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ཆེད་བརྩོད།

སྤྲི་ནྩོར་ྋགྩོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོའྲི་བཀའ་སྩོབ་སྔ་རེས་ཀྲི་དགྩོངས་དྩོན་

བཞྲིན་ཤེས་རྲིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཞྲི་རྲིམ་སྩོབ་གྲྭའྲི་སྩོབ་དེབ་བསྐྱར་ཞྲིབ་ཚོགས་

ཆུང་རྲིམ་འཛུགས་ཀྲིས་སྩོབ་དེབ་ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞྲིབ་ཡང་ཡང་བྱས་ཡྩོད་ཁྩོངས་ནས་

གཞྲི་རྲིམ་བར་མ་དང་གྩོང་མ་གཉྲིས་ཀྲི་རྲིགས་ལམ་དང་ནང་ཆྩོས་སྩོབ་དེབ་འདྲི་ནྲི།  

བཙན་བྱྩོལ་བྩོད་མྲིའྲི་གཞྲི་རྲིམ་ཤེས་ཡྩོན་སྲིད་བྱུས་ཀྲི་དགྩོངས་དྩོན་བཞྲིན་གཏན་ལ་

ཕབ་པའྲི་གཞྲི་རྲིམ་བར་མ་དང་།  གྩོང་མ་གཉྲིས་ཀྲི་རྲིགས་ལམ་དང་ནང་ཆྩོས་བསབ་

གཞྲིའྲི་ར་འཛིན་གཞྲིར་བཟུང་སྟེ།  གཞྲི་རྲིམ་སྩོབ་གྲྭའྲི་ཆྩོས་དགེ་རྣམས་ཀྲི་བསམ་

འཆར་བསྡུ་ལེན་དང་།  འདས་པའྲི་སྩོབ་དེབ་ཕྩོགས་བསྩོམས་ལས་ལེགས་ཆ་བསྡུ་ལེན་

ཐྩོག  དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་རྩོང་པྩོ་བྩོ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་ལ་འབྩོད་བསྐུལ་
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རབས་ཆྩོས་འབྱུང་གྲི་ནང་དྩོན་རྣམས་སྤྲི་ཚོགས་ཚན་རྲིག་སྩོབ་དེབ་ཀྲི་སྒྩོམ་གཞྲིའྲི་

ནང་བཅུག་པ་དང། ནང་ཆྩོས་དང་རྲིགས་ལམ་གཉྲིས་ཟུར་བཏྩོན་གྲིས་ལེགས་སྒྲིག་

བྱས་ཡྩོད།  ལྷག་པར་ནང་ཆྩོས་སྩོབ་ཚན་ཁྩོངས་སུ་འཛིན་རྲིམ་སྩོ་སྩོའྲི་ནང་སྩོབ་མའྲི་

བྩོ་རེ་གཅྲིག་ཏུ་གཏྩོད་ཐབས་དང་ཉམས་ལེན་གྲི་རྲིམ་པ་གསལ་རྩོགས་སད།  འཛིན་

རྲིམ་སྩོ་སྩོའྲི་སྩོབ་ཚན་གྲི་མཇུག་ཏུ་སྩོམ་གྲི་སྩོབ་ཚན་ཟུར་འཇྩོག་ཞུས་ཡྩོད་པ་བཞྲིན་

ཆྩོས་དགེ་རྣམས་ནས་སྩོབ་ཁྲིད་དམ་དྩོན་གནང་གལ།

རྲིགས་ལམ་དང་ནང་ཆྩོས་ཀྲི་སྩོབ་ཁྲིད་དེ་ཆྩོས་དགེ་རྣམ་པས་ཐུགས་འགན་རྐང་

བཞེས་ཀྲིས་བྩོད་ཡྲིག་སྩོབ་དེབ་ལས་ལྩོགས་སུ་བཀར་ཏེ།  བདུན་རེར་ཚོགས་ཐུན་

གཉྲིས་ལས་མྲི་ཉུང་བ་ཆག་མེད་བཀྩོད་སྒྲིག་ཐྩོག  དུས་རྒྱུན་སྩོབ་གྲྭའྲི་སྔ་དགྩོང་གྲི་

ཞལ་འདྩོན་སྩོགས་དུས་ཚོད་ནམ་ཡྩོད་བེད་སྤད་ནས་རྲིགས་ལམ་དང་ནང་ཆྩོས་སྦྩོང་

བརར་ཐད་ཁ་ཡྩོད་ལག་ཡྩོད་ཀྲི་གྲུབ་འབས་སྔར་ལྷག་ཐྩོན་པར་འབད་འབུངས་བྱས་ཏེ། 

སྤྲི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་དང་།  བྩོད་མྲིའྲི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྲིས་

དགྩོངས་གཞྲི་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་དགྩོས་རྒྱུའྲི་འབྩོད་བསྐུལ་ཤུགས་ཆེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲིན།  ཤེས་

རྲིག་ལས་ཁུངས་ནས།  ཕྲི་ལྩོ་༢༠༡༥  ཟླ་༡༠  ཚེས་༡༧  ཉྲིན།
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སྔྩོན་གེང༌།

སྩོབ་གྲྭ་ཁག་ནྲི།  སྩོབ་ཕྲུག་ཚོའྲི་ཤེས་ཡྩོན་དང་ཀུན་སྤྩོད་ཀྲི་གཞྲི་འཛུགས་ས་དང་།  ཕ་མ་

དང་ལུང་པ།  མྲི་རྲིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲི་རེ་བའྲི་མྲིག་འབུར་གཏྩོད་སའྲི་དམྲིགས་རེན་

ཉག་གཅྲིག་དེ་ཡྲིན།  སྩོབ་གྲྭའྲི་དགེ་རྒན་དང་སྩོབ་གྲྩོགས།  བསབ་གཞྲི་དང་སྩོབ་ཁྲིད་

བྱེད་ཐབས་སྩོགས་ནྲི།  ཡང་དག་པའྲི་ཚན་རྲིག་གྲི་འགྲྩོས་དང་མཐུན་པ་དང་།  སྩོལ་རྒྱུན་

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

གནས་བབ་ལ་དཔག་པའྲི་ཤེས་ཡྩོན་གྩོ་རྩོགས་ཀྲི་ཉམས་མྩོང་དང་སྦེལ་ཏེ།  དུས་ཚོད་ལ་

གཅེས་སྤྲས་དང་།  སྩོབ་མའྲི་ལུས་སེམས་ཀྲི་འཚར་ལྩོངས་ལ་བདག་གཅེས་གཟབ་ནན་

ཐྩོག  ཆ་ཚང་ལ་ཞྲིབ་ཚགས་པྩོའྲི་ངང་སྩོབ་ཕྲུག་ཚོའྲི་བསམ་བྩོའྲི་དཔལ་ཡྩོན་ཡར་རྒྱས་

སུ་འགྲྩོ་རྒྱུར་སྩོ་ཀུན་ནས་འབད་པ་བྱ་རྒྱུ་དེ་དུས་བབ་ཀྲི་དགྩོས་མཁྩོ་དང་འཚམས་པ་ཞྲིག་

ཡྲིན།

བྩོད་ཀྲི་ཁྲིམ་མཚེས་རྒྱ་གར་གྲི་གནའ་བྩོའྲི་ཤེས་ཡྩོན་གཏྲིང་ཟབ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་དེ་ཚོ་ཆྩོས་

རྒྱལ་བཀའ་དྲིན་ཅན་ཚོས་ཁུར་ལེན་གྲིས་མཐུན་རྐེན་སྦར་བ་ལ་བརེན་ནས་ལྩོ་པཎ་

དག་གྲིས་བྩོད་ཀྲི་སྐད་ཡྲིག་ཐྩོག་ཆད་ལྷག་མེད་པར་བསྒྱུར་ཅྲིང་།  འཆད་ཉན་གྲིས་

ཀང་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་འཕྲིན་ལས་གང་སར་རྒྱས་པར་བརེན།  ད་ལྟའྲི་ཆར་བྩོད་བརྒྱུད་

ནང་བསྟན་སྤྲི་དང་།  ལྷག་པར་དུ་ཐལ་དང་ཕྲིར་གྲི་སྐད་ཡྲིག་ལ་བརེན་པའྲི་ཚད་མའྲི་

གཞུང་ལུགས་ལས་བྱུང་བའྲི་རྲིགས་ལམ་འདྲི་ནྲི།  འཛམ་གྲིང་གྲི་སྤྲི་ནྩོར་དང་།  བྩོད་

ཀྲི་ཁད་ནྩོར་ཞྲིག་ཏུ་ཀུན་གྲིས་ངྩོས་འཛིན་བྱེད་བཞྲིན་ཡྩོད།
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ཕྲི་ལྩོ་༢༠༠༡  ལྩོའྲི་དཔྲིད་ཆྩོས་ཆེན་མྩོའྲི་སྐབས།  སྤྲི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་

ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ནས་བཀའ་ནན་གནང་གསལ་ལ།  ང་ཚོ་ཚང་མས་ནང་པའྲི་གཞུང་

ཆེན་པྩོར་སྩོབ་སྦྩོང་བྱས་ནས་ཤེས་པར་བྱ་རྒྱུ་ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པྩོ་ཡྲིན།  དད་པ་བྱས་

པ་ཡག་པྩོ་རེད་དེ།  དེ་ཙམ་གྲིས་མ་ཚིམས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆྩོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་

པ་ཐྩོབ་པ་ཞྲིག་དགྩོས།  དེ་ཡྩོང་བར་རྲིགས་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་

རེད།  ངས་དྲུག་ཅུ་ར་གྲངས་ནས་སྩོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྲིགས་ལམ་སྩོབ་དགྩོས་སྐྩོར་མང་པྩོ་

བཤད་ཡྩོད་ཀང་དེ་ཙམ་ལག་ལེན་དུ་འཁེལ་མེད།  དེ་དུས་ནས་མགྩོ་ཡག་པྩོ་བརམས་

ཡྩོད་ན།  ད་ཚོད་གང་འཚམས་ནུས་པ་ཞྲིག་ཐྩོན་ཡྩོད་ཀྲི་རེད།  དེ་མ་བྱུང་བ་རེད།  བྱ་

ཐབས་བལ་ཞེས་གསུངས་ཡྩོད།

ཕྲི་ལྩོ་༢༠༠༤  ཟླ་༩  ནང་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྲི་སྤྲི་འཐུས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྲི་ཐྩོག་

སྤྲི་མྩོས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྲི་བཙན་བྱྩོལ་བྩོད་མྲིའྲི་གཞྲི་རྲིམ་གྲི་ཤེས་ཡྩོན་སྲིད་

བྱུས་ཀྲི་དྩོན་ཚན་བརྒྱད་པའྲི་ནང་གསེས་༢  པར།  ཤེས་བྱའྲི་གནས་གང་ལའང་གཞན་

ཟེར་རེས་འབངས་མ་ཡྲིན་པར་རང་སྟྩོབས་ཀྲིས་བརག་དཔད་དང་ཞྲིབ་འཇུག་བྱེད་པའྲི་

ནུས་པ་རྲིགས་ལམ་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན་པས།  ཚད་མ་རྲིག་པའྲི་རྣམ་གཞག་གཞྲི་རྲིམ་གྩོང་

མ་བར་རལ་དུ་བཏྩོན་ཏེ་བསབ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཤྩོས་ཤྲིག་ལ་ངྩོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།  ཞེས་གསལ་

ཡྩོད།

ཉེ་བའྲི་ལྩོ་ཤས་གྩོང་ནས་བྩོད་ཕྲི་ནང་གཉྲིས་ཀར་དམངས་ཁྩོད་དང་སྩོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་

ཚད་མ་རྲིག་པའྲི་རྲིགས་ལམ་སྦྩོང་རྒྱུར་དང་དྩོད་ཆེ་རུ་ཕྲིན་པ་དང་བསྟུན།  སྩོབ་གྲྭའྲི་

ལམ་སྩོལ་དང་མཐུན་པའྲི་སྩོབ་དེབ་ཚད་ལྡན་ཞྲིག་བཟྩོ་རྒྱུ་ཁ་ཚ་དགྩོས་གཏུགས་སུ་

གྱུར་ཡྩོད།
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གང་ལྟར་ཚད་མ་རྲིག་པའྲི་གཞུང་གྲི་རྲིགས་ལམ་འདྲི་ནྲི།  མངྩོན་པ་གྩོང་འྩོག་དང་ཕར་

ཚད།  དབུ་མ་སྩོགས་གང་སྦང་ན་ཡང་སྔྩོན་འགྲྩོ་ལྟ་བུར་མེད་ཐབས་མེད་པ་དང་།  འདྲིའྲི་

ནང་སངས་རྒྱས་པའྲི་ལྟ་གྲུབ་དང་ཚན་རྲིག་གྲི་རྣམ་གཞག་ཕྱུག་པྩོ་ཡྩོད་པ།  ལྷག་པར་དུ་

རྲིགས་ལམ་འདྲི་སྦངས་ཏེ་སྩོབ་ཚན་སྩོ་སྩོའྲི་རང་ལུགས་གང་ཡྲིན་བྩོ་ལ་འཛིན་པ་དང་།  

ཁབ་མ་ཁབ་དང་མུ་གསུམ་མུ་བཞྲི།  འགལ་བ་དང་དྩོན་གཅྲིག་ཡྲིན་མྲིན་སྩོགས་རྲིགས་

པའྲི་འགྲྩོས་ཤེས་ན།  རྲིགས་པ་འདྲིས་བྩོ་སྩོ་ཕེ་སྟེ་སྤྲིར་བཏང་གྲི་ཤེས་བྱའྲི་རྣམ་གཞག་

དག་ལ་འཇུག་པ་དང་།  ཡང་ན་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གང་ལ་ཞུགས་ན་ཡང་ཞྲིབ་ཆ་

དང་འཛིན་མཚམས་སྩོགས་བསམ་བྩོའྲི་རྣྩོ་ངར་དང་མྱུར་ཁད།  ཟབ་གསལ་དང་ཁྩོང་

དཀེལ་ཡངས་པར་འགྱུར་བ་སྩོགས་མྲིག་མཐྩོང་ལག་ཟྲིན་གྲི་དགེ་མཚན་མ་འད་བ་མང་

པྩོ་ཡྩོད་པ་དང་།  མྲིས་བཤད་པ་དང་རང་གྲིས་མྲི་ལ་བཤད་པའྲི་ཚེ་ཡང་རྲིགས་པའམ་

རྩོག་དཔྩོད་ཀྲི་རེས་སུ་ཞུགས་ནས་བང་དྩོར་བྱེད་པ་ཞྲིག་ཅྲིས་ཀང་འྩོང་བར་ངེས།  ༸གྩོང་

ས་མཆྩོག་གྲིས།  “རགས་བསལ་གཏྩོང་བའྲི་རྲིགས་ལམ་ནྲི།  བྩོ་གྲྩོས་ཀྲི་རྣམ་དཔྩོད་གྩོང་

ནས་གྩོང་དུ་སེལ་ཞྲིང་།  རྲིག་པ་མྱུར་པྩོ་ཡྩོང་བའྲི་ཐམས་ལམ་ཞྲིག་ཡྲིན།  ཤེས་བྱའྲི་སེ་

ཚན་གང་དང་གང་ཞྲིག་ཡྲིན་ཡང་།  དེ་དག་མཐའ་ཆྩོད་པ་ཤེས་རྒྱུ་དང་།  རང་གྲི་བསམ་

བྩོ་གྲུང་ཤ་དྩོད་དུ་འགྲྩོ་བ་བཅས་ལ་ཁད་པར་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད།  དེས་ན་རྲིགས་ལམ་གྲི་ཐྩོག་

ནས་འདྲི་ཡྲིན་ན།  དེ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་དང་།  དེ་ཡྲིན་ན།  འདྲི་ཡྲིན་དགྩོས་ཞེས་པའྲི་

མུ་གསུམ་མུ་བཞྲི་དང་།  འགལ་བ་དྩོན་གཅྲིག་གྲི་སྐྩོར་རྣམས་སྩོབ་ཚན་ཚང་མའྲི་ནང་

འགྲྩོ་ཐུབ་པ་ཞྲིག་ཡྩོང་ཞྲིང་།  དེ་ལྟར་བྱུང་ན་སྩོབ་ཚན་དེ་ཞྲིབ་ཚགས་ཤེས་རྒྱུ་སྩོགས་ལ་

ཁད་པར་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་”  ཅེས་གསུངས།  རྲིགས་ལམ་སྩོབ་སྐབས་དགེ་རྒན་གྲིས་སྩོབ་མ་

ཚོར་རང་ལུགས་བྩོར་ཟྲིན་བཅུག་རེས།  སྦྩོང་ཚན་ནང་གྲི་མྲིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ་དང་

སྦགས་ཏེ་གཞུང་ཚན་སྩོ་སྩོའྲི་སྤྲི་དྩོན་ར་སྤྲྩོད་གསལ་བྩོ་གནང་དགྩོས་པ་དང་།  དེ་ནས་
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གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་།  རྩོད་པ་སྩོང་བ་གཉྲིས་ཡྲིག་ཐྩོག་ནས་བསབ་ཀང་ཆྩོག་ལ།  

ཡང་ན་ངག་ཐྩོག་ནས་ཁ་བསབ་གནང་ཡང་རུང་།  སྩོབ་དེབ་གཅྲིག་པུ་གཙོ་བྩོར་འཛིན་

མྲི་དགྩོས་པར་སྩོབ་གྲྭ་སྩོ་སྩོའྲི་གནས་བབ་ལ་གཞྲིགས་པའྲི་བརྐངས་བསྐུམས་ཀང་གནང་

འྩོས་གནང་རྒྱུ་དང་།  རྲིགས་ལམ་ཡྲིག་ཚད་ཀང་བབ་བསྟུན་གྲིས་དྩོན་གནད་ཚང་བའྲི་

རྒྱུགས་གཞྲི་བཟྩོ་རྒྱུ་ལས་བསབ་གཞྲིའྲི་ཚིག་ཟྲིན་ལྟར་མྲིན་ཀང་ཆྩོག་པ་བྱ་རྒྱུ།  རྲིགས་

ལམ་དགེ་རྒན་ནས་དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་གྲིས་སྩོབ་ཕྲུག་ཚོར་རྲིགས་ལམ་སྦྩོང་བའྲི་

འདུན་པ་དང་དྩོ་དབྱྲིངས་འཕེལ་ཐབས་བབ་བསྟུན་གྲིས་ཕག་བཞེས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེ།

དེ་སྔྩོན་ཕྱྭ་པ་ཆྩོས་སེང་སྩོགས་ཀྲི་སྐབས་སུ།  རྲིགས་ལམ་སྩོབ་རྒྱུའྲི་རྨང་གཞྲིའྲི་བྩོད་ཀྲི་

སྐད་ཡྲིག་དང་ཁྩོར་ཡུག་གྲི་མཐུན་རྐེན་སྩོགས་ཕྩོགས་གང་ས་ཅྲི་ཐད་ནས་ད་ལྟའྲི་གནས་

བབ་ལས་ལྡབ་ལྩོག་གྲིས་སྐྱྩོ་བྩོ་ཡྩོད་ངེས་ནའང་ཁྩོང་ཚོའྲི་སྐུ་ངལ་བསྐྱྩོན་པའྲི་གྲུབ་འབས་

ལས།  ལྩོ་ངྩོ་བརྒྱ་ཕག་མང་པྩོར་བྩོད་ཀྲི་རྲི་སུལ་ཚུན་ཆད་དུ་རྲིགས་ལམ་རྩོད་པའྲི་སྒ་

དབྱངས་བར་མེད་དུ་བསྒགས་དང་སྒྩོག་རྒྱུ་བྱུང་བ་འདྲིས་ང་ཚོའྲི་མྲི་རབས་འདྲིར་ངར་

ཤུགས་སྩོང་བའྲི་དན་སྐུལ་ཞྲིག་ཅྲི་ལ་མྲི་བྱེད།

ད་ལྟའྲི་ཆར་དེ་ལས་ལྡྩོག་སྟེ་ཕྩོགས་གང་ས་ནས་མཐུན་རྐེན་འཛོམས་པྩོ་ཡྩོད་པའྲི་

སྐབས་འདྲིར་ཤུགས་བརྒྱབ་པ་ཡྲིན་ན་གྲུབ་འབས་ཆེན་པྩོ་ཞྲིག་མྲི་ཐྩོན་པ་ག་ལ་སྲིད།  

ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྲི་རྲིགས་ལམ་གང་དུ་དར་སའྲི་དགྩོན་སེ་དང་།  ཆྩོས་བརྒྱུད་

ཁག་ལ་སྤུས་དག་ཅྲིང་གྲངས་མང་བའྲི་མཁས་པ་དབྱར་གྲི་ཆུ་བྩོ་བཞྲིན་རྒྱས་པའང་།  

རྲིགས་པའྲི་སྩོ་འབྱེད་རྲིགས་ལམ་རྣམ་པར་དཔྩོད་པའྲི་སྩོབ་གཉེར་གྲི་འཕྲུལ་འདེགས་

ཡྲིན་པ་སྩོས་མ་དགྩོས་ཤྲིང་།

ནང་དྩོན་རྲིག་པ་ནྲི།  ལྟ་གྲུབ་དང་།  ཚན་རྲིག  ཉམས་ལེན་གང་ཅྲིའྲི་ཆ་ནས་ཀང་
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གཏྲིང་ཟབ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་ནྲི་སྩོས་མ་དགྩོས་ཤྲིང་།  དུས་རབས་བདུན་པའྲི་

ནང་ནས་བཟུང་བྩོད་གངས་ཅན་གྲི་ལྩོངས་སུ་སྐྱེ་འགྲྩོ་སྤྲི་དང་བྱེ་བག་གྲི་དགྩོས་མཁྩོའྲི་

གནས་བབ་འྩོག་ཆྩོས་རྒྱལ་བཀའ་དྲིན་ཅན་ཚོས་མཐུན་རྐེན་སྦར་བ་ལ་བརེན་ནས་

འཕགས་བྩོད་ཀྲི་མཁས་གྲུབ་སྤྲི་དང་།  རྲིས་མེད་ཀྲི་ལྩོ་ཙཱ་བ་དང་པཎ་གྲུབ་དག་གྲིས་

བྩོད་ཀྲི་སྐད་ཡྲིག་ཐྩོག་བསྒྱུར་ཅྲིང་། འཆད་ཉན་གྲིས་ཀང་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ།  ཆྩོས་

བརྒྱུད་ཆེན་པྩོ་དག་གྲི་བསྟན་འཛིན་གྲི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྲིས་བཤད་སྒྲུབ་གཉྲིས་

ཀྲི་དར་སེལ་བཏང་།  བར་ལམ་ཁྲིམ་མཚེས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གྲིས་བྩོད་ཡུལ་གྲི་ཆྩོས་

སེ་སྟྩོང་ཕག་དྲུག་ལྷག་ར་མེད་དུ་བཏང་བ་ལ་བརེན་ཉམས་ཉེས་ཆེན་པྩོ་བྱུང་ཡྩོད་

ནའང་། སྤྲི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྲི་པ་ཆེན་པྩོ་

མཆྩོག་གྲི་རླབས་ཆེན་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྲི་མཛད་འཕྲིན་སྤྲི་དང་རྲིས་མེད་ཆྩོས་བརྒྱུད་

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

བྩོད་མྲིའྲི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྲི་འབད་རྩོལ་ལ་བརེན་ནས་ད་ལྟའྲི་ཆར་བྩོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་ནྲི། འཇྲིག་རེན་སྤྲིའྲི་དགྩོས་མཁྩོ་ལྟར་འཛམ་གྲིང་ཁྩོན་ཡྩོངས་ཀྲི་བསམ་བྩོ་དང་

ཀུན་སྤྩོད་ལ་སྤྲི་སན་གྲི་རྲིག་གཞུང་གལ་ཆེན་ཞྲིག་ཆགས་ཡྩོད། 

སྤྲིར་སྩོབ་ཕྲུག་ཚོའྲི་བསབ་གཞྲི་བཟྩོ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ་ནྲི་ལས་ས་བྩོ་ཞྲིག་མྲིན།  སྩོབ་མའྲི་བྩོ་ཁ་

དང་འཚམ་པའྲི་ཐ་སྙད་བེད་སྤྩོད་གཏྩོང་ཕྩོགས་དང་།  སྩོབ་དེབ་ཀྲི་སྒྩོམ་གཞྲི་སྤྲི་ཡྩོངས་

དང་།  སྩོབ་ཚན་སྩོ་སྩོའྲི་ནང་ཡྲིག་ཚོགས་མང་ཉུང་དང་བསྟུན་ཏེ་ཤེས་དགྩོས་ངེས་ཀྲི་

དྩོན་གནད་ཆ་ཚང་ཞྲིང་སྟབས་བདེར་ཤེས་སུ་འཇུག་རྒྱུའྲི་ཐབས་ཤེས་བསྟེན་པ།  ལྷག་

པར་དུ་ཤེས་ཡྩོན་སྲིད་བྱུས་ཀྲི་དགྩོངས་དྩོན་གཞྲི་ལ་བཞག་སྟེ།  འཛིན་རྲིམ་སྩོ་སྩོར་ལྩོ་

གཅྲིག་གྲི་རྲིགས་ལམ་དང་ནང་ཆྩོས་སྩོབ་ཐུན་ག་ཚོད་ཡྩོད་པ་དང་།  ཟླ་བ་རེ་དང་བདུན་

ཕག་རེར་སྩོབ་ཚན་སྦང་བའྲི་དུས་ཁྩོམ་ཅྲི་ཡྩོད་སྩོགས་སྩོབ་གྲྭའྲི་ར་སྐྩོར་ནང་གྲི་དྩོན་
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དངྩོས་དང་འཚམས་པར་སྦྩོང་ཚན་འཇྩོག་རྒྱུ་སྩོགས་ཕྩོགས་དང་སྩོ་ཀུན་ནས་བསམ་བྩོ་

གཏྩོང་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པར་དྩོན་དངྩོས་ལ་ཁ་ཕྩོགས་རྒྱུའྲི་གནད་འགག་མང་པྩོ་ཞྲིག་ཡྩོད་

པ་སྩོས་ཅྲི་ལ་དགྩོས།
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སློབ་ཚན་དྲུག་པ།

ངྙེས་འབྱུང་དང་ཚད་མྙེད་བཞྱི་སྒོམ་པའྱི་ཉམས་ལྙེན།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་159
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སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས།  ས།  (  

� འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་སློབ་ཚན། �

སློབ་ཚན་དང་པློ།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས།  (༡-༦) 

རང་རེའྲི་གངས་ཅན་པ་རྣམས་སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རེས་འཇུག་པ་ཡྲིན་

པས།  སངས་རྒྱས་ཀྲི་མཛད་པ་རགས་རྲིམ་ཞྲིག་ཤེས་དགྩོས།  སངས་རྒྱས་

ཀྲི་མཛད་པ་ལ་མཐའ་ཡས་པ་ཞྲིག་ཡྩོད་ན་ཡང་མཛད་པ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་

ཐྩོག་ནས་བཤད་ན་ཡྲིད་ལ་འཆར་བདེ་བ་ཡྲིན།



2

ནང་ཆོས།

བཞྲིན་འཛམ་བུའྲི་གྲིང་དུ།  དུས་དང་།  ཡུལ་དང་།  རྲིགས་དང་།  རུས་

དང་།  ཡུམ་བཅས་ལྔ་ལ་གཟྲིགས་ནས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྲི་ཡུལ་གྲི་

ཤཱཀའྲི་རྲིགས་ཡབ་རྒྱལ་པྩོ་ཟས་གཙང་མ་དང་།  ཡུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་མ་གཉྲིས་

ཀྲི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་པར་བཞེད་དེ་དགའ་ལྡན་ནས་འཕྩོས་སྩོ།  །

1]  དགའ་ལྡན་གནས་ནས་འཕྒོ་བའྱི་མཛད་པ། 

བདག་ཅག་གྲི་སྟྩོན་པ་

སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་

པ་སྐུ་ཚེ་སྔ་མར་དགའ་

ལྡན་དུ་ལྷའྲི་བུ་དམ་པ་

ཏྩོག་དཀར་པྩོའྲི་སྐྱེ་བ་

བཞེས་ཏེ།  ལྷ་རྣམས་ལ་

ཆྩོས་སྟྩོན་ཅྲིང་བཞུགས་

པའྲི་སྐབས།  ཕྩོགས་

བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀྲིས་བསྐུལ་བ་

2]  ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པའྱི་མཛད་པ། 

དེའྲི་ཚེ་ཡུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་མ་གསྩོ་སྦྩོང་གྲི་སྩོམ་པ་ལ་གནས་པའྲི་ས་ག་ཟླ་བའྲི་

ཡར་ངྩོའྲི་ཚེས་བཅྩོ་ལྔའྲི་ནམ་གྲི་གུང་ལ་ཡུམ་གྲི་མནལ་ལམ་དུ་གང་པྩོ་
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སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས།  ས།  (  

དེ་ནས་སྐུ་བལྟམས་པའྲི་དུས་ལ་བབས་པ་ན།  ཡུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་མ་ལུམ་བྲི་

ནྲིའྲི་ཚལ་དུ་(དེང་སང་བལ་ཡུལ་གྲི་རུ་པན་དེ་ཧྲི་(Rupandehi  district)  ཞེས་པའྲི་རྩོང་

ཁྩོངས་སུ་ཡྩོད་པ་དང་།  ལུམ་བྲི་ནྲི་ནས་སུ་ནྩོ་ལྲི་ས་མཚམས་བར་རྒྱང་ཐག་ཀྲི་ལྩོ་མྲི་

ཊར་༡༣༩ ཙམ་ཡྩོད།) བྱྩོན་ཏེ་སྐུ་ངལ་གསྩོ་སྐབས་ཤྲིང་པཱ་ཤའྲི་ཡལ་ག་ལ་ཕག་

གཡས་པས་འཇུས་ནས་བྱ་རྨྱང་གནང་ཞྲིང་གནམ་དུ་གཟྲིགས་པའྲི་སྐབས།  

གནྩོད་པ་གང་ཡང་མེད་པར་གྩོ་གཡས་པ་ནས་སྐུ་བལྟམས།  དེའྲི་ཚེ་ནམ་

མཁའྲི་ཁྩོན་ཐམས་ཅད་ལྷའྲི་མཆྩོད་རས་ཀྲིས་ཁེངས་པ་སྩོགས་ངྩོ་མཚར་

བའྲི་ལྟས་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པ་བྱུང་།

བམ་ཟེ་ཚོས་ཀ་ཤྲི་ཀའྲི་ན་བཟའ་ཕུལ་ནས་གཞྩོན་ནུའྲི་སྐུ་བངས་པའྲི་ཚེ་

ཆེའྲི་ཕྲུ་གུ་ཐལ་

དཀར་མཆེ་བ་

དྲུག་དང་ལྡན་པ་

གསེར་གྲི་ད་བས་

གདྩོང་གཡྩོགས་

པའྲི་རྣམ་པས་གྩོ་

གཡས་པ་ནས་

ཞུགས་ཏེ་ཐྲིམ་

སྩོང་བ་རྨྲིས་པ་

ལྟར་ཡུམ་གྲི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་སྩོ།  །

3]  སྐུ་བལྟམས་པའྱི་མཛད་པ། 
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ནང་ཆོས།

ང་ཐྩོངས་གསུངས་ཏེ།  ཕྩོགས་བཞྲིར་གྩོམ་པ་བདུན་བདུན་བྩོར།  སྐུའྲི་འྩོད་

ཀྲིས་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་ཐམས་ཅད་སྣང་བས་ཁབ་ཅྲིང་།  འྩོད་ཀྲི་སྣང་

བ་དེ་གང་ལ་རེག་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀང་སྐབས་དེར་སྡུག་བསྔལ་ཞྲི་

ནས་ལུས་སེམས་བདེ་བས་ཁབ་པ་བྱུང་།  དེར་མ་ཟད་དེའྲི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་

ཤྲིང་གྲི་སྩོང་པྩོ་དང་།  འཛམ་གྲིང་དུ་ཨུ་དུམ་ཝ་རའྲི་མེ་ཏྩོག་ཀང་འབུས།  

རྲིམ་གྲིས་གཏེར་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་རེད།  རྒྱལ་ཕན་མང་པྩོས་ཀང་དཔ་ཁལ་

འབུལ་ཞྲིང་འདུད་པར་གྱུར་པ་ན་རྒྱལ་པྩོ་ཟས་གཙང་མས་བུ་འདྲི་བཙས་

ནས་འདྩོད་དྩོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་སྙམ་སྟེ།  མཚན་ལ་གཞྩོན་ནུ་དྩོན་གྲུབ་

ཅེས་བཏགས།

ཞག་བདུན་ལྩོན་པ་ན་མ་ཡུམ་ཚེའྲི་དུས་བྱས་ཏེ་ལྷ་གནས་སུ་སྐྱེས་ཤྲིང་།  

དེ་ནྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ནྩོངས་པ་མྲིན་པར་ཚེ་ཚད་མཐར་ཐུག་པ་

ཡྲིན།  དེ་ནས་གཞྩོན་ནུ་སྐྱེ་དགུའྲི་བདག་མྩོ་ལ་གཏད་དེ།  པང་ན་འཚོ་
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སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས།  ས།  (  

བའྲི་མ་མ་བརྒྱད།  ནུ་མ་བསྣུན་པའྲི་མ་མ་བརྒྱད།  ལྷན་དུ་རེ་བའྲི་མ་མ་

བརྒྱད།  དྲི་མ་འཕྲི་བའྲི་མ་མ་བརྒྱད་དེ་མ་མ་སྩོ་གཉྲིས་ལ་གཏད་དེ་བསྐྱེད་

བསྲིངས་བྱས།

4]  བཟྒོ་བྒོའྱི་གནས་ལ་མཁས་པའྱི་མཛད་པ། 

དེ་ནས་གཞྩོན་ནུ་དགུང་ལྩོ་བདུན་དུ་སེབས་པ་ན་ཡབ་ཀྲིས་བསྐུལ་ནས་

ཤཱཀའྲི་ཕྲུ་གུ་སྟྩོང་ཕག་དུ་མ་དང་ལྷན་དུ།  ཡྲི་གེའྲི་རྲིགས་ལ་མཁས་པའྲི་

སྩོབ་དཔྩོན་ཀུན་གྲི་བཤེས་གཉེན་གྲི་ཡྲི་གེའྲི་གྲྭར་ཞུགས་ནས།  ཙན་དན་

ལས་བྱས་པའྲི་སྦངས་ཤྲིང་ཡྲིད་དུ་འྩོང་བ་ཐྩོགས་ཤྲིང་།  སྩོབ་དཔྩོན་གྲིས་

ཡྲིག་རྲིགས་གཅྲིག་

ནས་ལྔ་བརྒྱའྲི་བར་

བྲིས་པ་ན།  གཞྩོན་

ནུས་དེ་དག་ཚེགས་

མེད་དུ་མཁེན་ཏེ།  

གཞན་སྩོབས་ཤྲིག་

གསུངས་པས།  སྩོབ་

དཔྩོན་གྲིས་འཇྲིག་

རེན་ན་འདྲི་ཙམ་ལས་

གཞན་མེད་དྩོ།  །ཞེས་

ངྩོ་མཚར་དུ་གྱུར།
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ནང་ཆོས།

རྲིས་པ་སྲིད་སྒྲུབ་ཀྲི་ཐད་དུ་རྲིས་སྩོབ་པའྲི་ཚུལ་བསྟན་པ་ན།  གཞྩོན་ནུ་

དྩོན་གྲུབ་ཀྲིས་ཕལ་པ་རྣམས་ཀྲིས་མྲིང་ཙམ་ཡང་ཐྩོས་མ་མྩོང་བའྲི་རྲིས་ཀྲི་

རྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་པ་མཁེན་ཅྲིང་།  དེ་བཞྲིན་དུ་ཚིག་དྩོན་ལ་འཁྲུལ་

བ་སྩོང་ཕྲིར་སྒ་དང་།  གཏན་ཚིགས་རྲིག་པ།  གཞན་རེས་སུ་བཟུང་བའྲི་

ཕྲིར་བཟྩོ་དང་གསྩོ་རྲིག  སྒྱུ་རལ་སྩོགས་ཤེས་བྱ་རྲིག་པའྲི་གནས་མཐའ་

དག་ལ་སྦངས་པས་ཐྩོགས་པ་མེད་པར་མཁེན་ཅྲིང་འགྲན་པའྲི་ཟླ་མེད་

པར་གྱུར།

5]  བཙུན་མྒོའྱི་འཁྒོར་དུ་རྒོལ་པའྱི་མཛད་པ། 

དེ་ནས་དགུང་ལྩོ་བཅུ་དྲུག་ལྩོན་པ་ན་ཤཱཀ་རྒན་རབས་པ་དག་གྲིས་རྒྱལ་པྩོ་

ལ༑  གཞྩོན་ནུ་ལ་བཙུན་མྩོ་བཞེས་དགྩོས་ཚུལ་ཞུས་པ་ལྟར།  ཤཱཀ་ལག་ན་

བེ་ཅྩོན་གྲི་བུ་མྩོ་ས་

འཚོ་མ་གཞྩོན་ནུའྲི་

བཙུན་མྩོར་ཕུལ།  

བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔས་ཀང་འཇྲིག་

རེན་དང་མཐུན་པའྲི་

ཕྲིར་བཙུན་མྩོའྲི་

མཆྩོག་ཏུ་ས་འཚོ་

མ་དབང་བསྐུར་ཏེ་

བཙུན་མྩོ་རྣམས་དང་
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སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས།  ས།  (  

ལྷན་ཅྲིག་རེ་དགར་སྤྩོད་པ་ན།

ཕྩོགས་བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་མཐུས་བཙུན་མྩོ་རྣམས་ཀྲི་རྩོལ་མྩོའྲི་སྒ་ལས།  

མྲི་རག་པའྲི་ཆྩོས་ཀྲི་དབྱངས་ཀྲིས་བསྐུལ་ནས་གཞྩོན་ནུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔས་རྒྱགས་པའྲི་སེམས་སངས་ཤྲིང་བྱང་ཆུབ་ལ་གཞྩོལ་བར་དགྩོངས།  

དེའྲི་ཚེ་རྒྱལ་པྩོའྲི་རྨྲི་ལམ་དུ་གཞྩོན་ནུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྨྲིས་ཏེ།  ཉུག་རུམ་པ་

ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདུག་གམ་དྲིས་པས་འདུག་ཅེས་ཟེར་རྩོ། །རྒྱལ་

པྩོས་འདྲི་ནྲི་གཞྩོན་ནུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྲི་ལྟས་སྩོ་སྙམ་སྟེ།  ཐུགས་བག་ཕེབས་

པའྲི་ཕྲིར་དུ་དཔྲིད་བསྲིལ།  དབྱར་རན།  དགུན་དྩོ་བའྲི་ཁང་བཟང་གསུམ་

སྩོགས་བྱས་སྩོ།  །

6]  རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་མཛད་པ། 

དེ་ནས་གཞྩོན་ནུ་དྩོན་གྲུབ་དགུང་ལྩོ་ཉེར་དགུར་སེབས་པ་ན།  ཞབས་

ཞུ་བ་འདུན་པ་ཟེར་བ་ལ་ཕྲི་རྩོལ་ཏུ་འགྲྩོ་བའྲི་ཤྲིང་ར་གྲ་སྒྲིག་གྲིས་ཞེས་

གསུངས་ནས་ཕྩོ་བང་གྲི་ཤར་སྩོར་ཐྩོན་པ་དང་།  རྒན་པྩོ་ཞྲིག་གཟྲིགས་

ཏེ༑  རྒ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་གཟྲིགས་ཤྲིང་ཐུགས་སྐྱྩོ་བཞྲིན་ནང་དུ་ལྩོག  ཡང་

ལྷྩོ་སྩོར་ཐྩོན་པ་ན།  མྲི་ཞྲིག་ན་བ་གཟྲིགས་ཏེ།  ན་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྐྱྩོ་

བ་སྐྱེས།  ཡང་ནུབ་སྩོར་ཐྩོན་པའྲི་ཚེ།  རྩོ་འཁུར་བ་གཟྲིགས་ནས་ཤྲི་བའྲི་

སྡུག་བསྔལ་གཟྲིགས།  ཡང་བྱང་སྩོར་ཐྩོན་པ་ན།  དགེ་སྩོང་ཞྲི་དུལ་ཅན་

ཞྲིག་གཟྲིགས་ཏེ་ཡྲིད་ཕྩོགས་ནས་འཁྩོར་བ་ལ་སྙྲིང་པྩོ་མེད་པར་གཟྲིགས་
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ནང་ཆོས།

ཤྲིང་གཞྩོན་ནུ་ནང་དུ་བྱྩོན་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་ཐག་བཅད་དེ་ཡབ་ལ་

ཞུས་པས་གནང་བ་མ་ཐྩོབ།

ཞབས་ཞུ་བ་འདུན་པས་ལན་མང་དུ་བཟླྩོག་ཀང་འདྩོད་པའྲི་ཉེས་དམྲིགས་

མང་དུ་གསུངས་ཏེ་བཟླྩོག་མ་ནུས་པར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉྲིད་ཀྲི་

བྱྲིན་མཐུས་སེར་སྐྱ་བ་རྣམས་གཉྲིད་ལྩོག་ཅྲིང་།  བཀྲ་ཤྲིས་ཀྲིས་སྩོ་ཕེ།  

འདུན་པས་ར་མཆྩོག་སྔགས་ལྡན་ཕུལ་བ་ལ་བཅྲིབས་ནས་གད་ཀྲི་ཡུལ་

ལས་འདས་ཏེ།  མཆྩོད་རེན་རྣམ་དག་(བྲི་ཧར་མངའ་སེའྲི་རྒྱལ་ས་པ་ཏྲི་ནའྲི་ཀ་

པྲིལ་བསྟུ་ནྲི་རྩོབ་རྲིས་བྱས་ན་ལུམ་བྲི་ནྲིའྲི་ནུབ་བྱང་ཕྩོགས་སུ་རྒྱང་ཐག་ཀྲི་ལྩོ་མྲི་ཊར་  

༢༥  ཙམ་ན་ཡྩོད།)  དྲུང་དུ་ཕྲིན་ཏེ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་གཙུག་ཕུད་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་

བཅད་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ངྩོ་།  །
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སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས།  ས།  (  

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

དགའ་ལྡན།    འདློད་ལྷ་རིགས་དྲུག་གི་ནང་གསྲེས།  ཐྲེག་ཆྲེན་ཆློས་ཀི་ལློངས་

སྤློད་ཀི་དགའ་བ་དང་ལྡན་པས་དགའ་ལྡན་ཞྲེས་བྱའློ །  །

ཕློགས་བཅུ།    ཤར།  ལྷློ།  ནུབ།  བྱང་དང་དྲེ་དག་གི་མཚམས་བཞི་དང༌།  

སྲེང་འློག་གཉིས་ཏྲེ་བཅུའློ།  །

མནལ་ལམ།   རི་ལམ།

སྐུ་བལྟམས།   སྐུ་འཁྲུངས་པའི་དློན།

པཱ་ཤ   ལློན་ཤིང་བྱྲེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་མིང་།

བྱ་རྨྱང་།   རྐློང་ཤད་དམ།  གླལ་བ་སྲེ།  དཔྲེར་ན།  སྲེང་གྲེ་ཚང་ནས་ཐློན་ཏྲེ་

བྱ་རྨྱང་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ།

སྦངས་ཤིང་།    ཡི་གྲེ་འབྲི་སའི་པང་ལྲེབ་སྲེ།  བྱང་ཤིང་ཡང་ཟྲེར།

རྒྱགས་པའི་སྲེམས།   རིགས་བཟང་བ་སློགས་ཀིས་སྲེམས་ཁྲེངས་པའི་དློན།  

ཉུག་རུམ་པ།    རིག་འབྲས་བཏློན་པའི་མི།

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

 དགའ་ལྡན་གནས་ནས་འཕློ་བའི་མཛད་པ།  ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པའི་མཛད་པ།  སྐུ་

བལྟམས་པའི་མཛད་པ།  བཟློ་བློའི་གནས་ལ་མཁས་པའི་མཛད་པ།  བཙུན་མློའི་

འཁློར་དུ་རློལ་བའི་མཛད་པ།  རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཛད་པ།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཡབ་ཡུམ་གི་མཚན་ཕིས།

2] གཞློན་ནུ་དློན་གྲུབ་ཅྲེས་པའི་མཚན་འདློགས་དློན་གང་ཡིན་ནམ།

3] གཞློན་ནུ་དགུང་ལློ་ག་ཚོད་ལ་བཙུན་མློ་བཞྲེས་པ་དང་།  བཙུན་མློའི་མཚན་ལ་ཅི་

ཟྲེར།

4] གཞློན་ནུ་དགུང་ལློ་ག་ཚོད་ལ་གནས་གང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཕིས།
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ནང་ཆོས།

སློབ་ཚན་གཉིས་པ།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས།  (༧-༡༢) 

7]  དཀའ་བ་སྤད་པའྱི་མཛད་པ། 

དེ་ལྟར་དང་

སྩོང་རྣམས་ཀྲི་

ཁྩོད་དུ་བྱྩོན་

ཏེ༑  དེ་དག་

གྲི་དཀའ་ཐུབ་

གང་དང་གང་

སྤད་པ་དེ་དང་

དེ་དག་ལས་

ཉྲིས་འགྱུར་དུ་

མཛད་པ་ན།  

དང ་སྩོང ་དེ ་
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སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས།  ས། །((  

དག་ངྩོ་མཚར་ཏེ་དགེ་སྦྩོང་འདྲི་ནྲི་ཆེན་པྩོ་ཞྲིག་གྩོ་ཞེས་བརྩོད་པས།  དེ་ཕྲིན་

ཆད་དགེ་སྦྩོང་ཆེན་པྩོ་ཞེས་མཚན་དུ་གྲགས།  སྐབས་དེར་ཡབ་ཟས་གཙང་

གྲིས་རང་གྲི་སས་འཁྩོར་གཡྩོག་མེད་པར་འཁམས་སྩོ་ཞེས་ཐྩོས་ནས་གཡྩོག་

སུམ་བརྒྱ་དང་།  སྲུ་སྐྱེ་རྒུའྲི་བདག་མྩོས་གཡྩོག་ཉྲིས་བརྒྱ་ཞབས་འབྲིང་དུ་

བཏང་བ་ན།  གཞྩོན་ནུས་དབེན་པར་འཁྩོར་མང་པྩོ་བསྟེན་པ་འདྲི་མྲི་ལེགས་

སྙམ་དུ་དགྩོངས་ནས་བྱྲིངས་རྣམས་ཕྲིར་བསྩོགས་ཤྲིང་།  ཀཽཎྲི་ཎྱ་ལ་སྩོགས་

པ་མྲི་ལྔ་ཞབས་འབྲིང་དུ་ཉར།  ཆུ་བྩོ་ནཻ་རཉྫ་ནའྲི་(རྒྱ་གར་བྲི་ཧར་མངའ་སེའྲི་

ཁྩོངས་རྩོ་རེ་གདན་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པྩོའྲི་མཆྩོད་རེན་རྒྱབ་ཀྲི་བྱེ་ཐང་དུ་རྒྱུག་བཞྲིན་པའྲི་ཆུ་

བྩོ་དེ་ཡྲིན།)  འགྲམ་དུ་ཕེབས་ནས་བདག་གྲིས་བརྟུལ་ཞུགས་དང་དཀའ་ཐུབ་

བརམ་མྩོ་སྙམ་སྟེ།  ལྩོ་དྲུག་ཏུ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་སྟེ།  ཉྲིན་

རེར་ཏྲིལ་འབྲུ་གཅྲིག་དང་རྒྱ་ཤུག་འབྲུ་གཅྲིག  འབས་འབྲུ་གཅྲིག་གྲི་འཚོ་

བ་བསྟེན་ཅྲིང་གསུང་གྲི་རྒྱུ་བ་བཅད་དེ་དཀའ་བ་སྤད་དྩོ།  །

8]  བྱང་ཆུབ་སྱིང་པྒོར་གཤྙེགས་པའྱི་མཛད་པ། 

དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དཀའ་ཐུབ་ཀྲིས་གྲྩོལ་བར་འཛིན་པ་

དགག་པའྲི་ཕྲིར་ཟས་རགས་པ་གསྩོལ་བས་ལྔ་སེ་མ་དད་ནས་ཝཱ་ར་ན་

སྲིར་སྩོང་ངྩོ་།  །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ལེགས་སྐྱེས་མའྲི་བན་མྩོ་གྲུམ་མ་

ཞེས་པའྲི་རྩོ་གསྩོ་རས་ཀྲིས་དཀྲྲིས་པ་དེ་བཀྲུས་ཏེ་སྐུ་ལ་མནབས་ནས་

སྤྩོད་ཡུལ་གྲི་གྲྩོང་དུ་ཞུགས།  དེ་ནས་བུ་མྩོ་ལེགས་སྐྱེས་མས་བ་མཆྩོག་

སྟྩོང་གྲི་འྩོ་མ་ཉྲིང་ཁུར་བྱས་པ་དང་།  འབས་དང་འབྲུ་གསར་པ་ཡང་
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ནང་ཆོས།

བླུགས་ཏེ་བཙོས་པའྲི་འྩོ་ཐུག་སྦང་རྲི་ཅན་གྲིས་གསེར་སྣྩོད་བཀང་སྟེ་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་ཕུལ་བ་བཞེས་པས།  སྐུ་སྔར་ལས་ལྷག་པའྲི་གཟྲི་

མདངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་ཏྩོ།  །བྱང་ཆུབ་སྙྲིང་པྩོར་ཕེབས་པའྲི་

ལམ་དུ་རྩྭ་ཚོང་ཁེའུ་བཀྲ་ཤྲིས་ཀྲིས་རྩྭ་བརྔ་བ་ལ།  དེས་རྩྭ་སྔྩོ་ལང་ཡྲིད་དུ་

འྩོང་བ་ཕུལ་བ་ཁེར་ནས་བྱང་ཆུབ་ཤྲིང་ལ་ལན་གསུམ་བསྐྩོར་ཏེ་རྩྭའྲི་རེ་

མྩོ་ནང་དུ་བསྟན།  ར་བ་ཕྲིར་བསྟན་པའྲི་སྟེང་ཞལ་ཤར་ཕྩོགས་སུ་བསྟན་

ཏེ་བཞུགས་ནས་ལུས་དང་པྩོར་བསངས།  དན་པ་མངྩོན་དུ་བཞག་ནས།  

ཡྲིད་དམ་བརན་པྩོར་བཅས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སྙྲིང་པྩོར་གཤེགས་སྩོ།  །
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སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས།  ས། །((  

མཛད་པ་དེ་དག་ལ་བདུད་སྲིག་ཏྩོ་ཅན་རྣམས་མ་བཟྩོད་པར་ཡྲིད་ཤྲིན་

ཏུ་འཁྲུགས་ཏེ།  བདུད་དམག་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་བསྐུལ་ནས་མཚོན་ཆའྲི་

ཆར་འབེབས་པ་སྩོགས་བར་ཆད་བརམས་པ་ན།  བདུད་དཔུང་དེ་དག་

གྲིས་འཕངས་པའྲི་མཚོན་ཆ་རྣམས་མེ་ཏྩོག་གྲི་བ་བེ་དང་གཞལ་མེད་ཁང་

སྩོགས་མཆྩོད་རས་སྣ་ཚོགས་སུ་གྱུར།  བདུད་རྣམས་ཀྲིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའྲི་ཕག་གཡས་པར་རལ་གྲྲི་འབར་བ་ཐྩོགས་པར་འཁྲུལ་ཏེ་རེ་ཞྲིག་ལྷྩོ་

ཕྩོགས་སུ་བྩོས།  ཡང་སར་ལྩོག་སྟེ་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་དག་ཏུ་འཕངས་

པ་ཐམས་ཅད་མེ་ཏྩོག་གྲི་ཕེང་བར་གྱུར་ཏེ།  བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཤྲིང་བརྒྱན་པར་

གྱུར་པས།  བདུད་རྣམས་ཕམ་པར་མཛད་དྩོ།  །

9]  བདུད་སྙེ་བཅྒོམ་པའྱི་མཛད་པ། 
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ནང་ཆོས།

10]  སངས་རྒྱས་པའྱི་མཛད་པ། 

དེ་ལྟར་དགུང་ལྩོ་སྩོ་ལྔ་བཞེས་པའྲི་ཚེ་བདུད་ཀྲི་དཔུང་མ་ལུས་པ་བྱམས་

པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་སྟྩོབས་ཀྲིས་བཏུལ་ནས།  སྐྱྲིལ་ཀྲུང་བཅས་བཞྲིན་

པར་ཤྲིང་ཏ་ལ་བདུན་གྲི་ཚད་ཙམ་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ཏེ་ལས་ཀྲི་

རྒྱུན་ཆད་དྩོ།  །སྡུག་བསྔལ་ཉེ་བར་ཞྲིའྩོ།  །ཟག་པ་ཟད་དྩོ།  །ཞེས་ཆེད་

དུ་བརྩོད་པས་སངས་རྒྱས་དང་།  བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷ་དང་བཅས་

པས་ཆེད་བརྩོད་དང་ཤྲིས་པའྲི་མེ་ཏྩོག་གཏྩོར།  རྲིན་པྩོ་ཆེའྲི་ད་བ་སྩོགས་

མཆྩོད་རས་སྣ་ཚོགས་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཤྲིང་ལེགས་པར་བརྒྱན།  བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཡྩོངས་སུ་གང་བས་མཆྩོད་ཅྲིང་མངྩོན་

པར་བསྟྩོད་དེ་ཞག་ཞེ་དགུའྲི་བར་ཆྩོས་མ་གསུངས་པར་བཞུགས་སྩོ།  །
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སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས།  ས། །((  

11]  ཆྒོས་འཁྒོར་བསྒོར་བའྱི་མཛད་པ། 

དེ་ནས་ཕྩོགས་བཅུའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྩོགས་གདུལ་བྱ་ཁད་པར་

ཅན་མང་པྩོས་ཆྩོས་ཀྲི་འཁྩོར་ལྩོ་བསྐྩོར་བར་གསྩོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརེན་

ནས་གྲྩོང་ཁེར་ཝཱ་ར་ཎ་སྲིར་དང་སྩོང་ལྷུང་བ་རྲི་དྭགས་ཀྲི་གནས་སུ་བྱྩོན་

ཏེ༑  ཀཽཎྲི་ཎྱ་དང་།  ར་ཐུལ།  རླངས་པ།  མྲིང་ཆེན།  བཟང་ལྡན་བཅས་

ལྔ་སེ་དང་།  གཞན་ཡང་འཁྩོར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འདུས་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་

དང་པྩོ་བདེན་བཞྲིའྲི་ཆྩོས་ཀྲི་འཁྩོར་ལྩོ་བསྐྩོར་བར་མཛད་ཅྲིང་།  ཉན་ཐྩོས་

འྩོད་སྲུངས་དང་།  ཤེས་རབ་ཅན་གྲི་མཆྩོག་ཤཱ་རྲིའྲི་བུ་དང་།  རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་

གྲི་མཆྩོག་མྩོའུ་འགལ་གྲི་བུ་ལ་སྩོགས་པ་འཁྩོར་གྲི་གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་

