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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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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་
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ཀི་མཁས་གྲུབ་སྤི་དང་།  རིས་མེད་ཀི་ལྱོ་ཙཱ་བ་དང་པཎ་གྲུབ་དག་གིས་བྱོད་ཀི་སྐད་ཡིག་

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།
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སྤི་ནྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་ཆེན་པྱོ་མཆྱོག་གིས་དེ་སྔྱོན་ནས་མ་འྱོངས་མངྱོན་

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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1.  ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གི་རྣམ་གཞག  

1.  ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གི་རྣམ་གཞག

ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གི་རྣམ་གཞག་ནི།  རྣམ་འགྲེལ་མངྱོན་སུམ་ལེའུ་

ལས།  དེ་ཕིར་མིག་དང་གཟུགས་དག་ལ།  །བརེན་ནས་མིག་བྱོ་སྐྱེ་བར་

འགྱུར།  །ཞེས་སྱོགས་ཀི་གཞུང་ལས་འཕྱོས།

རང་ལུགས་བཞག་པ། 

ཡུལ་གི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  བྱོས་རིག་པར་བ་བ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཡུལ་ལ་དབེ་ན།  སྣང་ཡུལ།  གཟུང་ཡུལ།  ཞེན་ཡུལ།  འཇུག་ཡུལ་དང་

བཞིའྱོ།  །

སྤིར་ཡུལ་བཞི་པྱོ་ནང་ཕན་ཚུན་ཡིན་ཁབ་མཉམ་ཡིན་ཀང་།  ཡུལ་ཅན་བྱོ་

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

ཡིས་འཛིན་ཚུལ་གི་སྱོ་ནས་ཕེ་ན།  བྱོ་དེའི་སྣང་ཡུལ་དང་།  བྱོ་དེའི་གཟུང་

ཡུལ་གཉིས་དྱོན་གཅིག མངྱོན་སུམ་གི་སྣང་ཡུལ།  མངྱོན་སུམ་གི་གཟུང་

ཡུལ།  དངྱོས་པྱོ་རྣམས་དྱོན་གཅིག  མཚན་གཞི་ནི།  བུམ་པ་ལྟ་བུ།

རྱོག་པའི་སྣང་ཡུལ།  རྱོག་པའི་གཟུང་ཡུལ།  རག་པ་རྣམས་དྱོན་གཅིག 

མཚན་གཞི་ནི།  བུམ་འཛིན་རྱོག་པ་ལ་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྱོག་པར་

སྣང་བ་ལྟ་བུ།

མངྱོན་སུམ་གི་འཇུག་ཡུལ་དང༌།  མངྱོན་སུམ་གི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་

གཉིས་དྱོན་གཅིག  དཔེར་ན།  བུམ་འཛིན་མངྱོན་སུམ་གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་

པའི་བུམ་པ་ལྟ་བུ།

རྱོག་པའི་ཞེན་ཡུལ་དང༌།  རྱོག་པའི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་གཉིས་དྱོན་

གཅིག  དཔེར་ན།  སྒ་འཛིན་རྱོག་པའི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་

སྒ་ལྟ་བུའྱོ།  །

ཡུལ་ཅན་གི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  རང་ཡུལ་ཅི་རིགས་དང་ལྡན་པའི་

དངྱོས་པྱོ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དེ་ལ་དབེ་ན།  གསུམ་ཡྱོད་དེ།  གང་ཟག་

དང་།  བྱོ་དང་།  རྱོད་བེད་ཀི་སྒ་དང་གསུམ་ཡྱོད་པའི་ཕིར།

གང་ཟག་གི་མཚན་ཉིད་ནི།  རང་གི་ཕུང་པྱོ་ལྔ་པྱོ་གང་རུང་ལ་བརེན་ནས་

བཏགས་པའི་སྐྱེས་བུ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  བདག་དང་།  ང༌དང་།  གང་

ཟག་དང་།  སྐྱེས་བུ་རྣམས་དྱོན་གཅིག མཚན་གཞི་ནི།  འགྲྱོ་བ་རིགས་
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1.  ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གི་རྣམ་གཞག  

དྲུག་ཏུ་གཏྱོགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་སྱོ།  །

གཉིས་པ།  བྱོ་ཡི་མཚན་ཉིད་ནི།  རིག་པའྱོ།  །བྱོ་དང་།  རིག་པ་དང་།  ཤེས་

པ་རྣམས་དྱོན་གཅིག

དེ་ལ་དབེ་ན།  དབང་ཤེས་དང༌།  ཡིད་ཤེས་སྱོ།  །

རང་གི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དབང་པྱོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་

བརེན་ནས་སྐྱེས་པའི་རིག་པ་དེ་དང་པྱོའི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི།  

འབི་དེབ་འཛིན་པའི་མིག་ཤེས་ལྟ་བུ།

རང་གི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་ཡིད་དབང་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་

པའི་རིག་པ་གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད།  མཚན་གཞི་ནི།  ཤེས་ཡྱོན་སྦྱོང་

འདྱོད་ཀི་བྱོ་ལྟ་བུ།

གསུམ་པ།  རྱོད་བེད་ཀི་སྒའི་མཚན་ཉིད་ནི།  བརའི་དབང་གིས་རང་གི་

བརྱོད་བ་གྱོ་བར་བེད་པའི་མཉན་བ་དེ་དེའི་མཚན་ཉིད།  དེ་ལ་ངྱོ་བྱོའི་སྱོ་

ནས་དབེ་ན།  མིང༌དང་།  ཚིག་དང་།  ཡི་གེ་དང་གསུམ་མྱོ།  །

མིང་གི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  རང་གི་དྱོན་གྱོ་བར་བེད་པའི་མཉན་བ་དེ་དེ་

ཡིན་པའི་ཕིར།

མིང་ལ་དབེ་ན།  དངྱོས་མིང་དང༌།  བཏགས་མིང་གཉིས།  དང་པྱོའི་

མཚན་གཞི་ནི།  རི་བྱོང་ཅན་ལ་ཟླ་བ་ཞེས་བརྱོད་པའི་སྒ་ལྟ་བུ།  གཉིས་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

པའི་མཚན་གཞི་ནི།  མཛེས་པའི་ཞལ་རས་ལ་ཟླ་བ་ཞེས་བརྱོད་པའི་སྒ་ལྟ་བུ།

ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  ཁད་གཞི་དང་ཁད་ཆྱོས་སྦར་ནས་སྟྱོན་པའི་

མཉན་བ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དེ་ལ་དབེ་ན།  བརྱོད་བ་དྱོན་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་དང༌།  བརྱོད་བ་དྱོན་

དང་མི་ལྡན་པའི་ཚིག་གཉིས་ལས།  དང་པྱོ་ནི།  ཕྱུག་པྱོ་ལ་འབྱོར་ལྡན་པ་

ཞེས་བརྱོད་པའི་སྒ་ལྟ་བུ།  གཉིས་པ་ནི།  དབུལ་པྱོ་ལ་འབྱོར་པ་དང་ལྡན་

པའི་སྐྱེས་བུ་ཞེས་བརྱོད་པའི་སྒ་ལྟ་བུ།

ཡི་གེའི་མཚན་ཉིད་ཡྱོད་དེ།  མིང་ཚིག་གཉིས་ཀི་རྩྱོམ་གཞིར་གྱུར་པའི་

སྐད་ཀི་གདངས་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དེ་ལ་དབེ་ན།  དབངས་དང།  གསལ་བེད་གཉིས།  མཚན་གཞི་ནི།  རིམ་

བཞིན་བྱོད་ཡིག་གི་དབངས་བཞི་དང༌།  གསལ་བེད་སུམ་ཅུ་ལྟ་བུའྱོ།  །

མུ་སྒིག་ཚུལ། 

ཡུལ་དང་།  ཡུལ་ཅན་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ་ཡྱོད་དེ།

 ཡུལ་ཡིན་ལ།  ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན་པ་ནི།  བུམ་པ་ལྟ་བུ།

 ཡུལ་ཅན་ཡིན་ལ།  ཡུལ་མ་ཡིན་པ་མེད་དེ།  ཡུལ་ཅན་ཡིན་ན།  ཡུལ་

ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

 གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ནི།  བྱོ་ལྟ་བུ།

 གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ནི།  རུས་སྦལ་གི་སྤུ་ལྟ་བུ།
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1.  ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གི་རྣམ་གཞག  

གཞན་ལུགས་དགག་པ། 

ཁ་ཅིག  ཡུལ་ཡིན་ན།  མངྱོན་སུམ་གི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  

རག་པ་ཆྱོས་ཅན།  མངྱོན་སུམ་གི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཡུལ་ཡིན་

པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཡྱོད་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  མངྱོན་སུམ་གི་སྣང་ཡུལ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ།  དངྱོས་པྱོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་སྟེ།  མངྱོན་སུམ་གི་སྣང་

ཡུལ་དང་དངྱོས་པྱོ་གཉིས་དྱོན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  ཡུལ་ཅན་ཡིན་ན།  ཤེས་པ་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  གང་ཟག་ཆྱོས་

ཅན།  ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  གང་

ཟག་ཆྱོས་ཅན།  ཡུལ་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྱོད་ཀི་ཡུལ་ཡྱོད་པའི་ཕིར།  མ་

གྲུབ་ན།  གང་ཟག་ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་ཀི་ཡུལ་ཡྱོད་པར་ཐལ།  གཞི་གྲུབ་ན།  

གང་ཟག་གི་ཡུལ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

རློད་པ་སློང་བ། 

ཁྱོ་ན་རེ།  བྱོས་རིག་པར་བ་བ།  ཡུལ་གི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  བྱོས་

རིག་པར་བ་བ་ཡིན་ན།  ཡུལ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེར་

ཐལ།  རང་འཛིན་པའི་བྱོས་རིག་པར་བ་བ་ཡིན་ན།  ཡུལ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་

པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁབ་སྟེ།  ནམ་མཁའི་པདྱོ་དེ་རང་འཛིན་གི་བྱོས་རིག་

པར་བ་བ་ཡིན་ཀང་།  ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཕི་མ་མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་

ཅན།  ཡུལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  མེད་ངེས་ཡིན་པའི་ཕིར།
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

ཁྱོ་ན་རེ།  བུམ་པའི་དྱོན་སྤི་ཆྱོས་ཅན།  བུམ་འཛིན་རྱོག་པས་བཟུང་བར་

ཐལ།  བུམ་འཛིན་རྱོག་པའི་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁབ།  མ་

གྲུབ་ན།  བུམ་པའི་དྱོན་སྤི་ཆྱོས་ཅན།  བུམ་འཛིན་རྱོག་པའི་གཟུང་ཡུལ་

ཡིན་པར་ཐལ།  བུམ་འཛིན་རྱོག་པའི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར།  གྱོང་དུ་

འདྱོད་ན།  བུམ་འཛིན་རྱོག་པ་ཆྱོས་ཅན།  ཁྱོད་ཀིས་བུམ་པའི་དྱོན་སྤི་མ་

བཟུང་བར་ཐལ།  ཁྱོད་བུམ་པ་འཛིན་པའི་རྱོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

བུམ་པའི་དྱོན་སྤི་ཆྱོས་ཅན།  བུམ་འཛིན་རྱོག་པས་བཟུང་བར་ཐལ།
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1.  ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གི་རྣམ་གཞག  

སྦློང་ཚན།

[ཀ]	 གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག

	ཡུལ།	 	ཡུལ་ཅན།	 	སྣང་ཡུལ།

	གཟུང་ཡུལ།	 	འཇུག་ཡུལ།	 	དངློས་ཡུལ།

	ཞེན་ཡུལ།	 	མཉན་བྱ།	 	རློག་པའི་སྣང་ཡུལ།

[ཁ]	 མིང་ཚིག་མཆན་འགེལ།

མངློན་སུམ།	 	རློག་པ་དང་བྲལ་ཞིང་མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ།

འབྱློར་ལྡན།	 	རྒྱུ་ནློར་ལློངས་སྤློད་འཛོམས་པའི་ཕྱུག་པློའི་མིང་།

དབུལ་ཕློངས།	 	རྒྱུ་ནློར་མེད་པའི་དབུལ་པློ།

སྐད་ཀི་གདངས།	 	སྐད་ཀི་སྒྲ་གདངས་སམ་ང་རློ།

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

1]	 ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གི་མཚན་ཉིད་དང་།	 	ཡུལ་གི་དབྱེ་བ་དང་།	 	ཡུལ་ཅན་གི་

དབྱེ་བ་དེ་དག་གི་མཚན་གཞི་རེ་ཕིས།

2]	 གང་ཟག་དང་།		བློ།		རློད་བྱེད་ཀི་སྒྲ་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་།		དབྱེ་བ་གང་

ཡློད་ཕིས།

[ང]	 གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་རགས་བསལ་རེ་ཐློངས།
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

1]	 ཡུལ་ཡིན་ན།		རློག་པའི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

2]	 སྒྲ་ཡིན་ན།		རློད་བྱེད་ཀི་སྒྲ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

3]	 ཡུལ་ཡིན་ན།		ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

4]	 བློ་ཡིན་ན།		ཡུལ་བཞི་ག་ཡློད་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

[ཅ]	 གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་མུ་ག་ཚོད་ཡློད་དམ།

1]	 སྒྲ་དང་།		ཡུལ་ཅན་གཉིས་ལ་མུ།	 (										)

2]	 གང་ཟག་དང་།		ཡུལ་ཅན་གཉིས་ལ་མུ།	 (										)

3]	 རློག་པའི་སྣང་ཡུལ་དང་།		ཡུལ་ཅན་གཉིས་ལ་མུ།	 (										)

4]	 མངློན་སུམ་གི་སྣང་ཡུལ་དང་།		ཡུལ་ཅན་གཉིས་ལ་མུ།	 (										)

5]	 རློག་པའི་སྣང་ཡུལ་དང་།		རག་པ་གཉིས་ལ་མུ།	 (										)

6]	 མངློན་སུམ་གི་སྣང་ཡུལ་དང་།		དངློས་པློ་གཉིས་ལ་མུ།	 (										)
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2.  བློ་རིག་གི་རྣམ་གཞག  

2.  བློ་རིག་གི་རྣམ་གཞག

རང་ལུགས་བཞག་པ། 

སྤིར་བྱོ་དང་།  རིག་པ།  ཤེས་པ་གསུམ་དྱོན་གཅིག མཚན་ཉིད་ནི།  རིག་པ།  

བྱོ་ཡི་མཚན་ཉིད།  གསལ་ཞིང་རིག་པ།  ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད།

བྱོ་ལ་ངྱོ་བྱོའི་སྱོ་ནས་དབེ་ན།  མངྱོན་སུམ།  རེས་དཔག བཅད་ཤེས།  ཡིད་

དཔྱོད།  སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བྱོ།  ཐེ་ཚོམ།  ལྱོག་ཤེས་བཅས་བདུན་ཡྱོད།

དེ་དག་སྱོ་སྱོའི་མཚན་ཉིད་ནི།  རྱོག་པ་དང་བལ་ཞིང་མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ།  

མངྱོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད།

དེ་ལ་དབེ་ན།  དབང་པྱོའི་མངྱོན་སུམ།  ཡིད་ཀི་མངྱོན་སུམ།  རང་རིག་

མངྱོན་སུམ།  རྣལ་འབྱོར་མངྱོན་སུམ་དང་བཞི།

དེ་རྣམས་སྱོ་སྱོའི་མཚན་ཉིད་ནི།  རང་གི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་

རྐེན་དབང་པྱོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་པའི་རྱོག་པ་དང་བལ་

ཞིང་།  མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ།  དབང་པྱོའི་མངྱོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད།
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

དེ་ལ་དབེ་ན།  གཟུགས་འཛིན་དབང་མངྱོན།  སྒ་འཛིན་དབང་མངྱོན།  དི་

འཛིན་དབང་མངྱོན།  རྱོ་འཛིན་དབང་མངྱོན།  རེག་བ་འཛིན་པའི་དབང་

མངྱོན་དང་ལྔའྱོ།  །

གཉིས་པ།  ཡིད་མངྱོན་གི་མཚན་ཉིད་ནི།  རང་གི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་

བདག་རྐེན་ཡིད་དབང་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་པའི་རྱོག་པ་དང་བལ་ཞིང་།  

མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དེ་ལ་དབེ་ན།  གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངྱོན་ནས་རེག་བ་འཛིན་པའི་ཡིད་

མངྱོན་བར་ལྔའྱོ།  །

གསུམ་པ།  རང་རིག་མངྱོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་ནི།  རྱོག་པ་དང་བལ་ཞིང་

མ་འཁྲུལ་བའི་འཛིན་རྣམ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མཚན་གཞི་ནི།  གཟུགས་

འཛིན་མངྱོན་སུམ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་རང་རིག་ལྟ་བུའྱོ།  །

བཞི་པ།  རྣལ་འབྱོར་མངྱོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་ནི།  རང་གི་ཐུན་མྱོང་མ་

ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརེན་ནས་

སྐྱེས་པའི་རྱོག་པ་དང་བལ་ཞིང་།  མ་འཁྲུལ་བའི་འཕགས་རྒྱུད་ཀི་མཁེན་

པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མཚན་གཞི་ནི།  ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་

མི་རག་པ་རྱོགས་པའི་མངྱོན་སུམ་ལྟ་བུའྱོ།  །

མངྱོན་སུམ་བཞི་པྱོ་དེ་དག་ལ་ཚད་མ་དང་ཚད་མིན།  དབང་ཤེས་དང་

ཡིད་ཤེས།  སེམས་དང་སེམས་བྱུང༌།  རང་ཡུལ་རྱོགས་པའི་བྱོ་དང་རང་
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2.  བློ་རིག་གི་རྣམ་གཞག  

ཡུལ་མ་རྱོགས་པའི་བྱོ་སྱོགས་ཅི་རིགས་ཡྱོད།

དེ་ཡང་རང་ཡུལ་རྱོགས་པའི་དབང་མངྱོན་དང་།  རང་རིག་མངྱོན་སུམ་

སྐད་ཅིག་དང་པྱོ་རྣམས་ནི་ཚད་མ་དང༌།  སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཕན་ཆད་

ཚད་མིན་གི་ཤེས་པར་འདུས་ཤིང༌།  ཡིད་མངྱོན་དབང་མངྱོན་གི་རྒྱུན་

མཐའ་ཁྱོ་ནར་སྐྱེས་པར་འདྱོད་པའི་ལུགས་ལྟར་ན་ཡིད་མངྱོན་ཚད་མིན་

གི་ནང་དུ་འདུས་པ་དང༌།

ཡང་།  རྣལ་འབྱོར་མངྱོན་སུམ་སྐད་ཅིག་དང་པྱོ་ནི།  ཚད་མ་དང་སྐད་

ཅིག་གཉིས་པ་ཕན་ཆད་ནི།  ཚད་མིན་གི་ནང་དུ་འདུས་སྱོ།  །

དབང་མངྱོན་ཐམས་ཅད་དབང་ཤེས་དང༌།  ཡིད་མངྱོན་དང༌།  རང་རིག་

མངྱོན་སུམ།  རྣལ་འབྱོར་མངྱོན་སུམ་བཅས་ནི།  ཡིད་ཤེས་ཀི་ནང་དུ་

འདུས་ཤིང༌།  རང་རིག་མ་ཡིན་པའི་གཞན་གསུམ་ལ་སེམས་དང་སེམས་

བྱུང་གཉིས་ཀ་ཡྱོད་དྱོ།  །

དབང་མངྱོན་དང་རང་རིག་མངྱོན་སུམ་གཉིས་ལ་རང་ཡུལ་རྱོགས་པའི་བྱོ་

དང༌།  མ་རྱོགས་པའི་བྱོ་གཉིས་ཀ་ཡྱོད་པ་དང་།  ཡིད་མངྱོན་དབང་མངྱོན་

གི་རྒྱུན་མཐར་སྐྱེས་པར་འདྱོད་པའི་ལུགས་ལྟར་ན་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་གི་

ཡུན་ཚད་ལས་མེད་པས་རང་ཡུལ་ངེས་ཁྱོམ་མེད་དྱོ།  །རྣལ་འབྱོར་མངྱོན་

སུམ་ནི།  རང་ཡུལ་རྱོགས་པའི་བྱོའྱོ ྱོ།  །

གཉིས་པ།  རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་ནི།  རང་གི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་རགས་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་རང་གི་གཞལ་བ་ལྱོག་གྱུར་ལ་མི་བསླུ་བའི་ཞེན་

རིག་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མཚན་གཞི་ནི།  དུ་བའི་རགས་ཀིས་དུ་བ་དང་

ལྡན་པའི་ལ་ལ་མེ་ཡྱོད་པར་རྱོགས་པའི་རེས་དཔག་ལྟ་བུའྱོ།  །

རེས་དཔག་ལ་དབེ་ན།  དངྱོས་སྟྱོབས་ཀི་རེས་དཔག  གྲགས་པའི་རེས་

དཔག ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་དང་གསུམ་མྱོ།  །

གསུམ་པ།  བཅད་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི།  རང་འདེན་བེད་ཀི་ཚད་མ་

སྔ་མས་རྱོགས་ཟིན་རྱོགས་པའི་ཚད་མིན་གི་རིག་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  

མཚན་གཞི་ནི།  ནག་པང་མཐྱོང་བའི་མིག་ཤེས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལྟ་

བུའྱོ།  །

བཅད་ཤེས་ལ་དབེ་ན།  མངྱོན་སུམ་བཅད་ཤེས་དང་།  རྱོག་པ་བཅད་ཤེས་

གཉིས་ཡྱོད།  དང་པྱོ་དེ་ལ་དབེ་ན།  དབང་མངྱོན་བཅད་ཤེས་དང༌།  ཡིད་

མངྱོན་བཅད་ཤེས་དང་།  རང་རིག་བཅད་ཤེས་དང་།  རྣལ་འབྱོར་མངྱོན་

སུམ་བཅད་ཤེས་དང་བཞིའྱོ།  །

རྱོག་པ་བཅད་ཤེས་ལ་དབེ་ན། མངྱོན་སུམ་གིས་དངས་པའི་རྱོག་པ་བཅད་

ཤེས་དང། རེས་དཔག་གིས་དངས་པའི་རྱོག་པ་བཅད་ཤེས་གཉིས། དང་པྱོ་ནི།  

སྔྱོན་འཛིན་མངྱོན་སུམ་གིས་དངས་པའི་སྔྱོན་པྱོ་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་དྱོན་

མཐུན་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། རེས་དཔག་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལྟ་བུ།

དེ་དག་ལས་མངྱོན་སུམ་དང་སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བྱོ་གཉིས་ནི་རྱོག་མེད་
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2.  བློ་རིག་གི་རྣམ་གཞག  

དང༌།  རེས་དཔག་དང༌།  ཡིད་དཔྱོད།  ཐེ་ཚོམ་གསུམ་ནི་རྱོག་པ་ཁྱོ་ན་

ཡིན།  བཅད་ཤེས་དང་ལྱོག་ཤེས་གཉིས་ལ།  རྱོག་པ་དང་རྱོག་མེད་གཉིས་

ཀའི་ཆ་ཡྱོད།

མུ་སྒིག་ཚུལ། 

མངྱོན་སུམ་དང་།  ཚད་མིན་གི་ཤེས་པ་གཉིས་ལ་མུ་བཞི་ཡྱོད་དེ།

 མངྱོན་སུམ་ཡིན་ལ།  ཚད་མིན་གི་ཤེས་པ་མིན་པ་ནི།  མངྱོན་སུམ་གི་ཚད་

མ་ཐམས་ཅད་དང།

	ཚད་མིན་གི་ཤེས་པ་ཡིན་ལ།  མངྱོན་སུམ་མིན་པ་ནི།  རྱོག་པ་ལྱོག་ཤེས་ལྟ་

བུ་དང་།

	གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ནི།  མངྱོན་སུམ་བཅད་ཤེས་རྣམས་དང་།

	གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ནི།  རེས་དཔག་ཚད་མ་ལྟ་བུའྱོ།  །

གཞན་ལུགས་དགག་པ། 

ཁ་ཅིག  ཤེས་པ་ཡིན་ན།  ཚད་མ་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  གཟུགས་འཛིན་

དབང་མངྱོན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཆྱོས་ཅན།  ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཤེས་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  བྱོ་

རིག་བདུན་པྱོ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་

ཐལ།  བཅད་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  ཚད་

མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  མངྱོན་སུམ་ཚད་མ་དང།  རེས་དཔག་ཚད་མ་གང་

ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ཚད་མིན་

གི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  བཅད་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  ཚད་མ་ཡིན་ན།  མངྱོན་སུམ་གི་ཚད་མ་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  

དུ་བའི་རགས་ཀིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡྱོད་པར་རྱོགས་པའི་རེས་དཔག་ཚད་

མ་ཆྱོས་ཅན།  མངྱོན་སུམ་གི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཚད་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  རེས་དཔག་ཚད་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  མངྱོན་སུམ་གི་ཚད་མ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ།  རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་སྟེ།  མངྱོན་སུམ་

ཚད་མ་དང།  རེས་དཔག་ཚད་མ་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  དབང་ཤེས་ཡིན་ན།  དབང་པྱོའི་མངྱོན་སུམ་ཡིན་པས་ཁབ་

ཟེར་ན།  གངས་རི་སྔྱོན་པྱོར་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་ཆྱོས་ཅན།  དབང་པྱོའི་

མངྱོན་སུམ་ཡིན་པར་ཐལ།  དབང་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་

ཆྱོས་ཅན།  དབང་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ།  རང་གི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་

བདག་རྐེན་དབང་པྱོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་པའི་རིག་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་སྟེ།  དེ་དབང་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་

བར་འདྱོད་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དབང་པྱོའི་མངྱོན་སུམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  

མངྱོན་སུམ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  མངྱོན་སུམ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ།  རྱོག་པ་དང་བལ་ཞིང་མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ལྱོག་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར།
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2.  བློ་རིག་གི་རྣམ་གཞག  

རློད་པ་སློང་བ། 

ཁྱོ་ན་རེ།  སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཆྱོས་ཅན།  ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཚད་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ལུང་གི་

ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ལུང་ཚད་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ཁྱོད་

བསྟན་བཅྱོས་རྣམ་དག་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁྱོ་ན་རེ།  རྣམ་མཁེན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཆྱོས་ཅན།  བཅད་ཤེས་ཡིན་པར་

ཐལ།  རྱོགས་ཟིན་རྱོགས་པའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  རྣམ་

རགས་མ་གྲུབ།
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

མཁེན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཆྱོས་ཅན།  རྱོགས་ཟིན་རྱོགས་པའི་རིག་པ་ཡིན་

པར་ཐལ།  རྣམ་མཁེན་སྐད་ཅིག་དང་པྱོས་རྱོགས་ཟིན་པའི་དྱོན་རྱོགས་

པའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།  རྣམ་མཁེན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་

ཆྱོས་ཅན།  རྱོགས་ཟིན་རྱོགས་པའི་རིག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  རང་འདེན་

བེད་ཀི་ཚད་མ་སྔ་མས་རྱོགས་ཟིན་པའི་དྱོན་དེར་སྐད་ཅིག་དང་པྱོའི་བེད་

པ་མ་ཉམས་པའི་སྟྱོབས་ཀིས་སླར་ཡང་སྐད་ཅིག་གཉིས་པས་རྱོགས་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར།  དེར་ཐལ།  རྣམ་མཁེན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པས་ཡུལ་རྱོགས་

པ་རྣམ་མཁེན་སྐད་ཅིག་དང་པྱོའི་བེད་པ་ལ་མ་ལྟྱོས་པར་རང་སྟྱོབས་ཀིས་

གསར་དུ་རྱོགས་པའི་ཕིར།

ཡང་ཁྱོ་ན་རེ།  བུམ་འཛིན་དབང་མངྱོན་ཆྱོས་ཅན།  དབང་མངྱོན་ལྔ་པྱོ་

གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ།  དབང་མངྱོན་ཡིན་པའི་ཕིར།  འདྱོད་ན།  དེ་

ཆྱོས་ཅན།  གཟུགས་འཛིན་དབང་མངྱོན་ཡིན་པར་ཐལ།  དབང་མངྱོན་

ཡིན་པ་གང་ཞིག  དབང་མངྱོན་ཕི་མ་བཞི་པྱོ་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།   

འདྱོད་ན།  བུམ་འཛིན་རྱོག་པ་ཆྱོས་ཅན།  གཟུགས་འཛིན་རྱོག་པ་ཡིན་

པར་ཐལ།  བུམ་འཛིན་དབང་མངྱོན་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངྱོན་ཡིན་

པའི་ཕིར་ན།  མ་ཁབ།  
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2.  བློ་རིག་གི་རྣམ་གཞག  

སྦློང་ཚན།

[ཀ]	 གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག

	བློ།	 	རིག་པ།	 	ཤེས་པ།

	མངློན་སུམ་བཞི།	 	རེས་དཔག	 	བཅད་ཤེས།

[ཁ]	 མིང་ཚིག་མཆན་འགེལ།

རློག་པ།	 	སྒྲ་དློན་འདེས་རུང་དུ་འཛིན་པའི་ཞེན་རིག	དེ་ཡང་སྒྲ་དློན་ཞེས་པའི་སྒྲ་ནི།		

སྒྲ་སྤི།		དློན་ནི།		དློན་སྤི།		དེ་གཉིས་འདེས་པར་འཛིན་པ་ནི།		དེ་གཉིས་ཚོགས་

པ་འཛིན་པའློ།		།རུང་བ་སློས་པའི་དགློས་པ་ནི།		བརྡ་ལ་མ་བྱང་བའི་སྐེས་བུའི་

རྒྱུད་ཀི་རློག་པ་བསྡུ་བའི་དགློས་པ་ཡློད་པའི་ཕིར་ཏེ།		དེའི་རྒྱུད་ཀི་རློག་པ་དེས་

སྒྲ་དློན་འདེས་པར་མི་འཛིན་ཀང་།		སྒྲ་དློན་འདེས་རུང་དུ་འཛིན་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་

ཕིར།

རློག་མེད།	 	སྒྲ་དློན་འདེས་རུང་དུ་འཛིན་པའི་ཞེན་རིག་དང་བྲལ་བའི་རིག་པའློ།		།

བདག་རྐེན།	 	ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་དེ་དང་དེས་རང་ཡུལ་མཐློང་བ་ལ་བདག་པའམ་

དབང་བར་བྱེད་པའི་གློགས།

དམིགས་རྐེན།	 	རང་འཛིན་ཤེས་པ་དེ་རང་ཡུལ་གི་རྣམ་ལྡན་དུ་གཙོ་བློར་སྐེད་

བྱེད།

ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ།	 	ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐློང་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཁ་མ་བྲལ་བར་

གཅིག་གློགས་སུ་གཅིག་འགློ་བའློ།		།

ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ།	 	བདག་མེད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་

གང་ཟག་གློ		།
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

མཁྱེན་པ།	 	མཁྱེན་པ་ནི་སྤིར་ཤེས་པའི་ཞེ་སའི་ཚིག་ཡིན་ཀང་།	 	འདིར་ལམ་

ཞུགས་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་མངློན་རློགས་ལ་ཟེར།		

ཏིང་ངེ་འཛིན།	 	སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་པ་ལ་གཞློལ་བ།		དཔེར་ན།		མདའ་

འཕེན་བྱེད་ཀི་གཞུ་བདུངས་ནས་གཞུ་རྒྱུད་སྲ་ཐིང་ངེ་འཛིན་པ་ལྟ་བུ།

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

1]	 བློ་རིག་བདུན་གང་དག་ཡིན།

2]	 མངློན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ་ངློས་བཟུང་སེ།	 	སློ་སློའི་མཚན་ཉིད་དང་

མཚན་གཞི་ཕིས།

3]	 རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་དང་།		དབྱེ་བ་ངློས་འཛིན་གིས།

4]	 བཅད་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་།		དབྱེ་བ་ངློས་འཛིན་གིས།

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

1]	 བློ་ཡིན་ན།		རློག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

2]	 ཡིད་ཡིན་ན།		ཡིད་ཤེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

3]	 དབང་ཤེས་ཡིན་ན།		དབང་པློའི་མངློན་སུམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

4]	 བཅད་ཤེས་ཡིན་ན།		དན་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

5]	 རེས་དཔག་ཡིན་ན།		ཚད་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

[ཅ]	 གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་མུ་ག་ཚོད་ཡློད་དམ།
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2.  བློ་རིག་གི་རྣམ་གཞག  

1]	 མངློན་སུམ་དང་།		བཅད་ཤེས་གཉིས་ལ་མུ།	 (										)

2]	 ཚད་མ་དང་།		དབང་ཤེས་གཉིས་ལ་མུ།	 (										)

3]	 ཡིད་དང་།		ཡིད་ཤེས་གཉིས་ལ་མུ།	 (										)

4]	 དབང་ཤེས་དང་།		དབང་པློའི་མངློན་སུམ་གཉིས་ལ་མུ།	 (										)

5]	 མཁྱེན་པ་དང་།		རྣལ་འབྱློར་མངློན་སུམ་གཉིས་ལ་མུ།	 (										)
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

3.  བློ་རིག་གི་དབྱེ་བ་ལྷག་མ་རྣམས་བཤད་པ།

རང་ལུགས་བཞག་པ། 

བཞི་པ།  ཡིད་དཔྱོད་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི།  རང་གི་འཇུག་ཡུལ་གི་གཙོ་བྱོར་

གྱུར་པའི་ཆྱོས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞེན་ཀང་བཅད་དྱོན་མ་ཐྱོབ་པའི་རིག་

པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དབེ་ན་གསུམ་ཡྱོད་དེ།  རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་ཡིད་དཔྱོད།  དཔེར་ན།  རྒྱུ་

མཚན་གང་ཡང་མེད་པར་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་དང་།  ལས་རྒྱུ་འབས་ཡྱོད་སྙམ་པའི་

བྱོ་ལྟ་བུ།

རྒྱུ་མཚན་མ་ངེས་པའི་ཡིད་དཔྱོད།  དཔེར་ན།  མི་རག་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་མ་ངེས་ཀང་སེམས་ཅན་རྣམས་མི་རག་གྱོ་སྙམ་པའི་བྱོ་ལྟ་བུ།

རྒྱུ་མཚན་ལྟར་སྣང་ལ་བརེན་པའི་ཡིད་དཔྱོད།  དཔེར་ན།  རྒྱུ་མཚན་ལྟར་

སྣང་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་ཕ་རྱོལ་པྱོ་རྐུན་མའྱོ་སྙམ་པའི་བྱོ་ལྟ་བུ།

ལྔ་པ།  སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བྱོའི་མཚན་ཉིད་ནི།  རང་གི་འཇུག་ཡུལ་དུ་
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3.  བློ་རིག་གི་དབྱེ་བ་ལྷག་མ་རྣམས་བཤད་པ།  

གྱུར་པའི་རང་མཚན་གསལ་བར་སྣང་བའང་ཡིན།  དེ་ལ་ངེས་པ་འདེན་

མི་ནུས་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་གྱུར་པའི་རིག་པ།  དེ་ལ་དབེ་ན།  

དབང་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བྱོ་དང་།  ཡིད་ཤེས་སུ་གྱུར་

པའི་སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བྱོ་གཉིས།

དང་པྱོ་ནི།  ཡིད་གཟུགས་མཛེས་པ་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་དུས་ཀི་སྒ་འཛིན་

ཉན་ཤེས་ལྟ་བུ།

གཉིས་པ་ནི།  སྱོ་སྱོ་སྐྱེ་བྱོའི་རྒྱུད་ཀི་ཡིད་མངྱོན་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་རང་

རིག་མངྱོན་སུམ་ལྟ་བུ།

དྲུག་པ།  ཐེ་ཚོམ་གི་མཚན་ཉིད་ནི།  རང་ཡུལ་ལ་རང་སྟྱོབས་ཀིས་མཐའ་

གཉིས་སུ་དྱོགས་པའི་སེམས་བྱུང་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཐེ་ཚོམ་ལ་དབེ་ན།  དྱོན་འགྱུར་གི་ཐེ་ཚོམ་དང་།  དྱོན་མི་འགྱུར་གི་ཐེ་

ཚོམ།  ཆ་མཉམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་དང་གསུམ་མྱོ།  །

དང་པྱོའི་མཚན་གཞི་ནི།  དྱོན་ལ་མི་ཡིན་ཞིང་།  སེམས་ཀིས་ཀང་ཕལ་

ཆེར་མིའྱོ་སྙམ་པའི་སེམས་བྱུང་ལྟ་བུ།

གཉིས་པའི་མཚན་གཞི་ནི།  དྱོན་ལ་མི་ཡིན་ཀང་།  སེམས་ཀིས་ཕལ་ཆེར་

མི་མིན་ནམ་སྙམ་པའི་སེམས་བྱུང་ལྟ་བུ།

གསུམ་པའི་མཚན་གཞི་ནི།  དྱོན་ལ་མི་ཡིན་ཀང་སེམས་ཀིས་མི་ཡིན་ནམ་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

མིན་སྙམ་པའི་སེམས་བྱུང་ལྟ་བུའྱོ།  །

བདུན་པ།  ལྱོག་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི།  རང་གི་འཇུག་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་

བའི་རིག་པ།  ལྱོག་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད།  མཚན་གཞི་ནི།  རི་བྱོང་རྭ་

འཛིན་རྱོག་པ་ལྟ་བུ།

ལྱོག་ཤེས་ལ་དབེ་ན།  རྱོག་པ་ལྱོག་ཤེས་དང༌།  རྱོག་མེད་ལྱོག་ཤེས་

གཉིས།  དང་པྱོ་ནི།  སེམས་ཅན་རྣམས་རག་པར་འཛིན་པའི་རྱོག་པ་

དང༌།  གཉིས་པ་ནི།  དུང་དཀར་སེར་པྱོར་སྣང་བའི་མིག་ཤེས་ལྟ་བུའྱོ།།

དེ་དག་ཀང་བསྡུ་ན།  དབང་ཤེས་དང་།  ཡིད་ཤེས།  རྱོག་པ་དང་རྱོག་མེད།  

འཁྲུལ་ཤེས་དང།  མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ།  རྱོགས་པའི་བྱོ་དང་།  མ་རྱོགས་

པའི་བྱོ།  ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གི་བྱོ་བཅས་གང་རུང་གི་ནང་དུ་འདུས་

ཏེ༑  བྱོ་རིག་བདུན་གི་ནང་ཚན་མངྱོན་སུམ་དང༌།  བཅད་ཤེས།  སྣང་ལ་

མ་ངེས།  ལྱོག་ཤེས་བཅས་སྱོ་སྱོའི་ཕྱོགས་འགའ་ཞིག་ནི་དབང་ཤེས་དང༌།  

ཡང་འགའ་ཞིག་ནི་ཡིད་ཤེས་སུ་འདུས་ལ།  རེས་དཔག་དང་།  ཡིད་དཔྱོད།  

ཐེ་ཚོམ་བཅས་གསུམ་ནི།  ཡིད་ཤེས་ཁྱོ་ནའྱོ།  །

ཡང་།  བྱོ་རིག་བདུན་པྱོ་རྱོག་པ་དང་།  རྱོག་མེད་ཀི་ནང་དུ་འདུ་ཚུལ་ནི།  

མངྱོན་སུམ་དང་།  སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་གཉིས་ནི།  རྱོག་མེད་ཁྱོ་ན་དང༌།  

རེས་དཔག་དང་།  ཡིད་དཔྱོད།  ཐེ་ཚོམ་གསུམ་ནི།  རྱོག་པ་ཁྱོ་ནའྱོ།  །

ཡང་།  བཅད་ཤེས་དང་།  ལྱོག་ཤེས་ཀི་ཕྱོགས་འགའ་ཞིག་རྱོག་པ་དང༌།  
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3.  བློ་རིག་གི་དབྱེ་བ་ལྷག་མ་རྣམས་བཤད་པ།  

འགའ་ཞིག་ནི་རྱོག་མེད་ཀི་ནང་དུ་འདུས་སྱོ།  །

ཡང་།  བྱོ་རིག་བདུན་པྱོ།  འཁྲུལ་ཤེས་དང་།  མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་གཉིས་

སུ་འདུ་ཚུལ་ནི།  མངྱོན་སུམ་དང་སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་གཉིས་ནི།  མ་འཁྲུལ་

བའི་ཤེས་པ་ཁྱོ་ན་དང༌།  རེས་དཔག་དང་།  ཡིད་དཔྱོད།  ཐེ་ཚོམ།  ལྱོག་

ཤེས་བཅས་བཞི་ནི།  འཁྲུལ་ཤེས་ཁྱོ་ནའྱོ།  །

ཡང་།  བཅད་ཤེས་ཀི་ཕྱོགས་འགའ་ཞིག་འཁྲུལ་ཤེས་དང༌།  འགའ་ཞིག་མ་

འཁྲུལ་བར་འདུའྱོ། །

ཡང་།  བྱོ་རིག་བདུན་ལས།  མངྱོན་སུམ་དང༌།  རེས་དཔག བཅད་ཤེས་

གསུམ་ནི།  རྱོགས་པའི་བྱོ་དང༌།  ཡིད་དཔྱོད།  སྣང་ལ་མ་ངེས།  ཐེ་ཚོམ།  

ལྱོག་ཤེས་བཅས་ནི།  མ་རྱོགས་པའི་བྱོ་ཁྱོ་ནའྱོ།  །

ཡང་།  བྱོ་རིག་བདུན་ལས།  མངྱོན་སུམ་དང་།  རེས་སུ་དཔག་པའི་སྐད་

ཅིག་མ་དང་པྱོ་རྣམས་ནི་ཚད་མ་ཡིན་ལ།  སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཕན་ཆད་

ནི༑  ཚད་མིན་གི་ཤེས་པ་དང་།  བྱོ་རིག་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་ཚད་མིན་

གི་བྱོ་ཡིན་ནྱོ།  །

མུ་སྒིག་ཚུལ། 

ལྱོག་ཤེས་དང་།  དབང་ཤེས་གཉིས་ལ་མུ་བཞི་ཡྱོད་དེ།  	ལྱོག་ཤེས་

ཡིན་ལ།  དབང་ཤེས་མ་ཡིན་པ་ནི།  འགྲྱོ་བ་རྣམས་རག་པར་འཛིན་པའི་

རྱོག་པ་ལྟ་བུ།
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

	དབང་ཤེས་ཡིན་ལ།  ལྱོག་ཤེས་མ་ཡིན་པ་ནི།  དཔེ་དེབ་འཛིན་པའི་

མིག་ཤེས་ལྟ་བུ།

	གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ནི།  དུང་དཀར་སེར་པྱོར་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ།

	གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ནི།  རེས་དཔག་ཚད་མ་ལྟ་བུའྱོ།  །

གཞན་ལུགས་དགག་པ། 

ཁ་ཅིག  རྱོག་པ་ཡིན་ན།  ཡིད་དཔྱོད་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  རེས་དཔག་

ཚད་མ་ཆྱོས་ཅན།  ཡིད་དཔྱོད་ཡིན་པར་ཐལ།  རྱོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་

གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  རྱོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཞེན་རིག་ཡིན་པའི་ཕིར།  

མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  ཞེན་རིག་ཡིན་པར་ཐལ།  མི་བསླུ་བའི་ཞེན་

རིག་དྱོན་མཐུན་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆྱོས་ཅན། དེར་ཐལ།  རེས་

སུ་དཔག་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  

ཡིད་དཔྱོད་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  བསླུ་བའི་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་

གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  བསླུ་བའི་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  མི་བསླུ་བའི་

ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  གསར་དུ་

མི་བསླུ་བའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  

ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་སྟེ།  དེ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  རང་ཡུལ་སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བྱོ་ཡིན་ན།  སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བྱོ་

ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  བུམ་འཛིན་རྱོག་པའི་ཡིད་དཔྱོད་ཆྱོས་ཅན།  སྣང་

ལ་མ་ངེས་པའི་བྱོ་ཡིན་པར་ཐལ།  རང་ཡུལ་སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བྱོ་ཡིན་

པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  རང་ཡུལ་སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བྱོ་
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3.  བློ་རིག་གི་དབྱེ་བ་ལྷག་མ་རྣམས་བཤད་པ།  

ཡིན་པར་ཐལ།  རང་ཡུལ་བུམ་པ་སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བྱོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  

མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  རང་ཡུལ་བུམ་པ་སྣང་བ་གང་ཞིག 

དེ་མ་ངེས་པའི་བྱོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རགས་དང་པྱོ་མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་

ཅན།  དེར་ཐལ།  བུམ་པ་དེ་བུམ་འཛིན་རྱོག་པའི་ཡུལ་གི་གཙོ་བྱོ་ཡིན་

པའི་ཕིར།  རགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན།  བུམ་འཛིན་ཡིད་དཔྱོད་ཆྱོས་ཅན།  

ཁྱོད་ཀིས་བུམ་པ་མ་ངེས་པར་ཐལ།  ཁྱོད་བུམ་པ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞེན་

ཀང་།  བཅད་དྱོན་མ་ཐྱོབ་པའི་ཞེན་རིག་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  

དེ་ཆྱོས་ཅན།  རྱོག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་

བྱོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་སྟེ།  སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བྱོ་ཡིན་ན།  རང་ཡུལ་

གསལ་བར་སྣང་བ་ཡིན་དགྱོས་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེར་ཐལ།  སྣང་

ལ་མ་ངེས་པའི་བྱོ་ཡིན་ན།  རང་གི་འཇུག་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་རང་མཚན་

གསལ་བར་སྣང་བ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེར་ཐལ།  དེ་

ཡིན་ན།  རང་གི་འཇུག་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་རང་མཚན་གསལ་བར་སྣང་བ་

ཡང་ཡིན།  དེ་ལ་ངེས་པ་འདེན་མི་ནུས་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་

ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེར་ཐལ།  དེ་སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་

བྱོའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  ཐེ་ཚོམ་ཡིན་ན།  ལྱོག་ཤེས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  སེམས་ཅན་

རག་གམ་མི་རག་ཕལ་ཆེར་རག་ལས་ཆེ་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་ཆྱོས་ཅན།  ལྱོག་

ཤེས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཐེ་ཚོམ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  

དེར་ཐལ།  དྱོན་མི་འགྱུར་གི་ཐེ་ཚོམ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  དེ་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

ཆྱོས་ཅན།  ལྱོག་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ།  རྱོག་པ་ལྱོག་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་

སྟེ༑  ལྱོག་རྱོག་དང་།  རྱོག་པ་ལྱོག་ཤེས་གཉིས་དྱོན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར།

རློད་པ་སློང་བ། 

ཁྱོ་ན་རེ།  གངས་རི་སྔྱོན་པྱོར་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་ཆྱོས་ཅན།  སྣང་ལ་མ་

ངེས་པའི་བྱོ་ཡིན་པར་ཐལ།  རང་གི་འཇུག་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་རང་མཚན་

གསལ་བར་སྣང་བ་ཡང་ཡིན།  དེ་ལ་ངེས་པ་འདེན་མི་ནུས་པ་ཡང་ཡིན་

པའི་གཞི་མཐུན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  

རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་རང་མཚན་གསལ་བར་སྣང་བ་ཡང་ཡིན།  དེ་ལ་ངེས་

པ་འདེན་མི་ནུས་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན།  

མ་ཁབ།  གངས་རི་སྔྱོན་པྱོར་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་དེ།  རང་གི་འཇུག་ཡུལ།  

གངས་རིའི་ཁ་དྱོག་དཀར་པྱོ་སྔྱོན་པྱོར་སྣང་བས་ན་རང་གི་འཇུག་ཡུལ་དུ་

མ་ཁབ།

ག
ངས
་རི་སྔྱོན་པྱོར་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་ཆྱོས་ཅན།

ཁེར་ཤྱོག
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3.  བློ་རིག་གི་དབྱེ་བ་ལྷག་མ་རྣམས་བཤད་པ།  

གྱུར་པའི་རང་མཚན་གསལ་བར་མི་སྣང་ཡང་།  སྣང་ཡུལ་གངས་རིའི་ཁ་

དྱོག་དཀར་པྱོ་སྔྱོན་པྱོར་མེད་བཞིན་དུ་གསལ་བར་སྣང་བས་རང་ཡུལ་རང་

མཚན་གསལ་བར་སྣང་ཞིང་།  དེ་ལ་ངེས་པ་འདེན་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ།  དེ་

ལ་ལྱོག་པར་ཞུགས་པའི་ཕིར་རྱོ།  །

ཁྱོ་ན་རེ།  ཐེ་ཚོམ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་གཙོ་སེམས་ཆྱོས་ཅན།  ཐེ་ཚོམ་

ཡིན་པར་ཐལ།  རང་ཡུལ་ལ་དྱོགས་པའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན།  མ་

ཁབ།  འདྱོད་མི་ནུས་ཏེ།  སེམས་བྱུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་།  དེ་འདའི་

གཙོ་སེམས་དེ་རང་ཡུལ་ལ་རང་སྟྱོབས་ཀིས་མཐའ་གཉིས་སུ་དྱོགས་པ་མ་

ཡིན་པར་གྲྱོགས་སེམས་བྱུང་གི་སྟྱོབས་ཀིས་དྱོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

སྦློང་ཚན།

[ཀ]	 གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག

	ཡིད་དཔློད།	 	སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བློ།		ཐེ་ཚོམ།

	ལློག་ཤེས།	 	དབང་ཤེས།	 	ཡིད་ཤེས།

	རློག་པ།	 	རློག་མེད།	 	འཁྲུལ་ཤེས།

 མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ།	 11 	རློགས་པའི་བློ།	 12	མ་རློགས་པའི་བློ།

[ཁ]	 མིང་ཚིག་མཆན་འགེལ།

འཇུག་ཡུལ།	 	རང་ཡུལ་གི་གཙོ་བློ།

རང་མཚན།	 	རློག་མེད་ཤེས་པའི་སྣང་ཡུལ།

རྒྱུ་མཚན་ལྟར་སྣང་།	 	དློན་དངློས་དང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་མཚན།

འཁྲུལ་ཤེས།	 	རང་གི་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའི་བློ།

དབང་ཤེས།	 	རང་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དབང་པློ་གཟུགས་ཅན་པ་

ལ་བརེན་ནས་སྐེས་པའི་ཤེས་པའློ།		།

ཡིད་ཤེས།	 	རང་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་ཡིད་དབང་ལ་བརེན་ནས་

སྐེས་པའི་ཤེས་པའློ།		།

ཚད་མ།	 	གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ།

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

1]	 ཡིད་དཔློད།		སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བློ།	 	ཐེ་ཚོམ།		ལློག་ཤེས་རྣམས་ཀི་མཚན་
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3.  བློ་རིག་གི་དབྱེ་བ་ལྷག་མ་རྣམས་བཤད་པ།  

ཉིད་དང་།		དབྱེ་བ།		མཚན་གཞི་སློ་སློ་ནས་ཕིས།

2]	 བློ་རིག་བདུན་པློ་དེ་དག		དབང་ཤེས་དང་ཡིད་ཤེས།	 	རློག་པ་དང་རློག་མེད།		

འཁྲུལ་ཤེས་དང་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ།	 	རློགས་པའི་བློ་དང་མ་རློགས་པའི་བློ།		

ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གང་དུ་འདུ་མིན་ཕིས།

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

1]	 ཡིད་དཔློད་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་བཅད་ཤེས་ཡིན་ཟེར་ན།

2]	 རློག་པ་ལ་སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བློ་ཡློད་ཟེར་ན།

3]	 མངློན་སུམ་ཡིན་ན།		རང་ཡུལ་རློགས་པའི་བློ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

4]	 ལློག་ཤེས་ཡིན་ན།		ལློག་རློག་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

[ཅ]	 གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་མུ་ག་ཚོད་ཡློད་དམ།

1]	 ཚད་མིན་དང་།		རློག་པ་གཉིས་ལ་མུ།	 (										)

2]	 ཡིད་ཤེས་དང་།		རློག་པ་གཉིས་ལ་མུ།	 (										)

3]	 འཁྲུལ་ཤེས་དང་།		རློག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་གཉིས་ལ་མུ།	 (										)

4]	 མངློན་སུམ་དང་།		རང་ཡུལ་རློགས་པའི་བློ་གཉིས་ལ་མུ།	 (										)

5]	 དབང་ཤེས་དང་།		ཟག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་གཉིས་ལ་མུ།	 (										)

6]	 སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བློ་དང་།		དབང་ཤེས་གཉིས་ལ་མུ།	 (										)

7]	 ལློག་ཤེས་དང་།		དབང་ཤེས་གཉིས་ལ་མུ།	 (										)
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

1.  སྱེམས་དང་སྱེམས་བྱུང་གི་རྣམ་གཞག

རང་ལུགས་བཞག་པ། 

དབུས་མཐའ་རྣམ་འབེད་ལས།  དེ་ལ་དྱོན་མཐྱོང་རྣམ་པར་ཤེས།  །དེ་ཡི་

ཁད་པར་སེམས་ལས་བྱུང་།  །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།  གཟུགས་སྒ་སྱོགས་

དྱོན་གི་ངྱོ་བྱོ་རིག་པར་བེད་པ་ལ་སེམས་དང་།  དྱོན་གི་ཁད་པར་རིག་པ་

ལ་སེམས་བྱུང་ཟེར།  དྱོན་གི་ངྱོ་བྱོ་དང་ཁད་པར་ཞེས་པ་ནི།  གཟུགས་

ལྟ་བུ་དྱོན་གི་ངྱོ་བྱོ་དང་།  གཟུགས་རིང་ཐུང་དང་།  མཛེས་མི་མཛེས་ལ་

སྱོགས་པ་དྱོན་གི་ཁད་པར་ཡིན།  དྱོན་གི་ངྱོ་བྱོ་ཙམ་མཐྱོང་བའི་རྣམ་པར་

ཤེས་པའི་ཚོགས་དྲུག་ནི་སེམས་ཡིན་ཞིང་།  དྱོན་གི་ཁད་པར་ཡིད་དུ་

འཐད་མི་འཐད་སྱོགས་མཐྱོང་བ་ཚོར་བ་ལ་སྱོགས་པ་ནི་སེམས་བྱུང་སྟེ།  

འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་སློབ་ཚན།
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1.  སྱེམས་དང་སྱེམས་བྱུང་གི་རྣམ་གཞག  

དེ་ལ་གྲངས་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་གྱོ  །

དཔེར་ན།  མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་གཟུགས་ཀི་ངྱོ་བྱོའི་རྣམ་པ་འཛིན་

པ་ན།  དེའི་འཁྱོར་དུ་བྱུང་བའི་ཚོར་བས་ཡིད་དུ་འྱོང་བ་དང་མི་འྱོང་བའི་

ཁད་པར་གི་རྣམ་པ་འཛིན་པ་ལྟ་བུའྱོ།  །

ཚན་རིག་པས་ཕི་རྱོལ་ཡུལ་གིས་དབང་རྩའི་ཕ་ཕུང་ལ་ཐུག་འཕད་ལྟ་བུའི་

སླྱོང་རྐེན་བྱུང་བས་ཤུགས་རླབས་ཀི་ངྱོ་བྱོ་གསར་གྲུབ་ཅིག་ལ་སེམས་ཞེས་

འདྱོད་པ་ཡིན་ལ།  ཡང་།  ཚན་རིག་པས་རྩ་རྡུལ་ཕ་མྱོར་རྐེན་གི་དབང་

གིས་ཐྱོལ་གིས་བྱུང་བའི་ཤུགས་རླབས་ཀི་རང་བཞིན་ཞིག་ལ་སེམས་སུ་

འདྱོད་པ་དང༌།  སངས་རྒྱས་པས་ནི་དེ་ལས་ལྡྱོག་སྟེ།  སེམས་ཞེས་པ་

གསལ་རིག་གི་རང་བཞིན་ཞིག་ལ་འདྱོད་ཅིང་།  སེམས་དང་།  ཡིད་དང་།  

རྣམ་ཤེས་གསུམ་དྱོན་གཅིག་དང་།  བྱོ་དང་།  རིག་པ།  ཤེས་པ་གསུམ་

ཡང་དྱོན་གཅིག་ཏུ་འདྱོད་དྱོ།  །

རང་གི་འཁྱོར་དུ་བྱུང་བའི་སེམས་བྱུང་དང་མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་

མཚུངས་ཀི་ཤེས་པ་སེམས་ཀི་ངྱོ་བྱོ་དང་།  དེ་ཡང་གཙོ་སེམས་དང་།  དེའི་

འཁྱོར་དུ་བྱུང་བའི་སེམས་བྱུང་གཉིས་མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངས་

ཡིན་ནྱོ།  །

སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉིས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངས་

ཡིན་ཏེ།  རེན་དང་།  དམིགས་པ་དང་།  རྣམ་པ་དང།  དུས་དང་།  རྫས་

མཚུངས་པའྱོ།  །
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

སེམས་གང་ལ་བརེན་པའི་དབང་པྱོ་དེ་ལ་དེའི་འཁྱོར་སེམས་བྱུང་ཡང་

བརེན་པས་ན།  རེན་མཚུངས་པ་དང་།  སེམས་ཀིས་གང་ལ་དམིགས་པའི་

ཡུལ་དེ་ལ་སེམས་བྱུང་གིས་ཀང་དམིགས་པས་ན།  དམིགས་པ་མཚུངས་པ་

དང་།  སེམས་སྔྱོན་པྱོ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱེས་ན།  དེའི་འཁྱོར་སེམས་

བྱུང་ཡང་སྔྱོན་པྱོ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱེས་པས་ན།  རྣམ་པ་མཚུངས་པ་

དང་།  སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉིས།  སྐྱེ་གནས་འགག་གསུམ་ཅིག་ཅར་

བེད་པས་ན།  དུས་མཚུངས་པ་དང་།  སེམས་དང་དེའི་འཁྱོར་སེམས་བྱུང་

གཉིས་རྫས་རེ་རེ་མཚུངས་པས་ན།  རྫས་མཚུངས་པའྱོ།  །

སེམས་ལ་ངྱོ་བྱོའི་སྱོ་ནས་དབེ་ན།  དབང་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་སེམས་དང༌།  

ཡིད་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་སེམས་གཉིས་ཡྱོད།

དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ནི།  གཙོ་བྱོ་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་གི་

སྱོ་ནས་བཞག་པ་སྟེ།  རང་གི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དབང་

པྱོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་པའི་གཙོ་བྱོའི་རྣམ་རིག་ཅིག་

ལ་དབང་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་སེམས་དང༌།  རང་གི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་

བདག་རྐེན་ཡིད་དབང་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་པའི་གཙོ་བྱོའི་རྣམ་རིག་ཅིག་

ལ་ཡིད་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་སེམས་ཞེས་འདྱོད་དྱོ།  །

དང་པྱོ་ལ་དབེ་ན།  མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་།  རྣ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་དང་།  སྣའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་།  ལེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་།  ལུས་

ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ལྔའྱོ།  །
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1.  སྱེམས་དང་སྱེམས་བྱུང་གི་རྣམ་གཞག  

སྤིར་སེམས་བྱུང་ལ།  མཚན་ཉིད་དང་།  དབེ་བ་གཉིས་ལས།  མཚན་ཉིད་

ནི༑  རང་འཁྱོར་དུ་འགྲྱོ་ཡུལ་གི་གཙོ་སེམས་དང་མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་

མཚུངས་ཀི་རིག་པ།  སེམས་བྱུང་གི་མཚན་ཉིད།

དབེ་བ་ལ།  མངྱོན་པ་མཛོད་ལས།  སེམས་བྱུང་ཞེ་དྲུག་དང་།  གཞན་ཡང་

གཞི་བསྡུ་བ་དང་།  མདྱོ་དན་པ་ཉེར་བཞག་དང་།  གནས་བརན་སེ་པའི་

ཆྱོས་མངྱོན་པ་བསྡུས་པ་དང་།  རིན་ཆེན་ཕེང་བ་དང་།  ཆྱོས་ཡང་དག་

པར་བསྡུས་པ་དང་།  ཕུང་པྱོ་ལྔའི་རབ་བེད་སྱོགས་གཞུང་གཞན་ལས་

སེམས་བྱུང་གི་གྲངས་སྱོགས་རྣམ་གཞག་མང་པྱོ་གསུངས་པ་རྣམས་ནང་

པའི་ཚན་རིག་དང་།  ལྟ་གྲུབ་ཀུན་འདུས་པྱོད་གཉིས་པར་ཞིབ་ཏུ་བཀྱོད་

པ་ལས་ཤེས་པར་བ་ཞིང་།  འདིར་མངྱོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས་སེམས་བྱུང་

ང་གཅིག་གསུངས་པ་ལྟར།

སེ་ཚན་གི་དབང་དུ་བས་ན།  	ཀུན་འགྲྱོ་ལྔ་དང་།  	ཡུལ་ངེས་ལྔ་

དང་།  	དགེ་བ་བཅུ་གཅིག  	རྩ་ཉྱོན་དྲུག  	ཉེ་ཉྱོན་ཉི་ཤུ།   	

གཞན་འགྱུར་བཞི་བཅས་སྱོ།  །

ཀུན་འགློ་ལྔ་བཤད་པ། 

ཀུན་འགྲྱོ་ལྔ་ནི།  ཡྱོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གི་སེམས་སེམས་བྱུང་

གི་སྱོམ་ཚིག་ལས།

ཚོར་བ་འདུ་ཤེས་སེམས་པ་དང་།  །

རེག་པ་ཡིད་ལ་བེད་རྣམས་ལ།  །
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

སེམས་བྱུང་ཀུན་འགྲྱོ་ལྔ་ཞེས་བཤད།  །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར།  	ཚོར་བ་དང་།  	འདུ་ཤེས་དང་།  	སེམས་

པ་དང་།  	ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་།  	རེག་པ་དང་ལྔའྱོ།  །

དེ་ལྔ་ལ་ཀུན་འགྲྱོ་ཞེས་བརྱོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།  དེ་དག་གཙོ་སེམས་ཀུན་

