
༄༅  འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པའི་རིགས་ལམ་



2 རིགས་ལམ་སྦྱོང་དེབ། 
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༄༅ འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་རིགས་ལམ་སློབ་ཚན་

དང་ཐོག་སློོབ་ཕྲུུག་རྣམ་པས་  དྲི་བ་གཉིིས་དང་  ལན་བཞི་ཇིིི་ལྟར་རྒྱག་དགོས་པ་དང་  གང་དུུ་རྒྱག་དགོས་པ་སོགས་

ལེེགས་པར་ཤེས་དགོོས་པས་ དྲི་ཚིིག་ལ་  ཐལ་དང་  ཕྱིར་ ཞེེས་པ་འདི་གཉིིས་དང་ ལན་ལ་བཞི་སྟེེེ་  འདོོད་ ཅིའིིི་ཕྱིིིར་  རྟགས་མ་

གྲུུབ་ མ་ཁྱབ་པ་བཅས་ཡིན་  དེེ་དག་གཤམ་གསལ་དྲིི་བ་དྲིིས་ལན་ཁག་ལ་གཟིགས་ན་ལེགས་པར་མཁྱེན་ཐུབ་ངེེས་ཡིིན།

ཕྱིི་རྒོོོལ་དམ་བཅའ་བ་

སྔ་རྒོོལ་རིིགས་སློོང་བ་

 
 དྷཱིིཿ ཇིིི་ལྟར་ཆོས་ཅན་ མིིའིིི་མཚན་ཉིད་

བཞག་རྒྱུུ་མེད་པའིི་ཕྱིིིར་

 

 རྟགས་མ་གྲུབ་

དྲིི་བ་གཏོོང་མཁན་སྔ་རྒོལ་བུུ་དེེས་  དྷཱིིཿ ཇིི་ལྟར་ཆོས་ཅན་  ཞེས་གསུངས་པས་ དྷཱིཿ ཞེེས་པ་ནིི་རྗེེེ་བཙུུན་འཇམ་

པའིི་དབྱངས་ཀྱིི་ས་བོོན་ཡིིན་པས་  ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ལྷ་འཇམ་པའིི་དབྱངས་བོོས་ནས་བདག་གིས་ཇིི་ལྟར་ཆོོ ས་འཆད་ཅེས་  ཆོོ ས་

རབ་ཏུུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའིིི་ཤེེེས་རབ་ཀྱིི་དངོོོས་གྲུུབ་བམ་བྱིིན་རླབས་གནང་རོགས་ཞེེས་ཞུས་པ་ཡིིན་  རྗོོད་ཚིིག་དེེེ་འགྱུར་བ་

ཅུུང་ཟད་ཕྱིན་ཏེེ་ ཇིིི་ལྟར་ཆོོ ས་ཅན་ཞེེས་བརྗོོད་སྲོོལ་དར་བ་ཡིན་   ཞེེས་གསུངས་  དེ་རྗེེེས་སྔ་རྒོོལ་བུུ་དེེས་ཁྱེེད་རང་ལ་མིིའིིི་

མཚན་ཉིིད་ག་རེེ་ཡིིིན་མིིན་གསུུང་རྒྱུུ་མེད་དམ་ཞེེས་དྲིིིས་པས་  ཕྱི་རྒོོལ་བུུ་མོོ་དེེེས་མིིའིིི་མཚན་ཉིིད་བཤད་རྒྱུ་མེད་པ་ག་ལ་

ཡིིན་ཞེེེས་བརྗོོད་ཀྱིི་ཡོོོད།



4 རིགས་ལམ་སྦྱོང་དེབ། 

བུ་དེེས་ཁྱེེད་རང་ལ་མིིའིིི་མཚན་

ཉིིད་གསུང་རྒྱུུ་ཡོད་དམ་ཞེེས་དྲིིིས་

 བུ་མོོ་དེེེས་ མིིའིིི་མཚན་

ཉིིད་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ཅེེ ས་ལན་བཏབ་

 
 

མིིའིིི་མཚན་ཉིིད་བཞག་རྒྱུ་ཡོད་པར་ཐལ་

 

 

འདོད་

 

 ཡོོད་པར་འདོོད་  སྨྲ་ཤེེས་དོོོན་གོོ་བ་ཆོོ ས་ཅན་

 

