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ཆེད་བརྱོད།

སྤི་ནྱོར་ྋགྱོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྱོན་ཆེན་པྱོའི་བཀའ་སླྱོབ་སྔ་རེས་ཀི་དགྱོངས་དྱོན་

བཞིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཞི་རིམ་སླྱོབ་གྲྭའི་སླྱོབ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་

ཆུང་རིམ་འཛུགས་ཀིས་སླྱོབ་དེབ་ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཡང་ཡང་བས་ཡྱོད་ཁྱོངས་ནས་

གཞི་རིམ་བར་མ་དང་གྱོང་མ་གཉིས་ཀི་རིགས་ལམ་དང་ནང་ཆྱོས་སླྱོབ་དེབ་འདི་ནི།  

བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགྱོངས་དྱོན་བཞིན་གཏན་ལ་

ཕབ་པའི་གཞི་རིམ་བར་མ་དང་།  གྱོང་མ་གཉིས་ཀི་རིགས་ལམ་དང་ནང་ཆྱོས་བསླབ་
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འཆར་བསྡུ་ལེན་དང་།  འདས་པའི་སླྱོབ་དེབ་ཕྱོགས་བསྱོམས་ལས་ལེགས་ཆ་བསྡུ་ལེན་
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བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀིས།  གཙོ་བྱོ་བྱོད་མིའི་སླྱོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ད་
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དེ་སྔྱོན་སྐད་ཡིག་དང་།  རྒྱལ་རབས་ཆྱོས་འབྱུང་།  ནང་ཆྱོས་རིགས་ལམ་ཞེས་བྱོད་

ཡིག་སླྱོབ་དེབ་ཀི་ངྱོ་བྱོར་བཞག་ཡྱོད་ཀང་།  ད་རེས་འདི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱལ་
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རབས་ཆྱོས་འབྱུང་གི་ནང་དྱོན་རྣམས་སྤི་ཚོགས་ཚན་རིག་སླྱོབ་དེབ་ཀི་སྒྱོམ་གཞིའི་

ནང་བཅུག་པ་དང། ནང་ཆྱོས་དང་རིགས་ལམ་གཉིས་ཟུར་བཏྱོན་གིས་ལེགས་སྒིག་

བས་ཡྱོད།  ལྷག་པར་ནང་ཆྱོས་སླྱོབ་ཚན་ཁྱོངས་སུ་འཛིན་རིམ་སྱོ་སྱོའི་ནང་སླྱོབ་མའི་

བྱོ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏྱོད་ཐབས་དང་ཉམས་ལེན་གི་རིམ་པ་གསལ་རྱོགས་སླད།  འཛིན་

རིམ་སྱོ་སྱོའི་སླྱོབ་ཚན་གི་མཇུག་ཏུ་སྱོམ་གི་སླྱོབ་ཚན་ཟུར་འཇྱོག་ཞུས་ཡྱོད་པ་བཞིན་

ཆྱོས་དགེ་རྣམས་ནས་སླྱོབ་ཁིད་དམ་དྱོན་གནང་གལ།

རིགས་ལམ་དང་ནང་ཆྱོས་ཀི་སླྱོབ་ཁིད་དེ་ཆྱོས་དགེ་རྣམ་པས་ཐུགས་འགན་རྐང་

བཞེས་ཀིས་བྱོད་ཡིག་སླྱོབ་དེབ་ལས་ལྱོགས་སུ་བཀར་ཏེ།  བདུན་རེར་ཚོགས་ཐུན་

གཉིས་ལས་མི་ཉུང་བ་ཆག་མེད་བཀྱོད་སྒིག་ཐྱོག  དུས་རྒྱུན་སླྱོབ་གྲྭའི་སྔ་དགྱོང་གི་

ཞལ་འདྱོན་སྱོགས་དུས་ཚོད་ནམ་ཡྱོད་བེད་སྤད་ནས་རིགས་ལམ་དང་ནང་ཆྱོས་སྦྱོང་

བརར་ཐད་ཁ་ཡྱོད་ལག་ཡྱོད་ཀི་གྲུབ་འབས་སྔར་ལྷག་ཐྱོན་པར་འབད་འབུངས་བས་ཏེ། 

སྤི་ནྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་ཆེན་པྱོ་མཆྱོག་དང་།  བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་

དགྱོངས་གཞི་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་དགྱོས་རྒྱུའི་འབྱོད་བསྐུལ་ཤུགས་ཆེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ནས།  ཕི་ལྱོ་༢༠༡༥  ཟླ་༡༠  ཚེས་༡༧  ཉིན།
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སྔྱོན་གེང༌།

སླྱོབ་གྲྭ་ཁག་ནི།  སླྱོབ་ཕྲུག་ཚོའི་ཤེས་ཡྱོན་དང་ཀུན་སྤྱོད་ཀི་གཞི་འཛུགས་ས་དང་།  ཕ་མ་

དང་ལུང་པ།  མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རེ་བའི་མིག་འབུར་གཏྱོད་སའི་དམིགས་རེན་

ཉག་གཅིག་དེ་ཡིན།  སླྱོབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་དང་སླྱོབ་གྲྱོགས།  བསླབ་གཞི་དང་སླྱོབ་ཁིད་

བེད་ཐབས་སྱོགས་ནི།  ཡང་དག་པའི་ཚན་རིག་གི་འགྲྱོས་དང་མཐུན་པ་དང་།  སྱོལ་རྒྱུན་

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

གནས་བབ་ལ་དཔག་པའི་ཤེས་ཡྱོན་གྱོ་རྱོགས་ཀི་ཉམས་མྱོང་དང་སྦེལ་ཏེ།  དུས་ཚོད་ལ་

གཅེས་སྤྲས་དང་།  སླྱོབ་མའི་ལུས་སེམས་ཀི་འཚར་ལྱོངས་ལ་བདག་གཅེས་གཟབ་ནན་

ཐྱོག  ཆ་ཚང་ལ་ཞིབ་ཚགས་པྱོའི་ངང་སླྱོབ་ཕྲུག་ཚོའི་བསམ་བྱོའི་དཔལ་ཡྱོན་ཡར་རྒྱས་

སུ་འགྲྱོ་རྒྱུར་སྱོ་ཀུན་ནས་འབད་པ་བ་རྒྱུ་དེ་དུས་བབ་ཀི་དགྱོས་མཁྱོ་དང་འཚམས་པ་ཞིག་

ཡིན།

བྱོད་ཀི་ཁིམ་མཚེས་རྒྱ་གར་གི་གནའ་བྱོའི་ཤེས་ཡྱོན་གཏིང་ཟབ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་དེ་ཚོ་ཆྱོས་

རྒྱལ་བཀའ་དིན་ཅན་ཚོས་ཁུར་ལེན་གིས་མཐུན་རྐེན་སྦར་བ་ལ་བརེན་ནས་ལྱོ་པཎ་དག་

གིས་བྱོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ཐྱོག་ཆད་ལྷག་མེད་པར་བསྒྱུར་ཅིང་།  འཆད་ཉན་གིས་ཀང་གཏན་

ལ་ཕབ་སྟེ་འཕིན་ལས་གང་སར་རྒྱས་པར་བརེན།  ད་ལྟའི་ཆར་བྱོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

སྤི་དང་།  ལྷག་པར་དུ་ཐལ་དང་ཕིར་གི་སྐད་ཡིག་ལ་བརེན་པའི་ཚད་མའི་གཞུང་ལུགས་

ལས་བྱུང་བའི་རིགས་ལམ་འདི་ནི།  འཛམ་གིང་གི་སྤི་ནྱོར་དང་།  བྱོད་ཀི་ཁད་ནྱོར་ཞིག་

ཏུ་ཀུན་གིས་ངྱོས་འཛིན་བེད་བཞིན་ཡྱོད།
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ཕི་ལྱོ་༢༠༠༡  ལྱོའི་དཔིད་ཆྱོས་ཆེན་མྱོའི་སྐབས།  སྤི་ནྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་ཆེན་

པྱོ་མཆྱོག་ནས་བཀའ་ནན་གནང་གསལ་ལ།  ང་ཚོ་ཚང་མས་ནང་པའི་གཞུང་ཆེན་པྱོར་

སླྱོབ་སྦྱོང་བས་ནས་ཤེས་པར་བ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པྱོ་ཡིན།  དད་པ་བས་པ་ཡག་པྱོ་

རེད་དེ།  དེ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམས་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྱོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐྱོབ་པ་ཞིག་

དགྱོས།  དེ་ཡྱོང་བར་རིགས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྱོ་རེད།  ངས་དྲུག་

ཅུ་རྩ་གྲངས་ནས་སླྱོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རིགས་ལམ་སླྱོབ་དགྱོས་སྐྱོར་མང་པྱོ་བཤད་ཡྱོད་ཀང་དེ་

ཙམ་ལག་ལེན་དུ་འཁེལ་མེད།  དེ་དུས་ནས་མགྱོ་ཡག་པྱོ་བརྩམས་ཡྱོད་ན།  ད་ཚོད་གང་

འཚམས་ནུས་པ་ཞིག་ཐྱོན་ཡྱོད་ཀི་རེད།  དེ་མ་བྱུང་བ་རེད།  བ་ཐབས་བལ་ཞེས་གསུངས་

ཡྱོད།

ཕི་ལྱོ་༢༠༠༤  ཟླ་༩  ནང་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་སྤི་འཐུས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའི་ཐྱོག་

སྤི་མྱོས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞི་རིམ་གི་ཤེས་ཡྱོན་སིད་

བྱུས་ཀི་དྱོན་ཚན་བརྒྱད་པའི་ནང་གསེས་༢  པར།  ཤེས་བའི་གནས་གང་ལའང་གཞན་

ཟེར་རེས་འབངས་མ་ཡིན་པར་རང་སྟྱོབས་ཀིས་བརག་དཔད་དང་ཞིབ་འཇུག་བེད་པའི་

ནུས་པ་རིགས་ལམ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པས།  ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་གཞི་རིམ་གྱོང་

མ་བར་རྩལ་དུ་བཏྱོན་ཏེ་བསླབ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཤྱོས་ཤིག་ལ་ངྱོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།  ཞེས་གསལ་

ཡྱོད།

ཉེ་བའི་ལྱོ་ཤས་གྱོང་ནས་བྱོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀར་དམངས་ཁྱོད་དང་སླྱོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཚད་

མ་རིག་པའི་རིགས་ལམ་སྦྱོང་རྒྱུར་དང་དྱོད་ཆེ་རུ་ཕིན་པ་དང་བསྟུན།  སླྱོབ་གྲྭའི་ལམ་

སྱོལ་དང་མཐུན་པའི་སླྱོབ་དེབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་བཟྱོ་རྒྱུ་ཁ་ཚ་དགྱོས་གཏུགས་སུ་གྱུར་ཡྱོད།

གང་ལྟར་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་གི་རིགས་ལམ་འདི་ནི།  མངྱོན་པ་གྱོང་འྱོག་དང་ཕར་

ཚད།  དབུ་མ་སྱོགས་གང་སྦང་ན་ཡང་སྔྱོན་འགྲྱོ་ལྟ་བུར་མེད་ཐབས་མེད་པ་དང་།  འདིའི་
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ནང་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་ཚན་རིག་གི་རྣམ་གཞག་ཕྱུག་པྱོ་ཡྱོད་པ།  ལྷག་པར་དུ་

རིགས་ལམ་འདི་སྦངས་ཏེ་སླྱོབ་ཚན་སྱོ་སྱོའི་རང་ལུགས་གང་ཡིན་བྱོ་ལ་འཛིན་པ་དང་།  

ཁབ་མ་ཁབ་དང་མུ་གསུམ་མུ་བཞི།  འགལ་བ་དང་དྱོན་གཅིག་ཡིན་མིན་སྱོགས་རིགས་

པའི་འགྲྱོས་ཤེས་ན།  རིགས་པ་འདིས་བྱོ་སྱོ་ཕེ་སྟེ་སྤིར་བཏང་གི་ཤེས་བའི་རྣམ་གཞག་

དག་ལ་འཇུག་པ་དང་།  ཡང་ན་འཆད་རྩྱོད་རྩྱོམ་གསུམ་གང་ལ་ཞུགས་ན་ཡང་ཞིབ་ཆ་

དང་འཛིན་མཚམས་སྱོགས་བསམ་བྱོའི་རྣྱོ་ངར་དང་མྱུར་ཁད།  ཟབ་གསལ་དང་ཁྱོང་

དཀེལ་ཡངས་པར་འགྱུར་བ་སྱོགས་མིག་མཐྱོང་ལག་ཟིན་གི་དགེ་མཚན་མ་འད་བ་མང་

པྱོ་ཡྱོད་པ་དང་།  མིས་བཤད་པ་དང་རང་གིས་མི་ལ་བཤད་པའི་ཚེ་ཡང་རིགས་པའམ་

རྱོག་དཔྱོད་ཀི་རེས་སུ་ཞུགས་ནས་བང་དྱོར་བེད་པ་ཞིག་ཅིས་ཀང་འྱོང་བར་ངེས།  ༸གྱོང་

ས་མཆྱོག་གིས།  “རགས་བསལ་གཏྱོང་བའི་རིགས་ལམ་ནི།  བྱོ་གྲྱོས་ཀི་རྣམ་དཔྱོད་གྱོང་

ནས་གྱོང་དུ་སེལ་ཞིང་།  རིག་པ་མྱུར་པྱོ་ཡྱོང་བའི་ཐམས་ལམ་ཞིག་ཡིན།  ཤེས་བའི་སེ་

ཚན་གང་དང་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་།  དེ་དག་མཐའ་ཆྱོད་པ་ཤེས་རྒྱུ་དང་།  རང་གི་བསམ་

བྱོ་གྲུང་ཤ་དྱོད་དུ་འགྲྱོ་བ་བཅས་ལ་ཁད་པར་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད།  དེས་ན་རིགས་ལམ་གི་ཐྱོག་

ནས་འདི་ཡིན་ན།  དེ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་དང་།  དེ་ཡིན་ན།  འདི་ཡིན་དགྱོས་ཞེས་པའི་

མུ་གསུམ་མུ་བཞི་དང་།  འགལ་བ་དྱོན་གཅིག་གི་སྐྱོར་རྣམས་སླྱོབ་ཚན་ཚང་མའི་ནང་

འགྲྱོ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡྱོང་ཞིང་།  དེ་ལྟར་བྱུང་ན་སླྱོབ་ཚན་དེ་ཞིབ་ཚགས་ཤེས་རྒྱུ་སྱོགས་ལ་

ཁད་པར་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད་”  ཅེས་གསུངས།  རིགས་ལམ་སླྱོབ་སྐབས་དགེ་རྒན་གིས་སླྱོབ་མ་

ཚོར་རང་ལུགས་བྱོར་ཟིན་བཅུག་རེས།  སྦྱོང་ཚན་ནང་གི་མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ་དང་

སྦགས་ཏེ་གཞུང་ཚན་སྱོ་སྱོའི་སྤི་དྱོན་ར་སྤྲྱོད་གསལ་བྱོ་གནང་དགྱོས་པ་དང་།  དེ་ནས་

གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་།  རྩྱོད་པ་སྱོང་བ་གཉིས་ཡིག་ཐྱོག་ནས་བསླབ་ཀང་ཆྱོག་ལ།  

ཡང་ན་ངག་ཐྱོག་ནས་ཁ་བསླབ་གནང་ཡང་རུང་།  སླྱོབ་དེབ་གཅིག་པུ་གཙོ་བྱོར་འཛིན་

མི་དགྱོས་པར་སླྱོབ་གྲྭ་སྱོ་སྱོའི་གནས་བབ་ལ་གཞིགས་པའི་བརྐངས་བསྐུམས་ཀང་གནང་
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འྱོས་གནང་རྒྱུ་དང་།  རིགས་ལམ་ཡིག་ཚད་ཀང་བབ་བསྟུན་གིས་དྱོན་གནད་ཚང་བའི་

རྒྱུགས་གཞི་བཟྱོ་རྒྱུ་ལས་བསླབ་གཞིའི་ཚིག་ཟིན་ལྟར་མིན་ཀང་ཆྱོག་པ་བ་རྒྱུ།  རིགས་

ལམ་དགེ་རྒན་ནས་དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་གིས་སླྱོབ་ཕྲུག་ཚོར་རིགས་ལམ་སྦྱོང་བའི་

འདུན་པ་དང་དྱོ་དབིངས་འཕེལ་ཐབས་བབ་བསྟུན་གིས་ཕག་བཞེས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེ།

དེ་སྔྱོན་ཕྱྭ་པ་ཆྱོས་སེང་སྱོགས་ཀི་སྐབས་སུ།  རིགས་ལམ་སླྱོབ་རྒྱུའི་རྨང་གཞིའི་བྱོད་ཀི་

སྐད་ཡིག་དང་ཁྱོར་ཡུག་གི་མཐུན་རྐེན་སྱོགས་ཕྱོགས་གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་ད་ལྟའི་གནས་

བབ་ལས་ལྡབ་ལྱོག་གིས་སྐྱྱོ་བྱོ་ཡྱོད་ངེས་ནའང་ཁྱོང་ཚོའི་སྐུ་ངལ་བསྐྱྱོན་པའི་གྲུབ་འབས་

ལས།  ལྱོ་ངྱོ་བརྒྱ་ཕག་མང་པྱོར་བྱོད་ཀི་རི་སུལ་ཚུན་ཆད་དུ་རིགས་ལམ་རྩྱོད་པའི་སྒ་

དབངས་བར་མེད་དུ་བསྒགས་དང་སྒྱོག་རྒྱུ་བྱུང་བ་འདིས་ང་ཚོའི་མི་རབས་འདིར་ངར་

ཤུགས་སླྱོང་བའི་དན་སྐུལ་ཞིག་ཅི་ལ་མི་བེད།

ད་ལྟའི་ཆར་དེ་ལས་ལྡྱོག་སྟེ་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་མཐུན་རྐེན་འཛོམས་པྱོ་ཡྱོད་པའི་སྐབས་

འདིར་ཤུགས་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་གྲུབ་འབས་ཆེན་པྱོ་ཞིག་མི་ཐྱོན་པ་ག་ལ་སིད།  ཆྱོས་རབ་

ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀི་རིགས་ལམ་གང་དུ་དར་སའི་དགྱོན་སེ་དང་།  ཆྱོས་བརྒྱུད་ཁག་ལ་སྤུས་

དག་ཅིང་གྲངས་མང་བའི་མཁས་པ་དབར་གི་ཆུ་བྱོ་བཞིན་རྒྱས་པའང་།  རིགས་པའི་སྱོ་

འབེད་རིགས་ལམ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་སླྱོབ་གཉེར་གི་འཕྲུལ་འདེགས་ཡིན་པ་སྱོས་མ་

དགྱོས་ཤིང་།

ནང་དྱོན་རིག་པ་ནི།  ལྟ་གྲུབ་དང་།  ཚན་རིག  ཉམས་ལེན་གང་ཅིའི་ཆ་ནས་ཀང་གཏིང་

ཟབ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་སྱོས་མ་དགྱོས་ཤིང་།  དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་ནས་

བཟུང་བྱོད་གངས་ཅན་གི་ལྱོངས་སུ་སྐྱེ་འགྲྱོ་སྤི་དང་བེ་བག་གི་དགྱོས་མཁྱོའི་གནས་བབ་

འྱོག་ཆྱོས་རྒྱལ་བཀའ་དིན་ཅན་ཚོས་མཐུན་རྐེན་སྦར་བ་ལ་བརེན་ནས་འཕགས་བྱོད་

ཀི་མཁས་གྲུབ་སྤི་དང་།  རིས་མེད་ཀི་ལྱོ་ཙཱ་བ་དང་པཎ་གྲུབ་དག་གིས་བྱོད་ཀི་སྐད་ཡིག་
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ཐྱོག་བསྒྱུར་ཅིང་། འཆད་ཉན་གིས་ཀང་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ།  ཆྱོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྱོ་དག་གི་

བསྟན་འཛིན་གི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀི་དར་སེལ་བཏང་།  བར་

ལམ་ཁིམ་མཚེས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བྱོད་ཡུལ་གི་ཆྱོས་སེ་སྟྱོང་ཕག་དྲུག་ལྷག་རྩ་མེད་

དུ་བཏང་བ་ལ་བརེན་ཉམས་ཉེས་ཆེན་པྱོ་བྱུང་ཡྱོད་ནའང་། སྤི་ནྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་

མགྱོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པྱོ་མཆྱོག་གི་རླབས་ཆེན་ཐུགས་བསྐྱེད་

ཀི་མཛད་འཕིན་སྤི་དང་རིས་མེད་ཆྱོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་ཁིད་བ་ཆེན་རྣམ་པས་དབུས་

བསྟན་འཛིན་གི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་དང་བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འབད་རྩྱོལ་ལ་

བརེན་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་བྱོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ནི། འཇིག་རེན་སྤིའི་དགྱོས་མཁྱོ་ལྟར་

འཛམ་གིང་ཁྱོན་ཡྱོངས་ཀི་བསམ་བྱོ་དང་ཀུན་སྤྱོད་ལ་སྤི་སན་གི་རིག་གཞུང་གལ་ཆེན་

ཞིག་ཆགས་ཡྱོད། 

སྤིར་སླྱོབ་ཕྲུག་ཚོའི་བསླབ་གཞི་བཟྱོ་སྒིག་བ་རྒྱུ་ནི་ལས་སླ་བྱོ་ཞིག་མིན།  སླྱོབ་མའི་བྱོ་ཁ་

དང་འཚམ་པའི་ཐ་སྙད་བེད་སྤྱོད་གཏྱོང་ཕྱོགས་དང་།  སླྱོབ་དེབ་ཀི་སྒྱོམ་གཞི་སྤི་ཡྱོངས་

དང་།  སླྱོབ་ཚན་སྱོ་སྱོའི་ནང་ཡིག་ཚོགས་མང་ཉུང་དང་བསྟུན་ཏེ་ཤེས་དགྱོས་ངེས་ཀི་

དྱོན་གནད་ཆ་ཚང་ཞིང་སྟབས་བདེར་ཤེས་སུ་འཇུག་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བསྟེན་པ།  ལྷག་

པར་དུ་ཤེས་ཡྱོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགྱོངས་དྱོན་གཞི་ལ་བཞག་སྟེ།  འཛིན་རིམ་སྱོ་སྱོར་ལྱོ་

གཅིག་གི་རིགས་ལམ་དང་ནང་ཆྱོས་སླྱོབ་ཐུན་ག་ཚོད་ཡྱོད་པ་དང་།  ཟླ་བ་རེ་དང་བདུན་

ཕག་རེར་སླྱོབ་ཚན་སྦང་བའི་དུས་ཁྱོམ་ཅི་ཡྱོད་སྱོགས་སླྱོབ་གྲྭའི་ར་སྐྱོར་ནང་གི་དྱོན་

དངྱོས་དང་འཚམས་པར་སྦྱོང་ཚན་འཇྱོག་རྒྱུ་སྱོགས་ཕྱོགས་དང་སྱོ་ཀུན་ནས་བསམ་བྱོ་

གཏྱོང་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དྱོན་དངྱོས་ལ་ཁ་ཕྱོགས་རྒྱུའི་གནད་འགག་མང་པྱོ་ཞིག་ཡྱོད་

པ་སྱོས་ཅི་ལ་དགྱོས།

སྤི་ནྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་ཆེན་པྱོ་མཆྱོག་གིས་དེ་སྔྱོན་ནས་མ་འྱོངས་མངྱོན་
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གཟིགས་ཀིས་སླྱོབ་གྲྭ་ཁག་དང་མང་ཚོགས་ནང་།  ནང་ཆྱོས་དང་ཚད་མའི་རིགས་ལམ་

གི་གྱོ་རྱོགས་སེལ་དགྱོས་སྐྱོར་ཡང་དང་བསྐྱར་དུ་བཀའ་ནན་གནང་བཞིན་པའི་མདུན་

རྒྱབ་གཡས་གཡྱོན་གི་གནས་སྟངས་མང་པྱོ་ཞིག་ལ་ཚོར་ཤེས་ཟབ་མྱོ་ཡྱོད་ཁར།  དཔལ་

ལྡན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སླྱོབ་དེབ་འདི་འད་ཞིག་རྩྱོམ་སྒིག་དགྱོས་པའི་བཀའ་
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སླྱོབ་ཕྲུག་ཚོའི་ཤེས་ཡྱོན་ཡར་རྒྱས་སུ་འགྲྱོ་རྒྱུ་གནད་འགག་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་ལྟ་བཞིན་
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1.  ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤུ་བཤད་པ།

རང་ལུགས་བཞག་པ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་1

གཞན་འགྱུར་བཞི་བཤད་པ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་7

སེམས་སེམས་བྱུང་གི་དྱོན་བསྡུ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་9

གཞན་ལུགས་དགག་པ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་10

རྩྱོད་པ་སྱོང་བ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་10

2.  རྟགས་རིགས་ཀི་རྣམ་གཞག
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3.  ཁ]  རྟགས་ཡང་དག་གི་རྣམ་གཞག
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1.  ག]  རྟགས་ཡང་དག་གི་དབེ་བ།
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རང་ལུགས་བཞག་པ། 

ཉེ་ཉྱོན་ཉི་ཤུ་ནི།  སྱོམ་ལས།

ཉེ་ཉྱོན་ཉི་ཤུ་འདི་ལྟ་སྟེ།  །

ཁྱོ་དང་འཁྱོན་འཛིན་འཆབ་པ་དང་།  །

འཚིག་པ་ཕག་དྱོག་སེར་སྣ་སྒྱུ།  །

གཡྱོ་རྒྱགས་རྣམ་འཚེ་ངྱོ་ཚ་མེད།  །

ཁེལ་མེད་རྨུགས་དང་རྒྱོད་པ་དང་།  །

མ་དད་ལེ་ལྱོ་བག་མེད་དང་།  །

བརེད་ངས་ཤེས་བཞིན་མིན་པ་དང་།  །

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་པའི་སློབ་ཚན།



2

ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

རྣམ་གཡེང་དང་ནི་ཉི་ཤུའྱོ །  །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།   ཁྱོ་བ་དང་།   འཁྱོན་འཛིན་དང་།   

འཆབ་པ་དང་།   འཚིག་པ་དང་།   ཕག་དྱོག་དང་།   སེར་སྣ་

དང་།   སྒྱུ་དང་།   གཡྱོ་དང་།   རྒྱགས་པ་དང་།   རྣམ་པར་

འཚེ་བ་དང་།  11 ངྱོ་ཚ་མེད་པ་དང་།  12 ཁེལ་མེད་པ་དང་།  13 རྨུགས་

པ་དང་།  14 རྒྱོད་པ་དང་།  15 མ་དད་པ་དང་།  16 ལེ་ལྱོ་དང་།  17 བག་

མེད་དང་།  18 བརེད་ངས་དང་།  19 ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པ་དང་།  20 རྣམ་

པར་གཡེང་བའི་སེམས་བྱུང་རྣམས་སྱོ།  །

དེ་དག་སྱོ་སྱོའི་ངྱོ་བྱོ་ངྱོས་འཛིན་པ་ལ།  དང་པྱོ།  ཁྱོ་བ་ནི།  ཁྱོང་ཁྱོའི་ཆར་

གཏྱོགས་ཤིང་།  ཀུན་ནས་མནར་སེམས་པའི་གཞི་དགུ་བྱོ་གང་རུང་ཉེ་

བར་གནས་པ་ན།  གནྱོད་པ་བ་བར་འདྱོད་པའི་སེམས་བྱུང་ཞིག་གྱོ  །

ཁྱོང་ཁྱོ་དང་།  ཁྱོ་བ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ལ།  ཁྱོང་ཁྱོ་ནི།  ཁྱོ་བའི་ཡུལ་ཉེ་

བར་མི་གནས་ཀང་།  སེམས་ལ་ཤར་བ་ཙམ་གིས་མི་བཟྱོད་པར་ཁྱོང་ནས་

འཁྲུགས་པ་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ།  ཁྱོ་བ་ནི།  ཁྱོ་བའི་གཞི་ཉེ་བར་

གནས་པ་ན་ཁྱོང་ཁྱོ་ཆེར་འཕེལ་ཏེ།  ལུས་ཀིས་རེག་པ་ལ་སྱོགས་པ་བ་

འདྱོད་པ།  མེ་ལ་མར་ཁུ་བླུགས་པ་ན་མེ་ལེ་ཆེར་འབར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་གྱོ  །

གཉིས་པ།  འཁྱོན་འཛིན་ནི།  ཁྱོང་ཁྱོའི་ཆར་གཏྱོགས་ཤིང་།  གནྱོད་ལན་

བེད་འདྱོད་པ་མི་གཏྱོང་བའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །འཁྱོན་པའི་རྒྱུན་དམ་དུ་

འཛིན་པས་ན་འཁྱོན་འཛིན་ཅེས་བའྱོ།  །
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གསུམ་པ།  འཆབ་པ་ནི།  གཏི་མུག་གིི་ཆར་གཏྱོགས་ཤིང་།  གཞན་གིས་

ཕན་པར་འདྱོད་པའི་བསམ་པས་ཉེས་པ་གེང་བ་ན།  ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་མཁྱུད་

པ་སྟེ།  སྦ་བར་འདྱོད་པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

བེད་ལས་ནི།  དངྱོས་སུ་འགྱོད་པ་དང་།  བརྒྱུད་ནས་ལུས་སེམས་བདེ་བ་

ལ་རེག་པར་མི་གནས་པའམ།  མི་བདེ་བར་བེད་པའི་བེད་ལས་ཅན་ནྱོ།  །

བཞི་པ།  འཚིག་པ་ནི།  གཞན་གིས་རང་གི་ཉེས་པ་གེང་བ་ན།  ཉེས་པ་ལ་

འགྱོད་པ་དང་།  མཐྱོལ་བཤགས་ཀི་བསམ་པ་མེད་པར་ཁྱོ་བ་དང་།  འཁྱོན་

འཛིན་གི་དབང་གིས་ཞེ་འགྲས་པའི་བསམ་པས་ཚིག་རྩུབ་པྱོ་སྨྲ་བར་

འདྱོད་པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

བེད་ལས་ནི།  ཚིག་རྩུབ་སྱོགས་བ་བ་མ་ཡིན་པ་དུ་མར་འཇུག་པས་སྡུག་

བསྔལ་སྐྱེད་པར་བེད་པའྱོ།  །

ལྔ་པ།  ཕག་དྱོག་ནི།  ཞེ་སང་གི་ཆར་གཏྱོགས་ཤིང་།  རེད་བཀུར་ལ་ཆགས་

ནས་གཞན་གི་ཕུན་ཚོགས་ལ་མི་བཟྱོད་པར་སེམས་ཁྱོང་ནས་འཁྲུག་པའི་

སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

དབེ་ན།  རང་དང་མཉམ་པའི་ཕུན་ཚོགས་ལ་དམིགས་པའི་ཕག་དྱོག་

དང་།  རང་ལས་ལྷག་པའི་ཕུན་ཚོགས་ལ་དམིགས་པའི་ཕག་དྱོག་སྟེ།  

སེམས་ཀི་ཕག་གམ་བར་དྱོག་པར་བེད་པས་ན་ཕག་དྱོག་གྱོ  །

དྲུག་པ།  སེར་སྣ་ནི།  འདྱོད་ཆགས་ཀི་ཆར་གཏྱོགས་ཤིང་།  རེད་བཀུར་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

ལ་ཆགས་ནས་ཡྱོ་བད་གཏྱོང་མི་ནུས་པར་འཛིན་པར་འདྱོད་པའི་སེམས་

བྱུང་ངྱོ་།  །

བེད་ལས་ནི།  ཡྱོ་བད་མ་བསྙུངས་པའི་རེན་བེད་པ་སྱོགས་མི་འདྱོད་པ་

ཆེན་པྱོ་སྐྱེད་པའྱོ།  །ཡྱོ་བད་བསྙུངས་པ་ནི།  ཡྱོ་བད་མི་མཁྱོ་བ་རྣམས་ཀང་

ཉུང་དུ་མ་བཏང་བར་བསགས་པའྱོ།  །

བདུན་པ།  སྒྱུ་ནི།  འདྱོད་ཆགས་དང་གཏི་མུག་གང་རུང་གི་ཆར་གཏྱོགས་

ཤིང་།  རེད་བཀུར་ལ་ཆགས་ནས་གཞན་བསླུ་བའི་བསམ་པས་རང་ལ་

མེད་པའི་ཡྱོན་ཏན་ཡྱོད་པ་ལྟར་སྟྱོན་པར་འདྱོད་པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

བེད་ལས་ནི།  ལྱོག་འཚོ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའྱོ།  །

བརྒྱད་པ།  གཡྱོ་ནི།  འདྱོད་ཆགས་དང་གཏི་མུག་གང་རུང་གི་ཆར་

གཏྱོགས་ཤིང་།  རེད་བཀུར་ལ་ཆགས་པའི་དབང་གིས་གཞན་མགྱོ་རྨྱོངས་

པར་བེད་འདྱོད་ཅིང་།  རང་གི་ཉེས་པ་གཞན་གིས་མི་ཤེས་པར་བེད་

འདྱོད་པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

བེད་ལས་ནི།  ཡང་དག་པའི་གདམས་ངག་རེད་པའི་བར་དུ་གཅྱོད་པའི་

བེད་ལས་ཅན་ནྱོ།  །

དགུ་པ།  རྒྱགས་པ་ནི།  འདྱོད་ཆགས་ཀི་ཆར་གཏྱོགས་ཤིང་།  རང་ཉིད་

ལ་ནད་མེད་པ་སྱོགས་ཟག་བཅས་ཀི་ཕུན་ཚོགས་ཀི་མཚན་མ་གང་རུང་

མཐྱོང་ནས་དགའ་ཞིང་ཡིད་བདེ་བས་སེམས་ཁེངས་པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །
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1.  ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤུ་བཤད་པ།

བེད་ལས་ནི།  བག་མེད་པ་སྱོགས་ཉྱོན་མྱོངས་པ་དང་།  ཉེ་བའི་ཉྱོན་མྱོངས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རེན་བེད་པའི་བེད་ལས་ཅན་ནྱོ།  །

བཅུ་པ།  རྣམ་འཚེ་ནི།  ཁྱོང་ཁྱོ་བའི་ཆར་གཏྱོགས་ཤིང་།  གཞན་ལ་སྙིང་

བརྩེ་བ་སྱོགས་མེད་པར་ཐྱོ་འཚམ་པར་འདྱོད་པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

བེད་ལས་ནི།  ཐྱོ་འཚམ་པའམ་གནྱོད་པའི་བེད་ལས་ཅན་ནྱོ།  །

བཅུ་གཅིག་པ།  ངྱོ་ཚ་མེད་པ་ནི།  དུག་གསུམ་གང་རུང་གི་ཆར་གཏྱོགས་

ཤིང་།  རང་ངམ་ཆྱོས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་ལ་མི་འཛེམ་

པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

བཅུ་གཉིས་པ།  ཁེལ་མེད་པ་ནི། དུག་གསུམ་གང་རུང་གི་ཆར་གཏྱོགས་ཤིང་། 

གཞན་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་ཉེས་པ་ལ་མི་འཛེམ་པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

བཅུ་གསུམ་པ།  རྨུགས་པ་ནི།  གཏི་མུག་གི་ཆར་གཏྱོགས་ཤིང་།  དམིགས་

པ་གང་ལ་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་བཟུང་ཡང་ལུས་སེམས་ལི་ཞིང་ལས་སུ་མི་རུང་

བར་ཉྱོག་ཉྱོག་པྱོར་བེད་པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

བཅུ་བཞི་པ།  རྒྱོད་པ་ནི།  འདྱོད་ཆགས་ཀི་ཆར་གཏྱོགས་ཤིང་།  འདྱོད་

ཡྱོན་སྱོགས་སྡུག་པའི་མཚན་མ་ལ་དམིགས་ནས་སེམས་མ་ཞི་བར་ཕིར་

འཕྱོ་བར་བེད་པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

བེད་ལས་ནི།  སེམས་དམིགས་པ་ལ་གནས་པའི་བར་ཆད་བེད་པའྱོ།  །
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

བཅྱོ་ལྔ་པ།  མ་དད་པ་ནི།  གཏི་མུག་གི་ཆར་གཏྱོགས་ཤིང་།  དད་པའི་

ཡུལ་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་པ་དང་།  མི་དང་བ་དང་།  མི་འདྱོད་པར་བེད་པའི་

སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

བཅུ་དྲུག་པ།  ལེ་ལྱོ་ནི།  གཏི་མུག་གི་ཆར་གཏྱོགས་ཤིང་།  ཉལ་བ་སྱོགས་

ལ་བརེན་ནས་དགེ་བ་ལ་སེམས་མི་སྤྲྱོ་བར་བེད་པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

བེད་ལས་ནི།  དགེ་བའི་ཕྱོགས་ཉམས་པར་བེད་པའྱོ།  །

ལེ་ལྱོ་ལ་དབེ་ན།  སྒིད་ལུག་པའི་ལེ་ལྱོ།  བ་བ་ངན་ཞེན་གི་ལེ་ལྱོ།  བདག་

ཉིད་ལ་བརས་པའི་ལེ་ལྱོ་དང་གསུམ་མྱོ། །

བཅུ་བདུན་པ།  བག་མེད་ནི།  དུག་གསུམ་གང་རུང་ལེ་ལྱོ་དང་བཅས་པ་

ལ་གནས་ནས་ཉྱོན་མྱོངས་དང་།  ཉེས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ལས་སེམས་མི་

སྲུང་བར་བག་ཡངས་སུ་གཏྱོང་བར་བེད་པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

བཅྱོ་བརྒྱད་པ།  བརེད་ངས་ནི།  ཉྱོན་མྱོངས་ཀི་དམིགས་པ་དན་པའི་སྱོ་ནས་

དགེ་བ་ལ་སེམས་མི་གསལ་ཞིང་།  རེད་པར་བེད་པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

བེད་ལས་ནི།  ཉྱོན་མྱོངས་པའི་དམིགས་རྣམ་རྣམས་ལ་སེམས་གཡེང་བར་

བེད་པའྱོ།  །

བཅུ་དགུ་པ།  ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ནི།  ཤེས་རབ་ཉྱོན་མྱོངས་ཅན་གང་

ཞིག སྱོ་གསུམ་གི་སྤྱོད་པ་གང་རུང་ལ་མི་ཤེས་བཞིན་དུ་འཇུག་པར་བེད་
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1.  ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤུ་བཤད་པ།

པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

ཉི་ཤུ་པ།  རྣམ་གཡེང་ནི།  དུག་གསུམ་གང་རུང་གི་ཆར་གཏྱོགས་ཤིང་།  

དམིགས་པ་ལས་སེམས་འཕྱོ་ཞིང་།  གཡེང་བར་བེད་པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

དེ་ལྟར་ཁྱོ་བ་ནས་རྣམ་གཡེང་གི་བར་ཉི་ཤུ་བྱོ་འདི་རྣམས་ལ་ཉེ་བའི་ཉྱོན་

མྱོངས་ཞེས་བརྱོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།  རང་ཉིད་གང་གི་ཆར་གཏྱོགས་པའི་

རྩ་ཉྱོན་དང་ཉེ་ཞིང་།  སེམས་ཉྱོན་མྱོངས་པར་བེད་པས་ན།  དེ་ལྟར་བརྱོད་

པའི་ཕིར།

གཞན་འགྱུར་བཞི་བཤད་པ། 

དེ་ལ་གཞན་འགྱུར་བཞི་ནི།  སྱོམ་ལས།

གཞན་འགྱུར་བཞི་ནི་གཉིད་དང་ནི།  །

འགྱོད་པ་དང་ནི་རྱོག་དཔྱོད་དྱོ།  །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།  གཉིད་དང་།  འགྱོད་པ་དང་།  རྱོག་པ་

དང་།  དཔྱོད་པ་རྣམས་སྱོ།  །

དེ་དག་སྱོ་སྱོའི་ངྱོ་བྱོ་ངྱོས་འཛིན་པ་ལ།  དང་པྱོ།  གཉིད་ནི།  ལུས་ལི་བ་

དང་ཉམ་ཆུང་བ་དང་།  ངལ་བ་དང་།  མུན་པའི་མཚན་མ་ཡིད་ལ་བེད་པ་

སྱོགས་ཀི་རྒྱུ་ལ་བརེན་ནས་དབང་ཤེས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ནང་དུ་སྡུད་པར་

བེད་པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

བེད་ལས་ནི།  བ་བ་ཤྱོར་བའི་རེན་བེད་པའི་བེད་ལས་ཅན་ནྱོ།  །
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

དབེ་ན།  དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གི་དེ་གསུམ་མྱོ།  །

གཉིས་པ།  འགྱོད་པ་ནི།  བ་བར་རུང་བ་དང་མི་རུང་བ་གང་རུང་རང་

གིས་བསམས་པའམ།  གཞན་གིས་བེད་དུ་བཅུག་པ་ལ་བརེན་ནས་མི་

འདྱོད་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བཅགས་པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

དབེ་ན།  དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གི་དེ་གསུམ་མྱོ།  །

གསུམ་པ།  རྱོག་པ་ནི།  རང་གི་དམིགས་པ་ལ་རགས་པའི་རྣམ་པས་འཇུག་

པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །འདིའི་རགས་པའི་རྣམ་པ་ཞེས་པ་ནི་

སེམས་རྩིང་བའྱོ།  །

དབེ་ན།  དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གི་དེ་གསུམ་མྱོ།  །

བཞི་པ།  དཔྱོད་པ་ནི།  རང་གི་དམིགས་པ་ལ་ཞིབ་པའི་རྣམ་པས་འཇུག་

པའི་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །དབེ་ན།  དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་

གི་དེ་གསུམ་མྱོ།  །

འདི་བཞི་ལ་གཞན་འགྱུར་ཞེས་བརྱོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།  གྲྱོགས་སྟྱོབས་

དང་།  ཀུན་སླྱོང་གི་སྟྱོབས་ཀིས་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་པྱོ་ཅི་

རིགས་སུ་འགྱུར་བས་ན་གཞན་འགྱུར་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནྱོ།  །

སེམས་སེམས་བྱུང་གི་དོན་བསྡུ། 

མདྱོར་ན།  སངས་རྒྱས་པ་དང་།  ཚན་རིག་པ་གཉིས་ཀས་སེམས་ཅན་
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1.  ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤུ་བཤད་པ།

སུ་འད་ཞིག་ཡིན་ཀང་།  བདེ་བ་འདྱོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདྱོད་པ་

མཚུངས་པར་ཁས་ལེན་ཞིང་།  འགྲྱོ་བ་རྣམས་ཀི་བདེ་སྡུག་གི་འབྱུང་རྩ་

གཙོ་བྱོ་གང་ཡིན་རྩད་གཅྱོད་ལུགས་དང་།  རྩད་བཅད་ནས་ངྱོས་འཛིན་

བེད་སྟངས་མི་འད་ནའང་།  ནང་སེམས་ཁམས་དང་།  སེམས་ཚོར་ལ་

གཙིགས་སུ་བཟུང་སྟེ།  ཐབས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྱོ་ནས་དཔད་པ་གཏྱོང་

བ་དང་།  ཕི་ནང་གི་ལྱོངས་སྤྱོད་དང་བདེ་སྡུག་གི་ཚོར་བའི་འབེལ་ཚུལ་

གི་རྣམ་གཞག་ལ་རྣམ་དཔྱོད་ཀི་རྩལ་འད་མིན་བསྟན་དང་སྟྱོན་བཞིན་

ཡྱོད།

ལྷག་པར་དུ་སངས་རྒྱས་པས་བདེ་སྡུག་གི་འབྱུང་རྩ་གཙོ་བྱོ་སེམས་ཁམས་

ལ་ངྱོས་འཛིན་བེད་ཅིང་།  འཕགས་བྱོད་ཀི་གཞུང་ལུགས་མང་པྱོ་ལས་

སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གི་རྒྱུ་དང་།  ངྱོ་བྱོ།  དབེ་བ།  བེད་ལས་སྱོགས་

ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་དབེ་ཞིབ་བས་པ་ནི།  རང་སེམས་དགེ་བའི་མི་མཐུན་

ཕྱོགས་ལས་སྱོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་།  ཚུལ་མིན་ཡིད་བེད་ཀི་རྣམ་རྱོག་

གི་གཡེང་བ་ཞི་བར་བེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་།  ཡང་དག་པའི་དྱོན་

དང་དྱོན་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་ཡྱོན་ཏན་སྣ་གཅིག་

ཡན་ཆད་ནས་མ་སྐྱེས་པ་བསྐྱེད་པ་དང་།  སྐྱེས་པ་གནས་པ།  གནས་པ་

རྣམས་གྱོང་འཕེལ་དུ་གཏྱོང་བའི་ཐབས་ལ་འབད་པའི་ཆེད་ཡིན་པ་བྱོ་

གསལ་དྱོན་གཉེར་ཅན་དག་གིས་མཁེན་པར་མཛད་དགྱོས་སྱོ།  །

གཞན་ལུགས་དགག་པ། 

ཁ་ཅིག ཁྱོ་བ་དང་ཁྱོང་ཁྱོ་གཉིས་ལ་ཁད་པར་མེད་ཟེར་ན།  དེ་མི་འཐད་པར་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

ཐལ།  ཁྱོ་བ་ནི།  ཁྱོ་བའི་གཞི་ཉེ་བར་གནས་པ་ན།  ཁྱོང་ཁྱོ་ཆེར་འཕེལ་ཏེ།  

ལུས་ཀིས་རེག་པ་ལ་སྱོགས་པ་བ་འདྱོད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་ལ།  ཁྱོང་ཁྱོ་

ནི༑  ཁྱོ་བའི་ཡུལ་ཉེ་བར་མི་གནས་ཀང་།  སེམས་ལ་ཤར་བ་ཙམ་གིས་མི་

བཟྱོད་པར་ཁྱོང་ནས་འཁྲུགས་པ་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཁད་པར་ཡྱོད་

པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  སྒྱུ་དང་གཡྱོ་ལ་ཁད་པར་མེད་ཟེར་ན།  དེ་མི་འཐད་དེ།  དེ་གཉིས་

འདྱོད་ཆགས་དང་གཏི་མུག་གི་ཆར་གཏྱོགས་ཤིང་།  རེད་བཀུར་ལ་ཆགས་

ནས་གཞན་བསླུ་བའམ་མགྱོ་རྨྱོངས་པར་བེད་པའི་བསམ་པ་ཅན་དུ་འད་ན་

ཡང་།  སྒྱུ་ནི་རང་ལ་མེད་པའི་ཡྱོན་ཏན་ཡྱོད་པ་ལྟར་སྟྱོན་པ་དང་། གཡྱོ་ནི།  

རང་གི་ཉེས་པ་གཞན་གིས་མི་ཤེས་པར་བེད་འདྱོད་པའི་སེམས་བྱུང་ཡིན་

པའི་ཁད་པར་ཡྱོད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  འགྱོད་པ་ཡིན་ན།  མི་དགེ་བ་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  སྱོག་གཅྱོད་

ཀི་ལས་བས་པ་ལ་སེམས་གཏིང་ནས་འགྱོད་པའི་འགྱོད་པ་ཆྱོས་ཅན།  མི་

དགེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ།  འགྱོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  འདྱོད་མི་ནུས་ཏེ།  དགེ་

བ་བས་པ་ལ་འགྱོད་པ་མི་དགེ་བ་དང་།  མི་དགེ་བ་བས་པ་ལ་འགྱོད་པ་

དགེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

རོད་པ་སོང་བ། 

ཁྱོ་ན་རེ།  རྒྱོད་པ་འདྱོད་ཆགས་ཡིན་པར་ཐལ།  རྒྱོད་པ་འདྱོད་ཆགས་ཀི་

ཆར་གཏྱོགས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།  འྱོ་ན། ལེ་ལྱོ་ཆྱོས་ཅན།  གཏི་མུག་ཡིན་
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1.  ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤུ་བཤད་པ།

པར་ཐལ།  གཏི་མུག་གི་ཆར་གཏྱོགས་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁྱོ་ན་རེ།  གཉིད་ཡིན་ན། མི་དགེ་བ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  དེ་ཡིན་ན་

བ་བ་ཤྱོར་བའི་རེན་བེད་པ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ།  གཉིད་

ལ་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་ག་ཡྱོད་པའི་ཕིར།

གཏི་མུག་གི་ཆར་གཏྱོགས་ཡིན་པའི་ཕིར།
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

སྦློང་ཚན།

[ཀ]	 གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག

	ཉེ་ཉློན།	 	གཞན་འགྱུར།	 	ཉེ་ཉློན་ཉི་ཤུ།	 	གཞན་འགྱུར་བཞི།

[ཁ]	 མིང་ཚིག་མཆན་འགེལ།

ཀུན་ནས་མནར་སེམས་པའི་གཞི་དགུ།	 	བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སློད་ལས།	

བདག་དང་བདག་གི་ཉེ་དུ་ལ།	།གནློད་པ་བྱས་དང་བྱེད་པ་དང་།	གནློད་པ་བྱེད་

པར་འགྱུར་རློ་ཞེས།	།དེ་ཡི་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་སྐེ།	 །གང་རྣམས་བདག་

དང་མི་མཛའ་བ།	།དེ་དག་གི་ནི་དློན་བྱས་དང་།	 །བྱེད་དློ་བྱེད་པར་འགྱུར་རློ་

ཞེས།	།དེ་ཡི་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་སྐེ།	།ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།	བདག་ལ་

གནློད་པ་བྱས་པ་དང་།	བྱེད་པ་དང་།		བྱེད་པར་འགྱུར་བ་གསུམ་དང་།	བདག་

གི་ཉེ་དུ་ལ་གནློད་པ་བྱས་པ་དང་།	བྱེད་པ་དང་།	 	བྱེད་པར་འགྱུར་བ་གསུམ་

དང་།	 	བདག་དང་མི་མཛའ་བ་ལ་ཕན་པའི་དློན་བྱས་པ་དང་།	 	བྱེད་པ་དང་།		

བྱེད་པར་འགྱུར་བ་གསུམ་སེ་དེ་དགུའློ།	།

གདམས་ངག	 	ཕན་འདློགས་པའི་ཚིག

ཐློ་འཚམ་པ།	 	འགན་པའམ་གནློད་པ་དང་བརྙས་བཅློས་བྱེད་པའི་དློན།

ཉློག་ཉློག་པློ།	 	སེམས་འཁྲུགས་པའམ་མི་གསལ་བའི་དློན།

[ག]	 གཤམ་གསལ་དི་བ་རྣམས་ལ་སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏེ་ལན་ཕིས།

1]	 ཉེ་ཉློན་གི་གློ་དློན་དང་།	དེ་ལ་དབྱེ་བ་གང་དག་ཡློད།
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1.  ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤུ་བཤད་པ།

2]	 གཡློ་དང་སྒྱུ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་གང་དག་ཡློད།

3]	 ཉེ་ཉློན་རྣམས་རྩ་ཉློན་གང་དང་ཉེ་ཚུལ་གང་ཡིན།

4]	 གཞན་འགྱུར་གི་གློ་དློན་དང་།	དེ་ལ་དབྱེ་བ་གང་དག་ཡློད།

5]	 འགློད་པ་ལ་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན་གསུམ་འཇློག་ཚུལ་ཕིས།

[ང]	 གཤམ་གསལ་དམ་བཅའ་རྣམས་ལ་རྟགས་བསལ་རེ་ཐློངས།

1]	 ཁློང་ཁློའི་ཆར་གཏློགས་ཡིན་ན།		ཁློང་ཁློ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

2]	 འདློད་ཆགས་ཀི་ཆར་གཏློགས་ཡིན་ན།		འདློད་ཆགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

3]	 གཏི་མུག་གི་ཆར་གཏློགས་ཡིན་ན།	གཏི་མུག་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

4]	 གཞན་འགྱུར་བཞི་བློ་གང་རུང་ཡིན་ན།		ལུང་མ་བསན་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

2.  རྟགས་རིགས་ཀི་རྣམ་གཞག

རགས་རིགས་ཀི་རྣམ་གཞག་འདི་གཙོ་བྱོ་དཔལ་ཆྱོས་ཀི་གྲགས་པས་

མཛད་པའི་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པྱོ་དང་།  ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་

དྱོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་གཞུང་ཚན་ཟུར་དུ་བཀྱོལ་བ་

ཞིག་ཡིན།

གཞུང་འདིའི་དགོས་དོན། 

སྤིར་ཤེས་བའི་གནས་ལ་ང་རང་ཚོས་མཐྱོང་ཆྱོས་སུ་ཡྱོད་པའི་རྱོགས་སླ་

བའི་ཆྱོས་རྣམས་རགས་སམ་རྒྱུ་མཚན་ལ་མ་ལྟྱོས་པར་ཤེས་རྱོགས་ཐུབ་ཀི་

ཡྱོད་ཀང་།  དེ་ལས་འདས་པའི་གཞི་དངྱོས་པྱོའི་གནས་ཚུལ།  དབང་པྱོའི་

མངྱོན་སུམ་ལྟ་བུས་རྱོགས་མི་ཐུབ་པ་ཕ་བ་དང་།  ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་གནས་

དུ་མ་ཞིག རིགས་པའམ་རྒྱུ་མཚན་ནམ།  རགས་ཡང་དག་དང་།  ཚད་

མའི་སྐྱེས་བུའི་ངག་ཚད་མ་ལ་བརེན་ནས་རྱོགས་དགྱོས་པས་དེ་ལ་རགས་

རིགས་ཀི་རྣམ་གཞག་འདི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནྱོ།  །
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2.  རྟགས་རིགས་ཀི་རྣམ་གཞག

རྟགས་རིགས་ཀི་རྣམ་གཞག་དངོས་བཤད་པ། 

ཀ]  རྟགས་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། 

རང་ལུགས་བཞག་པ། 

རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི།  རགས་སུ་བཀྱོད་པའྱོ།  །གཞི་ལ་སྦར་ན།  སེམས་

ཅན་རྣམས་ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་སྟེ།  བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་བས་པ་

རགས་སུ་བཀྱོད་པ་ལྟ་བུའྱོ།  །

དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་སུ་བཀྱོད་པ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད།  ཡྱོད་

མེད་གང་རུང་ཡིན་ན།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡིན་པས་ཁབ་སྟེ།  དེ་ཡིན་ན།  

དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་སུ་བཀྱོད་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  དཔེར་ན། རི་བྱོང་རྭ་ལྟ་

བུ་དེ།  སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་སུ་བཀྱོད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་

ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ། སྒ་ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་སྟེ།  རི་བྱོང་རྭ་ཡིན་པའི་ཕིར།  

ཞེས་རི་བྱོང་རྭ་རགས་སུ་བཀྱོད་པའི་ཕིར།

སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་སུ་བཀྱོད་པ།  སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རགས་ཀི་མཚན་ཉིད།  བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་

པའི་རགས་སུ་བཀྱོད་པ།  བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པར་

བེད་པའི་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད།  དེ་བཞིན་དུ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་རིགས་

འགྲེ་བའྱོ།  །

རགས་ལ་དབེ་ན།  རགས་ཡང་དག་དང་།  རགས་ལྟར་སྣང་གཉིས་སྱོ།  ། 

རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ནི།  ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

ཕིར།  མཚན་གཞི་ནི།  སྒ་ཆྱོས་ཅན། མི་རག་སྟེ། བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ། བས་པ་ལྟ་བུ།  དེ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ནི།  ཕྱོགས་ཆྱོས་

དང་།  རེས་ཁབ་དང་།  ལྡྱོག་ཁབ་བྱོ།  །གཞི་ལ་སྦར་ན།  བས་པའི་རགས་

ཀིས་སེམས་ཅན་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ།  བས་པའི་

རགས་ཀིས་སེམས་ཅན་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་

ཉིད།  དེས་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་རིགས་འགྲེའྱོ།  །

རགས་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་མེད་དེ།  གཞི་གྲུབ་ན།  རགས་ཡང་དག་

ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  གཞི་ལ་སྦར་ན།  བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་རག་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་མ་ཡིན་པ། བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་རགས་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད།

གཞན་ལུགས་དགག་པ། 

ཁ་ཅིག  སེམས་ཅན་རགས་སུ་བཀྱོད་པ་མ་ཡིན་ཟེར་ན།  དེ་མི་འཐད་པར་

ཐལ།  དེ་དམ་བཅའ་བ།  མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་སུ་བཀྱོད་པའི་ཕིར།  

མ་གྲུབ་ན།  དེར་ཐལ།  དམ་བཅའ་བ་ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་སྟེ།  སེམས་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་པའི་རགས་སྦྱོར་འདིའི་རགས་སུ་བཀྱོད་པའི་ཕིར།  

དེར་ཐལ།  རགས་སྦྱོར་དེའི་རགས་སུ་བཀྱོད་པ་གང་ཡིན་ངྱོས་འཛིན་རྒྱུ་

ཡྱོད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  ཡྱོད་པ་ཡིན་ན།  རགས་སུ་བཀྱོད་པ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་ཟེར་ན།  

དེ་ཁབ་པར་ཐལ།  ཡྱོད་པ་ཡིན་ན།  བུམ་པ།  མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་
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2.  རྟགས་རིགས་ཀི་རྣམ་གཞག

སུ་བཀྱོད་པ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེར་ཐལ།  ཡྱོད་པ་ལྟ་

བུ་དེ།  བུམ་པ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་སུ་བཀྱོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  

མ་གྲུབ་ན།  ཡྱོད་པ་ཆྱོས་ཅན།  བུམ་པ།  མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་སུ་

བཀྱོད་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  བུམ་པ་ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་སྟེ།  ཡྱོད་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རགས་སྦྱོར་གི་རགས་སུ་བཀྱོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་

གྲུབ་ན།  ཡྱོད་པ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  རགས་སྦྱོར་དེའི་རགས་ལྟར་སྣང་

ཡིན་པའི་ཕིར།

བུམ་པ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་སུ་བཀྱོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  

མ་ཁྱབ།

རོད་པ་སོང་བ། 

གཞི་གྲུབ་ན།  བས་པའི་རགས་ཀིས་ཀ་བ།  མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་

སུ་བཀྱོད་པ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  གཞི་གྲུབ་ན།  ཀ་བ་མི་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་རགས་སུ་བཀྱོད་པ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

སྦློང་ཚན།

[ཀ]	 གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག

	རྟགས།	 	རྟགས་ཡང་དག	  རྟགས་ལྟར་སང་།

 ཚུལ་གསུམ།

[ཁ]	 མིང་ཚིག་མཆན་འགེལ།

ཕ་བ།	 	སློམ་པློའི་ཟླས་དངས་པའི་ཕ་བ་དང་།	 	རྟློགས་དཀའ་བའི་ཟླས་དངས་

པའི་ཕ་བ་གཉིས་ཡློད་པ་ལས་ཕི་མའློ།		།

ཚད་མའི་སྐེས་བུ།	 	དློན་གང་ཞིག་ཁས་བླངས་ཀང་མི་བསླུ་བའི་སྐེས་བུའམ་གང་

ཟག	དཔེར་ན།		སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ལྟ་བུའློ།		།

ཚད་མ་རྣམ་འགེལ།	 	དཔལ་ལྡན་ཆློས་གགས་ཀིས་མཛད་པའི་ཚད་མའི་གཞུང་

ལེའུ་བཞི་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་སེ།		དེའི་ལེའུ་བཞི་ནི།		རང་དློན་ལེའུ།		ཚད་མས་

གྲུབ་པའི་ལེའུ།		མངློན་སུམ་ལེའུ།		གཞན་དློན་ལེའུ་འློ།	།

སེམས་ཅན།	 	རྣམ་པར་རྟློག་པ་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག

རྟགས་སྦློར།	 	དཔེར་ན།		བུམ་པ་ཆློས་ཅན།		མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐལ།		བྱས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར།		ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཐལ་བ་བཀློད་པ་རྣམས་ཐལ་འགྱུར་དང་།		བུམ་

པ་ཆློས་ཅན།		མི་རྟག་སེ།		བྱས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྟགས་སྦློར་ཡིན་ནློ།		།

[ག]	 གཤམ་གསལ་དི་བ་རྣམས་ལ་སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏེ་ལན་ཕིས།

1]	 ཅི་ཞིག་ལ་རྟགས་ཟེར།
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2.  རྟགས་རིགས་ཀི་རྣམ་གཞག

2]	 ཡློད་མེད་གང་རུང་ཡིན་ན།	 	 རྟགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དཔེར་

བརློད་དང་བཅས་པ་ཕིས།

3]	 རྟགས་ལ་དབྱེ་ན་ག་ཚོད་ཡློད།		དབྱེ་བ་དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཕིས།

4]	 ཚུལ་གསུམ་གང་དག་ཡིན་པ་ངློས་འཛིན་གིས།

5]	 རྟགས་རིགས་ཀི་རྣམ་གཞག་འདི་གཞུང་གང་ལ་གཙོ་བློར་གཞི་བཅློལ་བ་དང་

གཞུང་ཚན་འདིའི་དགློས་དློན་ཕིས།

[ང]	 གཤམ་གསལ་དམ་བཅའ་རྣམས་ལ་རྟགས་བསལ་རེ་ཐློངས་།

1]	 བུམ་པ་དེ།		བུམ་པ།		མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་བཀློད་པ་མེད་ཟེར་ན།

2]	 ཡློད་མེད་གང་རུང་ཡིན་ན།		སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་བཀློད་པ་ཡིན་

པས་མ་ཁྱབ་ཟེར་ན།

3]	 བྱས་རྟགས་ཀིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་བཀློད་པ་ཡིན་ན།		བྱས་

པ་དང་གཅིག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་ཟེར་ན།

[ཅ]	 གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་མུ་ག་ཚོད་ཡློད་དམ།

1]	 རྟགས་དང་།		བྱས་རྟགས་ཀིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་གཉིས་ལ་མུ།		

(										)

2]	 སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་དང་།		སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་གཉིས་ལ་

མུ།		(										)

3]	 སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་དང་།	 	སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་

དག་གཉིས་ལ་མུ།		(										)
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

3.  ཁ]  རྟགས་ཡང་དག་གི་རྣམ་གཞག

རང་ལུགས་བཞག་པ། 

འདི་ལ་རགས་ཡང་དག་གི་ལྟྱོས་གཞི་དང་།  མཚན་ཉིད།  དབེ་བ་བཤད་

པ་དང་གསུམ།

དང་པྱོ་ལ།  ཕྱོགས་ཆྱོས་ཀི་ལྟྱོས་གཞི་ཤེས་འདྱོད་ཆྱོས་ཅན་བཤད་པ་དང་།  

ཁབ་པའི་ལྟྱོས་གཞི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་བཤད་པ་གཉིས།  

དང་པྱོ་ཕྱོགས་ཆྱོས་ཀི་ལྟྱོས་གཞི་ཤེས་འདྱོད་ཆྱོས་ཅན་བཤད་པ་ལ།  ཤེས་

འདྱོད་ཆྱོས་ཅན་གི་མཚན་ཉིད།  མཚན་གཞི།  ཞར་ལ་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་

ངྱོས་གཟུང་བ་དང་གསུམ།  དང་པྱོ་ལ།  མཚན་གཞི་ཞིག་དང་སྦར་ནས་

བཤད་ན།  ཁྱོད་བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྩྱོད་གཞིར་

བཟུང་བ་ཡང་ཡིན།  ཁྱོད་བས་པར་ཚད་མས་ངེས་ནས།  ཁྱོད་མི་རག་པ་

ཡིན་མིན་ལ་ཤེས་འདྱོད་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་སིད་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་

མཐུན་པར་དམིགས་པ།  ཁྱོད་བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་

པའི་ཤེས་འདྱོད་ཆྱོས་ཅན་སྐྱྱོན་མེད་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད།
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3.  ཁ]  རྟགས་ཡང་དག་གི་རྣམ་གཞག

གཉིས་པ།  མཚན་གཞི་ནི།  སྒ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤེས་འདྱོད་

ཆྱོས་ཅན་སྐྱྱོན་མེད་ཀི་མཚན་གཞི་དང་། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤེས་

འདྱོད་ཆྱོས་ཅན་སྐྱྱོན་མེད་ཡིན་ན། སྒ་དང་གཅིག་ཡིན་པས་ཁབ་པ་

སྱོགས་སྐབས་གཞན་ལའང་རིགས་འགྲེའྱོ།  །

གསུམ་པ་ནི།  བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་སུ་གཟུང་བ།  བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་ཀི་མཚན་

ཉིད།  ཡྱོད་མེད་གང་རུང་ཡིན་ན།  བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་ཡིན་པས་ཁབ་སྟེ།  དེ་

ཡིན་ན།  ཁྱོད་སྒ་ཁྱོད་དུ་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  

དེས་ན།  བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་ཡིན་ན།  ཆྱོས་ཡིན་པས་མ་ཁབ་བྱོ།  །

སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་སུ་གཟུང་བ།  སྒ་མི་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་ཀི་མཚན་ཉིད།  དེ་ལ་དབེ་ན།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྱོས་

ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་དང་།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཤུགས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་གཉིས།

མཚན་ཉིད་རིམ་པ་བཞིན།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྱོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་སུ་

གཟུང་བ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྱོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་ཀི་མཚན་ཉིད།  དེ་སྒྲུབ་

ཀི་ཤུགས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་སུ་གཟུང་བ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཤུགས་ཀི་བསྒྲུབ་

བའི་ཆྱོས་ཀི་མཚན་ཉིད།

མཚན་གཞི་ནི་བས་པའི་རགས་ལ་བརེན་ནས་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་

ལ་མཚོན་ན་རིམ་པ་བཞིན།  མི་རག་པ་དང་པྱོ་དང་།  མི་རག་པ་མ་ཡིན་

པ་ལས་ལྱོག་པ་གཉིས་པ་ཡིན།  ཡང་།  མི་རག་པ་དང་།  སྐད་ཅིག་མ་

གཉིས་རེ་རེ་ནས་བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངྱོས་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་དང་།  དེ་གཉིས་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྱོག་པ་གཉིས་རེ་རེ་

ནས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཤུགས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་ཡིན་ནྱོ།  །དཔེར་ན།  སྒ་ཆྱོས་

ཅན།  མི་རག་སྟེ།  བས་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ།  སྒ་དེ་སྦྱོར་བ་

དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྩྱོད་གཞིའམ་ཤེས་འདྱོད་ཆྱོས་ཅན་དང་།  མི་རག་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས།  སྒ་མི་རག་པ་བསྒྲུབ་བ།  བས་པ་རགས་ཡང་དག  རག་

པ་དགག་བའི་ཆྱོས།  སྒ་རག་པ་སྦྱོར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བར་འཇྱོག་པ་

སྱོགས་དེས་གཞན་ལ་རིགས་འགྲེ།

གཉིས་པ།  ཁབ་པའི་ལྟྱོས་གཞི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་གཉིས་

བཤད་པ།

དངྱོས་བཤད་པ་དང་།  ཞར་ལ་མཐུན་དཔེ་བཤད་པ་དང་།  མི་མཐུན་དཔེ་

བཤད་པ་གཉིས།

དང་པྱོ་ལ།  མཚན་ཉིད།  དབེ་བ་གཉིས།

དང་པྱོ་ལ།  སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མི་རག་

པས་མི་སྟྱོང་བ།  སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀི་མཚན་ཉིད།  

མི་རག་པ་དང་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྱོགས་གཉིས་ཡིན་ཁབ་མཉམ་ཡིན།  སྒ་

མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མི་རག་པས་སྟྱོང་པ།  དེ་

སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀི་མཚན་ཉིད།  མི་རག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་དེ་

གཉིས་ཡིན་ཁབ་མཉམ་ཡིན།  གཉིས་པ་དེ་ལ་དབེ་ན།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་མེད་

པ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་།  གཞན་པ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་།  འགལ་བ་མི་
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3.  ཁ]  རྟགས་ཡང་དག་གི་རྣམ་གཞག

མཐུན་ཕྱོགས་དང་གསུམ། དཔེར་ན།  རི་བྱོང་རྭ་དང་པྱོ།  ཤེས་བ་གཉིས་

པ༑  རག་པ་གསུམ་པ་ཡིན།

བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན།

ཤེས་འདྱོད་ཆྱོས་

ཅན་སྐྱྱོན་མེད།

མཐུན་

ཕྱོགས།

མི་མཐུན་

ཕྱོགས།

མཐུན་དཔེ། མི་མཐུན་

དཔེ།

སྒ། མི་རག་པ།

མི་རག་པ་མ་

ཡིན་པ།
བུམ་པ། ནམ་མཁའ།

མེད་པ་མི་མཐུན་ཕྱོགས། འགལ་བ་མི་མཐུན་

ཕྱོགས།

གཞན་པ་མི་མཐུན་

ཕྱོགས།

རི་བྱོང་རྭ། རག་པ། ཤེས་བ།

གཉིས་པ། ཞར་ལ་མཐུན་དཔེ་དང་མི་མཐུན་དཔེ་བཤད་པ་ལ། མཐུན་

དཔེར་བཟུང་བ།  མཐུན་དཔེའི་མཚན་ཉིད།  ཡྱོད་མེད་གང་རུང་ཡིན་ན།  

དེ་ཡིན་པས་ཁབ་སྟེ།  གཞི་གྲུབ་ན་དེ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་གང་ཞིག  གཞི་མ་

གྲུབ་ན་ཡང་དེ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  དང་པྱོ་དེར་ཐལ།  བུམ་པ་དེ།  དེ་

ཡིན་པ་གང་ཞིག་མཚུངས་པའི་ཕིར།  གཉིས་པ་དེར་ཐལ།  རི་བྱོང་གི་རྭ་

དེ་དེ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་མཚུངས་པའི་ཕིར།  དང་པྱོ་མ་གྲུབ་ན།  རི་བྱོང་རྭ་

ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེར་བཟུང་བའི་

ཕིར་ཏེ།  སྒ་ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་སྟེ།  བས་པའི་ཕིར།  དཔེར་ན།  རི་བྱོང་རྭ་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

བཞིན་ཞེས་པའི་སྦྱོར་བ་ཡང་ཡྱོད།  བས་ན་མི་རག་པས་ཁབ།  དཔེར་ན།  

རི་བྱོང་རྭ་བཞིན་ཞེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཀང་ཡྱོད་པའི་ཕིར།  སྒ་མི་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེར་བཟུང་བ།  སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེའི་

མཚན་ཉིད།  ཡྱོད་མེད་གང་རུང་ཡིན་ན།  དེ་ཡིན་པས་ཁབ།  བས་པའི་

རགས་ཀིས་སྱོགས་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་སྦར་རྱོ།  །

མི་མཐུན་དཔེར་བཟུང་བ།  མི་མཐུན་དཔེའི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ།  མི་

མཐུན་དཔེ་མེད་པའི་ཕིར།  གཞི་གྲུབ་ན།  མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡིན་པས་

ཁབ་པའི་ཕིར།  འྱོན་ཀང་།  སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་དཔེ་ཡང་

དག་ཡྱོད་པ་ནི་གྱོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རྱོ།  །

གཉིས་པ།  རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་ལ།  ཚུལ་གསུམ་ཡིན་

པ༑  རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད།  ཚུལ་གསུམ་གང་ཞེ་ན།  ཕྱོགས་ཆྱོས།  

རེས་ཁབ།  ལྡྱོག་ཁབ་གསུམ་མྱོ།  །

དེ་དག་སྱོ་སྱོའི་མཚན་ཉིད།  མཚན་གཞི།  སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་དང་

གསུམ་མྱོ།  །

དང་པྱོ་ནི།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཤེས་འདྱོད་ཆྱོས་ཅན་སྐྱྱོན་མེད་ཀི་སྟེང་དུ་འགྱོད་ཚུལ་

དང་མཐུན་པར་ཡྱོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྱོགས་ཆྱོས་ཀི་

མཚན་ཉིད།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁྱོ་ན་ལ་འགྱོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་

ཡྱོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ་དེ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་ཁབ་ཀི་མཚན་ཉིད།  དེ་

སྒྲུབ་ཀི་དངྱོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་ཀི་དྱོན་ལྡྱོག་དང་འབེལ་སྟྱོབས་ཀིས་དེ་
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སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་འགྱོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་

མས་ངེས་པ་དེ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྡྱོག་ཁབ་ཀི་མཚན་ཉིད།  འྱོན་ཀང་།  མཚན་

ཉིད་དེ་དག་ནི།  གྱོ་བ་གཙོ་བྱོར་བས་པ་ཡིན་ནྱོ།  །

གཞི་ལ་སྦར་ནས་བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ལ་

མཚོན་ཏེ་རེའུ་མིག་ཏུ་འགྱོད་ན།

 བས་པ་སྒ་མི་

རག་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཕྱོགས་ཆྱོས་ཡིན་པའི་

མཚན་ཉིད།

བས་པ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤེས་འདྱོད་ཆྱོས་ཅན་སྐྱྱོན་

མེད་ཀི་སྟེང་དུ་འགྱོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡྱོད་པ་ཉིད་དུ་

ཚད་མས་ངེས་པ།

 བས་པ་སྒ་མི་

རག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རེས་ཁབ་ཡིན་པའི་

མཚན་ཉིད།

བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཆྱོས་

གཉིས་ལྡན་གི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡྱོད།  ཁྱོད་མི་རག་པ་

ལ་འབེལ།  ཁྱོད་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁྱོ་

ན་ལ་འགྱོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡྱོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་

ངེས་པ།

 བས་པ་དེ་སྒྲུབ་

ཀི་ལྡྱོག་ཁབ་ཡིན་པའི་

མཚན་ཉིད།

བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཆྱོས་

གཉིས་དང་མི་ལྡན་པའི་མི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡྱོད། ཁྱོད་

མི་རག་པ་ལ་འབེལ།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་

མེད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ།

མཚན་གཞི་ནི།  བས་པ་དེ་བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

ཕྱོགས་ཆྱོས།  རེས་ཁབ།  ལྡྱོག་ཁབ་གསུམ་ག་ཡིན།

སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་ནི།  བས་པ་ཆྱོས་ཅན།  སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཕྱོགས་ཆྱོས་ཡིན་པར་ཐལ།  སྒ་དེ་ཁྱོད་ཀི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་

པའི་ཤེས་འདྱོད་ཆྱོས་ཅན་སྐྱྱོན་མེད་ཀང་ཡིན།  ཁྱོད་སྒ་དང་ཕན་ཚུན་ཐ་

དད་པའི་སྱོ་ནས་སྒའི་སྟེང་དུ་འགྱོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡྱོད་པ་ཉིད་དུ་

ཚད་མས་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་རགས་དང་པྱོ་མ་གྲུབ་ན།  སྒ་ཆྱོས་

ཅན།  བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་ཤེས་འདྱོད་ཆྱོས་ཅན་

སྐྱྱོན་མེད་ཡིན་པར་ཐལ།   ཁྱོད་བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་

པའི་རྩྱོད་གཞིར་བཟུང་བ་གང་ཞིག  སྒ་བས་པར་ཚད་མས་ངེས་ནས།  སྒ་

མི་རག་པ་ཡིན་མིན་ལ་ཤེས་འདྱོད་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་སིད་པའི་ཕིར།  

དང་པྱོ་དེར་ཐལ།  སྒ་ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་སྟེ།  བས་པའི་ཕིར།  ཞེས་པའི་

སྦྱོར་བ་ཡྱོད་པ་གང་ཞིག  སྒ་དེ་དེའི་རྩྱོད་གཞིར་བཟུང་བའི་ཕིར།  གཉིས་

པ་དེར་ཐལ།  སྒ་བས་པར་ཚད་མས་ངེས་ནས་སྒ་མི་རག་པར་ཚད་མས་མ་

ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡྱོད་པའི་ཕིར།  རྩ་རགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན།  བས་

པ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ཁྱོད་སྒ་དང་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་གང་ཞིག ཁྱོད་

སྒའི་སྟེང་དུ་འགྱོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡྱོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་

པའི་ཕིར།  དང་པྱོ་སླ།  གཉིས་པ་དེར་ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་རགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་

ཀི་འགྱོད་ཚུལ་ཡིན་འགྱོད་ཡིན།  སྒ་ཁྱོད་ཡིན།  སྒ་ཆྱོས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་

ཁྱོད་ཡིན་པའི་ཕིར།  རགས་རྣམས་སླ།

བས་པ་ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་ཁབ་ཡིན་པར་ཐལ།  
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ཁྱོད་ཀི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཆྱོས་གཉིས་ལྡན་གི་

མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡྱོད།  ཁྱོད་མི་རག་པ་ལ་འབེལ།  ཁྱོད་སྒ་མི་རག་

པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁྱོ་ན་ལ་འགྱོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡྱོད་

པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་རགས་དང་པྱོ་དེར་ཐལ།  

བུམ་པ་དེ་ཁྱོད་ཀི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཆྱོས་གཉིས་

ལྡན་གི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  བུམ་པ་ཆྱོས་

ཅན།  ཁྱོད་བས་པའི་རགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཆྱོས་གཉིས་ལྡན་གི་

མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་བས་པའི་རགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་

ཀི་མཐུན་དཔེར་བཟུང་བ་གང་ཞིག སྒའི་སྟེང་དུ་བས་ན།  མི་རག་པས་

ཁབ་པ་ཚད་མས་མ་ངེས་པའི་སྔ་རྱོལ་ཏུ་ཁྱོད་ཀི་སྟེང་དུ་བས་ན་མི་རག་

པས་ཁབ་པ་ཚད་མས་ངེས་པའི་གཞིར་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དང་པྱོ་

དེར་ཐལ།  སྒ་ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་སྟེ།  བས་པའི་ཕིར།  དཔེར་ན།  བུམ་པ་

བཞིན་ཞེས་པའི་སྦྱོར་བ་ཡྱོད་པའི་ཕིར།

བས་པ་ཆྱོས་ཅན།  སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡྱོག་ཁབ་ཡིན་པར་ཐལ།  

ཁྱོད་ཀི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཆྱོས་གཉིས་དང་མི་

ལྡན་པའི་མི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡྱོད། ཁྱོད་མི་རག་པ་ལ་འབེལ།  ཁྱོད་

དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར།  རྩ་རགས་དང་པྱོ་གྲུབ་སྟེ།  འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དེ་

ཡིན་པའི་ཕིར། རྩ་རགས་གཉིས་པ་སླ།  རྩ་རགས་གསུམ་པ་མ་གྲུབ་སྟེ།  མི་

རག་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་བས་པ་མེད་པའི་ཕིར།
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

སྤིར་འབེལ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས་རགས་ཀི་རྣམ་གཞག་སྐྱྱོན་མེད་དུ་

འཇྱོག་ཐུབ་པ་ནི།  ཁབ་བ་དེ་ཡྱོད་ན།  ཁབ་བེད་དེ་ཡྱོད་དགྱོས་པ་དང་།  

ཁབ་བེད་དེ་མེད་ན།  ཁབ་དེ་མེད་དགྱོས་པའི་གནད་དང་།  དེ་བཞིན་དུ་

རྒྱུ་འདི་ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་འདི་འབྱུང་ཞིང་།  རྒྱུ་འདི་མེད་ན་འབས་

བུ་འདི་མེད་དགྱོས་ལ།  འབས་བུ་འདི་ཡྱོད་ན་རྒྱུ་འདི་ཡྱོད་དགྱོས་པ་སྱོགས།  

བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་དང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་བ་གྲུབ་པའི་རགས་ལ་

བརེན་ནས་སྒྲུབ་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན།  དཔེར་ན།  ཤར་ཕྱོགས་དུ་ལྡན་གི་

ལའི་སྟེང་དུ།  དུ་བ་ཡྱོད་པའི་རགས་ལ་བརེན་ནས་མེ་ཡྱོད་པར་དཔྱོག་ཐུབ་

པ་ནི།  དུ་བ་མེ་དང་དེ་བྱུང་དུ་འབེལ་བའི་དབང་གིས་ཡིན་ལ།  དེ་བཞིན་

དུ༑  དཔེེར་ན།  མེ་མེད་མཚན་མྱོའི་རྒྱ་མཚོར་མེ་མེད་པའི་རགས་ལ་བརེན་

ནས་དུ་བ་མེད་པར་དཔྱོག་ཐུབ་པ་ནི།  མེ་དུ་གཉིས་རྒྱུ་འབས་ཀི་འབེལ་བ་

ཡྱོད་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན།

དེ་བཞིན་དུ་ཤུག་པ་ཡྱོད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཤིང་ཡྱོད་པར་སྒྲུབ་པ་དང་།  

ཤིང་མེད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཤུག་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་ནུས་པའང་།  ཤིང་དང་

ཤུག་པ་གཉིས་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་འབེལ་བ་ཡྱོད་པའི་གནད་ཀིས་

ཡིན།  འབེལ་བ་མེད་པར་རེས་ཁབ་དང་ལྡྱོག་ཁབ་འགྲུབ་མི་ནུས་པ་ནི།  

དཔེར་ན།  མི་དེ་ལ་བ་ཕྱུགས་ཡྱོད་པའི་རགས་ལས་ར་ཡྱོད་པར་སྒྲུབ་མི་

ནུས་པ་དང་།  ཡང་མི་དེ་ལ་ར་མེད་པའི་རགས་ལས་བ་ཕྱུགས་ཀང་མེད་

པར་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་ནི།  བ་ཕྱུགས་དང་ར་གཉིས་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་

བའི་འབེལ་བ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་པར་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས་
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3.  ཁ]  རྟགས་ཡང་དག་གི་རྣམ་གཞག

གསུངས་སྱོ།  །

སྒ་ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་པ་ཡིན་ཏེ།  བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་པའི་རགས་

སྦྱོར་དེའི་ཆྱོས་ཅན་སྱོགས་ཀི་རེའུ་མིག

ཆྱོས་ཅན། བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས། དགག་བའི་ཆྱོས། རགས། བསྒྲུབ་བ། དགག་བ།

སྒ། མི་རག་པ། རག་པ། བས་པ། སྒ་མི་རག་པ། སྒ་རག་པ།

གཞན་ལུགས་དགག་པ། 

ཁ་ཅིག  སྦྱོར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་ཡིན་ན། ཆྱོས་ཡིན་པས་ཁབ་

ཟེར་ན།  མེད་པ་ཆྱོས་ཅན།  ཆྱོས་ཡིན་པར་ཐལ།  སྦྱོར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་

བའི་ཆྱོས་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  རི་བྱོང་རྭ་

ཆྱོས་ཅན།  མེད་པ་ཡིན་ཏེ།  ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་

པའི་སྦྱོར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན། དེར་

ཐལ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་སུ་བཟུང་བ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་

འདྱོད་ན།  རི་བྱོང་རྭ་ཆྱོས་ཅན། ཆྱོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  མེད་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར།

ཁ་ཅིག  ཤེས་འདྱོད་ཆྱོས་ཅན་ཡིན་ན།  ཤེས་འདྱོད་ཆྱོས་ཅན་སྐྱྱོན་མེད་

ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  སྒ་མི་རག་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ཟིན་པའི་གང་ཟག་

གི་ངྱོར།  སྒ་ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་སྟེ།  བས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ་སྒ་

ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  དེའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ། 

དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྩྱོད་གཞིར་བཟུང་བ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  དེ་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

ཆྱོས་ཅན།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཤེས་འདྱོད་ཆྱོས་ཅན་སྐྱྱོན་མེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  

གང་ཟག་དེའི་ངྱོར། སྒ་བས་པར་ཚད་མས་ངེས་ནས་སྒ་མི་རག་པ་ཡིན་

མིན་ལ་ཤེས་འདྱོད་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་མེད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་

ཐལ། ཆྱོས་ཅན་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  སྦྱོར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་དཔེར་བཟུང་ན། སྦྱོར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  སྒ་ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་སྟེ། 

བས་པའི་ཕིར།  དཔེར་ན།  རི་བྱོང་གི་རྭ་བཞིན་ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ། རི་

བྱོང་རྭ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  དེའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་

ཐལ།  དེ་ལྟར་བཀྱོད་པའི་ཚེ།  རི་བྱོང་རྭ་མཐུན་དཔེར་བཟུང་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  སྦྱོར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་དཔེ་ཡང་

དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  སྒའི་སྟེང་དུ་བས་ན་མི་རག་པས་ཁབ་པ་མ་ངེས་

པའི་སྔ་རྱོལ་ཏུ།  རི་བྱོང་རྭ་ཡི་སྟེང་དུ་བས་ན་མི་རག་པས་ཁབ་པ་ངེས་

པའི་གཞིར་གྱུར་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ།  རི་བྱོང་རྭའི་སྟེང་དུ་བས་ན་མི་

རག་པས་ཁབ་པ་ངེས་ཚུལ་མེད་པའི་ཕིར།

རོད་པ་སོང་བ། 

ཁྱོ་ན་རེ།  བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཆྱོས་གཉིས་

ལྡན་གི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡྱོད་པར་ཐལ།  དེའི་རགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

མཐུན་དཔེ་ཡྱོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།

ཁྱོ་ན་རེ།  སྒ་ཡི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤེས་འདྱོད་ཆྱོས་ཅན་
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3.  ཁ]  རྟགས་ཡང་དག་གི་རྣམ་གཞག

སྐྱྱོན་མེད་ཡྱོད་པར་ཐལ།  དེའི་རགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཤེས་འདྱོད་ཆྱོས་

ཅན་ཡྱོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

སྦློང་ཚན།

[ཀ]	 གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག

	རྟགས་ཡང་དག	 	ཚུལ་གསུམ།	 	ཕློགས་ཆློས།

	རེས་ཁྱབ།	 	ལྡློག་ཁྱབ།	 	ཤེས་འདློད་ཆློས་ཅན།

	བསྒྲུབ་བྱའི་ཆློས།	 	མཐུན་ཕློགས།	 	མི་མཐུན་ཕློགས།

	མཐུན་དཔེ།	 11 	མི་མཐུན་དཔེ།

[ཁ]	 མིང་ཚིག་མཆན་འགེལ།

ཕློགས་ཆློས་ཀི་ལྟློས་གཞི།	 	ཕློགས་ཆློས་གང་ལ་ལྟློས་ནས་འཇློག་སའི་གཞི་ལ་

ཟེར།		དཔེར་ན།		ཤེས་འདློད་ཆློས་ཅན་ལྟ་བུ།

ཁྱབ་པའི་ལྟློས་གཞི།	 	རེས་ཁྱབ་དང་ལྡློག་ཁྱབ་ཀི་ཁྱབ་པ་གང་ལ་ལྟློས་ནས་ངེས་

པ་འཇློག་སའི་གཞི་ལ་ཟེར།		དཔེར་ན།		སྦློར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕློགས་དང་

མི་མཐུན་ཕློགས་ལྟ་བུའློ།		།

སྒྲུབ་ཚུལ་ལྟར།	 	ཡིན་འགློད་ཀི་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་།		ཡློད་འགློད་སློགས་ཀི་སྒྲུབ་ཚུལ་

ལྟར་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན།

བསྒྲུབ་བྱ།	 	སྒྲུབ་བྱེད་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་བླློ་ངློར་གསལ་བྱ་གང་ཡིན་པ།	དཔེར་

ན༑		སྒྲ་ཆློས་ཅན།		མི་རྟག་སེ།		བྱས་པའི་ཕིར།		ཞེས་བཀློད་པའི་ཚེ།		ཆློས་

ཅན་སྒྲ་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆློས་མི་རྟག་པ་གཉིས་ཀི་ཚོགས་དློན།		སྒྲ་མི་རྟག་པ་ལྟ་

བུའློ།		།
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3.  ཁ]  རྟགས་ཡང་དག་གི་རྣམ་གཞག

སྒྲུབ་བྱེད།	 	ཕ་རློལ་པློའི་ཤེས་འདློད་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་རྟགས་སམ་རྒྱུ་

མཚན་ལ་ཟེར།

[ག]	 གཤམ་གསལ་དི་བ་རྣམས་ལ་སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏེ་ལན་ཕིས།

1]	 རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དང་།	 	སྦློར་བ་ཞིག་བཀློད་དེ་ཚུལ་གསུམ་སློ་

སློ་ནས་ངློས་འཛིན་གིས།

2]	 སྦློར་བ་ཞིག་བཀློད་དེ་དེའི་དངློས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆློས་དང་།		ཤུགས་ཀི་བསྒྲུབ་

བྱའི་ཆློས་སློ་སློ་ནས་ངློས་འཛིན་གིས།

3]	 སྦློར་བ་ཞིག་བཀློད་དེ་དེའི་མཐུན་དཔེ་དང་།	 	མི་མཐུན་དཔེའི་ཁྱད་པར་ངློས་

འཛིན་གིས།

4]	 རྟགས་ཆློས་གཉིས་ལྡན་གི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་གི་དློན་ཕིས།

[ང]	 གཤམ་གསལ་དམ་བཅའ་རྣམས་ལ་རྟགས་བསལ་རེ་ཐློངས།

1]	 གཞི་གྲུབ་ན།		རྟགས་སུ་བཀློད་པ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་ཟེར་ན།

2]	 སྒྲ་དེ།		སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཟེར་ན།

3]	 སྦློར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཤེས་འདློད་ཆློས་ཅན་ཡིན་ན།	 	 སྦློར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཤེས་

འདློད་ཆློས་ཅན་སྐློན་མེད་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

[ཅ]	 གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་མུ་ག་ཚོད་ཡློད་དམ།

1]	 སྦློར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕློགས་དང་།	 	སྦློར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་དཔེ་གཉིས་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

ལ་མུ།			 	(										)

2]	 སྦློར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕློགས་དང་།		སྦློར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བྱའི་ཆློས་

གཉིས་ལ་མུ།		(										)

3]	 སྦློར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་དང་།		སྦློར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་གཉིས་ལ་

མུ༑		(										)

4]	 སྦློར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕློགས་ཆློས་དང་།	 	སྦློར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་ཁྱབ་གཉིས་ལ་

མུ༑		(										)
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1.  ག]  རྟགས་ཡང་དག་གི་དབེ་བ།

1.  ག]  རྟགས་ཡང་དག་གི་དབེ་བ།

རང་ལུགས་བཞག་པ། 

སྤིར་རགས་ཡང་དག་ལ་ངྱོ་བྱོའི་སྱོ་ནས་དབེ་ན།  འབས་རགས་ཡང་དག་

དང་།  རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་དང་།  མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་

དག་གསུམ་མྱོ།  །

འབྲས་རྟགས་ཡང་དག 

དང་པྱོ།  འབས་རགས་ཡང་དག་གི་རྣམ་གཞག་འཆད་པ་ལ།

འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པའི་དགོས་པ། 

འབས་རགས་ཀི་རྣམ་གཞག་འདི་བཤད་པའི་དགྱོས་པ་ནི།  གཙོ་བྱོ་ལས་རྒྱུ་

འབས་དང་།  སྐྱེ་བ་ད་ལྟ་བ་ལས་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་སྔྱོན་དུ་སྱོང་བ་དང་།  ཚེ་འདིར་

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་པའི་སློབ་ཚན།
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

ལྱོངས་སྤྱོད་དབུལ་བ་དང་།  མདྱོག་ངན་པ་དང་།  ཚེ་ཐུང་བ་དང་།  ནད་

མང་བ་སྱོགས་རྒྱུ་མེད་ལས་མི་འབྱུང་བ་དང་།  གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་འབྱུང་ན།  རྒྱུ་

གཞན་ལ་ལྟྱོས་མི་དགྱོས་པས་རག་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་།  མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་

འབྱུང་ན།  རྒྱུ་ཚང་མ་ཚང་དང་རང་གི་འབས་བུ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡྱོད་མེད་

ལ་མི་ལྟྱོས་པར་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས།  རྒྱུ་

འབས་འཆྱོལ་བར་ཐལ་བའི་སྐྱྱོན་དུ་འགྱུར་བས།  བདེ་བ་ཡིན་ན་རང་རྒྱུ་

དགེ་བ་སྔྱོན་དུ་སྱོང་བ་དང་།  སྡུག་བསྔལ་ཡིན་ན་རང་རྒྱུ་མི་དགེ་བ་སྔྱོན་

དུ་སྱོང་བའི་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་ངེས་པ་བདེ་བག་ཏུ་རེད་དེ།  སང་

བང་ཚུལ་བཞིན་བེད་པའི་ཆེད་དུ་འབས་རགས་ཀི་གཞུང་ཚན་འདི་གཏན་

ལ་ཕབ་པ་ཡིན་ནྱོ།  །

འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གི་རྣམ་གཞག་དངོས་བཤད་པ། 

ཆྱོས་བཅུ་པའི་མདྱོ་ལས།

དུ་བ་ལས་ནི་མེར་ཤེས་དང་།  །

ཆུ་སྐྱར་ལས་ནི་ཆུར་ཤེས་ལྟར།  །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱོ་ལྡན་གི།  །

རིགས་ནི་མཚན་མ་དག་ལས་ཤེས།  །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།  གཞི་གང་དུ་དུ་བའི་རགས་ལས།  མེ་ཡྱོད་པར་དཔྱོག་

པ་དང་།  ཆུ་སྐྱར་ཡུན་རིང་ལྡིང་བ་ལས།  གཞི་དེར་ཆུ་ཡྱོད་པར་དཔྱོག་ཐུབ་

པ༑  འདི་གཉིས་དཔེ་ཡི་འབས་རགས་ཡང་དག་དང་།  སེམས་ཅན་སྡུག་

བསྔལ་གིས་མནར་བ་མཐྱོང་བའི་ཚེ།  ལུས་ཀི་བ་སྤུ་ལྡང་བ་དང་།  མིག་ནས་
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མཆི་མ་འཁྲུག་པ་སྱོགས་ཕི་ལུས་ངག་གི་ཐ་སྙད་ཁད་པར་ཅན་ལས།  སྦྱོར་

ལམ་དྱོད་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་དབང་པྱོ་རྣྱོན་པྱོའི་རྒྱུད་ལ།  ཐབས་

ཤེས་ཀི་རྱོགས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཡྱོད་པར་དཔྱོག་པ་ལྟ་བུ་དྱོན་གི་འབས་

རགས་ཡང་དག་ལ་བརེན་པ་ཡིན་ནྱོ།  །

སྤིར་འབས་བུའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ།  འབས་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་

ཉིད་དང་།  གཞི་ལ་སྦར་ན།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་རགས་ཡང་དག་གང་

ཞིག  ཁྱོད་ཀི་རགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྱོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་སུ་གཟུང་

བ་ཡང་ཡིན།  ཁྱོད་ཀི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་སིད་པ་དེ།  ཁྱོད་

སྦྱོར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན།

འབས་རགས་ཡང་དག་ལ་དབེ་ན།

  རྒྱུ་དངྱོས་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རགས་ཡང་དག

  རྒྱུ་སྔྱོན་སྱོང་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རགས་ཡང་དག

  རྒྱུ་སྤི་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རགས་ཡང་དག

  རྒྱུའི་ཁད་པར་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རགས་ཡང་དག

  རྒྱུ་ཆྱོས་རེས་དཔྱོག་གི་འབས་རགས་ཡང་དག་དང་ལྔའྱོ།  །

དང་པྱོ།  རྒྱུ་དངྱོས་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རགས་ཡང་དག་ནི།  སྦྱོར་བ་དངྱོས་

བཀྱོད་ན།  དུ་ལྡན་ལ་ལ་ཆྱོས་ཅན།  མེ་ཡྱོད་དེ།  དུ་བ་ཡྱོད་པའི་ཕིར།  

ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ།  དུ་བ་ལྟ་བུའྱོ།  །

རྣམ་འགྲེལ་ལས།  རྒྱུ་ལ་རང་བཞིན་ཇི་སྙེད་ཅིག །མེད་ན་མི་འབྱུང་འབས་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

བུ་ནི།  །གཏན་ཚིགས།  ཞེས་གསུངས།  དྱོན་ནི།  རྒྱུ་མེ་ལ་ཡྱོད་པའི་རང་

བཞིན་ཇི་སྙེད་ཅིག་མེད་ན།  འབས་བུ་དུ་བ་མི་འབྱུང་བའི་འབས་བུ་དུ་བ་

དེ་ནི་ཆྱོས་ཅན།  དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡྱོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབས་རགས་ཡང་

དག་ཡིན་ཏེ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབས་བུའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ།  རྒྱུ་སྔྱོན་སྱོང་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རགས་ཡང་དག་ནི།  དཔེར་ན།  

བིས་པ་བཙས་མ་ཐག་པའི་རིག་པ་ཆྱོས་ཅན།  རང་རྒྱུ་རིག་པ་སྔ་མ་སྔྱོན་

དུ་སྱོང་སྟེ།  རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ།  རིག་པ་ལྟ་བུའྱོ།  །

དེ་སྟྱོན་པ་ལ།  རྣམ་འགྲེལ་ལས།  སྐྱེ་བ་ཡྱོངས་སུ་ལེན་པ་ན།  །འབྱུང་རྔུབ་

དབང་པྱོ་བྱོ་དག་ནི།  །རང་གི་རིགས་ལ་ལྟྱོས་མེད་ཅན།  །ལུས་ཉིད་འབའ་

ཞིག་ལས་སྐྱེ་མིན།  །ཞེས་པས་བསྟན།

གསུམ་པ།  རྒྱུ་སྤི་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རགས་ཡང་དག་ནི།  དཔེར་ན།  སྡུག་

བསྔལ་པའི་ཕུང་པྱོ་ཆྱོས་ཅན།  རང་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ།  རེས་འགའ་

སྐྱེ་བའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ།  རེས་འགའ་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུའྱོ།  །

དེ་སྟྱོན་པ་ལ།  རྣམ་འགྲེལ་ལས།  རེས་འགའ་བ་ཉིད་ཡིན་པས་ན།  །སྡུག་

བསྔལ་ཉིད་རྒྱུ་བཅས་ཉིད་གྲུབ།  །ཅེས་གསུངས།

བཞི་པ།  རྒྱུའི་ཁད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབས་རགས་ཡང་དག་ནི།  གཟུགས་

འཛིན་དབང་མངྱོན་ཆྱོས་ཅན།  རང་གི་བདག་རྐེན་དང་།  དེ་མ་ཐག་རྐེན་

ལས་གཞན་པའི་རང་གི་རྐེན་ཡྱོད་དེ།  རང་གི་བདག་རྐེན་དང་།  དེ་མ་
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ཐག་རྐེན་ཚང་བ་ཙམ་གིས་མི་སྐྱེ་ཞིང་།  རེས་འགའ་སྐྱེ་བའི་ཕིར།  ཞེས་

བཀྱོད་པའི་ཚེ།  རང་གི་བདག་རྐེན་དང་།  དེ་མ་ཐག་རྐེན་ཚང་བ་ཙམ་

གིས་མི་སྐྱེ་ཞིང་།  རེས་འགའ་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུའྱོ།  །

དེ་སྟྱོན་པ་ལ།  རྣམ་འགྲེལ་ལས།  རྒྱུ་གཞན་དག་ནི་ཡྱོད་ན་ཡང་།  །དབང་

པྱོའི་བྱོ་རྣམས་མེད་པའི་ཕིར།  །ཐ་དད་རྒྱུ་ནི་རེས་དཔྱོག་འགྱུར།  །ཞེས་

གསུངས།

ལྔ་པ།  རྒྱུ་ཆྱོས་རེས་དཔྱོག་གི་འབས་རགས་ཡང་དག་ནི།  ཁ་ནང་བུ་རམ་

གྱོང་བུའི་སྟེང་ན་ཆྱོས་ཅན།  བུ་རམ་གི་རྱོ་སྔ་མས་བུ་རམ་གི་གཟུགས་

ད་ལྟ་བ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡྱོད་དེ།  བུ་རམ་གི་རྱོ་ད་ལྟ་བ་ཡྱོད་པའི་ཕིར།  

ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ་ན།  བུ་རམ་གི་རྱོ་ད་ལྟ་བ་ལྟ་བུའྱོ།  །

དེ་སྟྱོན་པ་ལ།  རྣམ་འགྲེལ་ལས།  ཚོགས་པ་གཅིག་ལ་རག་ལས་

པའི། །གཟུགས་ལ་སྱོགས་པ་རྱོས་རྱོགས་པ། །རྒྱུ་ཆྱོས་རེས་སུ་དཔག་པ་སྟེ།  །དུ་

བས་བུད་ཤིང་འགྱུར་བ་བཞིན།  །ཞེས་གསུངས།  འདིར་རྒྱུ་ཆྱོས་ཞེས་པའི་རྒྱུ་

ནི༑  རྱོའི་ཉེར་ལེན་རྱོ་སྔ་མ་ཡིན་ལ།  ཆྱོས་ནི།  རྱོ་སྔ་མ་དེས་གཟུགས་ཕི་མ་

སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དེ་ཡིན་ལ།  དེ་འདའི་ནུས་པ་དེ་ཁ་ནང་བུ་རམ་གྱོང་བུའི་

སྟེང་དུ་ཡྱོད་པར་སྒྲུབ་པས།  རྒྱུ་ཆྱོས་རེས་དཔྱོག་གི་འབས་རགས་ཞེས་བ་ལ།  

དེ་ཡང་བུ་རམ་གི་རྱོ་སྔ་མས།  རྱོ་ཕི་མའི་དངྱོས་ཀི་ཉེར་ལེན་དང་།  བུ་རམ་

གི་གཟུགས་ཕི་མའི་དངྱོས་ཀི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་བེད་ལ།  ཡང་།  བུ་རམ་

གི་གཟུགས་སྔ་མས།  བུ་རམ་གི་གཟུགས་ཕི་མའི་དངྱོས་ཀི་ཉེར་ལེན་དང་།  
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

བུ་རམ་གི་རྱོ་ཕི་མའི་དངྱོས་ཀི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་བེད་པས།  བུ་རམ་གི་རྱོ་

གཟུགས་གཉིས་དངྱོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀི་འབེལ་བ་གྲུབ་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར།

གཞན་ལུགས་དགག་པ། 

ཁ་ཅིག  དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྱོས་ཀི་

བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་སུ་གཟུང་བ་ཡིན་ན།  རང་དང་རྫས་ཐ་དད་པའི་ཁབ་བེད་

ཡིན་པ་དེ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན།  དུ་

བ་ཆྱོས་ཅན།  དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡྱོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབས་རགས་ཡང་དག་མ་

ཡིན་པར་ཐལ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྱོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་སུ་གཟུང་བ་ཡིན་ན།  

ཁྱོད་དང་རྫས་ཐ་དད་པའི་ཁབ་བེད་ཡིན་མི་དགྱོས་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  

མེ་ཡྱོད་པ་ཆྱོས་ཅན།  དུ་བ་དང་རྫས་ཐ་དད་པའི་ཁབ་བེད་ཡིན་པར་ཐལ།  

དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྱོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་སུ་གཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རགས་མ་

གྲུབ་ན།  མེ་ཡྱོད་པ་ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྱོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་སུ་

གཟུང་བ་ཡིན་པར་ཐལ།  རང་གི་ལྡྱོག་ཕྱོགས་མེ་མེད་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྱོས་

ཀི་དགག་བའི་ཆྱོས་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཡང་།  ཁ་ཅིག སྒྲུབ་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་ལ་དེ་

བྱུང་དུ་འབེལ་བ་དེ།  འབས་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན།  དུ་

བ་ཆྱོས་ཅན།  དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡྱོད་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་ལ་དེ་

བྱུང་དུ་འབེལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རགས་ཡང་དག་ཡིན་

པའི་ཕིར།  འདྱོད་ན།  དུ་བ་ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་
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1.  ག]  རྟགས་ཡང་དག་གི་དབེ་བ།

ལ་དེ་བྱུང་དུ་འབེལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་རྫས་

སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེར་ཐལ།  དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡྱོད་པར་

སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་རང་ལྡྱོག་དེ་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དེར་ཐལ།  

རགས་ཆྱོས་དྱོན་གསུམ་རང་ལྡྱོག་ནས་རྱོག་བཏགས་ཡིན་པའི་ཕིར།

རོད་པ་སོང་བ། 

ཁྱོ་ན་རེ།  དུ་བ་ཡྱོད་པ་ཆྱོས་ཅན།  དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡྱོད་པར་སྒྲུབ་པའི་

སྱོང་ཚོད་ཀི་རགས་དང་།  དུ་བའི་རགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་

ཡིན་པར་ཐལ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་དང་།  བཀྱོད་ཚོད་ཀི་རགས་

ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།

ཡང་ཁྱོ་ན་རེ།  མེ་ཡྱོད་པ་ཆྱོས་ཅན།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྱོང་ཚོད་ཀི་བསྒྲུབ་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

བའི་ཆྱོས་ཡིན་པར་ཐལ།  མེ་ཡྱོད་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་

དང་།  བཀྱོད་ཚོད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་དང་།  དུ་བའི་རགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་

ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།

དེས་ན།  དུ་བ་དེ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡྱོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་

དང་།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་བཀྱོད་ཚོད་དང་།  སྱོང་ཚོད་ཀི་རགས་ཡང་དག་དང་།  

