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

ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེའི་ཁྱད་པར་རྩོད་ཚུལ།

སུམ་ཅུ་པ་དང་། བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་གཞུང་གཉིས་ལ་མུ་བཞི་ཡོད། དང་པོ། གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (ཐུ་མིས་

མཛད་པའི་ལུང་སྟོན་པ་སུམ་ཅུ་པ་ཆོས་ཅན།) གཉིས་པ། སུམ་ཅུ་པ་ཡིན་ལ། བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་གཞུང་མ་ཡིན་པའི་མུ་

ནི། (སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་མཛད་པའི་སུམ་ཅུ་པ་ཞེས་པའི་ནང་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་དེ་ཆོས་ཅན།) གསུམ་པ། 

བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་གཞུང་ཡིན་ལ། སུམ་ཅུ་པ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རོྡ་རྗེས་མཛད་པའི། རྟགས་

ཀྱི་འཇུག་པའི་སྙིང་པོ་དཀའ་གནད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཆོས་ཅན།) བཞི་པ། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (ཤེས་

རབ་སྙིང་པོའ་ིམདོ་ཆོས་ཅན།)

ཕྲད་དང་། རྣམ་དབྱེ་གཉིས་ལ་མུ་བཞི།  ༡། གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (ལ་དོན་གྱི་ཕྲད་བདུན་པོ་ཆོས་

ཅན།)  ༢། ཕྲད་ཡིན་ལ། རྣམ་དབྱེ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (ཚིག་ཕྲད་རྐྱང་པ་ཞིང་སོགས་བཅོ་ལྔ་པོ་ཆོས་ཅན།)  

༣། རྣམ་དབྱེ་ཡིན་ལ། ཕྲད་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (རྣམ་དབྱེ་དང་པོ་ཆོས་ཅན།)  ༤། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། 

(ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན།)

ལ་དོན་གྱི་ཕྲད་དང་། རྣམ་དབྱེ་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ།  ༡། གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (སུ་ར་རུ་ཏུ་ན་ལ་དུ་

རྣམས་ཆོས་ཅན།) ༢། ལ་དོན་གྱི་ཕྲད་ཡིན་ན། རྣམ་དབྱེ་ཡིན་པས་ཁྱབ།  རྣམ་དབྱེ་ཡིན་ན་ལ་དོན་གྱི་ཕྲད་ཡིན་

པས་མ་ཁྱབ། (རྣམ་དབྱེ་དང་པོ་ངོ་བོ་ཙམ་སྟོན་པ་ཆོས་ཅན།) ༣། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (སུམ་རྟགས་ཀྱི་རྩ་

བ་ཆོས་ཅན།)

དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆོས་ཅན།

                        བསླབ་པ་ཀུན་གྱི་གཞི་འཛིན་ཅིང། །

                        རིག་བྱེད་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ། །

                        མིང་ཚིག་བརྗོད་པ་ཀུན་གྱི་གཞི། །

                        ཡི་གེའི་སྦྱོར་བ་བཤད་པར་བྱ། །
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ཞེས་པའི་གཞུང་འདི་ཡི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་བསྟན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

(རྟགས་མ་གྲུབ།) བསྟན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། (འདོད།) མ་ཡིན་པར་ཐལ་དང་པོ་ཡི་གེའི་མཚན་ཉིད་གཞག་

རྒྱུ་མེད་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ།) གཞག་རྒྱུ་ཡོད་པར་ཐལ། (འདོད།) ཞོག (ཡོད་པར་འདོད། མིང་ཚིག་གཉིས་

ཀྱི་རྩོམ་གཞིར་གྱུར་པའི་སྐད་ཀྱི་གདངས་ཆོས་ཅན) མིང་ཚིག་གཉིས་ཀྱི་རྩོམ་གཞིར་གྱུར་པའི་སྐད་ཀྱི་གདངས་

ཆོས་ཅན། ཡི་གེའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། (འདོད།) ཡི་གེ་ལ་དབྱེ་བ་གཞག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་

གྲུབ།) ཡོད་པར་ཐལ། (འདོད།) ཞོག (ཡོད་པར་འདོད། དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་གཉིས་ཆོས་ཅན།) དེ་གཉིས་

ཆོས་ཅན། ཡི་གེའི་དབྱེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། (འདོད།) དབྱངས་གི་མཚན་ཉིད་གཞག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་

གྲུབ།) གཞག་རྒྱུ་ཡོད་པར་ཐལ། (འདོད།) ཞོག (ཡོད་པར་འདོད། རང་གྲོགས་གསལ་བྱེད་དང་སྦྱར་ནས་རང་གི་

བརྗོད་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཡི་གེ་ཆོས་ཅན།) དེ་ཆོས་ཅན་དབྱངས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། (འདོད།) 

གསལ་བྱེད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་གཞག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ།) གཞག་རྒྱུ་ཡོད་པར་ཐལ། (འདོད།) ཞོག 

(ཡོད་པར་འདོད། རང་གྲོགས་དབྱངས་དང་སྦྱར་ནས་རང་གི་བཇོད་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཡི་གེ་ཆོས་ཅན།) 

དེ་ཆོས་ཅན་གསལ་བྱེད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། (འདོད།) ད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དབྱངས་དང་། གསལ་

བྱེད་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ། མུ་བཞི། འགལ་བ། དོན་གཅིག་གི་སྒོ་ནས་ཁྱད་པར་གཞག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་

མ་གྲུབ།) གཞག་རྒྱུ་ཡོད་པར་ཐལ། (འདོད།) ཞོག (དེ་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་པ་འདོད།) འགལ་བ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་གཉིས་ཀྱི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ།) ཡོད་པར་ཐལ། ཨ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་

མ་གྲུབ།) ཡིན་པར་ཐལ། ཨ་དེ། དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ།) ག་རེ་མ་

ཡིན། (དབྱངས་མ་ཡིན་ཟེར་ན།) དབྱངས་ཡིན་པར་ཐལ། ཡི་གེ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གཉིས། །ཨཱ་ལི་གསལ་བྱེད་ཨི་སོགས་

བཞི། ཞེས་པས་ཨ་དེ་དབྱངས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ།) འཁོར་གསུམ། དགོས་པར་ཐལ་

དེ་ལྟར་དགོས་པ་དེ་ཡང་། དཔལ་ཁང་ལོ་ཙཱ་བའི་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ།) ཡིན་པར་ཐལ། 

དེ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་དག་ཡིག་ངག་སྒྲོན་ལས། དབྱངས་ལྔ་ཡ་ར་ལ་ཝའི་འདོགས་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

དེར་མ་ཟད་མཁས་པའི་དབང་པོ་ས་སྐྱ་པནྜི་ཏས། དབྱངས་རྣམས་ནི་ལྔའ།ོ །གསལ་བྱེད་རྣམས་ནི་ཉི་ཤ ་རྩ་དགུའ།ོ 