གི་འཁྱོར་དུ་འགྲྱོ་བའི་ཕིར་ན།  ཀུན་འགྲྱོ་ཞེས་བའྱོ།  །

ཚོར་བའི་མཚན་ཉིད་ནི།  རང་ཡུལ་སིམ་གདུང་བར་མ་ཅི་རིགས་རང་

སྟྱོབས་ཀིས་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སེམས་བྱུང་དེ།  ཚོར་བའི་

མཚན་ཉིད།

དེ་ལ་དབེ་ན།  ཚོར་བ་བདེ་བ།  ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ།  ཚོར་བ་བཏང་སྙྱོམས་

གསུམ་དང་།  ཡང་།  རེན་གི་སྱོ་ནས་དབེ་ན།  ལུས་ཚོར་བདེ་སྡུག་བཏང་

སྙྱོམས་གསུམ་དང༌།  སེམས་ཚོར་བདེ་སྡུག་བཏང་སྙྱོམས་གསུམ་མྱོ།  །

གཉིས་པ།  འདུ་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི།  རང་ཡུལ་ལ་རང་སྟྱོབས་ཀིས་

མཚན་མར་འཛིན་པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །མཚན་མར་འཛིན་ཞེས་པ་ནི།  

ཡུལ་གི་སྤུ་རིས་སམ་ཁད་པར་མ་འདེས་པར་འབེད་པའི་དྱོན་ཡིན།

འདུ་ཤེས་ལ་དབེ་ན།  མཚན་མར་འཛིན་པའི་འདུ་ཤེས་དང༌།  བཀྲ་བར་

འཛིན་པའི་འདུ་ཤེས་གཉིས་ཡྱོད་ལ།  དབང་པྱོའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་

འཁྱོར་གི་འདུ་ཤེས་ལྟ་བུས་སྔྱོ་སེར་སྱོགས་ཀི་དྱོན་མ་འདེས་པར་འཛིན་

པས་ན།  དང་པྱོ་དང་།  ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་འཁྱོར་གི་འདུ་ཤེས་ལྟ་
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1.  སྱེམས་དང་སྱེམས་བྱུང་གི་རྣམ་གཞག  

བུས།  འདི་ནི་སྔྱོན་པྱོའྱོ ྱོ།  །འདི་ནི་དཀར་པྱོའྱོ ྱོ།  །ཞེས་སྱོགས་ཐ་སྙད་མ་

འདེས་པར་འཛིན་པས་ན་གཉིས་པར་འཇྱོག་གྱོ  །

གསུམ་པ།  སེམས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི།  རང་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སེམས་

ཡུལ་ལ་གཡྱོ་ཞིང་སྐུལ་བར་བེད་པའི་སེམས་བྱུང༌ངྱོ་།  །སེམས་བྱུང་ཐམས་

ཅད་ཀི་ནང་ནས་འདི་གཙོ་བྱོར་གསུངས་ཏེ།  སེམས་དང་སེམས་བྱུང་

གང་ཡང་ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་བེད་པ་སེམས་བྱུང་འདིའི་མཐུ་ཡིན་པར་

གསུངས་སྱོ།  །དཔེར་ན།  རྱོ་ཁབ་ལེན་གིས་ལགས་རང་དབང་མེད་པར་

གཡྱོ་བར་བེད་པ་ལྟར།  སེམས་བྱུང་སེམས་པ་འདིས་སེམས་རང་དབང་

མེད་པར་ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་བེད་དྱོ།  །

བཞི་པ།  ཡིད་ལ་བེད་པའི་མཚན་ཉིད་ནི།  རང་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སེམས་

དམིགས་པ་བེ་བག་པ་ལ་རང་སྟྱོབས་ཀིས་གཏྱོད་པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །འདི་

དང་སེམས་པ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ནི།  སེམས་པས་རང་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་

སེམས་ཡུལ་སྤི་ལ་གཡྱོ་བར་བེད་པ་ཡིན་ལ།  ཡིད་ལ་བེད་པས་ནི།  ཡུལ་བེ་

བག་པ་ལ་སེམས་ཕྱོགས་པར་བེད་པའྱོ།  །

ལྔ་པ།  རེག་པའི་མཚན་ཉིད་ནི།  ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་འདུས་ནས་

ཚོར་བ་བདེ་བ་སྱོགས་གང་མྱོང་འགྱུར་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཡུལ་རང་

སྟྱོབས་ཀིས་ཡྱོངས་སུ་གཅྱོད་པར་བེད་པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །ཡུལ་ཡྱོངས་

སུ་གཅྱོད་པའི་དྱོན་ནི།  ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་འདུས་པ་ན།  ཡུལ་

བེ་བག་པ་དེ།  རང་གི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་དུ་བེད་པ་ལ་བའྱོ།  །
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་འདུས་ཞེས་པ་ནི།  དུས་མཉམ་དུ་འདུས་

པ་ལ་མི་བ་སྟེ།  བདག་རྐེན་དབང་པྱོ་དང་།  དེ་ལ་བརེན་པའི་རྣམ་ཤེས་

གཉིས་སྔ་ཕི་བ་ཡིན་པས་དུས་མི་མཉམ་མྱོ།  །དེས་ན།  ཡུལ་དབང་རྣམ་

ཤེས་གསུམ་ཚང་བ་ལ་བེད་དྱོ།  །

འདི་ལ་དབེ་ན།  རེན་གི་སྱོ་ནས་ཕེ་ན་དྲུག་སྟེ།  མིག་གི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་

ནས།  ཡིད་ཀི་འདུས་ཏེ་རེག་པའི་བར་དྲུག་གྱོ །

དེ་ཡང་ཀུན་འགྲྱོ་ལྔ་པྱོ་གང་རུང་ཞིག་མ་ཚང་ན།  ཡུལ་གི་ལྱོངས་སྤྱོད་མི་

རྫྱོགས་ཏེ།  ཚོར་བ་མེད་ན།  མྱོང་བ་མེད་པར་འགྱུར་ལ།  འདུ་ཤེས་མེད་

ན༑  ཡུལ་གི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་མཚན་མ་འཛིན་པ་མེད་ལ།  སེམས་པ་

མེད་ན།  ཡུལ་ལ་ཕྱོགས་པ་མེད་ཅིང༌།  ཡིད་ལ་བེད་པ་མེད་ན།  དམིགས་པ་

བེ་བག་པ་ལ་ཡིད་གཏྱོད་པ་མེད་པར་འགྱུར་ལ།  རེག་པ་མེད་ན།  རེན་མེད་

པར་འགྱུར་བས།  ཡུལ་གི་ལྱོངས་སྤྱོད་རྫྱོགས་པ་ལ་ཀུན་འགྲྱོ་ལྔ་ཚང་དགྱོས་

སྱོ༑  ༑

ཡུལ་ངྱེས་ལྔ་བཤད་པ། 

ཡུལ་ངེས་ལྔ་བཤད་པ་ལ།  སྱོམ་ལས།

ཡུལ་ངེས་ལྔ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ།  །

འདུན་པ་མྱོས་པ་དན་པ་དང་།  །

ཏིང་འཛིན་ཤེས་རབ་རྣམ་ལྔའྱོ།  །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།  	འདུན་པ་དང་།  	མྱོས་པ་དང་།  	དན་པ་
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1.  སྱེམས་དང་སྱེམས་བྱུང་གི་རྣམ་གཞག  

དང་།  	ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་།  	ཤེས་རབ་བཅས་ལྔའྱོ།  །

དེ་ལྔ་ལ་ཡུལ་ངེས་ཞེས་བརྱོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།  དེ་དག་གྱོ་རིམ་བཞིན་

དུ་འདྱོད་པའི་ཡུལ་དང་།  ངེས་པའི་ཡུལ་དང་།  འདིས་པའི་ཡུལ་དང་།  

ཉེ་བར་བརགས་པའི་ཡུལ་ཏེ།  ཡུལ་བེ་བག་པ་ཁྱོ་ནར་ངེས་པས་ན།  ཡུལ་

ངེས་ཞེས་བའྱོ།  །

དང་པྱོ།  འདུན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི།  འདྱོད་པའི་དངྱོས་པྱོ་ཞིག་ལ་དམིགས་

ནས་དེ་རང་སྟྱོབས་ཀིས་དྱོན་དུ་གཉེར་བའི་སེམས་བྱུང་དེ།  འདུན་པའི་

མཚན་ཉིད།  དཔེར་ན།  རང་ལ་ཡྱོན་ཏན་མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེ་བའི་ཆེད་

དུ་ཡྱོན་ཏན་དེ་དྱོན་དུ་གཉེར་བའི་སེམས་བྱུང་ལྟ་བུ།

སྒ་བཤད་ནི།  རང་ཡུལ་དྱོན་དུ་གཉེར་བའི་སྱོ་ནས་རང་དང་མཚུངས་

ལྡན་གི་སེམས་སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་རང་ཡུལ་ལ་འདུན་པར་བེད་པས་

ན་འདུན་པ་ཞེས་བའྱོ།  །

འདུན་པ་ལ་དབེ་ན།  ཕད་པར་འདྱོད་པའི་འདུན་པ།  མི་འབལ་བར་

འདྱོད་པའི་འདུན་པ།  དྱོན་དུ་གཉེར་བའི་འདུན་པ་རྣམས་སྱོ།  །

དྱོན་གཉེར་གི་འདུན་པ་ལ་ཡང་།  འདྱོད་པ་དྱོན་དུ་གཉེར་བ་དང༌།  ལྟ་བ་

དྱོན་དུ་གཉེར་བ་སྱོགས་མང་དུ་ཡྱོད་དྱོ།  །

གཉིས་པ།  མྱོས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི།  སྔར་ངེས་པའི་ཡུལ་ཞིག་ལ་དམིགས་

ནས་རང་སྟྱོབས་ཀིས་དེ་དེ་ཁྱོ་ན་ལྟར་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སེམས་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

བྱུང་ངྱོ་།  །དཔེར་ན།  རང་གིས་དྱོན་ཞིག་ལ་དཔད་ནས་ངེས་པ་རེད་པ་

ལྟར།  དེ་ག་རང་ཡིན་སྙམ་པའི་སེམས་བྱུང་ལྟ་བུ།

སྒ་བཤད་ནི།  ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དྱོད།  ཨ་དི་མྱོ་ཀྵ་ཞེས་པ་རང་ཡུལ་ངེས་

པས་ན་མྱོས་པ་ཞེས་བའྱོ།  །

མྱོས་པ་དང་འདུ་ཤེས་ཀི་ཁད་པར་ནི།  མྱོས་པས་རང་སྟྱོབས་ཀིས་སེམས་

ཡུལ་ལས་མི་འཕྱོག་པ་དང་།  འདུ་ཤེས་ཀིས་རང་སྟྱོབས་ཀིས་ཡུལ་ལ་ཐ་

སྙད་འདྱོགས་པར་བེད་པ་དང་།  ཡང་།  མྱོས་པས་རང་སྟྱོབས་ཀིས་ཡུལ་

དེ་ལ་དེར་འཛིན་པ་དང་།  འདུ་ཤེས་ཀིས་ཡུལ་དེའི་སྤུ་རིས་ཙམ་འབེད་

པའྱོ།  །

མྱོས་པ་ལ་དབེ་ན།  རང་གི་དམིགས་ཡུལ་གི་ཡྱོན་ཏན་ལ་དམིགས་པའི་

མྱོས་པ་དང་།  དེའི་སྐྱྱོན་ལ་དམིགས་པའི་མྱོས་པ་དང་།  དེའི་སྐྱྱོན་ཡྱོན་

གང་ཡང་མ་ཡིན་པ་ལ་དམིགས་པའི་མྱོས་པ་དང་གསུམ་མྱོ།  །

གསུམ་པ།  དན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི།  སྔར་འདིས་པའི་ཡུལ་ལ་དམིགས་

ནས་རང་སྟྱོབས་ཀིས་དེ་མི་བརེད་པའི་བེད་ལས་ཅན་གི་སེམས་བྱུང་

ངྱོ་༑  ༑དཔེར་ན།  ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་འདིས་པའི་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་དན་

པའི་དན་ཤེས་ལྟ་བུ།

སྒ་བཤད་ནི།  རང་ཡུལ་བརེད་པ་མེད་པར་དན་པས་ན།  དན་པ་ཞེས་

བའྱོ།  །
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1.  སྱེམས་དང་སྱེམས་བྱུང་གི་རྣམ་གཞག  

དན་པ་ལ་དབེ་ན།  སེམས་ཀིས་བསམས་པ་དན་པ་དང་།  ལུས་ཀིས་བས་

པ་དན་པ་དང་།  ངག་གིས་སྨྲས་པ་དན་པ་སྱོགས་ཡྱོད།

བཞི་པ།  ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མཚན་ཉིད་ནི།  དམིགས་པ་ལ་རང་སྟྱོབས་ཀིས་

སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནས་ཤིང་།  ཤེས་རབ་ཀི་རེན་བེད་པའི་བེད་ལས་ཅན་

གི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །དཔེར་ན།  ལྷ་སྐུ་ཞིག་ལ་ལྷག་པར་དམིགས་པའི་ཚེ།  

དེ་ལས་གཞན་དུ་མི་གཡེང་བར་དེ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་སེམས་བྱུང་

ལྟ་བུའྱོ།  །

ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་།  ཡིད་བེད་གཉིས་མི་འད་སྟེ།  ཡིད་བེད་ཀིས་རང་

དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སེམས་རང་ཡུལ་ལ་གཏྱོད་པར་བེད་ཀང་རང་སྟྱོབས་

ཀིས་ཤེས་རབ་སྐྱེད་པར་མི་བེད་ལ།  ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་དེ་སྐྱེད་པའི་ཕིར་

རྱོ༑  ༑

སྒ་བཤད་ནི།  ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྐད་དྱོད་ས་མ་དི་ཞེས་པ་ཡང་དག་པར་

འཛིན་པའི་དྱོན་ཡིན་ལ།  སེམས་དམིགས་པ་ལ་སྦེང་ཆགས་སུ་ཚུག་གེ་

འཛིན་པས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནྱོ།  །

ལྔ་པ།  ཤེས་རབ་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི།  བརག་པར་བ་བའི་ཆྱོས་ལ་དམིགས་

ནས་རང་སྟྱོབས་ཀིས་དཔྱོད་པར་བེད་པའི་བེད་ལས་ཅན་གི་སེམས་བྱུང་

ངྱོ་༑  ༑དཔེར་ན།  རྡུལ་ཕ་རགས་ཀི་ཁད་པར་ལ་དཔད་པ་བེད་པའི་སྐབས་

སུ་ལེགས་པར་དཔྱོད་བེད་ཀི་སེམས་བྱུང་ལྟ་བུའྱོ།  །
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

ཤེས་རབ་དང་།  འདུ་ཤེས་གཉིས་མི་འད་སྟེ།  ཤེས་རབ་ཀིས་དྱོན་སྱོ་

སྱོར་རང་སྟྱོབས་ཀིས་འབེད་ལ།  འདུ་ཤེས་ཀིས་རང་སྟྱོབས་ཀིས་ཐ་སྙད་

འདྱོགས་པར་བེད་པའི་ཕིར་དང་།  ཡང་།  ཤེས་རབ་ཀིས་རང་སྟྱོབས་ཀིས་

ཐེ་ཚོམ་གཅྱོད་ལ།  འདུ་ཤེས་ཀིས་དེ་མི་གཅྱོད་པའི་ཕིར་རྱོ།  །

ཤེས་རབ་ལ་དབེ་ན།  ངྱོ་བྱོའི་སྱོ་ནས་སྐྱེས་ཐྱོབ་ཀི་ཤེས་རབ་དང་།  སྦྱོར་

བྱུང་གི་ཤེས་རབ་གཉིས།  ཕི་མ་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་ན།  ཐྱོས་བྱུང་གི་

ཤེས་རབ་དང་།  བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་དང་།  སྱོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་

དང་གསུམ་མྱོ།  །

མུ་སྒིག་ཚུལ། 

ཀུན་འགྲྱོ་ལྔ་པྱོ་གང་རུང་དང་།  ཡིད་ཤེས་གཉིས་ལ་མུ་བཞི་ཡྱོད་དེ།

	ཀུན་འགྲྱོ་ལྔ་པྱོ་གང་རུང་ཡིན་ལ།  ཡིད་ཤེས་མ་ཡིན་པ་ནི།  དབང་

ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་ཚོར་བ་ལྟ་བུ།

	ཡིད་ཤེས་ཡིན་ལ།  ཀུན་འགྲྱོ་ལྔ་པྱོ་གང་རུང་མ་ཡིན་པ་ནི།  ཡིད་ཀི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྟ་བུ།

	གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ནི།  ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་འཁྱོར་དུ་བྱུང་བའི་

ཚོར་བ་ལྟ་བུ།  

	གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ནི།  མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྟ་བུའྱོ།  །
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1.  སྱེམས་དང་སྱེམས་བྱུང་གི་རྣམ་གཞག  

གཞན་ལུགས་དགག་པ། 

ཁ་ཅིག  སེམས་ཡིན་ན།  ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  མིག་གི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  དེའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་

ཅན།  སེམས་ཡིན་པར་ཐལ།  རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  

དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ཆྱོས་ཅན་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  

དེ་ཆྱོས་ཅན།  ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  དབང་པྱོའི་ཤེས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  དབང་ཤེས་ལྔ་པྱོ་གང་

རུང་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  ཀུན་འགྲྱོ་ལྔ་པྱོ་གང་རུང་ཡིན་ན།  སེམས་ཀུན་གི་འཁྱོར་དུ་འགྲྱོ་

བས་ཁབ་ཟེར་ན།  བཀྲ་ཤིས་ཀི་ཚོར་བ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  དེའི་ཕིར།  

འདྱོད་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  སྒྱོལ་མའི་སེམས་ཀི་འཁྱོར་དུ་འགྲྱོ་བར་ཐལ།  

སེམས་ཀུན་གི་འཁྱོར་དུ་འགྲྱོ་བའི་ཕིར།  འདྱོད་མི་ནུས་ཏེ།  བཀྲ་ཤིས་ཀི་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

ཚོར་བ་དང་།  སྒྱོལ་མའི་ཚོར་བ་གཉིས་སེམས་གཅིག་གི་འཁྱོར་དུ་ཡྱོང་ས་

མེད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་འདྱོད་པའི་དངྱོས་པྱོ་ལ་

དམིགས་ནས་དྱོན་དུ་གཉེར་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་ན།  འདུན་པ་ཡིན་པས་

ཁབ་ཟེར་ན།  འདུན་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་གཙོ་སེམས་ཆྱོས་ཅན།  

འདུན་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་འདྱོད་པའི་

དངྱོས་པྱོ་ལ་དམིགས་ནས་དྱོན་དུ་གཉེར་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་

གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  འདུན་པ་དེ་རང་ཡུལ་འདྱོད་པའི་

དངྱོས་པྱོ་ལ་རང་སྟྱོབས་ཀིས་འཇུག་ཅིང་།  དྱོན་དུ་གཉེར་བའི་རྣམ་པ་

ཅན་གི་སེམས་བྱུང་ཡིན་ལ།  དེ་འདའི་གཙོ་སེམས་དེ་རང་སྟྱོབས་ཀིས་

དྱོན་དུ་གཉེར་བ་མིན་པར་འཁྱོར་སེམས་བྱུང་འདུན་པའི་སྟྱོབས་ཀིས་དྱོན་

དུ་གཉེར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པས་མི་འད་བའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་མི་

ནུས་ཏེ།  འདུན་པ་ཡིན་ན།  སེམས་བྱུང་ཡིན་དགྱོས་པའི་ཕིར།

རློད་པ་སློང་བ། 

ཁྱོ་ན་རེ།  ཡིད་ལ་བེད་པ་ཆྱོས་ཅན།  སེམས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  རང་དང་

མཚུངས་ལྡན་གི་སེམས་ཡུལ་སྤི་ལ་གཡྱོ་བར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་

གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  རང་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སེམས་རང་

ཡུལ་བེ་བག་པ་ལ་ཕྱོགས་པར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན།  མ་ཁབ།

ཁྱོ་ན་རེ།  འདུ་ཤེས་ཆྱོས་ཅན།  ཤེས་རབ་ཡིན་པར་ཐལ།  དྱོན་སྱོ་སྱོར་རང་
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1.  སྱེམས་དང་སྱེམས་བྱུང་གི་རྣམ་གཞག  

སྟྱོབས་ཀིས་འབེད་པར་བེད་པའི་སེམས་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  

དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  དྱོན་སྱོ་སྱོར་རང་སྟྱོབས་ཀིས་ཐ་སྙད་འདྱོགས་

པར་བེད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

	སྦློང་ཚན།

[ཀ]	 གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག

	སེམས།	 	སེམས་བྱུང་།	 	ཀུན་འགློ་ལྔ།		

	ཡུལ་ངེས་ལྔ།	 	མཚུངས་ལྡན།

[ཁ]		མིང་ཚིག་མཆན་འགེལ།

དབང་རའི་ཕ་ཕུང་།	 	དབང་རའི་བྱེད་ལས་ཅན་གི་ཕ་ཕུང་།

ཤུགས་རླབས།	 	ནུས་པ་ལྡན་པའི་གཡློ་འགུལ།

དློན་དུ་གཉེར།	 	དློན་གང་ཡང་རུང་བའི་ཆེད་དུ་འབད་པ་བྱེད་པ།

བྱེད་ལས་ཅན།	 	བྱེད་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ།

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

1]	 སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གི་ཁྱད་པར་སློ་སློ་ནས་ཕིས།

2]	 སངས་རྒྱས་པ་དང་།		ཚན་རིག་པས་སེམས་ཀི་ངློ་བློ་འདློད་ཚུལ་ལ་མི་འད་བའི་

ཁྱད་པར་གང་ཡློད།

3]	 མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ།		དཔེར་བརློད་ཅིག་གི་ཐློག་ནས་འགེལ་བཤད་གིས།

4]	 སེམས་ལ་རེན་གི་སློ་ནས་དབྱེ་བ་ག་ཚོད་ཡློད།		དེ་དག་གི་ཁྱད་པར་ཕིས།		

5]	 ཀུན་འགློ་ལྔ་གང་དག་ཡིན་པ་དང་།		དེ་དག་གི་དབྱེ་བ་དང་ཁྱད་པར་ཕིས།
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1.  སྱེམས་དང་སྱེམས་བྱུང་གི་རྣམ་གཞག  

6]	 ཀུན་འགློ་ལྔ་ལ་ཀུན་འགློ་ཞེས་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཕིས།

7]	 ཡུལ་ངེས་ལྔ་གང་དག་ཡིན་པ་དང་།		དེ་དག་གི་དབྱེ་བ་དང་ཁྱད་པར་ཕིས།

8]	 ཡུལ་ངེས་ལྔ་ལ་ཡུལ་ངེས་ཞེས་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཕིས།

9]	 སེམས་བྱུང་ང་གཅིག་སེ་ཚན་ག་ཚོད་ཀི་ནང་དུ་འདུ་བ་ཕིས།

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

1]	 རྣམ་ཤེས་ཡིན་ན།		ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

2]	 སེམས་བྱུང་ཡིན་ན།		ཀུན་འགློ་ལྔ་པློ་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

3]	 སེམས་པ་དང་།		ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ཟེར་ན།

[ཅ]	 གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་མུ་ག་ཚོད་ཡློད་དམ།

1]	 ཡིད་ཤེས་དང་།		ཀུན་འགློ་ལྔ་པློ་གང་རུང་ལ་མུ།	 (										)

2]	 དབང་ཤེས་དང་།		ཡུལ་ངེས་ལྔ་པློ་གང་རུང་ལ་མུ།	 (										)

3]	 ཡིད་དང་།		ཡིད་ཤེས་གཉིས་ལ་མུ།	 (										)

4]	 སེམས་དང་།		དབང་ཤེས་གཉིས་ལ་མུ།	 (										)
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

2.  དགྱེ་བ་བཅུ་གཅིག

རང་ལུགས་བཞག་པ། 

སྤིར་དགེ་བ་ཞེས་པ་ནི།  རང་འབས་བདེ་བ་སྐྱེད་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་

ལུང་དུ་བསྟན་པའི་ཆྱོས་དེ།  དགེ་བའི་མཚན་ཉིད།

སེམས་བྱུང་དགེ་བ་ལ་བཅུ་གཅིག་ཡྱོད་དེ།  སྱོམ་ལས།

དགེ་བ་བཅུ་གཅིག་འདི་སྟེ།  །

དད་དང་ངྱོ་ཚ་ཁེལ་ཡྱོད་དང་།  །

མ་ཆགས་མི་སང་གཏི་མུག་མེད།  །

བརྩྱོན་འགྲུས་ཤིན་སྦངས་བག་ཡྱོད་དང་།  །

བཏང་སྙྱོམས་མི་འཚེ་བ་རྣམས་སྱོ།  །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།  	དད་པ་དང༌།  	ངྱོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་།  	ཁེལ་

ཡྱོད་པ་དང་།  	འདྱོད་ཆགས་མེད་པ་དང་།  	ཞེ་སང་མེད་པ་དང་།  

	གཏི་མུག་མེད་པ་དང་།  	བརྩྱོན་འགྲུས་དང་།  	ཤིན་ཏུ་སྦངས་

པ༌དང་།  	བག་ཡྱོད་པ་དང་།  	བཏང་སྙྱོམས་དང་།  11 རྣམ་པར་མི་
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2.  དགྱེ་བ་བཅུ་གཅིག  

འཚེ་བའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

བཅུ་གཅིག་པྱོ་དེ་དག་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀི་དགེ་བ་ཡིན་ཏེ།  ཀུན་སླྱོང་སྱོགས་

གཞན་ལ་མི་ལྟྱོས་པར་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་དགེ་བའི་ངྱོ་བྱོར་སྐྱེ་བས་ན་དེ་

ལྟར་བརྱོད་པའི་ཕིར།

སྱོ་སྱོའི་མཚན་ཉིད་འཆད་པ་ལ།

དང་པྱོ།  དད་པ་ནི།  རང་སྟྱོབས་ཀིས་རང་གི་དམིགས་པ་ལ་ཡི་རངས་

ཤིང་།  མ་དད་པའི་རྱོག་པ་དང་བལ་བའི་བེད་ལས་ཅན་གི་སེམས་

བྱུང༌ངྱོ་།  །

དེ་ལ་དབེ་ན།  དང་བའི་དད་པ་དང་།  ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ།  མངྱོན་

འདྱོད་ཀི་དད་པའྱོ།  །

དང་བའི་དད་པ་ནི།  ཡུལ་ཁད་པར་བ་ཡྱོན་ཏན་ཅན་གི་ཡྱོན་ཏན་མཐྱོང་

བས་སེམས་དང་བའྱོ།  །

ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་ནི།  ཆྱོས་གང་ཡང་རུང་བའི་ངྱོ་བྱོ་དང་ཁད་པར་ལ་

བསམས་ནས་བྱོ་འགེལ་བའྱོ།  །དཔེར་ན།  ལས་འབས་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་

དད་པ་ལྟ་བུ།

མངྱོན་འདྱོད་ཀི་དད་པ་ནི།  རང་གི་འདྱོད་པའི་ཆྱོས་དེ་ངེས་པར་འཐྱོབ་

པར་བའྱོ་སྙམ་པའི་དད་པའྱོ།  །དཔེར་ན། འགྱོག་ལམ་གཉིས་འཐྱོབ་ནུས་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

པར་ཤེས་ནས་ངེས་པར་ཐྱོབ་པར་བའྱོ་སྙམ་པའི་དད་པ་ལྟ་བུའྱོ།  །

དད་པ་དང་དགའ་བ་གཉིས་མི་གཅིག་སྟེ།  དཔེར་ན།  ཆང་ལ་དགའ་བའི་

བྱོ་ལྟ་བུ་ནི།  དགའ་བ་ཡིན་ཀང་དད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  དད་པ་ནི་དགེ་བའི་

ཕྱོགས་ཀི་བྱོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཆང་ལ་དགའ་བའི་བྱོ་ལྟ་བུ་ནི།  དགའ་བ་

ཉྱོན་མྱོངས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྱོ།  །

གཉིས་པ།  ངྱོ་ཚ་ཤེས་པ་ནི།  རང་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་ལ་

འཛེམ་ཞིང་།  བེད་ལས་ནི།  ཉེས་སྤྱོད་སྱོམ་པའི་རེན་བེད་པའི་སེམས་བྱུང་

ངྱོ་༑  ༑དཔེར་ན།  རང་ཉིད་གྲྭ་པ་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་རྫུན་སྨྲ་བའི་

ཉེས་པ་ལ་འཛེམ་པ་ལྟ་བུ།

གསུམ་པ།  ཁེལ་ཡྱོད་པ་ནི།  གཞན་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་

བའམ།  ཉེས་སྤྱོད་ལ་འཛེམ་པ་དང་།  བེད་ལས་ནི།  ཉེས་སྤྱོད་སྱོང་ཞིང་།  

ལེགས་སྤད་ལ་འཇུག་པར་བེད་པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །དཔེར་ན།  གཞན་

གི་ལྱོངས་སྱོད་ལ་གནྱོད་པར་མཐྱོང་ནས་མ་བིན་པ་ལེན་པ་ལ་འཛེམས་པ་

ལྟ་བུ།

ངྱོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་།  ཁེལ་ཡྱོད་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ནི།  གཉིས་ཀ་ཁ་ན་མ་

ཐྱོ་བའམ།  ཉེས་སྤྱོད་ལ་འཛེམ་པ་འད་ཡང་།  ངྱོ་ཚ་ཤེས་པ་ནི།  གང་ཟག་

རང་ཉིད་ཉེས་སྤྱོད་འདི་ལ་ཞུགས་ན་འཕལ་ཕུགས་གང་དུའང་མི་ཕན་

པར་མ་ཟད།  གནྱོད་པ་འྱོང་བས་འདི་ནི་བདག་གི་བ་བ་མ་ཡིན་ནྱོ།  །ཞེས་

རང་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་ཉེས་སྤྱོད་ལ་འཛེམ་པ་དང་།  ཁེལ་ཡྱོད་པ་ནི།  
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2.  དགྱེ་བ་བཅུ་གཅིག  

བདག་ཉེས་སྤྱོད་འདི་ལ་ཞུགས་ན།  དམ་པ་རྣམས་ཐུགས་ཁེལ་བ་དང་།  

གཞན་གིས་སད་པ་སྱོགས་འབྱུང་བས་མི་རུང་ངྱོ་།  །ཞེས་གཞན་རྒྱུ་མཚན་

དུ་བས་ནས་ཉེས་སྤྱོད་ལ་འཛེམ་པའྱོ།  །

སེམས་བྱུང་འདི་གཉིས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཆ་རྐེན་

ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ཞིང་།  ལྷག་པར་ལས་དང་པྱོ་བ་རྣམས་མི་དགེ་བ་

ལས་སྱོམ་པའི་ཐབས་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་ནྱོ།  །

བཞི་པ།  འདྱོད་ཆགས་མེད་པ་ནི།  སིད་པ་དང་སིད་པའི་ཡྱོ་བད་ལ་

དམིགས་ནས་དེ་ལ་ཞེན་པ་ལྱོག་ཅིང་།  རང་གི་ངྱོ་བྱོའི་ཆ་ནས་ཆགས་

ཡུལ་དང་དུ་མི་ལེན་པའི་བེད་ལས་ཅན་གི་སེམས་བྱུང་ངྱོ༌།  །

ལྔ་པ།  ཞེ་སང་མེད་པ་ནི།  ཞེ་སང་སྐྱེ་བའི་ཡུལ་གསུམ་པྱོ་གང་རུང་ལ་

དམིགས་ནས།  ཞེ་སང་སྐྱེ་བ་འཇྱོམས་ཤིང་།  གནྱོད་པ་བ་འདྱོད་པ་སྱོགས་

མེད་པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

ཞེ་སང་སྐྱེ་བའི་ཡུལ་གསུམ་ནི།  སེམས་ཅན་དང༌།  སྡུག་བསྔལ་དང༌།  

སྡུག་བསྔལ་གང་ལས་འབྱུང་བའི་གནས་རྣམས་སྱོ།  །

དྲུག་པ།  གཏི་མུག་མེད་པ་ནི།  སྐྱེས་ཐྱོབ་དང་།  སྦྱོར་བྱུང་གང་རུང་གི་

རྒྱུ་ལ་བརེན་ནས་གཏི་མུག་གི་གཉེན་པྱོ་བེད་ཅིང་།  སྱོ་སྱོར་རྱོག་པའི་ཤེས་

རབ་ཀི་ཆ་ལ་བཏགས་པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །མ་ཆགས་པ་དང་།  ཞེ་སང་

མེད་པ་དང་།  གཏི་མུག་མེད་པ་འདི་གསུམ་ནི།  དགེ་བའི་ཆྱོས་ཐམས་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

ཅད་ཀི་རྩ་བ།  ཉེས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་འགྱོག་པའི་ཐབས།  ལམ་ཐམས་ཅད་

ཀི་ཡང་སྙིང་པྱོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ།  ས་ལམ་ཐམས་ཅད་དུག་གསུམ་བག་ཆགས་

དང་བཅས་པ་སྱོང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཞིང་།  ཉེས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་དུག་

གསུམ་གང་རུང་རེ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བས།  འདིའི་བེད་ལས་ཀང་ཉེས་

སྤྱོད་ལེགས་པར་སྱོམ་པའི་རེན་བེད་པ་ཡིན་ནྱོ།  །

བདུན་པ།  བརྩྱོན་འགྲུས་ནི།  དགེ་བའི་བ་བ་ལ་དམིགས་ནས་སེམས་

མངྱོན་པར་སྤྲྱོ་བའི་རྣམ་པ་ཅན།  བེད་ལས་ནི།  དགེ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་

སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

བརྩྱོན་འགྲུས་ལ་དབེ་ན།  དགེ་བ་ལ་འཇུག་པའི་སྔ་རྱོལ་ནས་མངྱོན་པར་

སྤྲྱོ་བ་ནི།  གྱོ་ཆའི་བརྩྱོན་འགྲུས་དང་།  དགེ་བར་སྦྱོར་བའི་ཚེ་རག་སྦྱོར་

དང་།  གུས་སྦྱོར་གི་སྱོ་ནས་མངྱོན་པར་སྤྲྱོ་བ་ནི།  སྦྱོར་བའི་བརྩྱོན་འགྲུས་

དང་།  དགེ་བ་སྐྱེས་པས་ན།  སེམས་མི་ཞུམ་པར་སྤྲྱོ་བ་ནི།  མི་འགྱོང་བའི་

བརྩྱོན་འགྲུས་དང་།  གང་ཟག་གཞན་ལ་སྱོགས་པའི་འགལ་རྐེན་གིས་དགེ་

བ་ལས་མི་ལྡྱོག་པར་སྤྲྱོ་བ་ནི།  ཆྱོག་མི་འཛིན་པའི་བརྩྱོན་འགྲུས་ཡིན་ནྱོ།  །

དེང་སང་འཇིག་རེན་ན་རྩྱོལ་བ་བས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བརྩྱོན་འགྲུས་བས་

པར་བརྱོད་མྱོད་ཀང་།  འཇིག་རེན་གི་ཞིང་ལས་སྱོགས་ཚེ་འདིའི་བ་བ་

འབའ་ཞིག་གི་ཆེད་འབད་པ་བེད་པ་ནི་སྡུག་རུས་ཡིན་ཀང་།  བརྩྱོན་

འགྲུས་མ་ཡིན་ཏེ།  བརྩྱོན་འགྲུས་ནི།  དགེ་བ་ལ་སྤྲྱོ་བ་ཞིག་དགྱོས་པས།  

ཚེ་འདིའི་བ་བཞག་འབའ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་འབད་པ་ནི་བརྩྱོན་འགྲུས་ཀི་མི་
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མཐུན་ཕྱོགས་བ་བ་ངན་ཞེན་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བརྩྱོན་

འགྲུས་ཀི་རེས་སུ་འགྲྱོ་བས་བརྩྱོན་འགྲུས་སྐྱེད་པའི་ཚུལ་འདི་ཤིན་ཏུ་གལ་

ཆེའྱོ།  །

བརྒྱད་པ།  ཤིན་སྦངས་ནི།  སེམས་དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་འདྱོད་

པ་བཞིན་བཀྱོལ་དུ་རུང་བའི་ལག་རེས་འཇྱོག་ཅིང་།  ལུས་དང་སེམས་ཀི་

གནས་ངན་ལེན་རྒྱུན་གཅྱོད་པར་བེད་པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

ཤིན་སྦངས་ལ་དབེ་ན།  ལུས་ཤིན་སྦངས་དང་།  སེམས་ཤིན་སྦངས་གཉིས་

སྱོ༑  ༑

དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ནི།  ལུས་ཤིན་སྦངས་ནི།  ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མཐུས།  

ལུས་ལས་སུ་མི་རུང་བའི་གནས་ངན་ལེན་རྣམས་དག་ནས་ཤིང་བལ་ལྟར་

ཡང་ཞིང་།  དགེ་བའི་བ་བ་ལ་ཅི་འདྱོད་དུ་བཀྱོལ་དུ་རུང་བ་ཞིག་ལ་འཇྱོག  

སེམས་ཤིན་སྦངས་ནི།  ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མཐུས།  སེམས་ཀི་གནས་ངན་

ལེན་དང་བལ་ནས་སེམས་དམིགས་པ་ལ་ཐྱོགས་པ་མེད་པར་འཇུག་པའི་

སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ཞིག་ལ་འཇྱོག

དེ་ཡང་།  ལུས་ཤིན་སྦངས་ནི།  ལུས་ཀི་ནང་གི་རེག་བ་ཆེས་ཡིད་དུ་འྱོང་

བ་ཞིག་ཡིན་གི་སེམས་བྱུང་མིན་ནྱོ།  །སེམས་ཤིན་སྦངས་ནི།  དགེ་བ་བཅུ་

གཅིག་གི་ནང་ཚན་གི་ཤིན་སྦངས་ལ་བའྱོ།  །

དགུ་པ།  བག་ཡྱོད་ནི།  དུག་གསུམ་མེད་པ་དང་།  བརྩྱོན་འགྲུས་བཅས་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

ལ་བཏགས་ཤིང་།  དགེ་བའི་ཆྱོས་གང་རུང་ཞིག་ལ་དམིགས་ནས་སེམས་

མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་སྲུང་བའི་རྣམ་པ་ཅན།  བེད་ལས།  དགེ་བ་སྐྱེ་བ།  

གནས་པ།  འཕེལ་བ་ཅི་རིགས་བེད་པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

སེམས་བྱུང་འདིས།  རང་སེམས་ཉྱོན་མྱོངས་པའི་དབང་དུ་མ་བཏང་བར་

བརྩྱོན་འགྲུས་ལ་གནས་ནས་དགེ་བ་བསྒྲུབས་ཤིང་།  ཟག་བཅས་ལས་

སེམས་སྲུང་བར་བེད་པའྱོ།  །འདིས་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་

འདས་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་རེན་བེད་པས་ས་

ལམ་གི་རྱོགས་པའི་ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བར་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའྱོ།  །

བཅུ་པ།  བཏང་སྙྱོམས་ནི།  ནང་དུ་སེམས་དམིགས་པ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་

འཇྱོག་པའི་ཐབས་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་སེམས་གནས་དགུ་རིམ་གིས་

བསྒྲུབས་ཏེ།  སེམས་གནས་དགུ་པ་ཐྱོབ་པའི་ཚེ་བིང་རྒྱོད་ཀི་གཉེན་པྱོ་

བརེན་པའི་རྩྱོལ་བ་བ་མི་དགྱོས་པར་སེམས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་གནས་པ་

ཐྱོབ་པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

སྤིར་བཏང་སྙྱོམས་ཙམ་ལ་དབེ་ན།  འདུ་བེད་བཏང་སྙྱོམས།  ཚོར་བ་བཏང་

སྙྱོམས།  ཚད་མེད་བཏང་སྙྱོམས་བཅས་གསུམ་ཡྱོད་ཀང་།  སྐབས་འདིར་

བཤད་པ་ནི་འདུ་བེད་བཏང་སྙྱོམས་སྱོ།  །

བཅུ་གཅིག་པ།  རྣམ་པར་མི་འཚེ་བ་ནི།  ཞེ་སང་མེད་པའི་ཆར་གཏྱོགས་

ཤིང་།  དམིགས་པ་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་ན་

སྙམ་དུ་མི་བཟྱོད་པའམ།  བརྩེ་བའི་རྣམ་པ་ཅན།  སེམས་ཅན་གསྱོད་པ་
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དང་།  རེག་པ་སྱོགས་སྱོང་བའི་བེད་ལས་ཅན་གི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

སེམས་བྱུང་རྣམ་པར་མི་འཚེ་བ་འདི་ནི།  ཀུན་ནས་མནར་སེམས་མེད་

པར་སེམས་ཅན་གི་སྡུག་བསྔལ་ལ་དམིགས་ནས་དེ་དང་བལ་ན་སྙམ་པའི་

སྙིང་རེའྱོ།  །

སྤིར་དགེ་བ་ལ།  ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀི་དགེ་བ་དང་།  མཚུངས་ལྡན་གི་དགེ་བ་

དང་།  རེས་སུ་འབེལ་བ་འི་དགེ་བ་དང་།  ཀུན་སླྱོང་གིི་དགེ་བ།  དྱོན་དམ་

པའི་དགེ་བ་བཅས་ལྔ་ཡྱོད་པར་བཤད་པ་ལས།  གྱོང་དུ་བཤད་པའི་དད་

སྱོགས་བཅུ་གཅིག་པྱོ་ནི།  ཀུན་སླྱོང་སྱོགས་གཞན་ལ་མི་ལྟྱོས་པར་རང་

གྲུབ་ཙམ་ནས་དགེ་བའི་ངྱོ་བྱོར་སྐྱེ་བས་ན་དེ་ལྟར་བརྱོད་དྱོ།  །འདིར་ཡང་

དགེ་བའི་གཙོ་བྱོ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་བསྟན་པ་ཡིན་ནྱོ།  །

ར་ཉློན་དྲུག་བཤད་པ། 

དེ་ལ་སྤིར་ཉྱོན་མྱོངས་སྤིའི་ངྱོ་བྱོ་ནི།  རང་ཉིད་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་

གི་སེམས་རྒྱུད་མ་ཞི་བར་བེད་པའི་བེད་ལས་ཅན་གི་སེམས་བྱུང་སྟེ།  དེ་

ལ་རྩ་བའི་ཉྱོན་མྱོངས་དང་།  ཉེ་བའི་ཉྱོན་མྱོངས་གཉིས་ཡྱོད་པ་ལས།  རྩ་

བའི་ཉྱོན་མྱོངས་རྣམས་ནི།  ཉྱོན་མྱོངས་གཞན་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་

གཞི་འམ།  རྩ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ།  སྱོམ་ལས།

རྩ་ཉྱོན་དྲུག་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ།  །

འདྱོད་ཆགས་ཁྱོང་ཁྱོ་ང་རྒྱལ་དང་།  །

མ་རིག་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་དང་།  །
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

ལྟ་བ་ཉྱོན་མྱོངས་ཅན་རྣམས་སྱོ།  །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།  རྩ་ཉྱོན་དྲུག་ནི།  	འདྱོད་ཆགས་དང་།  	

ཁྱོང་ཁྱོ་དང་།  	ང་རྒྱལ་དང་།  	ཉྱོན་མྱོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་དང་།  

	ཉྱོན་མྱོངས་ཅན་གི་ཐེ་ཚོམ།  	ཉྱོན་མྱོངས་ཅན་གི་ལྟ་བ་རྣམས་སྱོ།  །

དེ་དག་སྱོ་སྱོའི་དྱོན་བཤད་པ་ལ།  དང་པྱོ།  འདྱོད་ཆགས་ནི།  ཟག་བཅས་

ཀི་དངྱོས་པྱོ་ལ་རང་གི་ངྱོ་བྱོའི་སྱོ་ནས་ཡིད་འྱོང་དུ་ཞེན་ནས་དྱོན་དུ་

གཉེར་བའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

དེ་ཡང་ཡུལ་ཡིད་དུ་འྱོང་བའི་ལུས་དང་།  ཟས་གྱོས།  ནྱོར་སྱོགས་མཐྱོང་

ན༑  དེ་ལ་དམིགས་ནས་ཞེན་ཞིང་།  དེ་དང་མི་འབལ་བར་འདྱོད་པ་ལྟ་

བུ་སྟེ།  དཔེར་ན།  ཉྱོན་མྱོངས་གཞན་རྣམས་རས་སྐམ་པ་ལ་རྡུལ་ཞུགས་

པ་བཞིན་དུ་དབྱུང་སླ་ཡང་།  འདྱོད་ཆགས་ནི།  སྣུམ་གིས་བརླན་པའི་

རས་ལ་རྡུལ་ཞུགས་པ་དབྱུང་དཀའ་བ་བཞིན་དུ་རང་གི་དམིགས་པ་ལ་

ཞེན་ཞིང་ཆགས་སྱོགས་ཉྱོན་མྱོངས་གཞན་རྣམས་འདེན་པ་དང་།  ཡུལ་དེ་

དང་དེ་ལ་བལྟ་བ་དང་རེག་པ་ལ་སྱོགས་པར་འདྱོད་པས་ཆགས་ཡུལ་དུ་

ཞེན་པ་ཇེ་ཆེར་འཕེལ་ཏེ།  འབལ་དཀའ་བའི་སེམས་བྱུང་ཞིག་གྱོ།  འདྱོད་

ཆགས་ཀི་འཕལ་གི་གཉེན་པྱོར་མི་སྡུག་པ་བསྱོམ་དགྱོས་པ་དང། འདྱོད་

ཆགས་ཀི་རྩ་བའམ་ཕུགས་ཀི་གཉེན་པྱོར་བདག་མེད་རྱོགས་པའི་ཤེས་

རབ་བསྱོམ་དགྱོས་པར་གསུངས་སྱོ། །

བེད་ལས་ནི།  སྡུག་བསྔལ་སྐྱེད་པའི་བེད་ལས་ཅན་ནྱོ།  །
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གཉིས་པ།  ཁྱོང་ཁྱོ་ནི།  ཁྱོང་ཁྱོའི་དམིགས་ཡུལ་གསུམ་པྱོ་གང་རུང་ལ་

དམིགས་ནས་མི་བཟྱོད་ཅིང་།  ཀུན་ནས་མནར་སེམས་པའམ།  གནྱོད་པ་

བ་བར་འདྱོད་པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

བེད་ལས་ནི།  ཚེ་འདིར་བདེ་བ་ལ་མི་གནས་པ་དང་།  ཕི་མ་ལ་སྡུག་

བསྔལ་དཔག་མེད་སྐྱེད་པའྱོ།  །

ཁྱོང་ཁྱོའི་དམིགས་ཡུལ་གསུམ་ནི།  སེམས་ཅན་དང་།  རང་རྒྱུད་ཀི་སྡུག་

བསྔལ་དང་།  མཚོན་དང་ཚེར་མ་སྱོགས་སྡུག་བསྔལ་དེ་དག་གང་ལས་

འབྱུང་བའི་གནས་རྣམས་སྱོ།  །

གསུམ་པ།  ང་རྒྱལ་ནི།  རྒྱུ་ནྱོར་རམ།  ཡྱོན་ཏན་སྱོགས་རང་གི་ཕུན་ཚོགས་

ཅི་རིགས་ལ་དམིགས་ནས་སེམས་ཁེངས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སེམས་བྱུང་

ངྱོ་༑  ༑དེ་དང་རྒྱགས་པ་ལ་ཁད་པར་ཡྱོད་དེ།  རྒྱགས་པ་ནི།  རང་གི་རིགས་

དང་།  གཟུགས་ལ་སྱོགས་པའི་ཆྱོས་ལ་ཆགས་པའི་འདྱོད་ཆགས་ཀི་ཆར་

གཏྱོགས་ཡིན།  ང་རྒྱལ་ནི།  ཕ་རྱོལ་པྱོ་ལས་གང་ཡང་རུང་བའི་ཁད་པར་

ལ་དམིགས་ནས་སེམས་ཁྱོ་ལས་ང་ཆེ་སྙམ་པ་ལྟ་བུ་ཁེངས་པ་ཡིན་པས་དེ་

གཉིས་ཉྱོན་མྱོངས་སྱོ་སྱོ་བ་ཡིན་ནྱོ།  །དེ་བཞིན་ང་རྒྱལ་དང་།  སྱོབས་པ་ལ་

ཁད་པར་ཡྱོད་པའང་ཤེས་དགྱོས་སྱོ།  །

བེད་ལས་ནི།  གཞན་ལ་མ་གུས་པ་དང་།  ཡྱོན་ཏན་གྱོང་མ་སྐྱེ་བ་ལ་

གེགས་བེད་ཅིང་།  སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བའི་རེན་བེད་པའྱོ།  །
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

བཞི་པ།  ཉྱོན་མྱོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་ནི།  ལས་འབས་དང་།  དཀྱོན་

མཆྱོག་དང་།  བདེན་པའི་གནས་ལུགས་རྣམས་ལ་རྨྱོངས་པའམ།  མི་ཤེས་

པའི་བེད་ལས་ཅན་གི་སེམས་བྱུང་སྟེ།  མ་རིག་པ་ལ་བརེན་ནས་སྡུག་

བསྔལ་འབྱུང་བས་ཉྱོན་མྱོངས་པ་དང་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་རེན་

བེད་པའྱོ།  །

མ་རིག་པ་ལ་དབེ་ན།  ལས་འབས་ལ་རྨྱོངས་པའི་མ་རིག་པ་དང་།  དེ་ཁྱོ་

ན་ཉིད་ལ་རྨྱོངས་པའི་མ་རིག་པ་གཉིས་སྱོ།  །

ལྔ་པ།  ཉྱོན་མྱོངས་ཅན་གི་ཐེ་ཚོམ་ནི།  བདེན་བཞི་དང་ལས་འབས་སྱོགས་

གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་དམིགས་ནས་རང་སྟྱོབས་ཀི་མཐའ་གཉིས་སུ་

དྱོགས་པའི་སེམས་བྱུང་ངྱོ་།  །

བེད་ལས་ནི།  བང་དྱོར་ཚུལ་བཞིན་དུ་བེད་པ་ལ་བར་དུ་གཅྱོད་པ་སྱོགས་

སྱོ༑  ༑

སྤིར་ཐེ་ཚོམ་ལ་ཉྱོན་མྱོངས་ཅན་དང་།  ཉྱོན་མྱོངས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཅི་

རིགས་ཡྱོད་ཀང༌།  ཐེ་ཚོམ་ཉྱོན་མྱོངས་ཅན་འདིས་ནི།  དགེ་བའི་བ་བ་

ཐམས་ཅད་ལ་བར་དུ་གཅྱོད་ཅིང༌།  ལྷག་པར་དུ་ཡང་བདེན་པ་མཐྱོང་བ་

ལ་བར་དུ་གཅྱོད་ལ།  བདེན་པ་མཐྱོང་ན་འདི་བཟླྱོག་པར་འགྱུར་བས་སྱོ།  །

དྲུག་པ།  ཉྱོན་མྱོངས་ཅན་གི་ལྟ་བ་ནི།  བདེན་པའི་དྱོན་ལ་ཕིན་ཅི་ལྱོག་

ཏུ་ལྟ་བའི་ཤེས་རབ་ཉྱོན་མྱོངས་ཅན་ཏེ།  ལྟ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རེན་
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བེད་པའྱོ།  །

ལྟ་བ་འདི་ལ་ལྔ་ཡྱོད་དེ།  འཇིག་ལྟ་དང་།  མཐར་ལྟ་དང་།  ལྱོག་ལྟ་དང་།  

ལྟ་བ་མཆྱོག་འཛིན་དང་།  ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆྱོག་འཛིན་

རྣམས་སྱོ།  །

འཇིག་ལྟ་ནི།  དམིགས་པ་རང་རྒྱུད་ཀི་ང་དང་ང་ཡི་བ་གང་རུང་ལ་

དམིགས་ནས་རྣམ་པ་རང་དབང་བའི་ང་དང་ང་ཡིའྱོ་སྙམ་དུ་སེམས་པའི་

ཤེས་རབ་ཉྱོན་མྱོངས་ཅན་ཞིག་གྱོ །དཔེར་ན།  རང་ཉིད་ལ་གཞན་གིས་

བསྟྱོད་སད་སྱོགས་བེད་པའི་ཚེ།  ང་ལ་དེ་ལྟར་བེད་པ་ཅི་ཡིན་སྙམ་དུ་བྱོ་

ཕུགས་སུ་ང་ལིང་ལིང་བ་ཞིག་ཤར་ཡྱོང་བ་དེ་ལྟར་དུ་ཡྱོད་པར་འཛིན་

པའྱོ།  །འཇིག་ཅིང་ཚོགས་པའི་ཕུང་པྱོ་ལ་བདག་དང་བདག་གིར་ལྟ་བས་

ན་འཇིག་ལྟ་ཞེས་བའྱོ།  །

མཐར་ལྟ་ནི།  འཇིག་ལྟའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་རག་པའམ་ཆད་པ་གང་རུང་

དུ་འཛིན་པའི་ཤེས་རབ་ཉྱོན་མྱོངས་ཅན་ནྱོ།  །འདིས་རག་ཆད་ཀི་མཐར་

ལྟུང་བར་བེད་པས་ན།  རག་ཆད་ཀི་མཐའ་དང་བལ་བའི་དབུ་མའི་ལམ་

དུ་འགྲྱོ་བ་ལ་བར་གཅྱོད་ཀི་གཙོ་བྱོའྱོ ྱོ།  །མཐར་ལྟ་ལ་དབེ་ན།  རག་པར་ལྟ་

བ་དང་།  ཆད་པར་ལྟ་བ་གཉིས་སྱོ།  །

ལྱོག་ལྟ་ནི།  ལས་རྒྱུ་འབས་དང་།  བ་བེད་སྱོགས་ཡྱོད་པའི་ཆྱོས་ཤིག་

ལ་དམིགས་ནས་དེ་མེད་པར་ལྟ་བའི་ཤེས་རབ་ཉྱོན་མྱོངས་ཅན་ཞིག་

གྱོ ༑འདིའི་བེད་ལས་ནི།  དགེ་བ་ལ་མི་འཇུག་པ་དང་།  དགེ་རྩ་གཅྱོད་
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

པ་དང་།  མི་དགེ་བ་ལ་འཇུག་ཅིང་སིག་སེམས་དམ་འཆའ་བ་སྱོགས་བང་

དྱོར་ཕིན་ཅི་ལྱོག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་བེད་ལས་ཅན་ནྱོ།  །

ལྟ་བ་མཆྱོག་འཛིན་ནི།  ལྟ་ངན་གཞན་རྣམས་དང་།  དེ་གང་ལ་བརེན་

ནས་འབྱུང་བའི་གནས་ཕུང་པྱོ་གཉིས་པྱོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་

དམིགས་ནས་མཆྱོག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཤེས་རབ་ཉྱོན་མྱོངས་ཅན་ཞིག་གྱོ །

ཚུལ་ཁིམས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆྱོག་འཛིན་ནི།  ལྟ་ངན་གིས་ཀུན་ནས་

བསླངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ངན་པའམ།  ཚུལ་འཆལ་གི་དམ་བཅའ་དང་།  

ལུས་ངག་གི་བརྟུལ་ཞུགས་ངན་པ་དང་།  དེ་གང་ལས་འབྱུང་བའི་ཕུང་པྱོ་

སྱོགས་ལ་དམིགས་ནས་དག་གྲྱོལ་གི་རྒྱུའམ།  མཆྱོག་ཏུ་ལྟ་བའི་ཤེས་རབ་

ཉྱོན་མྱོངས་ཅན་ནྱོ།  །

དེ་ལྟར་གྱོང་དུ་བཤད་པའི་ལྟ་བ་ལྔ་དང་།  འདྱོད་ཆགས།  ཁྱོང་ཁྱོ།  ང་རྒྱལ།  

མ་རིག་པ།  ཐེ་ཚོམ་བཅས་ལྟ་མིན་ལྔ་ལ་རྩ་ཉྱོན་ཞེས་བརྱོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ནི༑  འདི་བཅུ་པྱོ་གང་རུང་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་ཉེ་ཉྱོན་མེད་ཅིང་།  ཉེ་ཉྱོན་

རྣམས་འདི་བཅུ་པྱོ་གང་རུང་དང་ཉེ་བ་ཤ་སྟག་ཡིན་པའམ།  སེམས་ཉྱོན་

མྱོངས་པར་བེད་པའི་གཙོ་བྱོ་ཡིན་པས་རྩ་ཉྱོན་ཞེས་བའྱོ།  །

གཞན་ལུགས་དགག་པ། 

ཁ་ཅིག  དགེ་བ་ཡིན་ན།  དགེ་བ་བཅུ་གཅིག་པྱོ་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁབ་

ཟེར་ན།  མི་དབུལ་པྱོ་ལ་ཟས་གྱོས་ལྱོངས་སྤྱོད་གཏྱོང་བའི་སྦིན་པ་ཆྱོས་

ཅན།  དེར་ཐལ།  དེའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  རང་
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2.  དགྱེ་བ་བཅུ་གཅིག  

འབས་བདེ་བ་སྐྱེད་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་ལུང་དུ་བསྟན་པའི་ཆྱོས་ཡིན་

པའི་ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དགེ་བ་བཅུ་གཅིག་པྱོ་གང་

རུང་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  དད་པ་སྱོགས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  དགེ་བ་ལྔ་པྱོ་གང་རུང་ཡིན་ན།  དགེ་བ་བཅུ་གཅིག་པྱོ་གང་རུང་

ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  དད་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་གཙོ་སེམས་ཆྱོས་

ཅན། དགེ་བ་བཅུ་གཅིག་པྱོ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ།  དགེ་བ་ལྔ་པྱོ་གང་

རུང་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  མཚུངས་ལྡན་

གི་དགེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དེར་ཐལ།  མཚུངས་ལྡན་གི་དགེ་བ་ཡྱོད་པའི་

ཕིར།  རྩ་བར་འདྱོད་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དགེ་བ་བཅུ་གཅིག་པྱོ་གང་རུང་

མ་ཡིན་པར་ཐལ།  དད་སྱོགས་བཅུ་གཅིག་པྱོ་གང་རུང་ཡིན་ན།  སེམས་

བྱུང་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

ཁ་ཅིག  ཉྱོན་མྱོངས་ཡིན་ན།  རྩ་ཉྱོན་དྲུག་པྱོ་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁབ་

ཟེར་ན།  ཁྱོ་བ་ཆྱོས་ཅན།  རྩ་ཉྱོན་དྲུག་པྱོ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ།  ཉྱོན་

མྱོངས་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  རང་རྒྱུད་ལ་

ལྡན་པའི་གང་ཟག་གི་སེམས་རྒྱུད་མ་ཞི་བར་བེད་པའི་ཆྱོས་ཡིན་པའི་ཕིར།  

མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན། དེར་ཐལ།  ཉེ་ཉྱོན་ཉི་ཤུ་བྱོ་གང་རུང་ཡིན་པའི་

ཕིར། རྩ་བར་འདྱོད་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  རྩ་ཉྱོན་དྲུག་པྱོ་གང་རུང་མ་ཡིན་

པར་ཐལ།  རྩ་ཉྱོན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་

ཐལ།  ཉེ་ཉྱོན་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་སྟེ།  རྩ་ཉྱོན་དང་ཉེ་ཉྱོན་འགལ་བའི་

ཕིར།  རགས་གྲུབ་སྟེ།  ཉེ་ཉྱོན་ཉི་ཤུ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག  ཐེ་ཚོམ་ཡིན་ན།  རྩ་ཉྱོན་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  ལས་རྒྱུ་འབས་

དང་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་ཡྱོད་དམ་མེད། ཕལ་ཆེར་ཡྱོད་ལས་ཆེ་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་

ཆྱོས་ཅན།  རྩ་ཉྱོན་ཡིན་པར་ཐལ།  ཐེ་ཚོམ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  

དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  དྱོན་འགྱུར་གི་ཐེ་ཚོམ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྩ་བར་

འདྱོད་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  རྩ་ཉྱོན་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཉྱོན་མྱོངས་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  དགེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  

མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྱོས་ཅན།  དེར་ཐལ།  ཐེ་ཚོམ་ལ་དགེ་བ་ཡྱོད་པའི་ཕིར།

རློད་པ་སློང་བ། 

ཁྱོ་ན་རེ།  འགྱོག་བདེན་ཆྱོས་ཅན།  དགེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ།  དགེ་བ་ལྔ་པྱོ་

གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།  རགས་གྲུབ་སྟེ།  དྱོན་དམ་པའི་དགེ་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར།



61

2.  དགྱེ་བ་བཅུ་གཅིག  

ཁྱོ་ན་རེ།  སེམས་ཅན་མི་རག་པར་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་ཆྱོས་ཅན།  ལྟ་བ་ཉྱོན་

མྱོངས་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ།  ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།

ཁྱོ་ན་རེ།  ངྱོ་ཚ་ཤེས་པ་ཆྱོས་ཅན།  ཁེལ་ཡྱོད་ཡིན་པར་ཐལ།  ཉེས་སྤྱོད་ལ་

འཛེམ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སེམས་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ།
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ཚད་མའི་གཞུང་།  རིགས་ལམ་སློབ་དེབ།

སྦློང་ཚན།

[ཀ]	 གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག

	དགེ་བ།	 	མི་དགེ་བ།	 	ཁ་ན་མ་ཐློ་བ།

	སྲིད་པ།	 	སྲིད་པའི་ཡློ་བྱད།	 	ཉེས་སྤློད་སློམ་པ།

	ར་ཉློན།	 	ཉློན་མློངས།

[ཁ]	 མིང་ཚིག་མཆན་འགེལ།

ཉེས་སྤློད།	 	ལུས་ངག་གི་སྐློན་ཆའམ།		སྤློད་པ་ངན་པ།

མནར་སེམས།	 	སྡུག་བསྔལ་འབྱིན་པར་འདློད་པ།

ཤིན་སྦངས།	 	ལུས་སེམས་དགེ་བའི་ཆློས་ལ་ཇི་ལྟར་འདློད་འདློད་དུ་བཀློལ་ཆློག་

ཆློག་བཟློས་པ།

འགློག་བདེན།	 	རང་འཐློབ་བྱེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་སློ་སློར་རློག་པའི་ཤེས་རབ་

