
 གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག

རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་

འཁིད་ཐབས་ཀི་ལག་དེབ།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་དཔར་འགེམས་བྱས།



རྩོམ་སྒིག་འགན་ཁུར་བ། ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ།

རྩོམ་སྒིག་པ། བྩོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། (བྷུན་ཏར་དགེ་འྩོས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན།)

དེབ་གཟུགས་ཇུས་འགྩོད་པ། བསྟན་འཛིན་སྐལ་བཟང་། དགེ་འདུན་དྩོན་ཡྩོད།

རྒྱབ་ཤ་ཇུས་འགྩོད་པ། ཤིས་ཚང་མཁེན་རབ་རྒྱ་མཚོ།

ཞུ་དག་པ། སྩོ་རུ་དར་རྒྱས། (ཀིརི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་སྩོབ་སྤི།)

གཏན་འབེབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི།

ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན།

དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བརོན་འགྲུས། དཔེ་སོན་སོབ་གྲྭའི་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན།

དགེ་བཤེས་བོ་བཟང་མཁས་གྲུབ། གོ་པལ་པུར་བོད་ཁིམ་གི་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན།

རྒན་བོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་མཐོ་སོབ་ཀི་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན།

བསན་འཛིན་ཆོས་སྒོན། དཔེ་སོན་སོབ་གྲྭའི་སོབ་སྤི།

བསན་འཛིན་དངོས་གྲུབ། དྷ་སེང་བོད་ཁིམ་གི་ཚན་རིག་དགེ་རྒན།

དགེ་འདུན་དོན་ཡོད། ཤེས་ལྷན་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ཚན་པའི་འགན་འཛིན།

བྱ་གཞུང་དཔལ་ལྡན་རོ་རེ། བོད་ཡིག་སོབ་དེབ་རོམ་སྒིག་པ།

དཀར་གཞུང་བཀྲ་ཤིས་རོ་རེ། བོད་ཡིག་སོབ་དེབ་རོམ་སྒིག་པ།

འཕིན་ལས་དབང་འདུས། ཚན་རིག་སོབ་དེབ་རོམ་སྒིག་པ།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་གཏན་འབེབས་བྱས།
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ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་།

ཆེད་བརྗོད།

༄༅། །སྤི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གིས་སྔ་ཕི་བར་གསུམ་དུ་དེང་རབས་

ཚན་རིག་སྩོགས་སྩོབ་ཚན་རྣམས་ཀི་སྩོབ་སྦྩོང་སྤྩོད་སྟངས་དེ་རིགས་ལམ་གི་ཐྩོག་ནས་སྤྩོད་

ཐུབ་ན་དཔྱད་པ་བྱ་རྒྱུར་རྣམ་དཔྱྩོད་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡྩོད་པ་དང་། ལྷག་པར་འཛམ་གིང་སྤི་ལ་

སྩོབ་སྦྩོང་སྤྩོད་ཐབས་ཀི་རིག་པ་དང་ལམ་སྟྩོན་གསར་པ་ཞིག་ང་ཚོས་སྟྩོན་ཐུབ་པའི་ཐུགས་

རེ་གནང་བཞིན་པ་དང་།  ལྷག་པར་དུ་རིགས་ལམ་ནི་རང་རེ་བྩོད་ཀི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་

སྩོབ་གསྩོའི་ཐབས་ལམ་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། རང་སྟྩོབས་ཀིས་བརག་དཔྱད་དང་ཞིབ་

འཇུག་བྱེད་པའི་ནུས་པ་རིགས་ལམ་ལས་བྱུང་ཞིང་།  ལེགས་ཉེས་རྣམ་དཔྱྩོད་ཀི་བྩོ་སྩོ་འབྱེད་

ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།  སྩོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་རིགས་ལམ་ལ་བྱང་བའི་སྩོབ་

མའི་དྲན་པ་སྐྱེན་ཞིང་། དྲི་བ་འདྩོན་པ། དྩོགས་སྩོང་བྱེད་པ་སྩོགས་སྩོབ་མ་གཞན་ལས་ལྷག་

པ་མངྩོན་གསལ་ལགས་ན། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྩོབ་གྲྭ་ཁག་གི་རིགས་ལམ་སྩོབ་ཁིད་

ཚགས་ཚུད་གཏྩོང་བ་དང་འབེལ་རིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་གྩོ་སྒིག་དང་། འཛིན་རིམ་དྲུག་

པ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་གི་རིགས་ལམ་སྩོབ་དེབ་སྩོགས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་རྩོམ་སྒིག་གནང་

ཞིང་། གཞན་ཡང་སྩོབ་ཚན་གཞན་རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་འཁིད་ཐབས་སད་ཐྩོག་མར་དྷ་ས་

བྩོད་ཁིམ་ཚན་རིག་སྩོབ་དགེ་བསྟན་འཛིན་དངྩོས་གྲུབ་དང་། ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ཟུར་པ་ལྷག་པ་

ཚེ་རིང་གཉིས་ལ་བསྐུལ་བ་ལྟར་གཞི་རིམ་བར་མའི་བརྩོད་གཞི་འགའ་ཤས་ཐྩོག་རིགས་ལམ་

གི་འགྩོས་དང་མཐུན་པའི་སྩོབ་ཚན་འཆར་འགྩོད་ཀིས་ཕི་ལྩོ་ ༢༠༡༣ ལྩོར་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་

རྣམས་ལ་གཞི་རིམ་འྩོག་མའི་ཚན་རིག་གི་རྨང་གཞིའི་འགྩོ་སྟངས་ངྩོ་སྤྩོད་ཟབ་སྦྩོང་གྩོ་སྒིག་



གིས་རིགས་ལམ་ཁིད་སྐབས་རྩོད་གཞི་དང་། དཔེ་མཚོན་སྩོགས་ཚན་རིག་སྩོབ་དེབ་ནང་ཡྩོད་

བརྩོད་གཞི་ཁག་གི་ཐྩོག་ནས་འཁིད་ཐབས་འབད་བརྩོན་ཞུས། དེའི་རེས་སུ་དགེ་འདུན་པའི་

ཚན་རིག་ཟབ་སྦྩོང་ཆ་ཚང་ལ་བཅར་མྩོང་བ་ཀ་སྦུག་གཏན་སྩོབ་ཀི་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་བྩོ་བཟང་

རྒྱ་མཚོ་ལགས་འདི་གའི་ལག་དེབ་རྩོམ་སྒིག་པར་བསྐྩོ་བཞག་གིས་གཏན་སྩོབ་ཁག་ལ་སྐྩོར་

བསྐྱྩོད་དང་འབེལ། གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན་རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་འཁིད་

ཐབས་ཀི་ལག་དེབ་རགས་ཟིན་གྲུབ་རེས། ཕི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ནང་སེར་བྱེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་

ཚང་དང་། སེར་སྨད་ཐྩོས་བསམ་ནྩོར་གིང་གྲྭ་ཚང་གི་ཚན་རིག་སེ་ཚན་གི་ཚན་རིག་དང་ནང་

ཆྩོས་གཉིས་ཀར་མཁེན་ཡྩོན་ལྡན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་གྩོ་བསྡུར་དང་སྩོབ་

སྟྩོན་ཞུས། ཕི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ནང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་

དགེ་རྒན་ཉི་ཤུ་ཙམ་ལ་ལྷྩོ་ཕྩོགས་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་དུ་ཉིན་བཅྩོ་ལྔ་ཙམ་གི་རིང་དེབ་འདིའི་

བརྩོད་གཞི་ཁག་ལ་ཟབ་སྦྩོང་དང་། རྩོད་གེང་། དགྩོངས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་བྱས་པ་སྩོགས་གཞིར་

བཟུང་སྟེ། ཚིག་སྦྩོར་དང་བརྩོད་གཞི་སྩོགས་ཀི་ཐད་བསྒྱུར་བཅྩོས་གང་དགྩོས་དང་འབེལ་

སྩོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སྐྩོར་བསྐྱྩོད་ཚོད་ལྟ་གནང་བ་དང་།  གཏན་འབེབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཚན་

རིག་གི་ནང་དྩོན་དང་མཐུན་མིན་སྩོགས་ཞིབ་བསྡུར་གིས་མཐའ་མའི་གཏན་འབེབས་ཞུས་
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བ་ཞུ་རྒྱུ།





དཀར་ཆག

ཆེད་བརྩོད། ..........................................................................................c

རིགས་ལམ་གི་ངྩོ་སྤྩོད་རགས་ཙམ་བརྩོད་པ། ................................................1

རྩོད་གཞི་དང་།  བསལ་བ།  རགས་བཅས་ཀི་ངྩོ་སྤྩོད་ .....................................2

རགས་ཙམ་བཤད་པ། .............................................................................2

མུ་གསུམ་མུ་བཞི་དང་འགལ་བ་དྩོན་གཅིག་གི་ ............................................9

སྐྩོར་རགས་ཙམ་བཤད་པ། .......................................................................9

མུ་གསུམ་གི་རྩོད་པ་བྱེད་ཚུལ། ................................................................14

དཀར་པོ་དང་ཁ་དོག ....................................................................................15

མུ་བཞིའི་རྩོད་པ་བྱེད་ཚུལ། ...................................................................19

མུ་དང་པོ། ..................................................................................................20

མུ་གཉིས་པ།...............................................................................................22

མུ་གསུམ་པ། ..............................................................................................23

མུ་བཞི་པ། ..................................................................................................25

འགལ་བའི་རྩོད་པ་བྱེད་ཚུལ། .................................................................27

དྩོན་གཅིག་གི་རྩོད་པ་བྱེད་ཚུལ། .............................................................29



མཚན་མཚོན་ཁབ་པ་སྩོ་བརྒྱད། ..............................................................32

སྗོབ་ཚན་དང་པྗོ།

རི་ཤིང་། ............................................................................................36

རི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་དང་དབྱེ་བ། ......................................................................36

རི་ཤིང་དང་རོ། ............................................................................................41

ཤིང་སོང་དང་རྐང་འཐུང་། .............................................................................43

རི་ཤིང་གི་ཁད་ཆྩོས། ............................................................................44

རི་ཤིང་དང་སོག་ཆགས་ཐུན་མོང་གི་ཁད་ཆོས་དང་། རི་ཤིང་། ............................44

སྩོག་ལྡན་དང་རི་ཤིང་ཐུན་མྩོང་གི་ཁད་ཆྩོས། .............................................50

སོག་ལྡན་དང་རི་ཤིང་། .................................................................................50

དྩོགས་དཔྱྩོད། .....................................................................................55

སྗོབ་ཚན་གཉིས་པ།

སྩོག་ཆགས། .......................................................................................61

སོག་ཆགས་དང་།  ཆུ་གནས་སོག་ཆགས། .....................................................62

སྐམ་གནས་སོག་ཆགས་དང་།  ཆུ་གནས་སོག་ཆགས། .....................................67

སོག་ཆགས་དང་།  རི་ཤིང་། .........................................................................74

དྩོགས་དཔྱྩོད། .....................................................................................75



སྗོབ་ཚན་གསུམ་པ།

ང་ཚོའི་ཉེ་འཁྩོར་གི་དངྩོས་པྩོ། ................................................................77

དངོས་པོ་དང་།  ས་གཟུགས། ........................................................................78

ས་གཟུགས་དང་།  རླུང་གཟུགས། ..................................................................82

དྩོགས་དཔྱྩོད། .....................................................................................84

སྗོབ་ཚན་བཞི་པ།

ས་དང་།  སའི་ཕན་ཡྩོན། .......................................................................86

ས་དང་།  གཤིན་ས། ....................................................................................87

དྩོགས་དཔྱྩོད། .....................................................................................92

 སྗོབ་ཚན་ལྔ་པ།

ཆུ། ...................................................................................................93

ཆུ་གཙང་མ་དང་།  ཆུ། .................................................................................94

ཆུ་དང་།  མིས་བཏུང་རུང་བ། ........................................................................98

དྩོགས་དཔྱྩོད། ...................................................................................104

སྗོབ་ཚན་དྲུག་པ།

སྒ། .................................................................................................105



སྒ་དང་།  མིས་ཐོས་རུང་གི་སྒ།   .................................................................106

སྒ་དང་།  ས་གཟུགས། ...............................................................................109

དྩོགས་དཔྱྩོད། ...................................................................................109

སྗོབ་ཚན་བདུན་པ།

རླུང་། .............................................................................................. 111

རླུང་དང་།  གྲང་མོ། ...................................................................................112

དྩོགས་དཔྱྩོད། ................................................................................... 117

སྗོབ་ཚན་བརྒྱད་པ།

ཤུགས་དང་།  རྩོལ་བ། ........................................................................ 119

ཤུགས་དང་།  རེག་ཤུགས། ........................................................................120

དྩོགས་དཔྱྩོད། ...................................................................................124

སྗོབ་ཚན་དགུ་པ།

འྩོད་དང་།  གིབ་གཟུགས། ...................................................................127

དྭངས་གསལ་གི་དངོས་པོ་དང་།  དངོས་པོ། ..................................................128

ཤེལ་སོ་དང་།  ཕེད་དྭངས་གསལ་གི་དངོས་པོ། ..............................................130

དྩོགས་དཔྱྩོད། ...................................................................................134



སྗོབ་ཚན་བཅུ་པ།

ཉི་མའི་ཁིམ་རྒྱུད། ..............................................................................136

རྒྱུ་སྐར་དང་།  ཟླ་བ། ..................................................................................138

དྩོགས་དཔྱྩོད། ...................................................................................140

སྗོབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།

སྐྱེ་ལྡན། ..........................................................................................142

མི་དང་།  སྐེ་ལྡན། .....................................................................................143

རི་ཤིང་དང་།  ལྗང་མདོག་ཅན། ...................................................................145

དྩོགས་དཔྱྩོད། ...................................................................................148

སྗོབ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།

སྩོག་ཆགས་ཀི་འདྲིས་འགྱུར། ...............................................................150

སྐམ་གནས་སོག་ཆགས་ཀི་འདིས་འགྱུར་ཁད་ཆོས་དང་།  འདིས་འགྱུར་ཁད་ཆོས། 150

དྩོགས་དཔྱྩོད། ...................................................................................154



སྗོབ་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།

བརྩོད་གཞི་སྣ་ཚོགས་པའི་དྩོགས་དཔྱྩོད། .................................................156

ང་ཚོའི་ཉེ་འཁོར་གི་དངོས་པོ། ......................................................................156

ཁབ་ལེན་རོ། .............................................................................................158

གོག་དང་།  བརར་གོག ..............................................................................160

ཕ་ཕུང་དང་།  དབང་རའི་ཕ་ཕུང་། ................................................................161

གནམ་གཤིས། ..........................................................................................163

སོག་ཆགས་དང་། རི་ཤིང་། ........................................................................165

གཤམ་གི་བརོད་གཞི་ཁག་གི་ཁད་པར་ལ་རོད། ..............................................169



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།

1

རིགས་ལམ་གི་ངྗོ་སྤྗོད་རགས་ཙམ་བརྗོད་པ།

སྐབས་འདིར་རིགས་ལམ་ཞེས་པ་ནི།  སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཕྱྭ་པ་ཆྩོས་སེང་

(༡༡༠༩-༡༡༦༩)སྩོགས་ཀིས་བྱེ་བག་སྨྲ་བ་དང་།  མདྩོ་སེ་པ་གཉིས་ཀི་རིགས་

པའི་འགྩོས་དང་སྦར་ནས་ཚད་མའི་གཞུང་གི་དྩོན་བསྡུས་པའི་བསྡུས་གྲྭའི་

སྩོལ་བཏྩོད་པ་དེ་ཡིན།

སྩོབ་ཚན་འདིའི་རྨང་གཞི་

གལ་ཆེ་ཤྩོས་ནི།  རྩོད་གཞི་དང་།  

བསལ་བ།  རགས་གསུམ་སྩོ་སྩོའི་

ངྩོས་འཛིན་དང་།  དེ་དག་ལ་འདྩོད་དང་།  ཅིའི་ཕིར།  རགས་མ་གྲུབ།  མ་ཁབ་

བཅས་ལན་བཞི་ཇི་ལྟར་འདེབས་ཚུལ་སྩོགས་མ་འཁྲུལ་བར་ཤེས་པར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་

ཡིན་པར་མ་ཟད།  རིགས་ལམ་སྤི་ལ་གྩོ་བ་ཆགས་པ་དང་།  རྩོད་པའི་བརྡར་ཤ་

གཅྩོད་པར་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་པས།  དེ་དག་གི་ངྩོ་སྤྩོད་རགས་ཙམ་བརྩོད་

ན་འདི་ལྟར།



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།

2

རྗོད་གཞི་དང་།  བསལ་བ།  རྟགས་བཅས་ཀི་ངྗོ་སྤྗོད་

རགས་ཙམ་བཤད་པ།

ཐྩོག་མར་རིགས་ལམ་ཞེས་པ་ནི་བརྩོད་གཞི་གང་ཞིག་ལ་དྲི་བ་དང་།  དྲིས་ལན་གི་

སྩོ་ནས་སྩོབ་སྦྩོང་བྱེད་པའི་ཐབས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།  ཐབས་ཚུལ་འདིའི་

ནང་དུ་གཙོ་ཆེ་ཤྩོས་ནི།  རྩོད་གཞི་གང་ཞིག་བསལ་བ་དེ་ཡིན་ན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་དང་།  དེ་མིན་ན་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན།  ཡྩོད་ན་ཡྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྩོགས་

ཁབ་པ་ཡྩོད་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ཁ་གསལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་ནི།  ཚད་མ་རིག་པའི་ཐུན་

མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆྩོས་དང་ཕན་ནུས་ཡིན།

རྩོད་གཞི། བསལ་བ། རགས།

བསྟན་འཛིན་ཆྩོས་ཅན། མི་ཡིན་པར་ཐལ། སྨྲ་ཤསེ་ཤངི་དྩོན་གྩོ་བའ་ིཕརི།

 



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།

3

6

6

9

རྩོད་གཞི་

རྩོད་གཞི་ཞེས་པ་ནི།  གང་ཞིག་ཡིན་དང་མིན་རྩོད་པའི་གཞི་

ལ་ཟེར།  དཔེར་ན།  མི་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་ཆགས་ཡིན་པར་

ཐལ།  ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་མི་དེ་ནི་སྩོག་ཆགས་ཡིན་

དང་མིན་དེ་རྩོད་པའི་གཞི་ཡིན་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

རྩོད་གཞི།



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།

4

བསལ་བ་

བསལ་བ་ཞེས་པ་ནི།  རྩོད་གཞི་དེའི་སྟེང་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་

བའི་ཆྩོས་དེ་ལ་ཟེར།  དཔེར་ན།  བྩོད་མི་ཆྩོས་ཅན།  གངས་

ཅན་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་སྐབས་སུ་གངས་

ཅན་པ་ནི་སྐབས་འདིའི་བསལ་བ་ཡིན།

བྩོད་མི་ཆྩོས་ཅན།   གངས་ཅན་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།

བྩོད་ཀི་ས་ཆ་ན་ཆྩོས་ཅན།  གངས་རི་མང་པྩོ་ཡྩོད་པར་ཐལ།   འདྩོད།

 