།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ད་དུང་གསེར་ཏོག་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག་ལས། བོད་ཀྱི་དབྱངས་ཡིག་ལ་ལྔ་ཡོད་པར་འདོད་

དགོས་སོ། །ཞེས་དང་། དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེས་དེ་ཕྱིར་དབྱངས་ལྔ་བཞེད་པ་བདེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

(མ་ཁྱབ།) འ་ོན། ཨ་ཆོས་ཅན་དབྱངས་ཡིན་པར་ཐལ། (འདོད་ཟེར་ན།) ཚ་འ་ོཚ། 

ཨ་ཆོས་ཅན། དབྱངས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གསལ་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ།) གསལ་བྱེད་ཡིན་

པར་ཐལ། གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ་ཟེར་ན།) འ་ོན་ཨ་ཆོས་ཅན། གསལ་བྱེད་མ་
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ཡིན་པར་ཐལ། (འདོད།) འཁོར་གསུམ། ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་ཡིན་པ་དེ་ཡང་། མཁས་དབང་ཚེ་རྟན་ཞབས་

དྲུང་གི་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ།) ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཐོན་མིའི་ཞལ་ལུང་

ལས། འདིར་བོད་རང་ལ་མཁོ་བའི་ཡི་གེ་མང་མི་དགོས། ཉུང་ན་མི་འདུ་བའི་དབྱངས་བཞི་དང་། གསལ་བྱེད་

སུམ་ཅུའི་གྲངས་ངེས་མཛད་ནས་དབྱེ་བསྡུ་བྱས་སོ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེར་མ་ཟད། ༸གོང་ས་རྒྱལ་དབང་

ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ིདགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ།) ཡིན་པར་ཐལ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་རྒྱལ་རབས་

རྫོགས་ལྡན་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་ལས། དབྱངས་བཞི་དང་། གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར། (མ་ཁྱབ།) ཨ་ཆོས་ཅན། གསལ་བྱེད་ཡིན་པ་ཐལ། (འདོད་ཟེར་ན།) ཚ་འ་ོཚ། 

རྣམ་དབྱེ་གཉིས་པ་དང་། བཞི་པའི་ཁྱད་པར་ལ་རྩོད་ཚུལ།

དྷཱིཿ  ཇི་ལྟར་ཆོས་ཅན། །རྣམ་དབྱེ་གཉིས་བཞི་བདུན་པ་དང་། །དེ་ཉིད་ཚེ་སྐབས་རྣམས་ལ་འཇུག་ཅེས་

པའི་སྐབས་སུ་ག་རེའི་རྣམ་གཞག་བསྟན་པ་ཡིན། (དེའི་སྐབས་སུ་ཡི་གེའི་རྣམ་དབྱེ་བཤད་པ་ཡིན་པར་འདོད།) 

དང་པོ་རྣམ་དབྱེ་ཞེས་པའི་གོ་དོན་ངོས་གཟུང་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ།) ངོས་གཟུང་རྒྱུ་ཡོད་པར་ཐལ། 

(འདོད།) ངོས་ཟུངས། (ཡོད་པར་འདོད། ཆོས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་མིང་ཚིག་དེ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་

སོ་སོར་འབྱེད་ནུས་པའི་སྒྲའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་ཚིག་ཕྲད་ཅིག་ལ་རྣམ་དབྱེ་ཟེར་བར་འདོད།)  ད་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་པོ་དེ་རེ་རེ་ནས་གཞག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ།) གཞག་རྒྱུ་ཡོད་པར་ཐལ། 

(འདོད།) ཞོག (ཡོད་པར་འདོད། རྣམ་དབྱེ་དང་པོ་ངོ་བོ་ཙམ་སྟོན་པ། རྣམ་དབྱེ་གཉིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བ། རྣམ་དབྱེ་

གསུམ་པ་བྱེད་སྒྲ། རྣམ་དབྱེ་བཞི་པ་དགོས་ཆེད། རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས། རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་འབྲེལ་སྒྲ། རྣམ་

དབྱེ་བདུན་པ་རྟེན་གནས། རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་པ་འབོད་སྒྲ་སྟེ། དེ་བརྒྱད་ཆོས་ཅན།) རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་པོ་དེ་ལྟར་

གཞག་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ། (འདོད།) ད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་དབྱེ་གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད་གཞག་རྒྱུ་མེད་པའི་

ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ།) གཞག་རྒྱུ་ཡོད་པར་ཐལ། (འདོད།) ཞོག (ཡོད་པར་འདོད། བྱ་བའི་ཡུལ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པ་

གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་ལ་དོན་ཅན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ཆོས་ཅན།) དེ་ཆོས་ཅན། རྣམ་དབྱེ་གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་

པར་ཐལ། (འདོད།) རྣམ་དབྱེ་བཞི་པའི་མཚན་ཉིད་ག་རེ་བཞག (ཡོད་པར་འདོད། བྱ་བ་དང་དགོས་པ་གཉིས་

ལས་དགོས་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་ལ་དོན་ཅན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ཆོས་ཅན།) དེ་ཆོས་ཅན་རྣམ་དབྱེ་བཞི་པའི་མཚན་

ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། (འདོད།) ད་མ་ཡིན་པ་ཐལ། གང་ལ་ཡོན་ཏན་མཆོག་མངའ་བའི། །དཀོན་མཆོག་དེ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །ཞེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལ་ཡིག་དེ་རྣམ་དབྱེ་བཞི་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ་ཟེར་ན།) དེ་ཆོས་
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ཅན་རྣམ་དབྱེ་བཞི་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བྱ་བ་དང་དགོས་པ་གཉིས་ལས་དགོས་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་ལ་དོན་ཅན་

གྱི་རྣམ་དབྱེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ་ཟེར་ན།) ཡིན་པར་ཐལ། བྱ་བའི་ཡུལ་དེའམ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་

ལས་ལ་ཕན་འདོགས་པར་འགྱུར་བའི་དོན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ་ཟེར་ན།) ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་པའི་ལ་ཡིག་དེས་དགོས་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ་ཟེར་ན།) སྟོན་པར་ཐལ། 

དེ་རྣམ་དབྱེ་བཞི་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ་ཟེར་ན།) འཁོར་གསུམ། ཡིན་པར་ཐལ་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་དེ་

ཡང་མཁས་དབང་པྲ་ཏིའི་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ།) ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་

སུམ་ཅུ་པའི་འགྲེལ་བ་ལས། ལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བཞི་པ་དགོས་ཆེད་ཀྱི་སྒྲའ་ོཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེར་མ་ཟད་རྗེ་

ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའ་ིདགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ།) ཡིན་པར་ཐལ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་ལེགས་

བཤད་གསེར་ཕྲེང་ལས། ལ་ནི་ཤིང་གི་ཆེད་དུ་ཆུ་འདྲེན་པ་ལ་ཆུ་འདྲེན་ཞེས་པ་ལྟར། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་ཕྱིར་དུ་ཕྱག་