ཀིས་རང་གི་ངློས་སྐལ་གི་སྤང་བྱ་སྤངས་པའི་བྲལ་བ།

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

1]	 དགེ་བ་བཅུ་གཅིག་ངློས་འཛིན་དང་།		དེ་དག་གི་ངློ་བློ་དང་།		བྱེད་ལས།		དབྱེ་བ།		

དཔེར་བརློད་བཅས་ཕིས།

2]	 ར་ཉློན་དྲུག་དང་།		དེ་དག་སློ་སློའི་ངློ་བློ་དང་།		དབྱེ་བ།		དཔེར་བརློད་དང་བཅས་པ་

ཕིས།

3]	 ར་ཉློན་ཞེས་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཕིས།
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2.  དགྱེ་བ་བཅུ་གཅིག  

4]	 ཉློན་མློངས་ཞེས་པའི་དློན་གང་ཡིན་ནམ།

5]	 ལྟ་བ་ལྔ་དང་།		ལྟ་མིན་ལྔ་སློ་སློའི་ངློས་འཛིན་ཕིས།

6]	 ངློ་ཚ་ཤེས་པ་དང་།		ཁེལ་ཡློད་ཀི་ཁྱད་པར་ཕིས།

7]	 དད་པ་དང་དགའ་བའི་ཁྱད་པར་ཕིས།

8]	 ང་རྒྱལ་དང་རྒྱགས་པའི་ཁྱད་པར་ཕིས།

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

1]	 དགེ་བ་ཡིན་ན།		ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་དགེ་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

2]	 ཉློན་མློངས་ཡིན་ན།		འདློད་ཆགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

3]	 ཐེ་ཚོམ་ཡིན་ན།		ཉློན་མློངས་ཅན་གི་ཐེ་ཚོམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

4]	 ལྟ་བ་ཡིན་ན།		ཉློན་མློངས་ཅན་གི་ལྟ་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན།

[ཅ]	 གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་མུ་ག་ཚོད་ཡློད་དམ།

1]	 དགེ་བ་དང།		དགེ་བ་བཅུ་གཅིག་པློ་གང་རུང་ལ་མུ།	 (										)

2]	 ཐེ་ཚོམ་དང་།		དགེ་བ་གཉིས་ལ་མུ།	 (										)

3]	 འགློད་པ་དང་།		དགེ་བ་གཉིས་ལ་མུ།	 (										)

4]	 དགའ་བ་དང་།		བརེ་བ་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།

དག་ེའདུན་དྩོན་ཡྩོད།  དཀར་གཞུང་བཀྲ་ཤྲིས་རྩོ་ར།ེ

བར་འཇུག་རྲི་མྩོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛནི་བསྟན་དར།  རྣམ་རྒྱལ།
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དཀར་ཆག

� འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་སློབ་ཚན། �

སློབ་ཚན་དང་པློ།

བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  དང་པོ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་1

སློབ་ཚན་གཉིས་པ།

བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  གཉྲིས་པ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་18

སློབ་ཚན་གསུམ་པ།

ནང་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་གནས་ཚུལ།  གཉྲིས་པ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་31

འཁྩོར་བའྲི་གནས་དང་།  འགྲྩོ་བའྲི་རྲིགས་བཤད་པ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་31

འཁྩོར་བའྲི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་བཤད་པ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་33

ལས་ཀྲི་སྩོར་བཤད་པ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་34

ཐར་པའྲི་ངྩོ་བྩོ་བཤད་པ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་34

ཉན་རང་གྲི་ཐེག་པ་བཤད་པ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་35

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ཐེག་པ་བཤད་པ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་36

སྔགས་ཀྲི་སྩོར་བཤད་པ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་37

བདེན་གཉྲིས་བཤད་པ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་38
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  དང་པོ། 
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ནང་ཆོས།

 j མཚན་བསྒྱུར་བ་དང༌།  k མཚན་

བཤད་པའྩོ།  །

u  མཚན་བསྒྱུར་བ་ནྲི།  རྒྱ་གར་སད་དུ།  སུ་ཧྲི་ད་ལེ་ཁ།  བྩོད་སད་དུ།  

བཤེས་པའྲི་སྤྲིངས་ཡྲིག  ཅེས་གསུངས།  དྩོན་ནྲི།  རྒྱ་གར་ཏེ་འཕགས་པའྲི་

ཡུལ་ན་སད་རྲིགས་བཞྲི་ཡྩོད་པའྲི་ནང་ནས་ལེགས་སྦྱར་གྲི་སད་དུ་བསྟན་

བཅྩོས་འདྲིའྲི་མཚན་ལ་སུ་ཧྲི་ད་ལེ་ཁ་ཞེས་བྱ་ལ།  དེ་བྩོད་ཁ་བ་ཅན་པའྲི་

སད་དུ་བསྒྱུར་ན་བཤེས་པའྲི་སྤྲིངས་ཡྲིག་ཅེས་བྱ་སྟེ།  སུ་ཧྲི་ད་བཤེས་པ་

དང༌།  ལེ་ཁ་སྤྲིངས་ཡྲིག་ལ་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །

v  མཚན་བཤད་པ་ནྲི།  ཅྲིའྲི་ཕྲིར་བཤེས་པའྲི་སྤྲིངས་ཡྲིག་ཅེས་བྱ་ཞེ་ན།  

སངས་རྒྱས་གཉྲིས་པ་མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་རང་གྲི་མཛའ་བཤེས་ལྟ་བུའྲི་

རྒྱལ་པྩོ་བདེ་སྤྩོད་བཟང་པྩོ་ལ་སྤྲིངས་པའམ་བསྐུར་པའྲི་ཡྲི་གེ་ཡྲིན་པས་ན་

དེ་སད་ཅེས་བྱའྩོ།  །

 འཇམ་དཔལ་གཞྩོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྩོ།  །ཞེས་གསུངས།  དྩོན་ནྲི།  ལྩོ་ཙཱ་བ་བན་དེ་དཔལ་བརེགས་

ཀྲིས་བསྟན་བཅྩོས་འདྲི་རྒྱ་སད་ནས་བྩོད་སད་དུ་སྒྱུར་བའྲི་ཐྩོག་མར།  འཇམ་

དཔལ་གཞྩོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ།  འདྲིའྲི་

འགྱུར་མཐར་ཕྲིན་པར་བྱ་བའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །

 j གདམས་པ་ལ་གུས་པ་

བསྐྱེད་དེ་ཉན་རྲིགས་པར་བསྐུལ་བ།  k གདམས་པ་དངྩོས།  l ཉམས་སུ་

མཚན་གྲི་དྩོན་ལ་གཉྲིས།

གཉྲིས་པ།  འགྱུར་གྲི་ཕག་ནྲི།

གསུམ་པ།  གཞུང་གྲི་དྩོན་ལ་གསུམ།



3

བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  དང་པོ། 

བངས་པའྲི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བྱེད་ཚུལ་ལྩོ།  །

དང་པྩོ།  གདམས་པ་ལ་གུས་པ་བསྐྱེད་དེ་ཉན་རྲིགས་པར་བསྐུལ་བ་ལ་

གསུམ།  j ཉན་པར་བསྐུལ་བ།  k ཚིག་མྲི་མཛེས་ཀང་ཁད་དུ་གསྩོད་

མྲི་རྲིགས་སྩོ་ཞེས་དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་སྟྩོན་པ།  l རྩོགས་ཟྲིན་གསལ་

འདེབས་པའྲི་ཕྲིར་ཡང་ཉན་པར་རྲིགས་སྩོ་ཞེས་དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་སྟྩོན་

པའྩོ།  །

དང་པྩོ།  ཉན་པར་བསྐུལ་བ་ནྲི།

1]  ཡྩོན་ཏན་རང་བཞྲིན་དགེ་འྩོས་བདག་གྲིས་ནྲི།  །

བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་གསུང་བསྙད་ལས་བྱུང་བའྲི།  །

བསྩོད་ནམས་འདུན་སླད་འཕགས་པའྲི་དབྱངས་འདྲི་དག  །

ཅུང་ཟད་ཅྲིག་བསེབས་ཁྩོད་ཀྲིས་གསན་པའྲི་རྲིགས།  །

 ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  དགེ་སླྩོང་ཀླུ་སྒྲུབ་བདག་གྲིས་བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་གསུང་རབ་

ལས་བསྙད་ཅྲིང་བསྟན་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་མངྩོན་མཐྩོ་དང༌།  ངེས་ལེགས་

འཐྩོབ་བྱེད་ཀྲི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའྲི་བསྩོད་ནམས་ལ་ཡྩོན་ཏན་རང་བཞྲིན་

དགེ་འྩོས་རྒྱལ་པྩོ་ཁྩོད་དང་སེམས་ཅན་གཞན་དག་ཀང་འདུན་པར་བྱ་

བའྲི་སླད་དུ།  འཕགས་པའྲི་དབྱངས་ཞེས་པའྲི་མྲིང་ཅན་གྲི་སེབ་སྦྱྩོར་གྲིས་

བཅྲིངས་པའྲི་ཚིགས་བཅད་འདྲི་དག་གཞུང་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་མྲིན་པར་ཅུང་

ཟད་ཅྲིག་བསེབས་ཀྲི།  མྲིའྲི་དབང་པྩོ་ཁྩོད་ཀྲིས་གསན་པའྲི་རྲིགས་སྩོ་ཞེས་

ཉན་པར་བསྐུལ་ལྩོ།  །མངྩོན་མཐྩོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀྲི་ལམ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལྩོག་
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ནང་ཆོས།

པ་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་རབ་ལས་གཞན་ཕྲི་རྩོལ་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྩོགས་

ལ་མེད་དྩོ།  །བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་གསུང་སྙན་ཞེས་པ་དང་གསུང་བསྙད་

ཅེས་པའྲི་འགྱུར་གཉྲིས་བྱུང་བས་འདྲིར་རེ་བཙུན་རེད་མདའ་བ་ཆེན་པྩོའྲི་

འགྲེལ་པ་ལ་བརེན་ནས།  གསུང་བསྙད་ཅེས་འགྲེལ་ལྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  ཚིག་མྲི་མཛེས་ཀང་ཁད་དུ་གསྩོད་མྲི་རྲིགས་སྩོ་ཞེས་དཔེ་དང་

བཅས་ཏེ་སྟྩོན་པ་ནྲི།

2]  ཇྲི་ལྟར་བདེ་གཤེགས་སྐུ་གཟུགས་ཤྲིང་ལས་ཀང༌།  །

བགྲིས་པ་ཅྲི་འདྲའང་རུང་སྟེ་མཁས་པས་མཆྩོད།  །

དེ་བཞྲིན་བདག་གྲི་སྙན་ངག་འདྲི་ངན་ཡང༌།  །

དམ་ཆྩོས་བརྩོད་ལ་བརེན་སླད་སྨད་མྲི་བགྲི།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  ཇྲི་ལྟར་ཏེ་དཔེར་ན།  བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་སྐུ་གཟུགས་ཤྲིང་
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  དང་པོ། 

ལས་བགྲིས་པ་དང༌།  ཀང་གྲི་སྒས་བསྡུས་པ་རྩོ་བ་དང་འཇྲིམ་པ་སྩོགས་

ལས་བགྲིས་པ་རྒྱུ་བཟང་ངན་དང༌།  དབྱྲིབས་མཛེས་མྲི་མཛེས་ཅྲི་འདྲའང་

རུང་སྟེ་ཁད་པར་དེ་དག་ལ་མྲི་ལྟ་བར།  ངྩོ་བྩོའྲི་ཁད་པར་ལ་བརེན་ནས་

མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་མཆྩོད་པར་བྱ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ།  བདག་གྲི་སྙན་ངག་

འདྲི་རྩོད་བྱེད་ཚིག་མྲི་སྙན་པས་ངན་ན་ཡང༌།  བརྩོད་བྱ་མངྩོན་མཐྩོ་དང་

ངེས་ལེགས་འཐྩོབ་བྱེད་ཀྲི་ཐབས་རྣམས་དམ་པའྲི་ཆྩོས་རྒྱལ་བའྲི་གསུང་

རབ་ནས་ཇྲི་སད་བཤད་པ་བཞྲིན་བརྩོད་པ་ལ་བརེན་པའྲི་སླད་དུ་མཁས་

པ་རྣམས་ཀྲིས་བསྔགས་པར་འྩོས་པ་མ་གཏྩོགས་ནམ་ཡང་སྨད་པར་མྲི་

བགྲི་ཞེས་པའྩོ།  །

གསུམ་པ།  རྩོགས་ཟྲིན་གསལ་འདེབས་པའྲི་ཕྲིར་ཡང་ཉན་པར་རྲིགས་སྩོ་

ཞེས་དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་སྟྩོན་པ་ནྲི།

3]  ཐུབ་པ་ཆེན་པྩོའྲི་བཀའ་ནྲི་སྙན་དགུ་ཞྲིག  །

ཁྩོད་ཀྲི་ཐུགས་སུ་ལྟ་ཡང་ཆུད་མྩོད་ཀྲི།  །

རྩོ་ཐལ་ལས་བགྲིས་དགུང་ཟླའྲི་འྩོད་ཀྲིས་ནྲི།  །

ཆེས་དཀར་ཉྲིད་དུ་ཅྲི་སྟེ་མྲི་བགྲིད་ལགས།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  ཐུབ་པ་ཆེན་པྩོ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་བཀའ་ནྲི་

ལེགས་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་སྙན་དགུ་ཞྲིག་སྟེ་དེ་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པྩོ་

ཁྩོད་ཀྲིས་ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་གསུམ་གྲི་སྩོ་ནས་ཐུགས་སུ་ལྟ་ཡང་ཆུད་མྩོད་

ཀང་དེ་དག་ཆེས་གསལ་བའྲི་རྐེན་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་གཞུང་འདྲི་ཉན་

པར་རྲིགས་ཏེ།  དཔེར་ན།  རྩོ་ཐལ་ལས་བགྲིས་པའྲི་གཞལ་མེད་ཁང་རང་

བཞྲིན་གྲིས་དཀར་བ་ལ་ནྲི་དགུང་ཟླའྲི་འྩོད་ཀྲིས་ཕྩོག་པ་ན་སྔར་ལས་ཀང་
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ནང་ཆོས།

ཆེས་དཀར་བ་ཉྲིད་དུ་ཅྲི་སྟེ་མྲི་བགྲིད་ལགས་ཏེ་བགྲིད་པ་དེ་བཞྲིན་ནྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  གདམས་པ་དངྩོས་ལ་གསུམ།  j སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྲི་ལམ་

མདྩོར་བསྟན་པ།  k རྒྱས་པར་བཤད་པ།  l དྩོན་བསྡུས་ཏེ་ཉམས་སུ་

ལེན་ཚུལ་ལྩོ།  །

དང་པྩོ།  སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྲི་ལམ་མདྩོར་བསྟན་པ་ལ་གསུམ།  j སྐྱེས་བུ་

ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྩོང་བའྲི་ལམ།  k འབྲིང་དང་ཐུན་མྩོང་བའྲི་ལམ།  l 

སྐྱེས་བུ་ཆེན་པྩོའྲི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལྩོ།  །

དང་པྩོ།  སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྩོང་བའྲི་ལམ་ལ་གཉྲིས།  j  ཐྩོག་མར་

སྐྱབས་འགྲྩོས་གཙོ་བྱས་པའྲི་མངྩོན་མཐྩོའྲི་ཆྩོས་སྩོར་ཕུན་ཚོགས་རེས་དྲན་

དྲུག་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་དང༌།  k ཁད་པར་དུ་ལས་འབས་ཉམས་སུ་ལེན་

ཚུལ་ལྩོ།  །

དང་པྩོ་ནྲི།

4]  རྒྱལ་བས་སངས་རྒྱས་ཆྩོས་དང་དགེ་འདུན་དང༌།  །

གཏྩོང་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྷ་རེས་དྲན་པ་དྲུག  །

རབ་ཏུ་བཀའ་སྩལ་དེ་དག་སྩོ་སྩོ་ཡྲི།  །

ཡྩོན་ཏན་ཚོགས་ཀྲིས་རེས་སུ་དྲན་པར་བགྲི།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  སྒྲིབ་གཉྲིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པར་སྤངས་པས་

ན་རྒྱལ་བ་སྟེ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་

རེས་སུ་དྲན་པ་དང་། ཆྩོས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་རེས་སུ་དྲན་པ་དང་།  དགེ་འདུན་
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  དང་པོ། 

གྲི་ཡྩོན་ཏན་རེས་སུ་དྲན་པ་དང་།  གཏྩོང་བའྲི་ཡྩོན་ཏན་རེས་སུ་དྲན་པ་

དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་རེས་སུ་དྲན་པ་དང་། ལྷའྲི་ཡྩོན་ཏན་རེས་སུ་

དྲན་པ་དྲུག  སངས་རྒྱས་རང་ཉྲིད་ཀྲི་གསུང་རབ་རྣམས་སུ་རབ་ཏུ་བཀའ་

སྩལ་བའམ་བཀའ་གནང་ལ་སངས་རྒྱས་སྩོགས་དེ་དག་སྩོ་སྩོ་ཡྲི་ཡྩོན་ཏན་ཏེ།  

དཔེར་ན།  སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་ནྲི།  བདུད་བཞྲི་བཅྩོམ་པ་དང་།  སལ་

བ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་སྩོགས་ཡྲིན་ལ།  ལུང་གྲི་ཆྩོས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་ནྲི།  ཐྩོག་མར་

དགེ་བ་ཐྩོས་བྱུང་གྲི་ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་དང་།  བར་དུ་དགེ་བ་བསམ་བྱུང་གྲི་

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་སྩོགས་དང་།  རྩོགས་པའྲི་ཆྩོས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་ནྲི།  གནས་

ལུགས་ཀྲི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉྲིད་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལྩོག་པར་མཐྩོང་བ་དང་།  ཉྩོན་མྩོྩོངས་

པའྲི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་སྤངས་པ་སྩོགས་ཡྲིན།  དགེ་འདུན་གྲི་ཡྩོན་

ཏན་ནྲི།  ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་བསླབ་པ་ལ་གནས་པ་དང་།  ལྷག་པ་ཏྲིང་

ངེ་འཛིན་གྲི་བསླབ་པ་ལ་གནས་པ་སྩོགས་དང་།  གཏྩོང་བའྲི་ཡྩོན་ཏན་ནྲི།  

སེར་སྣ་སྤངས་པ་དང་།  སྦྱྲིན་པ་གཏྩོང་བ་ལ་བརྩོན་པ་སྩོགས་ཡྲིན།  ཚུལ་

ཁྲིམས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་ནྲི།  འཆལ་བའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲིས་ཉམས་པར་མ་བྱས་

པ་དང་།  འཆལ་བའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་དེའྲི་རྒྱུ་ཉྩོན་མྩོངས་པའྲི་སྐྱྩོན་མེད་པ་

སྩོགས་ཡྲིན།  ལྷའྲི་ཡྩོན་ཏན་རེས་སུ་དྲན་པ་ནྲི།  འདྩོད་ལྷར་སྐྱེས་པའྲི་རྒྱུན་

ཞུགས་ཀྲི་ཐ་མའྲི་ཆ་མཐུན་ལྔ་སྤངས་པའྲི་ཡྩོན་ཏན་དང་འདྩོད་པར་སྐྱེས་

པའྲི་ཕྲིར་འྩོང་གྲི་འདྩོད་ཉྩོན་དྲུག་པ་སྤངས་པའྲི་ཡྩོན་ཏན་དང་ཁམས་གྩོང་

མར་སྐྱེས་པའྲི་ཕྲིར་མྲི་འྩོང་གྲི་འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པ་སྤངས་པའྲི་ཡྩོན་ཏན་དང་

དགྲ་བཅྩོམ་པའྲི་སྲིད་ཉྩོན་དགུ་པ་སྤངས་པའྲི་ཡྩོན་ཏན་རྣམས་ཡྲིན།  དེ་ལྟར་

སྔར་བཤད་པའྲི་སངས་རྒྱས་སྩོགས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་དངྩོས་སམ་རེས་མཐུན་པའྲི་
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ནང་ཆོས།

ཚོགས་ཀྲིས་ཡྲིད་ཕྩོགས་ནས་ཐྩོབ་འདྩོད་ཀྲི་ཀུན་སླྩོང་གྲིས་རེས་སུ་དྲན་པར་

བགྲི་སྟེ་རེས་སུ་དྲན་དགྩོས་སྩོ་ཞེས་པའྩོ།  །

5]  དགེ་བའྲི་ལས་ལམ་བཅུ་པྩོ་ལུས་དང་ནྲི།  །

ངག་དང་ཡྲིད་ཀྲིས་རག་ཏུ་བསྟེན་བགྲི་ཞྲིང༌།  །

ཆང་རྣམས་ལས་ལྡྩོག་དེ་བཞྲིན་དགེ་བ་ཡྲི།  །

འཚོ་བ་ལ་ཡང་མངྩོན་པར་དགེས་པར་མཛོད།  །  ཅེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  དགེ་བའྲི་ལས་ལམ་བཅུ་པྩོ་སྩོག་གཅྩོད།  མ་བྱྲིན་ལེན།  ལྩོག་

གཡེམ་སྤྩོང་བ་སྟེ་ལུས་ཀྲི་གསུམ་དང༌།  བརྫུན།  ཕ་མ།  ཚིག་རྩུབ།  ངག་

བཀལ་སྤྩོང་བ་སྟེ་ངག་གྲི་བཞྲི་དང༌།  བརྣབ་སེམས།  གནྩོད་སེམས།  ལྩོག་

ལྟ་སྤྩོང་བ་སྟེ་ཡྲིད་ཀྲི་གསུམ་རྣམས་ནྲི་གྩོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་ལུས་དང༌།  ངག་

དང༌།  ཡྲིད་ཀྲིས་རག་ཏུ་བསྟེན་པར་བགྲི་ཞྲིང་སྟེ།  མྲི་དགེ་བ་བཅུ་སྤྩོང་

བའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་བསླབ་པར་བྱའྩོ།  །དེར་མ་ཟད་འབྲུའྲི་ཆང་དང༌།  

བཅྩོས་པའྲི་ཆང་རྣམས་འཐུང་བ་ནྲི་བག་མེད་པའྲི་གནས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

དེ་ལས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ལྡྩོག་པ་དང༌།  དེ་བཞྲིན་དུ་གཞན་ལ་མྲི་

གནྩོད་ཅྲིང་བག་མེད་ཀྲི་རྒྱུར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བཟའ་བཏུང་ལ་སྩོགས་པ་

དགེ་བ་ཡྲི་སྟེ་ལྩོག་འཚོ་སྤངས་པའྲི་ཡང་དག་པའྲི་འཚོ་བ་ལ་ཡང་མངྩོན་

པར་དགེས་པར་མཛོད་ཅེས་པའྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  སྐྱེས་བུ་འབྲིང་དང་ཐུན་མྩོང་བའྲི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་

གཉྲིས།  j འཁྩོར་བའྲི་ཕུན་ཚོགས་ལ་མ་ཆགས་པའྲི་སྦྱྲིན་པ་ལ་བསླབ་པ་

དང༌།  k ཁད་པར་དུ་ཐར་ལམ་གྲི་ར་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་བསླབ་ཚུལ་ལྩོ།  །
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  དང་པོ། 

དང་པྩོ།  འཁྩོར་བའྲི་ཕུན་ཚོགས་ལ་མ་ཆགས་པའྲི་སྦྱྲིན་པ་ལ་བསླབ་པ་ནྲི།

6]  ལྩོངས་སྤྩོད་གཡྩོ་བ་སྙྲིང་པྩོ་མེད་མཁེན་ནས།  །

དགེ་སླྩོང་བམ་ཟེ་བཀྲེན་དང་བཤེས་རྣམས་ལ།  །

སྦྱྲིན་པ་ཚུལ་བཞྲིན་སྩལ་བགྲི་ཕ་རྩོལ་ཏུ།  །

སྦྱྲིན་ལས་གཞན་པའྲི་གཉེན་མཆྩོག་མ་མཆྲིས་སྩོ།  །ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  ཟས་གྩོས་ལ་སྩོགས་པའྲི་ལྩོངས་སྤྩོད་རྣམས་ནྲི་མྲི་རག་ཅྲིང་ཇྲི་

ཙམ་སྤད་ཀང་ངྩོམས་པ་མེད་པས་ན་གཡྩོ་བ་དང་སྙྲིང་པྩོ་མེད་པ་ཡྲིན་ལ།  

དེ་དག་གྲི་རང་བཞྲིན་མཁེན་པར་མཛད་ནས་ཟང་ཟྲིང་ལ་སྙྲིང་པྩོ་བང་

བའྲི་ཕྲིར་དགེ་སླྩོང་དང་བམ་ཟེ་སྩོགས་ཡྩོན་ཏན་གྲི་ཞྲིང་དང༌།  བཀྲེན་

པ་དང་ནད་པ་སྩོགས་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཞྲིང་དང༌།  དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་

དང་ཕ་མ་སྩོགས་ཕན་འདྩོགས་པའྲི་ཞྲིང་སྟེ།  དེ་རྣམས་ལ་སྦྱྲིན་པ་ཚུལ་

བཞྲིན་ཏེ་གུས་པ་དང་བཅས་པས་སྩལ་བར་བགྲི་སྟེ།  འཇྲིག་རེན་ཕ་རྩོལ་

ཏུ་སྦྱྲིན་པ་ལས་གཞན་པའྲི་གཉེན་གྲི་མཆྩོག་མ་མཆྲིས་སྩོ་སྟེ་མེད་པའྲི་

ཕྲིར་རྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  ཐར་ལམ་གྲི་ར་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་བསླབ་ཚུལ་ནྲི།

7]  ཁྩོད་ཀྲིས་ཚུལ་ཁྲིམས་མ་ཉམས་མྩོད་མྲི་དམའ།  །

མ་འདྲེས་མ་སྦགས་པ་དག་བསྟེན་པར་མཛོད།  །

ཁྲིམས་ནྲི་རྒྱུ་དང་མྲི་རྒྱུའྲི་ས་བཞྲིན་དུ།  །

ཡྩོན་ཏན་ཀུན་གྲི་གཞྲི་རེན་ལགས་པར་གསུངས།  །ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  རྒྱུ་བ་དང་མྲི་རྒྱུ་བའྲི་འཇྲིག་རེན་ཀུན་གྲི་གཞྲི་རེན་ས་ཡྲིན་པ་

བཞྲིན་དུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀང་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་ཀྲི་བསླབ་པ་ལ་
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ནང་ཆོས།

སྩོགས་པ་འཇྲིག་རེན་དང་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་ཡྩོན་ཏན་ཀུན་གྲི་

གཞྲི་རེན་ལགས་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས་ལ།  དེའྲི་ཕྲིར་རྒྱལ་པྩོ་ཁྩོད་ཀྲིས་

འཆལ་བའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་ཉེས་པས་མ་གྩོས་པས་མ་ཉམས་པ་དང༌།  དེའྲི་

རྒྱུ་ཉྩོན་མྩོངས་པས་མ་གྩོས་པས་མྩོད་མྲི་དམའ་བ་དང༌།  འདྩོད་ཆགས་ཀྲི་

གཉེན་པྩོ་མྲི་སྡུག་པ་བསྩོམ་པ་སྩོགས་ལ་བརེན་པས་མ་འདྲེས་པ་དང༌།  ཞྲི་བ་

མྱང་འདས་ཀྲི་བསམ་པས་ཟྲིན་པས་མ་སྦགས་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་དག་བསྟེན་

པར་མཛོད་ཅེས་པའྩོ།  །

གསུམ་པ།  སྐྱེས་བུ་ཆེན་པྩོའྲི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ནྲི།

8]  སྦྱྲིན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟྩོད་བརྩོན་བསམ་གཏན་དང༌།  །

དེ་བཞྲིན་ཤེས་རབ་གཞལ་མེད་ཕ་རྩོལ་ཕྲིན།  །

འདྲི་དག་རྒྱས་མཛོད་སྲིད་པའྲི་རྒྱ་མཚོ་ཡྲི།  །

ཕ་རྩོལ་ཕྲིན་པ་རྒྱལ་བའྲི་དབང་པྩོར་མཛོད།  །  ཅེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  ཐབས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་གྲིས་ཟྲིན་པའྲི་ལུས་ལྩོངས་སྤྩོད་སྩོགས་

གཏྩོང་བའྲི་སྦྱྲིན་པ་དང༌།  གཞན་གནྩོད་གཞྲི་བཅས་ལས་ལྡྩོག་པའྲི་ཚུལ་

ཁྲིམས་དང༌།  དཀའ་སྤད་ལ་སན་ཐུབ་པའྲི་བཟྩོད་པ་དང༌།  དགེ་བའྲི་བྱ་

བ་ལ་སྤྩོ་བའྲི་བརྩོན་འགྲུས་དང༌།  དགེ་བ་ལ་སེམས་རེ་གཅྲིག་པའྲི་བསམ་

གཏན་དང༌།  དེ་བཞྲིན་དུ་ཡང་དག་པའྲི་དྩོན་ལ་སྩོ་སྩོར་རྩོག་པའྲི་ཤེས་རབ་

རྣམས་ཉན་རང་རྣམས་ཀྲི་མངྩོན་སུམ་གྲི་དངྩོས་ཀྲི་སྤྩོད་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པས་ན་

གཞལ་དུ་མེད་པའྲི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ཞེས་བྱ་ལ།  འདྲི་དག་རྒྱས་པ་སྟེ་གྩོང་

ནས་གྩོང་དུ་འཕེལ་བའྲི་ཐབས་ལ་བརྩོན་པར་མཛོད་ལ།  རང་ཉྲིད་སྲིད་

པའྲི་རྒྱ་མཚོའྲི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་རྒྱལ་བའྲི་དབང་པྩོ་སངས་རྒྱས་ཐྩོབ་པར་
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  དང་པོ། 

མཛད་ནས་གདུལ་བྱ་གཞན་དག་ཀང་རང་ཉྲིད་གང་ནས་གཤེགས་པའྲི་

ལམ་དེ་ལ་འཁྲིད་པར་མཛོད་ཅེས་པའྩོ།  ། 

གཉྲིས་པ།  རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ།  j སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྩོང་

བའྲི་ལམ།  k འབྲིང་དང་ཐུན་མྩོང་བའྲི་ལམ།  l སྐྱེས་བུ་ཆེན་པྩོའྲི་ལམ་

རྒྱས་པར་བཤད་པའྩོ།  །

དང་པྩོ།  སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྩོང་བའྲི་ལམ་ལ་བཅུ་དྲུག  j ཕ་མ་

ལ་གུས་པ་བསྩོམ་པ།  k བསྙེན་གནས་ལ་འབད་པ།  l  ཉྩོན་མྩོངས་ལ་

དགྲར་བལྟ་བ།  m བག་ཡྩོད་བསྩོམ་པ།  n བཟྩོད་པ་བསྩོམ་པ།  o སྩོ་

གསུམ་གྲི་སྤྩོད་པ་བག་ཡྩོད་པ་བྱ་ཚུལ།  p སྤྲིར་མྲིའྲི་རང་བཞྲིན་ཤེས་པར་

བྱས་ནས་སྤྲིའྲི་གྲྩོགས་ལ་རྩོག་དཔྩོད་དགྩོས་ཚུལ།  q  ཉྩོན་མྩོངས་མངྩོན་

གྱུར་གྲི་གཉེན་པྩོ་བསྩོམ་ཚུལ།  r ས་བྩོན་གྲི་གཉེན་པྩོ་ལ་འབད་པ་བསྩོམ་

ཚུལ།  s ས་བྩོན་གྲི་གཉེན་པྩོའྲི་ཡྩོན་ཏན་བསྩོམ་པ།  11  འཇྲིག་རེན་ཆྩོས་

བརྒྱད་མགྩོ་སྙྩོམས་ཚུལ།  12  ཁད་པར་དུ་སྲིག་པ་སྤྩོང་དགྩོས་ཚུལ་བསམ་

པ༑  13  འཕགས་པའྲི་ནྩོར་ལ་འབད་པ།  14  དེའྲི་འགལ་རྐེན་སྤང་བ།  15  

འཇྲིག་རེན་གྲི་ནྩོར་ལ་ཆྩོག་ཤེས་བྱ་བ།  16  ཁད་པར་དུ་འགྲྩོགས་པའྲི་ཁྲིམ་

ཐབ་གྲྩོགས་ཀྲི་སྤང་བང་བསམ་པའྩོ།  །

9]  གང་ལ་ཕ་དང་མ་དག་མཆྩོད་པ་ཡྲི།  །

རྲིགས་དེ་ཚངས་བཅས་སླྩོབ་དཔྩོན་བཅས་པ་ལགས།  །

དེ་དག་ལ་མཆྩོད་གྲགས་པར་འགྱུར་བ་དང༌།  །

དང་པྩོ།  ཕ་མ་ལ་གུས་པ་བསྩོམ་པ་ནྲི།
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ནང་ཆོས།

སླད་མ་ལ་ཡང་མཐྩོ་རྲིས་འགྱུར་བ་ལགས།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  གང་ལ་ཕ་དང་མ་དག་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་མཆྩོད་པའྲི་རྲིགས་ལ་གནས་

པའྲི་གང་ཟག་དེ་ལ་མྲི་དང་མྲི་མ་ཡྲིན་གྲི་གནྩོད་པ་མྲི་འབྱུང་བ་དང༌།  དེ་

ནྲི་ལྷ་དང་བ་མས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པས་ཚངས་པ་དང་བཅས་པ་དང་སླྩོབ་

དཔྩོན་དང་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་ཞྲིང༌།  ཕ་མ་དེ་དག་ལ་མཆྩོད་པས་མཐྩོང་ཆྩོས་

ཀྲི་ཕན་ཡྩོན་ཚེ་འདྲིར་ཡང་སྙན་པའྲི་གྲགས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དང༌།  

སླད་མ་ལ་སྟེ་འཇྲིག་རེན་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཡང་མཐྩོ་རྲིས་ལྷ་མྲིའྲི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་

པར་འགྱུར་བ་ལགས་པས་སྩོ་གསུམ་གུས་པའྲི་སྩོ་ནས་ཕ་མ་ལ་བསྙེན་བཀུར་

བ་ལ་བརྩོན་པར་བྱའྩོ།  །

10]  འཚེ་དང་ཆྩོམ་རྐུན་འཁྲིག་པ་བརྫུན་དང་ནྲི།  །

ཆང་དང་དུས་མྲིན་ཟས་ལ་ཆགས་པ་དང༌།  །

མལ་སྟན་མཐྩོ་ལ་དགའ་དང་གླུ་དག་དང༌།  །

གར་དང་འཕེང་བའྲི་ཁད་པར་རྣམས་སྤང་ཞྲིང༌།  །

11]  དགྲ་བཅྩོམ་ཚུལ་ཁྲིམས་རེས་སུ་བྱེད་པ་ཡྲི།  །

ཡན་ལག་བརྒྱད་པྩོ་འདྲི་དག་དང་ལྡན་ན།  །

གསྩོ་སྦྱྩོང་འདྩོད་སྤྩོད་ལྷ་ལུས་ཡྲིད་འྩོང་བ།  །

སྐྱེས་པ་བུད་མེད་དག་ལ་སྩྩོལ་བར་བགྲིད།  །  ཅེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  འཚེ་བ་སྩོག་གཅྩོད་པ་དང༌།  ཆྩོམ་རྐུན་མ་བྱྲིན་པར་ལེན་པ་དང༌།  

འཁྲིག་པ་མྲི་ཚངས་པར་སྤྩོད་པ་དང༌།  བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དང༌།  འབྲུའྲི་ཆང་

སྩོགས་མྱྩོས་པར་འགྱུར་བ་བག་མེད་པའྲི་གནས་དང༌།  དུས་མྲིན་པའྲི་ཟས་

གཉྲིས་པ།  བསྙེན་གནས་ལ་འབད་པ་ནྲི།
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  དང་པོ། 

ལ་ཆགས་ནས་སྤྩོད་པ་དང༌།  མལ་སྟན་མཐྩོན་པྩོ་དང་ཆེན་པྩོ་ལ་དགའ་བ་

དང༌།  གླུ་གར་དག་དང་འཕེང་བའྲི་ཁད་པར་རྣམས་ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་ཏུ་

སྤྩོང་ཞྲིང་སྟེ་སྤྩོང་བའྲི་སྩོ་ནས་སྔྩོན་གྲི་དགྲ་བཅྩོམ་པ་དག་གྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་

ཀྲི་རེས་སུ་བྱེད་པའྲི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པྩོ་འདྲི་དག་དང་ལྡན་ན་གསྩོ་སྦྱྩོང་

དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་ལ།  ཚུལ་ཁྲིམས་དེ་དང་ལྡན་པའྲི་གྲིང་གསུམ་གྲི་

སྐྱེས་པ་བུད་མེད་དག་ལ་འཇྲིག་རེན་ཕྲི་མར་འདྩོད་པ་ན་སྤྩོད་པའྲི་ལྷའྲི་

ལུས་ཡྲིད་དུ་འྩོང་བ་སྩྩོལ་བར་བགྲིད་པ་སྟེ་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་བས་མྲི་བདག་

ཁྩོད་ཀྲིས་ཀང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པྩོ་འདྲི་དག་དང་ལྡན་པར་བྱ་བ་ལ་འབད་

དྩོ་ཞེས་པའྩོ།  །

12]  སེར་སྣ་གཡྩོ་སྒྱུ་ཆགས་དང་སྙྩོམས་ལས་དང༌།  །

མངྩོན་པའྲི་ང་རྒྱལ་འདྩོད་ཆགས་ཞེ་སང་དང༌།  །

རྲིགས་དང་གཟུགས་དང་ཐྩོས་པ་ལང་ཚོ་དང༌།  །

དབང་ཐང་ཆེ་བས་རྒྱགས་པ་དགྲ་བཞྲིན་གཟྲིགས།  །

ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  རང་གྲི་ཡྩོ་བྱད་གཞན་ལ་གཏྩོང་མྲི་ནུས་པའྲི་སེར་སྣ་དང༌།  རང་

གྲི་ཉེས་པ་ཐབས་ཀྲིས་མྲི་མངྩོན་པར་བྱེད་པའྲི་གཡྩོ་དང༌།  རང་ལ་ཡྩོན་

ཏན་མེད་བཞྲིན་དུ་ཡྩོད་པ་ལྟར་བཅྩོས་ནས་སྟྩོན་པའྲི་སྒྱུ་དང༌།  ལུས་དང་

ལྩོངས་སྤྩོད་ལ་སེད་པའྲི་ཆགས་པ་དང༌།  དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་མྲི་སྤྩོ་བའྲི་

སྙྩོམ་ལས་དང༌།  ཁད་པར་ཅན་མ་ཐྩོབ་པ་ལ་བདག་གྲིས་ཐྩོབ་བྩོ་སྙམ་

དུ་སེམས་ཁེངས་པས་མངྩོན་པའྲི་ང་རྒྱལ་དང༌།  འཁྲིག་པ་ལ་སེད་པའྲི་

གསུམ་པ།  ཉྩོན་མྩོངས་ལ་དགྲར་ལྟ་བ་ནྲི།
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ནང་ཆོས།

འདྩོད་ཆགས་དང༌།  དགྲ་ལ་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་པའྲི་ཞེ་སང་སྟེ་ཆྩོས་

བརྒྱད་པྩོ་དེ་དག་དང༌།  རྲིགས་དང༌།  གཟུགས་དང༌།  ཐྩོས་པ་དང༌།  ལང་

ཚོ་དང༌།  དབང་ཐང་ཆེ་བ་སྟེ་ཆྩོས་ལྔ་པྩོ་དེ་ལ་ཆགས་པས་སེམས་ཁེངས་

པའྲི་རྒྱགས་པ་སྟེ།  ཆྩོས་བཅུ་གསུམ་པྩོ་དེ་དགེ་བའྲི་སྩོག་འཕྩོག་པར་བྱེད་

པའྲི་དགྲ་ཇྲི་ལྟ་བར་གཟྲིགས་ནས་རག་ཏུ་སྤྩོང་དགྩོས་སྩོ་ཞེས་པའྩོ།  །

13]  བག་ཡྩོད་བདུད་རྲིའྲི་གནས་ཏེ་བག་མེད་པ།  །

འཆྲི་བའྲི་གནས་སུ་ཐུབ་པས་བཀའ་སྩལ་ཏེ།  །

དེ་བས་ཁྩོད་ཀྲི་དགེ་ཆྩོས་སྤེལ་སླད་དུ།  །

གུས་པས་རག་ཏུ་བག་དང་བཅས་པར་མཛོད།  །

14]  གང་ཞྲིག་སྔྩོན་ཆད་བག་མེད་གྱུར་པ་ལས།  །

ཕྲི་ནས་བག་དང་ལྡན་པར་གྱུར་དེ་ཡང༌།  །

ཟླ་བ་སྤྲིན་བལ་ལྟ་བུར་རྣམ་མཛེས་ཏེ།  །

དགའ་བྩོ་སྩོར་ཕེང་མཐྩོང་ལྡན་བདེ་བྱེད་བཞྲིན།  །ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  དྲན་ཤེས་ངྩོ་ཚ་ཁེལ་ཡྩོད་བསྐྱེད་ནས་སེམས་མྲི་དགེ་བ་ལས་

བསྲུང་བའྲི་བག་ཡྩོད་པ་ནྲི་འཆྲི་མེད་བདུད་རྲིའྲི་གནས་ཏེ་ཐར་བའྲི་ལམ་

དང༌།  དེ་ལས་བཟླྩོག་པའྲི་བག་མེད་པ་ནྲི་འཁྩོར་བར་སྐྱེ་བ་དང་འཆྲི་བའྲི་

གནས་སུ་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་ཏེ་དེ་

བས་མྲི་དབང་ཁྩོད་ཀྲིས་དགེ་བའྲི་ཆྩོས་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེས་པ་དང༌།  སྐྱེས་པ་

གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་སྤེལ་བའྲི་སླད་དུ་གུས་པས་དུས་རག་ཏུ་དགེ་བའྲི་ཆྩོས་

གྩོམས་པར་བྱེད་པའྲི་བག་ཡྩོད་པ་དང་བཅས་པར་མཛོད་ཅེས་པའྩོ།  །

བཞྲི་པ།  བག་ཡྩོད་སྩོམ་པ་ནྲི།
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  དང་པོ། 

དེའྲི་ཕྲིར་སྐྱེས་བུ་གང་ཞྲིག་སྔྩོན་ཆད་ཉྩོན་མྩོངས་པའྲི་དབང་གྲིས་བག་མེད་

པར་གྱུར་པ་ལས།  ཕྲི་ནས་ཏེ་རེས་སུ་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་གྲིས་བང་

དྩོར་བསྟན་པ་ལས་བག་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་དེ་ཡང་ཟླ་བ་སྤྲིན་གྲི་སྒྲིབ་

གཡྩོགས་དང་བལ་བ་ལྟ་བུར་ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་པར་མཛེས་ཏེ།  དཔེར་ན།  འདྩོད་

ཆགས་ཅན་དགའ་བྩོ་དང༌།  མྲི་སྟྩོང་དུ་གཅྲིག་གྲིས་མ་ཚང་བ་བསད་པ་སྩོར་

མྩོའྲི་འཕེང་བ་ཅན་དང༌།  ཕ་ཆྩོས་ལྡན་རྒྱལ་པྩོ་བསད་པ་མཐྩོང་ལྡན་ཏེ་མ་

སྐྱེས་དགྲ་དང༌།  མ་བསད་པའྲི་མཚམས་མེད་ཀྲི་ལས་ཅན་བདེ་བྱེད་རྣམས་

ཀང་ཕྲིས་སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་ལ་དད་ནས་བཀའ་བཞྲིན་བསྒྲུབས་པས་སྲིག་

པའྲི་འབས་བུ་ལས་ཐར་བ་བཞྲིན་ནྩོ།  །



16

ནང་ཆོས།

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

སུ་ཧི་ད་ལྲེ་ཁ།   སུ་ཧི་ད་བཤྲེས་པ་དང་།  ལྲེ་ཁ་སྤིངས་ཡིག་སྲེ། 

བཤྲེས་པའི་སྤིངས་ཡིག

བཤྲེས་པའི་སྤིངས་ཡིག    མཛའ་བཤྲེས་ཀིས་བསྐུར་བའི་འཕིན་ཡིག

གསུང་བསྙད།   སྐད་ཆ་བཤད་པའི་ཞྲེ་ས།

སྙན་དགུ།   མཉན་ན་རྣ་བར་སྙན་ཞིང་ཡིད་དུ་འཐད་པའི་དློན།

དགུང་ཟླའི་འློད།   ནམ་མཁའི་ཟླ་བའི་འློད་ཟྲེར།

དགྲེ་འློས།   དགྲེ་བའི་ཆློས་སྒྲུབ་པ་དང་།  ཉན་པའི་འློས་ཆློས་ཚང་

བའི་སློད་རུང་གི་གདུལ་བྱ་རྒྱལ་པློ་བདྲེ་སྤློད་བཟང་པློ།

བགིས་པ།   བྱས་པའི་དློན།

རློ་ཐལ།   ཁང་རི་གཏློང་བྱྲེད་ས་དཀར་རམ།  དཀར་རག

བདློག་པ།   ཡློད་པའི་དློན།

ལློངས་སྤློད་གཡློ་བ།   ལློངས་སྤློད་མི་རྟག་པ།

བཀྲེན་པ།   དབུལ་པློའི་བར་རིང་།

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

མངློན་མཐློ།  ངྲེས་ལྲེགས།  འགྱུར་ཕྱག  བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པ།

རྒྱལ་བའི་དབང་པློ།  ཐུབ་པ་ཆྲེན་པློ།  བག་ཡློད།  བག་མྲེད།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] རྲེས་དྲན་དྲུག་གང་དག་ཡིན་པ་སློ་སློར་ཕིས།

2] འདློད་ཆགས།  ཞྲེ་སྡང་།  སྲེར་ས་སློ་སློའི་ཁྱད་པར་ཕིས།

3] གཡློ་དང་སྒྱུ་ཡི་ཁྱད་པར་ཕིས།

4] བདུད་རིའི་གནས་དང་འཆི་བའི་གནས་ཀི་ཁྱད་པར་ཕིས།
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  དང་པོ། 

5] གགས་པ་ཉམས་པའི་རྒྱུ་དྲུག་གང་ཡིན་སློ་སློར་ཕིས།

6] དགྲེ་བའི་སློག་འཕློག་པར་བྱྲེད་པའི་དག་ལྟ་བུའི་ཆློས་བཅུ་གསུམ་གང་ཡིན་སློ་

སློར་ཕིས།

[ང]  བཤྲེས་སྤིངས་ཀི་ར་བ་རྣམས་བློར་འཛིན་དགློས།
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ནང་ཆོས།

སློབ་ཚན་གཉིས་པ།

བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  གཉྲིས་པ། 

15]  འདྲི་ལྟར་བཟྩོད་མཚུངས་དཀའ་ཐུབ་མ་མཆྲིས་པས།  །

ཁྩོད་ཀྲིས་ཁྩོ་བའྲི་གྩོ་སབས་དབྱེ་མྲི་བགྲི།  །

ཁྩོ་བ་སྤངས་པས་ཕྲིར་མྲི་ལྡྩོག་པ་ཉྲིད།  །

ཐྩོབ་པར་འགྱུར་བར་སངས་རྒྱས་ཞལ་གྲིས་བཞེས།  །

16]  བདག་ནྲི་འདྲིས་སྤྩོས་འདྲིས་བཏགས་ཕམ་པར་བྱས།  །

འདྲི་ཡྲིས་བདག་ནྩོར་ཕྩོགས་པར་གྱུར་ཏྩོ་ཞེས།  །

འཁྩོན་དུ་འཛིན་པས་འཁྲུག་ལྩོང་རྣམས་བསྐྱེད་དེ།  །

འཁྩོན་འཛིན་རྣམས་སྤང་བདེ་བར་གཉྲིད་ཀྲིས་ལྩོག  །

ཅེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  འདྲི་ལྟར་གནྩོད་བྱེད་ལ་མྲི་ཁྩོ་ཞྲིང་རྒྱུད་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲི་འཁྲུག་

པའྲི་བཟྩོད་པ་དང་མཚུངས་པའྲི་དཀའ་ཐུབ་གཞན་འགའ་ཡང་མ་མཆྲིས་

པས་དེ་ཁྩོ་ན་དཀའ་ཐུབ་ཀྲི་མཆྩོག་ཡྲིན་ཏེ།  རྒྱུ་མཚན་འདྲི་ལྟར་ལུས་ལ་

མེ་ལྔ་བསྟེན་པ་ལྟ་བུའྲི་དཀའ་ཐུབ་ཀྲིས་ནྲི་ཐར་པ་ཐྩོབ་པ་ལྟ་ཅྲི་སྨྩོས་མཐྩོ་

རྲིས་ཀང་མྲི་ཐྩོབ་པའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །དེ་བས་ན་མྲི་དབང་ཁྩོད་ཀྲིས་དཀའ་ཐུབ་

ལྔ་པ།  བཟྩོད་པ་བསྩོམ་པ་ནྲི།
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  གཉྲིས་པ། 

ཀྲི་མཆྩོག་བཟྩོད་པའྲི་མྲི་མཐུན་ཕྩོགས་ཁྩོ་བའྲི་གྩོ་སབས་ཅུང་ཟད་ཀང་

དབྱེ་བར་མྲི་བགྲི་བར་ཁྩོ་བ་སྤྩོང་དགྩོས་ཏེ།  དེ་སྤངས་པས་འདྩོད་པའྲི་

ཁམས་སུ་ཕྲིར་མྲི་ལྡྩོག་པ་ཉྲིད་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་བར་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །

དེའྲི་ཕྲིར་བདག་ནྲི་འདྲིས་ཚིག་ངན་པས་སྤྩོས་སྩོ།  །འདྲིས་བདག་ཐག་

པས་བཏགས་ཤྲིང་དབྱུག་པ་ལ་སྩོགས་པས་བརྡུངས་ནས་བདག་ཕམ་

པར་བྱས་སྩོ།  །འདྲི་ཡྲིས་བདག་གྲི་ནྩོར་འདྲི་དང་འདྲི་ལྟ་བུ་ཕྩོགས་པར་

གྱུར་ཏྩོ་ཞེས་འཁྩོན་དུ་འཛིན་པས་ན་འཁྲུག་ལྩོང་རྣམས་བསྐྱེད་ཅྲིང་སྡུག་

བསྔལ་བར་བྱེད་པས་དེ་ལྟ་བུའྲི་འཁྩོན་འཛིན་རྣམ་པར་སྤངས་ན་སྡུག་

བསྔལ་མེད་པར་བདེ་བར་གཉྲིད་ཀྲིས་ལྩོག་པར་འགྱུར་བས་ན་བསྒྲིམས་

ཏེ་འཁྩོན་འཛིན་ནམ་ཡང་བྱ་མྲི་རྲིགས་སྩོ།  །

17]  སེམས་ནྲི་ཆུ་དང་ས་དང་རྩོ་བ་ལ།  །

རྲི་མྩོ་བྲིས་པ་དེ་འདྲར་རྲིག་པར་བགྲི།  །

དེའྲི་ནང་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་ལ་དང་པྩོ་ནྲི།  །

མཆྩོག་སྟེ་ཆྩོས་འདྩོད་རྣམས་ལ་ཐ་མ་ལགས།  །

18]  རྒྱལ་བས་སྙྲིང་ལ་འབབ་དང་བདེན་པ་དང༌།  །

ལྩོག་པར་སྨྲ་ལྡན་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྲི་ནྲི།  །

སྦྲང་རྲི་མེ་ཏྩོག་མྲི་གཙང་ལྟ་བུའྲི་ཚིག  །

རྣམ་གསུམ་བཀའ་སྩལ་དེ་ལས་ཐ་མ་སྤང༌།  །

19]  སྣང་ནས་སྣང་བའྲི་མཐར་ཐུག་མུན་པ་ནས།  །

དྲུག་པ།  སྩོ་གསུམ་གྲི་སྤྩོད་པ་བྱ་ཚུལ་ནྲི།
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ནང་ཆོས།

མུན་པའྲི་མཐར་ཐུག་སྣང་ནས་མུན་མཐར་ཐུག  །

མུན་ནས་སྣང་བའྲི་མཐར་ཐུག་གང་ཟག་ནྲི།  །

བཞྲི་སྟེ་དེ་དག་རྣམས་ཀྲི་དང་པྩོ་མཛོད།  །  ཅེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  སེམས་ཅན་རང་རང་གྲི་ཁམས་དང་བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་དེ་དག་

གྲི་སེམས་ནྲི་ཆུ་དང་ས་དང་རྩོ་བ་ལ་རྲི་མྩོ་བྲིས་པ་དེ་འདྲ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་

དུ་རྲིག་པར་བགྲི་སྟེ།  དེ་གསུམ་གྲི་ནང་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་གྲི་སེམས་

ལ་ནྲི།  དང་པྩོ་ཆུ་ལ་རྲི་མྩོ་བྲིས་པ་ལྟ་བུ་མྲི་བརན་པ་མཆྩོག་ཡྲིན་ལ།  ཆྩོས་

འདྩོད་དེ་དགེ་བའྲི་སེམས་རྣམས་ལ་ཐ་མ་རྩོ་ལ་རྲི་མྩོ་བྲིས་པ་ལྟ་བུ་བརན་

པ་མཆྩོག་ལགས་པས་དེས་ན་སྲིག་སེམས་དྩོར་ནས་དགེ་སེམས་བརན་པའྲི་

ཐབས་ལ་བརྩོན་པར་བྱའྩོ།  །

དེ་བཞྲིན་དུ་རྒྱལ་བས་སྐྱེས་བུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ངག་ཀང་རྣམ་པ་

གསུམ་དུ་བཀའ་སྩལ་པ་ཡྲིན་ཏེ།  འདྲི་ལྟར་སྙྲིང་ལ་འབབ་ཅྲིང་སྙན་པ་སྦྲང་

རྲི་ལྟ་བུའྲི་ཚིག་དང༌།  བདེན་པ་ཚིག་མཛེས་ཤྲིང་བསྔགས་པར་འྩོས་པ་མེ་

ཏྩོག་ལྟ་བུ་དང༌།  ལྩོག་པར་སྨྲ་ལྡན་མྲི་གཙང་བ་ལྟ་བུའྲི་ཚིག་གསུམ་མྩོ།  །དེ་

བས་ན་ཐ་མ་མྲི་གཙང་བ་ལྟ་བུའྲི་ཚིག་སྤང་ཞྲིང༌།  དང་པྩོ་སྙན་པའྲི་ཚིག་

དང་གཉྲིས་པ་བདེན་པའྲི་ཚིག་གཉྲིས་བསྟེན་པར་བྱའྩོ།  །

གཞན་ཡང་།  ལྷ་མྲི་དབང་ཐང་ཆེ་བ་ནས་ཚེ་འཕྩོས་ཏེ།  ཡང་རེན་དེ་འདྲ་

བ་ཞྲིག་ཏུ་སྐྱེ་བ་སྣང་བ་ནས་སྣང་བའྲི་མཐར་ཐུག་དང༌།  ངན་འགྲྩོ་ནས་ངན་

འགྲྩོར་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུ་མུན་པ་ནས་མུན་པའྲི་མཐར་ཐུག་དང༌།  ལྷ་མྲི་དབང་ཐང་

ཆེན་པྩོ་ནས་ངན་སྩོང་དུ་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུ་སྣང་བ་ནས་མུན་པའྲི་མཐར་ཐུག་དང༌།  

ངན་སྩོང་དང་མྲི་དབང་ཐང་ཆུང་ངུ་ནས་འཕྩོས་ཏེ།  ལྷ་མྲི་དབང་ཐང་ཆེན་
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  གཉྲིས་པ། 

པྩོར་སྐྱེ་བ་མུན་པ་ནས་སྣང་བའྲི་མཐར་ཐུག་ཏུ་འགྲྩོ་བའྲི་གང་ཟག་སེམས་

ཅན་འཁྩོར་བ་ན་གནས་པ་རྣམས་ཀྲི་སྤྩོད་པ་ནྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་གསུངས་ཏེ།  དེ་

དག་གྲི་ནང་ནས་དང་པྩོ་སྣང་བ་ནས་སྣང་བར་འགྲྩོ་བའྲི་ཐབས་ལ་འབད་

པར་མཛོད་ཅེས་པའྩོ།  །

20]  མྲི་ནྲི་ཨ་མྲའྲི་འབས་བཞྲིན་མ་སྨྲིན་ལ།  །

སྨྲིན་པ་དང་འདྲ་སྨྲིན་ལ་མ་སྨྲིན་འདྲ།  །

མ་སྨྲིན་མ་སྨྲིན་པར་སྣང་སྨྲིན་ལ་ནྲི།  །

སྨྲིན་པར་སྣང་ཞེས་བགྲི་བར་འདྲར་རྩོགས་མཛོད།  །

ཅེས་གསུངས།

བདུན་པ།  སྤྲིར་མྲིའྲི་རང་བཞྲིན་ཤེས་པར་བྱས་ནས་སྤྲིའྲི་གྲྩོགས་ལ་རྩོག་དཔྩོད་དགྩོས་ཚུལ་ནྲི།
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ནང་ཆོས།

དྩོན་ནྲི།  མྲི་ལ་ནྲི་ཤྲིང་ཨ་མྲའྲི་འབས་བུ་བཞྲིན་དུ་ཚུལ་བཞྲི་ཡྩོད་དེ།  

དཔེར་ན།  ཤྲིང་ཨ་མྲའྲི་འབས་བུ་ཁ་ཅྲིག་ནྲི་ནང་མ་སྨྲིན་ལ་ཕྲི་སྨྲིན་པ་

འདྲ་བ་དང༌།  ཁ་ཅྲིག་ནྲི་ནང་སྨྲིན་ལ་ཕྲི་མ་སྨྲིན་པ་འདྲ་བ་དང༌།  ཁ་ཅྲིག་

ནྲི་ནང་ཡང་མ་སྨྲིན་ལ་ཕྲི་ཡང་མ་སྨྲིན་པར་སྣང་བ་དང༌།  ཁ་ཅྲིག་ནང་

ཡང་སྨྲིན་ལ་ཕྲི་ཡང་སྨྲིན་པར་སྣང་ཞེས་བགྲི་བར་ཏེ་ཡྩོད་ལ།  དེ་དང་

འདྲ་བར་མྲི་ལ་ཡང་བསམ་པ་ཉམས་ལ་སྦྱྩོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང༌།  

བསམ་པ་བཟང་ལ་སྦྱྩོར་པ་ངན་པ་དང༌།  བསམ་སྦྱྩོར་གཉྲིས་ཀ་ངན་པ་

དང༌།  བསམ་སྦྱྩོར་གཉྲིས་ཀ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟེ་བཞྲི་ཡྩོད་པར་རྩོགས་

པར་མཛོད་ལ་བསམ་སྦྱྩོར་གཉྲིས་ཀ་བཟང་བ་ལ་འབད་པ་གལ་ཆེའྩོ།  །

 

j  སྤྲིར་དབང་པྩོའྲི་སྩོ་སྩོམ་ཞྲིང་གཉེན་པྩོ་བསྟེན་པ།  k ཁད་པར་དུ་

ཡྲིད་དབང་བསྲུང་བ།  l འདྩོད་པའྲི་ཉེས་དམྲིགས་བསྩོམ་པ།  m དབང་

པྩོའྲི་སྩོ་སྩོམ་པའྲི་ཕན་ཡྩོན།  n ཁད་པར་དུ་ནང་གྲི་འདྩོད་ཆགས་ཀྲི་

གཉེན་པྩོ་བསྩོམ་ཚུལ་ལྩོ།  །

དང་པྩོ།  སྤྲིར་དབང་པྩོའྲི་སྩོ་སྩོམ་ཞྲིང་གཉེན་པྩོ་བསྟེན་པ་ནྲི།

21]  གཞན་གྲི་ཆུང་མ་མྲི་བལྟ་མཐྩོང་ན་ཡང༌།  །

ན་ཚོད་མཐུན་པར་མ་དང་བུ་མྩོ་དང༌།  །

སྲིང་མྩོའྲི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་བགྲི་ཆགས་གྱུར་ན།  །

མྲི་གཙང་ཉྲིད་དུ་ཡང་དག་བསམ་པར་བགྲི།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  འདྩོད་ལྡན་གྲིས་བུད་མེད་མཛེས་མ་མཐྩོང་ན་སེམས་འདྩོད་

བརྒྱད་པ།  ཉྩོན་མྩོངས་མངྩོན་གྱུར་གྲི་གཉེན་པྩོ་བསྩོམ་ཚུལ་ལ་ལྔ།
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  གཉྲིས་པ། 

ཆགས་ཀྲིས་མྱྩོས་ནས་ངྩོ་ཚ་དང་བལ་ཞྲིང་གཉྲིད་ཀང་མྲི་འབྱུང་བ་སྩོགས་

ཀྲི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་ཚུལ་བསམ་ནས་གཞན་གྲི་ཆུང་མ་ལ་དང་པྩོ་ཉྲིད་དུ་མྲི་བལྟ་

ཞྲིང༌།  ཇྲི་ཞྲིག་ལྟར་མཐྩོང་ན་ཡང་ན་ཚོད་དང་མཐུན་པར་རྒན་པ་ལ་མ་

དང༌།  གཞྩོན་པ་ལ་བུ་མྩོ་དང༌།  མཉམ་པ་ལ་སྲིང་མྩོའྲི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་

པར་བགྲིའྩོ།  །དེ་ལྟར་བསམས་ཀང་ཆགས་པར་གྱུར་ན།  དྲྲི་ང་བ་དང༌།  

སྩོ་དགུ་དྩོད་པ་ལ་སྩོགས་པ་འྩོག་ནས་འབྱུང་བའྲི་མྲི་གཙང་བ་ཉྲིད་དུ་

ཡང་དག་པར་བསམ་པར་བགྲིའྩོ་ཞེས་པའྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  ཁད་པར་དུ་ཡྲིད་དབང་བསྲུང་བ་ནྲི།