 ཞོོག་

བུ་དེེས་མིིའིིི་མཚན་ཉིིད་ག་རེེ་རེེེད་

གསུང་དང་ཞེས་བརྗོོད་

བུ་མོ་དེེེས་མིིའིིི་མཚན་ཉིིད་ནིིི་   སྨྲ་ཤེེས་

དོོོན་གོོ་བ་དེེ་རེེེད་ཅེེེ ས་བརྗོོད་

སྨྲ་ཤེེས་པ་ནིི་   སྐད་ཆ་བཤད་ཤེེས་པ་དང་  དོོན་གོོ་བ་ནིི་   སྐད་ཆའིི་ནང་དོོན་ཧ་གོ་བ་ལ་ཟེར་གྱིི་ཡོོོད།



བུ་་དེས་ རེེད་ཅེེ ས་བརྗོོད་
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བུ་མོོ་དེེེས་སྨྲ་ཤེེས་དོོོན་གོོ་བ་མིིའིིི་མཚན་ཉིད་རེེེད་དམ་ཞེེས་དྲིིས་པས་ 
 

 

 

འདོོད་

 
 སྨྲ་ཤེེས་དོོོན་གོོ་བ་ཆོོ ས་ཅན་ མིིའིིི་མཚན་ཉིིད་ཡིིན་ཏེེེ་

 
 

 དེེེ་གཉིིས་མཚན་མཚོན་གྱིི་འབྲེེལ་བ་གྲུུབ་པ་གང་ཞིིག་ 

མཚན་མཚོན་ཁྱབ་པ་སྒོ་བརྒྱད་ཀྱང་ངེེས་པའིི་ཕྱིིིར།

སྨྲ་ཤེེས་དོོོན་གོོ་བ་ཆོོ ས་ཅན་  མིའིིི་

མཚན་ཉིིད་ཡིིན་པར་ཐལ་



6 རིགས་ལམ་སྦྱོང་དེབ། 

༄༅། གཤམ་ལ་མཚན་མཚོན་གྱིི་འབྲེེལ་བ་སྒྲུུབ་ཚུུལ་དང་ མཚན་མཚོན་ཁྱབ་པ་སྒོ་བརྒྱད་ངེེས་ཚུུལ་བཤད་པ་ དེེ་

ཡང་མཚོན་བྱ་དེེ་ཉིིིད་བློོོ་ལ་མ་ངེེས་གོོང་མཚན་ཉིིད་བློོ་ལ་ངེེས་པ་སྔོོན་དུ་འགྲོ་དགོོས་ཞེེས་པའིི་དོོོན་ཡིིན་  དཔེེར་ན་  མཚོན་བྱ་མིི་

དེེེ་ཉིིིད་བློོ་ལ་མ་ངེེས་གོོང་སྨྲ་ཤེེས་དོོོན་གོོ་བ་ཞེེས་པའིི་མཚན་ཉིིད་དེེེ་བློོོ་ལ་ངེེས་པ་སྔོོན་དུ་འགྲོོ་དགོོས་ཞེེས་བརྗོོད་ཀྱིི་ཡོོོད།

ཁྱབ་པ་སྒོ་བརྒྱད་

 ཡོོོད་ཁྱབ་མཉམ་གཉིིས་ 
  ༡)      སྨྲ་ཤེེས་དོོོན་གོོ་བ་ཡོོད་ན་མིི་ཡོོོད་པས་ཁྱབ།   

  ༢)     མིི་ཡོོོད་ན་སྨྲ་ཤེས་དོོན་གོོ་བ་ཡོོད་པས་ཁྱབ།

 
མེེེད་ཁྱབ་མཉམ་གཉིིས་ 

  ༣)      སྨྲ་ཤེེས་དོོོན་གོོ་བ་མེེད་ན་མིི་མེེེད་པས་ཁྱབ།    

  ༤)       མིི་མེེེད་ན་སྨྲ་ཤེེས་དོོོན་གོོ་བ་མེེེད་པས་ཁྱབ།

 ཡིིིན་ཁྱབམཉམ་གཉིིས་ 
  ༥)     སྨྲ་ཤེེས་དོོོན་གོོ་བ་ཡིིན་ན་མིི་ཡིིན་པས་ཁྱབ།  

  ༦)    མིི་ཡིིན་ན་སྨྲ་ཤེས་དོོན་གོོ་བ་ཡིིན་པས་ཁྱབ།

 
མིིིན་ཁྱབ་མཉམ་གཉིིས་ 

  ༧)      སྨྲ་ཤེེས་དོོན་གོོ་བ་མ་ཡིིན་ན་མིི་མ་ཡིིན་པས་ཁྱབ།   

  ༨)     མིི་མ་ཡིིན་ན་སྨྲ་ཤེེས་དོོན་གོོ་བ་མ་ཡིིན་པས་ཁྱབ།
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མཚོན་བྱ་དང་མཚན་ཉིད་ཁག་གཅིག་