དུ་བའི་རགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར།

མེ་དེ་དུ་བའི་རགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་དང་།  བཀྱོད་ཚོད་

དང་།  སྱོང་ཚོད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་ཡིན།  མེ་ཚད་མས་དམིགས་པ་དང་།  

མེ་ཚ་ཞིང་སེག་པ་གཉིས་པྱོ་དེ་རེ་རེ་ནས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡྱོད་པར་སྒྲུབ་

པའི་དངྱོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་སུ་གཟུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་

ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར།  འྱོན་ཀང་།  དེ་གཉིས་རེ་རེ་ནས་དུ་བའི་རགས་

ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྱོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་སུ་གཟུང་བ་ཡིན་ཏེ།  དེའི་

རགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྱོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་སུ་གཟུང་བ་ཡང་ཡིན།  

མཚན་ཉིད་ཀང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་ཡྱོད་པའི་ཕིར།
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1.  ག]  རྟགས་ཡང་དག་གི་དབེ་བ།

སྦློང་ཚན།

[ཀ]	 གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག

	འབྲས་རྟགས་ཡང་དག	 	དུ་ལྡན་ལ་ལ།	 	རྒྱུ་རང་ལྡློག

	རྒྱུ་ཆློས་རེས་དཔློག	 	དེ་བྱུང་དུ་འབྲེལ་བ།

[ཁ]	 མིང་ཚིག་མཆན་འགེལ།

ཆུ་སྐར།	 	ཆུ་བྱ།

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབང་པློ་རྣློན་པློ།	 	བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པའི་

གང་ཟག་ལ་དབང་པློ་རྣློན་པློ་དང་།		འབྲིང་དང་།		རྟུལ་བློ་གསུམ་ཡློད་པ་ལས།		

དད་པ་དང་།		བརྩློན་འགྲུས་དང་།		དན་པ་དང་།		ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་།		ཤེས་

རབ་ཀི་དབང་པློ་བཅས་རྣློན་པློ་ཡློད་པའི་མིང་།

ཐབས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན།	 	ཐབས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་།		སློང་ཉིད་རྟློགས་

པའི་ཤེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་མིང་།

འབྱུང་རྔུབ་དབང་པློ་བླློ་དག་ནི།		།ཞེས་སློགས་ཀི་དློན།	 	བྱིས་པ་བཙས་མ་ཐག་

པའི་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དང་།		དབང་པློ་དང་།		བླློ་དག་ཆློས་ཅན།		རང་གི་

རིགས་འད་སྔ་མ་ལ་ལྟློས་པ་མེད་པ་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ།	 	 དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་

སློགས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར།		ཞེས་པའི་དློན་ནློ།		།

[ག]	 གཤམ་གསལ་དི་བ་རྣམས་ལ་སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏེ་ལན་ཕིས།

1]	 འབྲས་རྟགས་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའི་དགློས་པ་གང་ཡིན་ནམ།
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

2]	 འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དང་།		དབྱེ་བ་ཕིས།

3]	 འབྲས་རྟགས་ལྔ་པློའི་དཔེ་དང་།		དློན་གི་སྦློར་བ་རེ་ཕིས།

4]	 འབྲས་རྟགས་ལྔ་པློ་སློན་པའི་རྣམ་འགེལ་རྩ་བའི་ཚིག་རྣམས་སློ་སློར་ཕིས།

5]	 རྒྱུ་ལ་རང་བཞིན་ཇི་སེད་ཅིག	།མེད་ན་མི་འབྱུང་འབྲས་བུ་ནི།		།གཏན་ཚིགས།		

ཞེས་པའི་ཚིག་དློན་ཕིས།

[ང]	 གཤམ་གསལ་དམ་བཅའ་རྣམས་ལ་རྟགས་བསལ་རེ་ཐློངས།

1]	 དུ་བ་ཡློད་པ་དེ།	 	 དུ་བའི་རྟགས་ཀིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡློད་པར་སྒྲུབ་པའི་

འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཟེར་ན།

2]	 མེ་ཡློད་པ་དེ།	 	དུ་བའི་རྟགས་ཀིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡློད་པར་སྒྲུབ་པའི་སློང་

ཚོད་ཀི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆློས་ཡིན་ཟེར་ན།

3]	 དཔེའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གིས་མཚོན་པར་བྱ་བའི་དློན་གི་འབྲས་རྟགས་

ཡང་དག་མེད་ཟེར་ན།

[ཅ]	 གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་མུ་ག་ཚོད་ཡློད་དམ།

1]	 དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་དང་།	 	 དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་

གཉིས་ལ་མུ།

2]	 དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྒྱུ་སྔློན་སློང་སྒྲུབ་ཀི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་དང་།	 	 དེ་སྒྲུབ་ཀི་

འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་ལ་མུ།		(										)

3]	 དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡློད་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆློས་དང་།	 	དེ་སྒྲུབ་ཀི་སློང་
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1.  ག]  རྟགས་ཡང་དག་གི་དབེ་བ།

ཚོད་ཀི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆློས་གཉིས་ལ་མུ།		(										)

4]	 དུ་བའི་རྟགས་ཀིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡློད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་དང་།		

དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡློད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་ལ་མུ།		(										)
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

2.  ང]  རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག

རང་ལུགས་བཞག་པ། 

དེ་ཡང་།  གསེར་མདྱོག་གི་སྔྱོན་གི་སྦྱོར་བ་ཞེས་བ་བའི་མདྱོ་ལས།  གང་

ཅུང་ཟད་སྐྱེ་བའི་ཆྱོས་ཐམས་ཅད་ནི།  ཡུན་མི་རིང་བ་ཉིད་དུ་འགག་པའི་

ཆྱོས་ཅན་ནྱོ།  །ཞེས་དང་།  ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།  རང་བཞིན་ཡྱོད་ཙམ་

དང་།  །འབེལ་བ་ཅན་གི་ངྱོ་བྱོ་ཡང་།  །ཞེས་སྱོགས་གསུངས།  རང་བཞིན་

གི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ།  རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད།  

གཞི་ལ་སྦར་ན།  བས་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་

གི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ།  བས་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་

བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་རགས་

ཡང་དག་གང་ཞིག ཁྱོད་ཀི་རགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྱོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་

ཆྱོས་སུ་གཟུང་བ་ཡིན་ན།  ཁྱོད་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་

བཞག་པ་དེ།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་

ཉིད།  དཔེར་ན།  ཁམ་སྱོང་ཆྱོས་ཅན།  ལྱོན་ཤིང་ཡིན་ཏེ།  ཡལ་ག་ལྱོ་

འདབ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ་ཡལ་ག་ལྱོ་འདབ་
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2.  ང]  རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག

དང་ལྡན་པ་ལྟ་བུའྱོ།  །

རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་ལ་དབེ་ན།  ཁད་པར་ལྟྱོས་པ་བའི་རང་

བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་དང་།  ཁད་པར་དག་པ་བའི་རང་བཞིན་གི་

རགས་ཡང་དག་གཉིས།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་

གང་ཞིག རང་ཞེས་བརྱོད་པའི་སྒས་རང་གི་ཁད་པར་བེད་ཆྱོས་རང་ཉིད་

བེད་པ་པྱོ་འཕེན་པ་ལ་ལྟྱོས་པ་དེ།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁད་པར་ལྟྱོས་པ་བའི་

རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད།  དཔེར་ན།  དུང་སྒ་ཆྱོས་

ཅན།  མི་རག་སྟེ།  རྩྱོལ་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ་ན།  རྩྱོལ་

བྱུང་ལྟ་བུའྱོ།  །

ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག རང་ཞེས་བརྱོད་

པའི་སྒས་རང་གི་ཁད་པར་བེད་ཆྱོས་རང་ཉིད་ཀི་བེད་པ་པྱོ་འཕེན་པ་ལ་

མི་ལྟྱོས་པ་དེ།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁད་པར་དག་པ་བའི་རང་བཞིན་གི་རགས་

ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད།  དཔེར་ན།  སྒ་ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་པ་ཡིན་ཏེ།  

དངྱོས་པྱོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ་ན་དངྱོས་པྱོ་ལྟ་བུའྱོ།  །

གཞན་ལུགས་དགག་པ། 

ཁ་ཅིག ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག ཁྱོད་ཀི་རགས་ཀིས་

དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྱོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་སུ་གཟུང་བ་དང་བདག་གཅིག་ཏུ་

འབེལ་བ་དེ།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་

ཉིད་ཟེར་ན།  དུ་ལྡན་ལ་ལ་ཆྱོས་ཅན།  མེ་ཡྱོད་དེ།  དུ་བ་ཡྱོད་པའི་ཕིར།  
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ་དུ་བ་ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་རགས་

ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག ཁྱོད་

ཀི་རགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྱོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་སུ་གཟུང་བ་དང་

བདག་གཅིག་ཏུ་འབེལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དང་པྱོ་སླ།  གཉིས་མ་གྲུབ་ན།  

དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྱོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་མེ་

ཡྱོད་པ་དང་བདག་གཅིག་ཏུ་འབེལ་བ་འི་ཕིར་རྱོ།  །

ཁ་ཅིག རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག རང་བྱོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་

རང་གི་ཁད་པར་འབེད་ཆྱོས་བྱོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ལ་ལྟྱོས་པ།  ཁད་པར་ལྟྱོས་

པ་བའི་རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན།  དངྱོས་པྱོ་

ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁད་པར་ལྟྱོས་པ་བའི་རང་བཞིན་

གི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་རགས་

རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག

རང
་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་ཞྱོག
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2.  ང]  རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག

ཡང་དག་གང་ཞིག རང་བྱོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་རང་གི་ཁད་པར་བེད་ཆྱོས་བྱོ་

ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ལ་ལྟྱོས་པའི་ཕིར།  རགས་དང་པྱོ་སླ།  གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན།  

དངྱོས་པྱོ་ཆྱོས་ཅན།  རང་བྱོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་རང་གི་ཁད་པར་བེད་ཆྱོས་བྱོ་

ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ལ་ལྟྱོས་པར་ཐལ།  དངྱོས་པྱོ་བྱོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་དངྱོས་

པྱོའི་ཁད་པར་འབེད་ཆྱོས་དྱོན་བེད་ནུས་པ་བྱོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ལ་ལྟྱོས་པའི་

ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དངྱོས་པྱོ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  དངྱོས་པྱོ་བྱོ་ཡུལ་དུ་

འཆར་བ་ལ་དྱོན་བེད་ནུས་པ་བྱོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་སྔྱོན་དུ་འགྲྱོ་དགྱོས་པའི་

ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དངྱོས་པྱོ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  དྱོན་བེད་ནུས་པ་ཁྱོད་ཀི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར།

རོད་པ་སོང་བ། 

ཁྱོ་ན་རེ།  དངྱོས་པྱོ་ཆྱོས་ཅན།  རང་བྱོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་རང་གི་ཁད་པར་

བེད་ཆྱོས་རང་ཉིད་ཀི་བེད་པ་པྱོ་བྱོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ལ་ལྟྱོས་པར་ཐལ།  

རང་བྱོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་རང་གི་ཁད་པར་བེད་ཆྱོས་བྱོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་

ལ་ལྟྱོས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

སྦློང་ཚན།

[ཀ]	 གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག

		རང་བཞིན་རྟགས་ཡང་དག

		ཁྱད་པར་ལྟློས་པ་བའི་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག

		ཁྱད་པར་དག་པ་བའི་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག

[ཁ]	 མིང་ཚིག་མཆན་འགེལ།

ཁམ་སློང་།	 	ཤིང་ཏློག་ཁམ་བུའི་སློང་པློ་ལ་ཟེར།

རྩློལ་བྱུང་།	 	སྐེས་བུའི་རྩློལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ།

རང་ཞེས་བརློད་པའི་སྒྲས་རང་གི་ཁྱད་པར་བྱེད་ཆློས་རང་ཉིད་བྱེད་པ་པློ་འཕེན་པ་དང་།		མི་

འཕེན་པ་ཞེས་པ།	 	རང་ཞེས་བརློད་པའི་སྒྲས་རང་གི་ཁྱད་པར་བྱེད་ཆློས་

རང་ཉིད་བྱེད་པ་པློ་བརློད་མི་བརློད་ལ་ཟེར།		དཔེར་ན།		རྩློལ་བྱུང་ལྟ་བུ་རང་

བརློད་པའི་སྒྲས་རང་གི་ཁྱད་པར་བྱེད་ཆློས་རང་ཉིད་བྱེད་པ་པློ་སྐེས་བུའི་རྩློལ་

བ་ཚིག་གིས་ཟིན་ནས་བརློད་པ་ལྟ་བུའློ།		།

[ག]	 གཤམ་གསལ་དི་བ་རྣམས་ལ་སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏེ་ལན་ཕིས།

1]	 རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག་བསན་པའི་མདློ་ཚིག་དང་།		རྣམ་འགེལ་རྩ་བའི་

ཚིག་སློ་སློར་ཕིས།
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2.  ང]  རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག

2]	 སྤིར་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག་དང་།	 	གཞི་ལ་སྦར་ནས་རང་བཞིན་གི་

རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་སློ་སློར་ཕིས།

3]	 རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག་གི་དབྱེ་བ་ག་ཚོད་ཡློད་པ་དང་།	 	 དབྱེ་བ་སློ་

སློའི་མཚན་ཉིད་དང་།		མཚན་གཞི་ཕིས།

4]	 དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག་དང་།	 	 དེ་སྒྲུབ་་རྟགས་ཡང་དག་

གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡློད་ཕིས།

[ང]	 གཤམ་གསལ་རྣམས་ཁྱད་པར་ལྟློས་པ་བ་དང་།	དག་པ་བའི་རང་བཞིན་

གི་རྟགས་གང་ཡིན་ངློས་འཛིན་གིས།

1]	 སྒྲ་ཆློས་ཅན།		མི་རྟག་སེ།		བྱས་པའི་ཕིར།

2]	 ཁང་པ་ཆློས་ཅན།		དངློས་པློ་ཡིན་ཏེ།		རྩློལ་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕིར།

3]	 མྱུ་གུ་ཆློས་ཅན།		འདུས་བྱས་ཡིན་ཏེ།		རེས་འགའ་སྐེ་བའི་ཕིར།

4]	 སློབ་གློགས་ཆློས་ཅན།		མི་རྟག་སེ།		དངློས་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར།
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

3.  ཅ]  མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག

རང་ལུགས་བཞག་པ། 

དེ་ཡང་མ་དམིགས་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ།  མ་དམིགས་པའི་རགས་

ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད།  གཞི་ལ་སྦར་ན།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་

དག་གང་ཞིག ཁྱོད་ཀི་རགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྱོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་སུ་

གཟུང་བ་ཡང་ཡིན།  དགག་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་སིད་པ་དེ།  དེ་

སྒྲུབ་ཀི་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད།  དཔེར་ན།  མེ་

མེད་མཚན་མྱོའི་རྒྱ་མཚོ་ན་ཆྱོས་ཅན།  དུ་བ་མེད་དེ།  མེ་མེད་པའི་ཕིར།  

ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ།  མེ་མེད་པ་ལྟ་བུའྱོ།  །དེ་ལ་དབེ་ན།  མི་སྣང་བ་མ་

དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་དང་།  སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རགས་

ཡང་དག་གཉིས།

དང་པྱོ་ནི།  འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་མེད་པར་བསྟན་པའི་མདྱོ་

ལས།  དྱོན་གི་དབང་དེ་གཟིགས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་འདི་སྐད་དུ་

ཆྱོས་སྟྱོན་ཏེ།  གང་ཟག་གིས་གང་ཟག་གི་ཚོད་གཟུང་བར་མི་བའྱོ།  །གང་
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3.  ཅ]  མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག

ཟག་གིས་གང་ཟག་གི་ཚོད་བཟུང་ན་རྨ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ།  ངའམ་

གཞན་ཡང་ང་དང་འད་བ་དག་གིས་གང་ཟག་ལ་ཚོད་གཟུང་ངྱོ་།  །ཞེས་

རང་ལ་མི་སྣང་བ་ཙམ་གིས་གཞན་ལ་ཡྱོན་ཏན་དེ་ལྟ་བུ་མེད་ཅེས་འཆད་

མི་རིགས་པའི་དྱོན་སྟྱོན་པ་ལ།  ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།  ཚད་མ་རྣམས་

ནི་མི་འཇུག་པ།  །མེད་ལ་མི་འཇུག་འབས་བུ་ཅན།  །ཞེས་གསུངས།

དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཀང་ཡིན།  རང་ཉིད་ཀི་

རགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་ཆྱོས་སུ་བཏགས་པའི་དྱོན་དེ་སྤིར་ཡྱོད་

ཀང་།  རང་ཉིད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྱོགས་ཆྱོས་ཅན་དུ་སྱོང་བའི་གང་ཟག་གི་ཚད་

མ་ལ་མི་སྣང་བ་དེ།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་

ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད།

དེ་ལ་དབེ་ན།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་སྣང་བའི་འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རགས་

ཡང་དག་དང་།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་སྣང་བའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་

ཡང་དག་གཉིས།

མཚན་ཉིད་རིམ་པ་བཞིན།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་

རགས་ཡང་དག་ཀང་ཡིན།  མེད་དགག་ཀང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ།  

དང་པྱོའི་མཚན་ཉིད།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་

དག་ཀང་ཡིན།  མ་ཡིན་དགག་དང་སྒྲུབ་པ་གང་རུང་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་

མཐུན་པ།  གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད།

དང་པྱོ་ལ་དབེ་ན། མི་སྣང་བའི་རྒྱུ་དང་།  ཁབ་བེད་དང་། རང་བཞིན་མ་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གསུམ།  མཚན་གཞི་རིམ་པ་ལྟར།

 མི་སྣང་བའི་མ་

དམིགས་པ།

མདུན་གི་གཞི་འདིར་ཆྱོས་ཅན།  ཤ་ཟ་བསྐལ་དྱོན་དུ་སྱོང་

བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ།  ཤ་ཟ་ངེས་པའི་དཔད་ཤེས་དྱོན་

མཐུན་མེད་དེ།  ཤ་ཟ་བསྐལ་དྱོན་དུ་སྱོང་བའི་གང་ཟག་གི་

རྒྱུད་ལ་ཤ་ཟ་དམིགས་བེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པའི་ཕིར།  ཞེས་

བཀྱོད་པའི་ཚེ་རགས་དེ་ལྟ་བུ།

 མི་སྣང་བའི་

ཁབ་བེད་མ་

དམིགས་པ།

མདུན་གི་གཞི་འདིར་ཆྱོས་ཅན།  ཤ་ཟ་བསྐལ་དྱོན་དུ་སྱོང་

བའི་གང་ཟག་གིས་ཤ་ཟ་ཡྱོད་ཅེས་དམ་བཅའ་མི་རིགས་ཏེ།  

ཤ་ཟ་བསྐལ་དྱོན་དུ་སྱོང་བའི་གང་ཟག་གིས་ཤ་ཟ་ཡྱོད་པ་ཚད་

མས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ་རགས་དེ་ལྟ་བུ།

 མི་སྣང་བའི་

རང་བཞིན་མ་

དམིགས་པའི་

རགས་ཡང་དག

མདུན་གི་གཞི་འདིར་ཆྱོས་ཅན། ཤ་ཟ་བསྐལ་དྱོན་དུ་སྱོང་བའི་

གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤ་ཟ་ངེས་བེད་ཀི་དཔད་ཤེས་དྱོན་མཐུན་

མེད་དེ། ཤ་ཟ་བསྐལ་དྱོན་དུ་སྱོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤ་

ཟ་ངེས་བེད་ཀི་དཔད་ཤེས་དྱོན་མཐུན་ཚད་མས་མ་དམིགས་

པའི་ཕིར། ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ་རགས་དེ་ལྟ་བུ།

རྟགས་འདིའི་དགོས་པ།  

མདུན་གི་གཞི་འདིར་ལྷའི་བར་སིད་པ་དང་།  ཤ་ཟ་ཡྱོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བའི་སྱོ་ནས་བསྐལ་དྱོན་དུ་སྱོང་བའི་གང་ཟག་གིས་གཞི་འདིར་དེ་གཉིས་

ཡྱོད་ཅེས་སམ་མེད་ཅེས་ཐག་གཅྱོད་དུ་མི་རུང་བ་དཔེར་མཛད་ནས།  
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དྱོན་ལ་གང་ཟག་གང་དང་གང་གི་སྐྱྱོན་དང་།  ཡྱོན་ཏན་རང་གི་ཚད་མས་

མ་ངེས་བཞིན་དུ་སྒྱོ་སྐུར་བ་མི་རུང་བར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུའྱོ།  །

སྤིར་བསྐལ་དྱོན་ལ་གསུམ་ཡྱོད་དེ།  ཡུལ་གིས་བསྐལ་བ་ནི།  རང་དང་

ཕྱོགས་ཐག་ཤིན་ཏུ་རིང་བ་ན་ཡྱོད་པའི་སྣྱོད་བཅུད་ཀི་ཁད་པར་ལྟ་བུ།  

དུས་ཀིས་བསྐལ་པ་ནི།  བསྐལ་པ་འདས་ཟིན་པ་དང་།  འབྱུང་བའི་དུས་

ན་ཇི་འད་བྱུང་དང་།  འབྱུང་བའི་ཁད་པར་ལྟ་བུའྱོ།  །

དེ་རྣམས་ནི།  སྤིར་བསྐལ་དྱོན་མིན་ཡང་།  རང་གི་བྱོ་ལ་ལྟྱོས་ཏེ་བསྐལ་

དྱོན་ནྱོ།  །

ངྱོ་བྱོས་བསྐལ་བ་ནི།  རང་དང་ཉེ་བ་ན་ཡྱོད་ཀང་ངྱོ་བྱོ་ཕ་བའི་དབང་

གིས་བསྐལ་དྱོན་དུ་སྱོང་བ་མདུན་གི་ཤ་ཟ་དང་།  ལྷ་མིའི་བར་སིད་པ་

རྣམས་དང་དེའི་ཕུང་པྱོ་ལྟ་བུའྱོ།  །

སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ལ་མཚན་ཉིད་དང་།  དབེ་བ་

གཉིས།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཀང་ཡིན།  དེ་སྒྲུབ་

ཀི་དགག་བའི་ཆྱོས་སུ་བཏགས་པའི་དྱོན་དེ།  དགག་གཞི་དེའི་སྟེང་དུ་

ཡྱོད་ན།  སྐབས་ཀི་ཕི་རྒྱོལ་ལ་སྣང་དུ་རུང་བ་དེ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྣང་རུང་མ་

དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད།

དབེ་ན།   སྣང་རུང་གི་འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་དང་།  

 སྣང་རུང་གི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གཉིས།
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

དང་པྱོའི་མཚན་ཉིད་ནི།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རགས་

ཡང་དག་ཀང་ཡིན།  མེད་དགག་ཀང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ།

དེ་ལ་དབེ་ན།   སྣང་རུང་གི་རྒྱུ་མ་དམིགས་པ།   ཁབ་བེད་མ་

དམིགས་པ།  རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ།   དངྱོས་འབས་མ་དམིགས་

པའི་རགས་ཡང་དག་བཞི།

མཚན་ཉིད་རིམ་པ་ལྟར།  སྣང་རུང་གི་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་ཚུལ་གསུམ་

ཡིན་པ།  དང་པྱོའི་མཚན་ཉིད།  དེས་འྱོག་མ་རྣམས་ལ་རིགས་འགྲེ།

མཚན་གཞི་རིམ་པ་ལྟར།

 སྣང་རུང་གི་

རྒྱུ་མ་དམིགས་པ།

དང་པྱོ་ནི།  མེ་མེད་མཚན་མྱོའི་རྒྱ་མཚོ་ན་ཆྱོས་ཅན།  དུ་བ་མེད་

དེ།  མེ་མེད་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ།  མེ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ནི།  

དགག་བའི་ཆྱོས་སུ་བཏགས་པའི་དྱོན་དུ་བའི་རྒྱུ་མེ་བཀག་པ་

རགས་སུ་སྦར་བའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་སྣང་རུང་གི་རྒྱུ་མ་

དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཅེས་ཟེར།

 ཁབ་བེད་མ་

མིགས་པ།

གཉིས་པ་ནི།  ཤིང་མེད་པའི་བག་རྫྱོང་ན་ཆྱོས་ཅན།  ཤ་བ་མེད་

དེ།  ཤིང་མེད་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ།  ཤིང་མེད་པ་ལྟ་བུ་

ནི།  དགག་བའི་ཆྱོས་སུ་བཏགས་པའི་དྱོན་ཤ་པའི་ཁབ་བེད་ཤིང་

བཀག་པ་རགས་སུ་སྦར་བའི་རགས་ཡིན་པས་སྣང་རུང་གི་ཁབ་

བེད་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཅེས་ཟེར།
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3.  ཅ]  མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག

 རང་བཞིན་

མ་དམིགས་པ།

གསུམ་པ་ནི།  བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ས་ཕྱོགས་ན་

ཆྱོས་ཅན།  བུམ་པ་མེད་དེ།  བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་

ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ་ན།  བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་

ལྟ་བུ་ནི།  དགག་བའི་ཆྱོས་བུམ་པ་ཡྱོད་པའི་རང་བཞིན།  བུམ་

པ་ཚད་མས་དམིགས་པ་བཀག་པ་རགས་སུ་སྦར་བའི་རགས་ཡང་

དག་ཡིན་པས་སྣང་རུང་གི་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་

ཡང་དག་ཅེས་ཟེར།

 དངྱོས་

འབས་མ་

དམིགས་པ།

བཞི་པ་ནི།  དུ་བ་མེད་པའི་ར་སྐྱོར་བ་གབ་མེད་པ་ན་ཆྱོས་ཅན།  

དུ་བའི་དངྱོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐྱོགས་མེད་མེད་དེ།  དངྱོས་འབས་དུ་བ་

མེད་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ་ན།  དངྱོས་འབས་དུ་བ་མེད་

པ་ལྟ་བུ་ནི།  དགག་བའི་ཆྱོས་དུ་བའི་དངྱོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐྱོགས་

མེད་ཀི་དངྱོས་འབས་དུ་བ་བཀག་པ་རགས་སུ་སྦར་བའི་རགས་

ཡང་དག་ཡིན་པས་སྣང་རུང་གི་དངྱོས་འབས་མ་དམིགས་པའི་

རགས་ཡང་དག་ཅེས་ཟེར་བ་ཡིན་ནྱོ།  །

གཉིས་པ།  སྣང་རུང་གི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ལ་ཡང་

མཚན་ཉིད་དང་།  དབེ་བ་གཉིས།  དང་པྱོ་ནི།  སྣང་རུང་མ་དམིགས་

པའི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་ཆྱོས་ཀི་འགལ་ཟླ་

དམིགས་པ་རགས་སུ་སྦར་བ།  སྣང་རུང་གི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་

ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད།
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

གཉིས་པ་དབེ་ན།   ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་འགལ་ཟླ་

དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་དང་།   ཕན་ཚུན་སང་འགལ་ལ་བརེན་

པའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གཉིས།

འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་

ཆྱོས་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་སྱོ་ནས་མི་མཐུན་པར་

གནས་པ།  ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་

པའི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད།

དེ་སྒྲུབ་ཀི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་

ཀི་དགག་བའི་ཆྱོས་དང་ཕན་ཚུན་སང་འགལ་ལ་བརེན་པའི་སྱོ་ནས་མི་

མཐུན་པར་གནས་པ།  ཕན་ཚུན་སང་འགལ་ལ་བརེན་པའི་འགལ་ཟླ་

དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད།

དང་པྱོ་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའིི་རགས་ཡང་དག་ལ་དབེ་ན།   རྒྱུ་འགལ་

དམིགས།   ཁབ་བེད་འགལ་དམིགས།   རང་བཞིན་འགལ་དམིགས།  

 འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པ།   འབས་བུ་འགལ་དམིགས།    

རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་དང་དྲུག་ཡྱོད།

 རྒྱུ་འགལ་

དམིགས།

དཔེར་ན།  མེ་སྟྱོབས་ཆེན་པྱོས་ཁབ་པར་ནྱོན་པའི་གཞི་ན་ཆྱོས་

ཅན།  གྲང་འབས་སྤུ་ལྱོང་བེད་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་མེད་དེ།  

མེ་སྟྱོབས་ཆེན་པྱོས་ཁབ་པར་ནྱོན་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ་

ན༑  མེ་སྟྱོབས་ཆེན་པྱོས་ཁབ་པར་ནྱོན་པ་ལྟ་བུ།
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3.  ཅ]  མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག

 ཁབ་བེད་

འགལ་དམིགས།

ཤར་ཕྱོགས་ཀི་མེ་ཆྱོས་ཅན།  ཁ་བའི་རེག་པ་དང་གནྱོད་མེད་དུ་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་གནས་ཏེ།  མེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་

ཚེ། མེ་ལྟ་བུ།

 རང་བཞིན་

འགལ་དམིགས། 

ཤར་ཕྱོགས་ཀི་མེ་ཆྱོས་ཅན།  གྲང་རེག་དང་གནྱོད་མེད་དུ་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་མི་གནས་ཏེ། མེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ་ན།  

མེ་ལྟ་བུ།

 འགལ་

འབས་དམིགས་

པ༑ 

ཤར་ཕྱོགས་ཀི་དུ་བ་དག་ཏུ་འཕྱུར་བ་ཆྱོས་ཅན།  གྲང་རེག་དང་

གནྱོད་མེད་དུ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་གནས་ཏེ། དུ་བ་དག་འཕྱུར་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ་ན།  དུ་བ་དག་འཕྱུར་བ་ལྟ་བུ།

 འབས་བུ་

འགལ་དམིགས། 

ཤར་ཕྱོགས་ཀི་མེ་ཆྱོས་ཅན།  གྲང་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐྱོགས་མེད་དང་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་མི་གནས་ཏེ། མེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ་ན།  

མེ་ལྟ་བུ།

 རྒྱུ་

དང་འགལ་

བའི་འབས་བུ་

དམིགས་པ།

ཤར་ཕྱོགས་ཀི་དུ་བ་དག་ཏུ་འཕྱུར་བ་ཆྱོས་ཅན།  གྲང་འབས་སྤུ་

ལྱོང་བེད་དང་གནྱོད་མེད་དུ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་གནས་ཏེ། དུ་བ་དག་

ཏུ་འཕྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ་ན། དུ་བ་དག་ཏུ་

འཕྱུར་བ་ལྟ་བུ།

དེ་ཡང་། དཔེར་ན།  མེ་སྟྱོབས་ཆེན་པྱོས་ཁབ་པར་ནྱོན་པའི་གཞི་ན་ཆྱོས་

ཅན།  གྲང་འབས་སྤུ་ལྱོང་བེད་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་མེད་དེ།  མེ་

སྟྱོབས་ཆེན་པྱོས་ཁབ་པར་ནྱོན་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ་ན།  མེ་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

སྟྱོབས་ཆེན་པྱོས་ཁབ་པར་ནྱོན་པ་དེ་རྒྱུ་འགལ་དམིགས་ཡིན་ཏེ།  དེ་སྒྲུབ་

ཀི་དགག་བའི་ཆྱོས་སུ་བཏགས་པའི་དྱོན་ལ་གྲང་འབས་སྤུ་ལྱོང་བེད་རྒྱུན་

ཆགས་སུ་གནས་པ་དེ་སྱོང་། དེའི་རྒྱུར་གྲང་རེག་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་

དེ་སྱོང་། དེ་དང་འགལ་བར་མེ་སྟྱོབས་ཆེན་པྱོས་ཁབ་པར་ནྱོན་པ་རགས་

སུ་སྦར་བའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་གཞན་རྣམས་ལའང་

རིགས་འགྲེའྱོ།  །

གཉིས་པ།  ཕན་ཚུན་སང་འགལ་ལ་བརེན་པའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་

རགས་ཡང་དག་ལ་དབེ་ན།   ངེས་པས་ལྟྱོས་པ་འགྱོག་པའི་རགས་ཡང་

དག་དང་།   ལྟྱོས་པས་ངེས་པ་འགྱོག་པའི་རགས་ཡང་དག་གཉིས།  དེ་

གཉིས་ཀི་མཚན་གཞི་རིམ་པ་བཞིན།  བུམ་པ་ཆྱོས་ཅན།  རང་ཉིད་འཇིག་

པ་རང་ལས་ཕིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་རྐེན་གཞན་ལ་མི་ལྟྱོས་ཏེ།  རང་གྲུབ་ཙམ་

ནས་འཇིག་ངེས་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ།  རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་

འཇིག་ངེས་ཡིན་པ་ལྟ་བུ།

གཉིས་པ་ནི།  གྱོས་དཀར་པྱོ་ཆྱོས་ཅན།  རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་ཚོན་ཅན་དུ་

མ་ངེས་ཏེ།  རང་ཉིད་ཚོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་རང་ལས་ཕིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་

ལྟྱོས་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ།  རང་ཉིད་ཚོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་རང་

ལས་ཕིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་ལྟྱོས་པ་ལྟ་བུའྱོ།  །

གཞན་ལུགས་དགག་པ།  

ཁ་ཅིག ཤ་ཟ་བསྐལ་དྱོན་དུ་སྱོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤ་ཟ་དམིགས་
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3.  ཅ]  མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག

བེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པ་དེ།  མདུན་གི་གཞི་འདིར་ཤ་ཟ་བསྐལ་དྱོན་དུ་སྱོང་

བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤ་ཟ་ངེས་པའི་དཔད་ཤེས་དྱོན་མཐུན་མེད་པར་

སྒྲུབ་པའི་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་མིན་ཟེར་ན།  ཤ་ཟ་

བསྐལ་དྱོན་དུ་སྱོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤ་ཟ་དམིགས་བེད་ཀི་ཚད་

མ་མེད་པ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་

དག་གང་ཞིག སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར།  དང་པྱོ་དེར་ཐལ།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག ཁྱོད་

ཀི་རགས་ཀི་དེ་སྒྲུབ་ཀིས་དངྱོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་སུ་གཟུང་བ་ཡང་ཡིན།  

དགག་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་ཡྱོད་པའི་ཕིར།  དང་པྱོ་སླ།  གཉིས་

པ་དེར་ཐལ།  མདུན་གི་གཞི་འདིར་ཤ་ཟ་བསྐལ་དྱོན་དུ་སྱོང་བའི་གང་

ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤ་ཟ་དམིགས་བེད་ཀི་དཔད་ཤེས་དྱོན་མཐུན་མེད་པ་དེ།  

དེའི་རགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྱོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་སུ་གཟུང་བ་དང་།  

དགག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྩ་རགས་གཉིས་པ་དེར་ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་

རགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་ཆྱོས་སུ་བཏགས་པའི་དྱོན་བསྐལ་དྱོན་

མ་ཡིན་པ་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དེར་ཐལ།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱོགས་ཆྱོས་

ཅན་དུ་སྱོང་བའི་གང་ཟག་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་ཆྱོས་སུ་བཏགས་པའི་

དྱོན་ཤ་ཟ་བསྐལ་དྱོན་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  མདུན་གི་གཞི་འདིར།  

ཤ་ཟ་བསྐལ་དྱོན་དུ་སྱོང་བའི་གང་ཟག་ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་ལ་ཤ་ཟ་བསྐལ་

དྱོན་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་ཤ་ཟ་ཡྱོད་མེད་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་

པའི་ཕིར།
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

ཁ་ཅིག ཡྱོད་པ་དེ་མདུན་གི་གཞི་འདིར་ཤ་ཟ་བསྐལ་དྱོན་དུ་སྱོང་བའི་གང་

ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤ་ཟ་ངེས་པའི་དཔད་ཤེས་དྱོན་མཐུན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་

འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ།  དེ་

སྒྲུབ་ཀི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར།  དེར་ཐལ།  

དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག་མ་ཡིན་དགག་དང་

སྒྲུབ་པ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར།  དེར་ཐལ།  སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག བས་པ་དེ།  སྒ་རག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་སྣང་རུང་མ་དམིགས་

པའི་རགས་ཡང་དག་མིན་ཟེར་ན།  དེ་ཡིན་པར་ཐལ།  དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་

དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱོགས་ཆྱོས་

ཅན་དུ་སྱོང་བའི་གང་ཟག་ལ་རག་པ་བསྐལ་དྱོན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དང་

པྱོ་སླ།  ཕི་མ་མ་གྲུབ་ན།  བས་པ་སྒ་རག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱོགས་

ཆྱོས་ཅན་དུ་སྱོང་བའི་གང་ཟག་ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་ལ་རག་པ་བསྐལ་དྱོན་མ་

ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་ཆྱོས་ཅན་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

རོད་པ་སོང་བ། 

ཁྱོ་ན་རེ།  མེ་མེད་པ་དེ།  མེ་མེད་པའི་རགས་ཀིས་མཚན་མྱོའི་རྒྱ་མཚོར་དུ་

བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  མེ་མེད་དེ།  དེའི་

རགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།

ཡང་། ཁྱོ་ན་རེ།  དུ་བ་མེད་པ་དེ།  མེ་མེད་པའི་རགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་དང་། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྱོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྱོས་གཉིས་ཀ་མ་



63

3.  ཅ]  མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག

ཡིན་པར་ཐལ།  དུ་བ་མེད་པ་དེ། དེ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།

ཡང་།  ཁྱོ་ན་རེ།  ཤ་ཟ་ཆྱོས་ཅན།  མདུན་གི་གཞི་འདིར་ཤ་ཟ་བསྐལ་དྱོན་

དུ་སྱོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤ་ཟ་ངེས་པའི་དཔད་ཤེས་དྱོན་མཐུན་

མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་དགག་བའི་ཆྱོས་ཡིན་པར་ཐལ།  དེ་དེ་སྒྲུབ་པའི་

དགག་བའི་ཆྱོས་སུ་བཏགས་པའི་དྱོན་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ།  ཤ་ཟ་

བསྐལ་དྱོན་དུ་སྱོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤ་ཟ་ངེས་པའི་དཔད་ཤེས་

དྱོན་མཐུན་ཡྱོད་པ་དེ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་ཆྱོས་དང་།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་

དགག་བའི་ཆྱོས་སུ་བཏགས་པའི་དྱོན་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཡང་།  ཁྱོ་ན་རེ།  དུ་བ་དེ་མཚན་མྱོའི་རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་

པའི་དགག་བའི་ཆྱོས་ཡིན་པར་ཐལ།  དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་ཆྱོས་སུ་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

བཏགས་པའི་དྱོན་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ།  དུ་བ་ཡྱོད་པ་དེ་མཚན་

མྱོའི་རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་དགག་བའི་ཆྱོས་སུ་བཏགས་པའི་

དྱོན་དང་།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་ཆྱོས་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དེ་

བཞིན་དུ།  རག་པ་དེ།  སྒ་རག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་དགག་བའི་ཆྱོས་

སུ་བཏགས་པའི་དྱོན་ཡིན་ཀང་།  དགག་བའི་ཆྱོས་མ་ཡིན་ནྱོ།  །
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3.  ཅ]  མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག

སྦློང་ཚན།

[ཀ]	 གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག

	མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག			སང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་

དག		མི་སང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག			འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་

པའི་རྟགས་ཡང་དག			འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག		བསྐལ་དློན།

[ཁ]	 མིང་ཚིག་མཆན་འགེལ།

བསྐལ་དློན།	 	སྐབས་ཀི་གང་ཟག་གི་བླློ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའམ།		མ་ངེས་པར་ལློག་

ཏུ་གྱུར་པའམ།		ཡུལ་དང་དུས་ཤིན་ཏུ་ཐག་རིང་ནས་བླློའི་སྤློད་ཡུལ་དུ་བྱེད་མ་

ཐུབ་པའི་དློན།

ཤ་ཟ།	 	གདློན་འདེ་དང་།		གནློན་སྦིན་དང་སིན་པློ་སློགས་མི་མ་ཡིན་གི་རིགས།

སང་རུང་མ་དམིགས།	 	 དགག་བྱའི་ཆློས་སུ་བཏགས་པའི་དློན་དེ་ཡློད་ན།		

སྐབས་ཀི་རློལ་བ་ལ་སང་དུ་རུང་ཡང་དེ་དགག་གཞིའི་སེང་དུ་ཡློད་པ་ཐག་

གཅློད་མི་ནུས་པའློ།		།

[ག]	 གཤམ་གསལ་དི་བ་རྣམས་ལ་སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏེ་ལན་ཕིས།

1]	 སྤིར་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དང་།	 	གཞི་ལ་སྦར་ཏེ་

འཇློག་ཚུལ་ཕིས།

2]	 སང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་དགློས་པ་དང་།	 	མཚན་ཉིད།		

དབྱེ་བ་སློ་སློར་ཕིས།
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

3]	 མི་སང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དང་།	 	དབྱེ་བ་སློ་

སློར་ཕིས།

[ང]	 གཤམ་གསལ་སྦློར་བ་རྣམས་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་དབྱེ་བ་

གང་གི་མཚན་གཞི་ཡིན་པ་ཕིས།

1]	 བཟང་སྤློད་དང་བྲལ་བའི་གནས་ན་ཆློས་ཅན།	ཞི་བདེ་གཏིང་ཚུགས་པ་མེད་དེ།		

བཟང་སྤློད་དང་བྲལ་བའི་ཕིར།

2]	 གང་ཟག་ཕ་རློལ་པློ་ཆློས་ཅན།	 	 རང་སྐེས་ཙམ་ནས་མཁས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།		

རང་ཉིད་མཁས་པར་འགྱུར་བ་རང་ལས་ཕིས་འབྱུང་གི་འབད་བརྩློན་ལ་ལྟློས་

པའི་ཕིར།

3]	 ཤར་ཕློགས་ཀི་བྱ་རློག་ཆློས་ཅན།		འུག་པ་དང་གནློད་མེད་དུ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་

གནས་ཏེ།		བྱ་རློག་ཡིན་པའི་ཕིར།
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4.  ཆ]  རྟགས་ལྟར་སྣང་།

4.  ཆ]  རྟགས་ལྟར་སྣང་།

རང་ལུགས་བཞག་པ། 

ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།  གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དེ་ལས་གཞན།  །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར།  གྱོང་དུ་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ།  རགས་ཡང་དག་ཏུ་བསྟན་

པས།  དེ་ལས་གཞན་ཚུལ་གསུམ་མིན་པ།  རགས་ལྟར་སྣང་གི་ངྱོ་བྱོ་

བསྟན་པ་ཡིན་ནྱོ།  །

གཞི་ལ་སྦར་ན།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་སུ་བཀྱོད་པ་གང་ཞིག  ཚུལ་གསུམ་མ་

ཡིན་པ་དེ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད།  དེ་ལ་དབེ་ན།    

དེ་སྒྲུབ་ཀི་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས།   མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས།   

མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་དང་གསུམ་མྱོ།  །

འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ནི།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྱོགས་ཆྱོས་གང་ཞིག རང་

ཕྱོགས་ཆྱོས་ཅན་དུ་སྱོང་བའི་གང་ཟག་གིས།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་སུ་འགྲྱོ་ལྡྱོག་

གི་ཁབ་པ་ཕིན་ཅི་ལྱོག་ཏུ་ངེས་པ་དེ།  དེའི་མཚན་ཉིད།  དེ་ཡང་མཚན་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་ཕྱོགས་ཆྱོས་ཞེས་པས་མ་གྲུབ་པའི་རགས་ཡིན་པ་གཅྱོད།  

དཔེར་ན།  སྒ་ཆྱོས་ཅན།  རག་པ་ཡིན་ཏེ།  བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་

བཀྱོད་པའི་ཚེ།  བས་པ་ལྟ་བུའྱོ།  །

དེ་ལ་དབེ་ན།  	མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁབ་བེད་དུ་འཇུག་པའི་འགལ་

རགས་དང་།  	མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་འགལ་

རགས་གཉིས།  མཚན་གཞི་ནི།  བས་པ་དེ།  སྒ་མི་རག་པ་མ་ཡིན་པར་

སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁབ་བེད་དུ་འཇུག་པའི་འགལ་རགས་དང་།  

བས་པའི་བེ་བག་དེ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་

པའི་འགལ་རགས་ཡིན།

མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ནི།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྱོགས་ཆྱོས་གྲུབ་ཅིང་།  གཙོ་

བྱོར་ལྡྱོག་ཁབ་མ་གྲུབ་པའམ་མ་ངེས་པས་ན།  མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་

ཡིན་ལ།  རང་ཕྱོགས་ཆྱོས་ཅན་དུ་སྱོང་བའི་གང་ཟག་གིས།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་

རེས་སུ་འགྲྱོ་ལྡྱོག་གི་ཁབ་པ་རྣལ་མར་ཡང་མ་ངེས།  ཕིན་ཅི་ལྱོག་ཏུ་ཡང་

མ་ངེས་པ་དེ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་ངེས་པའི་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད།

དེ་ལ་དབེ་ན།  	ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་དང་།  

	ཐུན་མྱོང་བའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས།

དང་པྱོ།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞིག  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་

པ་ལ་ཕྱོགས་ཆྱོས་ཅན་དུ་སྱོང་བའི་གང་ཟག་གིས།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་

ཕྱོགས་ལ་ཡང་ཡྱོད་པར་མ་ངེས།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡང་
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4.  ཆ]  རྟགས་ལྟར་སྣང་།

ཡྱོད་པར་མ་ངེས་པ་དེ།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་

པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད།

དཔེར་ན།  སྒ་ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་སྟེ།  མཉན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་

བཀྱོད་པའི་ཚེ།  མཉན་བ་ལྟ་བུའྱོ།  །

དེ་ལ་རགས་མཉན་བ་དེ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་རག་པ་ལ་ཡྱོད་པར་མ་ངེས་

མྱོད།  མཐུན་ཕྱོགས་མི་རག་པ་ལ་ཡྱོད་པར་མ་ངེས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན།  

མཉན་བ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆྱོས་ཅན་དུ་སྱོང་བའི་གང་ཟག་

དེས།  སྒ་དང་མཉན་བའི་མིང་དྱོན་གི་འབེལ་བ་ངེས་ཟིན་པས། གང་ཟག་

དེས་རགས་མཉན་བ་དེ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྱོགས་མི་རག་པ་ལ་ཡྱོད་པར་

ངེས་ན།  དེས་སྒ་མི་རག་པར་རྱོགས་པར་འགྱུར་བའི་སྐྱྱོན་དུ་འབྱུང་ངྱོ་།  །

མདྱོར་ན།  མཉན་བ་དེ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྱོགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་

དང་།  རྩྱོད་གཞི་གསུམ་གི་ནང་ནས།  རྩྱོད་གཞི་སྒ་ལ་ཡྱོད་པར་ངེས་ཤིང་།  

གཞན་གཉིས་ལ་ཡྱོད་པར་མ་ངེས་པའི་ཆ་ནས་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་མ་

ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་བའྱོ།  །

གཉིས་པ།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞིག ཁྱོད་དེ་

སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱོགས་ཆྱོས་ཅན་དུ་སྱོང་བའི་གང་ཟག་གིས།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡྱོད་པར་ངེས་པའམ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་

ཡྱོད་པར་ངེས་པ་གང་རུང་ཡིན་པ་དེ།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐུན་མྱོང་བའི་མ་

ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད།
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

དཔེར་ན།  ཤེས་བ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆྱོས་ཅན་དུ་སྱོང་ཞིང་།  

ཤེེས་བ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྱོགས་མི་རག་པ་ལ་ཡྱོད་པར་ངེས་ནས།  མི་

མཐུན་ཕྱོགས་རག་པ་ལ་ཡྱོད་པར་མ་ངེས་པའི་རྒྱོལ་བའི་ངྱོར།  སྒ་ཆྱོས་

ཅན།  མི་རག་སྟེ།  ཤེས་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ།  ཤེས་བ་

ལྟ་བུ།

ཤེས་བ་དེ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྒྱོལ་བའི་ངྱོར་མཐུན་ཕྱོགས་མི་རག་པ་དང་།  རྩྱོད་

གཞི་སྒ་གཉིས་ལ་ཐུན་མྱོང་དུ་ཡྱོད་པར་ངེས་པའི་མ་ངེས་པའི་རགས་ཡིན་

པས་ན།  དེ་ལྟ་བུ་ལ་ནི།  ཐུན་མྱོང་བའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་

ཟེར།

ཐུན་མྱོང་བའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་དབེ་ན།   དངྱོས་ཀི་མ་

ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་དང་།   ལྷག་ལྡན་གི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་

གཉིས།

དང་པྱོ་ནི།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞིག ཁྱོད་དེ་

སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱོགས་ཆྱོས་ཅན་དུ་སྱོང་བའི་གང་ཟག་གིས།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

མཐུན་ཕྱོགས་དང་།  མི་མཐུན་ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཡྱོད་པར་ངེས་པ།  ཁྱོད་

དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྱོས་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད།

དཔེར་ན།  གཞལ་བ་དེ།  སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆྱོས་ཅན་དུ་སྱོང་

ཞིང་།  རག་མི་རག་གཉིས་ཀར་ཡྱོད་པར་ངེས་པའི་རྒྱོལ་བའི་ངྱོར།  སྒ་

ཆྱོས་ཅན།  རག་སྟེ།  གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ་ན།  
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གཞལ་བ་ལྟ་བུ།

གཉིས་པ་ནི།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐུན་མྱོང་བའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གང་

ཞིག ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱོགས་ཆྱོས་ཅན་དུ་སྱོང་བའི་གང་ཟག་གིས།  ཁྱོད་དེ་

སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡྱོད་པར་ངེས་ནས།  མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡྱོད་མེད་

ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡྱོད་པར་ངེས་ནས།  

མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡྱོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་གང་རུང་ཡིན་པ་དེ།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་

ཀི་ལྷག་ལྡན་གི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད།

དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱོགས་ཆྱོས་ཅན་དུ་སྱོང་བའི་གང་ཟག་གིས་རགས་དེ་མཐུན་

ཕྱོགས་ལ་ཡྱོད་མེད་དང་།  མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡྱོད་མེད་གང་རུང་ལ་ཐེ་

ཚོམ་གི་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པས་ན།  ལྷག་ལྡན་ཟེར།

དེ་ཡང་ཤེས་བ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆྱོས་ཅན་དུ་སྱོང་བའི་གང་

ཟག་གིས་ཤེས་བ་དེ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྱོགས་མི་རག་པ་ཙམ་ལ་ཡྱོད་པར་

ངེས་ཤིང་།  མི་མཐུན་ཕྱོགས་རག་པ་ལ་ཡྱོད་པར་མ་ངེས་པའི་རྒྱོལ་བའི་

ངྱོར།  སྒ་ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་སྟེ།  ཤེས་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་

ཚེ་ན།  ཤེས་བ་ལྟ་བུ།  ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་དང་།

ཡང་།  ཤེས་བ་དེ།  སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆྱོས་ཅན་དུ་སྱོང་བའི་

གང་ཟག་གིས།  ཤེས་བ་དེ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་རག་པ་ཙམ་ལ་

ཡྱོད་པར་ངེས་ཤིང་།  མཐུན་ཕྱོགས་མི་རག་པ་ལ་ཡྱོད་པར་མ་ངེས་པའི་

རྒྱོལ་བའི་ངྱོར།  སྒ་ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་སྟེ།  ཤེས་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

བཀྱོད་པའི་ཚེ་ན།  ཤེས་བ་ལྟ་བུ།  འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་ཡིན་ནྱོ།

མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ནི།  ཕྱོགས་ཆྱོས་མ་གྲུབ་པའི་རགས་ཡིན་པས་

མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་བ་ཞིང་།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་སུ་བཀྱོད་པ་

གང་ཞིག  དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྱོགས་ཆྱོས་མ་གྲུབ་པ།  མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་

ཀི་མཚན་ཉིད།

དབེ་ན།   དྱོན་ལ་ལྟྱོས་ཏེ་མ་གྲུབ་པ།   བྱོ་ལ་ལྟྱོས་ཏེ་མ་གྲུབ་པ།    

རྒྱོལ་བ་ལ་ལྟྱོས་ཏེ་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་མྱོ།  །

དང་པྱོ་ལ།  ནང་གསེས་བདུན་གསུངས་ཏེ།

 རགས་ཀི་ངྱོ་བྱོ་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པ་ནི།  སྐྱེས་བུ་འདི་ཆྱོས་ཅན།  སྡུག་

བསྔལ་བ་ཡིན་ཏེ།  རི་བྱོང་རྭས་ཕུག་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ།  རི་