22]  གཡྩོ་བའྲི་སེམས་ནྲི་ཐྩོས་མཚུངས་བུ་ལྟ་བུར།  །

གཏེར་བཞྲིན་སྩོག་དང་འདྲ་བར་བསྲུང་བགྲི་སྟེ།  །

གདུག་པ་དུག་དང་མཚོན་དང་དགྲ་བྩོ་དང༌།  །

མེ་བཞྲིན་འདྩོད་པའྲི་བདེ་ལ་ཡྲིད་འབྱུང་མཛོད།  །ཅེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  ཉྩོན་མྩོངས་སྐྱེ་བའྲི་ཡུལ་ལ་གཡྩོ་བའྲི་སེམས་ནྲི་ཐྩོས་པའྲི་ནྩོར་དང་

མཚུངས་པའམ།  བུ་སྡུག་པ་ལྟ་བུར་རམ།  རྲིན་པྩོ་ཆེའྲི་གཏེར་བཞྲིན་ནམ།  

གཅེས་པའྲི་སྩོག་དང་འདྲ་བར་བསྲུང་བར་བགྲི་སྟེ།  གདུག་པའྲི་སྦྲུལ་དང༌།  

གསྩོད་པའྲི་དུག་དང༌།  སྡུག་བསྔལ་སྐྱེད་པའྲི་མཚོན་དང༌།  གེགས་བྱེད་

པའྲི་དགྲ་བྩོ་དང༌།  སེག་པའྲི་མེ་བཞྲིན་དུ་འདྩོད་པའྲི་བདེ་བ་ལ་ཡྲིད་འབྱུང་

བསྐྱེད་པར་མཛོད་ཅེས་པའྩོ།  །

གསུམ་པ།  འདྩོད་པའྲི་ཉེས་དམྲིགས་བསྩོམ་པ་ནྲི།

23]  འདྩོད་པ་རྣམས་ནྲི་ཕུང་བ་བསྐྱེད་པ་སྟེ།  །
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ནང་ཆོས།

རྒྱལ་བའྲི་དབང་པྩོས་ཀྲིམ་པའྲི་འབས་འདྲར་གསུངས།  །

དེ་དག་སྤང་བགྲི་དེ་ཡྲི་ལྕགས་སྒྩོག་གྲིས།  །

འཁྩོར་བའྲི་བཙོན་རར་འཇྲིག་རེན་འདྲི་དག་བཅྲིངས།  །

ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  འདྩོད་པ་རྣམས་ནྲི་དང་པྩོ་སྤྩོད་པའྲི་དུས་ན་བདེ་བ་བསྐྱེད་མྩོད་

ཀང་མཇུག་ཏུ་ངེས་པར་འཕུང་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ།  རྒྱལ་བའྲི་དབང་པྩོ་

སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཀང་དཔེར་ན།  ཀྲིམ་པའྲི་འབས་བུའྲི་

ཕྲི་ཤུན་ཙམ་བཟང་ལ་ནང་ངན་པ་དང་འདྲ་བར་གསུངས་པས་འདྩོད་

པ་དེ་སྤང་བར་བགྲིའྩོ།  །དེ་མ་སྤངས་ན་འདྩོད་བདེ་ཡྲི་ལྕགས་སྒྩོག་གྲིས་

འཁྩོར་བའྲི་བཙོན་རར་འཇྲིག་རེན་འདྲི་དག་དམ་དུ་བཅྲིངས་ནས་བཙོན་

དེ་ལས་མྲི་ཐར་བའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །

བཞྲི་པ།  དབང་པྩོའྲི་སྩོ་སྩོམ་པའྲི་ཕན་ཡྩོན་ནྲི།

24]  གང་དག་དབང་པྩོ་དྲུག་ཡུལ་རྣམས་ལ་ནྲི།  །

རག་ཏུ་མྲི་བརན་གཡྩོ་དང་གང་དག་ཅྲིག  །

གཡུལ་ངྩོར་དགྲ་ཚོགས་ལས་རྒྱལ་དེ་དག་ལས།  །

མཁས་རྣམས་དང་པྩོ་དཔའ་རབ་ལགས་པར་འཚལ།  །

ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  འཇྲིག་རེན་པ་གང་དག་མྲིག་དབང་ལ་སྩོགས་པའྲི་དབང་པྩོ་

དྲུག་རག་ཏུ་མྲི་བརན་པར་ཕྲི་རྩོལ་གྲི་གཟུགས་སྩོགས་ཡུལ་རྣམས་ལ་གཡྩོ་

བ་སྟེ་འཕྩོ་བར་གྱུར་ནས་དེའྲི་དབང་དུ་འགྲྩོ་ལ།  དེ་ལས་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་

གང་དག་ཅྲིག་ཡུལ་ལ་མངྩོན་པར་འདྩོད་པས་གཡྩོ་བ་གཉེན་པྩོས་ལེགས་
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  གཉྲིས་པ། 

པར་བཅྩོམ་པ་དང༌།  གང་དག་འཐབ་མྩོའྲི་གཡུལ་ངྩོར་དགྲ་ཚོགས་ལས་

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལས་ཀང་མཁས་པ་རྣམས་དང་པྩོ་དབང་པྩོ་ལས་རྒྱལ་བ་

དེ་དཔའ་བྩོའྲི་རབ་མཆྩོག་ལགས་པར་འཚལ་ཏེ།  དུད་འགྲྩོ་རྣམས་ཀྲི་ཁྩོད་

ནའང་གཡུལ་ངྩོ་ལས་རྒྱལ་བ་དུ་མ་སྣང་ལ།  དབང་པྩོ་ལས་རྒྱལ་བ་མྲི་སྣང་

བའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །

ལྔ་པ།  ཁད་པར་དུ་ནང་གྲི་འདྩོད་ཆགས་ཀྲི་གཉེན་པྩོ་བསྩོམ་ཚུལ་ནྲི།

25]  བུད་མེད་གཞྩོན་ནུའྲི་ལུས་ནྲི་ལྩོགས་ཤྲིག་ཏུ།  །

དྲྲི་ང་བ་དང་སྩོ་དགུ་དྩོད་པ་དང༌།  །

མྲི་གཙང་ཀུན་སྣྩོད་འདྲ་བ་དགང་དཀའ་དང༌།  །

པགས་པས་གཡྩོགས་པར་རྒྱན་ཡང་ལྩོགས་ཤྲིག་གཟྲིགས།  །

26]  ཇྲི་ལྟར་མཛེ་ཅན་སྲིན་བུས་ཉེན་པ་ནྲི།  །

བདེ་བའྲི་དྩོན་དུ་མེ་ལ་ཀུན་བརེན་ཀང༌།  །

ཞྲི་བར་མྲི་འགྱུར་དེ་དང་འདྲ་བར་ནྲི།  །

འདྩོད་པ་རྣམས་ལ་ཆགས་པའང་མཁེན་པར་མཛོད།  །

ཅེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  བུད་མེད་ལ་ཆགས་པའྲི་གཉེན་པྩོར་དེ་ལ་མྲི་གཙང་བར་བསམ་

ལུགས་ཇྲི་ལྟར་བྱ་སྙམ་ན།  རྒྱན་གྩོས་ཀྲིས་སྤས་པའྲི་བུད་མེད་གཞྩོན་ནུའྲི་

ལུས་མྲི་གཙང་བར་བསམས་ནས་ཆགས་མྲི་རྲིགས་སྩོ།  །ཅྲི་སྟེ་ཆགས་ན་

དེའྲི་ལུས་དང་རྒྱན་གྩོས་གཉྲིས་ལྩོགས་ཤྲིག་ཏུ་བསལ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྲིས་

གཟྲིགས་ན་ལུས་དྲྲི་ང་བ་དང༌།  སྩོ་དགུ་དྩོད་པ་དེ་དག་ནས་མྲི་གཙང་བ་

འཛག་པ་དང༌།  བཤང་གཅྲི་རྣག་ཁག་ལ་སྩོགས་པའྲི་མྲི་གཙང་བ་ཀུན་གྲི་
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ནང་ཆོས།

སྣྩོད་དང་འདྲ་བ་དང༌།  ཟས་གྩོས་སྩོགས་ལ་ཇྲི་ཙམ་སྤད་ཀང་ངྩོམས་པ་

མེད་པས་དགང་དཀའ་བ་དང༌།  མྲི་གཙང་བའྲི་བུམ་པ་རྒྱན་གྲིས་བརྒྱན་

པ་ལྟར་པགས་པས་གཡྩོགས་པ་ཁྩོ་ནར་གཟྲིགས་པར་འགྱུར་རྩོ།  །

དེ་ལྟར་ཕྲི་རྩོལ་བུད་མེད་ཀྲི་ལུས་མྲི་གཙང་བར་བསམས་ནས་ནང་གྲི་

འདྩོད་ཆགས་འཇྩོམས་པ་དགྩོས་ཏེ།  འདྩོད་ཆགས་ནྲི་ལན་ཚྭའྲི་ཆུ་དང་

འདྲ་བས་ཇྲི་ཙམ་སྤད་ཀང་ངྩོམས་པའྲི་མཐའ་མེད་པར་མ་ཟད་སླར་ཡང་

སེད་པ་ཇེ་ཆེར་འཕེལ་བར་འགྱུར་ལ།  ཇྲི་ལྟར་ཏེ་དཔེར་ན།  མཛེ་ཅན་

སྲིན་བུས་ཟྩོས་པས་ཉེན་པ་ནྲི།  བདེ་བར་འདྩོད་པའྲི་དྩོན་དུ་མེ་ལ་ཀུན་

ཏུ་བརེན་ཀང་གདུང་བ་ཞྲི་བར་མྲི་འགྱུར་བར་སླར་ཡང་གདུང་བ་འཕེལ་

བར་འགྱུར་བ་དེ་དང་འདྲ་བར་ནྲི།  བྱྲིས་པ་སྩོ་སྩོའྲི་སྐྱེ་བྩོ་འདྩོད་པ་རྣམས་

ལ་ཆགས་པའང་མཁེན་པར་མཛོད་ལ་རང་རྒྱུད་འདྩོད་ཆགས་ཀྲི་དབང་

དུ་མ་སྩོང་བ་ཞྲིག་དགྩོས་སྩོ་ཞེས་པའྩོ།  །

27]  དྩོན་དམ་གཟྲིགས་པར་བགྲི་སླད་དངྩོས་རྣམས་ལ།  །

ཚུལ་བཞྲིན་ཡྲིད་ལ་བགྲིད་པ་དེ་གྩོམས་མཛོད།  །

དེ་དང་འདྲ་བར་ཡྩོན་ཏན་ལྡན་པ་ཡྲི།  །

ཆྩོས་གཞན་འགའ་ཡང་མཆྲིས་པ་མ་ལགས་སྩོ།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  ཆྩོས་རྣམས་ཀྲི་གནས་ལུགས་དྩོན་དམ་པ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལྩོག་པ་ཡེ་

ཤེས་ཀྲིས་གཟྲིགས་པར་བགྲི་བའྲི་སླད་དུ་ཕྲི་ནང་གྲི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ལ་

ཡང་དག་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་རྣམ་པར་དཔད་ནས་དྩོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་

དགུ་པ།  ས་བྩོན་གྲི་གཉེན་པྩོ་ལ་འབད་པ་བསྩོམ་ཚུལ་ནྲི།
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  གཉྲིས་པ། 

རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ངེས་པ་ན་དེའྲི་དྩོན་ཚུལ་བཞྲིན་ཡྲིད་ལ་བགྲིད་

པ་དེ་ཡང་ཡང་གྩོམས་པར་བྱས་ཏེ་བདག་མེད་པ་མངྩོན་སུམ་དུ་རྩོགས་

པའྲི་ཐབས་ལ་བརྩོན་པར་མཛོད་དང༌།  དེ་དང་འདྲ་བར་ལས་དང་ཉྩོན་

མྩོངས་འཇྩོམས་པར་བྱེད་པའྲི་ཡྩོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྲི་ཆྩོས་གཞན་ནྲི་

འགའ་ཡང་མཆྲིས་པ་མ་ལགས་སྩོ་སྟེ།  སྟྩོང་ཉྲིད་བསྩོམ་པ་ཁྩོ་ན་ལས་ཉྩོན་

འཇྩོམས་པ་ལ་མཆྩོག་ཏུ་བསྔགས་པའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །

28]  སྐྱེས་བུ་རྲིགས་གཟུགས་ཐྩོས་དང་ལྡན་རྣམས་ཀང༌།  །

ཤེས་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བལ་བ་བཀུར་མ་ལགས།  །

དེ་ལྟས་གང་ལ་ཡྩོན་ཏན་འདྲི་གཉྲིས་ལྡན།  །

དེ་ནྲི་ཡྩོན་ཏན་གཞན་དང་བལ་ཡང་མཆྩོད།  །  ཅེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  སྐྱེས་བུ་རྲིགས་གཟུགས་བཟང་པྩོ་དང༌།  མང་དུ་ཐྩོས་པ་དང་

ལྡན་པ་རྣམས་ཀང་དྩོན་དམ་རྩོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དང༌།  ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་

བསླབ་པ་དང་བལ་བ་དེ་ནྲི་བཀུར་བའྲི་ཡུལ་མ་ལགས་ཏེ།  མ་ཡྲིན་ལ་

སྐྱེས་བུ་གང་ལ་ཤེས་རབ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་འདྲི་གཉྲིས་དང་

ལྡན་པ་དེ་ནྲི་ཡྩོན་ཏན་གཞན་རྲིགས་གཟུགས་བཟང་བ་སྩོགས་དང་བལ་

ཡང་མཆྩོད་ཅྲིང་བསྙེན་བཀུར་བའྲི་ཡུལ་ཡྲིན་ཏེ།  སྐྱེས་བུ་དམ་པའྲི་ཡྩོན་

ཏན་དང་ལྡན་པའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །

29]  འཇྲིག་རེན་མཁེན་པ་རེད་དང་མྲི་རེད་དང༌།  །

བཅུ་གཅྲིག་པ།  འཇྲིག་རེན་ཆྩོས་བརྒྱད་མགྩོ་སྙྩོམས་ཚུལ་ནྲི།

བཅུ་པ།  ས་བྩོན་གྲི་གཉེན་པྩོའྲི་ཡྩོན་ཏན་བསྩོམ་པ་ནྲི།
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ནང་ཆོས།

བདེ་དང་མྲི་བདེ་སྙན་དང་མྲི་སྙན་དང༌།  །

བསྟྩོད་སྨད་ཅེས་བགྲི་འཇྲིག་རེན་ཆྩོས་བརྒྱད་པྩོ།  །

བདག་གྲི་ཡྲིད་ཡུལ་མྲིན་པར་མགྩོ་སྙྩོམས་མཛོད།  །

ཅེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  འཇྲིག་རེན་མཁེན་པ་ཞེས་རྒྱལ་པྩོ་ལ་བྩོས་ནས།  ནྩོར་བུ་རེད་པ་

དང༌།  ཚོར་བ་བདེ་བ་དང༌།  སྙན་པའྲི་གཏམ་དང༌།  རང་དང་རང་གྲི་

ཕྩོགས་ལ་བསྟྩོད་པ་བཞྲི་ལ་ཡྲིད་བདེ་བ་དང༌།  ནྩོར་མ་རེད་པ་དང༌།  ཚོར་

བ་སྡུག་བསྔལ་དང༌།  མྲི་སྙན་པའྲི་གཏམ་དང༌།  རང་དང་རང་གྲི་ཕྩོགས་

ལ་སྨད་པ་བཞྲིས་ཡྲིད་མྲི་བདེ་བར་འགྱུར་བའྲི་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཆྩོས་བརྒྱད་

ཅེས་བགྲི་བ་འདྲི་དག་བདག་གྲི་སྟེ་མྲི་དབང་ཁྩོད་ཀྲི་ཡྲིད་བདེ་མྲི་བདེའྲི་

ཡུལ་དུ་བྱས་པ་མྲིན་པར་མགྩོ་སྙྩོམས་ལ།  རེད་པ་སྩོགས་འདྩོད་བྱ་བཞྲི་ལ་

ཡྲིད་བདེ་བ་དང༌།  མ་རེད་པ་སྩོགས་མྲི་འདྩོད་པ་བཞྲིས་ཡྲིད་མྲི་བདེ་བ་

མྲི་འབྱུང་བར་མཛོད་ཅེས་པའྩོ།  །

འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་སློབ་ཚན་དང་པློ།  བཤྲེས་སྤིངས་ར་འགྲེལ་གསུམ་

པའི་མགློ་ལ་མཐུད།  ?
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  གཉྲིས་པ། 

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

དཀའ་ཐུབ།   སྡུག་བསྔལ་ས་ཚོགས་བཟློད་ཐུབ་པའི་དློན།

སྤློས་སློ།   རློལ་བའམ་བསྡིགས་པ།  གཤྲེ་བའི་དློན།

འཁྲུག་ལློང་།   དམག་འཁྲུག་སློགས།

འཁློན་འཛིན།   སྔར་བྱུང་གནློད་འཚེ་རྣམས་སྲེམས་ཀི་གཏིང་དུ་འཇློག་པ།

སློ་དགུ།   ལུས་ཀི་བུ་ག་དགུ།

ཀིམ་པའི་འབྲས།    དུག་ཤིང་གི་འབྲས་བུ་ཞིག་སྲེ།  ཟློས་ན་འཆི་བར་འགྱུར།

དགང་དཀའ།   བཀང་དཀའ་བའི་དློན།

འཇིག་རྟྲེན་མཁྱྲེན་པ།   རྒྱལ་པློའི་མིང་།

ཕུང་ཀློལ།   རློད་གྲེང་སློང་བའི་བྱ་སྤློད་སློགས་ཀི་མིང༌།  དཔྲེར་ན།  

ཕུང་ཀློལ་མ་བྱྲེད་ཅིག་ཅྲེས་པ་ལྟ་བུའློ།  །

ལློག་འཚོ།   ལློག་པར་འཚོ་བ་སྲེ།  ཚུལ་མིན་གི་སློ་ནས་བག་མྲེད་པར་

འཚོ་བ་རློལ་བའློ།  །

བསྙྲེན་བཀུར།    ཕ་མ་དང་དགྲེ་རན་སློགས་ལ་གུས་བཀུར་བྱས་པའི་དློན།

བཀའ་སྩལ་པ།   བཀའ་གནང་བའི་དློན།

སིད་པ།   འཇིག་རྟྲེན་འཁློར་བའི་མིང༌།

གཏློལ་མྲེད།   ཐབས་མྲེད་པའི་དློན།  དཔྲེར་ན།  ཅི་བྱ་གཏློལ་མྲེད་དུ་གྱུར་

ཅྲེས་སློ།  །

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

མི་དབང་།  ཨ་མྲ།  དྲི་ང་བ།  དློན་དམ་གཟིགས་པ།  འཇིག་རྟྲེན་ཆློས་བརྒྱད།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] སྦྲང་རི་མྲེ་ཏློག་མི་གཙང་ལྟ་བུའི་ཚིག་དློན་སློ་སློར་ངློས་འཛིན་གིས།
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2] སྲེམས་ཅན་འཁློར་བ་ན་གནས་པ་རྣམས་ཀི་སྤློད་པ་རྣམ་པ་བཞི་ངློས་བཟུང་སྲེ་སློ་

སློར་ཕིས།

3] མི་ལ་ཤིང་ཨ་མྲའི་འབྲས་བུ་བཞིན་དུ་ཚུལ་བཞི་ཡློད་པ་སློ་སློར་ཕིས།

4] བུད་མྲེད་ལ་ཆགས་པའི་གཉྲེན་པློ་སློམ་ཚུལ་ཕིས།

5] འཇིག་རྟྲེན་ཆློས་བརྒྱད་ངློས་བཟུང་སྲེ་མགློ་སྙློམས་ཚུལ་ཕིས།

[ང]  བཤྲེས་སྤིངས་ར་བ་རྣམས་བློར་འཛིན་དགློས།
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ནང་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་གནས་ཚུལ།  གཉྲིས་པ། 

སློབ་ཚན་གསུམ་པ།

ནང་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་གནས་ཚུལ།  གཉྲིས་པ། 

འཁོར་བའྲི་གནས་དང་།  འགོ་བའྲི་རྲིགས་བཤད་པ།

འཁོར་བའྲི་གནས་དང་།  འགོ་བའྲི་རྲིགས་བཤད་པ།
  
དེ་ཡང༌།  འཁྩོར་

བ་སྡུག་བསྔལ་དང་བཅས་པ་འདྲི་སྡུག་བདེན་ཡྲིན་པས་འཁྩོར་བ་ཇྲི་འདྲ་

ཞྲིག་ཅེ་ན།  འཁྩོར་བ་ལ་གནས་ཀྲིས་ཕེ་ན་གསུམ་དུ་བཤད་དེ།  འདྩོད་

ཁམས།  གཟུགས་ཁམས།  གཟུགས་མེད་ཁམས་གསུམ་ཡྩོད།  དང་པྩོ་ལ་ནྲི།  

གཟུགས་སྒ་དྲྲི་རྩོ་རེག་བྱའྲི་འདྩོད་ཡྩོན་ལྔའྲི་བདེ་བར་སྤྩོད་པ་ཡྩོད།  གཉྲིས་

པ་ལ།  ཕྲི་རྩོལ་གྲི་དངྩོས་པྩོ་ལ་མ་ཆགས་པར་ནང་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་བདེ་

བར་སྤྩོད་པ་གཅྲིག་དང༌།  དེ་ལས་ཀང་མཐྩོ་རུ་སྩོང་སྟེ་ཚོར་བ་བདེ་བས་

ཀང་བསུན་ཏེ་ཚོར་བ་བཏང་སྙྩོམས་ལ་སྤྩོད་པ་གཅྲིག་སྟེ་མཐྩོ་དམའ་རྲིམ་

པ་གཉྲིས་ཡྩོད།  གསུམ་པ་ལ།  གཟུགས་སྒ་དྲྲི་རྩོ་རེག་བྱ་སྩོགས་དང༌།  དེ་

སྤྩོད་པའྲི་མྲིག་སྩོགས་ཐམས་ཅད་བལ་བ་སེམས་ཉྲིད་ཙམ་དང༌།  དེར་ཡང་

ཚོར་བ་བཏང་སྙྩོམས་འབའ་ཞྲིག་གཡེང་བ་དང་བལ་ཏེ་རེ་གཅྲིག་ཏུ་གནས་

པ་ཞྲིག་ཡྩོད།
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ཡང༌།  

འགྲྩོ་བ་རྲིགས་དྲུག་ཏུ་ཕེ་

ན༑  ལྷ།  ལྷ་མྲིན།  མྲི།  ཡྲི་དྭགས།  དུད་འགྲྩོ།  

དམྱལ་བ་བཅས་སྩོ།  །ལྷ་ནྲི།  ཁམས་གྩོང་མ་གཉྲིས་དང༌།  

འདྩོད་ལྷ་རྲིགས་དྲུག་ནྲི་ལྷ་དང༌།  ལྷ་མྲིན་ནྲི།  ལྷ་དང་བྱད་

འདྲ་བར་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བ་ཞྲིག་ལ་ཟེར།  མྲི་ནྲི།  གྲིང་བཞྲི་ལ་སྩོགས་

པའྲི་མྲི་དང༌།  ཡྲི་དྭགས་ ནྲི།  བཟའ་བཏུང་གྲིས་ཤྲིན་

ཏུ་ཕྩོངས་པ་སྩོགས་ མྲི་འདྲ་བ་དུ་མ་

ཞྲིག་ཡྩོད།  དུད་ འགྲྩོ་ནྲི།  བྱྲིངས་

དང་ཁ་འཐྩོར་ བའྲི་དུད་

འགྲྩོ་སྩོགས་ དང༌།  དམྱལ་

བ་ནྲི།  མདྩོག་ དང་གཟུགས་

དབྱྲིབས་སྣ་ ཚོགས་སུ་

རང་གྲི་ལས་ ཀྲི་དབང་གྲིས་

རྒྱུ་དང་འདྲ་ བར་སྐྱེས་ཡྩོང༌།  

འཁྩོར་བ་ཞེས་པ་དྩོན་ སྙྲིང་པྩོ།  རང་ལ་རང་

དབང་མེད་པར་ལས་ཉྩོན་གཉྲིས་ ཀྲི་རེས་སུ་འགྲྩོ་ཞྲིང༌།  ངྩོ་བྩོ་སྡུག་

བསྔལ་གྲི་རང་བཞྲིན་བྱེད་ལས་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རེན་བྱེད་པ་དང༌།  ཕྲིས་

སྡུག་བསྔལ་འདྲེན་པ་ཞྲིག་སྟེ།  ཆྩོས་སད་དུ།  ཟག་བཅས་ཉེ་བར་

ལེན་པའྲི་ཕུང་པྩོ་འདྲི་ཡྲིན་ནྩོ།  །འདྲི་ཁམས་གསུམ་ཆར་དུ་

མ་ཁབ་པ་མེད་པས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཕུང་པྩོ་འདྲི་

འཁྩོར་བའྩོ།  །

ལྷ།  ལྷ་ མྲི ན
། དུ

ད
་འ

གོ། དམྱལ་   བ། ཡ
ྲི་དྭ

ག
ས

། 
མྲི

།
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ནང་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་གནས་ཚུལ།  གཉྲིས་པ། 

འཁོར་བའྲི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་བཤད་པ།

འཁྩོར་བ་འདྲི་ཅྲི་ཡྲི་ར་བ་ཅན་ཡྲིན་ནམ་སྙམ་ན།  ལས་ཉྩོན་ཀུན་འབྱུང་

གཉྲིས་ཏེ་ཉྩོན་མྩོངས་ནྲི།  སེམས་གཙོ་བྩོའྲི་གྲས་མྲིན་པར་སེམས་བྱུང་གྲི་

ནང་ཚན་ཡྲིན།  འྩོན་ཀང་སེམས་བྱུང་ཉྩོན་མྩོངས་དེ་དང་དེ་མངྩོན་དུ་གྱུར་

སབས་གཙོ་བྩོ་སེམས་དེ་དེའྲི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་དེས་

གར་འཁྲིད་དུ་ཕྲིན་ཏེ་ལས་ངན་གསྩོག་པ་རེད།  དེ་ལ་ཉྩོན་མྩོངས་ཤྲིན་ཏུ་

མང་ཡང༌།  གཙོ་བྩོ་འདྩོད་ཆགས།  ཞེ་སང༌།  ང་རྒྱལ།  ལྩོག་ལྟ་སྩོགས་ཡྲིན།  

དེའྲི་ནང་ནས་ཀང་ཆགས་སང་གཉྲིས་གཙོ་བྩོ་ལྟ་བུ་སྟེ།  ཐྩོག་མར་རང་ལ་

ཆགས་པའྲི་དབང་གྲིས་རང་ལ་མྲི་འདྩོད་པ་གཅྲིག་བྱུང་དུས་དེ་དང་དེའྲི་

རྐེན་དང་བཅས་པར་སང་བ་འབྱུང༌།  ཡང་རང་ལ་ཆགས་པའྲི་དབང་

གྲིས་རང་ཉྲིད་མཐྩོན་པྩོར་བཟུང་བའྲི་ང་རྒྱལ་བྱུང་བ་དང༌།  དེ་མཚུངས་

རང་གྲིས་མ་ཤེས་པའྲི་ཚེ་དེ་མེད་པར་ལྟ་བའྲི་ལྩོག་ལྟ་བྱུང་བ་བཅས་འདྲི་

འདྲ་རེད།  དེ་འདྲའྲི་རང་ལ་ཆགས་པ་སྩོགས་ཤུགས་ཆེན་པྩོ་འབྱུང་བ་དེ།  

རང་ཉྲིད་ཐྩོག་མ་མེད་པ་ནས་གྩོམས་པའྲི་དབང་གྲིས་རྲི་ལམ་ཚུན་ཆད་

ལ་ང་ང་ཞེས་དམ་སྦྲྲིང་སྦྲྲིང་བྩོས་བཟུང་བས་དེའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་བྱུང༌།  དེ་

ནྲི་རང་གྲིས་ཤེས་བྱའྲི་གནས་ལུགས་མ་ཤེས་པས་ལན་པ་ཡྲིན།  ཤེས་བྱ་

མཐའ་དག་རང་བཞྲིན་གྲིས་སྟྩོང་བཞྲིན་དུ་དེར་རྩོངས་ཏེ་རང་བཞྲིན་གྲིས་

གྲུབ་པར་འཛིན་པ་དེ་ལ་ཐུག  དེས་ན་འདྲི་ལྟར་ཆྩོས་རྣམས་བདེན་གྲུབ་

ཏུ་འཛིན་པའྲི་འཛིན་པ་ནྲི་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་གྲི་མ་རྲིག་པ་སྟེ་ཉྩོན་མྩོངས་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ར་བ་མཐར་ཐུག་པ་དེ་རེད།
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ནང་ཆོས།

ལས་ཀྲི་སོར་བཤད་པ། 

ངྩོ་བྩོའྲི་ཆ་ནས་སེམས་པའྲི་ལས་དང༌།  བསམ་པའྲི་ལས་གཉྲིས་ཡྩོད།  དེ་

ཡང་ལུས་ངག་གྲི་སྤྩོད་པ་མ་ཐྩོན་གྩོང་དེ་སྐུལ་བྱེད་ཀྲི་སེམས་བྱུང་ཞྲིག་

ལ་སེམས་པའྲི་ལས་དང༌།  བྱ་བ་དེར་འཇུག་བཞྲིན་པའྲི་སབས་ཀྲི་ལུས་

ངག་གྲི་ལས་ནྲི།  བསམ་པའྲི་ལས་སུ་འཇྩོག  ཡང་འདྲི་གཉྲིས་ལ་འབས་

བུ་འཕེན་ཚུལ་གྲི་ཆ་ནས་འདྩོད་པའྲི་བདེ་འགྲྩོར་འཕེན་བྱེད་ནྲི་བསྩོད་

ནམས་ཀྲི་ལས་དང༌།  ངན་འགྲྩོར་འཕེན་བྱེད་ནྲི་བསྩོད་ནམས་མྲིན་པའྲི་

ལས།  ཁམས་གྩོང་མ་གཟུགས་གཟུགས་མེད་འཕེན་བྱེད་ནྲི་མྲི་གཡྩོ་བའྲི་

ལས་ཏེ་རྲིགས་གསུམ་འཇྩོག  ཡང༌།  འདྲི་ཚོ་ཚང་མ་ལུས་ཀྲི་ལས་དང༌།  

ངག་གྲི་ལས།  ཡྲིད་ཀྲི་ལས་གསུམ་ཡྩོད།  ཡང༌།  འབས་བུ་མྱྩོང་ཚུལ་གྲི་ཆ་

ནས་དཔེར་ན།  ཚེ་འདྲིར་བསགས་པའྲི་ལས་ཚེ་འདྲི་རང་དུ་སྨྲིན་མཁན་

དེ་མཐྩོང་ཆྩོས་མྱྩོང་འགྱུར་གྲི་ལས་དང༌།  སྐྱེ་བ་རེས་ཐྩོག་དེར་སྨྲིན་མཁན་

དེ་སྐྱེས་ནས་མྱྩོང་འགྱུར་གྲི་ལས།  སྐྱེ་བ་གཉྲིས་ཕན་ཆད་དུ་སྨྲིན་མཁན་དེ་

ལན་གྲངས་གཞན་དུ་མྱྩོང་འགྱུར་གྲི་ལས་ཞེས་དབྱེ་བ་གསུམ་ཡྩོད་པ་རེད།

ཐར་པའྲི་ངོ་བོ་བཤད་པ། 

ཐར་པའྲི་སྩོར།  འཁྩོར་བ་ཞེས་པ་བཅྲིངས་པའྲི་དྩོན་དང༌།  ཐར་པ་ནྲི་དེ་

ལས་ཐར་པའྲི་དྩོན་ཏེ།  དེ་ཡང་འཁྩོར་བའྲི་རྒྱུ་གྩོང་དུ་བཤད་པའྲི་ལས་

ཉྩོན་གཉྲིས་ལས།  ཉྩོན་མྩོངས་ར་བ་ནས་ཟད་པ་དང༌།  ལས་གསར་དུ་

གསྩོག་པ་འགག་ཅྲིང༌།  ལྷག་མ་ཡྩོད་རྲིགས་ལ་ཡང་གསྩོས་འདེབས་བྱེད་

ཉྩོན་མྩོངས་མེད་པས་འཁྩོར་བ་འགྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་ཟད་པ་ན་བཅྲིངས་པ་ལས་

ཐར་པའྲི་དྩོན་དེ་རེད།  དེ་ཙ་ན་སྔར་གྲི་ལས་ཉྩོན་གྲིས་འཕངས་པའྲི་ཕུང་
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ནང་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་གནས་ཚུལ།  གཉྲིས་པ། 

པྩོ་ཡྩོད་ཀྲི་བར་ལ་ལྷག་བཅས་དང༌།  ཕུང་པྩོ་དེ་མེད་པ་ནས་ལྷག་མེད་

ཅེས་འཇྩོག་སྩོལ་ཡང་ཡྩོད།  དེ་ཡང་ལྷག་མེད་ཅེས་པ་ལས་ཉྩོན་གྲིས་

འཕངས་པའྲི་ཕུང་པྩོའྲི་ལྷག་མ་མེད་པའྲི་དྩོན་ཡྲིན་པ་ལས།  ཤེས་པའྲི་

རྒྱུན་དང༌།  ཕུང་པྩོ་ཟག་མེད་ཀྲི་རྒྱུན་ཡྩོད།  དེ་ལྟར་རྒྱུ་ཟད་པས་ཕུང་པྩོ་དེ་

འགག་ཅྲིང༌།  དེ་དང་བལ་བས་དེ་ལ་བརེན་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་

ཞྲི་བ་ཡྲིན་ནྩོ།  །དེ་འདྲ་དེ་ནྲི་ཐར་པ་ཡྲིན་ལ།  དེ་ལ་སྡུག་ཀུན་ཞྲི་བ་ཙམ་

ཞྲིག་གྲི་ཐར་པ་དང༌།  བ་ན་མེད་པའྲི་ཐར་པ་ཆེན་པྩོའམ།  སངས་རྒྱས་ཀྲི་

གྩོ་འཕང་སྟེ་གཉྲིས་ཡྩོད།  དེ་ལ་སྔ་མ་ནྲི།  སྒྲིབ་པ་ལ་གཉྲིས་ཡྩོད་པའྲི་ཉྩོན་

མྩོངས་པའྲི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་ཟད་པ་ཡྲིན་ཀང༌།  ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་མ་ཟད་ཅྲིང༌།  

ཕྲི་མ་ནྲི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་གཏན་དུ་ཟད་པའྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་གྩོ་འཕང་

དེ་ཡྲིན།

ཉན་རང་གྲི་ཐེག་པ་བཤད་པ། 

དེ་འདྲ་བའྲི་ཐར་པ་དེ་ཐྩོབ་པ་ལམ་ལ་བརེན་དགྩོས་ཤྲིང༌།  དེ་ལ་སྩོ་

འཕགས་ཀྲི་ལམ་གཉྲིས་ལས།  ཕྲི་མ་ནྲི་ལམ་གྲི་བདེན་པའྩོ།  །འདྲི་ལ་ཉན་

ཐྩོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་གཉྲིས།  དེ་རེ་རེར་ལམ་རྲིམ་པ་ལྔ་ལྔ་བཞག་

པས་བཅུ་ཡྩོད།  དེ་གཉྲིས་ནང་གསེས་མཐྩོ་དམན་ཡྩོད་ཀང༌།  ར་བ་དེ་

འདྲི་འདྲ་ཞྲིག་རེད།  འཁྩོར་བ་ལས་གྲྩོལ་བའྲི་ཐར་པ་ཙམ་ཞྲིག་དང་།  རང་

ཉྲིད་ཀྲི་དྩོན་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ལམ་ཞྲིག་ཉན་རང་གྲི་ཆྩོས་ཡྲིན།  ཚིག་

བསྡུས་ཏེ་བརྩོད་ན།  ངེས་འབྱུང་གྲི་བསམ་པས་ཟྲིན་པར་བྱས་ཏེ་ཚུལ་

ཁྲིམས་ཀྲིས་གཞྲི་བཟུང་བའྲི་ཐྩོག  སྟྩོང་པ་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པའྲི་ཞྲི་ལྷག་

ཟུང་འབེལ་གྲིས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་ས་བྩོན་དང་བཅས་པ་སླར་མྲི་སྐྱེ་བའྲི་ཆྩོས་
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ནང་ཆོས།

ཅན་དུ་བྱས་ཏེ་སྤངས་པའྲི་དུས་དེར་ཐར་པ་ཐྩོབ་པ་རེད།  འདྲི་ལ་ལམ་

རྲིམ་པ་ལྔ་ནྲི།  ཚོགས་ལམ།  སྦྱྩོར་ལམ།  མཐྩོང་ལམ།  སྩོམ་ལམ།  མྲི་སླྩོབ་

ལམ་སྟེ་ལྔའྩོ།  །འདྲི་འདྲའྲི་ལམ་ལ་སླྩོབ་མཁན་དེར་ཐེག་དམན་པ་ཞེས་

བརྩོད་པ་ཡྲིན།

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ཐེག་པ་བཤད་པ། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ཐེག་པ་ནྲི།  གཙོ་བྩོ་གཞན་དྩོན་དུ་ཐར་པ་མཆྩོག་

མྲི་གནས་པའྲི་མྱང་འདས་སམ།  སངས་རྒྱས་ཀྲི་གྩོ་འཕང་དྩོན་དུ་གཉེར་

བའྲི་བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་སྩོ་ནས་གྩོང་དུ་ཉན་

རང་གྲི་སབས་བཤད་པའྲི་ལམ་དེ་དག་དང༌།  འདྲིར་བསམ་པའྲི་འཁེར་

སྟངས་མྲི་འདྲ་བ་ཆགས་ཡྩོད་པས་སྔ་མ་ལས་སྟྩོབས་ཆེ་བ་དང༌ལྷག་པ་

ཡྲིན།  དེའྲི་སྟེང་ཕར་ཕྲིན་དྲུག་དང༌།  བསྡུ་བ་བཞྲི་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པའྲི་

ཐབས་ཀྲི་ཆ་ཁད་པར་བ་འདྲི་ཚོ་བསྣན་ཏེ་ཉྩོན་མྩོངས་པ་མ་ཟད།  ཤེས་

བྱའྲི་སྒྲིབ་པའང་གཏན་ནས་བཅྩོམ་པའྲི་དུས་དེར་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གྩོ་འཕང་

ཐྩོབ་པ་ཡྲིན།  འདྲིར་ཡང་ལམ་ལྔ་ཡྩོད།  ཐེག་ཆེན་ཚོགས་ལམ།  སྦྱྩོར་

ལམ།  མཐྩོང་ལམ།  སྩོམ་ལམ།  མྲི་སླྩོབ་ལམ་བཅས་ལྔའྩོ།  །འདྲི་རྣམས་

གྩོང་མ་དང་མྲིང་འདྲ་ཡང༌།  དྩོན་ལ་མཆྩོག་དམན་གྲི་ཁད་པར་ཆེན་པྩོ་

ཡྩོད།  ཐེག་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ཁད་པར་མདྩོར་བསྡུ་ན།  ཐྩོག་མའྲི་བསམ་པ་

འཁེར་སྟངས་ལ་ཁད་པར་ཡྩོད།  དེའྲི་དབང་གྲིས་ལམ་གྲི་ལུས་སྤྲི་དང༌།  

ལྷག་པར་སྤྩོད་པའམ་ཐབས་ཀྲི་ཆ་མྲི་འདྲ།  དེའྲི་དབང་གྲིས་འབས་བུ་ལ་

ཡང་མཆྩོག་དམན་གྲི་ཁད་པར་ཆེ།  འྩོ་ན།  ཉན་རང་གྲི་ཐེག་པ་དེ་ཚོ་ཐར་

པ་དེ་ཐྩོབ་ནས་དེ་རང་ལ་སྩོད་དམ།  བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ཐེག་པ་ལ་
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ནང་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་གནས་ཚུལ།  གཉྲིས་པ། 

འཇུག་ཅེ་ན།  མཐར་བྱང་སེམས་ཀྲི་ཐེག་པ་ལ་ངེས་པར་དུ་འཇུག་དགྩོས་

པ་ཡྲིན་ཏེ།  དེ་ནྲི་ཐྩོབ་བྱ་མཐར་ཐུག་པ་མྲིན་པས་ཁྩོང་རྣམས་དེས་ཆྩོག་

མྲི་ཤེས་པར་རྲིམ་གྲིས་ཐྩོབ་བྱ་མཐར་ཐུག་དེ་ངེས་པར་དྩོན་དུ་གཉེར་ཞྲིང༌།  

ལམ་ལ་བསླབས་ཏེ་དེར་འགྲྩོ་བ་ཡྲིན།

སྔགས་ཀྲི་སོར་བཤད་པ། 

ལྷག་པར་སྔགས་ལ།  རྒྱུད་སེ་བཞྲི་ཡྩོད་པ་འྩོག་མ་རྣམས་ལས་གྩོང་མ་

མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྲིན།  དེ་ལ་རྒྱུད་སེ་མྲི་འདྲ་བ་བྱེ་བ་མང་པྩོ་ཡྩོད་པར་

གསུངས་ཤྲིང༌།  འགྲྩོ་སྟངས་གྩོ་བདེ་བར་བརྩོད་ན།  རང་རེ་རྣམས་སྡུག་

བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མྱྩོང་བ་འདྲི་དཀར་མྲིན་ལས་དང༌།  དེ་ཉྩོན་མྩོངས་

དབང་གྲིས་བྱུང་བ་གྩོང་བཤད་ལྟར།  སྙྲིང་པྩོ་སེམས་དུལ་མ་ཐུབ་པས་

བྱུང་བ་ཡྲིན།  སེམས་དུལ་བའྲི་ཐབས་ནྲི།  སེམས་རྣམ་རྩོག་ངན་པ་སྐྱེ་རུ་

མ་བཅུག་པར་བཟང་གྩོམས་བྱེད་པའྲི་ཐབས་ཤེས་གཅྲིག་དང༌།  དེ་དང་

ཆབས་ཅྲིག་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་ཐབས་ཤེས་བྱུང་ན་མྱུར་ཁད་

ཡྩོད།  དེ་ཡང་སེམས་ལུས་ལ་བརེན་པའྲི་གནད་ཀྲིས་སྩོ།  །

དེ་ཡང་གཙོ་བྩོ་ཁག་དང༌།  ཁུ་བ།  རླུང་རྐང་རྒྱུ་བའྲི་ར་ཡྲི་རྲིགས་ལ་གནད་

དུ་བསྣུན་པ་ཡྲིན།  དེ་ནས་སེམས་ཡུལ་ལ་གཡྩོ་བ་རླུང་གྲིས་བྱེད་པས་རླུང་

ལ་ཁ་ལྩོ་སྒྱུར་བར་བྱེད།  དེའྲི་མཐུས་སྐུལ་བྱེད་མེད་པས་སེམས་གཞན་དུ་

བསྐུལ་བའམ།  གཡྩོ་བ་མྲི་འབྱུང་བའྲི་ཐབས་ཤྲིག་བྱ་རྒྱུ་ཡྩོད་ཅྲིང༌།  དེ་

ཡྩོང་བར་ར་རླུང་གྲི་སྦྱང་བ་ནང་ནས་བྱེད་པ་མ་གཏྩོགས།  ཕྲིའྲི་ཡྩོ་ཆས་

ཀྲིས་མྲིན་སྟབས་སེམས་དམྲིགས་པ་ལ་གཏན་ཆགས་པའྲི་ནུས་པ་སྟྩོབས་
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ནང་ཆོས།

ཆེན་དགྩོས།  དེ་ལ་སྩོགས་པའྲི་དགྩོས་པ་མང་པྩོའྲི་ཆེད་དུ་ལྷ་སྐུ་སྩོམ་པ་

སྩོགས་གསུངས་པ་རེད།  ལྷ་སྐུ་མྲི་འདྲ་བ་མང་པྩོ་ཡྩོད་པ་ལས་ཚད་ལྡན་

འདྲི་ཚོ་རང་བཞྲིན་སྒྩོ་བཏགས་ཀྲིས་བཞག་པ་མ་ཡྲིན་པར་སྦྱང་གཞྲི་མ་

དག་པའྲི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་སྦྱྩོང་བྱེད་དང༌།  གདུལ་བྱའྲི་ཁམས་དང༌།  

བསམ་པ།  དབང་པྩོའྲི་ཁད་པར་ལས།  ཞྲི་དྲག་ཞལ་ཕག་དང༌།  གཙོ་

འཁྩོར་མང་ཉུང་སྩོགས་བྱུང་བ་ཡྲིན།  མདྩོར་བསྡུ་ན།  འདྲི་རྣམས་ལས།  

མྩོས་པའྲི་སྟྩོབས་ཀྲིས་འགྲུབ་པ་ངེས་པར་ཡྩོད་ཀང༌།  ཕལ་མྩོ་ཆེ་རྲིགས་

པའྲི་སྟྩོབས་ཀྲིས་བསྒྲུབ་པར་ནུས་པ་ཡྲིན།  ད་དུང་ལམ་ལ་དྩོན་དམ་རྲིམ་

གྲིས་སླྩོབ་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན་ཡྲིད་ཆེས་ཁུངས་བཙུན་གྲི་ངེས་པ་གཏྲིང་ནས་

རེད་ཐུབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་མང་པྩོ་ཡྩོད།

བདེན་གཉྲིས་བཤད་པ། 

དེ་ལྟ་བུའྲི་ལམ་ལས་འཕགས་ལམ་རྣམས་ལམ་བདེན་དང༌།  ལྷག་མ་རྣམས་

དེའྲི་སྔྩོན་འགྲྩོ་ལྟ་བུ་ཡྲིན།  དེ་ཐམས་ཅད་བསྡུ་ན།  ལམ་ལ་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་

ཡྩོད།  དེ་ཡང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས།  སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་ཆྩོས་བསྟན་པ། །བདེན་

པ་གཉྲིས་ལ་ཡང་དག་བརེན།  །འཇྲིག་རེན་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་དང༌།  །དམ་

པའྲི་དྩོན་གྲི་བདེན་པའྩོ།  །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྲི་བདེན་གཉྲིས་ལ་བརེན་

པ་རེད།  དེ་ལ་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སར་སྐུ་གཉྲིས་ཐྩོབ་པ་དེ།  ལམ་

དུས་སུ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་ཀྲི་ཉམས་ལེན་ལ་བརེན་ཅྲིང༌།  དེ་གཞྲི་ཡྲི་

གནས་ཚོད་ལ་བདེན་པ་གཉྲིས་ཡྩོད་པ་ལ་བརེན་པ་ཡྲིན།  དེ་ལྟར་བདེན་པ་

གཉྲིས་པྩོ་དེ་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་ཞྲིང༌།  འདྲི་ཤྲིན་ཏུ་དཀའ་བའྲི་གནས་ཤྲིག་ཀང་

རེད།  ནང་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་མྲི་མཐུན་པ་མང་པྩོ་བྱུང་བ་འདྲི་དག་འདྲིའྲི་
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ནང་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་གནས་ཚུལ།  གཉྲིས་པ། 

འཇྩོག་ཚུལ་མྲི་མཐུན་པ་བྱུང་བའྲི་དབང་གྲིས་རེད།  འདྲིར་རང་ལུགས་

ཐལ་འགྱུར་བ་ལྟར་བརྩོད་ན།  རང་རེས་མངྩོན་སུམ་དུ་མཐྩོང་དང་མཐྩོང་

བཞྲིན་པའྲི་དངྩོས་པྩོ་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་ཚུལ་གཉྲིས་རེ་ཡྩོད་དེ།  

ཐ་སྙད་ཀུན་རྩོབ་པའྲི་ངྩོ་བྩོ་གཅྲིག་དང༌།  མཐར་ཐུག་པའྲི་སྟྩོང་པའྲི་གནས་

ལུགས་གཅྲིག་སྟེ་གཉྲིས་ཡྩོད།  དཔེར་ན།  ཕྩོགས་གཞན་ནས་བརྩོད་ན།  མྱུ་

གུ་གཅྲིག་ལ་ཐ་མལ་པའྲི་མྲིག་གྲིས་མཐྩོང་ཐུབ་པའྲི་གནས་ཚུལ་རགས་པ་

གཅྲིག་དང༌།  ཐ་མལ་པའྲི་མྲིག་གྲིས་མཐྩོང་མྲི་ཐུབ་པའྲི་གནས་ཚུལ་ཕ་བ་

རྡུལ་ཕན་གྲི་རྡུལ་རས་གྩོང་བུ་གཅྲིག་སྟེ་གཉྲིས་ཡྩོད་པ་བཞྲིན་ནྩོ།  །

འྩོ་ན་དྩོན་དམ་བདེན་པའྲི་དྩོན་དང༌།  ཀུན་རྩོབ་བདེན་པའྲི་དྩོན་སྩོ་སྩོ་

ནས་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེ་ན།  སྤྩོམ་བཤད་གྩོ་བདེ་བར་བརྩོད་ན།  མཐར་ཐུག་

དཔྩོད་པའྲི་རྲིགས་ཤེས་ཚད་མའྲི་རེད་དྩོན་དེ་དྩོན་དམ་བདེན་པ་དང༌།  

ཐ་སྙད་དཔྩོད་པའྲི་རྲིགས་ཤེས་ཚད་མའྲི་རེད་དྩོན་དེ་ཀུན་རྩོབ་བདེན་

པར་འཇྩོག  དེས་ན།  སྟྩོང་ཉྲིད་དང༌།  འགྩོག་བདེན་ནྲི།  དྩོན་དམ་བདེན་

པ་ཡྲིན་ལ།  དེ་མྲིན་ཐམས་ཅད་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པའྩོ།  །དེ་ལ་རྐེན་ལ་ལྟྩོས་

ནས་འབྱུང་བ་དང༌།  འགགས་པ།  འགྱུར་འགྲྩོ་བ་རྒྱུན་ལ་བརེན་ནས་དང༌།  

ཆ་ཤས་ལ་བརེན་ནས་བཞག་པ་སྩོགས་ཡྲིན་པར་བརེན་ཡྩོད་པའྲི་དངྩོས་

པྩོ་ཇྲི་འདྲ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཡང་རང་ཉྲིད་གཞན་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་གྲུབ་པ་མ་གཏྩོགས་

རང་ཚུགས་སུ་གྲུབ་པ་གཅྲིག་ཀང་མེད་པས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་

སྟྩོང་པ་རེད།  དེ་ལྟ་ནའང༌།  ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བྱེད་ཀུན་འཐད་པ་ཡྲིན།  མདྩོར་

བསྡུ་ན།  ངྩོ་བྩོ་རང་བཞྲིན་གྲིས་སྟྩོང་པས་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་འགྲྩོ་

བ་དང༌།  ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པས་བཟང་ངན་དྩོན་ཕན་འབྱུང་བ་འདྲི་བྱུང་བ་
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ནང་ཆོས།

ཡྲིན་ནྩོ།  །

ཆོས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྤྲིར་བཤད་པ། 

ཆྩོས་ལག་ལེན་བྱ་བ་ཞེས་པ།  ལུས་བསྒྱུར།  དགྩོན་པར་བསད།  འདྩོན་པ་

བཏྩོན་པ་ཙམ་ཞྲིག་ལ་ཟེར་བ་མྲིན།  དེ་ནྲི་ཆྩོས་སུ་འགྲྩོ་མྲིན་ངེས་པ་མེད།  

གང་ལྟར།  ཆྩོས་ཞེས་པ་བསམ་བྩོའྲི་ཐྩོག་ནས་ཡྩོང་དགྩོས།  བསམ་བྩོ་གཏྩོང་

ཤེས་ན།  ལུས་ངག་གྲི་སྤྩོད་པ་ཚང་མར་ཆྩོས་མཐུན་དུ་འཇུག་ནུས།  བསམ་

བྩོ་གཏྩོང་མ་ཤེས་ན།  སྩོམ་རྒྱབ།  འདྩོན་པ་བཏྩོན།  མྲི་ཚེ་མཆྩོད་ཁང་ལ་

བསད་ཀང་ཕན་པ་མེད།  དེས་ན་ལག་ལེན་ལ་བསམ་པ་གལ་ཆེ་བས།  དཀྩོན་

མཆྩོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་འགྲྩོ་དང༌།  ལས་འབས་ལ་སྲུང་བརྲི།  གཞན་ཕན་

སེམས་བསྐྱེད་རྣམས་གལ་ཆེ་ཤྩོས་སུ་ཡྩོད།  སྔར་བྩོད་དུ་འབྩོམ་ཞེས་པའྲི་བ་

མ་སད་གྲགས་ཅན་དེའྲི་དུས་སུ་ཉྲིན་གཅྲིག་མྲི་གཅྲིག་ཚ་ཁང་ཞྲིག་ལ་སྩོར་

བ་རྒྱག་གྲིན་ཡྩོད་པ་གཟྲིགས་ཏེ།  ཚ་ཁང་ལ་སྩོར་བ་རྒྱག་པ་བཟང་སྟེ།  དེ་

བས་ཆྩོས་ཤྲིག་བྱེད་ལེགས་གསུངས།  ཁྩོས་བསམ་པར།  ད་འྩོ་ན་དཔེ་ཆ་ཀྩོག་

རྒྱུ་བཟང་སྙམ་སྟེ་དེ་ལྟར་བྱས་ཏེ་བསད་པར་ཡང་འབྩོམ་གྲིས་གཟྲིགས་ཏེ།  

དཔེ་ཆ་ཀྩོག་པའང་བཟང་སྟེ།  དེ་བས་ཆྩོས་ཤྲིག་བྱེད་ལེགས་གསུངས།  དེ་

ནས་ཁྩོས་བསམ་པར།  དེ་ཡང་འགྲྲིགས་མེད་པ་འདྲ།  ད་སྩོམ་ཞྲིག་རྒྱབ་ན་

ཆྩོས་བྱེད་པ་ངེས་པར་ཡྲིན་བསམས་ཏེ།  དེ་ལྟར་བྱས་པར་ཡང་འབྩོམ་གྲིས་

གཟྲིགས་ཏེ།  སྩོམ་རྒྱབ་པ་བཟང་སྟེ།  དེ་བས་ཆྩོས་ཤྲིག་བྱེད་ལེགས་གསུངས་

པར།  ཁྩོ་ཧ་ལས་ཏེ་ད་འྩོ་ན་ཆྩོས་བྱེད་ལུགས་གང་འདྲ་རེད་ཅེས་ཞུས་པར།  

ཚེ་འདྲིར་མ་ཆགས་པ་བྩོ་ཆྩོས་སུ་འགྲྩོ་བ་གྲིས་ཤྲིག་གསུངས་འདུག  དེ་ལྟར་

བསམ་བྩོར་རག་ལས་པ་ཡྲིན་པས་ཁྩོང་གྲིས་གསལ་པྩོ་གསུངས་པ་རེད།
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ནང་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་གནས་ཚུལ།  གཉྲིས་པ། 

ཆོས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ། 

ཚེ་འདྲི་བྩོས་བཏང་ནས་ཆྩོས་བསྒྲུབས་ན་དགེ་མཚན་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད།  བྩོད་

དུའང་ཚེ་བྩོས་བཏང་བས་ཚེ་འདྲིར་གཅེས་འཛིན་གྲིས་འབད་རྩོལ་ལུ་

གུ་རྒྱུད་དུ་ཐབས་སྩོ་མང་པྩོར་འབད་པས་བསྒྲུབས་པའྲི་བདེ་བས་ཆ་ཙམ་

འགྲན་དུ་མེད་པའྲི་ལུས་སེམས་ཀྲི་བདེ་བ་བརྩོད་དུ་མེད་པ་རེད་པ་མང་པྩོ་

ཡྩོད།  དེ་ལྟ་ནའང་འདྲི་མྲི་ཕལ་མྩོ་ཆེས་ལག་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཁག་པྩོ་རེད།  འྩོ་

ན་རྒྱ་ཆེའྲི་མྲི་ཚོས་བྱེད་ཐབས་གང་ཡྩོད་ཟེར་ན།  སྤྲིར་འཇྲིག་རེན་ནག་པྩོ་

སྟེ་གཡྩོ་ཁམ་སྩོགས་དང་སྦྲེལ་བའྲི་འཚོ་བ་དེ་ཆྩོས་དང་རྒྱབ་འགལ་ཡྲིན་

སྟབས་མཉམ་དུ་འྩོང་ས་མེད།  དེ་མྲིན་འཇྲིག་རེན་ཡ་རབས་ཚུལ་མཐུན་

དུ་འཚོ་བ།  ཆབ་སྲིད་སྐྱྩོང་བ།  ཐྩོན་སྐྱེད་ཀྲི་བྱ་བ།  དགའ་སྐྱྲིད་རེད་འཇྩོ་

སྩོགས་ཡ་རབས་ཀྲི་བྱ་སྤྩོད་དེ་དག་དང་མཉམ་དུ་ཆྩོས་ཀྲི་བསམ་པ་དང་

མ་བལ་བ་ཆྩོས་དང་མཐུན་པར་མཉམ་སྤྩོད་ཐུབ་པ་ཡྲིན།

བསྒྲུབས་ན་ཁྲིམ་དུ་གནས་ནའང་ཐར་པ་ཡྩོད།  །

འཕགས་བྩོད་རྒྱལ་བྩོན་མར་པ་ལ་སྩོགས་བཞྲིན།  །

མ་བསྒྲུབས་རྲི་འགྩོར་གནས་ཀང་ངན་སྩོང་རྒྱུ།  །

འཕྲི་བ་ས་ཡྲི་ཁུང་བུར་མཚམས་བཅད་བཞྲིན།  །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ།  །
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ནང་ཆོས།

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

འཁློར་བ།   ལས་དང་ཉློན་མློངས་གཉིས་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཁམས་གསུམ་

དང་།  འགློ་བ་རིགས་དྲུག་ཏུ་རང་དབང་མྲེད་པར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྐྲེ་བ་བངས་

ཏྲེ་འཁློར་བས་ན་འཁློར་བ་ཞྲེས་བརློད་པ་ཡིན།

བྱིངས།   མང་ཆྲེ་བ་དང་ཕལ་ཆྲེ་བའི་དློན།

ཉློན་མློངས།   རང་རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བར་བྱྲེད་པའི་བྱྲེད་ལས་ཅན་གི་

སྲེམས་བྱུང༌།

མི་གནས་པའི་མྱང་འདས།    སིད་པ་འཁློར་བའི་མཐའ་དང༌།  ཞི་བ་མྱང་

འདས་ཀི་མཐའ་གཉིས་ལ་མི་གནས་པར་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མྱང་

འདས་ཏྲེ།  མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་མྱང་འདས་སློ།  །

མར་པ།   ལློ་བྲག་ཕུ་ཆུ་ཁྱྲེར་དུ་ཕྱི་ལློ་  ༡༠༡༢  ལློར་འཁྲུངས།  

བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བསན་པའི་སློལ་བཙུགས།  རང་ལློ་ག་དྲུག་པ་ཕྱི་ལློ་  ༡༠༩༧  

ལློ་ལ་འདས།

འཕྱི་བ།   དགུན་ཁར་ཁུང་དུ་ཉལ་བའི་སློག་ཆགས་ཤིག

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

འཁློར་བ།  འགློ་བའི་རིགས།  ཀུན་འབྱུང་།  ལས།  ཐར་པ།  

ཐྲེག་དམན།  སྔགས།  བདྲེན་གཉིས།  ཆློས་ཉམས་སུ་ལྲེན་ཚུལ།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] འདློད་ཁམས་དང་།  གཟུགས་ཁམས།  གཟུགས་མྲེད་ཀི་ཁམས་བཅས་གསུམ་

གི་ཁྱད་པར་སློ་སློར་ཕིས།

2] འགློ་བ་རིགས་དྲུག་དང་འདློད་ལ་རིགས་དྲུག་སློ་སློར་ཕིས།

3] ལས་དང་ཉློན་མློངས་པའི་ཁྱད་པར་དང་དཔྲེར་བརློད་རྲེ་ཕིས།
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ནང་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་གནས་ཚུལ།  གཉྲིས་པ། 

4] ཐྲེག་དམན་དང་།  ཐྲེག་ཆྲེན་གི་ཁྱད་པར་ཕིས།

5] བདྲེན་གཉིས་ངློས་འཛིན་དང་སློ་སློའི་ཁྱད་པར་ཕིས།
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ནང་ཆོས།

སློབ་ཚན་བཞི་པ།

སྲིད་པ་འཁོར་ལོའྲི་དཔེ་རྲིས་ཀྲི་ངོ་སྤོད། 

སྲིད་པ་འཁྩོར་ལྩོའྲི་དཔེ་རྲིས་འདྲི་ཉྲིད་དང་པྩོར་རྒྱ་གར་གྲི་རྒྱལ་པྩོ་

གཟུགས་ཅན་སྙྲིང་པྩོས་སྟྩོན་པའྲི་བཀའ་བཞྲིན་སྒ་སྒྩོག་གྲི་རྒྱལ་པྩོ་ཨུ་ཊ་

ཡ་ན་ལ་སྐྱེས་ལན་འབུལ་བྱེད་དུ་བྲིས་ཤྲིང་། ནང་པའྲི་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྲི་བཟྩོ་

རྲིག་པའྲི་ཐང་ག་དང་པྩོ་ཡྲིན།

དཔེ་རྲིས་འདྲིའྲི་དབུས་སུ་བྱ་ཕུག་རྩོན་དང་ཕག་སྦྲུལ་གསུམ་བྲིས་པ་ནྲི།  བྱ་

ཕུག་རྩོན་ནྲི་འདྩོད་ཆགས་ཤས་ཆེ་བ་དང་།  སྦྲུལ་གྲི་རྲིགས་ཞེ་སང་ཤས་

ཆེ་བ།  ཕག་གྲི་རྲིགས་གཏྲི་མུག་ཤས་ཆེ་བས་དེ་གསུམ་གྲིས་རང་རེ་རྣམས་

འཁྩོར་བར་འཁྩོར་བྱེད་ཀྲི་གཞྲིའམ་ར་བ་འདྩོད་ཆགས།  ཞེ་སང་། གཏྲི་མུག་

གསུམ་མཚོན་པ་ཡྲིན།

བྱ་སྦྲུལ་གཉྲིས་ཕག་པའྲི་ཁ་ནས་ཐྩོན་པ་བྲིས་པ་ནྲི།

རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཚོན་འདྩོད་

ཆགས་དང་།  ཞེ་སང་སྩོགས་ཉྩོན་མྩོངས་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་ར་བ་གཏྲི་མུག་ལས་བྱུང་བར་མཚོན།
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སྲིད་པ་འཁོར་ལོའྲི་དཔེ་རྲིས་ཀྲི་ངོ་སྤོད། 