 



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།

5

རྟགས་

རགས་ཞེས་པ་ནི།  རྒྱུ་མཚན་ཡིན་ཞིང་།  རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་ལ་རགས་བཀྩོད་

པ་ཟེར།  དཔེར་ན།  བུ་བཀྲ་ཤིས་ནི་མི་ཡིན།  དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་མིའི་མཚན་

ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཟེར་བ་ལྟ་བུའྩོ། །

རིགས་ལམ་གི་ནང་དུ་འདི་ལྟར་ཏེ།

བུ་བཀྲ་ཤིས་ཆྩོས་ཅན།  མི་ཡིན་པར་ཐལ།   

མིའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཕིར།  (ཞེས་མིའི་མཚན་ཉིད་དང་

ལྡན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་མི་ཡིན་པར་བཤད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །) 



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།

6

རྟགས་བསལ་གཏོང་བའི་སྐབས་སུ་ལན་བཞི་ནི།

འདྩོད།

ཅིའི་ཕིར།

རགས་མ་གྲུབ།

མ་ཁབ།

འདྩོད་

འདྩོད་ཅེས་པ་ནི།  རང་ཉིད་ཀི་འདྩོད་པ་ཡིན་ཞེས་ཁས་

བངས་པའི་དྩོན་ཡིན།  དཔེར་ན།  དུང་གི་ཁ་དྩོག་ཆྩོས་

ཅན།  དཀར་པྩོ་ཡིན་པར་ཐལ་ཟེར་ན།  འདྩོད་ཟེར་

དགྩོས།  འདི་ནི་དུང་གི་ཁ་དྩོག་དཀར་པྩོ་ཡིན་ནམ་ཞེས་

འདྲི་བཞིན་ཡྩོད་པས་དེའི་ལན་དུ་འདྩོད་ཟེར་དགྩོས།  

འདྩོད་ལན་རིས་ཟེར་ན།

དུང་གི་ཁ་དྩོག་དཀར་པྩོ་ཡིན་པར་འདྩོད་ཟེར་དགྩོས།



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།

7

ཅིའི་ཕིར་

ཅིའི་ཕིར་ཞེས་པ་ནི།  རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕིར་ཞེས་

པའི་དྩོན་ཡིན།  དཔེར་ན།  སེངེ་ཆྩོས་ཅན།  མི་

ཡིན་པར་ཐལ།  ཞེས་དྲི་བ་བཏང་ཚེ།  སེངེ་དེ་མི་

ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ་སྙམ་ན།  ཅིའི་ཕིར་ཟེར་དགྩོས་པ་ཡིན།  

ཅིའི་ཕིར་ལན་རིས་ཟེར་ན།

སེངེ་མི་ཡིན་པ་ཅིའི་ཕིར་ཟེར་དགྩོས།

རྟགས་མ་གྲུབ་

རགས་མ་གྲུབ་ཅེས་པ་ནི།  རྩོད་གཞི་དེ་རགས་དེ་མ་ཡིན་

ན༑  རགས་མ་གྲུབ་ཅེས་ཟེར་དགྩོས་པ་ཡིན།  དཔེར་ན།  

རླུང་ཆྩོས་ཅན།  ཚ་བྩོ་ཡིན་པར་ཐལ།  མེ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཟེར་ན།  རགས་མ་གྲུབ་ཟེར་དགྩོས།

རགས་ལན་རིས་ཟེར་ན།  

རླུང་མེ་ཡིན་པ་རགས་མ་གྲུབ་ཟེར་དགྩོས།



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།

8

མ་ཁྱབ་

མ་ཁབ་ཅེས་པ་ནི།  རགས་དེ་ཡིན་ན།  བསལ་བ་དེ་ཡིན་ པ ས ་

ཁབ་པ་མེད་ན།  མ་ཁབ་ཟེར་དགྩོས་པ་ཡིན།  དཔེར་ན།  

རྒྱ་སེ་མེ་ཏྩོག་ཆྩོས་ཅན།  དཀར་པྩོ་ཡིན་པར་ཐལ།  མེ་ཏྩོག་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁབ་ཟེར་དགྩོས་པ་བཞིན་ནྩོ། །

ཁབ་པ་སྩོང་ཟེར་ན།  

མེ་ཏྩོག་ཡིན་ན།  དཀར་པྩོ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་ཟེར་དགྩོས།



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།

9

མུ་གསུམ་མུ་བཞི་དང་འགལ་བ་དྗོན་གཅིག་གི་

སྗོར་རགས་ཙམ་བཤད་པ།

མུ་གསུམ་མུ་བཞི་དང་།  འགལ་བ་དྩོན་གཅིག་བཅས་བཞི་པྩོ་འདི་ནི་རིགས་ལམ་

གི་སྩོ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་ལྟ་བུ་ཡིན་པས།  རིགས་ལམ་ལ་ཐྩོག་མར་ཞུགས་མཁན་

རྣམས་ཀིས་བརྩོད་གཞི་གང་ཡང་རུང་བ་གཉིས་ཀི་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་དེ་མུ་

གསུམ་དང་མུ་བཞི།  འགལ་བ་དང་དྩོན་གཅིག་གང་ཡིན་གི་སྐྩོར་ལ་རྩོད་པ་བྱེད་

དགྩོས་པ་ཡིན།

མུ་གསུམ་མུ་བཞི་

མུ་གསུམ་མུ་བཞི་དང་།  འགལ་བ་དྩོན་གཅིག་གི་རྩོད་

པ་བྱེད་པ་ལ་ངེས་པར་དུ་རྩོད་པ་བྱེད་སའི་གཞི་ལ་

བརྩོད་གཞི་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སམ་དངྩོས་པྩོ་མི་འདྲ་བ་

གཉིས་དགྩོས་ཀི་ཡྩོད།  དཔེར་ན།  དཀར་པྩོ་དང་ཁ་དྩོག  

ཡང་ན།  མི་དང་བྩོད་མི་ལྟ་བུའི་མིང་ཐ་དད་པའམ་མིང་

ལྩོགས་ཀ་ཡིན་པའི་དངྩོས་པྩོ་གཉིས་ཡིན་དགྩོས།



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།

10

དེ་མིན་དངྩོས་པྩོ་གཅིག་རང་གཅིག  དཔེར་ན།  

འབི་དེབ་ལྟ་བུ་ནི།  དངྩོས་པྩོ་གཅིག་ཡིན་པས་དེ་གཅིག་

པུ་ལ་མུ་གསུམ་མུ་བཞི་སྩོགས་ཀི་རྩོད་པ་བྱེད་ཚུལ་མེད།

འྩོན་ཀང་།  འབི་དེབ་ཀི་སྐྩོར་ལ་རྩོད་པ་བྱེད་རྒྱུ་

མེད་པ་མིན།  དཔེར་ན།  འབི་དེབ་ཆྩོས་ཅན།  ཤྩོག་བུ་

ཡིན་པར་ཐལ།  ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཡྩོད་མྩོད་དེའི་སྐབས་སུ་མུ་

གསུམ་མུ་བཞི་སྩོགས་ཀི་སྩོ་ནས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་རྩོད་ཀི་མེད།

མུ་གསུམ་དང་མུ་བཞི་

སྤིར་མུ་ཞེས་པ་ནི་མཚམས་དང་མཐའི་དྩོན་ཡིན།  མུ་

གསུམ་དང་མུ་བཞི་ཞེས་པ་ནི།  དངྩོས་པྩོ་གཉིས་བར་

གི་འབེལ་བར་དཔྱད་པ་གཏྩོང་བའི་ཐབས་ཚུལ་ལམ་

རིགས་པའི་འགྩོས་བྱེ་བག་པ་ཞིག་ཡིན།  དཔེར་ན།



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།

11

དཀར་པྗོ་དང་ཁ་དྗོག་གཉིས་ལ་མཚོན་ན།

༡། དཀར་པྩོ་ཡིན་ལ་ཁ་དྩོག་མ་

ཡིན་པའི་མུ།
མུ་མེད།

༢། ཁ་དྩོག་ཡིན་ལ་དཀར་པྩོ་མ་

ཡིན་པའི་མུ།
དམར་པྩོ།

༣། དཀར་པྩོ་དང་ཁ་དྩོག་

གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ།
དཀར་པྩོ།

༤། དཀར་པྩོ་དང་ཁ་དྩོག་

གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ།
དབྱིབས།

དཀར་པྩོ་དང་ཁ་དྩོག་གཉིས་ལ་མཚྩོན་ན་

སྐབས་འདིར་དཀར་པྩོ་ཡིན་ལ་ཁ་དྩོག་མིན་པ་ཞིག་མེད་པས།  དཀར་པྩོ་དང་ཁ་

དྩོག་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་དེ་མུ་གསུམ་ཡིན།  དཀར་པྩོ་ཡིན་ལ་ཁ་དྩོག་མིན་པ་ཞིག་



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།

12

མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།  དཀར་པྩོ་ཡིན་ན།  ཁ་དྩོག་ཡིན་པས་ཁབ་པའམ་ངེས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན།  གྩོང་གི་དཔེ་རིས་ལས་གསུམ་ཚང་ན་མུ་གསུམ་དང་།  བཞི་

ཀ་ཚང་ན་མུ་བཞི་ཡིན་ཚུལ་སྩོགས་སྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀིས་སེམས་ལ་ངེས་པར་བྱེད་

དགྩོས།

འགལ་བ་

འགལ་བ་ཞེས་པ་ནི།  མི་མཐུན་པའི་དྩོན་ཡིན།  དཔེར་ན།  

མེ་དང་ཆུ་གཉིས་མི་མཐུན་པ་ཡིན་པས་འགལ་བ་ཡིན་པ་ལྟ་

བུའྩོ། །དེ་བཞིན་ཚ་པྩོ་དང་གང་མྩོ་གཉིས་ཀང་མི་མཐུན་པ་

ཡིན་པས་འགལ་བ་ཡིན།

འགལ་བའི་མཚན་ཉིད།  ཐ་དད་གང་ཞིག   གཞི་

མཐུན་མི་སིད་པའི་ཆྩོས།  དཔེར་ན།  མེ་དང་ཆུ་གཉིས་ནི་མིང་སྩོ་སྩོ་བ་ཡིན་པ་

དང་། མེ་དང་ཆུ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ཞིག་མེད་པས་དེ་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན།

ཐ་དད་གང་ཞིག་ཅེས་པ་ནི།  འགལ་བ་ཡིན་པ་ལ་ཆ་རྐེན་དང་པྩོ། དངྩོས་པྩོ་

སྩོ་སྩོ་བ་ཞིག་ཡིན་དགྩོས།



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།

13

གཞི་མཐུན་མི་སིད་པའི་ཆྩོས་ཞེས་པ་ནི།  འགལ་བ་ཡིན་པ་ལ་ཆ་རྐེན་

གཉིས་པ་ནི།  གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ཞིག་མེད་དགྩོས་པའི་དྩོན་ཡིན།

དྩོན་གཅིག་

དྩོན་གཅིག་ཅེས་པ་ནི།  མིང་མི་འདྲ་ཡང་དྩོན་གཅིག་པ་ཡིན་པ།  དཔེར་ན།  ཆུ་

གཏེར་དང་།  རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ།  ཆུ་གཏེར་ཞེས་པ་ནི་རྒྱ་མཚོའི་

མིང་ཡིན།  དེ་བཞིན་བྱས་པ་དང་མི་རག་པ་གཉིས་

མིང་མི་འདྲ་ཡང་དྩོན་གཅིག་པ་ཡིན།  ང་ཚོའི་ཉེ་

འཁྩོར་དུ་ཡྩོད་པའི་སྨྱུ་གུ་དང་འབི་དེབ།  རྐུབ་བཀག་

དང་།  ཅྩོག་ཙེ་སྩོགས་བྱས་པ་དང་མི་རག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན།



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།

14

མུ་གསུམ་གི་རྗོད་པ་བྱེད་ཚུལ།

དཀར་པྩོ་དང་ཁ་དྩོག་

སྐབས་འདིར་ངེས་དགྩོས་པ་ཞིག་ལ།  ང་ཚོས་རྩོད་གཞིའམ་བརྩོད་གཞི་མི་འདྲ་བ་

གཉིས་ཀི་སྐྩོར་ལ་རྩོད་པ་བྱེད་དུས།  མུ་གསུམ་དང་མུ་བཞི།  འགལ་བ་དང་དྩོན་

གཅིག་གང་རུང་དུ་ངེས་པ་ཡིན།  དེ་བཞི་གང་རུང་གི་ནང་དུ་མ་འདུས་པ་ཞིག་

མེད།

དཔེར་ན།  དཀར་པྩོ་དང་ཁ་དྩོག་ལྟ་བུ།  དེས་ན་དཀར་པྩོ་དང་ཁ་དྩོག་

གཉིས་ཀི་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་དེ་ཡང་མུ་གསུམ་དང་མུ་བཞི།  འགལ་བ་དང་

དྩོན་གཅིག་གང་རུང་ཡིན་དགྩོས་པས་དེ་དག་གང་ཡིན་ང་ཚོས་རྩོད་པའི་ལམ་

ནས་ཤེས་དགྩོས།



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།

15

དཀར་པྩོ་དང་ཁ་དྩོག

དྲི་བ། དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན།  དཀར་པྩོ་དང་ཁ་དྩོག་གཉིས་ལ་

མུ་གསུམ་མུ་བཞི།  འགལ་བ་དྩོན་གཅིག་གི་སྩོ་ནས་མི་

འདྲ་བའི་ཁད་པར་འཇྩོག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག    

ལན། མུ་གསུམ་ཡྩོད་པར་འདྩོད།

དྲི་བ། མུ་གསུམ་མེད་པར་ཐལ།  གང་ལ་གང་གིས་ཁབ།  

ལན། ༡) དཀར་པྩོ་ཡིན་ན།  ཁ་དྩོག་ཡིན་པས་ཁབ།

དྲི་བ། ༢) ཁ་དྩོག་ཡིན་ན།  དཀར་པྩོ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། ཁ་དྩོག་ཡིན་ན།  དཀར་པྩོ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། རས་དམར་པྩོའི་ཁ་དྩོག་ཆྩོས་ཅན།



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།

16

དྲི་བ། རས་དམར་པྩོའི་ཁ་དྩོག་ཆྩོས་ཅན།  ཁ་དྩོག་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རས་དམར་པྩོའི་ཁ་དྩོག་ཆྩོས་ཅན།  ཁ་དྩོག་ཡིན་ཏེ།

ལན། མདྩོག་ཏུ་རུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། མདྩོག་ཏུ་རུང་བ་ཡིན་ན།  ཁ་དྩོག་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རས་དམར་པྩོའི་ཁ་དྩོག་ཆྩོས་ཅན།  དཀར་པྩོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རས་དམར་པྩོའི་ཁ་དྩོག་ཆྩོས་ཅན།  དཀར་པྩོ་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། དཀར་པྩོའི་མདྩོག་ཏུ་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། དཀར་པྩོའི་མདྩོག་ཏུ་རུང་བ་མ་ཡིན་ན།  དཀར་པྩོ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་

པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ༣) དཀར་པྩོ་ཡིན་ན།  ཁ་དྩོག་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། དཀར་པྩོ་ཡིན་ན།  ཁ་དྩོག་མ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག  



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།

17

ལན།   རས་དཀར་པྩོའི་ཁ་དྩོག་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། རས་དཀར་པྩོའི་ཁ་དྩོག་ཆྩོས་ཅན།  ཁ་དྩོག་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རས་དཀར་པྩོའི་ཁ་དྩོག་ཆྩོས་ཅན།  ཁ་དྩོག་ཡིན་ཏེ།

ལན། མདྩོག་ཏུ་རུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། མདྩོག་ཏུ་རུང་བ་ཡིན་ན།  ཁ་དྩོག་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རས་དཀར་པྩོའི་ཁ་དྩོག་ཆྩོས་ཅན།  དཀར་པྩོ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རས་དཀར་པྩོའི་ཁ་དྩོག་ཆྩོས་ཅན།  དཀར་པྩོ་ཡིན་ཏེ།

ལན། དཀར་པྩོའི་མདྩོག་ཏུ་རུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། དཀར་པྩོའི་མདྩོག་ཏུ་རུང་བ་ཡིན་ན།  དཀར་པྩོ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་

ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ༤) དཀར་པྩོ་མ་ཡིན་ན།  ཁ་དྩོག་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། དཀར་པྩོ་མ་ཡིན་ན།  ཁ་དྩོག་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།

18

དྲི་བ། ཞྩོག    

ལན། བུ་མྩོ་སྒྩོལ་མ་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། བུ་མྩོ་སྒྩོལ་མ་ཆྩོས་ཅན།  དཀར་པྩོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། བུ་མྩོ་སྒྩོལ་མ་ཆྩོས་ཅན།  དཀར་པྩོ་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། དཀར་པྩོའི་མདྩོག་ཏུ་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། དཀར་པྩོའི་མདྩོག་ཏུ་རུང་བ་མ་ཡིན་ན།  དཀར་པྩོ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་

པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། བུ་མྩོ་སྒྩོལ་མ་ཆྩོས་ཅན།  ཁ་དྩོག་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། བུ་མྩོ་སྒྩོལ་མ་ཆྩོས་ཅན།  ཁ་དྩོག་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། མདྩོག་ཏུ་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། མདྩོག་ཏུ་རུང་བ་མ་ཡིན་ན།  ཁ་དྩོག་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

(འདི་ལྟར་བརྩོད་གཞི་འདྲ་མིན་གི་སྟེང་ནས་རྩོད་པ་གང་མང་མང་བྱེད་དགྩོས།)



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།

19

མུ་བཞིའི་རྗོད་པ་བྱེད་ཚུལ།

ཀ་བ་དང་ཤིང་།

ཀ་བ་ཡིན་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་པའི་མུ། ལྕགས་ཀི་ཀ་བ་ཆྩོས་ཅན།

ཤིང་ཡིན་ལ་ཀ་བ་མ་ཡིན་པའི་མུ། ཀུ་ཤུའི་སྩོང་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།

ཀ་བ་དང་ཤིང་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ། ཤིང་གི་ཀ་བ་ཆྩོས་ཅན། 

ཀ་བ་དང་ཤིང་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ། རི་བྩོང་བྩོ་ལྡན་ཆྩོས་ཅན།

གྩོང་གི་འདི་དག་ལས་གསུམ་ཚང་ན་མུ་གསུམ་དང་།  

བཞི་ཀ་ཚང་ན་མུ་བཞི་ཡིན།



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།

20

དྲི་བ། དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན།  ཀ་བ་དང་ཤིང་

གཉིས་ལ་མུ་གསུམ་མུ་བཞི།  འགལ་བ་དྩོན་གཅིག་

གི་སྩོ་ནས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་འཇྩོག་རྒྱུ་མེད་

པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། མུ་བཞི་ཡྩོད་པར་འདྩོད།

མུ་དང་པྩོ།

ཀ་བ་ཡིན་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་པའི་མུ།

དྲི་བ། མུ་བཞི་མེད་པར་ཐལ།  ༡) ཀ་བ་ཡིན་ན།  ཤིང་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་

ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། ཀ་བ་ཡིན་ན།  ཤིང་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།