ཞྲིག་རེས་སུ་བཟུང་བ་ཡབ་ཟས་གཙང་མས་ཐྩོས་པ་ན།  དགའ་ཞྲིང་མགུ་སྟེ་
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མཇལ་བར་འདྩོད་ནས་གྲྩོང་ཁེར་སེར་སྐྱར་བྱྩོན་པ་ལ་ཆྩོས་བསྟན།

དགུང་ལྩོ་ཞེ་གཅྲིག་ལ་ཕེབས་པ་ན་ཡུམ་གྲི་དྲིན་ལན་གསབ་པའྲི་དྩོན་དུ་

ལྷའྲི་གནས་སུ་བྱྩོན་ནས་ཆྩོས་གསུངས།  སར་མྲི་ཡུལ་དུ་བྱྩོན་ནས་ཆྩོ་འཕྲུལ་

རྣམ་པ་གསུམ་གྲི་སྩོ་ནས་སེམས་ཅན་གྲི་དྩོན་མཐའ་ཡས་པ་མཛད་དྩོ།  །

དགུང་ལྩོ་ང་བདུན་པར་མཉན་ཡྩོད་(རྒྱ་གར་གྲི་ཡུ་པྲི་མངའ་སེའྲི་གྩོན་ཊ་རྩོང་

ཁྩོངས་སུ་ཡྩོད་ཅྲིང་།  གྩོན་ཊ་མེ་འཁྩོར་འབབ་ཚུགས་ནས་མཉན་ཡྩོད་བར་རྒྱང་ཐག་

ཀྲི་ལྩོ་མྲི་ཊར་༥༠  ཙམ་ཡྩོད) དུ་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པྩོས་རྩོགས་བྱེད་ལ་སྩོགས་པའྲི་

མུ་སྟེགས་ཀྲི་སྟྩོན་པ་དྲུག་འཁྩོར་དང་བཅས་པ་ཕམ་པར་མཛད་ཅྲིང་།  བྱ་

རྒྩོད་ཕུང་པྩོའྲི་རྲིར་(རྒྱ་གར་བྲི་ཧར་མངའ་སེའྲི་ཁྩོངས་ནཱ་ལེནྡྲའྲི་རྩོང་ཁྩོངས་སུ་ཡྩོད་

ཅྲིང་།  རྩོ་རེ་གདན་ནས་རྒྱང་ཐག་ཀྲི་ལྩོ་མྲི་ཊར་༧༨  ཙམ་དང་།  བྱ་རྒྩོད་ཕུང་པྩོ་རྲི་ནས་

ནཱ་ལེནྡྲའྲི་བར་ཀྲི་ལྩོ་མྲི་ཊར་༡༢  ཡྩོད)  འཁྩོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྩོགས་

གདུལ་བྱ་བགྲང་ལས་འདས་པ་རྣམས་ལ་ཤེར་ཕྲིན་གྲི་མདྩོ་སེ་རྲིན་པྩོ་ཆེ་

ལ་སྩོགས་པ་འཁྩོར་ལྩོ་གཉྲིས་པ་མཚན་ཉྲིད་མེད་པ་དང་།  ཡུལ་གཞན་

དང་གཞན་དུ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་རྒྱལ་པྩོའྲི་མདྩོ་ལ་སྩོགས་པའྲི་བཀའ་བར་

པའྲི་སེར་གཏྩོགས་ཀྲི་མདྩོ་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས།  ཡངས་པ་ཅན་དུ་མདྩོ་

སེ་དགྩོངས་འགྲེལ་ལ་སྩོགས་པའྲི་འཁྩོར་ལྩོ་ཐ་མ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕེ་

བ་དང་དེའྲི་སེར་གཏྩོགས་དང་བཅས་པ་གསུངས།  གཞན་ཡང་།  དཔལ་

ལྡན་འབས་སྤུངས་ཀྲི་མཆྩོད་རེན་(ཡྩོངས་གྲགས་ཨམ་ར་ཝ་ཏྲི་ཞེས་པ་དེ་ཡྲིན།  

འདྲི་ནྲི་རྒྱ་གར་ཨན་ད་ར་མངའ་སེའྲི་གུན་ཊུར་རྩོང་ཁྩོངས་སུ་ཡྩོད་ཅྲིང་།  གུན་ཊུར་

མེ་འཁྩོར་འབབ་ཚུགས་ནས་ཨམ་ར་ཝ་ཏྲི་བར་རྒྱང་ཐག་ཀྲི་ལྩོ་མྲི་ཊར་  ༣༥  ཙམ་ཡྩོད)  
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དུ་དུས་ཀྲི་འཁྩོར་ལྩོའྲི་རྒྱུད་སེ་དང་།  འཛམ་བུའྲི་གྲིང་གྲི་གནས་ཁད་པར་

ཅན་གཞན་དང་གཞན་དུ་གསང་སྔགས་རྒྱུད་སེ་བཞྲིའྲི་ཆྩོས་འཁྩོར་མཐའ་

ཡས་པ་གསུངས་པ་སྩོགས་མདྩོ་དང་།  སྔགས་ཀྲི་ཆྩོས་མཐའ་ཡས་པ་

གསུངས་ཏེ་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞྲིག་སྲིན་གྲྩོལ་གྲི་ལམ་ལ་འགྩོད་

པར་མཛད་དྩོ།  །

12]  སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་མཛད་པ། 

དེ་ནས་མཐར་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་བཞེད་ནས་ས་ལའྲི་གྲྩོང་དུ་མགར་

བའྲི་བུ་ཙུན་ད་ལས་བསྩོད་སྙྩོམས་ཀྲི་ཐ་མ་བཞེས་ནས་ཆྩོས་བསྟན་ཏེ་རྩྭ་

མཆྩོག་གྲྩོང་(རྒྱ་གར་གྲི་ཡུ་པྲི་མངའ་སེའྲི་ནང་ཡྩོད་ཅྲིང་།  ར་མཆྩོག་གྲྩོང་གྲི་ཤར་

ཕྩོགས་ནས་གྩོ་རག་པུར་བར་རྒྱང་ཐག་ཀྲི་ལྩོ་མྲི་ཊར་༥༢  ཙམ་ཡྩོད) དུ་ཕེབས།  རང་

ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་དངྩོས་ཀྲི་གདུལ་བྱའྲི་ལྷག་མ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་གདུལ་བའྲི་

དུས་ལ་བབ་པ་གཟྲིགས་ནས།  རྲིང་བུ་དལ་འབབ་ཀྲི་འགྲམ་ན་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་

རབ་བཟང་ལྩོ་བརྒྱ་དང་ཉྲི་ཤུ་ལྩོན་པ་དགྲ་བཅྩོམ་པར་གྲགས་པ་ཞྲིག་ཡྩོད་

པ་དེས།  ཨུ་དུམ་ཝ་རའྲི་ཚལ་གྲི་མེ་ཏྩོག་རྲིང་པ་སྩོགས་སྟྩོན་པ་མ་ངན་ལས་

འདའ་བའྲི་ལྟས་མང་དུ་མཐྩོང་བའྲི་རྐེན་གྲིས་སྟྩོན་པ་མཇལ་བར་འདྩོད་

ནས།  ཀུན་དགའ་བྩོ་ལ་ལན་གསུམ་ཞུས་ཀང་མདུན་དུ་མ་བཏང་བ་སྟྩོན་

པས་མཁེན་ནས།  ང་དང་མུ་སྟེགས་ཅན་གཏམ་གེང་བའྲི་ཐ་མ་ཡྲིན་པས་
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ནང་དུ་ཐྩོངས་གསུངས་ནས་རབ་བཟང་ལ་གཏམ་གྲི་རྣམ་གྲངས་མང་པྩོ་

མཛད་པས།  དེས་བདེན་པ་མཐྩོང་སྟེ་དགྲ་བཅྩོམ་པ་ཐྩོབ།  དེ་ནས་སྟྩོན་

པས་འཁྩོར་རྣམས་དང་།  དགེ་སྩོང་དག  དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་མཐྩོང་བ་ནྲི།  

རེད་པར་དཀའ་བས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྐུ་ལ་ལྟྩོས་ཤྲིག་ཅེས་སྩོགས་

དང་།  མ་འྩོངས་པ་ན་བྱང་ཕྩོགས་བསྲིལ་ལྡན་གངས་རྲིའྲི་ལྩོངས་སུ་རྒྱལ་

བའྲི་བསྟན་པ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་རྒྱ་ཆེར་དར་བར་འགྱུར་ཞེས་ལུང་བསྟན་

ནས་གད་ཀྲི་ཡུལ་དང་ཉེ་བའྲི་ཤྲིང་ས་ལ་ཟུང་གྲི་འགྲམ་དུ་དབུ་བྱང་ཕྩོགས་

སུ་བསྟན་ནས།  དགུང་ལྩོ་ག་གཅྲིག་ལ་ཕེབས་པ་ན་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་

པའྲི་ཚུལ་བསྟན།  སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་དུ་བཞུགས་ཤྲིང་།  རྲིང་བསེལ་མང་

པྩོ་འཕེལ་ཏེ་འཛམ་བུའྲི་གྲིང་གྲི་ཕྩོགས་མང་པྩོར་མཆྩོད་རེན་གྲིས་ཁབ་པར་

གྱུར་ཏྩོ།  །
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སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས།  ས། །((  

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

དྲང་སློང་།   ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གཡློ་སྒྱུ་མྲེད་པར་དྲང་པློའི་ཕློགས་

སུ་སློང་བའི་དཀའ་སྤློད་པའི་མིང་།  

དགྲེ་སྦློང་།   རབ་བྱུང་དགྲེ་ཚུལ་སློང་ཕློ་མློ་སྤིའི་མིང༌།

ཞབས་འབྲིང་།   འཁློར་གཡློག

ཏིལ་འབྲུ།   ཏིལ་དཀར་ནག་གི་འབྲུ།

རྒྱ་ཤུག   ཤུག་པའི་བྱྲེ་བྲག་ཅིག

ཝཱ་ར་ཎ་སི།   རྒྱ་གར་གི་ཆུ་བློ་ཝཱ་ར་དང་ཎ་སི་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཡློད་

པའི་ཡུལ་ཏྲེ།  བཀའ་དང་པློ་བདྲེན་བཞིའི་ཆློས་འཁློར་བསློར་བའི་གནས།

བྲན་མློ།   གཡློག་མློ།

གསློ་རས།   ༡.  བཅློས་མའི་རས།  ༢.  སློ་མ་རཱ་ཛཱའི་རས།

རྩྭ་བརྔ།   རྩྭ་བྲྲེག་པའི་དློན།

བྱང་ཆུབ་སིང་པློ།   སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང༌།

བདུད།   སྲེམས་ཅན་ལ་གནློད་འཚེ་དང་དགྲེ་བ་ལ་བར་ཆད་བྱྲེད་

མཁན།  འདློད་ལྷ་རིགས་དྲུག་གི་ནང་གསྲེས་ཤིག  དགྲེ་བའི་ཆློས་ཀི་སློག་དང་

བྲལ་བར་བྱྲེད་པས་ན་བདུད་ཅྲེས་བྱའློ།  །

ཤིང་ཏ་ལ།   རྲེ་མློ་བཅད་ན་སར་མི་སྐྲེ་བའི་ཤིང་གི་བྱྲེ་བྲག་ཅིག

 དྲང་སློང་ལྷུང་བ་རི་དྭགས་ཀི་ནགས།    རང་རྒྱལ་ལྔ་བརྒྱ་ནམ་མཁའ་ལ་

འཕགས་ནས་མྲེའི་ཁམས་ལ་ཞུགས་ཏྲེ།  འདས་ནས་རིང་བསྲེལ་ལྷུང་བའི་ཡུལ་

ལ་དྲང་སློང་ལྷུང་བར་གགས་ཤིང་།  དྲེ་ཕིན་ཆད་མི་འཇིགས་པ་བྱིན་པའི་རི་

དྭགས་ཀང་དྲེ་ན་གནས་པས་རི་དྭགས་ཀི་ནགས་ཞྲེས་མིང་དུ་ཆགས་སློ།  །

ཆློ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་གསུམ།   སྐུ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློ་འཕྲུལ་དང་།  གསུང་ཀུན་

ཏུ་བརློད་པའི་ཆློ་འཕྲུལ་དང་།  ཐུགས་རྲེས་སུ་བསན་པའི་ཆློ་འཕྲུལ་ཏྲེ་གསུམ་

མློ༑  ༑
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རིང་བསྲེལ།   སྐྲེས་ཆྲེན་དམ་པའི་སྐུ་རུས་དང་སྐུ་གདུང་ལས་བབས་

པའི་རིལ་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་སློགས་ཀི་མིང་།

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

དཀའ་བ་སྤད་པའི་མཛད་པ། བྱང་ཆུབ་སིང་པློར་གཤྲེགས་པའི་མཛད་པ།

བདུད་སྲེ་བཅློམ་པའི་མཛད་པ། སངས་རྒྱས་པའི་མཛད་པ།  

ཆློས་འཁློར་བསློར་བའི་མཛད་པ། སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] གཞློན་ནུ་ལ་དགྲེ་སྦློང་ཆྲེན་པློའི་མིང་ཇི་ལྟར་ཐློགས་པ་ཕིས།

2] གཞློན་ནུས་འཁློར་ཇི་ཙམ་དང་མཉམ་དུ་དཀའ་ཐུབ་སྤད་ཚུལ་ཕིས།

3] བདུད་སྲེས་བར་ཆད་ཇི་ལྟར་བྱས་པ་དང་།  དྲེ་ལ་ལན་ཇི་བྱས་ཕིས།

4] གཞློན་ནུ་དགུང་ལློ་ག་ཚོད་ལ་སངས་རྒྱས་ཚུལ་ཕིས།

5] སངས་རྒྱས་ཀིས་ཐློག་མར་ཡུལ་གང་དུ་འཁློར་སུ་ལ་ཆློས་འཁློར་གང་བསློར་

ཚུལ་ཕིས།

6] སངས་རྒྱས་དགུང་ལློ་ག་དུས་སྲེང་ཡུལ་གང་དུ་གང་ཟག་སུ་དང་གཏམ་གི་ཐ་མ་

མཛད་དྲེ་སྐུ་གཤྲེགས་ཚུལ་ཕིས།
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བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒོ་སྐྱབས་སུ་འགྒོ་ཚུལ།  

སློབ་ཚན་གསུམ་པ།

བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒོ་སྐྱབས་སུ་འགྒོ་ཚུལ། 

སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འཛམ་བུའྲི་གྲིང་འདྲིར་མ་ངན་ལས་འདས་

ཟྲིན་ནའང་།  ཁྩོང་གྲིས་འགྲྩོ་བ་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརེ་བ་ཆེན་པྩོའྲི་སྩོ་ནས་

སྟྩོན་པར་མཛད་པའྲི་ལུང་རྩོགས་ཀྲི་བསྟན་པ་རྲིན་པྩོ་ཆེ་འདྲི་གཉྲིས་ལ་

གཞུག་ཏུ་ཡྩོད་ལ།  ནང་པའྲི་ཆྩོས་ལ་དད་པ་ཡྩོད་མཁན་ཞྲིག་ཡྲིན་ན་ངེས་

པར་དུ་འཇུག་དགྩོས།

དེར་འཇུག་ཚུལ་ཡང་རང་གྲིས་གང་འདྩོད་བྱས་པས་མྲི་ཆྩོག་པར་ཐྩོག་མ་

ཁྩོ་ནར་འཇུག་སྩོ་མ་ནྩོར་བ་སྐྱབས་འགྲྩོ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་རྨང་གཞྲིས་

ཟྲིན་པ་ཞྲིག་དགྩོས།

དེས་ན་འདྲི་ལ་བཞྲི།  j  གང་ལ་བརེན་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲྩོ་བའྲི་རྒྱུ།  k  

དེ་ལ་བརེན་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲྩོ་བའྲི་ཡུལ།  l  ཇྲི་ཙམ་གྲིས་སྐྱབས་སུ་

སྩོང་བའྲི་ཚུལ།  m  སྐྱབས་འགྲྩོའྲི་བསབ་བྱ།  n སྐྱབས་སུ་སྩོང་བའྲི་ཕན་

ཡྩོན་ནྩོ།  །
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དང་པྩོ་གང་ལ་བརེན་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲྩོ་བའྲི་རྒྱུ་ནྲི།

ཚེ་འདྲི་ཡུན་རྲིང་མྲི་སྩོད་པར་མྱུར་དུ་འཆྲི་བ་དང་།  ཤྲི་བའྲི་འྩོག་ཏུ་གང་

དུ་སྐྱེ་བ་ལ་རང་དབང་མེད་ཅྲིང་།  ལས་ཀྲི་གཞན་དབང་ཅན་དང་།  དགེ་

བའྲི་ལས་སྟྩོབས་ཆུང་ཞྲིང་མྲི་དགེ་བའྲི་ལས་ཤྲིན་ཏུ་སྟྩོབས་ཆེ་བས་ངན་

འགྲྩོར་ལྟུང་བའྲི་ཚུལ་བསམས་པས།  སྤྲིར་འཁྩོར་བ་དང་།  བྱེ་བག་ངན་

འགྲྩོའྲི་སྡུག་བསྔལ་ལ་འཇྲིགས་ཤྲིང་སྐྲག་པ་དང་།  དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་

ལ་དེ་དག་ལས་སྐྱྩོབ་པའྲི་ནུས་པ་ཡྩོད་པར་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་དད་པ་གཉྲིས་

ཡྲིན་ནྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  དེ་ལ་བརེན་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲྩོ་བའྲི་ཡུལ་ནྲི།

ཐར་པའྲི་གྩོ་འཕང་སྒྲུབ་པ་ལ་སྐྱབས་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ག་ངེས་པར་

བསྟེན་དགྩོས་ཏེ།  དཔེར་ན།  ནད་གསྩོ་བ་ལ་སན་དང་།  སན་པ།  ནད་

གཡྩོག་གསུམ་གང་རུང་རེ་ཡྩོད་པས་མྲི་ཆྩོག་པར་གསུམ་ག་ཚང་དགྩོས་པ་

ལྟར།  ཉྩོན་མྩོངས་པའྲི་ནད་ཞྲི་བའྲི་ཐར་པའྲི་གྩོ་འཕང་འཐྩོབ་པ་ལའང་།  

ཐབས་དེ་སྟྩོན་པའྲི་སངས་རྒྱས།  ཐབས་དངྩོས་གཞྲི་ཆྩོས།  དེ་སྒྲུབ་པའྲི་

གྲྩོགས་དགེ་འདུན་གསུམ་ག་ཚང་དགྩོས་སྩོ།  །

སྐྱབས་གསུམ་སྩོ་སྩོའྲི་ངྩོ་བྩོ་ནྲི།  འདུས་མ་བྱས་ལ་སྩོགས་པའྲི་ཡྩོན་ཏན་

བརྒྱད་དང་ལྡན་པའྲི་སྐྱབས་གནས་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་དཀྩོན་མཆྩོག་

དང་།  འགྩོག་ལམ་གང་རུང་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་འཕགས་པའྲི་རྣམ་བྱང་ལྡན་

པ་ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་དང་།  རྲིག་གྲྩོལ་གྲི་ཡྩོན་ཏན་གང་རུང་དང་ལྡན་
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བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒོ་སྐྱབས་སུ་འགྒོ་ཚུལ།  

གསུམ་པ།  ཇྲི་ཙམ་གྲིས་སྐྱབས་སུ་སྩོང་བའྲི་ཚུལ་ནྲི།

དེའང་སྐྱབས་འགྲྩོའྲི་ཚིག་བཀླགས་ཏེ་འདྩོན་པ་ཙམ་ལ་སྐྱབས་འགྲྩོར་མྲི་

འཇྩོག་གྲི  སྐྱབས་འགྲྩོའྲི་ངྩོ་བྩོ་ནྲི།  རང་ཉྲིད་འཁྩོར་བ་དང་ངན་སྩོང་གྲི་

སྡུག་བསྔལ་ལ་ལྷག་པར་འཇྲིགས་པ་དང་།  དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་དེ་ལས་སྐྱྩོབ་

པའྲི་ནུས་པ་ཡྩོད་པར་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་སྩོ་ནས་བྩོ་ལྲིངས་ཀྲིས་བསྒྱུར་ཞྲིང་

ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་དད་པ་ཞྲིག་དགྩོས་སྩོ།  །

དེ་ལ་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་གྲི་ཡྩོན་ཏན་ཤེས་པ་དང་།  ཁད་པར་ཤེས་པ་

དང་།  ཁས་བངས་པ་དང་།  གཞན་དུ་མྲི་སྨྲ་བས་སྐྱབས་སུ་འགྲྩོ་ཚུལ་བཞྲི་

ལས།

དང་པྩོ།  ཡྩོན་ཏན་ཤེས་པའྲི་ཚུལ་ལ།

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་ལ།  སྐུའྲི་ཡྩོན་ཏན་ནྲི།  མཚན་དཔེས་སྤྲས་ཤྲིང་

མཐྩོང་ན་མྲི་མཐུན་པ་མེད་པ་སྟེ།  མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྲིས་བརྒྱན་ཅྲིང་།  

སྐུ་མཐྩོང་བ་ཙམ་གྲིས་ཉྩོན་མྩོངས་ཞྲི་ཞྲིང་ཐར་པའྲི་ས་བྩོན་བསྐྲུན་པའྩོ།  །

གསུང་གྲི་ཡྩོན་ཏན་ནྲི།  གསུང་དབྱངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའྲི་ཁད་པར་

རྣམས་དང་།  གཙོ་བྩོར་གྱུར་པ་ནྲི།  གསུང་དབྱངས་གཅྲིག་གྲི་སྩོ་ནས་

ཀང་ནམ་མཁའྲི་མཐའ་ཀླས་པའྲི་སེམས་ཅན་མྩོས་པ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀྲི་

ཐེ་ཚོམ་དང་།  རྨྩོངས་པའྲི་ད་བ་བཅད་དེ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀྲི་ཡང་

དག་པའྲི་རྩོགས་པ་སྐྱེད་ནུས་པ་ནྲི།  གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་པའྲི་སྩོ་མཆྩོག་ཏུ་

པའྲི་འཕགས་པའྲི་གང་ཟག་དགེ་འདུན་དཀྩོན་མཆྩོག་གྩོ  །
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ནང་ཆོས།

གྱུར་པ་ཡྲིན་ནྩོ།  །

ཐུགས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་ནྲི།  བདེན་གཉྲིས་རེས་འཇྩོག་ཏུ་མ་སྩོང་བར་ཇྲི་ལྟ་ཇྲི་

སྙེད་ཀྲི་རྣམ་པ་མཐའ་དག་ཆགས་ཐྩོགས་མེད་པར་ཅྲིག་ཅར་མངྩོན་སུམ་

དུ་གཟྲིགས་པའྲི་མཁེན་པ་དང་།  ཐུགས་བརེ་བ་ཆེན་པྩོའྲི་གཞན་དབང་

དུ་གྱུར་ཏེ།  དུས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འགྲྩོ་བ་ཀུན་ལ་བུ་བཞྲིན་དུ་དགྩོངས་

ཤྲིང་།  དེའྲི་དབང་གྲིས་འཕྲིན་ལས་ཅུང་ཟད་ཀང་དུས་ལས་ཡྩོལ་བ་མེད་

པར་གདུལ་བྱའྲི་དྩོན་ལ་འཇུག་པ་ཡྲིན་ནྩོ།  །

མདྩོར་ན།  སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་སྐྱབས་སུ་འྩོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི།  

རང་ཉྲིད་འཇྲིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲྩོལ་བ།  གཞན་འཇྲིགས་པ་ལས་

སྒྩོལ་བའྲི་ཐབས་ལ་མཁས་པ།  ཀུན་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོ་ཉེ་རྲིང་མེད་པར་

འཇུག་པ།  ཕན་བཏགས་པ་དང་མ་བཏགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དྩོན་མཛད་

པ་སྟེ།  ཁད་པར་བཞྲིའམ།  མཁེན་བརེ་ནུས་གསུམ་གྲི་སྩོ་ནས་སྐྱབས་སུ་

འྩོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱ་ཆེར་བསམས་ཏེ་ངེས་པ་གཏྲིང་ཚུགས་པར་བྱའྩོ།  །

དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་ཤེས་ན།  ཡྩོན་ཏན་དེ་ཆྩོས་ཀྲི་མཐུ་ལས་

འབྱུང་བར་ཤེས་ནས་ཆྩོས་ལ་གུས་པ་སྐྱེ་ཞྲིང་།  ཆྩོས་དེ་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་

སྒྲུབ་པ་པྩོ་དགེ་འདུན་ཡྲིན་པས་དགེ་འདུན་ལའང་གུས་པར་འགྱུར་རྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  ཁད་པར་ཤེས་པ་ནྲི།

དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་རེ་རེ་ལའང་ཡྩོན་ཏན་ཚད་མེད་པས་གང་རུང་རེ་ཁྩོ་

ནར་སྐྱབས་སུ་སྩོང་བས་ཆྩོག་གམ་སྙམ་ན་དེས་མྲི་ཆྩོག་སྟེ།  གདུལ་བྱའྲི་
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བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒོ་སྐྱབས་སུ་འགྒོ་ཚུལ།  

དྩོན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་གྲི་ཁད་པར་སྩོགས་ཆྩོས་མྲི་འད་བ་མེད་མྲི་རུང་རེ་སྩོ་

སྩོར་ཡྩོད་དྩོ།  །

གསུམ་པ།  ཁས་ལེན་པ་ནྲི།

དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་ཡྩོན་ཏན་དང་ཁད་པར་དེ་ལྟ་བུ་ཡྩོད་པར་ཤེས་པ་

ཙམ་མ་ཡྲིན་པར།  དེ་ལྟར་ཤེས་པ་ན་སན་པ་མཁས་པའྲི་ཡྩོན་ཏན་མཐྩོང་

བའྲི་ནད་པ་ཉམ་ཐག་བཞྲིན་དེ་རང་གྲི་མགྩོན་སྐྱབས་སུ་འཛིན་པ་ཞྲིག་

དགྩོས་ཏེ།  དེའང་སངས་རྒྱས་ནྲི།  རང་ལ་སྐྱབས་སྟྩོན་པ་པྩོ་དང་།  ཆྩོས་ནྲི།  

སྐྱབས་དངྩོས།  དགེ་འདུན་ནྲི།  སྐྱབས་སྒྲུབ་པའྲི་ཟླ་གྲྩོགས་སུ་ཁས་ལེན་པ་

ཡྲིན་ནྩོ།  །

བཞྲི་པ།  གཞན་དུ་མྲི་སྨྲ་བ་ནྲི།

སྐྱབས་སུ་བཟུང་བ་དེའང་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ཁྩོ་ན་ལ་

སྐྱབས་སུ་འཛིན་པ་ཡྲིན་གྲི།  མུ་སྟེགས་པའྲི་སྟྩོན་པ་སྩོགས་སྐྱབས་གཞན་

དང་གཉྲིས་འཛིན་མྲི་བྱེད་པ་སྟེ།  སྟྩོན་པ་དང་བསྟན་པ་ལ་དག་སྣང་སྦྩོང་

དགྩོས། དེ་ལས་གཞན་ལ་སྐྱབས་མྲི་བཅྩོལ། 

གཞུང་ལུགས་ལ་མ་སྦངས་པའྲི་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ཀང་མཆྩོག་གསུམ་བསླུ་
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ནང་ཆོས།

བ་མེད་པར་དམ་པ་རྣམས་ཀྲིས་གསུངས་པ་ལ་ཡྲིད་ཆེས་བྱས་ནས་སྐྱྲིད་

སྡུག་ཅྲི་བྱུང་ཡང་ཁེད་མཁེན་སྙམ་པ་བྱས་ནས་དད་པའྲི་རེས་སུ་འབངས་

པའྲི་སྐྱབས་སུ་འགྲྩོ་ཚུལ་ཞྲིག་བྱུང་བ་ཡྲིན་ན་ཡང་ཕན་ཡྩོན་ཆེའྩོ།  །

མདྩོར་ན།  ལུང་རྩོགས་ཀྲི་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱབས་འགྲྩོའྲི་ཆྩོས་སྐྩོར་

དུ་གཏྩོགས་པ་ཡྲིན་ཏེ།  སྐྱབས་འགྲྩོ་འདྲི་ལ་གྩོ་བ་ལེགས་པར་ཆགས་ན་

གསུང་རབ་དགྩོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པ་སྐྱབས་འགྲྩོ་བྱས་པའྲི་

ཡན་ལག་ཏུ་ཤེས་པར་འགྱུར་རྩོ།  །

དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ཉེ་རྲིང་མཛད་པ་མྲིན་ཡང་རང་རང་གྲིས་སྐྱབས་

སུ་འགྲྩོ་ཚུལ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གྲི་དབང་གྲིས་གནས་སྐབས་ཀྲི་འཇྲིགས་པ་ཕན་

ཚེགས་དང་།  ངན་སྩོང་དང་འཁྩོར་བ་སྩོགས་ལས་སྐྱྩོབ་ཚུལ་གྲི་རྲིམ་པ་མྲི་

འད་བ་དུ་མ་བྱུང་བ་ཡྲིན་ནྩོ།  །
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བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒོ་སྐྱབས་སུ་འགྒོ་ཚུལ།  

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

ལུང་རློགས་ཀི་བསན་པ།   ལུང་གི་བསན་པ་ནི།  སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་

དང་དྲེའི་དགློངས་འགྲེལ་ལུང་སྲེ་སློད་གསུམ་དང་།  རློགས་པའི་བསན་པ་ནི།  

ལྷག་པའི་བསབ་པ་གསུམ་ལྟ་བུའློ།  །

ཐར་པ།   བཅིངས་པ་ལས་གློལ་བ་སྲེ།  འཁློར་བར་འཆིང་བྱྲེད་ལས་དང་

ཉློན་མློངས་གཉིས་ཡློངས་སུ་སྤངས་པའི་ཆ་ལ་ཟྲེར།

འཁློར་བ།   ལས་དང་ཉློན་མློངས་པའི་དབང་གིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཉིང་

མཚམས་སྦློར་བའི་སྐྲེ་བའི་རྒྱུན་གི་ཆ་ལ་ཟྲེར།

བདྲེ་འགློ།   རྒྱུ་དགྲེ་བ་བསགས་པའི་འབྲས་བུ་ལྷ་དང་མི།  ལྷ་མ་ཡིན་གི་གློ་

འཕང་ངློ་། །

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

j  སྐབས་འགློ། k  སངས་རྒྱས། l  ཆློས།

m  དགྲེ་འདུན། n  ཡློན་ཏན་ཤྲེས་པ། o  ཁྱད་པར་ཤྲེས་པ།

p  ཁས་ལྲེན་པ། q  གཞན་དུ་མི་སྨྲ་བ།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] སྐབས་སུ་འགློ་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཕིས།

2] སྐབས་གསུམ་སློ་སློའི་ངློ་བློ་ངློས་འཛིན་གིས།

3] སངས་རྒྱས་སྐབས་སུ་འློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཕིས།

4] སྐབས་འགློའི་ཚིག་བཏློན་པ་ཙམ་གིས་སྡུག་བསྔལ་ལས་མི་གློལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་

ཕིས།
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ནང་ཆོས།

སློབ་ཚན་བཞི་པ།

སྐྱབས་འགྒོའྱི་བསླབ་བྱ་དང་ཕན་ཡྒོན། 

བཞྱི་པ།  སྐྱབས་འགྒོའྱི་བསླབ་བྱ་ནྱི། 

དཀྩོན་མཆྩོག་གྲི ་ཐུགས་རེ ་དང་བྱྲིན་རླབས་བསམ་གྲིས་མྲི ་ཁབ་

ཀང་།  དེར་སྐྱབས་སུ་སྩོང་བ་ཙམ་གྲིས་མྲི་ཆྩོག་གྲི་སྐྱབས་འགྲྩོའྲི་བསབ་བྱ་

ལ་ལེགས་པར་སྩོབ་དགྩོས་ཏེ།  དཔེར་ན།  དགྲ་མ་རུངས་པས་གཙེས་པའྲི་

ཚེ་རྒྱལ་པྩོ་ཆེན་པྩོ་སྩོགས་ལ་མགྩོན་བཙལ་ན་དེས་སྐྱྩོབ་ནུས་ཀང་།  རྒྱལ་

པྩོ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་བཀའ་ཁྲིམས་མ་བརྲིས་ན་དེར་ཡང་ཆད་པ་འཕྩོག་པ་བཞྲིན།  

དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་སྐྱབས་སུ་སྩོང་ཡང་དེའྲི་བསབ་བྱ་ལས་འབས་ཀྲི་བང་

དྩོར་སྩོགས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བཀའ་ཁྲིམས་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་མ་བསྲུངས་ན།  

དཀྩོན་མཆྩོག་གྲིས་ཀང་སྐྱྩོབ་ཐབས་དང་བལ་འགྲྩོ་བ་ཆྩོས་ཉྲིད་ཡྲིན་པས།  

བསབ་བྱའྲི་རྲིམ་པ་འདྲི་ལ་ནན་ཏན་སྙྲིང་པྩོར་བྱས་ཏེ་འབད་དགྩོས་སྩོ།  །

མན་ངག་ནས་འབྱུང་བ་བཞྲིན་བཤད་ན།  སྩོ་སྩོའྲི་བསབ་བྱ་དང་།  ཐུན་

མྩོང་གྲི་བསབ་བྱའྩོ།  །
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སྐྱབས་འགྒོའྱི་བསླབ་བྱ་དང་ཕན་ཡྒོན།  

དང་པྩོ་ལ་གཉྲིས།  དགག་པའྲི་བསབ་བྱ་དང་།  སྒྲུབ་པའྲི་བསབ་བྱའྩོ།  །

དང་པྩོ།  དགག་པའྲི་བསབ་བྱ་ནྲི།  སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་སྩོང་བས།  

འཇྲིག་རེན་པའྲི་ལྷ་ལ་གཏན་གྲི་སྐྱབས་མྲི་འཚོལ།

ཆྩོས་ལ་སྐྱབས་སུ་སྩོང་བས།  ཆྩོས་དང་མཐུན་དགྩོས་ཤྲིང་།  བསབ་བྱའང་

སེམས་ཅན་ལ་གནྩོད་འཚེ་སྩོང་ཞྲིང་ལྩོག་པའྲི་ཆྩོས་ལ་ཡྲིད་བརན་མྲི་བྱེད།

དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་སྩོང་བས།  ལས་འབས་ལ་ཡྲིད་མྲི་ཆེས་ཤྲིང་ཆྩོས་

ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའྲི་མྲི་དང་མཛའ་གྲྩོགས་མྲི་བྱེད་དེ།  དམ་ཚིག་ཉམས་

པ་དང་འགྲྩོགས་ན་དེའྲི་ཉམས་གྲྲིབ་ཀྲིས།  ཡྩོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འགྲྲིབ་ཅྲིང་

དངྩོས་གྲུབ་ཀྲི་སྩོ་འགག་པའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  སྒྲུབ་པའྲི་བསབ་བྱ་ནྲི།  སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་གཟུགས་རྲི་མྩོར་བྲིས་

པ་དང་འབུར་དུ་དྩོད་པ་གང་ལའང་བཟང་ངན་དང་ལེགས་ཉེས་སྩོགས་ཀྲི་

སྐྱྩོན་མྲི་གདགས་པར་བདག་འཁྩོར་བ་ལས་སྒྩོལ་བའྲི་སྟྩོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་

དེའྲི་སྐུའྩོ་སྙམ་དུ་གུས་པ་བསྐྱེད་ཅྲིང་ཕག་དང་མཆྩོད་པ་སྩོགས་བྱ།

དམ་པའྲི་ཆྩོས་ཚིག་བཞྲི་པ་ཞྲིག་ཡན་ཆད་ལ་འགྩོམ་ཡུག་དང་ས་སྒེ་བྩོ་ལ་

འཇྩོག་པ་དང་བཟང་ངན་གྲི་སྐྱྩོན་རྩོག་སྩོགས་སྩོང་ཞྲིང་།  བདག་འཁྩོར་

བ་དང་ངན་སྩོང་གྲི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒྩོལ་བར་བྱེད་པའྲི་སྐྱབས་དངྩོས་དེ་

འདྲིའྩོ་སྙམ་དུ་གུས་པ་བསྐྱེད་ཅྲིང་ཕག་དང་མཆྩོད་པ་སྩོགས་བྱ།

དེ་ཡང་རང་གྲི་རྒྱུད་ཚོད་དང་མཐུན་པར་ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་འགྲུབ་པའྲི་

ཚུལ་ནྲི།  མཐར་ཐུག་གྲི་ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་དེའང་ལས་དང་པྩོ་བའྲི་དུས་
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ནང་ཆོས།

ཀྲི་སྐྱྩོན་ཕྩོགས་རེ་ཙམ་སྩོང་བའྲི་སངས་པ་དང་།  ཡྩོན་ཏན་ཕྩོགས་རེ་ཙམ་

སྒྲུབ་པའྲི་རྩོགས་པ་གཉྲིས་གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་འཕེལ་བ་ལ་འཇྩོག་གྲི  དེ་ལས་

གཞན་གྩོ་བུར་དུ་འབྱུང་བ་མྲིན་ནྩོ།  །

དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་སྩོང་ནས་དགེ་འདུན་གྲི་རགས་ཙམ་འཆང་བ་

ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་ལ་མྲི་གཤེ་ཞྲིང་མྲི་བརས་པ་དང་།  ཁེད་དང་ངེད་

ཀྲི་ཚོ་ཞེས་རྲིས་སུ་བཅད་ནས་དགྲར་ལྟ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྲི་བྱ་

བར་མ་གུས་པ་སྩོང་བའྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  ཐུན་མྩོང་གྲི་བསབ་བྱ་ལ་དྲུག་ལས།  དང་པྩོ་ནྲི།  སྐྱབས་འགྲྩོའྲི་

ཁད་པར་རྣམས་ཡང་ཡང་བསམས་ནས་སྐྱབས་འགྲྩོ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་ལ་

གྩོམས་པར་བྱེད་པའྩོ།  །

གཉྲིས་པ་ནྲི།  ཅྲི་ཟ་ཅྲི་འཐུང་གྲི་ཕུད་ཀྲིས་མཆྩོད་པའྩོ།  །

གསུམ་པ་ནྲི།  དཀྩོན་མཆྩོག་གྲི་ཡྩོན་ཏན་དང་བཀའ་དྲིན་མཐྩོང་བ་ན་

སེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་ཀང་སྙྲིང་བརེ་བ་དེའྲི་སྐྱབས་འྩོག་ཏུ་འཇུག་པའྲི་

ཐབས་ཅྲི་ནུས་སུ་བྱེད་དྩོ།  །

བཞྲི་པ་ནྲི།  བྱ་བ་ཅྲི་འད་ཞྲིག་བྱེད་པ་དང་དགྩོས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་མཐྩོང་ཡང་

དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་བརེན་པ་དང་།  དེ་དག་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་

དུས་ཐམས་ཅད་དུ་དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་བྩོ་ཁེལ་ཞྲིང་མཆྩོད་པར་བྱ་བའྩོ།  །

ལྔ་པ་ནྲི།  སྔར་བཤད་པའྲི་ཕན་ཡྩོན་རྣམས་བསམས་ཏེ་ཉྲིན་མཚན་དུས་

དྲུག་ཏུ་སྐྱབས་འགྲྩོ་བྱེད་པའྩོ།  །
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སྐྱབས་འགྒོའྱི་བསླབ་བྱ་དང་ཕན་ཡྒོན།  

དང་པྩོ།  ནང་པ་སངས་རྒྱས་པར་ཆུད་པ་ནྲི།  སྤྲིར་ཕྲི་ནང་ལ་འཇྩོག་ཚུལ་

མང་དུ་སྣང་ནའང་།  ཇྩོ་བྩོ་དང་ཤཱནྲི་པས་སྐྱབས་འགྲྩོས་འབྱེད་པར་གྲགས་

པས་སྐྱབས་འགྲྩོ་ཐྩོབ་ནས་མ་བཏང་བ་ལ་བྱའྩོ།  །དེས་ན།  སངས་རྒྱས་པར་

ཆུད་པ་ལ་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་སྙྲིང་ཐག་པ་ནས་སྟྩོན་པ་ལ་སྩོགས་པར་

འཛིན་པ་དགྩོས་ཀྲི།  དེ་མེད་ན་དགེ་བ་གང་བྱས་ཀང་སངས་རྒྱས་པར་མྲི་

ཆུད་དྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  སྩོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རེན་དུ་འགྱུར་བ་ནྲི།  སྩོམ་པ་སྩོ་སྩོ་ལ་རེན་

རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གྲི་སྐྱབས་འགྲྩོ་རེ་གཞྲིར་བྱེད་དགྩོས་པས།  འབྩོག་ཆྩོག་རྣམས་

ལས།  སྐྱབས་འགྲྩོ་རྩོམ་བྱེད་དུ་བྱས་ཞེས་པའྲི་དྩོན་ཡང་དེ་ཡྲིན་ནྩོ།  །

གསུམ་པ།  སྔྩོན་བསགས་པའྲི་སྲིག་སྒྲིབ་ཟད་པར་འགྱུར་བ་ནྲི།  སྲིག་པ་

ཆེན་པྩོ་བྱས་ནས་ངན་འགྲྩོའྲི་གཡང་སར་ལྟུང་དུ་ཉེ་བའང་སྐྱབས་ཡུལ་

ལྔ་པ།  སྐྱབས་སུ་སློང་བའི་ཕན་ཡློན་ལ། 

དྲུག་པ་ནྲི།  སྩོག་གྲི་ཕྲིར་ཡང་སྐྱབས་འགྲྩོ་མྲི་གཏྩོང་ཞྲིང་།  ཐ་ན་བཞད་

གད་ཙམ་གྲི་ཕྲིར་དུའང་སྐྱབས་འགྲྩོ་གཏྩོང་བའྲི་ཚིག་སྨྲ་བར་མྲི་བྱའྩོ།  །

དེས་ན་ནང་པའྲི་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའྲི་སྩོ་དམ་པར་གྱུར་པ་སྐྱབས་འགྲྩོ་

ཡྲིན་ལ།  དེ་བྱ་ས་ཞྲིང་དྩོན་ཆེ་བའྲི་གདམས་པའྲི་སྙྲིང་པྩོ་འདྲི་ལྟ་བུ་ལ་

ཉམས་ལེན་གྲི་མཐྲིལ་དུ་བྱེད་པ་ནྲི།  དལ་བའྲི་རེན་བཟང་དྩོན་ལྡན་དུ་

སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ནྩོ།  །
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ནང་ཆོས།

དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་གྲི་ཞབས་ལ་འཆང་དུ་ཡྩོད་པའྲི་དུས་འདྲིར་བྩོ་འགེལ་

ནུས་ན་འཇྲིགས་པ་དེ་ལས་ཐར་བ་ལ་ཚེགས་མེད་པའྩོ།  །

བཞྲི་པ།  བསྩོད་ནམས་ཀྲི་རྒྱུ་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་གསྩོག་པ་ནྲི།  སྐྱབས་ཡུལ་དཀྩོན་

མཆྩོག་གྲི་ཡྩོན་ཏན་དང་ཐུགས་རེ་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པའྲི་དབང་གྲིས།  དེ་

ལ་བརེན་པའྲི་བསྩོད་ནམས་ཀྲི་ཕུང་པྩོའང་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པ་དང་ཟད་

པ་མེད་པའྩོ།  །

ལྔ་པ།  ངན་འགྲྩོར་མྲི་ལྟུང་བ་ནྲི།  སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་སྩོང་བས་ངན་

འགྲྩོར་མྲི་འགྲྩོ་བ་དང་།  གལ་སྲིད་ངན་འགྲྩོར་སྐྱེས་ཟྲིན་པའྲི་རེས་སུའང་

དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་སྐྱབས་སུ་སྩོང་ན་དེ་ལས་མྱུར་དུ་ཐར་བར་འགྱུར་རྩོ།  །

དྲུག་པ།  མྲི་དང་མྲི་མ་ཡྲིན་གྲི་བར་ཆད་ཀྲིས་མྲི་ཚུགས་པ་ནྲི།  ཆྩོས་རྒྱལ་མ་

ངན་མེད་ལ་རྒྱ་མཚོའྲི་ཀླུ་རྣམས་ཀྲིས་མཐྩོ་བརམས་པའྲི་ཚེ།  དཀྩོན་མཆྩོག་

མཆྩོད་པའྲི་སྟྩོབས་ཀྲིས་དེ་དག་གྲིས་གནྩོད་མ་ཚུགས་ཤྲིང་ཚུར་དབང་དུ་

འདུས་པའྲི་གཏམ་རྒྱུད་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ནྩོ།  །

བདུན་པ།  ཅྲི་བསམ་འགྲུབ་པ་ནྲི།  ཆྩོས་ལྡན་གྲི་བྱ་བ་གང་བསྒྲུབ་ནའང་

ཐྩོག་མར་དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་མཆྩོད་ཅྲིང་སྐྱབས་སུ་སྩོང་ནས་འགྲུབ་པར་

གསྩོལ་བ་བཏབ་ན་བདེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའྩོ།  །

བརྒྱད་པ།  མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་ནྲི།  དལ་བ་ཁད་པར་ཅན་རེད་ཅྲིང་སྐྱབས་

དང་མཇལ་ནས་ལམ་ཁད་པར་ཅན་ལ་བསབ་སྟེ་རྲིང་པྩོར་མྲི་ཐྩོགས་པར་

འཚང་རྒྱའྩོ།  །
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སྐྱབས་འགྒོའྱི་བསླབ་བྱ་དང་ཕན་ཡྒོན།  

འདྲི་དག་ནྲི་མན་ངག་ནས་འབྱུང་བའྲི་ཕན་ཡྩོན་འདུས་ཆེ་ལ་དངྩོས་ཟྲིན་

གྩོ་བདེ་བའྲི་དབང་གྲིས་བ་མ་རྣམས་ཀྲིས་ཁྲིད་རྒྱུན་ལ་གཙོ་བྩོར་གསུངས་

པ་བཞྲིན་བཀྩོད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་།  བསྡུ་བ་ལས།  j བསྩོད་ནམས་ཆེན་པྩོ་

འཐྩོབ་པ།  k སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པའྲི་དགའ་བ་དང་མྲི་འབལ་བ།  

l ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བརན་པྩོ་རེད་པ།  m ཤེས་རབ་ཀྲི་མཐུས་སྲིད་པ་ལས་

གྲྩོལ་བ་བཞྲི་དང་།  n དཀར་ཕྩོགས་ཀྲི་ལྷ་ལ་སྩོགས་པའྲི་སྲུང་བ་ཆེན་པྩོ་

དང་ལྡན་པ།  o གྲྩོགས་ངན་སྩོགས་ལ་བརེན་ནས་བསགས་པའྲི་སྲིག་པ་

ཟད་པ།  p སྐྱེས་བུ་དམ་པའྲི་གྲངས་སུ་ཚུད་པ།  q ལྷ་རྣམས་དགའ་བར་

འགྱུར་བ་དང་བཞྲི་སྟེ་བརྒྱད་གསུངས་སྩོ།  །
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ནང་ཆོས།

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

འབློག་ཆློག   སློམ་པ་སློགས་གནང་བའི་ཆློ་ག

ངན་འགློ།   རྒྱུ་མི་དགྲེ་བའི་ལས་ཆྲེ་བ་མང་དུ་བསགས་ནས་འབྲས་

བུ་སྡུག་བསྔལ་ཆྲེ་བ་ཁློ་ན་མྱློང་བར་འགློ་བའི་ངན་སློང་གསུམ་སྤིའི་མིང༌།

འཚང་རྒྱ།   སངས་རྒྱས་པའི་མ་འློངས་པའི་ཚིག

བསྡུ་བ།   སྤིར་སྡུད་པའི་མ་འློངས་པ་སྲེ།  འདིར་འཕགས་པ་

ཐློགས་མྲེད་ཀིས་མཛད་པའི་བསན་བཅློས་ཤིག་གི་མིང་ཡིན།

ས་སྒྲེ་བློ།   ས་རྲེན་པ།

ཕུད།   ཟས་སློགས་ཀི་ཐློག་མའི་མིང་།

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

 སྐབས་འགློའི་བསབ་བྱ།  དགག་པའི་བསབ་བྱ།  སྒྲུབ་པའི་བསབ་བྱ།  ཐུན་མློང་

གི་བསབ་བྱ།  སྐབས་སུ་སློང་བའི་ཕན་ཡློན།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་སུ་སློང་བས་སྒྲུབ་པའི་བསབ་བྱ་ཉམས་སུ་ལྲེན་ཚུལ་ཇི་

ལྟར་ཡིན་པ་ཕིས།

2] ཐུན་མློང་གི་བསབ་བྱ་ལ་གངས་ག་ཚོད་ཡློད་པ་སློ་སློར་ཕིས།

3] ཆློས་ལ་སྐབས་སུ་སློང་བས་དགག་པའི་བསབ་བྱ་ཅི་ཞིག་ཉམས་སུ་བླང་དགློས་

སམ།

4] མན་ངག་ལས་འབྱུང་བའི་ཕན་ཡློན་གངས་ག་ཚོད་ཡློད་པ་སློ་སློར་ཕིས།

5] བསྡུ་བ་ལས་འབྱུང་བའི་ཕན་ཡློན་གངས་ག་ཚོད་ཡློད་པ་སློ་སློར་ཕིས།
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ཡ་རབས་ཀུན་སྤྒོད་ཀྱི་བསླབ་བྱའྱི་རྣམ་གངས།  

སློབ་ཚན་ལྔ་པ།

ཡ་རབས་ཀུན་སྤྒོད་ཀྱི་བསླབ་བྱའྱི་རྣམ་གངས། 

བྩོད་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ནམ་ཞག་རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོར།  ཡ་རབས་

བྱེད་དགྩོས།  མ་རབས་བྱ་མྲི་རུང་ཞེས་ཕ་མ་དང་དགེ་རྒན།  རྒན་རབས་

ཚོས་བསབ་བྱ་བྱེད་ཀྲི་ཡྩོད་པ་དང་།  མྲི་ཡ་རབས་ཤྲིག་ཡྲིན་ན།  མཐྩོང་ན་

མྲི་མཐུན་པ་མེད་པ་དང་།  ཀུན་གྲིས་རྩོགས་རམ་དང་།  རང་ཡང་སྐྱྲིད་ལ།  

མྲི་ཚང་མས་བརྲི་མཐྩོང་བྱེད་ངེས།  མ་རབས་བྱས་ན།  ཀུན་གྲིས་འཛེམ་

ཞྲིང་མཐྩོང་ཆུང་ལ།  ལས་འབས་ལ་མྲི་རུང་བ་དང་།  ཡུལ་ཁྲིམས་ཀྲིས་

ཀང་ཆད་པ་གཅྩོད་པ་སྩོགས་རང་གཞན་རྩོགས་གསུམ་ཚང་མ་མྲི་བདེ་བ་

དང་།  མ་སྐྱྲིད་པ་འབྱུང་ངྩོ་།  །

དེས་ན་ཡ་རབས་ཀྲི་ཀུན་སྤྩོད་ལ་སྩོབ་པ་དང་།  དེའྲི་ལྡྩོག་ཕྩོགས་མ་

རབས་ཀྲི་བྱ་སྤྩོད་རྣམས་ལ་མྲི་འཇུག་པ་དང་།  ལན་རེ་ཙམ་ཞུགས་ཀང་

ངྩོས་ཟྲིན་པའྲི་ཐྩོག་ནས་འགྩོད་པ་དང་བཅས་ཕྲིན་ཆད་མྲི་བྱེད་པའྲི་སྩོམ་

སེམས་བསྟེན་དགྩོས།
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j  མྲིའམ་དུད་འགྲྩོ་བཀྩོལ་སྤྩོད་མྲི་བྱེད་པ།  k  རྒན་པས་གཞྩོན་པར་

རྡུང་བརེག་སྩོགས་མྲི་བྱེད་པ།  l  གཞན་དང་འཁྲུག་འཛིང་མྲི་བྱེད་པ།  

m  གཞྩོན་པས་རྒན་པར་མ་གུས་པ་དང་།  མཐྩོང་ཆུང་མྲི་བྱེད་པ།  n  སྤྲི་

པའྲི་རྒྱུ་ནྩོར་ལྩོག་ཟ་དང་ཆུད་ཟྩོས་སུ་མྲི་གཏྩོང་བ།  o  ཆང་དང་ཨ་རག་

དང་།  མྩོས་རས་ཀྲི་རྲིགས་ནམ་ཡང་ལྩོངས་སྤྩོད་མྲི་བྱེད་པ།  p  ཐ་མ་

ཁའྲི་དུ་བ་དང་ཟ་རས་སྣ་ཐ་བཅས་མྲི་སྤྩོད་པ།  q  ཚུལ་དང་མྲི་མཐུན་

པའྲི་གྩོན་ཆས་རྲིགས་མྲི་གྩོན་པ།  r  རྒྱུ་ངྩོམ་བྱེད་པའྲི་རྒྱན་ཆའྲི་རྲིགས་

མྲི་འདྩོགས་པ།  s  གཅན་གཟན་གྲི་པགས་པའྲི་ཞྭ་མྩོ་དང་གྩོན་ཆས་མྲི་

གྩོན་པ་སྩོགས་སྩོ།  །

ལུས་ཀྱི་ཀུན་སྤྒོད། 

ངག་གྱི་ཀུན་སྤྒོད། 

j  འཁྲིག་ཚིག་རྲིགས་མྲི་སྨྲ་བ།  k  གཞན་ལ་མྲིང་ངན་མྲི་འདྩོགས་པ།  

l  གཞན་ལ་འཕ་སྩོད་མྲི་བྱེད་པ།  m  གཞན་ལ་སྩོད་མྩོ་མྲི་འདེབས་

པ༑  n  དགྩོས་པ་མེད་པར་མནའ་མྲི་སྐྱེལ་བ། o རྒན་པས་གཞྩོན་པར་

འཇྲིགས་སྐུལ་གྲི་ཚིག་མྲི་སྨྲ་བ།  p  གཞན་གྲི་སེམས་ལ་ཕྩོག་པའྲི་ངག་

མྲི་སྨྲ་བ་སྩོགས་སྩོ།  །

ཡྱིད་ཀྱི་ཀུན་སྤྒོད། 

j  རང་ཕྩོགས་ལ་ཆགས་ཞེན་དག་པྩོ་མྲི་བྱེད་པ།  k  གཞན་ཕྩོགས་ལ་

ཞེ་སང་མྲི་བྱེད་པ།  l  ཡྩོན་ཏན་སྩོགས་གཞན་ལས་ལྷག་པའྲི་ང་རྒྱལ་མྲི་

བྱེད་པ།  m  གཞན་གྲི་ཕུན་ཚོགས་ལ་ཕག་དྩོག་མྲི་བྱེད་པ།  n  འགལ་
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ཡ་རབས་ཀུན་སྤྒོད་ཀྱི་བསླབ་བྱའྱི་རྣམ་གངས།  

ཟླ་ཅན་ལ་འཁྩོན་འཛིན་མྲི་བྱེད་པ།  o  རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གཡྩོ་དང་སྒྱུ་མྲི་

