
༄༅། །འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་རིགས་ལམ།
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༄༅། །འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་རིགས་ལམ་སློབ་ཚན།

སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག

སྤྱི་ལ་སྒྲས་བརོྗད་རིགས་ཀྱི་སོྒ་ནས་དབྱེ་ན།  ༡) རིགས་སྤྱི།  ༢) ཚོགས་སྤྱི།  ༣)  དོན་སྤྱི་དང་གསུམ་ཡོད།    

སྤྱི་དང་རིགས་སྤྱི་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན། སྤྱི་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དང་། བྱེ་བྲག་ལ་ཁྱབ་བྱ་ཞེས་ཀྱང་བརྗོད་དོ། ། 

གཞི་དེ་གཉིས་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་ཡིན་པ་ལ་བྱེ་བྲག་རྟགས་གསུམ་ངེས་པར་ཚང་དགོས། དཔེར་ན། དངོས་པོ་སྤྱི་

དང་། བུམ་པ་དངོས་པོའ་ིབྱེ་བྲག་ཡིན་པ་ལ་བྱེ་བྲག་རྟགས་གསུམ་ཚང་དགོས་པ་འདི་ལྟར།              

༡) བུམ་པ་དངོས་པོ་ཡིན།  ༢) བུམ་པ་དངོས་པོ་དང་བདག་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ།  ༣) བུམ་པ་མ་ཡིན་ཞིང་

དངོས་པོ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའ།ོ །བྱེ་བྲག་རྟགས་གསུམ་འགྲོ་ཚུལ་

འདིས་སྤྱི་བྱེ་བྲག་ཀུན་ལ་རིགས་འགྲེ་སྦྱོར་ཚུལ་ཤེས་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

རྟགས་གསལ་གཏོང་སྟངས།

དྷཱིཿ ཇི་ལྟར་ཆོས་ཅན། རྣམ་འགྲེལ་རྩ་བ་ལས། དེ་སྤྱི་ཁྱད་པར་ཞེས་བྱ་བའི། །བྱེ་བྲག་འདི་ནི་བློ་དོན་ལ། ། 

དེ་ཉིད་ལས་གཞན་ལས་ལྡོག་པས། །ཆོས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་རབ་ཏུ་བརྟག །ཅེས་པའི་གཞུང་གི་དགོངས་པ་མ་གྲུབ་པའི་

ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ།) གྲུབ་པར་ཐལ། (འདོད།) དེའི་སྐབས་སུ་ག་རེ་བསྟན་པ་ཡིན། (དེའི་སྐབས་སུ་སྤྱི་བྱེ་བྲག་

གི་རྣམ་གཞག་བསྟན་པ་ཡིན་པར་འདོད།) མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྤྱི་ལ་མཚན་ཉིད་གཞག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་

མ་གྲུབ།) གཞག་རྒྱུ་ཡོད་པར་ཐལ། (འདོད།) ཞོག (ཡོད་པར་འདོད། རང་གི་གསལ་བ་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བའི་ཆོས། 

ཆོས་ཅན།) སྤྱི་ལ་སྒྲས་བརྗོད་རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་ག་ཚོད་ཡོད། (སྤྱི་ལ་སྒྲས་བརྗོད་རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་

ན། རིགས་སྤྱི། དོན་སྤྱི། ཚོགས་སྤྱི་གསུམ་ཡོད་པར་འདོད།) མ་ཡིན་པར་ཐལ། རིགས་སྤྱི་སོགས་སོ་སོའ་ིམཚན་

ཉིད་གཞག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ།) གཞག་རྒྱུ་ཡོད་པར་ཐལ། (འདོད།) ཞོག (ཡོད་པར་འདོད། རང་

གི་རིགས་ཅན་དུ་མ་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བའི་ཆོས། ཆོས་ཅན།) དོན་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད། རང་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་རང་མ་

ཡིན་བཞིན་དུ་རང་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་ཆ། དཔེར་ན། བུམ་པར་མཚོན་ན། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་
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བུམ་པ་མ་ཡིན་བཞིན་དུ་བུམ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་ཆ། ལྟ་བུའ།ོ །ཚོགས་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ནི། རང་

གི་ཆ་ཤས་དུ་མ་འདུས་པའི་གཟུགས་རགས་པ། དེ་དག་དྲིས་རྗེས། མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དངོས་པོའ་ིསྤྱི་ཡིན་ན། དོན་བྱེད་ནུས་པའི་སྤྱི་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ།) མ་ཁྱབ་པར་

ཐལ།     (འདོད།) ཞོག (ཡོད་པར་འདོད། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཆོས་ཅན།) བཏགས་ཡོད་ཆོས་

གསུམ་ཚང་བ་ཆོས་ཅན། དོན་བྱེད་ནུས་པའི་སྤྱི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། (འདོད།) བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་

ཆོས་ཅན། དོན་བྱེད་ནུས་པའི་སྤྱི་མ་ཡིན་ཏེ། (དོན་བྱེད་ནུས་པ་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་ཟེར་ན།) དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་མ་ཡིན་ན། ཁྱོད་བཏགས་

ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའི་བྱེ་བྲག་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། (འདོད་ཟེར་ན།) ཁྱབ་བྱེད་ཆོས་ཅན། བཏགས་

ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའི་བྱེ་བྲག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

(རྟགས་མ་གྲུབ་ཟེར་ན།) ཁྱབ་བྱེད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྫས་ཡོད་

ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ་ཟེར་ན།) ཁྱབ་བྱེད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་

བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ་ཟེར་ན།) འཁོར་གསུམ། ཡིན་པར་ཐལ། དེ་

ལྟར་ཡིན་པ་དེ་ཡང་། བསྡུས་གྲྭའི་རིགས་ལམ་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་ལས། ཡང་ན། ཁྱབ་བྱེད་སྤྱི་ཡི་མཚན་

ཉིད། ཁྱབ་བྱ་བྱེ་བྲག་གི་མཚན་ཉིད་ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། (ཁྱབ་བྱ་དང། ཁྱབ་བྱེད་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་

བ་ཡིན་ཟེར་ན།) རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ་ཟེར་ན།) འཁོར་གསུམ། ཡིན་པར་ཐལ་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་དེ་ཡང། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའ་ི

དགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ།) ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་ཡིན་པ་དེ་ཡང་། དེ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་

སྡེ་བདུན་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་ལས། ཁྱབ་བྱའི་མཚན་ཉིད། འབྲེལ་བ་དང་གཅིག  ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་མཚན་ཉིད། ཆོས་དེ་

ཁྱོད་ལས་ཐ་དད། ཁྱོད་བཀག་ན་ཆོས་དེ་ཁེགས་པ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།  

འབྲེལ་བའི་མཚན་ཉིད་ནི། ཁྱོད་ཆོས་དེ་དང་ཕན་ཚུན་ཐ་དད། ཆོས་དེ་ཁེགས་ན་ཁྱོད་ཁེགས་པ། འབྲེལ་

བ་ལ་དབྱེ་ན། བདག་གཅིག་འབྲེལ་དང། དེ་བྱུང་འབྲེལ་གཉིས་སོ། །བདག་གཅིག་འབྲེལ་གྱི་མཚན་ཉིད་ནི། 

