར་ཅན། ཟླ་བའི ་འློད་ནི ་བསིལ་ཞིང་དཀར་བའི ་རང་

བཞིན་ཅན་ཡིན་པས་སློ། །

བཅུ་དྲུག་ཆ།  ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཡློངས་སུ་གང་བར་ཆ་ཤས་བཅུ་དྲུག་

གིས་གང་བར་བྱེད་པས་སློ། །

ཆ་གཏེར། ཟླ་བ་ནི་ཆ་ཤས་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་དཀིལ་འཁློར་གི་ཆ་ཡློངས་

སུ་རློགས་པར་གྲུབ་པས་སློ། །
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ཀུན་ཕན། བསིལ་བའི་རང་བཞིན་དེས་སྐེ་འགློ་ཀུན་ལ་བསིལ་བའི་ཕན་

བདེ་སྦིན་པར་བྱེད་པས་སློ། །

ཟླ་བའི་མིང༌། 

དགའ་བཟང་རྒྱལ་སློང་རློགས་པ་ལྔ།  །ཟླ་བའི་ཕློགས་རེར་ལན་གསུམ་

འཁློར།  ། ཞེས་པ་སེ་དགའ་བ་དང་། བཟང་བ་དང་། རྒྱལ་བ་

དང་། སློང་བ་དང་། རློགས་པ་ལྔ་ནི་ཚེས་ཀི་མིང་དང་། དེ་ཡང་

ཟླ་བའི་ཕློགས་ཏེ་ཟླ་བ་རེར་དཀར་ཕློགས་དང་། དམར་ཕློགས་

གཉིས་ཡློད་དེ་ཚེས་གཅིག་ནས་བཅློ་ལྔ་བར་དཀར་ཕློགས་

དང་། ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་སུམ་ཅུའི་བར་དམར་ཕློགས་ཟེར་བ་

ཡིན། ཚེས་སུམ་ཅུ་སློ་གཅིག་ཅེས་པ་ནི་སྤི་ཟླའི་ལུགས་ལྟར་

བརྩི་བ་ལས་བློད་ཟླའི་ལུགས་ལ་གནམ་གང་ཉིས་རྩེག་ཅེས་

བརྩི་བ་ཡིན། དེ་ཡང་ལན་གསུམ་རེ་འཁློར་བ་ནི་དཀར་ཕློགས་

ལ་ལན་གསུམ་དང་དམར་ཕློགས་ལ་ལན་གསུམ་འཁློར་བའློ། 

།དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་བརྩི་ཚུལ་ནི་གཤམ་གསལ་རེའུ་མིག་ལྟར་རློ། །

ཡར་ངློ་དང་

མར་ངློ་།།

དགའ་

བ།

བཟང་

བ།

རྒྱལ་

བ།

སློང་

བ།

རློགས་

པ།

དཀར་

ཕློགས།

དང་པློ། ༡ ༢ ༣ ༤ ༥

གཉིས་པ། ༦ ༧ ༨ ༩ ༡༠

གསུམ་པ། ༡༡ ༡༢ ༡༣ ༡༤ ༡༥

ཚེས་ཀི་མིང་།

ཚེས་གངས།ལན་གངས།
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དམར་

ཕློགས།

(ནག་ཕློགས)

དང་པློ། ༡༦ ༡༧ ༡༨ ༡༩ ༢༠

གཉིས་པ། ༢༡ ༢༢ ༢༣ ༢༤ ༢༥

གསུམ་པ། ༢༦ ༢༧ ༢༨ ༢༩ ༣༠

དཀར་ཕློགས།  ཚེས་གཅིག་ནས་བཅློ་ལྔའི་བར་ཟླ་བ་རིམ་བཞིན་དཀར་དུ་

འགློ་བའི་ཕློགས་ཡིན་པས་སློ། །

གང་ཕློགས། ཚེས་གཅིག་ནས་བཅློ་ལྔའི་བར་ཟླ་བ་རིམ་བཞིན་ཟླ་བ་ཉ་གང་

བར་འགློ་བའི་ཕློགས་ཡིན་པས་སློ། །

ཕློགས་ས་མ།  ཟླ་བ་གཅིག་ལ་དཀར་ཕློགས་ཡར་ངློའི་དུས་ཞག་བཅློ་ལྔ། 

དམར་ཕློགས་མར་ངློའི་དུས་ཞག་བཅློ་ལྔ་ཞེས་ཕློགས་གཉིས་ཀི་

ནང་ནས་ས་མ་དེ་ཡིན་པས་སློ། །

ཞི། ཚེས་གཅིག་ནས་བཅློ་ལྔའི་ཟླ་འློད་དཀར་ཤུགས་འཕེལ་ཏེ་མུན་

པའི་ཕློགས་རིམབཞིན་ཞི་བར་འགྱུར་བས་ཞི་ཞེས་སློ། །

རྒྱས་ཕློགས། ཟླ་བ་ཉ་རྒྱས་པར་འགློ་བའིཕློགས་ཡིནཔས་སློ། །ཞི་རྒྱས་ཞེས་

མཉམ་དུ་འགེལ་པའང་སྣང་།

ཡར་ངློའི་མིང༌།

ནག་ཕློགས། ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་ཚེས་སུམ་ཅུའི་བར་ཟླ་བ་རིམ་བཞིན་འློད་

མ་གསལ་དུ་འགློ་བའི་ཕློགས་ཡིན་པས་སློ། །
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དམར་ཕློགས། ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་ཚེས་སུམ་ཅུའི་བར་ཟླ་བའི་འློད་དེ་རིམ་

བཞིན་དམར་དུ་འགློ་བ་སེ། ཟླ་བ་ཟད་པའི་ཆ་དམར་མདངས་

ཅན་དུ་འགློ་བས་སློ། །

ཕློགས་ཕི་མ། ཟླ་བ་གཅིག་ལ་དཀར་ཕློགས་དང་དམར་ཕློགས་ཞེས་ཕློགས་

གཉིས་ཀི་ཕི་མ་དེ་ཡིན་པས་སློ། །

དབང་། ཟླ་བའི་ཁ་དློག་དམར་བར་འགྱུར་བ་ལ་དབང་ཕློགས་ཞེས་ཟེར་

རློ། ། དབང་ཕློགས་ཞེས་པ་ནི་ཤར་ཕློགས་ལའང་གློའློ ློ། །

དྲག་ཕློགས། ཟླ་བའི་མདློག་ནག་པློའི་ཕློགས་སུ་ཆེར་འགློ་བས་ན་དྲག་

ཕློགས་ཞེས་སློ། །

མར་ངློའི་མིང་།

རྐང་སྦས། སྦྲུལ་གི་རྐང་པ་སྦས་པ་བཞིན་མི་མངློན་པས་སློ། །

ལྟློ་འཕེ། ལྟློ་བས་འགློ་བ་ན་དེ་ལྟར་བརློད་དློ། །

མིག་གིས་ཐློས།  སྦྲུལ་ལ་རྣ་བ་མེད་པས་དེའི་ཚབ་བམ་དློད་དུ་མིག་གིས་སྒ་

ཐློས་པར་བྱེད་པས་སློ། །

ལྕེ་གཉིས། སྦྲུལ་ལ་ལྕེ་གཉིས་ཡློད་པས་སློ། །

བྲང་འགློ། སྦྲུལ་འགློ་སྐབས་རྐང་ལག་མི་མངློན་པར་བྲང་ངམ་ལྟློ་བས་འགློ་

བས་ན་བྲང་འགློ་ཞེས་སློ། །
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རླུང་ཟས་ཅན།  སྦྲུལ་གི་ཟས་སུ་རླུང་ཟས་ཟ་བས་སློ། །