འདུལ་བ་མདྩོ་ར་བ་ལས།

བརམ་པར་བྱ་ཞྲིང་དབྱུང་བར་བྱ།  །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་འཇུག་པར་བྱ།  །

འདམ་བུའྲི་ཁྲིམ་ལ་གང་ཆེན་བཞྲིན།  །འཆྲི་བདག་སེ་ནྲི་གཞྩོམ་པར་བྱ།  །

གང་ཞྲིག་རབ་ཏུ་བག་ཡྩོད་པས།  །ཆྩོས་འདུལ་འདྲི་ལ་སྤྩོད་འགྱུར་བ།  །

སྐྱེ་བའྲི་འཁྩོར་བ་རབ་སྤངས་ནས།  །སྡུག་བསྔལ་ཐ་མར་བྱེད་པར་འགྱུར།  ། 

ཞེས་གསུངས།
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ནང་ཆོས།

དེའྲི་མཐར་ལམ་དཀར་ནག་གཉྲིས་བྲིས་པ་ནྲི།  བདེ་འགྲྩོ་དང་ངན་འགྲྩོའྲི་

བར་སྲིད་ལ་དགེ་སྲིག་གྲི་ལས་དཀར་ནག་བསགས་པ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པར་

མཚོན།  དེ་ཡང་མྲི་དགེ་བའྲི་ལས་ཀྲིས་ངན་སྩོང་དུ་སྐྱེ་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན།  

བར་སྲིད་སབས་མཚན་མྩོར་མགྩོ་བྩོ་ཐུར་དུ་བཙུགས་ནས་འགྲྩོ་བའྲི་སྣང་བ་

དང་།  དགེ་བའྲི་ལས་ཀྲིས་མཐྩོ་རྲིས་སུ་སྐྱེ་བ་

ཞྲིག་ཡྲིན་ན།  མཚན་མྩོར་ཟླ་འྩོད་ཀྲིས་ཁབ་

པའམ།  གངས་རྲི་ལ་ཉྲི་འྩོད་ཐྩོག་མར་ཕྩོག་པ་

ལྟ་བུ་དང་ལམ་གེན་དུ་འགྲྩོ་བའམ།  ཐད་ཀར་

འགྲྩོ་བ་སྩོགས་ཀྲི་སྣང་བ་འཆར།

ལས་མཁན་གྲིས་ཐག་པས་བཀྲིགས་ནས་འཁྲིད་པ་བྲིས་པ་ནྲི།  ངན་སྩོང་དུ་

འགྲྩོ་བའྲི་བར་སྲིད་པ་རྣམས་ནྲི།  སྲིག་པའྲི་ལས་ཀྲིས་རང་དབང་མེད་པར་

བདས་པ་དང་།  འགའ་ཤས་ལས་མཁན་འཇྲིགས་སུ་རུང་བས་ཐག་པས་

བསམས་ནས་འཐེན་པའྲི་འཇྲིགས་སྣང་དཔག་མེད་སྐྱེ་བ་མཚོན།  བདེ་

འགྲྩོའྲི་བར་སྲིད་ཡྲིན་ན་དེ་འདྲའྲི་འཇྲིགས་སྣང་མེད།

བར་དུ་ལྷ་དང་མྲི།  ལྷ་མ་ཡྲིན།  དམྱལ་བ།  ཡྲི་དྭགས།  དུད་འགྲྩོའྲི་བཀྩོད་པ་

བྲིས་པ་ནྲི།  འཁྩོར་བར་འཁྩོར་བའྲི་འགྲྩོ་བའྲི་གནས་ལ་འགྲྩོ་བ་རྲིགས་དྲུག་

ཏུ་ངེས་པ་མཚོན།

མཐའ་སྩོར་གཡྩོན་ཕྩོགས་སུ།  དང་པྩོ།  དམུས་

ལྩོང་འཁར་བ་ལ་བརེན་ནས་འགྲྩོ་བ་བྲིས་པ་ནྲི།  

མ་རྲིག་པས་རེན་འབེལ་མཚོན་ཏེ།  དམུས་ལྩོང་
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སྲིད་པ་འཁོར་ལོའྲི་དཔེ་རྲིས་ཀྲི་ངོ་སྤོད། 

བདེ་བའྲི་ལམ་དུ་འགྲྩོ་བ་ལ་རྩོངས་པ་ལྟར་མ་རྲིག་པས་ལས་འབས་དང་རེན་

འབེལ་གྲི་གནས་ལུགས་ལ་རྩོངས་ཤྲིང་།  ཚུལ་མྲིན་ཡྲིད་བྱེད་ལ་བརེན་ནས་

ཕྲིན་ཅྲི་ལྩོག་ཏུ་བཟུང་སྟེ་དགེ་སྲིག་གྲི་ལས་ལ་ག་ཚོམ་དུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་

མཚོན།

གཉྲིས་པ།  ར་མཁན་བྲིས་པ་ནྲི།  འདུ་བྱེད་ཀྲི་རེན་འབེལ་མཚོན་ཏེ།  ར་

མཁན་གྲིས་ར་མ་ཆེ་ཆུང་དང་བཟང་ངན་སྣ་

ཚོགས་བཟྩོ་ཐུབ་པ་ལྟར་ལས་ཀྲི་རེན་འབེལ་གྲིས་

རྣམ་སྨྲིན་གྲི་ཕུང་པྩོ་ཆེ་ཆུང་དང་བཟང་ངན་སྣ་

ཚོགས་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན།

གསུམ་པ།  སྤེའུ་ཤྲིང་རེར་གནས་པ་བྲིས་པ་ནྲི།  རྣམ་ཤེས་ཀྲི་རེན་འབེལ་

མཚོན་ཏེ།  སྤེའུས་ཤྲིང་གྲི་རེ་གཅྲིག་ནས་གཅྲིག་ཏུ་བརྒྱུད་

དེ་འཕྩོ་བསྐྱྩོད་བྱེད་པ་ལྟར་རྣམ་ཤེས་ཀྲིས་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྲི་

བར་གསུམ་གྲི་རྣམ་སྨྲིན་གྲི་ཕུང་པྩོ་གཅྲིག་ནས་གཅྲིག་ཏུ་

བརྒྱུད་དེ་སྐྱེ་འཆྲི་འདྩོར་ལེན་བྱེད་པ་ཡྲིན།

བཞྲི་པ།  གྲུ་གཟྲིངས་བྲིས་པ་ནྲི།  མྲིང་གཟུགས་ཅྲི་རྲིགས་པའྲི་རེན་འབེལ་

མཚོན་ཏེ།  གྲུ་གཟྲིངས་ནྲི་འགྲུལ་པ་ཚུ་རྩོལ་ནས་ཕ་

རྩོལ་ཏུ་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའྲི་རེན་གཞྲི་དང་།  མཁྩོ་

བའྲི་དངྩོས་པྩོ་འཇྩོག་པའྲི་སྣྩོད་བྱེད་པ་ལྟར་མྲིང་

གཟུགས་ཅྲི་རྲིགས་པས་ཀང་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ནས་འདྲིར་

འྩོངས་ཤྲིང་།  འདྲི་ནས་ཕྲིར་མར་འགྲྩོ་བའྲི་རྣམ་ཤེས་
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ནང་ཆོས།

ཀྲི་རེན་དང་།  འབས་བུ་བདེ་སྡུག་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའྲི་སྣྩོད་དམ་ཕུང་

པྩོའྲི་ངྩོ་བྩོ་འཛིན་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར།

ལྔ་པ།  ཁང་པ་སྟྩོང་པ་བྲིས་པ་ནྲི།  སྐྱེ་མཆེད་ཀྲི་རེན་འབེལ་མཚོན་ཏེ།  

ཁང་སྟྩོང་གནས་ཀྲི་ངྩོ་བྩོར་གྲུབ་ཀང་བརེན་པ་བདག་

པྩོ་མེད་པ་ལྟར་སྐྱེ་མཆེད་ཀྲི་གནས་སབས་སུ་རེན་

དབང་པྩོ་ལྔའྲི་ངྩོ་བྩོ་རྩོགས་པར་གྲུབ་ཀང་བརེན་པ་

རྣམ་ཤེས་ལྔ་འགྲུབ་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར།

དྲུག་པ།  ཕྩོ་མྩོ་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་ཅྲིང་འྩོ་བྱེད་པའྲི་རྣམ་འགྱུར་བྲིས་པ་ནྲི།  

རེག་པའྲི་རེན་འབེལ་མཚོན་ཏེ།  ཕྩོ་མྩོ་

ཐྩོག་མར་འཁྱུད་ཅྲིང་འྩོ་བྱེད་པའྲི་ཚེ་རེག་

པའྲི་དགའ་བ་ཙམ་ལས་འཁྲིག་པའྲི་བདེ་

བ་ཡྩོངས་སུ་མྲི་རྩོགས་པ་ལྟར།  རེག་པའྲི་

རེན་འབེལ་གྲི་ཚེ་ཚ་གྲང་འཇམ་རྩུབ་ལ་

སྩོགས་པའྲི་རེག་བྱ་གང་དང་གང་འཕད་ཀང་དེ་ལྟར་རེག་པའྲི་སྣང་བ་

ཙམ་ལས་དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་རྩོགས་པར་མྱྩོང་མྲི་ཐུབ་པའྲི་

གནས་སབས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར།

བདུན་པ།  མྲིག་ལ་མདའ་ཟུག་པ་བྲིས་པ་ནྲི།  ཚོར་བའྲི་རེན་འབེལ་མཚོན་

ཏེ༑  མྲིག་ལ་མདའ་ཟུག་མ་ཐག་ཚོར་བ་

སྡུག་བསྔལ་ངང་གྲིས་སྐྱེ་བ་ལྟར།  རེག་པ་

དེ་ཉྲིད་ནུས་པ་ཤས་ཆེར་གྱུར་ནས་ཚ་གྲང་
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སྲིད་པ་འཁོར་ལོའྲི་དཔེ་རྲིས་ཀྲི་ངོ་སྤོད། 

དང་།  འཇམ་རྩུབ་ཇྲི་ལྟར་རེག་པ་ན་དེའྲི་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་ངང་གྲིས་སྐྱེ་

བའྲི་ཕྲིར།

བརྒྱད་པ།  སྐྱེས་བུ་ཆང་འཐུང་བ་བྲིས་པ་ནྲི།  སེད་པའྲི་རེན་འབེལ་མཚོན་

ཏེ༑  ཆང་འཐུང་སྐྱེས་བུས་ཆང་གྲི་བྩོ་བ་མྱངས་པ་

ན་དེ་ལ་ཆགས་ཞེན་རང་ཤུགས་ཀྲིས་འཕེལ་ཏེ་

རང་སེམས་དེ་ལ་གཡེང་བ་ལྟར།  སེད་པས་འཁྲུལ་

སྣང་གྲི་དངྩོས་པྩོར་ཡྲིད་ཆགས་ཏེ།  དེ་དང་དེ་ཐྩོབ་

ན་སྙམ་པའམ་དེ་དང་མ་བལ་ན་སྙམ་པའྲི་སེད་

ཞེན་གྲིས་ཡྲིད་གདུང་བར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར།

དགུ་པ།  སྤེའུས་ཤྲིང་ཏྩོག་ལེན་པ་བྲིས་པ་ནྲི།  ལེན་པའྲི་རེན་འབེལ་མཚོན་

ཏེ༑  སྤེའུས་རང་གྲི་ཡྲིད་དུ་འྩོང་བའྲི་ཤྲིང་ཏྩོག་ལ་

སེམས་གཡྩོ་ཞྲིང་ལག་ཏུ་ལེན་བཞྲིན་པ་ལྟར།  སེད་པ་

དེ་ཉྲིད་ཤས་ཆེར་སྩོང་ནས་འདྩོད་པའྲི་དངྩོས་པྩོ་དང་

དུ་ལེན་པའྲི་སེམས་རབ་ཏུ་གཡྩོ་བར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར།

བཅུ་པ།  བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་བྲིས་པ་ནྲི།  སྲིད་པའྲི་རེན་

འབེལ་མཚོན་ཏེ།  སྦྲུམ་མས་རང་གྲི་ཕྲུ་གུ་ཕྲིར་འབྱུང་

བར་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པ་ལྟར་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་སྟེང་དུ་འདུ་

བྱེད་ཀྲི་ལས་གང་ཡང་རུང་བའྲི་བག་ཆགས་བཞག་པ་

ལ་སེད་ལེན་གྲིས་གསྩོས་བཏབ་སྟེ་ལས་ཀྲི་ནུས་པ་མཐུ་

ཆེན་དུ་གྱུར་ཏེ་རྣམ་སྨྲིན་གྲི་ཕུང་པྩོ་གསར་དུ་འགྲུབ་པ་
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ལ་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པའྲི་ཕྲིར།

བཅུ་གཅྲིག་པ།  ཕྲུ་གུ་བཙའ་བ་བྲིས་པ་ནྲི།  སྐྱེ་བའྲི་རེན་འབེལ་མཚོན་

ཏེ།  ཕྲུ་གུ་མའྲི་མངལ་ནས་ཕྲི་རྩོལ་ཏུ་ཐྩོན་པའྲི་

སབས་ལྟར།  རྣམ་ཤེས་ཕུང་པྩོ་རྲིང་པ་ནས་

ཕྲིར་ཐྩོན་ཏེ་བར་སྲིད་དུ་ཞུགས་པ་དང་།  བར་

སྲིད་ནས་སྐྱེ་སྲིད་དུ་འཕྩོ་བར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར།

བཅུ་གཉྲིས་པ།  མྲི་རྩོ་འཁུར་བ་བྲིས་པ་ནྲི།  རྒ་

ཤྲི་ཅྲི་རྲིགས་པའྲི་རེན་འབེལ་མཚོན་ཏེ།  མྲིའྲི་རྩོ་མཐྩོང་བ་དེའྲི་རྐེན་གྲིས་

འཆྲི་བ་ངང་གྲིས་དྲན་ཞྲིང་།  རང་གྲི་ན་ཚོད་གཞན་དུ་གྱུར་ཏེ་ཇེ་རྒུད་

དུ་སྩོང་བ་ནས་བཟུང་རྒ་བའྲི་རེན་འབེལ་

དང་།  འབྱུང་བཞྲི་རྲིམ་གྲིས་བསྡུས་ནས་

ཚེ་འདྲིའྲི་ཕུང་པྩོ་དང་།  ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་

གཉྲིས་འབེལ་ཐག་ཆད་པ་ན་ཤྲི་བའྲི་རེན་

འབེལ་གྲུབ་པ་ཡྲིན།

དེ་དག་འཁྩོར་ལྩོའྲི་རྣམ་པར་འཆྲི་བདག་གྲི་ཁ་དང་རྐང་ལག་བཞྲིས་དམ་

དུ་བཟུང་བ་བྲིས་པ་ནྲི།  ལས་དང་ཉྩོན་མྩོངས་པའྲི་དབང་གྲིས་སྲིད་པ་

འདྲིར་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་མཐའ་དག་མཐར་འཆྲི་བདག་གྲི་དབང་དུ་མ་གྱུར་

པ་མེད་པ་དང་།  དེ་ཡང་ལན་རེ་གཉྲིས་ཙམ་མ་ཡྲིན་པར་ཇྲི་སྲིད་འཁྩོར་

བའྲི་ར་བ་མ་སྤངས་པ་དེ་སྲིད་དུ་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆྲིའྲི་སྡུག་བསྔལ་འཁྩོར་མྩོར་

མྱངས་ཏེ་སྲིད་རེ་ནས་མནར་མེད་བར་རག་ཏུ་འཁྩོར་བར་མཚོན་པ་ཡྲིན།
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སྲིད་པ་འཁོར་ལོའྲི་དཔེ་རྲིས་ཀྲི་ངོ་སྤོད། 

སྟེང་དུ་ཟླ་བའྲི་གཟུགས་བརན་བྲིས་པ་ནྲི།  སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་ཞྲི་

བའྲི་ཞྲི་བ་མྱང་འདས་སམ།  བདུད་བཞྲི་ཕ་རགས་མ་ལུས་པ་བཅྩོམ་པའྲི་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་གྩོ་འཕང་མཚོན་པ་ཡྲིན།

སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཕག་བརྐངས་ཏེ་ལམ་བསྟན་པ་བྲིས་པ་

ནྲི༑  ཞྲི་བ་མྱང་འདས་འདྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་མ་ཐྩོབ་ན་འཁྩོར་བ་རྒྱ་མཚོའྲི་སྡུག་

བསྔལ་གྲི་འཇྲིང་དུ་རག་ཏུ་འཁྩོར་བ་ལས་ཐར་དུས་མེད་པས་འགྲྩོ་བ་རྣམས་

ཀྲིས་ཞྲི་བ་མྱང་འདས་ཀྲི་གྩོ་འཕང་འཐྩོབ་པའྲི་ཐབས་ལ་བརྩོན་དགྩོས་ཞེས་

བར་ཐབས་ཀྲིས་འདྩོམས་པར་མཛད་པ་མཚོན།

ཡང་བདེན་བཞྲིའྲི ་བང་

དྩོར་མཚོན་པའྲི་དབང་དུ་

བྱས་ན།  འགྲྩོ་བ་རྲིགས་

དྲུག་གྲི ་སྣྩོད ་བཅུད་ཀྲི ་

བཀྩོད་པས་སྡུག་བསྔལ་

བདེན་པ་མཚོན།  དབུས་

ཀྲི་བྱ་སྦྲུལ་ཕག་གསུམ་གྲིས་ཉྩོན་མྩོངས་པའྲི་ཀུན་འབྱུང་དང་།  དེའྲི་མཐར་

ལམ་དཀར་ནག་གཉྲིས་ཀྲིས་ལས་ཀྲི་ཀུན་འབྱུང་མཚོན།  རེན་འབེལ་བཅུ་

གཉྲིས་ཀྲི་རྲི་མྩོས་འཁྩོར་བ་ཇྲི་ལྟར་འཁྩོར་བའྲི་ཚུལ་དང་།  ཐུབ་པའྲི་སྐུ་

བརན་གྲིས་ལམ་བདེན།  ཟླ་བ་ཤར་བ་དེས་ཞྲི་བ་འགྩོག་བདེན་མཚོན་

ཞྲིང་དེ་ལ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཕག་བརྐངས་པ་ནྲི།  ལམ་བདེན་ལ་

བརེན་ནས་ཞྲི་བ་མྱང་འདས་ཇྲི་ལྟར་ཐྩོབ་པའྲི་ཐབས་མཚོན་པ་ཡྲིན།
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དེས་ན་གཏན་གྲི་བདེ་བ་དྩོན་དུ་གཉེར་བའྲི་འགྲྩོ་བ་བྩོ་གྲྩོས་དང་ལྡན་པ་

རྣམས་ཀྲིས་རེན་འབེལ་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡྩོག་གྲི་རྣམ་གཞག་ཞྲིབ་ཕ་

ཁྩོང་དུ་ཆུད་པར་བྱས་ཏེ།  བདེན་བཞྲིའྲི་བང་དྩོར་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལྩོག་པའྲི་

ལམ་ཉམས་སུ་བངས་ནས་གཏན་གྲི་བདེ་བ་མཐར་ཐུག་མཆྩོག་གསུམ་

རྒྱལ་བའྲི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པའྲི་ཐབས་ལ་ཅྲི་ནས་ཀང་འབད་པ་གལ་ཆེ།
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སྲིད་པ་འཁོར་ལོའྲི་དཔེ་རྲིས་ཀྲི་ངོ་སྤོད། 

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

བཟློ་རིག་པ།   བཟློ་དང་འཕློང་རལ་སློགས་མཁས་པར་བྱ་བའི་རིག་

གནས།

དམུས་ལློང་།   ཁློག་ཞར་ཏྲེ་སྐྲེས་དུས་ནས་མིག་ལློང་བ།

རྣམ་སིན།   ལས་བཟང་ངན་གིས་འཕངས་པའི་འབྲས་བུ།

གྲུ་གཟིངས།   མཚོ་གྲུ་ཆྲེ་བ།

སྐྲེ་མཆྲེད།   རྣམ་ཤྲེས་སྐྲེད་པའི་ཡུལ་དང་དབང་པློ།

སྲེད་པ།   ཞྲེན་པའམ་ཆགས་པ།  རྒྱུ་ནློར་ལ་སྲེད་པ།

སྦྲུམ་མ།   མངལ་ཆགས་པའི་བུད་མྲེད།

མནར་མྲེད།   ཚ་དམྱལ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསྲེས་སྡུག་བསྔལ་ཆྲེ་ཤློས།

བར་ཐབས།   གློ་བར་སྤད་པའམ་ཐབས་ཤྲེས་སློན་པ།

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

ཉློངས་མློངས་དུག་གསུམ།  དློན་དུ་གཉྲེར།  འཕློ་བསྐློད།

ཕན་ཚུན་འཁྱུད།  འཁྲུལ་སང་།  འབྱུང་བཞི།

ཞི་བ་མྱང་འདས།  ག་ཚོམ།  ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལློག

གསུམ་པ།  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] སིད་པ་འཁློར་ལློའི་དཔྲེ་རིས་འདི་ཉིད་ཐློག་མར་འབྲི་མཁན་སུ་ཡིན།

2] ལམ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀིས་གང་མཚོན་ནམ།

3] དཔྲེ་རིས་བཞི་པ་གྲུ་གཟིངས་ཀིས་གང་མཚོན་ནམ།

[ང]  དློགས་གཅློད་དྲི་བ།

1] དཔྲེ་རིས་ཀི་དབུས་སུ་བྱ་ཕག་སྦྲུལ་གསུམ་བྲིས་པས་ཅི་ཞིག་མཚོན་ནམ།
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ནང་ཆོས།

2] བྱ་དང་སྦྲུལ་གཉིས་ཕག་པའི་ཁ་ནས་ཐློན་པར་བྲིས་པས་ཅི་ཞིག་མཚོན་ནམ།

3] འཁློར་ལློ་སིན་པློས་བཟུང་བར་བྲིས་པའི་མཚོན་དློན་ཅི་ཡིན།

[ཅ]  རང་ཚིག་ཐློག་ནས་ཕིས།

1] མཚོན་བྱྲེད་དཔྲེ་བཅུ་གཉིས་དང་།  མཚོན་བྱ་རྟྲེན་འབྲྲེལ་བཅུ་གཉིས་གང་དང་

གང་ཡིན།

2] སིད་པ་འཁློར་ལློའི་མདློ་ཚིག་གི་ནང་དློན་མདློར་བསྡུས་ཤིག་ཕིས།

3] རྟྲེན་འབྲྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀིས་འཁློར་བར་འཁློར་ཚུལ་ཇི་ཡིན་ཕིས།

4] སིད་པ་འཁློར་ལློའི་རི་མློས་བདྲེན་བཞི་མཚོན་ཚུལ་ཕིས།
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རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་བཤད་པ། 

སློབ་ཚན་ལྔ་པ།

རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་བཤད་པ། 

རེན་འབེལ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་བདུན།  སྤྲིའྲི་མཚན་

ཉྲིད།  སྩོ་སྩོའྲི་དབྱེ་བ།  བསྡུ་བ།  བྱེད་ལས།  ཚེ་དུ་ལ་རྩོགས།  ཕན་ཡྩོན།  

ཞར་བྱུང་འཆྲི་འཕྩོ་ཇྲི་ལྟར་བྱེད་ཚུལ་ལྩོ།  །

    དགེ་སླྩོང་དག་སུས་རེན་ཅྲིང་

འབེལ་བར་འབྱུང་བ་མཐྩོང་བ་དེས་ཆྩོས་མཐྩོང་ངྩོ་།  །ཞེས་པ་ནས།  འདྲི་

ཡྩོད་པའྲི་ཕྲིར་འདྲི་འབྱུང༌།  འདྲི་སྐྱེས་པས་འདྲི་སྐྱེ་བ་སྟེ།  འདྲི་ལྟ་སྟེ།  མ་

རྲིག་པའྲི་རྐེན་གྲིས་འདུ་བྱེད།  འདུ་བྱེད་ཀྲི་རྐེན་གྲིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ།  

ཞེས་སྩོགས་ཀྲིས་བསྟན་པའྲི་དགྩོངས་པ་རེན་འབེལ་མདྩོ་འགྲེལ་སྩོགས་

ལས་རྒྱས་པར་བཤད་ལ།  དེ་དག་གྲི་དངྩོས་བསྟན་ནྲི།  འདུས་བྱས་ཀྲི་རེན་

འབེལ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ལ།  སྤྲིར་ལྟྩོས་ནས་གྲུབ་པ།  རེན་འབེལ་གྲི་མཚན་

ཉྲིད།  རང་གྲི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟྩོས་ནས་གྲུབ་པ།  འདུས་བྱས་ཀྲི་རེན་འབེལ་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་དྩོ།  །

 མ་རྲིག་པ།  འདུ་

དང་པྩོ་ནྲི།  ས་ལུ་ལྗང་པའྲི་མདྩོ་ལས།    

གཉྲིས་པ།  དེ་ལ་དབྱེ་ན་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྲིས་ཡྩོད་དེ།
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ནང་ཆོས།

བྱེད།  རྣམ་པར་ཤེས་པ།  མྲིང་གཟུགས།  སྐྱེ་མཆེད།  རེག་པ།  ཚོར་བ།  

སེད་པ།  ལེན་པ།  སྲིད་པ།  སྐྱེ་བ།  རྒ་ཤྲི་སྟེ་བཅུ་གཉྲིས་ཡྩོད་པའྲི་ཕྲིར།

དང་པྩོ།  མ་རྲིག་པ་ནྲི།
 

སྤྲིར་མ་རྲིག་པ་དེ་ལ་ལས་འབས་ལ་རྩོངས་པ་

དང་།  དེ་ཁྩོ་ན་ཉྲིད་ལ་རྩོངས་པའྲི་མ་རྲིག་པ་

གཉྲིས་ཡྩོད་ཅྲིང༌།  སྔ་མས་ནྲི་དུས་ཀྲི་ཀུན་སླྩོང་

བྱས་ཏེ།  ངན་འགྲྩོར་འཕེན་བྱེད་ཀྲི་ལས་གསྩོག་

ལ༑  ཕྲི་མས་ནྲི་རྒྱུའྲི་ཀུན་སླྩོང་བྱས་ཏེ།  བདེ་འགྲྩོ་དང་ངན་འགྲྩོ་གཉྲིས་

ཀར་འཕེན་བྱེད་ཀྲི་ལས་གསྩོག་པ་ཡྩོད་དྩོ།  །

འདྲི་ནྲི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་དྩོན་ལ་རྩོངས་པའྲི་མ་རྲིག་པ་སྟེ།  རང་འབས་

འཕེན་བྱེད་ཀྲི་ལས་གསྩོག་པར་བྱེད་པའྲི་འཁྩོར་བའྲི་ར་བའྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  འདུ་བྱེད་ནྲི།
 

ལས་ཡྲིན་ལ།  དེ་ལའང་ངན་འགྲྩོར་འཕེན་བྱེད་

ཀྲི་བསྩོད་ནམས་མ་ཡྲིན་པ་དང༌།  འདྩོད་ཁམས་

ཀྲི་བདེ་འགྲྩོར་འཕེན་པའྲི་བསྩོད་ནམས་དང༌།  

ཁམས་གྩོང་མའྲི་བདེ་འགྲྩོར་འཕེན་པའྲི་མྲི་གཡྩོ་

བའྲི་ལས་དང་གསུམ་མྩོ།  །

གསུམ་པ།  རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྲི།
 

ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་ཏེ།  དེ་ལ་དགེ་མྲི་

དགེའྲི ་ལས་གང་བསགས་པའྲི་བག་

ཆགས་བསྩོས་པའྲི་ཚེ་འདྲིའྲི་རྣམ་ཤེས་ནྲི་

རྒྱུ་དུས་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་ཡྲིན་ལ།  ཕྲི་མར་སྐྱེ་



57

རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་བཤད་པ། 

གནས་སུ་ཉྲིང་མཚམས་སྦྱར་བ་ན་འབས་དུས་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་སུ་འགྱུར་བས།  

གཉྲིས་ཀ་ལ་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་རེན་འབེལ་ཞེས་གཅྲིག་ཏུ་བགྲང་བའྩོ།  །

བཞྲི་པ།  མྲིང་གཟུགས་ཅྲི་རྲིགས་པ་

                 ཞེས་པའྲི་མྲིང་དང་།

                  གཟུགས་ནྲི།

ཚོར་བ།  འདུ་ཤེས།  འདུ་བྱེད།  རྣམ་

ཤེས་ཏེ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྲིན་པའྲི་

མྲིང་བཞྲིའྲི་ཕུང་པྩོ་དང༌།  གཟུགས་

ནྲི༑  མེར་མེར་པྩོ་ལ་སྩོགས་

པའྩོ།  །གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེ་ན་གཟུགས་ཀྲི་ས་བྩོན་ཙམ་ཡྩོད་ཀྲི།  གཟུགས་

ནྲི་མེད་དྩོ།  །གཉྲིས་ཀ་བསྩོམས་པས་མྲིང་གཟུགས་ཅྲི་རྲིགས་པ་ཞེས་བྱའྩོ།  །

ལྔ་པ།  སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་ནྲི། མངལ་དུ་སྐྱེ་ན།  དང་པྩོར་རྣམ་ཤེས་ཞུགས་

པའྲི་ཁུ་ཁག་གྲི་མེར་མེར་པྩོ་དང་མྲིང་གཞྲི་

རྣམས་འཕེལ་ནས་གྲུབ་པའྲི་མྲིག་དང་རྣ་བ་ལ་

སྩོགས་པའྲི་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་ཏེ།  ལུས་དང་ཡྲིད་

ཀྲི་སྐྱེ་མཆེད་ནྲི་སྔར་ནས་ཡྩོད་དྩོ།  །བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་ན་དབང་པྩོ་རྣམས་ཅྲིག་

ཅར་དུ་འགྲུབ་པས་རྲིམ་པ་དེ་ལྟར་མེད་ལ།  སྩོང་སྐྱེས་དང་དྲྩོད་སྐྱེས་ལ་ནྲི་

མངལ་མ་གཏྩོགས་ཆ་འདྲ་བར་བཤད།

དྲུག་པ།  རེག་པ་ནྲི། ཡུལ་དང་དབང་པྩོ་དང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་འདུས་

པ་ལ་བརེན་ནས་ཡུལ་གཟུགས་སྩོགས་ཡྲིད་དུ་

འྩོང་མྲི་འྩོང་བར་མ་གསུམ་གང་རུང་ཡྩོངས་སུ་

གཅྩོད་པའྲི་སེམས་བྱུང་ངྩོ་།  །
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ནང་ཆོས།

བདུན་པ།  ཚོར་བ་ནྲི། རེག་པས་ཡུལ་གསུམ་གང་རུང་བཅད་པ་དང་

རེས་སུ་མཐུན་པར་ཟག་བཅས་ཀྲི་ཚོར་བ་བདེ་

སྡུག་བཏང་སྙྩོམས་གསུམ་གང་རུང་སྐྱེས་པའྩོ།  །

བརྒྱད་པ།  སེད་པ་ནྲི། ཚོར་བ་བདེ་བ་ལ་མྲི་འབལ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་

ལ་འབལ་འདྩོད་ཀྲི་སེད་པའམ།  བཏང་སྙྩོམས་ལ་

སེད་པ་གང་རུང་སྟེ།  འདྲི་ལ་འདྩོད་སེད།  སྲིད་

སེད།  འཇྲིགས་སེད་གསུམ་ཡྩོད།

དགུ་པ།  ལེན་པ་ནྲི། སེད་པ་དེ་ཉྲིད་ཆེར་འཕེལ་བར་བྱེད་པའྲི་གནས་

སབས་ཀྲི་འདྩོད་ཆགས་ཏེ།  འདྲི་ལ་འདྩོད་པ་ཉེ་བར་

ལེན་པ།  ལྟ་བ།  ཚུལ་ཁྲིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་

མཆྩོག་འཛིན།  བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་བཞྲིའྩོ།  །

དང་པྩོ་ནྲི།  གཟུགས་སྒ་སྩོགས་འདྩོད་ཡྩོན་ལ་ཆགས་པ།  གཉྲིས་པ་ནྲི།  

འཇྲིག་ལྟ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལྟ་ངན་ལ་ཆགས་པ།  གསུམ་པ་ནྲི།  ཚུལ་ཁྲིམས་དང་

བརྟུལ་ཞུགས་དམན་པ་ལ་ཆགས་པ།  བཞྲི་པ་ནྲི།  འཇྲིག་ལྟ་ལ་འདུན་ཞྲིང་

ཆགས་པའྲི་སེད་པའྩོ།  །

བཅུ་པ།  སྲིད་པ་ནྲི། སྔར་འདུ་བྱེད་ཀྲི་ལས་ཀྲི་བག་ཆགས་རྣམ་ཤེས་ལ་

བསྩོས་པ་དེ་ཉྲིད་སེད་ལེན་གཉྲིས་ཀྲིས་གསྩོས་

བཏབ་ནས་ཡང་སྲིད་ཕྲི་མ་འདྲེན་པ་ལ་ནུས་པ་མཐུ་

ཅན་དུ་སྩོང་བའྲི་སབས་ཀྲི་ལས་ཏེ།  སྲིད་པ་ཞེས་པ་
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རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་བཤད་པ། 

ནྲི་འབས་མྲིང་རྒྱུ་ལ་བཏགས་པའྩོ།  །འདྲི་ལ་ཁམས་གསུམ་གྲི་ལས་གསུམ།

བཅུ་གཅྲིག་པ།  སྐྱེ་བ་ནྲི། སྲིད་ལས་ཀྲི་མཐུས་སྐྱེ་གནས་བཞྲི་པྩོ་གང་

རུང་དུ་རྣམ་ཤེས་དང་པྩོར་ཉྲིང་མཚམས་སྦྱར་

བ་སྟེ།  འདྲི་ལ་མངལ་དུ་ཉྲིང་མཚམས་སྦྱར་བ་

སྩོགས་བཞྲིའམ།  ཁམས་གསུམ་དུ་ཉྲིང་མཚམས་སྦྱར་བ་གསུམ་མྩོ།  །

བཅུ་གཉྲིས་པ།  རྒ་ཤྲིའྲི་རྒ་བ་ནྲི། ཕུང་པྩོ་སྨྲིན་ཅྲིང་ན་ཚོད་གཞན་དུ་

འགྱུར་བའྲི་ཆ་ཡྲིན་ལ།  ཤྲི་བ་ནྲི།  ཕུང་

པྩོའྲི་རྲིས་མཐུན་འདྩོར་བའམ་དྩོར་

བའྩོ།  །འདྲིར་རྒ་བ་ནྲི་སྐྱེས་པའྲི་སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་ནས་ན་ཚོད་རྲིང་པར་

གྱུར་པའྲི་ཆ་རྣམས་ཡྲིན་གྲི།  འཇྲིག་རེན་ན་གྲགས་པའྲི་རྒས་པ་ཁྩོ་ནར་མ་

ངེས་ལ།  ཤྲི་བ་ནྲི་ཤྲི་ཟྲིན་པ་ཁྩོ་ནར་བྱེད་པར་ཡང་མ་ངེས་སྩོ།  །

རྒ་ཤྲི་གཉྲིས་ཡན་ལག་གཅྲིག་ཏུ་འཇྩོག་པ་ནྲི།  དེ་གཉྲིས་གྩོ་རྲིམ་མ་ངེས་

ཤྲིང་།  མ་རྒས་པར་ཤྲི་བ་ཡྩོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཡྲིན་ནྩོ།  །མྱ་ངན་དང་

སྨྲེ་ངག་འདྩོན་པ་སྩོགས་ནྲི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བར་མ་ངེས་པས་ཞར་བྱུང་

ཙམ་ཏེ།  སྐྱྩོ་བ་བསྐྱེད་པའྲི་ཆེད་དུ་གསུངས་པའྩོ།  །

 མདྩོར་བསྡུ་བ་དང༌།  ཀུན་ནས་ཉྩོན་

མྩོངས་པའྲི་བསྡུ་བའྩོ།  །

དང་པྩོ།  ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་པྩོ་དེ།  རྒྱུ་འབས་གཉྲིས་ཀྲིས་བསྡུས་ཏེ།  

འཕེན་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་འབས་དང༌།  འགྲུབ་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་འབས་གཉྲིས་ཀྲིས་བསྡུས་

གསུམ་པ།  བསྡུ་བ་ལ་གཉྲིས་ཏེ།
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ནང་ཆོས།

པའྲི་ཕྲིར།  དེ་ཡང༌།  མ་རྲིག་པ།  འདུ་བྱེད།  རྒྱུ་དུས་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་གསུམ་

ནྲི༑  འཕེན་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་དང༌།  འབས་དུས་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་དང་།  མྲིང་གཟུགས།  

སྐྱེ་མཆེད་དྲུག  རེག་པ།  ཚོར་བ་སྟེ་ཕེད་དང་ལྔ་ནྲི་འཕངས་པའྲི་འབས་བུ།  

སེད་ལེན་སྲིད་པ་གསུམ་འགྲུབ་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་དང༌།  སྐྱེ་བ་དང་རྒ་ཤྲི་ཅྲི་རྲིགས་

པ་གཉྲིས་ནྲི།  གྲུབ་པའྲི་འབས་བུའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་འདུའྩོ།  །

གང་འཕངས་ན།  འབས་དུས་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་ནས་ཚོར་བའྲི་བར་ཡན་ལག་

ཕེད་དང་ལྔའྩོ།  །གང་གྲིས་འཕངས་ན།  མ་རྲིག་པའྲི་རྐེན་ཅན་གྲི་འདུ་བྱེད་

ཀྲི་ལས་ཀྲིས་སྩོ།  །ཇྲི་ལྟར་འཕངས་ན།  རྒྱུ་དུས་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་ལ་ལས་ཀྲི་བག་

ཆགས་བསྩོས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སྩོ།  །འཕངས་པའྲི་དྩོན་ནྲི།  སེད་པ་སྩོགས་ཀྲི་

འགྲུབ་བྱེད་ཡྩོད་ན།  འབས་བུ་དེ་རྣམས་འགྲུབ་རུང་དུ་བྱས་པའྩོ།  །གང་གྲིས་

འགྲུབ་པར་བྱེད་ན།  སེད་པའྲི་རྐེན་ཅན་གྲི་ལེན་པས་སྩོ།  །གང་འགྲུབ་ན།  

སྐྱེ་བ་དང་རྒ་ཤྲིའྩོ།  །

ཇྲི་ལྟར་འགྲུབ་པར་བྱེད་ན།  འདུ་བྱེད་ཀྲིས་རྣམ་ཤེས་ལ་བསྩོས་པའྲི་ལས་

ཀྲི་བག་ཆགས་དེ་ནུས་མཐུ་ཅན་དུ་བྱས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སྩོ།  །དེས་ན་འདྲིའྲི་

འཕངས་པའྲི་ཡན་ལག་དང་གྲུབ་པའྲི་ཡན་ལག་གཉྲིས་ངྩོ་བྩོ་གཅྲིག་གྩོ  །

གཉྲིས་པ།  ཉྩོན་མྩོངས་པའྲི་བསྡུ་བ་ནྲི།  འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས།  དང་

པྩོ་བརྒྱད་པ་དགུ་ཉྩོན་མྩོངས།  །གཉྲིས་པ་བཅུ་པ་ལས་ཡྲིན་ཏེ།  །ལྷག་མ་

བདུན་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་ཡྲིན།  །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།  མ་རྲིག་པ།  སེད་པ།  

ལེན་པ་གསུམ་ཉྩོན་མྩོངས་པའྲི་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་།  འདུ་བྱེད་

དང་སྲིད་པ་གཉྲིས་ལས་ཀྲི་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་།  འབས་དུས་ཀྲི་
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རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་བཤད་པ། 

རྣམ་ཤེས་སྩོགས་བདུན་ནྲི་སྐྱེ་བའྲི་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པར་འདུའྩོ །  །

 མ་རྲིག་པས་དེ་ཁྩོ་ན་ཉྲིད་མཐྩོང་བ་ལ་སྒྲིབ་པར་

བྱེད།  འདུ་བྱེད་ཀྲིས་ཡང་སྲིད་ཕྲི་མའྲི་ཕུང་པྩོའྲི་ས་བྩོན་འདེབས་པར་བྱེད།  

རྣམ་ཤེས་ཀྲིས་སྐྱེ་གནས་སུ་འཁྲིད་པར་བྱེད།  མྲིང་གཟུགས་ཀྲིས་ལུས་

འཛིན་པར་བྱེད།  སྐྱེ་མཆེད་ཀྲིས་ལུས་རྩོགས་པར་བྱེད།  རེག་པས་ཡུལ་གྲི་

འགྱུར་བ་སྤྩོད་པར་བྱེད།  ཚོར་བས་རྣམ་སྨྲིན་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་པར་བྱེད།  

སེད་པས་ཕུང་པྩོ་སླར་སྡུད་པར་བྱེད།  ལེན་པས་ཕུང་པྩོ་འགྲུབ་པ་ལ་སྦྱྩོར་

བར་བྱེད།  སྲིད་པས་ཕྲི་མའྲི་ཕུང་པྩོ་མངྩོན་དུ་འགྱུར་བར་བྱེད།  སྐྱེ་བ་དང་

རྒ་ཤྲིས་རང་གང་ལ་ལྡན་པའྲི་གང་ཟག་དེ་སྡུག་བསྔལ་བར་བྱེད་དྩོ།  །

 བཅུ་གཉྲིས་བྩོ་དེ་མྱུར་ན་ཚེ་གཉྲིས་ལ་

རྩོགས།  བུལ་ན་ཚེ་གསུམ་ལ་རྩོགས་པར་འགྱུར་རྩོ།  །

དེ་ཡང་ཚེ་གཉྲིས་ལ་རྩོགས་ཚུལ་ནྲི།  སྐྱེས་ནས་མྱྩོང་འགྱུར་གྲི་དབང་

དུ་བྱས་པ་སྟེ།  དཔེར་ན།  མྲི་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་མ་རྲིག་པས་ཀུན་ནས་

བསླངས་ཏེ།  རྒྱུ་དུས་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་སྟེང་དུ་འདྩོད་ལྷར་སྐྱེ་བའྲི་འདུ་བྱེད་

ཀྲི་ལས་བསགས།  ལས་དེ་ལ་འཆྲི་ཁ་ཚུན་ཆད་དུ་སེད་ལེན་གཉྲིས་ཀྲིས་

གསྩོས་བཏབ་ནས་སྲིད་ལས་ནུས་ལྡན་དུ་བྱས་ནས་སྐྱེ་བ་བངས་ན་ཚེ་སྔ་

མ་ལ་ཕེད་དང་དྲུག་དང༌།  ཕྲི་མ་ལྷར་སྐྱེ་བའྲི་ཚེ་འབས་དུས་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་

སྩོགས་ཕེད་དང་བདུན་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བས་སྩོ།  །

ཚེ་གསུམ་ལ་རྩོགས་པ་ནྲི།  ལན་གྲངས་གཞན་ལ་མྱྩོང་འགྱུར་གྲི་དབང་

བཞྲི་པ།  བྱེད་ལས་ནྲི།

ལྔ་པ།  ཚེ་དུ་ལ་རྩོགས་པ་ནྲི།
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དུ་བྱས་པ་སྟེ།  དཔེར་ན།  མྲི་ཞྲིག་གྲིས་རེན་དེ་ལ་མ་རྲིག་པའྲི་སྟྩོབས་

ཀྲིས་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་སྟེང་དུ་ལས་ཀྲི་བག་ཆགས་བཞག་པ་དེ་ལ་སེད་ལེན་

གཉྲིས་ཀྲིས་གསྩོས་མ་བཏབ་པར་དུད་འགྲྩོར་སྐྱེས་ནས།  རེན་དེ་ལ་སྲིད་

ལེན་གཉྲིས་ཀྲིས་གསྩོས་བཏབ་སྟེ་སྲིད་ལས་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་བྱས་ནས་

འདྩོད་ལྷར་སྐྱེ་བ་བངས་པའྲི་ཚེ་ཡན་ལག་དང་པྩོ་གཉྲིས་ཚེ་དང་པྩོ་དང༌།  

སེད་ལེན་སྲིད་པ་གསུམ་ཚེ་གཉྲིས་པ་དང༌།  ལྷག་མ་རྣམས་ཚེ་གསུམ་པ་

ལ་རྩོགས་པ་བཞྲིན་ནྩོ།  །འདྲི་དག་ནྲི་ཐེག་ཆེན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྟེ།  

མདྩོ་སེ་པ་དང་བྱེ་བག་སྨྲ་པའྲི་ལུགས་ལ་ཅུང་མྲི་འདྲ་བ་ཞྲིག་ཡྩོད་དྩོ།  །

 མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས།  རེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་

འབྱུང་འདྲི་རྒྱལ་བ་ཡྲི།  །གསུང་གྲི་མཛོད་ཀྲི་གཅེས་པ་ཟབ་མྩོ་སྟེ།  །གང་

གྲིས་འདྲི་ནྲི་ཡང་དག་མཐྩོང་བ་དེས།  །སངས་རྒྱས་དེ་ཉྲིད་རྲིག་པ་རྣམས་

མཆྩོག་མཐྩོང༌།  །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལས་དང་ཉྩོན་མྩོངས་པའྲི་དབང་

གྲིས་འཁྩོར་བར་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཕུང་པྩོ་འགྲུབ་ཚུལ་དང༌།  ཁད་པར་དུ་

ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་སྩོ་ནས་སྲིད་པའྲི་འཁྩོར་ལྩོ་འཁྩོར་ཚུལ་རྣམས་

ལེགས་པར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་དེ་ལ་གྩོམས་པར་བྱེད་པ་ནྲི།  རྒུད་པ་

ཐམས་ཅད་གྲི་ར་བ་རྩོངས་པའྲི་མུན་པ་མྲི་བཟད་པ་འཇྩོམས་པར་བྱེད་པ།  

རྒྱུ་མེད་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་རྒྱུ་ལས་ཕྲི་ནང་གྲི་འདུ་བྱེད་རྣམས་འབྱུང་བར་

འཛིན་པའྲི་ལྩོག་པར་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སེལ་བ།  རྒྱལ་བའྲི་གསུང་གྲི་

མཛོད་ཀྲི་གཅེས་པའྲི་ནྩོར་སྤེལ་བ།  འཁྩོར་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བ་

བཞྲིན་རྲིག་ནས་སྐྱྩོ་ཤས་དྲག་པྩོས་ཐར་ལམ་ལ་ཡྲིད་བསྐུལ་བ།  སྔར་དེ་

ལྟར་གྩོམས་པ་རྣམས་ལ་འཕགས་པའྲི་གྩོ་འཕང་འཐྩོབ་པའྲི་བག་ཆགས་

དྲུག་པ།  ཕན་ཡྩོན་ནྲི།
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རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་བཤད་པ། 

སད་པར་བྱེད་པའྲི་ཐབས་དམ་པར་གྱུར་པའྲི་ཕན་ཡྩོན་རྣམས་དང༌།  གཙོ་

བྩོ་ནྲི་ཐར་པ་འཐྩོབ་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕན་ཡྩོན་འབྱུང་བ་ཡྲིན་པས།  དེ་

ལྟར་དུ་འབད་པར་བྱའྩོ།  །

 དངྩོས་དང༌།  ཞར་

བྱུང་ངྩོ་།  །

དང་པྩོ།  དངྩོས་ལ་ལྔ།  འཆྲི་བའྲི་རྐེན།  འཆྲི་བའྲི་སེམས།  དྲྩོད་སྡུད་ཚུལ།  

བར་དྩོ་འགྲུབ་ལུགས།  སྐྱེ་སྲིད་དུ་ཉྲིང་མཚམས་སྦྱྩོར་ཚུལ་ལྩོ།  །དང་པྩོ་

ལ་གཉྲིས་ཏེ།  ཚེ་ཟད་ནས་འཆྲི་བ་དང༌།  དེ་མ་ཟད་པར་འཆྲི་བ་གཉྲིས་

ཀྲི་དང་པྩོ་ནྲི།  དུས་ཀྲི་འཆྲི་བ་ཡྲིན་ལ།  གཉྲིས་པ་ནྲི་དུས་མྲིན་པར་འཆྲི་

བའྩོ།  །ཕྲི་མ་ལ་བསྩོད་ནམས་ཟད་ནས་ནད་སྩོགས་ཀྲིས་འཆྲི་བ་དང༌།  

གཞན་ཡང་དུས་མྲིན་གྲི་འཆྲི་རྐེན་དགུ་མདྩོ་ལས་གསུངས་སྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  འཆྲི་བའྲི་སེམས་ནྲི་གསུམ་སྟེ།  དགེ་མྲི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གྲི་

སེམས་གསུམ་ཅྲི་རྲིགས་དང་ལྡན་པར་འབྱུང་ངྩོ་།  །དེ་ཡང་སྤྲིར་དགེ་བ་བྱེད་

པ་རྣམས་འཆྲི་བའྲི་ཚེ་དགེ་སེམས་དང༌།  མྲི་དགེ་བ་བྱེད་པ་རྣམས་འཆྲི་བའྲི་

དུས་སུ་སྲིག་སེམས་འབྱུང་ལ།  དམྲིགས་བསལ་ནྲི་ངེས་པ་མེད་དྩོ།  །དགེ་

མྲི་དགེའྲི་སེམས་ཀྲིས་འཆྲི་བ་ནྲི།  འདུ་ཤེས་རགས་པ་རྒྱུ་བའྲི་ཚེ་ཡྲིན་གྲི།  

འདུ་ཤེས་ཕ་མྩོ་རྒྱུ་བའྲི་སབས་སུ་ནྲི་དགེ་མྲི་དགེའྲི་སེམས་ལྩོག་ནས་ལུང་མ་

བསྟན་གྲི་སེམས་ཁྩོ་ནར་འགྱུར་རྩོ།  །

གསུམ་པ།  དྲྩོད་སྡུད་ཚུལ་ནྲི།  མྲི་དགེ་བ་ཆེན་པྩོ་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྲི་དྲྩོད་

བདུན་པ།  འཆྲི་འཕྩོ་ཇྲི་ལྟར་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་ལ་གཉྲིས།
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སྟྩོད་ནས་སྡུད་པར་བྱེད་ལ།  དགེ་བ་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྲི་དྲྩོད་སྨད་ནས་

སྡུད་ཅྲིང༌།  གཉྲིས་ཀ་ཡང་དྲྩོད་སྙྲིང་གའྲི་བར་བསྡུས་ཏེ་དེ་ནས་རྣམ་ཤེས་

འཕྩོའྩོ ྩོ།  །

བཞྲི་པ།  བར་དྩོ་འགྲུབ་ལུགས་ནྲི།  རྣམ་ཤེས་ཕྲིར་འཕྩོ་བ་དང་བར་ཆད་

མེད་པར་སང་མདའྲི་མཐྩོ་དམན་བཞྲིན་དུ་བར་དྩོ་འགྲུབ་སྟེ།  འགྲྩོ་བ་གང་

དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དེའྲི་ལུས་ཀྲི་དབྱྲིབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རྩོ།  །འྩོན་ཀང་

གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བའྲི་ཚེ་བར་དྩོ་མེད་དྩོ།  །

ལྔ་པ།  ཉྲིང་མཚམས་སྦྱྩོར་ཚུལ་ལ་གཉྲིས།  དངྩོས་དང༌།  འཕྩོས་དྩོན་

ནྩོ༑  ༑དང་པྩོ་ནྲི།  མངལ་དུ་སྐྱེ་ན་ནྲི།  བར་དྩོ་བ་དེས་རང་དང་རྲིས་མཐུན་

པའྲི་སེམས་ཅན་དག་མཐྩོང་ནས་དེ་དག་ལ་ལྟ་བ་དང་རེ་བ་སྩོགས་བྱེད་

ལ༑  ཕ་མའྲི་ཁུ་ཁག་ལ་ནྲི་ཕྲིན་ཅྲི་ལྩོག་ཏུ་མཐྩོང་བའྲི་བྩོ་སྐྱེ་སྟེ།  དེར་ཕ་

མ་གཉྲིས་ཉལ་པྩོ་བྱེད་པ་མེད་བཞྲིན་དུ་དེ་བྱེད་པ་སྒྱུ་མ་བཞྲིན་དུ་མཐྩོང་

ནས་དེ་ལ་ཆགས་པར་འགྱུར་རྩོ།  །

དེའྲི་ཚེ་མྩོར་སྐྱེ་ན་ནྲི་བུད་མེད་དང་འབལ་བར་འདྩོད་ཅྲིང༌།  སྐྱེས་པ་ལ་

ཆགས་ཏེ་ཉལ་བར་འདྩོད་ལ།  ཕྩོར་སྐྱེ་ན་ནྲི་འདུ་ཤེས་དེ་ལས་ལྡྩོག་སྟེ་

འབྱུང་ངྩོ་།  །དེ་ལྟ་བུའྲི་འདྩོད་པ་སྐྱེས་ནས་དེར་ཉེ་བར་ཕྩོགས་པ་ན།  སྐྱེས་

པ་དང་བུད་མེད་དེའྲི་དབང་པྩོ་ཙམ་ཞྲིག་མ་གཏྩོགས།  གཞན་གང་ཡང་

མྲི་སྣང་བར་གྱུར་པ་ན་དེ་ལ་ཁྩོས་ནས་ཤྲི་འཕྩོས་ཏེ་ཉྲིང་མཚམས་སྦྱྩོར་

རྩོ༑  ༑ཉྲིང་མཚམས་སྦྱར་མ་ཐག་པའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྲི།  ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་

ཤེས་ཉྲིད་ཡྲིན་གྲི།  དབང་ཤེས་ནྲི་དེའྲི་ཚེ་མེད་དྩོ།  །དེར་མེར་མེར་པྩོ་དང་
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རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་བཤད་པ། 

དེ་ལས་གཞན་པའྲི་འབྱུང་བ་ཆ་ཕ་བ་རྣམས་དང་འདྲེས་ནས་རྲིམ་གྲིས་

འཕེལ་ཏེ།  ཞག་བདུན་ཕག་སྩོ་བརྒྱད་ལྷག་ཙམ་ནས་ཕྲི་རྩོལ་ཏུ་བཙའ་

བར་འགྱུར་ཏེ།  འདྲི་དག་གྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི།  དགའ་བྩོ་མངལ་འཇུག་གྲི་

མདྩོ་ལས་རྒྱས་པར་འབྱུང་ངྩོ་།  །

དམྱལ་བ་ཕལ་ཆེར་དང་དུད་འགྲྩོ་དང་ཡྲི་དྭགས་དང་མྲི་དང་འདྩོད་

གཟུགས་ཀྲི་ལྷར་སྐྱེ་ན་ནྲི།  རང་དང་རྲིགས་མཐུན་གྲི་སེམས་ཅན་མཐྩོང་

སྟེ་དེར་སྩོར་བ་ན་སྐྱེ་གནས་ལ་ཁྩོས་པའྲི་རྐེན་གྲིས་བར་སྲིད་འགགས་

ནས་སྐྱེ་སྲིད་དུ་ཉྲིང་མཚམས་སྦྱྩོར་ལ།  འྩོན་ཀང་ལུག་དང་ཕག་དང་བྱ་

རྲི་དྭགས་མང་པྩོ་གསྩོད་པའྲི་སྲིག་ཅན་དམྱལ་བར་སྐྱེ་ངེས་རྣམས་ལ་བར་

སྲིད་ན།  ལུག་དང་ཕག་ལ་སྩོགས་པ་དེ་དག་རྲི་ལམ་བཞྲིན་དུ་མཐྩོང་ནས་

སྔྩོན་གྲི་གྩོམས་པའྲི་དགའ་བས་དེར་རྒྱུག་གྩོ  །དེ་ནས་སྐྱེ་བའྲི་གནས་ལ་

ཁྩོས་ན་བར་སྲིད་འགགས་ཏེ་སྐྱེ་སྲིད་དུ་འཕྩོ་བར་འགྱུར་རྩོ།  །

སྩོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་ནྲི་ཕལ་ཆེར་མངལ་སྐྱེས་དང་འདྲ་ལ།  དྲྩོད་གཤེར་ལས་

སྐྱེ་ན་དྲྲི་དང༌།  བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་ན་གནས་འདྩོད་ཅྲིང༌།  ཚ་དམྱལ་དུ་སྐྱེ་ན་

དྲྩོད་དང༌།  གྲང་དམྱལ་དུ་སྐྱེ་བ་ན་ནྲི་བསྲིལ་བར་འདྩོད་པས་རྐེན་བྱས་ཏེ་

ཉྲིང་མཚམས་སྦྱྩོར་བར་གསུངས་སྩོ།  །
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ནང་ཆོས།

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

རྟྲེན་འབྲྲེལ།   ཆློས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་རྟྲེན་ཅིང་དྲེ་དང་འབྲྲེལ་བར་

འབྱུང་བའི་བསྡུས་ཚིག་སྲེ།  ལྟློས་ནས་གྲུབ་པའློ།  །

སཱ་ལུ་ལྗང་པའི་མདློ།   སློན་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་འབྲས་དཀར་སཱ་ལུའི་མྱུ་

གུའམ་ལྗང་པ་ཞིག་ཕྱག་ཏུ་བསམས་ཏྲེ་འཁློར་རྣམས་ལ་དྲེ་དཔྲེར་མཛད་ནས་ཕྱི་

ནང་གི་རྟྲེན་འབྲྲེལ་གསུངས་པའི་མདློ་ཚན་ཞིག

འདློད་སྲེད།   བདྲེ་བ་དང་འཕད་པར་འདློད་པའི་འདློད་ཆགས་ལྟ་བུ།

འཇིགས་སྲེད།   སྡུག་བསྔལ་དང་འབྲལ་འདློད་ཀི་འདློད་ཆགས་ལྟ་བུ།

སིད་སྲེད།   རྣམ་སིན་གི་ཕུང་པློ་ལ་ཆགས་པའི་འདློད་ཆགས་ལྟ་བུ།

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

རྟྲེན་འབྲྲེལ།  མ་རིག་པ།  འདུ་བྱྲེད།  རྣམ་ཤྲེས།  མིང་གཟུགས།  སྐྲེ་མཆྲེད།  

རྲེག་པ།  ཚོར་བ།  སྲེད་པ།  ལྲེན་པ།  སིད་པ།  སྐྲེ་བ།  ར་ཤི།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] རྟྲེན་འབྲྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འཕྲེན་བྱྲེད་ཀི་རྒྱུ་འབྲས་དང་།  འགྲུབ་བྱྲེད་ཀི་

རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་སུ་བསྡུ་ཚུལ་ཕིས།

2] རྟྲེན་འབྲྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས།  ཉློན་མློངས་པའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་

དང་།  ལས་ཀི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་།  སྐྲེ་བའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་

གསུམ་དུ་བསྡུ་ཚུལ་ཕིས།

3] རྟྲེན་འབྲྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཚེ་དུ་ལ་རློགས་ཚུལ་ཕིས།

4] རྟྲེན་འབྲྲེལ་མཐློང་བའི་ཕན་ཡློན་མདློར་བསྡུས་ཤིག་ཕིས།

5] ཉིང་མཚམས་སྦློར་ཚུལ་རགས་ཙམ་ཕིས།
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རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་སོམ་ཚུལ། 

སློབ་ཚན་དྲུག་པ།

རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་སོམ་ཚུལ། 

སྦྱྩོར་བའྲི་ཆྩོས་དྲུག་དང་འབེལ་བའྲི་ཐྩོག་ནས་ཚོགས་ཀྲི་ཞྲིང་གསལ་

བཏབ་སྟེ།  ཇྲི་སད་དུ།  འཇྲིག་རེན་རྒུད་པ་ཇྲི་སྙེད་པ།  །དེ་ཡྲི་ར་བ་མ་

རྲིག་སྟེ།  །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།  ཡན་ལག་དང་པྩོའྲི་མ་རྲིག་པ་འཁྩོར་

བའྲི་ར་བར་འགྱུར་ཚུལ་སྤྲི་དང་ཁད་པར་དེའྲི་རྐེན་གྲིས་འདུ་བྱེད་འབྱུང་

བ་ནས།  སྐྱེ་བའྲི་རྐེན་གྲིས་རྒ་ཤྲི་འབྱུང་བའྲི་བར་ནྲི།  ཉྩོན་མྩོངས་ཕྩོགས་
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ནང་ཆོས།

ཀྲི་རེན་འབེལ་ལུགས་མཐུན་དང༌།  རྒ་ཤྲི་ནྲི་གང་ལས་འབྱུང་ན་སྐྱེ་བ་

ལས་འབྱུང་བ་ནས།  འདུ་བྱེད་མ་རྲིག་པ་ལས་འབྱུང་བའྲི་བར་ནྲི།  ཉྩོན་

མྩོངས་ཕྩོགས་ཀྲི་རེན་འབེལ་ལུགས་ལྡྩོག  མ་རྲིག་པ་འགགས་པས་འདུ་

བྱེད་འགག་པར་འགྱུར་བ་ནས།  སྐྱེ་བ་འགགས་པས་རྒ་ཤྲི་འགག་པའྲི་

བར་རྣམ་བྱང་ཕྩོགས་ཀྲི་རེན་འབེལ་ལུགས་མཐུན་དང༌།  གང་འགགས་

པས་རྒ་ཤྲི་འགག་སྙམ་ན་སྐྱེ་བ་འགགས་པས་རྒ་ཤྲི་འགག་གྩོ་ཞེས་པ་ནས།  

མ་རྲིག་པ་འགགས་པས་འདུ་བྱེད་འགག་པའྲི་བར་ནྲི།  རྣམ་བྱང་ཕྩོགས་

ཀྲི་རེན་འབེལ་ལུགས་ལྡྩོག་ཏུ་བསྩོམ་ཚུལ་ལྩོ།  །

དེ་ཡང་དང་པྩོ་གཉྲིས་ལྟར་བསམ་པ་ནྲི།  རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་སྡུག་ཀུན་གཉྲིས་