ཁྱོད་དེ་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་སྒོ་ནས་ཐ་དད། དེ་ལྡོག་སྟོབས་ཀྱིས་ཁྱོད་ལྡོག་པ།  དཔེར་ན། བྱས་པ་དང་། 

མི་རྟག་པ་ལྟ་བུ། དེ་བྱུང་འབྲེལ་གྱི་མཚན་ཉིད་ནི། ཁྱོད་དེ་དང་བདག་ཉིད་ཐ་དད། དེ་ལྡོག་སྟོབས་ཀྱིས་ཁྱོད་ལྡོག་

པ། དཔེར་ན། མེ་དང་། དུ་བ་ལྟ་བུའ།ོ ། 
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མུ་གསུམ་མུ་བཞི།

སྤྱིའི་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་གི་བྱེ་བྲག་གཉིས་ལ་མུ་བཞི།  དང་པོ། གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (རྟག་པ་ཆོས་

ཅན།) སྤྱིའི་སྤྱི་ཡིན་ལ། བྱེ་བྲག་གི་བྱེ་བྲག་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན།)  བྱེ་བྲག་གི་བྱེ་བྲག་ཡིན་ལ། 

སྤྱིའི་སྤྱི་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (ཀ་བུམ་གཉིས་ཆོས་ཅན།) གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (རུས་སྦལ་གྱི་སྤུ་ཆོས་ཅན།)

རྟག་པའི་སྤྱི་དང་། དངོས་པོའ་ིསྤྱི་གཉིས་ལ་མུ་བཞི། གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན།) རྟག་

པའི་སྤྱི་ཡིན་ལ། དངོས་པོའ་ིསྤྱི་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (དངོས་པོ་དང་ཐ་དད་ཆོས་ཅན།) དངོས་པོའ་ིསྤྱི་ཡིན་ལ། 

རྟག་པའི་སྤྱི་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (རྟག་པ་དང་ཐ་དད་ཆོས་ཅན།) གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (རྟག་དངོས་

གཉིས་ཆོས་ཅན།)

ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངོས་པོའ་ིསྤྱི་ཡིན་ན། དོན་བྱེད་ནུས་པའི་སྤྱི་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། མཚོན་བྱ་ཆོས་ཅན། 

དོན་བྱེད་ནུས་པའི་སྤྱི་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོའ་ིསྤྱི་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། མཚོན་བྱ་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་དངོས་པོའ་ིསྤྱི་ཡིན་པ་ཐལ། དངོས་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། མཚོན་

བྱའི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་མཚོན་བྱ་ཡིན། ཁྱོད་མཚོན་བྱ་དང་བདག་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ། ཁྱོད་མ་ཡིན་ཞིང་

མཚོན་བྱ་ཡིན་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར།  རྩ་བར་འདོད་ན། དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་མཚོན་བྱའི་བྱེ་བྲག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་དངོས་པོའ་ི

མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

ཁོ་ན་རེ། ཀ་བུམ་གཉིས་ཆོས་ཅན། སྤྱི་ཡིན་པར་ཐལ། ཚོགས་སྤྱི་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་ཅེས་

བརྗོད་དགོས།  ཀ་བུམ་གཉིས་ཚོགས་སྤྱི་ཡིན་པར་ཐལ། རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་འདུས་ཀྱི་གོང་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཀ་

བུམ་གཉིས་སྤྱི་ཡིན་པར་འདོད་ཟེར་ན། ཀ་བུམ་གཉིས་ཆོས་ཅན། སྤྱི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་མེད་པའི་

ཕྱིར། རྟགས་མ་གྲུབ་ཟེར་ན། ཀ་བུམ་གཉིས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡིན་པ་མི་སྲིད་པའི་

ཤེས་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སོགས་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ལས་གཙོ་བོ་སློབ་ཕྲུག་རང་ངོས་ནས་ཆོས་ཅན་སྣ་ཚོགས་

བླངས་ཏེ་གོང་གསལ་ཁག་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་རིགས་འགྲེ་གཏོང་ཤེས་པ་དགོས།   

་
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རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག

རྣམ་འགྲེལ་རང་དོན་ལེའུ་ལས། རྒྱུ་ལ་རང་བཞིན་ཇི་སྙེད་ཅིག །མེད་ན་མི་འབྱུང་འབྲས་བུ་ནི། །ཞེས་

སོགས་ལས་འཕྲོས། 

མཚོན་བྱ། མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི།

དངོས་རྒྱུ། དངོས་སུ་སྐྱེད་བྱེད། རྫ་བུམ་གྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་ལ་ཉེ་བའི་

རྫ་བུམ་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་འཇིམ་པ་ལྟ་བུ།

བརྒྱུད་རྒྱུ། བརྒྱུད་ནས་སྐྱེད་བྱེད། རྫ་བུམ་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་ས་སྐམ་པོ་ལྟ་བུ།

ཉེར་ལེན། རང་གི་ཉེར་འབྲས་རང་གི་

རྫས་རྒྱུན་དུ་གཙོ་བོར་སྐྱེད་

བྱེད།

གཞི་ལ་སྦྱར་ན། འ་ོམའི་ནང་དུ་

ཡོད་པའི་མར་གྱི་ངོ་བོར་འགྲོ་རུང་

གི་ནུས་པ་ལྟ་བུ།

ལྷན་ཅིག་

བྱེད་རྐྱེན།

རང་གི་ལྷན་ཅིག་བྱེད་

འབྲས་རང་གི་རིགས་རྒྱུན་

མ་ཡིན་པ་གཙོ་བོར་སྐྱེད་

བྱེད།

ཞོ་རྩི་དང་། ཞོ་སྙལ་སྣོད་དང་།  ཞོ་

སྙལ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ལྟ་བུ།

 དཔེར་ན། དངོས་རྒྱུ། བརྒྱུད་རྒྱུ། ཉེར་ལེན། ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐྱེན་རྣམས་འབྲས་ལ་དཔེ་བྱས་ཏེ་བཤད་ན་

འདི་ལྟར། འབྲས་ཀྱི་ས་བོན་ནང་དུ་ཡོད་པའི་འབྲས་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་འམ་ནུས་པ་དེ་འབྲས་བུ་འབྲས་དེའི་

ཉེར་ལེན་དང་། འབྲས་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་ཞིང་ས་དང་། ཆུ་ལུད་དང་། འབྲས་འདེབས་མཁན་གང་ཟག་བཅས་ནི། 

འབྲས་དེའི་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐྱེན་དང་། འབྲས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་། འབྲས་ཀྱི་བར་ལ་རྒྱུ་གཞན་ཞིག་ཡོད་ན། རྒྱུ་སྔ་མ་དེར་

བརྒྱུད་རྒྱུ་ཞེས་བརྗོད་དོ།  །འབྲས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་། འབྲས་ཀྱི་བར་ལ་རྒྱུ་གཞན་གང་ཡང་མེད་ན། རྒྱུ་དེ་ལ་དངོས་རྒྱུ་

ཟེར་བ་ཡིན། ཡང་ན། འབྲས་ཀྱི་སྔ་ལོགས་སུ་བྱུང་བ་དེ་འབྲས་ཀྱི་དངོས་རྒྱུ་དང་། འབྲས་ཀྱི་སྔ་ལོགས་སུ་བྱུང་