21

དྲི་བ། ཞྩོག  

ལན། ལྕགས་ཀི་ཀ་བ་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། ལྕགས་ཀི་ཀ་བ་ཆྩོས་ཅན།  ཀ་བ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ལྕགས་ཀི་ཀ་བ་ཆྩོས་ཅན།  ཀ་བ་ཡིན་ཏེ།

ལན། གདུང་འདེགས་1ཀི་དྩོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། གདུང་འདེགས་ཀི་དྩོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡིན་ན།  ཀ་བ་ཡིན་པས་ཁབ་

པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ལྕགས་ཀི་ཀ་བ་ཆྩོས་ཅན།  ཤིང་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ལྕགས་ཀི་ཀ་བ་ཆྩོས་ཅན།  ཤིང་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། ཡལ་ག་ལྩོ་འདབ་2དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། ཡལ་ག་ལྩོ་འདབ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ན།  ཤིང་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་

ཐལ།

ལན། འདྩོད།

1] ཁང་པའི་གདུང་མ་ཡར་འདེགས་པའི་བྱ་བ་བྱེད་མཁན་ལ་ཟེར།

2] ཤིང་གི་ཡལ་ག་དང་། ལྩོ་མ།  འདབ་མ་བཅས་ཀི་བསྡུས་ཚིག



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།

22

དྲི་བ། ༢) ཤིང་ཡིན་ན།  ཀ་བ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། ཤིང་ཡིན་ན།  ཀ་བ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། ཀུ་ཤུའི་སྩོང་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། ཀུ་ཤུའི་སྩོང་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  ཤིང་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཀུ་ཤུའི་སྩོང་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  ཤིང་ཡིན་ཏེ།

ལན། ཡལ་ག་ལྩོ་འདབ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། ཡལ་ག་ལྩོ་འདབ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ན།  ཤིང་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཀུ་ཤུའི་སྩོང་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  ཀ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

མུ་གཉིས་པ།

ཤིང་ཡིན་ལ་ཀ་བ་མ་ཡིན་པའི་མུ།



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།

23

དྲི་བ། ཀུ་ཤུའི་སྩོང་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  ཀ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། གདུང་འདེགས་ཀི་དྩོན་བྱེད་ནུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། གདུང་འདེགས་ཀི་དྩོན་བྱེད་ནུས་པ་མ་ཡིན་ན།  ཀ་བ་མ་ཡིན་པས་

ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

མུ་གསུམ་པ།

ཀ་བ་དང་ཤིང་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ།

དྲི་བ། ༣) ཀ་བ་ཡིན་ན།  ཤིང་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། ཀ་བ་ཡིན་ན།  ཤིང་མ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག  

ལན། ཤིང་གི་ཀ་བ་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། ཤིང་གི་ཀ་བ་ཆྩོས་ཅན།  ཤིང་ཡིན་

པར་ཐལ།



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།

24

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཤིང་གི་ཀ་བ་ཆྩོས་ཅན།  ཤིང་ཡིན་ཏེ།

ལན། ཤིང་ལས་གྲུབ་པའི་ཀ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། ཤིང་ལས་གྲུབ་པའི་ཀ་བ་ཡིན་ན།  ཤིང་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཤིང་གི་ཀ་བ་ཆྩོས་ཅན།  ཀ་བ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཤིང་གི་ཀ་བ་ཆྩོས་ཅན།  ཀ་བ་ཡིན་ཏེ།

ལན། གདུང་འདེགས་ཀི་དྩོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། གདུང་འདེགས་ཀི་དྩོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡིན་ན།  ཀ་བ་ཡིན་པས་ཁབ་

པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།

25

མུ་བཞི་པ།

ཀ་བ་དང་ཤིང་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ།

དྲི་བ། ༤) ཀ་བ་མ་ཡིན་ན།  ཤིང་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། ཀ་བ་མ་ཡིན་ན།  ཤིང་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། རི་བྩོང་བྩོ་ལྡན་1ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། རི་བྩོང་བྩོ་ལྡན་ཆྩོས་ཅན།  ཀ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རི་བྩོང་བྩོ་ལྡན་ཆྩོས་ཅན།  ཀ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། གདུང་འདེགས་ཀི་དྩོན་བྱེད་ནུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། གདུང་འདེགས་ཀི་དྩོན་བྱེད་ནུས་པ་མ་ཡིན་ན།  ཀ་བ་མ་ཡིན་པས་

1] རི་བྩོང་བྩོ་ལྡན་ཟེར་བ་ནི།  ཧ་ཅང་སྤང་གྲུང་ལྡན་པའི་རི་བྩོང་ཞིག་ཡིན།  བྩོད་ཀི་དམངས་ཁྩོད་དུ་

འདིའི་སྐྩོར་གི་སྒྲུང་སྙན་པྩོ་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་ཡྩོད།



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།

26

ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རི་བྩོང་བྩོ་ལྡན་ཆྩོས་ཅན།  ཤིང་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རི་བྩོང་བྩོ་ལྡན་ཆྩོས་ཅན།  ཤིང་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། ཡལ་ག་ལྩོ་འདབ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། ཡལ་ག་ལྩོ་འདབ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ན། ཤིང་མ་ཡིན་པས་ཁབ་

པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།

27

འགལ་བའི་རྗོད་པ་བྱེད་ཚུལ།

མེ་དང་ཆུ།

དྲི་བ། དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན།  མེ་དང་ཆུ་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ་མུ་བཞི།  འགལ་

བ་དྩོན་གཅིག་གི་སྩོ་ནས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་འཇྩོག་རྒྱུ་མེད་པའི་

ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། འགལ་བ་ཡིན་པར་འདྩོད།

དྲི་བ། མེ་དང་ཆུ་གཉིས་ཆྩོས་ཅན།  འགལ་བ་ཡིན་ཏེ།

ལན། ཐ་དད་གང་ཞིག   གཞི་མཐུན་མི་སིད་པའི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། ཐ་དད་གང་ཞིག  གཞི་མཐུན་མི་སིད་པའི་ཆྩོས་ཡིན་ན།  འགལ་བ་



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།

28

ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། མེ་དང་ཆུ་གཉིས་ཆྩོས་ཅན།  ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། མེ་དང་ཆུ་གཉིས་ཆྩོས་ཅན།  ཐ་དད་ཡིན་ཏེ།

ལན། སྩོ་སྩོ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། སྩོ་སྩོ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་ན།  ཐ་དད་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། མེ་དང་ཆུ་གཉིས་ཆྩོས་ཅན།  གཞི་མཐུན་མི་སིད་པའི་ཆྩོས་ཡིན་པར་

ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། མེ་དང་ཆུ་གཉིས་ཆྩོས་ཅན།  གཞི་མཐུན་མི་སིད་པའི་ཆྩོས་ཡིན་ཏེ།

ལན། གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་མེད་པའི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་མེད་པའི་ཆྩོས་ཡིན་ན།  གཞི་མཐུན་མི་སིད་པ་ཡིན་

པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།

29

དྗོན་གཅིག་གི་རྗོད་པ་བྱེད་ཚུལ།

ཆུ་གཏེར་དང་རྒྱ་མཚོ།

དྲི་བ། དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་གཏེར་དང་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ་མུ་

བཞི།  འགལ་བ་དྩོན་གཅིག་གི་སྩོ་ནས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་འཇྩོག་

རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། དྩོན་གཅིག་ཡིན་པར་འདྩོད།

དྲི་བ། ཆུ་གཏེར་དང་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ཆྩོས་ཅན།  དྩོན་གཅིག་ཡིན་ཏེ།

ལན། གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ཡྩོད་པ་གང་ཞིག  ཕན་ཚུན་ཕར་ཁབ་ཚུར་ཁབ་ཀི་

ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ཡྩོད་པ་གང་ཞིག  ཕན་ཚུན་ཕར་ཁབ་ཚུར་ཁབ་ཀི་

ཆྩོས་ཡིན་ན།  དྩོན་གཅིག་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།

30

འདི་ལྟར་བརྩོད་གཞི་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྟེང་དུ་མུ་གསུམ་མུ་བཞི་དང་།  

འགལ་བ་དྩོན་གཅིག་གང་ཡིན་གི་རྩོད་པ་བྱེད་དགྩོས།  གྩོང་དུ་

བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་མུ་གསུམ་མུ་བཞི་དང་འགལ་བ་དྩོན་གཅིག་

སྩོགས་ཀི་སྩོ་ནས་རྩོད་པ་བྱེད་པ་ལ་ངེས་པར་དུ་དངྩོས་པྩོ་མི་

འདྲ་བ་གཉིས་ཡིན་དགྩོས།

གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ཡྩོད་པ་དང་།  ཕར་ཁབ་ཀང་ཚུར་མ་ཁབ་པའི་དངྩོས་པྩོའི་

རིགས་ཚང་མ་མུ་གསུམ་ཡིན།

དཔེར་ན།  དཀར་པྩོ་དང་ཁ་དྩོག་གཉིས་ལྟ་བུ་ཡིན།  དཀར་པྩོ་དང་ཁ་དྩོག་གཉིས་

ཀ་ཡིན་པ་ཡྩོད་པ་དང་།  དཀར་པྩོ་ཡིན་ན།  ཁ་དྩོག་ཡིན་པས་ཕར་ཁབ་ཀང་།  

ཁ་དྩོག་ཡིན་ན།  དཀར་པྩོ་ཡིན་པས་ཚུར་མ་ཁབ་པས་མུ་གསུམ་ཡིན།

གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ཡྩོད་པ་དང་།  ཕར་མ་ཁབ་ཚུར་མ་ཁབ་པའི་དངྩོས་

པྩོའི་རིགས་ཚང་མ་མུ་བཞི་ཡིན།

དཔེར་ན།  ཀ་བ་དང་ཤིང་གཉིས་ལྟ་བུ་ཡིན།  ཀ་བ་དང་ཤིང་གཉིས་ཀ་ཡིན་

པ་ཡྩོད།  ཀ་བ་ཡིན་ན།  ཤིང་ཡིན་པས་ཕར་མ་ཁབ།  ཤིང་ཡིན་ན།  ཀ་བ་

ཡིན་པས་ཚུར་མ་ཁབ་པས་ན་མུ་བཞི་ཡིན།



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།

31

གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་མེད་པའི་དངྩོས་པྩོའི་རིགས་ཚང་མ་འགལ་བ་ཡིན།

དཔེར་ན།  མེ་དང་ཆུ་ལྟ་བུའྩོ། །

གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ཡྩོད།  ཕར་ཁབ་པ་དང་ཚུར་ཁབ་པའི་དངྩོས་པྩོའི་རིགས་

ཚང་མ་དྩོན་གཅིག་ཡིན།

དཔེར་ན།  ཆུ་གཏེར་དང་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ།  ཆུ་གཏེར་དང་རྒྱ་མཚོ་ནི་དྩོན་

གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན།



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།

32

མཚན་མཚོན་ཁྱབ་པ་སྗོ་བརྒྱད།

   མཚན་མཚོན་ཁབ་པ་སྩོ་བརྒྱད།

ཡྩོད་ཁབ་གཉིས།

མེད་ཁབ་གཉིས། 

ཡིན་ཁབ་གཉིས།

མིན་ཁབ་གཉིས།

མཚན་ཉིད།

མཚན་ཉིད་ཅེས་པ་ནི།  མཚོན་བྱ་གང་ཞིག་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པར་གྩོ་བྱེད་ཅིག་ལ་

ཟེར།  དཔེར་ན།  མདྩོག་ཏུ་རུང་བ་ཞེས་པས།  མཚོན་བྱ་ཁ་དྩོག་གི་ངྩོ་བྩོ་མཚོན་གི་

ཡྩོད་པ་དང་།  གདུང་འདེགས་ཀི་དྩོན་བྱེད་ནུས་པ་ཞེས་པས།  མཚོན་བྱ་ཀ་བའི་ངྩོ་

བྩོ་མཚོན་གི་ཡྩོད་པ་བཞིན་ནྩོ། །



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།

33

མཚོན་བྱ།

མཚོན་བྱ་ཞེས་པ་ནི།  མཚན་ཉིད་དེས་གང་མཚོན་པར་བྱ་བའི་ཆྩོས་དེ་ལ་ཟེར།  

དཔེར་ན།  བུམ་པ་དང་ཁ་དྩོག་ལྟ་བུའྩོ། །

མཚན་གཞི།

མཚན་གཞི་ཞེས་པ་ནི།  མཚན་ཉིད་དེས་རང་གི་མཚོན་བྱ་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་

གཞི་དེ་ལ་ཟེར།  དཔེར་ན།  དངྩོས་པྩོའི་མཚན་གཞི་བུམ་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

མཚན་མཚྩོན་ཁྱབ་པ་སྩོ་བརྒྱད་ནི་

ཡྩོད་ཁབ་གཉིས།

དཔེར་ན།  མདྩོག་ཏུ་རུང་བ་ཡྩོད་ན།  ཁ་དྩོག་ཡྩོད་པས་ཁབ།  ཁ་དྩོག་ཡྩོད་ན།  

མདྩོག་ཏུ་རུང་བ་ཡྩོད་པས་ཁབ་པ་གཉིས་ལྟ་བུ།

མེད་ཁབ་གཉིས།

དཔེར་ན།  མདྩོག་ཏུ་རུང་བ་མེད་ན།  ཁ་དྩོག་མེད་པས་ཁབ།  ཁ་དྩོག་མེད་ན།  

མདྩོག་ཏུ་རུང་བ་མེད་པས་ཁབ་པ་གཉིས་ལྟ་བུ།



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།

34

ཡིན་ཁབ་གཉིས།

དཔེར་ན།  མདྩོག་ཏུ་རུང་བ་ཡིན་ན།  ཁ་དྩོག་ཡིན་པས་ཁབ།  ཁ་དྩོག་ཡིན་ན།  

མདྩོག་ཏུ་རུང་བ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་གཉིས་ལྟ་བུ།

མིན་ཁབ་གཉིས།

དཔེར་ན།  མདྩོག་ཏུ་རུང་བ་མ་ཡིན་ན།  ཁ་དྩོག་མ་ཡིན་པས་ཁབ།  ཁ་དྩོག་མ་

ཡིན་ན།  མདྩོག་ཏུ་རུང་བ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་གཉིས་ལྟ་བུ།

མཚན་ཉིད་དང་མཚོན་བྱ་ཡིན་ཕིན།  དེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་མཚན་མཚོན་

ཁབ་པ་སྩོ་བརྒྱད་ངེས་དགྩོས་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་སེམས་ལ་ཉར་དགྩོས།



“ང་ཚོ་ཚང་མས་ནང་པའི་གཞུང་ཆེན་

པྩོར་སྩོབ་སྦྩོང་བྱས་ནས་ཤེས་པ་བྱ་རྒྱུ་

ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པྩོ་ཡིན།  དད་པ་བྱས་པ་ཡག་པྩོ་རེད་དེ།  

དེ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམས་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་

པ་ཐྩོབ་པ་ཞིག་དགྩོས།  དེ་ཡྩོང་བར་རིགས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་

དེ་ཞེ་དྲག་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད།  ངས་དྲུག་ཅུ་ར་གངས་ནས་སྩོབ་གྲྭ་

ཁག་ལ་རིགས་ལམ་སྩོབ་དགྩོས་སྐྩོར་མང་པྩོ་བཤད་ཡྩོད་ཀང་དེ་

ཙམ་ལག་ལེན་འཁེལ་མེད།  དེ་དུས་འགྩོ་ཡག་པྩོ་བརམས་ཡྩོད་

ན་ད་ཚོད་གང་འཚམ་གི་ནུས་པ་ཞིག་ཐྩོན་ཡྩོད་ཀི་རེད།  དེ་མ་

བྱུང་བ་རེད།  བྱ་ཐབས་བལ།”

ཕི་ལྩོ་ ༢༠༠༡ ལྩོའི་དཔྱིད་ཆྩོས་ཆེན་མྩོའི་སྐབས་སྤི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་

༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གིས་གསུངས།



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།

36

སློབ་ཚན་དང་པློ།

རི་ཤིང་།

རི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་དང་དབྱེ་བ།

རི་ཤིང་ཞེས་པ་ནི།  སྩོང་པྩོ་དང་།  ལྩོ་མ།  ར་བ་སྩོགས་ལས་གྲུབ་པའི་སའི་

སྟེང་དུ་སྐྱེས་པའི་རིགས་ཚང་མ་ལ་ཟེར་ཞིང་།  ཤིང་སྩོང་དང་།  མེ་ཏྩོག  ཚལ།  རྩྭ་

སྩོགས་ཚང་མ་རི་ཤིང་ཡིན།  དེ་དག་ལ་སའི་སྟེང་དུ་ཡྩོད་པའི་ཆ་ཤས་སྩོང་པྩོ་དང་།  

ལྩོ་མ།  སའི་འྩོག་ཏུ་ཡྩོད་པའི་ཆ་ཤས་ར་བ་བཅས་གཉིས་སུ་ཕེས་ཡྩོད།  སའི་སྟེང་

དུ་ཡྩོད་པའི་རི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་ལ་ཡང་སྩོང་པྩོ་སྩོམ་པྩོ་དང་ཕྲ་བྩོ།  ལྩོ་མ་ཆེན་པྩོ་

དང་ཆུང་ཆུང་།  དེ་བཞིན་སའི་འྩོག་གི་ཆ་ཤས་ལ་ཡང་ར་བ་རིང་པྩོ་དང་ཐུང་ཐུང་།  

ཕྲ་བྩོ་དང་སྩོམ་པྩོ་སྩོགས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡྩོད།



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།
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དྲི་བ། དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན། ཆ་ཤས་དང་།  རི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་

གཉིས་ལ་མུ་གསུམ་མུ་བཞི།  འགལ་བ་དྩོན་གཅིག་གི་སྩོ་ནས་

མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་འཇྩོག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། མུ་གསུམ་ཡྩོད་པར་འདྩོད།

དྲི་བ། མུ་གསུམ་མེད་པར་ཐལ།  གང་ལ་གང་གིས་ཁབ།

ལན། ༡) རི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་ན།   ཆ་ཤས་ཡིན་པས་ཁབ།

དྲི་བ། ༢) ཆ་ཤས་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། ཆ་ཤས་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། མིའི་ལག་པ་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། མིའི་ལག་པ་ཆྩོས་ཅན།  ཆ་ཤས་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།
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དྲི་བ། མིའི་ལག་པ་ཆྩོས་ཅན།  ཆ་ཤས་ཡིན་ཏེ།

ལན། མིའི་གཟུགས་པྩོའི་ཆ་ཤས་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། མིའི་གཟུགས་པྩོའི་ཆ་ཤས་ཡིན་ན།  ཆ་ཤས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། མིའི་ལག་པ་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། མིའི་ལག་པ་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། རི་ཤིང་ལ་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། རི་ཤིང་ལ་མེད་པ་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་

ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ༣)  ཆ་ཤས་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། ཆ་ཤས་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་མ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། ལྕང་སྩོང་གི་ཡལ་ག་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། ལྕང་སྩོང་གི་ཡལ་ག་ཆྩོས་ཅན།  ཆ་ཤས་ཡིན་པར་ཐལ།