འཚལ་བ་ལ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞེས་དགོས་ཆེད་ཀྱི་བཞི་པའ་ོཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། (མ་ཁྱབ།) དེ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ་ཞེས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། རྣམ་དབྱེ་བཞི་པ་དགོས་ཆེད་ཡིན་པར་ཐལ། (འདོད་ཟེར་ན།) ཚ་འ་ོཚ། 

(གོང་དུ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་པའི་ལ་ཡིག་དེ། རྣམ་དབྱེ་བཞི་པ་ཡིན་པར་འདོད་ཟེར་ན།) དེ་ཆོས་

ཅན་རྣམ་དབྱེ་བཞི་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་དབྱེ་གཉིས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ།) རྣམ་དབྱེ་གཉིས་

པ་ཡིན་པར་ཐལ། བྱ་བའི་ཡུལ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ།) སྟོན་པར་ཐལ། དེ་རྣམ་

དབྱེ་གཉིས་པའི་དཔེར་བརྗོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ།) འཁོར་གསུམ། ཡིན་པར་ཐལ་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་དེ་

ཡང་། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ།) ཡིན་པར་ཐལ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་

མཛད་པའི་སུམ་ཅུ་པའི་འགྲེལ་བ་ལས། ཕྱག་གི་ཡུལ་ལ་རྣམ་དབྱེ་གཉིས་པ་འཇུག་པ་ལས་འསོ་མེད་དོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སོགས་ཀྱི་རིགས་པ་རྩོད་ཚུལ་དང་།                                                               

མ་ཟད་སི་ཏུ་པན་ཆེན་སོགས་ཀྱིས། རྟར་རྩ་བྱིན་ལྟ་བུ་རྣམ་དབྱེ་བཞི་པའི་དཔེར་བརྗོད་དུ་བཞག་པ་

དང། རྣམ་དབྱེ་བཞི་པའི་མཚན་ཉིད་ལ། བྱ་བ་གང་ཞིག་གིས་བྱ་བའི་ཡུལ་དེའམ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ལ་

ཕན་འདོགས་པར་འགྱུར་བའི་དོན་ཅན་ཞེས་གསུངས་ན། རྟར་དུག་བྱིན་ཞེས་པ་འདི་རྣམ་དབྱེ་བཞི་པ་ཡིན་

པར་ཐལ། བྱ་བའི་ཡུལ་དེའམ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས་ཞེས་སོགས་ཀྱི་

རྩོད་ཚུལ་མཁྱེན་པ་གནང་དགོས་སོ། །
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བདེན་བཞིའི་རྣམ་བཞག

བདེན་

པ་བཞི།

སོ་སོའ་ིམཚན་

ཉིད།

བདེན་པ་བཞིའི་དབྱེ་བ། སོ་སོའ་ིམཚན་གཞི།

སྡུག་

བསྔལ་

བདེན་

པ།

རང་རྒྱུ་ཀུན་

འབྱུང་བདེན་པ་

ལས་བྱུང་བའི་

འཁོར་བས་བསྡུས་

པ།

༡ སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ། ཟག་བཅས་ཀྱི་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ།

༢ འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ། ཟག་བཅས་ཀྱི་ཚོར་བ་བདེ་བ།

༣ ཁྱབ་པ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ། ལས་ཉོན་གྱིས་འཕངས་པའི་ཕུང་པོ།

ཀུན་

འབྱུང་

བདེན་

པ།

རང་འབྲས་སྡུག་

བསྔལ་བདེན་

པ་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་

འཁོར་བས་བསྡུས་

པ།

༡ ལས་ཀྱི་ཀུན་འབྱུང་དང་།

མི་དང་འདོད་ལྷར་འཕེན་བྱེད་ཀྱི་འཁོར་བས་

བསྡུས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་དང། ངན་སོང་

དུ་འཕེན་བྱེད་ཀྱི་འཁོར་བས་བསྡུས་པའི་བསོད་

ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས། གཟུགས་གཟུགས་མེད་

དུ་འཕེན་བྱེད་ཀྱི་མི་གཡོ་བའི་ལས་དང་གསུམ་

མོ། །

༢ ཉནོ་མོངས་པའི་ཀུན་འབྱུང་། རྩ་ཉོན་དྲུག་དང་། ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤ ་བཅས་སོ། །

འགོག་

པའི་

བདེན་

པ།

རང་འཐོབ་བྱེད་

བར་ཆད་མེད་

ལམ་གྱི་ངོས་སྐལ་

གྱི་སྤང་བྱ་སྤངས་

པའི་བྲལ་བ།

ཉན་ཐོས་ཀྱི་འགོག་བདེན།
ཉན་ཐོས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྤང་བྱ་གང་

ཡང་རུང་བ་སྤངས་པའི་ཆ།

རང་རྒྱལ་གྱི་འགོག་བདེན།
རང་རྒྱལ་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྤང་བྱ་གང་

ཡང་རུང་བ་སྤངས་པའི་ཆ།

ཐེག་ཆེན་གྱི་འགོག་བདེན།
ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྤང་བྱ་གང་

ཡང་རུང་བ་སྤངས་པའི་ཆ།

ལམ་གྱི་

བདེན་

པ།

རང་གི་བྲལ་

འབྲས་འགོག་

བདེན་འཐོབ་

བྱེད་ཀྱི་རིགས་

སུ་གནས་པའི་

འཕགས་པའི་

མངོན་རྟོགས།

ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་བདེན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ། སྒོམ་ལམ།

རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་བདེན། རང་རྒྱལ་གྱི་མཐོང་ལམ། སྒོམ་ལམ།

ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་བདེན། ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ། སྒོམ་ལམ། 

མི་སློབ་ལམ།
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བདེན་པ་བཞི་སོ་སོའ་ིརྣམ་པ་མི་རྟག་སོགས་བཅུ་དྲུག

མི་རྟག་པ།  སྐད་ཅིག་རེ་རེ་བཞིན་སྐྱེ་ཞིང་འཇིག་པས་ན།……………མི་རྟག་པ་ཞེས་བཤད།

སྡུག་བསྔལ་བ།  སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱིས་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འཚེ་བར་བྱེད་པས་ན།…...སྡུག་བསྔལ་

བ་ཞེས་བྱའ།ོ།

སྟོང་པ།  རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡོད་ཀྱིས་སྟོང་པས་ན།…...................སྟོང་པ་ཞེས་བྱའ།ོ།

བདག་མེད་པ།  རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གྱི་བདག་ཏུ་མ་གྲུབ་པས་ན།......བདག་མེད་པ་ཅེས་

སོ།།

འདི་དག་ནི་ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ། གཙང་བ་དང་། བདེ་བ་དང་། རྟག་པ་དང་། བདག་ཏུ་

འཛིན་པའི་གཉེན་པོར་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ།།

 

ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའི་སྟེང་གི་རྣམ་པ་བཞི།

རྒྱུ།  ལས་ཉོན་གཉིས་ཀྱིས་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་དག་བསྐྱེད་པས་ན……རྒྱུ་ཞེས་བྱའ།ོ།