དོོོན་གཅིིག་མིིང་གིི་རྣམ་གྲངས་ཞེེེས་པ་

ནིི་མིིིང་མིི་འདྲ་བ་མ་གཏོགས་ནང་

དོོན་ཁྱད་པར་མེད་ཅེེ ས་པའོོ་

མཚོོ ན་བྱ་ མཚན་ཉིིད་

དོོན་གཅིིག་མིིང་གིི་རྣམ་གྲངས་

ཡོོད་པ་ ཚད་མས་དམིིགས་པ་

གཞལ་བྱ་ ཚད་མས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་

ཤེེས་བྱ་ བློོ་ཡུལ་དུུ་བྱ་རུུང་བ་

གཞིི་གྲུབ་ ཚད་མས་གྲུབ་པ་

 ཡུལ་ བློོས་རིིག་པར་བྱ་བ་

ཆོས་ རང་གི་ངོོོ་བོོོ་འཛིིན་པ་

འབྱུུང་བ་བཞི་

ས་

ཆུུ་

མེ་

རླུང་

བརླན་ཞིང་གཤེེར་བ་

སྲ་ཞིང་འཐས་པ་

ཚ་ཞིང་སྲེེེག་པ་

ཡང་ཞིང་གཡོོ་བ་



8 རིགས་ལམ་སྦྱོང་དེབ། 

           

མུ་གསུམ་སྒྲིག་ཚུལ་གྱི་དཔེེེ་མཚོན་

   
དྷཱིིཿ ཇིིི་ལྟར་ཆོོ ས་ཅན་  རླུང་དང་  ཤེས་བྱ་གཉིིས་ལ་མུ་གསུུམ་  མུུ་བཞི་གང་རུང་མ་གྲུུབ་པའི་ཕྱིིར་ 

༼རྟགས་མ་གྲུབ་༽ གྲུུབ་པར་ཐལ་ ༼འདོད་༽ མུ་ག་ཚོད་གྲུབ་  ༼མུུ་གསུུམ་གྲུུབ་པར་འདོད་༽ མུ་གསུུམ་མེད་པར་ཐལ་   

དང་པོ་གཉིིས་ཀ་ཡིིན་པའིི་མུུ་ཞོོག་  ༼ཡོད་པར་འདོད་  ཤར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་རླུང་ཆོོ ས་ཅན་༽    ཤར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་རླུང་ཆོོ ས་ཅན་ 

རླུང་ཡིིན་པར་ཐལ་  ༼འདོད་༽ ཤར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་རླུང་ཆོོ ས་ཅན་ རླུང་ཡིན་ཏེེ་ ༼ཡང་ཞིིང་གཡོོ་བ་ཡིིན་པའིི་ཕྱིིིར་༽ ཡང་ཞིིང་

གཡོོ་བ་ཡིིན་ན་ རླུང་ཡིིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་  ༼འདོད་༽   ཤར་ཕྱོགས་ཀྱིི་རླུང་ཆོོ ས་ཅན་ ཤེས་བྱ་ཡིིན་པར་ཐལ་ ༼འདོད་༽ 

ཤར་ཕྱོོགས་ཀྱིི་རླུང་ཆོོ ས་ཅན་ ཤེས་བྱ་ཡིིན་ཏེེ་   ༼ བློོའིིི་ཡུལ་དུུ་བྱ་རུུང་ཡིན་པའིི་ཕྱིིིར་༽   བློོའིིི་ཡུལ་དུུ་བྱ་རུུང་ཡིན་ན་ ཤེེས་

བྱ་ཡིིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་ ༼འདོད༽ 

    གང་གིིས་གང་ལ་ཁྱབ་ གང་གིས་གང་ལ་མ་ཁྱབ་པའི་མུ་ཞོོག་  ༼ཡོོད་པར་འདོོད་ རླུང་ཡིིན་ན་ཤེེས་བྱ་