ཤེས་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ།  ཕྲི་མ་གཉྲིས་ལྟར་བསམ་པ་ནྲི།  འགྩོག་ལམ་

གཉྲིས་སྩོམ་པར་བྱེད་པ་སྟེ།  རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ལུགས་

འབྱུང་དང་ལུགས་ལྡྩོག་གཉྲིས་ཀའྲི་སྩོ་ནས་བསམས་ཏེ་བྩོ་སྦྱྩོང་དགྩོས་པ་

ཡྲིན།
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རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་སོམ་ཚུལ། 

སྦློང་ཚན།

དང་པློ།  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

ལུགས་འབྱུང་།   སྔ་མ་མ་རིག་པ་ལས་ཕྱི་མ་འདུ་བྱྲེད་འབྱུང་བ་སློགས་རྒྱུ་

ལས་འབྲས་བུ་སྐྲེ་བའི་རིམ་པའི་དློན།

ལུགས་ལློག   ར་ཤི་གང་ལས་འབྱུང་ན་སྐྲེ་བ་ལས་འབྱུང་བ་སློགས་

མཇུག་ནས་ཡར་བགངས་པ་དང་།  ར་ཤི་གང་འགགས་པས་འགག་ན་སྐྲེ་བ་

འགགས་པས་འགག་པ་སློགས་ཕྱི་མ་འགགས་པ་སྔ་མ་འགགས་པ་ལ་ལྟློས་

པའི་རིམ་པའི་དློན།

ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་ཕྱློགས།   ར་ཉློན་དྲུག་དང་ཉྲེ་ཉློན་ཉི་ཤུ་རྒྱུ་དང་ཀུན་

སློང་ཅི་རིགས་པའི་སློ་ནས་དབྱྲེ་ཞིང་།  རྒྱུད་ལ་ལན་པའི་གང་ཟག་ལ་གནས་

སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གང་རུང་དུ་སྡུག་བསྔལ་འདྲྲེན་པའི་ཤྲེས་པའི་དབྱྲེ་སློ་

ཞིག་ཡིན།

རྣམ་བྱང་ཕྱློགས།   སྡུག་ཀུན་སློང་བའི་གཉྲེན་པློ་ལམ་དང་ལམ་དྲེས་སངས་

པའི་སངས་པ་སློགས།

སྡུག་ཀུན།   སྡུག་བསྔལ་བདྲེན་པ་དང་ཀུན་འབྱུང་བདྲེན་པ་ལ་ཟྲེར།

[ཁ]  དགྲེ་སློབ་ཚང་མས་སློབ་ཚན་འདི་ནས་བསན་པ་ལྟར་བསློམ་དགློས།
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ནང་ཆོས།

� འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་སློབ་ཚན། � 

སློབ་ཚན་དང་པློ།

བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  གསུམ་པ། 

> འཛིན་རྲིམ་དགུ་པའྲི་སླྩོབ་ཚན་གཉྲིས་པ།  བཤེས་སྤྲིངས་ར་

འགྲེལ་གཉྲིས་པའྲི་མཇུག་ནས་མཐུད།

30]  ཁྩོད་ཀྲིས་བམ་ཟེ་དགེ་སླྩོང་ལྷ་དང་ནྲི།  །

མགྲྩོན་དང་ཡབ་ཡུམ་སས་དང་བཙུན་མྩོ་དང༌།  །

འཁྩོར་གྲི་སླད་དུའང་སྲིག་པ་མྲི་བགྲི་སྟེ།  །

དམྱལ་བའྲི་རྣམ་སྨྲིན་སལ་ནྩོད་འགའ་མ་མཆྲིས།  །

31]  སྲིག་པའྲི་ལས་རྣམས་སྤད་པ་འགའ་ཡང་ནྲི།  །

དེ་ཡྲི་མྩོད་ལ་མཚོན་བཞྲིན་མྲི་གཅྩོད་ཀང༌།  །

འཆྲི་བའྲི་དུས་ལ་བབ་ན་སྲིག་པ་ཡྲི།  །

ལས་ཀྲི་འབས་བུ་གང་ལགས་མངྩོན་པར་འགྱུར།  །ཞེས་གསུངས།

བཅུ་གཉྲིས་པ།  ཁད་པར་དུ་སྲིག་པ་སྤྩོང་དགྩོས་ཚུལ་བསམ་པ་ནྲི།
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  གསུམ་པ། 

དྩོན་ནྲི།  རྒྱལ་པྩོ་ཁྩོད་ཀྲིས་བམ་ཟེ་དགེ་སླྩོང་ལྷ་དང་ནྲི་མགྲྩོན་དང་ཡབ་

ཡུམ་སས་དང་བཙུན་མྩོ་དང་འཁྩོར་གྲིས་མཚོན་པའྲི་སེམས་ཅན་གཞན་

གྲི་སླད་སྟེ་དྩོན་དུ་སྲིག་པ་མྲི་བགྲི་སྟེ།  སྲིག་པའྲི་འབས་བུ་ཚ་གྲང་གྲི་

དམྱལ་བའྲི་ནང་དུ་རྣམ་པར་སྨྲིན་པར་འགྱུར་ལ།  དེའྲི་ཚེ་རང་ཉྲིད་

གཅྲིག་པུས་མྱྩོང་བ་མ་གཏྩོགས་བམ་ཟེ་ནས་འཁྩོར་གྲི་བར་གྲི་སེམས་ཅན་

དེ་དག་གྲིས་སྡུག་བསྔལ་གྲི་སལ་བ་ནྩོད་ཅྲིང་ལེན་པར་བྱེད་པ་འགའ་

ཡང་མ་མཆྲིས་པ་སྟེ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །

འྩོ་ན་ད་ལྟ་སྲིག་པའྲི་ལས་དངྩོས་སུ་བྱས་ཀང་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་མྱྩོང་

མྲི་དགྩོས་པར་བདེ་བར་གནས་ཆྩོག་པ་ཇྲི་སྙེད་མཆྲིས་པ་འདྲི་རྣམས་གང་

ཡྲིན་ཞེ་ན།  སྲིག་པའྲི་ལས་རྣམས་སྤད་པ་འགའ་ཡང་སྟེ་སུ་ཡྲིན་ཀང་

དེ་ཡྲི་མྩོད་ལ་མཚོན་གྲིས་གཏུབས་པ་བཞྲིན་དུ་མྲི་གཅྩོད་ཀང༌།  འཆྲི་

བའྲི་དུས་ལ་བབ་པ་ན་སྔར་སྲིག་པ་བྱས་པ་རྣམས་དྲན་ནས་འགྩོད་ཅྲིང་

འཇྲིགས་སུ་རུང་བའྲི་གཤྲིན་རེའྲི་སྐྱེས་བུས་འཚེ་བ་དང༌།  དམྱལ་མེས་

སེག་པ་ལ་སྩོགས་པའྲི་འཇྲིགས་པའྲི་སྒ་ཆེན་པྩོ་ཡྲིད་དུ་མྲི་འྩོང་བ་ཐྩོས་

ནས་བདག་ཀང་དེར་འཁྲིད་དྩོ་སྙམ་ནས་སྐྲག་པ་སྩོགས་སྲིག་པའྲི་ལས་ཀྲི་

འབས་བུ་གང་ལགས་པ་དེ་རྲིམ་བཞྲིན་མངྩོན་པར་འགྱུར་རྩོ།  །

32]  དད་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་གཏྩོང་དང་ཐྩོས་པ་དང༌།  །

དྲྲི་མེད་ངྩོ་ཚ་ཤེས་དང་ཁེལ་ཡྩོད་དང༌།  །

ཤེས་རབ་ནྩོར་བདུན་ལགས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས།  །

བཅུ་གསུམ་པ།  འཕགས་པའྲི་ནྩོར་ལ་འབད་པ་ནྲི།
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ནང་ཆོས།

ནྩོར་གཞན་ཕལ་པ་དྩོན་མ་མཆྲིས་རྩོགས་མཛོད།  །ཅེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  དཀྩོན་མཆྩོག་དང་ལས་འབས་ལ་ཡྲིད་ཆེས་ཀྲི་དད་པ་དང༌།  

ཁས་བངས་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་གཙང་སྲིང་ངེ་བ་བསྲུང་བ་དང༌།  ཟང་ཟྲིང་

གྲི་དངྩོས་པྩོ་ལ་མ་ཆགས་པར་གཏྩོང་བ་དང༌།  དམ་པའྲི་ཆྩོས་ཉན་པའྲི་

ཐྩོས་པ་དང༌།  རང་ཉྲིད་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་མྲི་དགེ་བ་ལ་འཛེམ་པ་ངྩོ་ཚ་ཤེས་པ་

དང༌།  གཞན་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་འཛེམ་པ་ཁེལ་ཡྩོད་པ་དང༌།  ལེགས་ཉེས་རྣམ་

པར་འབྱེད་པའྲི་ཤེས་རབ་སྟེ།  ཆྩོས་བདུན་པྩོ་དེ་དག་རེད་བཀུར་སྙན་

གྲགས་འདྩོད་པ་སྩོགས་ཀྲི་དྲྲི་མ་མེད་པ་སྟེ་དྲྲི་མས་མ་གྩོས་པ་ནྲི་འཕགས་

པའྲི་ནྩོར་བདུན་ལགས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས་ཤྲིང༌།  གསེར་དང་དངུལ་

ལ་སྩོགས་པའྲི་འཇྲིག་རེན་ན་གྲགས་པའྲི་ནྩོར་གཞན་ཕལ་པ་རྣམས་ནྲི་

འཁྲུག་རྩོད་སྩོགས་ཀྲི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་མང་བའྲི་ཕྲིར་དྩོན་མ་མཆྲིས་པ་སྟེ་

སྙྲིང་པྩོ་མེད་པར་རྩོགས་པར་མཛོད་ཅེས་པའྩོ།  །  

33]  རྒྱན་པྩོ་འགེད་དང་འདུས་ལ་བལྟ་བ་དང༌།  །

ལེ་ལྩོ་སྲིག་པའྲི་གྲྩོགས་ལ་བརེན་པ་དང༌།  །

ཆང་དང་མཚན་མྩོ་རྒྱུ་བ་ངན་སྩོང་བ།  །

གྲགས་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་དེ་དྲུག་སྤྩོངས།  །ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  རྒྱན་པྩོ་འགེད་པ་སྟེ་ཤྩོ་རེ་བ་དང༌།  ལྩོང་གཏམ་སྣ་ཚོགས་བྱེད་

པ་ལ་འདུས་པའྲི་སྐྱེ་བྩོ་མང་པྩོ་ལ་བལྟ་བ་དང༌།  དགེ་བ་ལ་མྲི་སྤྩོ་བའྲི་ལེ་

ལྩོ་དང༌།  ཉྩོན་མྩོངས་སྐྱེ་བའྲི་སྲིག་པའྲི་གྲྩོགས་པྩོ་ལ་བརེན་པ་དང༌།  ཆང་

འཐུང་བ་དང༌།  མཚན་མྩོ་གང་བྱུང་དུ་རྒྱུ་བ་རྣམས་ནྲི་ཕྲི་མ་ངན་སྩོང་དུ་

བཅུ་བཞྲི་པ།  དེའྲི་འགལ་རྐེན་སྤང་བ་ནྲི།
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  གསུམ་པ། 

སྐྱེ་བ་དང༌།  ཚེ་འདྲིར་གྲགས་པ་ཉམས་པའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་པས་ཆྩོས་

དྲུག་པྩོ་དེ་སྤྩོངས་ཤྲིག  །ཅེས་པའྩོ།  །

34]  ནྩོར་རྣམས་ཀུན་གྲི་ནང་ན་ཆྩོག་ཤེས་པ།  །

རབ་མཆྩོག་ལེགས་པར་ལྷ་མྲིའྲི་སྟྩོན་པས་གསུངས།  །

ཀུན་ཏུ་ཆྩོག་ཤེས་མཛོད་ཅྲིག་ཆྩོག་མཁེན་ན།  །

ནྩོར་མྲི་བདྩོག་ཀང་ཡང་དག་འབྱྩོར་པ་ལགས།  །

35]  དེས་པ་བདྩོག་མང་ཇྲི་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་བ།  །

འདྩོད་པ་ཆུང་རྣམས་དེ་ལྟ་མ་ལགས་ཏེ།  །

ཀླུ་མཆྩོག་རྣམས་ལ་མགྩོ་བྩོ་ཇྲི་སྙེད་པ།  །

དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་དེ་སྙེད་དྩོ།  །ཞེས་གསུངས།  །

དྩོན་ནྲི།  ནྩོར་རྣམས་ཀུན་གྲི་ནང་ན་ད་ལྟ་རང་ལ་གང་ཡྩོད་ཀྲིས་ཆྩོག་ཤེས་

པར་བྱས་ནས་ཕྲིས་བཟང་པྩོ་དང་མང་པྩོ་བྱུང་ན་སྙམ་པའྲི་འདྩོད་པ་མེད་

པ་སྟེ།  མདྩོར་ན་འདྩོད་ཆུང་ཆྩོག་ཤེས་ཉྲིད་རབ་དང་མཆྩོག་ལགས་པར་

ལྷ་མྲིའྲི་སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་པས་ན།  དུས་

དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཆྩོག་ཤེས་པར་མཛོད་ཅྲིག་དང༌།  ཆྩོག་མཁེན་ན་ནྩོར་

ཅུང་ཟད་མྲི་བདྩོག་ཀང་དྩོན་དུ་ཡང་དག་པར་འབྱྩོར་པ་ལགས་ཏེ།  འབྱྩོར་

པའྲི་དགྩོས་པ་ནྲི་ཆྩོག་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །

འྩོ་ན་ཆྩོག་མྲི་ཤེས་པ་དེ་ལ་ཉེས་དམྲིགས་ཇྲི་ལྟར་ཡྩོད་ཅེ་ན།  དེས་པ་ཞེས་

རྒྱལ་པྩོ་ལ་བྩོས་ནས།  གསེར་དང་དངུལ་ལ་སྩོགས་པའྲི་བདྩོག་པ་མང་བ་

རྣམས་ནྲི་གསྩོག་བསྲུང་བརླག་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་

བཅྩོ་ལྔ་པ།  འཇྲིག་རེན་གྲི་ནྩོར་ལ་ཆྩོག་ཤེས་བྱ་བ་ནྲི།
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ནང་ཆོས།

བ་དེ་ལྟར་འདྩོད་པ་ཆུང་བ་རྣམས་ནྲི་དེ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་བ་མ་ལགས་ཏེ།  

དཔེར་ན།  ཀླུ་མཆྩོག་སྟེ་ཀླུའྲི་རྒྱལ་པྩོ་རྣམས་ལ་མགྩོ་བྩོ་ཇྲི་སྙེད་ཡྩོད་པ་དེ་

ལས་བྱུང་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་དེ་སྙེད་དེ་སྟེ་མགྩོ་བྩོ་ཇྲི་ཙམ་མང་བ་ཙམ་

གྲིས་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མང་བ་བཞྲིན་ནྩོ།  །

36]  རང་བཞྲིན་དགྲར་འབེལ་གཤེད་མ་ལྟ་བུ་དང༌།  །

ཁྲིམ་ཐབ་བརས་བྱེད་རེ་མྩོ་ལྟ་བུ་དང༌།  །

ཆུང་ངུའང་རྐུ་བ་ཆྩོམ་རྐུན་ལྟ་བུ་ཡྲི།  །

ཆུང་མ་གསུམ་པྩོ་དེ་དག་རྣམ་པར་སྤང༌།  །

37]  སྲིང་མྩོ་ལྟ་བུར་རེས་མཐུན་གང་ཡྲིན་དང༌།  །

མཛའ་མྩོ་བཞྲིན་དུ་སྙྲིང་ལ་འབབ་པ་དང༌།  །

མ་བཞྲིན་ཕན་པར་འདྩོད་དང་བན་མྩོ་བཞྲིན།  །

དབང་གྱུར་གང་ཡྲིན་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་བཞྲིན་བཀུར།  །ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  རང་བཞྲིན་དགྲ་དང་འབེལ་བ་སྟེ་ཁྩོ་གཞན་དང་འགྲྩོགས་ནས་

ཁྲིམ་ཐབ་གསྩོད་པར་འདྩོད་པ་གཤེད་མ་ལྟ་བུ་དང༌།  ཁྲིམ་ཐབ་ལ་བཀུར་

སྟྲི་མྲི་བྱེད་ཅྲིང་བརས་ཐབས་བྱེད་པ་རེ་མྩོ་ལྟ་བུ་དང༌།  ནྩོར་ཆུང་ངུའང་རྐུ་

བར་བྱེད་པའྲི་ཆྩོམ་རྐུན་མ་ལྟ་བུའྲི་ཆུང་མ་གསུམ་པྩོ་དེ་དག་སྤང་ངྩོ༌།  །

འྩོ་ན་ཇྲི་འདྲ་ཞྲིག་བསྟེན་པར་བྱ་ཞེ་ན།  སྲིང་མྩོ་ལྟ་བུར་རང་དང་རེས་སུ་

མཐུན་པ་གང་ཡྲིན་པ་དང༌།  མཛའ་མྩོ་བཞྲིན་དུ་རང་གྲི་སྙྲིང་ལ་འབབ་

ཅྲིང་བཀུར་སྟྲི་རྲིམ་གྲྩོ་བྱེད་པ་དང༌།  བུ་ལ་མ་བཞྲིན་ཕན་པར་འདྩོད་པ་

དང་འདྲ་བར་རང་ལ་ཕན་པར་འདྩོད་པ་དང༌།  བན་མྩོ་བཞྲིན་དུ་རང་གྲི་

བཅུ་དྲུག་པ།  ཁད་པར་དུ་འགྲྩོགས་པའྲི་ཁྲིམ་ཐབ་གྲྩོགས་ཀྲི་སྤང་བང་བསམ་པ་ནྲི།
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  གསུམ་པ། 

དབང་དུ་གྱུར་པའྲི་ཆུང་མ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་རྣམས་ནྲི།  རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་བཞྲིན་

དུ་བཀུར་བའམ་བསྟེན་པར་བྱའྩོ་ཞེས་པའྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  སྐྱེས་བུ་འབྲིང་དང་ཐུན་མྩོང་བའྲི་ལམ་མདྩོ་ཙམ་ཞྲིག་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས།  

j བཟའ་བཏུང་རུང་བ་ལ་ཚོད་ཟྲིན་པར་ལྩོངས་སྤྩོད་ཚུལ་དང༌།  k 

འཁྩོར་བ་ལ་ཡྲིད་འབྱུང་ཞྲིང་ཐར་པ་དྩོན་དུ་གཉེར་བས་ཉྲིན་མཚན་ཀུན་

ཏུ་བརྩོན་འགྲུས་བརམ་ཞྲིང་གཉྲིད་ལྩོག་པ་ཚུན་ཡང་དྩོན་མེད་དུ་མ་སྩོང་

བར་དྩོན་ལྡན་དུ་བྱ་ཚུལ་ལྩོ།  །

དང་པྩོ།  བཟའ་བཏུང་རུང་བ་ལ་ཚོད་ཟྲིན་པར་ལྩོངས་སྤྩོད་ཚུལ་ནྲི།

38]  ཁ་ཟས་སྨན་དང་འདྲ་བར་རྲིགས་པ་ཡྲིས།  །

འདྩོད་ཆགས་ཞེ་སང་མེད་པར་བསྟེན་བགྲི་སྟེ།  །

རྒྱགས་ཕྲིར་མ་ལགས་བསྙེམས་པའྲི་ཕྲིར་མ་ལགས།  །

མཚག་ཕྲིར་མ་ལགས་ལུས་གནས་འབའ་ཞྲིག་ཕྲིར།  །

ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  ཁ་ཟས་ནྲི་ནད་ཀྲི་གཉེན་པྩོར་སྨན་བསྟེན་པ་དང་འདྲ་བར་

བཀྲེས་པའྲི་ནད་ཀྲི་གཉེན་པྩོར་ཧ་ཅང་མང་བ་དང་ཉུང་བ་མ་ཡྲིན་པར་

ཚོད་རྲིགས་པ་ཡྲིས།  ཀུན་སླྩོང་འདྩོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་གྲི་བསམ་པ་

མེད་པར་བསྟེན་པར་བགྲི་སྟེ།  རྒྱགས་པའམ་དྲེགས་པའྲི་ཕྲིར་མ་ལགས།  

བསྙེམས་པ་སྟེ་འགྲིང་བའམ་སེག་པའྲི་ཕྲིར་མ་ལགས།  མཚག་པ་སྟེ་ལུས་

མདངས་བཟང་བའམ་ཚགས་དམ་པའྲི་ཕྲིར་མ་ལགས་སྩོ།  །འྩོ་ན་དགྩོས་པ་

གང་གྲི་ཕྲིར་བསྟེན་པ་ཡྲིན་ཞེ་ན།  ཆྩོས་སྒྲུབ་པའྲི་ལུས་རེན་འདྲི་གནས་པ་
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ནང་ཆོས།

འབབ་ཞྲིག་གྲི་ཕྲིར་ཟ་དགྩོས་ཞེས་པའྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  འཁྩོར་བ་ལ་ཡྲིད་འབྱུང་ཞྲིང་ཐར་པ་དྩོན་དུ་གཉེར་བས་ཉྲིན་

མཚན་ཀུན་ཏུ་བརྩོན་འགྲུས་བརམ་ཞྲིང་གཉྲིད་ལྩོག་པ་ཚུན་ཡང་དྩོན་

མེད་དུ་མ་སྩོང་བར་དྩོན་ལྡན་དུ་བྱ་ཚུལ་ནྲི།

39]  རྲིགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཉྲིན་པར་མཐའ་དག་དང༌།  །

མཚན་མྩོའྲི་ཐུན་གྲི་སྟྩོད་སྨད་འདས་ནས་ནྲི།  །

མནལ་ཚེའང་འབས་བུ་མེད་པར་མྲི་འགྱུར་བར།  །

དྲན་དང་ལྡན་པར་དེ་དག་བར་དུ་མནྩོལ།  །  ཅེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  རྲིགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅེས་རྒྱལ་པྩོ་ལ་བྩོས་ནས་ཁྩོད་ཉྲིན་པར་

མཐའ་དག་དང༌།  དེར་མ་ཟད་མཚན་མྩོའྲི་ཐུན་གྲི་སྟྩོད་སྨད་གཉྲིས་ཀང་

དགེ་བའྲི་བྱ་བས་དུས་འདས་པར་བྱས་ནས་ནྲི།  ནམ་གྲི་གུང་ཐུན་ལ་

མནལ་པ་སྟེ་གཉྲིད་ལྩོག་པའྲི་ཚེའང་འབས་བུ་སྟེ་དྩོན་མེད་པར་མྲི་འགྱུར་

བར་གཉྲིད་གཞན་འགྱུར་ཡྲིན་པས་དགེ་བའྲི་ཕྩོགས་ཀྲི་དྲན་པ་མ་ཉམས་

པ་དང་ལྡན་པར་དེ་དག་བར་དུ་མནྩོལ་ཞེས་པའྩོ།  །

གསུམ་པ།  སྐྱེས་བུ་ཆེན་པྩོའྲི་ལམ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞྲི།
 

j ཐེག་ཆེན་གྲི་ཚོགས་ལམ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་ཚུལ།  k སྦྱྩོར་ལམ་རྒྱུད་ལ་

བསྐྱེད་ཚུལ།  l མཐྩོང་ལམ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་ཚུལ།  m སྩོམ་ལམ་རྒྱུད་ལ་

བསྐྱེད་ཚུལ་བསྟན་པའྩོ།  །

དང་པྩོ།  ཐེག་ཆེན་གྲི་ཚོགས་ལམ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་ཚུལ་ལ་བཞྲི།  
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  གསུམ་པ། 

j  ཚད་མེད་བཞྲིས་མཚོན་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསྩོམས་པས་ཚོགས་

ལམ་ཆུང་ངུ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་ཚུལ།  k བསམ་གཏན་བསྩོམས་པས་འབྲིང་

དང་ཆེན་པྩོ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་ཚུལ།  l སྤྲིར་ལས་འབས་དང་ཁད་པར་དགེ་

སྲིག་ཆེན་པྩོའྲི་སྤང་བང་བསྟན་པ།  m ཁད་པར་དུ་སྒྲིབ་པ་ལྔ་སྤང་ཚུལ་

བསྟན་པའྩོ།  །

དང་པྩོ།  ཚད་མེད་བཞྲིས་མཚོན་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསྩོམས་པས་

ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་ཚུལ་ནྲི།

40]  བྱམས་དང་སྙྲིང་རེ་དག་དང་དགའ་བ་དང༌།  །

བཏང་སྙྩོམས་རག་ཏུ་ཡང་དག་བསྩོམ་པར་བགྲི།  །

གྩོང་མ་བརེས་པར་མ་གྱུར་དེ་ལྟ་ནའང༌།  །

ཚངས་པའྲི་འཇྲིག་རེན་བདེ་བ་ཐྩོབ་པར་འགྱུར།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་བ་དང་ལྡན་འདྩོད་ཀྲི་བྱམས་པ་

དང༌།  སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་འདྩོད་ཀྲི་སྙྲིང་རེ་དང༌།  བདེ་བ་དང་ལྡན་

པས་ཡྲིད་བདེ་བའྲི་དགའ་བ་དང༌།  ཉེ་རྲིང་ཆགས་སང་དང་བལ་བའྲི་

བཏང་སྙྩོམས་བཞྲི་པྩོ་འདྲི་དག་ནྲི།  དམྲིགས་ཡུལ་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་

པ་ལ་དམྲིགས་པ་དང༌།  སྩོམ་པ་པྩོ་ལ་བསྩོད་ནམས་ཚད་མེད་པར་འབྱུང་

བས་ཁྩོད་ཀྲིས་རག་ཏུ་ཡང་དག་པར་བསྩོམ་པར་བགྲིའྩོ།  །དེ་ལྟར་བསྩོམ་

པའྲི་ཚེ་རེ་རེ་ལའང་སེམས་ཅན་ལ་དམྲིགས་པ་དང༌།  ཆྩོས་ལ་དམྲིགས་

པ་དང༌།  དམྲིགས་མེད་ལ་དམྲིགས་པ་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕེ་ནས་བདག་

མེད་རྩོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྲིས་ཟྲིན་པར་བྱས་ཏེ་བསྩོམས་པས་འབས་

བུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་ལ།  ཅྲི་སྟེ་གྩོང་མ་མྱ་
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ནང་ཆོས།

ངན་ལས་འདས་པའྲི་གྩོ་འཕང་རེ་ཞྲིག་རེད་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་ལྟ་ནའང༌།  

ཚངས་པའྲི་འཇྲིག་རེན་བསམ་གཏན་དང་པྩོ་སྩོགས་གཟུགས་ཀྲི་ཁམས་སུ་

འདྩོད་པ་ལས་འདས་པའྲི་བདེ་བ་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  བསམ་གཏན་བསྩོམས་པས་འབྲིང་དང་ཆེན་པྩོ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་

ཚུལ་ནྲི།

41]  འདྩོད་སྤྩོད་དགའ་དང་བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་དག  །

རྣམ་པར་སྤངས་པའྲི་བསམ་གཏན་བཞྲི་པྩོ་ཡྲིས།  །

ཚངས་དང་འྩོད་གསལ་དག་དང་དགེ་རྒྱས་དང༌།  །

འབས་བུ་ཆེ་ལྷ་རྣམས་དང་སལ་མཉམ་ཐྩོབ།  །  ཅེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  འདྩོད་སྤྩོད་དེ་འདྩོད་པ་ལ་འདུན་པའྲི་འདྩོད་ཆགས་སྤངས་ཤྲིང་

རང་གྲི་ཡན་ལག་དཔྩོད་པ།  དགའ་བ།  བདེ་བ།  ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བཞྲི་དང་

ལྡན་པའྲི་བསམ་གཏན་དང་པྩོའྲི་དངྩོས་གཞྲིའྲི་སྙྩོམས་འཇུག་དང༌།  ཡན་

ལག་སྔ་མ་རྩོག་དཔྩོད་སྤངས་ཤྲིང་།  རང་གྲི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ནང་

རབ་ཏུ་དང་བ།  དགའ་བདེ་གཉྲིས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་དང་ལྡན་པའྲི་

བསམ་གཏན་གཉྲིས་པའྲི་དངྩོས་གཞྲིའྲི་སྙྩོམས་འཇུག་དང༌།  ཡན་ལག་

སྔ་མ་ནང་རབ་ཏུ་དང་བས་དགའ་བ་སྤངས་ཤྲིང་རང་གྲི་ཡན་ལག་ཏུ་

གྱུར་པའྲི་དྲན་པ་ཤེས་བཞྲིན་བཏང་སྙྩོམས་བདེ་བ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་

དང་ལྡན་པའྲི་བསམ་གཏན་གསུམ་པའྲི་དངྩོས་གཞྲིའྲི་སྙྩོམས་འཇུག་

དང༌།  ཡན་ལག་སྔ་མ་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་དག་རྣམ་པར་སྤངས་

ཤྲིང་རང་གྲི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་དྲན་པ་བཏང་སྙྩོམས་ཚོར་བ་བཏང་

སྙྩོམས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་དང་ལྡན་པའྲི་བསམ་གཏན་བཞྲི་པའྲི་དངྩོས་
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  གསུམ་པ། 

གཞྲིའྲི་སྙྩོམས་འཇུག་བཞྲི་པྩོ་བསྩོམས་པ་ཡྲིས།  གྩོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་ཚངས་

ཆེན་དང༌།  འྩོད་གསལ་དག་དང༌།  དགེ་རྒྱས་དང༌།  འབས་བུ་ཆེ་བའྲི་ལྷ་

རྣམས་དང་སལ་བ་མཉམ་པར་སྐྱེ་བ་འཐྩོབ་ཅེས་པའྩོ།  །

གསུམ་པ།  སྤྲིར་ལས་འབས་དང་ཁད་པར་དུ་དགེ་སྲིག་ཆེན་པྩོའྲི་སྤང་

བང་བསྟན་པ་ནྲི།

42]  རག་དང་མངྩོན་པར་ཞེན་དང་གཉེན་པྩོ་མེད།  །

ཡྩོན་ཏན་གཙོ་ལྡན་གཞྲི་ལས་བྱུང་བའྲི་ལས།  །

དགེ་དང་མྲི་དགེ་རྣམ་ལྔ་ཆེན་པྩོ་སྟེ།  །

དེ་བས་དགེ་བ་སྤྩོད་ལ་བརྩོན་པར་བགྲི།  །

43]  ལན་ཚྭ་སང་འགས་ཆུ་ནྲི་ཉུང་ངུ་ཞྲིག  །

རྩོ་སྒྱུར་བགྲིད་ཀྲི་གངྒཱའྲི་ཀླུང་མྲིན་ལྟར།  །

དེ་བཞྲིན་སྲིག་པའྲི་ལས་ནྲི་ཆུང་ངུ་ཡང༌།  །

དགེ་བའྲི་ར་བ་ཡངས་ལ་མཁེན་པར་མཛོད།  ། ཅེས་གསུངས།  །

དྩོན་ནྲི།  དགེ་སྲིག་གྲི་ལས་རག་དང་སྟེ་དུས་རྒྱུན་དུ་བྱེད་པ་སྦྱྩོར་བའྲི་

ཁད་པར་དང༌།  སེམས་བསྐྱེད་དང་ཁྩོང་ཁྩོ་སྩོགས་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་

དྲག་པྩོས་བྱེད་པ་བསམ་པའྲི་ཁད་པར་དང༌།  ལས་དེ་ལ་འཇྩོམས་བྱེད་ཀྲི་

གཉེན་པྩོ་མེད་པ་གཉེན་པྩོའྲི་ཁད་པར་དང༌།  ཕ་མ་དང་ཆྩོས་སྨྲ་བ་སྩོགས་

ལ་ཕན་གནྩོད་བྱེད་པ་ཕན་འདྩོགས་པའྲི་གཞྲིའྲི་ཁད་པར་དང༌།  བ་མ་

དང་དཀྩོན་མཆྩོག་སྩོགས་ལ་ཕན་གནྩོད་བྱེད་པ་ཡྩོན་ཏན་གཙོ་ལྡན་པའྲི་

གཞྲིའྲི་ཁད་པར་སྟེ།  རྣམ་པ་ལྔ་པྩོ་དེ་དག་ལས་བྱུང་བའྲི་དགེ་བ་དང་མྲི་

དགེ་བའྲི་ལས་ལ་འབས་བུ་ངེས་པ་དང་མང་པྩོ་འབྱྲིན་པས་ན་ཆེན་པྩོ་
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ནང་ཆོས།

ཞེས་བྱའྩོ།  །དེ་བས་ན་ཁྩོད་ཀྲིས་མྲི་དགེ་བ་ཆེན་པྩོ་སྤངས་ཏེ་དགེ་བ་ཆེན་

པྩོ་སྤྩོད་པས་བརྩོན་པར་བགྲིའྩོ།  །དེ་ཡང་དཔེར་ན།  ལན་ཚྭ་སང་འགའ་

སྟེ་ཉུང་ཟད་གཅྲིག་གྲིས་ཆུ་ནྲི་ཉུང་ངུ་ཞྲིག་ལན་ཚྭའྲི་རྩོ་ཉྲིད་དུ་སྒྱུར་བར་

བགྲིད་ཀྲི་གངྒའྲི་ཀླུང་ངམ་ཆུ་ཤྲིན་ཏུ་མང་ན་སྒྱུར་ནུས་པ་མྲིན་པ་དེ་བཞྲིན་

དུ་སྲིག་པའྲི་ལས་ནྲི་ཆུང་ངུ་ཡང་དགེ་བའྲི་ར་བ་ཆུང་ཞྲིང་ཉུང་ན་འབས་

བུ་འབྱྲིན་ནུས་ཀྲིས།  ཡངས་པ་སྟེ་ཆེ་ཞྲིང་མང་བ་ལ་འབྱྲིན་མྲི་ནུས་པར་

མཁེན་པར་མཛོད་ལ་དགེ་བ་སྟྩོབས་ཆེན་མང་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱའྩོ།  །

བཞྲི་པ།  ཁད་པར་དུ་སྒྲིབ་པ་ལྔ་སྤང་ཚུལ་བསྟན་པ་ནྲི།

44]  རྒྩོད་དང་འགྩོད་དང་གནྩོད་སེམས་རྨུགས་པ་དང༌།  །

གཉྲིད་དང་འདྩོད་ལ་འདུན་དང་ཐེ་ཚོམ་སྟེ།  །

སྒྲིབ་པ་ལྔ་པྩོ་འདྲི་དག་དགེ་བའྲི་ནྩོར།  །

འཕྩོག་པའྲི་ཆྩོམ་རྐུན་ལགས་པར་མཁེན་པར་མཛོད།  །

ཅེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  འདྩོད་ཡྩོན་ལ་དམྲིགས་ནས་སེམས་ཕྲིར་འཕྩོ་བའྲི་རྒྩོད་པ་དང༌།  

སྔར་བྱས་ཀྲི་ལས་ལ་མྲི་འདྩོད་བཞྲིན་དུ་ཡྲིད་གཅགས་པ་འགྩོད་པ་དང༌།  

ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀྲིས་གནྩོད་ཡུལ་ལ་སེམས་ཁྩོང་ནས་འཁྲུགས་པ་

གནྩོད་སེམས་དང༌།  གཏྲི་མུག་གྲི་ཆར་གཏྩོགས་ལུས་སེམས་ལྕྲི་ཞྲིང་ལས་

སུ་མྲི་རུང་བ་རྨུགས་པ་དང༌།  དབང་ཤེས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་རང་དབང་

མེད་པར་ནང་དུ་སྡུད་པ་གཉྲིད་དང༌།  ཁ་ཟས་དང་འཁྲིག་པ་སྩོགས་ཀྲི་

འདྩོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང༌།  བདེན་པའྲི་དྩོན་ལ་ཡྲིད་གཉྲིས་ཟ་བའྲི་ཐེ་

ཚོམ་སྟེ།  དེ་རྣམས་ཀྲིས་ལམ་བསླབ་པ་གསུམ་སྒྲིབ་པས་ན་སྒྲིབ་པ་ཞེས་བྱ་
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  གསུམ་པ། 

ལ༑  འདྲི་དག་ནྲི་དགེ་བའྲི་ནྩོར་འཕྩོག་པའྲི་ཆྩོམ་རྐུན་ལགས་པར་མཁེན་

པར་མཛོད་ལ་སྤྩོངས་ཤྲིག་ཅེས་པའྩོ།  །

འདྲི་རྣམས་རེ་རེ་ནས་བརྲིས་ན་བདུན་ཡྩོད་ཀང་རྒྩོད་འགྩོད་གཉྲིས་དང༌།  

རྨུགས་གཉྲིད་གཉྲིས་ལ་སྒྲིབ་པ་རེ་རེར་བཞག་ནས་ལྔར་གསུངས་སྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  སྦྱྩོར་ལམ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་ཚུལ་ལ་གཉྲིས།  j དངྩོས་ཀྲི་དྩོན་

དང༌།  k ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུན་མྩོང་གྲི་ཉམས་ལེན་བསྟན་པའྩོ།  །

དང་པྩོ།  དངྩོས་ཀྲི་དྩོན་ནྲི།

45]  དད་དང་བརྩོན་འགྲུས་དག་དང་དྲན་པ་དང༌།  །

ཏྲིང་འཛིན་ཤེས་རབ་ཆྩོས་མཆྩོག་ལྔ་ཉྲིད་དེ།  །

འདྲི་ལ་མངྩོན་བརྩོན་མཛོད་ཅྲིག་འདྲི་དག་ནྲི།  །

སྟྩོབས་དབང་ཞེས་བགྲི་རེ་མྩོར་གྱུར་པའང་ལགས།  །

ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  བདེན་པ་རྣམས་ལ་ཡྲིད་ཆེས་ཀྲི་དད་པ་དང༌།  དེ་དག་མངྩོན་

དུ་བྱེད་པ་ལ་སྤྩོ་བའྲི་བརྩོན་འགྲུས་དག་དང༌།  བདེན་པ་དང་དེའྲི་རྣམ་པ་

མ་བརེད་པའྲི་དྲན་པ་དང༌།  དེ་ལ་སེམས་རེ་གཅྲིག་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

དང༌།  དེ་རྣམས་ཡང་དག་པར་རྣམ་པར་འབྱེད་པའྲི་ཤེས་རབ་སྟེ་ལྔ་པྩོ་

འདྲི་རྣམས་གྩོམས་པ་ལ་མངྩོན་པར་བརྩོན་པར་མཛོད་ཅྲིག  འདྲི་དག་ནྲི་

འཕགས་ལམ་གྲི་དངྩོས་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་ཚེ་ཆྩོས་མཆྩོག་ཉྲིད་དང༌།  དེ་དག་

བཟྩོད་པའྲི་ཚེ་མྲི་མཐུན་ཕྩོགས་ཀྲིས་མྲི་བརྲི་བས་སྟྩོབས་དང༌།  དྲྩོད་ཀྲི་

ཚེ་བདེན་པ་མངྩོན་པར་རྩོགས་པ་ལ་དབང་ལྷག་པར་བྱེད་པས་དབང་པྩོ་
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ཞེས་བགྲི་བ་དང༌།  དེ་ཉྲིད་འཕེལ་བ་ན་དགེ་བའྲི་ར་བ་གཡྩོ་བའྲི་རེ་མྩོར་

གྱུར་པའྲི་ཕྲིར་རེ་མྩོར་གྱུར་པ་ཞེས་བགྲི་བའང་ལགས་སྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུན་མྩོང་གྲི་ཉམས་ལེན་བསྟན་པ་ལ་བཅུ་

དྲུག  j  སྤང་བྱ་སྤྩོང་བ་དང་གཉེན་པྩོ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པ་གང་ལ་ཡང་

དཔད་སྩོམ་ཉྲིད་གནད་ཟབ་ཏུ་བསྟན་པ།  k འཇྲིག་རེན་པའྲི་ཡང་དག་

པའྲི་ལྟ་བ་ལ་འབད་པ།  l འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་ལྟ་བ་ལ་འབད་པ།  

m འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་ཡང་དག་པའྲི་ལྟ་བ་ཇྲི་ལྟར་བསྩོམ་པ།  n 

ཀུན་སྦྱྩོར་སྤང་བ།  o ཐར་ལམ་ལ་གཙོ་བྩོར་རང་གྲིས་འབད་དགྩོས་པ།  

p ལམ་བསླབ་པ་གསུམ་ལ་འབད་པ།  q ལམ་སྩོམ་པའྲི་ར་བ་དྲན་པ་

སྐྱྩོང་ཚུལ་ལ་འབད་པ།  r དྲན་པའྲི་རྒྱུ་འཆྲི་བ་མྲི་རག་པ།  s དལ་འབྱྩོར་

དྩོན་ཆེན་རེད་དཀའ།  11  འཁྩོར་ལྩོ་བཞྲིའྲི་གདམས་ངག  12  བ་མའྲི་རྣལ་

འབྱྩོར་གྲི་གདམས་ངག  13  འགལ་རྐེན་མེད་མཐུན་རྐེན་འཛོམས་པའྲི་

དུས་སུ་འབད་རྲིགས་པ།  14  འཁྩོར་བའྲི་ཉེས་དམྲིགས་སྤྲིར་བསྩོམ་པ།  15  

སྩོ་སྩོར་བསྩོམ་པ།  16  འཁྩོར་བ་སྤངས་ཤྲིང་མྱང་འདས་འཐྩོབ་པའྲི་དྩོན་དུ་

བརྩོན་འགྲུས་རྒྱ་ཆེར་རྩོམ་པའྲི་ཚུལ་བསམ་པའྩོ།  །

46]  ན་རྒ་འཆྲི་སྡུག་བལ་དང་དེ་བཞྲིན་དུ།  །

ལས་ནྲི་བདག་གྲིར་བྱ་ལས་མ་འདས་ཞེས།  །

དེ་ལྟར་ཡང་དང་ཡང་དུ་སེམས་པ་ནྲི།  །

དང་པྩོ།  སྤང་བྱ་སྤྩོང་བ་དང་གཉེན་པྩོ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པ་གང་ལ་ཡང་

དཔད་སྩོམ་ཉྲིད་གནད་ཟབ་ཏུ་བསྟན་པ་ནྲི།
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  གསུམ་པ། 

དེ་ཡྲི་གཉེན་པྩོའྲི་སྩོ་ནས་རྒྱགས་མྲི་འགྱུར།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  བདག་ནྲི་ན་བ་དང་རྒ་བ་དང་འཆྲི་བ་དང་སྡུག་པ་དང་བལ་

བར་འགྱུར་བ་ལས་མ་འདས་པ་དང༌།  དེ་བཞྲིན་དུ་ལས་ནྲི་བདག་གྲིར་

བྱ་བ་ལས་མ་འདས་ཏེ།  བདེ་སྡུག་དེ་དག་བདག་གྲིས་སྔར་བྱས་ཀྲི་ལས་

ལ་རག་ལས་ཀྲི་བདག་ལ་རང་དབང་མེད་དྩོ་ཞེས་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བསམ་

པར་བྱ་སྟེ།  དེ་ལྟར་ཡང་དང་ཡང་དུ་སེམས་པ་ནྲི་རྒྱགས་པ་དེ་ཡྲི་གཉེན་

པྩོ་ཡྲིན་པའྲི་སྩོ་ནས་རྒྱགས་པར་མྲི་འགྱུར་རྩོ་སྙམ་དུ་དགྩོངས་པར་མཛོད་

ཅེས་པའྩོ།  །

47]  གལ་ཏེ་མཐྩོ་རྲིས་ཐར་པ་མངྩོན་བཞེད་ན།  །

ཡང་དག་ལྟ་ལ་གྩོམས་པ་ཉྲིད་དུ་མཛོད།  །

གང་ཟག་ལྩོག་པར་ལྟ་བས་ལེགས་སྤད་ཀང༌།  །

ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྨྲིན་པ་མྲི་བཟད་ལྡན།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  གལ་ཏེ་གནས་སབས་སུ་མཐྩོ་རྲིས་དང༌།  མཐར་ཐུག་ཐར་པ་ཐྩོབ་

པར་མངྩོན་པར་བཞེད་ན་དཀར་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ར་བ་ལས་འབས་མྲི་

བསླུ་བ་ལ་ངེས་པ་རེད་པའྲི་འཇྲིག་རེན་པའྲི་ཡང་དག་པའྲི་ལྟ་བ་དང༌།  

ཆྩོས་རྣམས་ཀྲི་གནས་ལུགས་སྟྩོང་པ་ཉྲིད་རྩོགས་པའྲི་འཇྲིག་རེན་ལས་

འདས་པའྲི་ཡང་དག་པའྲི་ལྟ་བ་ལ་གྩོམས་པ་ཉྲིད་དུ་མཛོད་དང༌།  དེ་མ་

བསྩོམས་ན་གང་ཟག་ལས་འབས་ལ་ལྩོག་པར་ལྟ་བ་དང༌།  ཆྩོས་རྣམས་

ལ་བདེན་པར་མངྩོན་པར་ཞེན་པའྲི་ལྩོག་པར་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པས་སྦྱྲིན་

སྩོགས་དཀར་པྩོའྲི་ཆྩོས་ལ་ལེགས་པར་སྤད་ཀང༌།  ལྩོག་ལྟས་དགེ་བའྲི་ར་

གཉྲིས་པ།  འཇྲིག་རེན་པའྲི་ཡང་དག་པའྲི་ལྟ་བ་ལ་འབད་པ་ནྲི།
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བ་རྣམས་དྲུངས་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ཐམས་ཅད་འཁྩོར་བར་རྣམ་པར་སྨྲིན་པ་མྲི་

བཟད་ཅྲིང་རྩུབ་པ་དང་ལྡན་པ་མྱྩོང་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །

48]  མྲི་ནྲི་ཡང་དག་ཉྲིད་དུ་མྲི་བདེ་ཞྲིང༌།  །

མྲི་རག་བདག་མེད་མྲི་གཙང་རྲིག་པར་བགྲི།  །

དྲན་པ་ཉེ་བར་མ་བཞག་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི།  །

ཕྲིན་ཅྲི་ལྩོག་བཞྲིར་ལྟ་བ་ཕུང་ཁྩོལ་བ།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  མྲི་ནྲི་ཡང་དག་ཉྲིད་དུ་སྟེ་ཤེས་རབ་ཀྲིས་བལྟས་ན་སྡུག་བསྔལ་

བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པས་མནར་བས་མྲི་བདེ་ཞྲིང༌།  སད་ཅྲིག་གྲིས་འཇྲིག་

པས་མྲི་རག་པ་དང༌།  དབང་བྱེད་པ་པྩོའྲི་སྐྱེས་བུ་མེད་པས་བདག་མེད་

པ་དང༌།  མྲི་གཙང་བའྲི་རས་སྩོ་དྲུག་འདུས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་མྲི་

གཙང་བར་རྲིག་པར་བགྲིའྩོ།  །དེ་ལྟར་དྲན་པ་ཉེ་བར་མ་བཞག་པ་རྣམས་

ཀྲིས་ནྲི་ལུས་ཚོར་སེམས་ཆྩོས་གཙང་བདེ་རག་བདག་གྲི་ཕྲིན་ཅྲི་ལྩོག་

བཞྲིར་ལྟ་བ་ཡྲིན་ལ།  དེ་ལྟར་ལྟ་བ་ནྲི་འཁྩོར་བ་དང་ངན་སྩོང་གྲི་རྒྱུར་

འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཕུང་ཁྩོལ་བ་ཞེས་བྱ་ལ་དེ་བས་ན་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་

པར་བགྲིའྩོ།  །

གསུམ་པ།  འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་ལྟ་བ་ལ་འབད་པ་ནྲི།
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  གསུམ་པ། 

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

སྐལ་ནློད།   སྐལ་བར་ལྲེན་པའི་དློན།

འཕགས་པའི་ནློར་བདུན།    དད་པ་དང༌།  ཚུལ་ཁིམས།  ཐློས་པ།  གཏློང་བ།  

ངློ་ཚ་ཤྲེས་པ།  ཁྲེལ་ཡློད་པ།  ཤྲེས་རབ་སྲེ་བདུན།

དྲེས་པ།   ཞི་ཞིང་དུལ་བའམ།  རང་བཞིན་བཟང་པློའི་དློན་ཏྲེ།  སྐབས་

འདིར་རྒྱལ་པློ་བདྲེ་སྤློད་བཟང་པློ་ལ་གློ་དགློས།

ཀླུ་མཆློག   ཀླུའི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ།

ཁྱིམ་ཐབ།   ཁྱིམ་གི་ཐབ་བཟུང་མཁན་སྲེ་བཟའ་ཚང་།

བྲན་མློ།   གཡློག་མློའི་མིང།

རྒྱགས་པ།   རང་གི་ཕུན་ཚོགས་ལ་དམིགས་ནས་སྲེམས་དགའ་བདྲེས་

ཁྲེངས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྲེམས་བྱུང་།

བསྙྲེམས་པ།   ཁྲེངས་དྲྲེགས་ཀི་རྣམ་པ་བསན་པའི་དློན།

མཚག   ལུས་འཚོ་བྱྲེད་ཀི་ཟུངས་དང་ལུས་ཀི་གཟི་མདངས་དང་

ཁམས་སློགས་ཀི་སྤི་མིང་།

རིགས་པའི་བདག་ཉིད།    དངློས་སློབས་ཀི་རིགས་པ་དང་།  ཡིད་ཆྲེས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་དག་པ་ལ་བརྟྲེན་པའི་བདག་ཉིད་དྲེ།  འདིར་རྒྱལ་པློ་བདྲེ་སྤློད་བཟང་

པློ་ལ་གློ་དགློས།

མནལ།   ཉལ་བ་དང་གཉིད་པའི་དློན།

མནློལ།   རས་བཙོག་པློ་ལུས་ལ་ཕློག་པའམ་འགློས་ནས་ནད་བྱུང་བ་

དློན་ཏྲེ།  འདིར་གཉིད་ལློག་ཅིག་ཅྲེས་པའི་སྐུལ་ཚིག་གློ  །

ཚངས་པའི་འཇིག་རྟྲེན།    བསམ་གཏན་དང་པློ་མན་ཆད་ཀི་འཇིག་རྟྲེན་ཁམས་

ཐམས་ཅད།

ཚངས་ཆྲེན།    བསམ་གཏན་དང་པློའི་གནས་རིས་གསུམ་པའམ་གློང་མ་ལུས་

བཟང་ཞིང་དགྲེ་ར་དང་མཐུ་སློབས་སློགས་ཚངས་པའི་གནས་འློག་མ་གཉིས་ལས
་
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ནང་ཆོས།

ཆྲེ་བས་ཚངས་པ་ཆྲེན་པློའློ ློ།  །

འློད་གསལ།    བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་གནས་རིས་གློང་མ་སྲེ།  གནས་འདིར་

སྐྲེས་པའི་ལ་ནི་ལ་གཞན་གི་གནས་སུ་ཡང་འློད་གསལ་བར་བྱྲེད་པས་འློད་གསལ་

གི་གནས་ཞྲེས་བྱ།  ལའི་གནས་ཀི་འློད་ཀིས་གནས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་སང་བར་

གྱུར་པས་ན་འློད་གསལ་ཞྲེས་བྱའློ།  །

དགྲེ་རྒྱས།   བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་གནས་རིས་ཀི་གློང་མ་གནས་

འདིར་སྐྲེས་པའི་ལ་རྣམས་ནི་འཇིག་རྟྲེན་པའི་བསམ་གཏན་གི་བདྲེ་བ་མ་ལུས་

པར་རློགས་པའམ་རྒྱས་པས་དགྲེ་རྒྱས་ཞྲེས་བྱའློ།  །  ལ་དྲེ་དག་གི་དགྲེ་བ་ལས་

ལག་པ་ལའི་རིས་མན་ཆད་གཞན་ལ་མྲེད་པས་དགྲེ་རྒྱས་ཞྲེས་བྱའློ།  །

འབྲས་བུ་ཆྲེ་བ།   བསམ་གཏན་བཞི་པའི་གནས་རིས་གསུམ་པ་གནས་

འདིར་སྐྲེས་པའི་ལ་རྣམས་ནི་སློ་སྐྲེས་བསློད་ནམས་ཆ་མཐུན་གི་དགྲེ་བའི་

འབྲས་བུ་གཞན་འློག་མ་རྣམས་ལས་ཆྲེ་བས་འབྲས་བུ་ཆྲེ་བ་ཞྲེས་བྱ།

སྒིབ་པ་ལྔ།   རློད་འགློད་དང༌།  གནློད་སྲེམས།  རྨུགས་གཉིད།  འདློད་

ལ་འདུན་པ།  ཐྲེ་ཚོམ་བཅས་ལྔའློ།  །ཡང་གངས་འདྲྲེན་ལུགས་ཤིག་ལ་འདློད་

ཆགས་དང༌།  རྨུགས་པ་དང༌།  གཉིད་དང༌།  འགློད་པ་དང༌།  གཡྲེང་བ་དང༌།  

ཐྲེ་ཚོམ་བཅས་ལྔའློ།  །

ཆློས་མཆློག་ལྔ།   དད་པ་དང་།  བརློན་འགྲུས།  དྲན་པ།  ཏིང་ངྲེ་འཛིན།  

ཤྲེས་རབ་སྲེ་ལྔའློ།  །

འཇིག་རྟྲེན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ།  ལས་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆྲེས་པའི་ལྟ་བ།

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

 སྡིག་པའི་ལས།  འཕགས་པའི་ནློར།  འཇིག་རྟྲེན་གི་ནློར།  ཁྱིམ་ཐབ་གློགས་ཀི་

སང་བང་།  བཟའ་བཏུང་ལློངས་སྤློད་ཚུལ།  ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་།  བྱམས་པ།  

དགའ་བ།  བཏང་སྙློམས།  བསམ་གཏན།  དགྲེ་སྡིག་གི་སང་བང་།  སྦློར་ལམ།  

སང་བྱ་དང་གཉྲེན་པློ།
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  གསུམ་པ། 

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] གཞན་དློན་དུ་སྡིག་པ་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་སུ་ལ་སིན་ཚུལ་ཕིས།

2] འཕགས་པའི་ནློར་ལ་འབད་ཚུལ་ཕིས།

3] འཇིག་རྟྲེན་གི་ནློར་ལ་ཆློག་ཤྲེས་བསྲེན་ཚུལ་ཕིས།

4] ཁྱིམ་ཐབ་ཀི་སང་བང་བྱ་ཚུལ་ཕིས།

5] ཁ་ཟས་ལ་ལློངས་སྤློད་ཚུལ་ཕིས།

6] དགྲེ་བའི་ནློར་འཕློག་པའི་ཆློམ་རྐུན་གང་ཡིན་ངློས་འཛིན་གིས།

7] སློབས་དང་དབང་གི་ཁྱད་པར་ཕིས།

8] འཇིག་རྟྲེན་དང་འཇིག་རྟྲེན་ལས་འདས་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བའི་ཁྱད་པར་ཕིས།

[ང]  བཤྲེས་སྤིངས་ཀི་ར་བ་རྣམས་བློར་འཛིན་དགློས།
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ནང་ཆོས།

སློབ་ཚན་གཉིས་པ།

བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  བཞྲི་པ། 

49]  གཟུགས་ནྲི་བདག་མ་ཡྲིན་ཞེས་གསུངས་ཏེ་བདག  །

གཟུགས་དང་ལྡན་མྲིན་གཟུགས་ལ་བདག་གནས་མྲིན།  །

བདག་ལ་གཟུགས་མྲི་གནས་ཏེ་དེ་བཞྲིན་དུ།  །

ཕུང་པྩོ་ལྷག་མ་བཞྲི་ཡང་སྟྩོང་རྩོགས་བགྲི།  །

50]  ཕུང་པྩོ་འདྩོད་རྒྱལ་ལས་མྲིན་དུས་ལས་མྲིན།  །

རང་བཞྲིན་ལས་མྲིན་ངྩོ་བྩོ་ཉྲིད་ལས་མྲིན།  །

དབང་ཕྱུག་ལས་མྲིན་རྒྱུ་མེད་ཅན་མྲིན་ཏེ།  །

མྲི་ཤེས་ལས་དང་སེད་ལས་བྱུང་རྲིག་མཛོད།  །  ཅེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  མདྩོ་ལས།  གཟུགས་བདག་མ་ཡྲིན་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་

ལྟར།  གཟུགས་བདག་དང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གཅྲིག་མ་ཡྲིན་ཏེ།  དེ་ལྟར་

ན་བདག་དུ་མར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དང༌།  བདག་གཟུགས་དང་ངྩོ་

བྩོ་ཉྲིད་ཀྲིས་ལྡན་པ་མ་ཡྲིན།  གཟུགས་ལ་བདག་རང་བཞྲིན་གྲིས་གནས་

པ་མ་ཡྲིན།  བདག་ལའང་གཟུགས་རང་བཞྲིན་གྲིས་མྲི་གནས་ཏེ།  བདག་

མེད་པར་ཡང་གཟུགས་སྐྱེ་བ་དང་འཇྲིག་པར་མཐྩོང་བའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །

བཞྲི་པ།  འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་ཡང་དག་པའྲི་ལྟ་བ་ཇྲི་ལྟར་བསྩོམ་པ་ནྲི།
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  བཞྲི་པ། 

དེ་བཞྲིན་དུ་ཚོར་བ་ལ་སྩོགས་པའྲི་ཕུང་པྩོ་ལྷག་མ་བཞྲི་ལ་ཡང་ངྩོ་བྩོ་དང་

རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་བདག་གྲིས་སྟྩོང་ཚུལ་ལུང་རྲིགས་ཀྲིས་རྩོགས་

པར་བགྲིའྩོ།  །

དེའྲི་ཕྲིར་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པའྲི་ཕུང་པྩོ་རྣམས་འདྩོད་རྒྱལ་གནམ་བབ་

ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྲིན།  དུས་རག་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྲིན།  རང་བཞྲིན་རག་

པ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡྲིན།  ངྩོ་བྩོ་ཉྲིད་ལས་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡྲིན།  དབང་

ཕྱུག་རག་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ།  དེ་དག་ལས་བྱུང་ན་མྲི་མཐུན་

པའྲི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌།  ཡང་རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་ལས་བྱུང་

བ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ།  དེ་ལྟར་ན་རག་ཏུ་ཡྩོད་པའམ་ཡང་ན་ནམ་ཡང་མེད་

པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །

འྩོ་ན་གང་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན་ཞེ་ན།  མྲི་ཤེས་ལས་དང་སྟེ་མ་རྲིག་པས་

གཡྩོགས་པའྲི་ལས་སྟྩོབས་ལྡན་སེད་པས་བརླན་པར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་

བར་རྲིག་པར་མཛོད་ཅེས་པའྩོ།  །

51]  ཚུལ་ཁྲིམས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆྩོག་འཛིན་རང་ལུས་ལ།  །

ཕྲིན་ཅྲི་ལྩོག་པར་ལྟ་དང་ཐེ་ཚོམ་སྟེ།  །

ཀུན་ཏུ་སྦྱྩོར་བ་འདྲི་གསུམ་ཐར་པ་ཡྲི།  །

གྲྩོང་ཁེར་སྩོ་འགེགས་ལགས་པར་མཁེན་པར་མཛོད།  །

ཅེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  དཔེར་ན།  ལམ་ལ་འགྲྩོ་མྲི་འདྩོད་པ་དང༌།  ལམ་ལྩོག་པ་ལ་བརེན་

ལྔ་པ།  ཀུན་སྦྱྩོར་སྤང་བ་ནྲི།
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ནང་ཆོས།

པ་དང༌།  ལམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་གསུམ་འདྩོད་པའྲི་ཡུལ་དུ་འགྲྩོ་བའྲི་གེགས་

ཡྲིན་པ་བཞྲིན་དུ།  ལྟ་བ་ངན་པའྲི་རེས་སུ་འབངས་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་

བརྟུལ་ཞུགས་ཀྲིས་དག་གྲྩོལ་དུ་འཛིན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་མཆྩོག་འཛིན་དང༌།  

རང་ལུས་ཉེ་བར་ལེན་པའྲི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་བདག་དང་བདག་གྲི་བའྲི་རྣམ་པར་

ཕྲིན་ཅྲི་ལྩོག་ཏུ་ལྟ་བའྲི་འཇྲིག་ལྟ་ཀུན་བཏགས་དང༌།  ཐར་ལམ་ལ་ཡྲིད་

གཉྲིས་ཟ་བས་ཐེ་ཚོམ་སྟེ་ཀུན་ཏུ་སྦྱྩོར་བ་འདྲི་གསུམ་ཐར་པའྲི་གྲྩོང་ཁེར་

གྲི་སྩོ་འགེགས་ལགས་པར་མཁེན་པར་མཛོད་ཅེས་པའྩོ།  །

52]  ཐར་པ་བདག་ལ་རག་ལས་འདྲི་ལ་ནྲི།  །

གཞན་གྲིས་གྲྩོགས་བགྲིར་ཅྲི་ཡང་མ་མཆྲིས་པས།  །

ཐྩོས་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བསམ་གཏན་ལྡན་པ་ཡྲིས།  །

བདེན་པ་རྣམ་པ་བཞྲི་ལ་འབད་པར་མཛོད།  །  ཅེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  ཐར་པ་ཐྩོབ་པ་ཞེས་པ་སེམས་ཉྩོན་མྩོངས་པའྲི་འཆྲིང་བ་ལས་གྲྩོལ་