བྱེད་པ།  p  ངྩོ་ཚ་མེད་པ་དང་ཁེལ་མེད་མྲི་བྱེད་པ།  q  ལེ་ལྩོ་དང་རྣམ་

གཡེང་མྲི་བྱེད་པ།  r  གཞན་ལ་འཚེ་བའྲི་བསམ་པ་འདྩོར་བ།  s  རང་

དྩོན་ཁྩོ་ན་སེམས་པའྲི་བསམ་པ་འདྩོར་བའྩོ།  །

དུས་རྒྱུན་ཡ་རབས་ཀྱི་ཀུན་སྤྒོད། 

j  ཡ་རབས་ཀྲི་རེས་སུ་འབང་ཞྲིང་འགྱུར་ལྡྩོག་མེད་པ།  k  ཟས་ནྩོར་ལ་

ཚོད་འཛིན་ཅྲིང་ལྩོག་པའྲི་འཚོ་བ་མྲི་སྒྲུབ་པ།  l  སྔྩོན་གྲི་དྲིན་ཅན་རད་

གཅྩོད་ཅྲིང་དྲིན་དན་པ།  m  བུ་ལྩོན་དུས་སུ་འཇལ་ཞྲིང་འཚོ་ཐབས་ལ་

གཡྩོ་སྒྱུ་མྲི་བྱེད་པ།  n  ཀུན་ལ་སེམས་སྙྩོམས་ཤྲིང་གཞན་གྲི་དཔལ་ཡྩོན་

ལ་ཕག་དྩོག་མྲི་བྱེད་པ།  o  གཡྩོ་སྒྱུ་ཅན་དང་གྲྩོགས་ངན་པའྲི་ངག་ལ་མྲི་

ཉན་ཞྲིང་རང་ཚུགས་བརན་པ།  p  ངག་འཇམ་ཞྲིང་དགྩོས་མེད་ཀྲི་སྨྲ་བ་

མྲི་མང་བ།  q  སྤྲི་དྩོན་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་པར་ལྷག་བསམ་གྲི་འགན་འཁུར་ཆེ་

བ༑  r  ཡུལ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའྲི་བྱ་སྤྩོད་རྲིགས་མྲི་བྱེད་པ།  s  སྤྲི་

ཚོགས་ནང་ལྩོག་བརྔན་རུལ་སུངས་མྲི་བྱེད་པ།  11   རྲིགས་རུས་དང་ཆྩོས་

ལུགས་ལུང་ཚན་སྩོགས་རྲིས་སུ་མྲི་གཅྩོད་པ།  12   དབང་པྩོ་སྐྱྩོན་ཅན་དང་

ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་བྱམས་པ།  13   བྩོད་ཀྲི་སྣྩོད་བཅུད་ཆགས་

འཇྲིག་ལ་ཐུག་པའྲི་སྐབས་འདྲིར་རང་མགྩོ་གང་ཐྩོན་མྲི་བྱེད་པ།  14   རྒྱལ་

ཁབ་ཀྲི་སྩོལ་རྒྱུན་གྲི་ཁད་ནྩོར་གཞན་ཕན་དང་བྱམས་བརེའྲི་བསབ་བྱ་

རྣམས་ལ་སྩོབ་པ།  15   ལྷག་བསམ་དང་རྣམ་དཔྩོད་ཟུང་སྦེལ་གྲིས་བདེན་

དྩོན་མཐའ་སྐྱེལ་བྱེད་པ།  16   འཇྲིག་རེན་སྤྲི་ཡྩོངས་ཀྲི་དྩོན་ཆེན་ཁུར་དུ་
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འཁེར་བའྲི་ལྷག་བསམ་རྒྱ་ཆེར་སེལ་བ།

ཁྒོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱྒོབ་དང་འབྲྙེལ་བའྱི་ཡ་རབས་ཀྱི་ཀུན་སྤྒོད། 

ཀ]  གད་སིགས་གང་སར་མི་འཕྲེན་པ།

j  གད་སྙྲིགས་རྣམས་གད་སྙྲིགས་བླུག་སྣྩོད་སྩོ་སྩོར་མ་འདེས་པར་འཕེན་

པ༑  k  སྙྲིགས་སྣྩོད་མེད་པར་གད་སྙྲིགས་ཇྲི་ཡྩོད་རང་གྲི་ལག་ཁུག་སྩོགས་

ནང་ཉར་བ།  l  གཞན་གྲིས་གད་སྙྲིགས་འཕངས་པ་དངྩོས་སུ་མཐྩོང་ཚེ་

དྩོ་བདག་ལ་ར་སྤྲྩོད་སྩོབ་གསྩོ་བྱེད་པ།  m  གཞན་གྲིས་འཕངས་པའྲི་གད་

སྙྲིགས་རང་གྲིས་མཐྩོང་ཚེ་བསྒྲུགས་ཏེ་བླུག་སྣྩོད་དུ་འཕེན་པ།  n  ཕྲུ་

གུ་ཆུང་དུས་ནས་གད་སྙྲིགས་བླུག་སྣྩོད་དུ་འདྩོར་སྩོལ་གྲི་གྩོམས་གཤྲིས་

འཇགས་སུ་འཇུག་པ།  o  རྒན་པ་རྣམས་ཀྲིས་གཞན་ལ་སྩོབ་སྟྩོན་གཅྲིག་

པུ་མྲིན་པར་དངྩོས་སུ་རང་གྲིས་མྲིག་དཔེ་སྟྩོན་ཐུབ་པ་དགྩོས་རྒྱུ།  p  གད་

སྙྲིགས་བླུག་སྣྩོད་ནང་འདྩོར་སྩོལ་གྲི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ནུབ་ཕྩོགས་རྒྱལ་ཁབ་ལྟར་

གྩོམས་གཤྲིས་རྒྱུན་འཇགས་ཐུབ་པ་བྱེད་དགྩོས།

ཁ]  འབྱུང་ཁམས་སྦག་བཙོག་མི་བྱྲེད་པ། 

j  བཙོག་གཅྲིན་གང་སར་མྲི་གཏྩོང་བ།  k  ཁ་ལུད་དང་སྣབས་ལུད་

གང་སར་མྲི་འདྩོར་བ།  l  སྐྲ་དང་སེན་མྩོ་གང་སར་མྲི་འདྩོར་བ།  m  

རུལ་དྲི་ཅན་གྲི་ཟས་སྙྲིགས་གང་སར་མྲི་འདྩོར་བ།  n  དུག་རས་ཅན་གྲི་

གད་སྙྲིགས་གང་སར་མྲི་འདྩོར་བ།  o  མཚོ་དང་གཙང་ཆུ་ཁྩོན་པ་བཅས་

ལ་སྦག་བཙོག་མྲི་གཏྩོང་བ།  p  སྟྩོན་ཐྩོག་དང་སྔྩོ་ཚལ་ཤྲིང་འབས་བཅས་
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ཡ་རབས་ཀུན་སྤྒོད་ཀྱི་བསླབ་བྱའྱི་རྣམ་གངས།  

ལ་འབུ་དུག་མྲི་གཏྩོར་བ།  q  བཙོག་ཆུ་དང་བཟྩོ་གྲྭའྲི་ཆུ་སྙྲིགས་རྲིགས་

གཙང་ཆུའྲི་ནང་མྲི་གཏྩོང་བ།  r  རླུང་ཁམས་ལ་གནྩོད་པའྲི་དུ་རླངས་ཀྲི་

རྲིགས་བར་སྣང་དུ་མྲི་གཏྩོང་བ།  s འགྲིག་རས་སྩོགས་ཀྲི་གད་སྙྲིགས་

རྲིགས་མེར་བསེགས་མྲི་བྱེད་པ།

ག]  ཆུ་བྲེད་སྤློད་ཚུལ་མཐུན་བྱྲེད་པ། 

j  འཚོ་བ་དང་འཕྩོད་བསྟེན་གྲི་དགྩོས་མཁྩོ་ལས་ལྷག་པར་མྲི་སྤྩོད་པ།  

k  སྩོ་ལ་སྩོ་འཁྲུད་བརར་བཞྲིན་པ་ལ་སྩོགས་པའྲི་དུས་སུ་ཆུ་གྩོད་དེ་

མྲི་འཇྩོག་པ།  l  སྣྩོད་དང་གྩོན་ཆས་ལ་འདག་རས་བརར་བཞྲིན་པའྲི་

དུས་སུ་ཆུ་གྩོད་དེ་མྲི་འཇྩོག་པ།  m  ཆུ་ཐྲིགས་འཛག་པའྲི་ཆུ་སྦུག་དང་

ཆུ་མཛོད་སྩོགས་འཕལ་དུ་བཟྩོ་བཅྩོས་བྱེད་པ།  n  སྤྲི་སྤྩོད་ཁྲུས་ཁང་

སྩོགས་སུ་ཆུ་འཛག་པ་མཐྩོང་ཚེ་དྩོ་དམ་པར་བར་ལན་བྱེད་པ།  o  ཆུ་

སྦུག་ནས་ཆུ་བཏུང་ཟྲིན་རེས་ཆུ་སྦུག་ལེགས་པྩོ་བྱས་ཏེ་འགྩོག་དགྩོས་པ།  

p  ཆུ་འཛག་པའྲི་ཆུ་སྦུག་གང་དུ་མཐྩོང་ཡང་རང་གྲིས་འགྩོག་དགྩོས་པ།  

q  སྤྲི་པའྲི་ཆུ་མཛོད་འཕྲུལ་ཆས་ལ་རྒྱུན་དུ་ལྟ་སྲུང་ལེགས་པྩོ་བྱེད་པ།  r  

སྤྲི་ཆུ་བག་མེད་ལྩོངས་སྤྩོད་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་སྩོབ་སྟྩོན་དང་།  སྐབས་

འཚམས་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ།  s  ཚལ་ཞྲིང་དང་ལྡུམ་ར་སྩོགས་ལ་འཐུང་

ཆུ་བེད་སྤྩོད་མྲི་དགྩོས་པ་གཙོ་འདྩོན་བྱེད་པ།  11   ཆར་ཆུ་གསྩོག་འཇྩོག་

དང་མཁྩོ་སྤྩོད་བྱེད་པའྲི་ལས་གཞྲི་ལག་བསྟར་བྱེད་པ།

ང]  གླློག་བྲེད་སྤློད་ཚུལ་མཐུན་བྱྲེད་པ། 

j  ཉྲི་མའྲི་གུང་ལ་གྩོག་བཞུ་བེད་སྤྩོད་མྲི་དགྩོས་པ་གཙོ་འདྩོན་བྱེད་པ།  k  

བཟའ་བཏུང་གཡྩོ་བྱེད་དུ་གྩོག་བེད་སྤྩོད་མྲི་དགྩོས་པ་གཙོ་འདྩོན་བྱེད་པ།  
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ནང་ཆོས།

l  ནང་དང་ལས་ཁུངས་གང་སར་མྲིག་ལ་མྲི་གནྩོད་པ་དང་གྩོག་གྲྩོན་ཆུང་

བའྲི་ཤེལ་ཏྩོག་རྲིགས་བེད་སྤྩོད་བྱེད་པ།  m  དགུན་དུས་ཚ་དྩོད་ཆེ་ལ་གྩོག་

གྲྩོན་ཆུང་བའྲི་གྩོག་ཐབ་ཐྩོན་གསར་རྲིགས་ཉྩོ་སྒྲུབ་བྱེད་པ།  n  ནང་དང་

ལས་ཁུངས་ནས་ཐྩོན་སྐབས་གྩོག་སྩོ་རྒྱག་རྒྱུའྲི་གྩོམས་གཤྲིས་བཟྩོ་བ།  o  

ཕྩོགས་འགྲྩོའྲི་སྐབས་ནང་གྲི་གྩོག་སྩོ་ཚང་མ་རྒྱག་རྒྱུ་མ་ལུས་པ་ངེས་པར་

བྱེད་པ།  p  གྩོག་གྲྩོན་དང་མེ་ཟྩོན་གཉྲིས་ཀའྲི་ཆེད་ལྩོ་དུས་རྒྱས་བཅད་

ཀྲིས་གྩོག་སྐུད་དང་གྩོག་སམ་བརེ་སྒྱུར་བྱེད་པ།  q  གྩོག་གྲྩོན་ཆེ་བའྲི་

གྩོག་ཆས་དང་འཕྲུལ་ཆས་རྲིང་གྩོག་རྲིགས་གཙང་སེལ་བྱེད་པ།  r བརན་

འཕྲིན་དང་ཀམ་པུ་ཊར་བེད་སྤྩོད་མྲི་བྱེད་པའྲི་དུས་སུའང་དེ་དག་སྦར་ཏེ་མྲི་

འཇྩོག་པ།

ཅ]  དངློས་རྫས་གཞན་བྲེད་སྤློད་ཚུལ་མཐུན་བྱྲེད་པ། 

j ཚོགས་འདུ་དང་སྤྲྩོ་སྐྱྲིད་འདུ་འཛོམས་སྩོགས་སུ་ལན་གཅྲིག་བེད་

སྤྩོད་ཅན་གྲི་འགྲིག་རས་ཀྲི་སེར་མ་དང་ཕྩོར་པ་སྩོགས་ཉྩོ་སྤྩོད་མྲི་བྱེད་པ།  

k ཤྩོག་བུ་བེད་སྤྩོད་ཉུང་དུ་གཏྩོང་རྒྱུའྲི་ཐབས་ལམ་ཇྲི་ཡྩོད་ལག་བསྟར་

བྱེད་པ།  l ཟྲིན་བྲིས་དང་འད་བཤུས་རྲིགས་ཤྩོག་བུ་གསར་པའྲི་སྟེང་

མྲི་བཟྩོ་བ།  m ཡྲིག་ཆ་ཁག་འཕྲུལ་དཔར་བྱེད་སྐབས་ཤྩོག་བུའྲི་མདུན་

རྒྱབ་གཉྲིས་ཀ་བེད་སྤྩོད་བྱེད་པ།  n ནང་ཁུལ་ཡྲིག་འབེལ་བྱ་སྩོ་ཚང་མ་

ལ་ཡྲིག་སྐྩོགས་གསར་པ་བེད་སྤྩོད་མྲི་བྱེད་པ།  o ཤྩོག་བུ་མྲི་དགྩོས་པའྲི་

གནས་འབེལ་བྱ་ཐབས་ཁག་གྲི་ལག་ལེན་དར་སེལ་གཏྩོང་བ།  p ཚོགས་

འདུ་ཁག་ཏུ་དྩོན་མེད་ཡྲིག་ཆས་མང་པྩོ་འགྲེམས་སེལ་མྲི་བྱེད་པ།  q 

ཡུལ་ཁྲིམས་ལྟར་འགྲིག་ཤྩོག་གྲི་ཐུམ་ཁུག་རྲིགས་ལེན་སྤྲྩོད་སྤྩོད་གསུམ་མྲི་
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ཡ་རབས་ཀུན་སྤྒོད་ཀྱི་བསླབ་བྱའྱི་རྣམ་གངས།  

བྱེད་པ་སྩོགས་བྱས་ཏེ།  ཡ་རབས་ཚུལ་མཐུན་དང་མྲི་ཚེ་དྩོན་དང་ལྡན་པ་

ཞྲིག་བྱེད་དགྩོས་པ་རྣམས་སྩོ།  །
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ནང་ཆོས།

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

དྲིན་གཟློ།   དྲིན་ལན་འཇལ་བ།

སི་ཞུ་ཕུ་དུད།   བཀུར་སི་དང་ཞབས་འདྲེགས།  གུས་པ་ཞུ་བའི་དློན།

ལྡུམ་ར།   མིས་བསྐྲུན་པའི་རི་ཤིང་གི་ཚལ་ལམ་མྲེ་ཏློག་གི་ར་བ།

མྲེ་ཟློན།   མྲེ་ཡི་ཉྲེན་ཁ་ལ་དློགས་ཟློན་བྱྲེད་པ།

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

 ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་ཀུན་སྤློད།  དུས་རྒྱུན་ཡ་རབས་ཀི་ཀུན་སྤློད།

 ཁློར་ཡུག་སྲུང་སྐློབ་ཀི་ཀུན་སྤློད།  གད་སིགས་གང་སར་མི་འཕྲེན་པ།

 འབྱུང་ཁམས་ལ་སྦག་བཙོག་མི་བྱྲེད་པ།  ཆུ་དང་གླློག  དངློས་རྫས་གཞན་བྲེད་

སྤློད་ཚུལ་མཐུན་བྱྲེད་པ།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] དུས་རྒྱུན་རང་ལ་འབྱུང་ཉྲེ་ཞིང་སྤང་ས་བའི་ཀུན་སྤློད་ཁ་ཤས་ཕིས།

2] ཁློར་ཡུག་སྲུང་སྐློབ་དང་འབྲྲེལ་བའི་ཀུན་སྤློད་རིགས་ཁ་ཤས་ཕིས།

3] ཆུ་གླློག་དང་དངློས་རྫས་གཞན་བྲེད་སྤློད་ཚུལ་མཐུན་བྱྲེད་དགློས་སློར་ལ་རང་གི་

བསམ་ཚུལ་མདློར་བསྡུས་ཤིག་ཕིས།
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མ་ཎྱི་ཡྱིག་དྲུག་གྱི་གྒོ་དྒོན་དང་ཕན་ཡྒོན།  

སློབ་ཚན་དྲུག་པ།

མ་ཎྱི་ཡྱིག་དྲུག་གྱི་གྒོ་དྒོན་དང་ཕན་ཡྒོན། 

སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འྩོད་མའྲི་ཚལ་དུ་བཞུགས་པའྲི་ཚེ།  བྱང་

སེམས་སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ་ལ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྲི་གདུལ་བྱར་མ་གྱུར་པ་

འདེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་དུ་མས་གང་བའྲི་ཁ་བ་ཅན་གྲི་རྒྱལ་ཁམས་དེར།  

མ་འྩོངས་པ་ན་རྒྱལ་བའྲི་བསྟན་པ་རྒྱས་ཤྲིང་།  མགྩོན་པྩོ་ནྲི་འཕགས་པ་

སྤན་རས་གཟྲིགས་དབང་ཕྱུག་ཡྲིན་ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་བཞྲིན།  འཕགས་
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ནང་ཆོས།

ཆྩོས་

ཀྲི་སྐལ་བར་སྙྲིང་པྩོ་གཟུངས་

མཆྩོག་མ་ཎྲི་ཡྲི་གེ་དྲུག་མ་འདྲི་ཉྲིད་ཆྩོས་ཕུང་

བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་ སྟྩོང་གྲི་སྙྲིང་པྩོ་

གཅྲིག་ཏུ་ བསྡུས་པ།  བདེ་

བར་གཤེགས་ པ་རྲིགས་ལྔ་

དང་།  གསང་ སྔགས་རྒྱུད་སེ་

ཀུན་གྲི་ཡང་ སྙྲིང་།  ཡྩོན་

ཏན་ཐམས་ ཅད་ཀྲི་འབྱུང་

གནས་དང་དངྩོས་གྲུབ་ཀྲི་ར་བ་ཡྲིན།

པ་སྤན་རས་གཟྲིགས་ཀྲིས་སྔྩོན་སངས་རྒྱས་དུ་མའྲི་སྤན་སྔར་གདུལ་བར་

དཀའ་བའྲི་ཁ་བ་ཅན་གྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་གང་ལ་གང་འདུལ་གྲི་ཐབས་

མཐའ་ཡས་པས་སེམས་ཅན་དེ་ཀུན་སྲིན་ཅྲིང་གྲྩོལ་བར་བྱེད་པ་དང་།  

སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་ཀང་དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲྩོ་ཞྲིང་དམ་པའྲི་

ཆྩོས་ལ་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་སྤྩོད་པར་སྩོན་ལམ་བཏབ་པའྲི་མཐུ་ལས་བྩོད་ཀྲི་

འགྲྩོ་བ་རྣམས་སྤན་རས་གཟྲིགས་ཀྲི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་གདུལ་བྱར་

གྱུར་པ་ཡྲིན།
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མ་ཎྱི་ཡྱིག་དྲུག་གྱི་གྒོ་དྒོན་དང་ཕན་ཡྒོན།  

ༀ་མ་ཎྲི་པདེ་ཧཱུཾ། ༀ།

མཆྩོག་གྲི་དངྩོས་གྲུབ་གཏན་གྲི་བདེ་བ་རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གྩོ་

འཕང་རྲིན་པྩོ་ཆེ་དང་།  ཐུན་མྩོང་གྲི་དངྩོས་གྲུབ།  ནྩོར་དང་།  དཔལ་དང་།  

སྐལ་བ་བཟང་པྩོ་སྩོགས་དྩོན་དུ་གཉེར་བྱའྲི་དངྩོས་གྲུབ་གཉྲིས་མཚོན།

མ་ཎྲི།

ཞེས་པ་ནྩོར་བུ་སྟེ།  སྤྲིར་ནྩོར་བུ་བསམ་འཕེལ་དབང་གྲི་རྒྱལ་པྩོ་ནྲི།  བྱྲི་

དྩོར་དང་བཅས་རྒྱལ་མཚན་གྲི་རེར་མཆྩོད་ནས་གསྩོལ་བ་བཏབ་ན།  

དགྩོས་འདྩོད་ཐམས་ཅད་ཡྲིད་བཞྲིན་དུ་སྩྩོལ་ནུས་པའྲི་ར་ཆེའྲི་དངྩོས་

པྩོ་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་ལྟར།  འདྲིར་ནྲི་འཕགས་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོའྲི་ར་ཕག་

གཉྲིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མྩོ་སྦར་བའྲི་བར་དུ་འཛིན་པའྲི་ནྩོར་བུ་ལ་གྩོ་

དགྩོས་ལ།  ནྩོར་བུ་དེས་ནྲིཀུན་རྩོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་མཚོན།

པདེ།

འཕགས་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོའྲི་ཕག་ན་བསྣམས་པའྲི་པད་མ་དེ་ལ་ངྩོས་

འཛིན་དགྩོས་ལ།  པད་དེས་ནྲི་སྟྩོང་ཉྲིད་རྩོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་མཚོན།  

པད་ལ་མེ་ཡྲིག་སྦར་ནས་པདེ་ཞེས་གྲུབ་པ་ནྲི།  ནྩོར་བུ་དང་པད་མ་འཛིན་

པའྲི་ལྷ་མཆྩོག་དེ་ལ་འབྩོད་པའྲི་དྩོན་ཡྲིན།
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ནང་ཆོས།

ཧཱུཾ།

ཞེས་སྩོས་པ་ནྲི།  འཕགས་མཆྩོག་ཐུགས་རེའྲི་གཏེར་ཆེན་དེའྲི་

ཐུགས་དམ་གྲི ་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ །   གྩོང་དུ་ༀ་གྲིས་མཚོན་པའྲི ་

དངྩོས་གྲུབ་དེ་དག་སྩྩོལ་ཅྲིག་ཅེས་པའྲི་དྩོན་ཡྲིན།

ཡང་།  མ་ཎྲི་བཀའ་འབུམ་དང་གྲུབ་ཐྩོབ་ཐང་སྟྩོང་རྒྱལ་པྩོའྲི་སྙན་བརྒྱུད་

ལྟར་ན།  ༀ་མ་ཎྲི་པདེ་ཧཱུཾ་ནྲི།  བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་པས།  འགྲྩོ་བ་རྲིགས་དྲུག་གྲི་སྐྱེ་སྩོ་གཅྩོད་ཅྲིང་སྒྲིབ་

པ་སྦྩོང་བ་ཡྲིན་ཏེ།

ༀ། གྲིས་ལྷའྲི་འཆྲི་འཕྩོ་ལྟུང་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་སྦངས་པ་དང་ལྷའྲི་སྐྱེ་

སྩོ་གཅྩོད།  

མ། ཡྲིས་ལྷ་མ་ཡྲིན་གྲི་ལྷ་ཡྲི་དཔལ་ལ་སང་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་སྦངས་

ཤྲིང་།  ལྷ་མ་ཡྲིན་གྲི་སྐྱེ་སྩོ་གཅྩོད།

ཎྲི། ཡྲིས་མྲིའྲི་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆྲིའྲི་སྡུག་བསྔལ་སྦངས་ནས་མྲིའྲི་སྐྱེ་སྩོ་

གཅྩོད།  
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མ་ཎྱི་ཡྱིག་དྲུག་གྱི་གྒོ་དྒོན་དང་ཕན་ཡྒོན།  

པད། ཀྲིས་བྱྩོལ་སྩོང་གེན་ལྐུགས་བཀྩོལ་སྤྩོད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་

སྦངས་ནས་བྱྩོལ་སྩོང་དུད་འགྲྩོའྲི་སྐྱེ་སྩོ་གཅྩོད།

མེ། ཡྲིས་ཡྲི་དྭགས་བཀྲེས་སྐྩོམ་གྲི་སྡུག་བསྔལ་སྦངས་ནས་ཡྲི་དྭགས་

ཀྲི་སྐྱེ་སྩོ་གཅྩོད།  

གྲིས་དམལ་བའྲི་ཚ་གྲང་གྲི་སྡུག་བསྔལ་སྦངས་ནས་དམལ་བའྲི་

སྐྱེ་སྩོ་གཅྩོད། དེ་ལྟར་འགྲྩོ་དྲུག་གྲི་གནས་སྦངས་པའྲི་སྙྲིང་པྩོ་

འདྲིས་སེམས་ཅན་གྲི་དྩོན་གྲིས་ཤྲིག  ཅེས་གདམས་པའྩོ།  །

ཧཱུཾ ། 

བྩོད་ཁ་བ་ཅན་གྲི་ཆྩོས་སྐལ་མ་ཎྲི་ཡྲིག་དྲུག་འདྲི་ནྲི།

གཏམ་དཔེར་ཡང་།

དང་པྩོར་བསབ་པའྲི་ངལ་བ་མེད།  །

བར་དུ་ཤེས་པའྲི་ང་རྒྱལ་མེད།  །

ཐ་མར་བརེད་ཀྲི་དྩོགས་པ་མེད།  །

བཏྩོན་པའྲི་ཕན་ཡྩོན་བསམ་མྲི་ཁབ།  །

ཅེས་པ་ལྟར་ངྩོ་མཚར་ཁད་ཆྩོས་ཅན་གྲི་རྲིག་སྔགས་འདྲི་ཉྲིད་དན་བཞྲིན་

དུ་ལན་གཅྲིག་ཙམ་བཟླས་བརྩོད་བྱས་པའྲི་ཕན་ཡྩོན་ཡང་ཚད་གཟུང་དུ་

མེད་ཅྲིང་བགྲང་བར་མྲི་ནུས་ཞེས་ཟ་མ་ཏྩོག་བཀྩོད་པའྲི་རྒྱལ་པྩོ་སྩོགས་

མདྩོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅྩོས་རྣམས་ནས་ཤྲིན་ཏུ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་།  

ཕན་ཡྩོན་མཐའ་མེད་པ་འདྲིའྲི་བཟླས་བརྩོད་ལ་ཉྲིན་མཚན་ཁྩོར་ཡུག་ཏུ་

བརྩོན་པར་རྲིགས་སྩོ།  །
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ནང་ཆོས།

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

འློད་མའི་ཚལ།   ཡུལ་བྲེཊུ་པ་ནམ།  སྨྱུག་མའི་ཚལ་ལའང་ཟྲེར།

དངློས་གྲུབ།   ཡི་དམ་གི་ལྷ་སློགས་ལ་བརྲེན་ནས་ཐློབ་པའི་མཆློག་

གི་དངློས་གྲུབ་དང་།  ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ།

རྒུད་པ།   ནུས་ཤུགས་སློགས་ཉམས་པའམ་ཆག་པ།  སློབས་འབྱློར་རྒུད་པ།

ཕར་ཕིན་དྲུག   སྦིན་པ་དང་།  ཚུལ་ཁིམས།  བཟློད་པ།  བརློན་འགྲུས།  

བསམ་གཏན།  ཤྲེས་རབ་ཀི་ཕར་ཕིན་བཅས་སློ།  །

འཕིན་ལས།   བྱ་བའམ་མཛད་པའི་ནུས་པ།

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

གངས་ཁློད།  ཆུ་བློ་རྣམ་བཞི།  ཡི་གྲེ་དྲུག་མ།  འདམ་གིས་མ་གློས་པ།

ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ།  རིགས་དྲུག  གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ།  པདྨ་དཀར་པློ།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] བློད་ཀི་འགློ་བ་རྣམས་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་གདུལ་བྱར་

གྱུར་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན།

2] མ་ཎི་ཡི་གྲེ་དྲུག་རྲེ་རྲེ་ལ་ཁྱད་ཆློས་ཇི་ལྟར་ཡློད་དམ།

3] ཨློཾ་དང་།  མ་ཎི་དང་།  པདྨྲེ་དང་།  ཧཱུཾ་བཅས་སློ་སློའི་མཚོན་དློན་ཕིས།
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མྱི་ཆྒོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག  

སློབ་ཚན་བདུན་པ།

མྱི་ཆྒོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག 

དེ་ལ་མྲི་ཆྩོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་དང་ལྷ་ཆྩོས་དགེ་བ་བཅུ་ནྲི།  གངས་

རྲིའྲི་ཞྲིང་འདྲིའྲི་ཆྩོས་རྒྱལ་སྩོང་བཙན་སམ་པྩོའྲི་སྐབས་གཏན་ལ་ཕབ་

པ་དང༌།  དེ་ཡང་ཁྩོང་གྲིས་བྩོད་ཡྲིག་གསར་བཟྩོ་མཛད་བཅུག་པ་དང་

འབེལ་ནས་དམ་པའྲི་ཆྩོས་མང་པྩོ་བྩོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་དུ་བཅུག་ཅྲིང༌།  བྩོད་

འབངས་སྐྱེ་འགྲྩོ་ཡྩོངས་ལ་བང་དྩོར་ལེགས་ཉེས་སྟྩོན་པའྲི་ཐབས་དམ་

པ་ནྲི་འཇྲིག་རེན་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་གྲི་ལས་དང་ལམ་ལ་འཇུག་སྐུལ་

གནང་རྒྱུ་དེ་ཡྲིན་པར་གཟྲིགས་ཏེ།  མྲི་ཆྩོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་དང༌།  

ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་གྲི་སྩོ་ནས་མྲི་དགེ་བཅུ་སངས་ཏེ།  མངྩོན་མཐྩོ་

ངེས་ལེགས་ཀྲི་གྩོ་འཕང་སྒྲུབ་བྱེད་ལྷ་ཆྩོས་དགེ་བ་བཅུ་འདྲི།  ཀུན་གྲིས་

ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་གཞྲིར་གཏན་འབེབས་གནང་བའྲི་ཁྲིམས་སྩོལ་ཞྲིག་

ཡྲིན།

ཆྩོས་རྒྱལ་སྩོང་བཙན་སམ་པྩོས།  མྲི་དགེ་བ་བཅུ་སྩོང་བ་སྟེ།  ལུས་ཀྲི་ལས་

གསུམ།  སྩོག་གཅྩོད་པ།  མ་བྱྲིན་པར་ལེན་པ།  འདྩོད་ལྩོག་སྤྩོད་པ།  ངག་

གྲི་བཞྲི།  རྫུན།  ཕ་མ།  ཚིག་རྩུབ།  ངག་ཀལ།  ཡྲིད་ཀྲི་གསུམ།  བརྣབ་
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ནང་ཆོས།

སེམས།  གནྩོད་སེམས།  ལྩོག་ལྟ་བཅས་སྩོང་བའྲི་སྟེང་དུ།  མ་ལ་མར་

འཛིན་པ།  ཕ་ལ་ཕར་འཛིན་པ།  དགེ་སྦྩོང་དང་བམ་ཟེ་ལ་དགེ་སྦྩོང་དང་

བམ་ཟེར་འཛིན་པ།  རྲིགས་ཀྲི་རྒན་རབས་ལ་བཀུར་བ།  བྱས་པ་དྲིན་དུ་

གཟྩོ་བ།  གཞན་ལ་ངན་གཡྩོ་སྩོང་བ་སྟེ་མྲི་ཆྩོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ཁྲིམས་

སུ་བཅས།  མྲི་ཆྩོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ནྲི།  ལྩོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཁག་ལས་

བཞེད་པ་ཕལ་ཆེར་གཅྲིག་མཐུན་དུ་བྱུང་ཡྩོད་ལ་གཙོ་བྩོར་མྲིའྲི་བཟང་

སྤྩོད་སྟྩོན་པའྲི་སྩོལ་ལུགས་ཤྲིག་ཡྲིན་པ་ལས།  ཉེས་ཆད་གཅྩོད་བྱེད་ཀྲི་

བཀའ་ཁྲིམས་ཤྲིག་མྲིན་ནྩོ།  །

དེ་དག་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན།  རྒྱལ་རབས་གསལ་བའྲི་མེ་ལྩོང་ལས།

j དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་སྩོང་ཞྲིང་དད་པ་དང་མྩོས་གུས་བྱ་བ།

k ཕ་མ་ལ་དྲིན་དུ་གཟྩོ་ཞྲིང་བཀུར་བསྟྲི་བྱ་བ།

l མྲི་དྲིན་ཅན་དང་ཕ་ཁུ་རྒན་གསུམ་གྲི་ཡྲིད་མྲི་གཅྩོད་པ།

m བཟང་པྩོ་ལ་བཟང་ལན་བྱེད་པ།

n མྲི་ཡ་རབས་དང་རྲིགས་བཙུན་པ་ལ་མྲི་རྒྩོལ་ཞྲིང་དང་དུ་ལེན་པ།

o ལས་དང་སྤྩོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡ་རབས་ཀྲི་རེས་སུ་འབང་བ།

p ལྷ་ཆྩོས་དང་ཡྲི་གེ་ལ་བྩོ་འཇུག་ཅྲིང་དྩོན་ཤེས་པར་བྱ་བ།

q ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་ཡྲིད་ཆེས་ཤྲིང་མྲི་དགེ་བ་འབའ་ཞྲིག་ལ་འཛེམ་པ།

r མཛའ་བཤེས་དང་ཁྲིམ་མཚེས་ལ་ཕན་འདྩོགས་ཤྲིང་གནྩོད་སེམས་མྲི་བྱ་བ།

s གཞུང་དང་པྩོར་བྱ་ཞྲིང་བྩོ་སེམས་དཔང་དུ་འཇྩོག་པ།

11 ཟས་ཆང་ལ་ཚོད་འཛིན་ཅྲིང་ཁེལ་ཡྩོད་པར་བྱ་བ།
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12 བུ་ལྩོན་དུས་སུ་འཇལ་བ།

13 བེ་སང་ལ་གཡྩོ་ཟྩོལ་མྲི་བྱ་བ།

14 མ་བསྐྩོས་ཤྲིང་མ་བཅྩོལ་བའྲི་བྱ་བ་རྩོག་འཇུག་མྲི་བྱ་བ།

15 གྲྩོས་ཀྲི་ནང་དུ་བུད་མེད་ཀྲི་ཁ་ལ་མྲི་ཉན་ཞྲིང་རང་ཚུགས་འཛིན་པ།

16 ཡྲིན་མྲིན་གྲིས་མ་ཚང་བ་བྱུང་ན་ཡུལ་ལྷ་བསྟན་སྲུང་དཔང་དུ་བཙུགས་ནས་

མནའ་བྱེད་པ་བཅས་སྩོ།  །



52

ནང་ཆོས།

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མྲེ་ལློང་།    བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་དྲེབ་ཐྲེར་ཞིག་སྲེ།  ས་

སྐའི་བླ་མ་དམ་པ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གིས་བརམས་པར་གགས།  གཞུ་

ཁང་བ་ལྲེགས་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀིས་བརམས་ཟྲེར་བ་ཡང་ཡློད།

བྲམ་ཟྲེ།   གནའ་བློའི་རྒྱ་གར་གི་གལ་རིམ་ཞིག་གི་མིང་།  སྐུ་དྲག་རིམ་

གས་ནང་གི་རིམ་པ་གཉིས་པ་ཡིན།

རིགས་བཙུན།   རིགས་བཟང་བའམ་རིགས་མ་འཆློལ་བ།

བུ་ལློན།   འབྲུ་དངུལ་སློགས་གཞན་གི་ལག་ནས་གཡར་བའམ་བསྐིས་པའི་

དློན།

བྲྲེ་སང་།   འཇལ་བྱྲེད་ཀི་བྲྲེ་དང༌།  འདྲེགས་བྱྲེད་ཀི་སང༌།

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

 ལུས་ཀི་ལས་གསུམ།  ངག་གི་ལས་བཞི།  ཡིད་ཀི་གསུམ།  མི་ཆློས་གཙང་མ་

བཅུ་དྲུག

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] མི་ཆློས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ནི་བཟང་སྤློད་སློན་པའི་ལུགས་སློལ་ཡིན་ནམ།  ཉྲེས་

ཆད་གཅློད་བྱྲེད་ཀི་བཀའ་ཁིམས་ཡིན།

2] ཡིན་མིན་གིས་མ་ཚང་བ་བྱུང་ན་ཇི་ལྟར་བྱ་དགློས།
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སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ།

སྒོམ་གྱི་སླྒོབ་ཚན། 

དེང་སང་སྤྲི་ཚོགས་

ནྲི་ཁ་ཁ་ཟྲིང་ཟྲིང་

ཡྲིན་པས་མྲི་ཕལ་མྩོ་

ཆེར་སེམས་པ་ལྷྩོད་

ལ་འབབ་མ་ཐུབ་པའྲི་

དཀའ་ངལ་ཞྲིག་རང་

བཞྲིན་གྲིས་ཆགས་

ཡྩོང་གྲི་ཡྩོད།  དེ་བས་

སེམས་ལ་ཞྲི་བདེ་

ཡྩོང་ཆེད་ཆུང་དུས་

ནས་སེམས་ཁམས་

ཞྲི་བདེར་གནས་པའྲི་

བག་ཆགས་འཇྩོག་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བས་སྩོམ་གྲི་རྣམ་གཞག་སྐྩོར་ཉུང་བསྡུས་

རེ་འཛིན་གྲྭ་རྲིམ་བགྲྩོད་ནང་ངྩོ་སྤྲྩོད་བྱས་ན་སྙམ།  སྤྲིར་སྩོམ་ཞེས་པའྲི་
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གྩོ་དྩོན་ནྲི།    སྩོམ་པར་བྱེད་པ་སྟེ།  ཡྲིད་དེའྲི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱེད་པའམ་

དེའྲི་དངྩོས་པྩོར་བྱེད་སྟེ།  སེམས་དགེ་བའྲི་དམྲིགས་པ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་

གཏྩོད་པའྲི་དམྲིགས་རྣམ་སྐྱྩོང་བ་ལ་ཟེར།  དཔེར་ན།  དད་པ་དང་སྙྲིང་རེ་

བསྩོམ་ཞེས་པ་ནྲི།  ཡྲིད་དེ་དང་དེར་བསྐྱེད་པ་ལ་བྱ་དགྩོས་པ་བཞྲིན་ནྩོ།  །

དེ་ཡང་ཐྩོག་མ་མེད་པ་ནས་རང་སེམས་ཀྲི་དབང་དུ་གྱུར་ཅྲིང་།  སེམས་ཀང་

ཉྩོན་མྩོངས་ལ་སྩོགས་པའྲི་སྒྲིབ་པ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་ཕྩོགས་པས།  ཉེས་སྐྱྩོན་

ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའྲི་སེམས་འདྲི་རང་གྲི་དབང་དུ་འགྱུར་བར་བྱས་

ནས་དགེ་བའྲི་དམྲིགས་པ་ལ་ཇྲི་ལྟར་འདྩོད་འདྩོད་དུ་བཀྩོལ་དུ་རུང་བར་

བྱེད་པའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་ནྩོ།  །དེ་ཡང་གང་ཟྲིན་ཟྲིན་ནས་དམྲིགས་པ་བསྐྱངས་

ན་རང་ཇྲི་ལྟར་འདྩོད་པ་ལྟར་གྲི་དགེ་བའྲི་དམྲིགས་པ་གྲངས་འདྲི་ཙམ་དང་།  

གྩོ་རྲིམ་འདྲི་བཞྲིན་བཏང་སྙམ་ནས་བཏང་ཡང་འགྲྩོར་མྲི་ཉན་པས་ཇྲི་ལྟར་

འདྩོད་པ་བཞྲིན་དུ་དགེ་བའྲི་དམྲིགས་པ་ལ་བཀྩོལ་དུ་རུང་བའྲི་གེགས་ཆེན་

པྩོར་འགྱུར་ཞྲིང་།  དང་པྩོ་ནས་ངན་ལང་དུ་སྩོང་ན་ཚེ་ཧྲིལ་པྩོའྲི་དགེ་སྦྩོང་

སྐྱྩོན་ཅན་དུ་འགྲྩོའྩོ ྩོ།  །

དེས་ན་ཐྩོག་མར་གང་བསྐྱང་བར་བྱ་བའྲི་དམྲིགས་པ་རྣམས་ཀྲི་གྲངས་

དང་།  གྩོ་རྲིམ་ངེས་ངེས་བྱ།  དེ་ནས་ཇྲི་ལྟར་ངེས་པར་བྱས་པ་དེ་ལས་

གཞན་དུ་མྲི་གཏང་བར་བྱའྩོ་སྙམ་པའྲི་བྩོའྲི་འཕེན་པ་དག་པྩོ་འགའ་ཞྲིག་

བཏང་ལ།  ཇྲི་ལྟར་ངེས་པར་བྱས་པ་དེ་ལས་ལྷག་ཆད་མེད་པར་དན་ཤེས་

བཞྲིན་དང་ལྡན་པར་བསྐྱང་བར་བྱའྩོ།  །

དེ་ཡང་བཞུགས་སྟངས་ནྲི་རྣམ་སྣང་གྲི་ཆྩོས་བདུན་ལྡན་དུ་བྱ་སྟེ།  དེ་གང་
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ཞེ་ན།  རྐང་པ་རྩོ་རེ་དཀྲིལ་ཀྲུང་ངམ་ཕེད་དཀྲིལ་ཡང་རུང་།  ལག་པ་

གཉྲིས་མཉམ་བཞག  སལ་ཚིགས་དང་པྩོར་བསང་།  ལེ་ཡ་རྐན་དུ་སྦར།  

མཆུ་སྩོ་མ་རེག་ཙམ་གྲི་བར་ནས་དབུགས་ཀྲི་རྒྱུ་བ་དལ་མྩོར་གཏྩོང་།  སྐེ་

ཅུང་ཟད་ནང་དུ་འགུག  མྲིག་སྣ་རེར་ཕབ་པ་བཅས་སྩོ།  །

རླུང་རྒོ་དགུ་ཕྲུགས་བསལ་ཚུལ།

དེ་ཡང་སྟན་བདེ་བ་ལ་སྤྩོད་ལམ་ཚུལ་མཐུན་གྲིས་འཁྩོད་དེ།  སངས་རྒྱས་

ཆྩོས་ཚོགས་མ་ལྟ་བུའྲི་ཚིགས་བཅད་ཀྲི་དྩོན་ཡྲིད་ལ་དན་ནས་འདྩོན་པ་

སྔྩོན་དུ་བཏང་སྟེ་ཀུན་སྩོང་བཅྩོས་ནས།  སྔྩོན་ལ་ལག་པ་གཡྩོན་གྲི་སྲིན་

མཛུབ་ཀྲིས་སྣ་བུག་གཡྩོན་པ་བཀག་སྟེ།  སྣ་བུག་གཡས་ནས་དབུགས་

ཡར་བརྔུབས།  ལག་པ་གཡྩོན་པའྲི་སྲིན་མཛུབ་ཀྲིས་སྣ་བུག་གཡས་པ་

བཀག་ནས་སྣ་བུག་གཡྩོན་པ་ནས་དབུགས་མར་བཏང་།  དེ་ལྟར་སྣ་བུག་

གཡས་ནས་བརྔུབས་གཡྩོན་ནས་བུད་པ་གསུམ།  སྣ་བུག་གཡྩོན་ནས་

རྔུབས་གཡས་ནས་བུད་པ་གསུམ་སྟེ་དྲུག  གཡས་གཡྩོན་གཉྲིས་ཀ་ནས་

གཏྩོང་རྔུབ་ཚར་གསུམ་བྱས་ཏེ་ཚར་དགུ་གཏྩོང་རྔུབ་བྱེད་པ་ལ་རླུང་རྩོ་

དགུ་ཕྲུགས་བསལ་བ་ཞེས་ཟེར།

དམྲིགས་པ་བྱེད་དགྩོས་མྲིན་ཇྲི་ལྟར་ཡང་།  བྱེད་པའྲི་དབང་དུ་བཏང་ན།  

རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་ལ་བསམ་བྩོ་བཏང་སྟེ།  

དབུགས་སྣ་བུག་ནས་ཡར་རྔུབ་པའྲི་ཚེ་རླུང་དང་མཉམ་དུ་ཡྩོན་ཏན་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ར་ཡྲི་ནང་སྲིར་གྲིས་ཕྲིན་ཏེ།  རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀྲི་ཡྩོན་

ཏན་མཐའ་དག་རང་རྒྱུད་ལ་ཐྩོབ་སྩོང་སྙམ་པ་དང་།  ནང་ནས་ཕྲིར་གཏྩོང་
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བའམ་བུད་པའྲི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀྲི་དུག་གསུམ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་

སྤྲི་དང་བྱེ་བག་ཏུ།  སྐབས་ཐྩོག་ལུས་ཀྲི་ན་ཚ་དང་ཚེ་སྒྲུབ་མྲི་མཐུན་པའྲི་

ཕྩོགས་མཐའ་དག་ལྷག་མེད་དུ་དག་སྩོང་སྙམ་དུ་མྩོས་པ་བྱས་ན།  སྐབས་

རེར་སེམས་འཁྲུགས་པ་དང་།  སེམས་མ་སྐྱྲིད་པ་སྩོགས་དབུགས་གཏྩོང་

ལེན་དང་འབེལ་ནས་རྣམ་རྩོག་རགས་པ་དེ་དག་ཤུགས་ཆུང་དུ་འགྲྩོ་ཞྲིང་།  

རླུང་སྒ་ཅན་དང་རྒྩོད་བག་ཅན་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་པར་འགྲྩོ་འྩོང་དལ་ལྷྩོད་ཆ་

སྙྩོམས་ལྟ་བུ་བྱས་ན་རྣམ་རྩོག་གྲི་འཕྩོ་འདུ་ལ་ཕན་ཐྩོགས་འབྱུང་ངེས་ཡྲིན།
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སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

སློམ།   སློམ་པར་བྱྲེད་པ་སྲེ་གློམས་འདྲིས་བྱྲེད་པའི་དློན།

བག་ཆགས།    བུམ་འཛིན་ཡིད་ཀི་ཤྲེས་པས་བུམ་པ་རློགས་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པ་

ཁློ་རང་འགགས་ཀང་སྲེམས་སྲེང་དུ་བུམ་པ་དྲན་པའི་དྲན་ཤྲེས་སྐྲེད་པའི་ནུས་པ་

ཞིག་བཞག་ཡློད་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་ལ་བག་ཆགས་ཟྲེར།

སིན་མཛུབ།    ལག་པའི་མཐྲེ་བློ་ནས་མར་བརིས་པའི་མཛུབ་མློ་བཞི་པའི་

མིང་།

རྣམ་རློག   སྲེམས་ཀི་འཆར་སློའམ།  དློགས་པ་དང་ཐྲེ་ཚོམ་གི་མིང་།

ཡློན་ཏན།   རྒྱུ་ཁྱད་པར་བ་ལས་བྱུང་བའི་འབྲས་བུ་ལྲེགས་པའི་དློན།  

སྐློན།   ཡློན་ཏན་གི་ལྡློག་ཟླའི་ཚིག

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

རྣམ་སང་གི་ཆློས་བདུན།  རླུང་རློ་དགུ་ཕྲུགས།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] སློམ་རྒྱག་པའི་ཐློག་མར་དློ་སང་བྱྲེད་དགློས་པ་གང་ཡིན།

2] ཀུན་སློང་བཅློས་ཚུལ་གང་ཡིན།

3] དབུགས་གཏློང་རྔུབ་སབས་དམིགས་པ་བྱྲེད་ན་ཇི་ལྟར་བྱྲེད་དགློས་སམ།
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� འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་སློབ་ཚན། �

སློབ་ཚན་དང་པློ།

དལ་འབྱྒོར་རྙེད་དཀའ་བ་དང་དྒོན་ཆྙེ་བ་བསམ་པ། 

དལ་འབྱྩོར་རེད་དཀའ་ཟེར་བ་འདྲི་ལ་ནང་གསེས་ཀྲི་དྩོན་ཚན་ཆེ་བ་

གསུམ་ཡྩོད།

u  དལ་འབྱྩོར་ངྩོས་གཟུང་བ།

v  དལ་འབྱྩོར་དྩོན་ཆེ་བ།

w  དལ་འབྱྩོར་རེད་དཀའ་བ་གསུམ་ཡྩོད་ཅྲིང་།
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དལ་འབྱྒོར་རྙེད་དཀའ་བ་དང་དྒོན་ཆྙེ་བ་བསམ་པ།  

དལ་བ་བརྒྱད་དང་འབྱྩོར་བ་བཅུ་སྟེ།  དལ་བ་ནྲི།  མྲི་ཁྩོམ་པའྲི་སྐྱྩོན་བརྒྱད་

ལ་སྩོགས་པ་དང་བལ་བ་སྟེ་ཆྩོས་བྱེད་ཁྩོམ་ཡྩོད་པ་ལ་ཟེར་ཞྲིང་།  དེ་ཡང་

ཆྩོས་བྱེད་པ་ལ་སྤྲིར་མྲི་ལུས་ཐྩོབ་པ་ཙམ་གྲིས་མྲི་འགྲྲིག་པར་དལ་བ་བརྒྱད་

དང་འབྱྩོར་བ་བཅུ་སྟེ་དལ་འབྱྩོར་གྲི་ཆྩོས་བཅྩོ་བརྒྱད་ཚང་བའྲི་མྲི་ལུས་ཤྲིག་

ཐྩོབ་དགྩོས།  དེ་ཡང་ཁད་ཆྩོས་བཅྩོ་བརྒྱད་ཚང་བའྲི་མྲི་ལུས་ཤྲིག་ཐྩོབ་ན་

ཆྩོས་བྱེད་པ་ལ་ས་ཆྩོད་དང་མྱུར་ཁད་གཞན་དང་མྲི་འད་བའྲི་དབང་གྲིས་

ཡྲིན།

དལ་བ་བརྒྱད་ནྲི།  j  དམལ་བར་མ་སྐྱེས་པ།  དེར་སྐྱེས་ན།  ཚ་གྲང་གྲི་

སྡུག་བསྔལ་བཟྩོད་ཐབས་མེད་པས་ཆྩོས་བྱེད་མྲི་ནུས།

k  དུད་འགྲྩོར་མ་སྐྱེས་པ།  དེར་སྐྱེས་ན།  གེན་ཞྲིང་གཏྲི་མུག་པའྲི་དབང་

གྲིས་ཆྩོས་གྩོ་བའྲི་ནུས་པ་མེད་ལ།  ཆྩོས་གྩོ་བའྲི་ནུས་པ་ཡྩོད་པའྲི་དབང་དུ་

བྱས་ནའང་བཀྩོལ་སྤྩོད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་མནར་ཏེ་ཆྩོས་བྱེད་ཁྩོམ་མེད།

l  ཡྲི་དྭགས་སུ་མ་སྐྱེས་པ།  དེར་སྐྱེས་ན།  བཀྲེས་སྐྩོམ་གྲི་སྡུག་བསྔལ་ཆེ་

བས་ཆྩོས་བྱེད་མྲི་ནུས།

m  ལྷ་ཚེ་རྲིང་པྩོར་མ་སྐྱེས་པ།  དེར་སྐྱེས་ན།  འདུ་ཤེས་མེད་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་ལ་བསྐལ་པའྲི་བར་དུ་གནས་པའྲི་དབང་གྲིས་ཆྩོས་གྩོ་བ་དང་བྱེད་

པའྲི་གྩོ་སྐབས་མེད།

n  ཆྩོས་མ་དར་བའྲི་ཡུལ་དུ་མ་སྐྱེས་པ།  མྲིར་སྐྱེས་ཀང་ཆྩོས་མ་དར་བའྲི་

u  དེ་ལ་དལ་འབྱྩོར་ཞེས་པ་ནྲི།
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ནང་ཆོས།

ཡུལ་དུ་སྐྱེས་ན།  བྱ་རྒྱུའྲི་ཆྩོས་མེད།

o  ཀླ་ཀླྩོར་མ་སྐྱེས་པ།  འཇྲིག་རེན་ཐྩོག་ཆྩོས་དར་ཡང་རང་ཉྲིད་ཆྩོས་ལ་

དད་པ་མེད་པའྲི་མྲིར་སྐྱེས་ན།  ཆྩོས་བྱེད་འདྩོད་ཀྲི་བསམ་པ་མྲི་འབྱུང་།

p  གེན་ལྐུགས་སུ་མ་སྐྱེས་པ།  རང་ཉྲིད་ཆྩོས་ལ་དད་པ་ཡྩོད་ཀང་གེན་

ལྐུགས་སུ་སྐྱེས་ན།  ཆྩོས་བྱེད་ཚུལ་མྲི་ཤེས།

q  ལྩོག་ལྟ་ཅན་དུ་མ་སྐྱེས་པ།  དཀྩོན་མཆྩོག་དང་ལས་འབས་ཁས་མྲི་

ལེན་པའྲི་མྲིར་སྐྱེས་ན་ཆྩོས་བྱེད་འདྩོད་མྲི་འབྱུང་བ་བཅས་ཡྲིན་ནྩོ།  །

དལ་བ་བརྒྱད་ཚང་བའྲི་སྟེང་དུ་ད་དུང་ཆྩོས་བྱེད་པའྲི་ཆ་རྐེན་ལ།  རང་

འབྱྩོར་ལྔ་དང་གཞན་འབྱྩོར་ལྔ་བཅས་འབྱྩོར་པ་བཅུ་ཚང་དགྩོས།

རང་འབྱྩོར་ལྔ་ནྲི།

ཆྩོས་བྱེད་པར་རང་ཉྲིད་ལ་ཚང་དགྩོས་པའྲི་ཆ་རྐེན་ལྔ་སྟེ།

j  མྲིར་སྐྱེས་པ།  སྩོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ནང་ནས་ཀླད་པའྲི་ཚད་མཐྩོ་

ཤྩོས་མྲི་ཡྲིན་པས་མྲིར་སྐྱེས་ན་ཆྩོས་བྱེད་ཐུབ་པ།

k  ཡུལ་དབུས་སུ་སྐྱེས་པ།  ཆྩོས་དར་བའྲི་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་དགྩོས་ཤྲིང་རང་ཉྲིད་

མྲི་ལུས་བངས་ཀང་རང་གྲི་ཡུལ་དུ་ཆྩོས་མེད་ན་ཆྩོས་བྱེད་ཐབས་བལ་ཞྲིང་།  

ཤེས་ཡྩོན་གཞན་སྩོབ་སྦྩོང་བྱེད་པ་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་ཡྲིན་ཏེ།  རང་གྲི་ཡུལ་དུ་