ཡིིན་པས་ཁྱབ་ ཤེས་བྱ་ཡིིན་ན་རླུང་ཡིིན་པས་མ་ཁྱབ་ ས་ཆོས་ཅན་༽ ས་ཆོོ ས་ཅན་ ཤེས་བྱ་ཡིིན་པར་ཐལ་ ༼འདོད་༽ ས་

ཆོས་ཅན་ ཤེས་བྱ་ཡིིན་ཏེེེ་   ༼བློོའིིི་ཡུལ་དུུ་བྱ་རུུང་ཡིིན་པའིི་ཕྱིིིར་༽    བློོའིིི་ཡུལ་དུུ་བྱ་རུུང་ཡིན་ན་ཤེེས་བྱ་ཡིིན་པས་ཁྱབ་པར་

ཐལ་    ༼འདོད་༽ ས་ཆོོ ས་ཅན་ རླུང་མ་ཡིིན་པར་ཐལ་༼འདོད་༽ ས་ཆོོ ས་ཅན་ རླུང་མ་ཡིན་ཏེེེ་༼ཡང་ཞིིང་གཡོོ་བ་མ་ཡིིན་

པའིི་ཕྱིིིར་༽ ཡང་ཞིིང་གཡོོ་བ་མ་ཡིིན་ན་ རླུང་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་ ༼འདོད་༽

   གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའིི་མུ་ཞོོག་  ༼ཡོོད་པར་འདོོད་ ནམ་མཁའིི་མེེེ་ཏོོོག་ཆོོ ས་ཅན་༽ ནམ་མཁའིི་མེེེ་

ཏོོོག་ཆོོ ས་ཅན་ ཤེེས་བྱ་མ་ཡིིན་པར་ཐལ་ ༼འདོོད་༽ ནམ་མཁའི་མེེེ་ཏོོོག་ཆོོ ས་ཅན་ ཤེེས་བྱ་མ་ཡིིན་ཏེེ་  ༼བློོའིིི་ཡུལ་དུུ་བྱ་

རུུང་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིིར་༽    བློོའིིི་ཡུལ་དུུ་བྱ་རུུང་མ་ཡིན་ན་  ཤེེས་བྱ་མ་ཡིིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་  ༼འདོོད་༽ ནམ་ཁའིི་མེེེ་
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ཏོོོག་ཆོོ ས་ཅན་ རླུང་མ་ཡིིན་པར་ཐལ་  ༼འདོོད་༽  ནམ་མཁའི་མེེེ་ཏོོོག་ཆོོ ས་ཅན་རླུང་མ་ཡིན་ཏེེ་ ༼ཡང་ཞིང་གཡོོ་བ་མ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིིར་༽ ཡང་ཞིང་གཡོོ་བ་མ་ཡིན་ན་རླུང་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་   ༼འདོོད་༽

འདོད་ཡོོན་ལྔ་

མཚོན་བྱ་ མཚན་ཉིད་

གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེེེ་མཆེེ ད་ མིག་ཤེེེས་ཀྱིི་གཟུང་བྱ་

སྒྲ་ཡི་སྐྱེེེ་མཆེེ ད་ རྣ་ཤེས་ཀྱིི་མཉན་བྱ་

དྲི་ཡིི་སྐྱེེེ་མཆེེ ད་ སྣ་ཤེས་ཀྱིི་སྣོོོམ་བྱ་

རོ་ཡིི་སྐྱེེེ་མཆེེ ད་ ལྕེ་ཤེེས་ཀྱིི་མྱོོོང་བྱ་

རེག་བྱའིི་སྐྱེེེ་མཆེེ ད་ ལུས་ཤེས་ཀྱིི་མྱོོང་བྱ་

གཟུུགས་

མུུ་༣ སྒྲ་

མུུ་༣

དྲིི་

མུུ་༣

རོོ་

མུུ་༣རེེག་བྱ་

མུུ་༣

མེེ་

མུུ་༣

ཆུུ་

མུུ་༣

ས་

མུུ་༣

ཤེེས་བྱ་དང་



10 རིགས་ལམ་སྦྱོང་དེབ། 

གཟུུགས་ཆོས་ཅན་ཁྱོད་ལ་མཚན་ཉིད་མེེེད་པར་ཐལ་

བུ་མོ་དེེེས་ གཟུགས་ལ་མཚན་ཉིད་ཡོོད་པ་མ་རེེད་དམ་ཞེེས་དྲིིིས་པས་    བུ་དེས་ ག་རེ་བྱས་ནས་ཞེས་བརྗོོད་