བའི་སྔ་ལོགས་སུ་བྱུང་བ་དེ་འབྲས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །
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དངོས་འབྲས་ཀྱི་མཚན་ཉིད།   དངོས་སུ་བསྐྱེད་བྱ།    མཚན་གཞི་ནི།  ད་ལྟ་འབར་བཞིན་པའི་རྒྱུ་མེ་དེ་

ལས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པ་སྔོ་ལྷོག་ལྷོག་ཏུ་འཕྱུར་བཞིན་པའི་དུ་བ་ལྟ་བུ།

བརྒྱུད་འབྲས་ཀྱི་མཚན་ཉིད།  བརྒྱུད་ནས་བསྐྱེད་བྱ།  མཚན་གཞི་ནི།  ད་ལྟ་འབར་བཞིན་པའི་མེ་དེ་ལས་

སྐྱེས་པའི་དུ་བ་སྔོ་ལྷོག་ལྷོག་གི་རྗེས་སུ་བྱུང་བའི་དུ་བ་ལྟ་བུ།

ཉེར་འབྲས་ཀྱི་མཚན་ཉིད།  གཞི་ལ་སྦྱར་ན།  མེའི་རྫས་རྒྱུན་དུ་རྫས་སུ་གཙོ་བོར་བསྐྱེད་བྱ།  བུད་ཤིང་ལ་

ཡོད་པའི་མེ་འབར་བྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་དེའི་ཉེར་འབྲས་མེ་དང་། མེ་དེའི་ཉེར་འབྲས་ནི་དེ་ལས་བྱུང་བའི་དུ་བ་ཡིན།

ལྷན་ཅིག་བྱེད་འབྲས་ཀྱི་མཚན་ཉིད།  མེའི་རྫས་རྒྱུན་མ་ཡིན་པར་རྫས་སུ་གཙོ་བོར་བསྐྱེད་བྱ།  མཚན་

གཞི་ནི།  མེའི་འབྲས་བུ་དུ་བ་མི་རྟག་དང་། དུ་བ་དངོས་པོ་ལ་སོགས་པའ།ོ  །

 བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཉེར་ལེན་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ།  ༡) གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། བཀྲ་

ཤིས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ཆོས་ཅན། ༢) བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཉེར་ལེན་ཡིན་ན། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁྱབ། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་

རྒྱུ་ཡིན་ན། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཉེར་ལེན་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཨ་མ་ལགས་ཆོས་ཅན།  ༣) གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་

པའི་མུ་ནི། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན།

མེ་ཏོག་གི་ཉེར་ལེན་དང་།  མེ་ཏོག་གི་བརྒྱུད་རྒྱུ་གཉིས་ལ་མུ་བཞི། ༡) གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི།  མེ་ཏོག་

གི་སྔ་ལོགས་སུ་བྱུང་བའི་སྔ་ལོགས་སུ་བྱུང་བའི་ས་བོན་ཆོས་ཅན། ༢) མེ་ཏོག་གི་ཉེར་ལེན་ཡིན་ལ། མེ་ཏོག་གི་

བརྒྱུད་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། མེ་ཏོག་གི་སྔ་ལོགས་དེ་མ་ཐག་པའི་ས་བོན་དེ་ཆོས་ཅན། ༣) མེ་ཏོག་གི་བརྒྱུད་རྒྱུ་

ཡིན་ལ། མེ་ཏོག་གི་ཉེར་ལེན་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི།  མེ་ཏོག་གི་སྔ་ལོགས་སུ་བྱུང་བའི་སྔ་ལོགས་སུ་བྱུང་བའི་ཆུ་

ལུད་ཆོས་ཅན།  ༤) གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི།  རྟག་པ་ཆོས་ཅན།

ཉེར་ལེན་ཞེས་པ་ནི། འབྲས་བུ་དེ་ཡི་ངོ་བོར་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་དེ་ལ་གོ་དགོས་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་

བྱེད་རྐྱེན་ཞེས་པ་ནི། རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་ཉིད་འབྲས་བུའི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་ལ་ཕན་འདོགས་བྱེད་པའི་མཐུན་

རྐྱེན་ཙམ་ལ་གོ་དགོས་པ་ཡིན། འནོ་ཀྱང་རྒྱུ་གཙོ་བོར་ཉེར་ལེན་དེ་ཡོད་ཀྱང་། མཐུན་རྐྱེན་ནམ། ལྷན་ཅིག་

བྱེད་རྐྱེན་གཅིག་ཙམ་མ་ཚང་ནའང་འབྲས་བུ་ནམ་ཡང་སྐྱེ་མི་སྲིད་པ་ཞིག་ཡིན། སྤྱིར། དངོས་པོ་དང་། རྒྱུ་

དང་། འབྲས་བུ་རྣམས་དོན་གཅིག་ཡིན། གཞི་ལ་སྦྱར་ན། བུམ་པའི་རྒྱུ་དང་། བུམ་པའི་འབྲས་བུ་འགལ་བ།  

ཀ་བའི་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐྱེན་དང་། ཀ་བའི་ལྷན་ཅིག་བྱེད་འབྲས་གཉིས་འགལ་བ་སོགས་དེ་ལྟ་བུ་ཀུན་ལ་

རིགས་འགྲེ་བར་བྱའ།ོ ། 
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 རྒྱུ་འབྲས་སྐོར་ལ་རྟགས་གསལ་གཏོང་སྟངས།

༄༅། །དྷཱིཿ ཇི་ལྟར་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་ལ་རང་བཞིན་ཇི་སྙེད་ཅིག །མེད་ན་མི་འབྱུང་འབྲས་བུ་ནི། །ཞེས་པའི་

གཞུང་གི་དགོངས་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ།) གྲུབ་པར་ཐལ། (འདོད།)  དེའི་སྐབས་སུ་ག་རེ་བསྟན་

པ་ཡིན། (དེའི་སྐབས་སུ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསྟན་པ་ཡིན་པར་འདོད།) མ་ཡིན་པར་ཐལ། དང་པོ་རྒྱུའི་

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

ཅན།) སྐྱེད་བྱེད་ཆོས་ཅན། རྒྱུའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། (འདོད།) མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་ལ་དབྱེ་བ་ག་ཚོད་

ཡོད། (རྒྱུ་ལ་དབྱེ་བ་བཞི་ཡོད་པར་འདོད།) བཞི་མེད་པར་ཐལ། བཞི་ཞོག (ཡོད་པར་འདོད། དངོས་རྒྱུ། བརྒྱུད་རྒྱུ། 

ཉེར་ལེན། ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐྱེན་བཅས་བཞི་ཆོས་ཅན།) མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཡིན་ན། ཉེར་ལེན་ཡིན་པས་

ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། (འདོད་ཟེར་ན།) མར་མེ་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་ཆོས་ཅན། ཉེར་ལེན་ཡིན་པར་ཐལ། 

༓ (འདོད་ཟེར་ན།) མར་མེ་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཉེར་ལེན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་ཉེར་

འབྲས་རང་གི་རྫས་རྒྱུན་ཕྱི་མར་གཙོ་བོར་སྐྱེད་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ་ཟེར་ན།) མར་མེ་སྐད་