དུག་འཛིན། སྦྲུལ་གི་ཁ་ལ་དུག་ཡློད་པས་དུག་འཛིན་པའི་ཞེས་ཟེར། 

འཁློག་འགློ། སྦྲུལ་འགློ་སྐབས་གཟུགས་འཁློག་པློར་ཤུགས་སྒིལ་ཏེ་འགློ་བས་

སློ། །

སྦྲུལ་གི་མིང༌།  

ཆུ་སྤེལ། ཆུ་གཏེར་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ་རྒྱ་མཚོ་ལའློ། །ཆུ་སེལ་ཡང་དློན་གཅིག

ཆུ་གཏེར། ས་སེང་གི་ཆུ་བློ་རྣམས་རྒྱ་མཚོར་འདུས་པས་དེ་ནས་ལློངས་སྤློད་

ཇི་ལྟར་སྤད་ཀང་འཛད་མེད་ཀི་གཏེར་ལྟ་བུ་རློགས་མཐའ་མེད་

པས་སློ། །

ཟླ་བས་འཕེལ།  ཟླ་བ་འཆར་བ་དང་རྒྱ་མཚོ་འཕེལ་བ་སེ་རྒྱས་པར་བྱེད་

པས་སློ། །

རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས། རྒྱ་མཚོ་ལས་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ནློར་བུ་མང་པློ་

འབྱུང་བས་ན་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཞེས་སློ། །

སིནྡྷུའི་བདག  སིནྡྷུ་སེ་རྒྱ་མཚོ་བྱེ་བྲག་གི་ཁ་དློག་སིནྡྷུ་ལྟ་བུའི་དམར་སེར་

མདློག་ཡིན་ལ་རིན་པློ་ཆེའི་འབྱུང་གནས་ཀི་བདག་པློ་ཡིན་

པར་བཤད།

ཟླ་བའི་མ་མ། སློན་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པ་ལས་ཟླ་བ་བྱུང་བས་ན་ཟླ་བ་སྐེས་

པར་བྱེད་པའི་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་སློ། །
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རྒྱ་མཚོའི་མིང་།

དག་བྱེད། ནག་ནློག་དྲེག་པ་སློགས་དག་པར་བྱེད་པས་ན་དག་བྱེད་ཅེས་སློ།།

ངན་སེལ། དྲི་ངན་སློགས་སེལ་བར་ནུས་པས་སློ། །

འབྲུ་ཕན། འབྲུ་རིགས་སློགས་སྐེ་དངློས་ཀུན་གི་སློབས་བཅུད་རྒྱས་པར་ཕན་

པས་སློ། །

བཏུང་བྱ། མི་ཕྱུགས་ཀུན་གིས་བཏུང་བར་བྱ་བས་སློ། །

ཉལ་འགློ། ཆུ་ནི་ཉལ་བ་ལྟར་འགློ་བས་སློ། །

ཆུ་ཡི་མིང་།

ཛ་ཧུའི་བུ་མློ། དྲང་སློང་ཛ་ཧུའིས་གངྒཱ་སྐྱུགས་ཞེས་གགས་པས་སློ། །

གསེར་ལྡན་མ།  ཆུ་བློ་གངྒཱའི་མིང་དུ་གགས་སློ། །གཞན་ཡང་ས་གཞི་དང་། 

འབབ་ཆུ་དང་། སློན་གི་དུས་དང་། གཟའ་ལྷག་པ་དང་། ལྷ་མློ་

ཨུ་མ་བཅས་ཀི་མིང་དུ་འཇུག་གློ། །

ལམ་གསུམ་ལྷ་ཆུ། ལམ་གསུམ་ནི་མཐློ་རིས་དང་། མི་ཡུལ་དང་། ས་འློག་

བཅས་ལ་ཟེར་བས་ཆུ་བློ་གངྒཱ་ནི་རྒྱུགས་ལམ་དེ་གསུམ་བརྒྱུད་

ནས་རྒྱུགས་པའི་ལྷ་ཆུ་ཡིན་ཞེས་སློ། །

གངྒཱའི་མིང་།  

གསེར་མིག་ཅན། ཉའི་མིག་གསེར་རློག་ནང་བཞིན་སེར་པློ་ཡིན་པས་སློ། །
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མིག་མི་འཛུམ།  ཉ་ནི་མིག་འཛུམ་པར་མི་བྱེད་པས་དེ་ལྟར་བརློད།

ཆུར་ཉལ། དུས་ནམ་ཡང་ཆུའི་ནང་ཉལ་བས་སློ། །

རྒྱབ་རིང་།   ཉའི་མཇུག་མ་རིང་པློ་ཡིན་པས་སློ། །

ཉ་ཡི་མིང༌།

དཔལ་གློས། དཔལ་གི་གློས་ཅན་ཏེ་པདྨའི་གེ་སར་ལ་པདྨའི་འདབ་མས་

གཡློགས་པས་སློ། །

འདབ་བརྒྱ།            མེ་ཏློག་པདྨར་འདབ་ལློ་དུ་མ་ལྡན་པས་སློ། །

ཆུའི་ལང་ཚོ།  པདྨ་ཆུའི་ནང་འཚོ་བའམ་ཆུ་ལས་སྐེས་པས་སློ། །

ཆུ་སྐེས།         པདྨ་ཆུ་ལས་སྐེས་པས་སློ། །

འདམ་སྐེས། པདྨ་འདམ་རབ་ཏུ་སྐེས་པའང་ཡློད་པས་སློ། །

པདྨའི་མིང༌།

དབང་མཆློག དབང་པློའི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་སེ་མེ་ཏློག་གི་ནང་

ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་ཨུཏྤལ་ཡིན་པས་སློ། །

སེང་འཐུང་། བརླན་སེང་ངམ་རྩེ་མློ་ནས་འཐུང་བར་བྱེད་པས་སློ། །སེང་

འཐུང་ནི་མེ་ཏློག་སྤིའི་མིང་དུ་གགས་པས་དབང་མཆློག་སེང་

འཐུང་ཞེས་མཉམ་དུ་འགེལ་ནའང་འགིག་སམ།



31

མིག་གི་གཉེན།  མིག་གིས་བལྟས་ན་མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་ཉམས་