   ཅིིའིིི་ཕྱིིིར་

  གཟུགས་ལ་མཚན་ཉིད་ཡོོད་པར་ཐལ་

    བུ་མོ་དེེེས་གཟུགས་ལ་མཚན་ཉིད་ཡོོད་པ་རེེེད་དམ་ཞེེས་དྲིིས་པས་      བུ་དེས་ཡོོད་པ་རེེེད་ཅེེེ ས་ལན་བརྒྱབ་

   གཟུགས་ཆོས་ཅན་ཁྱོད་ལ་མཚན་ཉིད་ཡོོོད་དེེེ་

       བུ་མོ་དེེེས་ གཟུགས་ལ་མཚན་ཉིད་ཡོོད་དགོོས་པའིི་རྒྱུ་མཚན་ཤོད་ཅིིག་ལབ་པས་  བུ་དེེས་ཁྱོོད་མཚོོ ན་བྱ་ཡིིན་པའིི་        

ཕྱིིིར་ཞེེེས་  མཚོན་བྱ་ཡིིན་སྟབས་ དེེ་ལ་མཚན་ཉིད་ཡོོོད་ཅེེ ས་ལབ་ཀྱི་ཡོོོད་ཅེེ ས་བཤད་

ཁྱོོད་མཚོོ ན་བྱ་ཡིིན་

པའི་ཕྱིིིར་

  འདོོད་
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དོོོན་གཅིིག་

མིིང་གིི་རྣམ་

གྲངས་ཀྱིི་

ཆོོ ས་འགའ་

ཞིག་

མཚོོ ན་བྱ་ མཚན་ཉིད་

དངོོས་པོོོ་ དོོན་བྱེེེད་ནུས་པ་

མིི་རྟག་པ་ སྐད་ཅིག་མ་

བྱས་པ་ སྐྱེས་པ་

རྒྱུུ་ སྐྱེད་བྱེེེད་

འབྲས་བུུ་ བསྐྱེད་བྱ་

མུ་གསུམ་སྒྲིག་སྟངས་ཀྱི་དཔེེེ་མཚོན་འགའ་

 དངོོས་པོོ་དང་ ཤེེས་བྱ་གཉིས་ལ་ མུ་གསུུམ་ དང་པོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའིི་མུ་ནིི་ ༼ བུམ་པ་ཆོས་ཅན་༽ གང་གིས་གང་ལ་

ཁྱབ་ གང་གིས་གང་ལ་མ་ཁྱབ་པའི་མུ་ནིི་  དངོོས་པོོ་ཡིིིན་ན་ ཤེེས་བྱ་ཡིིན་པས་ཁྱབ་ ཤེས་བྱ་ཡིིན་ན་དངོོས་པོོ་ཡིིན་པས་མ་ཁྱབ་ 

༼རྟག་པ་ཆོོ ས་ཅན་༽ གཉིིས་ཀ་མ་ཡིིན་པ་ ༼ནམ་མཁའིི་མེེེ་ཏོོོག་ཆོོ ས་ཅན་ ༽ 

 དེ་བཞིིན་དངོོས་པོོོ་དང་ རླུང་གཉིས་ལ་ མུ་གསུུམ་ཡོད་ དང་པོ་གཉིིས་ཀ་ཡིིན་པ་ ༼ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རླུང་ཆོོ ས་ཅན་༽  རླུང་

ཡིིན་ན་ དངོོས་པོོ་ཡིིན་པས་ཁྱབ་  དངོོས་པོོ་ཡིིན་ན་ རླུང་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་  ༼ས་ ཆོས་ཅན་༽ གཉིིས་ཀ་མ་ཡིིན་པ་ནིི་ ༼རིི་

བོོོང་གིི་རྭ་ཆོོ ས་ཅན་༽ དེ་བཞིིན་གོོང་གསལ་རྣམས་རིགས་བསྒྲེེས་ཏེེེ་ཤེེེས་དགོོས།
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ལན་འདེེེབས་ཚུལ་དང་ དྲི་བ་གཏོང་ཚུལ་ 