ཅིག་ཐ་མ་ཆོས་ཅན། རང་གི་ཉེར་འབྲས་རང་གི་རྫས་རྒྱུན་ཕྱི་མར་གཙོ་བོར་སྐྱེད་བྱེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་

རྫས་རྒྱུན་ཕྱི་མ་མེད་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ་ཟེར་ན།) འཁོར་གསུམ། མེད་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་མེད་པ་དེ་ཡང་། 

ཡོངས་འཛིན་ཕུར་ལྕོག་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོའི་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ།) ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཉིད་

ཀྱིས་མཛད་པའི་བསྡུས་གྲྭ་ལས།   མར་མེ་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་ཆོས་ཅན། ཉེར་ལེན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྫས་

རྒྱུན་ཕྱི་མ་མེད་པའི་ཕྱིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། (མ་ཁྱབ།) ཚ་ འ་ོཚ།                                                                                              

༓ (གོང་དུ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཟེར་ན།) དངོས་པོ་ཡིན་ན་ཉེར་ལེན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཡིན་

ན་རྒྱུན་བཅས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ་ཟེར་ན།) ཁྱབ་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཡིན་ན་

རང་གི་རིགས་རྒྱུན་དང་།   རྫས་རྒྱུན་ཡོད་དགོས་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་མ་གྲུབ་ཟེར་ན།) འཁོར་གསུམ། དགོས་པར་

ཐལ། དེ་ལྟར་དགོས་པ་དེ་ཡང་། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའ་ིདགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། (རྟགས་

མ་གྲུབ།) ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་ཡིན་པ་དེ་ཡང་། དེ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡིད་ཀྱི་

མུན་སེལ་ལས། འ་ོན། སྙོམས་འཇུག་ལས་ལངས་མ་ཐག་པའི་ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་དེའི་དངོས་ཀྱི་ཉེར་ལེན་

ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།   

(འཁོར་གསུམ་ཞེས་པ་ནི།) རྟགས་དང། གསལ་བ། རྩོད་གཞི་གསུམ་གའི་སྟེང་ནས་ཁྱེད་རང་མགོ་འཁོར་

འདུག་ཅེས་པའི་བརྡ་ཆད་དོ། །
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འགལ་བའི་རྣམ་གཞག
 

མཚོན་བྱ། མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི།

འགལ་བ། ཐ་དད་གང་ཞིག་གཞི་མཐུན་

མི་སྲིད་པའི་ཆོས།

ཡིན་མིན་གཉིས། ཡོད་མེད་གཉིས། 

རྟག་མི་རྟག་གཉིས་ལྟ་བུའ།ོ།

ཕན་ཚུན་

སྤང་འགལ།

རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀྱི་སྒོ་

ནས་མི་མཐུན་པར་གནས་པ།

མེ་དང་ཆུ་ལྟ་བུ། ས་དང་རླུང་ལྟ་

བུ།  བུ་དང་བུ་མོ་ལ་སོགས་པའ།ོ།

དངོས་འགལ།
དངོས་སུ་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་

པར་གནས་པ།

རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་ལྟ་བུ། ཡོད་

པ་དང་མེད་པ་ལྟ་བུ།

བརྒྱུད་འགལ།

འགལ་བ་གང་ཞིག་ཕན་ཚུན་

བརྒྱུད་ནས་མི་མཐུན་པར་

གནས་པ།

ལྕགས་དང་ཤིང་ལྟ་བུ། གསེར་

བུམ་དང་ཟངས་བུམ་ལྟ་བུ།

ལྷན་ཅིག་མི་

གནས་འགལ།

རྒྱུན་གཅད་བྱ་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་

སྒོ་ནས་མི་མཐུན་པར་གནས་པ།

ཚ་གྲང་ལྟ་བུ། སྣང་བ་དང་མུན་པ་

ལྟ་བུ། བྱ་རོག་དང་འུག་པ་ལྟ་བུ།

རྟག་མི་རྟག་གཉིས་དངོས་འགལ་ཡིན་ཏེ། གཞི་ཤིང་ལྟ་བུ་དེ་ཉིད་རྟག་པ་ཡིན་པ་དངོས་སུ་རྣམ་པར་

བཅད་དེ། རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་རྟོགས་པའི་ཚེ། གཞི་ཤིང་དེ་ཉིད་མི་རྟག་པ་ཡིན་པ་ཡོངས་སུ་གཅོད་ཅིང་

གྲུབ་པ་སྟེ་གོ་ནུས་སོ། ། 

སྣང་བ་དང་། མུན་པ་གཉིས་རྒྱུན་གཅད་བྱ་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་མི་མཐུན་པར་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། སྣང་

བ་སྟོབས་ཆེ་བའི་དབང་གིས་མུན་པའི་རྒྱུན་གཅོད་ཅིང་ནུས་པ་ཉམས་འགྲོ་བ་དང་། མུན་པ་ཤ གས་ཆེ་བའི་

དབང་གིས་སྣང་བའི་རྒྱུན་གཅོད་ཅིང་ནུས་པ་ཉམས་འགྲོ་བ་ཡིན།



66 རིགས་ལམ་སྦྱོང་དེབ། 

 

དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་རགས་ཙམ།

དགག་པའི་

མཚན་ཉིད།

དོན་དེ་བློ་ལ་རྣམ་པར་ཤར་བའི་ཚེ་དགག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཤར་

བ།

དབྱེ་བ། མེད་དགག་གི་གཞན་སེལ་དང་། མ་ཡིན་དགག་གི་གཞན་སེལ་

གཉིས།

མེད་དགག་གི་

མཚན་ཉིད།

གཞན་སེལ་གང་ཞིག རང་ཞེས་བརྗོད་པའི་སྒྲས་རང་གི་དགག་བྱ་

བཀག་ཤ ལ་དུ་ཆོས་གཞན་སྒྲུབ་པ་མི་འཕེན་པ།

མ་ཡིན་དགག་

གི་གཞན་སེལ།

གཞན་སེལ་གང་ཞིག རང་ཞེས་བརྗོད་པའི་སྒྲས་རང་གི་དགག་བྱ་

བཀག་ཤ ལ་དུ་འཕངས་པའི་སྒྲུབ་པ་ཡོད་པ།

མ་ཡིན་

དགག་གི་

གཞན་སེལ་

ལ་དབྱེ་ན་

གཉིས།

བློའ་ིགཞན་སེལ།
(མཚན་ཉིད།)མ་ཡིན་དགག་གི་གཞན་སེལ་

གང་ཞིག རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ།

དོན་རང་མཚན་

གྱི་གཞན་སེལ།

(མཚན་ཉིད།) མ་ཡིན་དགག་གི་གཞན་སེལ་

གང་ཞིག དོན་དམ་པར་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀྱིས་གྲུབ་པ།

ཡང་གཞན་སེལ་ལམ། དགག་པ་ལ་དབྱེ་ན་བཞི། ༡། རང་ཞེས་བརྗོད་པས་སྒྲས་རང་གི་དགག་བྱ་བཀག་

ཤལ་དུ་ཆོས་གཞན་སྒྲུབ་པ་དངོས་སུ་འཕེན་པ། དཔེར་ན། བུམ་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡོད་པ་ཞེས་བརྗོད་