ཀུན་འབྱུང་།  སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གཞི་ཡིན་པས་ན། ……………….ཀུན་འབྱུང་

ཞེས་བྱའ།ོ།

རབ་སྐྱེ།  ཉནོ་མོངས་དྲག་པོས་སྡུག་བསྔལ་འཕྲལ་དུ་སྐྱེ་བས་ན།……………རབ་སྐྱེ་ཞེས་སོ།།

རྐྱེན།  སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཕུང་པོ་མངོན་པར་འགྲུབ་པའི་རྐྱེན་བྱེད་པས་ན།………རྐྱེན་ཞེས་

སོ།།

འདི་དག་གིས། སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་མེད་དང་། རྒྱུ་གཅིག་ཁོ་ན་དང་། བློའ་ིདབྱེ་བ་དང་། རང་བཞིན་རྟག་ལ་

གནས་སྐབས་མི་རྟག་གོ་ཞེས་པའི་གཉེན་པོར་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ།།

འགོག་བདེན་གྱི་སྟེང་གི་རྣམ་པ་བཞི།

འགོག་པ།  ཉནོ་མོངས་པ་དང་སྡིག་པའི་བྱ་བ་སྤངས་ནས་ཕྱིན་ཆད་མི་འབྱུང་བས་ན།……….

འགོག་པའ།ོ།

ཞི་བ།  སྡུག་བསྔལ་ཅི་ཡང་མི་འབྱུང་བས་ན།………………………ཞི་བ་ཞེས་བརྗོད་དོ།།
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གྱ་ནོམ་པ།  སླད་འཁོར་བར་སྐྱེ་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་མི་འགྱུར་བས་ན།.…གྱ་ནོམ་ཞེས་

སོ།།

ངེས་འབྱུང་།  འཁོར་བ་ལས་ཐར་ཏེ་མྱང་འདས་ཀྱི་གནས་ལ་བདེ་བར་ཕྱིན་པས་ན།…………..

ངེས་འབྱུང་ངོ་།།

འདི་དག་ནི། ཐར་བ་ཡེ་མེད་དུ་འཛིན་པ། ཟག་བཅས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ཐར་པར་འཛིན་པ། ཉནོ་

མོངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ཐར་པར་འཛིན་པ། ཉནོ་མོངས་ལན་ཅིག་སྤངས་ཀྱང་སླར་ལྡོག་པར་འཛིན་པ་

བཞིའི་གཉེན་པོར་གསུངས་སོ།།

ལམ་གྱི་བདེན་པའི་སྟེང་གི་རྣམ་པ་བཞི་ནི།

ལམ།   སོ་སྐྱེའི་ས་ནས་འཕགས་པའི་སར་འགྲོ་བའི་ལམ་ཡིན་པས་ན།…………ལམ་མོ།།

རིག་པ།  མ་རིག་པ་དང་ཉོན་མོངས་སྦྱོང་བའི་གཉེན་པོར་གྱུར་པས་ན།….…………རིག་པའ།ོ།

སྒྲུབ་པ།  སེམས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བས་ན།……………སྒྲུབ་པ་ཞེས་

པའ།ོ།

ངེས་འབྱིན།  འཁོར་བ་དང་བྲལ་ནས་མྱང་འདས་ཀྱི་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་བྱེད་པས་ན།…………

ངེས་འབྱིན་ནོ།།

འདི་དག་གིས། ཐར་ལམ་ཡེ་མེད་དུ་འཛིན་པ། བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཐར་ལམ་མ་ཡིན་པར་

འཛིན་པ། བསམ་གཏན་གྱི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ཐར་ལམ་དུ་འཛིན་པ། སྡུག་བསྔལ་གཏན་ཟད་དུ་བྱེད་པའི་

ལམ་མེད་པར་འཛིན་པ་བཞིའི་གཉེན་པོར་གསུངས་སོ།།

བདེན་བཞིའི་གོ་རིམ་ནི། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ནད་ནི་ཤེས་བྱ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་ནི་སྤང་བྱ་ལ། །བདེར་གནས་འཐོབ་

བྱ་སྨན་ནི་བསྟེན་པར་བྱ་བ་ལྟར། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་དེ་འགོག་པ་དང་དེ་བཞིན་ལམ། །ཤེས་བྱ་སྤང་བྱ་རིག་

པར་བྱ་ཞིང་བསྟེན་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པས་ན། དང་པོར་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་དང་། དེ་རྗེས་ཀུན་འབྱུང་

བདེན་པ། འགོག་བདེན། ལམ་གྱི་བདེན་པ་བཅས་གོ་རིམ་བཞིན་གསུངས་པ་དང་། མཛོད་ལས། དེ་དག་ཇི་ལྟར་

མངོན་རྟོགས་རིམ་ཞེས་ཀྱང་གསུངས་སོ། །

བདེན་པ་བཞིར་གྲངས་ངེས་ཏེ།  འཁོར་བར་འཇུག་པའི་རིམ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་བདེན་

པ་དང། འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་གཉིས་དང། འཁོར་བར་ལྡོག་པའི་རིམ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། རྒྱུ་ལམ་



96 རིགས་ལམ་སྦྱོང་དེབ། 

བདེན་དང་། དེའི་བྲལ་འབྲས་འགོག་བདེན་གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

བདེན་པ་ཞེས་པའི་སྒྲ་བཤད་ནི།  སྤྱིར་སྡུག་ཀུན་གཉིས་སྤང་བྱ་དང་། འགོག་ལམ་གཉིས་བླང་བྱར་གསུང་

རབ་ལས་བཀའ་བསྩལ་བ་དེ་བདེན་པས་ན་བདེན་པ་ཞེས་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་བདེན་པ་བཞིའི་གནས་ལུགས་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པས་ན་བདེན་གྱི། བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྟོགས་པ་དེ་

ལྟར་མ་ཡིན་པས་ན་འཕགས་པའི་བདེན་པ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མདོ་ལས། བྱིས་པ་ལག་མཐིལ་འདྲ་བ་ཡིས། 

།འདུ་བྱེད་སྡུག་བསྔལ་སྤུ་མི་རིག །འཕགས་པ་མིག་དང་འདྲ་བ་ཡིས། །དེ་ཡི་ཡིད་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་འབྱུང་། །ཞེས་

གསུངས་པས་སོ། །

མུ་གསུམ་མུ་བཞི།

༡། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ། དང་པོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། ཚོར་

བ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསྔལ་ཡིན་ན། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་

ཡིན་ན། སྡུག་བསྔལ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ། ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་ཆོས་ཅན། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། 

འགོག་བདེན་ཆོས་ཅན།

༢། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ། དང་པོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་

མུ་ནི། ལས་ཀྱི་ཀུན་འབྱུང་ཆོས་ཅན། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་ཡིན་ན། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། སྡུག་

བསྔལ་བདེན་པ་ཡིན་ན། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ། མ་དག་པའི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཆོས་ཅན། 

གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། ལམ་གྱི་བདེན་པ་ཆོས་ཅན། 

༣། འགོག་པ་དང་། འགོག་བདེན་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ། དང་པོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། ཐེག་ཆེན་

འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་འགོག་བདེན་ཆོས་ཅན། འགོག་བདེན་ཡིན་ན། འགོག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། འགོག་པ་

ཡིན་ན། འགོག་བདེན་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ། སོ་སོར་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་ཆོས་ཅན། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་

མུ་ནི། རྟག་པ་ཆོས་ཅན།

༤། ལམ་དང་། ལམ་བདེན་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ། དང་པོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་

ཆོས་ཅན། ལམ་བདེན་ཡིན་ན་ལམ་ཡིན་པས་ཁྱབ། ལམ་ཡིན་ན་ལམ་བདེན་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ། ཉན་ཐོས་ཚོགས་

ལམ་ཆོས་ཅན། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། མིག་གི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། 
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 རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག

ཐོག་མའི་མ་རིག་པ།  (མཚན་ཉིད་ནི།) རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་

རང་འབྲས་ཡང་སྲིད་ཕྱི་མ་འཕེན་བྱེད་ཀྱི་ལས་ཀུན་ནས་སློང་བྱེད་ཀྱི་མི་ཤེས་

པ་དེ་དང། (མཚན་གཞི་ནི།) བདག་མེད་པ་ལ་བདག་ཏུ་གྲུབ་པར་འཛིན་

པའི་སེམས་བྱུང་རྨོངས་པ་སྟེ། དཔེར་ན། རྒན་འཁོགས་མིག་ལོང་བ་བདེ་བའི་

གནས་སུ་འགྲོ་བར་འདོད་ཀྱང་དེར་སླེབས་མི་ཐུབ་ཅིང་མི་འདོད་པའི་གཡང་

སར་ལྷུང་བ་བཞིན། མ་རིག་པའི་དབང་གིས་ལས་ངན་བསགས་ནས་འཁོར་

བའི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་ཡང་མྱོང་བའི་རྒྱུ་བྱེད་དོ། །

གཉིས་པ་འདུ་བྱེད། (མཚན་ཉིད་ནི།) རྟེན་འབྲེལ་ཚར་གཅིག་ཏུ་གཏོགས་པའི་གསུམ་པ་རྣམ་ཤེས་

ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་དངོས་ཀྱི་རྐྱེན་བྱེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་ཡང་སྲིད་འཕེན་

བྱེད་ཀྱི་ལས་སུ་དམིགས་པ་དང་། (མཚན་གཞི་ནི།) ཐོག་མ་མ་རིག་པས་ཀུན་

ནས་བསླངས་ཏེ་སྲིད་པར་རང་དབང་མེད་པར་འཁོར་བྱེད་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་ཅི་རིགས་པས་སྒོ་ནས་བསགས་པའི་ལས་བཟང་ངན་རྣམས་ལ་བརྗོད། 

དཔེར་ན། འདི་ནི་རྫ་མཁན་དང་འདྲ་སྟེ། རྫ་མཁན་གྱིས་རྫ་སྣོད་ཆེ་ཆུང་བཟང་

ངན་སྣ་ཚོགས་བཟོ་བ་ལྟར་རོ། ། 

གསུམ་པ་རྣམ་ཤེས།   (མཚན་ཉིད་ནི།) རྟེན་འབྲེལ་ཚར་གཅིག་ཏུ་གཏོགས་པའི་ལས་ནུས་པ་མཐུ་

ཅན་དུ་མ་གྱུར་བའི་སྐབས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་རིག་གང་ཞིག རྣམ་སྨིན་

བསྐྱེད་མ་ཟིན་པའི་འཕེན་བྱེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་བསྒོ་གཞི་དང་། (མཚན་

གཞི་ནི།) འཁོར་བར་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་ལས་བསགས་ནས་ནུས་པ་མ་སྨིན་པར་ལས་

འཇོག་སའི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་དེ་ཡིན་ལ། འདི་ནི་དཔེར་ན། སྤྲེའུ་དང་འདྲ་སྟེ་

སྤྲེའུ་ནི་གནས་གཅིག་ཏུ་སྡོད་ཚུགས་མི་ཐུབ་ཅིང་མཆོང་རྒྱུག་ལ་སོགས་པའི་

བྱ་བྱེད་ཤིན་ཏུ་མང་བ་དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་ཤེས་འདི་ཡང་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་

གནས་མི་ཐུབ་པར་བྱ་བྱེད་འདྲ་མིན་ལ་གཡེང་བ་ཡིན་ནོ། ། 
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བཞི་པ་མིང་གཟུགས། (མཚན་ཉིད་ནི།) རྟེན་འབྲེལ་ཚར་གཅིག་ཏུ་གཏོགས་པའི་ལྔ་པ་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་སྔ་

རོལ་ཏུ་བྱུང་བའི་སྐྱེ་སྲིད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་རྣམ་མིན་གྱི་ཕུང་པོར་དམིགས་པ། 

(མཚན་གཞི་ནི།) དཔེར་ན། སྐབས་འདིའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ནི་གྲུ་དང་འདྲ་སྟེ། ཆུའི་ཚུ་

རོལ་ནས་ཕ་རོལ་དུ་འགྲོ་བའི་མི་རྣམས་གྲུར་ཞུགས་ཏེ་འགྲོ་བས་ཆུའི་ཕ་རོལ་ཏུ་

སླེབས་པ་ལྟར། ཚེ་འདི་ནས་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མར་འགྲོ་བའི་སྐབས་བར་སྲིད་པའི་ལུས་

ལེན་ཅིང་དེར་ཞུགས་ཏེ་འགྲོ་ནས་སྐྱེ་སྲིད་དུ་སླེབས་པ་བཞིན་ནོ། །

ལྔ་པ་སྐྱེ་མཆེད། (མཚན་ཉིད་ནི།) རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་ལྔ་བ་གང་

ཞིག རྟེན་འབྲེལ་ཚར་གཅིག་པའི་སྔོན་དུས་ཀྱི་སྲིད་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་རྣམ་

སྨིན་གྱི་ཕུང་པོར་དམིགས་པ། (མཚན་གཞི་ནི།) སྐྱེ་གནས་སུ་མིག་སོགས་སྐྱེ་

མཆེད་ཀྱི་དབང་པོ་གྲུབ་ཅིང་དབང་ཤེས་མ་གྲུབ་པའི་སྐབས་དེར་འཇོག དཔེར་

ན། ཁང་སྟོང་གྲུབ་ཡོད་ཀྱང་དེར་སྡོད་མཁན་མེད་པ་བཞིན་དུ། ལྔ་པ་སྐྱེ་མཆེད་

ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་རྟེན་མིག་དབང་སོགས་གྲུབ་ཟིན་ཀྱང་མིག་ཤེས་སོགས་མ་