ལན་བཞིི་

འདེེབས་

ཚུུལ་

རྟགས་མ་གྲུབ་
རྒྱུུ་མཚན་དེ་ཡང་དག་པ་མ་རེད་ཅེེ ས་ལབ་ཀྱིི་ཡོོོད་

ཅིིའིིི་ཕྱིིིར་
ལན་འདིིས་ ག་རེེ་བྱས་ནས་ལྟ་བུུ་བརྗོོད་ཀྱིི་ཡོོོད་

འདོོད་
འདིིས་རེེེད་དང་ ཡིིན་ཞེེས་ཁས་ལེེན་བྱས་པ་ཞིིག་ཡིིན་

མ་ཁྱབ་
རྟགས་དེ་ཡིིན་ན་གསལ་བ་དེ་ཡིིན་དགོོས་ཀྱིི་མ་རེེེད་

རྩོོད་གཞིིའམ་ཆོོ ས་ཅན་ གསལ་བའམ་བསྒྲུབ་བྱའིི་ཆོོོ ས་ རྟགས་སམ་རྒྱུུ་མཚན་

མེེ་ཏོོོག་པདྨ་ཆོས་ཅན་ དངོོས་པོོ་ཡིིན་པར་ཐལ་ མེེ་ཏོོོག་ཡིིན་པའིི་ཕྱིིིར་

མེེ་ཏོོོག་

པད་མ་

ཆོོོ ས་

ཅན་

དངོོོས་པོོོ་ ཡིིན་པར་ཐལ་ འདོོད་

དངོོོས་པོོོ་ མ་ཡིིན་པར་ཐལ་ ཅིིའིིི་ཕྱིིིར་

དངོོོས་པོོོ་ ཡིིན་པའིི་ཕྱིིིར་ མ་ཁྱབ་

དངོོོས་པོོོ་ མ་ཡིིན་པའིི་ཕྱིིིར་ རྟགས་མ་གྲུབ་
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མཚོན་བྱ་ མཚན་ཉིད་ 

ཡི་གེེེ་  མིིང་ཚིིག་གཉིིས་ཀྱིིི་རྩོོོམ་གཞིིར་གྱུར་བའི་སྐད་ཀྱིི་གདངས་

ཚིག་  ཁྱད་གཞིི་ཁྱད་ཆོོ ས་སྦྱར་ནས་སྟོན་པའིི་མཉན་བྱ་

སྤྱི་  རང་གི་གསལ་བ་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བའིི་ཆོོོ ས་

བྱེ་བྲག་  རང་གི་རིིིགས་ཡོོད་པ་ཅན་གྱི་ཆོོ ས

ལྐོག་གྱུར་  རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོོགས་པར་བྱ་བ་

མངོན་གྱུར་  རྟགས་ཡང་དག་ལ་ངེས་པར་བརྟེེན་མ་དགོོས་པར་མངོན་སུམ་གྱིས་རྟོོོགས་པར་བྱ་བ་

མུ་བཞི་སྒྲིག་སྟངས་གྱི་དཔེེེ་མཚོན་འགའ་

༡  སྤྱིི་དང་ དངོོས་པོོ་གཉིིས་ལ་མུ་གསུུམ་མུུ་བཞིི་གང་རུང་མ་གྲུུབ་པའི་ཕྱིིར་ ༼རྟགས་མ་གྲུབ་༽ གྲུུབ་པར་ཐལ་ 

༼འདོོད་༽ མུ་ག་ཚོད་གྲུབ་ ༼མུུ་བཞི་གྲུུབ་པར་འདོོད་༽ མུ་བཞི་མེེེད་པ་ཐལ་དང་པོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའིི་མུ་ཞོོག་ ༼ཡོད་པར་འདོོད་ 

ཤིིང་ཆོོ ས་ཅན་༽ ཤིང་ཆོོ ས་ཅན་ སྤྱི་ཡིིན་པར་ཐལ་ ༼འདོོད་༽ ཤིིང་ཆོོ ས་ཅན་སྤྱིི་ཡིིན་ཏེེེ་ ༼རང་གིི་གསལ་བ་ལ་རྗེེས་སུ་འགྲོོ་

བའིི་ཆོོ ས་ཡིིིན་པའིི་ཕྱིིིར་༽ རང་གི་གསལ་བ་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བའིི་ཆོོ ས་ཡིིན་ན་སྤྱིི་ཡིིིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་ ༼འདོོད་༽ ཤིིང་ཆོོ ས་

ཅན་དངོོས་པོོ་ཡིིིན་པར་ཐལ་༼འདོད་༽ ཤིང་ཆོོ ས་ཅན་ དངོས་པོོ་ཡིིན་ཏེེ་  ༼དོོན་བྱེེེད་ནུས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིིར་༽ དོོན་བྱེེད་ནུས་པ་ཡིིན་