བྱོང་རྭས་ཕུག་པ་ལྟ་བུ།

 ཆྱོས་ཅན་གི་ངྱོ་བྱོ་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པ་ནི།  རི་བྱོང་རྭ་ཆྱོས་ཅན།  མི་

རག་སྟེ།  བས་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ་བས་པ་ལྟ་བུ།

 རགས་ཆྱོས་ཐ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པ་ནི།  སྒ་ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་སྟེ།  

མི་རག་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ།  མི་རག་པ་ལྟ་བུ།

 གཞི་རགས་ཐ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པ་ནི།  སྒ་ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་སྟེ།  

སྒ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ།  སྒ་ལྟ་བུ།
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4.  ཆ]  རྟགས་ལྟར་སྣང་།

 གཞི་ཆྱོས་ཐ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པ་ནི།  སྒ་ཆྱོས་ཅན།  སྒ་ཡིན་ཏེ།  

བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ།  བས་པ་ལྟ་བུ།

 རགས་ཆྱོས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་འགྱོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མེད་ནས་མ་

གྲུབ་པ་ནི།  སྒ་ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་སྟེ།  མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ།  མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་ལྟ་བུ།

 ཆྱོས་ཅན་གི་ཕྱོགས་གཅིག་རགས་ལ་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པ་ནི།  ལྱོན་

ཤིང་ཆྱོས་ཅན།  སེམས་ལྡན་ཡིན་ཏེ།  མཚན་མྱོ་ལྱོ་མ་འཁུམས་ནས་ཉལ་

བའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ།  མཚན་མྱོ་ལྱོ་མ་འཁུམས་ནས་ཉལ་བ་ལྟ་

བུའྱོ།  །

གཉིས་པ།  བྱོ་ལ་ལྟྱོས་ཏེ་མ་གྲུབ་པ་ལའང་ནང་གསེས་དབེ་ན་བཞི་ལས།  

 རགས་ཀི་ངྱོ་བྱོ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ་ནི།  སྱོག་ཆགས་ཕ་མྱོ་

ཡྱོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གང་ཟག་གི་ངྱོར།  སྒ་ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་སྟེ།  

སྱོག་ཆགས་ཕ་མྱོའི་ཚད་མའི་གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་

ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུ།

 ཆྱོས་ཅན་གི་ངྱོ་བྱོ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ་ནི།  ཤ་ཟ་བསྐལ་དྱོན་

དུ་སྱོང་བའི་རྒྱོལ་བའི་ངྱོར།  ཤ་ཟ་ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་སྟེ།  བས་པའི་ཕིར།  

ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ་ན།  རགས་དེ་ལྟ་བུ།

 གཞི་རགས་ཀི་འབེལ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ་ནི།  རྨ་བ་གང་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

ན་ཡྱོད་མེད་མི་ཤེས་པའི་གང་ཟག་གི་ངྱོར།  རི་སུལ་གསུམ་གི་དབུས་མ་

ན་ཆྱོས་ཅན།  རྨ་བ་ཡྱོད་དེ།  རྨ་བས་སྒ་སྒྱོག་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་

ཚེ་ན་རགས་དེ་ལྟ་བུ།

 ཤེས་འདྱོད་ཆྱོས་ཅན་སྐྱྱོན་མེད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པ་ནི།  སྒ་མི་རག་

པར་གྲུབ་ཟིན་མ་བརེད་པའི་རྒྱོལ་བའི་ངྱོར།  སྒ་ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་སྟེ།  

བས་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ་ན་རགས་དེ་ལྟ་བུ།

གསུམ་པ།  རྒྱོལ་བ་ལ་ལྟྱོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་ལ་ནང་གསེས་དབེ་ན་གསུམ་

ཡྱོད་དེ།

སྒ་ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་སྟེ།  བ
ས་པ

འི་
ཕིར

།
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4.  ཆ]  རྟགས་ལྟར་སྣང་།

 སྔ་རྒྱོལ་ལ་ལྟྱོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་ནི།  སྒ་མི་རག་པར་ཚད་མས་མ་གྲུབ་

པའི་སྔ་རྒྱོལ་གིས་ཕི་རྒྱོལ་ཞིག་ལ།  སྒ་ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་སྟེ།  བས་པའི་

ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ་ན།  རགས་དེ་ལྟ་བུ།

 ཕི་རྒྱོལ་ལ་ལྟྱོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་ནི།  སྔ་རྒྱོལ་ཡང་དག་གིས།  སྒ་མི་རག་

པ་ལ་ཤེས་འདྱོད་མ་ཞུགས་པའི་ཕི་རྒྱོལ་གི་ངྱོར།  སྒ་ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་པ་

ཡིན་ཏེ།  བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ་ན།  རགས་དེ་ལྟ་བུ།

 རྒྱོལ་ཕི་རྒྱོལ་གཉིས་ཀ་ལ་ལྟྱོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་ནི།  སྒ་མི་རག་པ་ཚད་

མས་མ་གྲུབ་པའི་སྔ་རྒྱོལ་གིས་སྒ་མི་རག་པ་ལ་ཤེས་འདྱོད་མ་ཞུགས་པའི་

ཕི་རྒྱོལ་གི་ངྱོར།  སྒ་ཆྱོས་ཅན།  མི་རག་པ་ཡིན་ཏེ།  བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  

ཞེས་བཀྱོད་པའི་ཚེ་ན།  རགས་དེ་ལྟ་བུ།

གཞན་ལུགས་དགག་པ།  

ཁ་ཅིག ཚུལ་གསུམ་མ་ཡིན་པ།  གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་

ཟེར་ན།  དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ།  གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་

མེད་པའི་ཕིར་ཏེ།  གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་མཚོན་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  

དེར་ཐལ།  གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་མེད་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེར་ཐལ།  

གཞི་གྲུབ་ན།  རགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱོད་ན།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཡྱོད་

པས་ཁབ་ཟེར་ན།  ཤེས་བ་ཆྱོས་ཅན།  སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་

དག་ཡྱོད་པར་ཐལ།  སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱོད་པའི་ཕིར།  མ་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

གྲུབ་ན།  དེར་ཐལ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྱོགས་ཆྱོས་ཡྱོད།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་ཁབ་ཡྱོད།  

དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྡྱོག་ཁབ་ཡྱོད་པའི་ཕིར།  དང་པྱོ་གྲུབ་སྟེ།  བས་པ་དེ།  སྒ་རག་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆྱོས་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་

ཐལ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་འགལ་རགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ།  སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར།  གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ།  ཆྱོས་དང་སྐད་ཅིག་

མ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་དེ།  སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་ཁབ་ཡིན་

པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་རགས་ཀིས་དེ་

སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཆྱོས་གཉིས་ལྡན་གི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡྱོད་པ་གང་ཞིག 

ཁྱོད་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁྱོ་ན་ལ་འགྱོད་ཚུལ་དང་མཐུན་

པར་ཡྱོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པའི་ཕིར།  དང་པྱོ་གྲུབ་སྟེ།  འདུས་མ་

བས་ཀི་ནམ་མཁའ་དེ།  ཁྱོད་ཀི་རགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཆྱོས་གཉིས་

ལྡན་གི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ།  ཁྱོད་རག་པའི་མཚན་

ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར།  གྱོང་གི་རགས་གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ།  ཆྱོས་དང་སྐད་

ཅིག་མ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་

ཆྱོས་ཅན།  སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡྱོག་ཁབ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་རགས་

ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཆྱོས་གཉིས་དང་མི་ལྡན་པའི་མི་མཐུན་དཔེ་ཡང་

དག་ཡྱོད།  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ཁྱོ་ནར་ཚད་མས་

ངེས་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  སྒ་ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རགས་ཡང་དག་མེད་པར་ཐལ།  ཁྱོད་རག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།



77

4.  ཆ]  རྟགས་ལྟར་སྣང་།

རོད་པ་སོང་བ། 

ཁྱོ་ན་རེ།  ཚུལ་གསུམ་མ་ཡིན་པ།  གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་

ཡིན་པར་ཐལ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་མ་ཡིན་པ།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་གཏན་

ཚིགས་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ན།  མ་ཁབ།

ཁྱོ་ན་རེ།  སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་ཡྱོད་པར་ཐལ།  དེ་

སྒྲུབ་ཀི་ཕྱོགས་ཆྱོས་ཡིན་པ་ཡྱོད།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་ཁབ་ཡིན་པ་ཡྱོད།  དེ་

སྒྲུབ་ཀི་ལྡྱོག་ཁབ་ཡིན་པ་ཡྱོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན།  མ་ཁབ་བྱོ།  །
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

སྦློང་ཚན།

[ཀ]	 གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག

	རྟགས་ལྟར་སང་།	 	འགལ་བའི་རྟགས།

	མ་གྲུབ་པའི་རྟགས།	 	མ་ངེས་པའི་རྟགས།

[ཁ]	 མིང་ཚིག་མཆན་འགེལ།

ཁྱབ་བྱེད།	 	དཔེར་ན།	 	བུམ་པ་ལ་དངློས་པློ་ཡིན་མིན་གི་ཆ་གཉིས་མེད་པས།	

དངློས་པློས་བུམ་པ་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་པས་ན།	 	བུམ་པ་དངློས་པློའི་ཁྱབ་བྱ་

དང་།		དངློས་པློ་བུམ་པའི་ཁྱབ་བྱེད་ཡིན་པ་ལྟར་ཀུན་ལ་རིགས་འགེའློ།	།

མིང་དློན་གི་འབྲེལ་བ།	 	དཔེར་ན།		སྒྲ་ཞེས་པ་ནི་མཉན་བྱའི་མིང་ཡིན་ལ།		མཉན་

བྱ་སྒྲ་ཡི་དློན་ཡིན་པས།		སྒྲ་དང་མཉན་བྱའི་དློན་དང་ཐ་སད་ཀི་འབྲེལ་བ་ལ་ཟེར།

[ག]	 གཤམ་གསལ་དི་བ་རྣམས་ལ་སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏེ་ལན་ཕིས།

1]	 དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ལྟར་སང་གི་མཚན་ཉིད་དང་།		དབྱེ་བ་རྣམས་ཕིས།

2]	 འགལ།	མ་ངེས།		མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་དང་།	དབྱེ་

བ་རྣམས་ཕིས།

3]	 གཏན་ཚིགས་ལྟར་སང་སློན་པའི་རྣམ་འགེལ་རྩ་བའི་ཚིག་དང་།		དློན་སློ་སློར་

ཕིས།



79

4.  ཆ]  རྟགས་ལྟར་སྣང་།

[ང]	 གཤམ་གསལ་དམ་བཅའ་རྣམས་ལ་རྟགས་བསལ་རེ་ཐློངས།

1]	 དེ་སྒྲུབ་ཀི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སང་གི་མཚན་ཉིད་མེད་ཟེར་ན།

2]	 མཉན་བྱ་དེ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐུང་མློང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་

ཚིགས་མིན་ཟེར་ན།

[ཅ]	 གཤམ་གསལ་རྣམས་མུ་ག་ཚོད་ཡློད་དམ།

1]	 སྦློར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ལྟར་སང་དང་།	 སྦློར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འགལ་རྟགས་

གཉིས་ལ་མུ།		(						)

2]	 སྦློར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ལྟར་སང་དང་།	སྦློར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་

ཚིགས་གཉིས་ལ་མུ།		(						)

3]	 སྦློར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ལྟར་སང་དང་།	སྦློར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་

ཚིགས་གཉིས་ལ་མུ།		(						)





རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།

ཚེ་རྲིང་བསམ་གྲུབ།  (ཤེས་ཡྩོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྲི་འགན་འཛིན)

བཀྲ་ཤྲིས་དྩོན་གྲུབ།  (ཤེས་རྲིག་ལས་ཁུངས་ཀྲི་དྲུང་འཕར་ཟུར་བ)

རྩོམ་སྒྲིག་པ།  དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་རྩོང་པྩོ་བྩོ་བཟང་སྙན་གྲགས།

ཞུ་དག་པ།

དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ངག་དབང་སངས་རྒྱས།  (ནང་པའྲི་ཚན་རྲིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་འདུས་

རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་མྲི)

དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་དཔྲི་ས་དྲུང་ཆེན།  (ནང་པའྲི་ཚན་རྲིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་འདུས་རྩོམ་

སྒྲིག་ཚོགས་མྲི)

བསྐྱར་ཞྲིབ་ཚོགས་མྲི།

དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་རྩོང་པྩོ་བྩོ་བཟང་སྙན་གྲགས། (དགེ་ལུགས་སྤྲི་འཐུས)

དགེ་བཤེས་བསྟན་པ། (རྩོར་གྲིང་ཆྩོས་དགེ)

དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་བྩོ་ལྡན། (ཧར་པུར་ཆྩོས་དགེ)

དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བརྩོན་འགྲུས། (ཅྩོན་ཏ་ར་སམ་བྩོ་ཊའྲི་ཆྩོས་དགེ)

དགེ་བཤེས་བྩོ་བཟང་མཁས་གྲུབ། (གྩོ་པལ་པུར་བྩོད་ཁྲིམ་ཆྩོས་དགེ)

རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རྩོགས་དང་དེབ་གཟུགས་ཇུས་འགྩོད་པ།
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ཉུང་གྩོ་བདེ་གཙོ་བྩོར་བས་པ་བྩོ་གསར་མྲིག་འབེད་ཅེས་བ་བ་འདྲི་བཤད་
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ན་བ།

འཆྲི་བ།
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འབྱུང་བའྲི་ཐབས་ཤྲིག་བ་དགྩོས།  དེ་མྲིན་རང་ལ་བདེ་བ་ཞྲིག་བྱུང་ན་སྙམ་

པ་དང༌།  སྡུག་བསྔལ་དེ་མེད་ན་ཅྲི་མ་རུང་སྙམ་པའྲི་རེ་འདྩོད་ཆེན་པྩོས་སྒུག་

ནས་བསྡད་པ་ཙམ་གྲིས་བདེ་བ་འབྱུང་བ་དང༌།  སྡུག་བསྔལ་སེལ་མྲི་ནུས་

པས།  བདེ་བ་གང་ལས་འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ་སྒྲུབ་པ་དང༌།  སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བའྲི་

གཞྲི་སྩོང་ནུས་པ་ཞྲིག་དགྩོས།  ཕན་པ་བདེ་བའྲི་རྒྱུ་སྒྲུབ་བེད་དང༌།  གནྩོད་

པ་སྡུག་བསྔལ་སྩོང་བའྲི་ཐབས་ནྲི་ཆྩོས་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབས་པ་དང་འད་

བ་ཐབས་ཚུལ་གཞན་ཇྲི་ལྟར་བས་ཀང་ཡང་དག་པ་དང༌།  མཐར་ཕྲིན་པ་

སྒྲུབ་མྲི་ནུས།  ཆྩོས་ཀྲི་སྟེང་ནས་ཚེ་འདྲི་དང༌།  སྐྱེ་བ་ཕྲི་མ།  དེའྲི་ཡང་ཕྲི་མ་

སྩོགས་འདྲི་ཕྲི་ཚེ་རབས་མང་པྩོའྲི་བདེ་བ་སྐྱེད་ཐུབ་ཅྲིང༌།  སྡུག་བསྔལ་སེལ་

ནུས།  ཚེ་འདྲི་ལ་མཚོན་ནའང་བདེ་བ་སྐྱེད་པ་དང༌།  སྡུག་བསྔལ་སྩོང་བ་

ལ་ཆྩོས་ལས་ལྷག་པ་མེད་པ་ནྲི།  དཔེར་ན།  ལུས་ལ་ན་ཚ་ཞྲིག་བྱུང་ན་ཡང༌།  

ཆྩོས་ཀྲི་གནད་དྩོན་རྩོགས་པ་དང་མ་རྩོགས་པ་གཉྲིས་ལ་ལུས་སེམས་ཀྲི་

སྡུག་བསྔལ་ཆེ་ཆུང་དང་དེ་སེལ་ནུས་མྲིན་གྲི་ཁད་པར་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ།  ཆྩོས་

ཀྲི་གནད་མ་རྩོགས་པ་དང༌།  ཆྩོས་ཀྲི་བྲིན་རབས་ཀྲི་རྲི་གང་ཡང་མེད་པའྲི་

མྲི་དེར་ལུས་ཀྲི་ནད་ཀྲི་ཚོར་བ་དག་པྩོའྲི་སྟེང་དུ་སེམས་ལ་ནད་དེ་མྲི་བཟྩོད་

པའྲི་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པྩོ་ཞྲིག་གྲིས་ནྩོན་ནས་ལུས་སེམས་གཉྲིས་ཀ་བདེ་

བའྲི་གྩོ་སབས་མེད་པར་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་མནར་བ་རེད།  ཆྩོས་ཀྲི་གནད་

དྩོན་རྩོགས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན།  ལུས་ལ་ན་ཚ་བྱུང་བ་དེ།  སྔྩོན་བསགས་སྡྲིག་

པའྲི་འབས་བུ་ཡྲིན་པ་དང༌།  འཁྩོར་བའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་མཐྩོང་ནས་ལས་
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ནང་ཆོས།

བདག་གྲིར་བ་འདྩོད་ཀྲི་བསམ་པ་སྩོགས་ལ་བརེན་ནས་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་

བངས་པས་ཡྲིད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་མྲི་འབྱུང༌།  དེ་མྲི་འབྱུང་བས་ཕྲི་ལུས་ཀྲི་

ནད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ནང་བསམ་པའྲི་སྟྩོབས་ཀྲིས་ཟྲིལ་གྲིས་མནན་ནས་

སྡུག་བསྔལ་སེལ་ནུས་པ་འབྱུང༌།  དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ལུས་སེམས་གཉྲིས་ཀྲི་

ནང་ནས།  སེམས་དེ་ལུས་ལ་དབང་སྒྱུར་བའྲི་གཙོ་བྩོ་ལྟ་བུ་དང༌།  ལུས་དེ་

སེམས་ཀྲི་དབང་བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུར་གནས་པས་བདེ་སྡུག་གྲི་ཚོར་བ་སེམས་ཀྲི་

དེ་མཐུ་ཆེ་བ་ཡྲིན།

དེ་བཞྲིན་དུ།  འགའ་ཞྲིག་གྲིས་ཕྱུག་པྩོའྲི་བདེ་སྐྱྲིད་ཅྲིག་འདྩོད་ནས་

རྒྱུ་ནྩོར་གསྩོག་སྲུང་བེད་ཀང༌།  ཐྩོག་མར་ལུས་སེམས་ཀྲི་ངལ་བ་ཆེན་

པྩོས་འབད་རུང་རེ་འདྩོད་ལྟར་བསག་མྲི་ནུས་པའྲི་སྡུག་བསྔལ།  བར་དུ་

གཞན་གྲིས་འཕྩོག་པ་དང༌།  བྩོར་སྟྩོར་འབྱུང་བ་དང༌།  ཆུད་ཟྩོས་སུ་འགྲྩོ་

བ་སྩོགས་ཀྲིས་བསྲུང་མྲི་ནུས་པའྲི་སྡུག་བསྔལ།  ཐ་མར་ཇྲི་ལྟར་བས་ཀང་

གཞན་གྲི་རྫས་སུ་གྱུར་ནས་རང་ཉྲིད་གཏན་འབལ་བེད་དགྩོས་པའྲི་སྡུག་

བསྔལ་སྩོགས་ནྩོར་ལྩོངས་སྤྩོད་ལ་བརེན་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་ཀང་

ཆྩོས་ཀྲི་གནད་དྩོན་མ་རྩོགས་པས་ལན།  དེ་རྩོགས་ན་རྒྱུ་ནྩོར་མཐའ་དག་

ར་རེའྲི་ཟྲིལ་བ་ལྟར་སྙྲིང་པྩོ་མེད་པར་མཐྩོང་ནས་ངལ་བ་བརྒྱ་ཕག་གྲིས་

གསྩོག་སྲུང་དང༌།  མྲི་འདྩོད་བཞྲིན་དུ་བལ་བ་ལ་བརེན་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་

གང་ཡང་མྲི་འབྱུང༌།

དེ་བཞྲིན་དུ།  རང་ལ་གཞན་གྲིས་འཕ་སྩོད་དང༌།  སྤྩོ་ཞྲིང་གཤེ་བ་སྩོགས་

ཀྲི་ཚིག་མྲི་སྙན་པ་སྨྲས་ཚེ་སྙྲིང་ལ་ཚེར་མ་ཟུག་པ་ལྟར་མྲི་བཟྩོད་པའྲི་སྡུག་
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  དང་པློ། 

བསྔལ་འབྱུང་བ་ཡང༌།  ཆྩོས་ཀྲི་གནད་དྩོན་རྩོགས་ན་དེ་ཐམས་ཅད་བག་

ཅ་བཞྲིན་དུ་སྙྲིང་པྩོ་མེད་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཤེས་ནས་སེམས་མེད་བེམ་པྩོ་

ལ་འཕ་བ་སྩོགས་བེད་པ་ལྟར་ཡྲིད་མྲི་བདེ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ཕ་མྩོའང་མྲི་

འབྱུང་ཞྲིང༌།  དེ་མཚུངས་ཚེ་འདྲིར་དགྲ་མྲི་ཐུལ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ།  གཉེན་

མྲི་འཁྩོང་བའྲི་སྡུག་བསྔལ།  གཞན་རྒྱལ་ཞྲིང་རང་ཕམ་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་

སྩོགས་མདྩོར་ན་རེད་དང་མ་རེད།  བདེ་དང་མྲི་བདེ་སྩོགས་ལ་བརེན་

པའྲི་རེ་དྩོགས་དང་ལུས་སེམས་ཀྲི་གདུང་བ་ཅྲི་མཆྲིས་དང༌།  དེར་མ་ཟད་

རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་འཁྩོན་རྩོད་ཀྲིས་འཇྲིགས་དངངས་ཅན་གྲི་དམག་

འཁྲུག་བྱུང་སྟེ་སྐྱེ་འགྲྩོ་གྲངས་མེད་ཀྲི་བདེ་སྐྱྲིད་མྲིང་གྲི་ལྷག་མར་བཅྩོམ་

ནས་སྡུག་བསྔལ་ཆུ་ལྟར་འཁྲུགས་པ་སྩོགས་མདྩོར་ན་ཚེ་འདྲིར་སྡུག་

བསྔལ་ཆེ་ཆུང་གང་བྱུང་བ་དེ་དག་ཀང་ཆྩོས་མ་ཤེས་པ་དང༌།  ཤེས་ཀང་

ལག་ལེན་དུ་མ་བསྟར་བའྲི་སྐྱྩོན་ཡྲིན།  ཆྩོས་ཤེས་ཤྲིང་བསྒྲུབས་ན་སྡུག་

བསྔལ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྒྱུན་གཅྩོད་ནུས།  ཇྲི་ལྟར་ནུས་ན་དེ་འདའྲི་སྡུག་

བསྔལ་ཐམས་ཅད་ང་རྒྱལ་དང༌།  སེར་སྣ།  ཕག་དྩོག་དང༌།  ཆགས་སྡང་

རྩོངས་གསུམ་སྩོགས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཞྲིང༌།  ཆྩོས་

ཀྲི་མཐུས་གཙོ་བྩོ་སེམས་ཀྲི་སྐྱྩོན་དེ་རྣམས་ཞྲི་ཞྲིང་བཟྩོག་པ་ལ་བརེན་

ནས།  ཆྩོག་ཤེས་པ་དང༌།  ངྩོ་ཚ་ཤེས་པ་དང༌།  ཁེལ་ཡྩོད་པ།  བག་ཡྩོད་

པའྲི་བ་བ་བསྒྲུབས་ཏེ་ལུས་སེམས་རག་ཏུ་ཞྲིེ་འཇམ་བདེ་བ་འབའ་ཞྲིག་

གྲིས་འདའ་བ་ལས་གདུང་བ་མྲི་བཟྩོད་པ་མྲི་འབྱུང་བས་ཚེ་འདྲིར་བདེ་

ཞྲིང་སྐྱྲིད་པར་འདྩོད་ཅྲིང་སྡུག་བསྔལ་མྲི་འདྩོད་ན་ཡང་ཆྩོས་ཀྲི་གནད་

དྩོན་རྩོགས་པར་བས་ནས་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བ་ཉྲིད་གལ་ཆེ།
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ནང་ཆོས།

དེ་ལྟར་བས་པས་ཚེ་འདྲིར་བདེ་བ་ཙམ་གྲིས་མྲི་ཆྩོག  ཚེ་འདྲིའྲི་བདེ་བ་

ནྲི་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་ཆེ་ཡང་མ་ཤྲི་ཚུན་ཆད་ཀྲི་བདེ་བ་ཙམ་ཞྲིག་ཡྲིན་པས་ཚེ་

ཇྲི་ལྟར་རྲིང་ཡང་ལྩོ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ལས་མྲི་འྩོང་བས་དེའྲི་ཡུན་གྲི་བདེ་བ་

ཡྲིན་ཞྲིང༌།  ཚེ་ཕྲི་མ་བཤུལ་ཐག་རྲིང་བས་དེའྲི་དྩོན་ཞྲིག་བསྒྲུབ་དགྩོས་

པས་ཚེ་རབས་ཕྲི་མ་རྣམས་སུ་བདེ་བ་འཐྩོབ་ཐབས་དང༌།  སྡུག་བསྔལ་

སྩོང་ཐབས་ཤྲིག་ལ་འབད་དགྩོས།  དེ་ཡང་ཆྩོས་ཀྲི་ཐྩོག་ནས་སྒྲུབ་པ་མ་

གཏྩོགས་བ་སྤྩོད་གཞན་ཞྲིག་གྲི་ཐྩོག་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་གཏན་ནས་མེད།

འདྲིར་སྐྱེ་བ་ཕྲི་མའྲི་དྩོན་སྒྲུབ་དགྩོས་པ་བཤད་སབས་ཆྩོས་མྲི་ཤེས་པའམ།  

ཕན་བུ་ཤེས་ཀང་རྒྱུ་མཚན་དཔྲིས་ཕྲིན་པར་མ་ཤེས་པ་འགའ་ཞྲིག་གྲི་

བསམ་པར།  ད་ལྟའྲི་སེམས་འདྲི་ལུས་ལ་བརེན་པ་ཙམ་ལས།  སྐྱེ་བ་སྔ་

ཕྲི་རང་གྲིས་མངྩོན་སུམ་གྲིས་མ་མཐྩོང་བས་མེད་སྙམ་པ་ཡྩོང་སྲིད།  དེ་

འདའྲི་བསམ་ཚུལ་དེ་ནྲི།  ཡྩོད་ན་མངྩོན་སུམ་གྲིས་མཐྩོང་དགྩོས་པར་

བསམ་པའམ།  ཡང་ན།  སེམས་ནྲི་ལུས་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེ།  ལུས་ནྲི་འབྱུང་

བ་ཆེན་པྩོ་བཞྲི་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཡྲིན་པས་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་མེད་པ་དང༌།  

འཆྲི་བའྲི་ཚེ་ལུས་ནྲི་འབྱུང་བ་ཆེན་པྩོ་བཞྲི་དང༌།  སེམས་ནྲི་ནམ་མཁའ་

ལ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་འགྱུར་བས་སྐྱེ་བ་ཕྲི་མ་ཟེར་བ་མེད་སྙམ་པ་ཡྲིན།

བྩོ་ལུས་ལ་བརེན་པར་འདྩོད་པའྲི་བསམ་ཚུལ་ལའང༌།  ཆང་དང་ཆང་གྲི་

ནུས་པ་མྩོས་བེད་གཉྲིས་བཞྲིན་དུ་ཡྲིད་ལུས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་བསམ་པ་

དང༌།  སྒྩོན་མེ་དང་དེའྲི་འྩོད་བཞྲིན་ཡྲིད་དེ་ལུས་ཀྲི་འབས་བུ་ཡྲིན་བསམ་

པ་དང༌།  རྲིག་པ་དང་དེའྲི་རྲི་མྩོ་བཞྲིན་དུ་ཡྲིད་དེ་ལུས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་དུ་གྱུར་
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  དང་པློ། 

པར་བསམ་པ་སྩོགས་ཀྲིས་ཡང་སྙྲིང་ཚེ་འདྲིའྲི་སྐྱེས་མ་ཐག་པའྲི་སེམས་དེ་

རྲིགས་མཐུན་སེམས་ལས་སྐྱེས་མྲི་དགྩོས་པར་རྲིགས་མྲི་མཐུན་པ་སེམས་

མེད་ཀྲི་འབྱུང་བ་ལས་སྐྱེས་ཏེ།  དཔེར་ན།  ཆང་ལས་མྩོས་མཐུ་དང་མེ་ཤེལ་

ལས་མེ་སྩོགས་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་མྲི་མཐུན་པ་འབྱུང་བ་ལྟར་བསམ་པ་དང༌།  

དེ་བཞྲིན་དུ་རྩོག་གེ་བ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་སན་མ་ཟླུམ་པྩོ་དང༌།  ཚེར་མ་རྣྩོ་བ་

དང༌།  ར་བའྲི་མདྩོངས་བཀྲ་བ་སྩོགས་ལ་བེད་པྩོ་མེད་པ་དང༌།  སེར་སྣ་ཅན་

སྦྲིན་པ་མྲི་གཏྩོང་བ་ཕྱུག་པྩོར་གྱུར་པ་དང༌།  སྩོག་གཅྩོད་མཁན་ཚེ་རྲིང་བ་

སྩོགས་མཐྩོང་བས་རྒྱུ་མཚན་ལྟར་སྣང་ལ་བརེན་ནས་རྒྱུ་འབས་མེད་པར་སྨྲ་

བ་དང༌།  ཡང་སྙྩོམས་འཇུག་པ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་མངྩོན་ཤེས་ཀྲིས་བརགས་

ནས་ཚེ་སྔ་མར་སེར་སྣ་ཅན་ཚོ་ཚེ་ཕྲི་མར་འབྩོར་ལྡན་གྲི་ཁྲིམ་དུ་སྐྱེས་པར་

མཐྩོང་བས།  སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྲི་ཡྩོད་ཀང་ལས་འབས་མེད་པར་སྨྲ་བ་དང༌།  ཡང་

འགའ་ཤས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརེན་ནས་བསམ་གཟུགས་ཐྩོབ་པ་ན་ཐར་

པའྲི་འདུ་ཤེས་སྐྱེས།  དེ་ལས་ཉམས་པའྲི་ཚེ་སླར་སྐྱེ་བ་ལེན་དགྩོས་པར་

མཐྩོང་བ་ན་ཐར་པ་མེད་དྩོ་སྙམ་ཞྲིང་དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་སྩོགས་སྣ་ཚོགས་ཡྩོད་

ཀང༌།  སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྲི་ངེས་པར་ཡྩོད་དེ།  དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌།  ལྩོ་སྔྩོན་མ་དང་

དེའྲི་ཡང་སྔྩོན་མ་སྩོགས་སྔར་བྲིས་པའྲི་གནས་སབས་ཚུན་གྲི་བསམ་ཚུལ་

རྣམས་ད་ལྟའང་དན་དུ་ཡྩོད་པ་འདྲིས་ད་ལྟ་ལྩོ་ན་སྩོན་པའྲི་གནས་སབས་

ཀྲི་རྲིག་པ་འདྲིའྲི་རྒྱུན་སྔ་མར་རྲིག་པ་ཞྲིག་ཡྩོད་པ་མངྩོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་པ་

ལྟར།  ཚེ་འདྲིའྲི་རྲིག་པའྲི་ནང་གྲི་ཐྩོག་མ་དེའང་རྒྱུ་མེད་ལས་མྲི་སྐྱེ་ཞྲིང༌།  

རག་པ་ལས་ཀང་མྲི་སྐྱེ།  ཉེར་ལེན་རྲིགས་མྲི་མཐུན་པའྲི་སེམས་མེད་བེམ་པྩོ་

ལས་ཀང་མྲི་སྐྱེ་བས་ཉེར་ལེན་གྲི་རྒྱུ་རྲིགས་མཐུན་པ་ཞྲིག་ལས་ངེས་པར་སྐྱེ་
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ནང་ཆོས།

དགྩོས།  དེ་འདའྲི་རྲིགས་མཐུན་ཚུལ་ནྲི།  སེམས་དེ་ཉྲིད་ཡྲིད་བྩོ་གསལ་རྲིག་

གྲི་ཆ་ཞྲིག་ཡྲིན་པས་དེ་དང་འད་བའྲི་གསལ་རྲིག་གྲི་ཆ་ཞྲིག་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ་

ཡྲིན།  དེ་འདའྲི་རྲིག་པ་སྔ་མ་དེ་སྐྱེ་བ་སྔ་མའྲི་རེན་ལ་སྐྱེ་བ་ལས་འྩོས་མེད།  

དེ་མྲིན་འབྱུང་ལུས་ཁྩོ་ནས་སེམས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་བེད་ན།  ཤྲི་བའྲི་ལུས་ལ་

སེམས་ཡྩོད་པར་འགྱུར་བ་དང༌།  ལུས་འཕེལ་འགྲྲིབ་བེད་པ་ན།  ཤེས་རྲིག་

ངེས་ཅན་དུ་འཕེལ་འགྲྲིབ་བེད་པར་འགྱུར་བ་སྩོགས་ཀྲི་སྐྱྩོན་ཡྩོད།  སེམས་

ཀྲི་ཉེར་ལེན་གྲི་རྒྱུ་ཞེས་པ་སེམས་ཀྲི་ངྩོ་བྩོར་འགྱུར་རུང་ཞྲིག་ལ་ཟེར་བ་སྟེ།  

འབྱུང་བའྲི་ལུས་ཀྲིས་སེམས་ཀྲི་འཕེལ་འགྲྲིབ་ཕ་མྩོའྲི་ལྷན་ཅྲིག་བེད་པའྲི་

རྐེན་ཙམ་བེད་པ་ཡྩོད་ཀང༌།  དེས་ཉེར་ལེན་གཏན་ནས་བེད་མྲི་སྲིད།  དེས་

ན༑  སེམས་མ་ཡྲིན་པ་ཞྲིག་སེམས་སུ་འགྱུར་བ་དང༌།  སེམས་སེམས་མ་ཡྲིན་

པར་འགྱུར་བ་ནྲི་གཏན་ནས་མེད།

དེ་ལ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་དེ་འགྱུར་བ་ཡྩོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ།  ཕྲི་རྩོལ་གྲི་དངྩོས་

པྩོའྲི་འགྱུར་ལྡྩོག་འགའ་ཞྲིག་དཔེར་བཀྩོད་སྲིད་ཀང༌།  གཟུགས་མེད་པའྲི་

སེམས་ཀྲི་འགྱུར་ལྡྩོག་བེད་ཚུལ་དང༌།  གཟུགས་ཅན་གྲི་དངྩོས་པྩོའྲི་འགྱུར་

ལྡྩོག་མྲི་འད་ཞྲིང༌།  གཟུགས་མེད་ཡྲིད་བྩོ་འདྲི་ནྲི་དཔེར་ན།  ནམ་མཁའ་མ་

ཡྲིན་པ་ཞྲིག་ནམ་མཁའྲི་ངྩོ་བྩོར་སྩོང་བ་དང༌།  ནམ་མཁའ་ཉྲིད་ནམ་མཁའ་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ངྩོ་བྩོར་འགྱུར་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྲིག་རེད།  དེས་ན་ད་ལྟའྲི་

གཟུགས་ཅན་ལུས་དང༌།  གཟུགས་མེད་སེམས་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་ལུས་ཀྲི་

ཉེར་ལེན་ཕ་མའྲི་ཁུ་ཁག་གྲིས་བས་ནས་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ཡང༌།  སེམས་ཀྲི་ཉེར་

ལེན་ཕ་མའྲི་སེམས་དེས་ནམ་ཡང་བེད་ཐབས་མེད་པ་ནྲི།  དཔེར་ན།  ཕ་མ་

ཤེས་རབ་ཅན་ཤེས་བ་རྲིག་གནས་ལ་ཇྲི་ལྟར་མཁས་ཀང་བུ་གེན་ལྐུགས་སྐྱེ་
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  དང་པློ། 

སྲིད་པ་འདྲི་ཚོས་ཤེས་ཐུབ་པ་ལྟར་ཡྲིན་པས་ཕ་མའྲི་ལུས་སེམས་ཀྲི་ཆ་གང་

ཡང་བུའྲི་ཚེ་འདྲིའྲི་སེམས་ཀྲི་ངྩོ་བྩོར་འགྱུར་བ་མེད།  དེས་ན་གནས་ཚུལ་

དངྩོས་ནྲི།  སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ནས་ཡྩོང་བའྲི་སེམས་དེས་སེམས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་དང༌།  

ད་ལྟའྲི་ཕ་མའྲི་ཁུ་ཁག་གྲིས་ལུས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་བས།  དེ་གཉྲིས་ཀྲི་འབེལ་བ་

དེ་ཚེ་རབས་སྔ་མའྲི་ལས་ཤྲིག་གྲིས་བསྒྲུབས་ནས་ཚེ་འདྲིའྲི་ལུས་སེམས་ཀྲི་

འབེལ་བ་གྲུབ་པ་རེད།  དེའྲི་དབང་གྲིས་བྲིས་པ་སྐྱེས་མ་ཐག་པ་དང༌།  བེའུ་

ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་ཀང་སྔར་སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་ཟས་ཟ་བ་དང༌།  ཆགས་སྡང་

སྩོགས་ལ་གྩོམས་པའྲི་སྟྩོབས་ཀྲིས་སྐྱེས་མ་ཐག་པ་ནས་ཟས་ཟ་བ་དང༌།  མའྲི་

ནུ་ཞྩོ་འཐུང་བ་སྩོགས་བསླབ་མྲི་དགྩོས་པར་དེ་དག་ལ་འཇུག་པའང་ཡྲིད་ཀྲི་

སྟེང་དུ་སྔ་མའྲི་བག་ཆགས་ཤྲིག་ཡྩོད་པའྲི་རྐེན་གྲིས་ཡྲིན།

སླྩོབ་དཔྩོན་མ་ཏྲི་ཙི་ཏྲས།

བྩོ་ཡྲི་མཐུ་སྟྩོབས་བསལ་བ་མེད་པ་དང༌།  །

དབང་པྩོ་རྣམས་ཀང་བླུན་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན།  །

བཙས་མ་ཐག་ཏུ་སུས་ཀང་མ་བསྟན་པར།  །

ཁ་ཟས་ཟ་བར་རྩོལ་བར་བེད་པ་དང༌།  །

ནུ་ཞྩོྩོ་འཐུང་བར་རྩོལ་བར་བེད་པ་ཡང༌།  །

དེ་དག་ཚེ་རབས་གཞན་ལ་གྩོམས་པའྲི་མཐུས།  །  ཞེས་གསུངས།

སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྲི་མངྩོན་སུམ་གྲིས་མ་མཐྩོང་བས་མེད་བསམ་པའང་མྲི་རུང་སྟེ།  

རང་གྲིས་མ་མཐྩོང་བ་ཙམ་གྲིས་མེད་པ་ཡྲིན་པར་འཇྩོག་མྲི་ནུས་ཏེ།  དུས་

རབས་སྔྩོན་མའྲི་མེས་པྩོ་དག་གྲིས་མཐྩོང་ཐྩོས་མ་བྱུང་བའྲི་རྲིག་གསར་གྲི་

རྫས་འཕྲུལ་གྲིས་ཕྲི་ནང་གྲི་གནས་ཚུལ་མང་པྩོ་ཞྲིག་གསར་དུ་མཐྩོང་ཐྩོས་
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ནང་ཆོས།

འབྱུང་བཞྲིན་པ་འདྲིས་ཤེས་ཐུབ།  དེ་བཞྲིན་དུ་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྲི་ཡང་ཆྩོས་ཀྲི་སྟེང་

ནས་སྩོམ་སྟྩོབས་ཀྲིས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ཚད་མཐྩོན་པྩོར་སླེབས་པ་དང༌།  དེ་

མྲིན་ཡང་སྔ་མའྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་སྐྱེ་བ་སྔ་མའྲི་གནས་ཚུལ་དན་པའྲི་མྲི་

མང་པྩོ་ཡྩོད།  སྔར་རྒྱ་གར་དུ་ནང་པའྲི་མཁས་པ་ཞྲིག་གྲིས།  རྒྱང་འཕེན་པ་

ལ་རྩོད་ཅྲིང་དེ་ལ་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྲི་ཡྩོད་པ་མངྩོན་སུམ་དུ་ཤེས་ཆེད་རྒྱལ་པྩོ་སྩོགས་

དཔང་དུ་བཙུགས་ནས་གྲྩོངས་པའྲི་སྐྱེ་བ་སླྩོབ་དཔྩོན་ཙནྡྲ་གྩོ་མྲི་ཡྲིན་པའྲི་ལྩོ་

རྒྱུས་དང༌།  བྩོད་ལ་ཡང་རང་གྲི་སྐྱེ་བ་སྔྩོན་མ་དན་ནས་དེའྲི་དུས་ཀྲི་མྲི་དང་

ཡྩོ་བད་སྩོགས་ངྩོ་ཤེས་པ།  སྔྩོན་མའྲི་གནས་ཚུལ་བརྩོད་པ་སྩོགས་དུ་མ་བྱུང་

བ་རེད།  དེས་ན་རང་རེ་ལ་སྐྱེ་བ་ཕྲི་མ་ངེས་པར་ཡྩོད་པས་དེའྲི་དྩོན་ཞྲིག་

ངེས་པར་བསྒྲུབ་དགྩོས།  དེ་སྒྲུབ་ཚུལ་ནྲི།  བྩོ་བཟང་པྩོའྲི་རྒྱུན་གྩོམས་ནས་

སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྲི་དན་བཞྲིན་པ།
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  དང་པློ། 

སྐྱྩོན་ཀུན་ཟད་དང༌།  ཡྩོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་ཞྲིག་འབྱུང་བའྲི་ཐབས་ལ་འབད་

དགྩོས།  དེ་འབྱུང་བའྲི་ཐབས་དེའང་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྲི་རྒྱུན་བསྟུད་ནས་ལམ་བཟང་

པྩོ་ལ་གྩོམས་པར་བེད་པའམ།  ཡང་ན་ཐབས་ཟབ་མྩོ་ཞྲིག་ལ་བརེན་ནས་ཚེ་

འདྲི་རང་ལའང་འཁྩོར་བར་སྐྱེ་འཆྲི་བེད་མྲི་དགྩོས་པའྲི་འཁྩོར་བའྲི་རྒྱུན་

གཅྩོད་ནུས་པ་ཞྲིག་བ་དགྩོས་སྩོ།  །
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ནང་ཆོས།

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

རྣམ་འདྲེན་བཞི་པ།   སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ།

སྤློ་བ།   གཤྲེ་གཤྲེ་དག་པློ་གཏློང་བའི་དློན།

བྲག་ཅ།   སྒྲ་བརྙན་ཏྲེ།  ཕ་རློལ་གི་དངློས་པློ་ལ་སྒྲ་ཕློག་པ་ལས་ཚུར་

བྱུང་བའི་སྒྲ་བརྙན་གི་མིང་།  འདི་ལ་བྲག་ཆ་འབྲི་བའང་ཡློད།

བྲེམ་པློ།   ཚོར་ཤྲེས་མྲེད་པའི་རྡུལ་དུ་གྲུབ་པའི་དངློས་པློའམ།  སློག་

ཆགས་ཤི་བའི་རློ་ལ་ཟྲེར།

བཤུལ་ཐག   ལམ་ཐག་གི་དློན།

དཔིས་ཕིན་པ།   གཏིང་མཐར་ཕིན་པའམ་མཐར་ཕིན་པའི་དློན།

རྒྱང་འཕྲེན་པ།   སྔར་རྒྱ་གར་གི་དང་སློང་འཇིག་རྲེན་མིག་གི་གྲུབ་མཐའ་

འཛིན་མཁན་ཚེ་སྔ་ཕི་དང་ལས་འབྲས་མྲེད་པར་ལྟ་བའི་མུ་སྲེགས་པའི་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བ་ཞིག

ཟབ་ཅིང་བརིང་པ།   གློ་དཀའ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་པའི་དློན་ཏྲེ།  གཏམ་ཟབ་

བརིང་དང་ལྡན་པ་ལྟ་བུ།

བསན་བཅློས།    ཉློན་མློངས་དག་རྣམས་མ་ལུས་འཆློས་པ་དང༌།  །ངན་འགློའི་

སིད་ལས་སྐློབ་པ་གང་ཡིན་པ།  །འཆློས་སྐློབ་ཡློན་ཏན་ཕིར་ན་བསན་བཅློས་

ཏྲེ༑  །གཉིས་པློ་འདི་དག་གཞན་གི་ལུགས་ལ་མྲེད།  །ཅྲེས་པ་ལྟར་གི་འཆློས་སྐློབ་

ཀྱི་ཡློན་ཏན་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་གསུང་རབ།

གཏི་མུག   མ་རིག་པ་སྲེ།  ཆློས་ཚུལ་ཡང་དག་པར་མཐློང་བ་ལ་

རློངས་པའམ་སྒྲིབ་པ་ལ་ཟྲེར།

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

 ཆློས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྲེད་པ།  ར་བའི་མདློངས་བཀྲ་བ།  བགློ་སྐལ།  ལས་

འབྲས་མྲེད་པར་སྨྲ་བ།  སློབ་དཔློན་ཙནྡྲ་གློ་མི།  སྐྲེ་བ་སྔ་ཕི།  རྣམ་འདྲེན་བཞི་པ།  
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  དང་པློ། 

དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པ།  ནང་དློན་རིག་པ།  བློ་གསར་མིག་འབྲེད།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] ཆློས་བྲེད་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ།

2] ཕི་དངློས་པློས་མིའི་རིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མཐའ་དག་སྲེལ་ཐུབ་བམ།  རྒྱུ་མཚན་

ཅི༑

3] སྐྲེ་བ་སྔ་ཕི་ཡློད་པ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཡློད་དམ།

4] སྔློན་རྒྱ་གར་དུ་སྐྲེ་བ་སྔ་ཕི་ཡློད་མྲེད་བརྩད་པའི་སྐློར་གི་ལློ་རྒྱུས་ཇི་ལྟར་ཡིན་

ནམ།

5] ཆློས་ཀྱི་གནད་དློན་རློགས་པ་དང་མ་རློགས་པས་སྡུག་བསྔལ་ལ་གདློང་ལྲེན་

བྲེད་སངས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།

6] སྐྲེ་བ་སྔ་མའི་བག་ཆགས་ཡློད་པས་མ་བསབས་ཀྱང་ངང་གིས་འཇུག་པའི་སྐློར་

ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།

7] རྒྱུ་འབྲས་མྲེད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་བྲེད་ཇི་ལྟར་བཀློད་ཡློད་དམ།

8] ལྲེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབྲེད་འདི་དགློས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་དམིགས་

ཏྲེ་མཛད་དམ།

[ཅ]  གཤམ་གི་འདློད་ཚུལ་གསུམ་གི་ཐློག་བགློ་གྲེང་གིས།

1] འདློད་ཚུལ་ཀ་པ།  སྲེམས་ནི་ལུས་ལ་བརྲེན་ནས་སྐྲེ།  ལུས་ནི་འབྱུང་བ་ཆྲེན་

པློ་བཞི་ལ་བརྲེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པས་སྐྲེ་བ་སྔ་མ་མྲེད་པ་དང༌།  འཆི་བའི་ཚེ་

ལུས་ནི་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པློ་བཞི་དང༌།  སྲེམས་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་

ལྟར་འགྱུར་བས་སྐྲེ་བ་ཕི་མ་ཟྲེར་བ་མྲེད།

2] འདློད་ཚུལ་ཁ་པ།  བློ་ལུས་ལ་བརྲེན་པར་འདློད་པའི་བསམ་ཚུལ་ལའང༌།  ཆང་

དང་ཆང་གི་ནུས་པ་བཞིན་ཡིད་ལུས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཡིན་བསམ་པ་དང༌།  སྒྲློན་

མྲེ་དང་དྲེའི་འློད་བཞིན་ཡིད་དྲེ་ལུས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་བསམ་པ་དང༌།  རྩིག་པ་

དང་དྲེའི་རི་མློ་བཞིན་དུ་ཡིད་དྲེ་ལུས་ཀྱི་ཡློན་ཏན་དུ་གྱུར་པར་བསམ་པ་སློགས་
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ནང་ཆོས།

ཀྱིས་ཡང་སིང་ཚེ་འདིའི་སྐྲེས་མ་ཐག་པའི་སྲེམས་དྲེ་རིགས་མཐུན་སྲེམས་ལས་

སྐྲེ་མི་དགློས་པར་མི་མཐུན་པ་སྲེམས་མྲེད་ཀྱི་འབྱུང་བ་ལས་སྐྲེས་པར་འདློད་པ་

ལྟར་ཡིན་ནློ།  །

3] འདློད་ཚུལ་ག་པ།  སྐྲེ་བ་སྔ་མ་ནས་ཡློང་བའི་སྲེམས་དྲེས་སྲེམས་ཀྱི་ཉྲེར་ལྲེན་

དང༌།  ད་ལྟའི་ཕ་མའི་ཁུ་ཁྲག་གིས་ལུས་ཀྱི་ཉྲེར་ལྲེན་བས།  དྲེ་གཉིས་ཀྱི་འབྲྲེལ་

བ་དྲེ་ཚེ་རབས་སྔ་མའི་ལས་ཤིག་གིས་བསྒྲུབས་ནས་ཚེ་འདིའི་ལུས་སྲེམས་ཀྱི་

འབྲྲེལ་བ་གྲུབ་པ་རྲེད།
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  གཉིས་པ། 

སློབ་ཚན་གཉིས་པ།

ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  གཉིས་པ། 

གཞི་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་ངློས་འཛིན། 

དེ་ལའང༌།  གཞྲི་བདེན་པ་གཉྲིས་གཏན་ལ་འབེབས།  ལམ་ཐབས་ཤེས་

གཉྲིས་ཉམས་སུ་ལེན།  དེ་ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་སྐུ་གཉྲིས་ཐྩོབ་ཚུལ་གྲི་

རྣམ་གཞག་ཤེས་དགྩོས།  དེ་ལ་དང་པྩོ་གཏན་ལ་དབབ་བའྲི་གཞྲི་བདེན་

གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་དེ་ཇྲི་འད་ཡྲིན་ཞེ་ན།  ཡབ་སས་མཇལ་བའྲི་མདྩོ་

ལས།

འཇྲིག་རེན་མཁེན་པས་གཞན་ལ་མ་གསན་པར།  །

བདེན་པ་འདྲི་གཉྲིས་ཉྲིད་ཀྲིས་སྟྩོན་པར་མཛད།  །

གང་ཞྲིག་ཀུན་རྫྩོབ་དེ་བཞྲིན་དྩོན་དམ་སྟེ།  །

བདེན་པ་གསུམ་པ་གང་ཡང་མ་མཆྲིས་སྩོ།  །

ཞེས་དང༌།  དེ་བཞྲིན་ནཱ་གཱརྫུ་ནའྲི་གསུང་མཱུ་ལ་པྲཛྙཱ་ལས་ཀང༌།

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་ཆྩོས་བསྟན་པ།  །

བདེན་པ་གཉྲིས་ལ་ཡང་དག་བརེན།  །  ཞེས་གསུངས།

དབེ་གཞྲི་ཤེས་བ་ལ་བས་ཏེ།  དེར་དབེ་ན་ཀུན་རྫྩོབ་བདེན་པ་དང༌།  དྩོན་
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ནང་ཆོས།

དམ་པའྲི་བདེན་པ་གཉྲིས་ཡྩོད་ཅྲིང༌།  གཞྲི་དེ་དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཡྲིན་

པར་ཡྩོངས་སུ་གྲུབ་ན།  ཀུན་རྫྩོབ་བདེན་པ་ཡྲིན་པ་རྣམ་བཅད་ལ་ཁེགས་

པ་དང༌།  དེ་བཞྲིན་དུ་ཀུན་རྫྩོབ་ལ་སྦར་ནའང་དེ་ལྟར་ཡྲིན་པས་བདེན་པ་

གཉྲིས་པྩོ་དེ་ཕན་ཚུན་སངས་པའྲི་འགལ་བ་ཡྲིན།  བདེན་གཉྲིས་གང་རུང་

གཅྲིག་མེད་ནའང་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་དེར་མྲི་འདུ་ཞྲིང༌།  དེ་གཉྲིས་གང་

ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བདེན་པ་གསུམ་པ་སྩོགས་ཀང་མེད་པས་གྲངས་ངེས་