པའི་སྒྲས་བུམ་པ་གང་ཟག་གི་བདག་དངོས་སུ་བཀག་ནས་བུམ་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡོད་པ་དངོས་སུ་

འཕངས་པ་གང་ཞིག བདག་ཏུ་མ་གྲུབ་པའི་བུམ་པ་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།                                   

༢། རང་ཞེས་བརྗོད་པའི་སྒྲས་རང་གི་དགག་བྱ་བཀག་ཤ ལ་དུ་ཆོས་གཞན་སྒྲུབ་པ་ཤ གས་ལ་འཕེན་པ།       

དཔེར་ན། མི་བརྒྱགས་པ་ཉིན་མོ་ཟས་མི་ཟ་བ་ལྟ་བུ།
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༣། རང་ཞེས་བརྗོད་པའི་སྒྲས་རང་གི་དགག་བྱ་བཀག་ཤ ལ་དུ་ཆོས་གཞན་སྒྲུབ་པ་སྐབས་སྟོབས་ཀྱི་

འཕེན་པ། དཔེར་ན། དོན་ལ་རྒྱ་རིགས་ཡིན་ཞིང། སེམས་ལ་ཡང་རྒྱ་རིགས་དང་། བོད་རིགས་གང་རུང་ཡིན་

པ་ཤེས་ཀྱང་འདིའ་ོཞེས་ཚིག་ཐག་མ་ཆོད་པའི་སྐབས་སུ། རྒྱ་རིགས་ཡིན་པ་སྟོན་འདོད་ནས་བོད་རིགས་མ་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་བརྗོད་པ་ལྟ་བུ།      

༤། རང་ཞེས་བརོྗད་པའི་སྒྲས་རང་གི་དགག་བྱ་བཀག་ཤ ལ་དུ་ཆོས་གཞན་སྒྲུབ་པ་དངོས་ཤ གས་གཉིས་ཀར་

འཕེན་པ།  དཔེར་ན། མི་བརྒྱགས་པ་ཉིན་མོ་ཟས་མི་ཟ་བ་སྐམ་པོ་མ་ཡིན་པར་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བུའ།ོ །

                     

སྒྲུབ་པ།

དོན་དེ་བློ་ལ་ཤར་བའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཤར་བ། སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད།  སྒྲུབ་པ་དང་སྣང་

སེལ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའི་སྣང་བ་དོན་གཅིག་ཡིན། མཚན་གཞི་ནི་དཔེར་ན། ཀ་བ། བུམ་པ། གཟུགས། ཤེས་

པ། དངོས་པོ། བྱས་པ་ལྟ་བུ། བུམ་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་སེམས་ལ་ཤར་སྐབས་སུ། བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ཕར་

བསལ་ནས་བུམ་པ་ཚུར་ངེས་དགོས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞི་གང་ཡང་རུང་བ་སེམས་ལ་འཆར་སྐབས་གཞི་

དེ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ཕར་བསལ་ནས་གཞི་དེ་ཚུར་ངེས་དགོས་པ་ཡིན་ན་གཞི་དེར་དགག་པ་ཞེས་བརྗོད་དོ། 

།མཚན་གཞི་གསལ་བར་བརྗོད་ན། (བུམ་པ་སྒྲུབ་པ།) (བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ། མ་ཡིན་དགག)  (བུམ་

པ་མེད་པ། མེད་དགག) ཡིན་པ་བཅས་སོ། །

གྲུབ་བདེ་གཅིག་གི་དོན།  གྲུབ་པ་དུས་མཉམ། གནས་པ་དུས་མཉམ། འཇིག་པ་དུས་མཉམ་དང།  གྲུབ་

བདེ་རྫས་གཅིག་གི་དོན། ངོ་བོ་ཐ་དད་མེད་པའི་འདུས་བྱས། དཔེར་ན། བུམ་པ་དང་བུམ་པའི་མི་རྟག་པ་ལྟ་བུ། 

ངོ་བོ་གཅིག་གི་དོན། རང་འཛིན་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་ཚུལ་སོ་སོར་མེད་པའི་ཆོས། བྱས་མི་རྟག་ལྟ་བུ། ངོ་བོ་

ཐ་དད་ཀྱི་དོན། རང་འཛིན་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་རུང་ན་སོ་སོར་སྣང་བའི་ཆོས། ཀ་བུམ་གཉིས་ལྟ་བུ། རྫས་

རིགས་གཅིག་གི་དོན། ཉེར་ལེན་གཅིག་ལས་བྱུང་བའི་དངོས་པོ། ཉེར་ལེན་འབྲུ་གཅིག་ལས་སྐྱེས་པའི་ནས་

འབྲུ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ལྟ་བུ། ལྡོག་པ་རིགས་གཅིག་གི་དོན། གཅིག་མཐོང་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཅིག་ཤོས་ལ་ཡིད་

གཏད་པ་ཙམ་གྱི་འདྲ་བློ་ངང་གིས་སྐྱེས་པའི་འདུས་བྱས། མཚན་གཞི་ནི། སྔར་རྟ་དཀར་པོ་མཐོང་བའི་དབང་

གིས། ཕྱིས་སུ་རྟེའུ་ནག་པོ་མཐོང་བ་ན་འདི་ཡང་རྟའ་ོསྙམ་པའི་འདྲ་བློ་ངང་གིས་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །
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ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྣམ་གཞག

       ཐལ་ངག་ཏུ་དམིགས་པ། ཐལ་འགྱུར་གྱི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་དང་། ཐལ་

འགྱུར་ལྟར་སྣང་གཉིས་ཡོད། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། རང་གི་བསལ་བྱར་གྱུར་པའི་ལོག་རྟོག་

ཀུན་བརྟགས་མངོན་གྱུར་བ་མགོ་གནོན་ནུས་ཀྱི་ཐལ་ངག  དེ་ལ་དབྱེ་ན། བཞི་ཡོད་པས་གཤམ་ལ་གཟིགས།

རང་རྒྱུད་འཕེན་པའི་

ཐལ་འགྱུར་གྱི་མཚན་

ཉིད་དང་མཚན་གཞི།

རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་འཕེན་ནུས་ཀྱི་རང་གི་བསལ་བྱར་གྱུར་པའི་ལོག་རྟོག་

ཀུན་བརྟགས་མངོན་གྱུར་བ་མགོ་གནོན་ནུས་ཀྱི་ཐལ་ངག (མཚན་ཉིད་དང་།) 

(མཚན་གཞི་ནི།)  སྒྲ་ཆོས་ཅན། མ་བྱས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

ལྟ་བུ།

རང ་རྒྱུད་མི ་འཕེན ་

པའི ་ཐལ ་འགྱུར་གྱི ་

མཚན་ཉིད་དང་མཚན་

གཞི།

རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་འཕེན་མི་ནུས་པའི་རང་གི་བསལ་བྱར་གྱུར་པའི་ལོག་

རྟོག་ཀུན་བརྟགས་མངོན་གྱུར་བ་མགོ་གནོན་ནུས་ཀྱི་ཐལ་ངག (མཚན་ཉིད་

དང་།) (མཚན་གཞི་ནི།)  སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བྱས་པ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་ལྟ་བུ།