14 རིགས་ལམ་སྦྱོང་དེབ། 

ན་ དངོོས་པོོ་ཡིིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་ ༼འདོོད་༽

༢  སྤྱིི་ཡིིིན་ལ་དངོོས་པོོ་མ་ཡིིན་པའིི་མུ་ཞོོག་ ༼ཡོད་པར་འདོོད་ རྟག་པ་ཆོས་ཅན་༽ རྟག་པ་ཆོས་ཅན་སྤྱི་ཡིིན་པར་ཐལ་ 

༼འདོོད་༽ རྟག་པ་ཆོས་ཅན་ སྤྱི་ཡིིན་ཏེེེ་ ༼རང་གི་གསལ་བ་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོོ་བའིི་ཆོོོ ས་ཡིིན་པའིི་ཕྱིིིར་༽ རང་གི་གསལ་བ་ལ་

རྗེེས་སུ་འགྲོོ་བའིི་ཆོོོ ས་ཡིིན་ན་སྤྱིི་ཡིིིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་  ༼འདོད་༽ རྟག་པ་ཆོས་ཅན་དངོོས་པོོ་མ་ཡིིན་པར་ཐལ་  ༼འདོོོད་༽ 

རྟག་པ་ཆོོ ས་ཅན་ དངོོས་པོོ་མ་ཡིིན་ཏེེེ་  ༼དོོན་བྱེེད་ནུས་པ་མ་ཡིིན་པའིིི་ཕྱིིིར་༽ དོོན་བྱེེེད་ནུས་པ་མ་ཡིིན་ན་དངོོས་པོོོ་མ་ཡིིན་པས་

ཁྱབ་པར་ཐལ་ ༼འདོོོད་༽ 

༣  དངོོོས་པོོོ་ཡིིིན་ལ་ སྤྱིི་མ་ཡིིན་པའིི་མུ་ཞོོག་ ༼ཡོོད་པར་འདོོད་ ཀ་བུམ་གཉིིས་ཆོོ ས་ཅན་༽ཀ་བུམ་གཉིིིས་ཆོོོ ས་ཅན་ 

དངོོས་པོོ་ཡིིན་པར་ཐལ་  ༼འདོོད་༽ ཀ་བུམ་གཉིིས་ཆོོ ས་ཅན་ དངོོས་པོོ་ཡིིིན་ཏེེེ་  ༼དོོན་བྱེེེད་ནུས་པ་ཡིིིན་པའིི་ཕྱིིིར་༽ དོོོན་བྱེེེད་ནུས་

པ་ཡིིན་ན་ དངོོས་པོོ་ཡིིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་  ༼འདོོད་༽  ཀ་བུམ་གཉིིས་ཆོོ ས་ཅན་ སྤྱིི་མ་ཡིིན་པར་ཐལ་ ༼འདོད་༽ ཀ་བུམ་

གཉིིས་ཆོོ ས་ཅན་ སྤྱིི་མ་ཡིིན་ཏེེེ་ ༼རང་གིིགསལ་བ་ལ་རྗེེེས་སུ་འགྲོོ་བའིི་ཆོོོ ས་མ་ཡིིན་པའིི་ཕྱིིིར་༽ རང་གིི་གསལ་བ་ལ་རྗེས་

སུ་འགྲོོ་བའིི་ཆོོོ ས་མ་ཡིིན་ན་ སྤྱིི་མ་ཡིིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་  ༼འདོོོད་༽ 

༤   གཉིིིས་ཀ་མ་ཡིིན་པའིི་མུ་ཞོོག་༼ཡོད་པར་འདོོད་ ནམ་མཁའིི་མེེེ་ཏོོོག་ཆོོ ས་ཅན་༽ ནམ་མཁའིི་མེེེ་ཏོོོག་ཆོོ ས་ཅན་ སྤྱིི་

མ་ཡིིན་པར་ཐལ་  ༼འདོད་༽ ནམ་མཁའིི་མེེེ་ཏོོོག་ཆོོ ས་ཅན་ སྤྱིི་མ་ཡིིན་ཏེེེ་  ༼རང་གིི་གསལ་བ་ལ་རྗེེས་སུ་འགྲོོ་བའིི་ཆོོོ ས་