ཚུལ་དེ་ཕུང་པྩོ་གསུམ་པ་སེལ་བའྲི་གྲངས་ངེས་ཡྲིན།

བདེན་པ་གཉྲིས་པྩོ་དེ་ངྩོ་བྩོ་ཙམ་ཡང་མྲི་གཅྲིག་པའྲི་ཐ་དད་ཡྲིན་ན་སྐྱྩོན་

བཞྲི་ཡྩོད་དེ།  གཟུགས་བདེན་པར་མེད་པ་གཟུགས་ཀྲི་གནས་ལུགས་

མྲིན་པར་འགྱུར་བའྲི་སྐྱྩོན།  གཟུགས་བདེན་པ་མྲིན་པར་རྩོགས་ཀང་དེའྲི་

མཚན་འཛིན་ཟྲིལ་གྲིས་མྲི་གནྩོན་པར་འགྱུར་བའྲི་སྐྱྩོན།  རྣལ་འབྩོར་པས་

ལམ་གྩོང་མ་སྩོམ་པ་དྩོན་མེད་པར་འགྱུར་བའྲི་སྐྱྩོན།  སངས་རྒྱས་ཀྲིས་

ཀང་མཚན་འཛིན་གྲི་འཆྲིང་བ་དང་གནས་ངན་ལེན་གྲི་དྲི་མ་མཐའ་དག་

མ་སངས་པར་འགྱུར་བའྲི་སྐྱྩོན་བཅས་ཡྩོད།

དེ་གཉྲིས་ལྡྩོག་པ་ཙམ་ཡང་སྩོ་སྩོར་འབེད་རྒྱུ་མེད་པའྲི་གཅྲིག་ཡྲིན་ན།  

ཀུན་རྫྩོབ་འཁྲུལ་བའྲི་རང་བཞྲིན་ལས་ཉྩོན་གཉྲིས་སྩོང་བ་བཞྲིན་དུ་དྩོན་

དམ་ཆྩོས་ཉྲིད་ཀང་སྩོང་བར་འགྱུར་བའྲི་སྐྱྩོན་དང༌།  ཀུན་རྫྩོབ་ལྟར་དྩོན་

དམ་ལའང་མྲི་འད་བའྲི་རྣམ་པ་དུ་མ་ཡྩོད་པར་འགྱུར་བའྲི་སྐྱྩོན་དང་། སྩོ་

སྩོ་སྐྱེ་བྩོས་ཀང་དྩོན་དམ་པ་མངྩོན་སུམ་དུ་རྩོགས་ནུས་པར་འགྱུར་བའྲི་

སྐྱྩོན།  སྩོ་སྐྱེ་ཡྲིན་བཞྲིན་དུ་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པ་དང༌།  སངས་
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  གཉིས་པ། 

རྒྱས་པར་ཐལ་བའྲི་སྐྱྩོན་བཅས་ཡྩོད་པས་བདེན་པ་གཉྲིས་པྩོ་དེ་ངྩོ་བྩོ་

གཅྲིག་ལ་ལྡྩོག་པ་ཐ་དད་ཡྲིན།

དྩོན་དམ་ལ་དཔྩོད་པའྲི་རྲིགས་ཤེས་ཀྲི་བྩོའྲི་དངྩོས་ཀྲི་རེད་དྩོན་ནྲི་དྩོན་

དམ་བདེན་པ་དང༌།  འཇྲིག་རེན་པའྲི་བརའམ་ཐ་སྙད་པ་ལ་འཇུག་པའྲི་

བྩོ་ནྲི་ཐ་སྙད་པའྲི་བྩོའམ་བྩོ་ཐ་སྙད་པ་ཡྲིན་ལ།  དྩོན་དམ་པ་ཞེས་པ་སཾས ྐྲྲི་

ཏའྲི་སད་ལ་པཱ་ར་མཱརྠ་སཏྱ་ཞེས་ཡྩོད།  པཱ་རམ་ནྲི་དམ་པ་དང༌།  མཆྩོག་

སྩོགས་ལ་འཇུག  ཨརྠ་ཞེས་པ་དྩོན་ལ་འཇུག  སཏྱ་ཞེས་པ་བདེན་པ་

དང་རག་པ་སྩོགས་ལ་འཇུག་པ་ལས་སབས་འདྲིར་དྩོན་ཞེས་པ་རང་དྩོན་

གཞན་དྩོན་ཟེར་བ་ལྟ་བུའྲི་དགྩོས་དྩོན་ལ་མྲི་བེད་པར་ཡེ་ཤེས་དམ་པའྲི་

བྩོས་ཤེས་པར་བ་བའྲི་དྩོན་དང༌།  བརག་པར་བ་བའྲི་དྩོན་དང༌།  རེད་པའྲི་

དྩོན་ཡྲིན་པས་དྩོན་དང༌།  དེ་འདའྲི་དྩོན་ཡང་ཡྲིན་ལ་དྩོན་གྲི་མཆྩོག་དང་

དམ་པ་ཡང་ཡྲིན་པས་ན་དྩོན་དམ་པ་དང༌།  ཀུན་རྫྩོབ་རྫུན་པ་ལྟར་སྣང་

ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མྲི་མཐུན་པ་མ་ཡྲིན་པར་སྣང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་

མཐུན་པར་གནས་པས་ན་བདེན་པ་སྟེ་དྩོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་ཞེས་ཟེར་

བ་ཡྲིན།  དྩོན་དམ་བདེན་པ་ལ་དབེ་ན།  སླྩོབ་དཔྩོན་ཙནྡྲ་ཀྲི་རྲིས།

བདག་མེད་འདྲི་ནྲི་འགྲྩོ་བ་རྣམ་གྲྩོལ་ཕྲིར།  །

ཆྩོས་དང་གང་ཟག་དབེ་བས་རྣམ་གཉྲིས་གསུངས།  །

དེ་ཕྲིར་སྟྩོན་པས་སླར་ཡང་འདྲི་ཉྲིད་ནྲི།  །

གདུལ་བ་རྣམས་ལ་ཕེ་སྟེ་རྣམ་མང་གསུངས།  །

སྤྩོས་དང་བཅས་པར་སྟྩོང་པ་ཉྲིད།  །

བཅུ་དྲུག་བཤད་ནས་མདྩོར་བསྡུས་ཏེ།  །
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ནང་ཆོས།

སླར་ཡང་བཞྲིར་བཤད་དེ་དག་ནྲི།  །

ཐེག་ཆེན་དུ་ཡང་བཞེད་པ་ཡྲིན།  །

ཞེས་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་དང་ཆྩོས་ཀྲི་བདག་མེད་གཉྲིས་དང༌།  དེ་

དག་ལ་ཡང་རྒྱས་པར་ཕེ་ན་དངྩོས་པྩོ་སྟྩོང་པ་ཉྲིད་དང༌།  དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་

སྟྩོང་པ་ཉྲིད་དང༌།  རང་བཞྲིན་སྟྩོང་པ་ཉྲིད་དང༌།  གཞན་གྲི་དངྩོས་པྩོ་སྟྩོང་

པ་ཉྲིད་དེ་སྟྩོང་ཉྲིད་བཞྲི་དང༌།  ནང་སྟྩོང་པ་ཉྲིད་སྩོགས་བཅུ་དྲུག་དང༌།  

སྟྩོང་པ་ཉྲིད་བཅྩོ་བརྒྱད་དང༌།  སྟྩོང་པ་ཉྲིད་ཉྲི་ཤུ་སྩོགས་ཡྩོད།  ཀུན་རྫྩོབ་

ཀྲི་བདེན་པ་ནྲི་སྟྩོང་པ་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཇྲི་སྙེད་པའྲི་ཆྩོས་མཐའ་དག་ལ་

ཟེར་བ་ཡྲིན།  དེ་ལ་ཡང་དབེ་བ་རྒྱས་པར་ཕེ་ན།  བ་སུ་བནྡྷུས་མཛད་པའྲི་

ཨབྲི་དྷར་ཀྩོཥ་ལས།

སྤུངས་དང་སྐྱེ་སྩོ་རྲིགས་ཀྲི་དྩོན།  །

ཕུང་པྩོ་སྐྱེ་མཆེད་ཁམས་རྣམས་ཡྲིན།  །

ཞེས་ཕུང་པྩོ་ལྔ༌དང༌།  སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉྲིས་དང༌།  ཁམས་བཅྩོ་བརྒྱད་

སྩོགས་ཡྩོད་ལ།  ཕུང་པྩོ་ལྔའྲི་ནང་གྲི་དང་པྩོ་གཟུགས་ཕུང་ལ།  མྲིག་དབང་

སྩོགས་ནང་གྲི་དབང་པྩོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལྔ་དང་།  ཕྲིའྲི་གཟུགས་སྒ་དྲི་རྩོ་

རེག་བ་ལྔ་དང་བཅུ།  རྣམ་པར་རྲིག་བེད་མ་ཡྲིན་པའྲི་གཟུགས་དང་བཅུ་

གཅྲིག་ནྲི་གཟུགས་ཀྲི་ཕུང་པྩོ་ཡྲིན།  གཉྲིས་པ་ཚོར་བའྲི་ཕུང་པྩོ་ནྲི།  ཚོར་

བ་བདེ་སྡུག་བཏང་སྙྩོམས་གསུམ།  གསུམ་པ་འདུ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པྩོ་ལ་རྩོག་

བཅས་དང་རྩོག་མེད་ཀྲི་འདུ་ཤེས་གཉྲིས།  དེ་རེ་རེ་ལའང་ཆུང་ངུ་དང༌།  

རྒྱ་ཆེན་པྩོ་དང༌།  ཚད་མེད་པ་དང་གསུམ་རེ་ཡྩོད།  བཞྲི་པ་འདུ་བེད་ཀྲི་

ཕུང་པྩོ་ལ།  མཚུངས་ལྡན་འདུ་བེད་ཀྲི་ཕུང་པྩོ་ནྲི།  ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  གཉིས་པ། 

མ་གཏྩོགས་པའྲི་སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་དང༌།  མཚུངས་ལྡན་མ་ཡྲིན་པའྲི་

འདུ་བེད་ཀྲི་ཕུང་པྩོ་ནྲི་ལྡན་མྲིན་འདུ་བེད་བཅུ་བཞྲི་ལ་སྩོགས་པ་ཡྲིན།  

ལྔ་པ་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པྩོ་ནྲི།  མྲིག་གྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནས་ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་

པར་ཤེས་པའྲི་བར་དྲུག་ལ་བེད།

གཉྲིས་པ་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉྲིས་ལ་ནང་གྲི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་ནྲི།  མྲིག་གྲི་

དབང་པྩོ།  རྣ་བའྲི་དབང་པྩོ།  སྣའྲི་དབང་པྩོ།  ལེའྲི་དབང་པྩོ།  ལུས་ཀྲི་

དབང་པྩོ།  ཡྲིད་ཀྲི་དབང་པྩོ་དང་དྲུག  ཕྲིའྲི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་ནྲི།  གཟུགས་

སྒ་དྲི་རྩོ་རེག་བ་ཆྩོས་ཀྲི་སྐྱེ་མཆེད་དང་དྲུག་ཡྲིན།  མྲིག་གྲི་དབང་པྩོ་

དང་མྲིག་གྲི་སྐྱེ་མཆེད་དྩོན་གཅྲིག  གཟུགས་ཕུང་དང་གཟུགས་གཉྲིས་

དྩོན་གཅྲིག་ཀང༌།  གཟུགས་ཀྲི་སྐྱེ་མཆེད་དང་གཟུགས་གཉྲིས་དྩོན་མྲི་

གཅྲིག  གཟུགས་ཀྲི་སྐྱེ་མཆེད་ནྲི།  མྲིག་ཤེས་ཀྲི་བཟུང་བ་ཁྩོ་ན་སྟེ་ཁ་

དྩོག་དང་དབྲིབས་ལྟ་བུ།  སྒ་དང་སྒའྲི་སྐྱེ་མཆེད་དང༌།  རྣ་ཤེས་ཀྲི་མཉན་

བ་གསུམ་དྩོན་གཅྲིག་ཡྲིན་ལ།  དེ་བཞྲིན་དྲི་དང༌།  རྩོ་དང༌།  རེག་བ་ལ་

ཡང་འད།  ཕྲི་ནང་གྲི་སྐྱེ་མཆེད་དང་པྩོ་ལྔ་ནྲི་སྐྱེ་མཆེད་གཟུགས་ཅན་པ་

ཡྲིན།  སེམས་ཡྲིད་རྣམ་ཤེས་གསུམ་དྩོན་གཅྲིག་པས་མྲིག་གྲི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་སྩོགས་གཙོ་སེམས་གང་ཡྲིན་ཐམས་ཅད་ཡྲིད་ཀྲི་སྐྱེ་མཆེད་ཡྲིྲིན།  

ནམ་མཁའ་དང་སྟྩོང་ཉྲིད་སྩོགས་འདུས་མ་བས་ཀྲི་ཆྩོས་རྣམས་ཆྩོས་ཀྲི་སྐྱེ་

མཆེད་ཡྲིན།

ཁམས་བཅྩོ་བརྒྱད་ནྲི་མྲིག་སྩོགས་རེན་དབང་པྩོའྲི་ཁམས་དྲུག  མྲིག་གྲི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྩོགས་བརེན་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཁམས་དྲུག  གཟུགས་
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ནང་ཆོས།

སྒ་སྩོགས་དམྲིགས་པ་ཡུལ་གྲི་ཁམས་དྲུག་དང་བཅྩོ་བརྒྱད་ཡྩོད།  མདྩོར་

ན་འདས་བས་ཐམས་ཅད་ཕུང་པྩོ་ལྔའྲི་ནང་དུ་འདུས།  ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་

སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་དུ་འདུ་ཞྲིང་།  ཁམས་བཅྩོ་བརྒྱད་ཀྲི་ནང་

དུ་ཡང་འདུ་བས་བདེན་གཉྲིས་ཀྲི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉྲིས་

དང་ཁམས་བཅྩོ་བརྒྱད་ཀྲི་ནང་དུ་འདུ།  ཁམས་ཀྲི་དབེ་བ་རྒྱས་པར་ཕེ་ན་

དྲུག་ཅུ་རེ་གཉྲིས་སྩོགས་ཡྩོད།  མདྩོར་ན་དེ་དག་གྲི་ངྩོ་བྩོ་དང༌།  བེད་ལས།  

དབེ་བ་དང༌།  སང་བ་ཡྲིན་མྲིན་སྩོགས་ཀྲི་ཁད་པར་རྣམས་ཤེས་པར་བ་

དགྩོས་པས་དེ་ལྟ་བུའྲི་མཁས་བའྲི་དངྩོས་པྩོ་དྲུག་ལ་མཁས་པར་བས་ནས་

བང་དྩོར་གྲི་གནས་རྣམས་ཤེས་པར་བས་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལས་

གཏན་དུ་བལ་བའྲི་ཐར་པའྲི་བདེ་བ་ཐྩོབ་པར་བེད་དགྩོས།
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  གཉིས་པ། 

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

ནཱ་གཱརྫུ་ན།   མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ།

མཱུ་ལ་པྲཛྙཱ།   རྩ་བ་ཤྲེས་རབ།

ཙནྡྲ་ཀིརི།   ཟླ་བ་གགས་པ།

བ་སུ་བནྡྷུ།   དབིག་གཉྲེན།

ཨ་བྷི་དྷར་ཀློ་ཥ།   ཆློས་མངློན་པ་མཛོད།

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

བདྲེན་པ་གཉིས།  ཀུན་རློབ་བདྲེན་པ།  དློན་དམ་བདྲེན་པ།  དློན་དམ་བདྲེན་ 

པའི་དབྲེ་བ།  ཀུན་རློབ་བདྲེན་པའི་དབྲེ་བ།  མཁས་པར་བ་བའི་དངློས་པློ་དྲུག

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1]  བདྲེན་གཉིས་ཀྱི་དབྲེ་གཞི་གང་ཡིན་ངློས་འཛིན་གིས།

2]  བདྲེན་པ་གཉིས་པློ་དྲེ་ངློ་བློ་ཙམ་ཡང་གཅིག་མ་ཡིན་ན་སྐློན་ཅི་ཡློད་སློ་སློར་ཕིས།

3]  བདྲེན་པ་གཉིས་ལྡློག་པ་ཙམ་ཡང་སློ་སློར་འབྲེད་རྒྱུ་མྲེད་པའི་གཅིག་ཡིན་ན་སྐློན་

ག་ཚོད་ཡློད་པ་སློ་སློར་ཕིས།

4]  དློན་དམ་བདྲེན་པ་དང་།  ཀུན་རློབ་བདྲེན་པའི་ཁྱད་པར་ཕིས།
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ནང་ཆོས།

སློབ་ཚན་གསུམ་པ།

ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  གསུམ་པ། 

སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་རབ་རྣམས་སྡེ་སྣྩོད་གསུམ་དུ་འདུ་ཚུལ་དང༌།  སྡེ་

སྣྩོད་གསུམ་དུ་འཇྩོག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན།

དེ་ཡང་རང་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་པའྲི་སེམས་དང༌།  སེམས་བྱུང་རྣམས་ཉྩོན་མྩོངས་

པའྲི་དབང་དུ་སྩོང་བ་ལ་བརེན་ནས་འཁྩོར་བར་སྡུག་བསྔལ་གྲི་འཁྩོར་ལྩོ་

རྒྱུན་མྲི་འཆད་དུ་མྩོང་ཞྲིང་འཁྩོར་བ་དང༌།  དེ་སངས་ན་ཐར་པ་ཐྩོབ་པ་
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  གསུམ་པ། 

ཡྲིན་པས་གཙོ་བྩོ་རང་རྒྱུད་ཀྲི་ཆགས་སྩོགས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་འདུལ་དགྩོས།  

དེ་འདུལ་བའྲི་ཐབས་སུ།  སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཆྩོས་ཀྲི་ཕུང་

པྩོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་སྟྩོང་གསུངས་ཡྩོད།

དེ་དག་བསྡུས་ན་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས།  དེ་དག་ཀང་མདྩོར་

བསྡུས་ན་སྡེ་སྣྩོད་གསུམ་ཞེས་མདྩོ་སྡེའྲི་སྡེ་སྣྩོད།  འདུལ་བའྲི་སྡེ་སྣྩོད།  མངྩོན་

པའྲི་སྡེ་སྣྩོད་གསུམ་གྲི་ནང་དུ་འདུ།  དེ་ལྟར་སྡེ་སྣྩོད་གསུམ་འཇྩོག་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་ལའང༌།  ཨཱརྱ་མཻ་ཏྲྲིས་མཛད་པའྲི་སཱུ་ཏྲ་ཨཱལཾ་ཀ་ར་ལས།

སྡེ་སྣྩོད་དག་ནྲི་གསུམ་མམ་གཉྲིས་ཀང་རུང༌།  །

བསྡུས་པའྲི་ཕྲིར་ན་རྒྱུ་ནྲི་དགུར་འདྩོད་དྩོ།  །

ཞེས་སང་བ་ལ་ལྟྩོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གསུམ།  བསླབ་པ་ལ་ལྟྩོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

གསུམ།  ཤེས་བ་ལ་ལྟྩོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་སྟེ་དགུ་ཡྩོད།  དེའྲི་དང་པྩོ་

གསུམ་ནྲི་ཐེ་ཚོམ་དང་ཉེ་བའྲི་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་གཉྲིས།  རང་གྲི་ལྟ་བ་

མཆྩོག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་ཉེ་བའྲི་ཉྩོན་མྩོངས་པ་གསུམ་གྲི་གཉེན་པྩོར་རྲིམ་པ་

བཞྲིན།  དང་པྩོའྲི་གཉེན་པྩོར་མདྩོ་སྡེའྲི་སྡེ་སྣྩོད།  གཉྲིས་པའྲི་གཉེན་པྩོར་

འདུལ་བའྲི་སྡེ་སྣྩོད།  གསུམ་པའྲི་གཉེན་པྩོར་མངྩོན་པའྲི་སྡེ་སྣྩོད་གསུམ་

གསུངས་པ།  དེ་ཡང་མདྩོ་སྡེའྲི་སྡེ་སྣྩོད་ཀྲི་སབས།  ཕུང་པྩོ་དང༌།  ཁམས་

དང༌།  སྐྱེ་མཆེད་དང༌།  རེན་འབེལ་དང༌།  བདེན་པ་བཞྲི་དང་ས་དང་ཕ་

རྩོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་སྩོགས་གཙོ་བྩོ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་བསླབ་པའྲི་སྩོར་ལེགས་པར་

གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་རང་དང་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཤེས་བའྲི་གནས་དེ་དག་ལ་

མཐའ་གཉྲིས་སུ་དྩོགས་པའྲི་ཐེ་ཚོམ་སེལ་བར་བེད་པས་མདྩོ་སྡེའྲི་སྡེ་སྣྩོད་དེ་

ཐེ་ཚོམ་ཉེ་བའྲི་ཉྩོན་མྩོངས་ཀྲི་གཉེན་པྩོར་གསུངས།
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ནང་ཆོས།

འདུལ་བའྲི་སྡེ་སྣྩོད་སབས་མྲི་ཚངས་པར་སྤྩོད་པ་སྩོགས་དང༌།  ཟས་གྩོས་

གནས་མལ་བཟང་པྩོ་སྩོགས་ཕྲི་དང་ནང་གྲི་འདྩོད་པ་ལ་ཆགས་པ་སྩོགས་ཁ་

ན་མ་ཐྩོ་བའྲི་ཉེས་སྐྱྩོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པ་བཀག་པས་འདྩོད་པ་བསྩོད་

སྙྩོམས་ཀྲི་མཐའ་དང།  ཡང་ངེས་འབྱུང་གྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པ་

དང་ལྡན་ཞྲིང་རེད་པ་སྩོགས་དཀའ་ཚེགས་དག་འབད་རྩོལ་གྲིས་བསྒྲུབ་མྲི་

དགྩོས་པ་དང༌།  དེ་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་པའྲི་ཚེ་ཆགས་ཞེན་དག་པྩོ་འགྩོག་ནུས་

པའྲི་གཉེན་པྩོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་གྩོས་དང།  ཁ་ཟས་དང༌།  ཁང་པ་སྩོགས་

ཤྲིན་ཏུ་བཟང་པྩོར་ཡང་ལྩོངས་སྤྩོད་པར་གནང་བས་ན།  བདག་ཉྲིད་ངལ་

ཞྲིང་དུབ་པ་ལ་སྦྩོར་བའྲི་མཐའ་གཉྲིས་ཀྲི་གཉེན་པྩོ་བསྟན་པས་འདུལ་བའྲི་

སྡེ་སྣྩོད་དེ་སྤྩོད་ཕྩོགས་ཀྲི་མཐའ་གཉྲིས་ལ་སྦྩོར་བའྲི་ཉེ་བའྲི་ཉྩོན་མྩོངས་པའྲི་

གཉེན་པྩོར་གསུངས་ལ།  དེའྲི་དྩོན་དྲིལ་ན།  ཟས་གྩོས་གནས་མལ་བཟང་པྩོ་

ལ་ལྩོངས་སུ་སྤད་ཀང་ཆགས་པ་དང༌།  ང་རྒྱལ་དང་།  རྒྱགས་པ་སྩོགས་ཉྩོན་

མྩོངས་པ་མྲི་སྐྱེད་ན་ཁ་ན་མ་ཐྩོ་བ་མེད་པར་སྤྩོད་པ་ཡྲིན་པས་སངས་རྒྱས་

ཀྲིས་གནང་བ་ཡྲིན་ལ།  གལ་ཏེ་ཟས་ངན་ངྩོན་དང་གྩོས་ཕག་དར་ཁྩོད་པ་

ལྟ་བུ་ལྩོངས་སྤད་ཀང༌།  དེ་ལ་ཆགས་པ་སྩོགས་འཕེལ་ན་ཁ་ན་མ་ཐྩོ་བ་དང་

བཅས་པར་སྤྩོད་པ་ཡྲིན་པས་དེ་ལྟ་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་གནང་བ་མེད་པས་

བཀག་ལ་གཙོ་བྩོ་འདྩོད་ཆགས་སྩོགས་ནང་གྲི་ཉྩོན་མྩོངས་འཕེལ་མྲི་འཕེལ་

ཙམ་ལས་ཕྲིའྲི་དངྩོས་པྩོ་གཙོ་ཆེ་བ་མ་ཡྲིན།

མངྩོན་པའྲི་སྡེ་སྣྩོད་ཀྲི་སབས།  ཆྩོས་རྣམས་ཀྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌།  

མྲི་རག་པ་དང༌།  སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌།  བདག་མེད་སྩོགས་སྤྲིའྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལྩོག་པར་གསལ་བར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་ལ་ཐྩོས་བསམ་
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  གསུམ་པ། 

གྲིས་ཞུགས་ན་གཙང་བདེ་རག་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་ལྟ་བ་མཆྩོག་ཏུ་

འཛིན་པའྲི་གཉེན་པྩོར་བཤད་པ་ཡྲིན།  

རྒྱུ་མཚན་བར་པ་གསུམ་ནྲི།  བསླབ་པ་གསུམ་བརྩོད་བར་བས་པའྲི་ཆ་

ནས་མདྩོ་སྡེའྲི་སྡེ་སྣྩོད།  ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་བསླབ་པ་

གཉྲིས་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དུ་མངྩོན་པའྲི་སྡེ་སྣྩོད་དེ་རྒྱུ་མཚན་དེ་གསུམ་ལ་

བརེན་ནས་སྡེ་སྣྩོད་གསུམ་བཞག

དེ་ཡང་མདྩོ་སྡེའྲི་སྡེ་སྣྩོད་ཀྲིས་བསླབ་པ་གསུམ་བརྩོད་བར་བེད་ཚུལ་ནྲི།  

དེས་ཐེག་དམན་གྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་སྩོ་སྩོར་ཐར་པའྲི་

སྡྩོམ་པས་རྒྱུད་བསྡམས་པ་དང༌།  སྤྩོད་ཡུལ་དང་ཆྩོ་ག་ཡྩོངས་སུ་དག་པ་

དང༌།  ཁ་ན་མ་ཐྩོ་བ་ཕ་མྩོ་ཙམ་ལའང་འཇྲིགས་པར་བལྟ་བའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་

དང༌།  ཐེག་དམན་གྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་

ཀྲི་སྙྩོམས་འཇུག་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང༌།  ཐེག་དམན་གྲི་དབང་དུ་བས་

པའྲི་བདེན་བཞྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་པའྲི་ལྷག་མཐྩོང་ཤེས་རབ་ཀྲི་

བསླབ་པ་རྣམས་དང༌།  ཐེག་ཆེན་གྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་ཉེས་སྤྩོད་སྡྩོམ་པ་

ལ་སྩོགས་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌།  ནམ་མཁའ་མཛོད་དང་དཔའ་བར་འགྲྩོ་

བ་ལ་སྩོགས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་བསླབ་པ་དང༌།  དྩོན་དམ་པའྲི་གནས་

ལུགས་རྩོགས་པའྲི་རྣམ་པར་མྲི་རྩོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཤེས་རབ་ཀྲི་བསླབ་པ་སྟེ་

ཐེག་པ་གྩོང་འྩོག་གྲི་བསླབ་པ་གསུམ་ག་བརྩོད་བར་བས་ཏེ་བཤད།

འདུལ་བའྲི་སྡེ་སྣྩོད་ཀྲིས་ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌།  ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་བསླབ་པ་

གཉྲིས་སྒྲུབ་ཚུལ་ནྲི།  དེས་བང་དྩོར་འཇུག་ལྡྩོག་གྲི་གནས་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལྩོག་
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པར་སྟྩོན་པས་དངྩོས་སུ་ཚུལ་ཁྲིམས་དག་པར་བེད་ཅྲིང༌།  དེ་ལྟར་ཚུལ་

ཁྲིམས་དག་ན་སེམས་ལ་གདུང་བ་དང་འགྩོད་པ་མེད་པར་འགྱུར་ལ།  དེ་

མེད་ན་ལུས་བག་ཡངས་པའམ་ཤྲིན་ཏུ་སྦངས་པ་ཐྩོབ་ལ།  དེ་ལ་བརེན་

ནས་སེམས་ཀྲི་དགའ་བདེ་འཕེལ་ཞྲིང༌།  དེའྲི་མཐུས་སེམས་རེ་གཅྲིག་

ཏུ་གནས་པར་འགྱུར་བས་ན་འདུལ་བའྲི་སྡེ་སྣྩོད་ཀྲིས་ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌།  

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གཉྲིས་སྒྲུབ་པར་བེད།

མངྩོན་པའྲི་སྡེ་སྣྩོད་ཀྲིས་ཤེས་རབ་ཀྲི་བསླབ་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་ནྲི།  དེས་ཆྩོས་

རྣམས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ལེགས་པར་ཕེ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་མཐུས།  དེ་

ལ་ཐྩོས་པ་བས་པས་ཆྩོས་རྣམས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་མ་ནྩོར་བར་རྲིག་པའྲི་ཤེས་

རབ་སྐྱེད་པར་བེད་པས་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྲི་བསླབ་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་ཅྲིང་

མངྩོན་སུམ་དུ་འཐྩོབ་པར་བེད་པ་ཡྲིན།

རྒྱུ་མཚན་ཐ་མ་གསུམ་ནྲི།  ཆྩོས་དང་དྩོན་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་དུ་མདྩོ་སྡེ་དང༌།  

ཆྩོས་དང་དྩོན་སྒྲུབ་པར་བེད་པའྲི་ཆ་ནས་འདུལ་བ་དང༌།  ཆྩོས་དང་དྩོན་

འབེལ་བའྲི་གཏམ་ལ་མཁས་པར་བེད་པའྲི་ཕྲིར་མངྩོན་པ་སྟེ།  དེ་ཡང་མདྩོ་

སྡེས་ཆྩོས་དང་དྩོན་བཤད་ཚུལ་ནྲི།  མྲིང་ཚིག་ཡྲི་གེའྲི་ཆྩོས་དང༌།  དེའྲི་

བརྩོད་བ་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སྩོགས་པའྲི་དྩོན་དང༌།  ཡང་ན་ཕུང་

ཁམས་ལ་སྩོགས་པའྲི་ཆྩོས་དང༌།  དགྩོངས་ལྡེམ་དགྩོངས་བརྒྱད་ཀྲི་དྩོན་

དང༌།  ཡང་ན་མཐྩོ་རྲིས་འཐྩོབ་པར་བེད་པའྲི་ལམ་དགེ་བ་བཅུའྲི་ཆྩོས་

དང༌།  ངེས་ལེགས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་འཐྩོབ་པར་བེད་པའྲི་ལམ་བང་ཕྩོགས་སྩོ་

བདུན་གྲི་དྩོན་རྣམས་རྒྱས་པར་འཆད་པའྲི་སྩོ་ནས་ཚིག་དྩོན་ལ་འབྩོང་
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  གསུམ་པ། 

བར་བེད།

འདུལ་བའྲི་སྡེ་སྣྩོད་ཀྲིས་ཆྩོས་དང་དྩོན་སྒྲུབ་ཚུལ་ནྲི།  ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་

པར་དག་པ་ལ་སྦྩོར་བ་དང༌།  མྲི་གཙང་བ་སྩོམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་བསྟན་

པའྲི་སྩོ་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་འདུལ་ཞྲིང་དེའྲི་མཐུ་ལས་སྔར་སྩོས་པའྲི་ཆྩོས་

དང་དྩོན་རྣམས་ཤེས་པ་དང༌།  རྒྱུད་ལ་མངྩོན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྩོ་ནས་རྩོགས་

པར་འགྱུར་བས་ན་ཆྩོས་དང་དྩོན་སྒྲུབ་པར་བེད།  མངྩོན་པའྲི་སྡེ་སྣྩོད་ཀྲིས་

ཆྩོས་དང་དྩོན་འབེལ་བའྲི་གཏམ་ལ་མཁས་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན།

དེ་འད་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་དགུའྲི་སྩོ་ནས་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ཉམས་ལེན་ཐབས་

ཤེས་ཀྲི་གནད་སྟྩོན་པའྲི་རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་སྡེ་སྣྩོད་གསུམ་དུ་

བསྡུས་པ་ཡྲིན།  སྡེ་སྣྩོད་གསུམ་གྲི་བརྩོད་བ་ཐམས་ཅད་ཚུར་བསྡུས་ན་ལྷག་

པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་བསླབ་པ་དང༌།  ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་བསླབ་པ་དང༌།  ཤེས་

རབ་ཀྲི་བསླབ་པ་གསུམ་གྲི་ཉམས་ལེན་དངྩོས་དང་ཡན་ལག་ཅྲི་རྲིགས་པར་

འདུ་ཞྲིང༌།  དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་གསུངས་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲིས་དངྩོས་

བརྒྱུད་གཉྲིས་ནས་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་བས་ལྷག་

ཅྲིང༌།  བསྟན་པ་འདྲི་ལས་གཞན་མུ་སྟེགས་པ་སྩོགས་ཀྲིས་མེ་ལྔ་བསྟེན་པ་

ལ་སྩོགས་པའྲི་དཀའ་ཐུབ་དང༌།  ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲིས་ནྲི་དངྩོས་དང་བརྒྱུད་

ནས་རང་དང་གཞན་གདུང་བར་འགྱུར་བས་དམན་ལ།  དེ་བཞྲིན་དུ་སངས་

རྒྱས་ཀྲིས་གསུངས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ནྲི་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང༌།  རྣམ་རྩོག་གྲི་

གཉེན་པྩོར་འགྲྩོ་བས་མཐྩོང་བའྲི་ཆྩོས་ལ་བདེ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཚེ་རབས་

གཞན་དང་གཞན་དུའང་བདེ་བར་བེད་ཅྲིང༌།  ཐར་པའྲི་བདེ་བ་ཡང་འཐྩོབ་



28

ནང་ཆོས།

པར་བེད་པས་ལྷག་ལ།  ཕྲི་རྩོལ་པ་སྩོགས་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ནྲི་སེམས་ཕྲི་

རྩོལ་དུ་གཡེངས་པ་ལས་ལྡྩོག་པ་དང༌།  མཐྩོང་བའྲི་ཆྩོས་ལ་བདེ་བར་གནས་

པ་དང༌།  འབས་བུ་ཇྲི་ཙམ་བཟང་ཡང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་ཀྲི་ལྷའྲི་

གནས་སུ་སྐྱེ་བར་བེད་ནུས་པ་ཙམ་ལས་མེད་ཅྲིང༌།  ཉྩོན་མྩོངས་དང་རྣམ་

རྩོག་གྲི་གཉེན་པྩོར་མྲི་འགྲྩོ་བས་དམན་པ་དང༌།  སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་རབ་

ནས་བཤད་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ནྲི་དངྩོས་སམ་བརྒྱུད་པས་བདག་གཉྲིས་སུ་

འཛིན་པའྲི་སྒྲིབ་པ་མཐའ་དག་སེལ་བར་བེད་ནུས་པས་ལྷག་ལ།  ཕྲི་རྩོལ་པ་

སྩོགས་ཀྲིས་བཤད་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ནྲི་གནས་ལུགས་མཐྩོང་བའྲི་སྩོ་ནས་

འཁྩོར་བའྲི་ར་བ་གཅྩོད་མྲི་ནུས་པས་དམན་པ་སྟེ།  རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་

བརེན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་གསུངས་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌།  ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

དང༌།  ཤེས་རབ་ནྲི་གཞན་ལས་ལྷག་པ་ཡྲིན་པས་ལྷག་པའྲི་བསླབ་པ་གསུམ་

ཞེས་ཟེར་བ་ཡྲིན་ནྩོ།  །
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  གསུམ་པ། 

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས།   མདློའི་སྲེ། དབངས་ཀྱིས་བསད་

པའི་སྲེ། ལུང་དུ་བསན་པའི་སྲེ། ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྲེ། ཆྲེད་དུ་བརློད་པའི་སྲེ། 

གྲེང་གཞིའི་སྲེ། རློགས་པ་བརློད་པའི་སྲེ། དྲེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བའི་སྲེ། སྐྲེས་པའི་རབས་

ཀྱི་སྲེ། ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྲེ། རད་དུ་བྱུང་བའི་སྲེ། གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྲེའློ། །

ཨཱརྱ་མཻཏི།   འཕགས་པ་བམས་པ།

སུ་ཏ་ཨཱལཾ་ཀ་ར།   མདློ་སྲེ་རྒྱན།

ཁ་ན་མ་ཐློ་བ།   ཉྲེས་ལྟུང་དང༌། སིག་པ་སློགས་སྡུག་བསྔལ་གི་འབྲས་བུ་

འཕྲེན་པའི་ལས་ཏྲེ།  དཔྲེར་ན། ཁ་ན་མ་ཐློ་མྲེད་པ། ཁ་ན་མ་ཐློ་ཆྲེ་བ་ལྟ་བུ།།

དགློངས་ལྡྲེམ་དགློངས་བརྒྱད།   དང་པློ་དགློངས་པ་ཅན་བཞི་ནི།  མཉམ་པ་

ཉིད་ལ་དགློངས་པ་དང་།  དློན་གཞན་ལ་དགློངས་པ།  དུས་གཞན་ལ་དགློངས་པ།  

གང་ཟག་གི་བསམ་པ་ལ་དགློངས་པ།

ལྡྲེམ་པློར་དགློངས་པ་བཞི་ནི།  གཞུག་པ་ལྡྲེམ་པློར་དགློངས་པ་དང་།  མཚན་ཉིད་

ལྡྲེམ་པློར་དགློངས་པ།  གཉྲེན་པློ་ལ་ལྡྲེམ་པློར་དགློངས་པ།  བསྒྱུར་བ་ལྡྲེམ་པློར་

དགློངས་པ།  བཅས་སློ།  །

མུ་སྲེགས་པ།   ལྟ་བ་ངན་པའི་མུ་ལ་སྲེགས་སུ་འཆའ་བའི་ཕི་རློལ་པ།

མྲེ་ལྔ་བསྲེན་པ།   ཕློགས་བཞི་ནས་མྲེ་ཕུང་བཞི་སྦར་བ་དང་།  སྲེང་ནས་ཉི་

མའི་ཚ་གདུགས་བཅས་ལྔའི་དཀྱིལ་དུ་བསད་དྲེ་ལུས་པློ་ཚ་བས་གདུངས་པས་

སིག་སྒྲིབ་ཟད་པར་འགྱུར་ཟྲེར་བའི་མུ་སྲེགས་པའི་སྤློད་ཚུལ་ཞིག་ཡིན།

མཐློང་བའི་ཆློས།   ཚེ་འདི་ལ་ཉམས་སུ་མློང་བའམ་མཐློང་བའི་ཆློས་སློ།  །
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ནང་ཆོས།

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ།  སྲེ་སློད་གསུམ།  ཚུལ་ཁྲིམས།  ཏིང་ངྲེ་འཛིན།  ཤྲེས་

རབ།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1]  གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་སྲེ་སློད་གསུམ་དུ་འདུ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དགུ་སློ་

    སློར་ཕིས།

2]  སྲེ་སློད་གསུམ་པློ་སློ་སློའི་བརློད་བ་གང་ཡིན་སློ་སློར་ངློས་འཛིན་གིས།

3]  ལྷག་པའི་བསབ་པ་གསུམ་ལ་ལྷག་པ་ཞྲེས་བརློད་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཕིས།
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ཕི་ནང་གི་ཁྱད་པར་དང་བེ་མདློའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ། 

སློབ་ཚན་བཞི་པ།

ཕི་ནང་གི་ཁྱད་པར་དང་བེ་མདློའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ། 

སྤྲིར༌གྲུབ་མཐའྲི་ཐ་སྙད་མདྩོ་ལས་ཀང་གསུངས་ཤྲིང༌།  སྲིངྔྷྱ
ནྟ་ཞེས་པའྲི་

སད་ཀྲི་བྲིངས་ལས་བསྟན་བཅྩོས་དང་།  དམ་ཚིག་དང་།  ཡང་དག་པར་

རྩོགས་པ་སྩོགས་ལ་འཇུག་པར་བཤད་ཀང་འདྲིར་ནྲི་རང་གྲི་བྩོ་ངྩོར་ཡང་

དག་པའྲི་གནས་ལུགས་སམ་དྩོན་གྲི་གནས་ཚུལ་ནྲི་འདྲི་ཉྲིད་ལས་གཞན་

དུ་མེད་དྩོ་སྙམ་དུ་རྲིགས་པས་གྲུབ་པའམ་ཐག་བཅད་པའྲི་ཆ་ལ་བ་སྟེ།  

སྲིངྲྔི་གྲུབ་པ་དང༌།  ཨནྟ་མཐའ་ཡྲིན་ནྩོ།  །

སྒ་བཤད་ནྲི།  རྣམ་རྩོག་གྲིས་སྒྩོ་བཏགས་པའྲི་ཆ་གཞན་བཟྩོག་ནས་རང་

གྲི་བྩོ་ངྩོར་རྲིགས་པས་དྩོན་གྲི་གནས་ཚུལ་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་ཉྲིད་གྲུབ་

མཐའྲི་ངྩོ་བྩོའྩོ ྩོ།  །ཚུལ་དེ་རྲིགས་པའྲི་ལམ་ནས་སྨྲ་བས་ན་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་

བའྩོ།  །

དེ་ཡང་སེམས་ཅན་གྲི་རྲིས་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ།  གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ལ་མ་ཞུགས་པ་

དང་ཞུགས་པའྩོ།  །དང་པྩོ་ནྲི།  རྲིགས་པས་སྦར་བའྲི་གཞུང་ལུགས་ལ་མ་

བརེན་པར་རང་དགར་ཚེ་འདྲིའྲི་བདེ་བ་ཙམ་དྩོན་དུ་གཉེར་བའྩོ།  །ཕྲི་མ་
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ནང་ཆོས།

ནྲི་དེ་ཙམ་གྲིས་ཆྩོག་པར་མྲི་འཛིན་པར་རང་གྲི་བྩོ་ངྩོར་འཐད་པས་སྦར་

བའྲི་གཞུང་ལུགས་ལ་བརེན་ནས་དངྩོས་པྩོའྲི་གནས་ཚུལ་ལ་དཔད་ནས་

བང་དྩོར་བེད་པ་རྣམས་ཡྲིན་ཏེ།  མུ་སྟེགས་རྒྱང་འཕེན་པས་ཀང་ཕྲི་ནང་

གྲི་རྒྱུ་འབས་རྣམས་ཡྩོད་མེད་དཔྩོད་པ་ལ་ཞུགས་ནས་རྲིགས་པ་ལྟར་སྣང་

ལ་ཡང་དག་པའྲི་རྲིགས་པར་རྩོམས་ནས་རང་གྲི་གཞུང་འཛུགས་པའྲི་

ཕྲིར་རྩོ།  །

ཕྲི་ནང་གྲི་ཁད་པར་ཙམ་ནྲི།  དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་སྐྱབས་གནས་ཡང་

དག་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་ལ་ཆྩོས་འདྲི་པ་དང་།  དེ་ལྟར་ཁས་མྲི་ལེན་པ་ལ་ཆྩོས་

འདྲི་པ་མ་ཡྲིན་པར་འཇྩོག་པ་ཡྲིན་ལ།  ཁས་ལེན་ཚུལ་ཡང་བང་ཆུབ་ལམ་

རྲིམ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་གྲི་ཡྩོན་ཏན་ཤེས་པ།  ཁད་

པར་ཤེས་པ།  ཁས་བངས་པ།  གཞན་དུ་མྲི་སྨྲ་བ་བཞྲིའྲི་སྩོ་ནས་སྐྱབས་སུ་

འགྲྩོ་བའྩོ།  །ཕྲི་ནང་གྲི་ཁད་པར་སྐྱབས་འགྲྩོས་འབེད་པ་འདྲི་ནྲི་དཔལ་ཤནྟྲི་

པ་དང་མཉམ་མེད་ཇྩོ་བྩོ་ཆེན་པྩོའྲི་བཞེད་པ་ཡྲིན་ཏེ་གནད་ཤྲིན་ཏུ་ཆེའྩོ།  །

འྩོན་ཀང་ཕྲི་ནང་གྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའྲི་ཁད་པར་ནྲི།  དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་

སྐྱབས་གནས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་པར་མ་ཟད་ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་

ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བཞྲི་ཁས་ལེན་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ནྲི་རང་སྡེ་དང༌།  དེ་ལྟར་

ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ནྲི་གཞན་སྡེར་འཇྩོག་པ་ཡྲིན།

མྲིང་གྲི་རྣམ་གྲངས་ཀྲི་ཁད་པར་ནྲི།  གཞན་སྡེ་དང༌།  ཕྲི་རྩོལ་པ་དང༌།  

ཆྩོས་འདྲི་པ་མ་ཡྲིན་པ་དང༌།  མུ་སྟེགས་བེད་རྣམས་ནྲི་རྣམ་གྲངས་དང་།  

ཆྩོས་འདྲི་པ་དང༌།  རང་སྡེ་དང༌།  ནང་པ་དང༌།  སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ནྲི་
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ཕི་ནང་གི་ཁྱད་པར་དང་བེ་མདློའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ། 

རྣམ་གྲངས་སྩོ།  །དེ་ཡང་རང་སྡེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ལ།  བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་།  

མདྩོ་སྡེ་པ་དང་།  སེམས་ཙམ་པ་དང་།  དབུ་མ་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་པ་དང་

བཞྲིའྩོ།  །

བེ་བག་སྨྲ་བ་ནྲི།
 
རང་རྲིག་མྲི་འདྩོད་ཅྲིང་ཕྲི་དྩོན་བདེན་གྲུབ་

ཏུ་འདྩོད་པའྲི་ཐེག་དམན་གྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའྲི་གང་ཟག་ཅྲིག་ལ་བེད་

ཅྲིང་།  དུས་གསུམ་རྫས་ཀྲི་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་ན་བེ་བག་སྨྲ་བ་ཟེར།

 བཅྩོམ་པའམ་བྩོས་ཆ་

ཤས་སྩོ་སྩོར་བསལ་བ་ན་རང་འཛིན་གྲི་བྩོ་འདྩོར་དུ་རུང་བའྲི་ཆྩོས།  ཀུན་

རྫྩོབ་བདེན་པའྲི་དྩོན་ཏེ།  དཔེར་ན།  རྫ་བུམ་དང་།  ཕེང་བ་ལྟ་བུ་སྟེ།  རྫ་

བུམ་ཐྩོ་བས་བཅྩོམ་པ་ན།  རྫ་བུམ་དུ་འཛིན་པའྲི་བྩོ་འདྩོར་བ་དང་།  ཕེང་

བ་ཕེང་རྩོག་སྩོ་སྩོར་བསལ་པ་ན།  ཕེང་བར་འཛིན་པའྲི་བྩོ་འདྩོར་བ་ལྟ་

བུའྩོ།  །བཅྩོམ་པའམ་བྩོས་ཆ་ཤས་སྩོ་སྩོར་བསལ་བ་ན་རང་འཛིན་གྲི་བྩོ་

འདྩོར་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཆྩོས།  དྩོན་དམ་བདེན་པའྲི་དྩོན་ཏེ།  དཔེར་ན།  རྡུལ་

ཕན་ཕྩོགས་ཀྲི་ཆ་མེད་དང་།  ཤེས་པ་དུས་ཀྲི་ཆ་མེད་ལྟ་བུ་རང་འཛིན་གྲི་

བྩོས་ཆ་ཤས་སྩོ་སྩོར་བསལ་དུ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡྲིན།

 
བདེན་བཞྲིའྲི་ཁད་ཆྩོས་མྲི་རག་སྩོགས་

བཅུ་དྲུག་ནྲི།  ལམ་གྲི་དམྲིགས་པ་ཡྲིན།  གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་ལྟ་

བུ་གཙོ་བྩོ་ཐར་པ་ཐྩོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་པའྲི་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་གྲི་སྒྲིབ་

པ་དང་།  དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཆྩོས་ཟབ་ཅྲིང་ཕ་བ་རང་སྟྩོབས་ཀྲིས་

མྲི་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྒྲིབ་པ་གཉྲིས་ལམ་གྲི་སང་

ལམ་གྲི་འདྩོད་ཚུལ་ནྲི།

དེའྲི་ལུགས་ཀྲི་གཞྲིའྲི་འདྩོད་ཚུལ་ནྲི།
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བ་ཡྲིན།  ལམ་ལ།  ཐེག་པ་གསུམ་གར་ཚོགས་ལམ།  སྦྩོར་ལམ།  མཐྩོང་

ལམ།  སྩོམ་ལམ།  མྲི་སླྩོབ་ལམ་སྟེ་ལྔར་འདྩོད་ཀང་ས་བཅུའྲི་རྣམ་གཞག་

མྲི་འདྩོད།  ཤེས་བཟྩོད་སད་ཅྲིག་མ་བཅུ་དྲུག་ནས་དང་པྩོ་བཅྩོ་ལྔ་མཐྩོང་

ལམ་དང་།  བཅུ་དྲུག་པ་ལམ་རེས་ཤེས་སྩོམ་ལམ་དུ་འདྩོད་དྩོ།  །

 ཉན་ཐྩོས་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་

མྲི་རག་སྩོགས་བཅུ་དྲུག་རྩོགས་པའྲི་ཚེ་ལམ་ལྔ་གསུམ་བཅྩོ་ལྔ་ལ་སྩོགས་

པའྲི་བར་དུ་གྩོམས་པར་བས་ནས་མཐར་ཉན་ཐྩོས་ཀྲི་སྩོམ་ལམ་རྩོ་རེ་ལྟ་

བུའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརེན་ནས།  དགྲ་བཅྩོམ་པའྲི་འབས་བུ་མངྩོན་

དུ་བེད།  བསེ་རུ་ལྟ་བུ་རང་རྒྱལ་རྣམས་ཀྲིས་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའྲི་

རྫས་ཡྩོད་ཀྲིས་སྟྩོང་པར་རྩོགས་པའྲི་ལྟ་བ་དེ་བསལ་ཆེན་བརྒྱ་ལ་སྩོགས་

པའྲི་བསྩོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་དང་སྦེལ་ཏེ་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པྩོ་མན་ཆད་

དུ་ཉམས་སུ་བངས་ཏེ་སྦྩོར་ལམ་དྩོད་ནས་མྲི་སླྩོབ་ལམ་གྲི་བར་སྟན་ཐྩོག་

གཅྲིག་ལ་མངྩོན་དུ་བེད།  བང་སེམས་རྣམས་ཀྲིས་ཚོགས་ལམ་གྲི་གནས་

སབས་སུ་བསལ་ཆེན་གྲངས་མེད་གསུམ་གྲི་ཚོགས་རྫྩོགས་པར་བེད་ཅྲིང་།  

དེ་ནས་བསལ་པ་བརྒྱར་མཚན་བཟང་གྲི་རྒྱུ་བསྒྲུབས་ཏེ་སྲིད་པ་ཐ་མའྲི་ཚེ་

བང་ཆུབ་ཀྲི་ཤྲིང་དྲུང་དུ་སྩོད་ལ་བདུད་བཏུལ།  གུང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་

སྟེ་སྦྩོར་ལམ་དྩོད་ཡན་ཆད་སྟན་ཐྩོག་གཅྲིག་ལ་སྩོམ་པར་མཛད་དེ།  ཐྩོ་

རེངས་ལ་མངྩོན་པར་རྫྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་པར་འདྩོད་དྩོ།  །

མདྩོ་སྡེ་པ་ནྲི།  རང་རྲིག་དང་ཕྲི་དྩོན་བདེན་ཞེན་གྲིས་ཁས་ལེན་

པའྲི་ཐེག་དམན་གྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཞྲིག་ལ་ཟེར་ཞྲིང་།  དེ་ལ་དབེ་ན།  ལུང་

འབས་བུའྲི་འདྩོད་ཚུལ་ནྲི།
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ཕི་ནང་གི་ཁྱད་པར་དང་བེ་མདློའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ། 

གྲི་རེས་འབང་གྲི་མདྩོ་སྡེ་པ་དང་།  རྲིགས་པའྲི་རེས་འབང་གྲི་མདྩོ་སྡེ་པ་

གཉྲིས་ལས་མངྩོན་པ་གྩོང་མའྲི་རེས་སུ་འབང་བའྲི་མདྩོ་སྡེ་པ་ལྟ་བུ་དང་པྩོ་

དང་།  ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྲི་རེས་སུ་འབང་བའྲི་མདྩོ་སྡེ་པ་ལྟ་བུ་གཉྲིས་པ་

ཡྲིན།  བེ་བག་བཤད་མཛོད་ཆེན་མྩོའྲི་རེས་སུ་མྲི་འབང་བར་གཙོ་བྩོ་བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་ཀྲི་མདྩོ་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བས་ན་མདྩོ་སྡེ་པ་ཞེས་ཟེར་

ཞྲིང་།  ཆྩོས་ཐམས་ཅད་དཔེའྲི་སྩོ་ནས་སྟྩོན་པས་ན།  དཔེ་སྟྩོན་པ་ཞེས་ཀང་

ཟེར།

 སྒ་དང་རྩོག་པས་བཏགས་

པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པར་རང་གྲི་སྡྩོད་ལུགས་ཀྲི་ངྩོས་ནས་རྲིགས་པས་དཔད་