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།
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ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ལྕང་སྩོང་གི་ཡལ་ག་ཆྩོས་ཅན།  ཆ་ཤས་ཡིན་ཏེ།

ལན། རི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། རི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་ན།  ཆ་ཤས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ལྕང་སྩོང་གི་ཡལ་ག་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ལྕང་སྩོང་གི་ཡལ་ག་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་ཏེ།

ལན། ལྕང་སྩོང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། ལྕང་སྩོང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་

ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ༤)  ཆ་ཤས་མ་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། ཆ་ཤས་མ་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། རི་བྩོང་གི་རྭ་ཆྩོས་ཅན།



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།
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དྲི་བ། རི་བྩོང་གི་རྭ་ཆྩོས་ཅན།  ཆ་ཤས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རི་བྩོང་གི་རྭ་ཆྩོས་ཅན།  ཆ་ཤས་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། མེད་པ་ཡིན་ན།  ཆ་ཤས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། 1རི་བྩོང་གི་རྭ་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རི་བྩོང་གི་རྭ་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། རི་ཤིང་ལ་མེད་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། རི་ཤིང་ལ་མེད་ན།  རི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

1] སྐབས་འདིར་སྩོབ་མའི་གནས་ཚད་ལ་གཞི་བཅྩོལ་ཡྩོད།  སྤིར་འདི་ལ་ཁབ་པ་ཡྩོད་མེད་ཞིབ་ཏུ་

དཔྱད་དགྩོས།  



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།
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རི་ཤིང་དང་རྡྩོ།

དྲི་བ། དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་དང་རྡྩོ་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ་

མུ་བཞི།  འགལ་བ་དྩོན་གཅིག་གི་སྩོ་ནས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་

འཇྩོག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། འགལ་བ་ཡིན་པར་འདྩོད།

དྲི་བ། རི་ཤིང་དང་རྡྩོ་གཉིས་ཆྩོས་ཅན།  འགལ་བ་ཡིན་ཏེ།  ཐ་དད་གང་ཞིག་

གཞི་མཐུན་མི་སིད་པའི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། ཐ་དད་གང་ཞིག་གཞི་མཐུན་མི་སིད་པའི་ཆྩོས་ཡིན་ན།  འགལ་བ་

ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རི་ཤིང་དང་རྡྩོ་གཉིས་ཆྩོས་ཅན།  ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།
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དྲི་བ། རི་ཤིང་དང་རྡྩོ་གཉིས་ཆྩོས་ཅན།  ཐ་དད་ཡིན་ཏེ།

ལན། སྩོ་སྩོ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། སྩོ་སྩོ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་ན།  ཐ་དད་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རི་ཤིང་དང་རྡྩོ་གཉིས་ཆྩོས་ཅན།  གཞི་མཐུན་མི་སིད་པའི་ཆྩོས་ཡིན་

པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རི་ཤིང་དང་རྡྩོ་གཉིས་ཆྩོས་ཅན།  གཞི་མཐུན་མི་སིད་པའི་ཆྩོས་

ཡིན་ཏེ།

ལན། གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་མེད་པའི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་མེད་པའི་ཆྩོས་ཡིན་ན།  གཞི་མཐུན་མི་སིད་པའི་

ཆྩོས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།
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ཤིང་སྩོང་དང་རྐང་འཐུང་1།

དྲི་བ། དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན།  ཤིང་སྩོང་དང་རྐང་འཐུང་

གཉིས་ལ་མུ་གསུམ་མུ་བཞི།  འགལ་བ་དྩོན་གཅིག་གི་སྩོ་

ནས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་འཇྩོག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། དྩོན་གཅིག་ཡིན་པར་འདྩོད།

དྲི་བ། དྩོན་གཅིག་ཡིན་ཏེ།

ལན། ཐ་དད་གང་ཞིག  ཕར་ཁབ་ཚུར་ཁབ་ཀི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། ཐ་དད་གང་ཞིག  ཕར་ཁབ་ཚུར་ཁབ་ཀི་ཆྩོས་ཡིན་ན།  དྩོན་གཅིག་

ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

1] ཤིང་སྩོང་གི་མིང་ཡིན།
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རི་ཤིང་གི་ཁྱད་ཆྗོས།

སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་།  སྩོག་ཡྩོད་པ།  འཕེལ་རྒྱས་འགྩོ་ཐུབ་པ།  ཕི་ས་འདྩོར་

བ།  ཚོར་རྐེན་ལ་ཚོར་ལན་སྤྩོད་པ།  ཟས་བཅུད་ལེན་པ།  དབུགས་གཏྩོང་ལེན་

བྱེད་པ།  ཉི་འྩོད་ཟས་སྦྩོར་ཐུབ་པ།  ཕྲ་ཕུང་ལ་ཕི་སྐྩོགས་ལྡན་པ།

རི་ཤིང་དང་སྩོག་ཆགས་ཐུན་མྩོང་གི་ཁད་ཆྩོས་དང་། རི་ཤིང་།

དྲི་བ། དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་དང་སྩོག་ཆགས་ཐུན་མྩོང་

གི་ཁད་ཆྩོས་1དང་།  རི་ཤིང་གི་ཁད་ཆྩོས་གཉིས་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁད་

པར་འཇྩོག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། མུ་གསུམ་ཡྩོད་པར་འདྩོད།

1] ཐུན་མྩོང་གི་ཁད་ཆྩོས་ཞེས་པ་ནི།  རི་ཤིང་དང་སྩོག་ཆགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཡྩོད་པའི་ཁད་ཆྩོས་ལ་ཟེར་བ་

ཡིན།  དཔེར་ན།  དབུགས་གཏྩོང་ལེན་བྱེད་པ་ནི།  སྩོག་ཆགས་དང་རི་ཤིང་གཉིས་ཀ་ལ་ཡྩོད་པས་དེ་

གཉིས་ཀའི་ཐུན་མྩོང་གི་ཁད་ཆྩོས་ཡིན།
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དྲི་བ། མུ་གསུམ་མེད་པར་ཐལ།  གང་ལ་གང་གིས་ཁབ།

ལན། ༡) དེ་གཉིས་ཐུན་མྩོང་གི་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་གི་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་

པས་ཁབ།

དྲི་བ། ༢) རི་ཤིང་གི་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་ན།  དེ་གཉིས་ཐུན་མྩོང་གི་ཁད་ཆྩོས་

ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། རི་ཤིང་གི་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་ན།  དེ་གཉིས་ཐུན་མྩོང་གི་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་

པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། ཉི་མའི་འྩོད་ལ་བརེན་ནས་རང་ཉིད་ལ་ཟས་སྦྩོར་བྱེད་པ་དེ་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། ཉི་མའི་འྩོད་ལ་བརེན་ནས་རང་ཉིད་ལ་ཟས་སྦྩོར་བྱེད་པ་དེ་ཆྩོས་ཅན།  

རི་ཤིང་གི་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཉི་མའི་འྩོད་ལ་བརེན་ནས་རང་ཉིད་ལ་ཟས་སྦྩོར་བྱེད་པ་དེ་ཆྩོས་ཅན།  

རི་ཤིང་གི་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་ཏེ།

ལན། རི་ཤིང་གི་ནུས་པ་ཁད་པར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། རི་ཤིང་གི་ནུས་པ་ཁད་པར་བ་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་གི་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་པས་
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ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཉི་མའི་འྩོད་ལ་བརེན་ནས་རང་ཉིད་ལ་ཟས་སྦྩོར་བྱེད་པ་དེ་ཆྩོས་ཅན།  

རི་ཤིང་དང་སྩོག་ཆགས་ཐུན་མྩོང་གི་ཁད་ཆྩོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཉི་མའི་འྩོད་ལ་བརེན་ནས་རང་ཉིད་ལ་ཟས་སྦྩོར་བྱེད་པ་དེ་ཆྩོས་ཅན།  

དེ་གཉིས་ཐུན་མྩོང་གི་ཁད་ཆྩོས་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། དེ་གཉིས་ཐུན་མྩོང་གི་ནུས་པ་ཁད་པར་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། དེ་གཉིས་ཐུན་མྩོང་གི་ནུས་པ་ཁད་པར་བ་ཞིག་མ་ཡིན་ན།  དེ་གཉིས་

ཐུན་མྩོང་གི་ཁད་ཆྩོས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ༣) རི་ཤིང་གི་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་ན།  དེ་གཉིས་ཐུན་མྩོང་གི་ཁད་ཆྩོས་མ་

ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། རི་ཤིང་གི་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་ན།  དེ་གཉིས་ཐུན་མྩོང་གི་ཁད་ཆྩོས་མ་ཡིན་

པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག
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ལན། ཚོར་རྐེན་ལ་ཚོར་ལན་སྤྩོད་པ་དེ་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། ཚོར་རྐེན་ལ་ཚོར་ལན་སྤྩོད་པ་དེ་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་གི་ཁད་ཆྩོས་

ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཚོར་རྐེན་ལ་ཚོར་ལན་སྤྩོད་པ་དེ་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་གི་ཁད་ཆྩོས་

ཡིན་ཏེ།

ལན། རི་ཤིང་གི་ནུས་པ་ཁད་པར་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། རི་ཤིང་གི་ནུས་པ་ཁད་པར་བ་ཞིག་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་གི་ཁད་ཆྩོས་

ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཚོར་རྐེན་ལ་ཚོར་ལན་སྤྩོད་པ་དེ་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་དང་སྩོག་ཆགས་

ཐུན་མྩོང་གི་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཚོར་རྐེན་ལ་ཚོར་ལན་སྤྩོད་པ་དེ་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་དང་སྩོག་ཆགས་

ཐུན་མྩོང་གི་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་ཏེ།

ལན། དེ་གཉིས་ཐུན་མྩོང་གི་ནུས་པ་ཁད་པར་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། དེ་གཉིས་ཐུན་མྩོང་གི་ནུས་པ་ཁད་པར་བ་ཞིག་ཡིན་ན།  དེ་གཉིས་

ཐུན་མྩོང་གི་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།
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ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ༤)  རི་ཤིང་གི་ཁད་ཆྩོས་མ་ཡིན་ན།  དེ་གཉིས་ཐུན་མྩོང་གི་ཁད་ཆྩོས་

ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། རི་ཤིང་གི་ཁད་ཆྩོས་མ་ཡིན་ན།  དེ་གཉིས་ཐུན་མྩོང་གི་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་

པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། ཅྩོག་ཙེ་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། ཅྩོག་ཙེ་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་གི་ཁད་ཆྩོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཅྩོག་ཙེ་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་གི་ཁད་ཆྩོས་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། རི་ཤིང་གི་ནུས་པ་ཁད་པར་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། རི་ཤིང་གི་ནུས་པ་ཁད་པར་བ་ཞིག་མ་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་གི་ཁད་ཆྩོས་

མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཅྩོག་ཙེ་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་དང་སྩོག་ཆགས་ཐུན་མྩོང་གི་ཁད་ཆྩོས་མ་

ཡིན་པར་ཐལ།
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ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། དེ་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་དང་སྩོག་ཆགས་ཐུན་མྩོང་གི་ཁད་ཆྩོས་མ་

ཡིན་ཏེ།

ལན། དེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡྩོད་པའི་ཆྩོས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། དེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡྩོད་པའི་ཆྩོས་མ་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་དང་སྩོག་ཆགས་

ཐུན་མྩོང་གི་ཁད་ཆྩོས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།
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སྗོག་ལྡན་དང་རི་ཤིང་ཐུན་མྗོང་གི་ཁྱད་ཆྗོས།

སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་།  སྩོག་ཡྩོད་པ།  འཕེལ་རྒྱས་འགྩོ་ཐུབ་པ།  ཕི་ས་

འདྩོར་བ།  ཚོར་རྐེན་ལ་ཚོར་ལན་སྤྩོད་པ།  ཟས་བཅུད་ལེན་པ།  དབུགས་གཏྩོང་

ལེན་བྱེད་པ།

སྩོག་ལྡན་དང་རི་ཤིང་།

དྲི་བ། དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་ལྡན་དང་རི་ཤིང་གཉིས་ལ་མི་འདྲ་བའི་

ཁད་པར་འཇྩོག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། མུ་བཞི་ཡྩོད་པར་འདྩོད།  (མུ་གསུམ་མུ་བཞི་གང་ཡྩོད་མེད་དཔྱད་པར་བྱའྩོ། །)

དྲི་བ། མུ་བཞི་མེད་པར་ཐལ།  ༡) སྩོག་ལྡན་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་ཡིན་པས་ཁབ་

པའི་ཕིར།
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ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། སྩོག་ལྡན་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། ཞི་མི་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། ཞི་མི་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་ལྡན་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞི་མི་ཆྩོས་ཅན། སྩོག་ལྡན་ཡིན་ཏེ།

ལན། རིགས་རྒྱུད་སེལ་བའི་ཕིར།

དྲི་བ། རིགས་རྒྱུད་སེལ་ན།  སྩོག་ལྡན་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞི་མི་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞི་མི་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། ཟས་རང་འཚོ་ཅན་1མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། ཟས་རང་འཚོ་ཅན་མ་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

1] ཟས་རང་འཚོ་ཅན་ཞེས་པ་ནི།  ཁ་ཟས་ཕི་ལྩོགས་ནས་ལེན་མི་དགྩོས་པར་རང་གིས་བཟྩོ་ཐུབ་མཁན་

ལ་ཟེར།  དཔེར་ན།  ཤིང་སྩོང་ལྟ་བུ།
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དྲི་བ། ༢) རི་ཤིང་ཡིན་ན།  སྩོག་ལྡན་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། རི་ཤིང་ཡིན་ན།  སྩོག་ལྡན་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། རི་ཤིང་སྐམ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། རི་ཤིང་སྐམ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རི་ཤིང་སྐམ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་ཡིན་ཏེ།

ལན། ཕྲ་ཕུང་ལ་ཕི་སྐྩོགས་ལྡན་པའི་ཕིར།(རྩོད་གཞི་དང་ཁབ་པ་ལ་དཔྱད་དགྩོས)

དྲི་བ། ཕྲ་ཕུང་ལ་ཕི་སྐྩོགས་ལྡན་ན།  རི་ཤིང་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རི་ཤིང་སྐམ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་ལྡན་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རི་ཤིང་སྐམ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་ལྡན་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། སྐྱེ་འཕེལ་དང་འཚར་ལྩོངས་མི་བྱེད་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། སྐྱེ་འཕེལ་དང་འཚར་ལྩོངས་མི་བྱེད་ན།  སྩོག་ལྡན་མ་ཡིན་པས་ཁབ་

པར་ཐལ།
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ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ༣) སྩོག་ལྡན་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། སྩོག་ལྡན་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་མ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། ཀུ་ཤུའི་སྩོང་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། ཀུ་ཤུའི་སྩོང་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་ལྡན་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཀུ་ཤུའི་སྩོང་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་ལྡན་ཡིན་ཏེ།

ལན། སྐྱེ་འཕེལ་དང་འཚར་ལྩོངས་བྱེད་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། སྐྱེ་འཕེལ་དང་འཚར་ལྩོངས་བྱེད་ན།  སྩོག་ལྡན་ཡིན་པས་ཁབ་པར་

ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཀུ་ཤུའི་སྩོང་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཀུ་ཤུའི་སྩོང་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་ཡིན་ཏེ།

ལན། ཉི་འྩོད་ཟས་སྦྩོར་བྱེད་པའི་ཕིར།
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དྲི་བ། ཉི་འྩོད་ཟས་སྦྩོར་བྱེད་ན།  རི་ཤིང་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ༤) སྩོག་ལྡན་མ་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། སྩོག་ལྡན་མ་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། ལྕགས་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། ལྕགས་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་ལྡན་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ལྕགས་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་ལྡན་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། སྐྱེ་འཕེལ་དང་འཚར་ལྩོངས་མི་བྱེད་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། སྐྱེ་འཕེལ་དང་འཚར་ལྩོངས་མི་བྱེད་ན།  སྩོག་ལྡན་མ་ཡིན་པས་ཁབ་

པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ལྕགས་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ལྕགས་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་མ་ཡིན་ཏེ།



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།

55

ལན། ཟས་རང་འཚོ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། ཟས་རང་འཚོ་ཅན་མ་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྗོགས་དཔྗོད།

དྩོགས་དཔྱྩོད་ཅེས་པ་ནི།  རང་ཉིད་ལ་དྩོགས་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་ཡྩོད་སའི་བརྩོད་གཞི་

གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་རིགས་པས་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་དྩོགས་པ་སྩོང་

བའམ།  དྩོགས་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་བཟྩོས་པའམ་སེལ་བར་བྱས་པའི་དྩོན་

ཡིན།

ང་ཚོས་རིགས་ལམ་སྦྩོང་དགྩོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་དེ་ཡིན།  རང་ཉིད་

ལ་དྩོགས་གཞི་ཡྩོད་པའི་གཞི་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་དེའི་བརྩོད་ཚུལ་དང་།  ཡང་ན་

བརྩོད་བྱ་དེ་དག་ལུང་དང་རིགས་པའི་འགྩོ་སྟངས་དང་མཐུན་གི་འདུག་གམ་མི་

འདུག  གལ་སིད་མཐུན་གི་མི་འདུག་ན་དེ་ལ་ལུང་དང་རིགས་པའི་གནྩོད་བྱེད་

གཏྩོང་དགྩོས་པ་ཡིན།

ལུང་ཞེས་པ་ནི།  མཁས་པ་སྔ་མ་དག་གི་གཞུང་ལུགས་དང་།  དཔེ་ཆ་དེ་
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དག་ཡིན།  དཔེར་ན།  སྩོབ་དེབ་ནང་དུ་གང་བཤད་ཡྩོད་པ་དེ་དག་ལུང་ཡིན།  

དགེ་རྒན་གིས་སྩོབ་ཁིད་སྐབས་སུ་གསུངས་པ་དེ་དག་ཀང་ལུང་ཡིན།  ཁེད་ཀིས་

ཕ་རྩོལ་པྩོ་ལ་དྩོགས་གཅྩོད་དང་།  ཡང་ན་རྩོད་པ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ།  ཕ་རྩོལ་

པྩོ་ལ།  ཁེད་ཀིས་བཤད་པ་དེ་ནྩོར་འདུག  སྩོབ་དེབ་དང་དཔེ་དེབ་ནང་དུ་འདི་

ལྟར་གསུངས་འདུག  རྒན་ལགས་ཀིས་འདི་ལྟར་གསུངས་སྩོང་།  མཁས་པ་སྔ་མ་

ཞིག་གིས་འདི་ལྟར་གསུངས་འདུག   ཅེས་དཔེ་དེབ་དང་སྩོབ་དེབ་ནང་དུ་ཡྩོད་

པའི་གསུང་ཚུལ་དེ་དག་རང་གི་རྒྱབ་རེན་དུ་དྲངས་ནས་ཕ་རྩོལ་པྩོ་ལ་རྩོད་པ་བྱེད་

དགྩོས།  འདི་ལྟར་བྱས་ན་རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་སྩོབ་སྦྩོང་ཡར་རྒྱས་འགྩོ་བར་མ་