སྒྲུབ་བྱེད་འཕེན་པའི་

ཐལ་འགྱུར་གྱི་མཚན་

ཉིད་དང་མཚན་གཞི།

ཚུལ་གསུམ་འཕེན་ནུས་པའི་རང་གི་བསལ་བྱར་གྱུར་པའི་ལོག་རྟོག་ཀུན་

བརྟགས་མངོན་གྱུར་བ་མགོ་གནོན་ནུས་ཀྱི་ཐལ་ངག (མཚན་ཉིད་དང་།) (མཚན་

གཞི་ནི།) སྒྲ་ཆོས་ཅན། མ་བྱས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བུ།

སྲྒ
ུ
བ་བྱེད་མི་འཕེན་པའི་

ཐལ་འགྱུར་གྱི་མཚན་

ཉིད་དང་མཚན་གཞི།

ཚུལ་གསུམ་འཕེན་མི་ནུས་པའི་རང་གི་བསལ་བྱར་གྱུར་པའི་ལོག་རྟོག་ཀུན་

བརྟགས་མངོན་གྱུར་བ་མགོ་གནོན་ནུས་ཀྱི་ཐལ་ངག (མཚན་ཉིད་དང་།) (མཚན་

གཞི་ནི།) སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བུ།

ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་

གི་མཚན་ཉིད་དང་

མཚན་གཞི།

རང་གི་བསལ་བྱར་གྱུར་པའི་ལོག་རྟོག་ཀུན་བརྟགས་མངོན་གྱུར་བ་མགོ་གནོན་

མི་ནུས་ཀྱི་ཐལ་ངག (མཚན་ཉིད་དང་།)  (མཚན་གཞི་ནི།)  སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་

པ་ཡིན་པར་ཐལ། བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བུ།
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བློའ་ིརྣམ་གཞག་ལས་ཐོག་མར་བློ་རིག་བདུན་དུ་དབྱེ་བ།

རིག་པ། བོླའ་ིམཚན་ཉིད།  གསལ་ཞིང་རིག་པ། ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད། བོླ་དང་། རིག་པ། ཤེས་པ་གསུམ་དོན་གཅིག 

མཚོན་བྱ། མཚན་ཉིད། དབྱེ་བ།

མངོན་

སུམ།

རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིང་མ་འཁྲུལ་

བའི་རིག་པ།

དབང་མངོན། ཡིད་མངོན། རང་རིག་མངོན་

སུམ།   རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ།

རྗེས་

དཔག

རང་གི་རྟེན་རྟགས་ཡང་དག་བཀོད་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་རང་གི་གཞལ་བྱ་ལྐོག་

གྱུར་ལ་མི་བསླུ་བའི་ཞེན་རིག

དངོས་སྟོབས་རྗེས་དཔག ཡིད་ཆེས་རྗེས་

དཔག གྲགས་པའི་རྗེས་དཔག

བཅད་

ཤེས།

རང་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་སྔ་མས་རྟོགས་ཟིན་

རྟོགས་པའི་ཚད་མིན་གྱི་རིག་པ།

མངོན་སུམ་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་དང་།  རྗེས་

དཔག་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལྟ་བུ།

ཡིད་

དཔྱོད།

རང་གི་འཇུག་ཡུལ་གྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཆོས་

ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞེན་ཀྱང་བཅད་དོན་མ་

ཐོབ་པའི་རིག་པ།

བུམ་པ་མི་རྟག་པར་མ་རྟོགས་ཀྱང་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་མི་རྟག་པ་ཡིན་སྙམ་པའི་བློ་ལྟ་བུ།

སྣང་ལ་

མ་ངེས།

རང་གི་འཇུག་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་རང་མཚན་

གསལ་བར་སྣང་ཡང་དེ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་མི་

ནུས་པའི་རིག་པ།

ཡིད་གཟུགས་མཛེས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའི་

གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲ་འཛིན་ཉན་ཤེས་ལྟ་བུ།

ཐེ་ཚོམ།
རང་སྟོབས་ཀྱིས་མཐའ་གཉིས་སུ་དོགས་

པའི་རིག་པ།

བོད་རང་བཙན་ཐོབ་བམ་མི་ཐོབ། ཡིག་

རྒྱུགས་འཕྲོད་དམ་མི་འཕྲོད་སྙམ་པའི་བློ་ལྟ་

བུ།

ལོག་

ཤེས།

རང་གི་འཇུག་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པའི་རིག་པ། གངས་རི་སེར་པོར་མཐོང་བའི་མིག་གི་ཤེས་

པ་དང་། སྒྲ་རྟག་འཛིན་རྟོག་པ་ལྟ་བུ།
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མངོན་སུམ་གྱི་དབྱེ་བ་བཞི།

དབང་མངོན། ཡིད་མངོན། རང་རིག་མངོན་སུམ། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ།

(མཚན་ཉིད་ནི།) རང་གི་

ཐུན ་མོང ་མ ་ཡིན ་པའི ་

བ ད ག ་ རྐྱེ ན ་ ད བ ང ་ པོ ་

གཟུགས་ཅན་པ་ལས་སྐྱེས་

པའི་རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིང་

མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ། དེ་

ལ་དབྱེ་ན་ལྔ།  ༡) གཟུགས་

འཛིན་དབང་མངོན། 

༢) སྒྲ་འཛིན་དབང་མངོན། 

༣)དྲི་འཛིན་དབང་མངོན། 

༤)རོ་འཛིན་དབང་མངོན། 

༥ )རེག ་བྱ ་འཛིན ་པའི ་

དབང་མངོན་བཅས་ལྔ།

(མཚན་ཉིད་ནི།) རང་གི་

ཐུན ་མོང ་མ ་ཡིན ་པའི ་

བདག་རྐྱེན་ཡིད་དབང་

ལས་བྱུང་བའི་རྟོག་པ་དང་

བྲལ་ཞིང་མ་འཁྲུལ་བའི་

རིག་པ།  དེ་ལ་དབྱེ་ན་བཞི། 

དབང་མངོན་དང། སྒོམ་

བྱུང་གཉིས་ཀྱིས་དྲངས་

པའི ་ཡིད་མངོན་གཉིས་

དང་། དེ་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་

མངོན་རང་རིག་ལྟ་བུ།

འཛིན་རྣམ། རང་རིག་

གི་མཚན་ཉིད། རྟོག་

པ་དང་བྲལ་ཞིང་མ་

འཁྲུལ་པའི་འཛིན་རྣམ། 

རང་རིག་མངོན་སུམ་

གྱི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་

དབྱེ་ན། དེར་གྱུར་པའི་

ཚད་མ། བཅད་ཤེས། 

སྣང་ལ་མ་ངེས་དང་

གསུམ།

(མཚན་ཉིད་ནི།) རང་གི་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི ་

བདག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་

ཞི ་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི ་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སྐྱེས་

པའི་རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་

བའི ་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི ་

མཁྱེན་པ། དེ་ལ་དབྱེ་ན།  

༡) དེར་གྱུར་པའི་མཐོང་

ལམ། 

༢)  སྒོམ་ལམ།     

༣) མི་སློབ་ལམ།
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བློ་རིག་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ།

མཚོན་བྱ། མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི།

ཚད་མ། གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་རིག་པ། མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་། རྟོག་པ་ཚད་མ་གཉིས།