གྲུབ་པས་ཁང་སྟོང་སྒོ་མང་ཅན་དང་འདྲའ།ོ །

དྲུག་པ་རེག་པ། (མཚན་ཉིད་ནི།) རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དྲུག་པ་གང་ཞིག ཡུལ་

དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་འདུས་ནས་ཡུལ་གྱི་འགྱུར་བ་སྤྱོད་པར་བྱེད་པའི་

སེམས་བྱུང་། (མཚན་གཞི་ནི།) ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་འཕྲད་པ་ལས་རེག་

བྱ་འཇམ་རྩུབ་སོགས་ལ་རེག་པའི་སྣང་བ་ཙམ་འཆར་ཀྱང་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་

འདྲེན་མི་ནུས་པའི་སྐབས་ལའ།ོ །དཔེར་ན། ཕྲུ་གུ་ཕོ་མོ་འ་ོབྱེད་པ་དང་འདྲ་སྟེ། 

ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་འཕྲད་པ་ཙམ་ལས་ཚོར་བའི་ཁྱད་པར་ཆེར་མྱོང་

མི་ཐུབ་ཀྱང་རིམ་པས་དགའ་བདེ་འདྲེན་པ་ལྟར་རོ། །    

བདུན་པ་ཚོར་བ། (མཚན་ཉིད་ནི།) རྟེན་འབྲེལ་ཡག་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བདུན་པ་གང་ཞིག 

སེམས་མྱོང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བྱེད་པའི་སེམས་བྱུང་། (མཚན་གཞི་ནི།) སྔོན་

གྱི་རྣམ་ཤེས་དེ་ཉིད་ནུས་པ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཏེ་ཚ་གྲང་འཇམ་རྩུབ་སོགས་དང་ཕྲད་
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ནས་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་འདྲེན་པའི་སྐབས་ལ་འཇོག  དཔེར་ན། མིག་ལ་མདའ་

ཕོག་པ་དང་འདྲ་སྟེ་མིག་ལ་མདའ་ཕོག་པའི་སྐབས་ན་ཟུག་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་

ཡུལ་གཞན་མཐོང་མི་ནུས་པ་ལྟར་ཚོར་བའི་སྐབས་སུའང་བདེ་སྡུག་བཏང་

སྙོམས་གང་རུང་མྱོང་ཆེ་བའི་སྐབས་ལགས་སོ། །

བརྒྱད་པ་སྲེད་པ།   (མཚན་ཉིད་ནི།) རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བརྒྱད་པ་གང་ཞིག་

རྟེན་འབྲེལ་ཚར་གཅིག་ཏུ་གཏོགས་པའི་ལས་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་

འདོད་ཆགས་སུ་དམིགས་པ། (མཚན་གཞི་ནི།) འདོད་པའི་དངོས་པོ་ལ་ཆགས་

ཞེན་གྱིས་སྲེད་པ་ཇེ་ཆེར་འཕེལ་བཞིན་པའི་གནས་སྐབས་ལ་འཇོག དཔེར་ན། 

སྐྱེ་བོ་ཆང་འཐུང་བ་དང་འདྲ་སྟེ། ཆང་ནི་ཇི་ཙམ་ལོངས་སུ་སྤྱད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་

སྲེད་པ་འཕེལ་བ་ལྟར་རོ། །

དགུ་པ་ལེན་པ། (མཚན་ཉིད་ནི།) རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དགུ་པ་གང་ཞིག རང་གི་

དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའི་འདོད་ཆགས། 

(མཚན་གཞི་ནི།) གཟུགས་སྒྲ་སོགས་ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཆགས་ཞེན་

ཆེས་ཆེར་འཕེལ་བས་འདོད་པའི་དངོས་པོ་དང་དུ་ལེན་པའི་འདོད་ཆགས་ལ་

བརྗོད་དོ། ། དཔེར་ན། སྤྲེའུས་ཤིང་ཏོག་སྔ་མ་ཟ་བཞིན་པར་ཕྱི་མ་རྣམས་ལ་ཡང་

ཡང་སྙོབ་ཅིང་ལེན་པ་བཞིན་ནོ། །

བཅུ་པ་སྲིད་པ། (མཚན་ཉིད་ནི།) རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བཅུ་པ་གང་ཞིག ལས་

ཀྱི་སྲིད་པས་བསྡུས་པ།  (མཚན་གཞི་ནི།)  གསུམ་པ་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་སྟེང་གི་སྔོན་

བསགས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ལས་དེ་ཉིད་ནུས་པ་མཐུ་ཆེན་དུ་སོང་སྟེ་སྐྱེ་བ་ལ་མངོན་

དུ་ཕྱོགས་པའ།ོ  ། དཔེར་ན། སྲིད་པ་ནི་བུད་མེད་སྦྲུམ་མའམ་བྱེའུའི་ཚང་དུ་སྒོ་

ང་ཚོགས་པ་ལྟར་རོ། །

བཅུ་གཅིག་པ་སྐྱེ་བ། (མཚན་ཉིད་ནི།) རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བཅུ་གཅིག་པ་གང་
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ཞིག རྟེན་འབྲེལ་ཚར་གཅིག་པོ་དེའི་སྐྱེ་བའི་སྲིད་པས་བསྡུས་པ། (མཚན་གཞི་

ནི།) བར་སྲིད་ནས་སྐྱེ་སྲིད་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་མ་ཐག་པའི་གནས་སྐབས་ལ་

འཇོག  དཔེར་ན། ཕྲུ་གུ་བཙས་པ་དང་འདྲ་སྟེ། ཕྲུ་གུ་མའི་མངལ་དུ་ཟླ་བ་དགུ་

ཙམ་གནས་ནས་ད་གཟོད་ཕྱིར་བཙས་པ་བཞིན་ནོ། །འདིའི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་

བ་མངལ་སྐྱེས། རྫུས་སྐྱེས། སྒོང་སྐྱེས། དྲོད་གཤེར་སྐྱེས་དང་བཞི་ཡོད། །

བཅུ་གཉིས་པ་རྒ་ཤི་ཅི་རིགས་པ།  (མཚན་ཉིད་ནི།)  ཚར་གཅིག་གི་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་པ་གང་ཞིག ཚར་

གཅིག་པོ་དེའི་སྐྱེ་བ་ནས་བཟུང་སྟེ་ན་ཚོད་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ཕུང་

པོའ་ིརིགས་མཐུན་འདོར་བ་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པ།  (མཚན་གཞི་ནི།)  རྒ་

ཤི་གང་རུང། མི་ཡི་རོ་འཁུར་བ་དང་འདྲ་སྟེ། འཆི་བའི་རྟགས་དངོས་སུ་

མཚོན་པས་སོ། ། (རྒ་བ་ནི།) ན་ཚོད་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། (འཆི་བ་ནི།) 

ཕུང་པོའ་ིརིགས་མཐུན་དོར་བའ།ོ །

རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི།  ༡། མ་རིག་པ།  ༢། འདུ་བྱེད།  ༣། རྣམ་ཤེས།  ༨། སྲེད་པ།  ༩། ལེན་