ཟད།  སྩོབ་ཚན་གི་ནང་དྩོན་ཡང་ཁ་གསལ་དང་གྩོ་བ་གཏིང་ཟབ་ལེན་ཐུབ།  དེས་

ན་འདིར་དྩོགས་དཔྱྩོད་ཀི་ས་བྩོན་ནམ་དཔྱད་གཞིའི་ཚུལ་དུ་དཔེ་མཚོན་འགའ་

ཞིག་བཀྩོད་ན།  ཐྩོག་མར་མི་གཞན་ཞིག་གི་འདྩོད་ཚུལ་བཀྩོད་ནས་དེ་ལ་རྩོད་པ་

བྱེད་དགྩོས།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  (ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ཞེས་པ་ནི།  མི་གཞན་ཞིག་གིས་འདི་ལྟར་ཟེར་ན།  ཞེས་པའི་

དྩོན་ཡིན།) སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེ་ལྡན་གི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་ཡིན་པས་

ཁབ་པར་ཐལ།  འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་ཚན་རིག་སྩོབ་དེབ (ཤྩོག་གངས་ ༡༥༤) ལས།  

སྐྱེ་ལྡན་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཕེ་ན་རི་ཤིང་དང་སྩོག་ཆགས་གཉིས་སུ་འདུ།  ཞེས་

བཤད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན།  འྩོ་ན།  ཕྲ་ཕུང་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་ཡིན་པར་ཐལ།  སྩོག་

ཆགས་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེ་ལྡན་གི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར།
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ཁབ་པ་ཁས།  (ཁབ་པ་ཁས།  ཞེས་པ་ནི།  ཕ་རྩོལ་པྩོ་ལ་ཁྩོད་ཀིས་གྩོང་དུ་ཁབ་པ་ཁས་བངས་ཟིན།  

ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན།  སྐབས་འདིར་ཕ་རྩོལ་པྩོས་གྩོང་དུ།  སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེ་ལྡན་གི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་

ན༑  རི་ཤིང་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་ཁས་བངས་ཟིན་པས་དེ་ལ་ཁབ་པ་ཁས་ཟེར་བཞིན་ཡྩོད།) རགས་མ་གྲུབ་

ན༑  ཕྲ་ཕུང་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེ་ལྡན་གི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པར་ཐལ།  

སྐབས་འདིར་སྩོག་ཆགས་ཞེས་པ་ནི་མཐྩོ་རིམ་སྩོག་ཆགས་ལ་གྩོ་དགྩོས་པ་གང་ཞིག  

ཕྲ་ཕུང་མཐྩོ་རིམ་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ར་བར་འདྩོད་ན།  (ར་བར་འདྩོད་ན།  ཞེས་པ་ནི།  རང་ཉིད་ཀིས་ཐྩོག་དང་པྩོར་བཀྩོད་པའི་

ཐལ་འགྱུར་དེ་ལ་འདྩོད་ཟེར་ན།  ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན།  སྐབས་འདིར་གྩོང་དུ།  འྩོ་ན།  ཕྲ་ཕུང་ཆྩོས་ཅན།  རི་

ཤིང་ཡིན་པར་ཐལ།  ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་དེ་ལ་འདྩོད་ཟེར་ན།  ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན།  འདིས་གཞན་དང་

གཞན་དུ་རིགས་འགེ་གཏྩོང་དགྩོས།) ཕྲ་ཕུང་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཟས་

རང་འཚོ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རགས་མ་གྲུབ་ན།  ཕྲ་ཕུང་ཆྩོས་ཅན།  ཟས་རང་

འཚོ་ཅན་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  གཟུགས་པྩོའི་ཕི་ནས་སེབས་པའི་ཟས་ཀི་ནུས་པ་ལ་

བརེན་ནས་འཚོ་དགྩོས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  སྩོག་དང་མི་ལྡན་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན།  སྐྱེ་དངྩོས་མ་ཡིན་

པས་ཁབ་སྟེ།  སྐྱེ་དངྩོས་ཡིན་ན།  སྩོག་དང་ལྡན་པ་སྩོགས་ཁད་ཆྩོས་རྣམས་ཚང་

དགྩོས་པར་སྩོབ་དེབ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན།

འྩོ་ན།  སྩོག་དང་མི་ལྡན་ན་སྐྱེ་དངྩོས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  སྐྱེ་དངྩོས་

ཡིན་ན།  སྩོག་དང་ལྡན་པ་སྩོགས་ཁད་ཆྩོས་རྣམས་ཚང་དགྩོས་པའི་ཕིར།
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རགས་ཁས།  (རགས་ཁས།  ཞེས་པ་ནི།  ཕ་རྩོལ་པྩོ་ལ།  ངས་བཀྩོད་པའི་རགས་སམ་རྒྱུ་མཚན་

དེ་ཁེད་ཀིས་ཁས་བངས་ཟིན་པ་རེད།  ཅེས་པའི་དྩོན་ཡིན།  སྐབས་འདིར་གྩོང་དུ།  འྩོ་ན།  སྩོག་དང་མི་ལྡན་

ན་སྐྱེ་དངྩོས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  སྐྱེ་དངྩོས་ཡིན་ན།  སྩོག་དང་ལྡན་པ་སྩོགས་ཁད་ཆྩོས་རྣམས་ཚང་

དགྩོས་པའི་ཕིར།  ཞེས་པའི་རགས་སམ་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཁེད་ཀིས་ཁས་བངས་ཟིན་པ་རེད།  ཅེས་པའི་དྩོན་རེད།  

འདིས་གཞན་དང་གཞན་དུའང་རིགས་འགེ་གཏྩོང་དགྩོས།) འདྩོད་ན།  སྩོག་དང་མི་ལྡན་ན།  རི་

ཤིང་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  སྩོག་དང་མི་ལྡན་ན།  སྐྱེ་དངྩོས་མ་ཡིན་པས་

ཁབ་པའི་ཕིར།  རགས་ཁས།  འདྩོད་ན།  ཤིང་གིས་བཟྩོས་པའི་ཅྩོག་ཙེ་དང་།  རི་

ཤིང་སྐམ་པྩོའི་རིགས་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  སྩོག་དང་མི་ལྡན་པའི་

ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  རགས་མ་གྲུབ་ན།  ཤིང་གིས་བཟྩོས་པའི་ཅྩོག་ཙེ་དང་།  རི་

ཤིང་སྐམ་པྩོའི་རིགས་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་ཡིན་པར་ཐལ།  སྩོག་དང་མི་ལྡན་པའི་

རི་ཤིང་ཡིན་པའི་ཕིར།  རགས་མ་གྲུབ་ན།  ཤིང་གིས་བཟྩོས་པའི་ཅྩོག་ཙེ་དང་།  རི་

ཤིང་སྐམ་པྩོའི་རིགས་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་དང་མི་ལྡན་པའི་རི་ཤིང་ཡིན་པར་ཐལ།  

སྩོབ་དེབ་ལས།  དེ་དག་སྩོག་མེད་རི་ཤིང་གི་མཚན་གཞི་རུ་བཞག་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ཤིང་སྩོང་ཡིན་ན།  ར་བ་རིང་པྩོ་དང་མཁེགས་པྩོ་ཡྩོད་པས་

ཁབ་པར་ཐལ།  སྩོབ་དེབ་ལས།  ཤིང་སྩོང་ནི་ར་བ་རིང་པྩོ་དང་མཁེགས་པྩོ་ཡྩོད།  

ཅེས་བཤད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན།  འྩོ་ན།  ཤིང་སྩོང་ཡིན་ན།  ར་བ་ཡྩོད་པས་ཁབ་པར་

ཐལ།  ཤིང་སྩོང་ཡིན་ན།  ར་བ་རིང་པྩོ་དང་མཁེགས་པྩོ་ཡྩོད་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  

རགས་ཁས།  འདྩོད་ན།  ར་བ་གཏུབ་ཚར་བའི་ཤིང་སྩོང་དེ་ཆྩོས་ཅན།  ཁྩོད་ལ་ར་
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བ་ཡྩོད་པར་ཐལ།  ཤིང་སྩོང་ཡིན་པའི་ཕིར།  རགས་མ་གྲུབ་ན།  སྐྲ་གཏུབ་ཚར་བའི་

མི་དེ་མི་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན།  སྐྲ་གཏུབ་ཚར་བའི་མི་དེ་ཆྩོས་ཅན།  སྐྲ་

ཡྩོད་པར་ཐལ།  ར་བ་གཏུབ་ཚར་བའི་ཤིང་སྩོང་དེ་ལ་ར་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར།  རགས་

ཁས།  འདྩོད་ན།  མགྩོ་རིལ་རིལ་ཅན་གི་གྲྭ་པའི་མགྩོ་ལ་སྐྲ་ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  སྩོག་དང་མི་ལྡན་པའི་རི་ཤིང་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་མ་ཡིན་པས་

ཁབ་ཟེར་ན།  འྩོ་ན།  སྩོག་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕྲ་ཕུང་ཡིན་ན།  ཕྲ་ཕུང་མ་ཡིན་པས་

ཁབ་པར་ཐལ།  སྩོག་དང་མི་ལྡན་པའི་རི་ཤིང་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་མ་ཡིན་པས་ཁབ་

པའི་ཕིར།  རགས་ཁས།  འདྩོད་ན།  སྐྲ་དང་སེན་མྩོའི་ཕྲ་ཕུང་ཆྩོས་ཅན།  ཕྲ་ཕུང་

མ་ཡིན་པར་ཐལ།  སྩོག་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕྲ་ཕུང་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  མ་

གྲུབ་ན།  སྐྲ་དང་སེན་མྩོའི་ཕྲ་ཕུང་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕྲ་ཕུང་ཡིན་

པར་ཐལ།  ཤི་ཚར་བའི་ཕྲ་ཕུང་གི་མཚན་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  རི་ཤིང་ཡིན་ན།  ར་བ་ཡྩོད་པས་མ་ཁབ་སྟེ།  ཤ་མྩོ་ལ་ར་བ་

མེད་པ་སྩོབ་དེབ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན།  འྩོ་ན།  ཤ་མྩོ་ཆྩོས་ཅན།  ཁྩོད་ལ་རེ་

མྩོ་མེད་པར་ཐལ།  ཁྩོད་ལ་ར་བ་མེད་པའི་ཕིར།  རགས་ཁས།  མ་ཁབ་ན།  ཁབ་པ་

ཡྩོད་པར་ཐལ།  རེ་མྩོ་ཡྩོད་ན།  ར་བ་ཡྩོད་དགྩོས་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  རེ་མྩོ་ཡྩོད་

ན༑  ར་བ་ཡྩོད་དགྩོས་པར་ཐལ།  ར་བ་དང་རེ་མྩོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་

ལྟྩོས་ནས་འཇྩོག་དགྩོས་པའི་ཕིར།  ར་བར་འདྩོད་ན།  ཤ་མྩོ་ཆྩོས་ཅན།  ཁྩོད་ཀི་རེ་མྩོ་
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ཡྩོད་པར་ཐལ།  ཁྩོད་ཀི་རེ་མྩོ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ཉི་འྩོད་དང་།  རླུང་།  ཆུ་སྩོགས་དང་རྫས་སྦྩོར་བྱས་ནས་རི་

ཤིང་ལ་ཟས་བཟྩོ་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་དེ།  རི་ཤིང་གི་ལྩོ་མའི་ལས་ཀ་གཙོ་བྩོ་ཡིན་པར་ཐལ།  

སྩོབ་དེབ་ལས།  ལྩོ་མའི་ལས་ཀ་གཙོ་བྩོ་ནི་ཉི་འྩོད་དང་རླུང་།  ཆུ་དང་རྫས་སྦྩོར་

བྱས་ནས་རི་ཤིང་ལ་ཟས་བཟྩོ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན།  འྩོ་ན།  

ལྩོ་མ་སྐམ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  ཉི་འྩོད་དང་རླུང་།  ཆུ་དང་རྫས་སྦྩོར་བྱས་ནས་རི་ཤིང་ལ་

ཟས་བཟྩོ་སྐྲུན་བྱེད་ཀི་ཡྩོད་པར་ཐལ།  ལྩོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རགས་མ་གྲུབ་ན།  ལྩོ་

མ་སྐམ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  ལྩོ་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད་ན།  ཤིང་སྐམ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  

ཤིང་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད་ན།  ཤིང་སྐམ་པྩོ་བརྐུས་ན།  ཤིང་བརྐུས་པས་མ་

ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད་ན།  ཤིང་སྐམ་པྩོ་བརྐུས་ན།  ཤིང་བརྐུས་པའི་ཉེས་པ་མེད་

པར་ཐལ་ལྩོ། །
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སློབ་ཚན་གཉིས་པ།

སྗོག་ཆགས།

སྩོག་ཆགས་ནི།  ཟས་གཞན་བརེན་ཅན་གི་སྐྱེ་དངྩོས་ལ་ཟེར།  དེ་ལ་བདག་ཡྩོད་

སྩོག་ཆགས་དང་།  བདག་མེད་སྩོག་ཆགས།  སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་དང་།  ཆུ་

གནས་སྩོག་ཆགས།  རྩྭ་ཟན་སྩོག་ཆགས་དང་།  ཤ་ཟན་སྩོག་ཆགས་སྩོགས་སྣ་

ཚོགས་ཤིག་ཡྩོད།

མིས་བདག་པྩོ་བརྒྱབ་ཡྩོད་པའི་སྩོག་ཆགས་ཀི་རིགས་ལ་བདག་ཡྩོད་སྩོག་

ཆགས་ཟེར།  དཔེར་ན།  གཡག་དང་།  ལུག  ཁི།  ཞི་མི་སྩོགས་ནི་བདག་ཡྩོད་སྩོག་

ཆགས་ཡིན།

མིས་བདག་པྩོ་བརྒྱབ་མེད་པའི་རིགས་ཀི་སྩོག་ཆགས་ལ་བདག་མེད་སྩོག་

ཆགས་ཟེར།  དཔེར་ན།  སྟག་དང་།  སེངེ།  སྤང་ཀི།  ཝ་མྩོ་སྩོགས་ནི་བདག་མེད་

སྩོག་ཆགས་ཡིན།
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སྐམ་སར་འཚོ་སྩོད་བྱེད་མཁན་གི་སྩོག་ཆགས་ལ་སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་

ཟེར།  དཔེར་ན།  མི་དང་།  ར།  བ་ཕྱུགས།  གཡག་སྩོགས་ནི་སྐམ་གནས་སྩོག་

ཆགས་ཡིན།

ཆུ་ནང་དུ་འཚོ་སྩོད་བྱེད་མཁན་གི་སྩོག་ཆགས་རིགས་ལ་ཆུ་གནས་སྩོག་

ཆགས་ཟེར།  དཔེར་ན།  ཉ་དང་།  ཆུ་སིན།  དུང་ཕྲུག་སྩོགས་ནི་ཆུ་གནས་སྩོག་

ཆགས་ཡིན།

ཤ་རྐང་པ་ཟ་མཁན་གི་རིགས་ལ་ཤ་ཟན་སྩོག་ཆགས་ཟེར།  དཔེར་ན།  སྟག་

དང་།  སེངེ།  སྦྲུལ།  སྤང་ཀི་སྩོགས་ནི་ཤ་ཟན་སྩོག་ཆགས་ཡིན།

རྩྭ་རྐང་པ་ཟ་མཁན་གི་རིགས་ལ་རྩྭ་ཟན་སྩོག་ཆགས་ཟེར།  དཔེར་ན།  

གཡག་དང་།  ལུག   བ་ཕྱུགས།  རྔ་མྩོང་སྩོགས་ནི་རྩྭ་ཟན་སྩོག་ཆགས་ཡིན།

སྩོག་ཆགས་དང་།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས།

དྲི་བ། དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་ཆགས་དང་།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་

གཉིས་ལ་མུ་གསུམ།  མུ་བཞི།  འགལ་བ།  དྩོན་གཅིག་གི་སྩོ་ནས་མི་

འདྲ་བའི་ཁད་པར་འཇྩོག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།
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དྲི་བ། འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། མུ་གསུམ་ཡྩོད་པར་འདྩོད།

དྲི་བ། མུ་གསུམ་མེད་པར་ཐལ།  གང་ལ་གང་གིས་ཁབ།

ལན། ༡) ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་ན།  སྩོག་ཆགས་ཡིན་པས་ཁབ།

དྲི་བ། ༢) སྩོག་ཆགས་ཡིན་ན།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་

ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། སྩོག་ཆགས་ཡིན་ན།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་

ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། ར་དང་།  གཡག་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། ར་དང་།  གཡག་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་ཆགས་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ར་དང་།  གཡག་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་ཆགས་ཡིན་ཏེ།

ལན། ཕྲ་ཕུང་ལ་ཕི་སྐྩོགས་མེད་པའི་སྐྱེ་དངྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར།
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དྲི་བ། ཕྲ་ཕུང་ལ་ཕི་སྐྩོགས་མེད་པའི་སྐྱེ་དངྩོས་ཡིན་ན།  སྩོག་ཆགས་ཡིན་

པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ར་དང་།  གཡག་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པར་

ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ར་དང་།  གཡག་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། ཆུའི་ནང་རྒྱུན་དུ་འཚོ་གནས་བྱེད་མཁན་གི་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར།

དྲི་བ། ཆུའི་ནང་རྒྱུན་དུ་འཚོ་གནས་བྱེད་མཁན་གི་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་ན།  

ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ༣) སྩོག་ཆགས་ཡིན་ན།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་

ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། སྩོག་ཆགས་ཡིན་ན།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་

ཐལ།

ལན། འདྩོད།
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དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། ཉ་དང་།  ཆུ་སྦྲུལ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། ཉ་དང་།  ཆུ་སྦྲུལ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་ཆགས་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཉ་དང་།  ཆུ་སྦྲུལ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་ཆགས་ཡིན་ཏེ།

ལན། ཕྲ་ཕུང་ལ་ཕི་སྐྩོགས་མེད་པའི་སྐྱེ་དངྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། ཕྲ་ཕུང་ལ་ཕི་སྐྩོགས་མེད་པའི་སྐྱེ་དངྩོས་ཡིན་ན།  སྩོག་ཆགས་ཡིན་

པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཉ་དང་།  ཆུ་སྦྲུལ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པར་

ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཉ་དང་ཆུ་སྦྲུལ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་ཏེ།

ལན། ཆུའི་ནང་རྒྱུན་དུ་འཚོ་གནས་བྱེད་མཁན་གི་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པའི་

ཕིར།

དྲི་བ། ཆུའི་ནང་རྒྱུན་དུ་འཚོ་གནས་བྱེད་མཁན་གི་སྩོག་ཆགས་ཡིན་ན།  ཆུ་

གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།

66

དྲི་བ། སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་ན།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་

ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་ན།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་

ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག  

ལན། ནམ་མཁའི་སྐར་མ་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། ནམ་མཁའི་སྐར་མ་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ནམ་མཁའི་སྐར་མ་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། ཕྲ་ཕུང་ལ་ཕི་སྐྩོགས་མེད་པའི་སྐྱེ་དངྩོས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། ཕྲ་ཕུང་ལ་ཕི་སྐྩོགས་མེད་པའི་སྐྱེ་དངྩོས་མ་ཡིན་ན།  སྩོག་ཆགས་མ་

ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ནམ་མཁའི་སྐར་མ་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པར་

ཐལ།

ལན། འདྩོད།
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དྲི་བ། ནམ་མཁའི་སྐར་མ་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། ཆུའི་ནང་རྒྱུན་དུ་འཚོ་གནས་བྱེད་མཁན་གི་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར།

དྲི་བ། ཆུའི་ནང་རྒྱུན་དུ་འཚོ་གནས་བྱེད་མཁན་གི་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་ན།  

ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་དང་།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས།

དྲི་བ། དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན།  སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་

དང་།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ་མུ་བཞི།  

འགལ་བ་དྩོན་གཅིག་གི་སྩོ ་ནས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་

འཇྩོག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། མུ་བཞི་ཡྩོད་པར་འདྩོད།  (མུ་བཞི་དང་འགལ་བ་གང་ཡིན་དཔྱད་དགྩོས།)  
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དྲི་བ། མུ་བཞི་མེད་པར་ཐལ།  ༡) སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་ན།  ཆུ་

གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་ན།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པས་མ་

ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། མི་དང་།  བ་ཕྱུགས་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། མི་དང་།  བ་ཕྱུགས་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་

པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། མི་དང་།  བ་ཕྱུགས་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་ཏེ།

ལན། སྐམ་ས་ཁྩོ་ནར་འཚོ་གནས་བྱེད་མཁན་གི་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། སྐམ་ས་ཁྩོ་ནར་འཚོ་གནས་བྱེད་མཁན་གི་སྩོག་ཆགས་ཡིན་ན།  སྐམ་

གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། མི་དང་།  བ་ཕྱུགས་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་

པར་ཐལ།
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ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། མི་དང་།  བ་ཕྱུགས་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་

ཏེ།

ལན། ཆུའི་ནང་རྒྱུན་དུ་འཚོ་གནས་བྱེད་མཁན་གི་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། ཆུའི་ནང་རྒྱུན་དུ་འཚོ་གནས་བྱེད་མཁན་གི་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་ན།  

ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ༢) ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་ན།  སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པས་

ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་ན།  སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པས་མ་

ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། ཉ་དང་།  ཆུ་སྦྲུལ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། ཉ་དང་།  ཆུ་སྦྲུལ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པར་

ཐལ།

ལན། འདྩོད།
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དྲི་བ། ཉ་དང་།  ཆུ་སྦྲུལ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་ཏེ།

ལན། ཆུའི་ནང་རྒྱུན་དུ་འཚོ་གནས་བྱེད་མཁན་གི་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པའི་

ཕིར།

དྲི་བ། ཆུའི་ནང་རྒྱུན་དུ་འཚོ་གནས་བྱེད་མཁན་གི་སྩོག་ཆགས་ཡིན་ན།  ཆུ་

གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཉ་དང་།  ཆུ་སྦྲུལ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་

པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཉ་དང་།  ཆུ་སྦྲུལ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།

ལན། སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་ཏེ།  སྐམ་ས་ཁྩོ་ནར་འཚོ་གནས་བྱེད་

མཁན་གི་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། སྐམ་ས་ཁྩོ་ནར་འཚོ་གནས་བྱེད་མཁན་གི་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་ན།  

སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ༣) སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་ན།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་

པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།
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དྲི་བ། སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་ན།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པས་

མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། ཆུ་སིན་དང་།  སལ་པ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། ཆུ་སིན་དང་།  སལ་པ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་

ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཆུ་སིན་དང་།  སལ་པ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་

ཡིན་ཏེ།

ལན། སྐམ་སར་འཚོ་གནས་བྱེད་མཁན་གི་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། སྐམ་སར་འཚོ་གནས་བྱེད་མཁན་གི་སྩོག་ཆགས་ཡིན་ན་སྐམ་གནས་

སྩོག་ཆགས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཆུ་སིན་དང་།  སལ་པ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་

པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཆུ་སིན་དང་།  སལ་པ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་
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ཡིན་ཏེ།

ལན། ཆུའི་ནང་དུའང་འཚོ་གནས་བྱེད་མཁན་གི་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པའི་

ཕིར།

དྲི་བ། ཆུའི་ནང་དུའང་འཚོ་གནས་བྱེད་མཁན་གི་སྩོག་ཆགས་ཡིན་ན།  ཆུ་

གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ༤) སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་ན།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་

པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་ན།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པས་

མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། རྡྩོ་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། རྡྩོ་ཆྩོས་ཅན།  སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རྡྩོ་ཆྩོས་ཅན།  སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།
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དྲི་བ། སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་ན།  སྐམ་གནས་གནས་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པས་

ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རྡྩོ་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རྡྩོ་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་ན།  ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་

ཐལ།

ལན། འདྩོད།
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སྩོག་ཆགས་དང་།  རི་ཤིང་།

དྲི་བ། དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་ཆགས་དང་།  རི་ཤིང་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ་

མུ་བཞི།  འགལ་བ་དྩོན་གཅིག་གི་སྩོ་ནས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་

འཇྩོག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། འགལ་བ་ཡིན་པར་འདྩོད།

དྲི་བ། སྩོག་ཆགས་དང་།  རི་ཤིང་གཉིས་ཆྩོས་ཅན།  འགལ་བ་ཡིན་ཏེ།

ལན། ཐ་དད་གང་ཞིག  གཞི་མཐུན་མི་སིད་པའི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། ཐ་དད་གང་ཞིག  གཞི་མཐུན་མི་སིད་པའི་ཆྩོས་ཡིན་ན།  འགལ་བ་

ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།
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དྗོགས་དཔྗོད།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  སྩོག་ཆགས་ཡིན་ན།  སྩོག་ཆགས་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པས་ཁབ་

ཟེར་ན།  འཛམ་གིང་གི་ཆེས་ཐྩོག་མའི་སྩོག་ཆགས་དེ་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་ཆགས་

ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པར་ཐལ།  སྩོག་ཆགས་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  མ་གྲུབ་

ན༑  འཛམ་གིང་གི་ཆེས་ཐྩོག་མའི་སྩོག་ཆགས་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་ཆགས་ཡིན་པར་

ཐལ།  འཛམ་གིང་གི་ཆེས་ཐྩོག་མའི་སྩོག་ཆགས་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་

གྲུབ་ན།  འཛམ་གིང་གི་ཆེས་ཐྩོག་མའི་སྩོག་ཆགས་མེད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན།  

འཛམ་གིང་བྱུང་ནས་སྩོག་ཆགས་མ་བྱུང་བའི་དུས་མེད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ར་བར་འདྩོད་ན།  འཛམ་གིང་གི་ཆེས་ཐྩོག་མའི་སྩོག་ཆགས་ཆྩོས་ཅན།  

ཁྩོད་འཛམ་གིང་གི་ཆེས་ཐྩོག་མའི་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྩོད་སྩོག་

ཆགས་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རགས་ཁས།  འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།  ཁྩོད་འཛམ་

གིང་གི་ཆེས་ཐྩོག་མའི་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཡིན་པར་ཐལ།  

འཛམ་གིང་གི་ཆེས་ཐྩོག་མའི་སྩོག་ཆགས་ཡྩོད་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཡྩོད་

པར་ཐལ།  འཛམ་གིང་བྱུང་ནས་སྩོག་ཆགས་མ་བྱུང་བའི་དུས་ཡྩོད་པའི་ཕིར།  

མ་གྲུབ་ན།  འཛམ་གིང་བྱུང་ནས་ལྩོ་ངྩོ་ས་ཡ་མང་པྩོའི་རེས་སུ་སྩོག་ཆགས་བྱུང་

བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།
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ཁ་ཅིག་ན་རེ།  སྩོག་ཆགས་ལས་བྱུང་བ་དང་།  སྩོག་ཆགས་གཉིས་ལ་མུ་

བཞི་ཡྩོད་དེ།  སྩོག་ཆགས་ཡིན་ན།  སྩོག་ཆགས་ལས་བྱུང་བས་མ་ཁབ།  ཆེས་ཐྩོག་

མའི་སྩོག་ཆགས་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་ཆགས་ཡིན་ན།  སྩོག་ཆགས་ལས་མ་བྱུང་བས་

མ་ཁབ།  དེ་རིང་བཙས་མ་ཐག་པའི་བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཆྩོས་ཅན་ཟེར་ན།  དེ་མི་

འཐད་པར་ཐལ།  སྩོག་ཆགས་ལས་མ་བྱུང་བའི་སྩོག་ཆགས་མེད་པའི་ཕིར།  མ་

གྲུབ་ན།  སྩོག་ཆགས་ལས་མ་བྱུང་བའི་སྩོག་ཆགས་མེད་པར་ཐལ།  སྩོག་ཆགས་

གང་དང་གང་ཡིན་ན།  ད་ལྟ་རང་ཉིད་ལ་ཁད་ཆྩོས་དང་བྱེད་ལས་གང་ཡྩོད་པ་དེ།  

རང་གི་རིགས་འདྲའི་སྩོག་ཆགས་སྔ་མའི་རིགས་རྫས་ནས་འདྲ་བཤུས་བྱེད་དགྩོས་

པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  རིགས་རྫས་མེད་པའི་རྡྩོ་དང་ལྕགས་སྩོགས་ལས་སྩོག་

ཆགས་འབྱུང་ཆྩོག་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  སྟག་ཆྩོས་ཅན།  ཤ་ཟན་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པར་ཐལ།  ཤ་ཟ་

བའི་ཕིར་ཟེར་ན།  འྩོ་ན།  ཤ་ཟ་ན།  ཤ་ཟན་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  

ཁེད་ཀི་དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར།  འདྩོད་ན།  ཁག་འཐུང་ན།  ཁག་འཐུང་སྩོག་

ཆགས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  རིགས་པ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པའི་ཕིར།  

འདྩོད་ན།  འབུ་སིན་གི་ཁག་འཐུང་མཁན་རིགས་ཀི་མེ་ཏྩོག་ཆྩོས་ཅན།  ཁག་

འཐུང་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁག་འཐུང་བའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  འདྩོད་

མི་ནུས་ཏེ།  སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  གཞན་ཡང་།  དམ་བཅའ་བའི་ཁ་ཆྩོས་

ཅན།  ཤ་ཟན་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པར་ཐལ།  ཤ་ཟ་བའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།

77

སློབ་ཚན་གསུམ་པ།

ང་ཚོའི་ཉེ་འཁྗོར་གི་དངྗོས་པྗོ།

ང་ཚོའི་ཉེ་འཁྩོར་དུ་མཐྩོང་ཐུབ་པ་དང་མི་ཐུབ་པའི་དངྩོས་པྩོ་མང་པྩོ་ཞིག་ཡྩོད།  

དེ་དག་ལ་ང་ཚོའི་ཉེ་འཁྩོར་གི་དངྩོས་པྩོ་ཟེར་གི་ཡྩོད།  དེ་དག་ས་གཟུགས་དང་།  

གཤེར་གཟུགས།  རླུང་གཟུགས་བཅས་སེ་ཚན་གསུམ་གི་ནང་དུ་འདུས་ཡྩོད།

༡) དངྩོས་རྫས་གང་གིས་སྟྩོང་ཆ་ངེས་ཅན་འཛིན་ཅིང་།  གང་ལ་དབྱིབས་

ངེས་ཅན་ཡྩོད་པ་དེ་ས་གཟུགས་ཡིན།

༢) དངྩོས་རྫས་གང་གིས་བར་སྟྩོང་ངེས་པ་རེ་འཛིན་ཀང་།  དབྱིབས་ངེས་

ཅན་མེད་པ་དེ་གཤེར་གཟུགས་ཡིན།

༣) དངྩོས་རྫས་གང་གིས་སྟྩོང་ཆ་དང་།  དབྱིབས་གཉིས་ཀ་ངེས་ཅན་མེད་

པ་དེ་རླུང་གཟུགས་ཡིན།
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དངྩོས་པྩོ་དང་།  ས་གཟུགས།

དྲི་བ། དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན།  དངྩོས་པྩོ་དང་ས་གཟུགས་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ་

མུ་བཞི།  འགལ་བ་དྩོན་གཅིག་གི་སྩོ་ནས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་

འཇྩོག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། མུ་གསུམ་ཡྩོད་པར་འདྩོད།

དྲི་བ། མུ་གསུམ་མེད་པར་ཐལ།  གང་ལ་གང་གིས་ཁབ།

ལན། ༡) ས་གཟུགས་ཡིན་ན།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པས་ཁབ།

དྲི་བ། ༢) དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན།  ས་གཟུགས་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན།  ས་གཟུགས་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག
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ལན། ཆུ་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། ཆུ་ཆྩོས་ཅན།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཆུ་ཆྩོས་ཅན།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ཏེ།

ལན། རྫས་ཀིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། རྫས་ཀིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ན།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཆུ་ཆྩོས་ཅན།  ས་གཟུགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཆུ་ཆྩོས་ཅན།  ས་གཟུགས་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། བཟྩོ་ལྟ་ངེས་ཅན་མེད་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། བཟྩོ་ལྟ་ངེས་ཅན་མེད་ན།  ས་གཟུགས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ༣) དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན།  ས་གཟུགས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན།  ས་གཟུགས་མ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག
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ལན། རྡྩོ་ཟུར་གསུམ་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། རྡྩོ་ཟུར་གསུམ་ཆྩོས་ཅན།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རྡྩོ་ཟུར་གསུམ་ཆྩོས་ཅན།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ཏེ།

ལན། རྫས་ཀིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། རྫས་ཀིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ན།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རྡྩོ་ཟུར་གསུམ་ཆྩོས་ཅན།  ས་གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རྡྩོ་ཟུར་གསུམ་ཆྩོས་ཅན།  ས་གཟུགས་ཡིན་ཏེ།

ལན། དངྩོས་རྫས་གང་གིས་སྟྩོང་ཆ་ངེས་ཅན་འཛིན་ཅིང་།  གང་ལ་དབྱིབས་

ངེས་ཅན་ཡྩོད་པ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། དངྩོས་རྫས་གང་གིས་སྟྩོང་ཆ་ངེས་ཅན་འཛིན་ཅིང་།  གང་ལ་དབྱིབས་

ངེས་ཅན་ཡྩོད་པ་དེ་ཡིན་ན།  ས་གཟུགས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ༤) དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་ན།  ས་གཟུགས་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་ན།  ས་གཟུགས་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།
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ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། ཤུགས་དང་།  ནུས་པ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། ཤུགས་དང་།  ནུས་པ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཤུགས་དང་།  ནུས་པ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། རྫས་ཀིས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། རྫས་ཀིས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ན།  དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ནུས་པ་དང་།  ཤུགས་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  ས་གཟུགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ནུས་པ་དང་།  ཤུགས་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  ས་གཟུགས་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། དངྩོས་རྫས་གང་གིས་སྟྩོང་ཆ་ངེས་ཅན་འཛིན་ཅིང་།  གང་ལ་དབྱིབས་

ངེས་ཅན་ཡྩོད་པ་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། དངྩོས་རྫས་གང་གིས་སྟྩོང་ཆ་ངེས་ཅན་འཛིན་ཅིང་།  གང་ལ་དབྱིབས་

ངེས་ཅན་ཡྩོད་པ་དེ་མ་ཡིན་ན།  ས་གཟུགས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་

ཐལ།

ལན། འདྩོད།
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ས་གཟུགས་དང་།  རླུང་གཟུགས།

དྲི་བ། དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན།  ས་གཟུགས་དང་།  རླུང་གཟུགས་གཉིས་ལ་

མུ་གསུམ་མུ་བཞི།  འགལ་བ་དྩོན་གཅིག་གི་སྩོ་ནས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་

པར་འཇྩོག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། འགལ་བ་ཡིན་པར་འདྩོད།

དྲི་བ། ས་གཟུགས་དང་རླུང་གཟུགས་གཉིས་ཆྩོས་ཅན།  འགལ་བ་ཡིན་ཏེ།

ལན། ཐ་དད་གང་ཞིག  གཞི་མཐུན་མི་སིད་པའི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། ཐ་དད་གང་ཞིག  གཞི་མཐུན་མི་སིད་པའི་ཆྩོས་ཡིན་ན།  འགལ་བ་

ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ས་གཟུགས་དང་རླུང་གཟུགས་གཉིས་ཆྩོས་ཅན།  ཐ་དད་ཡིན་པར་

ཐལ།
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ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ས་གཟུགས་དང་རླུང་གཟུགས་གཉིས་ཆྩོས་ཅན།  ཐ་དད་ཡིན་ཏེ།

ལན། སྩོ་སྩོ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། སྩོ་སྩོ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་ན།  ཐ་དད་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ས་གཟུགས་དང་རླུང་གཟུགས་གཉིས་ཆྩོས་ཅན།  གཞི་མཐུན་མི་སིད་

པའི་ཆྩོས་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ས་གཟུགས་དང་རླུང་གཟུགས་གཉིས་ཆྩོས་ཅན།  གཞི་མཐུན་མི་སིད་

པའི་ཆྩོས་ཡིན་ཏེ།

ལན། གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་མེད་པའི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་མེད་པའི་ཆྩོས་ཡིན་ན།  གཞི་མཐུན་མི་སིད་པའི་

ཆྩོས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།
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དྗོགས་དཔྗོད།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  བཟྩོ་ལྟ་ངེས་ཅན་ཡྩོད་པ་དང་།  ལིད་ཚད་ཡྩོད་པ།  གྩོ་ས་འཛིན་

ཐུབ་པ་སྩོགས་ཡིན་ན།  ས་གཟུགས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  དེ་ས་གཟུགས་ཀི་

གྩོ་དྩོན་ཡིན་པར་སྩོབ་དེབ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན།  འྩོ་ན།  སྩོབ་བུ་བཀྲ་ཤིས་

ཆྩོས་ཅན།  ས་གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ།  བཟྩོ་ལྟ་ངེས་ཅན་ཡྩོད་པ་དང་།  ལིད་ཚད་

ཡྩོད་པ།  གྩོ་ས་འཛིན་ཐུབ་པ་སྩོགས་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  རགས་དང་པྩོ་

མ་གྲུབ་ན།  སྩོབ་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཆྩོས་ཅན།  བཟྩོ་ལྟ་ངེས་ཅན་ཡྩོད་པར་ཐལ།  མིའི་

བཟྩོ་ལྟ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར།  རགས་གྲུབ་སྟེ།  མི་ཡིན་པའི་ཕིར།  རགས་གཉིས་

པ་མ་གྲུབ་ན།  སྩོབ་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཆྩོས་ཅན།  ལིད་ཚད་ཡྩོད་པར་ཐལ།  མི་ཡིན་

པའི་ཕིར།  རགས་གསུམ་པ་མ་གྲུབ་ན།  སྩོབ་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཆྩོས་ཅན།  གྩོ་ས་འཛིན་

ཐུབ་པར་ཐལ།  རང་གི་གྩོ་སར་གཟུགས་ཅན་གཞན་འབྱུང་བ་ལ་གེགས་བྱེད་པའི་

ཕིར།  ར་བར་འདྩོད་ན།  སྩོབ་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཆྩོས་ཅན།  གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ།  

ས་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕིར།  རགས་ཁས།  འདྩོད་ན།  སྩོབ་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཆྩོས་ཅན།  