བཟྩོད་དུ་གྲུབ་པའྲི་ཆྩོས་དེ།  དྩོན་དམ་བདེན་པའྲི་དྩོན་དང་།  དངྩོས་པྩོ།  

དྩོན་དམ་བདེན་པ།  རང་མཚན།  མྲི་རག་པ།  འདུས་བས།  བདེན་གྲུབ་

རྣམས་དྩོན་གཅྲིག  རྩོག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའྲི་ཆྩོས་དེ་ཀུན་རྫྩོབ་

བདེན་པའྲི་དྩོན་དང་།  དངྩོས་མེད་ཀྲི་ཆྩོས།  ཀུན་རྫྩོབ་བདེན་པ།  སྤྲི་

མཚན།  རག་པ།  འདུས་མ་བས་ཀྲི་ཆྩོས།  རྫུན་པར་གྲུབ་པ་རྣམས་དྩོན་

གཅྲིག

 བདེན་བཞྲིའྲི་མྲི་རག་སྩོགས་བཅུ་དྲུག་ལམ་

གྲི་དམྲིགས་པ་ཡྲིན།  ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་གྲི་སྒྲིབ་པ་དང་།  ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་

མ་ཡྲིན་པའྲི་སྒྲིབ་པ་གཉྲིས་ལམ་གྲི་སང་བ་དང་།  ལམ་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་

གར་ལམ་ལྔའྲི་རྣམ་གཞག་བེད་ཅྲིང་།  ཤེས་བཟྩོད་སད་ཅྲིག་མ་བཅུ་དྲུག་པྩོ་

མཐྩོང་ལམ་དུ་འདྩོད།  མངྩོན་སུམ་གྲི་སྣང་ཡུལ་ལ་རང་མཚན་ཡྲིན་དགྩོས་

དེའྲི་ལུགས་ལ་གཞྲིའྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི།

ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི།
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ནང་ཆོས།

པས།  ཉན་ཐྩོས་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྲིས་གང་ཟག་གྲི་བདག་

གྲིས་དབེན་པའྲི་ཕུང་པྩོ་དངྩོས་སུ་རྩོགས་པར་འདྩོད།

 དགྲ་བཅྩོམ་པ་སངས་རྩོགས་ལས་ཉམས་

པ་མྲི་སྲིད་པ་དང་།  སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་གཟུགས་སངས་རྒྱས་སུ་ཁས་ལེན་པ་

མ་གཏྩོགས་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད་ཚུལ་སྩོགས་བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་མཚུངས་

སྩོ༑  ༑

འབས་བུའྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི།
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ཕི་ནང་གི་ཁྱད་པར་དང་བེ་མདློའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ། 

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

རང་རིག   ཁ་ནང་ཁློ་ནར་ཕློགས་ཤིང་འཛིན་པ་ཡན་གར་བ་སྲེ།  

བློས་རང་གིས་རང་མློང་བའམ་གསལ་བར་མཐློང་བ།  དཔྲེར་ན།  སྔློ་འཛིན་

མིག་ཤྲེས་ཀྱིས་སྔློན་པློ་མཐློང་བའི་ཚེ།  སྔློན་འཛིན་མིག་ཤྲེས་རང་ཉིད་ཉམས་

སུ་མློང་བའི་ཤྲེས་པ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་སུ་མྲེད་པ།  རང་གིས་རང་མློང་

བའམ་རིག་པས་ན་རང་རིག་ཅྲེས་བརློད་དློ།  །

ཕི་དློན།   ཕིའི་གཟུང་བ་ཡུལ་གི་དློན།

མངློན་པ་གློང་མ།   མངློན་པ་གློང་འློག་གཉིས་ཀྱི་ནང་ཚན་མངློན་པ་ཀུན་

བཏུས་ལ་ཟྲེར།  མངློན་པ་འློག་མ་ནི་མངློན་པ་མཛོད་ལ་ཟྲེར་རློ།  །

ཐྲེག་དམན།    དམིགས་པ་དང་དློན་གཉྲེར་གཉིས་ཀ་ཐྲེག་ཆྲེན་ལས་དམན་

པས་ན་ཐྲེག་དམན་ཏྲེ།  ཉན་རང་གི་ཐྲེག་པ་ལ་ཟྲེར།

ཀུན་རློབ།   ཡང་དག་པའི ་གནས་ལུགས་སྒྲིབ་པར་བྲེད་

པའམ་འགྲེབས་པ་ལྟ་བུར་བྲེད་པའི་དངློས་པློ་རྫུན་པ་རྣམས།

ཀུན་རློབ་བདྲེན་པ།   མདློ་སྲེ་པའི་ལུགས་ལ་རག་དངློས་གཉིས་ཀྱི་རག་

པ་ལ་གློ་དགློས།

ཤྲེས་བཟློད།    ཤྲེས་པ་བརྒྱད་དང་བཟློད་པ་བརྒྱད་དྲེ་ཤྲེས་བཟློད་སྐད་ཅིག་མ་

བཅུ་དྲུག་ཡློད་དློ།  །

བདྲེན་ཞྲེན།   བདྲེན་པར་འཛིན་པའི་བློ་ཤུགས་ཆྲེ་བ།

རློག་པས་བཏགས་ཙམ།    རང་འཛིན་རློག་པ་ལ་སང་ཙམ་གིས་བཞག་

པའློ།  །དཔྲེར་ན།  བུམ་པའི་དློན་སྤི་དང་།  རི་བློང་གི་རྭ་ལྟ་བུའློ།  །

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

རང་རིག  ཕི་དློན།  བདྲེན་གྲུབ།  ཐྲེག་དམན།  བསྲེ་རུ།  

ཀུན་རློབ།  ཤྲེས་བཟློད།  རློག་པས་བཏགས་ཙམ།



38

ནང་ཆོས།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] གྲུབ་མཐའི་དློན་གང་ཡིན།

2] ཕི་ནང་གི་ཁྱད་པར་ཕིས།

3] ཕི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཕིས།

4] བྲེ་བྲག་སྨྲ་བའི་དློན་ཕིས།

5] བྲེ་བྲག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་སངས་རྒྱས་ཚུལ་གང་འད་ཡིན་པ་ཕིས།

6] མདློ་སྲེ་པའི་དློན་ཕིས།

7] མདློ་སྲེ་པ་ལ་དབྲེ་ན་གང་དག་ཡློད་དམ།

8] ལམ་ལྔའི་གངས་འདྲེན་ཕིས།

9] བྲེ་བྲག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིབ་གཉིས་འཇློག་ཚུལ་མདློ་ཙམ་ཕིས།
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བདག་གཞན་མཉམ་བརེའི་སློ་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་བློ་སྦློང་བ། 

སློབ་ཚན་ལྔ་པ།

བདག་གཞན་མཉམ་བརེའི་སློ་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་བློ་

སྦློང་བ། 

ཞྲི་བ་ལྷའྲི་གཞུང་ལ་བརེན་ནས་བདག་གཞན་མཉམ་བརེའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་སྦྩོང་བ་ལ་གསུམ།

བདག་གཞན་བརེ་བའྲི་ཕན་ཡྩོན་དང་མ་བརེས་པའྲི་ཉེས་དམྲིགས་བསམ་པ་ནྲི།

སྡུག་བསྔལ་བའྲི་སེམས་ཅན་མྲི་

གཙང་བའྲི་དྩོང་ནས་འདྩོན་པར་

ཀུན་གྲིས་ཡྲི་རང་བེད་པ།
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ནང་ཆོས།

སྤྩོད་འཇུག་ལས།

འཇྲིག་རེན་བདེ་བ་ཇྲི་སྙེད་པ།  །དེ་ཀུན་གཞན་བདེ་འདྩོད་ལས་བྱུང༌།  །

འཇྲིག་རེན་སྡུག་བསྔལ་ཇྲི་སྙེད་པ།  །དེ་ཀུན་བདག་བདེ་འདྩོད་ལས་བྱུང༌།  །

མང་དུ་བཤད་ལྟ་ཅྲི་དགྩོས་ཏེ།  །བྲིས་པ་རང་གྲི་དྩོན་བེད་དང༌།  །

ཐུབ་པ་གཞན་གྲི་དྩོན་མཛད་པ།  །འདྲི་གཉྲིས་ཀྲི་ནྲི་ཁད་པར་ལྟྩོས།  །

བདག་བདེ་གཞན་གྲི་སྡུག་བསྔལ་དག  །  །ཡང་དག་བརེ་བར་མ་བས་ན།  །

སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དུ་མྲི་འགྲུབ་ཅྲིང༌།  །འཁྩོར་བ་ན་ཡང་བདེ་བ་མེད།  །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར།  བདག་གཅེས་པར་འཛིན་པ་རྒུད་པ་ཀུན་གྲི་སྩོ་དང༌།  

གཞན་གཅེས་པར་འཛིན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་འབྱུང་

གནས་སུ་བསམ་མྩོ།  །

བདག་གཞན་བརེ་བའྲི་བསམ་པ་གྩོམས་ན་བསྐྱེད་པར་ནུས་པ་ནྲི།
 
 

སྔར་རང་གྲི་དགྲ་བེད་པ་མྲིང་ཐྩོས་ནའང་འཇྲིགས་པ་སྐྱེ་བ་ཞྲིག་ཕྲིས་མཐུན་

པར་བས་ནས་མཛའ་བ་ན་དེ་མེད་ན་མྲི་དགའ་བ་ཆེན་པྩོ་སྐྱེ་བ་ལྟར།  བྩོ་

གྩོམས་པའྲི་རེས་སུ་བེད་པས་ན་བདག་ལ་གཞན་བཞྲིན་དང་གཞན་ལ་

བདག་བཞྲིན་དུ་བལྟ་བའང་གྩོམས་ན་སྐྱེའྩོ།  །

གལ་ཏེ་གཞན་གྲི་ལུས་བདག་གྲི་ལུས་མྲིན་པས་དེ་ལ་རང་གྲི་བྩོ་འད་བ་ཇྲི་

ལྟར་བསྐྱེད་དུ་རུང་སྙམ་ན།  ལུས་འདྲི་ཡང་ཕ་མའྲི་ཁུ་ཁག་ལས་གྲུབ་པ་

ཡྲིན་ཞྲིང་གཞན་གྲི་ལུས་ཀྲི་ཆ་ཤས་ལས་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ཀང་སྔྩོན་གྩོམས་པའྲི་

དབང་གྲིས་ངར་འཛིན་པ་སྐྱེ་བ་ལྟར།  གཞན་ལུས་ལའང་རང་གྲི་བཞྲིན་

གཅེས་པར་འཛིན་པ་གྩོམས་པར་བས་ན་སྐྱེ་བ་ཞྲིག་འྩོང་ངྩོ་།  །
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བདག་གཞན་མཉམ་བརེའི་སློ་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་བློ་སྦློང་བ། 

དེ་ལྟར་ཕན་ཡྩོན་དང་ཉེས་དམྲིགས་ལེགས་པར་བསམས་པས་ནྲི་སྙྲིང་

ཐག་པ་ནས་དེ་བསྩོམ་པ་ལ་སྤྩོ་ཤུགས་སྐྱེ་ལ་གྩོམས་པར་བས་ན་བསྐྱེད་

ནུས་པར་ཡང་མཐྩོང་བ་དེས།

བདག་གཞན་བརེ་བའྲི་ཚུལ་བསྩོམ་པའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི།  བདག་གཞན་

བརེ་ཞེས་པ་དང་བདག་གཞན་དུ་བ་ཞྲིང་གཞན་བདག་ཏུ་བ།  ཞེས་པ་ནྲི་

གཞན་ལ་ངའྩོ་སྙམ་དུ་དང་དེའྲི་མྲིག་ལ་སྩོགས་པ་ལ་ངའྲི་འྩོ་སྙམ་པའྲི་བྩོ་

སྦྩོང་བ་མྲིན་གྲི།  རང་ལ་གཅེས་པར་འཛིན་པ་དང་གཞན་ཡལ་བར་འདྩོར་

བའྲི་བྩོ་གཉྲིས་གྩོ་ས་བརེས་ཏེ་གཞན་ལ་རང་ལྟར་གཅེས་པར་འཛིན་

ཅྲིང་རང་ལ་གཞན་ལྟར་ཡལ་བར་འདྩོར་བའྲི་བྩོ་བསྐྱེད་པའྩོ།  །དེའྲི་ཕྲིར་

བདག་གྲི་བདེ་བ་དང་གཞན་གྲི་སྡུག་བསྔལ་བརེ་བར་གསུངས་པའང་

བདག་གཅེས་འཛིན་ལ་དགྲར་བལྟས་ནས་བདག་གྲི་བདེ་བ་ལ་ཆེས་ཆེར་

བེད་པ་འགྩོག་ཅྲིང༌།  གཞན་གཅེས་འཛིན་ལ་ཡྩོན་ཏན་དུ་བལྟས་ནས་

གཞན་གྲི་སྡུག་བསྔལ་ཡལ་བར་འདྩོར་བ་བཀག་ནས་དེ་སེལ་བ་ལ་ཆེས་

ཆེར་བེད་པ་སྟེ།  མདྩོར་ན་རང་གྲི་བདེ་བ་ལ་མྲི་བལྟ་བར་གཞན་གྲི་སྡུག་

བསྔལ་བསལ་བའྲི་དྩོན་དུ་འཇུག་པའྩོ།  །

བདག་དང་གཞན་ཞེས་པ་ནྲི་བལྟྩོས་ནས་བཞག་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི།  རང་གྲི་ངྩོ་

བྩོས་གྲུབ་པ་མེད་ལ།  ཡང་གཞན་གྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་བདག་ལ་མྲི་གནྩོད་

པས་དེ་སེལ་བའྲི་དྩོན་དུ་མྲི་འབད་དྩོ་སྙམ་པའྲི་གེགས་བསལ་བ་ནྲི།  དེ་ལྟ་

ན་རྒས་པའྲི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་བར་དྩོགས་ནས་གཞྩོན་པའྲི་ཚེ་ནྩོར་གསྩོག་པ་

མེད་པར་འགྱུར་ཏེ།  རྒས་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་གཞྩོན་པ་ལ་མྲི་གནྩོད་པའྲི་
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ཕྲིར་རྩོ།  །དེ་བཞྲིན་དུ་རྐང་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་ལག་པས་མྲི་སེལ་བར་

འགྱུར་ཏེ་གཞན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །རྒན་གཞྩོན་དང་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྲི་མཚོན་

པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི།  ཉྲི་མ་སྔ་རྲིང་ངམ་སྔ་དྩོ་དང་ཕྲི་དྩོ་སྩོགས་ལའང་སྦར་

རྩོ༑ ༑གལ་ཏེ་རྒན་གཞྩོན་རྒྱུད་གཅྲིག་ཡྲིན་ལ་རྐང་ལག་ཚོགས་པ་གཅྲིག་

ཡྲིན་པས་རང་གཞན་གཉྲིས་དང་མྲི་འདའྩོ་སྙམ་ན།  རྒྱུན་དང་ཚོགས་པ་ནྲི་

སད་ཅྲིག་མང་པྩོ་དང་ཚོགས་པ་ཅན་མང་པྩོ་ལ་བཏགས་པ་ཡྲིན་གྲི་རང་རྐ་

བའྲི་ངྩོ་བྩོ་མེད་ལ།  རང་གྲི་བདག་དང་གཞན་གྲི་བདག་ཀང་ཚོགས་རྒྱུན་དེ་

ལ་འཇྩོག་དགྩོས་པས་བདག་དང་གཞན་ལྟྩོས་ནས་བཞག་པ་ཙམ་མྲིན་པའྲི་

རང་གྲི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པ་མེད་དྩོ།  །འྩོན་ཀང་ཐྩོག་མ་མེད་པ་ནས་གཅེས་འཛིན་

གྩོམས་པའྲི་དབང་གྲིས་རང་གྲི་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་ལ་མྲི་བཟྩོད་པ་ཡྲིན་པས་

གཞན་ལའང་གཅེས་འཛིན་གྩོམས་ན་དེའྲི་སྡུག་བསྔལ་ལའང་མྲི་བཟྩོད་པ་

སྐྱེ་བ་ཡྲིན་ནྩོ།  །

དེ་ལྟར་བདག་གཞན་བརེ་བའྲི་གེགས་བསལ་ནས་བསྩོམ་པའྲི་ཚུལ་དངྩོས་ནྲི།   

བདག་ལ་ཆགས་པའྲི་དབང་གྲིས་རང་གཅེས་པར་བཟུང་བ་འདྲིས་

འཁྩོར་བ་ཐྩོག་མེད་ནས་ད་བར་དུ་མྲི་འདྩོད་པ་སྣ་ཚོགས་བསྐྱེད་ལ།  

རང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞྲིག་བེད་པར་འདྩོད་ཀང་རང་གྲི་དྩོན་གཙོ་

བྩོར་བཟུང་སྟེ་ཐབས་མ་ཡྲིན་པ་ལ་ཞུགས་པས་བསལ་པ་བགྲང་ལས་

འདས་པ་སྩོང་ཡང་རང་དང་གཞན་གྲི་དྩོན་གང་ཡང་མ་གྲུབ།  མ་གྲུབ་

པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་མནར་བར་གྱུར།  རང་

དྩོན་གྲི་བསམ་པ་དེ་གཞན་ལ་སྩོས་ནས་ཞུགས་ན་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་སྔ་བར་

སངས་རྒྱས་ནས་རང་གཞན་གྲི་དྩོན་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་
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བདག་གཞན་མཉམ་བརེའི་སློ་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་བློ་སྦློང་བ། 

འགྱུར་བ་གདྩོན་མྲི་ཟ་བ་ལ་དེ་ལྟར་མ་བས་པས་དཀའ་ལ་དྩོན་མེད་པས་

དུས་འདས་སྩོ།  །

ད་ནྲི་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བས་ལ་དགྲའྲི་མཆྩོག་བདག་གཅེས་པར་འཛིན་

པ་འདྲི་དན་པ་དང་ཤེས་བཞྲིན་བསྟེན་ནས་འབད་པ་དུ་མས་མ་སྐྱེས་པ་

མྲི་བསྐྱེད་པ་དང་། སྐྱེས་པ་རྒྱུན་མཐུད་དུ་མྲི་གཞུག་གྩོ་སྙམ་པའྲི་ངེས་པ་

བརན་པར་བས་ནས་ལན་དུ་མར་རང་གཅེས་འཛིན་འགྩོག་པར་བེད་

པའྩོ།  །

དེ་བཞྲིན་དུ་གཞན་ལ་གཅེས་པར་འཛིན་པའྲི་ཕན་ཡྩོན་ཡང་ཡང་བསམས་

ནས་སྙྲིང་ཐག་པའྲི་སྤྩོ་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་གཞན་ཡལ་བར་འདྩོར་བའྲི་བྩོ་མ་

སྐྱེས་པ་མྲི་བསྐྱེད་པ་དང་སྐྱེས་པ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་མྲི་གཞུག་ཅྲིང༌།  གཞན་

ལ་ཕངས་པ་དང་སྡུག་པ་དང་ཡྲིད་དུ་འྩོང་བ་ཅྲི་སྐྱེའྲི་སྩོ་ནས་སྔར་རང་ལ་

གཅེས་པར་འཛིན་པ་བཞྲིན་གཞན་ལ་གཅེས་པར་འཛིན་པའྲི་བྩོ་བསྐྱེད་

པར་བའྩོ།  །དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་གཅེས་པར་འཛིན་པ་སྐྱེ་བའྲི་རྒྱུར་ནྲི་དེའྲི་

དྲིན་དན་པའམ་དེས་རང་ལ་ཕན་འདྩོགས་པར་མཐྩོང་བ་དགྩོས་ལ།  དེ་

ཡང་ས་བྩོན་གྲུང་པྩོ་བཏབ་པ་ལས་སྟྩོན་ཐྩོག་མང་ཞྲིང་བཟང་བ་འབྱུང་བར་

མཐྩོང་ན་ཞྲིང་ས་གཤྲིན་པྩོ་ལ་གཅེས་སྤས་སུ་འཛིན་པ་སྐྱེ་བ་ལྟར།  སེམས་

ཅན་གྲི་ཞྲིང་ལས་ཀང་སྦྲིན་པ་ལ་སྩོགས་པའྲི་ས་བྩོན་བཏབ་པ་ལས་གནས་

སབས་དང་མཐར་ཐུག་གྲི་བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་ལ་ངེས་པ་རེད་

ན་གཅེས་པར་འཛིན་པ་སྐྱེ་བས་དེ་དག་བསམ་པར་བའྩོ།  །

ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའྲི་ར་བ་ཚུགས་མྲི་ཚུགས་དང་ཐེག་ཆེན་པྩོའྲི་གསེབ་ཏུ་
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བཅྩོས་མ་མྲིན་པར་ཚུད་མྲི་ཚུད་ཐམས་ཅད་འདྲི་ལ་ཐུག་འདུག་པས་དུས་

ཐམས་ཅད་དུ་འདྲི་ལ་བྩོ་སྐྱེད་ཅྲི་བྱུང་བལྟས་ལ་སྐྱེས་ན་ནྲི་ལེགས།  མ་སྐྱེས་

ནའང་དེ་ལྟར་མྲི་བསྡད་པར་དེ་ལྟ་བུ་སྟྩོན་པའྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་ལ་

རག་ཏུ་བརེན།  དེ་ལྟར་བྩོ་སྦྩོང་བའྲི་གྲྩོགས་དང་རག་ཏུ་འགྲྩོགས།  དེ་ལྟ་བུ་

སྟྩོན་པའྲི་གསུང་རབ་དང་དགྩོངས་འགྲེལ་ལ་བལྟ།  དེའྲི་རྒྱུར་ཚོགས་གསྩོག  

དེའྲི་གེགས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་སྦྩོང༌།  རང་ཡང་དེ་ལྟར་དུ་བྩོ་སྦངས་ན་ས་བྩོན་ཚང་

བར་ཐེབས་ངེས་པས་ལས་དྩོན་མྲི་ཆུང་ཞྲིང་དགའ་བར་རྲིགས་ཏེ།  ཇྩོ་བྩོ་

ཆེན་པྩོས།  །ཐེག་ཆེན་ཆྩོས་སྩོར་འཇུག་འདྩོད་པས།  །མུན་སེལ་གདུང་བ་ཞྲི་

བེད་པ།  །ཉྲི་ཟ་ལྟ་བུའྲི་བང་ཆུབ་སེམས།  །བསལ་པར་འབད་པས་སྐྱེ་ཡང་

རུང༌།  །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འབད་པར་བའྩོ།  །
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བདག་གཞན་མཉམ་བརེའི་སློ་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་བློ་སྦློང་བ། 

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

སྔ་རིང་།   སྔ་རྲེས།

ཞིང་ས་གཤིན་པློ།   སློ་ནམ་བ་ཡུལ་གི་ས་ཞིང་ལྲེགས་པློ།

ས་བློན་གྲུང་པློ།   ས་བློན་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ།

སྲེམས་ཅན་མགུ་བ།   སྲེམས་ཅན་དགའ་བའི་དློན།

བརྙྲེས་པ།   ཐློབ་པའི་དློན།

གཅིག་ཏུ་གཞློལ་བ།   མཐའ་གཅིག་ཏུ་འབད་པ་བས་པའི་དློན།

གསུང་སྒྲློས།   གསུང་རྒྱུན།

[ཁ]  སློབ་ཁྲིད་དང་མཉམ་དུ་བསློམ་དགློས།
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� འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་པའི་སློབ་ཚན། �

སློབ་ཚན་དང་པློ།

ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  བཞི་པ། 

ཐེག་པ་ཆེན་པློ་ལས་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་སློར། 

ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་ལ་ནང་གསེས་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་དང༌།  གསང་

སྔགས་རྩོ་རེ་ཐེག་པ་གཉྲིས་ཡྩོད་པའྲི་དང་པྩོ་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པའྲི་ལམ་ལའང༌།  

ཐེག་དམན་གྲི་ལམ་བཞྲིན་དུ།  ཚོགས་ལམ་སྩོགས་ལྔ་ཡྩོད་ཅྲིང༌།  དེ་ཡང་

སྡུག་བསྔལ་གྲིས་མནར་ཅྲིང་བདེ་བས་ཕྩོངས་པའྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པའྲི་ཁུར་མཐའ་དག་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་འཁེར་བའྲི་བམས་པ་

དང༌།  སྙྲིང་རེས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གྩོ་འཕང་དྩོན་གཉེར་

གྲི་བསམ་པ་བཅྩོས་མྲིན་སྐྱེས་པ་ན།  བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་སས་

བདག་ཉྲིད་ཆེན་པྩོ་ཞེས་ལྷ་མྲིར་བཅས་པའྲི་འཇྲིག་རེན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཕག་
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  བཞི་པ། 

བ་བའྲི་འྩོས་སུ་གྱུར་ཅྲིང་ཐེག་ཆེན་གྲི་ཚོགས་ལམ་ཐྩོབ།  སེམས་བསྐྱེད་

མ་ཐག་ནས་སྡྲིག་ལྟུང་ཤྲིན་ཏུ་མང་བ་འདག་པ་དང༌།  ཚོགས་རབས་ཆེན་

མྱུར་དུ་སྡུད་པ་ལ་སྩོགས་པའྲི་ཡྩོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་མངའ་ཞྲིང༌།  ཚོགས་

ལམ་ཆེན་པྩོའྲི་དུས་བསམ་གཏན་གྲི་དངྩོས་གཞྲི་ལ་བརེན་ནས་མངྩོན་ཤེས་

བསྒྲུབས་པའྲི་སྩོ་ནས་ཕྩོགས་བཅུའྲི་ཞྲིང་ཁམས་སུ་བྩོན་ཏེ་སངས་རྒྱས་མང་

པྩོ་ལ་བསྙེན་བཀུར་མཛད་ཅྲིང༌།  ཆྩོས་རྒྱུན་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་འཐྩོབ་པའྲི་

མཐུ་ལ་བརེན་ནས།  སངས་རྒྱས་དེ་དག་ལས་ཟབ་རྒྱས་ཀྲི་གདམས་ངག་

མཐའ་ཡས་པ་ཐྩོས་པའྲི་དྩོན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་སྩོགས་འབྱུང༌།  དེ་ནས་ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་བདེན་པས་སྟྩོང་པའྲི་སྟྩོང་ཉྲིད་ལ་དྩོན་སྤྲིའྲི་ཚུལ་གྲིས་དམྲིགས་

པའྲི་ཞྲི་ལྷག་ཟུང་དུ་འབེལ་བའྲི་སྦྩོར་ལམ་ཐྩོབ་ཅྲིང༌།  སྦྩོར་ལམ་ལ།  དྩོད།  
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རེ་མྩོ།  བཟྩོད་པ།  ཆྩོས་མཆྩོག་བཞྲི་ཡྩོད།  དེ་དག་སྩོ་སྩོའྲི་སབས་བདེན་

འཛིན་གྲི་གཉྲིས་སྣང་རགས་པ་རྣམས་ཇེ་ཕར་སྩོང་བས་སྟྩོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དྩོན་

སྤྲིར་གསལ་སྣང་ཁད་པར་ཅན་རྲིམ་བཞྲིན་འབྱུང་བའྲི་མཐུས་གཟུང་བ་དང་

འཛིན་པའྲི་བདེན་ཞེན་གྲི་རྩོག་པ་ཉམས་སད་པར་བེད་པ་དང༌།  ཉྲིན་མྩོར་

ཐབས་ཤེས་ཀྲི་ཉམས་ལེན་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་དབང་གྲིས་མཚན་མྩོ་རྲི་ལམ་དུའང་

ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རྲི་ལམ་ལྟར་རང་བཞྲིན་མེད་པར་བལྟ་བ་དང༌།  ཐེག་པ་

དམན་པའྲི་ཡྲིད་བེད་གཏན་ནས་མྲི་བསྐྱེད་པ་དང༌།  སེམས་ཅན་རྣམས་

ལ་ཆྩོས་སྟྩོན་པའྲི་སེམས་སྐྱེ་བ་སྩོགས་དང༌།  འབྱུང་བཞྲིའྲི་གནྩོད་པ་དང༌།  

ནད་གདྩོན་སྩོགས་གནྩོད་འཚེའྲི་རྲིགས་ཞྲི་བར་བེད་ནུས་པའྲི་བདེན་ཚིག་

གྲུབ་པ་ལ་སྩོགས་པ་རེ་སྦྩོར་ཐྩོབ་པའྲི་རགས་རྣམས་དང༌།  བང་སེམས་དབང་

རྣྩོན་སྦྩོར་ལམ་གྲི་སབས་སུ་རྫྩོགས་པའྲི་བང་ཆུབ་ལས་ཕྲིར་མྲི་ལྡྩོག་པའྲི་

རགས་ཐྩོབ་པ་རྣམས་ལ་ངྩོ་མཚར་བའྲི་ཡྩོན་ཏན་བརྩོད་ཀྲིས་མྲི་ལང་བ་ཡྩོད།  

དེ་ནས་སྟྩོང་ཉྲིད་མངྩོན་སུམ་དུ་གཟྲིགས་པའྲི་ཐེག་ཆེན་མཐྩོང་ལམ་བར་

ཆད་མེད་ལམ་གྲིས་ཁམས་གསུམ་གྲི་ཉྩོན་སྒྲིབ་ཀུན་བརགས་བརྒྱ་དང་བཅུ་

གཉྲིས་དང༌།  ཤེས་སྒྲིབ་ཀུན་བརགས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྲི་ས་བྩོན་ཅྲིག་ཅར་

དུ་སྩོང་བར་བེད་ལ།  དེ་འདའྲི་མཐྩོང་ལམ་ཐྩོབ་པའྲི་ཚེ་ལས་ཉྩོན་གྲི་གཞན་

དབང་དུ་གྱུར་པའྲི་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆྲིའྲི་སྡུག་བསྔལ་སྩོགས་སངས་པ་དང༌།  ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་བར་འགྲྩོ་བ་ཞེས་བ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཐྩོབ་པས་དུག་

དང་མཚོན་དང༌།  མེ་ལ་སྩོགས་པ་ཉམ་ང་བའྲི་རྐེན་ཅྲི་འད་དང་འཕད་ཀང་

བདེ་བ་ཁྩོ་ན་མ་གཏྩོགས་སྡུག་བསྔལ་གཏན་ནས་མྲི་འབྱུང༌།  དེ་ནས་སྩོམ་

ལམ་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་ས་དང་པྩོ་ནས་ས་བཅུ་པའྲི་བར་གྲིས་སྩོམ་སང་ཉྩོན་
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  བཞི་པ། 

མྩོངས་བཅུ་དྲུག་དང༌།  སྩོམ་སང་ཤེས་སྒྲིབ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྲི་ས་བྩོན་ཆེ་

རྲིམ་ནས་རྲིམ་གྲིས་སྩོང་བར་བེད་པ་ལྟ་བུ་སང་བ་མྲི་མཐུན་ཕྩོགས་འཇྩོམས་

པའྲི་ཡྩོན་ཏན་གྩོང་འཕེལ་དུ་སྩོང་བ་རེད།

ས་བཅུ་ནྲི།  ས་དང་པྩོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ།  གཉྲིས་པ་དྲི་མ་མེད་པ།  གསུམ་

པ་འྩོད་བེད་པ།  བཞྲི་པ་འྩོད་འཕྩོ་བ།  ལྔ་པ་སྦང་དཀའ་བ།  དྲུག་པ་མངྩོན་

དུ་གྱུར་པ།  བདུན་པ་རྲིང་དུ་སྩོང་བ།  བརྒྱད་པ་མྲི་གཡྩོ་བ།  དགུ་པ་

ལེགས་པའྲི་བྩོ་གྲྩོས།  བཅུ་པ་ཆྩོས་ཀྲི་སྤྲིན་རྣམས་ཡྲིན།

ས་བཅུ་སྩོ་སྩོའྲི་གནས་སབས་སུ་བསལ་པ་མང་པྩོར་སངས་རྒྱས་བེ་བ་

ཁག་ཁྲིག་འབུམ་ཕག་དུ་མ་ལ་ལྷག་བསམ་རྒྱ་ཆེན་པྩོའྲི་སྩོ་ནས་བསྙེན་

བཀུར་བེད་ཅྲིང་དམ་པའྲི་ཆྩོས་འཛིན་པ་དང༌།  བསྡུ་བའྲི་དངྩོས་པྩོ་བཞྲིས་

སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པ་སྲིན་པར་བེད་པ་སྩོགས་ས་སྩོ་སྩོའྲི་ཡྩོངས་སྦྩོང་

དང་རགས་ཀྲི་ཁད་པར་ལ་སྩོགས་ཡྩོན་ཏན་རྣམས་བསམ་བརྩོད་ཀྲི་ཡུལ་

ལས་འདས་པ་མངའ་ཞྲིང༌།  དེ་འདའྲི་ས་བཅུ་རྲིམ་གྲིས་བགྲྩོད་དེ་མཐར་

ས་བཅུ་པའྲི་མཇུག་ཐྩོགས་སུ་རྒྱུན་མཐའྲི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྲིས་ཤེས་

སྒྲིབ་ཕ་མྩོའྲི་རྒྱུན་བཅད་དེ།  ཡྩོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གྩོ་

འཕང་དེ་འཐྩོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན།

ཐེག་པ་ཆེན་པློ་གསང་སྔགས་ཀི་སློར། 

གཉྲིས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་གསང་སྔགས་རྩོ་རེ་ཐེག་པ་ནྲི།  ཨཱཙཱརྱ་ཀ་མ་ལ་

ཤྲི་ལས་མཛད་པའྲི་ཏྲྲིཤྲི་ལ་དྲི་པ་ལས།
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ནང་ཆོས།

དྩོན་གཅྲིག་ན་ཡང་མ་རྩོངས་དང༌།  །

ཐབས་མང་དཀའ་བ་མེད་པ་དང༌།  །

དབང་པྩོ་རྣྩོན་པྩོའྲི་དབང་བས་པས།  །

སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་ཁད་པར་འཕགས།  །

ཞེས་ཕ་རྩོལ་དུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་ལས་ཆེས་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྲིན།  འྩོན་

ཀང་ཐེག་པ་འདྲི་དང་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ཐྩོབ་བ་མཐར་ཐུག་འབས་

བུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གྩོ་འཕང་ལ་བཟང་ངན་དང་མཆྩོག་དམན་གྲི་ཁད་པར་

གང་ཡང་མེད་ཅྲིང༌།  ཐེག་པ་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ཁད་པར་ནྲི།  འབས་བུ་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་གྩོ་འཕང་འཐྩོབ་བེད་ཀྲི་རྒྱུའྲི་ཆ་ནས་ཁད་པར་འབེད་དགྩོས།  དེ་

ཡང་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་དེ་ལ་ཆྩོས་སྐུ་དང་གཟུགས་སྐུ་གཉྲིས་ཡྩོད་

པ་ལྟར།  དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་ལ་ཡང་གཉྲིས་ཡྩོད་དགྩོས་

པས།  བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་སྟྩོང་ཉྲིད་རྩོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དེ་

ཆྩོས་སྐུའྲི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་དང་གཟུགས་སྐུའྲི་ལྷན་ཅྲིག་བེད་རྐེན་

ཡྲིན་པ་མདྩོ་སྔགས་གཉྲིས་ཀ་ལ་འད་བ་ཡྲིན།  གཟུགས་སྐུའྲི་ཐུན་མྩོང་

མ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ཐབས་ཡྩོད་པ་ནྲི།  གསང་སྔགས་རྩོ་རེ་ཐེག་པ་

དང༌།  དེ་མེད་ཅྲིང་སེམས་བསྐྱེད་དང་ཕྲིན་དྲུག་སྩོགས་ཀྲི་ཐབས་ཙམ་ཡྩོད་

པ་ནྲི།  ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཐེག་པ་ཡྲིན།  དེའྲི་གནད་ཀྲིས་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པའྲི་ལམ་

ལ་བརེན་ནས་ཚེ་རབས་མང་པྩོ་བརྒྱུད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གྩོ་འཕང་འཐྩོབ་

པ་མ་གཏྩོགས།  ཚེ་གཅྲིག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གྩོ་འཕང་འཐྩོབ་མྲི་ནུས་ཤྲིང༌།  

གསང་སྔགས་ཀྲི་ལམ་ལ་བརེན་ནས་དབང་པྩོ་རབ་ཀྲིས་ཚེ་གཅྲིག་དང༌།  མྲི་

ལྩོ་འགའ་ཞྲིག་ལའང་འཚང་རྒྱ་བ་ཡྩོད་པས་གསང་སྔགས་ཀྲི་མྱུར་ཁད་ཤྲིན་

ཏུ་ཆེ།  གསང་སྔགས་རྩོ་རེ་ཐེག་པའྲི་ཁད་ཆྩོས་གཟུགས་སྐུའྲི་ཐུན་མྩོང་མ་
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  བཞི་པ། 

ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་དེ་གང་ཡྲིན་སྙམ་ན།  འབས་བུ་གཟུགས་ཀྲི་སྐུའྲི་གནས་ལུས་

སྩོགས་དང་རྣམ་པ་འད་བའྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྩོར་སྩོམ་པའྲི་ཐབས་བ་ན་མེད་པ་

ནྲི་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་ལ་མེད་པའྲི་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ཐབས་ཡྲིན།  གསང་སྔགས་དེ་

ལའང༌།  རྩོ་རེ་གུར་གྲི་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ལས།

དམན་པ་རྣམས་ལ་བ་བའྲི་རྒྱུད།  །

བ་མེད་རྣལ་འབྩོར་དེ་ལྟག་ལའྩོ།  །

རྣལ་འབྩོར་མཆྩོག་ནྲི་སེམས་ཅན་མཆྩོག  །

རྣལ་འབྩོར་བ་མེད་དེ་ལྟག་ལའྩོ།  །

ཞེས་གདུལ་བའྲི་དབང་པྩོའྲི་རྲིམ་པ་དང་བསྟུན་པའྲི་ར་བའྲི་རྒྱུད་སྡེ་བཞྲི་

དང༌།  དེ་རེ་རེ་ལའང་ནང་གསེས་ཀྲི་དབེ་བ་མང་པྩོ་དང༌།  དེ་དག་གྲི་

ལམ་གྲི་ངྩོ་བྩོ་མྲི་འད་བ།  རྣམ་གྲངས་མྲི་འད་བ།  རྒྱུད་སྡེ་ནས་གསུངས་

ཚུལ་མྲི་འད་བ།  ལམ་ལ་མྱུར་བུལ་མྲི་འད་བ་སྩོགས་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འད་བ་

ཡྩོད་ཀང༌།  དེ་དག་གྲི་གནད་ཕ་ཞྲིང་ཞྲིབ་པ་ནྲི་རྩོ་རེ་ཐེག་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁྩོར་དུ་ཞུགས་ཤྲིང་དབང་གྲིས་རྒྱུད་སྲིན་པའྲི་སྣྩོད་ལྡན་གྲི་གདུལ་བ་

ལ་གསང་བས་བསྟན་པར་འྩོས་པ་ལས།  གང་བྱུང་ཁྩོམ་བསྒག་ཏུ་བ་བར་

མྲི་རུང་ལ།  སབས་སུ་མ་བབ་པས་འདྲིར་མ་སྨྲས་ཤྲིང༌།  མདྩོར་ན་གསང་

སྔགས་སྤྲིའྲི་ཉམས་ལེན་གྲི་སྡྩོམ་ལྟ་བུ་ནྲི།  ལམ་ཐུན་མྩོང་བ་ངེས་འབྱུང་

དང༌།  བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ལ་མྩོང་བ་ཐྩོན་པའམ།  དེ་ལྟ་བུ་མྲིན་ཡང་མྩོང་

བ་སྣེ་ཟྲིན་ཙམ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའྲི་གང་ཟག་གྲིས།  ཐྩོག་མར་མཚན་ལྡན་

གྲི་བ་མའྲི་དྲུང་ནས་རྒྱུད་སྡེ་གང་ཡང་རུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་དུ་དབང་

ནྩོད་དེ།  དམ་ཚིག་དང་སྡྩོམ་པ་ཚུལ་བཞྲིན་བསྲུང་བ་གཞྲིར་བཟུང་བའྲི་
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ནང་ཆོས།

ཐྩོག་ནས་སྣང་ཕྩོགས་ལྷའྲི་འཁྩོར་ལྩོ་ལ་རེ་གཅྲིག་ཏུ་དམྲིགས་ནས་འབས་

བུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཟུགས་སྐུ་བསྒྲུབས་ཤྲིང༌།  ནང་གྲི་རླུང་དང་ར་ཁམས་

སྩོགས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་ཐབས་མཁས་ལ་བརེན་ནས་སེམས་སྤྩོས་

བལ་འྩོད་གསལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོའྲི་དབྲིངས་སུ་ཞུགས་པའྲི་རྣལ་འབྩོར་ལ་

གཞྩོལ་བས་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་ཀྲི་སྐུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་

ཡྲིན།  །
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  བཞི་པ། 

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

སྲེམས་བསྐྲེད།    གཞན་དློན་དུ་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ལ་དམིགས་པའི་འདུན་

པ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་བྱུང་ཞིང་།  ཐྲེག་ཆྲེན་ལམ་གི་འཇུག་སློར་གྱུར་པའི་ལམ་

གི་རིགས་སུ་གནས་པའི་ཐྲེག་ཆྲེན་གཙོ་བློའི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་རིག་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་

ཟྲེར།

ཆློས་རྒྱུན་གི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན།    རང་གི་བདག་རྐྲེན་བསམ་གཏན་གི་དངློས་གཞི་

ལ་བརྲེན་ནས་བྱུང་ཞིང༌།  སྔར་བཟུང་ཟིན་པའི་ཚིག་དློན་རྣམས་མི་བརྲེད་པའི་

མཁྱྲེན་པ་ཞིག་སྲེ།  ཚོགས་ལམ་ཆྲེན་པློའི་གནས་སྐབས་སུ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ།  །

ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲྲེལ།   ཕི་རློལ་གི་ཡུལ་ལ་སྲེམས་གཡྲེང་བ་ཞི་བར་བས་ནས་

བསམ་གཏན་གང་སློམ་པ་དྲེ་ལ་སྲེམས་རྩྲེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་ལ་ཞི་གནས་

དང༌།  དངློས་པློའི་རང་བཞིན་ལྷག་པའི་ཁྱད་པར་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་མིག་གིས་མཐློང་

བ་ལ་ལྷག་མཐློང༌སྲེ།  དྲེ་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྲྲེལ་བ་ལ་ཟྲེར།

བདྲེན་ཞྲེན་གི་རློག་པ།   བདྲེན་གྲུབ་ཏུ་ཞྲེན་པའི་རློག་པ།

མཐློང་ལམ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ།    རང་གི་ངློ་སྐལ་དུ་གྱུར་པའི་སྤང་བ་ཀུན་

བཏགས་ཀྱི་དངློས་གཉྲེན་བས་ཏྲེ།  ལམ་གཞན་གིས་བར་མ་ཆློད་པར་མཉམ་

གཞག་ཐུན་གཅིག་ལ་སྤློང་བའི་ལམ་མློ།  །

སློམ་སྤང༌།   སློམ་ལམ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གི་ངློ་སྐལ་དུ་གྱུར་པའི་སྤང་བ་

ཉློན་མློངས་པ་ལྷན་སྐྲེས་སམ་ཤྲེས་སྒྲིབ་ཕ་བ་རྣམས་སློ།  །

བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་བཞི།    ཆློས་དང་ཟིང་ཟིང་གི་སྦིན་པ་གཏློང་བ་དང༌།  གཏམ་

སན་པར་སྨྲ་བ།  དློན་སྤློད་པའམ་གདུལ་བའི་འདློད་དློན་དང་མཐུན་པར་སྤློད་པ།  

དློན་མཐུན་པའམ་གདུལ་བའི་བ་སྤློད་ལ་བསྟུན་ནས་བསྒྲུབ་པ་བཅས་སློ།  །

རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ།    སློབ་ལམ་གི་རྒྱུན་མཐར་ཐུག་པ་སྲེ།  རང་

དང་རང་གིས་འདྲེན་བར་གྱུར་པའི་རྣམ་གློལ་ལམ་གི་བར་ཆློས་གཞན་གིས་མ་

ཆློད་པས་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་ཞྲེས་བའློ།  །
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ནང་ཆོས།

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

 ཀུན་ནས་བསངས།  བདྲེན་འཛིན།  བང་སྲེམས་དབང་རྣློན།  ལས་ཉློན།  ཉམ་

ང་བ།  གཉིས་སང༌།  ཤྲེས་སྒྲིབ།  ཉློན་སྒྲིབ།  ཕར་ཕིན་ཐྲེག་པ།  གསང་སྔགས་

རློ་རྲེ་ཐྲེག་པ།  འཚང་རྒྱ་བ།  ཁྲློམ་བསྒྲག  སློད་ལྡན།  ཀུན་ནས་བསངས།  ཏིང་

ངྲེ་འཛིན།  བདྲེན་འཛིན།  གཉིས་སང་རགས་པ།  རབ་ཏུ་དགའ་བ།  སློང་ཉིད་

རློགས་པའི་ཤྲེས་རབ།  འཚང་རྒྱ་བ།  བ་བའི་རྒྱུད།  དཀྱིལ་འཁློར།  སྦློར་ལམ།  

དབང་ནློད།  ཕག་རྒྱ་ཆྲེན་པློ།  གནད་དུ་བསྣུན།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] སྦློར་ལམ་ལ་ནང་གསྲེས་གང་དག་ཡློད་དམ།

2] རྩྲེ་སྦློར་ཐློབ་སྐབས་རགས་ཅི་ཞིག་འབྱུང་ངམ།

3] ས་བཅུ་ནི་གང་དག་ཡིན།

4] དབང་པློ་རབ་རྣམས་ལམ་གང་ལ་བརྲེན་ནས་ཚེ་གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱའམ།

5] གསང་སྔགས་རློ་རྲེ་ཐྲེག་པ་ལ་ཞུགས་ན་སློད་ལྡན་གི་གང་ཟག་གང་འད་ཞིག་

དགློས་སམ།

6] མཐློང་ལམ་ཐློབ་ཚེ་འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ངམ།

7] འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གང་དག་ཡློད་དམ།  དྲེ་ལྟར་ཡློང་བའི་རྒྱུ་གང་

ཡིན།

8] ཕར་ཕིན་ཐྲེག་པ་དང་གསང་སྔགས་རློ་རྲེ་ཐྲེག་པ་གཉིས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་

བུ་ལ་ཁྱད་པར་ཨྲེ་ཡློད།  ཁྱད་པར་གཞན་གང་ཡློད།

9] ཐྲེག་པ་གཉིས་ཀྱི་ལམ་གི་མྱུར་ཁྱད་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  ལྔ་པ། 

སློབ་ཚན་གསུམ་པ།

ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  ལྔ་པ། 

འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་བཞི་དང་ཡློན་ཏན་འཕིན་ལས་ཀི་སློར། 

དེ་ལྟར་གྩོང་དུ་བཤད་པའྲི་མདྩོ་སྔགས་ཀྲི་ལམ་དེ་རྣམས་ལ་བརེན་

ནས་ཐྩོབ་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་དེ་ལ་ཡང༌།  ཨཱརྱ་མེ་ཏྲྲིས་མཛད་པའྲི་

ཨབྲིསམཡཨཱལངཀར་ལས།

ངྩོ་བྩོ་ཉྲིད་ལྩོངས་རྫྩོགས་བཅས་དང༌།  །

དེ་བཞྲིན་གཞན་པ་སྤྲུལ་པ་ནྲི།  །

ཆྩོས་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ།  །

རྣམ་པ་བཞྲིར་ནྲི་ཡང་དག་བརྩོད།  །  ཅེས་བཞྲི་ཡྩོད་དེ།

ངྩོ་བྩོ་ཉྲིད་སྐུ།  ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་སྐུ།  ལྩོངས་སྐུ།  སྤྲུལ་སྐུ་དང་བཞྲི་ཡྩོད།

དང་པྩོ།  ངྩོ་བྩོ་ཉྲིད་སྐུ་ནྲི།  ས་བཅུའྲི་རྒྱུན་གྲི་ཐ་མ་སྩོམ་ལམ་རྩོ་

རེ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་ཤེས་སྒྲིབ་ཟད་པར་སྩོང་ཞྲིང༌།  དེ་འདའྲི་

བར་ཆད་མེད་ལམ་དེས་དངས་པའྲི་རྣམ་གྲྩོལ་ལམ་ཐྩོབ་པ་ན།  སྒྲིབ་

གཉྲིས་གྩོ་བུར་བའྲི་དྲི་མ་མཐའ་དག་སངས་པའྲི་སངས་པ་ངྩོ་བྩོ་ཉྲིད་སྐུ་
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འཐྩོབ་པ་ནྲི་གྩོ་བུར་རྣམ་དག་གྲི་ཆ་དང༌།  སྔར་ཐ་མལ་པའྲི་གནས་སབས་

སུ་རང་བཞྲིན་གནས་རྲིགས་སུ་འཇྩོག་པའྲི་སེམས་ཀྲི་སྟེང་གྲི་བདེན་

སྟྩོང་དེ་ཉྲིད་གནས་འགྱུར་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐུགས་རྣམ་

མཁེན་གྲི་སྟེང་གྲི་སྟྩོང་པ་ཉྲིད་དུ་སྩོང་བ་དེ་ནྲི་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་གྲི་

ཆ་སྟེ་དེ་འདའྲི་དག་པ་གཉྲིས་ལྡན་གྲི་ཆྩོས་སྐུ་ནྲི་ངྩོ་བྩོ་ཉྲིད་སྐུ་ཡྲིན།  དེ་

ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གྩོ་འཕང་འཐྩོབ་པའྲི་དུས་འབའ་ཞྲིག་ལ་འབྱུང་ཡང་མྲི་

རག་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌།  རྒྱུ་རྐེན་གྲིས་འདུས་མ་བས་པ་དང༌།  རང་བཞྲིན་

གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པ་རག་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན།

གཉྲིས་པ།  ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་སྐུ་ནྲི།  ཤེས་བ་ཇྲི་ལྟ་བ་དང་ཇྲི་སྙེད་པའྲི་ཆྩོས་

མཐའ་དག་རང་ཉྲིད་ཀྲི་མདུན་ན་ཡྩོད་པ་ལྟར་མངྩོན་སུམ་དུ་གཟྲིགས་པའྲི་

ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡྲིན།  དེ་ལའང་ལྡྩོག་ཆས་དབེ་ན།  བང་ཕྩོགས་སྩོ་

བདུན་གྲི་སྡེ་ཚན་ནས་རྣམ་མཁེན་གྲི་བར་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྡེ་ཚན་ཉེར་

གཅྲིག་ཡྩོད་ཚུལ་སྩོགས་འྩོག་ཏུ་ཐུགས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་འཆད་པའྲི་སབས་སུ་

གསལ་ཞྲིང་དེ་འདའྲི་ངྩོ་བྩོ་ཉྲིད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་སྐུ་ནྲི།  སངས་རྒྱས་ནང་

ཕན་ཚུན་ཁྩོ་ནའྲི་མངྩོན་སུམ་གྲི་སྤྩོད་ཡུལ་ཙམ་ཞྲིག་ཡྲིན།

གསུམ་པ།  ལྩོངས་སྤྩོད་རྫྩོགས་པའྲི་སྐུ་ནྲི།  སླྩོབ་པ་ལམ་གྲི་གནས་

སབས་སུ་ཞྲིང་དག་སྦྩོར་བ་སྩོམ་པའྲི་སྟྩོབས་ཀྲིས་འགྲུབ་པའྲི་གནས་ཁད་

པར་ཅན་འྩོག་མྲིན་སྟུག་པྩོ་བཀྩོད་པའྲི་ཞྲིང་དུ་ཐྩོག་མར་གང་གྲི་ངྩོ་བྩོར་

སངས་རྒྱས་པའྲི་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྲི་གཟུགས་སྐུ་སྟེ་མཆྩོག་གྲི་སྤྲུལ་སྐུའྲི་སྤྲུལ་

གཞྲི་དེ་ལ་ཟེར།  དེ་འདའྲི་ངེས་པ་ལྔ་ནྲི།  གནས་ངེས་པ་འྩོག་མྲིན་སྟུག་པྩོ་
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  ལྔ་པ། 

བཀྩོད་པའྲི་ཞྲིང་ཁྩོ་ནར་བཞུགས་པ།  སྐུ་ངེས་པ་མཚན་བཟང་པྩོ་སུམ་ཅུ་

ར་གཉྲིས་དང༌།  དཔེ་བད་བཟང་པྩོ་བརྒྱད་ཅུ་གསལ་ལ་རྫྩོགས་པས་སྤས་པ།  

འཁྩོར་ངེས་པ་བང་སེམས་འཕགས་པ་ཤ་སྟག་གྲིས་བསྩོར་བ་མ་གཏྩོགས་སྩོ་

སྐྱེ་རྣམས་དང༌།  ཉན་རང་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་མཇལ་བར་མྲི་ནུས་པ།  

ཆྩོས་ངེས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའྲི་ཆྩོས་འབའ་ཞྲིག་ལས་ཐེག་དམན་གྲི་ཆྩོས་མྲི་

གསུངས་པ།  དུས་ངེས་པ་འཁྩོར་བ་ཇྲི་སྲིད་མ་སྟྩོང་གྲི་བར་དུ་སྐྱེ་འཆྲིའྲི་

རྣམ་པ་མྲི་སྟྩོན་པར་བཞུགས་པ་སྟེ།  ངེས་པ་ལྔ་ཚང་བའྲི་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ།  

བདེན་པ་མངྩོན་སུམ་དུ་མཐྩོང་བའྲི་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའྲི་སྤྩོད་ཡུལ་དུ་

གྱུར་པ་ཞྲིག་ལ་ལྩོངས་སྐུ་ཟེར།

བཞྲི་པ་སྤྲུལ་སྐུ་ནྲི།
 
གདུལ་བ་སྩོ་སྐྱེ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་མཇལ་བར་

ནུས་ཤྲིང་ངེས་པ་ལྔ་དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་གཟུགས་སྐུ་ཞྲིག་ཡྲིན།  དེ་ལའང་

མཆྩོག་གྲི་སྤྲུལ་སྐུ།  བཟྩོ་བྩོ་སྤྲུལ་སྐུ།  སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་གསུམ།  མཆྩོག་

གྲི་སྤྲུལ་སྐུ་ནྲི་ལྩོངས་སྐུས་སྤྲུལ་གཞྲིར་བས་ནས་འཛམ་བུའྲི་གྲིང་ལ་སྩོགས་

པའྲི་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་སྣ་ཚོགས་པར་མཛད་པ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་སྩོ་ནས་

གདུལ་བའྲི་དྩོན་མཛད་པའྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པ་ཞྲིག་ལ་

ངྩོས་འཛིན་དགྩོས།  དཔེར་མཚོན་ན་སྟྩོན་པ་ཤཀ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ཡྲིན།

མཛད་པ་བཅུ་གཉྲིས་ནྲི།  སྟྩོན་པ་ཤཀ་ཐུབ་པར་མཚོན་ན།  དགའ་ལྡན་

གནས་ནས་འཕྩོ་བའྲི་མཛད་པ།  ཡུམ་གྲི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པའྲི་མཛད་པ།  

ལུམྲི་ནཱྲིའྲི་ཚལ་དུ་སྐུ་བལྟམས་པའྲི་མཛད་པ།  བཟྩོའྲི་གནས་ལ་མཁས་

ཤྲིང་གཞྩོན་ནུའྲི་རྩོལ་རེད་ཀྲི་མཛད་པ།  བཙུན་མྩོའྲི་འཁྩོར་དང་བཅས་
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ཏེ་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་བའྲི་མཛད་པ།  གྲྩོང་ཁེར་གྲི་སྩོ་བཞྲིར་ཕེབས་ནས་

ཐུགས་སྐྱྩོ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྲི་མཛད་པ།  ཆུ་བྩོ་ནཻརཛྙནར་ལྩོ་

དྲུག་ཏུ་དཀའ་བ་སྤད་པའྲི་མཛད་པ།  བང་ཆུབ་ཤྲིང་དྲུང་དུ་གཤེགས་ཤྲིང་

བཞུགས་པའྲི་མཛད་པ།  བདུད་ཀྲི་སྡེ་མཐའ་དག་བཅྩོམ་པའྲི་མཛད་པ།  

ས་ག་ཟ་བའྲི་ཡར་ཚེས་བཅྩོ་ལྔར་མངྩོན་པར་རྫྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའྲི་

མཛད་པ།  ཆུ་སྟྩོད་ཟ་བའྲི་ཚེས་བཞྲིར་བདེན་བཞྲིའྲི་ཆྩོས་འཁྩོར་བསྩོར་

བའྲི་མཛད་པ།  གྲྩོང་ཁེར་རྩྭ་མཆྩོག་གྲྩོང་དུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་མཛད་

པ་སྟེ།  མཛད་པ་བཅུ་གཉྲིས་པྩོ་དེ་རྣམས་ཀང་གདུལ་བ་ཐ་མལ་པ་རྣམས་

ཀྲི་སྣང་ངྩོར་འགའ་ཞྲིག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་མཛད་པ་དང༌།  འགའ་

ཞྲིག་སངས་རྒྱས་ཀྲི་མཛད་པ་ལྟ་བུར་བསྟན་པ་ཡང༌།  སངས་རྒྱས་རྣམས་

གདུལ་བ་འདུལ་བའྲི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་དེ་འདའྲི་ཚུལ་བསྟན་པ་ཙམ་

མ་གཏྩོགས།  དྩོན་ལ་དགའ་ལྡན་གྲི་གནས་ནས་འཕྩོ་བའྲི་མཛད་པ་ནས་

བཟུང་མཛད་པ་བཅུ་གཉྲིས་མཐའ་དག་སངས་རྒྱས་ཀྲི་མཛད་པ་ཤ་སྟག་

ཡྲིན།

བཟྩོ་བྩོ་སྤྲུལ་སྐུ་ནྲི།  སྟྩོན་པ་ཤཀ་ཐུབ་པས་དྲི་ཟའྲི་རྒྱལ་པྩོ་རབ་དགའ་

གདུལ་བའྲི་ཕྲིར་དུ།  པྲི་ཝང་མཁན་གྲི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུ།  སྐྱེ་བ་

སྤྲུལ་སྐུ་ནྲི།  དགའ་ལྡན་དུ་ལྷའྲི་བུ་དམ་པ་ཏྩོག་དཀར་པྩོ་ལྟ་བུ་ཡྲིན།  སྐུ་

བཞྲིའྲི་ནང་ནས་ངྩོ་བྩོ་ཉྲིད་སྐུ་དང༌།  ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་སྐུ་གཉྲིས་གདུལ་བ་

རྣམས་ཀྲིས་མཐྩོང་བར་མྲི་ནུས་ཤྲིང༌།  ལྩོངས་སྐུ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་སྟེ་གཟུགས་

སྐུ་རྣམ་པ་གཉྲིས་པྩོ་ཅྲི་རྲིགས་གདུལ་བ་ལ་དངྩོས་སུ་སྣང་བའྲི་སྩོ་ནས་

འགྲྩོ་བའྲི་དྩོན་རབས་པྩོ་ཆེ་མཛད་པ་ཡྲིན།  སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུའྲི་རྣམ་གྲངས་
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  ལྔ་པ། 

དབེ་ཚུལ་ལ་གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་སྐུ་བཞྲིར་དབེ་བ་དང༌།  ཡང་སྐུ་བཞྲི་

དེ་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཉྲིད་སྐུ་དང༌།  ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་སྐུ་གཉྲིས་ཆྩོས་སྐུ་ཞེས་གཅྲིག་ཏུ་

བསྡུས་ནས་ཆྩོས་ལྩོངས་སྤྲུལ་གསུམ་གྲི་སྐུ་གསུམ་དུ་བེད་པ་དང༌།  ཡང་

ལྩོངས་སྐུ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་གཉྲིས་ཀང་གཟུགས་སྐུ་ཞེས་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་ནས།  

ཆྩོས་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་གཉྲིས་སུ་བེད་པ་སྩོགས་ཀང་ཡྩོད།  དེ་ལྟ་བུའྲི་འབས་

བུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་ལ་དབེ་སྩོ་མང་ཡང༌།  སྐུ་གསུང་ཐུགས་འཕྲིན་

ལས་བཞྲིའྲི་སྩོ་ནས་བཤད་ན།



60

ནང་ཆོས།

སྐུའྲི་ཡྩོན་ཏན་མཚན་དང་དཔེ་བད་ནྲི།  ཕག་ཞབས་ཀྲི་མཐྲིལ་དུ་གསེར་

གྲི་འཁྩོར་ལྩོ་རྒྱ་འབུར་གྲི་རྲི་མྩོ་བཞྲིན་ཆེས་གསལ་བར་བཀྲ་བ་ལ་སྩོགས་

པ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པྩོའྲི་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉྲིས་དང༌།  ཕག་ཞབས་ཀྲི་སེན་

མྩོ་རྣམས་ཟངས་ཀྲི་མདྩོག་ལྟར་དམར་མདངས་ཆགས་པ་དང༌།  མདྩོག་

སྣུམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་དཔེ་བད་བཟང་པྩོ་བརྒྱད་ཅུའྲི་རྒྱན་གྲིས་ཡྩོངས་སུ་

སྤས་པའྲི་མཛེས་སྐུ་མཐྩོང་བ་ཙམ་གྲིས་ཐར་པའྲི་ས་བྩོན་ཁད་པར་ཅན་

བསྐྲུན་ནུས་པ།  མཚན་དཔེ་རང་གྲི་ངྩོ་བྩོའང་རང་རེའྲི་ཟག་ཕུང་ལྟ་བུ་

མྲིན་པར་ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་མཚན་དཔེ་རེ་རེ་

དང༌།  དབུ་སའྲི་ཉག་མ་རེ་རེས་ཀང་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མངྩོན་སུམ་དུ་

གཟྲིགས་པ།  མཐའ་ཀླས་པའྲི་ཕྩོགས་བཅུའྲི་ཞྲིང་ཁམས་རྣམས་སུ་འགའ་

ཞྲིག་ཏུ་སྐུ་བལྟམས་པ་དང༌།  འགའ་ཞྲིག་ཏུ་ཆྩོས་འཁྩོར་བསྩོར་པའྲི་ཚུལ་

དང༌།  ཁ་ཅྲིག་ཏུ་བང་སེམས་ཀྲི་སྤྩོད་པ་ལ་སླྩོབ་པའྲི་ཚུལ།  ཁ་ཅྲིག་ཏུ་མ་

ངན་ལས་འདས་ཚུལ་སྟྩོན་པ་སྩོགས་སྐུའྲི་བཀྩོད་པ་སྣ་ཚོགས་མྲིག་འཕྲུལ་

བཞྲིན་དུས་ཅྲིག་ཅར་བསྟན་ནས་གང་ལ་གང་འདུལ་གྲི་མཛད་པའྲི་སྩོ་

ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལམ་བཟང་པྩོ་ལ་འགྩོད་པ་དང༌།  སྐུའྲི་བ་སྤུའྲི་

ཁུང་བུ་གཅྲིག་ཏུ་དུས་གསུམ་གྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་ཞྲིང་གྲི་

བཀྩོད་པ་དང༌།  སླྩོབ་ལམ་གྲི་སྤྩོད་པ་མཐའ་དག་གསལ་བར་སྟྩོན་ནུས་པ་

སྩོགས་སྐུའྲི་ཡྩོན་ཏན་དང༌།

གསུང་གྲི་ཡྩོན་ཏན་ནྲི།  གཞན་གྲི་ཁམས་དང་མྩོས་པ་དང་འཚམས་པར་

སྩོ་སྩོའྲི་རྒྱུད་ལ་དགེ་ར་བསྐྱེད་ཅྲིང་འཕེལ་བར་བེད་པས་གསུང་མཉེན་

པ་དང༌།  ཐྩོས་པ་ཙམ་གྲིས་ཉན་པ་པྩོའྲི་ཡྲིད་བདེ་བར་བེད་པས་གསུང་
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  ལྔ་པ། 

འཇམ་པ་དང༌།  བདེན་པ་གཉྲིས་དང་རེན་འབེལ་སྩོགས་དྩོན་བཟང་པྩོ་

སྟྩོན་པས་ཡྲིད་དུ་འྩོང་བ་དང༌།  ཚིག་འབྲུ་བཟང་བས་ཡྲིད་དུ་འཐད་པ་ལ་

སྩོགས་པ་གསུང་དབངས་ཀྲི་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་ར་བཞྲིའྲི་ཡྩོན་ཏན་རྣམས་

གསུང་གྲི་ཆ་ཤས་གཅྲིག་ཙམ་ལའང་ཡྩོངས་སུ་རྫྩོགས་པར་ཚང་བ་དང༌།  

ཁད་པར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་གསུང་གཅྲིག་ཕྱུང་ནའང་དེར་འདུས་

པའྲི་ལྷ་ཀླུ་མྲི་དང་བྩོལ་སྩོང་སྩོགས་འགྲྩོ་བ་སྩོ་སྩོའྲི་སད་དུ་གྩོ་ཞྲིང་རང་

རང་གྲི་ཐེ་ཚོམ་སེལ་བར་མཛད་པ་སྩོགས་གསུང་གྲི་ཡྩོན་ཏན་ཡྲིན།

ཐུགས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་ལ་ཐུགས་མཁེན་པའྲི་ཡྩོན་ཏན་ནྲི།  ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་སྡེ་

ཚན་ཉེར་གཅྲིག་ཡྩོད་པ་ལས།  ཉན་རང་དང་ཐུན་མྩོང་བའྲི་སྡེ་ཚན་རྣམས་

བཞག་ནས།  སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐུན་མྩོང་མྲིན་པའྲི་ཡྩོན་ཏན་ལ།  གནས་དང་

གནས་མ་ཡྲིན་པ་མཁེན་པ་དང༌།  ལས་དང་རྣམ་པར་སྲིན་པ་མཁེན་པ་དང༌།  

བསམ་གཏན་དང་རྣམ་ཐར་སྩོགས་མཁེན་པ་དང༌།  དབང་པྩོ་མཆྩོག་དང་

མཆྩོག་མ་ཡྲིན་པ་མཁེན་པ་དང༌།  མྩོས་པ་སྣ་ཚོགས་མཁེན་པ་དང༌།  ཁམས་

བཅྩོ་བརྒྱད་ཀྲི་རབ་དབེ་སྩོགས་མཁེན་པ་དང༌།  སྲིད་ཞྲི་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲྩོ་

བའྲི་ལམ་མཁེན་པ་དང༌།  སྔྩོན་གནས་དན་པ་མཁེན་པ་དང༌།  འཆྲི་འཕྩོ་

དང་སྐྱེ་བ་མཁེན་པ།  ཟག་པ་དང་ཟད་པ་མཁེན་པ་སྟེ་སྟྩོབས་བཅུའྲི་ཡྩོན་

ཏན།

གཞན་ཡང་རང་དྩོན་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་མངྩོན་སུམ་དུ་མཁེན་པའྲི་རྩོགས་

པ་ཕུན་ཚོགས་ཐྩོབ་པར་དམ་བཅའ་བ་དང༌།  སྒྲིབ་པ་མ་ལུས་པ་ཟད་པའྲི་

སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཐྩོབ་པར་དམ་བཅའ་བ་དང༌།  གཞན་དྩོན་ཆགས་
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ནང་ཆོས།

སྩོགས་ཐར་པའྲི་བར་ཆད་ཡྲིན་པར་དམ་བཅའ་བ་དང༌།  བདེན་བཞྲིའྲི་

གནས་ལུགས་རྩོགས་པའྲི་ལམ་ཐར་ལམ་ཡྲིན་པར་དམ་བཅའ་བ་ལ་ཆྩོས་

མཐུན་གྲི་རྒྩོལ་བ་སུས་ཀང་བརྫྲི་བ་མེད་པའྲི་མྲི་འཇྲིགས་པ་བཞྲི་དང༌།

ཆྩོས་སྟྩོན་པ་ན་འཁྩོར་རྣམས་གུས་པས་ཉན་པ་ལ་ཆགས་པ་དང༌།  མྲི་གུས་

པ་ལ་ཁྩོ་བ་དང༌།  དེ་གཉྲིས་འདེས་མར་གནས་པ་ལ་ཆགས་སྡང་གཉྲིས་ཀ་

ཟད་པར་སངས་པའྲི་དན་པ་ཉེར་གཞག་གསུམ་དང༌།

སྩོ་གསུམ་གྲི་སྐྱྩོན་གཞན་གྲིས་ཤེས་དྩོགས་ནས་བཅབ་པར་བའྩོ་སྙམ་པའྲི་

དགྩོངས་པ་མྲི་མངའ་བའྲི་བསྲུང་བ་མེད་པ་གསུམ་དང༌།  གཞན་དྩོན་དུ་

སྐུ་དང་གསུང་གྲི་འཕྲིན་ལས་འཇུག་པ་ལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་དན་པ་ཉེ་

བར་གནས་པས་བསྙེལ་བ་མྲི་མངའ་བའྲི་ཆྩོས་ཉྲིད་དང༌།  ཉྩོན་མྩོངས་པ་

དང་ཤེས་བའྲི་སྒྲིབ་པའྲི་བག་ཆགས་ཡང་དག་པར་བཅྩོམ་པ་དང༌།  སུ་ནྲི་

གདུལ་བར་བ་སྙམ་དུ་སྐྱེ་བྩོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉྲིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་རྒྱུན་

མྲི་ཆད་པར་ཕན་བདེ་བསྒྲུབ་པར་དགྩོངས་པའྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོ་དང༌།

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཁད་ཆྩོས་ཉན་རང་སྩོགས་གཞན་དང་མ་འདེས་པའྲི་ཡྩོན་

ཏན་ནྲི།  གྲྩོང་དང་གྲྩོང་ཁེར།  འབྩོག་དགྩོན་པ་སྩོགས་སུ་གཤེགས་པའྲི་ཚེ་

ཆྩོམ་རྐུན་དང་སྟག་ལ་སྩོགས་པས་འཇྲིགས་པ་ལྟ་བུའྲི་འཁྲུལ་བ་མྲི་མངའ་

བ་དང༌།  ལམ་ནྩོར་བས་སྒ་མཐྩོན་པྩོར་འདྩོན་པ་དང་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་

གྲིས་གད་མྩོ་དགྩོད་པ་ལྟ་བུ་ཅ་ཅྩོ་མྲི་མངའ་བ་དང༌།  བརེད་ནས་བ་བ་ཤྩོར་

བ་དང་བ་བའྲི་དུས་ལས་ཡྩོལ་བ་ལྟ་བུ་དན་པ་ཉམས་པ་མྲི་མངའ་བ་དང༌།  

སྙྩོམས་པར་ཞུགས་རུང་མ་ཞུགས་རུང་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་སྟྩོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  ལྔ་པ། 

དྩོན་ལ་ཐུགས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་མྲི་མངའ་བ་དང༌།  འཁྩོར་བ་ལ་མྲི་

མཐུན་པ་དང་མང་འདས་ལ་ཞྲི་བར་ངྩོ་བྩོ་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྲི་ཐ་

དད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་འདུ་ཤེས་མྲི་མངའ་བ་དང༌།  སེམས་ཅན་འདུལ་བའྲི་དུས་

ལ་སྩོགས་པ་སྩོ་སྩོར་མ་བརགས་པར་དེའྲི་དྩོན་ཡལ་བར་འདྩོར་བའྲི་བཏང་

སྙྩོམས་མྲི་མངའ་བ་སྟེ་སྤྩོད་པས་བསྡུས་པ་དྲུག་དང༌།  བམས་པ་དང་སྙྲིང་རེ་

དང༌།  སེམས་ཅན་གྲི་དྩོན་མཛད་པ་སྩོགས་ལ་རྒྱུན་མྲི་ཆད་པར་འདུན་པ་

འབྱུང་བ་དང༌།  སེམས་ཅན་གཅྲིག་གྲི་ཕྲིར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་གངྒཱའྲི་

ཀླུང་གྲི་བེ་མ་སྙེད་འདས་པའྲི་གནས་སུ་གཤེགས་པར་སྤྩོ་བའྲི་བརྩོན་འགྲུས་

དང༌།  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་སྤྩོད་པ་དང་དེ་འདུལ་བའྲི་

ཐབས་ལ་སྩོགས་པ་དུས་རག་ཏུ་མྲི་བརེད་པའྲི་དན་པ་དང༌།  ཆྩོས་རྣམས་ཀྲི་

དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལ་མཉམ་པར་འཇྩོག་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང༌།  གདུལ་བའྲི་

ཉྩོན་མྩོངས་ཀྲི་སྤྩོད་པའྲི་གཉེན་པྩོར་ཆྩོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་སྟྩོང་ཇྲི་ལྟར་

འྩོས་པར་སྟྩོན་པ་མཁེན་པའྲི་ཤེས་རབ་དང༌།  སྒྲིབ་པ་མཐའ་དག་ཟད་པར་

སངས་པའྲི་རྣམ་གྲྩོལ་ལས་ཉམས་པ་མྲི་མངའ་བ་སྟེ་རྩོགས་པས་བསྡུས་པ་

དྲུག་དང༌།  འྩོད་འགེད་པ་དང་སྤྩོད་ལམ་བཞྲི་སྩོགས་སྐུའྲི་འཕྲིན་ལས་དང༌།  

སེམས་ཅན་གྲི་མྩོས་པ་དང་འཚམས་པར་སྟྩོན་པའྲི་གསུང་གྲི་འཕྲིན་ལས་

དང༌།  བམས་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པྩོ་དང་ལྡན་པའྲི་ཐུགས་ཀྲི་འཕྲིན་ལས་ཏེ་འཕྲིན་

ལས་ཀྲིས་བསྡུས་པ་གསུམ་དང༌།  འདས་མ་འྩོངས་ད་ལྟ་བྱུང་བའྲི་ཤེས་བ་

ཐམས་ཅད་ཆགས་ཐྩོགས་མེད་པར་མངྩོན་སུམ་དུ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་

བསྡུས་པ་གསུམ་བཅས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆྩོས་མ་འདེས་པ་བཅྩོ་བརྒྱད་དང༌།  

ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་མངྩོན་སུམ་དུ་
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ནང་ཆོས།

གཟྲིགས་པའྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་སྩོགས་པ་བ་ན་མེད་པའྲི་ཡྩོན་

ཏན་ངྩོ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བ་མཐའ་ཡས་པ་མངའ།

བརེ་བའྲི་ཡྩོན་ཏན་ནྲི།  སྔྩོན་སླྩོབ་པ་ལམ་གྲི་གནས་སབས་སུ་སྙྲིང་རེ་ཆེན་

པྩོ་ཡང་ཡང་གྩོམས་པ་དེ་ཉྲིད་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་དབང་གྲིས་སེམས་ཅན་སྡུག་

བསྔལ་གྲིས་མནར་བ་ལ་སྙྲིང་རེ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མྲི་སྐྱེ་བའྲི་གནས་མེད།  དེ་

ཡང་སྡུག་བསྔལ་གྲི་བེ་བག་དུ་མས་མནར་བའྲི་སེམས་ཅན་ནམ་མཁའྲི་

མཐའ་དང་མཉམ་པ་དུས་རྒྱུན་དུ་ཡྩོད་ཅྲིང༌།  དེ་ཉྲིད་མྲི་མཁེན་པའྲི་སབས་

ཀང་མྲི་སྲིད་པས་དེ་དག་ལ་དམྲིགས་པའྲི་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པྩོ་ཡང་དུས་རག་ཏུ་

རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འབྱུང་ལ།  དེ་ལ་བརེན་ནས་འགྲྩོ་བའྲི་དྩོན་རྒྱུན་ཆད་

མེད་པ་དེའང་འབྱུང་བ་ཡྲིན།

འཕྲིན་ལས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་ལ་གཉྲིས་ལས།  ལྷུན་གྲིས་གྲུབ་པ་ནྲི།  མཚན་

དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གཟུགས་སྐུ་སྤྩོད་ལམ་བཞྲི་དང་ཆྩོ་

འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་པས་རྩོལ་པ་ལ་འབད་རྩོལ་གྲི་རྩོག་པ་མེད་ཀང༌།  སལ་ལྡན་

རྣམས་ཀྲིས་དེ་མཐྩོང་བ་ལ་བརེན་ནས་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅྲིང་ཕྲིན་

དྲུག་སྩོགས་བསྒྲུབས་པས་གཏན་བདེའྲི་གྩོ་འཕང་འཐྩོབ་པར་འགྱུར་བ་ནྲི་

སྐུའྲི་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་ཚུལ་དང༌།  སངས་རྒྱས་ལ་འདྲི་བསྟན་

པར་བའྩོ་སྙམ་པའྲི་རྩོག་པ་མེད་ཀང་གདུལ་བའྲི་མྩོས་པ་དང་འཚམས་པའྲི་

ཆྩོས་ཀྲི་སྩོ་མཐའ་ཡས་པ་སྟྩོན་པ་ནྲི་གསུང་གྲི་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲིས་གྲུབ་

པའྲི་ཚུལ་དང༌།  རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲི་བརེ་བ་ཆེན་པྩོའྲི་ཐུགས་རེ་ལས་ཀུན་

སླྩོང་གྲི་རྣམ་རྩོག་མེད་པར་འགྲྩོ་བའྲི་མངྩོན་མཐྩོ་དང་ངེས་ལེགས་སྒྲུབ་བེད་
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  ལྔ་པ། 

དམ་པའྲི་ཆྩོས་ཀྲི་གྲུ་ཆར་འབེབས་པ་ནྲི་ཐུགས་ཀྲི་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲིས་

གྲུབ་ཚུལ་ཡྲིན།

འཇྲིག་རེན་ཕལ་པ་རྣམས་ནྲི་སྩོ་གསུམ་གྲི་འབད་རྩོལ་མེད་པར་བ་བ་བེད་

པ་གཏན་ནས་མྲི་སྲིད་ལ།  ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཆྩོས་སྟྩོན་པ་སྩོགས་ཀྲི་ཀུན་

སླྩོང་གྲི་རྩོལ་བ་རགས་པ་ཞྲི་བས་རང་ཤུགས་ཀྲིས་གཞན་དྩོན་འབྱུང་བ་

ཡྩོད་ཀང༌།  དེ་དུས་ལུས་ངག་གྲི་ལས་ཀུན་ནས་སླྩོང་བའྲི་རྩོག་པ་ཕ་མྩོ་མ་

སངས།

གཞན་དྩོན་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པའྲི་འགལ་རྐེན་ཕ་བ་ནྲི།  ཤེས་སྒྲིབ་

ཕྩོགས་ཀྲི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ཚན་ཟག་པ་མེད་པའྲི་ལས་ཞེས་

པ་ལུས་ངག་གྲི་ལས་འདུ་བེད་པའྲི་ཀུན་སླྩོང་གྲི་རྩོག་པ་ཕ་མྩོ་དེ་ཡྲིན་པས།  

དེ་ཉྲིད་ནམ་སངས་པ་ན་གཞན་དྩོན་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བ་

ཡྲིན།

འཕྲིན་ལས་རྒྱུན་མྲི་ཆད་པ་ནྲི།  སྔར་ལམ་གྲི་དུས་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའྲི་ས་བཅུ་པྩོ་རྲིམ་པ་ལྟར་བགྲྩོད་དེ་ཚོགས་གཉྲིས་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་

ཡྩོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་སྐྱེ་བ་དང༌།  གནས་པ་དང༌།  གྩོང་ནས་

གྩོང་དུ་འཕེལ་བའྲི་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་

གྲིས་འཕྲིན་ལས་རྒྱུན་མྲི་ཆད་པ་དང༌།  དེར་མ་ཟད་སེམས་ཅན་གྲི་ཁམས་

རྣམས་རང་བཞྲིན་ལ་དྲི་མས་མ་བསླད་པའྲི་བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་སྙྲིང་

པྩོ་ལ་སྒྲིབ་བེད་ཉྩོན་མྩོངས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའྲི་གྩོ་བུར་གྲི་དྲི་མ་

རྣམས་འཇྩོམས་པའྲི་རྐེན་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོས་དུས་ཀུན་ཏུ་དགྩོངས་ནས་
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ནང་ཆོས།

དེའྲི་ཐབས་སྟྩོན་པས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མྲི་ཆད་པ་

དེ་བྱུང་བ་ཡྲིན།  དེ་དག་ནྲི་གཞྲི་བདེན་པ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་བཞག་ངེས་པར་

བས་ནས་ཐུབ་པའྲི་བཀའ་སྡེ་སྣྩོད་གསུམ་གྲི་བརྩོད་བ་ལམ་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་

ཉམས་ལེན་བསླབ་པ་གསུམ་ལ་བརེན་ནས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྲི་ལམ་བགྲྩོད་

ཚུལ་དང༌།  འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་བཞྲི་འཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པའྲི་

གནད་དྩོན་མདྩོར་བསྡུས་ཤྲིག་བཀྩོད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌།  ཞྲིབ་ཅྲིང་རྒྱས་པ་ནྲི་

འདྲིར་ཡྲི་གེའྲི་ལམ་དུ་འགྩོད་པར་མྲི་ལང་བས་མ་བཀྩོད།
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  ལྔ་པ། 

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

རྣམ་གློལ་ལམ།    རང་རྒྱུ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གི་མཇུག་ཐློགས་སུ་བྱུང་ཞིང༌།  

རང་འདྲེན་བྲེད་ཀྱི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་གི་རང་གི་ངློ་སྐལ་གི་སྤང་བ་ལས་གསར་

དུ་རྣམ་པར་གློལ་བའི་ལམ་ལ་ཟྲེར།

རྣམ་མཁྱྲེན།   སངས་རྒྱས་ཁློ་ན་ལ་མངའ་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་

པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ།  ཆློས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་མངློན་སུམ་དུ་མཁྱྲེན་

པའི་མཐར་ཐུག་གི་མཁྱྲེན་པ་དྲེ་རྣམ་མཁྱྲེན་གི་མཚན་ཉིད།

ཀུན་མཁྱྲེན།   ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་སྲེ།  སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་གི་རྣམ་

གངས།

བཅབ་པ།   གསང་བའམ་སྦས་པའི་དློན།

བསྲེལ་བ།   བརྲེད་པའི་དློན།

བག་ཆགས།   ཤྲེས་པས་རང་ཡུལ་འཛིན་རྲེས་སུ་ཤྲེས་པ་ཁློ་རང་འགགས་

ཀྱང་སྲེམས་སྲེང་དུ་རང་ཡུལ་དན་པའི་དན་ཤྲེས་སྐྲེད་པའི་ནུས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་

དྲེ་ལ་བག་ཆགས་ཟྲེར།

མང་འདས།   ཉློན་མློངས་སྤངས་པའི་སྤང་བ།  དྲེ་ལ་དབྲེ་ན།  ལྷག་བཅས་

དང་ལྷག་མྲེད་མང་འདས་གཉིས་སློ།  །

བམས་པ།   རང་གི་བུ་ལ་བམས་པ་ལྟར་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདྲེ་བ་

དང་ལྡན་འདློད་ཀྱི་བསམ་པ་ནི་བམས་པ།

སིང་རྲེ།   རང་གི་བུ་ལ་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་ན་མི་བཟློད་པ་བཞིན་དུ་

སྲེམས་ཅན་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྲེམས་མི་བཟློད་པར་དྲེ་ལས་བྲལ་འདློད་

ཀྱི་བསམ་པ་ནི་སིང་རྲེ་ཡིན།

ཤྲེས་རབ།   རང་སློབས་ཀྱིས་ལྲེགས་ཉྲེས་རྣམ་པར་འབྲེད་པའི་སྲེམས་

བྱུང་།

འབྲློག་དགློན་པ།    གློང་ལས་འདློམ་ལྔ་བརྒྱས་ཐག་རིང་བ་ལ་དགློན་པ་དང་།  
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ནང་ཆོས།

དྲེ་ལས་ཀྱང་ཐག་རིང་བའི་ས་ལ་འབྲློག་དགློན་པ་ཟྲེར།  

ཆློམ་རྐུན།   མཐུ་ཡིས་བཅློམ་པའི་ཇག་པ་དང་འཇབ་བུས་རྐུ་བའི་རྐུན་མའི་

བསྡུས་མིང༌།

མངློན་མཐློ།   ལྷ་དང་བཅས་པའི་བདྲེ་འགློའི་ཕུན་ཚོགས་དགྲེ་ལྲེགས།  ལྷ་

མིའི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་བདྲེ་བ་དང་བཏང་སློམས་ཅི་རིགས་ལ་ཟྲེར།

ངྲེས་ལྲེགས།   གཏན་དུ་བདྲེ་བ་སྲེ།  ཐར་པ་དང༌།  ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པའི་

གློ་འཕང༌།

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག  

 གྲུ་ཆར་འབྲེབས་པ།  མཉམ་པར་འཇློག་པ།  ཟག་པ་མྲེད་པའི་ལས།  ལློངས་

སྤློད་རློགས་སྐུ།  ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ།  ཡྲེ་ཤྲེས་ཆློས་སྐུ།  རློ་རྲེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན།  

བསབ་པ་གསུམ།  སྤྲུལ་སྐུ།  འཕིན་ལས་རྒྱུན་མི་ཆད་པ།  བཀའ་སྲེ་སློད་

གསུམ།  སློབ་པ་ལམ་གི་གནས་སྐབས།  ཆློས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སློང༌།  བཏང་

སློམས།  དཔྲེ་བད་བཟང་པློ།  འློག་མིན་སྟུག་པློ་བཀློད་པའི་ཞིང༌།  ཉན་རང་

འཕགས་པ།  ཐྲེག་ཆྲེན་འཕགས་པ།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] ཡྲེ་ཤྲེས་ཆློས་སྐུ་ཡི་དློན་ཕིས།

2] ངྲེས་པ་ལྔ་གངས་འདྲེན་གིས།

3] གདུལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མཇལ་བ་དང་མི་མཇལ་བའི་སྐུ་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

4] སྤྲུལ་སྐུའི་དབྲེ་བ་ཅི་ཡློད་དཔྲེ་མཚོན་དང་བཅས་ཏྲེ་ཕིས།

5] སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་འཕིན་ལས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་གསུམ་གང་དག་ཡིན།

6] འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་འཐློབ་པ་ལ་བསབ་པ་སློབ་གཉྲེར་ཇི་ལྟར་བ་དགློས་

པ་སིང་བསྡུས་ཤིག་ཕིས།

7] སྐུ་བཞི་གང་དང་གང་ཡིན་པ་ཕིས།

8] སློབས་བཅུ་སློ་སློར་ངློས་འཛིན་གིས།
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  ལྔ་པ། 

9] མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་སློ་སློར་ཕིས།

10] ངྲེས་པ་ལྔ་པློ་དྲེ་སྐུ་བཞིའི་ནང་ཚན་གང་ལ་ཚང་མིན་གསལ་བར་ཕིས།
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ནང་ཆོས།

སློབ་ཚན་བཞི་པ།

ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  དྲུག་པ། 

བློད་དུ་ཡློད་པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆློས་ལུགས་ཁག་གི་གནས་ཚུལ་

སློར། 

ང་ཚོ་བྩོད་ལྩོངས་སུ་སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ཆྩོས་ཀྲི་སྩོལ་

བཟང་འཛིན་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་ཁག་ཚོའྲི་སྩོར་མདྩོར་བསྡུས་བརྩོད་ན།  བྩོད་

ལྩོངས་ཆྩོལ་ཁ་གསུམ་གྲི་ཁྩོན་ལ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྲི་ཆྩོས་ཀྲིས་མ་ཁབ་

པ་མེད་ཅྲིང༌།  བསྟན་པ་ཉྲི་མ་ཤར་བ་བཞྲིན་དུ་དར་ཡྩོད་པ་ཡྲིན།  དེ་ལ་ཡང་

དུས་ཚོད་སྔ་ཕྲིའྲི་ཁད་པར་གྲིས་བསྟན་པ་སྔ་དར་དང༌།  ཕྲི་དར་ཞེས་མྲིང་

གྲི་ཐ་སྙད་གཉྲིས་བྱུང་བ་རེད།  དེ་ཡང་བྩོད་ཀྲི་རྒྱལ་རབས་སྩོ་གསུམ་པ་ཆྩོས་

རྒྱལ་སྩོང་བཙན་སམ་པྩོས་དགུང་ལྩོ་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང༌།  ལྷ་

ས་དང་ཁ་འབྲུག་གྲི་གཙུག་ལག་ཁང་སྩོགས་མཐའ་འདུལ།  ཡང་འདུལ།  

རུ་གནྩོན་གྲི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མ་བརྲིགས།  རང་གྲི་བྩོན་པྩོ་ཐྩོན་མྲི་སམ་

བྩོ་ཊ་རྒྱ་གར་དུ་བཏང་ནས་སྒ་དང་ཡྲི་གེ་བསླབས།  རྒྱ་གར་གྲི་ཡྲི་གེ་ལ་

དཔེ་བས་ནས་བྩོད་ཀྲི་ཡྲི་གེའྲི་གཟུགས་དང༌།  བར་སྤྩོད་པའྲི་བསྟན་བཅྩོས་

བརྒྱད་བརམས།  རྒྱ་གར་ནས་སླྩོབ་དཔྩོན་ཀུ་མཱར་དང༌།  བམ་ཟེ་ཤང་ཀ་
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  དྲུག་པ། 

ར༑  བལ་པྩོའྲི་སླྩོབ་དཔྩོན་ཤྲི་ལ་མཉྫུ་སྩོགས་གདན་དངས་ནས་སངས་རྒྱས་

ཀྲི་གསུང་རབ་མདྩོ་དང༌།  རྒྱུད་ཀྲི་ཆ་ལག་མང་རབ་བསྒྱུར་ཅྲིང་བསྟན་པའྲི་

སྩོལ་བཏྩོད།  ཆྩོས་ཀྲི་འཆད་ཉན་མངྩོན་མཚན་ཆེན་པྩོས་རྒྱ་ཆེར་བེད་པ་མ་

བྱུང་ཡང༌།  རྒྱལ་པྩོ་རང་གྲིས་སལ་ལྡན་མང་པྩོ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོའྲི་ཆྩོས་

སྩོར་གཙོ་གྱུར་གྲི་གདམས་པ་གནང༌།

དེ་ནས་རྒྱལ་རབས་སྩོ་བདུན་པ་ཁྲི་སྩོང་ལྡེའུ་བཙན་བྩོན་ཏེ་དམ་པའྲི་ཆྩོས་

དར་བར་མཛད་པའྲི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྲིས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྩོགས་ཟ་ཧྩོར་གྲི་

མཁན་པྩོ་ཤནྟྲི་རཀྲི་ཏ་དང༌།  སླྩོབ་དཔྩོན་ཆེན་པྩོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་སྤན་

དངས།  མཁན་སླྩོབ་དེ་དག་དང༌།  སླྩོབ་དཔྩོན་བྲི་མ་ལ་མྲི་ཏྲ།  ཤནྟྲིརྦྷ།  དྷར་

ཀྲིརྲི།  སངས་རྒྱས་གསང་བ།  ཀ་མ་ལ་ཤྲི་ལ།  བྲི་བུད་ྔསྲིདྷ་སྩོགས་རྒྱ་གར་

གྲི་པཎ་ཆེན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་རྣམས་དང༌།  བྩོད་ཀྲི་ལྩོ་ཙཱ་བ་བ་ཻརྩོ་

ཙ་ན་དང༌།  གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་ར།  ས་བ་དཔལ་བརེགས།  ཅྩོག་རྩོ་ཀླུའྲི་

རྒྱལ་མཚན།  ཞང་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་འདུལ་བ།  མདྩོ་སྡེ།  

མངྩོན་པའྲི་སྩོར་གྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་མདྩོ་དང་རྒྱུད་སྡེ་སྣ་ཚོགས་དང༌།  

དེ་དག་གྲི་དགྩོངས་འགྲེལ་གྲི་བསྟན་བཅྩོས་གཙོ་ཆེ་བ་རྣམས་བསྒྱུར་ཅྲིང་

བཤད་སྒྲུབ་ཀྲི་སྡེ་ཆེན་པྩོ་བཙུགས།

རྒྱལ་རབས་བཞྲི་བཅུ་ཞེ་གཅྲིག་པ་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྲིས་རབ་བྱུང་རེ་རེ་ལ་

འབངས་མྲི་ཁྲིམ་བདུན་བདུན་ཕུལ་བ་དང༌།  གཙུག་ལག་ཁང་སྟྩོང་ར་

བཞེངས་ཤྲིང༌།  དབུ་ས་ལ་དར་ཡུག་གཉྲིས་བཏགས་པའྲི་སྣེ་མྩོར་བ་མཆྩོད་

སྡེ་གཉྲིས་བཞུགས་སུ་གསྩོལ་ནས་མཆྩོད་ཅྲིང་བཀུར་བ་སྩོགས་རྒྱལ་བསྟན་
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ནང་ཆོས།

རྲིན་པྩོ་ཆེ་བཀུར་བའྲི་མཛད་པ་མཐའ་ཡས།  རྒྱ་གར་གྲི་མཁན་པྩོ་ཨཱ་ཙཱརྱ་

ཛིན་མྲི་ཏྲ།  སུ་རེནྡྲ་བྩོ་དྷྲི།  ཤྲི་ལེནྡྲ་པྩོ་དྷྲི།  ད་ན་ཤྲི་ལ་སྩོགས་པཎྲི་ཏ་མང་

པྩོ་སྤན་དངས།  བྩོད་ཀྲི་མཁན་པྩོ་རཏྣ་རཀྲི་ཏ་དང༌།  དྷར་ཏཱ་ཤྲི་ལ།  ལྩོ་ཙཱ་

བ་ཛྙཱ་ན་སེ་ན།  ཛ་ཡ་རཀྲི་ཏ་ལ་སྩོགས་པས་སྔྩོན་རྒྱལ་རབས་གྩོང་མའྲི་དུས་

ལྩོ་པཎ་རྣམས་ཀྲིས་ཆྩོས་བསྒྱུར་བའྲི་ཚེ་བྩོད་སད་ལ་མ་གྲགས་པའྲི་མྲིང་

བསྒྱུར་དུ་མ་བཏུབ་པ་དང༌།  གྩོ་དཀའ་བ་རྣམས་བསལ་ནས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་

གྲི་གཞུང་དང་མཐུན་པར་བསྒྱུར་བཅྩོས་གྲིས།  ཞེས་རྒྱལ་པྩོའྲི་བཀས་བཅད་

ལྟར་ཡུམ་རྒྱས་པ་ལ་འགྱུར་བཅྩོས་ནས་དུམ་བུ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་མཛད།  དེས་

མཚོན་སྔར་བསྒྱུར་བའྲི་གསུང་རབ་ཕལ་ཆེར་སད་གསར་བཅད་ཀྲིས་གཏན་

ལ་ཕབ་པ་སྩོགས་བྩོད་གངས་ཅན་གྲི་ལྩོངས་སུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྲི་

བསྟན་པ་རྲིན་པྩོ་ཆེ་གྩོང་ནས་གྩོང་འཕེལ་དུ་དར་ཞྲིང་རྒྱས་པ་དེ་ལ་བསྟན་

པ་སྔ་དར་ཞེས་གྲགས་པ་ཡྲིན།

རྒྱལ་རབས་ཞེ་གཉྲིས་པ་གང་དར་མས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པ་བསྣུབས་

ཤྲིང༌།  དེའྲི་ཚེ་མཁན་ཆེན་ཞྲི་བ་འཚོའྲི་སླྩོབ་རྒྱུད་དམར་ཤཀ།  གཡྩོ་དགེ་

འབྱུང༌།  གཙང་རབ་གསལ་གསུམ་མདྩོ་སད་དུ་བྩོས་པ་ལས།  བ་ཆེན་

དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་གྲིས་བསྙེན་པར་རྫྩོགས་ཤྲིང༌།  དེ་ནས་རྲིམ་གྲིས་

བྩོད་དུ་རབ་བྱུང་གྲི་སྡེ་མང་པྩོ་འཕེལ།  གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྩོགས་ཀྲི་

པ་ཏ་དྷར་པཱ་ལ།  སཱདྷུ་པཱ་ལ་སྩོགས་མངའ་རྲིས་སྟྩོད་དུ་བྩོན་པ་ལས་བརྒྱུད་པ་

དང༌།  ཁ་ཆེའྲི་པཎ་ཆེན་ཤཀ་ཤྲི་བྩོད་དུ་བྩོན་པ་ལས་བརྒྱུད་པ་སྩོགས་ཀྲིས་

རབ་བྱུང་གྲི་སྡེ་ཆེས་ཆེར་འཕེལ།  དེ་དག་གྲི་དུས་སབས་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་

གྲི་པཎ་གྲུབ་དུ་མ་བྩོད་དུ་བྩོན་པ་དང༌།  བྩོད་ཀྲི་ལྩོ་ཙཱ་བ་མཁས་པ་དུ་མ་ཞྲིག་



73

ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  དྲུག་པ། 

དཀའ་སྤད་དག་པྩོས་རྒྱ་བལ་གྲི་ཡུལ་དུ་བྩོན་ཏེ་པཎ་གྲུབ་དུ་མའྲི་ཞབས་ལ་

གཏུགས་ནས་གསེར་གྲི་ཡྩོན་ཕུལ་ཏེ་མདྩོ་སྔགས་ཀྲི་ཆྩོས་མང་དུ་གསན་ནས་

བྩོད་དུ་བསྒྱུར་ཅྲིང་སེལ་བ་དང༌།  དེ་དག་ལས་བརྒྱུད་པའྲི་མཁས་གྲུབ་རྲིམ་

པར་བྩོན་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཐུབ་པའྲི་བསྟན་པ་རྲིན་པྩོ་ཆེ་ཉམས་པ་སླར་ཡང་

གསྩོས་ཏེ།  བྩོད་ལྩོངས་ཡྩོངས་རྫྩོགས་ཀྲི་ཁྩོན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པ་ཉྲི་

མ་ཤར་བ་ལྟར་གྱུར་པ་དེ་ལ་བསྟན་པ་ཕྲི་དར་ཞེས་གྲགས་པ་རེད།

བྩོད་དུ་ནང་པའྲི་ཆྩོས་ལུགས་ཀྲི་གྲུབ་མཐའྲི་དབེ་བ་མྲིང་མྲི་འད་བ་སྣ་

ཚོགས་ཡྩོད།  དེ་ཡང་དཔེར་ན།  རྲིང་མ་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དུས་རབས་ཀྲི་སྩོ་

ནས་མྲིང་བཏགས་པ་དང༌།  ས་སྐྱ་པ།  སྟག་ལུང་པ།  འབྲི་གུང་པ།  འབྲུག་

པ༑  དགེ་ལྡན་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡུལ་གྲི་ས་གནས་ཀྲི་སྩོ་ནས་མྲིང་

བཏགས།  ཀར་བཀའ་བརྒྱུད།  བུ་ལུགས་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སླྩོབ་དཔྩོན་གྲི་སྩོ་

ནས་མྲིང་བཏགས།  བཀའ་གདམས་པ།  རྫྩོགས་ཆེན་པ།  ཕག་ཆེན་པ།  ཞྲི་

བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་།
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ནང་ཆོས།

བེད་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་གདམས་པའྲི་སྩོ་ནས་མྲིང་བཏགས་པ་རེད།

དེ་འདའྲི་ཆྩོས་ལུགས་དེ་དག་ཚུར་བསྡུས་ན་རྲིང་མ་དང༌།  གསར་མ་

གཉྲིས་སུ་འདུས་པ་ཡྲིན།  གསར་རྲིང་གྲི་ཁད་པར་གང་གྲི་སྩོ་ནས་ཡྲིན་

ནམ་སྙམ་ན།  དེ་ནྲི་བྩོད་དུ་དར་བའྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའྲི་ཆྩོས་ལ་མདྩོ་དང༌།  

སྔགས་གཉྲིས་ཡྩོད་པའྲི་མདྩོ་ཕྩོགས་ལ་གསར་རྲིང་གྲི་རྣམ་གཞག་མྲི་

འཇྩོག་ཅྲིང༌།  གཙོ་བྩོར་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའྲི་གསང་སྔགས་ཀྲི་བསྟན་པ་དར་

ཚུལ་གྲི་སྩོ་ནས་གསར་རྲིང་གཉྲིས་སུ་བཞག་པ་རེད།  དེ་ཡང་གྩོང་དུ་སྨྲས་

པའྲི་བསྟན་པ་སྔ་དར་གྲི་སབས་ནས་བཟུང༌།  པཎྲི་ཏ་སྨྲྲི་ཏྲི་བྩོད་དུ་བྩོན་པ་

ཡན་ཆྩོད་དུ་བསྒྱུར་བ་ལ་གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་དང༌།  དེའྲི་བཤད་སྒྲུབ་

ཀྲི་རྲིང་ལུགས་འཛིན་པ་ལ་རྲིང་མ་པ་ཞེས་གྲགས་ཤྲིང༌།  ལྩོ་ཙཱ་བ་རྲིན་

ཆེན་བཟང་པྩོ་ཚུན་ཆད་དུ་བསྒྱུར་བ་རྣམས་ལ་གསང་སྔགས་གསར་མ་

ཞེས་གྲགས་པ་ཡྲིན།

གསང་སྔགས་གསར་མའྲི་འགྱུར་ནྲི།  ལྩོ་ཙཱ་བ་རྲིན་བཟང་གྲིས་ཕྲི་ལྩོ་༩༧༨  

ལྩོ་ནས་འགྩོ་ཚུགས།  དེ་རེས་རྲིམ་བཞྲིན་འབྩོག་མྲི་དང༌།  ར་ནག་འགྩོས་

དང༌།  ལྷྩོ་བག་མར་པ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་རྒྱུད་སྡེ་མང་པྩོ་བྩོད་

དུ་བསྒྱུར་ཏེ་གསང་སྔགས་གསར་མའྲི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་སེལ་བར་མཛད་

པ་རེད།  དེང་སང་བྩོད་དུ་ཡྩོད་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་དེ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་

རྲིང་མའྲི་གྲུབ་མཐའ་དང༌།  གསར་མ་བཀའ་བརྒྱུད་པ།  ས་སྐྱ་པ།  དགེ་

ལུགས་པ་བཅས་བཞྲི་པྩོ་འདྲི་རྣམས་དར་ཁབ་ཆེ་ཞྲིང་གཙོ་ཆེ་བ་ཡྲིན།

དེ་ཡང་ཕྲི་ལྩོ་༨༡༠  ལྩོར་ཨྩོ་རྒྱན་གྲི་སླྩོབ་དཔྩོན་ཆེན་པྩོ་པདྨ་སམ་བ་ཝ་
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  དྲུག་པ། 

བྩོད་དུ་བྩོན་ཏེ་བསམ་ཡས་མཆྲིམས་ཕུར་སྒྲུབ་སྡེ་ཆེན་པྩོ་བརྒྱད་ལ་སྩོགས་

པའྲི་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་མང་དུ་བསྒྱུར།  རེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་སྩོགས་སལ་

ལྡན་འདུས་པའྲི་ཚོམ་བུར་གསང་ཆེན་རྩོ་རེ་ཐེག་པའྲི་ཆྩོས་འཁྩོར་བསྩོར་

བ་ལས་རྲིམ་གྲིས་བརྒྱུད་པ་ལ་གསང་སྔགས་རྲིང་མའྲི་གྲུབ་མཐའ་དང༌།  

ཕྲི་ལྩོ་༡༠༡༢  ལྩོར་འཁྲུངས་པའྲི་མར་སྟྩོན་ཆྩོས་ཀྲི་བྩོ་གྲྩོས་རྒྱ་གར་དུ་ལན་

གསུམ་བྩོན་ནས།  པཎ་ཆེན་ནཱ་རྩོ་པ་དང༌།  མཻ་ཏྲྲི་པ་སྩོགས་བ་མ་དུ་མའྲི་

ཞབས་ལ་གཏུགས།  ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་བཤད་བསྒྱུར་མཛད་དེ་རེ་བཙུན་

མྲི་ལ་རས་པ་དང༌།  མཉམ་མེད་དྭགས་པྩོ་ལྷ་རེ་སྩོགས་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་

བཀའ་བརྒྱུད་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་ཞེས་གྲགས་པ་དང༌།  བཀའ་བརྒྱུད་པ་ལ་

ནང་གསེས།  ཀམ་ཚང་པ།  འབྲི་ཁུང་པ།  སྟག་ལུང་པ།  འབྲུག་པ་སྩོགས་

བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞྲི།  ཆུང་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་ཡྩོད།

ཕྲི་ལྩོ་༡༠༣༤  ལྩོར་འཁྲུངས་པའྲི་འཁྩོན་དཀྩོན་ཅྩོག་རྒྱལ་པྩོས་འབྩོག་མྲི་ལྩོ་

ཙཱ་བའྲི་དྲུང་ནས་ན་ལེནྡྲའྲི་མཁན་པྩོ་དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་སྐྱྩོང་གྲུབ་པ་བརེས་