སྩོབ་གྲྭ་དང་དགེ་རྒན་སྩོགས་མེད་ན་སྩོབ་སྦྩོང་བྱེད་པའྲི་ཆ་རྐེན་མེད།



61

དལ་འབྱྒོར་རྙེད་དཀའ་བ་དང་དྒོན་ཆྙེ་བ་བསམ་པ།  

l  དབང་པྩོ་ཚང་བ།  ལྩོང་བ་དང་འྩོན་པ་གེན་ལྐུགས་སྩོགས་མ་ཡྲིན་པ།  

m  ལས་མཐའ་མ་ལྩོག་པ།  ཕ་མ་བསད་པ་དང་།  དགེ་འདུན་བཀྲྩོངས་པ།  

རེན་གསུམ་བཤྲིག་པ་སྩོགས་བྱས་མེད་པ།  དེ་གསུམ་གྲི་ནང་ནས་སྣེ་གཅྲིག་

བྱས་ཡྩོད་ནའང་ཉེས་དམྲིགས་ཤྲིན་ཏུ་ཆེན་པྩོ་ཡྲིན་པས་ཆྩོས་བྱས་ནའང་

འབས་བུ་ཤྲིན་ཏུ་ཐྩོབ་དཀའ།

n  གནས་ལ་དད་པ།  སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆྩོས་ལ་ཡྲིད་ཆེས་དང་དྩོན་གཉེར་

ཡྩོད་པ་བཅས་ཡྲིན་ནྩོ།  །

གཞན་འབྱྩོར་ལྔ་ནྲི།

ཆྩོས་བྱེད་པར་གཞན་ངྩོས་ནས་ཚང་དགྩོས་པའྲི་ཆ་རྐེན་ཏེ།

j  སངས་རྒྱས་འཇྲིག་རེན་དུ་བྱྩོན་པ།  སངས་རྒྱས་འཇྲིག་རེན་དུ་བྱྩོན་

པ་དང་དེ་དང་འད་བའྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་དང་མཇལ་བ།  ད་ལྟ་ནྲི་

སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་འཇྲིག་རེན་དུ་བྱྩོན་ནས་དེའྲི་བསྟན་པ་མྲི་ཉམས་

པར་གནས་པའྲི་དུས་སྐབས་ཡྲིན།

k  དེས་ཆྩོས་གསུངས་པ།  སངས་རྒྱས་དེས་ཆྩོས་གསུངས་པ་དང་དེའྲི་

གསུང་རབ་ཀང་མཇལ་རྒྱུ་ཡྩོད་པ།  ད་ལྟ་སངས་རྒྱས་འཇྲིག་རེན་དུ་བྱྩོན་

པ་མ་ཟད་ཆྩོས་ཀང་མང་པྩོ་གསུངས་ཡྩོད་པ་དང་།  གསུང་རབ་ཀང་ད་ལྟ་
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ནང་ཆོས།

མཇལ་རྒྱུ་ཡྩོད་ལ།  སངས་རྒྱས་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས་

གཉེན་མང་པྩོ་འཚོ་ཞྲིང་གཞེས་པ།

l  བསྟན་པ་གནས་པ།  འཇྲིག་རེན་ཐྩོག་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པ་མ་

ཉམས་པར་གནས་པའྩོ།  །བསྟན་པ་ཉམས་ཆག་ཏུ་གྱུར་ན་མྲི་ལུས་བངས་

ནའང་སྙྲིང་པྩོ་མེད།

m  དེའྲི་རེས་སུ་འཇུག་པ།  སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་རབ་ལ་ཐྩོས་བསམ་དང་

ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་གྲི་མྲིག་དཔེ་ཡྩོད་པ།

n  གཞན་ཕྲིར་སྙྲིང་བརེ་བ།  ཆྩོས་བྱེད་མཁན་ལ་འབྱྩོར་ལྡན་སྩོགས་

གཞན་གྲིས་འཚོ་བའྲི་མཐུན་རྐེན་སྦྩོར་མཁན་ཡྩོད་པ་བཅས་སྩོ།  །

v  དལ་འབྱྩོར་དྩོན་ཆེ་བ།

ཆྩོས་བྱེད་དགྩོས་ཀང་ཆྩོས་བྱེད་ཨེ་ཐུབ་བསམ་ན་ཆྩོས་བྱེད་ཐུབ་སྟེ།  ཆྩོས་

འགྲུབ་པའྲི་ལུས་རེན་འདྲི་ཐྩོབ་པ་ནྲི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གཉྲིས་

ཀྲི་སྩོ་ནས་དྩོན་ཆེ་བ་ཡྲིན།

གནས་སྐབས་ཀྲི་སྩོ་ནས་དྩོན་ཆེ་བ་ནྲི།  ཚེ་འདྲིར་དལ་འབྱྩོར་གྲི་མྲི་ལུས་

ཐྩོབ་པར་བརེན་དགེ་སྲིག་གང་ཡང་སྟྩོབས་ཆེན་པྩོ་གསྩོག་ཐུབ་པ།  དཔེར་ན།  

མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུར་ཆ་མཚོན་ན་མྲིས་ཞབས་འདེགས་ཞུ་

ཐུབ་པ་དེ་འད་བྩོང་བུ་ལྟ་བུས་ཡྩོང་ཐབས་མེད།
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དལ་འབྱྒོར་རྙེད་དཀའ་བ་དང་དྒོན་ཆྙེ་བ་བསམ་པ།  

མཐར་ཐུག་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་དྩོན་ཆེ་བ་ནྲི།  རེན་འདྲི་ལ་གསང་སྔགས་ཀྲི་ལམ་

ལ་བརེན་ནས་སྙྲིགས་དུས་ཀྲི་ཚེ་ཐུང་གཅྲིག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གྩོ་འཕང་

ཐྩོབ་ཐུབ་པ་སྟེ།  ང་རང་ཚོའྲི་ལུས་པྩོ་འདྲི་སྩོག་ཆགས་གཞན་གྲི་ལུས་

དང་མྲི་འད་བར་ཁམས་དྲུག་ཚང་བའྲི་ལུས་པྩོ་ཞྲིག་ཡྲིན་པར་མ་ཟད་རྣམ་

རྲིག་བཀྲ་བས་ཆྩོས་ཀྲི་གྩོ་དྩོན་ཟབ་མྩོ་རྩོགས་ཐུབ་པ་དང་།  ལག་ལེན་

ཡང་མཐར་ཕྲིན་པ་བྱེད་ཐུབ་མཁན་ཞྲིག་ཡྲིན།  དེར་བརེན་དེའྲི་མཇུག་

བསྩོམས་སུ་ཆྩོས་བྱེད་ཐུབ་ངེས་ཡྲིན་པར་ཐག་གཅྩོད་དགྩོས།

w  དལ་འབྱྩོར་རེད་དཀའ་བ།

ཆྩོས་བྱེད་ཐུབ་ཀང་ཚེ་འདྲིར་མྲི་བྱེད་པར་སྐྱེ་བ་རེས་མ་ལ་བྱེད་བསམ་ན།  

ཚེ་འདྲིར་ངེས་པར་དུ་ཆྩོས་བྱེད་དགྩོས་ཏེ།  སྐྱེ་བ་འདྲི་ལ་མ་བྱས་ན་སྐྱེ་

བ་ཕྲི་མ་མྲི་ལུས་ཐྩོབ་པའྲི་ངེས་པ་མེད།  གལ་ཏེ་མྲི་ལུས་ཐྩོབ་པའྲི་དབང་

དུ་བཏང་ནའང་དལ་འབྱྩོར་ཚང་བའྲི་མྲི་ལུས་ཤྲིག་ཐྩོབ་པ་ཧ་ཅང་ཁག་པྩོ་

ཡྲིན།

དལ་འབྱྩོར་གྲི་མྲི་ལུས་ནྲི།  ད་རེས་ལན་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་ལས་སྐྱེ་བ་རེས་

མ་མྲི་ལུས་ཐྩོབ་པ་ཧ་ཅང་དཀའ་སྟེ།  j  དེ་ནྲི་རྒྱུ་བསྒྲུབ་དཀའ་བས་ན་

རེད་དཀའ་བ་དང་།  k  ངྩོ་བྩོ་འཛོམས་དཀའ་བས་ན་རེད་དཀའ་བ།  l  

དཔེ་སྲིད་དཀའ་བས་ན་རེད་དཀའ་བ་ཡྲིན།
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ནང་ཆོས།

j  རྒྱུ་བསྒྲུབ་དཀའ་བས་ན་རེད་དཀའ་བ་ནྲི།  སྤྲིར་མྲི་ལུས་ཙམ་ཐྩོབ་པ་ལ་

ཡང་དགེ་བ་བཅུའྲི་ཁྲིམས་སྲུང་བ་ཞྲིག་དགྩོས།  ལྷག་པར་དུ་དལ་འབྱྩོར་གྲི་

ཆྩོས་བཅྩོ་བརྒྱད་ཚང་བའྲི་མྲི་ལུས་ཐྩོབ་པ་ལ།  དགེ་བ་བཅུའྲི་ཁྲིམས་གཙང་

མར་སྲུང་བའྲི་སྟེང་དུ།  སྦྲིན་སྩོགས་ཕར་ཕྲིན་དྲུག་གྲིས་གྲྩོགས་བྱས་པ་དང་།  

སྩོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པས་མཚམས་སྦར་བ་ཞྲིག་དགྩོས་པ་ལ།  རྒྱུ་དེ་འད་

ཆ་ཚང་ལྟ་ཞྩོག་སྣ་རེ་གཉྲིས་ཙམ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ནྲི་རང་དང་རང་མཉམ་གྲི་

ནང་ན་ཧ་ཅང་དཀྩོན་པ་ཡྲིན།

k  ངྩོ་བྩོ་འཛོམས་དཀའ་བས་ན་རེད་དཀའ་བ་ནྲི།  ཆྩོས་བསྒྲུབ་པ་ལ་

དགྩོས་པའྲི་མྲི་ལུས་ནྲི།  སྤྲིར་བཏང་གྲི་མྲི་ལུས་ཙམ་གྲིས་མྲི་ཆྩོག་པར་དལ་

འབྱྩོར་གྲི་ཆྩོས་བཅྩོ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་ཞྲིག་དགྩོས།  ཆྩོས་བཅྩོ་བརྒྱད་པྩོ་

ཆ་ཚང་བ་ལྟ་ཞྩོག་སྣ་འགའ་ཞྲིག་ཚང་བ་ཡང་མྲི་ལུས་ཐྩོབ་པའྲི་ནང་ནས་

ཧ་ཅང་དཀྩོན་པ་ཞྲིག་ཡྲིན།

l  དཔེ་སྲིད་དཀའ་བས་ན་རེད་དཀའ་བ་ནྲི།  གང་ལྩོགས་ཀྲི་ཞལ་བ་

འཇམ་པྩོ་ལ་སན་མ་གཏྩོར་བ་ཆགས་དཀའ་བ་དང་།  ཁབ་རེ་གེན་དུ་

བསྟན་པ་ལ་སན་མ་སྤུངས་ཀང་རེ་རེ་ཙམ་ཡང་ཆགས་དཀའ་བ་ལྟར་དལ་

བརྒྱད་འབྱྩོར་བཅུ་ཚང་བའྲི་མྲི་ལུས་ཀང་རེད་དཀའ་བའྩོ།  །
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དལ་འབྱྒོར་རྙེད་དཀའ་བ་དང་དྒོན་ཆྙེ་བ་བསམ་པ།  

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

མིི་ཁློམ་པ།   སློས་དལ་པློ་མྲེད་པ།

ཀླ་ཀླློ།   ཤྲེས་ཡློན་དར་མྲེད་པའི་མིའི་རིགས་ཀི་མིང་།

གླྲེན་ལྐུགས།   བླློ་རློངས་པ་དང་ངག་ལྐུགས་པའི་བསྡུས་མིང༌།

ལློག་ལྟ།   ནང་པ་ལྟར་ན་རྒྱུ་འབྲས་བྱ་བྱྲེད་ཚེ་སྔ་ཕི་སློགས་ཡློད་པའི་

དངློས་པློ་ལ་དམིགས་ནས།  རྣམ་པ་མྲེད་པར་འཛིན་ཅིང་བྱྲེད་ལས་དགྲེ་བ་ལ་མི་

འཇུག་ཅིང་དགྲེ་ར་གཅློད་པ་དང༌།  མི་དགྲེ་བ་ལ་འཇུག་ཅིང་སིག་སྲེམས་དམ་

འཆའ་བ་སློགས་བླང་དློར་ལློག་པར་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའི་ཤྲེས་རབ་ཉློན་མློངས་

ཅན་ནློ།  །

ལས་འབྲས།   ལས་དགྲེ་སིག་གི་འབྲས་བུ་བདྲེ་སྡུག

སིང་བརྲེ་བ།    སྡུག་བསྔལ་འབྲལ་འདློད་ཀི་བརྲེ་སྲེམས་སམ་བྱམས་སྲེམས་

བྱྲེད་པ།

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

དལ་འབྱློར་རྲེད་དཀའ།  རང་འབྱློར་ལྔ།  གཞན་འབྱློར་ལྔ།  

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] དལ་འབྱློར་རྲེད་དཀའི་སློབ་ཚན་ལ་ནང་གསྲེས་ཀི་དློན་ཚན་ཆྲེ་བའི་གངས་ག་

ཚོད་ཡློད་པ་སློ་སློར་ཕིས།

2] དལ་བ་བརྒྱད་ངློས་བཟུང་སྲེ་སློ་སློར་ཕིས།

3] འབྱློར་བ་བཅུ་ངློས་བཟུང་སྲེ་སློ་སློར་ཕིས།
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ནང་ཆོས།

སློབ་ཚན་གཉིས་པ།

འཆྱི་བ་མྱི་རྟག་པ། 

འཆྲི་བ་མྲི་རག་པའྲི་དྩོན་ལ་བྩོ་སྦྩོང་ཚུལ་ནྲི།  ར་བ་གསུམ།  རྒྱུ་མཚན་དགུ།  

ཐག་བཅད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་གྲི་སྩོ་ནས་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་དགྩོས།

དེ་ལ་ར་བ་གསུམ།

u  ངེས་པར་འཆྲི་བ་བསམ་པ་དང༌།

v  ནམ་འཆྲི་ངེས་མེད་བསམ་པ་དང༌།

w  འཆྲི་བའྲི་ཚེ་ཆྩོས་མ་གཏྩོགས་གང་གྲིས་ཀང་མྲི་ཕན་པ་བསམ་པའྩོ།  །

དང་པྩོ། འཆྲི་བ་བསམ་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་ལས།

j  འཆྲི་བདག་ངེས་པར་འྩོང་ལ་དེ་ཡང་རྐེན་གྲིས་བཟླྩོག་ཏུ་མེད་པ་

བསམ་པ་ནྲི།  ལུས་ཇྲི་འད་ཞྲིག་གྲི་སྐྱེ་བ་བངས་ཀང་འཆྲི་བ་འྩོང་བ་དང་།  

སྔྩོན་དང་ཕྲི་མའྲི་དུས་ནམ་དུ་ཡང་སེམས་ཅན་རྣམས་འཆྲི་བས་འཇྩོམས་

པ་ལ་ཁད་པར་མེད་པ་དང་།  འཆྲི་བདག་ལ་བྩོས་པས་མྲི་ཐར་ཞྲིང་སྔགས་

ལ་སྩོགས་པས་བཟླྩོག་ཏུ་མེད་པར་བསམ་པའྩོ།  །

k  ཚེ་ལ་སྣྩོན་པ་མེད་ཅྲིང་འབྲིད་བྱེད་བར་མ་ཆད་དུ་ཡྩོད་པ་བསམ་པ་ནྲི།  
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འཆྱི་བ་མྱི་རྟག་པ།  

ཚེ་འཛད་པ་ཤྲིན་ཏུ་མྱུར་ཏེ་ལྩོ་ནྲི་ཟླ་བ་སྩོང་བས་འཛད་ཅྲིང༌།  ཟླ་བའང་

ཞག་སྩོང་བས་འཛད་ལ་ཞག་ཀང་ཉྲིན་མྩོ་དང་མཚན་མྩོ་སྩོང་བས་འཛད་

དྩོ༑  ༑དེ་དག་ཀང་སྔ་དྩོ་ལ་སྩོགས་པ་སྩོང་བས་འཛད་པས་ན་ཚེའྲི་སྤྲི་ཚད་

ནྲི་ཉུང་ལ།  དེ་ལའང་སྔར་དུ་མ་ཞྲིག་ཟད་སྣང་ཞྲིང་ཚེ་ལྷག་ལ་ཡང་སྣྩོན་པ་

སྐད་ཅྲིག་ཀང་མེད་པར་འབྲིད་བྱེད་ཉྲིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་བར་མ་ཆད་པར་ན་

བ་དང་རྒ་བས་རང་དབང་མེད་པར་འཆྲི་བདག་གྲི་དྲུང་དུ་འཁྲིད་པའྲི་ཚུལ་

རྣམས་སྩོ་དུ་མ་ནས་བསམ་མྩོ།  །

གསྩོན་པའྲི་སྐབས་ལ་ཡང་འཇྲིག་རེན་ཕྲི་མར་མྲི་འགྲྩོ་བའྲི་སྩོད་པར་

བཟུང་ནས་དགའ་བར་མྲི་བྱ་སྟེ།  དཔེར་ན།  བག་མཐྩོན་པྩོའྲི་རེ་མྩོ་ནས་

ལྷུང་བའྲི་ཚེ།  ས་ལ་མ་ལྷུང་བའྲི་བར་སྣང་ལ་འགྲྩོ་བའྲི་སྐབས་དེ་ལ་དགའ་

བར་མྲི་འྩོས་པ་བཞྲིན་ནྩོ།  །

l  གསྩོན་པའྲི་ཚེ་ལ་ཡང་ཆྩོས་བྱ་བའྲི་ལྩོང་མེད་པར་ངེས་པར་འཆྲི་བ་

བསམ་པ་ནྲི།  ད་ལྟའྲི་བར་དུ་དྩོན་མེད་དུ་ཚེ་མང་པྩོ་ཞྲིག་ནྲི་སྔར་འདས་

འདུག་པ་དང་ལྷག་མ་ལའང་གཉྲིད་ཀྲིས་ཕེད་འདའ་ཞྲིང༌།  གཞན་ཡང་

རྣམ་པར་གཡེང་བ་གཞན་གྲིས་ཀང་དུ་མ་ཞྲིག་དྩོན་མེད་དུ་འདའ་བ་

དང༌།  ལང་ཚོ་ཡྩོལ་ནས་རྒས་པའྲི་གནས་སྐབས་སུ་སེབས་ནས་ནྲི་ལུས་

དང་སེམས་ཀྲི་སྟྩོབས་ཉམས་པས་ཆྩོས་བྱེད་པར་འདྩོད་ཀང་བསྒྲུབ་པའྲི་

མཐུ་མེད་པས་ཆྩོས་བྱེད་པའྲི་སྐབས་ནྲི་ཅུང་ཟད་ལས་མེད་དྩོ།  ། u ཆྩོས་

བྱ་དགྩོས་པར་ཐག་བཅད་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཚེ་འདྲིའྲི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་

ནྲི་རྨྲི་ལམ་ཐུན་གཅྲིག་ན་བདེ་བ་སྤད་པ་སད་ནས་དན་པ་ལྟར་འཆྲི་བའྲི་
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ནང་ཆོས།

དུས་སུ་དན་པའྲི་ཡུལ་ཙམ་དུ་འགྱུར་ལ།  འཆྲི་བའྲི་དགྲ་ནྲི་དགག་ཏུ་མེད་

པར་ངེས་པར་འྩོང་ན་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཚེ་འདྲིའྲི་བསླུ་བྲིད་ལ་དགའ་བར་བྱ་སྙམ་

དུ་བསམས་ཏེ་ཆྩོས་བྱ་དགྩོས་པ་ལ་ཐག་བཅད་ཅྲིང་ཞེ་དམ་མང་དུ་བྱའྩོ།  །

ཞག་རེ་རེ་ནས་དེ་རྲིང་འཆྲི་སྙམ་པའམ་ཐ་ན་དེ་རྲིང་ཕལ་ཆེར་འཆྲི་སྙམ་

པ་བྱུང་ན་གང་དུ་འགྲྩོ་བའྲི་འཇྲིག་རེན་ཕྲི་མའྲི་དྩོན་བྱེད་ཅྲིང་འཇྲིག་རེན་

འདྲིའྲི་སྩོད་གྲབས་མྲི་བྱེད་ལ།  བསམ་པ་དེ་མ་བྱུང་ན་འཇྲིག་རེན་འདྲིར་

སྩོད་པར་མཐྩོང་ནས་དེའྲི་གྲབས་བྱེད་ཀྲི།  འཇྲིག་རེན་ཕྲི་མའྲི་དྩོན་མྲི་

བྱེད་དེ།  དཔེར་ན།  གནས་གཅྲིག་ཏུ་ཡུན་རྲིང་དུ་བསད་སྙམ་ན་དེའྲི་སྩོད་

གྲབས་བྱེད་པ་དང༌།  དེར་མྲི་སྩོད་པར་གཞན་དུ་འགྲྩོ་སྙམ་ན་གང་དུ་འགྲྩོ་

བའྲི་གྲབས་བྱེད་པ་བཞྲིན་ནྩོ།  །དེས་ན་ཉྲི་མ་རེ་རེ་ནས་འཆྲི་སྙམ་པའྲི་བྩོ་

བསྐྱེད་དགྩོས་སྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  ནམ་འཆྲི་ཆ་མེད་བསམ་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་ལས།

j  འཛམ་བུའྲི་གྲིང་པའྲི་ཚེ་ལ་ངེས་པ་མེད་པ་བསམ་པ་ནྲི།  སྤྲིར་མྲིའྲི་

ནང་ནས་སྒ་མྲི་སྙན་པའྲི་ཚེ་ནྲི་ངེས་ཀྲི།  གཞན་རྣམས་རང་རང་གྲི་ཚེ་

ཚད་ཐུབ་པའྲི་ངེས་པ་མེད་ནའང་ཕལ་ཆེར་ངེས་པ་མང་ལ།  འཛམ་བུ་

གྲིང་པའྲི་ཚེ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མ་ངེས་པ་ཡྲིན་ཏེ།  དང་པྩོ་ནྲི་ཚེ་ལྩོ་དཔག་ཏུ་མེད་

པའང་བྱུང་ལ།  ད་གདྩོད་ལྩོ་བཅུ་ལྩོན་པ་ལ་རྲིང་མཐའ་བྱེད་དགྩོས་ཤྲིང་

ད་ལྟ་ཡང་རྒན་གཞྩོན་བར་མ་གང་ལ་འཆྲི་མ་ངེས་པར་སྣང་བའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །

བ་མའམ་གྲྩོགས་ལ་སྩོགས་པ་ཚེའྲི་མཐར་མ་ཕྲིན་པར་གྩོ་བུར་དུ་ཕྲི་དང་
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འཆྱི་བ་མྱི་རྟག་པ།  

ནང་གྲི་འཆྲི་རྐེན་གྲིས་བསམ་པ་མ་རྩོགས་པར་ཤྲི་བ་མཐྩོང་ངམ་ཐྩོས་པ་

རྣམས་ཡྲིད་ལ་བྱས་ལ།  བདག་ཀང་ངེས་པར་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཆྩོས་ཅན་ནྩོ་སྙམ་

དུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསམས་ལ་འཆྲི་བའྲི་བྩོ་ཅྲི་སྐྱེ་བྱའྩོ།  །

k  འཆྲི་རྐེན་ཤྲིན་ཏུ་མང་ཞྲིང་གསྩོན་རྐེན་ཉུང་བ་བསམ་པ་ནྲི།  སྩོག་

འདྲི་ལ་སེམས་ཡྩོད་པའྲི་གནྩོད་པ་དང་སེམས་མེད་པའྲི་གནྩོད་པ་མང་སྟེ།  

འདྲི་ལྟར་མྲི་དང་མྲི་མ་ཡྲིན་པ་གདྩོན་གྲི་རྲིགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྲིས་

རྣམ་པ་དུ་མར་འཚེ་བ་དང་དུད་འགྲྩོའྲི་རྲིགས་ལུས་དང་སྩོག་ལ་གནྩོད་པ་

བྱེད་པ་དུ་མ་ཡྩོད་པ་དེ་དག་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་འཚེ་བའྲི་ཚུལ་དང༌།  དེ་བཞྲིན་

དུ་ནང་གྲི་ནད་རྣམས་དང་ཕྲི་རྩོལ་གྲི་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀྲི་གནྩོད་པ་འབབ་

པའྲི་ཚུལ་རྣམས་ཀང་ཞྲིབ་ཏུ་བསམ་མྩོ།  །

གསྩོན་རྐེན་རྣམས་ཀང་འཆྲི་རྐེན་དུ་མ་གྱུར་པ་མེད་དེ།  མྲི་འཆྲི་བའྲི་ཕྲིར་

དུ་བཟའ་བཏུང་དང་གནས་ཁང་དང་གྲྩོགས་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་ཚོལ་ལ།  དེ་

དག་ཀང་བཟའ་བཏུང་ཧ་ཅང་མངས་པ་དང་ཧ་ཅང་ཉུངས་པ་དང་མྲི་འཕྩོད་

པ་ལྩོངས་སྤད་པ་སྩོགས་དང༌།  གནས་ཁང་རྲིབ་པ་དང་མཛའ་བྩོས་བསླུས་

པ་ལ་སྩོགས་པའྲི་སྩོ་ནས་འཆྲི་བའྲི་རྐེན་དུ་འགྱུར་བས་ན་འཆྲི་བའྲི་རྐེན་དུ་

མ་སྩོང་བའྲི་གསྩོན་པའྲི་རྐེན་ཧ་ཅང་ཉུང་ངྩོ༌།  །གཞན་ཡང་གསྩོན་པ་ཉྲིད་

འཆྲི་བའྲི་དྩོན་དུ་ཞུགས་པ་ཡྲིན་པས།  དེ་ལ་ཡྲིད་བརན་དུ་མྲི་རུང་ངྩོ་།  །

l  ལུས་ཤྲིན་ཏུ་ཉམ་ཆུང་བས་ནམ་འཆྲི་ངེས་མེད་བསམ་པ་ནྲི།  ལུས་

ཆུའྲི་དབུ་བ་ལྟར་ཤྲིན་ཏུ་ཉམ་ཆུང་བས་ན་གནྩོད་པ་ཆེན་པྩོ་མྲི་དགྩོས་

པར་ཚེར་མ་ཟུག་པ་ལྟ་བུས་ཀང་སྩོག་འཇྲིག་པར་འགྱུར་བས་ན།  འཆྲི་



70

ནང་ཆོས།

རྐེན་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་གཞྩོམ་པར་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་ས་བ་ཡྲིན་ནྩོ།  ། v ད་ལྟ་

ཉྲིད་ནས་ཆྩོས་བྱ་བར་ཐག་བཅད་པ་ནྲི།  དེ་ལྟར་བསམས་པའྲི་མཐར་འཆྲི་

བདག་གྲིས་ལུས་སྩོག་ནམ་འཇྩོམས་ངེས་པ་མྲི་སྣང་བས་ལྩོང་ཡྩོད་མྲི་བྱ་

བར་ད་ལྟ་ཉྲིད་ནས་ཆྩོས་བྱ་བར་ཐག་གཅྩོད་པའྲི་ཞེ་དམ་མང་དུ་བྱའྩོ།  །

ར་བ་གསུམ་ལས་ཀང་གལ་ཆེ་ཤྩོས་ནམ་འཆྲི་ངེས་མེད་བསམས་ནས་བྩོ་

སྣ་འགྱུར་བ་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་འབད་པར་བྱའྩོ།  །

གསུམ་པ།  འཆྲི་བའྲི་ཚེ་ཆྩོས་མ་གཏྩོགས་པ་གཞན་གང་གྲིས་

ཀང་མྲི་ཕན་པས་རྒྱུ་མཚན་བསམ་པ་ལ་གསུམ་ལས།

j  གཉེན་བཤེས་ཀྲིས་མྲི་ཕན་པར་བསམ་པ་ནྲི།  དེ་ལྟར་འཇྲིག་རེན་ཕ་

རྩོལ་ཏུ་འགྲྩོ་དགྩོས་པར་མཐྩོང་བ་ན།  དེའྲི་ཚེ་གཉེན་ནམ་བཤེས་ཇྲི་ལྟར་

བརེ་ཞྲིང་གདུང་བ་ཆེ་བས་མཐའ་བསྐྩོར་ཀང་གཅྲིག་ཀང་འཁྲིད་ས་མེད།

k  ལྩོངས་སྤྩོད་ཀྲིས་མྲི་ཕན་པར་བསམ་པ་ནྲི།  ཡྲིད་དུ་འྩོང་བའྲི་ནྩོར་གྲི་

ཕུང་པྩོ་ཇྲི་སྙེད་ཡྩོད་ཀང་རྡུལ་ཕན་ཙམ་ཞྲིག་ཀང་འཁེར་དུ་མེད་དྩོ།  །

l  ལུས་ཀྲི་མྲི་ཕན་པར་བསམ་པ་ནྲི།  ལྷན་ཅྲིག་སྐྱེས་པའྲི་ཤ་རུས་ཀང་

འདྩོར་ན་གཞན་ལྟ་ཅྲི་སྩོས།  དེས་ན་ཚེ་འདྲིའྲི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྲིས་ཀང་བདག་འདྩོར་ལ།  བདག་གྲིས་ཀང་འདྲི་དག་དྩོར་ནས་

འཇྲིག་རེན་གཞན་དུ་འགྲྩོ་བ་ཞྲིག་ངེས་པར་འྩོང༌།
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འཆྱི་བ་མྱི་རྟག་པ།  

w དེས་ན་ཆྩོས་འབའ་ཞྲིག་བྱ་བར་ཐག་བཅད་པ་ནྲི།  དེ་ཡང་དེ་རྲིང་འྩོང་སྙམ་

དུ་བསམས་ལ།  དེའྲི་དུས་སུ་ནྲི་ཆྩོས་འབའ་ཞྲིག་སྐྱབས་དང་མགྩོན་དང་

དཔུང་གཉེན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་བསམ་མྩོ།  །

དེ་ལྟར་དལ་འབྱྩོར་དྩོན་ཆེ་ཞྲིང་ཤྲིན་ཏུ་རེད་དཀའ་བ་དང་རེད་པར་

དཀའ་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་འཇྲིག་ས་བའྲི་འཆྲི་བ་དན་ནས།  འཇྲིག་རེན་ཕྲི་མ་

ཕན་ཆད་ཀྲི་གཏན་བདེ་ཞྲིག་སྒྲུབ་པར་མྲི་བྱེད་ན།  མ་ཤྲི་ཚུན་ཆྩོད་ཀྲི་

བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བ་ལ་ནྲི་མྲི་བས་དུད་འགྲྩོ་རླབས་

ཆེ་བ་ཡྩོད་པས་ན་དེ་དག་ལས་ཀང་ཁད་པར་འཕགས་པའྲི་སྤྩོད་པ་ཞྲིག་

དགྩོས་ཏེ།  གཞན་དུ་ན་བདེ་འགྲྩོའྲི་རེན་རེད་ཀང་མ་རེད་པ་དང་འདའྩོ།  །
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ནང་ཆོས།

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

འཛད་པ།   ཟད་པའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བའི་ཚིག  ཚར་བའམ་

རྫློགས་པའི་དློན་ནློ།  །

འཇིག་རྲེན་ཕ་རློལ།   སྐྲེ་བ་གཞན་ནམ་སྐྲེ་བ་ཕི་མ།

ཟློན།   དློགས་ཟློན་གི་མིང་།

འཛམ་བུའི་གླིང་།    གླིང་བཞིའི་ཡ་གལ་ཏྲེ།  ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་ཡློད་པའི་གླིང་

ཆྲེན།

བདློ་བ།   དར་བའམ་རྒྱས་པའི་དློན།

དབུ་བ།   ཆུ་ཁར་གཡྲེང་བའི་ལྦུ་བའི་མིང་།

ཞྲེ་དམ།   སྲེམས་ཀི་དམ་བཅའ་ལ་ཟྲེར།

བླློས་ལློགས།   བླློ་ཡིས་ཐུབ་པའམ་ནུས་པའི་དློན།

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

ར་བ་གསུམ།  རྒྱུ་མཚན་དགུ།  ཐག་བཅད་པ་གསུམ།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] ནམ་འཆི་ཆ་མྲེད་བསམ་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ག་ཚོད་ཡློད་པ་དང་སློ་སློ་ནས་ངློས་

འཛིན་གིས།

2] འཆི་བའི་ཚེ་ཆློས་མ་གཏློགས་གང་གིས་ཀང་མི་ཕན་པ་བསམ་ཚུལ་ཕིས།

3] འཆི་བདག་ལ་རྐྲེན་གིས་བཟླློག་ཏུ་མྲེད་ཚུལ་ཕིས།
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ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག  དང་པྒོ།  

སློབ་ཚན་གསུམ་པ།

ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག  དང་པྒོ། 

ཕན་བདེ་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ར་བ་ལས་འབས་གལ་ཆེ་བའྲི་

ཚུལ་བཤད་པ་ལ་བཞྲི་ལས།

དང་པྩོ།  དགེ་སྲིག་གྲི་ལས་ནྲི་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་སྩོ་སྩོར་ངེས་པ་ནྲི།

སངས་རྒྱས་ཀྲི་འདུལ་བ་ལུང་ལས།  ཅྲི་འད་བ་ཡྲི་ལས་བྱས་པ།  །འབས་བུ་

དེ་འད་ཉྲིད་དུ་འགྱུར།  །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།  རྒྱུ་དགེ་བ་བྱས་ན་འབས་

བུ་བདེ་བ་ཁྩོ་ན་ལས་སྡུག་བསྔལ་མྲི་འབྱུང༌།  རྒྱུ་མྲི་དགེ་བ་བྱས་ན་འབས་

བུ་སྡུག་བསྔལ་ཁྩོ་ན་ལས་བདེ་བ་མྲི་འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ་འབས་ངེས་པ་ཡྲིན་ཏེ།  

དཔེར་ན།  ས་བྩོན་རྩོ་ཚ་བ་ལས་འབས་བུ་རྩོ་ཚ་བ།  དེ་བཞྲིན་དུ་ཁ་བ་

ལས་ཁ་བ།  མངར་བ་ལས་མངར་བ་འབྱུང་བར་ངེས་པ་ལྟར་རྒྱུའྲི་སྐབས་

གཟབ་དགྩོས་པ་ལས།  འབས་བུ་གྲུབ་ཟྲིན་ནས་འཆྩོས་ཐབས་ཡེ་ནས་

མེད།  རང་རེའྲི་ན་ཚ་སྩོགས་འགའ་ཞྲིག་ལ་མཆྩོད་སྦྲིན་དང་རྲིམ་གྲྩོས་མྲི་

ཕན་པ་ཡང་རྒྱུ་འབས་སྩོ་སྩོར་སྩོང་བ་སྟེ།  ས་བྩོན་སྲིར་པན་ལྟ་བུ་ཁ་ཚ་བ་
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ནང་ཆོས།

ཞྲིག་བཏབ་ནས་སྐྱེས་ཟྲིན་ན།  དེ་མངར་མྩོ་ཡྩོང་ཐབས་སུ་གཡས་གཡྩོན་

དུ་རྒུན་འབྲུམ།  ཁམ་བུ་སྩོགས་བཏབ་ཀང་སྲིར་པན་མངར་བར་བྱེད་མྲི་

ཐུབ་པར་འབས་བུ་སྩོ་སྩོ་ནས་སྐྱེ་བ་བཞྲིན་ནྩོ།  །དེས་ན་རྒྱུ་གང་འད་ཞྲིག་

བསགས་ཀང་འབས་བུ་དེ་ལྟ་བུ་ཞྲིག་འབྱུང་བས་ལས་འབས་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བ་

ཡྲིན།

དེ་ཡང་སྔྩོན་དགེ་སྩོང་སྙན་པ་བཟང་ལྡན་གྲི་ལུས་མྲི་སྡུག་པ་དང༌།  སྐད་

ཤྲིན་ཏུ་སྙན་པ་བྱུང་བ་གཉྲིས་ཀ་སྔྩོན་རྒྱལ་པྩོ་ཞྲིག་གྲིས་མཆྩོད་རེན་ཆེན་པྩོ་

གཅྲིག་བཞེངས་སྐབས་དེའྲི་ལས་བྱེད་པའྲི་ག་མྲིའྲི་གྲས་སུ་སྐྱེས་ཏེ།  མཆྩོད་

རེན་བྩོངས་ཚད་ཆེ་བས།  ཁྩོས་མཆྩོད་རེན་ཆེན་པྩོ་འདྲི་འད་བཟྩོས་ནས་ཅྲི་

བྱེད།  ཚར་དུས་མྲི་འྩོང་ཞེས་ངན་སྨྲས་བྱས་པ་དང༌།  རེས་སུ་མཆྩོད་རེན་

ཟྲིན་པ་ན་སྔར་སྨྲས་པ་དེའྲི་ནྩོངས་བཤགས་སུ་མཆྩོད་རེན་ལ་དྲིལ་བུ་ཕུལ་

བའྲི་འབས་བུར་གསུངས་པ་བཞྲིན་ནྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  ལས་འཕེལ་ཆེ་བ་ནྲི།

ཕྲིའྲི་རྒྱུ་འབས་འཕེལ་ཆེ་བ།  ཁམ་བུའྲི་ས་བྩོན་ཚི་གུ་ཆུང་ངུ་གཅྲིག་ལས་

ཤྲིང་སྩོང་ཆེན་པྩོ་དང༌།  ལྩོ་ལྟར་ཤྲིང་ལྩོ་དང་འབས་བུ་བརྒྱ་སྟྩོང་ཙམ་

འབྱུང་བ་བཞྲིན་འཕེལ་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་ན།  དེ་ལས་ཀང་ནང་གྲི་རྒྱུ་འབས་

འཕེལ་ཆེ་སྟེ།  བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ནྱ་གྲྩོ་ཏའྲི་གྲྩོང་ཁེར་དུ་ཕེབས་པའྲི་ཚེ།  

བུད་མེད་གཅྲིག་གྲིས་ཏྲིལ་གྲི་ལ་དུ་སར་བ་གང་ཕུལ་བས་བུད་མེད་དེ་

མ་འྩོངས་པ་ན་རང་སངས་རྒྱས་ལེགས་སྩོན་ཞེས་པར་སྐྱེ་བར་ལུང་བསྟན།  

དེའྲི་ཁྩོ་དེས་སངས་རྒྱས་ལ་ཟས་ཙམ་གྲི་ཕྲིར་རྫུན་མྲི་གསུང་བར་ཞུ་ཞེས་
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ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག  དང་པྒོ།  

སྐུར་བ་བཏབ་པ་ན།  སངས་རྒྱས་ཀྲིས།  ཤྲིང་ནྱ་གྲྩོ་ཏའྲི་ས་བྩོན་ཡུངས་

ཀར་ཙམ་ལས།  ཤྲིང་གྲྲིབ་ཀྲི་འྩོག་ཏུ་ཤྲིང་ར་འཁྩོར་ལྩོ་ལྔ་བརྒྱ་ཕན་ཚུན་

དུ་མ་རེག་པར་འཁྩོད་ནུས་པའྲི་ཤྲིང་སྩོང་ཆེན་པྩོ་སྐྱེ་ཞྲིང་འཕེལ་བ་དཔེར་

མཛད་ནས།  དེ་བཞྲིན་དུ་ལས་ཆུང་ངུ་ལས་ཀང་འབས་བུ་ཆེན་པྩོ་འབྱུང་

བར་གསུངས་ཏེ་ཁྩོ་ཡྲིད་ཆེས་པར་མཛད་པ་དང༌།

ཡང་དགེ་སྩོང་ཞྲིག་གྲིས་གཞན་ལ་ཁྩོད་ཀྲི་དབྱངས་ནྲི་ཁྲི་ཟུག་པ་དང་

འད་ཟེར་བ་དང༌།  སྦལ་པ་དང་འད་ཟེར་བ་དང༌།  སྤྲེའུ་དང་འད་ཟེར་

བ་ཙམ་གྲིས་ཚིག་ངན་ཇྲི་ལྟར་སྨྲས་པ་དང་མཐུན་པར་སྩོ་སྩོའྲི་སྐྱེ་བ་ལྔ་

བརྒྱ་རེ་ལེན་དགྩོས་པ་བྱུང་བ་སྩོགས་དེ་ལྟར་སྔྩོན་གྲི་བྱུང་བ་ཤྲིན་ཏུ་མང་

བས་ལས་འབས་ཀྲི་ཚུལ་འདྲི་ཕ་ཞྲིང་དཔྩོག་དཀའ་སྟེ།  འདྲིའྲི་ཚུལ་ཕ་མྩོ་

སངས་རྒྱས་ཁྩོ་ནའྲི་མངྩོན་སུམ་གྲི་སྤྩོད་ཡུལ་དང་།  སེམས་ཅན་གྲི་ལུང་

ཚད་མ་ཁྩོ་ནས་གཞལ་དགྩོས་པས་སྲིག་པ་ཆུང་ངུ་ནས་འཛེམ་དགྩོས།

དེ་བཞྲིན་དུ་སྔྩོན་སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་བམ་ཟེའྲི་ཁེའུ་གསེར་

དབྱྲིག་ཅེས་པ་ལག་པ་ནས་གསེར་ཊམ་ཟད་མྲི་ཤེས་པ་ཞྲིག་བྱུང་བའང་

སྐྱེ་བ་སྔྩོན་མར་ཤྲིང་ཚོང་དུ་གྱུར་སྐབས།  ཤྲིང་རྲིན་གསེར་ཊམ་གཅྲིག་

བྱུང་བ་རའྲི་བུམ་པ་ཆུས་བཀང་བའྲི་ནང་དུ་བླུགས་ཏེ་སངས་རྒྱས་འྩོད་

སྲུངས་ལ་ཕུལ་བའྲི་འབས་བུར་གསུངས་པ་ལྟར།  དགེ་བ་ཆུང་ངུ་ལའང་

མ་བརས་པར་སྒྲུབ་དགྩོས།
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ནང་ཆོས།

དཔེར་ན།  སྔར་ཁྲིམ་བདག་མེ་སྐྱེས་ཞེས་པ་མའྲི་རྩོ་དང་མཉམ་དུ་མེར་

བསེགས་ཀང་མ་ཤྲི་བར།  ཕྲིས་དགྲ་བཅྩོམ་པ་ཐྩོབ་པ་དང༌།  རྒྱལ་པྩོ་ཤར་

པའྲི་བཙུན་མྩོ་སྔྩོ་བསང་མས་ཕྲིར་མྲི་འྩོང་གྲི་འབས་བུ་ཐྩོབ་ལ།  འཁྩོར་

བུད་མེད་ལྔ་བརྒྱ་པྩོ་རྣམས་ཀྲིས་བདེན་པ་མཐྩོང་ཡང་བམ་ཟེ་མ་དུ་ཞེས་

པས་ཁྲིམ་ལ་མེ་སྦར་བ་ན་རྒྱང་རྲིང་པྩོར་འཕུར་དུ་མེད་པར་ཅུང་ཟད་ཙམ་

འཕུར་ཏེ་སྔྩོ་བསང་མས།  རང་གྲིས་བྱས་ཤྲིང་བསགས་པའྲི་ལས་རང་གྲིས་

བདག་གྲིར་མྲི་བྱེད་ན་སུས་བྱེད་ཅེས་བརྩོད་དེ་ཕེ་མ་ལེབ་མེ་ལ་ལེབས་པ་

བཞྲིན་དུ་ཐམས་ཅད་མེ་ནང་དུ་ལྷུང་སྟེ་མེས་ཚིག་ཀང༌།  བན་མྩོ་སྒུར་ཆྩོག་

ཅེས་པ་རྫུ་འཕྲུལ་མ་ཐྩོབ་ཀང་ཆུ་ཁུང་ནས་བྩོས་ཏེ་ཐར་བ་སྩོགས་ལས་མ་

བྱས་པ་དང་མྲི་འཕད་པ་ཡྲིན།

གསུམ་པ།  ལས་མ་བྱས་པ་དང་མྲི་འཕད་པ་ནྲི།

བཞྲི་པ།  ལས་བྱས་པ་ཆུད་མྲི་ཟ་བ་ནྲི།

མདྩོ་ལས།  ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ལས་རྣམས་ནྲི།  །བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་

ཆུད་མྲི་ཟ།  །ཚོགས་ཤྲིང་དུས་ལ་བབ་པ་ན།  །འབས་བུ་སྲིན་པ་ཉྲིད་དུ་

འགྱུར།  །ཞེས་གསུངས་པ་བཞྲིན།  ཡུན་རྲིང་ནས་རྲིང་པར་འགྱུར་བ་དང༌།  

ཆུང་དུ་ཕྲིན་ནས་མེད་པར་འགྱུར་བ་སྩོགས་གང་ཡང་མེད་པར།  ཆུང་

ཞྲིང་ཡུན་རྲིང་བ་ཡང་ནམ་ཞྲིག་འབས་བུ་སྲིན་པར་འགྱུར་ཏེ།  དཔེར་ན།  

འཕགས་པ་སྒུར་ཆུང་དགྲ་བཅྩོམ་པའྲི་འབས་བུ་ཐྩོབ་ཀང་བསྩོད་སྙྩོམས་

མ་རེད་ཅྲིང༌།  རེད་པ་རྣམས་རྐེན་གྲིས་མེད་པར་གྱུར་ནས་གཤེགས་ཁར་



77

ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག  དང་པྒོ།  

ཐལ་སྐྱྩོ་བཞེས་ཏེ་སྐུ་འདས་པ་དང༌།  ཁྲིམ་བདག་དཔལ་སྐྱེས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་

ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གྲི་དགེ་ར་དགྲ་བཅྩོམ་པས་མཐྩོང་མྲི་ནུས་པ།  སྔྩོན་ཁྩོ་

རང་སྦང་བུའྲི་སྐྱེ་བ་བངས་སྐབས་དུད་འགྲྩོའྲི་ལྲི་སྦང་སྐམ་པྩོ་ཞྲིག་གྲི་དྲི་

ལ་འཁྩོར་ནས་བསད་པ་ལྲི་སྦང་ཆུས་ཁེར་བའྲི་ཞྩོར་དུ་མཆྩོད་རེན་ཞྲིག་

ལ་སྐྩོར་བ་ཐེབས་པ་ལྟ་བུ་ཤྲིན་ཏུ་ཆུང་ངུས་ཀང་འབས་བུ་འབྱྲིན་པ་ཡྲིན།  

ཡང་ཕག་གཅྲིག་ཁྲིས་དེད་དེ་མཆྩོད་རེན་ལ་སྐྩོར་བ་འཁྩོར་བ་ཤྲི་ནས་

ལྷར་སྐྱེས་པ་སྩོགས་ལས་འབས་ཀྲི་རྣམ་དབྱེ་མཐའ་ཡས་ཤྲིང༌།  དེས་ན་

ལས་ངན་པའྲི་འབས་བུ་ནྲི་སྟྩོབས་བཞྲིའྲི་བཤགས་སྩོམ་བྱས་ཏེ་དག་ཐུབ་

པ་ཞྲིག་མ་བྱུང་ན་ལས་དགེ་སྲིག་གཉྲིས་བསགས་ཟྲིན་ནས་འབས་བུ་ཆུད་

ཟྩོས་ཏེ་མེད་པར་འགྱུར་བ་མྲི་སྲིད་པས་བང་དྩོར་ཕ་ཞྲིང་ཕ་བ་ནས་བྱེད་

དགྩོས།
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ནང་ཆོས།

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

ལྲེགས་ཚོགས།   ཕན་པ་དང་བདྲེ་བ་ཇི་སྲེད་པ།

འདུལ་བ་ལུང་།   ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་སློན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་

གསུང་བྱྲེ་བྲག་པ་ཞིག

སིར་པན།   ཁ་ཚ་ཡང་ཟྲེར།

རློ་ཚ་བ།   རློ་དྲུག་གི་ཡ་གལ།  རློ་དྲུག་ནི།  མངར་བ།  སྐྱུར་བ།  ལན་

ཚྭ་བ།  ཚ་བ།  ཁ་བ།  བས་བ་བཅས།

ཁམ་བུ།   ཤིང་ཏློག་བྱྲེ་བྲག་པ་ཞིག

གླ་མི།   གླ་ཆ་སྤྲད་ནས་གླས་པའི་མི།

བློངས་ཚད།   ཆྲེ་ཆུང་གི་ཚད་ཀི་མིང༌།

ནློངས་བཤགས།   ནློར་འཁྲུལ་གི་བྱས་ཉྲེས་ལ་བཤགས་པ་བྱས་པའློ།  །

ཚི་གུ།   ཤིང་ཐློག་གི་ནང་སིང་སྲེ།  ཁམ་བུའི་ཚི་གུ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ།

ནྱ་གློ་ཏ།   ཡལ་ག་ས་ལ་ཐུག་པ་ལས་ར་བ་རྒྱས་ཏྲེ་རྒྱ་ཆྲེན་པློར་སྐྲེས་

པའི་ཤིང་སློང་ཞིག

བཤློས།   ཟས་ཀི་མིང་།

ཏིལ་གི་ལ་དུ།   ཏིལ་གི་སྣུམ་གློ་ཞིབ་དང་སྦར་ཏྲེ་བཟློས་པའི་བག་རིལ་ཞིག་

སྲེ།  དྲེང་དུས་རྒྱ་གར་སད་དུའང་ལཌཱུ་ཟྲེར།

ཡུངས་དཀར།   སྣུམ་བཙིར་ཆློག་པའི་འབྲས་བུ་ཞིག་གི་མིང༌།  ཡུངས་མ་

ལ་ཡུངས་དཀར་དང་ཡུངས་ནག་ཅྲེས་གཉིས་སུ་ཕྲེ་ཡློད།  ཡུངས་ནག་ལ་པད་ཁ་

ཡང་ཟྲེར།

ཐལ་སྐློ།   ཐལ་བ་དང་ཆུ་སྦར་ནས་བཟློས་པའི་ལྡྲེ་གུ།

ལི་སྦང༌།   མཛོ་འབྲི་སློགས་ཀི་ལི་བ་ལ་ཟྲེར།
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ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག  དང་པྒོ།  

སློབས་བཞི།   1  རྲེན་གི་སློབས་ནི།  སྐབས་འགློ་དང་སྲེམས་བསྐྲེད་

གཉིས་ལྟ་བུ།  2  རྣམ་པར་སུན་འབྱིན་པའི་སློབས་ནི།  སྔར་སིག་པ་བྱས་པ་ལ་

འགློད་སྲེམས་སྐྲེས་པ་ལྟ་བུ།  3  ཉྲེས་པ་ལས་སར་ལྡློག་པའི་སློབས་ནི།  ཕིན་

ཆད་སིག་པ་མི་བྱྲེད་པའི་དམ་བཅའ་བ་ལྟ་བུ།  4  གཉྲེན་པློ་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པའི་

སློབས་ནི།  སིག་པ་འདག་པའི་ཆྲེད་དུ་དགྲེ་བ་བྱས་ཚད་ཐམས་ཅད་ལ་ཟྲེར།

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

 ཕན་བདྲེ་ལྲེགས་ཚོགས།  འབྲས་བུ་ཆུད་ཟློས།  བསློད་སློམས།  གསྲེར་ཊམ།  

ཕིར་མི་འློང་གི་འབྲས་བུ།  སངས་རྒྱས།  བླང་དློར་ཕ་ཞིང་ཕ་བ།  བཤགས་

སློམ་བྱས།  ལུང་བསན།  མཆློད་སྦིན་བྱས།  དགྲེ་སིག  དག་བཅློམ་ཐློབ།  

མཆློད་རྲེན།  ཁྱིམ་བདག་དཔལ་སྐྲེས།  ཕྲེ་མ་ལྲེབ།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] རྒྱུ་དགྲེ་བ་བྱས་ན་འབྲས་བུ་བདྲེ་བ་ཁློ་ན་ལས་སྡུག་བསྔལ་མི་འབྱུང༌།  རྒྱུ་མི་དགྲེ་

བ་བྱས་ན་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ཁློ་ན་ལས་བདྲེ་བ་མི་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གང་

ཡློད་དམ།

2] དགྲེ་སློང་སན་པ་བཟང་ལྡན་གི་སྒྲུང་དྲེ་ལས་བསབ་བྱ་གང་བསན་ཡློད་དམ།

3] ལས་འཕྲེལ་ཆྲེ་བ་ཞྲེས་པའི་དློན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།

4] སྔར་ཁྱིམ་བདག་མྲེ་སྐྲེས་ཞྲེས་པ་མའི་རློ་དང་མཉམ་དུ་མྲེར་བསྲེགས་ཀང་མ་ཤི་

བའི་ལློ་རྒྱུས་དྲེས་བསབ་བྱ་ཅི་ཞིག་བསན་ཡློད་དམ།

5] ལས་མ་བྱས་པ་དང་མི་འཕད་པ་ཞྲེས་པའི་དཔྲེར་བརློད་ཅིག་ཕིས།

6] རྐུན་མ་བརྐུས་ཏྲེ་མི་སུས་ཀང་མ་མཐློང་ན་རང་ལ་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་མི་

འབྱུང་ཟྲེར་བར་འཐད་དམ།  མི་འཐད་ན་དྲེར་ལན་ཇི་ལྟར་འདྲེབས་སམ།

7] ལས་ངན་པ་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ལ་ཟླློག་ཐབས་ཡློད་དམ།  ཡློད་ན་ཇི་ལྟར་
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ནང་ཆོས།

བཟླློག་དགློས་སམ།

[ང]  གཤམ་གསལ་འདུལ་བའི་ལུང་གི་ཚིག་གི་འགྲེལ་བ་ཕིས།

1] ཅི་འདྲ་བ་ཡི་ལས་བྱས་པ།  །འབྲས་བུ་དྲེ་འདྲ་ཉིད་དུ་འགྱུར།  །

2] ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལས་རྣམས་ནི།  །བསལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ཆུད་མི་ཟ།  །

 ཚོགས་ཤིང་དུས་ལ་བབ་པ་ན།  །འབྲས་བུ་སིན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར།  །
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ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག  གཉྱིས་པ།  

སློབ་ཚན་བཞི་པ།

ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག  གཉྱིས་པ། 

དེ་ལྟར་ལས་འབས་གལ་ཆེ་ལ་ཕ་ཞྲིང་ཞྲིབ་པ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་ན།  དེ་ལ་བང་

དྩོར་བྱ་སའྲི་གཞྲི་གང་ཞེ་ན།  ཆེ་ལྩོང་ཙམ་དུ་བསྡུས་ནས་དགེ་བ་དང་མྲི་

དགེ་བ་རྣམ་པ་བཅུ་རེར་གསུངས་ཤྲིང༌།  འདྲི་ནྲི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མ་ཟད།  