བེམ་པྩོ་1ཡིན་པར་ཐལ།  གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕིར།  རགས་ཁས།  འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།  

1] བེམ་པྩོ་ཞེས་པ་ནི་རྡུལ་གིས་གྲུབ་པའི་དངྩོས་པྩོ་ལ་ཟེར།
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གང་ཟག་1ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  གཤེར་གཟུགས་ཡིན་ན།  བཟྩོ་ལྟ་ངེས་ཅན་མེད་པས་ཁབ་

པར་ཐལ།  སྩོབ་དེབ་ལས།  བཟྩོ་ལྟ་ངེས་ཅན་མེད་པ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན།  

འྩོ་ན།  ཤེལ་སམ་གྲུ་བཞིའི་ནང་གི་གཤེར་གཟུགས་དེ་ཆྩོས་ཅན།  བཟྩོ་ལྟ་ངེས་ཅན་

མེད་པར་ཐལ།  གཤེར་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  རགས་མ་གྲུབ་ན།  

དེ་ཆྩོས་ཅན།  གཤེར་གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ།  ཆུ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ར་བར་འདྩོད་

ན༑  ཤེལ་སམ་གྲུ་བཞིའི་ནང་གི་གཤེར་གཟུགས་དེ་ཆྩོས་ཅན།  བཟྩོ་ལྟ་ངེས་ཅན་

ཡྩོད་པར་ཐལ།  བཟྩོ་ལྟ་གྲུ་བཞི་ཡིན་པའི་ཕིར།  (འདི་ལ་དཔྱད་དགྩོས།)

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ས་ཡིན་ན།  ས་གཟུགས་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  སའི་ནང་

སྙིང་ཆྩོས་ཅན།  ས་གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ།  ས་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  

འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།  གཤེར་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཡིན་པར་ཐལ།  

སའི་དཀིལ་དུ་ཚ་དྲྩོད་ཆེ་དྲགས་པའི་རྐེན་གིས་ཅ་དངྩོས་གང་ཡང་ས་གཟུགས་ཀི་

ངྩོ་བྩོར་གནས་མི་ཐུབ་པའི་ཕིར།

1] གང་ཟག་ཅེས་པ་ནི་རྡུལ་དང་བེམ་པྩོ་སྩོགས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་སྩོག་ཆགས་ཤིག་ལ་ཟེར།



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།
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སློབ་ཚན་བཞི་པ།

ས་དང་།  སའི་ཕན་ཡྗོན།

འབྱུང་བའི་འགྱུར་བ་ལ་བརེན་ནས་རྡྩོ་སྩོགས་ཞིབ་ཞིབ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་

བའི་དངྩོས་པྩོ་ལ་ས་ཟེར།  ས་ནི་རི་ཤིང་སྣ་ཚོགས་སྐྱེ་བའི་རེན་ཡིན་པས་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེ།  དེས་ན་ང་ཚོས་ས་དང་ཁྩོར་ཡུག་ལ་གཙང་ཉར་དང་།  བདག་གཅེས་

བྱེད་དགྩོས།  ས་ལ་སྟེང་ས་དང་།  འྩོག་ས།  གཤིན་ས་སྩོགས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡྩོད།  

སྟེང་སའི་ནང་དུ་རྡྩོ་ཞིབ་ཞིབ་དང་།  ཐལ་བ།  རི་ཤིང་རུལ་བ།  ཆུ་དང་རླུང་

སྩོགས་རྫས་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཁེངས་ཡྩོད།  འྩོག་སའི་ནང་དུ་བག་རྡྩོ་མང་

པྩོས་ཁེངས་ཡྩོད།  གཤིན་སའི་ནང་དུ་རི་ཤིང་རིགས་ལ་དགྩོས་པའི་ཟས་བཅུད་

སྣ་ཚོགས་དང་།  ཆུ་དང་རླུང་སྩོགས་ཡྩོད།  ད་དུང་སའི་ནང་དུ་འབུ་སིན་མང་

པྩོས་ས་སྩོབ་སྩོབ་བཟྩོ་བ་དང་།  ས་དང་རི་ཤིང་རུལ་བ་སྩོགས་བསེ་སྦྩོར་གིས་

ཞིང་ཁ་ལ་ཕན་ཐྩོགས་པའི་ལས་ཀ་སྣ་ཚོགས་བྱེད་ཀི་ཡྩོད།
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ས་དང་།  གཤིན་ས།

དྲི་བ། དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན།  ས་དང་གཤིན་ས་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ་མུ་བཞི།  

འགལ་བ་དྩོན་གཅིག་གི་སྩོ་ནས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་འཇྩོག་རྒྱུ་མེད་

པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། མུ་གསུམ་ཡྩོད་པར་འདྩོད།

དྲི་བ། མུ་གསུམ་མེད་པར་ཐལ།  གང་ལ་གང་གིས་ཁབ།

ལན། ༡)  གཤིན་ས་ཡིན་ན།  ས་ཡིན་པས་ཁབ།

དྲི་བ། ༢) ས་ཡིན་ན།  གཤིན་ས་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། ས་ཡིན་ན།  གཤིན་ས་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག
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ལན། ས་ཡྩོལ་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། ས་ཡྩོལ་ཆྩོས་ཅན།  ས་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ས་ཡྩོལ་ཆྩོས་ཅན།  ས་ཡིན་ཏེ།

ལན། འབྱུང་བའི་འགྱུར་བ་ལ་བརེན་ནས་རྡྩོ་སྩོགས་ཞིབ་ཞིབ་གྱུར་པ་ལས་

བྱུང་བའི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། འབྱུང་བའི་འགྱུར་བ་བརེན་ནས་རྡྩོ་སྩོགས་ཞིབ་ཞིབ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་

བའི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན།  ས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ས་ཡྩོལ་ཆྩོས་ཅན།  གཤིན་ས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ས་ཡྩོལ་ཆྩོས་ཅན།  གཤིན་ས་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། རི་ཤིང་ལ་དགྩོས་པའི་ཟས་བཅུད་སྣ་ཚོགས་དང་།  ཆུ་དང་རླུང་སྩོགས་

མི་ལྡན་པའི་ས་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། རི་ཤིང་ལ་དགྩོས་པའི་ཟས་བཅུད་སྣ་ཚོགས་དང་།  ཆུ་དང་རླུང་སྩོགས་

མི་ལྡན་པའི་ས་ཡིན་ན།  གཤིན་ས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ༣) ས་ཡིན་ན།  གཤིན་ས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།
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ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། ས་ཡིན་ན།  གཤིན་ས་མ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། འབས་ཞིང་གི་ས་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། འབས་ཞིང་གི་ས་ཆྩོས་ཅན།  ས་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། འབས་ཞིང་གི་ས་ཆྩོས་ཅན།  ས་ཡིན་ཏེ།

ལན། འབྱུང་བའི་འགྱུར་བ་ལ་བརེན་ནས་རྡྩོ་སྩོགས་ཞིབ་ཞིབ་གྱུར་པ་ལས་

བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། འབྱུང་བའི་འགྱུར་བ་ལ་བརེན་ནས་རྡྩོ་སྩོགས་ཞིབ་ཞིབ་གྱུར་པ་ལས་

བྱུང་བ་ཡིན་ན།  ས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། འབས་ཞིང་གི་ས་ཆྩོས་ཅན།  གཤིན་ས་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། འབས་ཞིང་གི་ས་ཆྩོས་ཅན།  གཤིན་ས་ཡིན་ཏེ།

ལན། རི་ཤིང་ལ་དགྩོས་པའི་ཟས་བཅུད་སྣ་ཚོགས་དང་།  ཆུ་དང་རླུང་སྩོགས་

ལྡན་པའི་ས་ཡིན་པའི་ཕིར།
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དྲི་བ། རི་ཤིང་ལ་དགྩོས་པའི་ཟས་བཅུད་སྣ་ཚོགས་དང་།  ཆུ་དང་རླུང་སྩོགས་

ལྡན་པའི་ས་ཡིན་ན།  གཤིན་ས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ༤) ས་མ་ཡིན་ན།  གཤིན་ས་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། ས་མ་ཡིན་ན།  གཤིན་ས་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། འཐེན་ཤུགས་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། འཐེན་ཤུགས་ཆྩོས་ཅན།  ས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། འཐེན་ཤུགས་ཆྩོས་ཅན།  ས་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། འབྱུང་བའི་འགྱུར་བ་ལ་བརེན་ནས་རྡྩོ་སྩོགས་ཞིབ་ཞིབ་གྱུར་པ་ལས་

བྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། འབྱུང་བའི་འགྱུར་བ་ལ་བརེན་ནས་རྡྩོ་སྩོགས་ཞིབ་ཞིབ་གྱུར་པ་ལས་

བྱུང་བ་མ་ཡིན་ན།  ས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། འཐེན་ཤུགས་ཆྩོས་ཅན།  གཤིན་ས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
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ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། འཐེན་ཤུགས་ཆྩོས་ཅན།  གཤིན་ས་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། རི་ཤིང་ལ་དགྩོས་པའི་ཟས་བཅུད་སྣ་ཚོགས་དང་།  ཆུ་དང་རླུང་སྩོགས་

ལྡན་པའི་ས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། རི་ཤིང་ལ་དགྩོས་པའི་ཟས་བཅུད་སྣ་ཚོགས་དང་།  ཆུ་དང་རླུང་སྩོགས་

ལྡན་པའི་ས་མ་ཡིན་ན།  གཤིན་ས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།
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དྗོགས་དཔྗོད།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ས་ཡིན་ན།  ས་ཞིང་འཐས་པ་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  སའི་གྩོ་ལའི་

ས་སྙིང་ཆྩོས་ཅན།  ས་ཞིང་འཐས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  ས་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་

ཁས།  རགས་མ་གྲུབ་ན།  སའི་གྩོ་ལའི་ས་སྙིང་ཆྩོས་ཅན།  ས་ཡིན་པར་ཐལ།  འབྱུང་

བའི་འགྱུར་བ་ལ་བརེན་ནས་རྡྩོ་སྩོགས་ཞིབ་ཞིབ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར།  ར་བར་འདྩོད་ན།  སའི་གྩོ་ལའི་ས་སྙིང་ཆྩོས་ཅན།  ས་ཞིང་འཐས་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ།  ས་བ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག  འཐས་པའང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རགས་རེ་

རེ་ནས་གྲུབ་སྟེ།  ས་གཟུགས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  སའི་གྩོ་ལའི་ས་སྙིང་

ཆྩོས་ཅན།  ས་གཟུགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  གཤེར་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་

གྲུབ་ན།  སའི་གྩོ་ལའི་ས་སྙིང་ཆྩོས་ཅན།  གཤེར་གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ།  དེང་

དུས་ཀི་ཚན་རིག་པ་དང་།  ས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཚང་མས་དེ་ས་གཟུགས་ཡིན་པར་

ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར།
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 སློབ་ཚན་ལྔ་པ།

ཆུ།

ཆུ་ཞེས་པ་ནི།  དྲི་རྩོ་ཁ་དྩོག་སྩོགས་མེད་པའི་གཤེར་གཟུགས་ཀི་རིགས་ཤིག་ཡིན།  

ང་ཚོའི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་དུ།  སྩོག་ཆགས་དང་།  རི་ཤིང་།  བཟའ་བཏུང་

བཟྩོ་བྱེད།  ཞིང་ཁ།  བཟྩོ་གྲྭ།  སྩོབ་གྲྭ་སྩོགས་མང་པྩོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་བེད་སྤྩོད་བྱེད་

ཀི་ཡྩོད།  ད་ལྟའི་དུས་རབས་འདིར་འཛམ་གིང་ལ་ཆུ་ཉུང་དུ་འགྩོ་བཞིན་པའི་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་ཡྩོད་པས་ང་ཚོས་བག་མེད་ཆུད་ཟྩོས་སུ་གཏྩོང་མི་རུང་།  ཆུ་

ལ་གཙང་ཆུ་དང་བཙོག་ཆུ་གཉིས་ཡྩོད།  ཆུ་གཙང་མ་བཏུང་ན་ང་ཚོའི་གཟུགས་

པྩོ་ལ་ཕན་གི་ཡྩོད་པར་མ་ཟད།  ང་ཚོའི་གཟུགས་པྩོའི་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་ཡས་མས་

ཤིག་ཆུས་གྲུབ་ཡྩོད།  དེ་ལས་ལྡྩོག་སྟེ་ཆུ་བཙོག་པ་བཏུང་ན་ང་ཚོའི་གཟུགས་པྩོ་

ལ་གནྩོད་ཀི་ཡྩོད།  རྒྱུ་མཚན་ཆུ་བཙོག་པའི་ནང་དུ་བཟྩོ་གྲྭ་སྩོགས་ནས་ཐྩོན་པའི་

དངྩོས་རྫས་བཙོག་པའི་རིགས་མང་པྩོ་ཡྩོད་པར་མ་ཟད།  འབུ་སིན་ཕྲ་མྩོའི་རིགས་

ཀང་མང་པྩོ་ཡྩོད་པས་ཡིན།  ཆུ་མེད་ན་སྩོག་ཆགས་དང་རི་ཤིང་ཚང་མ་གསྩོན་
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པྩོར་གནས་ཐབས་མེད།  དེས་ན་ཆུ་ནི་འཛམ་གིང་འདིའི་སྟེང་རིན་ཐང་ཆེ་ཤྩོས་

དང་།  ར་ཆེ་ཤྩོས་ཤིག་ཡིན་པར་ཤེས་དགྩོས།

ཆུ་གཙང་མ་དང་།  ཆུ།

དྲི་བ། དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་གཙང་མ་དང་ཆུ་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ་མུ་

བཞི།  འགལ་བ་དྩོན་གཅིག་གི་སྩོ་ནས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་འཇྩོག་

རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། མུ་གསུམ་ཡྩོད་པར་འདྩོད།

དྲི་བ། མུ་གསུམ་མེད་པར་ཐལ།  གང་ལ་གང་གིས་ཁབ།

ལན། ༡)  ཆུ་གཙང་མ་ཡིན་ན།  ཆུ་ཡིན་པས་ཁབ།

དྲི་བ། ༢) ཆུ་ཡིན་ན།  ཆུ་གཙང་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། ཆུ་ཡིན་ན།  ཆུ་གཙང་མ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།
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ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། ཆུ་བཙོག་པ་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། ཆུ་བཙོག་པ་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཆུ་བཙོག་པ་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་ཡིན་ཏེ།

ལན། དྲི་རྩོ་ཁ་དྩོག་སྩོགས་དང་མི་ལྡན་པའི་གཤེར་གཟུགས་ཀི་རིགས་ཤིག་

ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། དྲི་རྩོ་ཁ་དྩོག་སྩོགས་དང་མི་ལྡན་པའི་གཤེར་གཟུགས་ཀི་རིགས་ཤིག་

ཡིན་ན།  ཆུ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཆུ་བཙོག་པ་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་གཙང་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཆུ་བཙོག་པ་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་གཙང་མ་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། འབུ་སིན་དང་རྫས་རིགས་བཙོག་པས་ཁེངས་པའི་ཆུ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། འབུ་སིན་དང་རྫས་རིགས་བཙོག་པས་ཁེངས་པའི་ཆུ་ཡིན་ན།  ཆུ་

གཙང་མ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།

96

དྲི་བ། ༣) ཆུ་ཡིན་ན།  ཆུ་གཙང་མ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། ཆུ་ཡིན་ན།  ཆུ་གཙང་མ་མ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། རི་ཆུ་དང་རྫ་ཆུ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། རི་ཆུ་དང་རྫ་ཆུ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རི་ཆུ་དང་རྫ་ཆུ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་ཡིན་ཏེ།

ལན། དྲི་རྩོ་ཁ་དྩོག་སྩོགས་དང་མི་ལྡན་པའི་གཤེར་གཟུགས་ཀི་རིགས་ཤིག་

ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། དྲི་རྩོ་ཁ་དྩོག་སྩོགས་དང་མི་ལྡན་པའི་གཤེར་གཟུགས་ཀི་རིགས་ཤིག་

ཡིན་ན།  ཆུ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རི་ཆུ་དང་རྫ་ཆུ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་གཙང་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རི་ཆུ་དང་རྫ་ཆུ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་གཙང་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། འབུ་སིན་དང་རྫས་རིགས་བཙོག་པ་མེད་པའི་ཆུ་ཡིན་པའི་ཕིར།
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དྲི་བ། འབུ་སིན་དང་རྫས་རིགས་བཙོག་པ་མེད་པའི་ཆུ་ཡིན་ན།  ཆུ་གཙང་

མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ༤) ཆུ་གཙང་མ་མ་ཡིན་ན།  ཆུ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། ཆུ་གཙང་མ་མ་ཡིན་ན།  ཆུ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། རྡྩོ་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། རྡྩོ་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རྡྩོ་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། དྲི་རྩོ་ཁ་དྩོག་སྩོགས་དང་མི་ལྡན་པའི་གཤེར་གཟུགས་ཀི་རིགས་ཤིག་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། དྲི་རྩོ་ཁ་དྩོག་སྩོགས་དང་མི་ལྡན་པའི་གཤེར་གཟུགས་ཀི་རིགས་ཤིག་

མ་ཡིན་ན།  ཆུ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རྡྩོ་ཆྩོས་ཅན།  བཙོག་ཆུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
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ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རྡྩོ་ཆྩོས་ཅན།  བཙོག་ཆུ་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། འབུ་སིན་དང་རྫས་རིགས་བཙོག་པས་ཁེངས་པའི་ཆུ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར།

དྲི་བ། འབུ་སིན་དང་རྫས་རིགས་བཙོག་པས་ཁེངས་པའི་ཆུ་མ་ཡིན་ན།  

བཙོག་ཆུ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

ཆུ་དང་།  མིས་བཏུང་རུང་བ།

དྲི་བ། དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་དང་།  མིས་བཏུང་རུང་བ་གཉིས་ལ་མུ་

གསུམ་མུ་བཞི།  འགལ་བ་དྩོན་གཅིག་གི་སྩོ་ནས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་

པར་འཇྩོག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། མུ་བཞི་ཡྩོད་པར་འདྩོད།
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དྲི་བ། མུ་བཞི་མེད་པར་ཐལ།  ༡) ཆུ་ཡིན་ན།   མིས་བཏུང་རུང་བ་ཡིན་པས་

ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། ཆུ་ཡིན་ན།   མིས་བཏུང་རུང་བ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་ཡིན་ཏེ།

ལན། དྲི་རྩོ་ཁ་དྩོག་སྩོགས་དང་མི་ལྡན་པའི་གཤེར་གཟུགས་ཀི་རིགས་ཤིག་

ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། དྲི་རྩོ་ཁ་དྩོག་སྩོགས་དང་མི་ལྡན་པའི་གཤེར་གཟུགས་ཀི་རིགས་ཤིག་

ཡིན་ན།  ཆུ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཆྩོས་ཅན།   མིས་བཏུང་རུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཆྩོས་ཅན།   མིས་བཏུང་རུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ།
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ལན། ཚྭ་ཁུ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། ཚྭ་ཁུ་ཡིན་ན།   མིས་བཏུང་རུང་བ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད། (ཁབ་པ་ཡྩོད་མེད་དཔྱད་དགྩོས།)