མ་ཡིིན་པའིི་ཕྱིིིར་༽ རང་གིི་གསལ་བ་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོོ་བའིི་ཆོོོ ས་མ་ཡིིན་ན་ སྤྱིི་མ་ཡིིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་ ༼འདོད་༽ ནམ་

མཁའིི་མེེེ་ཏོོོག་ཆོོ ས་ཅན་ དངོོས་པོོོ་མ་ཡིིན་པར་ཐལ་  ༼འདོད་༽ ནམ་མཁའིི་མེེེ་ཏོོོག་ཆོོ ས་ཅན་ དངོོས་པོོོ་མ་ཡིིན་ཏེེེ་  ༼དོོན་

བྱེེེད་ནུུས་པ་མ་ཡིིན་པའིི་ཕྱིིིར་༽ དོོོན་བྱེེེད་ནུས་པ་མ་ཡིིན་ན་དངོོས་པོོོ་མ་ཡིིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་  ༼འདོད་༽
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གཞན་ཡང་ སྒྲ་དང་ ཡི་གེེེ་ལ་མུ་གསུུམ་  དང་པོ་གཉིིས་ཀ་ཡིིན་པའིི་མུ་ ༼ཀ་མད་སུམ་ཅུུ་ཐམ་པ་༽

གང་གིིས་གང་ལ་ཁྱབ་  གང་གིིས་གང་ལ་མ་ཁྱབ་པ་  ཡིི་གེེེ་ཡིིིན་ན་སྒྲ་ཡིིན་པས་ཁྱབ་  སྒྲ་ཡིིན་ན་ཡིི་གེེེ་ཡིིིན་པས་

མ་ཁྱབ་ ༼རྔ་སྒྲ་དང་ ཆུུ་སྒྲ་ལྟ་བུུ་༽ གཉིས་ཀ་མ་ཡིིན་པ་ ༼རྟག་པ་ཆོས་ཅན་༽       

ལྐོོོག་གྱུུར་

དང་ ཤེེེས་བྱ་ 

གཉིིས་ལ་

མུུ་གསུུམ་

གཉིིས་ཀ་ཡིིན་པ་ ཕྲ་བའིི་མིིི་རྟག་པ་ཆོོ ས་ཅན་

ལྐོོག་གྱུུར་ཡིིན་ན་ ཤེེས་བྱ་ཡིིན་པས་ཁྱབ་  ཤེེེས་

བྱ་ཡིིན་ན་ལྐོོག་གྱུར་ཡིིན་པས་མ་ཁྱབ་

ནག་པང་

ཆོོོ ས་ཅན་

གཉིིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ རིིི་བོོོང་གིིི་རྭ་ཆོོ ས་ཅན་

༼ སྒྲ་དང་ མིི་རྟག་པ་གཉིིས་ལ་མུ་གསུུམ་  དང་པོོ་གཉིིས་ཀ་ཡིིན་པའིི་མུ་ནིི་ དུུང་སྒྲ་ཆོོ ས་ཅན་ ༽    

༼ སྒྲ་ཡིིན་ན་ མིི་རྟག་པ་ཡིིན་པས་ཁྱབ་ མིིི་རྟག་པ་ཡིིན་ན་སྒྲ་ཡིིན་པས་མ་ཁྱབ་ ཤིིང་ཆོོོ ས་ཅན་ ༽  

༼ གཉིིིས་ཀ་མ་ཡིིན་པའིི་མུ་ནིི་ ནམ་མཁའིི་མེེེ་ཏོོོག་ཆོོོ ས་ཅན་ ༽



16 རིགས་ལམ་སྦྱོང་དེབ། 

སྤྱིི་དང་

བྱེེ་བྲག་

གཉིིས་ལ་

མུུ་བཞིི་

ཡོོོད་

གཉིིས་ཀ་ཡིིན་པ་ དངོོས་པོོ་ཆོོ ས་ཅན་

སྤྱིིི་ཡིིིན་ལ་ བྱེེ་བྲག་མ་ཡིིན་པའིི་མུ་   
 ཤེེས་བྱ་ཆོོ ས་ཅན་

བྱེེེ་བྲག་ཡིིན་ལ་ སྤྱིི་མ་ཡིིན་པའིི་མུ་    ཀ་བུུམ་གཉིས་ཆོས་ཅན་

གཉིིས་ཀ་མ་ཡིིན་པ་ རིིི་བོོོང་གིིི་རྭ་ཆོོ ས་ཅན་