པ།   ༡༠། སྲིད་པ། དྲུག་ནི་རྒྱུའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་། ལྷག་མ་དྲུག་ནི་འབྲས་བུའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་ནོ། །
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སྲིད་པའི་འཁོར་ལོའ་ིདཔེ་རིས།
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རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་བསྡུས་ན་བཞིར་འདུ།

འཕེན་བྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག

  ༡ མ་རིག་པ། 

  ༢ འདུ་བྱེད་ཀྱི་ལས། 

  ༣ རྣམ་ཤེས།

       ཚེ་དང་པོ།

  ཚེ་དང་པོར་རྫོགས།

འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག

  ༨ སྲེད་པ།  

  ༩ ལེན་པ། 

  ༡༠ སྲིད་པ།

      ཚེ་གཉིས་པ།

འཕངས་པའི་ཡན་ལག

  ༤ མིང་གཟུགས། 

  ༥ སྐྱེ་མཆེད། 

  ༦ རེག་པ། 

  ༧ ཚོར་བ།

 
  ཚེ་གསུམ་པ།

  ཚེ་གཉིས་པར་

རྫོགས།

གྲུབ་པའི་ཡན་ལག
  ༡༡ སྐྱེ་བ། 

  ༡༢ རྒ་ཤི་ཅི་རིགས་པ།

  
 ཚེ་གསུམ་པ།

དེ་བཅུ་གཉིས་པོ། བསྡུས་ན་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་གཉིས་སུ་འདུ་སྟེ། མཛོད་

ལས། དང་པོ་བརྒྱད་པ་དགུ་ཉོན་མོངས། །གཉིས་པ་བཅུ་པ་ལས་ཡིན་ཏེ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནི་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ཀྱི་བདེན་པ་གཉིས།

༡། ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ། (མཚན་ཉིད་ནི།)  བཅོམ་པའམ་བློས་ཆ་ཤས་སོ་སོར་བསལ་བ་ན་རང་འཛིན་

གྱི་བློ་འདོར་དུ་རུང་བའི་ཆོས་སུ་དམིགས་པ།  

  (མཚན་གཞི་ནི།)  རྫ་བུམ་དང། ཕྲེང་བ་ལྟ་བུ།  དཔེར་ན། རྫ་བུམ་ཐོ་བས་

བཅོམ་པ་ན་རྫ་བུམ་དུ་འཛིན་པའི་བློ་འདོར་བའི་ཕྱིར་དང་། ཕྲེང་བའི་རྡོག་
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པོ་སོ་སོར་བསལ་བ་ན་ཕྲེང་བར་འཛིན་པའི་བློ་འདོར་བ་བཞིན་ནོ། །

༢།  དོན་དམ་བདེན་པ། (མཚན་ཉིད་ནི།)  བཅོམ་པའམ་བློས་ཆ་ཤས་བསལ་བ་ན། རང་འཛིན་གྱི་བློ་

འདོར་དུ་མི་རུང་བའི་ཆོས་སུ་དམིགས་པ།  

  (མཚན་གཞི་ནི།) རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་དང་། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་

ལྟ་བུའ།ོ །མཛོད་ལས། གང་ལ་བཅོམ་དང་བོླ་ཡི་གཞན། །བསལ་ན་དེ་བོླ་མི་

འཇུག་པ། །བུམ་ཆུ་བཞིན་དུ་ཀུན་རོྫབ་ཏུ། །ཡོད་དེ་དོན་དམ་ཡོད་གཞན་ནོ། ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།  །

མདོ་སྡེ་བའི་ལུགས་ཀྱི་བདེན་པ་གཉིས།

༡།  ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ། (མཚན་ཉིད་ནི།) རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཆོས་དང་། 

 (མཚན་གཞི་ནི།)  དངོས་མེད་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་སོ། །  རྟག་པ་དང་། སྤྱི་མཚན། 

ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་རྣམས་དོན་གཅིག་གོ །

༢། དོན་དམ་བདེན་པ། (མཚན་ཉིད་ནི།)  སྒྲ་དང་། རྟོག་པས་བཏགས་པ་མ་ཡིན་པར་རང་གི་སྡོད་

ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གྲུབ་པའི་ཆོས།  

 (མཚན་གཞི་ནི།)  བུམ་པ་ལྟ་བུ། དངོས་པོ་དང་། རང་མཚན། དོན་དམ་བདེན་

པ། མི་རྟག་པ། འདུས་བྱས། བདེན་གྲུབ་རྣམས་དོན་གཅིག་ཡིན་ནོ། །

སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཀྱི་བདེན་པ་གཉིས།

༡།  ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ། (མཚན་ཉིད་ནི།) ཐ་སྙད་དཔྱོད་བྱེད་ཀྱི་རིགས་ཤེས་ཚད་མས་རྙེད་དོན།  

 (མཚན་གཞི་ནི།) དཔེར་ན། བུམ་པ་དང་། ཀ་བ་ལྟ་བུ།  རྫུན་པ་དང་། ཀུན་རྫོབ་

བདེན་པ། ཐ་སྙད་བདེན་པ་རྣམས་དོན་གཅིག

༢། དོན་དམ་བདེན་པ། (མཚན་ཉིད་ནི།) དོན་དམ་དཔྱོད་བྱེད་ཀྱི་རིགས་ཤེས་ཚད་མས་རྙེད་དོན།

 (མཚན་གཞི་ནི།)  སོྟང་པ་ཉིད་ལྟ་བུ། སོྟང་ཉིད་དང་། ཆོས་དབྱིངས། ཡོངས་གྲུབ། དོན་

དམ་བདེན་པ། ཡང་དག་མཐའ། དེ་བཞིན་ཉིད་རྣམས་དོན་གཅིག་ཏུ་འདོད་དོ། །
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དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ཀྱི་བདེན་པ་གཉིས།

༡།  ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ། (མཚན་ཉིད་ནི།) རང་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མས་

གཉིས་སྣང་དང་བཅས་པའི་ཚུལ་གྱིས་རྟོགས་པར་བྱ་བ། 

 (མཚན་གཞི་ནི།) དཔེར་ན། བུམ་པ་དང་། ཀ་བ། ཤིང་ལ་སོགས་པའ།ོ །ཀུན་

རྫོབ་བདེན་པ་ལ་དབྱེ་ན་གཉིས། ཡང་དག་ཀུན་རྫོབ་དང་། ལོག་པའི་ཀུན་

རྫོབ་གཉིས། དང་པོ་ནི། ཆུ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུའ།ོ །

༢། དོན་དམ་བདེན་པ། (མཚན་ཉིད་ནི།)  རང་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་རང་

ཉིད་གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་ཚུལ་གྱིས་རྟོགས་པར་བྱ་བ།  

 (མཚན་གཞི་ནི།)  བུམ་པ་བདེན་སྟོང་ལྟ་བུ།  དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་རྒྱས་པར་

དབྱེ་ན། སྟོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་ལ་སོགས་པའ།ོ །

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀྱི་བདེན་པ་གཉིས།

༡།  ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ།   (མཚན་ཉིད་ནི།)  ཐ་སྙད་དཔྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མས་རྙེད་དོན་གང་ཞིག ཐ་

སྙད་དཔྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་རང་ཉིད་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཐ་སྙད་དཔྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཚད་

མར་སོང་བ།

 (མཚན་གཞི་ནི།) བུམ་པ་དང་། ལྗོན་ཤིང་ལྟ་བུ།    

༢། དོན་དམ་བདེན་པ། (མཚན་ཉིད་ནི།) མཐར་ཐུག་དཔྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མས་རྙེད་དོན་གང་ཞིག 

མཐར་ཐུག་དཔྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་རང་ཉིད་ལ་ལྟོས་ཏེ་མཐར་ཐུག་དཔྱོད་

བྱེད་ཀྱི་ཚད་མར་སོང་བ། 

 (མཚན་གཞི་ནི།) བུམ་པ་རང་བཞིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པ། གཟུགས་རང་བཞིན་

གྱིས་མ་གྲུབ་པ་རྣམས་སོ། །འདི་དག་གྲུབ་མཐའ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་གཞིར་

བཞག་པའ།ོ །
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མཚན་ཉིད་དང་མཚོན་བྱ་ཐོར་བུ་འགའ།

མཚོན་བྱ། སོ་སོའ་ིམཚན་ཉིད། དེ་དག་གི་མཚན་གཞི།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ།
གདུལ་བྱའི་ཉོན་མོངས་སྤོང་དོན་དུ་སྟོན་པས་

གསུངས་པའི་གསུང་རབ་མཐར་ཐུག
དཔེར་ན། ཤེས་རབ་སྙིང་པོའ་ིམདོ་ལྟ་

བུ།

ནང་པའི་བསྟན་བཅོས།

མདོ་གང་ཡང་རུང་བའི་དགོངས་འགྲེལ་དུ་གདུལ་

བྱས་བརྩམས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ངག

དཔེར་ན། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་

བརྩམས་པའི་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ལྟ་བུ།

ཉནོ་སྒྲིབ།

སྒྲིབ་གཉིས་གང་རུང་གང་ཞིག གཙོ་བོ་ཐར་པ་ཐོབ་

པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་རིགས་སུ་གནས་པ།
དཔེར་ན། མི་དགེ་བ་བཅུ་ལྟ་བུ།

ཤེས་སྒྲིབ།
སྒྲིབ་གཉིས་གང་རུང་གང་ཞིག གཙོ་བོ་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པ་ཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་བྱེད།

དཔེར་ན། གཟུགས་བདེན་པར་གྲུབ་

པར་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་ལྟ་བུ།

ཟག་བཅས།

དམིགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གང་རུང་གི་སྒོ་

ནས་ཟག་པ་རྒྱས་སུ་རུང་བའི་ཆོས།
དཔེར་ན། ཕུང་པོ་ལྔ་ལྟ་བུ།

ཟག་མེད།

དམིགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གང་རུང་གི་སྒོ་

ནས་ཟག་པ་རྒྱས་སུ་མི་རུང་བའི་ཆོས།

དཔེར་ན། ལམ་བདེན་དང་། འདུས་མ་

བྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་སོ། །

འདས་པ།

དུས་གསུམ་གྱི་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག ཐལ་

མ་ཟིན་པ།

མྱུ་གུ་རང་གྲུབ་དུས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་

གཉིས་པར་མི་སྡོད་པ་ལྟ་བུ།

མ་འངོས་པ།

དུས་གསུམ་གྱི་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག དུས་

གསུམ་གང་རུང་ཡང་ཡིན། ཐལ་མ་ཟིན་པ་དང་ད་

ལྟ་བ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ།

དཔེར་ན། མྱུ་གུའི་དུས་སུ་མྱུ་གུ་མ་

སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ།

ད་ལྟ་བ།
དུས་གསུམ་གྱི་གཙོ་བོ་གང་ཞིག སྐྱེས་ལ་མ་

འགག་པ།

དཔེར་ན།  མྱུ་གུ་ལྟ་བུ།
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གོང་གསལ་དེ་དག་དབར་མུ་གསུམ་མུ་བཞི་འཇོག་ཚུལ།

བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལྟར་བྱས་ན། ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་དང་། ཤེས་བྱ་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ། ༡ གཉིས་ཀ་

ཡིན་པའི་མུ་ནི། (རྫ་བུམ་ཆོས་ཅན།) ༢ ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཡིན་ན་ཤེས་བྱ་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཤེས་བྱ་ཡིན་ན་ཀུན་

རྫོབ་བདེན་པ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ། (རྡུལ་ཕྲན་ཕོྱགས་ཀྱི་ཆ་མེད་ཆོས་ཅན།) ༣ གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (ནམ་

མཁའི་མེ་ཏོག་ཆོས་ཅན།)

  

དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། དངོས་པོ་གཉིས་ལ་མུ་བཞི། དང་པོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (ཤེས་པ་སྐད་

ཅིག་ཆ་མེད་ཆོས་ཅན།) དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་ལ། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་

ཆོས་ཅན།) དངོས་པོ་ཡིན་ལ། དོན་དམ་བདེན་པ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (ཕྲེང་བ་ཆོས་ཅན།) གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་

མུ་ནི། (རི་བོང་གི་རྭ་ཆོས་ཅན།)

སེམས་ཙམ་པ་དང་། དབུ་མ་པ་ཐུན་མོང་ལྟར་བྱས་ན། ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་དང་། ཤེས་བྱ་ལ་མུ་གསུམ། 

དང་པོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (དངོས་པོ་ཆོས་ཅན།) ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཡིན་ན་ཤེས་བྱ་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཤེས་

བྱ་ཡིན་ན་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ། (སྟོང་པ་ཉིད་ཆོས་ཅན།) གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (ནམ་

མཁའི་མེ་ཏོག་ཆོས་ཅན།)

སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ།  རྟེན་འབྲེལ་དང་། ཤེས་བྱ་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ། དང་པོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་

མུ་ནི། (བུམ་པ་ཆོས་ཅན།) རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་ན་ཤེས་བྱ་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཤེས་བྱ་ཡིན་ན་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་པས་མ་

ཁྱབ། (རྟག་པ་ཆོས་ཅན།) གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ཆོས་ཅན།)

   

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས།  འགོག་བདེན་ཡིན་ན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་གསུངས་པ་

དང། གཞན་རྣམས་ཀྱིས་འགོག་བདེན་ལ་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཁས་བླངས་པ་མཁྱེན་དགོས། 

དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ། ཡོད་པ་དང་། རྟེན་འབྲེལ་དོན་གཅིག  སེམས་ཙམ་པ་སོགས་ཀྱིས་དངོས་པོ་དང་། རྟེན་

འབྲེལ་དོན་གཅིག་གོ །

            