དེས་མིག་གི་དབང་པློ་འཕྲློག་པར་བྱེད་པའི་བདུད་རྩི་ལྟ་བུར་

གྱུས་བས་སློ། །

ས་ཡི་གདུ་བུ།  གདུ་བུ་ཞེས་པ་རྒྱན་ཆའི་དློན་ཏེ། ཨུཏྤལ་ནི་ཤིན་ཏུ་མཛེས་

པས་ས་ཡི་རྒྱན་ཆ་ལྟ་བུའློ། །

ཨུཏྤལ་མིང༌།

ནློར་འཛིན།     གསེར་ལ་སློགས་པའི་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀི་འབྱུང་གནས་

ཡིན་པས་སློ། །

འཛིན་མ།   ས་གཞིའི་སེང་དུ་བྱ་དངློས་མཐའ་དག་འཛིན་པར་བྱེད་པའི་མ་

ལྟ་བུ་དེ་ས་གཞི་ཡིན་པས་ན་འཛིན་མ་ཞེས་སློ། །

གསེར་ལྡན་མ།  ས་གཞིའི་སེང་དུ་གསེར་དང་ནློར་ལ་སློགས་པ་དུ་མ་ལྡན་

པས་སློ། །

ཀུན་བཟློད།   བྱ་དངློས་མཐའ་དག་ཐེག་པར་བཟློད་པས་སློ། །

ནློར་གི་བླློ་གློས་མ།   འཇིག་རེན་མཁློ་དགུའི་དངློས་རས་རྣམས་ས་གཞིའི་

ཐློག་ནས་འབྱུང་བས་སློ། །

རྒྱ་མཚོའི་གློས་ཅན། ས་གཞི་འདི་རྒྱ་མཚོ་སེང་དུ་གློས་གཡློགས་པ་ལྟར་

ཆགས་པས་སློ། །

ས་གཞིའི་མིང༌།
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དབུས་འགྱུར་འཆང་། ཡུལ་འཛམ་བུ་གིང་གི་དབུས་སུ་གནས་པས་སློ། །

སའི་སིང་པློ།  རྒྱ་གར་རློ་རེ་གདན་ནི་བྱང་སེམས་རྣམས་འཁྲུངས་པའི་

གནས་ཡིན་པས་ན་སའི་སིང་པློ་ཞེས་སློ། །

འཕགས་པའི་ཡུལ་གནས། རྒྱ་གར་ཡུལ་གནས་དབུས་ཏེ་འཕགས་པ་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་འཁྲུངས་པའི་ཡུལ་ལམ་ཞིང་ཁམས་

ཡིན་པས་སློ། །

རྒྱ་གར་མིང༌།

སློང་ཁུན། ཏུང་ཀུད་(东贵) དང་འདྲ་སེ། ཤར་ཕློགས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པློའི་དློན་

ཡིན་པས་རྒྱ་སྐད་ཟུར་ཆག་གློ། །

མ་ཧཱ་ཙི་ན། ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དེ་རྒྱ་ནག་ཆེན་པློ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་ནློ། །

རྒྱ་ནག་གི་མིང་།

བྷློ་ཊ། ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དེ་བློད་ཅེས་པའི་དློན་ནློ། །

གངས་ཅན། མཐའ་འཁློར་དུ་གངས་རིས་བསྐློར་བས་སློ། །

བསིལ་ལློངས། ཡུལ་གི་རང་བཞིན་ཏེ་གནམ་གཤིས་དབྱར་དགུན་སློན་

དཔྱིད་གང་ལའང་བསིལ་གང་སློམས་པས་སློ། །

བློད་ཀི་མིང་།  

ལམ་སློལ།  སར་གི་ལམ་སློལ་ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །(བགློད་ལམ་སར་ནས་གཏློད་
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པས་ཕིས་ཀང་དེར་བགློད་པས་སློ།།) 

བགློད་བྱ། མི་སློགས་བགློད་པར་བྱ་བའི་ལམ་ཡིན་པས་སློ། །

འཇུག་བྱ། མི་ལ་སློགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་འཇུག་པར་བྱ་བའམ་བགློད་

པར་བྱ་བས་སློ། །

བཤུལ་ལམ།  ཕིན་པའི་རེས་བཤུལ་ཆགས་པ་དེར་ལམ་ཞེས་ཟེར་རློ། །

ལམ་གི་མིང༌།

འགློ་མེད། རི་ནམ་ཡང་འགློ་བ་མེད་པར་གནས་པས་སློ། །

གེན་འཕྱུར། རི་ནི་རྩེ་མློ་གེན་དུ་འཕློ་བས་སློ། །

མི་གཡློ་བ། རི་ནི་རག་ཏུ་གཡློ་འགུལ་མེད་པར་གནས་པས་སློ། །

ས་འཛིན། ས་རྡུལ་མང་པློ་ཚོགས་པ་ལས་རི་གྲུབ་པས་སློ། །

ཆུ་སྐློབ། ཆུའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐློབ་པར་ནུས་པས་སློ། །

རི་སྤིའི་མིང་།

ཁ་བའི་རྡུལ་བརྩེགས། གངས་རྡུལ་དུ་མ་བརྩེགས་པ་ལས་གངས་རི་གྲུབ་

པས་སློ། །

ཀེ་ལ་ཤ   རྒྱ་གར་གི་སྐད་དེ། གངས་རི་སྤིའི་མིང་དུ་གསུངས་སློ། །

ས་འཛིན་དཀར་པློ། ས་འཛིན་ཞེས་རིའི་མིང་དུ་བྱས་པ་དང་དེ་ཡང་དཀར་
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པློ་ཡིན་པ་ནི་གངས་རི་ཡིན་ནློ། །

གངས་རིའི་མིང་།

གནས་གཞི། མི་སློད་སའམ་མི་གནས་སའི་གཞི་ཁང་པ་ཡིན་པས་སློ། །

རེན་གཞི། མི་རྣམས་ཁང་པར་བརེན་ནས་འདུག་པས་སློ། །

བླ་གབ་ཅན། མི་རྣམས་སློད་སའི་ཁང་པ་ཐློག་དང་ལྡན་པས་ན་བླ་གབ་

ཅན་ཞེས་སློ། །

ཁིམ། ཁིམ་གནས་ཀི་གཞི་ཁང་པ་ཡིན་པས་ཁིམ་ཞེས་སློ། །

ཁབ། ཁིམ་དང་དློན་གཅིག་སེ་མི་རྣམས་སློད་སའི་གཞིའློ། །

ཁང་པའི་མིང་།

གནྡློ་ལ། ལེགས་སྦར་སྐད་དེ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་རེན་དང་ལྡན་

པའི་ལྷ་ཁང་ངམ་གཙུག་ལག་ཁང་ལའློ། །

དྲི་གཙང་ཁང༌། སྤློས་ལ་སློགས་པའི་དྲི་ཞིམ་པློ་དང་གཙང་བའི་གནས་ཡིན་

པས་སློ། །

ཀུན་དགའ་ར་བ། སྐེ་བློ་ཀུན་དཀློན་མཆློག་གི་གནས་དེར་དགའ་

བས་སློ། །

གཙུག་ལག་ཁང་། ལུང་སེ་སྣློད་གསུམ་ཚང་བའི་གནས་ཏེ་ཆློས་དང་

རིག་གཞུང་གི་གཙུག་ལག་ཐམས་ཅད་གནས་དེར་བཞུགས་
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པས་ན་གཙུག་ལག་ཁང་ཞེས་སློ། །