ཚད་མིན་

གྱི་ཤེས་པ།

གསར་དུ་མི་སླུ་བ་མ་ཡིན་

པའི་རིག་པ།

དེར་གྱུར་པའི་ཡུལ་རྟོགས་པའི་བློ་དང་། དེར་གྱུར་

པའི་ཡུལ་མ་རྟོགས་པའི་བློ་གཉིས།

རྟོག་པ།
སྒྲ་དོན་འདྲེས་རུང་དུ་འཛིན་

པའི་ཞེན་རིག

རྟོག་པ་དོན་མཐུན་དང་། རྟོག་པ་དོན་མི་མཐུན་

གཉིས།

རྟོག་མེད་ཀྱི ་

ཤེས་པ།

སྒྲ་དོན་འདྲེས་རུང་དུ་འཛིན་

པའི་ཞེན་རིག་དང་བྲལ་བའི་

རིག་པ།

དབང་ཤེས་དང་། དེར་གྱུར་པའི་ཡིད་ཤེས་གཉིས།

དབང་ཤེས།

རང་གི ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་བདག་རྐྱེན་དབང་པོ་

གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་སྐྱེས་པའི་རིག་པ།

མཚན་གཞི་ནི། ཁྲ་འཛིན་མིག་ཤེས། སྒྲ་འཛིན་ཉན་

ཤེས་སོགས།

ཡིད་ཤེས།

རང་གི ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་བདག་རྐྱེན་ཡིད་དབང་

ལ་བརྟེན ་ནས་སྐྱེས ་པའི ་

རིག་པ།

དབྱེ་ན། མངོན་སུམ་དང་། རྟོག་པའི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་

ཡིད་ཤེས་གཉིས།

འཁྲུལ་ཤེས། རང་གི་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་

བའི་རིག་པ།

དབྱེ་ན། རྟོག་པ་འཁྲུལ་ཤེས་དང་། རྟོག་མེད་འཁྲུལ་

ཤེས།

མ་འཁྲུལ་བའི་

ཤེས་པ།

རང ་གི ་ སྣང ་ཡུལ ་ལ ་མ ་

འཁྲུལ་པའི་རིག་པ།
མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མ་ལྟ་བུ།
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མུ་གསུམ་མུ་བཞི་འགའ་ཞིག

མངོན་སུམ་དང་། ཚད་མ་གཉིས་ལ་མུ་བཞི།  ༡། གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (སྔོན་འཛིན་མིག་ཤེས་སྐད་

ཅིག་དང་པོ་ཆོས་ཅན།)  ༢། ཚད་མ་ཡིན་ལ། མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མ་ཆོས་

ཅན།)  ༣། མངོན་སུམ་ཡིན་ལ། ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (མངོན་སུམ་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཆོས་ཅན།)  ༤། 

གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (འཁྲུལ་ཤེས་ཆོས་ཅན།)

དེ་བཞིན།   རྗེས་དཔག་དང་། ཚད་མ་གཉིས་ལ་མུ་བཞི།  ༡། གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (གྲགས་པའི་རྗེས་

དཔག་ཚད་མ་ཆོས་ཅན།)  ༢། རྗེས་དཔག་ཡིན་ལ། ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (རྗེས་དཔག་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་

ཆོས་ཅན།) ༣། ཚད་མ་ཡིན་ལ། རྗེས་དཔག་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན།)  ༤། གཉིས་ཀ་

མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བློ་ཆོས་ཅན།)

མངོན་སུམ་དང་། བཅད་ཤེས་གཉིས་ལ་མུ་བཞི།  ༡། གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (མངོན་སུམ་སྐད་ཅིག་

གཉིས་པ་ཆོས་ཅན།)  ༢། བཅད་ཤེས་ཡིན་ལ། མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (རྗེས་དཔག་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་

ཆོས་ཅན།)  ༣། མངོན་སུམ་ཡིན་ལ། བཅད་ཤེས་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཆོས་ཅན།) ༤། གཉིས་ཀ་

མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (ཐེ་ཚོམ་ཆོས་ཅན།)

རྗེས་དཔག་དང་། རྟོག་པ་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ།   ༡། གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (སྒྲ་མི་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་

རྗེས་དཔག་ཆོས་ཅན།)  ༢། རྗེས་དཔག་ཡིན་ན། རྟོག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། རྟོག་པ་ཡིན་ན་རྗེས་དཔག་ཡིན་པས་མ་

ཁྱབ།  (ཡིད་དཔྱོད་ཆོས་ཅན།)  ༣། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། (མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན།)

   

རྟོག་པ་དང་།

ཡུལ་རྟོགས་པའི་བློ་ལ་མུ་བཞི།

ཡུལ་མ་རྟོགས་པའི་བློ་ལ་མུ་བཞི།

འཁྲུལ་ཤེས་ལ་མུ་གསུམ།

མ་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པ་དང་འགལ་བ།

ཡིད་དཔྱོད་ལ་མུ་གསུམ།

རྗེས་དཔག་ལ་མུ་གསུམ།
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སེལ་འཇུག་གི་མཚན་ཉིད་ནི།  (རང་ཡུལ་ལ་བརྡ་དབང་གིས་འཇུག་པ) མཚན་གཞི་ནི། སྒྲ་དང་། རོྟག་པ་ལྟ་བུ། 

སྒྲུབ་འཇུག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། (རང་ཡུལ་ལ་དངོས་དབང་གིས་འཇུག་པ།) མཚན་གཞི་ནི། མིག་གི་རྣམ་ཤེས་ལྟ་བུ། 

སེམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་བཤད་ཟིན་ཅིང་། སེམས་ལ་དབྱེ་ན། མིག་གི་རྣམ་ཤེས། རྣ་བའི་རྣམ་ཤེས། སྣའི་རྣམ་

ཤེས། ལྕེའི་རྣམ་ཤེས།  ལུས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་བཅས་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ཡོད་དོ། །

སེམས་དང། སེམས་བྱུང་གཉིས་མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངས་ཡིན།

རྟེན་མཚུངས་པ།          རྟེན་དབང་པོ་གཅིག་པ་ཡིན་པས་རྟེན་མཚུངས་པ་དང་།

དམིགས་པ་མཚུངས་པ།   སེམས་དང་། སེམས་བྱུང་གཉིས་ཀ་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་པས་སོ།།

རྣམ་པ་མཚུངས་པ།        འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཡུལ་གཅིག་པ་ཡིན་པས་ན། རྣམ་པ་མཚུངས་པའ།ོ།