ཁྲིམ་པ་ཚུན་ཆད་ཀྲིས་ཀང་བང་དྩོར་བྱ་དགྩོས་པས།  སང་བྱ་མྲི་དགེ་བ་

བཅུ་ཡྩོད་དེ།

སྩོབ་དཔྩོན་དབྱྲིག་གཉེན་གྲི་མངྩོན་པ་མཛོད་ལས།

དེ་ལས་ཆེ་ལྩོང་བསྡུས་ནས་ནྲི།  །

དགེ་དང་མྲི་དགེ་ཅྲི་རྲིགས་པར།  །

ལས་ཀྲི་ལམ་ནྲི་བཅུར་གསུངས་སྩོ།  །

ཞེས་གསུངས།  མྲི་དགེ་བ་བཅུ་ནྲི།  ལུས་ཀྲི་སྩོ་ནས་སྩོག་གཅྩོད།  མ་བྱྲིན་

ལེན།  ལྩོག་གཡེམ་དང་གསུམ།  ངག་གྲི་སྩོ་ནས་རྫུན།  ཕ་མ།  ཚིག་རྩུབ།  

ངག་ཀལ་དང་བཞྲི།  ཡྲིད་ཀྲི་སྩོ་ནས་བརྣབ་སེམས།  གནྩོད་སེམས།  ལྩོག་

ལྟ་དང་གསུམ་བཅས་སྩོ་གསུམ་གྲི་ལམ་ནས་བྱས་ཤྲིང་བསགས་པའྲི་ལས་

ལམ་བཅུ་ཡྩོད།
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ནང་ཆོས།

སྩོག་གཅྩོད་ནྲི།
 
ཡན་ལག་བཞྲི་དང་ལྡན་པ་སྟེ།  གཞྲི་རང་ལས་

རྒྱུད་ཐ་དད་པའྲི་སེམས་ཅན།  བསམ་པ་དེར་འདུ་ཤེས་ཤྲིང་མ་འཁྲུལ་བ།  

སྦྩོར་བ་དུག་མཚོན་རྲིག་སྔགས་སྩོགས་ཀྲིས་རང་གྲིས་གསྩོད་པའམ་གཞན་

ལ་གསྩོད་དུ་འཇུག་པ།  ཉྩོན་མྩོངས་ནྲི་འདྩོད་ཆགས།  ཞེ་སང༌།  གཏྲི་མུག་

གསུམ་སྤྲི་དང༌།  ཁད་པར་ཞེ་སང༌།  མཐར་ཐུག་ནྲི་གསད་བྱ་དེ་རང་ཉྲིད་

མ་ཤྲི་བའྲི་སྔྩོན་དུ་ཤྲི་བ།  དེ་བཞྲིས་ནྲི་སྩོག་གཅྩོད་ཀྲི་ལས་ལམ་རྩོགས་ལ།  

ཡན་ལག་ཅྲི་རྲིགས་མ་ཚང་ན་ཉེས་པ་འབྱུང་ཡང་ལས་ལམ་མ་རྩོགས་པ་སྟེ་

འདྲི་ཉྲིད་འྩོག་མ་རྣམས་ལའང་ཤེས་དགྩོས།  འདྲི་ལ་ཉྩོན་མྩོངས་པའྲི་སྩོ་ནས་

དབྱེ་ན།  ཤ་ལ་སེད་པ་ལྟ་བུ་འདྩོད་ཆགས་ཀྲི་སྩོ་ནས་སྩོག་གཅྩོད་པ་དང༌།  

འཁྩོན་ཞུགས་པ་ལྟ་བུ་ཞེ་སང་གྲི་སྩོ་ནས་སྩོག་གཅྩོད་པ་དང༌།  ཕྱུགས་ཀྲི་

མཆྩོད་སྦྲིན་ལྟ་བུ་གཏྲི་མུག་གྲི་སྩོ་ནས་སྩོག་གཅྩོད་པ་སྟེ་གསུམ།  སྩོག་གཅྩོད་

ཀྲི་ནང་ནས་ཀང་དགྲ་བཅྩོམ་པ་དང༌།  རང་གྲི་བ་མ་དང༌།  ཕ་མ།  དགེ་སྦྩོང༌།  

བམ་ཟེ་སྩོགས་ཀྲི་སྩོག་གཅྩོད་པ་ལྟ་བུ་སྲིག་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ།

མ་བྱྲིན་ལེན་ནྲི།   གཞྲི་གཞན་གྲིས་བདག་གྲིར་བཟུང་བའྲི་རས་

དང༌།  དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་བསྔྩོས་པའྲི་ཡྩོ་བྱད་སྩོགས་དང༌།  བསམ་པ་གཡྩོ་

སྒྱུའྲི་སེམས་དང་མཐུ་དང་འཇབ་བུས་ལེན་པར་འདྩོད་པའྲི་ཀུན་སྩོང༌།  

སྦྩོར་བ་རང་ངམ་གཞན་ལ་བྱེད་དུ་འཇུག་པ།  ཉྩོན་མྩོངས་དུག་གསུམ་སྤྲི་

དང༌།  ཁད་པར་འདྩོད་ཆགས།  མཐར་ཐུག་ནྲི་རས་དེ་དག་གནས་ནས་

སྩོས་སམ་མ་སྩོས་ཀང་རང་ལ་ཐྩོབ་བྩོ་སྐྱེས་པ།  འདྲི་ལ་དབྱེ་ན་ཉེས་མེད་

བཙན་འཕྩོག་ལྟ་བུ་མཐུའྲི་སྩོ་ནས་བརྐུས་པ།  ཁང་པ་འབུགས་པ་ལྟ་བུ་
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ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག  གཉྱིས་པ།  

འཇབ་བུའྲི་སྩོ་ནས་བརྐུས་པ།  བེ་སང་ལྩོག་པ་འཛུགས་པ་ལྟ་བུ་གཡྩོ་སྒྱུའྲི་

སྩོ་ནས་མ་བྱྲིན་པར་ལེན་པ་སྟེ་གསུམ་ཡྩོད།  མ་བྱྲིན་ལེན་གྲི་ནང་ནས་

དཀྩོན་མཆྩོག་གྲི་རས་རྐུ་བ་སྲིག་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ།

ལྩོག་གཡེམ་ནྲི།
 
གཞྲི་ལ་བཞྲི་ལས། བགྲྩོད་བྱ་མ་ཡྲིན་པ།  ཡན་

ལག་མ་ཡྲིན་པ།  གནས་མ་ཡྲིན་པ།  དུས་མ་ཡྲིན་པ་དང་བཞྲི་ལས། རྲིམ་པ་

བཞྲིན་གཞན་གྲིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའྲི་བུད་མེད་དང༌།  བདུན་བརྒྱུད་ཚུན་

གྲི་ཉེ་དུ།  ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་བའྲི་དགེ་སྩོང་མ་སྩོགས་བགྲྩོད་བྱ་མ་ཡྲིན་པ།  

རང་གྲི་ཆུང་མ་ཡྲིན་ཡང་དཀྩོན་མཆྩོག་གྲི་རེན་དྲུང་སྩོགས་གནས་མ་ཡྲིན་

པ༑  མངལ་སྩོ་མ་གཏྩོགས་པའྲི་ལམ་གཞན་ཏེ་ལམ་མ་ཡྲིན་པ།  གསྩོ་སྦྩོང་

ལ་གནས་པ་དང༌།  སྦྲུམ་མ་ཟླ་མཚན་ལྡན་དུས་དང༌།  ཉྲིན་མྩོ་སྩོགས་དུས་མ་

ཡྲིན་པ་རྣམས་དང༌།  བསམ་པ་བགྲྩོད་འདྩོད་ཀྲི་ཀུན་སྩོང༌།  སྦྩོར་བ་ལས་དེ་

རྩོམ་པ།  ཉྩོན་མྩོངས་དུག་གསུམ་དང་ཁད་པར་འདྩོད་ཆགས།  མཐར་ཐུག་

ནྲི་དབང་པྩོ་གཉྲིས་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཚོར་བདེ་ཉམས་སུ་མྩོང་བ་ལ་སེད་

པས་བདག་གྲིར་བྱས་པ།  འདྲི་ལ་དབྱེ་ན།  མ་སྲིང་ལྟ་བུ་རྲིགས་ཀྲིས་སྲུང་བ་

ལ་ལྩོག་པར་གཡེམ་པ།  གཞན་གྲི་ཆུང་མ་ལྟ་བུ་བདག་པྩོས་སྲུང་བ་ལ་ལྩོག་

པར་གཡེམ་པ།  དགེ་སྩོང་མ་ལྟ་བུ་ཆྩོས་ཀྲིས་སྲུང་བ་ལ་ལྩོག་པར་གཡེམ་པ་

སྟེ་གསུམ།  འདྩོད་ལྩོག་གྲི་ནང་ནས་མ་ཡང་ཡྲིན་ལ་དགྲ་བཅྩོམ་མ་ཡང་ཡྲིན་

པ་ཞྲིག་ལ་ལྩོག་པར་སྤྩོད་པ་ལྟ་བུ་སྲིག་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ།

རྫུན་སྨྲ་བ་ནྲི།
 
གཞྲི་རང་ལས་ཐ་དད་པའྲི་གང་ཟག  བསམ་པ་

གཞན་བསླུ་སེམས་ཀྲིས་མ་མཐྩོང་བ་ལ་མཐྩོང་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྨྲ་འདྩོད་ཀྲི་
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ནང་ཆོས།

ཀུན་སྩོང༌།  སྦྩོར་བ་ནྲི་ལས་དེ་ལུས་ངག་གང་རུང་གྲི་རྲིག་བྱེད་དུ་ཐྩོན་པ།  

ཉྩོན་མྩོངས་ནྲི་དུག་གསུམ་སྩོགས།  མཐར་ཐུག་ནྲི།  ཕ་རྩོལ་པྩོས་དྩོན་གྩོ་བ།  

འདྲིའྲི་སྦྩོར་བ་ངག་གྲི་རྲིག་བྱེད་དམ་ངག་གྲི་རྩོད་པ་ཁྩོ་ནར་མ་ངེས་ཏེ།  ལུས་

ཀྲི་བར་ལས་རྫུན་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་ཡྩོད།  འདྲི་ལ་དབྱེ་ན།  མྲིའྲི་ཆྩོས་བ་མ་

སྟེ་ཡྩོན་ཏན་གྩོང་མ་མ་ཐྩོབ་པ་ཐྩོབ་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཕམ་པའྲི་རྫུན།  བདག་གཞན་

ལ་ཕན་གནྩོད་སྐྱེལ་བའྲི་རྫུན་ཆེན་པྩོ།  ཕན་གནྩོད་མེད་པའྲི་རྫུན་ཕ་མྩོ་སྟེ་

གསུམ།  རྫུན་གྲི་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པ་དང༌།  བ་མ་དང༌།  

ཕ་མ་སྩོགས་དབུ་གཡྩོག་པ་ལྟ་བུ་སྲིག་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ།

ཕ་མ་ནྲི།
 
གཞྲི་ཕ་རྩོལ་པྩོ་མཐུན་པ།  བསམ་པ་དབྱེ་བར་འདྩོད་པ།  

སྦྩོར་བ་ལས་དེ་རྩོམ་པ།  ཉྩོན་མྩོངས་གསུམ་དང་ཁད་པར་ཞེ་སང༌།  མཐར་

ཐུག་ཕ་རྩོལ་པྩོས་དྩོན་གྩོ་བ།  མྲི་མཐུན་པ་སྡུམ་པར་རྩོམ་པ་སར་མྲི་བསྡུམ་

པའྲི་བསམ་སྦྩོར་བྱེད་པའང་འདྲིའྲི་ཁྩོངས་གཏྩོགས་ཡྲིན།  འདྲི་ལ་དབྱེ་ན།  

མཛའ་བ་དངྩོས་སུ་འབྱེད་པ་ལྟ་བུའྲི་བཙན་ཕ།  གཞྩོགས་སྩོང་བྱེད་པས་དབྱེ་

བ་ལྟ་བུ་གཞྩོགས་ཕ།  ལྩོག་ཏུ་དབྱེན་བྱེད་པ་ལྟ་བུའྲི་ལྩོག་ཕ་སྟེ་གསུམ།  ཕ་

མའྲི་ནང་ནས་བ་སྩོབ་དང་དགེ་འདུན་གྲི་དབྱེན་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་སྲིག་པ་ཤྲིན་

ཏུ་ཆེ།

ཚིག་རྩུབ་ནྲི།
 
གཞྲི་སེམས་ཅན་གྲི་རྒྱུད་དུ་གཏྩོགས་པ།  བསམ་

པ་མྲི་སྙན་པ་བརྩོད་འདྩོད་ཀྲི་ཀུན་སྩོང༌།  སྦྩོར་བ་དེར་བརྩོན་པ།  མཐར་

ཐུག་ངག་གྲི་རྣམ་པར་རྲིག་བྱེད་དུ་ཐྩོན་པ།  ཉྩོན་མྩོངས་གསུམ་དང་ཁད་

པར་ཞེ་སང༌།  འདྲི་ལ་དབྱེ་ན།  གཞན་ལ་དངྩོས་སུ་ངན་མཚང་སྨྲ་བ་ལྟ་
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བུ་ངྩོར་རྩུབ་པ།  ཀལ་ཀ་དང་བསེས་ནས་གཞན་ལ་ཚིག་ངན་སྨྲ་བ་ལྟ་བུ་

གཞྩོགས་ཏེ་རྩུབ་པ།  གཞན་གྲི་དེའྲི་མཛའ་བྩོ་སྩོགས་ལ་ངན་མཚང་སྨྲ་བ་

ལྟ་བུ་བརྒྱུད་ནས་རྩུབ་པ་དང་གསུམ།  ཚིག་རྩུབ་ཀྲི་ནང་ནས་ཕ་མའམ་

འཕགས་པ་ལ་ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་བ་ལྟ་བུ་སྲིག་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ།

ངག་ཀལ་ནྲི།
 
གཞྲི་སེམས་ཅན་གྲི་རྒྱུད་དུ་གཏྩོགས་པ།  བསམ་

པ་བག་མེད་པས་ཅལ་ཅྩོལ་མང་པྩོ་སྨྲ་འདྩོད་ཀྲི་ཀུན་སྩོང༌།  སྦྩོར་བ་ནྲི་ཁ་

གསག་དང་གླུ་སྩོགས་བརྩོད་པར་རྩོམ་པ།  མཐར་ཐུག་ངག་གྲི་རྲིག་བྱེད་དུ་

ཐྩོན་པ།  ཉྩོན་མྩོངས་ནྲི་དུག་གསུམ་དང་ཁད་པར་གཏྲི་མུག  འདྲི་ལ་དབྱེ་

ན༑  མུ་སྟེགས་པའྲི་བཟླས་རྩོད་ལྟ་བུ་ལྩོག་པའྲི་ངག་ཀལ།  བེ་མྩོའྲི་གཏམ་

ལྟ་བུའྲི་འཇྲིག་རེན་པའྲི་ངག་ཀལ།  སྣྩོད་མྲིན་ལ་ཆྩོས་འཆད་པ་ལྟ་བུ་བདེན་

པའྲི་ངག་ཀལ་ཏེ་གསུམ།  ངག་ཀལ་གྲི་ནང་ནས་ཆྩོས་ཁྩོ་ན་དྩོན་དུ་གཉེར་

བ་རྣམས་གཡེང་བར་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་སྲིག་པ་ཆེ།

བརྣབ་སེམས་ནྲི།
 
གཞྲི་ཕ་རྩོལ་པྩོའྲི་ཕྲི་ནང་གྲི་རས།  བསམ་པ་

གཞན་གྲི་ཕུན་ཚོགས་དང་ཡྩོ་བྱད་ལ་རེ་བ་དང་།  སྩོན་པའྲི་ཀུན་སྩོང༌།  

སྦྩོར་བ་དེ་ཡང་ཡང་སེམས་པ།  ཉྩོན་མྩོངས་གསུམ་དང་ཁད་པར་འདྩོད་

ཆགས།  མཐར་ཐུག་ནྲི་ལས་དེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བྱེད་ཅྲིང་ཁེལ་དང་ངྩོ་ཚ་

དྩོར་ནས་གཉེན་པྩོ་མ་བསྟེན་པ།  འདྲི་ལ་དབྱེ་ན།  རང་གྲི་ཆྩོ་རྲིགས་ལ་

ཞེན་པ་ལྟ་བུ་བདག་གྲི་བ་ལ་བརྣབ་སེམས་པ།  ཕ་རྩོལ་པྩོའྲི་ཕུན་ཚོགས་ལ་

ཆགས་པ་ལྟ་བུ་གཞན་གྲི་བ་ལ་བརྣབ་སེམས་པ།  ས་འྩོག་གྲི་གཏེར་ལ་སྩོན་

པ་ལྟ་བུ་གཉྲིས་ཀ་མ་ཡྲིན་པ་ལ་བརྣབ་སེམས་པ་སྟེ་གསུམ་ཡྩོད།  བརྣབ་
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སེམས་ཀྲི་ནང་ནས་སྩོང་བ་པའྲི་རེད་པ་ལ་བརྣབ་སེམས་པ་ལྟ་བུ་སྲིག་པ་ཆེ།

གནྩོད་སེམས་ནྲི།
 
གཞྲི་སེམས་ཅན་གྲི་རྒྱུད་དུ་གཏྩོགས་པ།  བསམ་པ་

གསྩོད་བརེག་སྩོགས་གནྩོད་པར་བྱེད་འདྩོད་ཀྲི་ཀུན་སྩོང༌།  སྦྩོར་བ་དེར་

སེམས་བཞྲིན་པའྲི་གནས་སྐབས།  ཉྩོན་མྩོངས་དུག་གསུམ་དང་ཁད་པར་

ཞེ་སང༌།  མཐར་ཐུག་དེ་ལ་ཡྩོན་ཏན་དུ་བལྟ་ཞྲིང་གཉེན་པྩོ་བསྟེན་འདྩོད་

མེད་པ།  འདྲི་ལ་དབྱེ་ན།  གཡུལ་ངྩོ་སྩོགས་སུ་གཞན་གསྩོད་སེམས་ལྟ་

བུ་ཞེ་སང་གྲི་ཆ་ལས་བྱུང་བའྲི་གནྩོད་སེམས།  འགྲན་ཟླ་སྩོགས་ལ་གནྩོད་

སེམས་ལྟ་བུ་ཕག་དྩོག་གྲི་ཆ་ལས་བྱུང་བའྲི་གནྩོད་སེམས།  གནྩོད་བྱེད་

སར་འདུད་ཀང་མནར་སེམས་པ་ལྟ་བུ་ཁྩོན་འཛིན་གྲི་ཆ་ལས་བྱུང་བའྲི་

གནྩོད་སེམས་ཏེ་གསུམ་ཡྩོད།  གནྩོད་སེམས་ཀྲི་ནང་ནས་མཚམས་མེད་

པའྲི་ཀུན་སྩོང་གནྩོད་སེམས་ལྟ་བུ་སྲིག་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ།

ལྩོག་ལྟ་ནྲི།
 
གཞྲི་དགེ་མྲི་དགེའྲི་ཆྩོས་སྩོགས།  བསམ་པ་ནྲི་དགེ་

སྲིག་མེད་པར་ལྟ་བ་དང༌།  རྒྱུ་འབས་ཕྲིན་ཅྲི་ལྩོག་ཏུ་ལྟ་བ་སྩོགས་ཀྲི་ཀུན་

སྩོང༌།  སྦྩོར་བ་དེར་ཡང་ཡང་སེམས་པའྲི་གནས་སྐབས།  ཉྩོན་མྩོངས་

གསུམ་དང་ཁད་པར་གཏྲི་མུག  མཐར་ཐུག་དེར་ཐག་བཅད་ཅྲིང་གཉེན་

པྩོ་མེད་པ།  འདྲི་ལ་དབྱེ་ན།  དགེ་སྲིག་བདེ་སྡུག་གྲི་རྒྱུར་མྲི་འདྩོད་པ་ལྟ་

བུ་ལས་འབས་ལ་ལྩོག་ལྟ།  ལམ་བདེན་ཉམས་སུ་བངས་ཀང་འགྩོག་བདེན་

ཐྩོབ་པར་མྲི་འདྩོད་པ་ལྟ་བུ་བདེན་པ་ལ་ལྩོག་ལྟ།  དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་སྐུར་

འདེབས་ལྟ་བུ་དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་ལྩོག་ལྟ་སྟེ་གསུམ་ཡྩོད།  ལྩོག་ལྟ་ནྲི་ཡྲིད་

ཀྲི་མྲི་དགེ་བའྲི་ནང་ནས་ལྲི་ཤྩོས་ཡྲིན།
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མྲི་དགེ་བའྲི་ལས་ལྲི་ཡང་གྲི་ཁད་པར་ལ་དྲུག་ཡྩོད་དེ།

༡། ངྩོ་བྩོའྲི་སྩོ་ནས་ལྲི་བ་ནྲི།

ལུས་ངག་གྲི་བདུན་ལས།  སྩོག་གཅྩོད་སྩོགས་སྔ་མ་སྔ་མ་ལྲི་ལ།  ཕྲི་མ་ཕྲི་

མ་ཡང་བ་ཡྲིན།  དེའྲི་རྒྱུ་མཚན།  དེ་དག་གྲི་ཚེ་ཕ་རྩོལ་པྩོ་ལ་སྡུག་བསྔལ་

ཆེ་ཆུང་ཇྲི་ཙམ་ཡྩོད་པའྲི་རྲིམ་པས་ལྲི་ཡང་བྱུང་བ་ཡྲིན།  ཡྲིད་ཀྲི་གསུམ་

སྔ་མ་སྔ་མ་ཡང་ལ།  ཕྲི་མ་ཕྲི་མ་ལྲི་བ་ཡྲིན།

༢། བསམ་པའྲི་སྩོ་ནས་ལྲི་བ་ནྲི།

བསམ་པ་ཉྩོན་མྩོངས་ཤྲིན་ཏུ་དག་པྩོས་བྱས་པ་སྟེ།  ངག་ཀལ་ལྟ་བུ་ངྩོ་བྩོའྲི་

སྩོ་ནས་ཡང་ཡང་།  འདྩོད་ཆགས་ཤྲིན་ཏུ་ཆེན་པྩོས་གླུ་ལེན་ཞེས་བརྩོད་པ་

དེ་ལྲི་བ་ལྟ་བུའྩོ།  །

༣། སྦྩོར་བའྲི་སྩོ་ནས་ལྲི་བ་ནྲི།

སྦྩོར་བ་གསྩོད་སྟངས་སྡུག་ལས་སྣ་དགུ་བཏང་ནས་བསད་པ་ལྟ་བུ་ལྲི་བ་

ཡྲིན།

༤། གཞྲིའྲི་སྩོ་ནས་ལྲི་བ་ནྲི།

བ་མ་སྩོབ་དཔྩོན་བྱང་སེམས་དགེ་འདུན་ཕ་མ་སྩོགས་ཞྲིང་ཁད་པར་ཅན་

ལ་མྲིག་ལྩོག་ལྟ་བ་ལྟ་བུའྩོ།  །

༥། དུས་རག་ཏུ་བྱེད་པས་ལྲི་བ་ནྲི།
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ངག་ཀལ་ལྟ་བུ་དུས་རག་ཏུ་འབྱུང་བ་དེ་ལྲི་བའྩོ།  །

༦།  གཉེན་པྩོ་མེད་པས་ལྲི་བ་ནྲི།

དགེ་བ་སྣ་གཅྲིག་ཀང་མྲི་བྱེད་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སྲིག་པ་ཤྲིན་ཏུ་ལྲི།  

དེས་ན་ལྲི་བ་གཅྲིག་ཚང་བ་ནས་དྲུག་ཀ་ཚང་བའྲི་བར་ཡྩོད།

མྲི་དགེ་བའྲི་ལས་ལམ་དེ་དག་གྲི་འབས་བུ་ལ།  རྣམ་སྲིན།  རྒྱུ་མཐུན།  

བདག་འབས་གསུམ་དང༌།  རྒྱུ་མཐུན་ལ།  མྩོང་བ་རྒྱུ་མཐུན་དང༌།  བྱེད་

པ་རྒྱུ་མཐུན་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བའྲི་འབས་བུ་བཞྲི་བཞྲི་ཡྩོད་པས།  དེ་ཡང་མྲི་

དགེ་བ་ཆེན་པྩོ་བྱས་པས་དམལ་བ།  འབྲིང་གྲིས་ཡྲི་དྭགས།  ཆུང་ངུས་དུད་

འགྲྩོར་སྐྱེ་བས།  སྩོག་གཅྩོད་ལ་མཚོན་ན།  རྣམ་སྲིན་གྲི་འབས་བུ་དམལ་

བར་སྐྱེ། ནམ་ཞྲིག་དེ་ལས་ཐར་ནས་མྲིར་སྐྱེས་ཀང་མྩོང་བ་རྒྱུ་མཐུན་ཚེ་ཐུང་

ཞྲིང་ནད་མང་བ་དང༌།  བྱེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་བྱྲིས་པའྲི་སྐབས་ནས་བཟུང་སྩོག་

གཅྩོད་པ་ལ་དགའ་བ།  བདག་འབས་སྣྩོད་ཀྲི་འཇྲིག་རེན་ནས་འབྱུང་སྟེ།  

བཟའ་བཏུང་དང་སན་ལ་སྩོགས་པ་མཐུ་ཆུང་བ་འྩོང༌།

དགེ་བའྲི་ལས་ལམ་ནྲི།  མྲི་དགེ་བ་བཅུ་མ་བྱས་པ་ཙམ་གྲིས་དཀར་པྩོའྲི་

ལས་ལམ་མྲི་རྩོགས་ཏེ།  དཀར་པྩོའྲི་ལམ་ཚང་བ་ལ་མྲི་དགེ་བཅུ་པྩོ་ངྩོས་

བཟུང༌།  དེ་ལ་ཉེས་དམྲིགས་སུ་བལྟས་ཏེ་ཡང་དག་པར་སྩོམ་པའྲི་སྦྩོར་བ་

དང༌།  བསམས་པ་མཐར་ཐུག་པའྲི་སྩོང་སེམས་ཀྲི་སྟེང་ནས་འཇྩོག་དགྩོས་

པས།  དེ་ཡང་སྩོག་གཅྩོད་སྩོང་བའྲི་དགེ་བ་ལྟ་བུ་གཞྲི།  བསམ་པ།  སྦྩོར་བ།  

མཐར་ཐུག་བཞྲི་སྟེ།  དཔེར་ན།  ལུག་གསྩོད་པ་སྩོང་བའྲི་དཀར་པྩོའྲི་ལས་
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ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག  གཉྱིས་པ།  

ལམ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན།  ལུག་ནྲི་དེ་འདའྲི་ལས་ཀྲི་གཞྲི་ཡྲིན།  ལུག་གསྩོད་

པ་ཉེས་དམྲིགས་སུ་མཐྩོང་ནས་དེ་གསྩོད་དུ་མྲི་རུང་སྙམ་དུ་གསྩོད་པ་སྩོང་

བར་འདྩོད་པ་ཀུན་སྩོང༌།  དེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་སྩོང་སྟེ་ཡང་དག་པར་སྩོམ་པ་

ལ་བརྩོན་པའྲི་འདུ་བྱེད་ནྲི་ལུག་གསྩོད་པ་སྩོང་བའྲི་དཀར་པྩོའྲི་ལས་ཀྲི་

སྦྩོར་བ་དང༌།  གསྩོད་པ་སྩོང་བར་ཐག་བཅད་པ་ན་ལས་ལམ་རྩོགས་པས།  

དེ་ལྟ་བུའྲི་ལས་ནྲི་དཀར་པྩོའྲི་ལས་ལམ་དངྩོས་སམ།  མཐར་ཐུག་པ་ཡྲིན།  

དེ་བཞྲིན་དུ་མ་བྱྲིན་ལེན་སྩོགས་འྩོག་མ་རྣམས་ལ་རྲིགས་འགྲེའྩོ།  །

དགེ་བའྲི་ལས་དེ་དག་གྲི་རྣམ་སྲིན་གྲི་འབས་བུ་ནྲི།  དགེ་བའྲི་ལས་ཆེ་

འབྲིང་ཆུང་ངུས་རྲིམ་བཞྲིན་ཁམས་གྩོང་མའྲི་ལྷ་དང༌།  འདྩོད་ལྷ།  མྲི་

སྩོགས་སུ་སྐྱེ་ལ།  རྒྱུ་མཐུན་གྲི་འབས་བུ་ལས།  མྩོང་བ་རྒྱུ་མཐུན་ནྲི།  ཚེ་

རྲིང་བ།  ལྩོངས་སྤྩོད་ཆེ་བ།  ཆུང་མ་དང་མཐུན་པ།  གཏམ་ལ་ཆ་འཇྩོག་

ཡྩོང་བ་སྩོགས་ཡྲིན།  བྱེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་ནྲི།  བྱྲིས་པ་ཆུང་ངུ་དགེ་བ་བྱེད་པ་

ལ་རང་ཤུགས་ཀྲིས་དགའ་བ་ལྟ་བུ།  བདག་འབས་ནྲི།  བཟའ་བཏུང་དང༌།  

སན་གྲི་ནུས་པ་ཆེ་བ་སྩོགས་ཡྲིན།

ལས་ལམ་སྟྩོབས་ལྡན་གྲི་སྩོ་བསྡུས་ན།  ཞྲིང་གྲི་སྩོ་ནས་སྟྩོབས་ཆེ་བ་ནྲི།  

ཕལ་བ་རང་ག་བ་དང༌།  ཕ་མ།  དགེ་སྦྩོང༌།  རབ་བྱུང་།  བྱང་སེམས།  

སངས་རྒྱས།  བ་མ་རྣམས་ལ་སྦྲིན་པ་བཏང་བ་རྣམས་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕྲི་

མ་ཕྲི་མ་སྟྩོབས་ཆེ་སྟེ།  དཔེར་ན།  སེམས་ཅན་ཡྩོད་དྩོ་ཅྩོག་བཙོན་རར་

བཅུག་སྟེ་མྲིག་བཏྩོན་པ་བས།  བྱང་སེམས་ལ་མྲིག་ལྩོག་གཅྲིག་བལྟ་བ་

སྲིག་པ་ཆེ་བ་ལྟ་བུའྩོ།  །
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ནང་ཆོས།

རེན་གྲི་སྩོ་ནས་སྟྩོབས་ཆེ་བ་ནྲི།  སྩོམ་པ་བངས་པ་དང་མ་བངས་པ་གཉྲིས་

ཀྲི་དགེ་བ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ཁད་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བར་མདྩོ་ལས་གསུངས་ཤྲིང༌།  མྲི་དགེ་

བའང་དེ་དང་འད་སྟེ།  ཁྲིམ་པས་མྲི་དགེ་བཅུ་འཇྩོལ་ཉྩོག་ཏུ་སྤྩོད་པ་ལས་

རབ་བྱུང་གྲིས་ཉེས་བྱས་ཕ་མྩོ་ཙམ་བྱས་པ་སྲིག་པ་ལྲི།  དེ་བས་བྱང་སེམས་

དང༌།  དེ་བས་སྔགས་ཀྲི་སྩོམ་ལྡན་གྲིས་ཉེས་པ་བྱས་པ་ཤྲིན་ཏུ་ལྲི།  འགའ་

ཞྲིག་གྲིས།  སྩོམ་པ་ཞུས་ན་སྲིག་པ་ཆེ་ཟེར་ནས་སྩོམ་པ་ལ་འཛེམས་མྩོད།  དེ་

ནྲི་གཏན་ནས་མ་ཡྲིན་ཏེ།  འཇུག་པ་ལས།  མངྩོན་མཐྩོའྲི་རྒྱུ་ནྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་

ལས་གཞན་མེད།  །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྲི་མ་མངྩོན་མཐྩོའྲི་ལུས་རེན་ཐྩོབ་

པ་ལ་ད་ལྟ་མྲི་དགེ་བཅུ་སྩོང་གྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་པ་ངེས་པར་དགྩོས།  དེ་

མེད་པར་སྦྲིན་པ་བཏང་བ་ཙམ་གྲིས་དུད་འགྲྩོ་ཀླུ་ལྟ་བུར་སྐྱེ།  དེར་མ་ཟད་

སྩོམ་པ་ཁས་བངས་ན་དགེ་བ་རྒྱུན་མྲི་ཆད།  དཔེར་ན།  སྩོག་གཅྩོད་སྩོང་

བའྲི་སྩོམ་པ་དང་ལྡན་མྲི་ལྡན་གཉྲིས་མཉམ་དུ་བསད་དེ་སྩོག་མྲི་གཅྩོད་པར་

གནས་པའྲི་སྐབས་སྩོག་མྲི་གཅྩོད་པ་མཚུངས་ཀང༌།  སྩོམ་པ་མེད་པ་དེ་

ལ་སྩོག་གཅྩོད་སངས་པའྲི་དགེ་བ་མྲི་འབྱུང་ཞྲིང༌།  སྩོམ་ལྡན་དེར་ཉྲིན་རེ་

བཞྲིན་དུ་དེ་སངས་པའྲི་དགེ་བ་འཕེལ་བ་ལྟར་སྩོམ་པ་གྩོང་མ་གྩོང་མ་རྣམས་

རེན་གྲི་སྩོ་ནས་འཕེལ་ཆེ་བ་ཡྲིན་ནྩོ།  །

དངྩོས་པྩོའྲི་སྩོ་ནས་སྟྩོབས་ཆེ་བ་ནྲི།  ཟང་ཟྲིང་གྲི་སྦྲིན་པ་ལས་ཆྩོས་ཀྲི་

སྦྲིན་པ་ལྷག་པ་དང༌།  ཟང་ཟྲིང་གྲི་མཆྩོད་པ་ལས་སྒྲུབ་པའྲི་མཆྩོད་པ་ལྷག་

པ་སྩོགས་སྩོ།  །

བསམ་པའྲི་སྩོ་ནས་སྟྩོབས་ཆེ་བ་ནྲི།  བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་སྩོ་
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ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག  གཉྱིས་པ།  

ནས་དགེ་ར་སྣ་གཅྲིག་བསྒྲུབས་པ་ཡང༌།  སེམས་དེས་མ་ཟྲིན་པར་དགེ་ར་

ཁྲི་འབུམ་བསྒྲུབས་པ་ལས་ཀང་ལྷག་པ་ཡྲིན་ནྩོ།  །
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ནང་ཆོས།

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

འདུ་ཤྲེས།   བསམ་པའམ།  མཚན་མར་འཛིན་པ།

ཀུན་སློང༌།   བྱ་བ་གང་ཞིག་སྒྲུབ་འདློད་པའི་སྲེམས་ཀི་འཁྱྲེར་སློའམ།  

བསམ་ཚུལ།

དུག་གསུམ།   འདློད་ཆགས།  ཞྲེ་སང༌།  གཏི་མུག་བཅས་སློ།  །

མཚོན་བརྲེག   མཚོན་ཆ་མདུང་དང་གི་སློགས་ཀིས་གཞུས་པའི་དློན།

རིག་སྔགས།   སབས་འདིར་སྔགས་བསྒྲུབས་ཏྲེ་མི་ལ་གནློད་པའམ་དམློད་

པ་བློར་བའི་དློན།

སྲེད་པ།   ཞྲེན་ཆགས་ཀི་དློན།

ཅལ་ཅློལ།   དློན་མྲེད་ཀི་སད་ཆ།

ཁ་གསག   ཚིག་འཇམ་དང་ངློ་དགའ་སྤྲྲེལ་ལད་བྱྲེད་པའི་དློན།

བག་མྲེད།   ཚུལ་མིན་གི་སྤློད་པ།

ཉྲེས་དམིགས།   སྐློན་གི་ཆ།

རབ་བྱུང༌།   ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མྲེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་སྲེ་དགྲེ་ཚུལ་སློང་གི་

སློམ་པ་བླངས་པའི་གྲྭ་བཙུན།

འཇློལ་ཉློག   གློ་རིམ་ནློར་བའམ་འཁྲུགས་པའི་དློན།

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

 བྱང་སྲེམས།  ཟང་ཟིང༌།  སློག་གཅློད་ཀི་གཞི།  འཇབ་བུས་རྐུ་བ།  རྣམ་སིན་

གི་འབྲས་བུ།  མ་བྱིན་ལྲེན།  མི་ཚངས་སྤློད།  རྫུན།  ཕ་མ།  ཚིག་རྩུབ།  ངག་

ཀལ།  བརྣབ་སྲེམས།  གནློད་སྲེམས།  ལློག་ལྟ།  མྱློང་བ་རྒྱུ་མཐུན།  བྱྲེད་པ་

རྒྱུ་མཐུན།  ཀུན་སློང་ཉློན་མློངས།  ལུས་ངག་གི་རིག་བྱྲེད།  སྦྲུམ་མ།  སྐྲེ་བློ་རང་

ག་པ།
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ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག  གཉྱིས་པ།  

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] མི་དགྲེ་བའི་རྣམ་སིན་གི་འབྲས་བུ་ཞིང་གི་སློ་ནས་སློབས་ཆྲེ་བ་ནི།  དཔྲེར་ན།

2] རྲེན་གི་སློ་ནས་དགྲེ་བའི་འབྲས་བུ་སློབས་ཆྲེ་བ་ནི།  དཔྲེར་ན།

3] དངློས་པློའི་སློ་ནས་དགྲེ་བའི་འབྲས་བུ་སློབས་ཆྲེ་བ་ནི།  དཔྲེར་ན།

4] བསམ་པའི་སློ་ནས་དགྲེ་བའི་འབྲས་བུ་སློབས་ཆྲེ་བ་ནི།  དཔྲེར་ན།

5] ལས་མི་དགྲེ་བའི་རྣམ་སིན་གི་འབྲས་བུ་ནི།  དཔྲེར་ན།

6] ལས་མི་དགྲེ་བའི་མྱློང་བ་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་ནི།  དཔྲེར་ན།

7] ལས་མི་དགྲེ་བའི་བྱྲེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་ནི།  དཔྲེར་ན།

8] ལས་མི་དགྲེ་བའི་བདག་འབྲས་ནི།  དཔྲེར་ན།

[ང]  རང་ཚིག་ཐློག་ལན་ཕིས།

1] མ་བྱིན་ལྲེན་གི་གཞི་བསམ་པ་སྦློར་བ་མཐར་ཐུག་བཅས་སློ་སློར་ཕིས།

2] མི་དགྲེ་བཅུ་ངློ་བློའི་སློ་ནས་ལི་ཡང་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།

3] དགྲེ་བའི་ལས་ལམ་རྫློགས་པ་ལ་མི་དགྲེ་བ་བཅུ་པློ་ངློས་འཛིན་ཐུབ་པ་ཙམ་གིས་

ཡློངས་སུ་རྫློགས་པ་ཡིན་ནམ་མིན།

4] སློག་གཅློད་པའི་རྣམ་སིན་གི་འབྲས་བུ་དང་མྱློང་བ་རྒྱུ་མཐུན།  བྱྲེད་པ་རྒྱུ་མཐུན།  

བདག་འབྲས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།

[ང]  གཤམ་གི་རྲེའུ་མིག་ཏུ་དཔྲེ་མཚོན་རྲེ་སློངས།

མི་དགྲེ་བཅུ། གཞི། བསམ་པ། སྦློར་བ། མཐར་ཐུག

སློག་གཅློད།

མ་བྱིན་ལྲེན།

ལློག་གཡྲེམ།

རྫུན།
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ནང་ཆོས།

ཕ་མ།

ཚིག་རྩུབ།

ངག་ཀལ།

བརྣབ་སྲེམས།

གནློད་སྲེམས།

ལློག་ལྟ།

[ཅ]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་དྲི་བར་ལན་ཕིས།

1] སློག་གཅློད་ལས་སིག་པ་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བ་གང་དག་ཡིན།

2] མ་བྱིན་ལྲེན་ལ་དུག་གསུམ་ལས་གང་ཤུགས་ཆྲེ་བ་ཡློད།

3] འདློད་ལློག་ལས་སིག་པ་ལི་བ་གང་ཡིན།

4] མི་དགྲེ་བཅུ་ལས་སིག་པ་ལི་ཤློས་ནི་གང་ཡིན།

5] སློ་སློར་ཐར་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ངློ་བློ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།

6] སློམ་པ་ནློད་པ་པློ་ལ་བར་ཆད་གང་དག་དང་བྲལ་དགློས་སམ།

7] སློམ་པ་མ་ཐློབ་པ་ལ་འཐློབ་པར་བྱྲེད་པའི་ཆློ་ག་ལ་རིགས་གང་དག་ཡློད་དམ།

8] སློམ་པ་ཐློབ་ཟིན་ནས་བསྲུང་ཚུལ་ལྔ་གང་ཡིན་ནམ།  རང་ངློས་ནས་དཔྲེར་བརློད་

རྲེ་ཞློག

9] བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་བསྲུང་བྱ་དང་གསང་སྔགས་ཀི་བསྲུང་བྱ་གང་ཡིན་ནམ་

ཕློགས་ཙམ་ཤློད།

10] ནང་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་ཕློ་མློ་རིགས་རུས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡློད་དམ།
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བྒོ་སྦྒོང་ཚིགས་བརྒྱད་མ།  

སློབ་ཚན་ལྔ་པ།

བྒོ་སྦྒོང་ཚིགས་བརྒྱད་མ། 

བདག་ནྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ།  །

ཡྲིད་བཞྲིན་ནྩོར་བུ་ལས་ལྷག་པའྲི།  །

དྩོན་མཆྩོག་སྒྲུབ་པའྲི་བསམ་པ་ཡྲིས།  །

རག་ཏུ་གཅེས་པར་འཛིན་པར་ཤྩོག  

གང་དུ་སུ་དང་འགྲྩོགས་པའྲི་ཚེ།  །

བདག་ཉྲིད་ཀུན་ལས་དམན་བལྟ་ཞྲིང༌།

གཞན་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ཡྲིས།  །

མཆྩོག་ཏུ་གཅེས་པར་འཛིན་པར་ཤྩོག  །

སྤྩོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་རང་རྒྱུད་ལ།  །

རྩོག་ཅྲིང་ཉྩོན་མྩོངས་སྐྱེས་མ་ཐག  །

བདག་གཞན་མ་རུངས་བྱེད་པས་ན།  །

བཙན་ཐབས་གདྩོང་ནས་བཟླྩོག་པར་ཤྩོག  །

རང་བཞྲིན་ངན་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས།  །
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ནང་ཆོས།

སྲིག་སྡུག་དག་པྩོས་ནྩོན་མཐྩོང་ཚེ།  །

རྲིན་ཆེན་གཏེར་དང་འཕད་པ་བཞྲིན།  །

རེད་པར་དཀའ་བས་གཅེས་འཛིན་ཤྩོག  །

བདག་ལ་གཞན་གྲིས་ཕག་དྩོག་གྲིས།  །

གཤེ་བསྐུར་ལ་སྩོགས་མྲི་རྲིགས་པའྲི།  །

གྩོང་ཁ་རང་གྲིས་ལེན་པ་དང༌།  །

རྒྱལ་ཁ་གཞན་ལ་འབུལ་བར་ཤྩོག  །

གང་ལ་བདག་གྲིས་ཕན་བཏགས་པའྲི།  །

རེ་བ་ཆེ་བ་གང་ཞྲིག་གྲིས།  །

ཤྲིན་ཏུ་མྲི་རྲིགས་གནྩོད་བྱེད་ནའང༌།  །

བཤེས་གཉེན་དམ་པར་བལྟ་བར་ཤྩོག  །

མདྩོར་ན་དངྩོས་སམ་བརྒྱུད་པ་ཡྲིས།  །

ཕན་བདེ་མ་རྣམས་ཀུན་ལ་འབུལ།  །

མ་ཡྲི་གནྩོད་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན།  །

གསང་བས་བདག་ལ་ལེན་པར་ཤྩོག  །

དེ་དག་ཀུན་ཀང་ཆྩོས་བརྒྱད་ཀྲི།  །

རྩོག་པའྲི་དྲི་མས་མ་སྦགས་ཤྲིང༌།  །

ཆྩོས་ཀུན་སྒྱུ་མར་ཤེས་པའྲི་བྩོས།  །

ཞེན་མེད་འཆྲིང་བ་ལས་གྲྩོལ་ཤྩོག  །ཅེས་པ་འདྲི་ནྲི་དགེ་བཤེས་

གང་རྲི་ཐང་པ་རྩོ་རེ་སེངེའྲི་གསུང་ངྩོ་།  །
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བྒོ་སྦྒོང་ཚིགས་བརྒྱད་མ།  

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ།   དམངས་ཁློད་ཀི་ངག་རྒྱུན་ལ་གགས་པའི་རིན་པློ་ཆྲེ་

ཞིག

གཅྲེས་པ།   བརི་མཐློང་ངམ་གཙིགས་ཆྲེན་པློ་བྱྲེད་པའི་དློན།

གདློང་ནས་བཟླློག   གདློང་ལ་ཐློན་ནས་ཁ་ཐུག་དྲེ་ག་རང་ནས་བཟླློག་པའི་

དློན།

སིག་སྡུག   སྡུག་བསྔལ་དང་གནློད་པ་བསྐར་ཟླློས་སུ་བྱུང་བའི་དློན།

རིན་ཆྲེན་གཏྲེར།   རིན་པློ་ཆྲེ་ཡློད་པའི་གཏྲེར་ཁ།

གཤྲེ་བསྐུར།   སིགས་མློ་དང་སྐུར་བ་འདྲེབས་པ་སྲེ་གཞན་ལ་ཡློན་ཏན་

ཡློད་པ་རྣམས་མྲེད་པ་དང༌།  བཟང་པློ་རྣམས་ངན་པར་བཅློས་པའི་སློད་ཚིག

གློང་ཁ།   ཐློབ་སལ་བརགས་པའམ་མ་བྱུང་བའི་ཆ་ཤས།

ཆློས་བརྒྱད་ཀི་རློག་པ།   ཕན་གནློད་ཕན་ཚེགས་ཙམ་གིས་དགའ་བ་

དང་མི་དགའ་བར་འགྱུར་བའི་ཆློས་བརྒྱད་དྲེ།  རྲེད་པ་དང༌།  མ་རྲེད་པ།  སན་

པ་དང༌།  མི་སན་པ།  བསློད་པ་དང༌།  སད་པ།  བདྲེ་བ་དང༌།  མི་བདྲེ་བ་བཅས་

བརྒྱད་ཀི་སྲེམས་ཀི་འཆར་སང་།

ཆློས་ཀུན་སྒྱུ་མར་ཤྲེས་པ།   འཇིག་རྲེན་ན་ཡློད་པའི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་

མིག་འཕྲུལ་བར་བྱྲེད་པའི་རྲེད་མློ་ལྟར་སང་བ་བཞིན་མ་གྲུབ་པར་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་

པའི་དློན།

དགྲེ་བཤྲེས་གླང་རི་ཐང་པ།   འཕན་ཡུལ་གཉན་གློང་གསྲེར་མ་གཤློངས་

སུ་ཡབ་ཇློ་བློ་དར་མ་མདློ་བཟང་གི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཤིང་ར་(ཕི་ལློ་  

༡༠༥༤)  ལློར་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་།  ཕི་ལློ་  ༡༠༩༣  ལློར་གླང་ཐང་དགློན་པ་

བཏབ།  ཕི་ལློ་༡༡༢༣  ལློར་འདས།  

[ཁ]  སློབ་ཚན་འདི་ཆ་ཚང་བླློར་འཛིན་དགློས།



98

ནང་ཆོས།

[ག]  གཤམ་གི་དྲི་བར་ལན་ཕིས།

1] སློབ་ཚན་འདི་ལ་བླློ་སྦློང་ཚིགས་བརྒྱད་མ་ཟྲེར་དློན་གང་ཡིན་ནམ།

2] ཚིགས་བཅད་བརྒྱད་པློ་འདི་ལས་རང་ཉིད་ལ་འབྲྲེལ་ཆྲེ་བ་གང་རུང་ཞིག་བདམས་

ཏྲེ་མྱློང་ཚོར་ཕིས།
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སྐྱབས་འགྒོའྱི་སྒོམ།  

སློབ་ཚན་དྲུག་པ།

སྐྱབས་འགྒོའྱི་སྒོམ། 

སྐྱབས་འགྲྩོ་བསྩོམ་པ་ལག་ཏུ་ལེན་ཚུལ་དངྩོས་ནྲི།  ཇྩོ་བྩོ་གསེར་གྲིང་པའྲི་

རྣམ་ཐར་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་སྦྩོར་བའྲི་ཆྩོས་དྲུག་དང་འབེལ་ནས།    གནས་

ཁང་བྱྲི་དྩོར་ལེགས་པར་བྱས།  ས་གཞྲིར་མེ་ཏྩོག་སྲིལ་མ་དགྲམ།  དྲི་ཞྲིམ་
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ནང་ཆོས།

པྩོའྲི་ཆུས་ཆག་ཆག་གདབ།  སྟེགས་བཟང་པྩོ་ལ་བསྟན་པའྲི་བདག་པྩོས་

གཙོ་བྱས་པའྲི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀྲི་སྐུ་བརན་བྲིས་འབུར་ཅྲི་རྲིགས་

སྩོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རེན་གང་འབྱྩོར་བཤམས།  དེ་དག་གྲི་མདུན་

དུ་ཇྲི་ལྟར་འབྱྩོར་བའྲི་མཆྩོད་པ་རྣམས་གཡྩོ་མེད་ཅྲིང་བཀྩོད་པ་ལེགས་

པར་མཛེས་པ་གཙང་སྦ་ཐྩོན་པ་བཤམས།

བདེ་བའྲི་སྟན་ལ་སྤྩོད་ལམ་ཚུལ་མཐུན་གྲིས་འཁྩོད་དེ་རང་རྒྱུད་ལ་

བརགས་ནས།  ད་རེས་མྲི་ལུས་ཐྩོབ་ཀང་བྩོ་བདེ་བའྲི་གདེང་ཚོད་སེམས་

ལ་འཛིན་རྒྱུ་ཅྲིའང་མ་བྱས།  ཉེས་ལྟུང་སྩོ་དུ་མ་ནས་བསགས་པ་ནྲི་མཐའ་

ཡས་པས་ནམ་དབུགས་ཀྲི་རྒྱུ་བ་འདྲི་འགགས་མ་ཐག་ངན་སྩོང་དུ་ལྟུང་བ་

ལས་འྩོས་མྲི་འདུག་ཅྲིང་།  དེར་སྐྱེས་ན་སྡུག་བསྔལ་བཟྩོད་གགས་མེད་

པའྲི་ཚུལ་བསམ་སྟེ།  ཤྲིན་ཏུ་འཇྲིགས་ཤྲིང་སྐྲག་པ་དང་།  དེ་ནས་རང་

གྲི་གཡས་སུ་ཕ།  གཡྩོན་དུ་མ།  མཐའ་སྐྩོར་དུ་རྲིགས་དྲུག་གྲི་སེམས་

ཅན་མཐའ་ཡས་པས་བསྐྩོར་བ།  དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་དྲིན་ཅན་གྲི་མ་ཤ་

སྟག་ཡྲིན་ཚུལ་དང་།  རང་ཉམས་ལ་དཔགས་པའྲི་སྙྲིང་རེ་ཤུགས་དག་པྩོ་

བསྐྱེད་དེ།  དེ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དྩོན་དུ་རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གྩོ་འཕང་

ཐྩོབ་པར་འདྩོད་པའྲི་དགེ་སེམས་ཁད་པར་ཅན་དེའྲི་ངང་ནས་སྐྱབས་ཡུལ་

གསལ་གདབ་པ་ནྲི།  རང་གྲི་མདུན་གྲི་ཐད་དང་གྲི་ནམ་མཁའྲི་གནས་སུ་

སེང་གེ་ཆེན་པྩོ་བརྒྱད་ཀྲིས་བཏེགས་པའྲི་རྲིན་པྩོ་ཆེའྲི་ཁྲི་མཐྩོ་ཞྲིང་ཡངས་

པའྲི་སྟེང་ཁར་སྣ་ཚོགས་པད་ཟླ་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་གྲི་གདན་ལ་ངྩོ་བྩོ་

རང་གྲི་དྲིན་ཅན་ར་བའྲི་བ་མ་ཡྲིན་པ་ལ།  རྣམ་པ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྐུ་

མདྩོག་གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུ་གཙུག་གཏྩོར་དང་ལྡན་པ།  ཞལ་གཅྲིག་ཕག་
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སྐྱབས་འགྒོའྱི་སྒོམ།  

གཉྲིས་ཀྲི་གཡས་ས་གནྩོན་དང་གཡྩོན་མཉམ་གཞག་གྲི་སྟེང་ན་བདུད་

རྲིས་གང་བའྲི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས་པ།  སྐུ་ལ་ཆྩོས་གྩོས་གསུམ་མཛེས་

པར་གསྩོལ་བ།  འྩོད་ཀྲི་ཕུང་བྩོའྲི་དཀྲིལ་ན་ཞབས་རྩོ་རེའྲི་སྐྱྲིལ་ཀྲུང་

གྲིས་བཞུགས་པ།  དེའྲི་ཐུགས་ཀར་རྒྱལ་བ་རྩོ་རེ་འཆང་།  དེའྲི་ཐུགས་

ཀར་ཧཱུྃ་ཡྲིག་སྔྩོན་པྩོ་འྩོད་ཟེར་འཕྩོ་བ།  ཐུབ་དབང་གྲི་རྒྱབ་ངྩོས་ཀྲི་སྟེང་

དུ་སེང་ཁྲི་པད་ཟླ་ཉྲི་མའྲི་གདན་ལ་རྒྱལ་བ་རྩོ་རེ་འཆང་ལ་ཉམས་ལེན་

བྱྲིན་རླབས་བརྒྱུད་པའྲི་བ་མ་རྣམས་ཀྲིས་བསྐྩོར་ནས་བཞུགས་པ།  གཡས་

ཕྩོགས་སུ་རེ་བཙུན་བྱམས་པ་ལ་རྒྱ་ཆེན་སྤྩོད་བརྒྱུད་ཀྲི་བ་མ་རྣམས་ཀྲིས་

བསྐྩོར་ནས་བཞུགས་པ།  གཡྩོན་ཕྩོགས་སུ་རེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ལ་

ཟབ་མྩོ་ལྟ་བརྒྱུད་ཀྲི་བ་མ་རྣམས་ཀྲིས་བསྐྩོར་ནས་བཞུགས་པ།  མདུན་དུ་

དྲིན་ཅན་ར་བའྲི་བ་མ་ལ་ཆྩོས་འབེལ་ཡྩོད་པའྲི་བ་མ་རྣམས་ཀྲིས་བསྐྩོར་

ནས་བཞུགས་པ།  དེ་དག་གྲི་མཐའ་སྐྩོར་དུ་ཡྲི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་

སེམས་དཔའ་བྩོ་དཔའ་མྩོ་བསྟན་སྲུང་ཡེ་ཤེས་པའྲི་ཚོགས་རྣམས་ཀྲིས་

བསྐྩོར་ནས་བཞུགས་པ།  དེ་དག་རང་རང་གྲི་མདུན་ན་གདན་ཁྲི་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ལ་རང་རང་གྲིས་གསུངས་པའྲི་ལུང་གྲི་ཆྩོས་རྣམས་འྩོད་ཀྲི་

རང་བཞྲིན་ཅན་གྲི་པྩོ་ཏྲིའྲི་རྣམ་པར་ཡྩོད་པ།  དེ་དག་གྲི་ཕྲི་རྩོལ་ཏུ་གང་

ལ་གང་འདུལ་གྲི་སྤྲུལ་པའྲི་བཀྩོད་པ་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པ་ཕྩོགས་བཅུར་

འཕྩོ་བ།  ཐམས་ཅད་ཀང་རང་ཉྲིད་ལ་དགེས་པའྲི་ཉམས་དང་བཅས་ཏེ་

བཞུགས་པར་བསམ།  རང་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་འཁྩོར་བའྲི་