 སེ་སྣློད་གསུམ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཐམས་ཅད་བརློད་བྱ་

བསབ་པ་གསུམ་གློ་བར་གྱུར་པའི་སྒློ་ནས་རློད་བྱེད་སེ་སྣློད་

གསུམ་དུ་བཞག་པ་སེ་འདུལ་བའི་སེ་སྣློད་དང་།(ལྷག་པ་ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་གཙོ་བློར་སློན་པ། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་

ཀི་ནང་ནས་གེང་གཞིའི་སེ་དང་། རློགས་པ་བརློད་པའི་སེ་དང་། དེ་ལྟ་བུ་

བྱུང་བའི་སེ་དང་། སྐེས་པ་རབས་ཀི་སེ་རྣམས་འདུལ་བར་བསྡུས་པའློ།།) 

 མདློ་སེའི་སེ་སྣློད། (ལྷག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་གཙོ་བློར་སློན་པ། 

གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་མདློའི་སེ་དང་། དབྱངས་ཀི་

བསད་པའི་སེ་དང་། ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སེ་དང་། ཆེད་དུ་བརློད་པའི་སེ་

དང་། ལུང་དུ་བསན་པའི་སེ་དང་། ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེ་དང་། རྨད་དུ་བྱུང་

བའི་སེ་བཅས་བསྡུས་པའི་སེ་སྣློད་དློ།།) 

 མངློན་པའི་སེ་སྣློད། (ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་བརློད་བྱའི་གཙོ་

བློར་སློན་པ་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་

སེ་དེ་དག་མངློན་པར་བསྡུས་པའློ།།) རྣམས་སློ། །དེ་གསུམ་གི་ནང་

དུ་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་དློན་དང་། ཚིག་ཐམས་

ཅད་དང་། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་བར་གི་ཤེས་བྱའི་ཆློས་

ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སེ་སྣློད་ཅེས་བྱའློ། །

འདུ་ཁང་། གཙུག་ལག་དེ་རྣམསལ་འཇུག་པར་སྤློ་བའི་དགེ་འདུན་པ་

རྣམས་འདུས་སའི་གནས་ཡིན་པས་སློ། །



36

དཀློན་མཆློག་ཕློ་བྲང་མིང་།

ནགས་ཀླུང་། རང་བཞིན་གིས་སྐེས་པའི་ནགས་ཚལ་སྟུག་པློ་དང་མང་པློ་

ཡློད་པས་སློ། །

ཚང་ཚིང་ཅན།  བར་མཚམས་མེད་པར་འཛིངས་ནས་ཡློད་པའི་ནགས་ཚལ་

ལའློ། །

འཐིབས་པློ། སྟུག་པློའམ་འཐུག་པློ་ཡློད་པ། ཉི་ཟླའི་དཀར་འློད་སྒིབ་པའི་ཤིང་

ནགས་ལའློ། །

ཤིང་ལྡན།  ཤིང་སྣ་ཚོགས་ལྡན་པའི་ནགས་ཚལ་ལའློ། །

ནགས་ཚལ་མིང་།

ལློན་ཤིང་ལྡུམ་རྭ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ནགས་ཚལ་མ་ཡིན་པ་མིས་

ལྡུམ་རྭ་བཟློས་ནས་དེར་བཏབ་པའི་སྐེ་ཤིང་སློགས་ཀི་སྐེད་ཚལ་

ལའློ། །གཞན་འགའ་ལློན་ཤིང་དང་ལྡུམ་རྭ་དབྱེས་ཏེ་འགེལ་བ་

འདུག་ཀང་དློན་ལ་མི་འཚམ་སམ།

བཅློས་མའི་ནགས།  མིས་བཅློས་ནས་བཏབ་པའི་ནགས་ཚལ་ལའློ། །

ཉེ་བའི་ཚལ།   མིས་བཏབ་པའི་ནགས་ཚལ་དེ་མིའི་སློད་ཁང་དང་ཉེ་བས་

སློ། །

སྐེད་ཚལ་མིང་།
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འདབ་ལྡན།  འདབ་མ་དང་ལྡན་པ་སེ་ལློ་མ་དང་ལྡན་པ་ལའློ། །