པའྲི་མཚན་བྲི་རཱུ་པ་དང༌།  པཎ་ཆེན་ག་ཡ་དྷ་ར་ནས་བརྒྱུད་པའྲི་ལམ་

འབས་གསན་ཅྲིང༌།  ས་ཆེན་གྩོང་མ་རྣམ་ལྔ་སྩོགས་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་ས་

སྐྱ་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་དང༌།  ཕྲི་ལྩོ་༡༠༣༩  ལྩོར་བྲི་ཀྲ་མ་ཤྲི་ལའྲི་མཁས་པ་

ཆེན་པྩོ་དྲིཔཾ་ཀ་ར་ཤྲྲི་ཛྙཱ་ན་བྩོད་དུ་ཕེབས་ཏེ་མདྩོ་སྔགས་ཀྲི་ཟབ་ཆྩོས་རྒྱ་

ཆེར་སེལ་ཅྲིང༌།  ཁུ་རྩོག་འབྩོམ་གསུམ་སྩོགས་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་བཀའ་

གདམས་པ་ཞེས་གྲགས།  དེའྲི་གདམས་པའྲི་བརྒྱུད་འཛིན་ཕྲི་ལྩོ་༡༣༥༧  

ལྩོར་འཁྲུངས་པའྲི་འཇམ་མགྩོན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྩོས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

ཀྲི་བཀའ་དང༌།  དེའྲི་དགྩོངས་འགྲེལ་གྲི་བསྟན་བཅྩོས་ཚད་ལྡན་རྒྱ་གར་



76

ནང་ཆོས།

ནས་བྩོད་གངས་ཅན་གྲི་ལྩོངས་སུ་འགྱུར་རྩོ་འཚལ་ལ་ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་

གསུམ་གྲི་སྩོ་ནས་སྒྩོ་འདྩོགས་བཅད་དེ།  གསུང་རབ་ཀྲི་ཟབ་དྩོན་འཁྲུལ་

པ་མེད་པར་ལེགས་པར་འདྩོམས་པའྲི་བཀའ་ཁྩོལ།  རྒྱལ་ཚབ་དང་མཁས་

གྲུབ་སྩོགས་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་རྲི་བྩོ་དགེ་ལྡན་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་ཞེས་གྲགས་

པ་ཡྲིན།

མྲི་འགའ་ཤས་ཀྲི་བསམ་པར།  བྩོད་དུ་ཡྩོད་པའྲི་ས་དགེ་བཀའ་རྲིང་གྲི་ཆྩོས་

ལུགས་དེ་རྣམས་ཕྲི་པ་དང་ནང་པའྲི་ཆྩོས་ལུགས་ལྟར་གཞྲི་ལམ་འབས་བུའྲི་

རྣམ་གཞག་མང་པྩོ་ནས་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཐ་དད་ཅྲིག་ཡྲིན་པར་བསམ་མཁན་

ཡྩོད་ཤས་ཆེ་ཡང༌།  དེ་འད་གཏན་ནས་མྲིན།  རྒྱུ་མཚན་གསལ་པྩོར་བརྩོད་

ན༑  དཔེར་ན།  དེང་སང་མཐྩོང་བཞྲིན་པ་ནམ་མཁར་བགྲྩོད་བེད་ཀྲི་གནམ་

གྲུ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན།  ཕྲིའྲི་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་དང་གཟུགས་དབྲིབས་མྲི་འད་

བ༑  ཁ་དྩོག་མྲི་འད་བ།  བཟྩོ་བྩོ་མཁས་པ་སྩོ་སྩོའྲི་བྩོ་རལ་དང་ཉམས་མྩོང་

གྲི་ཁད་པར་གྲིས་ནང་གྲི་འཕྲུལ་འཁྩོར་གྲི་གནད་ཀ་དང༌།  ཡྩོ་བད་སྩོགས་

ཀྲི་བཟྩོ་ཁད་ཕན་བུ་མྲི་འད་བ་ཡྩོད་པ་ཙམ་ལས།  དྩོན་དུ་གནམ་གྲུའྲི་

རྲིགས་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་ཡྩོད་ཀང་ཐམས་ཅད་མེ་རླུང་གྲི་ནུས་ཤུགས་ལ་བརེན་

ནས་འཕུར་ལྡྲིང་གྲིས་ནམ་མཁའྲི་ལམ་དུ་བགྲྩོད་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་ཅྲིང༌།  

གནམ་གྲུའྲི་རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་ངྩོས་འཛིན་དགྩོས་པ་ལྟར།  བྩོད་ཀྲི་ནང་པའྲི་

ཆྩོས་ལུགས་དེ་དག་ཀང་རང་རང་གྲི་ཐྩོག་མའྲི་སྩོལ་འབེད་མཁས་གྲུབ་ཆེན་

པྩོ་དེ་དག་གྲིས་རང་གྲི་ཉམས་མྩོང་ལ་བརེན་ནས་གདུལ་བ་ལམ་ལ་འཁྲིད་

པའྲི་ཐབས་མཁས་ཀྲི་ཚུལ་ཕན་བུ་འད་མྲིན་དང༌།  བར་དང་ཐ་སྙད་ཀྲི་ཁད་

པར་སྩོགས་ཟུར་ཕན་བུ་རེ་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་ཡྩོད་པ་ཙམ་ལས།  དྩོན་དུ་
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  དྲུག་པ། 

ཆྩོས་ལུགས་དེ་དག་གྲི་མཐར་ཐུག་གྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་གཙོ་བྩོ་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

གྩོ་འཕང་ཡྲིན་པར་གཅྲིག་ཅྲིང༌།  དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀྲི་ཐབས་ཉམས་ལེན་གྲི་རྲིམ་

པ་ཡང་གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ལྷག་པའྲི་བསླབ་པ་གསུམ་ཡ་མ་བལ་ཞྲིང༌།  

ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བཞྲི་ལས་མྲི་འདའ་བར།  མདྩོ་སྔགས་ཟུང་

འབེལ་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་མྲི་མཐུན་པ་མེད་པར་གཅྲིག་པ་ཡྲིན་པས་

ཐམས་ཅད་མཐར་གཏུགས་ན་འབབ་ས་གཅྲིག་རང་ཡྲིན།  ཡང་མྲི་འགའ་

ཤས་ནས་བྩོད་ཀྲི་ཆྩོས་དེ་བ་མའྲི་ཆྩོས་རེད།  སངས་རྒྱས་ཀྲིས་གསུངས་པའྲི་

ཆྩོས་མྲིན་པ་ལྟ་བུར་བརྩོད་མཁན་ཡྩོད་ཀང་དེ་འད་མྲིན།  གང་ཡྲིན་ཞེ་ན།  

བྩོད་ཀྲི་ནང་པའྲི་ཆྩོས་ལུགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ར་བའྲི་འབྱུང་ཁུངས་མདྩོ་དང༌།  

རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ཐྩོག་མར་གསུང་པ་པྩོ་སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་གསུངས།  བར་

དུ་རྒྱ་གར་གྲི་པཎྲི་ཏ་ཆེན་པྩོ་རྣམས་ཀྲིས་མདྩོ་རྒྱུད་ཀྲི་དགྩོངས་དྩོན་རྣམས་

དཔད་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་ལམ་ལས་དངས་ཏེ་བཤད་ཅྲིང་

གཏན་ལ་ཕབ།  གྲུབ་ཐྩོབ་རྣལ་འབྩོར་པ་ཆེན་པྩོ་རྣམས་ཀྲིས་ཉམས་སུ་བངས་

ཏེ་རྩོགས་པ་ཚད་མ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པའྲི་གདམས་པ་ཟབ་མྩོ།  ཐ་མར་

བྩོད་གངས་ཅན་གྲི་རྒྱལ་བྩོན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང༌།  སྔྩོན་

གྲི་ལྩོ་ཙཱ་བ་བཀའ་དྲིན་ཅན་དེ་རྣམས་ཀྲིས་ནྩོར་ལྩོངས་སྤྩོད་ལྟ་ཅྲི།  ལུས་

དང་སྩོག་ལའང་མྲི་ལྟ་བའྲི་དཀའ་སྤད་དང༌།  བརྩོན་འགྲུས་དག་པྩོས་རྒྱ་

བལ་གྲི་ཡུལ་གྲུ་དུ་མ་ཆུ་བཞྲིན་དུ་ཉུལ་ཏེ་རྩོད་མེད་ཡྩོངས་སུ་གྲགས་པའྲི་

པཎྲི་ཏ་དང༌།  གྲུབ་ཐྩོབ་མང་པྩོ་མཉེས་པ་གསུམ་གྲིས་མཉེས་པར་བས་ནས་

གདམས་པ་རྣམས་གསན་ཅྲིང༌།  གསུང་རབ་བྩོད་སད་དུ་བསྒྱུར་བ་དེ་རྣམས་

ཡྲིན།  དེ་དག་གཞྲི་དང་ར་བར་བཟུང་ནས་ཉན་བསམ་སྩོམ་གསུམ་བེད་པ་
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མ་གཏྩོགས་དེ་དག་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཆྩོས་བྩོད་ཀྲི་བ་མས་རང་བཟྩོ་བས་པ་

གཅྲིག་ཀང་མེད།  དཔེར་ན།  བྩོད་ཀྲི་ནང་པའྲི་ཆྩོས་པ་སུ་འད་ཞྲིག་ཡྲིན་

རུང༌།  ཆྩོས་ཀྲི་གནད་དྩོན་སྩོར་དྩོགས་སེལ་དང༌།  ཁུངས་གཏུགས་དགྩོས་

པ་ཅུང་ཟད་གཅྲིག་བྱུང་ནའང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་ངམ།  རྒྱ་གར་པཎ་གྲུབ་

གང་རུང་ཞྲིག་གྲི་གསུང་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ནས་བེད་བཞྲིན་པ་ཡྲིན་ནྩོ།  །
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ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད།  དྲུག་པ། 

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

གྲུབ་མཐའ།    ལུང་རིགས་གང་རུང་ལ་བརྲེན་ནས་རྣམ་རློག་གི་སྒྲློ་བཏགས་

པའི་ཆ་གཞན་བཀག་སྲེ་རང་གི་བློ་ངློར་ཡང་དག་པར་འཐད་པའི་དློན་དྲེ་ཉིད་

གྲུབ་པའམ་དམ་བཅས་ཏྲེ་འཛིན་པའི་ཚུལ་དྲེ་ལས་གཞན་དུ་མྲེད་དློ་སམ་ནས་

ཐག་བཅད་པའི་ཆ་དྲེ་ལ་གྲུབ་མཐའ་ཞྲེས་ཟྲེར།

བསན་པ་སྔ་དར།   སྔར་ལྷ་ཐློ་ཐློ་རི་གཉན་བཙན་གི་དུས་སུ་བསན་པ་དབུ་

བརྙྲེས་པ་ནས་བཟུང༌།  གང་དར་མས་བསན་པ་མ་བསྣུབས་བར་གི་བློད་ཀྱི་ནང་

པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསན་པ་ལ་ཟྲེར།

བསན་པ་ཕི་དར།   ཡློངས་གགས་ལ་བ་ཆྲེན་པློ་དགློངས་པ་རབ་གསལ་

གིས་ཀླུ་མྲེས་སློགས་ལ་བསྲེན་རློགས་ཀྱི་སློམ་པ་གནང་བའི་ལློ་དྲེ་ནས་བཟུང་

བའི་བསན་པ་ལ་ཟྲེར།

བཀས་བཅད།    བཀའ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་པ་སྲེ།  སྔར་བློད་རྲེ་མངའ་

བདག་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གིས་བཀའ་བསན་བསྒྱུར་རྒྱུའི་སྐློར་ལ་བཀས་བཅད་

གནང་བ་ལྟ་བུའློ།  །

དཔད་གསུམ་གིས་དག་པ།    མཐློང་བ་མངློན་གྱུར་སློན་པའི་ཆ་ལ་མངློན་སུམ་

ཚད་མས་གནློད་པ་མྲེད་པ།  མཐློང་བ་ཅུང་ཟད་ལློག་གྱུར་སློན་པའི་ཆ་ལ་དངློས་

སློབས་ཀྱི་རིགས་པས་གནློད་པ་མྲེད་པ།  མ་མཐློང་བ་ཤིན་ཏུ་ལློག་གྱུར་སློན་པའི་

ཆ་ལ་ཡིད་ཆྲེས་རྲེས་དཔག་གིས་གནློད་པ་མྲེད་པ་ལ་ཟྲེར།

ལློ་ཙཱ་བ།   ལྲེགས་སྦར་སྐད་ཟུར་ཆག་པ་སྲེ།  འཇིག་རྲེན་མིག་གམ་སྒྲ་

སྒྱུར་བ།

བརྩློན་འགྲུས།    དགྲེ་བའི་ལས་ལ་སྲེམས་མངློན་པར་སྤློ་བའི་བྲེད་ལས་ཅན་

གི་སྲེམས་བྱུང་།
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[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

 རྒྱལ་སིད་བཟུང༌། གཙུག་ལག་ཁང༌། སར་ཡང་གསློས། གནད་དློན། 

དློགས་སྲེལ། ཁུངས་གཏུགས། གདམས་པ་ཟབ་མློ། ཉམས་སུ་བངས། 

དུས་རབས། པཎ་གྲུབ།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] ཆློས་རྒྱལ་ཁྲི་སློང་ལྡྲེའུ་བཙན་སྐབས་རྒྱ་གར་མཁན་སློབ་དང་བློད་ཀྱི་ལློ་ཙཱ་བ་

གང་དག་གིས་བཀའ་སྲེ་སློད་གསུམ་བློད་སྒྱུར་མཛད་ཡློད་དམ།

2] མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་པས་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྲེར་གུས་བཀུར་ཇི་ལྟར་མཛད་དམ།

3] བློད་དུ་གསང་སྔགས་གསར་མ་ཇི་ལྟར་དར་རམ།

4] མར་སློན་ཆློས་ཀྱི་བློ་གློས་རྒྱ་གར་དུ་ལན་གངས་ག་ཚོད་དུ་ཕྲེབས་པ་དང༌།  

སློབ་དཔློན་སུ་དང་སུ་བསྲེན་ཡློད།

5] བཀའ་བརྒྱུད་ལ་ནང་གསྲེས་གང་དག་ཡློད་དམ།

6] སངས་རྒྱས་ཀྱི་གློ་འཕང་འཐློབ་བྲེད་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།

7] གློང་ས་མཆློག་གིས་བློད་ཀྱི་ཆློས་བརྒྱུད་རྣམས་དཔྲེ་གང་ལ་བངས་ཏྲེ་འགྲེལ་

བཤད་ཇི་ལྟར་བས་ཡློད་དམ།

8] བློད་ཀྱི་ཆློས་བརྒྱུད་ག་ཚོད་ཡློད་པ་རྣམས་ཀྱི་མིང་ཕིས།
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སེམས་ཙམ་པ། 

སློབ་ཚན་ལྔ་པ།

སེམས་ཙམ་པ། 

སེམས་ཙམ་པ་ནྲི།  ཕྲི་དྩོན་ཁས་མྲི་ལེན་ཞྲིང་།  གཞན་དབང་དང་།  

ཡྩོངས་གྲུབ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདྩོད་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའྲི་གང་ཟག་ཅྲིག་

སྟེ༑  ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཙམ་དུ་གྲུབ་པར་སྨྲ་བས་ན།  

སེམས་ཙམ་པའམ་རྣམ་རྲིག་པ་ཞེས་བརྩོད།

དེ་ལ་དབེ་ན།  ལུང་གྲི་རེས་འབང་དང་།  རྲིགས་པའྲི་རེས་འབང་གྲི་

སེམས་ཙམ་པ་གཉྲིས་ཡྩོད།

འཕགས་པ་ཐློགས་མྲེད་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ།།
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དེ་གཉྲིས་སྩོ་སྩོའྲི་སྒ་བཤད་ནྲི།  གཙོ་བྩོར་ས་སྡེ་ལྔའྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་

རང་གྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བས་ན།  ལུང་གྲི་རེས་འབང་དང་།  གཙོ་བྩོར་ཚད་མ་

ཀུན་བཏུས་ཀྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་རང་གྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བས་ན།  རྲིགས་

པའྲི་རེས་འབང་ཞེས་ཟེར་བ་ཡྲིན།

 ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མཚན་ཉྲིད་གསུམ་དུ་

འདུས་པར་འདྩོད་དེ།  འདུས་བས་ཐམས་ཅད་གཞན་དབང་།  ཆྩོས་ཉྲིད་

ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་གྲུབ།  དེ་ལས་གཞན་པ་རྣམས་ཀུན་བཏགས་སུ་འདྩོད།  

j  རྒྱུ་རྐེན་གཞན་གྲི་དབང་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་ཞྲིང་།  ཡྩོངས་གྲུབ་ཀྲི་རེན་

དུ་གྱུར་པ་དེ།  གཞན་དབང་གྲི་དྩོན་དང་།

k  གང་ལ་དམྲིགས་ནས་བསྩོམས་པས་ཤེས་སྒྲིབ་དག་པར་འགྱུར་བའྲི་

རྣམ་དག་ལམ་གྲི་དམྲིགས་པ་མཐར་ཐུག་ཡྩོངས་གྲུབ་ཀྲི་དྩོན་ཡྲིན་ཞྲིང་།  དེ་

གཉྲིས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདྩོད།

l  རང་འཛིན་རྩོག་པས་བཏགས་ཙམ་དེ་ཀུན་བཏགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད།  

ཀུན་བཏགས་ཀྲི་ཆྩོས་རྣམས་བདེན་མེད་དུ་འདྩོད།

ཡང་བདེན་པ་གཉྲིས་སུའང་འདུས་ཏེ།  ཐ་སྙད་དཔྩོད་བེད་ཀྲི་རྲིགས་ཤེས་

ཀྲི་ཚད་མས་རེད་པའྲི་དྩོན་དེ།  ཀུན་རྫྩོབ་བདེན་པའྲི་དྩོན་ཡྲིན།  ཀུན་རྫྩོབ་

བདེན་པ་དང་།  ཐ་སྙད་བདེན་པ་གཉྲིས་དྩོན་གཅྲིག  དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་

ཀྲི་རྲིགས་ཤེས་ཀྲི་ཚད་མས་རེད་པའྲི་དྩོན་དེ།  དྩོན་དམ་བདེན་པའྲི་དྩོན་

ཡྲིན།  སྟྩོང་ཉྲིད།  ཆྩོས་དབྲིངས།  ཡྩོངས་གྲུབ།  ཡང་དག་མཐའ།  དེ་བཞྲིན་

གཞྲིའྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི།
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ཉྲིད།  དྩོན་དམ་པ་རྣམས་དྩོན་གཅྲིག

  
 

བདེན་བཞྲིའྲི་ཁད་ཆྩོས་མྲི་རག་སྩོགས་

བཅུ་དྲུག་དང་།  ཕྲི་རྩོལ་དྩོན་དུ་གྲུབ་པས་སྟྩོང་པ་ལམ་གྲི་དམྲིགས་པ་དང་།  

ལམ་གྲི་སང་བ་ལ།  གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་ཕ་རགས་གཉྲིས་ས་བྩོན་

དང་བཅས་པ་ཉྩོན་སྒྲིབ་དང་།  ཆྩོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་བག་ཆགས་དང་

བཅས་པ་ཤེས་སྒྲིབ་ཏུ་འདྩོད།  དེ་དག་གྲི་གཉེན་པྩོར་ཐེག་པ་གསུམ་པྩོ་རེ་

རེ་ལའང་ཚོགས་སྦྩོར་གཉྲིས།  མཐྩོང་སྩོམ་གཉྲིས།  མྲི་སླྩོབ་ལམ་དང་ལྔའྲི་

རྣམ་གཞག་བེད་ལ།  དེའྲི་སྟེང་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའྲི་ས་བཅུའྲི་རྣམ་གཞག་

ཀང་ཁས་ལེན་ནྩོ།  །

 
ཐེག་དམན་རྲིགས་ངེས་རྣམས་

ཀྲིས་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཀྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་ཡྩོངས་གྲུབ་བསྩོམ་

བའྲི་གཙོ་བྩོར་བས་ཏེ།  རྲིམ་གྲིས་གྩོམས་པ་ལས་མཐར་ཐེག་དམན་གྲི་

སྩོམ་ལམ་རྩོ་རེ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརེན་ནས་ཉྩོན་སྒྲིབ་མ་ལུས་པ་

སངས་པ་དང་།  ཐེག་དམན་གྲི་དགྲ་བཅྩོམ་པའྲི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད།  

ཉན་རང་གཉྲིས་ལ་བསྩོམ་བའྲི་བདག་མེད་དང་།  སང་བའྲི་ཉྩོན་མྩོངས་ལ་

ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད།  འྩོན་ཀང་བསྩོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་བསགས་

པ་ཡུན་རྲིང་ཐུང་གྲི་དབང་གྲིས་འབས་བུ་ལ་མཆྩོག་དམན་གྲི་ཁད་པར་

ཡྩོད།  ཐེག་ཆེན་གྲི་རྲིགས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་ཆྩོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཀྲི་དབང་

དུ་བས་པའྲི་ཡྩོངས་གྲུབ་བསྩོམ་བའྲི་གཙོ་བྩོར་བས་ཏེ།  གྲངས་མེད་གསུམ་

གྲི་ཚོགས་དང་འབེལ་བར་ཉམས་སུ་བངས་ནས་ས་བཅུ་ལམ་ལྔ་རྲིམ་

ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི།

འབས་བུའྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི།
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གྲིས་བགྲྩོད་དེ་རྒྱུན་མཐའྲི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྲིས་སྒྲིབ་གཉྲིས་ཟད་པར་

སངས་ཏེ་ཆྩོས་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་གཉྲིས་མངྩོན་དུ་བེད་པར་འདྩོད་དྩོ།  །
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སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

གཞན་དབང་།   འདུས་བས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་རྐྲེན་གཞན་གིས་དབང་ལ་བརྲེན་

ནས་བྱུང་ཞིང་།  ཡློངས་གྲུབ་ཀྱི་རྲེན་དུ་གྱུར་པས་གཞན་དབང་དུ་བརློད།

རང་འཛིན་རློག་པ།   གཟུགས་སྒྲ་སློགས་རང་རང་འཛིན་པའི་སྒྲ་དློན་འདྲེས་

རུང་དུ་འཛིན་པའི་ཞྲེན་རིག  

ཀུན་བཏགས།    རང་འཛིན་རློག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཆློས་ཏྲེ།  

དཔྲེར་ན།  ཕི་དློན་དང་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ།

ཆློས་ཀྱི་བདག་མྲེད།    གཟུང་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་

རང་འཛིན་རློག་པའི་ཞྲེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པས་སློང་པའི་ཆ་

ལ་ཟྲེར།

རྒྱུན་མཐའ།    རས་རྒྱུན་མཐའ་མ་དང་།  སྲེམས་རྒྱུན་མཐའ་མ་དང་།  སྐད་

ཅིག་གཉིས་པར་འཚང་རྒྱ་ངྲེས་ཀྱི་རྒྱུན་མཚམས།

ཡློངས་གྲུབ།    གང་ལ་དམིགས་ནས་བསློམས་པས་ཤྲེས་སྒྲིབ་དག་པར་

འགྱུར་བའི་རྣམ་དག་ལམ་གི་དམིགས་པ་མཐར་ཐུག་པ།  འདི་དང་དློན་དམ་

བདྲེན་པ།  སློང་ཉིད་རྣམས་དློན་གཅིག

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

 གཞན་དབང་།  ཀུན་བཏགས།  རང་འཛིན་རློག་པ།   ཆློས་ཀྱི་བདག་མྲེད།  རྒྱུན་

མཐའ།  ཡློངས་གྲུབ།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] སྲེམས་ཙམ་པའི་སྒྲ་བཤད་གང་ཡིན་ནམ།

2] སྲེམས་ཙམ་པ་ལ་དབྲེ་བ་ག་ཚོད་ཡློད་དམ།

3] སྲེམས་ཙམ་པའི་མཚན་ཉིད་གསུམ་འཇློག་ཚུལ་ཕིས།

4] སྲེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་ཆློས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་མངློན་དུ་བྲེད་ཚུལ་ཕིས།
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5] སྲེམས་ཙམ་པའི་བདྲེན་གཉིས་འཇློག་ཚུལ་ཕིས།



87

དབུ་མ་པ། 

སློབ་ཚན་དྲུག་པ།

དབུ་མ་པ། 

དབུ་མ་པ་ནྲི།  བདེན་གྲུབ་ཀྲི་ཆྩོས་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཁས་

ལེན་པའྲི་ནང་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ།  དབུ་མ་པའྲི་དྩོན་ཡྲིན།  རག་ཆད་

ཀྲི་མཐའ་གཉྲིས་དང་བལ་བའྲི་དབུས་ཁས་ལེན་པས་ན།  དབུ་མ་པའམ་ངྩོ་

བྩོ་ཉྲིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་ཟེར།

མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ།།
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དབུ་མ་པ་ལ་དབེ་ན།  དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་།  ཐལ་འགྱུར་བ་གཉྲིས་ལས།  

རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ཐ་སྙད་དུ་ཁས་ལེན་པའྲི་ངྩོ་བྩོ་ཉྲིད་མེད་

པར་སྨྲ་བ་དེ།  དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྲི་དྩོན་ཡྲིན།  ཚུལ་གསུམ་རང་ངྩོས་ནས་

གྲུབ་པའྲི་རགས་ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་བདེན་དངྩོས་འགྩོག་པར་བེད་པས་

ན༑  རང་རྒྱུད་པ་ཞེས་བརྩོད།

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ལ་དབེ་ན།  ཕྲི་དྩོན་ཁས་མྲི་ལེན་ཞྲིང་།  རང་

རྲིག་ཁས་ལེན་པའྲི་རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའྲི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་།  རང་

རྲིག་ཁས་མྲི་ལེན་ཞྲིང་།  ཕྲི་དྩོན་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་ཁས་

ལེན་པའྲི་མདྩོ་སྡེ་སྤྩོད་པའྲི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་གཉྲིས་ཡྩོད།

དེ་གཉྲིས་ཀྲི་སྒ་བཤད་ནྲི།  ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པ་དབུ་མ་པའྲི་རང་གཞུང་ལས་

ལེན་ཅྲིང་།  སྤྩོད་ཕྩོགས་ཀྲི་གནད་ཕལ་ཆེ་བ་སེམས་ཙམ་པ་དང་སྩོ་བསྟུན་

ནས་བཤད་པས་ན།  རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའྲི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་།  ལྟ་

བ་མཐར་ཐུག་པ་དབུ་མ་པའྲི་རང་གཞུང་ལས་ལེན་ཅྲིང་།  སྤྩོད་ཕྩོགས་ཀྲི་

གནད་ཕལ་ཆེ་བ་མདྩོ་སྡེ་པ་དང་སྩོ་བསྟུན་ནས་བཤད་པས་ན།  མདྩོ་སྡེ་སྤྩོད་

པའྲི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ཞེས་ཟེར།

  
 
རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའྲི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་

ལྟར་ན།  རང་མངྩོན་སུམ་དུ་རྩོགས་པའྲི་མངྩོན་སུམ་གྲི་ཚད་མས་རང་ཉྲིད་

གཉྲིས་སྣང་ནུབ་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྩོགས་པར་བ་བ་དེ།  དྩོན་དམ་བདེན་པའྲི་

དྩོན་དང་།  དེ་ལ་སྟྩོང་གཞྲི་ཆྩོས་ཅན་གྲི་སྩོ་ནས་དབེ་ན་སྟྩོང་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་

སྩོགས་ཀྲི་དབེ་བ་ཡྩོད།  རང་མངྩོན་སུམ་དུ་རྩོགས་པའྲི་མངྩོན་སུམ་གྲི་ཚད་

གཞྲིའྲི་རྣམ་གཞག་ལ།
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མས་གཉྲིས་སྣང་དང་བཅས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྩོགས་པར་བ་བ་དེ།  ཀུན་རྫྩོབ་

བདེན་པའྲི་དྩོན་ཡྲིན།  དེ་ལ་ཆུ་ལྟ་བུ་ཡང་དག་ཀུན་རྫྩོབ་དང་།  སྲིག་རྒྱུའྲི་

ཆུ་ལྟ་བུ་ལྩོག་པའྲི་ཀུན་རྫྩོབ་གཉྲིས་སྩོ།  །

 གང་ཟག་རག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་གྲིས་

སྟྩོང་པ་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རགས་པ་དང་།  གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་

པའྲི་རྫས་སུ་གྲུབ་པས་སྟྩོང་པ།  གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཕ་མྩོ།  གཟུགས་

དང་གཟུགས་འཛིན་ཚད་མ་རྫས་གཞན་གྲིས་གྲུབ་པས་སྟྩོང་པ་ཆྩོས་ཀྲི་

བདག་མེད་རགས་པ་དང་།  ཆྩོས་ཐམས་ཅད་བདེན་གྲུབ་ཀྲིས་སྟྩོང་པ་

ཆྩོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཕ་མྩོ་སྟེ།  དེ་རྣམས་ལམ་གྲི་དམྲིགས་པ་ཡྲིན།  གང་

ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་ཉྩོན་སྒྲིབ་དང་།  ཆྩོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་ཤེས་སྒྲིབ་

ཡྲིན།  དེ་གཉྲིས་ལམ་གྲི་སང་བར་འདྩོད།  ལམ་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ལམ་

ལྔ་གསུམ་བཅྩོ་ལྔ་ཁས་ལེན།

 ཉན་ཐྩོས་རྲིགས་ངེས་རྣམས་ཀྲིས་གང་

ཟག་གྲི་བདག་མེད་རྩོགས་པའྲི་ལྟ་བ་བསྩོམ་བའྲི་གཙོ་བྩོར་བེད།  རང་

རྒྱལ་རྲིགས་ངེས་རྣམས་ཀྲིས་གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་སྟྩོང་གྲི་ལྟ་བ་བསྩོམ་

བའྲི་གཙོ་བྩོར་བེད།  ཐེག་ཆེན་རྲིགས་ངེས་རྣམས་ཀྲིས་ཆྩོས་ཀྲི་བདག་

མེད་བསྩོམ་བའྲི་གཙོ་བྩོར་བས་ནས་བསྩོམས་ཤྲིང་།  བསལ་པ་གྲངས་མེད་

གསུམ་གྲི་བར་དུ་ཚོགས་གཉྲིས་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་བསགས་ཏེ་མཐར་རྒྱུན་མཐའྲི་

བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་བརེན་ནས་སྒྲིབ་གཉྲིས་མ་ལུས་པ་སངས་པ་ན།  བ་

ན་མེད་པའྲི་བང་ཆུབ་མངྩོན་དུ་བེད་དྩོ།  །

ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི།

འབས་བུའྲི་རྣམ་གཞག་ལ།
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མདྩོ་སྡེ་སྤྩོད་པའྲི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ནྲི།  རང་རྲིག་ཁས་མྲི་ལེན་ཞྲིང་

ཕྲི་དྩོན་ཁས་ལེན་པའྲི་སྟེང་ནས་གཞྲི་ལམ་འབས་གསུམ་གྲི་རྣམ་གཞག་

འགའ་རེས་མ་གཏྩོགས་གཞན་རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པ་བ་དང་འདའྩོ།  །

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་ནྲི།  རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་

གྲུབ་པ་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ཡང་མྲི་བཞེད་པའྲི་ངྩོ་བྩོ་ཉྲིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་དེ།  

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་དྩོན་ཡྲིན།  ཐལ་འགྱུར་ཙམ་གྲིས་ཕྲི་རྒྩོལ་གྲི་རྒྱུད་

ལ་བསྒྲུབ་བ་རྩོགས་པའྲི་རེས་དཔག་སྐྱེ་བར་འདྩོད་པས་ན་ཐལ་འགྱུར་བ་

ཞེས་བརྩོད།

 
གཞྲི ་གྲུབ་ན་རང་གྲི ་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་གྲུབ་པས་ཁབ་པ་ཁས་ལེན།  ཐ་སྙད་དཔྩོད་བེད་ཀྲི་

ཚད་མས་རེད་དྩོན་གང་ཞྲིག  ཐ་སྙད་དཔྩོད་བེད་ཀྲི་ཚད་མ་རང་ཉྲིད་ལ་

ཐ་སྙད་དཔྩོད་བེད་ཀྲི་ཚད་མར་སྩོང་བ་དེ།  རང་ཉྲིད་ཀུན་རྫྩོབ་བདེན་པ་

ཡྲིན་པའྲི་དྩོན་ཡྲིན།  དེ་ལ་འཇྲིག་རེན་ཤེས་ངྩོ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་ཡང་ལྩོག་གཉྲིས་

སུ་འབེད་ཀང་།  སྤྲིར་ཀུན་རྫྩོབ་ལ་ཡང་ལྩོག་གྲི་དབེ་བ་མྲི་འབེད།  མཐར་

ཐུག་དཔྩོད་བེད་ཀྲི་ཚད་མས་རེད་དྩོན་གང་ཞྲིག  མཐར་ཐུག་དཔྩོད་བེད་

ཀྲི་ཚད་མ་རང་ཉྲིད་ལ་མཐར་ཐུག་དཔྩོད་བེད་ཀྲི་ཚད་མར་སྩོང་བ་དེ།  

རང་ཉྲིད་དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཡྲིན་པའྲི་དྩོན་ཡྲིན།  བུམ་པ་རང་བཞྲིན་

གྲིས་མེད་པ་ལྟ་བུ་མཚན་གཞྲི་ཡྲིན།  བྩོ་ལ་ཚད་མ་དང་།  ཚད་མྲིན་གྲི་བྩོ་

གཉྲིས་ཡྩོད་ཀང་གྲུབ་མཐའ་འྩོག་མ་དང་མྲི་འད་བས་ཡུལ་རྩོགས་པའྲི་བྩོ་

ཐམས་ཅད་ཚད་མར་འདྩོད།  རང་རྲིག་མངྩོན་སུམ་མྲི་འདྩོད།  འཕགས་

དེའྲི་ལུགས་ཀྲི་གཞྲིའྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི། 
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དབུ་མ་པ། 

པའྲི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་མ་ཡྲིན་པའྲི་སེམས་ཅན་རྒྱུད་ཀྲི་ཤེས་པ་ལ་

འཁྲུལ་ཤེས་ཀྲིས་ཁབ་པ་དང་།  སྩོ་སྐྱེའྲི་རྒྱུད་ལ་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་

ཡྩོད་པ།  བཅད་ཤེས་ཡྲིན་ན་མངྩོན་སུམ་གྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་

སྩོགས་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་ཆྩོས་མང་ངྩོ་།  །

 གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཕ་མྩོ་དང་།  

ཆྩོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཕ་མྩོ་གཉྲིས་ལ་ཕ་རགས་མེད་ཅྲིང་།  དེ་གཉྲིས་ལམ་

གྲི་དམྲིགས་པར་འཇྩོག  གང་ཟག་དང་།  ཆྩོས་ཀྲི་བདེན་འཛིན་གཉྲིས་

ཉྩོན་སྒྲིབ་དང་།  དེ་གཉྲིས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཤེས་སྒྲིབ་ཏུ་འདྩོད།  ཐེག་པ་

གསུམ་པྩོ་རེ་རེ་ལའང་ལམ་ལྔའྲི་རྣམ་གཞག་དང་ཐེག་ཆེན་ལ་ས་བཅུའྲི་

རྣམ་གཞག་ཀང་བེད།

 ཐེག་དམན་རྲིགས་ངེས་རྣམས་ཀྲིས་

གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རྲིགས་པ་མདྩོར་བསྡུས་ཙམ་གྲིས་བསྩོམས་པ་ལ་

བརེན་ནས་བདེན་འཛིན་ས་བྩོན་དང་བཅས་པ་སངས་ཏེ།  རང་གྲི་བང་

ཆུབ་མངྩོན་དུ་བེད།

ཐེག་ཆེན་གྲི་བང་ཆུབ་མངྩོན་དུ་བེད་ཚུལ་ནྲི།  བང་སེམས་རྣམས་ཀྲིས་

བདག་མེད་པའྲི་ལྟ་བ་རྲིགས་པའྲི་རྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་པའྲི་སྩོ་ནས་རྒྱས་

པར་བསྩོམས་ཏེ་སྒྲིབ་པ་སྩོང་བར་བེད།  དེ་ཡང་ཉྩོན་སྒྲིབ་ཟད་པར་མ་སངས་

པར་ཤེས་སྒྲིབ་སྩོང་བའྲི་འགྩོ་མྲི་རྩོམ་ལ།  དམན་ལམ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའྲི་

བང་སེམས་རྣམས་ཀྲིས་ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཉྩོན་སྒྲིབ་མ་ལུས་པ་སངས་ཏེ་ཤེས་

སྒྲིབ་སྩོང་བའྲི་མགྩོ་རྩོམ་པ་ཡྲིན།  དམན་ལམ་སྔྩོན་སྩོང་རྣམས་ནྲི།  སྔར་

འབས་བུའྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི།

ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི།
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ནང་ཆོས།

ཐེག་དམན་དགྲ་བཅྩོམ་གྲི་སབས་ཉྩོན་སྒྲིབ་མ་ལུས་པ་སངས་ཟྲིན་པས།  དེ་

ནས་ས་བརྒྱད་པ་མ་ཐྩོབ་བར་སང་བ་སྩོང་རྒྱུ་མེད་དྩོ།  །

དེ་གཉྲིས་ཀ་མཐར་རྒྱུན་མཐའྲི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་བརེན་ནས་ཤེས་

སྒྲིབ་མ་ལུས་པ་སངས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་སྐུ་བཞྲིའྲི་གྩོ་འཕང་མངྩོན་དུ་

བེད་དྩོ།  །
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དབུ་མ་པ། 

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

རག་ཆད།   ཆློས་གང་ཞིག་བདྲེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པ་རག་པར་ལྟ་བ་དང་།  

གཏན་མྲེད་དུ་འཛིན་པ་ཆད་པར་ལྟ་བ་ཡིན།

རྣལ་འབློར།   གང་བསློམ་བའི་ཆློས་དྲེ་ལ་སྲེམས་རྣལ་དུ་ཕབ་པའམ།  

སྲེམས་ལ་རང་དབང་ཐློབ་པ།

གཟུང་འཛིན།   གཟུང་བ་ཡུལ་དང་འཛིན་པ་ཡུལ་ཅན་ཤྲེས་པ་གཉིས་ཀྱི་

བསྡུས་མིང་།

སློ་སྐྲེ།   སློ་སློ་སྐྲེ་བློའམ།  འཕགས་ལམ་མ་ཐློབ་པའི་གང་ཟག

བཅད་ཤྲེས།   རློགས་ཟིན་རློགས་པའི་ཚད་མིན་གི་རིག་པ་སྲེ།  རང་འདྲེན་

བྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་སྔ་མས་རློགས་ཟིན་པའི་དློན་སར་ཡང་རློགས་པའི་རིག་པ།

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

 ཐལ་འགྱུར།  སྤློད་ཕློགས།  རྣལ་འབློར།  རྲེས་དཔག  ས་བརྒྱད་པ།  བདྲེན་གྲུབ།  

བཅད་ཤྲེས།  རག་ཆད།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] དབུ་མ་པའི་དློན་ཕིས།

2] དབུ་མ་པར་ནང་གསྲེས་དབྲེ་བ་གང་དག་ཡློད་དམ།

3] དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་དློན་ཕིས།

4] དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་དློན་ཕིས།

5] དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་བཤད་ཕིས།

6] དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་སྒྲིབ་པ་གཉིས་འཇློག་ཚུལ་ཕིས།

7] དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་མདློ་ཙམ་ཕིས།
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ནང་ཆོས།

སློབ་ཚན་བདུན་པ།

རེན་འབྱུང་ལློས་གྲུབ་ཀི་སློམ། 

དེ་ལ་རེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ནྲི།  བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་རེན་འབེལ་

གྲི་མདྩོའྲི་ནང་ལ།  སུས་རེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་མཐྩོང་བ་དེས་ཆྩོས་

མཐྩོང་ངྩོ༌།  །སུས་ཆྩོས་མཐྩོང་བ་དེས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་མཐྩོང་ངྩོ༌།  །ཞེས་

གསུངས་ཤྲིང་།  མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས།   རེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་འདྲི་

རྒྱལ་བ་ཡྲི།  །གསུང་གྲི་མཛོད་ཀྲི་གཅེས་པ་ཟབ་མྩོ་སྟེ།  །ཞེས་རེན་ཅྲིང་
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རེན་འབྱུང་ལློས་གྲུབ་ཀི་སློམ། 

འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞེས་པ་ནྲི།  རྒྱལ་བ་ཤཀ་ཐུབ་པའྲི་གསུང་གྲི་མཛོད་

རྒྱ་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་པའྲི་ནང་གྲི་གཅེས་ནྩོར་ལྟ་བུ་དེ་ཡྲིན་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།  

རེན་འབེལ་གྲི་དྩོན་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བའྲི་རེན་འབེལ་དང༌།  བརེན་

ནས་བཏགས་པའྲི་རེན་འབེལ་ཞེས་གཉྲིས་ཡྩོད།  རེན་ནས་འབྱུང་བའྲི་རེན་

འབེལ་ནྲི།  ངྩོ་བྩོ་ལ་ལྟྩོས་པའྲི་རེན་འབེལ་ལམ་རྒྱུ་འབས་ཀྲི་རེན་འབེལ་

དང་།  འདུས་བས་ཀྲི་རེན་འབེལ་ཡྲིན་ལ།  ཐ་སྙད་རྣམ་འཇྩོག་གྲི་རེན་

འབེལ་ནྲི།  རྲིང་པྩོ་ལ་ལྟྩོས་ནས་ཐུང་ངུ་དང་།  ཕར་རྲི་ལ་ལྟྩོས་ནས་ཚུར་རྲི་

འཇྩོག་པ་ལྟ་བུའྩོ།  །སྤྲིར་རེན་འབེལ་དང་ལྟྩོས་གྲུབ་དྩོན་གཅྲིག་ཅྲིང་།   ལྟྩོས་

གྲུབ་ལ་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟྩོས་ནས་གྲུབ་པ་དང་།  ཆ་དང་ཆ་ཅན་ལ་ལྟྩོས་ནས་གྲུབ་

པ༑  བྩོ་ལ་ལྟྩོས་ནས་གྲུབ་པ་སྩོགས་ཡྩོད་ལ།

དང་པྩོ་ནྲི།  མདྩོ་ལས།  འདྲི་ཡྩོད་པས་འདྲི་འབྱུང༌།  འདྲི་སྐྱེས་པའྲི་ཕྲིར་

འདྲི་སྐྱེས།  མ་རྲིག་པའྲི་རྐེན་གྲིས་འདུ་བེད་ཅེས་གཡྩོ་བ་མེད་པའྲི་རྐེན་

དང༌།  མྲི་རག་པའྲི་རྐེན།  ནུས་པའྲི་རྐེན་གསུམ་བཤད་ཅྲིང་།   འདྲི་ཡྩོད་

པས་འདྲི་འབྱུང་ཞེས་པས་གཡྩོ་བ་མེད་པའྲི་རྐེན་བསྟན་ཏེ།  གཡྩོ་བ་ནྲི་ཀུན་

སླྩོང་གྲི་གཡྩོ་བ་སྟེ།  འཇྲིག་རེན་བཀྩོད་པ་པྩོའྲི་ཀུན་སླྩོང་གྲི་བྩོའྲི་གཡྩོ་བ་

སྔྩོན་དུ་བཏང་ནས་བས་སམ་སྙམ་པའྲི་ལྩོག་རྩོག་བཀག་ནས་དེ་རྣམས་རང་

གྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་གཡྩོ་བ་མེད་པའྲི་རྐེན་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན་ནྩོ་ཞེས་ཤེས་པར་

བ་བའྲི་ཆེད་དུ་དེ་ལྟར་བསྟན་ལ།  མྲི་རག་པའྲི་རྐེན་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་སྩོས་

པའྲི་དགྩོས་པ་ནྲི།  སྣྩོད་བཅུད་ཀྲི་འཇྲིག་རེན་རྣམས་དབང་ཕྱུག་རག་པ་

དང་།  སྡུག་བསྔལ་རག་པ་སྩོགས་ཀྲིས་བས་སམ་སྙམ་པའྲི་ལྩོག་རྩོག་བཀག་

ནས།  དེ་རྣམས་རང་གྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་མྲི་རག་པའྲི་རྐེན་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན་ནྩོ་
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ནང་ཆོས།

ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་ལ།  ནུས་པའྲི་རྐེན་ཞེས་སྩོས་པའྲི་དགྩོས་

པ་ནྲི།  འདུས་བས་ཀྲི་རེན་འབེལ་རྣམས་རང་གྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་གཡྩོ་བ་མེད་

པའྲི་རྐེན་དང་།  རང་གྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་མྲི་རག་པའྲི་རྐེན་ལས་བྱུང་བར་མ་

ཟད།  རྒྱུ་ཡྲིན་མྲིན་ཐམས་ཅད་ལས་འབས་བུ་ཡྲིན་མྲིན་ཐམས་ཅད་འབྱུང་

ངམ་སྙམ་པའྲི་ལྩོག་རྩོག་བཀག་ནས།  འདུས་བས་ཀྲི་རེན་འབེལ་རྣམས་

རང་སྐྱེད་ནུས་པའྲི་རང་དང་རྲིགས་མཐུན་པའྲི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན་ནྩོ་ཞེས་

ཤེས་པར་བ་བའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་ནྩོ།  །ཚུལ་འདྲི་ལྟ་བུར་སྨྲ་བ་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

གསུང་ཐུན་མྩོང་མྲིན་པའྲི་རང་ལུགས་སྩོ།  །དེ་ལ་ཕྲིའྲི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ནྲི་

ས་བྩོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་ལ་སྩོགས་པའྲི་ཚུལ་དུ་རེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་

ལ༑  ནང་གྲི་ཆྩོས་སེམས་ཅན་མཆྩོག་དམན་བར་མའྲི་ཕུང་པྩོ་ཐམས་ཅད་ནྲི་

རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་རྲིམ་བཞྲིན་འབྱུང་ངྩོ་།  །དེ་ཇྲི་ལྟར་

ན་ཕྲིའྲི་རེན་འབེལ་ནྲི།  རྒྱུ་དང་འབེལ་བ་བདུན་དང་།  རྐེན་དང་འབེལ་བ་

དྲུག་གྲི་ཚུལ་གྲིས་ས་བྩོན་ལས་མྱུ་གུ་སྩོགས་འབྱུང་བའྲི་དཔེས་མཚོན་ནས་

ཤེས་པར་བ་སྟེ།  རྒྱུ་དང་འབེལ་བ་ནྲི།  ས་བྩོན་དང་མྱུ་གུ་དང་།  འདབ་མ་

དང་།  སྡྩོང་བུ་དང་།  སྦུ་གུ་དང་།  སྙྲིང་པྩོ་དང་།  མེ་ཏྩོག་དང་།  འབས་བུ་

རྣམས་སྔ་མ་ལས་ཕྲི་མ་རྲིམ་བཞྲིན་སྐྱེ་བ་ཉེར་ལེན་གྲི་རྒྱུའྲི་དབང་དུ་བས་ཏེ་

གསུངས་སྩོ།  །རྐེན་དང་འབེལ་བ་ནྲི།  ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་དུས་དང་

དྲུག་སྟེ།  རྲིམ་པ་ལྟར་རེན་པ་དང་སྡུད་པ་དང་སྲིན་པ་དང་འཕེལ་བ་དང་

གྩོ་འབེད་པ་དང་རྲིམ་པས་འགྱུར་བར་བེད་དེ།  ལྷན་ཅྲིག་བེད་པའྲི་རྐེན་

འདྲི་དག་གྲིས་མྱུ་གུ་ནས་འབས་བུའྲི་བར་དུ་བདུན་པྩོ་འབྱུང་བའྲི་གྲྩོགས་

བེད་དྩོ།  །ནང་གྲི་རེན་འབེལ་ལ་རྒྱུ་དང་འབེལ་བ་ནྲི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་
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རེན་འབྱུང་ལློས་གྲུབ་ཀི་སློམ། 

ཏེ༑  གང་ཞེ་ན་མདྩོ་ལས།  རེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བ་ནྲི་འདྲི་

ལྟ་སྟེ།  འདྲི་ཡྩོད་པས་ན་འདྲི་འབྱུང་ལ།  འདྲི་སྐྱེས་པའྲི་ཕྲིར་འདྲི་སྐྱེ་བ་སྟེ།  

གང་འདྲི་མ་རྲིག་པའྲི་རྐེན་གྲིས་འདུ་བེད་རྣམས།  འདུ་བེད་ཀྲི་རྐེན་གྲིས་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྩོགས་ནས།  དེ་བཞྲིན་དུ་མྲིང་དང་གཟུགས་དང་།  སྐྱེ་

མཆེད་དྲུག  རེག་པ།  ཚོར་བ།  སེད་པ།  ལེན་པ།  སྲིད་པ།  སྐྱེ་བ།  རྒ་ཤྲིའྲི་

བར་དུ་སྦར་ཅྲིང་།  མ་ངན་དང་།  སྨྲེ་སྔགས་འདྩོན་པ་དང་།  སྡུག་བསྔལ་

བ་དང་།  ཡྲིད་མྲི་བདེ་བ་དང་།  འཁྲུགས་པ་རྣམས་འབྱུང་སྟེ།  དེ་ལྟར་སྡུག་

བསྔལ་གྲི་ཕུང་པྩོ་ཆེན་པྩོ་འབའ་ཞྲིག་པྩོ་འདྲི་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྩོ།  །དེ་ལ་

མ་རྲིག་པ་འགགས་པས་འདུ་བེད་འགགས་སྩོགས་ནས།  སྐྱེ་བ་འགགས་

པས་རྒ་ཤྲི་དང་མ་ངན་སྩོགས་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཕུང་པྩོ་ཆེན་པྩོ་འབའ་ཞྲིག་པྩོ་

འདྲི་འགག་པར་འགྱུར་རྩོ།  །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ།  །

བརེན་ནས་འབྱུང་བའྲི་རེན་འབེལ་ནང་པ་ཚང་མས་ཁས་ལེན་ཅྲིང་།  བརེན་

ནས་བཏགས་པའྲི་རེན་འབེལ་ནྲི།  དབུ་མ་པས་གསུང་ཚུལ་ཏེ།  འདུས་

བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀྲི་ཤེས་བ་མཐའ་དག་ལ་ཁབ་ཀྲི་ཡྩོད་པར་བརེན།  

འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀྲི་ཆྩོས་གང་འད་ཞྲིག་ཡྲིན་ཀང་རྒྱུ་རྐེན་དང་

རྩོག་པ་གཞན་ལ་ལྟྩོས་པའམ་རག་ལས་ནས་གྲུབ་པ་ཡྲིན་པས།  ཆྩོས་ཐམས་

ཅད་ལ་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའྲི་ངྩོ་བྩོའྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པས།  ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པའམ་རང་བཞྲིན་གྲིས་མེད་པའྩོ་སྙམ་དུ་ཡང་ཡང་

བསམ་པ་སྟེ།  ར་ཤེ་ལས།  གང་ཕྲིར་རེན་འབྱུང་མ་ཡྲིན་པའྲི།  །ཆྩོས་འགའ་

ཡྩོད་པ་མ་ཡྲིན་པ།  །དེའྲི་ཕྲིར་སྟྩོང་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི།  །ཆྩོས་འགའ་ཡྩོད་པ་མ་

ཡྲིན་ནྩོ།  །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།  ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གང་ཡྲིན་ཀང་།  གང་
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ནང་ཆོས།

ལའང་མ་ལྟྩོས་པར་རང་དབང་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པ་མ་ཡྲིན་པར།  བརེན་

ནས་འབྱུང་བའམ་ལྟྩོས་ནས་གྲུབ་པ་ཡྲིན་པས།  རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་

སྟྩོང་པའྩོ་སྙམ་དུ་བསམ་པར་བ་ཞྲིང་།  རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སྟྩོང་པས།  

བརེན་ནས་འབྱུང་བའྲི་རེན་འབེལ་ལྩོ་སྙམ་དུ་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གྲི་བདག་

མེད་བསྩོམ་པར་བ་ཞྲིང་།  མཇུག་ཏུ་བསྔྩོ་བ་སྩོན་ལམ་གྲིས་རྒྱས་གདབ་པར་

བའྩོ།  །
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རེན་འབྱུང་ལློས་གྲུབ་ཀི་སློམ། 

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

རྲེན་འབྱུང་།  གཞན་ལ་བརྲེན་ནས་འབྱུང་བ།

ལྟློས་གྲུབ།  གཞན་ལ་ལྟློས་ནས་གྲུབ་པ།

[ཁ]  སློབ་ཁྲིད་དང་མཉམ་དུ་བསློམ་དགློས།