སྡུག་བསྔལ་ལ་འཇྲིགས་པ་དང་དཀྩོན་མཆྩོག་གྲི་ཡྩོན་ཏན་མཐྩོང་བའྲི་སྩོ་

ནས་མགྲྲིན་གཅྲིག་ཏུ་སྐྱབས་འགྲྩོ་བྱེད་པར་བསམས་ཏེ།
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ཕྩོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡྩོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་

པ་ཆྩོས་ཀྲི་ཕུང་པྩོ་སྟྩོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞྲིའྲི་འབྱུང་གནས།  

འཕགས་པའྲི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མངའ་བདག  དྲིན་ཅན་

ར་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའྲི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་རྣམས་

ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ།  །

ཞེས་དང་།  བ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ།  །ཞེས་ལན་གང་མང་བརྩོད་ཅྲིང་

གསྩོལ་བ་ཤུགས་དག་ཏུ་བཏབ་པས།  བ་མ་ཐུབ་པའྲི་དབང་པྩོ་དང་དངྩོས་

བརྒྱུད་ཀྲི་བ་མ་རྣམས་ཀྲི་སྐུ་ལས་བདུད་རྲིའྲི་རྒྱུན་བབས།  རང་གཞན་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས་ཉེས་ལྟུང་སྲིག་སྒྲིབ་

ཐམས་ཅད་དང་།  ཁད་པར་དུ་བ་མའྲི་སྐུ་ལ་གནྩོད་པ།  གསུང་བཅག་པ།  

ཐུགས་དཀྲུག་པ་ལ་སྩོགས་པ་བ་མ་ལ་བརེན་པའྲི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་དག  

ལུས་དྭངས་གསལ་འྩོད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་དུ་གྱུར།  ཚེ་དང་བསྩོད་ནམས་

ལུང་རྩོགས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞྲིང་རྒྱས།  ཁད་པར་བ་མའྲི་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་བྱྲིན་རླབས་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཞུགས་པས་བ་

མའྲི་སྐྱབས་འྩོག་ཏུ་ཆུད་སྩོང་སྙམ་པ་བྱ།

དེ་ནས། སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ།  །
 
ཞེས་ལན་གང་མང་བརྩོད་

ཅྲིང་གསྩོལ་བ་ཤུགས་དག་ཏུ་བཏབ་པས།  རྩོ་རེ་འཆང་སྩོགས་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་ལས་བདུད་རྲིའྲི་རྒྱུན་བབས།  རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས་སྲིག་སྒྲིབ་སྤྲི་དང་།  ཁད་པར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

བ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ།
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པའྲི་སྐུ་ལ་ངན་སེམས་ཀྲིས་ཁག་ཕྱུང་བ།  སྐུ་འདའྲི་བླུ་ཡྩོན་ཟྩོས་པ།  ལེགས་

ཉེས་ཀྲི་དཔད་བརགས་པ།  གཙུག་ལག་ཁང་དང་མཆྩོད་རེན་བཤྲིག་པ་

སྩོགས་སངས་རྒྱས་ལ་བརེན་ནས་བསགས་པའྲི་སྲིག་སྒྲིབ་དག  སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་བྱྲིན་རླབས་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཞུགས་

པས་དེའྲི་སྐྱབས་འྩོག་ཏུ་ཆུད་པར་བསམ།

ཆྩོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ།  །
 
ཞེས་ལན་གང་མང་བརྩོད་ཅྲིང་གསྩོལ་

བ་ཤུགས་དག་ཏུ་བཏབ་པས།  ཆྩོས་པྩོ་ཏྲི་རྣམས་ལས་བདུད་རྲིའྲི་རྒྱུན་བབས།  

རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས་སྲིག་སྒྲིབ་སྤྲི་དང་

ཁད་པར་དུ་གསུང་རབ་རྣམས་ཟྩོང་དུ་བྱས་པ།  གཏའ་མར་བཅུག་པ།  ས་

སྒེ་མྩོ་ལ་བཞག་པ།  འགྩོམ་ཡུག་བྱས་པ་སྩོགས་དང་།  ལྷག་པར་ཡང་ཆྩོས་

དང་ཆྩོས་སྨྲ་བ་ལ་སད་པ།  བཤད་སྒྲུབ་ཀྲི་གེགས་བྱས་པ་སྩོགས་ཆྩོས་སྩོང་

གྲི་ལས་ངན་སྲིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག་ནས་དེའྲི་སྐྱབས་འྩོག་ཏུ་ཆུད་པའྲི་

དམྲིགས་པ་བྱེད།

དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ།  །
 
ཞེས་ལན་གང་མང་བརྩོད་ཅྲིང་

གསྩོལ་བ་ཤུགས་དག་ཏུ་བཏབ་པས།  བྱང་སེམས་ཉན་རང་དཔའ་བྩོ་

དཔའ་མྩོ་བསྟན་སྲུང་ཡེ་ཤེས་པའྲི་ཚོགས་རྣམས་ཀྲི་སྐུ་ལས་བདུད་རྲིའྲི་

རྒྱུན་བབས།  རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་

པས།  དགེ་འདུན་གྲི་དབྱེན་བྱས་པ།  དགེ་འདུན་གྲི་དཀྩོར་ལ་འབགས་པ།  

སྐུར་བ་བཏབ་པ་སྩོགས་དགེ་འདུན་དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་བརེན་ནས་བསགས་

པའྲི་སྲིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག  དགེ་འདུན་དཀྩོན་མཆྩོག་གྲི་སྐྱབས་འྩོག་
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ཏུ་ཆུད་སྩོང་སྙམ་དུ་བསམ་ལ་དགའ་བ་སྐྱེད།

ཡྲི་དམ་ཆྩོས་སྲུང་རྣམས་ལྩོགས་སུ་བྱེད་ན།  ཡྲི་དམ་དཀྲིལ་འཁྩོར་གྲི་

ལྷ་ཚོགས་འཁྩོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ།  །
 
ཞེས་ལན་

གང་མང་བརྩོད་ཅྲིང་གསྩོལ་བ་ཤུགས་དག་ཏུ་བཏབ་པས།  ཡྲི་དམ་རྣམས་

ཀྲི་སྐུ་ལས་བདུད་རྲིའྲི་རྒྱུན་བབས།  རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུས་སེམས་

ལ་ཞུགས་པས།  རྲིགས་ལྔ་སྤྲི་བྱེ་བག་གྲི་ར་བ་དང་ཡན་ལག་གྲི་དམ་ཚིག་

ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞྲིང་དག་ནས་ཡྲི་དམ་རྣམས་ཀྲི་བྱྲིན་རླབས་

ཞུགས་ཏེ།  རྲིམ་གཉྲིས་ཀྲི་རྩོགས་པ་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་སྐྱེ་བའྲི་སྣྩོད་རུང་

དུ་གྱུར་པར་བསམ།

དཔལ་མགྩོན་དམ་པ་ཆྩོས་སྐྱྩོང་བའྲི་སྲུང་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྤན་དང་ལྡན་པ་

རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ།  །
 
ཞེས་ལན་གང་མང་བརྩོད་ཅྲིང་གསྩོལ་བ་

ཤུགས་དག་ཏུ་བཏབ་པས།  མགྩོན་པྩོ་ཕག་དྲུག་པ་སྩོགས་ཆྩོས་སྲུང་རྣམས་

ཀྲི་སྐུ་ལས་འྩོད་ཟེར་མེ་འྩོད་ལྟ་བུ་འཕྩོས་ནས་རང་གྲི་ལུས་ལ་ཞུགས་པས་

སྲིག་སྒྲིབ་ནང་གྲི་གདྩོན་ཐམས་ཅད་བསེགས་ཏེ་རྩོ་མེད་དུ་བྱས།  ཆྩོས་

སྲུང་རྣམས་ཀྲི་བྱྲིན་རླབས་རང་གྲི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས་ཕྲིན་ཆད་

ནད་རྲིམས་གདྩོན་བགེགས་སྩོགས་གང་གྲིས་ཀང་མྲི་ཚུགས་པའྲི་བསྲུང་

བ་ཆེན་པྩོར་གྱུར་པའྲི་དམྲིགས་པ་བྱེད།  མདྩོ་ལུགས་ཁྩོ་ན་ལྟར་བྱེད་ན།  

གྩོང་མ་རྣམས་ཀྲི་ཚེའང་བདུད་རྲི་འབེབས་སྦང་མྲི་བྱེད་པར་དེ་དག་ལས་

འྩོད་འཕྩོས་ཏེ།  རང་ལ་ཕྩོག་པས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་དང་།  ཞལ་ནས།  

ཁེད་ཅག་འཁྩོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱ་མཚོ་ལས་སྒྩོལ་བའྲི་མགྩོན་སྐྱབས་
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སྐྱབས་འགྒོའྱི་སྒོམ།  

དཔུང་གཉེན་ངེད་རྣམས་ཀྲིས་བྱའྩོ།  །ཞེས་གསུང་ལྷང་ལྷང་བྱྩོན་ནས་ཞལ་

གྲིས་བཞེས་པར་བསམ་ལ་དགའ་བ་དང་།  སར་ཡང་ལུས་ཀྲི་བ་སྤུ་གཡྩོ་

ཞྲིང་མྲིག་ནས་མཆྲི་མ་འཁྲུག་པའྲི་དད་པ་ཤུགས་དག་པྩོ་གསལ་འདེབས་

ཀྲིན་སྐྱབས་འགྲྩོ་བྱེད།

དེ་ལྟར་སྩོ་སྩོར་བྱས་ཏེ་ཐུན་མྩོང་དུ་སྐྱབས་སུ་འགྲྩོ་ཞྲིང་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནྲི།  

དཔེར་ན།  དམག་ལ་སྩོགས་པའྲི་འཇྲིགས་པ་ཆེན་པྩོ་བྱུང་བའྲི་ཚེ་བཟའ་

ཚང་གྲི་དཔྩོན་དེས་རང་གཅྲིག་པུ་ཅྲི་ཐར་མྲི་བྱེད་པར་གཉེན་བཤེས་

རྣམས་ཀྲི་མགྩོ་འདྩོན་པ་ལྟར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་དྩོན་གཙོ་བྩོར་ཡྲིད་

ལ་བཞག་སྟེ།  སངས་རྒྱས་ཆྩོས་དང་ཚོགས་ཀྲི་མཆྩོག་རྣམས་ལ།  །བྱང་

ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནྲི་སྐྱབས་སུ་མཆྲི།  །
 
ཞེས་ལན་གང་མང་བརྩོད་ཅྲིང་

གསྩོལ་བ་ཤུགས་དག་ཏུ་བཏབ་པས།  ཚོགས་ཞྲིང་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུའྲི་ཆ་

ལས་བདུད་རྲིའྲི་རྒྱུན་བབས།  རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུས་སེམས་ལ་

ཞུགས་པས་སྲིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག  ལུས་དྭངས་གསལ་འྩོད་ཀྲི་རང་

བཞྲིན་ཅན་དུ་གྱུར།  ཚེ་དང་བསྩོད་ནམས་ལུང་རྩོགས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་ཐམས་

ཅད་འཕེལ་ཞྲིང་རྒྱས།  ཁད་པར་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་གྲི་བྱྲིན་རླབས་རང་

གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཞུགས་པར་བསམ།

དེ་ནས།  བདག་གྲིས་སྦྲིན་སྩོགས་བགྲིས་པའྲི་ཚོགས་རྣམས་ཀྲིས།  །

འགྲྩོ་ལ་ཕན་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤྩོག  །
 

ཅེས་ལན་གང་མང་

བརྩོད་ཅྲིང་སེམས་བསྐྱེད་ཤུགས་དག་ཏུ་བསྩོམས་པས།  ཐུབ་པའྲི་དབང་

པྩོའྲི་སྐུ་ལས་རང་འད་གཉྲིས་པ་ཞྲིག་ཆད་ནས་རང་ཉྲིད་ལ་ཐྲིམ་པས་རང་
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ནང་ཆོས།

ཉྲིད་ཀང་ཐུབ་པའྲི་དབང་པྩོའྲི་སྐུར་ལམ་གྲིས་གྱུར།  རང་ཉྲིད་ཐུབ་དབང་

དུ་གྱུར་པའྲི་སྐུ་ལས་འྩོད་ཟེར་འཕྩོས།  མཐའ་སྐྩོར་ན་ཡྩོད་པའྲི་ཕ་མ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྩོག་པས་སྩོ་སྩོའྲི་སྲིག་སྒྲིབ་དང་།  སྡུག་བསྔལ་

ཐམས་ཅད་སྦངས་ནས་ཐམས་ཅད་ཐུབ་དབང་གྲི་གྩོ་འཕང་ལ་བཀྩོད་པར་

བསམས་ཏེ།  སེམས་བསྐྱེད་འབས་བུ་ལམ་བྱེད་ཀྲི་ཚུལ་དུ་བསྩོམ།  འདྲི་

ཙམ་ཤེར་མདྩོའྲི་གེང་གཞྲི་སྩོགས་སུ་སྐད་ཅྲིག་དེར་ངན་སྩོང་སྟྩོངས་པར་

གསུངས་པ་དང་མཐུན་ཞྲིང་།  གཙུག་ན་རྲིན་ཆེན་གྲི་མདྩོ་ལས།  བདག་

གྲི་ལུས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུས་སུ་མྩོས།  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་ལུས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུའྲི་གནས་སུ་མྩོས་པར་གསུངས་པ་དང་དྩོན་

མཐུན་པས་མདྩོ་ལུགས་རྐང་པ་ལའང་འགལ་བ་མེད་པར་གསུངས་སྩོ།  །

དེ་ནས་མཁའ་འགྲྩོ་མ་རྩོ་རེ་གུར་གྲི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྲི་རྒྱུན་བཤགས་

སམ་ཡན་ལག་བདུན་པར་གྲགས་པ།

དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆྲི།  །
 

ཞེས་སྩོགས་ཀང་འདྲིའྲི་

དཀྱུས་སུ་འདྩོན་སྩོལ་ཡྩོད་པ་བཞྲིན་བྱེད་ན་ཚིག་རྲིས་ཀྲི་རྲིམ་པ་ལྟར།  ཐམས་

ཅད་ཀྲི་གཞྲི་རེན་ཞྲིང་ས་ལྟ་བུའྲི་སྐྱབས་འགྲྩོ་དང་ཞྲིང་ལ་རྩོ་དང་གསེག་མ་

སྩོགས་སེལ་བ་བཞྲིན་དུ།  འགལ་རྐེན་སྲིག་པ་བཤགས་པ་དང་།  དེར་ཆུ་ལུད་

འདེན་དགྩོས་པ་ལྟར།  རེས་སུ་ཡྲི་རང་གྲི་སྩོ་ནས་མཐུན་རྐེན་ཚོགས་བསགས་

པ་དང་།  དེ་ནས་ས་བྩོན་ལྟ་བུའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་།  དེ་རེས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཉེར་འཚོའྲི་རེན་དུ་གྱུར་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སྤྩོད་

པའྲི་ལྩོ་ཏྩོག་སེལ་བ་སྩོགས་ཀྲི་དམྲིགས་རྣམ་རྒྱུད་འཁུལ་ངེས་བྱའྩོ།  །
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སྐྱབས་འགྒོའྱི་སྒོམ།  

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

རྒྱ་ཆྲེན་སྤློད་བརྒྱུད་ཀི་བླ་མ།   རྲེ ་བཙུན་བྱམས་པ་ནས་ཐློགས་མྲེད་སྐུ་

མཆྲེད་སློགས་བརྒྱུད་ནས་བྱུང་བའི་ལམ་རིམ་གི་བརྒྱུད་པའློ།  །

ཟབ་མློ་ལྟ་བརྒྱུད་ཀི་བླ་མ།   རྲེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ནས་མགློན་པློ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་སློགས་ལས་རིམ་གིས་བརྒྱུད་པའི་ལྟ་བརྒྱུད།

པློ་ཏི།   དཔྲེ་ཆའི་གླྲེགས་བམ།  པློ་ཏི་ཆྲེ་བ་རྲེ་ལ་ཤློག་གངས་ལྔ་

བརྒྱ་ཙམ་དང༌།  འབྲིང་བ་རྲེ་ལ་བཞི་བརྒྱ་ཙམ།  ཆུང་བ་རྲེ་ལ་ཉིས་བརྒྱ་ནས་

སུམ་བརྒྱ་བར་བཅས་ཡློད།

དགྲེས་པ།   དགའ་བ་དང་མཉྲེས་པའི་དློན།

དངློས་བརྒྱུད་ཀི་བླ་མ།   ཆློས་འབྲྲེལ་དངློས་སུའམ་བརྒྱུད་ནས་ཐློབ་

པའི་བླ་མ་ལ་ཟྲེར།

སྐུ་ལ་བསློ་བ།   སྐུ་སློག་ལ་གནློད་འཚེ་གཏློང་བ།

གསུང་བཅག་པ།   བླ་མའི་བཀའ་ལ་མ་བརིས་པའམ་བཀའ་དང་རྒྱབ་འགལ་

བྱས་པ།

ཟློང་དུ་བྱས་པ།   ཚོང་རྫས་སུ་བཞག་ནས་ཉློ་འཚོང་བྱྲེད་པ།

གཏའ་མར་བཅུག་པ།   བུ་ལློན་འཇལ་རྒྱུའི་དམིགས་རྲེན་དུ་བཞག་པ།

ས་སྒྲེ་མློ།   ས་རྲེན་པ།

འགློམ་ཡུག་བྱས་པ།   དངློས་པློ་ཐློག་ཕར་འགློམ་ཚུར་འགློམ་གི་གློམ་འགློས་

བྱས་པ།

བསན་སྲུང་།   བསན་པ་སྲུང་བའི་ཆློས་སྐློང་དང་བསན་པ་སྲུང་བ་པློ་ཀུན།

དགྲེ་འདུན་གི་དབྱྲེན་བྱས་པ།   དགྲེ་འདུན་ཕན་ཚུན་བར་དཀྲུག་ཤིང་བྱྲེད་

པའམ་མི་མཐུན་པར་བྱས་པ།

ཡི་དམ།   རྒྱུད་སྲེ་ལས་བཤད་པའི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་བསྲེན་བྱའི་ལྷ་

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སྲེམས་ཀི་ཚུལ་བཟུང་པའློ།  །
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ནང་ཆོས།

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

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རྒྱུན་སློམ་ཞིང་འགློག་པ་སྲེ།  མི་བྱྲེད་རྒྱུ་མི་བྱྲེད་པའློ།  །

དམ་ཚིག   འདའ་དཀའ་རློ་རྲེའི་ཐ་ཚིག་ཅྲེས་ཇི་ལྟར་བཅས་པ་ལས་མི་

འདའ་བར་གཡར་དམ་གཉན་པློར་ཁས་བླངས་པའི་ཐ་ཚིག་སྲེ།  བྱྲེད་རྒྱུ་བྱྲེད་

པའློ།  །

རིགས་ལྔ།   མི་བསྐློད་པ་དང༌།  རིན་འབྱུང༌།  འློད་དཔག་མྲེད།  དློན་

གྲུབ།  རྣམ་སང་སྲེ་ལྔའློ།  །

རིམ་གཉིས་ཀི་རློགས་པ།   བསྐྲེད་རིམ་དང་རྫློགས་རིམ་གི་རློགས་པ་

གཉིས་ལ་ཟྲེར།

བདུད་རི་འབྲེབས་སྦང་།   བླ་མ་རློ་རྲེ་སྲེམས་དཔའི་སྐུ་ལས་ཡྲེ་ཤྲེས་

ཀི་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བབས་ཏྲེ་སིག་སྒིབ་སྦློང་བར་བསློམ་པ།

ཚོགས་ཀི་མཆློག   ཚོགས་བསག་བྱའི་ཞིང་གི་གཙོ་བློ་སྲེ་བླ་མ་དང་དགྲེ་

འདུན་ལྟ་བུའློ།  །

[ཁ]  ཡི་གྲེ་ནག་པློ་བཟློས་ཡློད་པ་རྣམས་བླློར་འཛིན་དགློས།

[ག]  སྦློར་བའི་ཆློས་དྲུག་དང་འབྲྲེལ་ནས་སྐབས་འགློའི་ཚོགས་ཞིང་གསལ་བཏབ་སྲེ་

བདུད་རི་འབྲེབས་སྦང་བྱ་དགློས།
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ནང་པའྱི་ཆྒོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།  དང་པྒོ།  

� འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པའི་སློབ་ཚན། �

སློབ་ཚན་དང་པློ།

ནང་པའྱི་ཆྒོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།  དང་པྒོ། 

ཚེ་འདྱིར་ལྟྒོས་ཀང་ཆྒོས་བྱྙེད་དགྒོས་པ། 

རང་རེས་ཆྩོས་བྱེད་དགྩོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི།  ཚེ་འདྲིའྲི་དངྩོས་པྩོ་ཡར་

རྒྱས་ཇྲི་ཙམ་ཡྩོད་ཀང༌།  དེ་གཅྲིག་པུས་གཏན་གྲི་བདེ་བ་འདང་ངེས་སྐྱེད་

མྲི་ཐུབ་ཅྲིང༌།  ཡར་རྒྱས་ཀྲི་འཕེལ་བ་ཇྲི་ཙམ་བྱུང་བ་དེ་འདར་མྲི་རྣམས་

དངངས་སྐྲག་དང༌།  འཇྲིགས་སྣང་གྲིས་ཉྲིན་མཚན་སྦེལ་ཏེ་སྩོད་དགྩོས་

པ་འདྲི་རང་རེད།  རྲིག་གསར་གྲི་ཤེས་ཡྩོན་ཡར་རྒྱས་ཀྲིས་སྔ་རབས་ཀྲི་

མྲི་རྣམས་ནས་སྐྱབས་གནས་སུ་འཛིན་པའྲི་ཟླ་བའྲི་ཁང་བཟང་སྩོགས་སུ་

བསྐྱྩོད་པ་དང་།  ཟླ་བའྲི་རང་བྱུང་གྲི་ནུས་པ་རྣམས་འགྲྩོ་བ་མྲིའྲི་རྲིགས་

ལ་ཚུར་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའྲི་ཡྩོ་བྱད་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡྩོང་སྲིད་ཀང༌།  དེ་
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དག་གྲིས་མཐའ་མ་འཛམ་གྲིང་གྲི་དགྲ་གཉྲིས་པ་ཞྲིག་ཡྩོང་བཟྩོ་ཡྩོད་པ་

རེད།  གང་ལྟར་འདྲི་འདའྲི་ལས་ཐབས་ཀྲིས་མྲི་རྣམས་ལ་གཏན་གྲི་བདེ་

བ་མཐར་ཕྲིན་པ་ཞྲིག་དང༌།  གཏན་ཆགས་པ་ཞྲིག་ཡྩོང་ཐབས་ནམ་ཡང་

མེད།  དེ་དག་ནྲི་ཕྲི་ལུས་ཀྲི་ཚོར་བ་བདེ་བ་འདེན་བྱེད་ཙམ་ཡྲིན་པས་

དེའྲི་རྐེན་གྲིས་སེམས་བདེ་ཕན་བུ་རེ་སྐབས་རེར་འབྱུང་ཡང༌།  གཏན་

ཆགས་པར་གནས་མྲི་ཐུབ།  དེས་ན་སེམས་ཁྩོ་རང་གྲི་སྟེང་དུ་བདེ་བ་ཞྲིག་

བཅྩོལ་རྒྱུ་བྱུང་ན་ལུས་པྩོའྲི་ངལ་དུབ་རྒྱན་དུ་འགྲྩོ་བའང་ཡྩོད་པ་མཐྩོང་

ཆྩོས་ལྟར་རེད།  དེ་ལྟ་བུ་འབྱུང་བ་ནྲི་ཆྩོས་ཀྲི་ཐབས་ཤེས་ལག་ལེན་ལ་

བཀལ་ཏེ་སེམས་ལ་བཟྩོ་ལྟ་བཟྩོ་རྒྱུ་འདྲི་རང་ཡྲིན།  ལར་ཚེ་འདྲིའྲི་བདེ་བ་

གདེང་འཁེལ་བ་ཞྲིག་འབྱུང་བའང་ཆྩོས་ལ་བརེན་ནས་ཡྩོང་དགྩོས།

དེ་ཡང༌།  བདེ་སྡུག་ཆེ་ཆུང་ཇྲི་འད་ཞྲིག་ཡྲིན་ཀང་འཕལ་གྲི་ཕྲིའྲི་རྐེན་དེ་

གཅྲིག་པུ་མྲིན་པར་ནང་དུ་ཡང་རྒྱུ་ཞྲིག་ཡྩོད་དགྩོས།  དེ་ནྲི་སེམས་སྟེང་དུ་

དགེ་མྲི་དགེའྲི་ལས་ཀྲི་ནུས་པའམ་བག་ཆགས་ཤྲིག་ཡྩོད་པ་དེ་ཡྲིན།  དེ་

ནུས་ཅན་དུ་ཡྩོད་ཙ་ན་ཕྲིའྲི་རྐེན་དེ་འཕད་མ་ཐག་ཏུ་ནུས་པ་དེ་སད་དེ་

བདེ་སྡུག་གྲི་ཚོར་བ་འབྱུང་བ་ཡྲིན།  ནུས་པ་དེ་མེད་ན་ཕྲིའྲི་རྐེན་མང་པྩོ་

གང་འད་ཞྲིག་ཡྩོད་ཀང་བདེ་སྡུག་འཕར་ཆག་འགྲྩོ་ཤེས་ཐབས་མེད།  དེ་

འདའྲི་ནུས་པ་དེ་སྔར་བསགས་པའྲི་ལས་ཀྲིས་བཞག་པ་ཡྲིན།

དེས་ན།  འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ཅྲི་འད་ཞྲིག་ཡྲིན་ཀང་ཐྩོག་མར་རང་གྲི་

སེམས་མ་དུལ་བས་བྱ་བ་ངན་པ་ཞྲིག་བྱས་ཏེ་ལས་ཤྲིག་བསགས།  དེའྲི་

ནུས་པ་སེམས་སྟེང་དུ་བཞག་པ་སར་རྐེན་དང་འཕད་དུས་སྡུག་བསྔལ་
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ནང་པའྱི་ཆྒོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།  དང་པྒོ།  

མྩོང་བ་སྟེ།  མཐར་གཏུགས་ན་སེམས་ལ་ཐུག་ཡྩོད།  རྒྱུ་མཚན་དེས་ཀང་

ཆྩོས་མེད་པར་སེམས་མྲི་དུལ།  དེ་མ་དུལ་བས་ལས་ངན་པ་གསྩོག  དེས་

སེམས་རྒྱུད་ཀྲི་སྟེང་དུ་ནུས་པ་བཞག་པ་ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་སྡུག་

བསྔལ་བསྐྱེད་ཡྩོང་བ་དེ་འད་ཡྲིན་ནྩོ།  །

ཚེ་ཕྱི་མར་ལྟྒོས་ཀང་ཆྒོས་བྱྙེད་དགྒོས་པ།

སེམས་ཅན་ཕལ་ཆེ་བར་ལུས་རེན་ཡྩོད་ཅྲིང༌།  གནས་འགའ་ཞྲིག་ན་

སེམས་ཁྩོ་ན་ལས་མེད།  ལུས་སེམས་དེ་གཉྲིས་ཀར་ཉེར་ལེན་གྲི་རྒྱུ་རེ་

ཡྩོད་པས་ལུས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་གྲི་རྒྱུ་མངལ་སྐྱེས་ལ་མཚོན་ན་ཕ་མའྲི་ཁུ་ཁག་

ལ་ཐུག  དེ་བཞྲིན་སེམས་ལ་ཡང་ཉེར་ལེན་དང་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་ཡྩོད།  ཚེ་

འདྲིའྲི་སེམས་ཀྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུན་གྲི་ཐྩོག་མ་ནྲི་ཕ་མའྲི་ཁུ་ཁག་དབུས་

སུ་ཉྲིང་མཚམས་སྦར་མ་ཐག་པའྲི་སེམས་དེ་ཡྲིན་ལ།  དེའྲི་རས་རྒྱུན་སྔྩོན་

མ་ཞྲིག་ནྲི་ངེས་པར་ཡྩོད་དགྩོས།  རྒྱུ་མཚན་ནྲི་ཕྲིའྲི་དངྩོས་པྩོ་སེམས་སུ་

འགྱུར་མྲི་སྲིད་ལ།  སེམས་ཕྲིའྲི་དངྩོས་པྩོར་འགྱུར་མྲི་སྲིད།  སེམས་དེའྲི་

རས་རྒྱུན་ཡྩོད་དགྩོས་ན་ངེས་པར་ཉྲིང་མཚམས་མ་སྦར་གྩོང་གྲི་སེམས་དེ་

ཡྲིན་དགྩོས།  དེས་སྐྱེ་བ་སྔྩོན་མ་འགྲུབ།  དེ་འདའྲི་སེམས་དེ་རྒྱུན་གཅྲིག་

ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་མཐུན་རྐེན་ཚང་བའྲི་མྲི་དང༌།  བུ་ཕྲུག་འགའ་

ཤས་ནས་སྐྱེ་བ་སྔྩོན་མ་དན་པ་དེང་དུས་ཀང་ཡྩོད།  སྔར་གྲི་ལྩོ་རྒྱུས་ཁུངས་

མའྲི་ནང་ཡང་སྐྱེ་བ་སྔྩོན་མ་དན་མཁན་མང་དུ་བྱུང༌།

རྒྱུ་འབས་ཞེས་པ་ཐ་དད་ཡྲིན་ཀང༌།  ངེས་པར་ཆ་མཐུན་གྲི་འབེལ་བ་ཡྩོད་
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ནང་ཆོས།

དགྩོས།  དཔེར་ན།  ལུས་ནྲི་རེག་བྱ།  དབྱྲིབས།  ཁ་དྩོག་ཅན་ཞྲིག་ཡྲིན་

པས་དེའྲི་ཉེར་ལེན་གྲི་རྒྱུ་ཡང་དེ་འད་ཞྲིག་ཡྩོད་དགྩོས་ལ།  སེམས་ལ་

དབྱྲིབས་སྩོགས་མེད་པས་ཉེར་ལེན་གྲི་རྒྱུ་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་དགྩོས།  ས་བྩོན་རྩོ་

མངར་བ་ལས།  འབས་བུ་དེ་མཐུན་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ།  དེས་ན་གཟུགས་མེད་

སེམས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་གྲི་རྒྱུར་གཟུགས་ཅན་ཕ་མའྲི་ཁུ་ཁག་འཇྩོག་མྲི་ཐུབ།  

རྲིགས་པ་འདྲི་སྩོགས་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྲི་ངེས་པར་འགྲུབ།  དེས་

ན་སྐྱེ་བ་ཕྲི་མ་ཞྲིག་ཡྩོད་ཕྲིན་དེར་ཕན་པ་ཆྩོས་ཁྩོ་ན་ལས་མེད་པ་ཤྲིན་ཏུ་

གསལ་པྩོ་རེད།

ང་ཚོའྲི་སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ནྲི།  བསྐལ་པ་འདྲིར་སངས་རྒྱས་

སྟྩོང་ར་ཡྩོད་པའྲི་ནང་ནས་གཅྲིག་ཡྲིན།  སངས་རྒྱས་དེ་རྣམས་ཐྩོག་མ་

ནས་སངས་རྒྱས་མྲིན་པར་ང་ཚོ་ལྟ་བུའྲི་སེམས་ཅན་ཡྲིན།  ལུས་སེམས་

གཉྲིས་ལས་སེམས་གཙོ་ཆེ།  ལུས་ངག་ནྲི་སེམས་ཀྲི་གཞན་དབང་ཅན་

ཡྲིན།  འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་པའྲི་ཉྩོན་མྩོངས་རྣམས་ཀྲིས་སེམས་ཀྲི་

རང་བཞྲིན་ལ་བསད་པ་མེད།  སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ནྲི་དྲི་མས་མ་བསད་

པ་དག་པ་ཞྲིག་ཡྲིན།  ཉྩོན་མྩོངས་རྣམས་སེམས་ཀྲི་འཁྩོར་ཡྲིན།  དེ་ལྟའྲི་

ཉྩོན་མྩོངས་སྩོགས་སྐྱྩོན་གྲི་རྲིགས་རྣམས་རྲིམ་བཞྲིན་བཅྩོས་ཏེ་གྩོ་བུར་

བའྲི་དྲི་མ་རྣམས་རྩོགས་པར་ཟད་ནས་དག་པ་དེ་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་པས།  

ཐྩོག་མ་ནས་སངས་རྒྱས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཤྲིག་ནང་པས་ཁས་མྲི་ལེན།  དེ་

འདའྲི་སངས་རྒྱས་དེས་དུས་ཇྲི་སྲིད་བར་འགྲྩོ་བའྲི་དྩོན་མཛད།  དེས་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་བྱེ་བ་ཐེར་འབུམ་མང་པྩོས་ཆུ་ཚོད་སྐར་ཆ་རེར་

ཡང་འགྲྩོ་བའྲི་དྩོན་མུ་མཐའ་མེད་པ་མཛད།  བསྐལ་པ་འདྲིར་སངས་
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ནང་པའྱི་ཆྒོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།  དང་པྒོ།  

རྒྱས་མཆྩོག་གྲི་སྤྲུལ་སྐུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བྱྩོན་པ་དེར་ཆ་བཞག་སྟེ་སྟྩོང་ར་

འབྱུང༌།  མཆྩོག་གྲི་སྤྲུལ་སྐུ་རེར་བསྟན་པ་གསར་པ་རེ་ཡྩོང་།  བསྐལ་པ་ནྲི་

ལྩོ་ཤྲིན་ཏུ་མང་པྩོ་ཡྩོད་པའྲི་དུས་སྐབས་ཤྲིག་ཡྲིན།

སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྲི་བསྟན་པ་འདྲི་སངས་རྒྱས་གཞན་གྲི་བསྟན་པ་

དང་མྲི་འད་བར་འདྲིར་མདྩོ་སྔགས་ཟུང་འབེལ་ཡྩོད།  གཞན་ཕལ་ཆེ་བར་

སྔགས་མེད།  

ད་ལྟ་བྩོད་དུ་བསྒྱུར་བའྲི་བཀའ་འགྱུར་ཞེས་སྙན་གྲགས་ཅན་གྲི་པྩོད་རྣམས་

སངས་རྒྱས་ཀྲིས་གསུངས་པ་ཤ་སྟག་ཡྲིན།  བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་བཀའ་

མདྩོ་ཕྩོགས་རྣམས་སེ་སྣྩོད་གསུམ་དང༌།  སྔགས་ཀྲི་ཆྩོས་སྐྩོར་རྣམས་རྒྱུད་སེ་

བཞྲིར་འདུ།  ཡང་ན་རྒྱུད་སེ་བཞྲི་མདྩོ་སེའྲི་སེ་སྣྩོད་ནང་བསྡུས་ཀང་ཆྩོག  

བརྩོད་བྱ་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌།  ལྷག་པ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན།  ལྷག་པ་ཤེས་

རབ་སྟེ་བསབ་པ་གསུམ་གྲིྲི་སྩོ་ནས་འདུལ་བ།  མདྩོ་སེ།  མངྩོན་པ་བཅས་སེ་

སྣྩོད་གསུམ་དུ་འཇྩོག

བྒོད་དུ་ནང་ཆྒོས་དར་ཚུལ། 

ནང་པའྲི་ཆྩོས་བྩོད་དུ་ཇྲི་ལྟར་བྱུང་བ་ནྲི།  ཞང་ཞུང་གྲི་ཡུལ་ནས་དར་བའྲི་

བྩོན་ཆྩོས་ཆེས་སྔ་བར་བྩོད་དུ་དར་ཁབ་བྱུང་ཞྲིང༌།  དུས་ད་ལྟའང་བཤད་

སྒྲུབ་བྱེད་པ་ཡྩོད།  འདྲི་ཐྩོག་མར་ཧ་ཅང་རྒྱས་པ་ཞྲིག་མེད་པ་འད་ཡང༌།  

ཕྲིས་བྩོད་དུ་རྒྱ་གར་ནས་ནང་བསྟན་རྒྱ་ཆེར་དར་བའྲི་སྐབས་བྩོན་གྲི་ལྟ་

སྩོམ་པའྲི་བཞེད་སྩོལ་ལ་ཡང་ཟབ་རྒྱས་སུ་ཕྲིན་ཡྩོད་པར་མངྩོན།
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ནང་ཆོས།

བྩོད་ཀྲི་ཆྩོས་རྒྱལ་ལྷ་ཐྩོ་རྲི་གཉན་བཙན་སྐབས་ནང་བསྟན་ཐྩོག་མར་དར།  

དེ་ནས་རྲིམ་གྲིས་ཇེ་འཕེལ་དུ་སྩོང་ནས་རྒྱ་གར་གྲི་པཎྲི་ཏ་ཞྲི་བ་འཚོ་ཡབ་

སས་སྩོགས་སྙན་གྲགས་ཅན་མང་པྩོས་མདྩོ་དང་བསྟན་བཅྩོས་དང༌།  སྩོབ་

དཔྩོན་པད་འབྱུང་གནས་སྩོགས་ཀྲིས་རྒྱུད་སེའྲི་སྐྩོར་ཡང་མང་པྩོ་བསྒྱུར་

སེལ་མཛད།  དེ་ནས་གང་དར་སྐབས་ཉམས་ཏེ་ལྩོ་བཅུ་ཕག་འགའ་ཙམ་

བར་གནས་ཤྲིང༌།  སར་ཡང་བྩོད་སད་ཕྩོགས་དང༌།  སྟྩོད་ཕྩོགས་ནས་

བསྟན་པ་རྲིམ་གྲིས་གསྩོས་ཏེ་བསྟན་པ་ཕྲི་དར་གྲི་འགྩོ་ཚུགས།  ལྩོ་ཙཱ་བ་

རྲིན་ཆེན་བཟང་པྩོ་སྩོགས་བྩོད་ཀྲི་བྩོ་ཅན་མང་པྩོས་རྒྱ་གར་གྲི་མཁས་གྲུབ་

གྲགས་ཆེ་བ་མང་པྩོའྲི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་གསན་བསམ་སྩོམ་པས་རྒྱལ་

བསྟན་འཛིན་སེལ་མཛད་ཅྲིང༌།  པཎྲི་ཏ་དཔལ་མར་མེ་མཛད་སྩོགས་མང་

པྩོ་བྩོད་དུ་ཕེབས་ཏེ་མདྩོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅྩོས་མང་པྩོ་བསྒྱུར་སེལ་མཛད།  

དུས་རབས་འདྲི་ཙམ་ནས་བྩོད་རང་ཉྲིད་ཀྲི་མཁས་པ་མང་པྩོ་བྱུང་སྟེ་བྩོད་

འགྲེལ་མང་པྩོ་མཛད་པའྲི་འགྩོ་ཚུགས་པ་ཡྲིན།  དུས་གང་འཚམས་རེས་

ནས་རྒྱ་གར་དང༌།  བལ་པྩོའྲི་མཁས་པ་གྲགས་ཆེ་བ་བྩོད་དུ་ཕེབས་པ་ཆེར་

མེད།

དེ་ལྟར་བྩོད་དུ་དར་ཁབ་ཀྲི་ནང་བསྟན་འདྲི་རྒྱ་གར་གྲི་ནང་བསྟན་དྲི་མ་

མེད་པ་འདྲི་རང་ལས།  བྩོད་ཀྲི་བ་མས་རྩོག་བཟྩོ་དང༌།  ཆྩོས་གཞན་དང་

བསེས་ལྷད་བཏང་བ་མེད་ཅྲིང༌།  དཔེར་ན།  བྩོད་འགྲེལ་དེ་ཚོའྲི་ནང་

ཆྩོས་ཀྲི་འགྲེལ་བཤད་ཆུང་ཆུང་ཞྲིག་ལའང་མཇུག་ཏུ་སངས་རྒྱས་རང་

ཉྲིད་ཀྲི་གསུང་ངམ།  དེ་མྲིན་རྒྱ་གར་མཁས་པའྲི་གསུང་དངས་ཏེ་གཏན་

ལ་ཕབ་པ་ཤ་སྟག་ཡྲིན།  ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་ར་འཕྩོད་པ་གཅྲིག་ལ།  དེང་སང་
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ནང་པའྱི་ཆྒོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།  དང་པྒོ།  

གྲི་རྒྱ་གར་བ་ཕྲི་ནང་གཉྲིས་ཀའྲི་ཁྩོངས་ཀྲི་མཁས་པ་རེ་ཟུང་དང་ཞྲིབ་

གེང་སྐབས་ཆྩོས་ཚིག་སྐད་བར་འཕྩོད་དཀའ་བའྲི་གནས་ཚུལ་འདྲི་གའྲི་

འྩོག་ལའང་ལྩོ་བརྒྱ་ཕག་མང་པྩོའྲི་སྔྩོན་ནས་བསྒྱུར་བའྲི་བྩོད་ཡྲིག་ནང་

གྲི་ཆྩོས་ཀྲི་བཤད་པ་འཁྩོད་ཡྩོད་པ་དེ་ག་རང་ཁྩོང་ཚོས་བརྩོད་ཀྲི་འདུག  

དེར་མ་ཟད།  རྒྱ་གར་བ་མཁས་པ་འགས་བརྩོད་རྲིགས་སུ།  དེང་སང་སཾསྐྲྲི་

ཏའྲི་སྐད་ཐྩོག་ནས་གྩོ་དཀའ་བའྲི་གཞུང་འགའ་ཤས་བྩོད་སྐད་ཐྩོག་ནས་

བལྟས་ཏེ་གུང་བསྒྲིགས་སྐབས་གྩོ་བ་ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡྩོང་གྲི་འདུག་

ཟེར།  གནས་ཚུལ་འདྲིའྲི་ཐྩོག་ནས་ངྩོས་ཀྲི་བསམ་པར།  བྩོད་ཀྲི་ཆྩོས་ལ་

ཡུལ་དུས་གནས་ཚུལ་དབང་གྲིས་རྒྱ་གར་བ་དང་ཕན་བུ་ཁད་པར་ཡྩོད་པ་

རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་བ་མའྲི་ཆྩོས་ལུགས་ཞེས་ནང་པ་བསྒྱུར་བཅྩོས་ཕྲིན་པ་

ཞྲིག་ཏུ་ངྩོས་འཛིན་བྱེད་པ་དེ་ར་བ་ནས་ནྩོར་བ་བྱུང་བ་རེད།

ད་ལྟའྲི་དུས་རབས་འདྲིར།  ནང་པའྲི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྲི་ལྟ་སྩོམ་སྤྩོད་

གསུམ་ཆ་ཚང་བ་དཔྲིས་ཕྲིན་པ་ཞྲིག་ཤེས་དགྩོས་ན།  བྩོད་ཡྲིག་གྲི་གེགས་

བམ་རྣམས་རྒྱུན་རྲིང་བར་བརག་ཞྲིབ་གཟབ་ནན་གྲིས་གཟྲིགས་དགྩོས་པ་

རེད་སྙམ།

རྒྱ་གར་དུ་སྔར་ནཱ་ལེནྡྲའྲི་མཁས་པའྲི་འཆད་སྩོལ་དང༌།  བྲི་ཀྲ་མ་ཤཱྲི་ལའྲི་

འཆད་སྩོལ་ཞེས་ར་བའྲི་དྩོན་གཅྲིག་ཀང༌།  མྲིང་འདྩོགས་དང༌།  འཁྲིད་

སྟངས་ཕན་བུའྲི་ཁད་པར་ཡྩོང་གྲི་ཡྩོད་པ་བཞྲིན་དུ་བྩོད་དུའང་རྒྱ་གར་གྲི་

པཎྲིཏ་དང༌།  དེའྲི་བྩོད་ཀྲི་སྩོབ་རྒྱུད་ཀྲི་མཚན་དང༌།  ས་གནས།  དུས་ཚོད་

སྩོགས་ཀྲིས་མྲིང་འད་མྲིན་བྱུང་སྟེ།  དེ་ཡང་གྲགས་ཆེ་བར་རྲིང་མ།  བཀའ་
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ནང་ཆོས།

བརྒྱུད།  ས་སྐྱ།  དགེ་ལུགས་ཞེས་མྲིང་འདྩོགས་སྩོ་སྩོ་དང༌།  ར་བ་གཅྲིག་

ཀང་འཁྲིད་སྟངས་མྲི་འད་བ་ཐན་ཐུན་ཡྩོད་པ་རེད།  ཐམས་ཅད་ཀང་མདྩོ་

སྔགས་ཟུང་འབེལ་གྲི་རྒྱལ་བའྲི་བསྟན་པ་ཤ་སྟག་ཡྲིན་ནྩོ།  །

ཆྒོས་ཀྱི་དྒོན་བཤད་པ། 

ཆྩོས་ཞེས་པའྲི་དྩོན་ནྲི།  ཆྩོས་ཞེས་པ་སཾསྐྲྲི་ཏའྲི་སྐད་དུ་ངྷརྨ་ཞེས་པ་འཛིན་

པ་ལ་འཇུག་ཅྲིང༌།  དེ་ཡང་རང་རང་གྲི་ངྩོ་བྩོའམ།  མཚན་ཉྲིད་འཛིན་པའྲི་

གྩོ་ལུགས་ཀྲིས་ཡྩོད་པ་ཐམས་ཅད་ཆྩོས་དང༌།  ཡང་།  འཇྲིགས་པ་ལས་

འཛིན་པའམ།  སྐྱྩོབ་པའྲི་དྩོན་གྲིས་ཆྩོས་དང་འཇྲིག་རེན་གཉྲིས་ཀྲི་ཆྩོས་

དེར་གྩོ་བ་རེད།  འདྲིར་ཆྩོས་ཞེས་པ་ཕྲི་མ་དེ་ཡྲིན།

དེ་ཡང་སྩོམ་བཤད་བྱས་ན།  སྩོ་གསུམ་ཡ་རབས་ཀྲི་བྱ་བ་ཞྲིག་ཆྩོས་སུ་

འཇྩོག  དེ་ཡང་བྱ་བ་དེ་བྱས་པས་འཇྲིགས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྲིག་ལས་

སྐྱྩོབ་པའམ།  འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན།  དེ་འདའྲི་བྱ་བ་ལག་ལེན་བྱེད་པ་

ཆྩོས་ལག་ལེན་བྱེད་པ་རེད།  
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ནང་པའྱི་ཆྒོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།  དང་པྒོ།  

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

རིག་གསར།   རིག་གནས་གསར་པ་སྲེ།  དྲེང་དུས་ཀི་ཚན་རིག་སློགས་

ལྟ་བུ།

སྐབས་གནས།   སྐབས་སུ་འགློ་སའི་ཡུལ་ཏྲེ།  སངས་རྒྱས་དང༌།  ཆློས།  

དགྲེ་འདུན་ལྟ་བུ།

ངལ་དུབ།   དཀའ་ངལ་དང་ཚེགས་ཆྲེ་བའི་རྐྲེན་གིས་ལུས་ངལ་ཞིང་

སྲེམས་དུབ་པའི་དློན།

གདྲེང་འཁྲེལ་བ།   ཡིད་ཆྲེས་རྲེད་པའི་དློན།

སྡུག་བསྔལ།   ལུས་སྲེམས་གཉིས་ལ་གནློད་པའི་ལུས་དང་སྲེམས་ཀི་

ཚོར་བ་བྱྲེ་བྲག་པ་ཞིག

ཉིང་མཚམས་སྦར།   ཡང་ཡང་སྐྲེ་སིད་དུ་མཚམས་སྦློར་བ་སྲེ།  མའི་མངལ་

དུ་བུ་ཆགས་པའི་དློན།

བྱ་རློད་ཕུང་པློའི་རི།   སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་ཤྲེར་ཕིན་གི་མདློ་གསུངས་

པའི་ས་ཆ་རྒྱ་གར་གི་རི་ཞིག་སྲེ།  རི་དྲེའི་དབྱིབས་བྱ་རློད་ཀི་གཟུགས་དབྱིབས་

འདྲ་བའམ།  ཡང་ན།  བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ས་ཆ་འདིར་ཤྲེར་ཕིན་གི་མདློ་

གསུངས་པའི་ཚེ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་གི་གདུལ་བྱ་རྣམས་བྱ་རློད་ཀི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་

ནས་ཆློས་གསན་པར་བྱློན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དྲེ་ལྟར་བཞག

བཀའ་འགྱུར།   སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་བཀའ་སྲེ་སློད་གསུམ་དང༌།  

རྒྱུད་སྲེ་བཞི་བློད་དུ་འགྱུར་རློ་ཅློག་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་པ་གླྲེགས་བམ་

བརྒྱ་དང་བཞིའམ་བརྒྱད་ཡློད་དློ།  །

ནཱ་ལྲེནྡྲ།   སྔར་རྒྱ་གར་གི་མ་ག་དྷ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱྲེད་ཀི་

ཚལ་ན་ཡློད་པའི་དགློན་པ་གགས་ཅན་ཞིག  དྲེང་སང་བྲེ་ཧར་མངའ་སྲེའི་ཁློངས་

སུ་རྲེས་ཤུལ་མཇལ་དུ་ཡློད།

བི་ཀྲ་མ་ཤཱི་ལ།   ཚུལ་ཁིམས་དྲི་དང་ལྡན་པའི་དགློན་པ།  རྒྱ་གར་ཆུ་བློ་
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ནང་ཆོས།

གངྒཱའི་འགམ་ན་ཆགས་ཤིང་།  མཉམ་མྲེད་ཇློ་བློ་རྲེ་སློགས་པཎིཏ་མང་པློ་

བཞུགས་མྱློང་།

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

 སྲེ་སློད་གསུམ།  རྒྱུད་སྲེ་བཞི།  ལྷ་ཐློ་ཐློ་རི་གཉན་བཙན།  མཁན་ཆྲེན་ཞི་བ་

འཚོ།  སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས།  ལློ་ཙཱ་བ་རིན་ཆྲེན་བཟང་པློ།  པཎིཏ་

དཔལ་མར་མྲེ་མཛད།  རིང་མ།  བཀའ་བརྒྱུད།  ས་སྐ།  དགྲེ་ལུགས།  དམ་

ཚིག་འློ་ཆུ་གཅིག་འདྲྲེས།  ཉློན་མློངས།  ཆློས་འཁློར།  སྲེ་སློད།  བཞྲེད་སློལ།  

བསན་པ་ཕི་དར།  ཞབས་ལ་གཏུགས།  ནང་བསན་དྲི་མ་མྲེད་པ།  མཁས་པའི་

འཆད་སློལ།  ཐལ་འགྱུར་བ།  འཇིགས་སྐློབ།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] རྒྱུ་མཚན་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་བརྲེན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཆློས་འཁློར་རིམ་པ་

གསུམ་བསློར་རམ།

2] བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་མདློ་སྔགས་གཉིས་རློད་བྱྲེད་གང་དང་།  གང་དུ་

འདུས་སམ།

3] ཆློས་བརྒྱུད་ཆྲེན་པློ་བཞི་ཡི་མིང་འདློགས་སངས་འགྲེལ་བཤད་མདློ་ཙམ་བྱློས།

4] སྲེམས་ཅན་རྣམས་འཁློར་བར་ལྟུང་བའི་རྒྱུ་རྐྲེན་གཙོ་བློ་གང་དག་ཡིན་ནམ།

5] བློད་ཀི་ནང་ཆློས་རྒྱ་གར་ནས་དར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གསུམ།  རྲེ་རྲེ་ནས་ངློས་

བཟུང་སྲེ་ཕིས།

6] ཆློས་ཀི་གློ་དློན་གང་གསུངས་འདུག་གམ།
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བདྙེན་བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག  

སློབ་ཚན་གཉིས་པ།

བདྙེན་བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག 

སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བདེན་བཞྲིའྲི་ཆྩོས་འཁྩོར་བསྐྩོར་བའྲི་

ཚེ་བཟླས་པ་བཅུ་གཉྲིས་སུ་བཟླས་ཏེ་གསུངས་པ་ཡྲིན།

དང་པྩོ།  བདེན་བཞྲིའྲི་ངྩོ་བྩོ་ལ་བཟླས་པ་ནྲི།  འདྲི་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་འཕགས་

པའྲི་བདེན་པའྩོ།  །འདྲི་ནྲི་ཀུན་འབྱུང་འཕགས་པའྲི་བདེན་པའྩོ།  །འདྲི་ནྲི་

འགྩོག་པ་འཕགས་པའྲི་བདེན་པའྩོ།  །འདྲི་ནྲི་ལམ་འཕགས་པའྲི་བདེན་

པའྩོ།  །ཞེས་སྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  བདེན་བཞྲིའྲི་བྱེད་པ་ལ་བཟླས་པ་ནྲི།  སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པར་བྱ།  

ཀུན་འབྱུང་སང་བར་བྱ།  འགྩོག་པ་མངྩོན་དུ་བྱ།  ལམ་བསྩོམ་པར་བྱ།  ཞེས་

སྩོ༑  ༑

གསུམ་པ།  བྱ་བ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ལ་བཟླས་པ་ནྲི།  སྡུག་བསྔལ་

ཤེས་པར་བྱ་སྟེ་ཤེས་པར་བྱར་མེད།  ཀུན་འབྱུང་སང་བར་བྱ་སྟེ་སང་བར་

བྱར་མེད།  འགྩོག་པ་མངྩོན་དུ་བྱ་སྟེ་མངྩོན་དུ་བྱར་མེད།  ལམ་བསྩོམ་པར་

བྱ་སྟེ་བསྩོམ་པར་བྱར་མེད།  ཅེས་གསུངས་སྩོ།  །
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ནང་ཆོས།

དེ་ཡང་བདེན་པ་བཞྲིའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་དྲུག

བདེན་བཞྲིའྲི་གྲངས་ངེས།

གྩོ་རྲིམ།

ངྩོ་བྩོའྲི་ཁད་པར།

རྣམ་པ་སྒྲུབ་ཚུལ།

སྒ་དྩོན།

དགྩོས་པའྩོ།  །

དང་པྩོ་ནྲི།  
ཐར་འདྩོད་ཀྲི་སྐྱེས་བུས་འཁྩོར་བར་འཇུག་ལྡྩོག་གྲི་

གཙོ་བྩོ་ལ་བདེན་པ་བཞྲིར་གྲངས་ངེས་པ་ཡྲིན་ཏེ།  འཁྩོར་བར་འཇུག་

པའྲི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་དང་དེས་བཅྲིངས་པའྲི་འབས་བུ་སྡུག་བདེན་གཉྲིས་

སུ་ངེས་ལ།  འཁྩོར་བ་ལས་ལྡྩོག་པའྲི་རྒྱུ་ལམ་བདེན་དང་བལ་བའྲི་འབས་

བུ་འགྩོག་བདེན་གཉྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  
གྩོ་རྲིམ་ནྲི།  བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་མདྩོ་སེ་དུ་མར་

བདེན་བཞྲི་སྟྩོན་པའྲི་རྲིམ་པ་གཉྲིས་གསུངས་ཡྩོད།  དེ་ཡང་རྒྱུ་འབས་དྩོན་

གྲི་རྲིམ་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དང་པྩོར་ཀུན་འབྱུང༌།  དེ་ནས་ལམ་བདེན།  

དེ་རེས་སྡུག་བདེན།  དེ་ནས་འགྩོག་བདེན་བསྟན་ལ།  མངྩོན་རྩོགས་སྐྱེ་བའྲི་

རྲིམ་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ན།  དང་པྩོར་སྡུག་བདེན།  དེ་ནས་ཀུན་འབྱུང༌།  དེ་

རེས་འགྩོག་བདེན།  དེ་ནས་ལམ་བདེན་བསྟན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར།  སྐབས་

འདྲིར་ཕྲི་མའྲི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་བཤད་ན།  རྲིམ་པ་དེ་ལྟར་བསྟན་པ་ལ་དགྩོས་

པ་ཡྩོད་དེ།  བདེན་བཞྲིའྲི་བང་དྩོར་ལ་འཇུག་པའྲི་ཚེ།  ཐྩོག་མར་རང་ཅག་

རྣམས་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆྲི་སྩོགས་འཁྩོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་གཟྲིར་བའྲི་ཚུལ་
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ཤེས་པར་བྱས་ནས་སྡུག་བསྔལ་དེ་སྩོང་འདྩོད་ཀྲི་བྩོ་བསྐྱེད་དགྩོས་པས་སྡུག་

བདེན་དུས་དང་པྩོར་བསྟན།  དེ་ནས་སྡུག་བསྔལ་དེ་གང་ལས་བྱུང་སྙམ་ན།  

ཆགས་སྩོགས་ཀྲི་ཉྩོན་མྩོངས་དང་ལས་ཀྲི་ཀུན་འབྱུང་ལས་བྱུང་བར་ཤེས་

ནས་དེ་སྩོང་འདྩོད་ཀྲི་བྩོ་བསྐྱེད་དགྩོས་པས་ཀུན་འབྱུང་དུས་གཉྲིས་པར་

བསྟན།  དེ་རེས་སྡུག་ཀུན་གཉྲིས་སངས་པའྲི་འགྩོག་བདེན་ཐྩོབ་འདྩོད་ཀྲི་

བྩོ་བསྐྱེད་དགྩོས་པས་འགྩོག་བདེན་དུས་གསུམ་པར་བསྟན།  དེ་ནས་ཐར་བ་

དེ་འཐྩོབ་པའྲི་ཐབས་བདག་མེད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྩོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་སྩོགས་

ལམ་བདེན་རང་རྒྱུད་ལ་བསྟེན་དགྩོས་པས་ལམ་བདེན་དུས་བཞྲི་པར་བསྟན་

པའྲི་ཕྲིར་ཏེ།  དེ་ཡང༌།  དཔེར་ན།  དང་པྩོར་ནད་པ་ལྟ་བུ་ནད་ཀྲིས་མནར་

བའྲི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཤེས་དགྩོས།  དེ་ཤེས་ན་དེའྲི་རྒྱུ་སྩོང་འདྩོད་སྐྱེ་ལ།  དེ་

སྐྱེས་ན་ནད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་དེ་དང་བལ་བའྲི་བདེ་བ་ལ་ཐྩོབ་འདྩོད་སྐྱེ་ཞྲིང༌།  

དེའྲི་ཆེད་དུ་སན་བསྟེན་པ་ལ་འཇུག་པ་བཞྲིན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར།

དེས་ན་བདེན་བཞྲི་བསྩོམ་ཚུལ་གྲི་གྩོ་རྲིམ་ཡང་དེ་ལྟར་རྩོ།  །

རྒྱུ་འབས་དྩོན་གྲི་རྲིམ་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ན།  ཉྩོན་མྩོངས་ཕྩོགས་ཀྲི་ཀུན་

འབྱུང་ལས་སྡུག་བདེན་འབྱུང་ལ།  རྣམ་བྱང་ཕྩོགས་ཀྲི་ལམ་བདེན་ལས་

འགྩོག་བདེན་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་རྩོ།  །

གསུམ་པ།  
ངྩོ་བྩོའྲི་ཁད་པར་ནྲི།  འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད་ཀྲིས་

མངྩོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས།  སྡུག་བསྔལ་གྲི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན།  སེམས་ཅན་

སྐྱེ་བ་དང་སྐྱེ་བའྲི་གནས་ཀྲིས་ཀང་རྲིག་པར་བྱའྩོ།  །ཞེས་དང༌།  སེམས་ཅན་

གྲི་འཇྲིག་རེན་གང་ཡྲིན་པ་དང༌།  སྣྩོད་ཀྲི་འཇྲིག་རེན་གང་ཡྲིན་པ།  ལས་



122

ནང་ཆོས།

དང་ཉྩོན་མྩོངས་པའྲི་དབང་གྲིས་སྐྱེས་པ།  ལས་དང་ཉྩོན་མྩོངས་པའྲི་དབང་

གྲིས་བྱུང་བ་འདྲི་དག་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་བདེན་པ་ཞེས་བྱའྩོ།  །ཞེས་དང༌།  

ཀུན་འབྱུང་བའྲི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན།  ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་དེའྲི་དབང་གྲིས་

བྱུང་བའྲི་ལས་སྩོ།  །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྲིན་ལ།  འྩོན་ཀང་འདྲི་དག་གྲི་

མཚན་གཞྲི་ལ་མྲི་མཐུན་པ་ཆེར་མེད་ནའང༌།  མཚན་ཉྲིད་ལ་བཞེད་ཚུལ་

མྲི་འད་བ་མང་ངྩོ་།  །གྩོ་བ་གཙོ་བྩོར་བྱས་ཚེ།  རང་གྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་ཀུན་

འབྱུང་བདེན་པས་ལག་རེས་བཞག་པའྲི་ཟག་བཅས་ཀྲི་དངྩོས་པྩོ་དེ།  སྡུག་

བསྔལ་བདེན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད།  དེ་ལ་ངྩོ་བྩོའྲི་སྩོ་ནས་དབྱེ་ན།  སྡུག་བསྔལ་

གྲི་སྡུག་བསྔལ།  འགྱུར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ།  ཁབ་པ་འདུ་བྱེད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་

དང་གསུམ།  དང་པྩོ་ནྲི།  ལུས་ལ་ཚོར་བ་དག་པྩོས་གཟྲིར་བའྲི་གནད་གཅྩོད་

ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་ལྟ་བུ།  གཉྲིས་པ་ནྲི།  ཟས་བཟང་པྩོའྲི་རྩོ་ལ་སེད་ནས་ཉམས་

སུ་མྩོང་བའྲི་ཚོར་བ་བདེ་བ་ལྟ་བུ།  གསུམ་པ་ནྲི།  ལས་ཉྩོན་གྲིས་ལག་རེས་

བཞག་པའྲི་ཟག་བཅས་ཀྲི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་ལྟ་བུའྩོ།  །

རང་འབས་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་སྐྱེད་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་སུ་གནས་པའྲི་ལས་

ཉྩོན་གང་རུང་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་ཟག་བཅས་ཀྲི་དངྩོས་པྩོ་དེ།  ཀུན་འབྱུང་

བདེན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད།  དེ་ལ་དབྱེ་ན།  ཉྩོན་མྩོངས་པའྲི་ཀུན་འབྱུང་དང༌།  

ལས་ཀྲི་ཀུན་འབྱུང༌།  དེ་ལས་གཞན་པའྲི་ཀུན་འབྱུང་དང་གསུམ།

དང་པྩོ་ལ།  དེར་གྱུར་པའྲི་འདྩོད་ཆགས།  ཁྩོང་ཁྩོ།  ང་རྒྱལ།  མ་རྲིག་པ།  

ཐེ་ཚོམ་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན།  ལྟ་བ་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་ཏེ་ར་བའྲི་ཉྩོན་མྩོངས་

དྲུག་དང༌།  ཁྩོ་བ་དང༌།  ཁྩོན་འཛིན།  འཆབ་པ།  འཚིག་པ་སྩོགས་ཉེ་ཉྩོན་
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ཉྲི་ཤུ།

གཉྲིས་པ་ལ།  དེར་གྱུར་པའྲི་བསྩོད་ནམས་ཀྲི་ལས།  བསྩོད་ནམས་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ལས།  མྲི་གཡྩོ་བའྲི་ལས་དང་གསུམ།  དང་པྩོ་ནྲི།  འདྩོད་པའྲི་

བདེ་འགྲྩོར་འཕེན་བྱེད་ཀྲི་སྩོག་གཅྩོད་སྩོང་བའྲི་ལས་དང་སྦྲིན་པ་བྱྲིན་

པའྲི་ཟག་བཅས་ཀྲི་ལས་ལྟ་བུ།  གཉྲིས་པ་ནྲི།  ངན་འགྲྩོར་འཕེན་བྱེད་

ཀྲི་སྩོག་གཅྩོད་དང་མ་བྱྲིན་ལེན་གྲི་ལས་ལྟ་བུ།  གསུམ་པ་ནྲི།  གཟུགས་

དང་གཟུགས་མེད་ཀྲི་ལྷར་སྐྱེ་བ་འཕེན་བྱེད་ཀྲི་བསམ་གཏན་བཞྲི་དང་

གཟུགས་མེད་བཞྲི་བསྩོམ་པའྲི་ལས་རྣམས་ལྟ་བུའྩོ།  །

གསུམ་པ་ལ།  ཉྩོན་མྩོངས་དང་ལས་ཀྲི་ཀུན་འབྱུང་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་

གྱུར་པའྲི་གཙོ་སེམས་ལྟ་བུའྩོ།  །ཡང་ལས་ཀྲི་ཀུན་འབྱུང་ལ།  དེར་གྱུར་

པའྲི་སྩོ་གསུམ་གྲི་ལས་དང༌།  ལུང་མ་བསྟན་གྲི་ལས་རྣམས་སུ་ཡྩོད།  རང་

འཐྩོབ་བྱེད་ཀྲི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའྲི་སྩོ་སྩོར་རྩོག་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་རང་གྲི་

ངྩོས་སྐལ་གྲི་སང་བྱ་སངས་པའྲི་བལ་བ་དེ།  འགྩོག་བདེན་གྲི་མཚན་ཉྲིད།  

དེ་ལ་སྒས་བརྩོད་རྲིགས་ཀྲིས་དབྱེ་ན།  སྩོ་སྩོར་བརགས་མྲིན་གྲི་འགྩོག་

པའམ་བརར་བཏགས་པའྲི་འགྩོག་པ།  དྩོན་དམ་པའྲི་འགྩོག་པ་དང་གཉྲིས།  

དང་པྩོ་ནྲི།  སྦྩོར་ལམ་རེ་མྩོ་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཁྩོང་ཁྩོས་དགེ་ར་གཅྩོད་པ་སངས་

པའྲི་ཆ་ལྟ་བུ་དང༌།  གཉྲིས་པ་དང་འགྩོག་བདེན་དྩོན་གཅྲིག

རང་གྲི་བལ་འབས་སུ་གྱུར་པའྲི་འགྩོག་བདེན་གྲི་བལ་རྒྱུ་བྱེད་པའྲི་རྲིགས་

སུ་གནས་པའྲི་འཕགས་རྒྱུད་ཀྲི་མཁེན་པ།  ལམ་བདེན་གྲི་མཚན་ཉྲིད།  དེ་

ལ་དངྩོས་བཏགས་མ་ཕེ་བར་དབྱེ་ན།  ཚོགས་ལམ།  སྦྩོར་ལམ།  མཐྩོང་
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ནང་ཆོས།

ལམ།  སྩོམ་ལམ།  མྲི་སྩོབ་ལམ་ཏེ་ལྔ།  ངྩོ་བྩོའྲི་སྩོ་ནས་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་

འཕགས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལམ་བདེན་རྣམས་སུ་དབྱེའྩོ།  །

བཞྲི་པ།  
རྣམ་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ།  བདེན་བཞྲིའྲི་རྣམ་པ་མྲི་རག་

སྩོགས་བཅུ་དྲུག་ནྲི།

u སྡུག་བདེན་གྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་ནྲི།  མྲི་རག་པ།  སྡུག་བསྔལ་བ།  སྟྩོང་པ།  

བདག་མེད་པའྩོ།  །དེ་ཡང༌།  སྡུག་བདེན་གྲི་རྣམ་པ་ལ་ལྩོག་པར་ཞུགས་པ།  

གཙང་བདེ་རག་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་བཞྲིའྲི་གཉེན་པྩོར་མྲི་རག་སྩོགས་བཞྲི་

གསུངས་ཏེ།  དེ་ནྲི།  ཟག་བཅས་ཀྲི་ཕུང་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  མྲི་རག་པ་ཡྲིན་ཏེ།  

རེས་འགའ་སྐྱེ་བའྲི་ཕྲིར།  དེ་ཆྩོས་ཅན།  སྡུག་བསྔལ་བ་ཡྲིན་ཏེ།  ལས་ཉྩོན་

གྲི་གཞན་དབང་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར།  དེ་ཆྩོས་ཅན།  སྟྩོང་བ་ཡྲིན་ཏེ།  གཙང་

བའྲི་བདག་དྩོན་གཞན་གྲིས་སྟྩོང་པའྲི་ཕྲིར།  དེ་ཆྩོས་ཅན།  བདག་མེད་པ་

ཡྲིན་ཏེ།  རང་དབང་བའྲི་བདག་གྲི་ངྩོ་བྩོར་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །

v ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་ནྲི།  རྒྱུ།  ཀུན་འབྱུང༌།  རབ་སྐྱེ།  

རྐེན་ནྩོ།  །དེ་ཡང༌།  ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་ལ་ལྩོག་པར་ཞུགས་པ།  

སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་མེད་དུ་འཛིན་པ་དང༌།  རྒྱུ་གཅྲིག་ཁྩོ་ནས་བྱས་པར་འཛིན་

པ་དང༌།  དབང་ཕྱུག་སྩོགས་ཀྲི་བྩོའྲི་གཡྩོ་བ་སྔྩོན་དུ་བཏང་ནས་བྱས་པར་

འཛིན་པ་དང༌།  རང་བཞྲིན་རག་ལ་གནས་སྐབས་མྲི་རག་པར་འཛིན་པ་

བཞྲིའྲི་གཉེན་པྩོར།  རྒྱུ་སྩོགས་བཞྲི་གསུངས་ཏེ།  དེ་ནྲི།  ཟག་བཅས་ཀྲི་

ལས་དང་ཉྩོན་མྩོངས་ཆྩོས་ཅན།  རྒྱུའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ཏེ།  སྡུག་བསྔལ་གྲི་ར་

བ་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར།  དེ་ཆྩོས་ཅན།  ཀུན་འབྱུང་གྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ཏེ།  རང་
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བདྙེན་བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག  

འབས་སྡུག་བསྔལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྐྱེད་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར།  དེ་ཆྩོས་

ཅན།  རབ་སྐྱེའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ཏེ།  རང་འབས་སྡུག་བསྔལ་དག་ཏུ་སྐྱེད་བྱེད་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར།  དེ་ཆྩོས་ཅན།  རྐེན་གྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ཏེ།  རང་འབས་སྡུག་

བསྔལ་གྲི་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །

w འགྩོག་བདེན་གྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་ནྲི།  འགྩོག་པ།  ཞྲི་བ།  ག་ནྩོམ།  ངེས་

འབྱུང་ངྩོ༌།  །འགྩོག་བདེན་གྲི་རྣམ་པ་ལ་ལྩོག་པར་ཞུགས་པ།  ཐར་པ་ཡེ་

མེད་དུ་འཛིན་པ་དང༌།  ཟག་བཅས་ཀྲི་ཁད་པར་འགའ་ཞྲིག་ཐར་པར་

འཛིན་པ།  ཉྩོན་མྩོངས་ཀྲི་ཁད་པར་འགའ་ཞྲིག་ཐར་པར་འཛིན་པ།  ཉྩོན་

མྩོངས་ལན་ཅྲིག་སངས་ཀང་སར་ལྡྩོག་པར་འཛིན་པ་བཞྲིའྲི་གཉེན་པྩོར་

འགྩོག་པ་སྩོགས་བཞྲི་གསུངས་ཏེ།  དེ་ནྲི།  ལས་ཉྩོན་མ་ལུས་པར་སངས་

པའྲི་བལ་བ་ཆྩོས་ཅན།  འགྩོག་པའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ཏེ།  སྡུག་བསྔལ་འགྩོག་

པའྲི་བལ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར།  དེ་ཆྩོས་ཅན།  ཞྲི་བའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ཏེ།  ཉྩོན་

མྩོངས་ཞྲི་བའྲི་བལ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར།  དེ་ཆྩོས་ཅན།  ག་ནྩོམ་པའྲི་རྣམ་པ་

ཡྲིན་ཏེ།  ཕན་བདེའྲི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའྲི་བལ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར།  དེ་ཆྩོས་

ཅན།  ངེས་འབྱུང་གྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ཏེ།  སྡུག་བསྔལ་སར་མྲི་འབྱུང་བའྲི་བལ་

བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །

x ལམ་བདེན་གྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་ནྲི།  ལམ།  རྲིག་པ།  སྒྲུབ་པ།  ངེས་འབྱྲིན་

ནྩོ༑  ༑དེ་ཡང༌།  ལམ་བདེན་གྲི་རྣམ་པ་ལ་ལྩོག་པར་ཞུགས་པ།  ཐར་ལམ་

ཡེ་མེད་དུ་འཛིན་པ།  བདག་མེད་རྩོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཐར་ལམ་མ་ཡྲིན་

པར་འཛིན་པ།  བསམ་གཏན་གྲི་ཁད་པར་འགའ་ཞྲིག་ཐར་ལམ་དུ་འཛིན་
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པ༑  སྡུག་བསྔལ་གཏན་ཟད་དུ་བྱེད་པའྲི་ལམ་མེད་པར་འཛིན་པ་བཞྲིའྲི་

གཉེན་པྩོར་ལམ་སྩོགས་བཞྲི་གསུངས་ཏེ།  དེ་ནྲི།  བདག་མེད་མངྩོན་སུམ་

དུ་རྩོགས་པའྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་མཐྩོང་ལམ་ཆྩོས་ཅན།  ལམ་གྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་

ཏེ༑  ཐར་པར་བགྲྩོད་པར་བྱེད་པའྲི་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར།  དེ་ཆྩོས་ཅན།  རྲིག་

པའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ཏེ།  ཉྩོན་མྩོངས་ཀྲི་གཉེན་པྩོའྲི་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར།  དེ་

ཆྩོས་ཅན།  སྒྲུབ་པའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ཏེ།  གནས་ལུགས་མངྩོན་སུམ་དུ་རྩོགས་

པའྲི་སྩོ་ནས་ལམ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལྩོག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར།  དེ་

ཆྩོས་ཅན།  ངེས་འབྱྲིན་གྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ཏེ།  སྡུག་བསྔལ་དང་ཉྩོན་མྩོངས་ར་

བ་ནས་ཟད་བྱེད་ཀྲི་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །

ལྔ་པ།  
སྒ་དྩོན་ནྲི།  བཞྲི་པྩོ་དེ་དག་ལ་འཕགས་པའྲི་བདེན་པ་

ཞེས་བརྩོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན།  ཡྩོད་དེ།  དེ་རྣམས་འཕགས་པས་

གཟྲིགས་པ་ལྟར་བདེན་ཞྲིང༌།  བྱྲིས་པ་སྩོ་སྐྱེས་བཟུང་བ་ལྟར་མྲི་བདེན་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའྲི་ཕྲིར་།

དྲུག་པ།  
དགྩོས་པ་ནྲི།  བདེན་བཞྲིའྲི་རྣམ་གཞག་ཤེས་དགྩོས་

པ་ཡྲིན་ཏེ།  ལམ་རྲིམ་ལས།  དེ་ལྟ་ན་བདེན་བཞྲི་ནྲི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ཀུན་

ཏུ་ལན་དུ་མར་གསུངས་ཤྲིང༌།  འཁྩོར་བར་འཇུག་པ་དང་ལྡྩོག་པའྲི་གནད་

རྣམས་བདེ་བར་གཤེགས་པས་བསྡུས་པ་ཡྲིན་པས་རྣམ་གྲྩོལ་བསྒྲུབ་པ་ལ་

ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཞྲིང༌།  ཉམས་ལེན་གྲི་འགག་སྩོམ་ཡང་ཆེ་བས་རྲིམ་པ་དེ་

ལྟར་དུ་སྩོབ་མ་འཁྲིད་དགྩོས་ཏེ།  ཞེས་དང༌།  ཉམས་མགུར་ལས་ཀང༌།  སྡུག་

བདེན་ཉེས་དམྲིགས་བསམ་ལ་མ་འབད་ན།  །ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་ཇྲི་བཞྲིན་
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བདྙེན་བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག  

མྲི་སྐྱེ་ཞྲིང༌།  །ཀུན་འབྱུང་འཁྩོར་བའྲི་འཇུག་རྲིམ་མ་བསམས་ན།  །འཁྩོར་

བའྲི་ར་བ་གཅྩོད་ཚུལ་མྲི་ཤེས་པས།  །སྲིད་ལས་ངེས་འབྱུང་སྐྱྩོ་ཤས་བསྟན་

པ་དང༌།  །འཁྩོར་བར་གང་གྲིས་བཅྲིངས་པ་ཤེས་པ་གཅེས།  །ཞེས་གསུངས་

པའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །
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སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

འཇུག་ལྡློག    འཁློར་བར་འཇུག་པའི་རྒྱུ་འབྲས་དང་འཁློར་བ་ལས་ལྡློག་པའི་

རྒྱུ་འབྲས་སློ།  །

ལུང་མ་བསན།    དགྲེ་སིག་གང་དུ་ཡང་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་ཆློས།

མི་རག་སློགས་བཅུ་དྲུག    སྡུག་བསྔལ་བདྲེན་པའི་ཁྱད་ཆློས་བཞི་སྲེ།  མི་

རག  སྡུག་བསྔལ།  སློང་པ།  བདག་མྲེད་བཞི་དང་།  ཀུན་འབྱུང་བདྲེན་པའི་

ཁྱད་ཆློས་བཞི་སྲེ།  རྒྱུ།  ཀུན་འབྱུང་།  རབ་སྐྲེ།  རྐྲེན་བཞི་དང་།  འགློག་བདྲེན་

གི་ཁྱད་ཆློས་བཞི་སྲེ།  འགློག་པ།  ཞི་བ།  ག་ནློམ།  ངྲེས་འབྱུང་བཞིའློ།  །ལམ་

བདྲེན་གི་ཁྱད་ཆློས་བཞི་སྲེ།  ལམ།  རིག་པ།  སྒྲུབ་པ།  ངྲེས་འབྱིན་བཞི་སྲེ་

བཅུ་དྲུག་གློ  །

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

 བདྲེན་པ་བཞི།  བཟླས་པ་བཅུ་གཉིས།  འཕགས་པའི་བདྲེན་པ།  མི་གཡློ་བའི་

ལས།  སློ་སློར་བརགས་མིན་གི་འགློག་པ།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] སྤིར་བདྲེན་པ་བཞིའི་གློ་རིམ་ཇི་ལྟར་ཡློད་པ་ཕིས།

2] བདྲེན་བཞི་སློ་སློར་ངློས་བཟུང་སྲེ།  སློ་སློའི་ངློ་བློ་དང་མཚན་གཞི་རྲེ་ཕིས།

3] བདྲེན་པ་བཞི་ལ་འཕགས་པའི་བདྲེན་པ་ཞྲེས་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཕིས།

4] བདྲེན་བཞིའི་རྣམ་གཞག་ཤྲེས་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཕིས།
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སྡུག་བདྙེན་འཁྒོར་བའྱི་ཉྙེས་དམྱིགས་བསམ་པ།  

སློབ་ཚན་གསུམ་པ།

སྡུག་བདྙེན་འཁྒོར་བའྱི་ཉྙེས་དམྱིགས་བསམ་པ། 

འཁྩོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་གཉྲིས།  འཁྩོར་བ་སྤྲིའྲི་སྡུག་བསྔལ་

བསམ་པ་དང༌།  སྩོ་སྩོའྲི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པའྩོ།  །དང་པྩོ་ལ་སྡུག་བསྔལ་

བརྒྱད་བསམ་པ་དང་།  སྡུག་བསྔལ་གསུམ་བསམ་པའྩོ།  །

དང་པྒོ།  སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་བསམ་པ། 

u  སྐྱེ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་ལྔ།

j  སྐྱེ་བ་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་པས་སྡུག་བསྔལ་བ་ནྲི།  སེམས་ཅན་དམལ་

བ་པ་རྣམས་དང༌།  མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བའྲི་ཡྲི་དྭགས་རྣམས་དང་

མངལ་ནས་སྐྱེ་བ་རྣམས་དང་སྩོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་སྟེ་སྐྱེ་གནས་བཞྲི་པྩོ་དེ་དག་

ནས་སྐྱེ་བ་ན།  སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཚོར་བ་དག་པྩོ་མང་པྩོ་དང་བཅས་པར་སྐྱེ་

བའྩོ།  །
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k  སྐྱེ་བ་གནས་ངན་ལེན་དང་ལྡན་པས་སྡུག་བསྔལ་བ་ནྲི།  ཁམས་གསུམ་

གྲི་འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ནྲི་ཉྩོན་མྩོངས་པའྲི་ཕྩོགས་དང་མཐུན་པའྲི་གནས་

ངན་ལེན་དང་ལྡན་པས་ལས་སུ་མྲི་རུང་བ་དང་དབང་བསྒྱུར་དུ་རུང་བ་མ་

ཡྲིན་ལ།  ཁམས་གསུམ་གྲི་སེམས་ཅན་གྲི་འདུ་བྱེད་མངྩོན་པར་འགྲུབ་པ་

ནའང་ཉྩོན་མྩོངས་པའྲི་ཕྩོགས་དང་མཐུན་པའྲི་གནས་ངན་ལེན་དང་རེས་

སུ་འབེལ་བ་སྟེ།  མདྩོར་ན་ཉྩོན་མྩོངས་སྐྱེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཕེལ་

བའྲི་ས་བྩོན་རེས་སུ་འབེལ་བས་དགེ་བ་ལ་བཀྩོལ་བཟྩོད་པའྲི་ལས་སུ་རུང་

བ་ཡང་མེད།  ཅྲི་འདྩོད་འདྩོད་དུ་དབང་བསྒྱུར་དུ་ཡང་མྲི་རུང་བའྩོ།  །

l  སྐྱེ་བ་སྡུག་བསྔལ་གྲི་གནས་སུ་གྱུར་པས་སྡུག་བསྔལ་བ་ནྲི།  ཁམས་

གསུམ་དུ་སྐྱེ་བ་བངས་པས་དེ་ལ་བརེན་ནས་རྒ་བ་དང་ན་བ་དང་འཆྲི་བ་

ལ་སྩོགས་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའྩོ།  །

m  སྐྱེ་བ་ཉྩོན་མྩོངས་ཀྲི་གནས་སུ་གྱུར་པས་སྡུག་བསྔལ་བ་ནྲི།  འཁྩོར་བར་

སྐྱེས་པ་ན་ཆགས་པའྲི་ཡུལ་དང་སང་བའྲི་ཡུལ་དང་རྨྩོངས་པར་འགྱུར་

བའྲི་ཡུལ་རྣམས་ལ་དུག་གསུམ་སྐྱེ་ཞྲིང༌།  དེས་ཀང་ལུས་དང་སེམས་རབ་

ཏུ་མ་ཞྲི་ཞྲིང་སྡུག་བསྔལ་ནས་བདེ་བ་ལ་མྲི་གནས་པ་སྟེ།  ཉྩོན་མྩོངས་པས་

སྩོ་སྣ་ཚོགས་ནས་ལུས་དང་སེམས་གདུང་བའྩོ།  །

n  སྐྱེ་བ་མྲི་འདྩོད་བཞྲིན་དུ་འབལ་བའྲི་ཆྩོས་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་སྡུག་བསྔལ་

བ་ནྲི།  སྐྱེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཐའ་འཆྲི་བ་ལས་མ་འདས་ཤྲིང༌།  དེ་ཡང་

མྲི་འདྩོད་ལ།  དེས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་ཁྩོ་ན་མྩོང་བར་བྱེད་པའྩོ།  །དེ་ལྟར་ན་

སྐྱེ་བའྲི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་དང་བཅས་པ་དང་གནས་ངན་ལེན་དང་ལྡན་པར་
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སྡུག་བདྙེན་འཁྒོར་བའྱི་ཉྙེས་དམྱིགས་བསམ་པ།  

སྐྱེ་ཞྲིང༌།  སྐྱེས་པ་དེས་ཀང་ན་རྒ་ལ་སྩོགས་པ་དང་ཉྩོན་མྩོངས་པ་རྣམས་

དང་འཆྲི་བ་འདེན་ལ།  དེ་དག་གྲིས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་བར་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་

སེམས་པར་བྱེད་པའྩོ།  །

v  རྒ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་ལྔ། 

j  གཟུགས་བཟང་པྩོ་ཡྩོངས་སུ་ཉམས་པ་ནྲི།  རྐེད་པ་གཞུ་ལྟར་དུ་གུག་

པ་དང་མགྩོ་སྤྲ་

བའྲི་མེ་ཏྩོག་

ལྟར་དཀར་བ་

དང་དཔྲལ་བ་

དས་གདན་ལྟར་

གཉེར་མས་

ཁེབས་པ་སྩོགས་

ཀྲིས་ལང་ཚོ་ཉམས་ནས་མྲི་སྡུག་པར་འགྱུར་བའྩོ།  །

k  མཐུ་སྟྩོབས་ཡྩོངས་སུ་ཉམས་པ་ནྲི།  འདུག་ན་ས་སྒེ་ཐག་པ་ཆད་པ་

འད་བ་དང་ལངས་ན་ཤྲིང་ར་གནམ་དུ་འདྩོན་པ་འད་བ་དང་སྨྲ་ན་ལྡྲིབ་

ཅྲིང་འགྲྩོ་ན་འབུབ་པ་སྩོགས་བྱེད་པའྩོ།  །

l  དབང་པྩོ་ཡྩོངས་སུ་ཉམས་པ་ནྲི།  མྲིག་ལ་སྩོགས་པས་གཟུགས་ལ་

སྩོགས་པ་གསལ་བར་མྲི་མཐྩོང་བ་དང་བརེད་ངས་ཆེ་བ་ལ་སྩོགས་པས་

དན་པ་ལ་སྩོགས་པའྲི་མཐུ་བྲི་བའྩོ།  །



132

ནང་ཆོས།

m  ཡུལ་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་པ་ཡྩོངས་སུ་ཉམས་པ་ནྲི།  བཟའ་བཏུང་ལ་སྩོགས་

པ་འཇུ་དཀའ་ཞྲིང་གཞན་ཡང་འདྩོད་པའྲི་ཡྩོན་ཏན་རྣམས་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་

པར་མྲི་ནུས་པའྩོ།  །

n  ཚེ་ཡྩོངས་སུ་ཉམས་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་ནྲི།  ཚེ་ཕལ་ཆེར་ཟད་པས་མྱུར་

དུ་འཆྲི་བ་ལ་ཕྩོགས་པ་སྟེ།  དེ་རྣམས་ཡང་དང་ཡང་དུ་སེམས་པའྩོ།  །

w  ན་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་ཡང་ལྔ།

j  ལུས་ཀྲི་

རང་བཞྲིན་

འགྱུར་བ་

ནྲི༑  ལུས་ཀྲི་

ཤ་ཞུ་པགས་

པ་བསྐམས་པ་

སྩོགས་སྩོ།  །

k  སྡུག་བསྔལ་དང་ཡྲིད་མྲི་བདེ་བ་འཕེལ་ཞྲིང༌།  དེ་ལ་ཤས་ཆེར་གནས་

པ་ནྲི།  ལུས་ཀྲི་ཆུ་ལ་སྩོགས་པའྲི་ཁམས་རྣམས་ཆ་མྲི་མཉམ་པར་ཤས་ཆེ་

ཆུང་དུ་འཁྲུགས་པས་ལུས་ལ་གདུང་བ་བསྐྱེད་ཅྲིང་དེས་སེམས་ལ་མྲི་བདེ་

བ་བསྐྱེད་པས་ཉྲིན་མཚན་འདའ་དགྩོས་པའྩོ །  །

l  ཡུལ་གྲི་ལྩོངས་སྤྩོད་ཡྲིད་དུ་འྩོང་བ་མྲི་འདྩོད་པ་ནྲི།  ཡྲིད་དུ་འྩོང་བའྲི་

ཡུལ་རྣམས་ལ་ནད་ལ་གནྩོད་ཟེར་ནས་འདྩོད་བཞྲིན་དུ་སྤྩོད་དབང་མེད་
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སྡུག་བདྙེན་འཁྒོར་བའྱི་ཉྙེས་དམྱིགས་བསམ་པ།  

པ་སྟེ།  དེ་བཞྲིན་དུ་སྤྩོད་ལམ་ཡང་གང་འདྩོད་པ་རྣམས་བྱར་མེད་པའྩོ།  །

m  ཡུལ་གྲི་ལྩོངས་སྤྩོད་ཡྲིད་དུ་མྲི་འྩོང་བ་ལ།  མྲི་འདྩོད་བཞྲིན་དུ་སྤྩོད་

དགྩོས་པ་ནྲི།  སན་དང་བཟའ་བཏུང་སྩོགས་ཡྲི་གར་མྲི་འྩོང་བ་ནན་གྲིས་

སྤད་དགྩོས་ཤྲིང༌།  དེ་བཞྲིན་དུ་མེས་བསེག་པ་དང་མཚོན་གྲིས་འབུགས་

པ་སྩོགས་ཀྲི་དཔད་རྩུབ་པྩོ་རྣམས་བསྟེན་དགྩོས་པའྩོ།  །

n  སྩོག་གྲི་དབང་པྩོ་དང་འབལ་བར་འགྱུར་བ་ནྲི།  ནད་གསྩོ་མྲི་ཐུབ་པར་

མཐྩོང་ནས་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་པ་སྟེ།  དེ་རྣམས་ལ་ཞྲིབ་ཏུ་སེམས་པའྩོ།  །

x  འཆྲི་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་ཡང་ལྔ།

j  ལྩོངས་སྤྩོད་སྡུག་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་འབལ་བ་དང༌།

k  ར་འཇྲིང་སྡུག་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་འབལ་བ་དང༌།

l  འཁྩོར་སྡུག་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་འབལ་བ་དང༌།

m  ལུས་སྡུག་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་འབལ་བ་དང༌།

n  འཆྲི་བའྲི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཡྲིད་མྲི་བདེ་དག་པྩོ་མྩོང་བ་སྟེ།

དེ་རྣམས་ལ་ཡྲིད་སྐྱྩོ་བར་མ་གྱུར་གྲི་བར་དུ་ཡང་དང་ཡང་སེམས་པའྩོ།  །

སྔ་མ་བཞྲི་སྡུག་བསྔལ་དུ་འགྲྩོ་ཚུལ་ནྲི།  ཕུན་ཚོགས་བཞྲི་པྩོ་དེ་དག་དང་

འབལ་བར་མཐྩོང་ནས་སྡུག་བསྔལ་བའྩོ།  །

y  མྲི་སྡུག་པ་དང་ཕད་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་ཡང་ལྔ།

j  དགྲ་ལྟ་བུ་དང་ཕད་པ་ཙམ་གྲིས་སྡུག་བསྔལ་དང་ཡྲིད་མྲི་བདེ་བ་
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ནང་ཆོས།

སྐྱེ་བ་དང༌།  k  དེས་ཆད་པས་གཅྩོད་པའྲི་འཇྲིགས་པའྲི་གནས་སུ་གྱུར་པ་

དང༌།  l  ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མེད་པ་སྟེ་གཏམ་ངན་པས་འཇྲིགས་པ་དང༌།  

m  ཉམ་ང་བཞྲིན་དུ་འཆྲི་བས་འཇྲིགས་པ་དང༌།  n  ཆྩོས་ལས་འགལ་

བས་ཤྲི་བའྲི་འྩོག་ཏུ་ངན་འགྲྩོར་སྩོང་གྲིས་དྩོགས་ནས་འཇྲིགས་པ་སྟེ།  དེ་

དག་ལ་སེམས་པའྩོ།  །

z  སྡུག་པ་དང་བལ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་ཡང་ལྔ།

j  ཆེས་ཕངས་པའྲི་གཉེན་ལ་སྩོགས་པ་དང་བལ་བ་ན་དེས་སེམས་ལ་མ་

ངན་སྐྱེ་བ་དང༌།  k  ངག་ཏུ་སྨྲེ་སྔགས་འདྩོན་པ་དང༌།  l  ལུས་ལ་

གནྩོད་པ་བསྐྱེད་པ་དང༌།  m  ཡུལ་དེའྲི་ཡྩོན་ཏན་དན་ཞྲིང་འདྩོད་པས་

ཡྲིད་གདུང་བ་དང༌།  n  དེའྲི་ལྩོངས་སྤྩོད་མ་ཚང་བ་སྟེ་དེ་རྣམས་ལ་

སེམས་པའྩོ།  །

{  འདྩོད་པ་བཙལ་ཏེ་མ་རེད་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་ཡང་ལྔ།

སྡུག་པ་དང་བལ་བ་དང་འདའྩོ།  །འདྩོད་པ་བཙལ་ཏེ་མ་རེད་པ་ནྲི་སྩོ་ནམ་

བྱས་ཀང་སྟྩོན་ཐྩོག་མ་གྲུབ་པ་དང༌།  ཚོང་བྱས་ཀང་ཁེ་སྩོགས་མ་ཐྩོན་པ་

སྩོགས་ཏེ།  གང་ལ་རེ་བ་དེ་འབད་ནས་བཙལ་ཀང་མ་རེད་པས་ཡྲིད་ཆད་

པའྲི་སྡུག་བསྔལ་ལྩོ།  །

|  མདྩོར་ན་ཉེ་བར་ལེན་པའྲི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་སྡུག་བསྔལ་ཞེས་གསུངས་པའྲི་

དྩོན་བསམ་པ་ལ་ཡང་ལྔ།

j  མངྩོན་པར་འགྲུབ་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་སྣྩོད་དང༌།
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སྡུག་བདྙེན་འཁྒོར་བའྱི་ཉྙེས་དམྱིགས་བསམ་པ།  

k  མངྩོན་པར་གྲུབ་པ་ལ་བརེན་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་སྣྩོད་དང༌།

l  སྡུག་བསྔལ་གྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་སྣྩོད་དང༌།

m  འགྱུར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་སྣྩོད་དང༌།

n  འདུ་བྱེད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར་པ་སྟེ།

དེ་དག་ལ་ཡང་ཡང་སེམས་པའྩོ།  །

དེ་ལ་དང་པྩོ་ནྲི།  ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པྩོ་འདྲི་བངས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེ་བ་

ཕྲི་མ་ཕན་ཆད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་འདེན་པའྩོ།  །

གཉྲིས་པ་ནྲི།  ཕུང་པྩོ་གྲུབ་ཟྲིན་པ་ལ་བརེན་པའྲི་ན་རྒ་ལ་སྩོགས་པའྲི་རེན་

དུ་གྱུར་པའྩོ།  །

གསུམ་པ་དང་བཞྲི་པ་ནྲི།  སྡུག་བསྔལ་གཉྲིས་པྩོ་དེའྲི་གནས་ངན་ལེན་

རེས་སུ་འབེལ་བས་དེ་གཉྲིས་བསྐྱེད་པའྩོ།  །

ལྔ་པ་ནྲི།  ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པྩོ་གྲུབ་ཙམ་གྲིས་འདུ་བྱེད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་

རང་བཞྲིན་དུ་སྐྱེ་སྟེ།  ལས་དང་ཉྩོན་མྩོངས་པ་སྔ་མའྲི་གཞན་གྲི་དབང་

དུ་གྱུར་པའྲི་འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་འདུ་བྱེད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རྩོ༑  ༑འདྲི་ཞྲིབ་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྲི་སྐབས་སུ་བཤད་པར་བྱའྩོ།  །

ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པྩོའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་འཁྩོར་བ་ལ་སྐྱྩོ་བ་རྣལ་མ་ཞྲིག་མ་

སྐྱེས་ན་ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གྲི་བྩོ་རྣལ་མ་སྐྱེ་ས་མེད་ཅྲིང༌།  སེམས་ཅན་

འཁྩོར་བར་འཁམས་པ་ལ་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པྩོ་ཡང་སྐྱེ་ཐབས་མེད་པས་ཐེག་

པ་ཆེ་ཆུང་གང་དུ་འཇུག་ཀང་བསམ་པ་འདྲི་ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེའྩོ།  །དེ་སྐྱེ་བ་
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ནང་ཆོས།

ཡང་དྲི་མ་མེད་པའྲི་གསུང་རབ་དང་དགྩོངས་འགྲེལ་ཚད་ལྡན་གྲི་རེས་སུ་

འབངས་ནས་གྩོ་བ་རྣམ་དག་བཙལ་ཏེ།  དེ་ནས་རྲིང་དུ་སྩོ་སྩོར་རྩོག་པའྲི་

དཔད་སྩོམ་གྲིས་བྩོའྲི་འགྱུར་བ་དག་པྩོ་འདྩོན་དགྩོས་པས།  བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲིས་སྡུག་བདེན་འཁྩོར་བའྲི་ཉེས་དམྲིགས་ཤེས་པ་ལ་སྡུག་བསྔལ་

བརྒྱད་གསུངས་པའྲི་དགྩོངས་པ་འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད་ཀྲིས་ལེགས་པར་

གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནྩོ།  །

དགེ་བཤེས་པྩོ་ཏྩོ་བའྲི་ཞལ་ནས།  རྲིགས་དྲུག་གང་དུ་སྐྱེས་ཕན་ཆད་ན་ཚ་

དང་འཆྲི་བ་ལ་སྩོགས་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་ནྲི་ན་རྒྱུ་ཞྲིག་ན་བ་ཡྲིན།  

འཆྲི་རྒྱུ་ཞྲིག་འཆྲི་བ་ཡྲིན་གྲི།  དེ་ལ་མྲི་འྩོས་པ་ཞྲིག་གྩོ་བུར་དུ་བྱུང་བ་མྲིན་

འཁྩོར་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་དམ་རང་བཞྲིན་ཡྲིན།  འཁྩོར་བར་གནས་རྲིང་ལ་

དེ་ལས་མ་འདས།  རང་ཅག་དེ་ལ་ཡྲིད་འབྱུང་ན་སྐྱེ་བ་སྩོང་དགྩོས།  དེ་

ལ་རྒྱུ་སྩོང་དགྩོས་གསུང་བ་ལྟར་སྔར་བཤད་པའྲི་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆྲི་སྩོགས་ཀྲི་

སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་དེ་ལྟར་དུ་བསམ་མྩོ།  །

གཉྱིས་པ།  སྡུག་བསྔལ་གསུམ་བསམ་པ། 

འགྱུར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ནྲི།  དཔེར་ན།  ཕྩོལ་མྲིག་གམ་འབས་ཤྲིན་ཏུ་ཚ་

བ་དེ་ལ་ཆུ་བསྲིལ་བ་བཏབ་ན་བདེ་བར་སྣང་བ་ལྟ་བུ་ནྲི།  འཁྩོར་བ་པ་རྣམས་ཀྲི་

ཚོར་བ་བདེ་བ་སྟེ།  འདྲི་ནྲི་ནམ་ཞྲིག་པ་ན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་པས་འགྱུར་

བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ལྩོ།  །དེ་ཡང་ཚོར་བ་དེ་ཁྩོ་ན་མ་ཡྲིན་གྲི།  དེ་དང་མཚུངས་

པར་ལྡན་པའྲི་སེམས་སེམས་བྱུང་གཞན་རྣམས་དང༌།  གང་ལ་དམྲིགས་ནས་

སྐྱེ་བའྲི་ཡུལ་ཟག་བཅས་རྣམས་ཀང་འགྱུར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ལྩོ།  །



137

སྡུག་བདྙེན་འཁྒོར་བའྱི་ཉྙེས་དམྱིགས་བསམ་པ།  

སྒ་བཤད་ནྲི།  དེ་ནྲི་འཁྩོར་བའྲི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའམ་འཇུག་

པར་བྱེད་པས་ན་ཁབ་པ་དང་།  སྡུག་བསྔལ་སྔ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་རེན་བྱེད་པ་

དང་།  མ་འྩོངས་པ་ན་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའྲི་ཆ་ནས་

འདུ་བྱེད་ཟེར།  གང་ལྟར།  རེག་པ་དེ་གཉྲིས་ཀ་དང་མ་ཕད་པའྲི་དུས་ཀྲི་

འབས་ཚ་བ་ལྟ་བུ་ནྲི།  ཟག་པ་དང་བཅས་པའྲི་ཚོར་བ་བཏང་སྙྩོམས་ཏེ།  

གནས་ངན་ལེན་རེས་སུ་འབེལ་བས་འདུ་བྱེད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་ལྩོ།  །འདྲི་

ཡང་ཚོར་བ་གཅྲིག་པུ་ལ་མྲི་བྱ་བ་ནྲི་སྔར་ལྟར་རྩོ།  །འདྲི་ནྲི་ལས་དང་

ཉྩོན་མྩོངས་པ་སྔ་མའྲི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ཅྲིང༌།  སྡུག་བསྔལ་དང་ཉྩོན་

མྩོངས་པ་ཕྲི་མ་རྣམས་སྐྱེ་བའྲི་ས་བྩོན་དང་རེས་སུ་འབེལ་བས་ན་ཀུན་ཏུ་

སྡུག་བསྔལ་གྲི་སྡུག་བསྔལ་ནྲི།  འབས་ཚ་བས་གདུངས་པ་དེ་ཚྭ་ཆུ་ལ་

སྩོགས་པའྲི་འགྱུར་བྱེད་ཀྲི་རེག་པ་དང་ཕད་པ་ན་ཆེས་སྡུག་བསྔལ་བ་བཞྲིན་

དུ༑  ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ།  ནམ་སྐྱེས་པ་ཙམ་ནས་ལུས་སེམས་

གདུང་བར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་སྡུག་བསྔལ་གྲི་སྡུག་བསྔལ་ཏེ།  མཁལ་མའྲི་ཟུག་

གཟེར་བཞྲིན་ནྩོ།  །དེ་ཡང་ཚོར་བ་གཅྲིག་པུ་མྲིན་པ་ནྲི་སྔར་ལྟར་རྩོ།  །

ཁབ་པ་འདུ་བྱེད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་ནྲི།  སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་

ཅྲིང་སྡུག་བསྔལ་གཞན་གཉྲིས་ཀྲི་ར་བ་བྱེད་པའྲི་འཁྩོར་བས་བསྡུས་པའྲི་

ཚོར་སྩོགས་ཀྲི་ཕུང་པྩོ་ལ་ཟེར།
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ནང་ཆོས།

འགྲྩོ་བའྲི་གནས་ངན་ལེན་དང་ལྡན་པའྩོ།  །དེ་ལྟར་ཚོར་བ་བདེ་བ་སྐྱེས་

པ་ན་ཆགས་པ་རྒྱས་པ་དང༌།  སྡུག་བསྔལ་སྐྱེས་པ་ན་ཁྩོང་ཁྩོ་འཕེལ་བ་

དང༌།  བདེ་སྡུག་གང་ཡང་མྲིན་པའྲི་གནས་ངན་ལེན་དུ་གཏྩོགས་པའྲི་

ལུས་ལ་མྲི་རག་པ་ལ་རག་པ་སྩོགས་སུ་འཛིན་པས་གཏྲི་མུག་རྒྱས་པར་

འགྱུར་རྩོ།  །དེ་ལ་འདྩོད་ཆགས་ཀྲིས་ནྲི་ཕྲི་མར་འགྲྩོ་བ་ལྔར་སྐྱེ་བ་ལ་

སྩོགས་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་ལ།  ཞེ་སང་གྲིས་ནྲི་འདྲིར་མ་ངན་སྩོགས་

དང་ཕྲི་མར་ངན་འགྲྩོའྲི་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་ཅྲིང༌།  གཏྲི་མུག་གྲིས་ནྲི་དེ་

གཉྲིས་ཀྲིས་བསྐྱེད་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་གཉྲིས་ཀ་མྲི་གཏྩོང་བའྲི་ཕྲིར་ཞུགས་

པའྩོ།  །དེས་ན་ཚོར་བ་བདེ་བ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དུ་བལྟས་ལ་འདྩོད་ཆགས་

དགག  ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཕུང་པྩོ་འདྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུའྲི་ཚོགས་པ་

ཡྲིན་པས་དེ་ལས་ཟུག་རྔུ་ལྟར་བྱུང་བར་བསམས་ལ་ཞེ་སང་དགག  ཚོར་

བ་བཏང་སྙྩོམས་ལ་ནྲི་མྲི་རག་པ་དང་ཟད་ཅྲིང་འགྩོག་པའྲི་རང་བཞྲིན་

ཅན་དུ་བལྟས་ལ་གཏྲི་མུག་དགག་སྟེ།  ཚོར་བ་གསུམ་དུག་གསུམ་གྲི་རྒྱུར་

མྲི་གཏྩོང་བའྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  སྩོ་སྩོའྲི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་འགྲྩོ་བ་རྲིགས་དྲུག་གྲི་སྡུག་

བསྔལ་བསམ་ཚུལ་དྲུག་ཡྩོད་པ་ལས།

མྲི་ཡྲི་སྡུག་བསྔལ་ནྲི།  བཀྲེས་ཤྲིང་སྐྩོམ་པ་དང་ཚ་གྲང་གྲི་རེག་པ་ཡྲིད་

དུ་མྲི་འྩོང་བ་དང་།  འཚོ་ཐབས་འཚོལ་བ་དང་།  ངལ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་

དང་གཞན་ཡང་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆྲི་སྩོགས་བདུན་ནྲི་སྔར་བཤད་པས་ཤེས་པར་

བྱ་ཞྲིང་།  གཞན་ལྔ་ནྲི།  འཛིན་རྲིམ་བཅུ་པའྲི་སྩོབ་ཚན་བཤེས་སྤྲྲིངས་སུ་
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སྡུག་བདྙེན་འཁྒོར་བའྱི་ཉྙེས་དམྱིགས་བསམ་པ།  

འཆད་པར་འགྱུར་ལ།  

དེ་ལྟར་རྲིགས་ལྔའམ་དྲུག་གྲི་འགྲྩོ་བ་རྣམས་ཀྲི་སྤྲི་དང་སྩོ་སྩོའྲི་སྡུག་

བསྔལ་བསམས་ནས།  འཁྩོར་བ་ལས་ཡྲིད་འབྱུང་བར་བྱས་ཏེ་མྲི་ཚེ་དྩོན་

དང་ལྡན་པ་ཞྲིག་བྱ་དགྩོས་སྩོ།  །
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ནང་ཆོས།

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

ཁམས་གསུམ།   འདློད་ཁམས།  གཟུགས་ཁམས།  གཟུགས་མྲེད་ཁམས་ཏྲེ་

གསུམ།

གནས་ངན་ལྲེན།   སྐྲེ་གནས་མི་ལྲེགས་པར་སྐྲེ་བ་སྲེ།  ད་ལྟ་སྡུག་བསྔལ་བར་

བྱྲེད་པའི་གཞི་ཡིན་པས་ན་གནས་དང་སར་སྡུག་བསྔལ་ཕི་མ་འདྲྲེན་པས་ན་ངན་

ལྲེན།

དུག་གསུམ།    འདློད་ཆགས་དང༌།  ཞྲེ་སང༌།  གཏི་མུག་བཅས་ཉློན་མློངས་

གསུམ།

སྤྲ་བའི་མྲེ་ཏློག    ལློ་མང་སྐྲེ་བའི་རྩྭ་ལྡུམ་ཞིག་གི་མིང་།

དཔྲལ་བ།   མིའི་ངློ་གདློང་གི་ཐློད་པའི་སྐྲ་མཚམས་ནས་སིན་མའི་བར་

གི་མིང་།

དྲས་གདན།    ཀློ་བ་སློགས་འབྲྲེག་གཅློད་བྱྲེད་སའི་འློག་གདན།

སློ་ནམ།   ཞིང་ལས་སམ་ངལ་རློལ་གི་དློན།

རྣལ་མ།   ཡང་དག་པ་དང་བདྲེན་པའི་དློན།

པློ་ཏློ་བ།   མཚན་རིན་ཆྲེན་གསལ།  འབྲློམ་སློན་གི་དངློས་སློབ་སྤྲུལ་

པའི་སྐུ་མཆྲེད་གསུམ་དུ་གགས་པའི་ཡ་གལ།  པློ་ཏློ་དགློན་པ་བཏབ་པས་དགྲེ་

བཤྲེས་པློ་ཏློ་བ་ཞྲེས་གགས།

[ཁ]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་གང་དག་ཡིན།  དྲེ་དག་རྲེ་རྲེ་ལ་ནང་གསྲེས་ག་ཚོད་རྲེ་ཡློད་

པ་སློ་སློར་ཕིས།

2] སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གང་དག་ཡིན།  དྲེ་དག་གི་མཚན་གཞི་རྲེ་ཕིས།

3] མི་ཡི་སྡུག་བསྔལ་མདློར་བསྡུས་རྲེ་ཕིས།
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སྡུག་བདྙེན་འཁྒོར་བའྱི་ཉྙེས་དམྱིགས་བསམ་པ།  

སློབ་ཚན་བཞི་པ།

ཉན་རང་དང་བྱང་སྙེམས་ཀྱི་ཐྙེག་པའྱི་ཁྱད་པར། 

ཐེག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི།  འདྲིས་བཏེགས་ནས་རང་འབས་ལ་འཇྩོག་པར་

བྱེད་པ་སྟེ་ལམ་ལ་གཙོ་བྩོར་བརྩོད་མྩོད།  འདྲིས་འདེགས་པ་ལམ་གྲི་ཐེག་

པ་དང་།  འདྲིར་འདེགས་པ་འབས་བུའྲི་ཐེག་པ་ཞེས་རྣམ་གྲངས་གཉྲིས་སུ་

ཡང་གསུངས་སྩོ།  །

ཐེག་པ་ལ་དབྱེ་ན། དང་པྩོ།  
འཇྲིག་རེན་པའྲི་ཐེག་པ་ལ།  ལྷ་

དང་མྲིའྲི་ཐེག་པ་དང་།  ཚངས་པའྲི་ཐེག་པ་སྟེ་མཐྩོ་རྲིས་ཀྲི་ཐེག་པ་གཉྲིས་

དང་། གཉྲིས་པ།  
འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་ཐེག་པ་ལ།  ཉན་

རང་བྱང་སེམས་ཀྲི་ཐེག་པ་གསུམ་སྟེ་ལྔ་ཡྩོད་པ་ལས།

u ལྷ་མྲིའྲི་ཐེག་པ་ནྲི།  རྒྱུ་འབས་ལ་ཡྲིད་ཆེས་པ་ཡང་དག་པའྲི་ལྟ་བ་ལ་

བརེན་ནས་དགེ་བཅུ་སྤྩོད་པས་ལྷ་དང་མྲིའྲི་སྐྱེ་བ་དང་བདེ་བ་འགྲུབ་པར་

བྱེད་པའྩོ།  །

v ཚངས་པའྲི་ཐེག་པ་ནྲི།  བསམ་གཏན་ལ་བརེན་ནས་ཚད་མེད་བཞྲི་

བསྩོམ་པས་ཚངས་པའྲི་འཇྲིག་རེན་དུ་སྐྱེ་བ་སྩོགས་ཁམས་གྩོང་མ་བསམ་
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ནང་ཆོས།

གཟུགས་ཀྲི་འབས་བུ་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའྩོ།  །དེ་དག་ནྲི་གནས་སྐབས་

མངྩོན་མཐྩོའྲི་རེན་བསྒྲུབ་པ་ཙམ་ལས་གཏན་དུ་ཐར་པའྲི་གནས་མ་ཡྲིན་

པས་འཇྲིག་རེན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་འདས་པའྲི་ལམ་གྲི་རེན་ཙམ་ཡྲིན་ནྩོ།  །

འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་ཐེག་པ་ལ།  ཉན་རང་བྱང་སེམས་ཀྲི་ཐེག་པ་

གསུམ་ལས།  w དེ་ལ་ཉན་ཐྩོས་ཀྲི་ཐེག་པ་པའྲི་གང་ཟག་ནྲི།  འཁྩོར་བའྲི་

སྐྱྩོན་དང་མང་འདས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་གཞན་ལས་ཐྩོས་པའྲི་སྩོ་ནས་འཁྩོར་བ་

ལ་ཡྲིད་ཕྱུངས་ཤྲིང་གཞན་དྩོན་ལ་མྲི་སྤྲྩོ་བ་རང་ཉྲིད་གཅྲིག་པུ་ཞྲི་བའྲི་གྩོ་

འཕང་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་གཞྩོལ་བས་རྲིགས་དང་མྩོས་པ་རྒྱ་ཆུང་བ་

ཡྲིན་ལ།  དེའྲི་ལམ་ལ་དེ་དག་གྲི་ཐེག་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ།  དེ་ཡང་གཞྲི་ཚུལ་

ཁྲིམས་ལ་གནས་ནས་ཐྩོས་བསམ་བསྩོམ་པའྲི་ཤེས་རབ་ལ་སྦྩོར་བར་བྱེད་

པ་སྟེ།  འདྩོད་པ་ཆུང་ཞྲིང་ཆྩོག་ཤེས་པ་མ་ཆགས་འཕགས་པའྲི་རྲིགས་ལ་

གནས་པ་དེས་ལུས་འདུ་འཛི་དང་སེམས་རྣམ་རྩོག་ལས་བསྲིང་བ་གཉྲིས་

དང་ལྡན་པར་ལམ་བསྩོམ་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ།  དེ་ཡང་ཐྩོག་མར་འདྩོད་

ཆགས་ཤས་ཆེ་ན་མྲི་སྡུག་པ་དང་།  རྣམ་རྩོག་ཤས་ཆེ་ན་དབུགས་འབྱྲིན་

རྔུབ་ལ་སེམས་འཛིན་པ་ཙམ་གྲི་སྤྩོད་པ་རྣམ་སྦྩོང་གྲི་དམྲིགས་པ་སྔྩོན་

དུ་བཏང་ནས་ཞྲི་གནས་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་ན།  དན་པ་ཉེར་བཞག་བཞྲི་

བསྩོམ་པར་བྱེད་དེ།  ལུས་ལ་སྩོགས་པའྲི་དངྩོས་པྩོ་འདྲི་དག་ལ་གང་ཟག་

གྲི་བདག་གྲི་ངྩོ་བྩོ་མེད་པ།  ཆྩོས་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གྲི་བདག་དེས་

སྟྩོང་པ།  མྲི་རག་པ་སྡུག་བསྔལ་བའྲི་རྣམ་པར་ཡྲིད་ལ་བྱས་པས་གྩོང་ནས་

གྩོང་དུ་ཡང་དག་པར་སྩོང་བ་བཞྲི་སྩོགས་འབྱུང་སྟེ་ཚོགས་སྦྩོར་གྲི་ལམ་

བགྲྩོད་ནས།  མཐྩོང་ལམ་དུ་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་པ་གཙོ་བྩོར་གྱུར་
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ཉན་རང་དང་བྱང་སྙེམས་ཀྱི་ཐྙེག་པའྱི་ཁྱད་པར།  

པའྲི་བདེན་བཞྲིའྲི་དྩོན་མངྩོན་སུམ་དུ་མཐྩོང་ལ།  སྩོམ་ལམ་ས་དགུས་ཉྩོན་

མྩོངས་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་སངས་ནས་ཁམས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་སྦྩོར་བའྲི་ཉྩོན་

མྩོངས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པས་འཁྩོར་བ་ལས་གཏན་དུ་ལྡྩོག་པར་བྱེད་

པ་སྟེ།  མདྩོར་ན་ལམ་ལྔར་རང་ལམ་གྲི་བྱང་ཕྩོགས་སྩོ་བདུན་བསྩོམ་པས་

གནས་སྐབས་སུ་རྒྱུན་ཞུགས་སྩོགས་གསུམ་གྲི་འབས་བུ་དང་།  མཐར་ཐུག་

འབས་བུ་དགྲ་བཅྩོམ་པའྲི་གྩོ་འཕང་མངྩོན་དུ་བྱེད་པའྩོ།  །

x རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐེག་པ་ནྲི།  སྔྩོན་གྩོམས་པའྲི་སྟྩོབས་ལས་སྲིད་པ་

ཐ་མ་པར་གྱུར་པ་ན་འཁྩོར་འདས་ཀྲི་སྐྱྩོན་ཡྩོན་གཞན་གྲིས་བསྟན་པ་ལ་མྲི་

ལྟྩོས་པར་རང་ཉྲིད་འཁྩོར་བ་ལས་ཡྲིད་ཕྱུངས་ཏེ།  དུར་ཁྩོད་སྩོགས་སུ་སྩོང་

ནས་ཤྲི་བའྲི་རུས་གྩོང་མཐྩོང་བ་ལྟ་བུ་ལ་འདྲི་ནྲི་རྒ་ཤྲི་ཞེས་བྱ་སྟེ།  འདྲིའྲི་

རྒྱུ་ནྲི་སྐྱེ་བའྩོ་ཞེས་སྩོགས་རེན་འབེལ་ལུགས་འབྱུང་ལྡྩོག་གྲི་ཚུལ་རང་གྲིས་

ཁྩོང་དུ་ཆུད་པར་བྱས་ནས་བདེན་བཞྲིའྲི་ཆྩོས་ཉྲིད་རྩོགས་ཤྲིང་།  གང་ཟག་

རང་རྐ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡྩོད་ཀྲིས་སྟྩོང་བའྲི་བདག་མེད་དང་།  གཟུང་འཛིན་

རས་གཞན་གྲིས་སྟྩོང་པའྲི་བདག་མེད་རྩོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དང་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་གྲིས་ཁམས་གསུམ་གྲི་ཀུན་ཏུ་སྦྩོར་བ་རྣམས་སང་བར་བྱས་ཏེ།  འདུ་

འཛི་ལ་མྲི་དགའ་བས་སྒ་མེད་ལུས་ཀྲིས་ཆྩོས་སྟྩོན་ཞྲིང་རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་

འགེད་པ་རང་རྒྱལ་དགྲ་བཅྩོམ་པའྲི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བྱེད་པའྩོ།  །

y བྱང་སེམས་ཀྲི་ཐེག་པ་བ་ནྲི།  རྲིགས་ཀྲི་སྟྩོབས་ལས་བསམ་པ་དང་

མྩོས་པ་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་གང་ཟག་གང་ཞྲིག  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དྩོན་

དུ་བ་མེད་རྩོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་ནས།  བསྐལ་པ་གྲངས་
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ནང་ཆོས།

མེད་པར་རྩོགས་སྲིན་སྦང་བ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་འཇུག་པར་འདྩོད་པ་དེས།  

ཉམས་སུ་བང་བར་བྱ་བའྲི་ལམ་གྲི་ཐེག་པ་ནྲི།  བདག་མེད་གཉྲིས་ཀ་

ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་རྩོགས་པའྲི་ཟབ་པ་དང་།  ས་དང་ལམ་དང་ཕར་

ཕྲིན་སྩོགས་ཚད་མེད་པའྲི་སྤྩོད་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའྲི་རྒྱ་ཆེ་བ་སྟེ་དེ་ལྟར་

ཟབ་པའྲི་ཤེས་རབ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ཐབས་མཁས་ཟུང་དུ་འཇུག་པར་

བསྒྲུབ་ནས།  སྲིད་ཞྲི་ལ་སྐྱྩོན་ཡྩོན་དུ་མྲི་རྩོག་པར་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་ཤེས་

པའྲི་སྩོ་ནས་འབས་བུ་མྲི་གནས་པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པར་ངེས་པར་

འབྱུང་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པས་ལམ་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་འཇུག་པ་

ཡྲིན་ནྩོ།  །

བྱང་སེམས་ཀྲི་ཐེག་པ་དེ་ནྲི།  ཉན་རང་གྲི་ཐེག་པ་ལས་དམྲིགས་པ་ཆེ་བ་

སྩོགས་ཆེན་པྩོ་བདུན་གྲིས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྟེ།

j  དམྲིགས་པ་ཆེན་པྩོ།  རྩོད་བྱེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་པའྲི་སེ་སྣྩོད་ཚད་མེད་

པ་དང་།  བརྩོད་བྱ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་དྩོན་མཐའ་དག་ལ་དམྲིགས་

ནས་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་པ་དང་།

k  སྒྲུབ་པ་ཆེན་པྩོ།  རང་དང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དྩོན་

གཉྲིས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དང་།

l  ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྩོ།  བདག་མེད་གཉྲིས་ཀ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་རྩོགས་

པའྲི་དབང་གྲིས་སྟྩོང་དང་སྙྲིང་རེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྲི་སྤྲྩོས་བལ་སྩོ་སྩོ་རང་

གྲིས་རྲིག་པར་བྱ་བ་ཐྩོབ་པ་དང་།
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ཉན་རང་དང་བྱང་སྙེམས་ཀྱི་ཐྙེག་པའྱི་ཁྱད་པར།  

l  བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་པྩོ།  བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་གསུམ་ལ་སྩོགས་པར་

རྩོགས་སྲིན་སྦང་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་།

n  ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཆེན་པྩོ།  སྲིད་ཞྲིར་མྲི་གནས་པའྲི་ལམ་ལ་བསབ་

པས་སེམས་ཅན་ཡྩོངས་སུ་མྲི་གཏྩོང་ཞྲིང་རང་གྲི་བསྩོམ་པའྲི་ཆྩོས་ཀང་

རྩོགས་པར་བྱེད་པ་དང་ལྔ་པྩོ་ནྲི།  འདྲིས་འགྲྩོ་བ་ལམ་གྲི་ཐེག་པའྲི་དབང་

དུ་བྱས་པའྩོ།  །

o  ཡང་དག་འགྲུབ་པ་ཆེན་པྩོ།  སྟྩོབས་སྩོགས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆྩོས་ཚད་

མེད་པ་འགྲུབ་པ་དང་།

p  སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཕྲིན་ལས་ཆེན་པྩོ།  འཁྩོར་བ་ཇྲི་སྲིད་དུ་སེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་ཕན་བདེའྲི་ཕྲིན་ལས་ཀྲི་རྒྱུན་ཆད་པ་མེད་པར་འཇུག་པ་དང་

གཉྲིས་ནྲི་འདྲིར་འགྲྩོ་བ་འབས་བུའྲི་ཐེག་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྩོ།  །

ཐེག་ཆེན་གྲི་ལམ་ཀུན་བསྡུ་ན།  ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་དྲུག་དང་།  བསྡུ་བའྲི་

དངྩོས་པྩོ་བཞྲི་ནྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྤྩོད་པའྲི་སྩོམ་ཆེན་པྩོ་སྟེ།

དེ་ལ་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་དྲུག་ནྲི།  སྦྲིན་པ་དང་།  ཚུལ་ཁྲིམས་དང་།  བཟྩོད་

པ་དང་།  བརྩོན་འགྲུས་དང་།  བསམ་གཏན་དང་།  ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རྩོལ་

ཏུ་ཕྲིན་པ་དྲུག་དང་།

བསྡུ་བའྲི་དངྩོས་པྩོ་བཞྲི་ལས།  མཁྩོ་བ་སྦྲིན་པ་ནྲི།  སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་

ཟང་ཟྲིང་སྩོགས་བྱྲིན་ནས་ཆྩོས་ཀྲི་ཕྲིར་སྡུད་པར་བྱེད་པའྩོ།  །
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ནང་ཆོས།

སྙན་པར་སྨྲ་བ་ནྲི།  སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཚིག་ཡྲིད་དུ་འཐད་པ་སྨྲ་བས་

ཡྲིད་དངས་ཏེ་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཆྩོས་སྟྩོན་པའྩོ།  །

དྩོན་སྤྩོད་པ་ནྲི།  སེམས་ཅན་རྣམས་ཕར་ཕྲིན་གྲི་དྩོན་དེ་དག་སྒྲུབ་པར་

བྱེད་པ་ལ།  ཡང་ནས་ཡང་དུ་མྲི་ལྡྩོག་པར་འཇུག་པར་བྱེད་པའྩོ།  །

དྩོན་མཐུན་པ་ནྲི།  རང་ཡང་ཕ་རྩོལ་པྩོ་དེ་དང་དྩོན་མཐུན་པར་ཕར་ཕྲིན་

ལ་འཇུག་པ་སྟེ་ཚུལ་འདྲི་དག་གྲིས་སེམས་ཅན་རྣམས་སྡུད་ཅྲིང་སྲིན་པར་

བྱེད་པས་འདྲི་དང་མཚུངས་ལྡན་གྲི་སེམས་བསྐྱེད་ལ་ཉྲི་མ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་

སྟེ་ཉྲི་མས་ལྩོ་ཏྩོག་སྲིན་པར་བྱེད་པ་བཞྲིན་ནྩོ།  །
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ཉན་རང་དང་བྱང་སྙེམས་ཀྱི་ཐྙེག་པའྱི་ཁྱད་པར།  

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

ཐྲེག་པ།   འདྲེགས་པའམ་བཏྲེགས་པའི་དློན་ནློ།  །

དྲན་པ་ཉྲེར་བཞག་བཞི།   ཞི་གནས་སློམ་སབས་ཀི་དམིགས་རྣམ་བཞི་

སྲེ།  ལུས་དྲན་པ་ཉྲེར་བཞག་དང༌།  ཚོར་བ་དྲན་པ་ཉྲེར་བཞག  སྲེམས་དྲན་པ་

ཉྲེར་བཞག  ཆློས་དྲན་པ་ཉྲེར་བཞག་བཅས་བཞིའློ།  །

བྱང་ཕློགས་སློ་བདུན།   དྲན་པ་ཉྲེར་བཞག་བཞི་དང༌།  ཡང་དག་

སྤློང་བ་བཞི།  རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་བཞི།  རྣམ་བྱང་དབང་པློ་ལྔ།  རྣམ་བྱང་གི་

སློབས་ལྔ།  བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན།  འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དྲེ་སློ་

བདུན།

རྒྱུན་ཞུགས་སློགས་གསུམ།   རྒྱུན་ཞུགས་དང་།  ཕིར་འློང་དང་།  ཕིར་མི་

འློང་གསུམ་མློ།  །

དག་བཅློམ་པ།    བདུད་བཞིའི་དག་ཐམས་ཅད་བཏུལ་བའམ།  ཐུལ་བར་བྱས་

པའློ།  །ཉློན་མློངས་པའི་དག་བཅློམ་པ་ཞྲེས་ཀང་བྱའློ།  །

འདུ་འཛི།   ཡུལ་རྐྲེན་ལ་བརྲེན་ནས་བྱུང་བའི་བྲྲེལ་ཟིང་གི་རྣམ་པ།

སྲེ་སློད།   སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཐམས་ཅད་བརློད་བྱ་བསབ་པ་གསུམ་

གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་སློ་ནས་རློད་བྱྲེད་སྲེ་སློད་གསུམ་དུ་བཞག་པ་སྲེ།  འདུལ་བའི་

སྲེ་སློད་དང༌།  མདློ་སྲེའི་སྲེ་སློད་དང༌།  མངློན་པའི་སྲེ་སློད་རྣམས་སློ། །དྲེ་གསུམ་

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

གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱྲེན་བར་གི་ཤྲེས་བྱའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་འདུས་པས་སྲེ་སློད་

ཅྲེས་བྱའློ།  །

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

 འདིས་ཐྲེག་པ།  འདིར་ཐྲེག་པ།  ལྷ་མིའི་ཐྲེག་པ།  ཚངས་པའི་ཐྲེག་པ།  ཉན་ཐློས་

ཀི་ཐྲེག་པ།  རང་རྒྱལ་གི་ཐྲེག་པ།  བྱང་སྲེམས་ཀི་ཐྲེག་པ།  སིད་པ་ཐ་མ།
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ནང་ཆོས།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] མཐློ་རིས་ཀི་ཐྲེག་པ་གཉིས་གང་ཡིན།  སློ་སློར་ཕིས།

2] འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་ཐྲེག་པ་གསུམ་གང་དག་ཡིན།  སློ་སློར་ཕིས།

3] བྱང་སྲེམས་ཀི་ཐྲེག་པ་དྲེ་ཉན་རང་གི་ཐྲེག་པ་ལས་ཆྲེན་པློ་བདུན་གིས་ཁྱད་པར་དུ་

འཕགས་ཞྲེས་པའི་ཆྲེན་པློ་བདུན་གང་དག་ཡིན།

4] ཕར་ཕིན་དྲུག་གང་དག་ཡིན།

5] བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་བཞི་གང་དག་ཡིན།  སློ་སློའི་ངློས་འཛིན་ཕིས།
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སློབ་ཚན་ལྔ་པ།

མྱི་ཆྒོས་གནད་ཀྱི་ཕྙེང་བ། 

ཁྩོ་བྩོས་བྱང་གྲི་ཕྩོགས་ནས་གཙོ་བྩོའྲི་བུ།  །

ཁྩོ་བྩོས་ས་མཐའ་བསྐྩོར་པས་མྲི་མཐྩོང་མྩོང༌།  །

རྣ་གཏམ་མང་དུ་ཐྩོས་པས་བཤད་པ་ཚ།  །

ཡྲིན་མྲིན་མགྩོ་ལྟག་ཕེད་པས་གྲུང་པྩོར་གྲགས།  །

གནས་དང་ཕྩོགས་རྣམས་གང་དུ་འགྲྩོ་ཡང་རུང༌།  །
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ནང་ཆོས།

གཞྲི་དང་གནས་མལ་གང་དུ་བྱེད་ཀང་རུང༌།  །

གྲྩོགས་དང་འགྲྩོགས་ལུགས་སུ་ལ་འཚོལ་ཡང་རུང༌།  །

གཞན་དང་བསྟུན་པ་མྲི་ཆྩོས་ར་བ་ཡྲིན།  །

དེ་ཡྲི་སྟེང་ནས་འདུན་མ་བཤད་ཀྲི་ཉྩོན།  །

བྱ་བྱེད་ཡྩོངས་ཀྲི་མགྩོ་ལྟག་ཕེ་ཡྲི་ཉྩོན།  །

ལྷ་ཞྲི་གླུ་ཞྲིའྲི་གདམས་པ་བཤད་ཀྲི་ཉྩོན།  །

ཆྩོས་ལ་མྲི་ཆྩོས་ཟབ་པ་འདྲི་ལྟར་ལེགས།  །

སུ་ཡྲི་དྩོན་དུ་དཀའ་སྤད་བྱེད་ན་ཡང༌།  །

བྱ་ཤེས་ཀྩོ་ལྩོང་སྡུག་ཡུས་ཆུང་བར་མཛོད།  །

ལས་དང་བྱ་བ་ཇྲི་ལྟར་བྱེད་ན་ཡང༌།  །

མཛད་སྤྩོད་ཐམས་ཅད་མྲི་དང་མཐུན་པར་མཛོད།  །

རང་ལ་ཡྩོན་ཏན་ཇྲི་ཙམ་ཡྩོད་ན་ཡང༌།  །

གཞན་ལ་ཁད་གསྩོད་བརས་པ་ཆུང་བར་མཛོད།  །

རང་ཉྲིད་ནྩོར་ལ་ཆགས་ཞེན་ཆེ་ན་ཡང༌།  །

གཞན་གྲི་ནྩོར་ལ་ཧབ་ཤ་ཆུང་བར་མཛོད།  །

རང་ཉྲིད་ལས་ཐབས་འདུན་མ་མཁས་ན་ཡང༌།  །

སྤྲི་ཡྲི་ཁྲིམས་ལ་ས་ཆྩོད་ཆུང་བར་མཛོད།  །

རང་ཉྲིད་བསགས་པའྲི་ནྩོར་རས་ཡྲིན་ན་ཡང༌།  །

མང་པྩོའྲི་གསེབ་ཏུ་ལྩོག་ནྩོར་ཆུང་བར་མཛོད།  །

རང་ཉྲིད་ཀུན་གྲིས་ཚད་མར་ཁུར་ན་ཡང༌།  །

ངའྩོ་སྙམ་པའྲི་ང་རྒྱལ་ཆུང་བར་མཛོད།  །

རང་ཉྲིད་ཀུན་ལས་ཁད་པར་འཕགས་ན་ཡང༌།  །

ཆེ་བའྲི་ང་རྒྱལ་ཅུང་ཟད་མེད་པར་མཛོད།  །
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རང་ཉྲིད་དགེ་བའྲི་བཤེས་སུ་གསྩོལ་ན་ཡང༌།  །

མཁས་དམན་ཀུན་ལ་བརས་པ་ཆུང་བར་མཛོད།  །

རང་གྲི་གྩོང་ན་ཆེ་བ་གཞན་མེད་ཀང༌།  །

འྩོག་ཏུ་ཞུགས་ལ་འཇུག་པ་བདེ་བར་མཛོད།  །

གཞན་གྲི་ཚོགས་དཔྩོན་ཇྲི་ལྟར་ངན་ན་ཡང༌།  །

གུས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཕག་དང་ཕག་ལན་མཛོད།  །

རང་དང་མཉམ་པའྲི་གང་ཟག་སུ་བྱུང་ཡང༌།  །

མགྩོ་ཡང་མཐྩོ་བའྲི་བཀུར་སྟྲི་གུས་པར་མཛོད།  །

མཛེ་སྤྲང་ལ་སྩོགས་སུ་ཡྲིས་ཆྩོས་ཞུས་ཀང༌།  །

ཀུན་གྲི་དབུས་སུ་གདམས་ངག་ལྷུག་པར་སྟྩོན།  །

གལ་ཏེ་མཐྩོ་འཚམས་ཁ་ཚོད་ལྟ་ན་ཡང༌།  །

ཧ་ཅང་ཕུལ་དུ་ཕྲིན་པས་ལྷག་པར་སྟྩོན།  །

ཚོགས་དང་བསྙེན་བཀུར་སྩོགས་ཀྲིས་མཆྩོད་འྩོས་ཀང༌།  །

དེ་ལ་མ་ལྟ་ཀུན་ལ་ཐང་མྩོ་རྩོལ།  །

ངེས་པར་གང་ལ་གསང་བར་འྩོས་པ་རྣམས།  །

ལྐུགས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཁ་རྩོག་དབེན་སར་བཞུགས།  །

དེ་ཡང་རགས་པ་སྤྲི་ཡྲི་རྣམ་གཞག་ཡྲིན།  །

ད་དུང་སྙྲིང་གཏམ་ལགས་པས་གསན་མཛོད་དང༌།  །

འགྲྩོགས་ལུགས་དགྲ་ལ་འཚོལ་དང་ཟབ་པ་ཡྲིན།  །

སྙྲིང་གཏམ་བུ་ལ་གསྩོངས་དང་བརན་པ་ཡྲིན།  །

ཁ་འདྩོན་གྲེ་བར་བསྐྱྲིལ་དང་བཙུན་པ་ཡྲིན།  །

མཚང་གཏམ་བར་དུ་གསྩོངས་དང་མཁས་པ་ཡྲིན།  །

གཞན་མཚང་ལྷྩོད་ལ་ཞྩོག་དང་དགེ་བ་ཡྲིན།  །
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ནང་ཆོས།

བྩོ་གཏད་སྙྲིང་གྲིས་སྐྱྩོངས་དང་ངྩོ་མཚར་ཆེ།  །

སྙྲིང་གཏམ་ལགས་པས་ད་དུང་གསན་མཛོད་དང༌།  །

འཕད་མ་ཐག་ཏུ་སྙྲིང་གཏམ་འཆད་པ་མཚང༌།  །

མ་བརགས་པ་ལ་བྩོ་གཏད་བྱེད་པ་མཚང༌།  །

བརགས་ནས་འཁྲུལ་ན་ད་རུང་བྱེད་པ་མཚང༌།  །

བག་མེད་མྲི་ལ་བྱ་བྱེད་འཚོལ་བ་མཚང༌།  །

ཤ་མྲི་ཚ་ལ་ཕུགས་བསེ་འཆྩོལ་བ་མཚང༌།  །

དད་པ་མེད་ལ་སྩོབ་མར་བསྟེན་པ་མཚང༌།  །

སྙྲིང་རེ་མེད་ལ་བ་མར་ཁུར་བ་མཚང༌།  །

ཁེལ་གཞུང་མེད་ལ་གྲྩོགས་པྩོར་བསྟེན་པ་མཚང༌།  །

མྲི་ཉན་པ་ལ་ཁ་ཏ་བྱེད་པ་མཚང༌།  །

མྲི་ཤེས་པ་ལ་གྲྩོས་ཕུགས་འདྲི་བ་མཚང༌།  །

མཚང་དུ་ཤེས་ནས་ད་རུང་མྲི་འདྩོར་ན།  །

རང་ཉྲིད་སྨྩོན་པ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱ།  །

སྙྲིང་གཏམ་ལགས་པས་ད་དུང་གསན་མཛོད་དང༌།  །

བཟའ་བཏུང་ཟ་དུས་ཐམས་ཅད་བཀའ་བྩོ་བདེ།  །

ཞག་གསུམ་འགྲྩོགས་ནས་རང་མཚང་སྟྩོན་པ་མང༌།  །

ཉེ་རྲིང་ཡྩོངས་ལ་ལྩོ་གཅྲིག་མ་བརེན་པར།  །

བྱ་བྱེད་བཅྩོལ་ན་མྱུར་དུ་ནྩོངས་པར་འགྱུར།  །

རང་ལ་བརེན་པའྲི་མཚང་གཏམ་ངན་པ་ཡྲིན།  །

གཅྲིག་གྲི་སེམས་ལ་ཤར་ན་གཏྩོར་འགྩོང་ཡྲིན།  །

གཏམ་དེ་གཉྲིས་ལ་གྲགས་ན་ཕུང་བྱེད་ཡྲིན།  །

གསུམ་ལ་གྲགས་ན་གཏམ་ངན་རླུང་ཁེར་ཡྲིན།  །
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མྱི་ཆྒོས་གནད་ཀྱི་ཕྙེང་བ།  

མྲི་མངྩོན་དབྱྲིངས་སུ་ཡལ་ན་མཁས་པ་ཡྲིན།  །

ངག་མཚང་ཐབས་ཀྲིས་ཤེས་ན་གད་མྩོ་འཆྩོར།  །

དགྩོས་པ་རང་གྲིས་བསུས་ན་བདུད་རྲིགས་དགའ།  །

ཕུང་བྱེད་གྲྩོགས་སུ་བསྒྱུར་ན་མཚང་རེ་ཆེ།  །

སྙྲིང་གཏམ་ལགས་པས་ད་དུང་གསན་མཛོད་དང༌།  །

ཟས་ལ་ཞེན་པ་མ་ཆེ་མྲི་ལ་བྱྲིན།  །

ནྩོར་ལ་སེར་སྣ་མ་ཆེ་ཆྩོས་ལ་མཆྩོད།  །

བཞྲིན་ལ་འགྱུར་ལྡྩོག་མ་མང་འཛུམ་གྲིས་བསུས།  །

དགྲ་ཟུན་བཤའ་རལ་མ་མང་སྤྲི་སྙྩོམས་སྟེན།  །

འཁྩོར་ལ་བསྟྩོད་ར་མ་མང་བྩོ་ཁྩོག་སྩོམས།  །

མྱུར་དུ་སད་ར་མ་མང་ཐབས་ཀྲིས་སྩོང༌།  །

སུ་ལ་ཁས་ལེན་མ་མང་ལག་ལེན་སྐྱྩོངས།  །

གང་ལའང་ཉེས་ཁ་མ་འདྲིངས་གྲྩོས་ཁ་སྐྱེད།  །

ཉེས་ན་འགྩོད་ཐལ་མ་བྱེད་ཕྲིས་འབྱུང་སྩོམས།  །

སྙྲིང་གཏམ་ལགས་པས་ད་དུང་གསན་མཛོད་དང༌།  །

སྡུག་ཁ་དགྲ་ཡྲི་གཡབ་མྩོ་ལེགས་པར་ཆྩོད།  །

བྱ་མང་བྱུར་གྲི་སྣ་འདེན་ལེགས་པར་ཆྩོད།  །

བྩོ་མང་འདུན་མའྲི་དཀྲུག་ཤྲིང་ལེགས་པར་ཆྩོད།  །

གཤྲིས་ངན་དགྲ་བྩོའྲི་ཚོགས་པ་ལེགས་པར་ཆྩོད།  །

རྣམ་རྩོག་སྡུག་འདེའྲི་ཕྩོ་ཁྩོམ་ལེགས་པར་ཆྩོད།  །

འཁྩོར་ངན་གཏམ་གྲི་གཞྲི་མ་ལེགས་པར་ཆྩོད།  །

གྲྩོགས་ངན་འགྩོད་པའྲི་ར་བ་ལེགས་པར་ཆྩོད།  །

ཡུལ་ངན་སྡུག་གྲི་འཁྩོར་བ་ལེགས་པར་ཆྩོད།  །
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མྲི་ཆྩོས་རྐང་བའྲི་ཐྲི་གུ་ལེགས་པར་ཆྩོད།  །

སྙྲིང་གཏམ་ལགས་པས་ད་དུང་གསན་མཛོད་དང༌།  །

དུས་ངན་སྙྲིགས་མ་ལྔ་རུ་བདྩོ་བའྲི་དུས།  །

ཆྩོས་པ་ཡྩོངས་ཀྲི་བགེགས་འདེ་ཆགས་སང་གནྩོད།  །

གང་དུ་ཕྲིན་ཀང་ཆགས་སང་ཆུང་བར་མཛོད།  །

ཇྲི་ལྟར་བགྲིས་ཀང་དམན་ཆ་བང་བར་འཚལ།  །

ཐག་རྲིང་བལ་བྩོའྲི་ཐང་ནྲི་ཚད་པ་ཆེ།  །

ཁ་སྐྩོམ་བཏུང་བའྲི་ཚོགས་ལ་གཟབ་པར་འཚལ།  །

ལ་སྟྩོད་ལྷྩོ་ཡྲི་ཕྩོགས་ནྲི་དགྲ་འཇྲིགས་ཆེ།  །

ཞེ་སང་ངན་སྔགས་ཚོགས་ལ་གཟབ་པར་འཚལ།  །

ཉང་ཤབ་བྱང་གྲི་ཕྩོགས་ནྲི་སྨྲེ་མཆུ་མང༌།  །

ལྩོང་གཏམ་ཚིག་གྲི་ཚོགས་ལ་གཟབ་པར་འཚལ།  །

པུར་རྒྱལ་བྩོད་ཀྲི་ཡུལ་ནྲི་ཁེལ་གཞུང་ངན།  །

ཡྲིད་འབྱུང་ཁྩོང་ཁྩོའྲི་ཚོགས་ལ་གཟབ་པར་འཚལ།  །

དེང་དུས་སྐྱེ་བྩོའྲི་ཚོགས་ནྲི་གསར་འགྲྩོགས་ཆེ།  །

བསླུ་བྲིད་འཁྩོར་གྲི་ཚོགས་ལ་གཟབ་པར་འཚལ།  །

སྙྲིང་གཏམ་ལགས་པས་ད་དུང་གསན་མཛོད་དང༌།  །

ཡྲི་དམ་ལྷ་ལ་རེ་ལྟྩོས་མ་ཤྩོར་བར།  །

དུས་ངན་མྲི་ལ་རེ་ལྟྩོས་ཆུང་བར་མཛོད།  །

འགྲྩོགས་པའྲི་མྲི་ལ་ཁེལ་གཞུང་མ་ཆུང་བར།  །

ལེགས་ཉེས་གང་ལ་བཤད་གཞུང་ཉུང་བར་མཛོད།  །

དཀར་པྩོ་ཆྩོས་ལ་ཕྲི་བཤྩོལ་མ་འདྲིངས་པར།  །

དམ་པའྲི་ཆྩོས་ལ་སྦྩོར་བ་ཐྩོབ་པར་མཛོད།  །
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འདུན་མ་ཡྩོངས་ལ་སྐྱྲིད་འདྩོད་མ་ཆེ་བར།  །

བ་མའྲི་ཕྩོགས་སུ་སྩོ་གསུམ་གུས་པ་མཛོད།  །

མདྩོར་ན་མཐྩོ་བ་ཐམས་ཅད་ཞྭ་བཞྲིན་ཁུར།  །

དམའ་བ་རལ་གྲྲིའྲི་སྩོ་བཞྲིན་ཀུན་ནས་སྐྱྩོངས།  །

མཉམ་པ་རྨྩོས་དྩོར་བཞྲིན་དུ་དགའ་བར་འགྲྩོགས།  །

བྱ་བ་གང་ལའང་རང་འདྩོད་ཆུང་བར་མཛོད།  །

འདུན་མ་ཡྩོངས་ལ་སྤྲི་སྙྩོམས་ཆེ་བར་མཛོད།  །

འདྲི་ལྟར་ཁྩོད་ལ་བསབ་བྱ་གདམས་པ་འདྲི།  །

བྱྲིའུ་སྩོ་ངའྲི་འདུ་ཤེས་མ་ཤྩོར་བར།  །

ལེགས་བཤད་འདྲི་དག་ལཉྩའྲི་ཡྲི་གེར་བཀྩོད།  །

དབེན་པའྲི་གནས་སུ་ལྟད་མྩོ་ཆེ་བར་ལྟྩོས།  །

ཡུན་དུ་བསྲིངས་ན་ཤྲིན་ཏུ་འཕྩོད་པར་གདའ།  །

འདྲི་ནས་བཟུང་སྟེ་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ།  །

འཕྲིན་ལས་མཉམ་དུ་འགྲྩོ་བ་འདེན་བྱེད་ཅྲིང་།  །

ཀུན་ཏུ་བཟང་བྩོའྲི་སྩོན་ལམ་ཇྲི་ལྟ་བ།  །

དགའ་བའྲི་སྩོན་ལམ་གཅྲིག་ཏུ་གདབ་པར་བགྲི།  །

ཞེས་འབྩོམ་སྟྩོན་པ་རྒྱལ་བའྲི་འབྱུང་གནས་ཀྲིས་གསུངས་སྩོ།  །
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སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

མགློ་ལྟག་ཕྲེད་པ།   མགློ་རྒྱབ་ཏུ་དགྲེ་བའི་དློན།

གྲུང་པློ།   སྤང་པློའི་དློན་ཏྲེ།  མི་དྲེ་སྤང་གྲུང་གཉིས་འཛོམས་ཤིག་

འདུག  ལྟ་བུ།

བྱ་ཤྲེས།   བྱ་ལུགས་བྱྲེད་སངས་ཤྲེས་པ།

ཀློ་ལློང་།   འཁྲུག་སློང་གི་མིང་།

སྡུག་ཡུས།   བྱས་ཡུས་ལ་སློད་ཚིག

བརས་པ།   མཐློང་ཆུང་གཏློང་བ།

ཧབ་ཤ   རྒྱུ་ནློར་སློགས་འཕློག་པའི་བྱ་སྤློད་ཀི་མིང་།

བཀུར་སི།   བརི་བཀུར་རམ།  བསྲེན་བཀུར་གི་དློན།

མཛེ་སྤྲང་།   མཛེ་ནད་ཕློག་པའི་སྤྲང་པློ།

མཐློ་འཚམས།   གནློད་པ་བྱྲེད་པའི་དློན།

ལྐུགས་པ།   སྨྲ་ལྲེ་དིག་པ་དང་ལྐུགས་པའི་དློན།

མཚང་།   ཉྲེས་པའམ་སྐློན་གི་མིང་།

ནློངས་པ།   ཉྲེས་སྤློད་ཀི་མིང་།

ཕུང་བྱྲེད།   བརག་བྱྲེད་ཀི་མིང་།

ངན་མཚང་།   སྐློན་ཆ་འདློན་པ།

དག་རྐུན།   གནློད་པ་བྱྲེད་མཁན་གི་རྐུན་མ།

སྤི་སློམས།   ཆ་ཚང་ལ་འདྲ་མཉམ་བྱྲེད་པའི་དློན།

གློས་ཁ།   གློས་བསྡུར་བྱྲེད་པ།

འགློད་ཐལ།   འགློད་པ་ཐལ་ཆྲེས་པ།

གཡབ་མློ།   འདི་རུ་ཤློག་ཅྲེས་པའི་ལག་བར་གཏློང་བ།

བྱུར།   བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་རྐྲེན་ངན་ནམ་ཆག་སློ།

ཐི་གུ   ཐག་པ་ཕ་མློའི་དློན།
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ལློང་གཏམ།   རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་ཏུ་མ་རློགས་པ་དང།  དློན་མྲེད་ཀི་སད་ཆ།

པུར་རྒྱལ་བློད།   བཙན་པློའི་སབས་བློད་ཀི་མིང་འབློད་སངས་ཤིག

ཁྲེལ་གཞུང་།   གཞན་ཁྲེལ་དློགས་ཀི་འཛེམ་པའི་བྱ་སྤློད།

ཕི་བཤློལ།   ཕིར་འགངས་པའམ་ཕིར་འཐྲེན་བྱས་པའི་དློན།

རལ་གིའི་སློ།   གིའི་ཁ།

རློས་དློར།   ཞིང་རློ་བྱྲེད་ཀི་ཕྱུགས་ཟུང་གི་མིང་།

ལཉྩ།   རྒྱ་གར་གི་སཾ་སྐྲི་ཏ་སྲེ་ལྲེགས་སྦར་སད་ཀི་ཡིག་གཟུགས་

ཤིག་ཡིན་པ་འདི་དཔྲེར་བླངས་ནས་ཐློན་མིས་བློད་ཡིག་དབུ་ཅན་གསར་བཟློ་

བྱས་པ།

འབྲློམ་སློན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས།   ཕི་ལློ་  ༡༠༠༤  ལློར་སྐུ་འཁྲུངས་

ཤིང་།  ཇློ་བློ་རྲེ་བསྲེན་ནས་བཀའ་གདམས་པའི་བསན་པའི་བདག་པློར་གྱུར་ཏྲེ།  

ཕི་ལློ་༡༠༥༧  ལ་རྭ་སྒྲེང་དགློན་བཏབ།  དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་པ་ཕི་ལློ་  ༡༠༦༤  

ལ་འདས།

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

 རྣ་གཏམ།  གནས།  ས་ཕློགས།  གཞི།  གནས་མལ།  མི་ཆློས་ར་བ།  མཛད་

སྤློད།  ཚོགས་དཔློན།  ཁ་ཚོད།  ཁྲེལ་གཞུང་།  གཏམ་ངན་རླུང་ཁྱྲེར།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ཚིག་འགྲེལ་མདློར་བསྡུས་རྲེ་ཕིས།

གནས་དང་ཕློགས་རྣམས་གང་དུ་འགློ་ཡང་རུང༌།  །

གཞི་དང་གནས་མལ་གང་དུ་བྱྲེད་ཀང་རུང༌།  །

གློགས་དང་འགློགས་ལུགས་སུ་ལ་འཚོལ་ཡང་རུང༌།  །

གཞན་དང་བསྟུན་པ་མི་ཆློས་ར་བ་ཡིན།  །

རང་ཉིད་ཀུན་གིས་ཚད་མར་ཁུར་ན་ཡང༌།  །

ངའློ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་ཆུང་བར་མཛོད།  །
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ནང་ཆོས།

རང་ཉིད་ཀུན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་ན་ཡང༌།  །

ཆྲེ་བའི་ང་རྒྱལ་ཅུང་ཟད་མྲེད་པར་མཛོད།  །

འགློགས་ལུགས་དག་ལ་འཚོལ་དང་ཟབ་པ་ཡིན།  །

སིང་གཏམ་བུ་ལ་གསློངས་དང་བརན་པ་ཡིན།  །

ཁ་འདློན་གྲེ་བར་བསྐིལ་དང་བཙུན་པ་ཡིན།  །

མཚང་གཏམ་བར་དུ་གསློངས་དང་མཁས་པ་ཡིན།  །

གཞན་མཚང་ལྷློད་ལ་ཞློག་དང་དགྲེ་བ་ཡིན།  །

བླློ་གཏད་སིང་གིས་སྐློངས་དང་ངློ་མཚར་ཆྲེ།  །

དྲེང་དུས་སྐྲེ་བློའི་ཚོགས་ནི་གསར་འགློགས་ཆྲེ།  །

བསླུ་བྲིད་འཁློར་གི་ཚོགས་ལ་གཟབ་པར་འཚལ།  །

མདློར་ན་མཐློ་བ་ཐམས་ཅད་ཞྭ་བཞིན་ཁུར།  །

དམའ་བ་རལ་གིའི་སློ་བཞིན་ཀུན་ནས་སྐློངས།  །

མཉམ་པ་རློས་དློར་བཞིན་དུ་དགའ་བར་འགློགས།  །

བྱ་བ་གང་ལའང་རང་འདློད་ཆུང་བར་མཛོད།  །

འདུན་མ་ཡློངས་ལ་སྤི་སློམས་ཆྲེ་བར་མཛོད།  །
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ངྙེས་འབྱུང་དང་ཚད་མྙེད་བཞྱི་སྒོམ་པའྱི་ཉམས་ལྙེན།  

སློབ་ཚན་དྲུག་པ།

ངྙེས་འབྱུང་དང་ཚད་མྙེད་བཞྱི་སྒོམ་པའྱི་ཉམས་ལྙེན། 

སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའྲི་ཉེས་དམྲིགས་སྩོ་ཀུན་ནས་བསམས་ཤྲིང་།  དེ་ལས་

ཐར་བ་ལ་དྩོན་གཉེར་དང་།  ཀུན་འབྱུང་འཁྩོར་བའྲི་འཇུག་རྲིམ་བསམས་ཏེ་

འཁྩོར་བའྲི་ར་བ་གཅྩོད་ཚུལ་སྩོགས་འཁྩོར་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་འདྩོད་

དང་།  སྐྱྩོ་ཤས་བསྟེན་པ།  འཁྩོར་བར་གང་གྲིས་བཅྲིངས་པ་ཤེས་པར་བྱས་

ཏེ༑  འཆྲིང་བྱེད་ལས་ཉྩོན་གྲི་ར་བ་བདག་འཛིན་ལ་གནྩོད་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་

བཙལ་ཅྲིང་།  དེ་ས་

བྩོན་དང་བཅས་པ་

སངས་པའྲི་ཐར་བ་

འགྩོག་བདེན་དྩོན་

དུ་གཉེར་ལ་མདྩོར་

ན༑  ལས་ཉྩོན་གྲི་

དབང་གྲིས ་ཡང་

དང་ཡང་དུ་ཉྲིང་

མཚམས་སྦྩོར་བའྲི་
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ནང་ཆོས།

འཁྩོར་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་འདྩོད་དང་།  ཐར་བ་དྩོན་གཉེར་གྲི་བྩོ་གཉྲིས་

ཚོགས་རང་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པར་བྱའྩོ།  །

ཚད་མེད་པ་བཞྲི་བསྩོམ་པ་ནྲི།  སྩོབ་ཚན་ནང་གསལ་ལྟར་འཁྩོར་བའྲི་སྡུག་

བསྔལ་བརྒྱད་དང་།  གསུམ་སྩོགས་བསམས་ཏེ།  སྡུག་བསྔལ་བའྲི་འཁྩོར་བ་

ལས་ངེས་པར་འབྱུང་སྟེ་ཐར་འདྩོད་ཀྲི་བྩོ་ཤུགས་དག་པྩོ་བསྐྱེད་པར་བྱ་ཞྲིང་།  

རང་ཉྲིད་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་ཀྲིས་ཅྲི་ལྟར་མནར་བ་ལྟར།  དྲིན་ཅན་མ་

རྒན་སེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བ་དང་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པ་

གཉྲིས་རང་ཉྲིད་ཀྲི་ཁུར་དུ་ལེན་ཞྲིང་།  སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བར་འདྩོད་

པའྲི་སྙྲིང་རེ།  བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་འདྩོད་པའྲི་བྱམས་པ།  བདེ་བའང་ཟག་

བཅས་ཀྲི་བདེ་བ་ཙམ་ལ་ཡྲིད་བརན་མེད་པ་མཐར་བསླུ་བའྲི་ཆྩོས་ཅན་ཡྲིན་

པས།  ཟག་མེད་ཀྲི་བདེ་དགའ་ནམ་ཡང་མྲི་ཉམས་པ་ཞྲིག་ལ་འགྩོད་པར་

འདྩོད་པའྲི་དགའ་བ།  དེའང་ཕྩོགས་རྲིས་ཅན་མ་ཡྲིན་པར་དགྲ་གཉེན་བར་

མ་ཀུན་ལ་སྙྩོམས་པ་ཞྲིག་དགྩོས་པས་བཏང་སྙྩོམས་ཏེ་བཞྲི་སྩོམ་པ་ལ་འབད་

པར་བྱ་སྟེ།

དེས་ན་དེ་སྩོམ་ཚུལ་ནྲི།  མ་རྒན་སེམས་ཅན་འདྲི་རྣམས་ཐྩོག་མ་མེད་པ་

ནས་བདེ་བ་ཁྩོ་ན་འདྩོད་ཀང་དེའྲི་རྒྱུ་མ་བསྒྲུབས་པས་བདེ་བ་རྣལ་མ་

ཞྲིག་དང་མ་ཕད་པར་འདུག  ད་ལྟ་བདེ་བ་བག་རེ་ཡྩོད་ནའང་མྱུར་དུ་

སྡུག་བསྔལ་དུ་འགྱུར་ནས་འགྲྩོ་བས།  བདེ་བ་དང་བདེ་བའྲི་རྒྱུ་དང་ལྡན་

ན་ཅྲི་མ་རུང་།  ལྡན་པར་གྱུར་ཅྲིག་ཅེས་བྱམས་པ་དང་།  འདྲི་རྣམས་ཐྩོག་

མེད་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུ་འབའ་ཞྲིག་བསྒྲུབས་པས་སྡུག་བསྔལ་དཔག་
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ངྙེས་འབྱུང་དང་ཚད་མྙེད་བཞྱི་སྒོམ་པའྱི་ཉམས་ལྙེན།  

ཏུ་མེད་པ་མངས་ཤྲིང་།  ད་ལྟའང་མྩོང་བཞྲིན་དུ་དེའྲི་རྒྱུ་སྒྲུབ་པར་འདུག་

པས་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུ་དང་བལ་ན་ཅྲི་མ་རུང་།  བལ་

བར་གྱུར་ཅྲིག་སྙམ་པའྲི་སྙྲིང་རེ་དང་།  འདྲི་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་མེད་

པའྲི་བདེ་བ་དང་བདེ་བའྲི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་དང་མ་བལ་ན་ཅྲི་མ་རུང་།  མྲི་

འབལ་བར་གྱུར་ཅྲིག  དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་དགའ་ཨང་སྙམ་དུ་དགའ་བ་དང་།  

འདྲི་རྣམས་ཀྲིས་ཐྩོག་མེད་ནས་ཕན་ཚུན་དུ་འགའ་ཞྲིག་ལ་ཉེ་བར་བཟུང་།  

འགའ་ཞྲིག་ལ་རྲིང་བར་བཟུང་ནས་ཆགས་སང་གྲིས་ལས་ངན་སྣ་ཚོགས་

བསགས་པའྲི་དབང་གྲིས་སྤྲིར་འཁྩོར་བ་དང་།  ཁད་པར་ངན་འགྲྩོའྲི་སྡུག་

བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མྩོང་བར་འདུག  འདྲི་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལ་ཉེ་རྲིང་

དུ་བཟུང་སྟེ་ཆགས་སང་གྲི་སེམས་དང་བལ་ནས་བཏང་སྙྩོམས་ལ་གནས་

ན་ཅྲི་མ་རུང་།  གནས་པར་གྱུར་ཅྲིག  བདག་གྲིས་ཀང་འདྲི་རྣམས་ལས་

ཁ་ཅྲིག་ལ་ཉེ་བ་དང་།  ཁ་ཅྲིག་ལ་རྲིང་བར་བཟུང་ནས་ཆགས་སང་མྲི་

བྱེད་པར་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙྩོམས་པར་བྱའྩོ།  །ཞེས་བཏང་སྙྩོམས་ཀྲི་

དམྲིགས་པ་རྣམས་གསལ་བཏབ་ལ།  ངག་ཏུ།
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ཅེས་ཚད་མེད་བཞྲི་ཤུགས་དག་ཏུ་བསྩོམས་པས་ཚོགས་ཞྲིང་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་སྐུ་ལས་བདུད་རྲིའྲི་རྒྱུན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་ནས་ཕ་མ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་ཕྩོག་པས་ཉེ་རྲིང་ཆགས་སང་ལ་སྩོགས་པའྲི་སྲིག་སྒྲིབ་ལས་

ཉྩོན་ཐམས་ཅད་དང་དེས་བསྐྱེད་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྩོགས་པ་སྦངས།  

ཟག་པ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐྩོབ་ཅྲིང་ཚད་མེད་བཞྲི་ལ་

གནས་པར་གྱུར་སྩོང་སྙམ་དུ་བསམ་མྩོ།  །

བཏང་སྙྩོམས་ནྲི།  དཀྩོན་མཆྩོག་བརེགས་པའྲི་ཆྩོས་ཀྲི་རྣམ་གྲངས་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའྲི་སེ་སྣྩོད་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར།  རྒྱ་ཆེ་བས་མཇུག་ཏུ་བཞག་པ་

ཡྲིན་ཀང་།  ཤེར་ཕྲིན་གྲི་མདྩོ་དང་མངྩོན་པར་རྩོགས་པའྲི་རྒྱན་ལས།  རྣམ་

རྩོགས་སྦྩོར་བའྲི་དྩོད་ཀྲི་སྐབས་སུ་མཉམ་པའྲི་སེམས་སྩོགས་བཅུ་གསུངས་

པ་ལྟར།  ཇྩོ་བྩོའྲི་མན་ངག་གྲིས་སེམས་སྙྩོམས་པ་སྔྩོན་དུ་འགྲྩོ་དགྩོས་པས།  

ངག་ཏུ་བརྩོད་སྐབས་ཀང་།  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རྲིང་ཆགས་སང་

གཉྲིས་དང་བལ་བའྲི་བཏང་སྙྩོམས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅྲིག  །ཅེས་པ་སྔྩོན་

དུ་བངས་ནས་འདྩོན་པའྲི་ཕག་བཞེས་ཀང་ཡྩོད་པས་གང་མྩོས་བྱ།  དེ་ནས་

ཟབ་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་ལ་ཤར་སྩོམ་དང་འབེལ་བའྲི་དད་པས་ཀུན་ནས་བསངས་

ཏེ༑  གང་གྲིས་རེན་ཅྲིང་ཞེས་སྩོགས་འདྩོན།  ཁྲུས་གསྩོལ་བྱེད་ན་ཁྲུས་ཁང་

གསལ་བཏབ་སྟེ།  དེར་སྤན་དངས་ལ་ལྷ་རྣམས་ཀྲིས་བདུད་རྲིས་གང་བའྲི་

བུམ་པ་ཐྩོགས་ནས་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ་བ་དང་།  ལྷ་རས་ཀྲི་ན་བཟའ་དང་རྒྱན་

འབུལ་བའྲི་དམྲིགས་པ་སྩོགས་ཚིག་རྲིས་ལྟར་བྱ།

སྤྲྩོ་ན།  ཡན་ལག་བདུན་པ་རྒྱས་པར་བྱས་ལ་མཎལ་སྩོ་བདུན་མའམ་



163

ངྙེས་འབྱུང་དང་ཚད་མྙེད་བཞྱི་སྒོམ་པའྱི་ཉམས་ལྙེན།  

བདུན་མ་དབུལ།  དྩོན་ཆེན་པྩོ་གསུམ་གྲི་སྩོ་ནས་གསྩོལ་བ་གདབ།  ཐུན་

བསྡུ་བའྲི་ཚེ།  བ་མ་ཐུབ་པའྲི་དབང་པྩོའྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་འྩོད་ཟེར་འཕྩོས།  

མཐའ་སྐྩོར་ན་བཞུགས་པའྲི་ཚོགས་ཞྲིང་རྣམས་ལ་ཕྩོག་པས་ཐམས་ཅད་

འྩོད་དུ་ཞུ་ནས་ཐུབ་དབང་ལ་ཐྲིམ།  ཐུབ་དབང་རང་གྲི་སྲིན་མཚམས་སུ་

ཐྲིམ་པས་རྒྱུད་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པའྲི་མྩོས་པ་བྱའྩོ།  །མཇུག་ཏུ།  དགེ་བ་

རྣམས་བཟང་པྩོ་སྤྩོད་པ་སྩོགས་ཀྲི་སྩོ་ནས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་

གྲི་སྩོན་གནས་རྣམས་སུ་འདུན་པ་དག་པྩོས་བསྔྩོ་བ་དང་སྩོན་ལམ་བྱའྩོ།  །
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སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

བདུད་རིའི་རྒྱུན།   སན་སློགས་ཀི་བཅུད་བཟང་པློའི་འབབ་རྒྱུན།

ཟག་པ་མྲེད་པའི་བདྲེ་བ།   ལས་ཉློན་དང་མ་འདྲྲེས་པའི་བདྲེ་བ།

དཀློན་མཆློག་བརྲེགས་པ།   སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་བཀའ་མདློ་ཞིག་

གི་མིང་།

བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྲེ་སློད།   མདློ་ཕལ་ཆྲེན་གི་མིང་།

ཤྲེར་ཕིན་གི་མདློ།   ཤྲེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མདློ།

མངློན་པར་རློགས་པའི་རྒྱན།   རྲེ་བཙུན་བྱམས་པའི་གསུང་ཤྲེས་རབ་ཀི་ཕ་

རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མན་ངག་གི་བསན་བཅློས་མངློན་པར་རློགས་པའི་རྒྱན་ཞྲེས་བྱ་

བའི་བསན་བཅློས་སློ།  །

ཤར་སློམ།   དམིགས་རིམ་ཡིད་ལ་ཤར་ཙམ་ཤར་ཙམ་བྱས་

ནས་མགློགས་པློར་སློམ་པ།

ཇློ་བློ།   མི་དང་ལྷའི་གཙོ་བློ།

ཡན་ལག་བདུན་པ།   དྲེ་ལ་བསགས་སྦང་གི་གནད་བསྡུས་པའི་ཡན་

ལག་བདུན་ནི།  ཕག་འཚལ་བ་དང་།  མཆློད་པ་དང་།  བཤགས་པ་དང་།  རྲེས་

སུ་ཡི་རང་དང་།  ཆློས་འཁློར་བསློར་བར་བསྐུལ་བ་དང་།  གསློལ་བ་འདྲེབས་

པ་དང་།  བསྔློ་བའི་ཡན་ལག་བཅས་བདུན་ནློ།  །

[ཁ]  དགྲེ་སློབ་ཚང་མས་སློབ་ཚན་འདི་ནས་བསན་པ་ལྟར་བསློམ་དགློས།