རྐང་འཐུང་།  རྐང་པའམ་རྩ་བས་ཆུ་འཐུང་བ་ལྟར་ཡིན་པས་སློ། །

ཡལ་ག་ཅན།   སློང་པློ་གཅིག་ལ་ཡན་ལག་མང་པློ་རྒྱས་པས་སློ། །

རླན་སྐེས། གཞའ་ཚན་སློགས་ལས་སྐེས་པས་སློ། །

ས་སྐེས། ས་ལས་སྐེས་པས་སློ། །

ཆུར་མི་ལྟུང༌།   ཤིང་རིགས་མཐའ་དག་ཆུའི་ནང་མ་ཟགས་པའམ་མི་བྱིང་

བས་སློ། །

རྩེ་མློ་ཅན། ཤིང་རིགས་སྤི་ལ་རྩེ་མི་དང་ལྡན་པས་སློ། །མེ་ལའང་ཟེར།

ལློན་ཤིང་མིང་།

འཕྲློག་བྱེད། སེང་གེས་རི་དྭགས་གཞན་གི་སློག་འཕྲློག་པར་བྱེད་པས་དེ་

ལྟར་བརློད་དློ། །གཞན་ཡང་དཔའ་བློ་དང་། མཛེས་མ་བཅས་

ལའང་གློ། །

གདློང་ལྔ། སེང་གེར་མིག་གཉིས་དང་། སྣ་གཉིས། ཁ་ཆེན་གཅིག་བཅས་

རྔམ་ཅིང་བརིད་པའི་རྣམ་པས་གདློང་ལྔ་དང་ལྡན་པར་ལྟར་རློ།།

རལ་བ་ཅན།  སེང་གེར་སྤུ་རལ་པ་ཁློག་ཁློག་དམར་སེ་དང་ལྡན་པས་སློ། །

སེར་ཆགས་རྒྱལ་པློ། སེང་གེའི་སེར་མློ་གཅན་གཟན་གཞན་ལས་རྣློ་ཅིང་ཆེ་

བས་སློ། །
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སེངེའི་མིང་།

སྒློང་སྐེས།  བྱ་ཐམས་ཅད་སྒློ་ང་ལས་སྐེས་པས་སློ། །

ཚངས་སྐེས། སྤིར་ཚངས་ཞེས་པ་གཙང་མ་དང་། དཀིལ། དབུས། དྲང་པློའི་

དློན་ཏེ་སྒློ་ང་ནི་ཕི་ཤུན་གིས་བཏུམ་ནས་ཧ་ཅང་གཙང་བར་

སྐེས་པས་སློ། །

གཉིས་སྐེས། བྱ་ལས་སྒློ་ང་སྐེས། སྒློ་ང་ལས་བྱ་སྐེས་ནས་རིམ་པ་གཉིས་

བརྒྱུད་ནས་སྐེས་པས་སློ། །

ཡན་ལག་དྲུག་པ། བྱ་ལ་རྐང་ལག་གཉིས་དང་། གཤློག་པ་གཉིས། མགློ་

མཇུག་གཉིས་ཁློན་ཡན་ལག་དྲུག་དང་ལྡན་པས་སློ། །

ནམ་མཁའི་ར།  ས་སེང་དུ་ར་རྒྱུགས་པ་ལྟར་བྱ་ནམ་མཁར་འཕུར་ནས་འགློ་

བས་དེ་ལྟར་བརློད།

མཁའ་འགློ། ནམ་མཁར་འཕུར་ནས་འགློ་བས་སློ། །

འདབ་ཆགས། འདབ་ཆགས་ནི་གཤློག་འདབ་ཡློད་པའི་དློན་ཏེ་བྱ་སྤིའི་མིང་

ངློ་། །

བྱ་སྤིའི་མིང་།

མིག་མཛེས། མིག་གིས་ལྟས་ན་ཧ་ཅང་མཛེས་པར་མཐློང་བས་སློ། །

དབྱངས་སན། ཁུ་བྱུག་གི་དབྱངས་ཤིན་ཏུ་སན་པར་ཐློས་པས་སློ། །
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གཞན་གིས་གསློས།   ཁུ་བྱུག་ནི་བྱ་རློག་གིས་ཤིང་ཏློག་ཨ་མྲའི་འབྲས་བུ་

བཀློག་སེ་སེར་ནས་གསློས་པས་ན་གཞན་གིས་གསློས་ཞེས་སློ། །

དཔྱིད་ཀི་ཕློ་ཉ། ཁུ་བྱུག་གིས་དབྱངས་སན་སྒློགས་པ་ན་དཔྱིད་དུས་ཟིན་

ནློ་ཞེས་ལན་འདེབས་པའི་བང་ཆེན་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་ཁུ་བྱུག་གི་

སྐད་ཐློས་པ་དང་སྐེ་དངློས་ཀུན་ལ་དགའ་བ་འཕེལ་བས་སློ། །

ཁུ་བྱུག་མིང་།

སྤིན་སྒེག  ནམ་མཁར་སྤིན་འཁློར་བ་དང་རྨ་བྱ་དགའ་ནས་མཛེས་པའི་

ཉམས་སློན་པས་སློ། །

མགིན་སློན། རྨ་བྱའི་མགིན་པ་སློན་པློ་ཡིན་པས་སློ། །དབང་ཕྱུག་ལའང་གློ། །

འདབ་བརྒྱ་པ།  རྨ་བྱའི་མཇུག་སྒློ་ཤིན་ཏུ་མང་བས་སློ། །

མདློངས་མཐའ། རྨ་བྱའི་མཇུག་སྒློའི་རྩེ་མློར་མིག་འབྲས་ཀི་དབྱིབས་འདྲ་

བའི་རི་མློ་མདློག་ཅན་གི་མིང་ངློ་། །

གཙུག་ལྡན། རྨ་བྱའི་སྤི་གཙུག་ཏུ་སྒློ་ལྡན་པས་སློ། །

སྤིན་ལ་དགའ།   ནམ་མཁར་སྤིན་འཁློར་དུས་རྨ་བྱ་ཤིན་ཏུ་དགའ་བས་སློ། །

འབྲུག་སྒས་མངལ་འཛིན།  དབྱར་དུས་འབྲུག་སྒ་བསྒགས་པ་དང་རྨ་བྱའི་

འདློད་པ་སེལ་ནུས་ལ་མངལ་འཛིན་པར་བྱེད་པས་སློ། །

རྨ་བྱའི་མིང་།
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རྐང་དྲུག འབུ་སྦྲང་མར་རྐང་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པས་སློ། །

བུང་བ། པདྨའི་གེ་སར་ལ་སྤློད་མཁན་སྦྲང་བུར་ཟེར་རློ། །

བྷྲ་མ་ར།   སྦྲང་མའི་མིང་སེ་སམ་སྐྲི་ཏའི་སྐད་ཟུར་ཆག་གློ། །

ར་ཡིག་གཉིས་པ།  མགློ་བློའི་སེང་དུ་ཡི་གེ་ར་འདྲ་བའི་རྭ་ཅློ་གཉིས་ཡློད་

པས་སློ། །(བྷྲ་མ་ར་ཞེས་པའི་མིང་གི་ནང་དུ་ར་ཡིག་གཉིས་ཡློད་པས་དེ་

ལྟར་བཏགས་པའི་འགེལ་སངས་ཀང་ཡློད།)

མེ་ཏློག་འཐུང༌།   སྦྲང་བུས་མེ་ཏློག་གི་བཅུད་འཐུང་བར་བྱེད་པས་སློ། །

སྦྲང་རྩིའི་བརྟུལ་ཞུགས། སྦྲང་རྩིའི་རློ་མྱང་བའམ་སྦྲང་རྩིའི་བཟའ་བཏུང་གི་

ལློངས་སྤློད་ལ་གནས་པས་སློ། །

གེ་སར་སྤློད།  མེ་ཏློག་གི་གེ་སར་ལ་འཚོ་སྤློད་བྱེད་པས་སློ། །

འཁློར་འགློ། མེ་ཏློག་གང་ཡློད་ཀི་སར་འཁློར་འགློ་བས་སློ། །

བཅུད་འཛིན།  མེ་ཏློག་གི་བཅུད་རྣམས་འཛིན་པར་བྱེད་པས་སློ། །

སྦྲང་མའི་མིང་།

གང་ཟག སྤིར་བླང་དློར་གི་གནས་ཤེས་པའི་ཆ་ནས་གང་ཟག་དང་། ཡང་། 

གདགས་གཞི་ཕུང་པློ་ལྔ་གང་རུང་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་

མིའམ་སྐེས་བུ་སེམས་ཅན་གང་དེའི་རྒྱུད་ལ་སྐློན་ཡློན་གཉིས་

ཀ་གང་བ་དང་རེ་ཞིག་ཟག་པ་སེ་འཇིག་པར་འགྱུར་བའི་མིང་
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ངློ་། །

ཤེད་བུ། ཤེད་བུ་ནི་བློད་ཀི་ངག་རྒྱུན་ལ་གགས་པའི་མིའི་རིགས་ཀི་ཐློག་མ་

སེ། ཡློན་ཏན་ཡློད་པ་དང་ཤེད་ཤུགས་ཡློད་པ་ལྟ་བུའློ ། །སྤིར་

ཤེད་ཟེར་བ་ནི་མི་དང་སློག་ཆགས་ཀི་ལུས་ཀི་ཤ་རུས་སྐློང་རྐུམ་

བྱེད་པ་ལས་ཐློན་པའི་ནུས་པའི་མིང་དང་ཕྱུགས་ཟློག་གི་ལུས་

ཀི་ཤ་ཚིལ་སློགས་ཀི་མིང་ལའང་འཇུག་གློ། །

མ་ནུའི་བུ། མ་ནུ་ནི་ལེགས་སྦར་སྐད་དུ་བསྐལ་བ་ཡ་ཐློག་གི་མི་ཡིན་པར་

བཤད་པ་དང། མི་རྣམས་རིགས་དེ་ལས་སྐེས་པར་བཤད་པས་

སློ། །

རྐང་གཉིས། མི་ལ་རྐང་པ་གཉིས་དང་ལྡན་པས་སློ། །

ཤེས་ལྡན།  མི་ལ་ཤེས་པ་དང་ལྡན་ཞིང་སྨྲ་ཤེས་དློན་གློ་བ་ཡིན་ནློ། །

མི་སྤིའི་མིང་།

ཡན་ལག་མཆློག་མ། ལུས་ཀི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་སློ། །

གང་ཆེན་འགློས།   འགློ་དུས་གང་པློ་ཆེའི་གློམ་སབས་བཞིན་ཉམས་འདློད་

པར་འགློ་བས་སློ། །

ལུས་ཕྲ། བུད་མེད་མཛེས་མའི་ལུས་ཧ་ཅང་ཤང་པློ་སེ་ཕྲ་པློ་ཡློད་པས་སློ། །

སྒེག་མློ། ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་སེ་སྐེ་བློུ་ཀུན་གི་ཡིད་འགུགས་པར་བྱེད་པས་སློ། །
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སྐེད་མེད་མ།  མཛེས་མའི་ལུས་ཀི་སྐེད་པ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའམ་མེད་པ་བཞིན་

ནློ། །

རི་དྭགས་མིག་ཅན། མཛེས་མའི་མིག་རི་དྭགས་ཀི་མིག་ལྟ་བུ་དཀྱུས་རིང་ལ་

ཆེ་བ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པས་སློ། །

མཛེས་མའི་མིང་།

འཕགས་མ།  རྒྱལ་པློའི་བཙུན་མློ་ལྟ་བུ་ལ་གློ་སེ་བུད་མེད་གཞན་ལས་ཁད་

དུ་འཕགས་པ་ཡློད་པས་སློ། །

རྒྱལ་མློ། རྒྱལ་རིགས་ཀ་བུ་མློའམ་ཆུང་མ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར།

ས་སྤློད་མ།   ཆློས་སིད་གཉིས་ཀར་དབང་བསྒྱུར་བའམ་མངའ་ཁློངས་ཀི་ས་

ཀུན་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་པས་སློ། །

བཙུན་མློའི་མིང་སེ།

ཇློ་མློ། འབངས་ཀུན་གིས་བཀུར་བར་འློས་པའི་བུད་མེད་ལའློ། །

སྐེ་དགུའི་བདག་མློ། སྐེ་དགུ་ཀུན་གི་བདག་པློ་སེ་སྐློང་བར་བྱེད་མཁན་གི་

བུད་མེད་ལའློ། །

རེ་མློའི་མིང་།

བལྟམས་པ།  སྐེས་པའི་ཞེ་ཚིག་སེ་རང་ལས་རིགས་མཐློ་བ་སྐེས་པའི་མིང་

ངློ་། །
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བཙས་པ། སྐེས་པའི་དློན་ཏེ་རང་དང་མཉམ་པའི་རིགས་ལ་ཟེར་རློ། །

སྐེས་པའི་མིང་།

སྐེད་བྱེད། རང་ལུས་སྐེད་པར་བྱེད་པའི་བྱེད་པློ་ཕ་ཡིན་པས་སློ། །ཡབ་ཞེས་

པ་ཞེ་ཚིག་གློ། །

ཕ་དང་ཡབ་ཀི་མིང་།

རབ་བསྐྲུན།  རང་ལུས་གསློ་བར་བྱེད་མཁན་ནམ་བསྐྲུན་པར་བྱེད་མཁན་མ་

ཡིན་པས་སློ། །ཡུམ་ནི་ཞེ་ཚིག་གློ། །

སྐེད་མ། རང་ལུས་སྐེ་སའི་གཞི་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

མ་དང་ཡུམ་གི་མིང་།      

ཁློ་ཤུག ཁློ་བློ་དང་ཆུང་མ་གཉིས་ལ་ཁློ་ཤུག་ཅེས་ཟེར།

ཁིམ་ཐབ། གཉེན་སྒིག་བྱས་ཟིན་པའི་ཕློ་མློ་གཉིས་ཏེ། ཁློ་བློ་ནི་ཆུང་མའི་

ཁིམ་ཐབ་དང་། ཆུང་མ་ནི་ཁློ་བློའི་ཁིམ་ཐབ་ཡིན་པས་སློ། །

བཟའ་ཚོ་ཡི་མིང་།

ཡལ་ག་ལྔ་བ།  ལག་པའི་མཛུབ་མློ་ལྔ་དང་ལྡན་པས་ན་ཡལ་ག་ལྔ་པའློ། །

དཔུང་པའི་འདབ།   ལག་པ་ནི་དཔུང་བའི་ཡལ་འདབ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནློ། ། 

སུག་པ། སུག་པ་ནི་སྤིར་རྐང་ལག་གཉིས་ཀར་གློ་བ་ཡིན་ཡང་འདིར་
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ལག་པའི་དློན་དུ་གློ་བ་ཡིན་ནློ། །

འཛིན་བྱེད།  ལག་པས་ཅ་དངློས་མཐའ་དག་འཛིན་པར་བྱེད་པས་སློ། །

ལག་པའི་མིང༌།

རྒྱུ་བྱེད། མི་འགློ་བར་བྱེད་པར་རྐང་པར་བརེན་དགློས་པས་རྒྱུ་བར་བྱེད་

མཁན་རྐང་པ་ཡིན་པས་སློ། །

བགློད་བྱེད། ལམ་དུ་བགློད་པར་བྱེད་པའི་དློན་ཏེ་རྐང་པའི་མིང་ངློ་། ། འགློད་

བྱེད་ཀང་ཟེར།

རྐང་པའི་མིང་།

ལྟ་བྱེད།      འཇིག་རེན་གི་དངློས་པློ་ཀུན་ལ་ལྟ་བར་བྱེད་མཁན་མིག་ཡིན་

པས་སློ། །

འདྲེན་བྱེད།  འཇིག་རེན་གི་དངློས་ཀུན་གང་ལ་འདྲེན་ན་གང་དེ་གསལ་བ་

ལྟ་བུའློ། །

ལྷའི་སྒློན་མེ།   ལྷའི་བཞུ་མར་དཔེ་བྱས་ནས་དེ་ལྟར་གསལ་བས་སློ། །

སྣང་བྱེད། འཇིག་རེན་གི་དངློས་པློ་མཐའ་དག་གསལ་བར་བྱེད་པས་སློ། །

ཙཀྵུ།    རྒྱ་གར་གི་སྐད་དེ་བློད་སྐད་དུ་སྤན་ཞེས་མིག་ལའློ། །

མིག་གི་མིང་།
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སྒ་འཛིན། རྣ་བས་སྒ་མཐའ་དག་གློ་བར་བྱེད་པས་སློ། །

ཐློས་འཛིན། སྒ་མཐའ་དག་གློ་བས་ན་ཐློས་འཛིན་ཞེས་བརློད།

ཉན་བྱེད། སྒ་མཐའ་དག་ཉན་པར་བྱེད་པ་རྣ་བ་ཡིན་པས་སློ། །

སན།   རྣ་བའི་ཞེ་ཚིག་སེ་རྣ་བ་ལའློ། །

རྣ་བའི་མིང་།

སྣློམ་བྱེད། སྣ་ནི་དྲི་མ་གང་རུང་ཡིན་རུང་སྣློམ་པ་སེ་འཚོར་བར་བྱེད་པས་

སློ། །

ཤངས།   སྣའི་ཞེ་ཚིག་གློ། །

དྲི་འཛིན། དྲི་མ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་སེ་དྲི་སྣམ་པ་ལའློ། །

དྲི་ལེན། དྲི་འཛིན་དང་དློན་གཅིག

སྣའི་མིང་།  

བཅུད་མ། ཟས་ཀི་རློ་བཅུད་ཚང་མ་འཛིན་པར་བྱེད་པས་སློ། །

རློ་འཛིན། རློ་ནི་བྲློ་བ་སེ་བྲློ་བ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་སློ། །

ངག་གི་འདབ།   ངག་གི་སྨྲ་བ་དེ་ལྕེ་ཡིས་སྒ་འདློན་པར་བྱེད་པས་ངག་གི་

འདབ་མ་ཞེས་སློ། །

སྨྲ་བའི་འབབ་སེགས། སྨྲ་བའི་སྒ་ལྷུང་བར་བྱེད་པ་སེ་སྒ་རྣམས་འབབ་པར་
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བྱེད་པས་སློ། །

ལགས། ལྕེའི་ཞེ་ཚིག་གློ། །

ལྕེའི་མིང་།

གདློང་།  གདློང་ལ་ཐད་ཀར་བལྟས་པས་ཁའློ། །

ཞལ།  ཁ་ཡི་ཞེ་ཚིག་གློ གཞན་ཡང་ངློ་གདློང་ཚང་མར་ཡང་གློ། །

ཟ་བྱེད། ཟས་ཚང་མ་ཁ་ཡིས་ཟ་བར་བྱེད་པས་སློ། །

སྨྲ་བའི་སྒློ། སྐད་ཆ་ཁ་ནས་ཤློད་པར་བྱེད་པས་སློ། །

གཏམ་གི་འབྱུང་གནས། གཏམ་དང་སྐད་ཆ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས་

ཡིན་པས་སློ། །

ཁའི་མིང་།

བྲང་སྐེས། བུད་མེད་ཀི་བྲང་ཁློག་སེང་དུ་སྐེས་པས་སློ། །

འློ་འཛིན། ནུ་མའི་ནང་དུ་འློ་མ་འཛིན་པ་སེ་འློ་མ་འཛིན་པའློ། །

ལང་ཚོའི་མཚན།   བུད་མེད་གཞློན་ནུའི་སྐབས་ནུ་མ་འབུར་འབུར་ཐློན་

ནས་ལང་ཚོ་དར་ལ་འབབ་པའི་རགས་སམ་མཚན་མའློ། །

འདློད་པའི་མྱློས་བུམ། ཆགས་པ་འཕེལ་བ་ན་ནུ་མ་ཆེ་བར་འགློ་བས་འདློད་

ཆགས་ཀིས་མྱློས་པའི་བུམ་པ་ལྟ་བུའློ། །
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ནུ་མའི་མིང༌། 

 བླློ་ལྡན།  བླློ་གློས་ཀི་འཇུག་པ་དང་ལྡན་ལ་རིག་པའི་གནས་དག་ཐློགས་པ་

མེད་པ་ལའློ། །

སེམས་ཤེས། གནས་ཅིའམ་ལས་གང་ཡིན་རུང་མཁས་པའི་ཤེས་རབ་ཅན་

མེད་པ་ལའློ། །

དུས་ཡིག་ཅན།  སྐབས་དེའི་དུས་སུ་རང་ལ་མཁས་པའི་ཤེས་རབ་ཅན་མེད་

པ་ལའློ། །

དཔྱློད་ལྡན། རིག་པའི་གནས་དཔྱློད་པའི་བླློ་དང་ལྡན་པ་ལའློ། །

རྣམ་གསལ། ཤེས་བྱའི་བླློ་གློས་ཀི་རིག་པ་གསལ་བ་ལའློ། །

དྲན་པའི་དབང་། དྲན་ཤེས་བརན་པའི་དབང་པློ་དང་ལྡན་པ་ནི་མཁས་

པའློ།།

གསལ་སྒློ། ཤེས་བྱའི་གནས་ཀུན་གསལ་བའི་རིག་སྒློ་དང་དང་ལྡན་པ་ལའློ། །

ཀུན་རིག རིག་པའི་གནས་ཀུན་གསལ་ཅིང་རིག་པ་ནི་མཁས་པའློ། །

གངས་ཅན་མཛངས།   ཤེས་བྱའི་གནས་དུ་མར་མཁས་པས་སློ། །

རིག་པའི་དཔའ་བློ། རིག་པའི་གནས་གང་སར་མཁས་པས་རིག་པའི་དཔའ་

བློ་ཞེས་བརློད།

མཁས་པའི་མིང༌།  
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ས་སྐློང་།  མངའ་ཁློངས་ཀི་ས་རྣམས་སྐློང་བར་བྱེད་པས་སློ། །