དུས་མཚུངས་པ།          དེ་གཉིས་སྐྱེ་བ་དང་། གནས་པ། འཇིག་པ་དུས་མཉམ་པའི་ཕྱིར་རོ།།

རྫས་མཚུངས་པ།          དེ་གཉིས་རྫས་རེ་རེ་བ་ཡིན་པས་ན། རྫས་མཚུངས་པ་ཡིན།

སེམས་བྱུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་སྟེ། །

ཀུན་འགྲོ་ལྔ་དང་ཡུལ་ངེས་ལྔ། །

དགེ་བ་བཅུ་གཅིག་རྩ་ཉོན་དྲུག །

ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤ ་གཞན་འགྱུར་བཞི། །

དད་དང་ངོ ་ཚ་ཤེས་ཁྲེལ་ཡོད། ། 

འདོད ་ཆགས་དང་ནི ་ཞེ ་སྡང་

དང། །གཏི་མུག་མེད་པའི་དགེ་རྩ་

གསུམ། །བརྩོན་འགྲུས་ཤིན་སྦྱངས་

བག་ཡོད་དང་། །བཏང་སྙོམས་

རྣམ་པར་མི་འཚེ་རྣམས། །གཉེན་

པོ་ངོ་བོ་མཚུངས་ལྡན་སོགས། །ཅི་

རིགས་སྒོ་ནས་དགེ་བའ།ོ །

ཁོྲ་དང་འཁོན་འཛིན་འཆབ་དང་འཚིག །

ཕྲག་དོག་སེར་སྣ་སྒྱུ་དང་གཡོ། ། 

རྒྱགས་དང་རྣམ་འཚེ་ངོ་ཚ་མེད། །

ཁྲེལ་མེད་རྨུགས་རྒོད་མ་དད་དང་། །

ལེ་ལོ་བག་མེད་བརྗེད་ངས་དང། །

ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་རྣམ་གཡེང་བཅས། 

།ཉི་ཤ ་རྩ་ཉོན་འཕེལ་སྐྱེད་དང། །

ཉེ་ཕྱིར་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་སོ།  །

ཚོར་བ་འདུ་ཤེས་སེམས་པ་དང་། །

ཡིད་ལ་བྱེད་དང་རེག་པ་ལྔ་། །

གཙོ་སེམས་ཀུན་གྱི་འཁོར་དུ་ནི། །

འགྲོ་ཕྱིར་ཀུན་འགྲོ་ཞེས་བྱའ།ོ །

འདུན་པ་མོས་པ་དྲན་པ་དང་། །

ཏིང་འཛིན་ཤེས་རབ་ལྔ་པོ་ཡུལ། །

བྱེ་བྲག་པ་ལ་འཇུག་ངེས་ཕྱིར། །

ཡུལ་ངེས་ཞེས་པར་བཤད་པ་ཡིན། །

འདོད་ཆགས་ཁོང་ཁོྲ་ང་རྒྱལ་དང།།

མ་རིག་ཐེ་ཚོམ་ལྟ་བ་དྲུག ། 

རྩ་ཉོན་ཡིན་ཏེ་སེམས་རྒྱུད་ནི། ། 

ཉནོ་མོངས་བྱེད་པའི་གཙོ་བོའ།ོ །

གཉིད ་འགྱོད ་རྟོག ་དཔྱོད ་གཞན་

འགྱུར་ཏེ། །ཀུན་སློང་མཚུངས་ལྡན་

ཅི་རིགས་ཀྱིས། །དགེ་དང་མི་དགེ་

ལུང་མ་བསྟན། །གཞན་དང་གཞན་དུ་

འགྱུར་བའ།ོ །

སེམས་བྱུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་གི་སྡོམ་འདི་རྣམས་ངེས་པར་དུ་བློ་ཐོག་ཏུ་སྐྱོར་ཐུབ་པ་གནང་དགོས།
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བློ་རིག་གི་རེའུ་མིག

ཚད་

མ།

ཚད་

མིན་

གྱི་

ཤེས་

པ།

རྟོག་

པ།

རྟོག་

མེད་

ཀྱི་

ཤེས་

པ།

འཁྲུལ་

ཤེས།

མ་

འཁྲུལ་

པའི་

ཤེས་

པ།

ཡིད་

ཤེས།

དབང་

ཤེས།

སེལ་

འཇུག

སྒྲུབ་

འཇུག

སེམས། སེམས་

བྱུང་།

མངོན་

སུམ།

མུ། 

༤

མུ། 

༤

འགལ་

བ།

མུ། 

༣

འགལ་

བ།

དོན་

གཅིག

མུ། 

༤

མུ།  

༤

འགལ་

བ།

མུ། 

༣

མུ། 

༤

མུ། 

༤

རྗེས་

དཔག

མུ།

 ༤

མུ།  

 ༤

མུ།  

༣

འགལ་

བ།

མུ། 

༣

འགལ་ 

བ།

མུ། 

༣

འགལ་

བ།

མུ། 

༣

འགལ་

བ།

མུ། 

༤

མུ། 

༤

བཅད་

ཤེས།

འགལ་

བ།

མུ། 

༣

མུ། 

༤

མུ། 

༤

མུ། 

༤

མུ།

 ༤

མུ། 

༤

མུ། 

༤

མུ། 

༤

མུ། 

༤

མུ། 

༤

མུ། 

༤

ཡིད་

དཔྱོད།

འགལ་

བ།

མུ། 

༣

མུ། 

༣

འགལ་

བ།

མུ། 

༣

འགལ་ 

བ།

མུ།

༣

འགལ་

བ།

མུ། 

༣

འགལ་

བ།

མུ། 

༤

མུ།

 ༤

སྣང་

ལ་མ་

ངེས།

འགལ་

བ།

མུ། 

༣

འགལ་

བ།

མུ། 

༣

འགལ་

བ།

མུ། 

༣

མུ། 

༤

མུ།

 ༤

འགལ་

བ།

མུ། 

༣

མུ། 

༤

མུ། 

༤

ཐེ་ 

ཚོམ།

འགལ་

བ།

མུ། 

༣

མུ། 

༣

འགལ་

བ།

མུ། 

༣

འགལ་ 

བ།

མུ། 

༣

འགལ་

བ།

མུ། 

༣

འགལ་

བ།

འགལ་

བ།

མུ། 

༣

ལོག་

ཤེས།

འགལ་

བ།

མུ། 

༣

མུ། 

༤

མུ། 

༤

མུ། 

༣

འགལ་ 

བ།

མུ། 

༤

མུ། 

༤

མུ།

 ༤

མུ།

 ༤

མུ།

 ༤

མུ། 

༤

༡། བློ་རིག་བདུན་དུ་དབྱེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས། མངོན་སུམ་དང་། སྣང་ལ་མ་ངེས་གཉིས་ལ་རྟོག་མེད་ཀྱི་

ཤེས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ།

༢། རྗེས་དཔག་དང་། ཡིད་དཔྱོད། ཐེ་ཚོམ་བཅས་རྟོག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ།                                                       

༣། བཅད་ཤེས་ལ། རྟོག་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་དང་། རྟོག་པ་ཡིན་པའི་ཆ་གཉིས་ཀ་ཡོད། ༡) དཔེར་ན། སློབ་དེབ་

མཐོང་བའི་མིག་ཤེས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལྟ་བུ།  ༢) སྔར་སློབ་དེབ་མཐོང་བ་དྲན་པའི་ཤེས་པ་ལྟ་བུ།                               

༤། ལོག་ཤེས་ལ། རྟོག་པ་དང་། རྟོག་མེད་གཉིས་ཀའི་ཆ་ཡོད་པ་དཔེར་ན།  ༡) རི་བོང་གི་རྭ་འཛིན་པའི་རྟོག་

པ་ལྟ་བུ་དང་།  ༢) གངས་རི་སེར་པོར་སྣང་བའི་མིག་ཤེས་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །


