
༄༅། །འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་རིགས་ལམ།
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༄༅། །འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་རིགས་ལམ་སློབ་ཚན།

  

རྣམ་འགྲེལ་རང་དོན་ལེའུ་ལས། ཕོྱགས་ཆོས་དེ་ཆས་ཁྱབ་པ་ཡི། །གཏན་ཚིགས་དེ་ནི་རྣམ་གསུམ་ཉིད། ། 

མེད་ན་མི་འབྱུང་ངེས་ཕྱིར་རོ། །གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དེ་ལས་གཞན། །ཞེས་གསུངས། རྗེས་དཔག་གི་རྟེན་

གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ༡) མཚན་ཉིད་བཤད་པ། ༢) དབྱེ་བ་བཤད་པ། ༣) རྟགས་དཔེ་

ཕྱོགས་གསུམ་གྱི་སྐྱོན་བཤད་པའ།ོ །

དང་པོ། རྟགས་སུ་བཀོད་པ། རྟགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། གཞི་ལ་སྦྱར་ན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་

བཀོད་པ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། བདག་མེད་ཡིན་ན། སྤྱིར་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་དང་། བྱེ་

བྲག་ཏུ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀྱང་། དེ་ཡིན་ན་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་

སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ཡིན་ན། བྱས་པ་དང་གཅིག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེས་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་རིགས་སྒྲེས། 

གཉིས་པ། རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ་དང་། དགག་རྟགས་ཡང་

དག་བཤད་པའ།ོ །དང་པོ། སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་གང་ཞིག དེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་གཟུང་བྱ་ཡིན་ན་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དེ་དང་། དེ་ལ་དབྱེ་ན། དེ་སྒྲུབ་

ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་ཡོད། (རང་བཞིན་གྱི་ཚུལ་

གསུམ་ཡིན་པ།) རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དང་། གཞི་ལ་བཀར་ན། (བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་གཟུང་བྱ་ཡིན་ན། བྱས་པ་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་པས་

ཁྱབ་པ་གང་ཞིག བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་དེ། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད།)  བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་

བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ནི། དཔེར་ན། སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་པ་ཡིན་ཏེ། བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཀོད་

པའི་ཚེ། བྱས་པ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །                                                                      

སྤྱིར་རྟགས་ཡང་དག་དང་། ཁྱད་པར་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་

པ་ཤེས་པར་བྱེད་པའི་སྐབས་འདིར། ཐོག་མར་ངེས་དགོས་པ་འགའ་ཞིག་གཤམ་གསལ་རེའུ་མིག་ནང་དུ་

དགོད་པར་བྱའ།ོ །
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ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་

མཚན་ཉིད།

རང་ཉིད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོྱགས་

ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས། རང་

ཉིད་སྒྲའི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་

པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པ།

སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་པ་ཡིན་ཏེ། 

བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་

པའི་ཚེ། བྱས་པ་ལྟ་བུ། ཕྱོགས་ནི། སྒྲ་

དང། བྱས་པ་ནི། དེའི་ཆོས་ཡིན།

རྗེས་ཁྱབ་ཀྱི་

མཚན་ཉིད།

རང་ཉིད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྟགས་

ཚུལ་གཉིས་པར་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས། 

རང་ཉིད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་

ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ།

དཔེར་ན། བྱས་པ་སྟེ། བྱས་རྟགས་

ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་

ཁྱབ་ཡིན་ན། བྱས་པ་དང་གཅིག་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ། །

ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་

མཚན་ཉིད།

རང་ཉིད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྟགས་

ཚུལ་གསུམ་པར་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས། 

རང་ཉིད་སྒྲ་མི ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི ་མི ་

མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་

ངེས་པ།

དཔེར་ན། བྱས་པ་ལྟ་བུ། བྱས་རྟགས་

ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་

ཁྱབ་ཡིན་ན། བྱས་པ་དང་གཅིག་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ། །

བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་

མཚན་ཉིད།

བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

སྒྲུབ་ཚུལ་ལྟར་མི་རྟག་པས་མི་སྟོང་བ་དེའ།ོ།

ཀ་བ་དང་། བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བྱས་རྟགས་

ཀྱི་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་

ཕྱོགས་ཡིན་ནོ། །

བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་

ཀྱི་མཚན་ཉིད།

བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

སྒྲུབ་ཚུལ་ལྟར་མི་རྟག་པས་སྟོང་བ།

རྟག་པ་སོགས་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་

ཐམས་ཅད་ཡིན་ནོ། །

བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་

མི ་ རྟག ་པར ་སྒྲུབ ་

པའི་མཐུན་དཔེ་ཡང་

དག

བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

མཐུན་དཔེར་བཟུང་བ་ཡང་ཡིན། དེ་སྒྲུབ་

ཀྱི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་

དང་ལྡན་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་

པར་དམིགས་པ།

འདི་ལྟར། སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་

སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། 

བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་བཀོད་པའི་

ཚེ་ན། བུམ་པ་ལྟ་བུ།
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བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་

མི ་ རྟག ་པར ་སྒྲུབ ་

པའི་མི ་མཐུན་དཔེ་

ཡང་དག

བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རྟགས་ཆོས་གཉིས་དང་མི་ལྡན་པའི་མི་

མཐུན་དཔེར་བཟུང་བ་ཡང་ཡིན། དེ་སྒྲུབ་

ཀྱི་མི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་གི་མཚན་

ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་

མཐུན་པར་དམིགས་པ།

སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་

པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། འདུས་མ་

བྱས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་བཞིན་ཞེས་

བཀོད་པའི་ཚེ་ན། འདུས་མ་བྱས་

ཀྱི་ནམ་འཁའ་ལྟ་བུ།

གསུམ་པ། རྟགས་ཡང་དག་ལ་སྒྲུབ་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་

དང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས།  

༡) དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་གཟུང་བྱ་ཡིན་ན། མཚོན་བྱ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་གང་ཞིག  དེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡང་ཡིན་པ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དང་།  དཔེར་ན། 

སྒྲ་སྐད་ཅིག་མར་གྲུབ་ཟིན་མ་བརྗེད། བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་རྒོལ་བའི་

ངོར། བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

༢) དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་གཟུང་བྱ་ཡིན་ན། མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་གང་ཞིག དེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡང་ཡིན་པ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། སྒྲ་སྐད་

ཅིག་མར་མ་ངེས་པའི་གང་ཟག་གི་ངོར། བྱས་པ་སྒྲ་སྐད་ཅིག་མར་སྒྲུབ་པའི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ནོ། །

སྒྲ་ཆོས་ཅན།   མི་རྟག་སྟེ།  བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ།

 སྒྲ།  དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་མེད་དང་།                                                          

 མི་རྟག་པ།  དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཡིན།                                                 

 བྱས་པ།  དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཞིང་།                      

གཞན་ཡང་། སྒྲ་མི་རྟག་པ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་། སྒྲ་རྟག་སྟོང་། ཤུགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན། 

སྒྲ་རྟག་པ།  དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱ་ཡིན་པ་སོགས་མཁྱེན་དགོས།

(སྒྲ། བྱས་པ་ཡིན་པ་ཤེས་ནས། སྒྲ། མི་རྟག་པ་ཡིན་ནམ་མིན། ཕལ་ཆེར་མི་རྟག་གོ་སྙམ་པའི་གང་ཟག་གི་

ངོར། སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། བུམ་པ་བཞིན། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་གང་ཟག་དེའི་ངོར་

བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན།) བུམ་པ། དཔེར་འཇོག་དོན་ནི། བུམ་པ་མི་རྟག་པར་ཤེས་

ཟིན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས།  སྐབས་འདིར་དཔེར་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། །
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འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

རྣམ་འགྲེལ་ལས། རྒྱུ་ལ་རང་བཞིན་ཇི་སྙེད་ཅིག །མེད་ན་མི་འབྱུང་འབྲས་བུ་ནི། །གཏན་ཚིགས། ཞེས་

སོགས་གསུངས།  དེ་ཡང་རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་གྱི་གསུང། རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད་ལས། རྟགས་

ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་དགག་སྒྲུབ་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། སྒྲུབ་པ་གོ་བར་བྱེད་པ་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་། ངོ་བོ་ཐ་དད་

དང། ཐ་མི་དད་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་དང་པོ་ནི། འབྲས་བུའི་རྟགས་སོ་ཞེས་དང་། འབྲས་བུ་དེ་ཡོད་ན། དུས་ནམ་

ཡང་རྒྱུ་དེ་ལས་སྐྱེ་བར་མཐོང་ལ། རྒྱུ་དེ་སྔོན་དུ་མ་སོང་ན་ཡུལ་དུས་འགར་ཡང་འབྲས་བུ་དེ་མ་མཐོང་བའི་རྒྱུ་

འབྲས་ཀྱི་རིགས་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ངེས་པ་དེ་ཉིད་གོ་བྱ་གོ་བྱེད་ཡིན་པས་ཞེས་སོགས་ལས་འཕྲོས། 

(འབྲས་བུའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ། འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད།) གཞི་ལ་བཀར་ན། དུ་བའི་

རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་གཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། དུ་བའི་རྒྱུ་

ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་སྲིད་པ་གང་ཞིག དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་

ཡིན་པ་དེ། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད།

འདི་ལ་དབྱེ་བ་ལྔ། དེ་དག་སོ་སོའ་ིམཚན་གཞི།

༡། རྒྱུ་དངོས་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་

རྟགས་ཡང་དག

དཔེར་ན། དུ་ལྡན་ལ་ལ་ཆོས་ཅན། མེ་ཡོད་དེ། དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་

པའི་ཚེ་ན། དུ་བ་ལྟ་བུ།

༢། རྒྱུ་སྔོན་སོང་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་

རྟགས་ཡང་དག

བར་སྣང་གི་དུ་བ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུ་མེ་སྔ་མ་སྔོན་དུ་སོང་སྟེ། དུ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན། དུ་བ་ལྟ་བུ།

༣། རྒྱུ་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་

རྟགས་ཡང་དག

གཟུགས་འཛིན་དབང་སྔོན་ཆོས་ཅན། རང་གི་བདག་རྐྱེན་དང་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་

ལས་གཞན་པའི་རང་གི་རྐྱེན་ཡོད་དེ།  རང་གི་བདག་རྐྱེན་དང་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་

ཚང་བ་ཙམ་གྱིས་མི་སྐྱེ་ཞིང། རེས་འགའ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན། 

རེས་འགའ་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུ།

༤། རྒྱུ་རང་ལྡོག་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་

རྟགས་ཡང་དག

ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུ་དང་བཅས་ཏེ། རེས་འགའ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར། 

ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན། རེས་འགའ་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུའ།ོ །

༤། རྒྱུ་ཆོས་རྗེས་དཔག་གི་

འབྲས་རྟགས་ཡང་དག

ཁ་ནང་བུ་རམ་གོང་བུའི་སྟེང་ན་ཆོས་ཅན། བུ་རོ་སྔ་མས་བུར་གཟུགས་ད་ལྟ་བ་

བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་དེ། བུར་རོ་ད་ལྟ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་

ན། བུར་རོ་ད་ལྟ་བ་ལྟ་བུའ།ོ །
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སྤྱིར་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཅེས་པ། དཔེར་ན། དུ་ལྡན་ལ་ལ་ཆོས་ཅན། མེ་ཡོད་དེ། དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། 

ཞེས་པའི་རྟགས་འདི་ལ་མཚོན་ན། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་མེ་དེའི་འབྲས་བུ་དུ་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་བཞིན་ནོ། ། 

འབྲས་རྟགས་ལ་དཔེའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་དང་། དོན་གྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་ལས། དོན་གྱི་འབྲས་

རྟགས་ནི། བྱང་སེམས་སོྦྱར་ལམ་དོྲད་ལ་གནས་པའི་སེམས་པ་དབང་རོྣན་ཆོས་ཅན། ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་

པོ་ལྡན་ཏེ། སེམས་ཅན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་བའི་ཚེ་ལུས་ཀྱི་བ་སྤུ་ལྡང་བ་དང་མིག་ནས་མཆི་མ་ཐོན་པ་སོགས་

ལུས་ངག་གི་ཐ་སྙད་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་མདོ་ལས། དུ་བ་ལས་ནི་མེ་ཤེས་དང་། །ཆུ་སྐྱར་ལས་

ནི་ཆུ་ཤེས་ལྟར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བོླ་ལྡན་གྱི། །རིགས་ནི་ཚད་མ་དག་ལས་ཤེས། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །

མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག

ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་

གཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། དགག་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་སྲིད་པ་དེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་

ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དབྱེ་ན།  ༡) མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་

ཡང་དག་དང་། ༢) སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་ཡོད།  

མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ། 

མདུན་གྱི་གཞི་འདིར་ཆོས་ཅན། ཤ་ཟ་ལ་ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་ཤ་ཟ་ཡོད་ངེས་ཀྱི་

བཅད་ཤེས་དོན་མཐུན་མི་འཇུག་པར་སྒྲུབ་པའི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག རང་ཉིད་ཀྱི་རྟགས་

ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་ཡོད། རང་ཉིད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་

སུ་བཏགས་པའི་དོན། རང་ཉིད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྱི་སྟེང་དུ་རང་ཉིད་དེ་སྒྲུབ་པ་

ལ་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་ཚད་མ་ལ་བལྟར་མི་རུང་བ་དེ། རང་ཉིད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་སྣང་བ་མ་

དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དབྱེ་ན་གཉིས། མི་སྣང་བའི་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་དང། མི་སྣང་བའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག

དང་པོ། མི་སྣང་བའི་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་

པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཀྱང་ཡིན་མེད་དགག་ཀྱང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་དེ་ལྟ་བུའ།ོ །
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དབྱེ་བ། མཚན་གཞི།

རྒྱུ ་མི ་སྣང་བ་མ་

ད མི ག ས ་ པ འི ་

རྟགས་ཡང་དག

མདུན་གྱི་གཞི་འདིར་ཆོས་ཅན། ཤ་ཟ་ལ་ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་

གིས་ཤ་ཟ་ཡོད་ངེས་ཀྱི་བཅད་ཤེས་དོན་མཐུན་མི་འཇུག་སྟེ། ཤ་ཟ་ལ་ཤ་ཟ་བསྐལ་

དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་

པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུ།

ཁྱབ་བྱེད་མི་སྣང་

བ ་ མ ་ ད མི ག ས ་

པའི ་རྟགས་ཡང་

དག

མདུན་གྱི་གཞི་འདིར་ཆོས་ཅན། ཤ་ཟ་ལ་ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་

གིས་ཤ་ཟ་ཡོད་ཅེས་དམ་བཅའ་མི་རིགས་ཏེ། ཤ་ཟ་ལ་ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་

བའི་གང་ཟག་གིས་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་

བུ།

གཉིས་པ་མི་སྣང་བའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། (མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་

པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཀྱང་ཡིན། མ་ཡིན་དགག་དང་སྒྲུབ་པ་གང་རུང་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ།) དཔེར་ན། 

མདུན་གྱི་གཞི་འདིར་ཆོས་ཅན། ཤ་ཟ་ལ་ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་ཤ་ཟ་ཡོད་ངེས་ཀྱི་བཅད་

ཤེས་དོན་མཐུན་མི་འཇུག་སྟེ། ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་ཡོད་པ་ལྟ་བུ།

སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་

ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དང་། དེ་ལ་དབྱེ་ན།  ༡། སྣང་རུང་གི་འབྲེལ་ཡུལ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་

དང།  ༢། སྣང་རུང་གི་འགལ་དམིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས། 

(དང་པོ་སྣང་རུང་གི་འབྲེལ་ཡུལ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་དབྱེ་བ་སོགས་གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་ནང་དགོད་པར་བྱའ།ོ།)  

༡། སྣང་རུང་གི་ཁྱབ་

བྱེད་མ་དམིགས་པ།

དཔེར་ན། ཤིང་མེད་པའི་བྲག་རྫོང་ན་ཆོས་ཅན། ཤ་པ་མེད་དེ། ཤིང་མེད་

པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་ཤིང་མེད་པ་དེ་ལྟ་བུ།

༢། སྣང་རུང་གི་རྒྱུ་མ་

དམིགས་པ།

དཔེར་ན། མེ་མེད་མཚན་མོའ་ིརྒྱ་མཚོ་ན་ཆོས་ཅན། དུ་བ་མེད་དེ། མེ་

མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་མེ་མེད་པ་ལྟ་བུ།
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༣། སྣང་རུང་གི་རང་

བཞིན་མ་དམིགས་པ།

དཔེར་ན། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ས་ཕྱོགས་ན་ཆོས་ཅན། 

བུམ་པ་མེད་དེ། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ལྟ་བུ།

༤། སྣང་རུང་གི་དངོས་

འབྲས་མ་དམིགས་པ།

དཔེར་ན། དུ་བས་དབེན་པའི་རྡོ་ར་བླ་གབ་མེད་པ་ན་ཆོས་ཅན། དུ་

བའི་དངོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་མེད་དེ། དུ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། ལྟ་བུ།

གཉིས་པ།  སྣང་རུང་འགལ་དམིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྣང་རུང་མ་

དམིགས་པའི་ཚུལ་གསུམ་དང་མ་ཡིན་དགག་དང་སྒྲུབ་པ་གང་རུང་གི་གཞི་མཐུན། དེ་ལ་དབྱེ་ན།  ༡། ལྷན་ཅིག་

མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་དམིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་དང་།  ༢། ཕན་ཚུན་སྤང་འགལ་ལ་བརྟེན་

པའི་འགལ་དམིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་སོ། །

ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་དམིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། དེ་སྒྲུབ་

ཀྱི་འགལ་དམིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཀྱང་ཡིན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་དངོས་པོ་དང་

རྫས་ཐ་དད་ཀྱང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་དང་། དེ་ལ་དབྱེ་ན། ༡། བེམ་པོར་གྱུར་པའི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་

ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་དམིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། ༢། ཤེས་པར་གྱུར་པའི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་

བརྟེན་པའི་འགལ་དམིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་དང་།  ༣། སྲོག་ཆགས་སུ་གྱུར་པའི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་

ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་དམིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་དང་གསུམ་ཡོད།

དང་པོ། བེམ་པོར་གྱུར་པའི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་དམིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ནི།

དབྱེ་བ། དཔེ་མཚོན།

རྒྱུ་འགལ་

དམིགས།

དཔེར་ན། ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་མེ་ཆོས་ཅན། གྲང་འབྲས་སྤུ་ལོང་བྱེད་དང་གནོད་མེད་

དུ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་གནས་ཏེ། མེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུ།

ཁྱབ་བྱེད་འགལ་

དམིགས།

ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་མེ་ཆོས་ཅན། ཁ་བའི་རེག་པ་དང་གནོད་མེད་དུ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་

གནས་ཏེ། མེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུ།
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རང་བཞིན་

འགལ་དམིགས།

ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་མེ་ཆོས་ཅན། གྲང་རེག་དང་གནོད་མེད་དུ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་གནས་

ཏེ། མེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུ།

འགལ་འབྲས་

འགལ་དམིགས།

ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་བ་ཆོས་ཅན། གྲང་རེག་དང་གནོད་མེད་དུ་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་མི་གནས་ཏེ། དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་

དེ་ལྟ་བུ།

འབྲས་བུ་འགལ་

དམིགས།

ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་མེ་ཆོས་ཅན། གྲང་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་དང་གནོད་མེད་དུ་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་མི་གནས་ཏེ།    མེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུ།

རྒྱུ་དང་འགལ་

བའི་འབྲས་བུ་

དམིགས་པ།

ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་བ་ཆོས་ཅན། གྲང་འབྲས་སྤུ་ལོང་བྱེད་དང་

གནོད་མེད་དུ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་གནས་ཏེ། དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུ།

     

གཉིས་པ། ཤེས་པར་གྱུར་པའི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་དམིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་

དག་ནི། དཔེར་ན། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་གྱི་དངོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་ཉན་ཐོས་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་

ལམ་ཆོས་ཅན། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དང་གནོད་མེད་དུ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་གནས་ཏེ། གང་ཟག་བདག་འཛིན་

གྱི་དངོས་གཉེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུ།

གསུམ་པ།  སྲོག་ཆགས་སུ་གྱུར་པའི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་དམིགས་ཀྱི་རྟགས་

ཡང་དག་ནི། དཔེར་ན། ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱ་རོག་ཆོས་ཅན། འུག་པ་དང་གནོད་མེད་དུ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་གནས་ཏེ། 

བྱ་རོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུ།

ཕན་ཚུན་སྤང་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་དམིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

འགལ་དམིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཀྱང་ཡིན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་དངོས་པོ་དང་རྫས་

ཐ་དད་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ། དཔེར་ན། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། སླར་ཡང་སྐྱེ་བ་དོན་མེད་དེ། ཡོད་

པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུའ།ོ །མདོ་ལས། ཚད་མ་རྣམས་ནི་མི་འཇུག་པ། །མེད་ལ་མི་འཇུག་འབྲས་

བུ་ཅན། །གཏན་ཚིགས་བྱེ་བྲག་ལ་བལྟོས་ནས། །འགའ་ཞིག་མེད་ཤེས་འབྲས་བུ་ཅན། །ཞེས་གསུངས།
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དང་པོ། ཡིད་ཆེས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག

 དཔྱད་གསུམ་གྱིས་དག་པའི་ལུང་གི་རྟགས་ཀྱིས། སྦྱིན་པས་ལོངས་སྤྱོད་ཁྲིམས་ཀྱིས་བདེ། །ཞེས་པའི་

ལུང་རང་གི་བསྟན་བྱའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ན་ཤིན་ཏུ་ལྐོག་གྱུར་ཡིན་པས་

ཁྱབ་པ་གང་ཞིག དེའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་འདྲའི་ལུང་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ། དཔེར་ན། སྦྱིན་པས་

ལོངས་སྤྱོད་ཁྲིམས་ཀྱིས་བདེ་ཞེས་པའི་ལུང་ཆོས་ཅན། རང་གི་བསྟན་བྱའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔྱད་

གསུམ་དག་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུ།

གཉིས་པ། གྲགས་རྟགས་ཡང་དག

མཚན་ཉིད་ནི། རྟོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པའི་རྟགས་ཀྱིས། རི་བོང་ཅན་ལ་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒྲས་བརྗོད་རུང་དུ་

སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ན། སྒྲ་བྱུང་གྲགས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་གང་ཞིག དེའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་

སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ། དཔེར་ན། རི་བོང་ཅན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒྲས་བརྗོད་རུང་ཡིན་ཏེ། 

རྟོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུ།

གསུམ་པ། དངོས་སྟོབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག

གཞི་ལ་སྦྱར་ཏེ་མཚན་ཉིད་ནི། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ན། 

ཅུང་ཟད་ལྐོག་གྱུར་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་གང་ཞིག དེའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ། དཔེར་ན། 

སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་པ་ཡིན་ཏེ། བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། བུམ་པ་བཞིན། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་

བུ།

རྟགས་ཡང་དག་དང་། སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ། ༡) གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། སྒྲ་ཆོས་

ཅན། མི་རྟག་སྟེ་བྱས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ༢) སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། 

རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ། རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ། དགག་རྟགས་

ཡང་དག་ཆོས་ཅན། ༣) གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། རྟགས་ལྟར་སྣང་ཆོས་ཅན།



86 རིགས་ལམ་སྦྱོང་དེབ། 

དེ་བཞིན། རྟགས་ཡང་དག་དང་། དགག་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ། ༡) གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་

ནི། སྒྲ་ཆོས་ཅན། རྟག་པས་སྟོང་སྟེ། བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་བྱས་པ་ལྟ་བུ། ༢) དགག་རྟགས་

ཡང་དག་ཡིན་ན།  རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ། རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་

མ་ཁྱབ། སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། ༣) གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། རི་བོང་རྭ་ཆོས་ཅན།

སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་དང་། འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ། ༡) གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། དུ་

ལྡན་ལ་ལ་ཆོས་ཅན། མེ་ཡོད་དེ། དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དུ་བ་ཆོས་ཅན། ༢) འབྲས་རྟགས་

ཡང་དག་ཡིན་ན། སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཁྱབ། སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་

ཡིན་པས་མ་ཁྱབ། སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་བྱས་པ་ཆོས་ཅན།    

༣) གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དགག་རྟགས་ལྟར་སྣང་ཆོས་ཅན།

  

  མཚོན་བྱ།   མཚན་ཉིད།

 

      ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ།  དག་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་སྐུ།

      ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ།  ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་གཟིགས་པ་མཐར་ཐུག་

       པའི་ཡེ་ཤེས།

      ལོངས་སྐུ།   ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག

      སྤྲུལ་སྐུ།   ངེས་པ་ལྔ་དང་མི་ལྡན་པའི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག

ངེས་པ་ལྔ་ནི།  ༡། སྐུ་ངེས་པ། ༢། དུས་ངེས་པ། ༣། འཁོར་ངེས་པ། ༤། གནས་ངེས་པ། ༥། ཆོས་ངེས་པའ།ོ །

                        

རང་དོན་

ཆོས་སྐུ།

གཞན་དོན་

གཟུགས་སྐུ།