མི་རེ། མིའི་རེ་བློ་སེ་འབངས་མི་སེར་རྣམས་ཀི་རེ་བློའློ ློ། །

དཔུང་པ་སྐེས།   རྒྱལ་པློའི་མིང་སེ་མངའ་ཁློངས་ལ་བཀས་བཀློད་པའློ། །

དམའ་སྐློབ། ཉམ་ཆུང་ལ་ཕ་མ་ལྟ་བུའི་བརྩེ་བས་སྐློབ་པའློ། །

ས་སྤློད། རང་མངའ་ཁློངས་ཀི་ས་ཆ་ཚང་མ་སྤློད་པར་བྱེད་པས་སློ། །

སྐེ་དགུའི་བདག མཆློག་དམན་བར་གསུམ་དང་རབ་འབྲིང་ཐ་ཚང་མའི་

བདག་པློ་ཡིན་པས་སློ། །

ས་བདག ས་ཆ་གང་དེ་རྒྱལ་པློས་བདག་ཏུ་བཟུང་བས་སློ། །

མི་དབང་། མི་ཡིས་དབང་སྒྱུར་ཏེ་བདག་འཛིན་བཀས་བཀློད་པར་བྱེད་པས་

སློ། །

རྒྱལ་པློའི་མིང༌།

བཀའ་དབང་། རྒྱལ་པློའི་བཀའ་ལ་བརེན་ནས་འབངས་ལ་དབང་སྒྱུར་བའློ ། །

གློས་སྣློད། རྒྱལ་པློའི་བྱ་བ་བྱ་རྒྱུ་གློས་བསྡུར་བྱེད་ས་གཙོ་བློ་ཡིན་པས་སློ། །

མདུན་ན་འདློན། བླློན་པློ་སེ་རྒྱལ་པློའི་མདུན་དུ་གློས་འདློན་མཁན་ལ་ཟེར། 

ཕིང་སང་། རྒྱལ་པློའི་བཀའ་ཕི་རུ་དྲིལ་བསྒགས་བྱེད་མཁན་ལ་ཟེར་བའློ། །

སྣ་ཆེན། བླློན་པློ་སེ་དབང་ཆ་ཆེན་པློ་ཡློད་པའི་དློན་ནློ། །
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བླློན་པློའི་མིང༌།

ཕློ་ཉ། ཆེད་མངགས་ཕན་ཚུན་ཡིག་ལན་སློགས་སྐེལ་མཁན་ལའློ། །

ཉན་རྣ།  བང་ཆེན་པའི་ནང་གསེས་ཞིག་སེ་གཞན་གི་གསང་ཚིག་ལློག་ཉན་

བྱེད་མཁན་ལ་ཟེར།

བྱ་མ་ར། ཡིག་འཕྲིན་སློགས་སྐེལ་བར་ནམ་མཁའི་བྱ་དང་ར་ཕློ་ལྟར་

མགློགས་པར་འགློ་བའི་དློན་ནློ། །

གཏམ་སྐེལ། གཏམ་བཟང་སློགས་སྐེལ་མཁན་ལའློ། །

འཕྲིན་སྐེལ། ངག་འཕྲིན་ནམ་ཡིག་འཕྲིན་སྐེལ་མཁན་ཡིན་པས་སློ། །

བང་ཆེན་གི་མིང་།

ས་ཟླ། ས་ཡི་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་ས་ཡི་འློག་ཏུ་ཡློད་ཀང་འློད་ནམ་མཁར་ཁབ་པའློ། །

མདློག་བཟང་། གསེར་གི་མདློག་ཤིན་ཏུ་བཟང་བ་དང་མཛེས་པས་སློ། །

ས་ལེ་སྦྲམ། གསེར་སྤུས་ཚད་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་ཡློད་དེ། བསེགས་བཅད་

བརར་གསུམ་ཡང་དེ་ཡི་ཁ་དློག་མི་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་རློ། །

རིན་ཆེན་དང་པློ། རིན་པློ་ཆེ་མང་པློའི་ནང་ནས་སྤུས་ཚད་མཆློག་ཏུ་གྱུར་

བའློ། །

གཾ་གཱ་སྐེས།  གསེར་ནི་ཡུལ་གཾ་གཱ་ནས་སྐེས་པ་ཡིན་ཟེར། 
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ཧེ་མ་ཟློང་མཆློག རྒྱུ་ནློར་རམ་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་

གྱུར་བའློ། །

གསེར་གི་མིང༌།

ལག་ལྡན།  གང་ཆེན་གི་སྣ་ནི་ལག་པ་དང་འདྲ་བར་བེད་སྤློད་པས་སློ། །

གཉིས་འཐུང་། ཆུ་སློགས་འཐུང་སྐབས་དང་པློ་སྣས་འཐུང་བ་དང་དེ་ནས་ཁ་

རུ་བླུགས་ནས་འཐུང་བས་སློ། །

མྱློས་བུམ་ཅན། གང་པློའི་མགློའི་སེང་གི་ཤ་ཏློག་དེ་བུད་མེད་ཀི་ནུ་མ་དང་

འདྲ་བས་ན་མྱློས་བུམ་ཅན་ཞེས་སློ། །

སློ་ལྡན། གང་ཆེན་ལ་སློའི་མཆེ་བ་དང་ལྡན་པས་སློ། །

ཉི་བུ། གང་ཆེན་གི་ཕ་ཉི་མ་ཡིན་པར་གགས་སློ། །

སློ་གཉིས་པ།  མཆེ་བ་ཤིན་ཏུ་རིང་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པས་སློ། །

དབྱུག་པའི་སྣ་ཅན། གང་པློའི་སྣ་རིང་ཞིང་མཁེགས་པས་དབྱུག་པ་དང་འདྲ་

བས་སློ། །

གང་པློའི་མིང༌། 

མགློགས་འགློ།  སར་འཕྲུལ་ཆས་འཁློར་ལློ་སློགས་མེད་སྐབས་ར་མགློགས་

ཤློས་ཡིན་པས་སློ། །

རྒྱབ་འཛིན། རྒྱབ་སེ་སྒལ་པར་མི་དང་དངློས་པློ་གང་བཀལ་ཀང་དེ་འཛིན་
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པ་སེ་ཁེར་ནུས་པས་སློ། །

རག་ཏུ་ཟ། ར་ནི་ཉིན་མཚན་མེད་པར་དུས་རག་ཏུ་ཟ་བས་སློ། །

དཔལ་བུ།     རའི་གཟུགས་དབྱིབས་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་ཡན་ལག་དང་ལྡན་

ལ་ཕན་ནུས་ཆེ་བས་དཔལ་དང་ལྡན་པ་ཟེར་རློ། །

རྔ་ཡབ་མཇུག་མ་ཅན། མཇུག་མ་ཤིན་ཏུ་རིང་བ་རྔ་ཡབ་དང་འདྲ་བས་སློ། །

རླུང་སྐེས། ར་རྒྱུགས་དུས་ཤིན་ཏུ་མགློགས་པས་རླུང་འབྱུང་བས་སློ། །

བང་ལྡན། རྒྱུགས་ཤེད་ཆེ་བས་བང་རྩལ་དང་ལྡན་པས་སློ། །

ར་སྤིའི་མིང༌།

ཡིད་གཅུགས། མཛའ་བའམ་ཡིད་མཐུན་པ་དང་། སེམས་མཐུན་པ་ཡིན་

པས་སློ། །

མཛའ་བཤེས།   སིང་ཉེ་བའམ་སྤུན་མཆེད་ལྟ་བུ་ཕན་ཚུན་བརྩེ་བ་ལྡན་པ་

ལྟ་བུའློ། །

ཁློན་མེད་ཟུན།   ཁློན་འཛིན་སློགས་མེད་པ་ལའློ། ། ཟུན་ནི་གཉེན་ཉེ་དུ་འམ་

གློགས་པློའི་བར་རིང་།

གློགས་པློ། ཕན་ཚུན་བླློ་མཐུན་པའམ་ཡིད་ཆེས་པ་ལའློ། །

བླློ་ཉེ། ཕན་ཚུན་བླློ་དགའ་བ་ལའློ ། །

རང་ཕློགས་མིང་།
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