བ་ལ་བྱེད་པ་ཡྲིན་པས།  དེ་འཐྩོབ་པའྲི་ཐབས་གྩོམས་པར་བྱེད་པ་བདག་ཉྲིད་

ལ་རག་ལས་ཀྲིས།  འདྲི་ལ་ནྲི་གང་ཟག་གཞན་གྲིས་རང་གྲི་ལག་ནས་བཟུང་

སྟེ་གནས་མཐྩོན་པྩོར་འཁྲིད་པ་སྩོགས་ཀྲི་གྲྩོགས་བགྲི་བར་བྱ་བ་ཅྲི་ཡང་མ་

མཆྲིས་པས།  རང་ཉྲིད་ཀྲིས་གཞྲི་ངེས་འབྱུང་གྲི་བསམ་པས་ཟྲིན་པའྲི་ཚུལ་

ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་གནས་ནས་གསུང་རབ་དགྩོངས་འགྲེལ་དང་

བཅས་པ་ལ་ཐྩོས་བསམ་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བགྲིས་ཏེ།  ཐྩོས་དྩོན་ལ་རེ་གཅྲིག་

ཏུ་འཇྩོག་པའྲི་བསམ་གཏན་དང་ལྡན་པ་ཡྲིས་ཀུན་བྱང་གྲི་བདེན་པ་རྣམ་

པ་བཞྲི་དང༌།  དེ་དག་གྲི་ཁད་ཆྩོས་མྲི་རག་པ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་

དྲུག་པ།  ཐར་ལམ་ལ་གཙོ་བྩོར་རང་གྲིས་འབད་དགྩོས་པ་ནྲི།
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  བཞྲི་པ། 

དང༌།  དྩོན་དམ་བདེན་པ་སྤྩོས་བལ་ཟབ་མྩོ་སྟྩོང་པ་ཉྲིད་བསྩོམ་པ་ལ་འབད་

པར་མཛོད་ཅེས་པའྩོ།  །

53]  ལྷག་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྷག་པའྲི་ཤེས་རབ་དང༌།  །

ལྷག་པའྲི་སེམས་ལ་རག་ཏུ་བསླབ་པར་བགྲི།  །

བསླབ་པ་བརྒྱ་ར་ལྔ་བཅུ་ལྷག་གཅྲིག་ནྲི།  །

གསུམ་པྩོ་འདྲི་ནང་ཡང་དག་འདུ་བར་འགྱུར།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  སྤྩོང་བདུན་འཁྩོར་བཅས་ཀྲི་ལྷག་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌།  བདག་

མེད་རྩོགས་པའྲི་ལྷག་པའྲི་ཤེས་རབ་དང༌།  ཡང་དག་པའྲི་དྩོན་ལ་སེམས་

རེ་གཅྲིག་ཏུ་འཇྩོག་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ལྷག་པའྲི་སེམས་ལ་རག་ཏུ་

བསླབ་པར་བགྲི་སྟེ།  བསླབ་པ་གསུམ་པྩོ་འདྲི་དག་ཐར་པ་ཐྩོབ་པའྲི་

ཐབས་ཆ་ཚང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །འདྲི་ལྟར་བསླབ་པ་བརྒྱ་ར་ལྔ་བཅུ་

ལྷག་གཅྲིག་ནྲི་ཞེས་པའྲི་ར་ཞེས་པ་ལྷག་པའྲི་དྩོན་ཡྲིན་པར་གསུངས་པས་

བརྒྱའྲི་ལྷག་མ་བརྒྱ་སྟེ་ཉྲིས་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུའྲི་ལྷག་མ་གསུམ་སྟེ་འདུལ་

བའྲི་སེ་སྣྩོད་ནས་གསུངས་པའྲི་དགེ་སླྩོང་གྲི་ཁྲིམས་ཉྲིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་

གསུམ་རྣམས་ལྷག་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌།  བསླབ་པ་རྲིན་

པྩོ་ཆེ་གསུམ་པྩོ་འདྲིའྲི་ནང་དུ་བསླབ་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་འདུ་

བར་འགྱུར་བས་གསུམ་པྩོ་འདྲི་ལ་བསླབ་པར་བྱའྩོ།  །

54]  དབང་ཕྱུག་ལུས་རྩོགས་དྲན་པ་བདེ་གཤེགས་ཀྲིས།  །

བདུན་པ།  ལམ་བསླབ་པ་གསུམ་ལ་འབད་པ་ནྲི།

བརྒྱད་པ།  ལམ་བསྩོམ་པའྲི་ར་བ་དྲན་པ་སྐྱྩོང་ཚུལ་ལ་འབད་པ་ནྲི།
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བགྲྩོད་པ་གཅྲིག་པའྲི་ལམ་དུ་ཉེ་བར་བསྟན།  །

དེ་ནྲི་བསྒྲིམས་ནས་མངྩོན་པར་བསྲུང་བགྲི་སྟེ།  །

དྲན་པ་ཉམས་པས་ཆྩོས་ཀུན་འཇྲིག་པར་འགྱུར།  །ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  དབང་ཕྱུག་ཅེས་རྒྱལ་པྩོ་ལ་བྩོས་ནས་ལུས་རྩོགས་ཏེ་ལུས་ཀྲི་སྤྩོད་

ལམ་གང་བྱེད་ཀང་དེའྲི་གནས་སབས་སུ་དྲན་པ་བསྟེན་པར་བྱ་སྟེ།  དྲན་

པ་ནྲི་བདེ་གཤེགས་ཀྲིས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་བགྲྩོད་པ་གཅྲིག་པའྲི་ལམ་དུ་ཉེ་

བར་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །

དེ་བས་ན་དྲན་པ་དེ་ནྲི་རབ་ཏུ་བསྒྲིམས་ནས་མངྩོན་པར་བསྲུང་བར་

བགྲི་སྟེ།  དྲན་པ་ཉམས་པས་བསླབ་པ་གསུམ་ལ་སྩོགས་པའྲི་དགེ་བའྲི་

ཆྩོས་ཀུན་འཇྲིག་པར་འགྱུར་བས་དུས་ནམ་ཡང་དྲན་པ་མ་ཉམས་པར་

བྱའྩོ།  །དེ་ལྟར་བྱས་ན་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ལག་ཏུ་འྩོང་བ་ཡྲིན་ནྩོ།  །

j ཚེ་མྲི་རག་ཅྲིང་ལུས་ལ་སྙྲིང་པྩོ་མེད་པས་ཆགས་པར་མྲི་རྲིགས་པ།  kས་

ཞྲིང་བརན་པ་རྣམས་ཀང་འཇྲིག་པར་ངེས་ན་ལུས་འཇྲིག་པ་སྨྩོས་མྲི་དགྩོས་

པ༑  l འཁྩོར་བ་ལ་ཡྲིད་འབྱུང་བར་བྱ་བའྩོ།  །

དང་པྩོ།  ཚེ་མྲི་རག་ཅྲིང་ལུས་ལ་སྙྲིང་པྩོ་མེད་པས་ཆགས་པར་མྲི་རྲིགས་

པ་ནྲི།

55]  ཚེ་ནྲི་གནྩོད་མང་རླུང་གྲིས་བཏབ་པ་ཡྲི།  །

ཆུ་ཡྲི་ཆུ་བུར་བས་ཀང་མྲི་རག་ན།  །

དགུ་པ།  དྲན་པའྲི་རྒྱུ་འཆྲི་བ་མྲི་རག་པ་བསམ་པ་ལ་གསུམ།
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  བཞྲི་པ། 

དབུགས་རྔུབ་དབུགས་འབྱུང་གཉྲིད་ཀྲིས་ལྩོག་པ་ལས།  །

སད་ཁྩོམ་གང་ལགས་དེ་ནྲི་ངྩོ་མཚར་ཆེ།  །

56]  ལུས་མཐའ་ཐལ་བ་མཐར་སམ་མཐར་འདྲུལ་ཞྲིང༌།  །

ཐ་མར་མྲི་གཙང་སྙྲིང་པྩོ་མ་མཆྲིས་པར།  །

རྣམ་པར་འཇྲིག་དེངས་མྱགས་པར་འགྱུར་བ་སྟེ།  །

སྩོ་སྩོར་འགེས་ཆྩོས་ཅན་དུ་མཁེན་པར་མཛོད།  །  ཅེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  སྐྱེས་བུའྲི་ཚེའམ་ལུས་སྩོག་ལ་ནྲི་ཕྲིའྲི་རྐེན་མྲིས་མཚོན་བསྣུན་པ།  

དུག་བཏང་བ།  གཤྲིན་རེ་དང་རྒྱལ་གདྩོན་ལ་སྩོགས་པས་ཚེ་འཕྩོག་པ།  ནང་

གྲི་འབྱུང་བ་བཞྲི་འཁྲུགས་པ་ལ་སྩོགས་པའྲི་གནྩོད་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང་བས་རླུང་

གྲིས་བཏབ་པའྲི་ཆུའྲི་ཆུ་བུར་བས་ཀང་ཆེས་མྲི་རག་པས་ན།  དབུགས་ནང་

དུ་རྔུབ་པ་ལས་དབུགས་ཕྲིར་འབྱུང་བ་དང༌།  མདང་གཉྲིད་ཀྲིས་ལྩོག་པ་

ལས་ད་ནངས་སད་པར་ཁྩོམ་སྟེ་མ་ཤྲི་བར་སླར་ཡང་གནས་པའྲི་སབས་ཡྩོད་

པ་གང་ལགས་པ་དེ་ནྲི་ངྩོ་མཚར་ཆེའྩོ།  །

དེ་ལྟར་ན་ལུས་འདྲི་མཐའ་མ་མེས་བསེགས་ཏེ་ཐལ་བར་འགྲྩོ་བའམ།  ཡང་

ན་རླུང་དང་ཉྲི་མས་མཐར་སམ་པར་བྱེད་པའམ།  ཡང་ན་ཆུར་བསྐྱུར་བས་

མཐར་འདྲུལ་ཞྲིང་བྱ་རྒྩོད་སྩོགས་ཀྲིས་ཟྩོས་པ་ཐ་མར་མྲི་གཙང་བ་ཉྲིད་དུ་

གྱུར་ནས་སྙྲིང་པྩོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་མཆྲིས་པར་རྣམ་པར་འཇྲིག་པ་དང༌།  

སམ་ཞྲིང་དེངས་པ་དང༌།  རུལ་ཞྲིང་མྱགས་པར་འགྱུར་བ་དང༌།  གཞན་

གྲི་ཤ་རུས་རྣམས་དུམ་བུ་དུམ་བུར་གཅྩོད་པས་སྩོ་སྩོ་སྩོ་སྩོར་འགེས་པའྲི་

ཆྩོས་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་མཁེན་པར་མཛོད་ལ་ལུས་ལ་ནམ་ཡང་ཆགས་

པར་མྲི་བྱའྩོ།  །



94

ནང་ཆོས།

གཉྲིས་པ།  ས་ཞྲིང་བརན་པ་རྣམས་ཀང་འཇྲིག་པར་ངེས་ན་ལུས་འཇྲིག་

པ་སྨྩོས་མྲི་དགྩོས་པ་ནྲི།

57]  ས་དང་ལྷུན་པྩོ་རྒྱ་མཚོ་ཉྲི་མ་བདུན།  །

འབར་བས་བསེགས་པས་ལུས་ཅན་འདྲི་དག་ཀང༌།  །

ཐལ་བ་ཙམ་ཡང་ལུས་པར་མྲི་འགྱུར་ན།  །

ཤྲིན་ཏུ་ཉམ་ཆུང་མྲི་ལྟ་སྨྩོས་ཅྲི་འཚལ།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  ས་ཞྲིང་འཐས་པའྲི་སའྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་དང༌།  རྲི་རབ་ལྷུན་པྩོ་

དང་ཕྲི་དང་ནང་གྲི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྩོ་དག་ཀང་བསལ་པ་འཇྲིག་པའྲི་དུས་

ཀྲི་ཚེ་ཉྲི་མ་བདུན་རྲིམ་གྲིས་ཤར་ནས་དེ་དག་གྲི་འྩོད་ཟེར་ཚ་ཞྲིང་འབར་

བས་བསེགས་པའྲི་སྟྩོབས་ཀྲིས་ཤྲིན་ཏུ་བརན་པར་སྣང་བའྲི་ལུས་ཅན་ཏེ་

གཟུགས་ཅན་འདྲི་དག་ཀང་མཐར་ཐལ་བ་ཙམ་ཡང་ལུས་པར་མྲི་འགྱུར་

བར་འཇྲིག་ན།  ཤྲིན་ཏུ་ཉམ་ཆུང་ཞྲིང་འཇྲིག་པར་སླ་བའྲི་མྲིའྲི་ལུས་ལྟ་

སྨྩོས་ཀང་ཅྲི་འཚལ་ཏེ་རྣམ་པར་འཇྲིག་པའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །

གསུམ་པ།  འཁྩོར་བ་ལ་ཡྲིད་འབྱུང་བར་བྱ་བ་ནྲི།

58]  དེ་ལྟར་འདྲི་ཀུན་མྲི་རག་བདག་མེད་དེ།  །

སྐྱབས་མེད་མགྩོན་མེད་གནས་མེད་དེ་སླད་དུ།  །

འཁྩོར་བ་ཆུ་ཤྲིང་སྙྲིང་པྩོ་མེད་པ་ལ།  །

མྲི་མཆྩོག་ཁྩོད་ཀྲིས་ཐུགས་ནྲི་འབྱུང་བར་མཛོད།  །ཅེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  དེ་ལྟར་རང་གྲི་ལུས་མྲི་རག་པར་མ་ཟད།  ལས་ཉྩོན་གྲིས་འཁྩོར་

བར་སྐྱེ་བ་ལེན་པའྲི་ལུས་ཅན་འདྲི་ཀུན་ཀང་སད་ཅྲིག་གྲིས་འཇྲིག་པས་མྲི་

རག་ཅྲིང་བདག་མེད་དེ།  དེ་དག་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱྩོབ་པའྲི་སྐྱབས་མེད་
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  བཞྲི་པ། 

ཅྲིང་ཕན་འདྩོགས་པའྲི་མགྩོན་མེད་པ་དང༌།  ལུས་རེན་གཅྲིག་ཏུ་གནས་

པའྲི་སབས་མེད་པར་མཐྩོ་དམན་སྣ་ཚོགས་པའྲི་རེན་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་དགྩོས་

པས་དེའྲི་སླད་དུ་འཁྩོར་བ་དང་དེའྲི་གནས་ལུས་ལྩོངས་སྤྩོད་ཆུ་ཤྲིང་ལྟར་

སྙྲིང་པྩོ་མེད་ཅྲིང་ཡྲིད་བརན་རུང་བ་གང་ཡང་མེད་པ་འདྲི་ལ་མྲི་མཆྩོག་ཁྩོད་

ཀྲིས་ཐུགས་ནྲི་འབྱུང་བ་སྟེ་སྐྱྩོ་བ་བསྐྱེད་པར་མཛོད་ཅེས་པའྩོ།  །

59]  རྒྱ་མཚོ་གཅྲིག་གནས་གཉའ་ཤྲིང་བུ་ག་དང༌།  །

རུས་སྦལ་ཕད་པ་བས་ཀང་དུད་འགྲྩོ་ལས།  །

མྲི་ཉྲིད་ཆེས་ཐྩོབ་དཀའ་བས་མྲི་དབང་གྲིས།  །

དམ་ཆྩོས་སྤད་པས་དེ་འབས་མཆྲིས་པར་མཛོད།  །

བཅུ་པ།  དལ་འབྱྩོར་དྩོན་ཆེན་རེད་དཀའ་བ་ནྲི།
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ནང་ཆོས།

60]  གང་ཞྲིག་གསེར་སྣྩོད་རྲིན་ཆེན་སྤས་པ་ཡྲིས།  །

ངན་སྐྱུགས་འཕག་པར་བགྲིད་པ་དེ་བས་ཀང༌།  །

གང་ཞྲིག་མྲི་རུ་སྐྱེས་ནས་སྲིག་པ་དག  །

བགྲིད་པ་དེ་ནྲི་ཆེས་རབ་བླུན་པ་ལགས།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  མདྩོ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ས་གཞྲི་ཆེན་པྩོ་འདྲི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྩོ་

གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་ནས་དེའྲི་སྟེང་དུ་གཉའ་ཤྲིང་བུ་ག་གཅྲིག་པ་ཞྲིག་ཕྩོགས་

བཞྲིའྲི་རླུང་གྲིས་ཕྩོགས་ཀུན་ཏུ་བསྐྱྩོད་པ་དང༌།  རྒྱ་མཚོ་དེའྲི་ནང་ན་རུས་

སྦལ་ཞར་བ་ལྩོང་བ་ལྩོ་བརྒྱ་བརྒྱ་ན་མགྩོ་རྩོག་རྩོག་འྩོང་བ་དེའྲི་མགྲྲིན་པ་

དང་གཉའ་ཤྲིང་གྲི་བུ་ག་ཕད་དེ་དེར་ཆུད་པ་བས་ཀང༌།  དུད་འགྲྩོ་ལས་

ཚེ་འཕྩོས་ཏེ་མྲི་ཉྲིད་དུ་སྐྱེ་བ་ཆེས་ཐྩོབ་པར་དཀའ་བས་ན་མྲིའྲི་དབང་པྩོ་

གང་གྲིས་རེད་དཀའ་ཞྲིང་རེད་ན་དྩོན་ཆེ་བའྲི་དལ་བའྲི་རེན་ཐྩོབ་པའྲི་

དུས་སུ་དམ་ཆྩོས་སྤད་པ་སྟེ་མཐྩོ་རྲིས་དང་ཐར་པའྲི་རྒྱུ་དགེ་བ་ལ་གྩོམས་

པར་བྱས་ནས་དལ་རེན་ཐྩོབ་པ་དེ་འབས་བུ་མཆྲིས་པ་དྩོན་དང་ལྡན་པར་

མཛོད་ཅེས་པའྩོ།  །

དེ་ལྟར་དལ་བ་ཐྩོབ་པའྲི་དུས་སུ་དགེ་བ་ལ་མ་འབད་པར་ཆུད་ཟྩོས་ན་དེ་

ལས་རྩོངས་ཚབས་ཆེ་བ་གཞན་མེད་དེ།  དཔེར་ན།  སྐྱེས་བུ་གང་ཞྲིག་

གསེར་ལས་བྱས་པའྲི་སྣྩོད་རྲིན་པྩོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྲིས་སྤས་པ་ཡྲིས་བཤང་

གཅྲི་སྩོགས་ངན་སྐྱུགས་འཕག་པར་བགྲིད་པ་སྟེ་གསེར་སྣྩོད་མྲི་གཙང་བས་

བཀང་བར་བྱེད་པ་དེ་ནྲི་འཇྲིག་རེན་ན་བླུན་པའྲི་ཚད་དུ་བྱེད་ལ།  དེ་བས་

ཀང་སྐྱེས་བུ་གང་ཞྲིག་མྲི་རུ་སྐྱེས་ནས་སྲིག་པ་བགྲིད་པ་དེ་དག་ཆེས་ཤེས་

རབ་བླུན་པ་ལགས་ཏེ།  དལ་བའྲི་རེན་ཐྩོབ་ནས་སྲིག་སྤྩོང་དགེ་སྒྲུབ་ལ་མ་
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  བཞྲི་པ། 

འབད་ན་འདྲི་ལས་བསླུས་པ་དང་རྩོངས་པ་གཞན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །

61]  མཐུན་པར་གྱུར་པའྲི་ཡུལ་ན་གནས་པ་དང༌།  །

སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་ནྲི་བརེན་པ་དང༌།  །

བདག་ཉྲིད་ལེགས་སྨྩོན་སྔྩོན་ཡང་བསྩོད་ནམས་བགྲིས།  །

འཁྩོར་ལྩོ་ཆེན་པྩོ་བཞྲི་ནྲི་ཁྩོད་ལ་མངའ།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  ལམ་གྩོང་མའྲི་རྩོགས་པ་སྐྱེ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་ཡུལ་ན་

གནས་པ་དང༌།  སྐྱྩོན་འགྲྲིབ་ཅྲིང་ཡྩོན་ཏན་འཕེལ་བར་འགྱུར་བའྲི་སྐྱེས་

བུ་དམ་པ་ལ་ནྲི་བརེན་པ་དང༌།  བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་ལེགས་པར་སྨྩོན་པ་

བཞྲིན་དུ་སྦྱྩོར་བས་ཀང་སྒྲུབ་ནུས་པ་དང༌།  སྔྩོན་ཡང་བསྩོད་ནམས་རྒྱ་

ཆེན་བགྲིས་པའྲི་མཐུ་དང་ལྡན་པའྲི་ཐེག་པ་མཆྩོག་གྲི་འཁྩོར་ལྩོ་ཆེན་པྩོ་

བཞྲི་ནྲི་མྲི་དབང་ཁྩོད་ལ་མངའ་བས་ལམ་སྒྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་ཚོགས་མ་ཚང་བ་

མེད་པར་མཐའ་དག་ཚང་བའྲི་སབས་འདྲིར་འབད་དགྩོས་སྩོ།  །

བཅུ་གཅྲིག་པ།  འཁྩོར་ལྩོ་བཞྲིའྲི་གདམས་ངག་ནྲི།
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ནང་ཆོས།

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

ཀུན་སྦློར་གསུམ།   མཐློང་ལམ་གི་སང་བྱར་གྱུར་པའི་ཀུན་ཏུ་སྦློར་བ་

གསུམ་འཇིག་ལྟ་ཀུན་བཏགས་ཀིས་ཐར་པ་ལ་སྐྲག་ནས་འགློ་མི་འདློད་པའི་ཀུན་

སྦློར་དང༌།  ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆློག་འཛིན་གིས་ལམ་མ་ཡིན་པ་

ལ་ལམ་དུ་འཛིན་པས་ལམ་ནློར་གི་ཀུན་སྦློར།  ལམ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་བྱས་ནས་ཐར་

པའི་གྲེགས་བྱྲེད་པས་ཐྲེ་ཚོམ་གི་ཀུན་སྦློར་བཅས་གསུམ་མློ།  །

ལམ་བསབ་པ་གསུམ།    ལག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་དང༌།  ལག་པ་ཏིང་

ངྲེ་འཛིན་གི་བསབ་པ།  ལག་པ་ཤྲེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་སྲེ་གསུམ།

དབང་ཕྱུག    ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ལློངས་སྤློད་དང་ཡློན་ཏན་ནུས་པ་སློགས་

ཀི་སྤི་མིང་།

ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར།   ཆུའི་ལྦུ་བའི་དློན།

འདྲུལ།   རུལ་དུ་བཅུག་པའི་དློན།

དྲེངས།   ཕྱིན་པའི་བར་རིང་།

འགྲེས་ཆློས་ཅན།   གྲེས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ།

འཕྱག་པ།   ཐལ་རྡུལ་སློགས་གཙང་མ་བཟློས་པའི་དློན།

འཁློར་ལློ་ཆྲེན་པློ་བཞི།    མཐུན་པར་གྱུར་པའི་ཡུལ་ན་གནས་པ་དང༌།  སྐྲེས་

བུ་དམ་པ་ལ་བརྟྲེན་པ།  སློན་ལམ་བཏབ་པ།  བསློད་ནམས་བསགས་པ་བཅས་

བཞིའློ།  །

གདམས་ངག   མན་ངག་གམ་ཕན་པའི་ངག

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

 ཐར་པའི་གློང་ཁྱྲེར་གི་སློ་འགྲེགས།  ར་བ་དྲན་པ་སྐློང་ཚུལ།  ཚེ་མི་རྟག་ཅིང་

ལུས་ལ་སྙིང་པློ་མྲེད་པས་ཆགས་མི་རིགས་པ།  འཁློར་བ་ལ་ཡིད་འབྱུང་བ།  

འཁློར་ལློ་ཆྲེན་པློ་བཞི།
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[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] ཕུང་པློ་ལག་མ་བཞི་ཡང་སློང་རྟློགས་བགི།  །ཞྲེས་པའི་དློན་ཕིས།

2] མི་ཤྲེས་ལས་དང་སྲེད་ལས་བྱུང་རིག་མཛོད།  །ཅྲེས་པའི་དློན་ཕིས།

3] ཀུན་སྦློར་གསུམ་ངློས་བཟུང་སྲེ་ཐར་པའི་སློ་འགྲེགས་ཡིན་ཚུལ་ཕིས།

4] བསབ་པ་བརྒྱ་ར་ལྔ་བཅུ་ལག་གཅིག་ནི།  །གསུམ་པློ་འདི་ཡི་ནང་དུ་ཡང་དག་

འདུ།  །ཞྲེས་པའི་དློན་ཕིས།

5] འཁློར་ལློ་བཞིའི་གདམས་ངག་ངློས་བཟུང་སྲེ་དྲེའི་དློན་ཕིས།

[ང]  བཤྲེས་སྤིངས་ར་བ་རྣམས་བློར་འཛིན་དགློས།
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ནང་ཆོས།

སློབ་ཚན་གསུམ་པ།

བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  ལྔ་པ། 

62]  དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་བརེན་པ་ཚངས་པར་སྤྩོད།  །

ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས་དེའྲི་ཕྲིར།  །

སྐྱེས་བུ་དམ་པ་བརེན་བགྲི་རྒྱལ་བ་ལ།  །

བརེན་ནས་རབ་ཏུ་མང་པྩོས་ཞྲི་བ་ཐྩོབ།  །  ཅེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  སྙྲིང་ཐག་པ་ནས་ཆྩོས་སྒྲུབ་པའྲི་ཚེ་ཐྩོག་མར་དགེ་བའྲི་བཤེས་

གཉེན་ལ་བརེན་པར་བྱ་སྟེ།  དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་ནྲི་ཚངས་པར་སྤྩོད་

པ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པར་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

ཀྲིས་གསུངས་སྩོ།  །དེ་ལ་ཚངས་པར་སྤྩོད་པ་ནྲི་འདྲིར་ཐར་པའྲི་ལམ་ཡྲིན་

པར་གསུངས་པས་ན་དེའྲི་ཕྲིར་རག་ཏུ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརེན་པར་བགྲི་

སྟེ༑  རྒྱལ་བ་ལ་བརེན་ནས་ཐར་འདྩོད་ཀྲི་སྐྱེ་བྩོ་རབ་ཏུ་མང་པྩོས་ཞྲི་བའམ་

ཐར་པའྲི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པ་ཡྲིན་ནྩོ།  །

བཅུ་གཉྲིས་པ།  བ་མའྲི་རྣལ་འབྱྩོར་གྲི་གདམས་ངག་ནྲི།
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  ལྔ་པ། 

63]  ལྩོག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་དང་དུད་འགྲྩོ་དང༌།  །

ཡྲི་དྭགས་ཉྲིད་དང་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བ་དང༌།  །

རྒྱལ་བའྲི་བཀའ་མེད་པ་དང་མཐའ་འཁྩོབ་ཏུ།  །

ཀ་ཀྩོར་སྐྱེ་དང་གེན་ཞྲིང་ལྐུགས་པ་ཉྲིད།  །

64]  ཚེ་རྲིང་ལྷ་དང་གང་ཡང་རུང་བར་ནྲི།  །

སྐྱེ་བ་ཞེས་བགྲི་མྲི་ཁྩོམ་སྐྱྩོན་བརྒྱད་པྩོ།  །

དེ་དག་དང་བལ་ཁྩོམ་པ་རེད་ནས་ནྲི།  །

སྐྱེ་བ་བཟླྩོག་པའྲི་སླད་དུ་འབད་པར་མཛོད།  །  ཅེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  ཚེ་སྔ་ཕྲི་དང་ལས་འབས་དང་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་མེད་པར་

འཛིན་པའྲི་ལྩོག་པར་ལྟ་བ་དང༌།  དུད་འགྲྩོ་དང་ཡྲི་དྭགས་ཉྲིད་དང་དམྱལ་

བར་སྐྱེ་བ་སྟེ་ངན་སྩོང་གསུམ་དང༌།  སངས་རྒྱས་མྲི་འབྱུང་བའྲི་གནས་སུ་

སྐྱེས་པའྲི་རྒྱལ་བའྲི་བཀའ་མེད་པ་དང༌།  དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་གྲི་སྒ་མྲི་ཐྩོས་

པའྲི་མཐའ་འཁྩོབ་ཏུ་ཀ་ཀྩོར་སྐྱེ་བ་དང༌།  ཡུལ་དབུས་སུ་སྐྱེས་ཀང་ཡྲིད་དང་

ངག་ལ་སྐྱྩོན་ཞུགས་པའྲི་གེན་ཞྲིང་ལྐུགས་པ་ཉྲིད་དང༌།  འདུ་ཤེས་མེད་པར་

སྐྱེས་པ་ཚེ་རྲིང་ལྷ་དང་བརྒྱད་ལས་གང་ཡང་རུང་བར་ནྲི་སྐྱེ་བ་བངས་པ་

ལ་མྲི་ཁྩོམ་པ་ཞེས་བགྲི་སྟེ།  དེ་དག་ལ་ཆྩོས་སྒྲུབ་པའྲི་སབས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

རྩོ༑ ༑དེས་ན་རྒྱལ་པྩོ་ཁྩོད་ཀྲིས་མྲི་ཁྩོམ་པའྲི་སྐྱྩོན་བརྒྱད་པྩོ་དེ་དག་དང་བལ་

བའྲི་ཁྩོམ་པའམ་དལ་བ་རེད་པ་སྟེ་ཐྩོབ་ནས་ནྲི།  ལས་ཉྩོན་གྲིས་འཁྩོར་བར་

སྐྱེ་བ་བཟླྩོག་པའྲི་སླད་དུ་ལམ་སྒྲུབ་པ་ལ་འབད་པར་མཛོད་ཅེས་པའྩོ།  །

བཅུ་གསུམ་པ།  འགལ་རྐེན་མེད་མཐུན་རྐེན་འཛོམས་པའྲི་དུས་སུ་

འབད་རྲིགས་པ་ནྲི།
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དང་པྩོ།  སྤྲིར་འཁྩོར་བའྲི་ཉེས་དམྲིགས་བསྩོམ་པར་གདམས་པ་ནྲི།

65]  དེས་པ་འདྩོད་པས་ཕྩོངས་དང་འཆྲི་བ་དང༌།  །

ན་དང་རྒ་སྩོགས་སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་ཡྲིས།  །

འབྱུང་གནས་འཁྩོར་བ་ལ་ནྲི་སྐྱྩོ་མཛད་ཅྲིང༌།  །

འདྲི་ཡྲི་ཉེས་པ་ཤས་ཀང་གསན་པར་མཛོད།  །  ཅེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  དེས་པ་ཞེས་རྒྱལ་པྩོ་ལ་བྩོས་ནས་འདྩོད་པས་ཕྩོངས་པ་སྟེ་བཙལ་

ཀང་མ་རེད་པ་དང་འཆྲི་བ་དང༌།  ན་བ་དང་རྒ་བ་དང་སྩོགས་ཀྲི་སྒས་

བསྡུས་པ་སྐྱེ་བ་དང་མྲི་སྡུག་པ་དང་ཕད་པ་དང༌།  སྡུག་པ་དང་བལ་

བ་དང༌།  མདྩོར་ན།  ཉེ་བར་ལེན་པའྲི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་སྡུག་བསྔལ་བའྲི་རང་

བཞྲིན་ཡྲིན་པ་སྟེ་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་ལ་སྩོགས་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་

ཡྲི་འབྱུང་གནས་སུ་མཐྩོང་བའྲི་སྩོ་ནས་འཁྩོར་བ་ལ་ནྲི་ཐུགས་ལ་སྐྱྩོ་བ་

བསྩོམས་པར་མཛད་ཅྲིང༌།  འཁྩོར་བ་འདྲི་ཡྲི་ཉེས་པ་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ཤ་

ཡྩོན་དུ་ཕུལ་ནས་ཀང་གསན་པར་མཛོད་ཅེས་པའྩོ།  ། འྩོན་ཀང་འདྲི ་ཡྲི ་

ཉེས་པ་ཤས་ཀང་ཞེས་པ་ལ་ཁ་ཅྲིག་ཆ་ཤས་སམ་ཉུང་ཤས་ཞེས་པའྲི་དྩོན་

ཡྲིན་ཟེར་རྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  ངེས་པ་མེད་པའྲི་ཉེས་པ་ནྲི།

66]  ཕ་ནྲི་བུ་ཉྲིད་མ་ནྲི་ཆུང་མ་ཉྲིད།  །

སྐྱེ་བྩོ་དགྲར་གྱུར་པ་དག་བཤེས་ཉྲིད་དང༌།  །

བཟླྩོག་པ་ཉྲིད་དུ་མཆྲི་བས་དེ་སླད་དུ།  །

བཅུ་བཞྲི་པ།  འཁྩོར་བའྲི་ཉེས་དམྲིགས་སྤྲིར་བསྩོམ་པ་ལ་བདུན།
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  ལྔ་པ། 

འཁྩོར་བ་དག་ན་ངེས་པ་འགའ་མ་མཆྲིས།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  འཁྩོར་བར་འཁྩོར་བའྲི་ཚེ་ཕ་ནྲི་རེས་འགའ་བུ་ཉྲིད་དང་མ་ནྲི་

ཆུང་མ་ཉྲིད་དང༌།  སྐྱེ་བྩོ་དགྲར་གྱུར་པ་དག་ཀང་གཞན་དུ་མཛའ་བཤེས་

ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བ་དང༌།  དེ་ལས་བཟླྩོག་པ་བུ་ཕར་གྱུར་པ་སྩོགས་ཉྲིད་དུ་

འགྱུར་མཆྲི་བས་རྒྱུ་མཚན་དེའྲི་སླད་དུ་འཁྩོར་བ་དག་ན་དགྲ་གཉེན་ལ་

ངེས་པ་འགའ་ཡང་སྟེ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་མཆྲིས་པས།  དགྲ་གཉེན་ལ་རྲིས་

སུ་བཅད་ནས་ཆགས་སང་ནམ་ཡང་སྐྱེ་བར་མྲི་བྱའྩོ།  །

གསུམ་པ།  ངྩོམས་པ་མེད་པའྲི་ཉེས་པ་ནྲི།

67]  རེ་རེས་རྒྱ་མཚོ་བཞྲི་ལས་ལྷག་པ་ཡྲི།  །

འྩོ་མ་འཐུངས་ཏེ་ད་དུང་སྩོ་སྩོ་ཡྲི།  །

སྐྱེ་བྩོའྲི་རེས་སུ་འབང་བའྲི་འཁྩོར་བ་པས།  །

དེ་བས་ཆེས་མང་ཉྲིད་ཅྲིག་བཏུང་འཚལ་ལྩོ།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི་སེམས་ཅན་རེ་རེས་ཀང་རྲི་རབ་ཀྲི་ཕྩོགས་བཞྲིའྲི་རྒྱ་མཚོ་བཞྲི་

ལས་ལྷག་པ་ཡྲི་འྩོ་མ་སེམས་ཅན་གཅྲིག་ཉྲིད་ནས་ཀང་སྔར་འཐུངས་པས་

ཁབ་སྟེ་ད་དུང་འཐུང་དགྩོས་མྲི་དགྩོས་ནྲི་སྩོ་སྩོ་ཡྲི་སྐྱེ་བྩོ་དགེ་སྲིག་གྲི་བང་

དྩོར་ལ་རྩོངས་པ་འདྲི་དག་གྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ལམ་བསྩོམ་པ་ལ་མ་

འབད་ན་དེ་འདྲ་བའྲི་འཁྩོར་བ་པས་སྔར་གྲི་དེ་བས་ཆེས་མང་བའྲི་འྩོ་མ་

ཉྲིད་ཅྲིག་བཏུང་འཚལ་ལྩོ་སྟེ་ད་དུང་ཡང་ཐར་པའྲི་ལམ་ལ་མ་བསླབས་ན་

ཇྲི་ཙམ་འཐུང་བར་འགྱུར་བ་སེམས་པའྩོ།  །

བཞྲི་པ།  གྲངས་མེད་པར་འཆྲི་བའྲི་ཉེས་པ་ནྲི།
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ནང་ཆོས།

རེ་རེས་བདག་ཉྲིད་རུས་པའྲི་ཕུང་པྩོ་ནྲི།  །

ལྷུན་པྩོ་མཉམ་པ་སྙེད་ཅྲིག་འདས་གྱུར་ཏེ།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  སེམས་ཅན་རེ་རེས་ཀང་ཐྩོག་མ་མེད་པ་ནས་སྐྱེ་བ་བངས་པའྲི་

བདག་ཉྲིད་ཀྲི་རུས་པའྲི་ཕུང་པྩོ་ནྲི།  རྲི་རབ་ལྷུན་པྩོ་དང་མཉམ་པའམ་དེ་

བས་ཀང་ལྷག་པ་སྙེད་ཅྲིག་འདས་གྱུར་ཏེ།  ད་དུང་ལམ་ལ་མ་འབད་ན་སྔར་

བས་ཀང་ཆེས་མང་བའྲི་རུས་པ་འདྩོར་དགྩོས་པའྩོ།  །

ལྔ་པ།  གྲངས་མེད་པར་སྐྱེ་བའྲི་ཉེས་པ་ནྲི།

68]  མ་ཡྲི་ཐུག་མཐའ་རྒྱ་ཤུག་ཚི་གུ་ཙམ།  །

རྲིལ་བུར་བགྲངས་ཀང་ས་ཡྲིས་ལང་མྲི་འགྱུར།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  འཁྩོར་བའྲི་སེམས་ཅན་གྲིས་སྔར་བདག་གྲི་མའམ།  མའྲི་ཡང་

མར་གྱུར་པ་ལྟ་བུའྲི་གྲངས་ཀྲིས་ཐུག་པའྲི་མཐའ་ས་ཆེན་པྩོ་འདྲི་རྒྱ་ཤུག་

གྲི་ཚི་གུ་ཙམ་གྲི་རྲིལ་བུར་བཅད་ཅྲིང་བགྲངས་ཀང་ས་ཡྲིས་ལང་བར་མྲི་

འགྱུར་བར་མྱུར་དུ་འཛད་ཀྲིས།  མའྲི་གྲངས་ནྲི་ཟད་པར་མྲི་འགྱུར་རྩོ།  །

དྩོན་དེ་ནྲི་མདྩོ་ལས།  དགེ་སླྩོང་དག་དཔེར་ན།  སྐྱེས་བུ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་ས་

ཆེན་པྩོ་འདྲི་ལས་རྒྱ་ཤུག་གྲི་ཚི་གུ་ཙམ་གྲི་རྲིལ་བུ་ཐྩོགས་ཏེ།  འདྲི་ནྲི་བདག་

གྲི་མའྩོ།  །འདྲི་ནྲི་བདག་གྲི་མ་དེའྲི་མའྩོ་ཞེས་འདྩོར་བར་བྱེད་ན།  དགེ་སླྩོང་

དག་ས་ཆེན་པྩོའྲི་འཇྲིམ་པ་ནྲི་ཆེས་སྔར་ཟད་པར་འགྱུར་གྲི།  མྲི་རྣམས་ཀྲི་

མའྲི་རྒྱུད་ནྲི་དེ་ལྟར་མ་ཡྲིན་པར་ང་སྨྲའྩོ།  །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ།  །

དྲུག་པ།  རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཐྩོ་དམན་དང་དར་རྒུད་དུ་འགྱུར་བ་ལ་

ལྔ༑  j ཡང་ཡང་མཐྩོ་དམན་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཉེས་པ།  k འདྩོད་པའྲི་བདེ་
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  ལྔ་པ། 

བ་ལ་ཡྲིད་བརན་མེད་པར་སྟྩོན་པ།  l གནས་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་བ་ལ་

ཡྲིད་བརན་མེད་པར་སྟྩོན་པ།  m སྐྱེད་མྩོས་ཚལ་དུ་རྩོལ་བའྲི་བདེ་བ་ལ་

ཡྲིད་འབྱུང་བར་བྱ་བ།  n ཁམས་གྩོང་གྲི་བདེ་བ་ལ་ཡང་ཡྲིད་བརན་མེད་

པར་སྟྩོན་པའྩོ།  །

དང་པྩོ།  ཡང་ཡང་མཐྩོ་དམན་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཉེས་པ་ནྲི།

69]  བརྒྱ་བྱྲིན་འཇྲིག་རེན་མཆྩོད་འྩོས་གྱུར་ནས་ནྲི།  །

ལས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཕྲིར་ཡང་ས་སྟེང་ལྷུང༌།  །

འཁྩོར་ལྩོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་ནས་ཀང༌།  །

འཁྩོར་བ་དག་ཏུ་ཡང་བན་ཉྲིད་དུ་འགྱུར།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  ལྷ་རྣམས་ཀྲི་དབང་པྩོ་བརྒྱ་བྱྲིན་དུ་སྐྱེས་ཏེ་འཇྲིག་རེན་གྲིས་

མཆྩོད་ཅྲིང་བཀུར་བའྲི་འྩོས་སུ་གྱུར་ནས་ཀང་ཡང་ནྲི་ལན་གྲངས་གཞན་

ལ་མྱྩོང་འགྱུར་གྲི་ལས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཕྲིར་ཡང་སྟེ་སླར་ཡང་ས་སྟེང་དུ་མྲི་

ཕལ་པའམ་ངན་སྩོང་དུ་ཡང་ལྷུང་ལ།  འཁྩོར་ལྩོས་བསྒྱུར་བའྲི་རྒྱལ་པྩོ་རྲིན་

ཆེན་སྣ་བདུན་དང་ལྡན་ཞྲིང་གྲིང་བཞྲི་ལ་དབང་བྱེད་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་ནས་

ཀང༌།  འཁྩོར་བ་ན་འཁྩོར་བའྲི་གནས་སབས་དག་ཏུ་ལས་ཀྲི་དབང་གྲིས་

མྲིའྲི་ཐ་མ་ཡང་བན་ཉྲིད་དམ།  ངན་སྩོང་དུ་ཡང་ལྷུང་བར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་

པའྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  འདྩོད་པའྲི་བདེ་བ་ལ་ཡྲིད་བརན་མེད་པར་སྟྩོན་པ་ནྲི།

70]  མཐྩོ་རྲིས་བུ་མྩོའྲི་ནུ་མ་སེད་པ་ལ།  །

རེག་པའྲི་བདེ་བ་ཡུན་རྲིང་མྱྩོང་ནས་སླར།  །
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དམྱལ་བར་འཐག་གཅྩོད་དབད་པའྲི་འཁྲུལ་འཁྩོར་གྲི།  །

རེག་པ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་བཟད་བསྟེན་འཚལ་ལྩོ།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  ལྷར་སྐྱེས་ཏེ་མཐྩོ་རྲིས་ཀྲི་བུ་མྩོའྲི་ནུ་མ་དང་སེད་པ་ལ་རེག་པའྲི་

འདྩོད་པའྲི་བདེ་བ་ཡུན་རྲིང་མྱྩོང་ནས་སླར་ཡང་ལས་ཀྲི་དབང་གྲིས་

དམྱལ་བར་སྐྱེས་པ་ན་བསྡུས་འཇྩོམས་སུ་ལྕགས་ཀྲི་རྲི་ཆེན་པྩོའྲི་བར་དུ་

ལུས་ཕེ་མར་འཐག་པ་དང༌།  ཐྲིག་ནག་ཏུ་མཚོན་གྲིས་གཅྩོད་པ་དང༌།  

གནས་གཞན་དུ་མཆུ་སེར་ཅན་གྲི་བྱ་ཁྭ་ཏས་མགྩོའམ་ཕག་པ་ལ་བསད་

ནས་མཆུ་དང་སེར་མྩོས་མྲིག་དབང་ལ་སྩོགས་པ་འདྲུ་བའྲི་འཁྲུལ་འཁྩོར་

གྲི་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་བཟད་པ་བསྟེན་འཚལ་

ལྩོ་སྟེ་མྱྩོང་དགྩོས་སྩོ་ཞེས་པའྩོ།  །

གསུམ་པ།  གནས་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་བ་ལ་ཡྲིད་བརན་མེད་པར་སྟྩོན་པ་ནྲི།

71]  རྐང་པའྲི་རེག་པས་ནེམས་པར་བདེ་བཟྩོད་པ།  །

ལྷུན་པྩོའྲི་སྤྩོ་ལ་ཡུན་རྲིང་གནས་ནས་ནྲི།  །

སླར་ཡང་མེ་མུར་རྩོ་མྱགས་རྒྱུ་བ་ཡྲི།  །

སྡུག་བསྔལ་མྲི་བཟད་འཕྩོག་སྙམ་བགྲིད་འཚལ་ལྩོ།  །

ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  མཐྩོ་རྲིས་ཀྲི་གནས་རྲིན་པྩོ་ཆེའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ས་གཞྲི་ལ་རྐང་

པའྲི་རེག་པས་མནན་ན་ནེམས་བྱེད་པ་དང་བཏེག་ན་འཕར་བྱེད་པའྲི་

བདེ་བ་བཟྩོད་དུ་རུང་བ་དང་ལྡན་པའྲི་རྲིན་པྩོ་ཆེ་སྣ་བཞྲི་ལས་གྲུབ་པའྲི་

རྲི་རབ་ལྷུན་པྩོའྲི་སྤྩོ་ལ་ཡུན་རྲིང་པྩོའྲི་བར་དུ་གནས་ནས་ནྲི།  སླར་ཡང་

དམྱལ་བའྲི་གནས་སུ་མེ་མུར་པུས་མྩོ་ནུབ་ཙམ་དུ་ཤ་པགས་བསེགས་པ་
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དང༌།  རྩོ་མྱགས་རྒྱུ་བ་ཡྲིས་ཏེ་ཕྲི་སའྲི་འདམ་གྲི་ནང་དུ་བྱྲིངས་ནས་འབུ་

མཆུ་རྣྩོན་གྲིས་རུས་པ་དང་རྐང་ལ་ཐུག་པའྲི་བར་དུ་འདྲུ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་

མྲི་བཟད་པ་འཕྩོག་པ་སྟེ་མྱྩོང་དགྩོས་སྩོ་སྙམ་དུ་ཐུགས་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་

བགྲིད་འཚལ་ལྩོ་ཞེས་པའྩོ།  །

བཞྲི་པ།  སྐྱེད་མྩོས་ཚལ་དུ་རྩོལ་བའྲི་བདེ་བ་ལ་ཡྲིད་འབྱུང་བར་བྱ་བ་ནྲི།

72]  མཐྩོ་རྲིས་བུ་མྩོས་འབྩོངས་ཤྲིང་དགའ་བ་དང༌།  །

རྣམ་པར་མཛེས་ཚལ་སྩོན་པར་རེས་ནས་སླར།  །

འདབ་མ་རལ་གྲྲི་འདྲ་ཚལ་གནས་རྣམས་ཀྲིས།  །

རྐང་ལག་རྣ་བ་སྣ་གཅྩོད་འཐྩོབ་པར་འགྱུར།  །

73]  དལ་གྲིས་འབབ་པར་ལྷ་ཡྲི་བུ་མྩོ་ནྲི།  །

གདྩོང་མཛེས་གསེར་གྲི་པདྨར་ལྡན་ཞུགས་ནས།  །

སླར་ཡང་དམྱལ་བར་ཆུ་བྩོ་རབས་མེད་པ།  །

ཚྭ་རྒྩོ་བཟྩོད་གགས་ཆུ་ཚན་འཇུག་འཚལ་ལྩོ།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  མཐྩོ་རྲིས་ལྷའྲི་བུ་མྩོས་འབྩོངས་ཤྲིང་སྟེ་ཉེ་བར་བསྟེན་ཅྲིང་དགའ་

བ་དང༌།  རྣམ་པར་མཛེས་པའྲི་ཚལ་དུ་སྩོན་ཏེ་འདྩོད་པའྲི་དགའ་བ་ལ་

ཡུན་རྲིང་རེས་ནས་སླར་ཡང་དམྱལ་བར་འདབ་མ་རལ་གྲྲི་འདྲ་བའྲི་ཚལ་

གྲི་གསེབ་ཏུ་ཕྲིན་ཏེ།  དེ་ལ་གནས་པའྲི་ལྩོ་མ་མཚོན་རྣྩོན་པྩོ་སྣ་ཚོགས་

པ་རླུང་གྲིས་བསྐྱྩོད་དེ་ལྷུངས་པ་རྣམས་ཀྲིས་རྐང་ལག་དང་རྣ་བ་དང་སྣ་

དབང་གཅྩོད་པ་ལ་སྩོགས་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཐྩོབ་པ་སྟེ་

མྱྩོང་བར་འགྱུར་བ་དང༌།  ལྷའྲི་ཆུ་བྩོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་དལ་

གྲིས་འབབ་པའྲི་ནང་དུ་ལྷ་ཡྲི་བུ་མྩོ་ནྲི་གདྩོང་མཛེས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་
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ཅྲིག་གསེར་གྲི་པདྨ་དང་ལྡན་པའྲི་ཁྲུས་ཀྲི་རྲིང་བུར་ཞུགས་པའྲི་བདེ་བ་

ལ་ཡུན་རྲིང་སྤད་ནས།  སླར་ཡང་དམྱལ་བའྲི་ཆུ་བྩོ་རབས་མེད་པ་འགྱུར་

བྱེད་ཀྲི་ཆུ་བྩོ་ལྟ་བུའྲི་ཚྭ་རྒྩོ་ཅན་གྲི་ཆུ་ཚན་བཟྩོད་གགས་ཏེ་བཟྩོད་པར་མྲི་

ནུས་པའྲི་རེག་པ་དང་ལྡན་པར་འཇུག་འཚལ་ཞེས་པའྩོ།  །

ལྔ་པ།  ཁམས་གྩོང་གྲི་བདེ་བ་ལ་ཡང་ཡྲིད་བརན་མེད་པར་སྟྩོན་པ་ནྲི།

74]  ལྷ་ཡུལ་འདྩོད་བདེ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེན་པྩོ་དང༌།  །

ཚངས་ཉྲིད་ཆགས་བལ་བདེ་བ་ཐྩོབ་ནས་སླར།  །

མནར་མེད་མེ་ཡྲི་བུད་ཤྲིང་གྱུར་པ་ཡྲི།  །

སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པ་བསྟེན་འཚལ་ལྩོ།  །

75]  ཉྲི་མ་ཟླ་བ་ཉྲིད་ཐྩོབ་རང་ལུས་ཀྲི།  །

འྩོད་ཀྲིས་འཇྲིག་རེན་མཐའ་དག་སྣང་བྱས་ཏེ།  །

སླར་ཡང་མུན་ནག་སྨག་ཏུ་ཕྲིན་གྱུར་ནས།  །

རང་གྲི་ལག་པ་བརྐངས་པའང་མྲི་མཐྩོང་འགྱུར།  །ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  ལྷ་ཡུལ་འཐབ་བལ་ཡན་ཆད་ཀྲི་འདྩོད་ལྷའྲི་འདྩོད་པའྲི་བདེ་བ་

ཤྲིན་ཏུ་ཆེན་པྩོ་དང༌།  ཚངས་པ་ཉྲིད་འྩོག་ས་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བའྲི་

བདེ་བ་ཐྩོབ་ནས་སླར་ཡང་མྲི་དགེ་བའྲི་ལས་ཀྲི་དབང་གྲིས་མནར་མེད་

མེ་ཡྲི་བུད་ཤྲིང་དུ་གྱུར་ཏེ།  ལུས་ལ་མེ་ཆེན་པྩོ་འབར་ནས་བསེགས་པ་ཡྲི་

སྡུག་བསྔལ་བཟྩོད་པར་དཀའ་བ་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པ་བསྟེན་འཚལ་ལྩོ་ཞེས་

པ་དང༌།  ཡང་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བའྲི་གྩོ་འཕང་ཉྲིད་ཐྩོབ་ནས་རང་ལུས་ཀྲི་འྩོད་

ཅེས་པ་ནྲི་རེན་དང་བརེན་པ་མ་ཕེ་བར་འཇྲིག་རེན་ན་གྲགས་པ་ལྟར་

བཤད་པ་སྟེ།  ཕེ་ན་ལྷའྲི་བུ་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བའྲི་གཞལ་མེད་ཁང་གྲི་འྩོད་
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  ལྔ་པ། 

ཀྲིས་འཇྲིག་རེན་མཐའ་དག་སྣང་བར་བྱས་ཏེ་སླར་ཡང་མུན་ནག་སྨག་ཏུ་

ཕྲིན་གྱུར་ནས་ཏེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྩོའྲི་ཆུ་མཚམས་མན་ཆད་ཀྲི་མུན་པ་ཤྲིན་

ཏུ་ནག་པྩོར་དུད་འགྲྩོར་སྐྱེས་ནས་རང་གྲི་ལག་པ་བརྐངས་པའང་མཐྩོང་

བར་མྲི་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་པའྩོ།  །

བདུན་པ།  གྲྩོགས་མེད་གཅྲིག་པུར་འགྲྩོ་སྩོད་དགྩོས་པ་བསམ་པ་ནྲི།

76]  དེ་ལྟར་ནྩོངས་པར་འགྱུར་འཚལ་བསྩོད་ནམས་ནྲི།  །

རྣམ་གསུམ་མར་མེའྲི་སྣང་བ་རབ་བཞེས་ཤྲིག  །

གཅྲིག་པུ་ཉྲི་མ་ཟླ་བས་མྲི་བརྲི་བའྲི།  །

མུན་ནག་མཐའ་ཡས་ནང་དུ་འཇུག་འཚལ་ལྩོ།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  གྩོང་དུ་བསྟན་པ་དེ་ལྟར་ནྩོངས་པར་འགྱུར་འཚལ་བ་སྟེ་འཆྲི་

དགྩོས་པར་མཁེན་པར་མཛོད་ལ་བསྩོད་ནམས་ནྲི།  སྩོ་གསུམ་གྲི་དགེ་

བ་རྣམ་པ་གསུམ་གྲི་མར་མེའྲི་སྣང་བ་ཐུགས་ཉམས་སུ་རབ་ཏུ་བཞེས་ཤྲིག  

དེ་ལྟར་མ་བཞེས་ན་གྲྩོགས་མེད་པར་རང་ཉྲིད་གཅྲིག་པུ་མུན་པ་གཞན་

ཉྲི་ཟླའྲི་འྩོད་ཀྲིས་སེལ་ཡང་འདྲིར་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བས་མྲི་བརྲི་བའམ་ཟྲིལ་

གྲིས་མྲི་ནྩོན་པའྲི་མ་རྲིག་པའྲི་མུན་ནག་མཐའ་ཡས་པ་ཅན་གྲི་ངན་སྩོང་

མུ་མཐའ་མེད་པའྲི་ནང་དུ་འཇུག་པར་འཚལ་ལྩོ་ཞེས་པའྩོ།  །

j དམྱལ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ།  k དུད་འགྲྩོའྲི་སྡུག་བསྔལ།  l ཡྲི་དྭགས་

ཀྲི་སྡུག་བསྔལ།

བཅྩོ་ལྔ་པ།  འཁྩོར་བའྲི་ཉེས་དམྲིགས་སྩོ་སྩོར་བསྩོམ་པ་ལ་གསུམ།
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ནང་ཆོས།

དང་པྩོ།  དམྱལ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ལ་དྲུག

j སྤྲིར་བསྟན་པ།

k སྩོ་སྩོའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཁད་པར་འགའ་ཞྲིག་བསྟན་པ།

l དེ་ལ་སྐྲག་པ་བསྐྱེད་པ།

m སྡུག་བསྔལ་ཆེ་ཆུང་གྲི་ཚད།

n ཡུན་ཇྲི་ཙམ་མྱྩོང་བ།

o དེའྲི་རྒྱུ་སྤྩོང་དགྩོས་པའྩོ།  །

དང་པྩོ།  སྤྲིར་བསྟན་པ་ནྲི།

77]  སེམས་ཅན་ཉེས་པ་སྤད་པ་སྤྩོད་རྣམས་ལ།  །

ཡང་སྩོས་ཐྲིག་ནག་རབ་ཏུ་ཚ་བ་དང༌།  །

བསྡུས་འཇྩོམས་ངུ་འབྩོད་མནར་མེད་ལ་སྩོགས་པའྲི།  །

དམྱལ་བ་རྣམས་སུ་རག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་འགྱུར།  །ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  སེམས་ཅན་ཉེས་པ་སྤད་པ་སྤྩོད་པ་སྟེ་སྩོ་གསུམ་གྲི་སྲིག་པ་མྲི་

དགེ་བ་སྣ་ཚོགས་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཕྲི་མ་ལ་ཡང་སྩོས་དང་ཐྲིག་ནག་

ངན་འགྲྩོ་གསུམ།

ཡྲི་དྭགས།

དམྱལ་བ།

དུད་འགྲྩོ།
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  ལྔ་པ། 

དང་ཡྩོངས་གྲགས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་བྱས་ན་བསྡུས་འཇྩོམས་དང་།  ངུ་

འབྩོད་དང་།  ངུ་འབྩོད་ཆེན་པྩོ་དང༌།  ཚ་བ་དང་།  རབ་ཏུ་ཚ་བ་དང་  

མནར་མེད་པ་དང༌།  སྩོགས་སྒས་བསྡུས་པ་ཉེ་འཁྩོར་བ་དང༌།  ཉེ་ཚེ་བ་

དང༌།  གྲང་བའྲི་དམྱལ་བ་རྣམས་སུ་རག་ཏུ་སྟེ་རྒྱུན་རྲིང་ལ་ཤུགས་དྲག་

པའྲི་སྡུག་བསྔལ་དཔག་མེད་མྱྩོང་བར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་པའྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  དམྱལ་བ་སྩོ་སྩོའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཁད་པར་འགའ་ཞྲིག་བསྟན་

པ་ལ་བཞྲི།  j བསྡུས་འཇྩོམས་དང་ཐྲིག་ནག་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཁད་

པར།  k རབ་ཚ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཁད་པར།  l ཉེ་འཁྩོར་བའྲི་སྡུག་

བསྔལ་གྲི་ཁད་པར།  m ཚ་བ་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཁད་པར་འགའ་ཞྲིག་

བསྟན་པའྩོ།  །

དང་པྩོ།  བསྡུས་འཇྩོམས་དང་ཐྲིག་ནག་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཁད་པར་ནྲི།

78]  ཁ་ཅྲིག་ཏྲིལ་བཞྲིན་འཚིར་ཏེ་དེ་བཞྲིན་གཞན།  །

ཕེ་མ་ཞྲིབ་མྩོ་བཞྲིན་དུ་ཕེ་མར་རླྩོག  །

ཁ་ཅྲིག་སྩོག་ལེས་དྲ་སྟེ་དེ་བཞྲིན་གཞན།  །

སྟ་རེ་མྲི་བཟད་སྩོ་རྣྩོན་རྣམས་ཀྲིས་གཤེག  །  ཅེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  བསྡུས་འཇྩོམས་ན་སེམས་ཅན་ཁ་ཅྲིག་རྲི་རའྲི་གདྩོང་པ་ལྟ་བུ་

གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་ཏྲིལ་མར་འཚིར་བ་བཞྲིན་བཙིར་བས་སྩོ་ཐམས་ཅད་

ནས་ཁག་གྲི་རྒྱུན་འབབ་པ་དང༌།  དེ་བཞྲིན་དུ་དེ་ན་སེམས་ཅན་གཞན་

ནྲི་ལྕགས་ཀྲི་ཕ་བྩོང་ཆེན་པྩོས་བརྡུངས་ནས་ཕེ་མ་ཞྲིབ་མྩོ་བཞྲིན་དུ་ཕེ་

མར་རླྩོག་གྩོ  །ཐྲིག་ནག་ན་སེམས་ཅན་ཁ་ཅྲིག་སྩོག་ལེ་མེ་འབར་བས་དྲ་
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ནང་ཆོས།

བ་སྟེ་གཅྩོད་པ་དང༌།  དེ་བཞྲིན་དུ་དེ་ན་སེམས་ཅན་གཞན་དག་ནྲི་སྟ་རེ་

མྲི་བཟད་པ་སྩོ་རྣྩོན་པྩོ་མེ་འབར་བ་རྣམས་ཀྲིས་གཤེག་པར་བྱེད་དྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  རབ་ཚ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཁད་པར་འགའ་ཞྲིག་ནྲི།

79]  དེ་བཞྲིན་གཞན་དག་ཁྩོ་ཆུ་བཞུས་པ་ཡྲི།  །

ཁུ་བ་འབར་བ་འཁྲིགས་པ་ལྡུད་པར་བགྲིད།  །

ཁ་ཅྲིག་ལྕགས་ཀྲི་གསལ་ཤྲིང་མེ་འབར་བ།  །

ཚེར་མ་ཅན་ལ་ཀུན་ཏུ་བརྒྱུད་པར་བགྲིད།  །  ཅེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  སྔ་མ་དེ་བཞྲིན་དུ་རབ་ཏུ་ཚ་བ་ན་སེམས་ཅན་གཞན་དག་གྲི་ཁ་

དམྱལ་བསྲུང་རྣམས་ཀྲིས་ལྕགས་ཀྲི་སམ་པ་འབར་བས་ཕེ་ནས་ཁྩོ་ཆུ་བཞུས་

པ་སྟེ།  བསྩོལ་བའྲི་ཁུ་བ་མེ་སྟག་འབར་བའྲི་ཕེང་བ་འཁྲིགས་པ་ལྡུད་པར་

བགྲིད་པ་སྟེ་བླུགས་ནས་ཁྩོང་པའྲི་ནང་ཐམས་ཅད་ཚིག་ནས་རྩོ་སྨད་ནས་

འབྱུང་བ་དང༌།  སེམས་ཅན་ཁ་ཅྲིག་ལྕགས་ཀྲི་གསལ་ཤྲིང་མེ་རབ་ཏུ་འབར་

བ་ཚེར་མ་ཅན་ལ་ཀུན་ཏུ་བརྒྱུད་པར་བགྲིད་དྩོ།  །

གསུམ་པ།  ཉེ་འཁྩོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཁད་པར་འགའ་ཞྲིག་ནྲི།

80]  ཁ་ཅྲིག་ལྕགས་ཀྲི་མཆེ་བ་ལྡན་པའྲི་ཁྲི།  །

གཏུམ་པྩོས་དབད་ཅྲིང་ལག་པ་གནམ་དུ་བསྒེང༌།  །

དབང་མེད་གཞན་དག་ལྕགས་མཆུ་རྣྩོན་པྩོ་དང༌།  །

སེན་མྩོ་མྲི་བཟད་ལྡན་པའྲི་ཁ་རྣམས་འཐྩོག  །

81]  ཁ་ཅྲིག་སྲིན་བུ་སྦུར་པ་སྣ་ཚོགས་དང༌།  །

ཤ་སྦྲང་སྦྲང་མ་ནག་པྩོ་ཁྲི་ཕག་དག  །
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རེག་ན་མྲི་བཟད་ར་སྩོལ་ཆེར་འབྱྲིན་པས།  །

ཟ་བར་བགྲིད་ཅྲིང་འདྲེ་ལྡྩོག་སྨྲེ་སྔགས་འདྩོན།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  སེམས་ཅན་ཁ་ཅྲིག་ལྩོ་མ་རལ་གྲྲི་ལྟ་བུའྲི་ཚལ་ན་ལྕགས་ཀྲི་མཆེ་

བ་ལྡན་པའྲི་ཁྲི་གཏུམ་པྩོས་ལུས་དབད་ཅྲིང་རྒྱབ་ཤུལ་ནས་འཐྩོག་ཅྲིང་

ཟྩོས་པས་ལག་པ་གནམ་དུ་བསྒེངས་ནས་འྩོ་དྩོད་འབྩོད་དྩོ།  །རང་དབང་

མེད་པ་གཞན་དག་ནྲི་ལྕགས་ཀྲི་ཤྲིང་ཤ་མ་ལྲིའྲི་རེ་མྩོར་འཛེགས་པ་ན་

ལྕགས་ཀྲི་མཆུ་རྣྩོན་པྩོ་དང༌།  མྲི་བཟད་པ་ནྲི་དྲག་པྩོའྲི་བར་རྲིང་ཡྲིན་པས་

ལྕགས་ཀྲི་སེན་མྩོ་དྲག་པྩོ་རྣྩོན་པྩོ་དང་ལྡན་པའྲི་ཁྭ་ཏའྲི་ཚོགས་རྣམས་ཕག་

པའམ་མགྩོ་ལ་བསད་ནས་མྲིག་འབས་འཐྩོག་ཅྲིང་ཟའྩོ།  །

སེམས་ཅན་ཁ་ཅྲིག་ནྲི་ལུས་ཀྲི་སྲིན་བུ་དང་ཕྲི་རྩོལ་སྦུར་པ་སྣ་ཚོགས་

པ་དང༌།  ཤ་སྦྲང་དང་སྦྲང་མ་ནག་པྩོ་ཁྲི་ཕག་དག་གྲིས་རེག་པ་ན་སྡུག་

བསྔལ་མྲི་བཟད་པ་འབྱུང་ཞྲིང་ར་སྩོལ་ཆེར་འབྱྲིན་པ་མང་པྩོས་ཟ་བར་

བགྲིད་ཅྲིང་སྟེ་ཟྩོས་པས་ལུས་མྲི་བརན་པར་འདྲེ་ལྡྩོག་ཅྲིང་ངག་གྲི་སྨྲེ་

སྔགས་སྣ་ཚོགས་འདྩོན་པར་བྱེད་དྩོ།  །

བཞྲི་པ།  ཚ་བ་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཁད་པར་འགའ་ཞྲིག་ནྲི།

82]  ཁ་ཅྲིག་མདག་མ་འབར་བའྲི་ཚོགས་སུ་ནྲི།  །

རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་རབ་བསེགས་ཁ་ཡང་བགྲད།  །

ཁ་ཅྲིག་ལྕགས་ལས་བྱས་པའྲི་ཟངས་ཆེན་དུ།  །

སྤྲིའུ་ཚུགས་འབས་ཀྲི་ཅུང་པེང་བཞྲིན་དུ་འཚེད།  །ཅེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  སེམས་ཅན་ཁ་ཅྲིག་ནྲི་ཚ་བ་ན་དམྱལ་སྲུང་རྣམས་ཀྲིས་མདག་
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ནང་ཆོས།

མ་འབར་བའྲི་ཚོགས་སུ་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་རབ་ཏུ་བསེགས་པས་ཁ་ཡང་

བགྲད་དགྩོས་པ་དང༌།  སེམས་ཅན་ཁ་ཅྲིག་ལྕགས་ལས་བྱས་པའྲི་ཟངས་

སྣྩོད་ཆེན་པྩོར་བ་ཚྭ་སྩོགས་ཤ་རུས་འབྱེད་པའྲི་རས་སྣ་ཚོགས་བཏབ་པས་

འགྱུར་བྱེད་ཀྲི་ཆུ་བསྩོལ་བས་གང་བ་དེའྲི་ནང་དུ་འཚེད་པས་གནས་

གཅྲིག་ཏུ་མྲི་སྩོད་པར་སྟེང་འྩོག་ཏུ་འགྲྩོ་བ་ནྲི།  དཔེར་ན།  ཆུ་འཁྩོལ་

བཞྲིན་པས་གང་བའྲི་ཟངས་ཀྲི་ནང་དུ་འབས་ཅུང་པེང་སྟེ་འབས་ཕེ་ལས་

སྦྲུས་པའྲི་གྩོང་པྩོ་བླུག་པ་སྟེང་འྩོག་གཉྲིས་སུ་རེས་མྩོས་ཀྲི་ཚུལ་དུ་འགྲྩོ་བ་

བཞྲིན་ནྩོ།  །

གསུམ་པ།  དེ་ལ་སྐྲག་པ་བསྐྱེད་པ་ནྲི།

83]  སྲིག་ཅན་དབུགས་འབྱུང་འགག་པ་ཙམ་ཞྲིག་གྲི  །

དུས་ཀྲི་བར་དུ་ཆྩོད་རྣམས་དམྱལ་བ་ཡྲི།  །

སྡུག་བསྔལ་གཞལ་ཡང་ཐྩོས་ནས་རྣམ་སྟྩོང་དུ།  །

མྲི་འཇྲིགས་གང་ལགས་རྩོ་རེའྲི་རང་གཞྲིན་ནྩོ།  །

84]  དམྱལ་བ་བྲིས་པ་མཐྩོང་དང་ཐྩོས་པ་དང༌།  །

དྲན་དང་བཀགས་དང་གཟུགས་སུ་བགྲིས་རྣམས་ཀང༌།  །

འཇྲིགས་པ་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་ན་མྲི་བཟད་པའྲི།  །

རྣམ་སྨྲིན་ཉམས་སུ་མྱྩོང་ན་སྨྩོས་ཅྲི་འཚལ།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  དམྱལ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་མྱྩོང་ངེས་ཀྲི་ལས་བསགས་པའྲི་སྲིག་པ་

ཅན་རྣམས་དབུགས་འབྱུང་འཇུག་འགག་པ་སྟེ་རྒྱུ་བ་ཆད་པ་ཙམ་ཞྲིག་གྲི་

དུས་ཀྲི་བར་དུ་ཆྩོད་པ་ཙམ་ལས་གཞན་དུ་དམྱལ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་མྱྩོང་བ་

ལ་ཐག་རྲིང་པྩོ་མེད་པས་གང་ཟག་དེ་རྣམས་ཀྲིས་དམྱལ་བ་ཡྲི་སྡུག་བསྔལ་
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གཞལ་ཡས་ཏེ་གཞལ་དུ་མེད་པ་འདྲི་རྣམས་ཐྩོས་ནས་རྣམ་པ་སྟྩོང་དུ་མྲི་

འཇྲིགས་པ་གང་ལགས་པ་དེའྲི་སྙྲིང་ནྲི་ངེས་པར་རྩོ་རེ་རང་བཞྲིན་ནྩོ།  །དེས་

ན་ཤྲིན་ཏུ་འཇྲིགས་དགྩོས་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་འདྲི་ལྟར།  དམྱལ་བའྲི་གཟུགས་

རྲི་མྩོར་བྲིས་པ་མཐྩོང་བ་དང་ཡྩོད་ཚུལ་གཞན་གྲིས་བཤད་པ་ཐྩོས་པ་དང༌།  

དེའྲི་དྩོན་སྤྲི་ཡྲིད་ལ་དྲན་པ་དང༌།  དེ་སྟྩོན་པའྲི་གེགས་བམ་བཀགས་པ་དང་

འབག་དང་ཆས་གྩོས་སྩོགས་ཀྲིས་དེའྲི་གཟུགས་སུ་བགྲིས་པ་རྣམས་མཐྩོང་

བས་ཀང་འཇྲིགས་པ་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་ན་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་བཟད་པའྲི་ལས་ཀྲི་

རྣམ་པར་སྨྲིན་པ་དམྱལ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་དངྩོས་སུ་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བ་རྣམས་

ལྟ་སྨྩོས་ཀང་ཅྲི་འཚལ་ཞེས་པའྩོ།  །
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ནང་ཆོས།

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

ཚངས་པར་སྤློད།   ཚུལ་ཁིམས་གཙང་མ་ལ་གནས་པའི་སྤློད་པ་ལ་ཟྲེར།

མི་ཁློམ་པའི་སྐློན་བརྒྱད།   སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དང༌།  དུད་འགློ།  ཡི་

དྭགས།  ལ་ཚེ་རིང་པློ།  ཡུལ་མཐའ་འཁློབ་ཏུ་སྐྲེས་པ།  དབང་པློ་མ་ཚང་བ།  ལློག་

པར་ལྟ་བ།  དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་མ་བྱློན་པའི་ཡུལ་དུ་སྐྲེས་པ་སྲེ་བརྒྱད་དློ། །

རྒྱ་ཤུག་ཚི་གུ།   ཤིང་འབྲས་ཆི་བི་ཁའི་འབྲས་བུ་ཡི་ནང་སྙིང་།

འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་རྒྱལ།    མི་རྣམས་ཀི་ཚེ་ལློ་དཔག་མྲེད་ནས་བརྒྱད་ཁིའི་

བར་ཁློ་ནར་འབྱུང་བ་གསྲེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་ཀི་འཁློར་ལློས་གིང་བཞིའི་སྐྲེ་

བློ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན།  མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་དབང་དང༌།  

གནམ་བསྐློས།  མ་ལུས་རྒྱལ་པློ།  མི་ཡི་ལ།  ཡང་དག་རྒྱལ་པློ།  ལག་པའི་

དབང་ཕྱུག་བཅས་སློ།  །

མཐློ་རིས་བུ་མློ།   ལ་ཡི་བུ་མློའི་མིང་།

འདྲུ་བ།   ཨི་ཁུང་སློགས་འདྲུ་བའི་དློན།

ནྲེམས།   གློང་བའི་ལློག་ཟླ་སྙི་ཞིང་འབློལ་བ།

མྲེ་མུར།   དངློས་རས་བསྲེགས་པའི་ཐལ་བ་ཚ་ཞིང་སྲེག་པའི་མིང་།  

དྲེ་ལ་མྲེ་ནུར་ཡང་ཟྲེར།

རློ་མྱགས།   རློ་རུལ་ནས་འདམ་འབག་ལྟར་ཆགས་པ།

འབྲློངས།   ཉྲེ་བར་བསྲེན་པའི་བར་རིང་།

དལ་གིས་འབབ།   ཆུ་སློགས་ག་ལྲེ་ག་ལྲེར་འབབ་པའི་དློན།

གསྲེར་གི་པདྨ་ལན།   གསྲེར་ལས་གྲུབ་པའི་མྲེ་ཏློག་པདྨ་ལན་པའི་དློན།

ཆུ་བློ་རབས་མྲེད།   རྐང་པས་བརལ་མི་ཐུབ་པའི་ཆུ་བློ།

ཚྭ་རློ།   ཚྭ་བུལ་ཅན་གི་དློན།

ཆུ་ཚན།   རང་བཞིན་གིས་བྱུང་བའི་ཚ་ཆུའམ།  ཆུ་དྲློན་མློ།

རྣམ་གསུམ་མར་མྲེའི་སང་བ།    ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་དགྲེ་བ།
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  ལྔ་པ། 

མི་བརི་བ།   ཟིལ་གིས་མི་གནློན་པ།

གང་དམྱལ།   གང་བའི་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ།  གང་དམྱལ་བརྒྱད་ནི།  

ཆུ་བུར་ཅན་དང༌།  ཆུ་བུར་རློལ་བ།  སློ་ཐམ་ཐམ་པ།  ཀི་ཧུད་ཟྲེར་བ།  ཨ་ཆུ་

ཟྲེར་བ།  ཨུཏྤལ་ལྟར་གས་པ།  པད་མ་ལྟར་གས་པ།  པད་མ་ལྟར་གས་པ་ཆྲེན་

པློ་སྲེ་བརྒྱད།

ཚ་དམྱལ།    ཚ་བའི་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ།  ཚ་དམྱལ་བརྒྱད་ནི།  ཚ་བའི་

སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་བརྒྱད་དྲེ།  ཡང་སློས་དང༌།  ཐིག་ནག  བསྡུས་འཇློམས།  

ངུ་འབློད།  ངུ་འབློད་ཆྲེན་པློ།  ཚ་བ།  རབ་ཏུ་ཚ་བ།  མནར་མྲེད་དྲེ་བརྒྱད་དློ།  །

དབད་པ།   (བར་རིང་།)  འཐློག་པ་དང་འཐྲེན་པའི་དློན་ཏྲེ།  དཔྲེར་ན།  

སྡྲེར་སྲེན་གིས་ལུས་ཤ་དབད་པ།  གློས་དབད་པ།  སྐྲ་དབད་པ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ།

སྦུར་པ།   སྐློགས་ཤུན་ཅན་གི་འབུའི་སྤི་མིང་སྲེ།  དཔྲེར་ན།  བསྲེ་

སྦུར།  སྦུར་མགློགས་སློགས་ལྟ་བུ།

འདྲྲེ་ལློག   འགྲེལ་ལློག་གམ་འདྲྲེ་ལློག་བརྒྱབ་པའི་དློན།

སྤིའུ་ཚུགས།   སྤི་ཚུགས་ཀི་དློན།

ཅུང་པྲེང་།   འབྲས་ཕྱྲེའི་ཟན་ནམ་ཆང་བུའི་མིང་།

སྦྲུས་པ།   གློ་ཆུས་སྦྲུས་པའམ།  ཆུས་བརྒྱབ་པའི་དློན།

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

 བ་མའི་རྣལ་འབྱློར།  མི་ཁློམ་པ།  དལ་བ་རྲེད་པ།  འཁློར་བའི་ཉྲེས་དམིགས།  

དག་གཉྲེན་ངྲེས་མྲེད།  ངློམས་པ་མྲེད་པ།  གངས་མྲེད་པར་འཆི་བ།  ཡང་ཡང་

མཐློ་དམན་དུ་འགྱུར་བ།  འདློད་བདྲེ་ལ་ཡིད་བརྟན་མྲེད་པ།  ཁམས་གློང་གི་བདྲེ་

བ་ལ་ཡིད་བརྟན་མྲེད་པ།  གློགས་མྲེད་གཅིག་པུར་འགློ་སྡློད།  གང་དམྱལ།  ཚ་

དམྱལ།  ཉྲེ་འཁློར་བའི་དམྱལ་བ།  རྣམ་སིན་ཉམས་སུ་མྱློང་བ།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] མི་ཁློམ་པའི་སྐློན་བརྒྱད་པློ་ངློས་བཟུང་སྲེ་སློ་སློར་ཕིས།
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ནང་ཆོས།

2] དག་གཉྲེན་ངྲེས་པ་མྲེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཕིས།

3] འདློད་པའི་བདྲེ་བ་ལ་ཡིད་བརྟན་མྲེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཕིས།

4] ཚ་དམྱལ་བརྒྱད་ངློས་བཟུང་སྲེ་སློ་སློར་ཕིས།

5] ཉྲེ་འཁློར་བའི་དམྱལ་བའི་ཁྱད་པར་ཕིས།

[ང]  བཤྲེས་སྤིངས་ར་བ་རྣམས་བློར་འཛིན་དགློས།
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  དྲུག་པ། 

སློབ་ཚན་བཞི་པ།

བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  དྲུག་པ། 

བཞྲི་པ།  སྡུག་བསྔལ་ཆེ་ཆུང་གྲི་ཚད་ནྲི།

85]  བདེ་བ་ཀུན་གྲི་ནང་ན་སེད་ཟད་པའྲི།  །

བདེ་བའྲི་བདག་པྩོ་བགྲིད་པ་ཇྲི་ལྟ་བར།  །

དེ་བཞྲིན་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གྲི་ནང་ན་ནྲི།  །

མནར་མེད་དམྱལ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་རབ་མྲི་བཟད།  །

86]  འདྲི་ན་ཉྲིན་གཅྲིག་མདུང་ཐུང་སུམ་བརྒྱ་ཡྲིས།  །

རབ་ཏུ་དྲག་བཏབ་སྡུག་བསྔལ་གང་ལགས་པ།  །

དེས་ནྲི་དམྱལ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུ་ལའང༌།  །

འྩོལ་ཡང་མྲི་བགྲི་ཆར་ཡང་མྲི་ཕྩོད་དྩོ།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  བདེ་བ་ཀུན་ཀྲི་ནང་ན་སེད་པ་མ་ལུས་པ་ཟད་པའམ་འཁྩོར་བ་

སྤངས་པའྲི་བདེ་བ་དེ་བདེ་བའྲི་བདག་པྩོའམ་མཆྩོག་ཏུ་བགྲིད་པ་ཇྲི་ལྟ་

བར།  དེ་བཞྲིན་དུ་སྲིག་འབས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གྲི་ནང་ན་ནྲི་མནར་མེད་

པའྲི་དམྱལ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་མྲི་བཟད་པའམ་ཆེས་བཟྩོད་པར་

དཀའ་བ་ཆེན་པྩོ་ཡྲིན་ཏེ།  མྲིའྲི་ཡུལ་འདྲི་ན་ཉྲིན་གཅྲིག་མྲི་གཅྲིག་ལ་

མདུང་ཐུང་སུམ་བརྒྱ་ཡྲིས་བར་མ་ཆད་པར་རབ་ཏུ་དྲག་པྩོས་བཏབ་པའྲི་
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ནང་ཆོས།

སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པྩོ་མྲི་བཟད་པ་གང་ལགས་པ་དེས་ནྲི་དམྱལ་བའྲི་སྡུག་

བསྔལ་ཆུང་ངུ་ཉྲི་ཚེ་བ་ལྟ་བུའྲི་སྡུག་བསྔལ་ལའང་འྩོལ་སྤྲི་ཙམ་དུ་ཡང་མྲི་

བགྲི།  བརྒྱ་སྟྩོང་ལ་སྩོགས་པའྲི་ཆར་ཡང་སྟེ་ཆ་ཙམ་དུ་ཡང་བསྒྲུན་དུ་མྲི་

ཕྩོད་དྩོ།  །

ལྔ་པ།  ཡུན་ཇྲི་ཙམ་མྱྩོང་བ་ནྲི།

87]  དེ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་བཟད་ལྩོ།  །

བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱར་ཉམས་སུ་མྱྩོང་ཡང་ནྲི།  །

ཇྲི་སྲིད་མྲི་དགེ་དེ་ཟད་མ་གྱུར་པ།  །

དེ་སྲིད་སྩོག་དང་བལ་བར་མྲི་འགྱུར་རྩོ།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  དེ་ལྟར་གྩོང་དུ་བཤད་པའྲི་དམྱལ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་

བཟད་པ་རྣམས་ལྩོ་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱར་ཏེ་ཡུན་རྲིང་པྩོའྲི་བར་དུ་ཉམས་སུ་མྱྩོང་

ཡང་ནྲི།  ད་དུང་ཇྲི་སྲིད་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུ་སྲིག་པ་མྲི་དགེ་བ་དེ་ཟད་པར་མ་

གྱུར་པ་དེ་སྲིད་དུ་སྩོག་དང་འབལ་བར་མྲི་འགྱུར་བར་མྱྩོང་དགྩོས་ཏེ།  རང་

ཉྲིད་ཀྲིས་བྱས་པའྲི་ལས་ཀྲི་འབས་བུ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཆུད་མྲི་ཟ་བར་རང་ཉྲིད་

ཁྩོ་ནས་མྱྩོང་བ་ངེས་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྩོ།  །

དྲུག་པ།  དེའྲི་རྒྱུ་སྤྩོང་དགྩོས་པ་ནྲི།

88]  མྲི་དགེའྲི་འབས་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་ས་བྩོན་ནྲི།  །

ལུས་ངག་ཡྲིད་ཀྲི་ཉེས་སྤྩོད་ཁྩོད་ཀྲིས་ནྲི།  །

ཅྲི་ནས་དེ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་མཆྲིས་པ།  །

དེ་ལྟར་ཉྲིད་ཀྲི་རལ་གྲིས་འབད་པར་མཛོད།  །ཅེས་གསུངས།
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  དྲུག་པ། 

དྩོན་ནྲི།  མྲི་དགེ་བའྲི་འབས་བུ་དམྱལ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་བཤད་མ་ཐག་པ་

འདྲི་རྣམས་ཀྲི་ས་བྩོན་ནམ་རྒྱུ་ནྲི་རང་གྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་ཀྲི་ཉེས་སྤྩོད་ཁྩོ་

ན་ཡྲིན་པས་རྒྱལ་པྩོ་ཁྩོད་ཀྲིས་ནྲི་ཅྲི་ནས་ཀང་ཉེས་སྤྩོད་དེ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་

མ་མཆྲིས་པ་དེ་ལྟར་དུ་ཉྲིད་ཀྲི་བྩོའྲི་རལ་གྲིས་སམ་མཐུ་རལ་ཅྲི་ཡྩོད་ཀྲིས་

འབད་པར་མཛོད་ཅེས་པའྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  དུད་འགྲྩོའྲི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་གཉྲིས།

j སྤྲིར་བསམ་པ་དང༌།

k ཁད་པར་གྲི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པའྩོ།  །

དང་པྩོ།  སྤྲིར་བསམ་པ་ནྲི།

89]  དུད་འགྲྩོའྲི་སྐྱེ་གནས་ན་ཡང་གསྩོད་པ་དང༌།  །

བཅྲིང་དང་བརེག་སྩོགས་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་པ།  །

ཞྲི་འགྱུར་དགེ་བ་སྤངས་པ་རྣམས་ལ་ནྲི།  །

གཅྲིག་ལ་གཅྲིག་ཟ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་བཟད་པ།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  དུད་འགྲྩོའྲི་སྐྱེ་གནས་ན་ཡང་སྟེ་འགྲེང་སྟེ་མྲི་འགྲྩོ་བར་དུད་དེ་

འགྲྩོ་བ་རྣམས་ནྲི་རྩོན་པ་ལ་སྩོགས་པས་གསྩོད་ལུགས་ཀང་མྲི་འདྲ་བ་

དུ་མས་ཉམ་ཐག་པར་བྱས་ཏེ་གསྩོད་པ་དང༌།  ཞགས་པ་ལ་སྩོགས་པས་

བཅྲིངས་པ་དང་རྩོ་བ་དང་སྤུ་འདྲེག་པ་དང་ཁུར་མྲི་ཐེག་བཞྲིན་དུ་བཀུར་

ནས་ལྕག་གྲིས་བརེག་པ་ལ་སྩོགས་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་པ་མྱྩོང་བ་

དང༌།  ཞྲི་བར་འགྱུར་བའྲི་དགེ་བ་སྟེ་མྱང་འདས་ཐྩོབ་པའྲི་དགེ་བ་སྤངས་

པ་སྟེ་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་པར་གེན་ཞྲིང་ལྐུགས་པ་རྣམས་ལ་ནྲི་ནང་ཕན་ཚུན་
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ནང་ཆོས།

གཅྲིག་ལ་གཅྲིག་ཟ་བའྲི་འཇྲིགས་པ་སྩོགས་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་བཟད་པའྲི་སྡུག་

བསྔལ་དང་ལྡན་ནྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  ཁད་པར་གྲི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ནྲི།

90]  ཁ་ཅྲིག་མུ་ཏྲིག་བལ་དང་རུས་པ་དང༌།  །

ཤ་དང་པགས་པའྲི་ཆེད་དུ་འཆྲི་བར་འགྱུར།  །

དབང་མེད་གཞན་དག་རྩོག་པ་ལག་པ་དང༌།  །

ལྕག་དང་ལྕགས་ཀྱུ་གདབ་པས་བཏབ་སྟེ་བཀྩོལ།  །ཅེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  དུད་འགྲྩོ་ཁ་ཅྲིག་ནྲི་མུ་ཏྲིག་གྲི་ཕྲིར་དང༌།  ཁ་ཅྲིག་བལ་དང༌།  ལ་

ལ་རུས་པ་དང་ཤ་དང་པགས་པའྲི་ཆེད་དུ་འཆྲི་བར་འགྱུར་བ་སྟེ་གཞན་

གྲིས་གསྩོད་པ་དང༌།  ལྷ་དང་མྲིའྲི་ཡྩོ་བྱད་དུ་གྱུར་ཏེ་རང་ལ་རང་དབང་

མེད་པར་གཞན་གྲི་དབང་དུ་གྱུར་པས་རྩོག་པ་དང་ལག་པ་དང་ལྕག་དང་

ལྕགས་ཀྱུ་དང་གདབ་པས་བཏབ་སྟེ་བཀྩོལ་བ་དག་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་ར་

དང་།  མ་ཧེ།  བྩོང་བུ།  གང་པྩོ་ཆེ།  གང་ལྔ་ལ་བྱ་བ་ཡྲིན་པས་དེ་ལྟར་

བསམས་ནས་སྐྱྩོ་བར་མཛད་དགྩོས་སྩོ།  །

གསུམ་པ།  ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་བཞྲི།

j སྤྲིར་བསམ་པ།

k སྩོ་སྩོའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཁད་པར།

l ཡུན་ཇྲི་ཙམ་མྱྩོང་བ།

m དེའྲི་རྒྱུ་ངྩོས་གཟུང་བའྩོ།  །

དང་པྩོ།  སྤྲིར་བསམ་པ་ནྲི། 
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  དྲུག་པ། 

91]  ཡྲི་དྭགས་ན་ཡང་འདྩོད་པས་ཕྩོངས་པ་ཡྲིས།  །

བསྐྱེད་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་ཆགས་མྲི་འཆྩོས་པ།  །

བཀྲེས་སྩོམ་གྲང་དྲྩོ་ངལ་དང་འཇྲིགས་པ་ཡྲིས།  །

བསྐྱེད་པ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་བཟད་བསྟེན་འཚལ་ལྩོ།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  དམྱལ་བ་དང་དུད་འགྲྩོའྲི་གནས་སབས་གཉྲིས་སུ་མ་ཟད་ཡྲི་དྭགས་

ན་ཡང་འདྩོད་པས་ཕྩོངས་པ་ཡྲིས་བསྐྱེད་པའྲི་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་

ཆགས་ཏེ་བར་མ་ཆད་པར་འབྱུང་བའྲི་མྲི་འཆྩོས་པ་སྟེ་རྣམ་སྨྲིན་གྲུབ་ཟྲིན་

འཆྩོས་པའམ་བཟླྩོག་པར་དཀའ་བ་ཡྩོད་ལ།  དེ་གང་ཞེ་ན།  བཀྲེས་ཤྲིང་

སྩོམ་པ་དང་དགུན་གྲང་བ་དང་སྩོས་ཀ་དྲྩོ་བ་དང་བཟའ་བཏུང་འཚོལ་བའྲི་

ཕྲིར་རྒྱུག་པས་ངལ་བ་དང༌།  སྐྱེས་བུ་རལ་གྲྲི་དང་གཏུན་ཤྲིང་དང་ཞགས་པ་

ཐྩོགས་པ་རྣམས་མཐྩོང་ནས་འཇྲིགས་པ་ཡྲིས་བསྐྱེད་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་ཤྲིན་

ཏུ་མྲི་བཟད་པ་བསྟེན་འཚལ་ལྩོ་སྟེ་བསྟེན་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  སྩོ་སྩོའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཁད་པར་ལ་བཞྲི།  j ནང་གྲི་སྒྲིབ་པ་

ཅན་གྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཁད་པར།  k མེ་ལྕེའྲི་ཕེང་བ་ཅན་གྲི་སྡུག་བསྔལ་

གྲི་ཁད་པར།  l སྨད་རྲིགས་འགའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཁད་པར།  m དེ་དག་

གྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཁད་པར་གཞན་བསྟན་པའྩོ།  །

དང་པྩོ།  ནང་གྲི་སྒྲིབ་པ་ཅན་གྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཁད་པར་ནྲི།

92]  ཁ་ཅྲིག་ཁ་ནྲི་ཁབ་གྲི་མྲིག་ཙམ་ལ།  །

ལྟྩོ་བ་རྲི་ཡྲི་གཏྩོས་ཙམ་བཀྲེས་པས་ཉེན།  །

མྲི་གཙང་གྲི་ནར་བྩོར་བ་ཅུང་ཟད་ཀང༌།  །

འཚལ་བའྲི་མཐུ་དང་ལྡན་པ་མ་ལགས་སྩོ།  །  ཞེས་གསུངས།
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དྩོན་ནྲི།  ཡྲི་དྭགས་ཁ་ཅྲིག་གྲི་ཁ་ནྲི་ཁབ་ཀྲི་མྲིག་ཙམ་དང༌།  མགྲྲིན་པ་ར་

ར་ཙམ་དང་ལྡན་ལ་ལྟྩོ་བ་རྲི་ཡྲི་གཏྩོས་ཙམ་སྟེ་གསུས་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བས་

བཀྲེས་ཤྲིང་སྩོམ་པས་ཉེན་ཏེ་བཟའ་བཏུང་བཙལ་བ་ན།  མྲི་གཙང་བ་གྲི་

ནར་བྩོར་བ་སྟེ་ཅྲི་བདེར་བྩོར་བའྲི་བཤང་གཅྲི་ལ་སྩོགས་པ་ཅུང་ཟད་རེད་

ཀང་ཁ་ཆུང་ཞྲིང་མགྲྲིན་པ་ཕ་བས་འཚལ་བ་སྟེ་ཟ་བའྲི་ནུས་པ་དང་ལྡན་

པ་མ་ལགས་སྩོ་སྟེ་བཟའ་བཏུང་ལ་སྤྩོད་མྲི་ནུས་པའྩོ།  །

གཉྲིས་པ།  མེ་ལྕེའྲི་ཕེང་བ་ཅན་གྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཁད་པར་ནྲི།

93]  ཁ་ཅྲིག་པགས་རུས་ལུས་ཤྲིང་གཅེར་བུ་སྟེ།  །

ཏ་ལ་ཡ་ཐྩོག་བསམས་པ་ལྟ་བུ་ལགས།  །

ཁ་ཅྲིག་མཚན་ཞྲིང་ཁ་ནས་འབར་བ་སྟེ།  །

ཟས་སུ་འབར་བའྲི་ཁ་བབས་བྱེ་མ་འཚལ།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  ཡྲི་དྭགས་ཁ་ཅྲིག་གྲི་ལུས་ནྲི་ཤ་ཁག་ཀུན་བསམས་ནས་པགས་

རུས་ཙམ་ལུས་ཤྲིང་གྩོས་མེད་པས་གཅེར་བུ་སྟེ།  དཔེར་ན།  ཤྲིང་ཏ་ལ་ཡ་

ཐྩོག་སྟེ་རེ་མྩོ་བསམས་པ་ལྟ་བུའམ་སྩོང་དུམ་མེར་ཚིག་པ་ལྟ་བུ་ལགས་པ་

དང༌།  ཁ་ཅྲིག་ནྲི་མཚན་མྩོ་རེ་རེ་ཞྲིང་ཁ་ནས་མེ་འབར་བ་སྟེ།  ཟས་སུ་

གང་ཟྩོས་པ་དང་བཏུང་བ་གང་འཐུངས་པ་ཐམས་ཅད་མེ་འབར་ནས་ཚིག་

ཅྲིང་ཁར་བབས་པའྲི་བྱེ་མ་ཚ་བ་དག་འཚལ་བ་སྟེ་ཟ་བར་བྱེད་དྩོ།  །

གསུམ་པ།  སྨད་རྲིགས་འགའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཁད་པར་ནྲི།

94]  སྨད་རྲིགས་འགས་ནྲི་རྣག་དང་ཕྲི་ས་དང༌།  །

ཁག་སྩོགས་མྲི་གཙང་བ་ཡང་མྲི་རེད་དེ།  །



125

བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  དྲུག་པ། 

ཕན་ཚུན་གདྩོང་དུ་འཚོག་ཅྲིང་མགྲྲིན་པ་ནས།  །

ལྦ་བ་བྱུང་བ་སྨྲིན་པའྲི་རྣག་འཚལ་ལྩོ།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  ཡྲི་དྭགས་སྨད་རྲིགས་ཏེ་བསྩོད་ནམས་ཤྲིན་ཏུ་ཆུང་བ་འགས་ནྲི་

བཟའ་བཏུང་འཚོལ་བའྲི་ཕྲིར་ཕྩོགས་ཀུན་ཏུ་ཉུལ་ཀང་བཟང་པྩོ་ལྟ་ཞྩོག་

རྣག་དང་ཕྲི་ས་དང་ཁག་ལ་སྩོགས་པ་མྲི་གཙང་བ་ཡང་མྲི་རེད་ལ།  དེ་

དག་ཕན་ཚུན་ཐུག་པའྲི་ཚེ་ཁྩོས་ནས་གཅྲིག་གྲིས་གཅྲིག་ལ་གདྩོང་དུ་

འཚོག་ཅྲིང་ལག་ནས་ཐྩོ་བ་བྱུང་སྟེ་ཕན་ཚུན་བསྣུན་པས།  མགྲྲིན་པ་ནས་

ལྦ་བ་བྱུང་བ་སྨྲིན་པའྲི་རྣག་གྲི་རྒྱུན་སྲིན་བུ་སྣ་ཚོགས་ཀྲིས་གང་བ་འབབ་

པ་དག་འཚལ་བ་སྟེ་ཟ་བར་བྱེད་དྩོ།  །དཔེ་ལ་ལར་དམངས་རྲིགས་ཞེས་

བྱུང་ཡང་རེ་བཙུན་དམ་པ་ཀུ་མཱ་ར་མ་ཏྲིའྲི་འགྲེལ་པར་སྨད་རྲིགས་ཞེས་

འགྲེལ་འདུག་པས་འདྲིར་ཡང་དེའྲི་རེས་སུ་འབང་བ་ཡྲིན་ལ།  དེས་མཚོན་

ནས་གྩོང་འྩོག་རྣམས་སུ་འགྱུར་མྲི་འདྲ་བ་རྣམས་ལ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་པར་

བྱའྩོ།  །

བཞྲི་པ།  དེ་དག་གྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཁད་པར་གཞན་བསྟན་པ་ནྲི།

95]  ཡྲི་དྭགས་རྣམས་ལ་སྩོ་གའྲི་དུས་སུ་ནྲི།  །

ཟླ་བའང་ཚ་ལ་དགུན་ནྲི་ཉྲི་མའང་གྲང༌།  །

ལྗྩོན་ཤྲིང་འབས་བུ་མེད་འགྱུར་དེ་དག་གྲིས།  །

བལྟས་པ་ཙམ་གྲིས་ཀླུང་ཡང་བསམས་པར་འགྱུར།  །

ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  ཡྲི་དྭགས་རྣམས་ལ་སྩོ་གའྲི་དུས་སུ་ནྲི་ཟླ་བའྲི་འྩོད་ཀྲིས་རེག་

པའང་ཚ་བའྲི་རྐེན་དང་དགུན་གྲི་དུས་སུ་ནྲི་ཉྲི་མའྲི་འྩོད་རེག་པའང་གྲང་
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བའྲི་རྐེན་དུ་འགྱུར་བ་སྩོགས་ཕྲིན་ཅྲི་ལྩོག་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་སྣང་ལ།  ལྗྩོན་

ཤྲིང་འབས་བུ་གཡུར་དུ་ཟ་བ་ཡལ་ག་དུད་པ་རྣམས་ཀང་དེ་དག་གྲིས་

བལྟས་པ་ཙམ་གྲིས་སད་ཅྲིག་ལ་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང༌།  ཆུ་ཀླུང་ཡང་

བསམས་པར་འགྱུར་ཞྲིང་འགའ་ཞྲིག་ལ་བསྲུང་མ་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་

ཐྩོགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་འགྩོག་པ་དང་རྣག་ཏུ་མཐྩོང་ནས་ལྩོངས་སྤྩོད་མྲི་

འདྩོད་པར་སྣང་ངྩོ༌།  །

གསུམ་པ།  ཡུན་ཅྲི་ཙམ་མྱྩོང་བ་ནྲི།

96]  བར་ཆད་མེད་པར་སྡུག་བསྔལ་བསྟེན་གྱུར་པ།  །

ཉེས་པར་སྤད་པའྲི་ལས་ཀྲི་ཞགས་པ་ནྲི།  །

ས་བས་བཅྲིངས་པའྲི་ལུས་ཅན་ཁ་ཅྲིག་ལྩོ།  །

ལྔ་སྟྩོང་དག་དང་ཁྲིར་ཡང་འཆྲིར་མྲི་འགྱུར།  །  ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  བར་ཆད་པ་མེད་པར་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་མར་བསྟེན་པར་གྱུར་པ་

སྔྩོན་ཉེས་པར་སྤད་པའྲི་ལས་ཀྲི་ཞགས་པ་ནྲི།  ཤྲིན་ཏུ་ས་བས་བཅྲིངས་

པའྲི་ལུས་ཅན་ཡྲི་དྭགས་འདྲི་དག་ཁ་ཅྲིག་ལྩོ་ལྔ་སྟྩོང་དག་དང་ཁ་ཅྲིག་

ཁྲིར་ཡང་འཆྲི་བར་མྲི་འགྱུར་བར་བཟའ་བཏུང་གྲིས་ཕྩོངས་པའྲི་ངལ་བ་

དང་བཅས་གནས་དགྩོས་སྩོ།  །

བཞྲི་པ།  དེའྲི་རྒྱུ་ངྩོས་གཟུང་བ་ནྲི།

97]  དེ་ལྟར་ཡྲི་དྭགས་རྣམས་ཀྲིས་སྣ་ཚོགས་པའྲི།  །

སྡུག་བསྔལ་རྩོ་གཅྲིག་ཐྩོབ་པ་གང་ལགས་པ།  །

དེ་ཡྲི་རྒྱུ་ནྲི་སྐྱེ་བྩོ་འཇུངས་དགའ་བ།  །
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  དྲུག་པ། 

སེར་སྣ་འཕགས་མྲིན་ལགས་པར་སངས་རྒྱས་གསུངས།  །

ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནྲི།  གྩོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ཡྲི་དྭགས་རྣམས་ཀྲིས་བཀྲེས་སྩོམ་གྲང་

དྲྩོ་ངལ་དུབ་ལ་སྩོགས་པ་སྣ་ཚོགས་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་མྱྩོང་བ་ཐམས་ཅད་རྩོ་

གཅྲིག་པ་སྟེ་སྡུག་བསྔལ་ཉྲིད་དུ་མཚུངས་པས་དེ་དག་ཐྩོབ་པ་གང་ལགས་

པ་དེ་ཡྲི་རྒྱུ་ནྲི་མྲི་སྐྱེ་བྩོ་འཇུངས་དགའ་བ་སྟེ་ལྩོངས་སྤྩོད་ལ་སེར་སྣ་གྩོམས་

པར་བྱས་པ་ཡྲིན་ལ།  དེ་ཡང་འཕགས་མྲིན་ཏེ་སེར་སྣ་ཤས་ཆེར་བསྟེན་པ་

རྣམས་ཡྲི་དྭགས་སུ་སྐྱེ་ལགས་པ་དང༌།  བརྒྱ་ལ་མྲིར་སྐྱེས་ཀང་དབུལ་པྩོར་

སྐྱེ་བ་མ་གཏྩོགས་དེ་ལས་གྩོང་དུ་འཕགས་པ་མྲིན་པར་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་སྩོ།  །ཇྲི་ལྟར་གསུངས་སྙམ་ན།  འཕགས་པ་སྡུད་

པ་ལས།

སེར་སྣ་ཅན་ནྲི་ཡྲི་དྭགས་གནས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར།  །

ཅྲི་སྟེ་མྲིར་སྐྱེས་ན་ཡང་དེ་ཚེ་དབུལ་པྩོར་འགྱུར།  །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ།  །
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ནང་ཆོས།

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

མནར་མྲེད།   ཚ་དམྱལ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསྲེས།  ལྕགས་ཁྱིམ་འབར་བའི་

ནང་དུ་གཤིན་རྲེའི་ལས་མཁན་རྣམས་ཀིས་ལྕགས་བསྲེགས་ཀི་སློལ་བ་རི་ལྟར་

སྤུངས་པའི་ཁློད་དུ་དམྱལ་བའི་སྲེམས་ཅན་གངས་མྲེད་པ་བཅུག་ནས།  མྲེ་དང་

ལུས་གཉིས་དབྱྲེར་མྲེད་དུ་བསྲེག་པ་དང༌།  ཁློ་ཆུ་ཁློལ་མ་ཁར་བླུགས་པ་སློགས་

ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཡ་ང་བ་མྱློང་དགློས་པའློ།  །

འློལ་མི་དབྱི།   གློ་མི་ཆློད་ཅྲེས་པའི་དློན།

དུད་འགློ།   མགློ་བློ་དུད་དྲེ་འགློ་བའི་རྟ་གང་སློགས་སྲེམས་ཅན་སྤིའི་

མིང༌།  

ཡི་དྭགས།   ངན་འགློ་གསུམ་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྲེ།  ཟས་སྐློམ་ཡིད་ལ་

བཏགས་པས་ན་ཡི་དྭགས།  

རྒྱུན་ཆགས་མི་འཆློས་པ།    བར་མ་ཆད་པར་འབྱུང་བའི་རྣམ་སིན་གྲུབ་ཟིན་མི་

འཆློས་པ་སྲེ་བཟླློག་དཀའ་བའློ།  །

གི་ནར་བློར་བ།   ཅི་བདྲེར་བློར་བ་སྲེ་གཡུགས་པའི་དློན།

ཏ་ལ་ཡ་ཐློག      ཤིང་རྲེ་མློ་བསྐམས་པ་ལྟ་བུའམ་སྡློང་དུམ་མྲེས་ཚིག་པ་ལྟ་བུ།

མཚན་ཞིང་།      མཚན་མློ་རྲེ་རྲེ་ཞིང་ཞྲེས་པའི་དློན།

ཕྱི་ས།            མི་གཙང་བ་སྐག་པའི་དློན།

འཚོག་པ།        བརྲེག་པའི་དློན།

རྲེ་བཙུན་དམ་པ་ཀུ་མཱ་ར་མ་ཏི།    རྲེ་བཙུན་དམ་པ་གཞློན་ནུ་བློ་གློས།

འཇུངས་དགའ་བ།   ལློངས་སྤློད་ལ་སྲེར་ས་བྱྲེད་པར་གློམས་པ།

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

 ནང་གི་སྒིབ་པ་ཅན།  མྲེ་ལྕྲེའི་ཕྲེང་བ་ཅན།  དམྱལ་བ།  མནར་མྲེད།  ཡི་དྭགས།  
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགེལ།  དྲུག་པ། 

དུད་འགློ།  སྡུག་བསྔལ་གི་ཁྱད་པར།  ཡུན་ཇི་ཙམ་དུ་མྱློང་བ།  དྲེའི་རྒྱུ་སློང་

དགློས་པ།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཆྲེ་ཆུང་གི་ཚད་དང་།  དྲེའི་ཡུན་ཚད་ཇི་ཙམ་དུ་མྱློང་

དགློས་པ་རྣམས་བསམས་ཏྲེ།  མྱློང་མི་འདློད་པའི་གང་ཟག་གིས་དྲེའི་རྒྱུ་སློང་

ཚུལ་ཕིས།

2] དུད་འགློའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྤི་དང་བྱྲེ་བྲག་གི་སྡུག་བསྔལ་གང་དག་ཡློད་པ་ཕིས།

3] ཡི་དྭགས་ལ་ནང་གི་སྒིབ་པ་ཅན་དང་མྲེ་ལྕྲེའི་ཕྲེང་བ་ཅན།  སད་རིགས་འགའ་

ཞིག་དང་།  དྲེ་དག་ལས་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཁྱད་པར་གང་དག་ཡློད་པ་

ཕིས།

4] ཡི་དྭགས་སུ་སྐྲེ་བའི་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་རྣམས་ངློས་བཟུང་སྲེ།  དྲེ་སློང་ཚུལ་ཕིས།

[ང]  བཤྲེས་སྤིངས་ར་ཚིག་རྣམས་བློར་འཛིན་དགློས།
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ནང་ཆོས།

སློབ་ཚན་ལྔ་པ།

རྒྱུ་འབས་མན་ངག་བདུན་གྲི་སོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ལ་

བོ་སྦོང་བ། 

བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སྦྱང་བའྲི་རྲིམ་པ་ལ།  ཇྩོ་བྩོ་ཆེན་པྩོ་ནས་བརྒྱུད་པ་

ལ་རྒྱུ་འབས་མན་ངག་བདུན་མ་དང༌།  རྒྱལ་སས་ཞྲི་བ་ལྷའྲི་གཞུང་ནས་

འབྱུང་བ་ལ་བདག་གཞན་མཉམ་བརེའྲི་སྩོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ལ་བྩོ་

སྦྱྩོང་བ་གཉྲིས་སྣང་ངྩོ༌།  །

རྒྱུ་འབས་མན་ངག་བདུན་ནྲི།

མར་ཤེས། དྲྲིན་དྲན།

དྲྲིན་གཟྩོ། ཡྲིད་འྩོང་གྲི་བྱམས་པ།

སྙྲིང་རེ། ལྷག་བསམ།  

བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བཅས་སྩོ།  །

མར་ཤེས་སྩོམ་ཚུལ་ནྲི།  སྐྱེ་བ་ལ་ཐྩོག་མ་མེད་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

སྐྱེ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྲིག་ཏུ་རང་གྲི་མར་མ་གྱུར་པ་མེད་པར་ཤེས་པ་
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རྒྱུ་འབས་མན་ངག་བདུན་གྲི་སོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ལ་བོ་སྦོང་བ། 

རེད།  

དེ་ལ་མར་ཤེས་ནས་བྱམས་པའྲི་བར་རྒྱུར་འགྱུར་ཚུལ་ནྲི།  སྤྲིར་སྡུག་

བསྔལ་དང་བལ་འདྩོད་ཙམ་ཞྲིག་ནྲི་སེམས་ཅན་དེའྲི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་ཡང་

བསམས་ན་སྐྱེ་མྩོད་ཀང༌།  བྩོ་དེ་སྐྱེ་སླ་བ་དང་ཤུགས་དྲག་པ་དང་བརན་པྩོར་

སྐྱེ་བ་ལ་ནྲི་སྔྩོན་དུ་སེམས་ཅན་དེ་ཡྲིད་དུ་འྩོང་ཞྲིང་གཅེས་ལ་ཕངས་པའྲི་

རྣམ་པ་ཅན་ཞྲིག་དགྩོས་ཏེ།  གཉེན་ལ་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་ན་མྲི་བཟྩོད་ལ་དགྲ་

ལ་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་ན་དགའ་ཞྲིང་དགྲ་གཉེན་བར་མ་ལ་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་ན་

ཕལ་ཆེར་ཡལ་བར་འདྩོར་བའྲི་བཏང་སྙྩོམས་སྐྱེ་བ་བཞྲིན་ནྩོ།  །དེ་ལ་དང་

པྩོ་ནྲི་ཡྲིད་དུ་སྡུག་པ་ཡྩོད་པས་ཡྲིན་ལ་དེ་ཡང་ཇྲི་ཙམ་གཅེས་པ་དེ་ཙམ་དུ་

སྡུག་བསྔལ་ལ་མྲི་བཟྩོད་པའང་དེ་ཙམ་སྐྱེ་སྟེ།  གཅེས་པ་ཆུང་བ་དང་འབྲིང་

ལ་མྲི་བཟྩོད་པ་ཤས་ཆུང་ལ་ཤྲིན་ཏུ་གཅེས་ན་སྡུག་བསྔལ་ཕ་མྩོ་ལའང་མྲི་

བཟྩོད་པ་ཆེན་པྩོ་སྐྱེ་བར་སྣང་བས་སྩོ། །དགྲ་ལ་སྡུག་བསྔལ་མཐྩོང་ན་འབལ་

འདྩོད་མྲི་སྐྱེ་བར་མ་ཟད་ད་དུང་དེ་ལས་ཆེ་བ་དང་དེ་དང་མ་བལ་ན་སྙམ་པ་

སྐྱེ་བ་ནྲི་ཡྲིད་དུ་མྲི་འྩོང་བས་ལན་ལ།  དེ་ཡང་ཡྲིད་དུ་མྲི་འྩོང་བ་ཤས་ཆེ་ཆུང་

གྲིས་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་ལ་དགའ་བ་ཤས་ཆེ་ཆུང་དུ་འགྱུར་རྩོ།  །དགྲ་གཉེན་

བར་མའྲི་སྡུག་བསྔལ་ལ་མྲི་བཟྩོད་པའང་མེད་ལ་དགའ་བའང་མེད་པ་ནྲི་

ཡྲིད་དུ་འྩོང་མྲི་འྩོང་གང་ཡང་མེད་པས་ལན་ནྩོ།  །དེ་ལྟར་བྱས་ན་སེམས་ཅན་

གཉེན་དུ་བསྩོམ་པ་ནྲི་ཡྲིད་འྩོང་བསྐྱེད་པའྲི་ཆེད་ཡྲིན་ལ།  གཉེན་གྲི་མཐར་

ཐུག་ནྲི་མ་ཡྲིན་པས་མར་བསྩོམ་པ་དང་དེའྲི་དྲྲིན་དྲན་པ་དང་དྲྲིན་ལན་གཟྩོ་

བ་གསུམ་ནྲི་ཡྲིད་དུ་འྩོང་ཞྲིང་གཅེས་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྲིན་ལ།  སེམས་ཅན་ལ་

བུ་གཅྲིག་པུ་ལྟར་སྙྲིང་དུ་སྡུག་པར་འཛིན་པའྲི་བྱམས་པ་ནྲི་དེ་གསུམ་གྲི་
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ནང་ཆོས།

འབས་བུ་ཡྲིན་ཏེ་དེས་སྙྲིང་རེ་སྐྱེད་པར་བྱེད་དྩོ།  །བདེ་བ་དང་ཕད་འདྩོད་ཀྲི་

བྱམས་པ་དང་སྙྲིང་རེ་ལ་རྒྱུ་འབས་ཀྲི་ངེས་པ་མྲི་སྣང་ངྩོ༌།  །

དེས་ན་མར་ཤེས་པ་སྩོགས་ཀྲི་དམྲིགས་པ་གསུམ་ནྲི་བདེ་བ་དང་ཕད་

འདྩོད་ཀྲི་བྱམས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་འདྩོད་ཀྲི་སྙྲིང་རེ་གཉྲིས་

ཀའྲི་གཞྲིར་སྣང་བས་འདྲི་ལ་འབད་དགྩོས་སྩོ།  སེམས་བསྐྱེད་སྐྱེ་བའྲི་རྒྱུར་

སེམས་ཅན་རྣམས་གཉེན་དུ་བསྩོམ་དགྩོས་ལ།

དེ་ལྟར་བྩོ་རྲིམ་གྲིས་སྦྱངས་པས་སྙྲིང་རེ་སྐྱེས་པ་ན་སེམས་ཅན་གྲི་དྩོན་དུ་

སངས་རྒྱས་ཐྩོབ་འདྩོད་སྐྱེ་བས་དེ་ཙམ་གྲིས་ཆྩོག་མྩོད།  བར་དེར་ལྷག་

བསམ་བཅུག་པས་ཅྲི་བྱ་སྙམ་ན།  སེམས་ཅན་བདེ་བ་དང་ཕད་པ་དང་

སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་ན་སྙམ་པའྲི་བྱམས་པ་དང་སྙྲིང་རེ་ཚད་མེད་པ་ནྲི་

ཉན་ཐྩོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ལའང་ཡྩོད་ཀང༌།  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ལ་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བ་རང་གྲི་ཁུར་དུ་བཞེས་པ་ནྲི་

ཐེག་ཆེན་པ་མྲིན་པ་ལ་མེད་པས་སྙྲིང་སྟྩོབས་ཀྲི་བསམ་པ་ལྷག་པའྲི་ལྷག་

བསམ་བསྐྱེད་དགྩོས་སྩོ།  །དེས་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་

ཕད་ན་སྙམ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་ན་སྙམ་པས་མྲི་ཆྩོག་གྲི།  རང་

གྲིས་དེ་དག་བསྒྲུབ་པའྲི་ཁུར་སྙྲིང་ཐག་པ་ནས་འཁེར་དགྩོས་པས་ཁད་

པར་རྣམས་ཕེད་པར་བྱ་ཞྲིང་།

དེས་ན་སྙྲིང་རེ་ལ་བརེན་ནས་འགྲྩོ་བ་སྒྩོལ་བའྲི་ཁུར་འཁེར་བའྲི་ལྷག་

བསམ་བསྐྱེད་པར་བྱའྩོ།  །དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་སྒྩོལ་བའྲི་བྩོ་སྐྱེས་པ་ན་རང་

གྲི་གནས་སབས་འདྲི་ལྟ་བུས་ནྲི་སེམས་ཅན་གཅྲིག་གྲི་དྩོན་རྩོགས་པའང་
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རྒྱུ་འབས་མན་ངག་བདུན་གྲི་སོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ལ་བོ་སྦོང་བ། 

བྱ་བར་མྲི་ནུས་ལ།  དེར་མ་ཟད་དགྲ་བཅྩོམ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་

ཀང་སེམས་ཅན་ཉུང་ཟད་རེ་དང་དེའྲི་དྩོན་ཡང་ཐར་པ་ཙམ་བསྒྲུབ་པར་

ནུས་ཀྲི།  ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་དགྩོད་མྲི་ནུས་པས་སེམས་ཅན་མཐའ་

ཡས་པ་དང་དེ་དག་གྲི་གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གྲི་དྩོན་ཐམས་ཅད་

རྩོགས་པར་སུ་ཞྲིག་གྲིས་ནུས་སྙམ་དུ་བསམས་པ་ན།  སངས་རྒྱས་ཉག་

གཅྲིག་ལ་ནུས་པ་དེ་ཡྩོད་པར་ཤེས་ནས་སེམས་ཅན་གྲི་དྩོན་དུ་སངས་རྒྱས་

ཐྩོབ་པར་འདྩོད་པ་བསྐྱེད་དྩོ།  །
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ནང་ཆོས།

སྦློང་ཚན།

[ཀ]  མིང་ཚིག་མཆན་འགྲེལ།

བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས།   དམིགས་པ་གཞན་དློན་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་རློགས་

བྱང་ཐློབ་འདློད་ཀི་འདུན་པ་ལས་བྱུང་ཞིང་ཐྲེག་ཆྲེན་ལམ་གི་གཞུང་ཤིང་དུ་གྱུར་

པའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་རིག་ཁྱད་པར་ཅན།  དྲེ་ལ་དབྱྲེ་ན།  སློན་སྲེམས་དང་འཇུག་

སྲེམས་གཉིས།

ཇློ་བློ།   རྲེ་ཨ་ཏི་ཤའི་ཞྲེ་སའི་མིང༌།

རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལ།   ཕྱི་ལློའི་དུས་རབས་བདུན་པའམ་བརྒྱད་པ་ཙམ་ལ་རྒྱ་

གར་གི་རྒྱལ་པློ་དགྲེ་བའི་གློ་ཆའི་སས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང༌།  ཆུང་མིང་ཞི་བའི་གློ་ཆ་

ཟྲེར།  ནཱ་ལྲེནྡྲར་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་སྤློད་འཇུག་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་བསབ་

བཏུས་སློགས་བརམས།

ལག་བསམ།    སྲེར་སྲེམས་མྲེད་པའམ།  སྲེམས་བཟང་པློ་སྲེ།  དཔྲེར་ན།  ལས་

ཀ་ལག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་བྱྲེད་པ།  ལག་བསམ་ཟློལ་མྲེད་ཅྲེས་པ་ལྟ་བུ།

སྙིང་རྲེ།    j  ཉམ་ཐག་སྡུག་བསྔལ་ལས་བྲལ་འདློད་ཀི་སྲེམས་པའི་མིང་སྲེ།  

དཔྲེར་ན།  སྙིང་རྲེ་ཅན།  ནད་པ་ལ་སྙིང་རྲེ་སྐྲེས་ལྟ་བུ།  k  བརྲེ་སྲེམས་སྐྲེས་

པའི་དློན་ཏྲེ།  དཔྲེར་ན།  ཉམ་ཐག་ལ་སྙིང་རྲེ།  བུ་ཆུང་ལ་སྙིང་རྲེ་ལྟ་བུ།

དྲིན་གཟློ།   དྲིན་ལན་གསློབ་པ།

དྲིན་དྲན།   སྔར་གི་བཀའ་དྲིན་རྲེས་སུ་དྲན་པ།

མར་ཤྲེས།   རང་གི་ཨ་མ་བྱས་མྱློང་བར་ཤྲེས་པ།

གདློན།   བཏློན་གི་མ་འློངས་པ།

ཐྲེག་ཆྲེན་པ།   ཐྲེག་ཆྲེན་སྲེམས་བསྐྲེད་རྒྱུད་ལན་གི་གང་ཟག  

ཚོགས་གཉིས།   བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་དང༌།  ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཚོགས།

ཐྲེག་དམན།   ཐྲེག་པ་དམན་པ་སྲེ་ཉན་རང་གི་ཐྲེག་པའློ།  །

སློབ་དཔློན་ཟླ་བ་གགས་པ།    དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་སློབ་དཔློན་ཞིག་སྲེ།  ཕྱི་

ལློའི་དུས་རབས་བདུན་པ་ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་ལློ་རྒྱུད་ཀི་བྲམ་ཟྲེའི་ཁྱིམ་ཞིག་ཏུ་སྐུ་
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རྒྱུ་འབས་མན་ངག་བདུན་གྲི་སོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ལ་བོ་སྦོང་བ། 

འཁྲུངས་ཤིང་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དབུ་མའི་བསན་བཅློས་སློགས་བསབས་

ཏྲེ་ནཱ་ལྲེནྡྲའི་མཁན་པློ་མཛད་ཅིང༌།  དབུ་མའི་གཞུང་ཚིག་གསལ་དང༌།  དབུ་མ་

འཇུག་པ་སློགས་མཛད་དྲེ་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀི་བརྒྱུད་པ་བཟུང་ནས་དབུ་མ་

ཐལ་འགྱུར་བའི་སློལ་བཏློད།

ཀཱ་མ་ལ་ཤི་ལ།   པདྨའི་ངང་ཚུལ་ཏྲེ་དུས་རབས་བརྒྱད་པར་རྒྱ་གར་ཤར་

ཕྱློགས་སུ་བྱུང་བའི་རྣལ་འབྱློར་སྤློད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་སློབ་དཔློན་ཞིག་

ཡིན།  ཁློང་ཁི་སློང་ལྲེའུ་བཙན་སྐབས་བློད་དུ་གདན་དྲངས་ནས་ཧྭ་ཤང་མ་ཧ་ཡ་

ནའི་ལྟ་བ་སློན་མུན་ཏྲེ་ཅིག་ཅར་བའི་ལྟ་བ་དང༌།  བློ་དི་ས་ཏྭ་སློགས་ཀི་ལྟ་བ་ཙེན་

མིན་ཏྲེ་རིམ་གིས་པའི་ལྟ་བ་གཉིས་མ་མཐུན་པར་རློད་པ་བྱས་མཐར་ཀ་མ་ལ་ཤི་

ལ་རྒྱལ་ཞིང་སློམ་རིམ་རྣམ་གསུམ་ཡང་མཛད།

ཁྱྲེའུ།   བཙས་ནས་ཡུན་རིང་མ་ལློན་པའི་བྱིས་པའི་མིང་།

དློང་།   ས་ངློས་ནས་མར་བརིབས་པའི་ཁུང་བུའི་མིང་།  དཔྲེར་ན།  

ས་དློང་།  འདམ་དློང་།  ཆུ་དློང་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ།

ཕྱུང་།   བྱྲེད་འབྲྲེལ་ལས་ཚིག  འབྱིན་པའི་འདས་པ།  ནང་ནས་ཕྱི་

ལ་བཏློན་པ་སྲེ།  དཔྲེར་ན།  རལ་གི་ཤུབས་ནས་ཕྱུང་ལྟ་བུ།

[ཁ]  གལ་ཆྲེའི་མིང་ཚིག

རྒྱུ་འབྲས་མན་ངག་བདུན།  གདམས་པའི་མཆློག

རྒྱུ་འབྲས་གཞན་རྣམས་དྲེའི་རྒྱུ་འབྲས་སུ་འགྱུར་ཚུལ།

[ག]  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏྲེ་ལན་ཕིས།

1] བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ལ་བློ་སྦློང་བ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་མན་ངག་བདུན་མ་དང་།  བདག་

གཞན་མཉམ་བརྲེའི་སློ་ནས་བློ་སྦློང་བ་གཉིས་ཡློད་པ་སུ་དང་གང་གི་ལུགས་

ཡིན་པ་ཕིས།

2] སྙིང་རྲེ་ཆྲེན་པློ་ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གལ་ཆྲེ་ཚུལ་དཔྲེ་དློན་སྦར་ནས་ཕིས།

3] ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་ཆྲེན་པློ་ལ་འཇུག་པའི་རྟྲེན་གང་ཡིན་པ་ཕིས།
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ནང་ཆོས།

4] བདྲེ་བ་དང་འཕད་འདློད་ཀི་བྱམས་པ་དང་།  སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་འདློད་ཀི་སྙིང་

རྲེ་གཉིས་ཀའི་གཞི་གང་ཡིན་པ་ཕིས།

5] ལག་བསམ་དང་སྲེམས་བསྐྲེད་འབྲས་བུར་འགྱུར་ཚུལ་ཕིས།