དྲི་བ། ༢)  མིས་བཏུང་རུང་བ་ཡིན་ན།  ཆུ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། མིས་བཏུང་རུང་བ་ཡིན་ན།  ཆུ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། འྩོ་མ་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། འྩོ་མ་ཆྩོས་ཅན།   མིས་བཏུང་རུང་བ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། འྩོ་མ་ཆྩོས་ཅན།   མིས་བཏུང་རུང་བ་ཡིན་ཏེ།

ལན། བཏུང་ན་ཕན་ཐྩོགས་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། བཏུང་ན་ཕན་ཐྩོགས་ན།   མིས་བཏུང་རུང་བ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། འྩོ་མ་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། འྩོ་མ་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་མ་ཡིན་ཏེ།



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།
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ལན། དྲི་རྩོ་ཁ་དྩོག་སྩོགས་དང་མི་ལྡན་པའི་གཤེར་གཟུགས་ཀི་རིགས་ཤིག་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། དྲི་རྩོ་ཁ་དྩོག་སྩོགས་དང་མི་ལྡན་པའི་གཤེར་གཟུགས་ཀི་རིགས་ཤིག་

མ་ཡིན་ན།  ཆུ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ༣) ཆུ་ཡིན་ན།   མིས་བཏུང་རུང་བ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། ཆུ་ཡིན་ན།   མིས་བཏུང་རུང་བ་མ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། གངས་ཆུ་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། གངས་ཆུ་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། གངས་ཆུ་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་ཡིན་ཏེ།

ལན། དྲི་རྩོ་ཁ་དྩོག་སྩོགས་དང་མི་ལྡན་པའི་གཤེར་གཟུགས་ཀི་རིགས་ཤིག་

ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། དྲི་རྩོ་ཁ་དྩོག་སྩོགས་དང་མི་ལྡན་པའི་གཤེར་གཟུགས་ཀི་རིགས་ཤིག་

ཡིན་ན།  ཆུ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།
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ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། གངས་ཆུ་ཆྩོས་ཅན།   མིས་བཏུང་རུང་བ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། གངས་ཆུ་ཆྩོས་ཅན།   མིས་བཏུང་རུང་བ་ཡིན་ཏེ།

ལན། བཏུང་ན་ཕན་ཐྩོགས་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། བཏུང་ན་ཕན་ཐྩོགས་ན།   མིས་བཏུང་རུང་བ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ༤) ཆུ་མ་ཡིན་ན།   མིས་བཏུང་རུང་བ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། ཆུ་མ་ཡིན་ན།   མིས་བཏུང་རུང་བ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། དུག་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། དུག་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། དུག་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། དྲི་རྩོ་ཁ་དྩོག་སྩོགས་དང་མི་ལྡན་པའི་གཤེར་གཟུགས་ཀི་རིགས་ཤིག་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར།



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།
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དྲི་བ། དྲི་རྩོ་ཁ་དྩོག་སྩོགས་དང་མི་ལྡན་པའི་གཤེར་གཟུགས་ཀི་རིགས་

ཤིག་མ་ཡིན་ན།  ཆུ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། དུག་ཆྩོས་ཅན།   མིས་བཏུང་རུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། དུག་ཆྩོས་ཅན།   མིས་བཏུང་རུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། བཏུང་ན་སྩོག་གཅྩོད་པའི་ཕིར།



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།
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དྗོགས་དཔྗོད།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ཆུ་ཡིན་ན།  གཤེར་གཟུགས་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  འཁགས་པ་

ཆྩོས་ཅན།  གཤེར་གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ།  ཆུ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  མ་

གྲུབ་ན།  འཁགས་པ་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཆུའི་ཆ་རྡུལ་(H2O) གིས་གྲུབ་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་ཁབ་ན།  ཁབ་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ།  ཆུའི་ཆ་རྡུལ་གིས་གྲུབ་པ་

ཡིན་ན།  ཆུ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཁབ་པར་ཐལ།  གངས་ཆུ་

ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཟེར་ན།  ཆུའི་ཆ་རྡུལ་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཟེར་རྒྱུ་ལས་གཞན་མེད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་དཔྱད་དགྩོས།



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།
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སློབ་ཚན་དྲུག་པ།

སྒ།

སྒ་ཞེས་པ་ནི།  དངྩོས་པྩོ་ཞིག་གི་འདར་འགུལ་ལ་

བརེན་ནས་བྱུང་བའི་རླབས་ཀི་རང་བཞིན་ཅན།  རྣ་

བས་ཐྩོས་རུང་གི་ནུས་པ་ཞིག་ལ་ཟེར།  འདར་འགུལ་

ཞེས་པ་ནི།  དངྩོས་པྩོ་ཞིག་ཕར་ཚུར་ཡང་ཡང་འགུལ་

བསྐྱྩོད་བྱས་པ་ལ་ཟེར།  སྒ་ཁ་ཤས་སྩོམ་པྩོ་དང་།  ཁ་ཤས་ཕྲ་བྩོ།  ཁ་ཤས་སྙན་མྩོ་

དང་།  ཁ་ཤས་མི་སྙན་པ་སྩོགས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡྩོད།  ད་དུང་སྒ་ཁ་ཤས་ཀིས་

བརྩོད་བྱ་སྟྩོན་པ།  དཔེར་ན།  བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དང་།  ཡང་།  

ཁ་ཤས་ཀིས་བརྩོད་བྱ་མི་སྟྩོན་པ་པི་ཝང་དང་།  རྔའི་སྒ་ལྟ་བུ།  

སྒ་ཡི་ཟླྩོས་ཕྩོད་1མ་འདྲ་བའི་དབང་གིས་སྩོག་ཆགས་རང་རང་གི་ནུས་

1] དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་སྐར་ཆ་གཅིག་གི་ནང་དངྩོས་པྩོ་ཞིག་ཕར་ཕྲུལ་ཚུར་ཕྲུལ་ལམ། འཁྩོར་སྐྱྩོད་དམ་

བསྐྱར་ལྡབ་ཡང་ལྡབ་བྱེད་པའི་ཁ་གངས།



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།
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པ་ལ་བརེན་ནས་གྩོ་ཐུབ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡྩོད།  དཔེར་ན།  འགྩོ་བ་མིས་ཐྩོས་ཐུབ་

པའི་སྒ་ནི་ཟླྩོས་ཕྩོད་ཧར་ཛི་1 ༢༠ ནས་ ༢༠༠༠༠ བར་ཡིན།  ཟླྩོས་ཕྩོད་དེ་ལས་དམའ་

བ་དང་མཐྩོ་བའི་སྒ་རྣམས་འགྩོ་བ་མིས་ཐྩོས་ཐུབ་ཀི་མེད།  འྩོན་ཀང་།  སྩོག་ཆགས་

ཁ་ཤས་ཀིས་ཐྩོས་ཐུབ།

སྒ་ནི།  རླུང་དང་།  ཤིང་།  ལྕགས།  སྐུད་པ་སྩོགས་བརྒྱུད་ནས་འགྩོ་ཐུབ་ཀི་

ཡྩོད།  འྩོན་ཀང་།  བརྒྱུད་ལམ་མེད་པར་འགྩོ་མི་ཐུབ།  ཟླ་བའི་སྟེང་ནས་སྒ་ཐྩོས་མི་

ཐུབ་པ་ཡང་དེར་རླུང་སྩོགས་བརྒྱུད་ལམ་གང་ཡང་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན།

སྒ་དང་།  མིས་ཐྩོས་རུང་གི་སྒ།  

དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན།  སྒ་དང་མིས་ཐྩོས་རུང་གི་སྒ་གཉིས་ལ་མུ་

གསུམ་མུ་བཞི།  འགལ་བ་དྩོན་གཅིག་གི་སྩོ་ནས་མི་འདྲ་བའི་

ཁད་པར་འཇྩོག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར།  རགས་མ་གྲུབ།  འཇྩོག་རྒྱུ་

ཡྩོད་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཞྩོག   མུ་གསུམ་ཡྩོད་པར་འདྩོད།  མུ་

གསུམ་མེད་པར་ཐལ།  གང་ལ་གང་གིས་ཁབ།  ༡) མིས་ཐྩོས་རུང་གི་སྒ་ཡིན་ན།  

སྒ་ཡིན་པས་ཁབ།  

༢) སྒ་ཡིན་ན།  མིས་ཐྩོས་རུང་གི་སྒ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  རགས་མ་

1] ཧར་ཛི་ཞེས་པ་ནི་ཟླྩོས་ཕྩོད་ཀི་ཚད་གཞི་ཡིན།
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གྲུབ།  སྒ་ཡིན་ན།  མིས་ཐྩོས་རུང་གི་སྒ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།   ཞྩོག   

ཟླྩོས་ཕྩོད་ཧར་ཛི་ ༢༠ ལས་དམའ་བའི་སྒ་རྣམས་ཆྩོས་ཅན།  ཟླྩོས་ཕྩོད་ཧར་ཛི་༢༠ 

ལས་དམའ་བའི་སྒ་རྣམས་ཆྩོས་ཅན།  སྒ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཟླྩོས་ཕྩོད་ཧར་

ཛི་ ༢༠ ལས་དམའ་བའི་སྒ་རྣམས་ཆྩོས་ཅན།  སྒ་ཡིན་ཏེ།  དངྩོས་པྩོ་ཞིག་གི་འདར་

འགུལ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་རླབས་ཀི་རང་བཞིན་ཅན།  རྣ་བས་ཐྩོས་རུང་གི་

ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དངྩོས་པྩོ་ཞིག་གི་འདར་འགུལ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་

རླབས་ཀི་རང་བཞིན་ཅན།  རྣ་བས་ཐྩོས་རུང་གི་ནུས་པ་ཡིན་ན།  སྒ་ཡིན་པས་ཁབ་

པར་ཐལ།   འདྩོད།  ཟླྩོས་ཕྩོད་ཧར་ཛི་ ༢༠ ལས་དམའ་བའི་སྒ་རྣམས་ཆྩོས་ཅན།  

མིས་ཐྩོས་རུང་གི་སྒ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཟླྩོས་ཕྩོད་ཧར་ཛི་༢༠ ལས་དམའ་

བའི་སྒ་རྣམས་ཆྩོས་ཅན།  མིས་ཐྩོས་རུང་གི་སྒ་མ་ཡིན་ཏེ།  ཟླྩོས་ཕྩོད་ཧར་ཛི་ ༢༠ 

ནས་ ༢༠༠༠༠  བར་གི་སྒ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཟླྩོས་ཕྩོད་ཧར་ཛི་ ༢༠ ནས ༢༠༠༠༠ 

བར་གི་སྒ་མ་ཡིན་ན།  མིས་ཐྩོས་རུང་གི་སྒ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།

༣) སྒ་ཡིན་ན།  མིས་ཐྩོས་རུང་གི་སྒ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  རགས་

མ་གྲུབ།  སྒ་ཡིན་ན།  མིས་ཐྩོས་རུང་གི་སྒ་མ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  

ཞྩོག   ཟླྩོས་ཕྩོད་ཧར་ཛི་ ༣༠ ཅན་གི་སྒ་དེ་ཆྩོས་ཅན།  ཟླྩོས་ཕྩོད་ཧར་ཛི་༣༠ ཅན་

གི་སྒ་དེ་ཆྩོས་ཅན།  སྒ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཟླྩོས་ཕྩོད་ཧར་ཛི་༣༠ ཅན་གི་སྒ་

དེ་ཆྩོས་ཅན།  སྒ་ཡིན་ཏེ།  དངྩོས་པྩོ་ཞིག་གི་འདར་འགུལ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་

རླབས་ཀི་རང་བཞིན་ཅན།  རྣ་བས་ཐྩོས་རུང་གི་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།   དངྩོས་པྩོ་
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ཞིག་གི་འདར་འགུལ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་རླབས་ཀི་རང་བཞིན་ཅན།  རྣ་བས་

ཐྩོས་རུང་གི་ནུས་པ་ཡིན་ན།  སྒ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཟླྩོས་ཕྩོད་ཧར་

ཛི་ ༣༠ ཅན་གི་སྒ་དེ་ཆྩོས་ཅན།  མིས་ཐྩོས་རུང་གི་སྒ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཟླྩོས་

ཕྩོད་ཧར་ཛི་ ༣༠ ཅན་གི་སྒ་དེ་ཆྩོས་ཅན།  མིས་ཐྩོས་རུང་གི་སྒ་ཡིན་ཏེ།  ཟླྩོས་ཕྩོད་

ཧར་ཛི་ ༢༠ ནས ༢༠༠༠༠ བར་གི་སྒ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཟླྩོས་ཕྩོད་ཧར་ཛི་ ༢༠ ནས་ 

༢༠༠༠༠ བར་གི་སྒ་ཡིན་ན།  མིས་ཐྩོས་རུང་གི་སྒ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  

༤) སྒ་མ་ཡིན་ན།  མིས་ཐྩོས་རུང་གི་སྒ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  རགས་མ་

གྲུབ།  སྒ་མ་ཡིན་ན།  མིས་ཐྩོས་རུང་གི་སྒ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཞྩོག   

དཔེ་དེབ་ཆྩོས་ཅན།  དཔེ་དེབ་ཆྩོས་ཅན།  སྒ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  དཔེ་དེབ་

ཆྩོས་ཅན།  སྒ་མ་ཡིན་ཏེ།  དངྩོས་པྩོ་ཞིག་གི་འདར་འགུལ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་

རླབས་ཀི་རང་བཞིན་ཅན།  རྣ་བས་ཐྩོས་རུང་གི་ནུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དངྩོས་

པྩོ་ཞིག་གི་འདར་འགུལ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་རླབས་ཀི་རང་བཞིན་ཅན།  རྣ་

བས་ཐྩོས་རུང་གི་ནུས་པ་མ་ཡིན་ན།  སྒ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  དཔེ་

དེབ་ཆྩོས་ཅན།  མིས་ཐྩོས་རུང་གི་སྒ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  དཔེ་དེབ་ཆྩོས་

ཅན།  མིས་ཐྩོས་རུང་གི་སྒ་མ་ཡིན་ཏེ།  སྒ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  སྒ་མ་ཡིན་ན།  མིས་

ཐྩོས་རུང་གི་སྒ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།
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སྒ་དང་།  ས་གཟུགས།

དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན།  སྒ་དང་ས་གཟུགས་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ་མུ་བཞི།  འགལ་བ་

དྩོན་གཅིག་གི་སྩོ་ནས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་འཇྩོག་རྒྱུ་མེད་པའིཕིར།

རགས་མ་གྲུབ།  འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཞྩོག   འགལ་བ་ཡིན་

པར་འདྩོད།  སྒ་དང་ས་གཟུགས་གཉིས་ཆྩོས་ཅན།  འགལ་བ་ཡིན་ཏེ།  ཐ་དད་གང་

ཞིག  གཞི་མཐུན་མི་སིད་པའི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཐ་དད་གང་ཞིག  གཞི་མཐུན་

མི་སིད་པའི་ཆྩོས་ཡིན་ན།  འགལ་བ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།

དྗོགས་དཔྗོད།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  སྒའི་བརྒྱུད་ལམ་ཡིན་ན།  ས་གཟུགས་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  ཆུ་

ཆྩོས་ཅན།  ས་གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ།  སྒའི་བརྒྱུད་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་

ཁས།  མ་གྲུབ་ན།  ཆུ་ཆྩོས་ཅན།  སྒའི་བརྒྱུད་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ།  སྒ་ཆུ་བརྒྱུད་

ནས་འགྩོ་ཐུབ་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  སྒ་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་བརྒྱུད་ནས་འགྩོ་ཐུབ་པར་

ཐལ།  ཉ་ལ་སྩོགས་པ་སྩོག་ཆགས་མང་པྩོས་ཆུའི་ནང་ནས་སྒ་ཐྩོས་པའི་ཕིར།  ར་

བར་འདྩོད་ན།  ཆུ་ཆྩོས་ཅན།  ས་གཟུགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  གཤེར་གཟུགས་
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ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  ཆུ་ཆྩོས་ཅན།  གཤེར་གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ།  ཆུ་

ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  སྒའི་བརྒྱུད་ལམ་ཡིན་ན།  ཆུ་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  རླུང་

དང་།  ས།  ལྕགས།  སྐུད་པ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་ཡིན་པར་ཐལ།  སྒའི་བརྒྱུད་ལམ་

ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  མ་གྲུབ་ན།  རླུང་དང་།  ས།  ལྕགས།  སྐུད་པ་སྩོགས་

ཆྩོས་ཅན།  སྒའི་བརྒྱུད་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ།  དེ་དག་སྒའི་བརྒྱུད་ལམ་ཡིན་པ་སྩོབ་

དེབ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར།  ར་བར་འདྩོད་མི་ནུས་སྟེ།  དེ་དག་གཤེར་གཟུགས་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  གང་ལ་འདར་འགུལ་ཡྩོད་ན།  དེ་ལ་སྒ་ཡྩོད་པས་ཁབ་ཟེར་

ན༑  ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ལྕགས་ཀི་གཟེར་ཁ་ལ་ཐྩོ་བས་རྡུང་བ་ཆྩོས་ཅན།  ཁྩོད་ལ་སྒ་

ཡྩོད་པར་ཐལ།  འདར་འགུལ་ཡྩོད་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  འདྩོད་ན།  ཟླ་བའི་

སྟེང་དུ་ལྕགས་ཀི་གཟེར་ཁ་ལ་ཐྩོ་བས་རྡུང་བ་ཆྩོས་ཅན།  ཁྩོད་ལ་དངྩོས་པྩོ་ཞིག་གི་

འདར་འགུལ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་རླབས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཆྩོས་གང་ཞིག  རྣ་

བས་ཐྩོས་རུང་ཡྩོད་པར་ཐལ།  སྒ་ཡྩོད་པའི་ཕིར།  རགས་ཁས།  འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། 

གལ་སིད་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡྩོད་ནའང་སྩོག་ཆགས་སུ་ཞིག་གིས་ཐྩོས་རུང་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་སྒ་བརྒྱུད་ལམ་གི་རླུང་

ཁམས་མེད་པས་སྩོག་ཆགས་སུ་ཞིག་གིས་ཐྩོས་མི་ཐུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།
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སློབ་ཚན་བདུན་པ།

རླུང་།

རླུང་ཞེས་པ་ནི།  རླངས་གཟུགས་འདྲ་མིན་འདུས་པ་དང་།  གྲུབ་ཆ་གཙོ་བྩོ་ནི་ཟེ་

རླུང་1དང་འཚོ་རླུང་2གཉིས་ཡིན།

རླུང་ལ་ཁ་དྩོག་མེད་པ་དང་།  ལིད་ཚད་ཡྩོད་པ།  མིག་གིས་མཐྩོང་མི་ཐུབ་

པ༑  ས་ཆ་འཛིན་ཐུབ་པ།  གནྩོན་ཤུགས་ཡྩོད་པ།  ཚ་པྩོ་ཆགས་ན་རྒྱ་ཇེ་ཆེ་རུ་འགྩོ་

བ་དང་།  གང་མྩོ་ཆགས་ན་རྒྱ་ཁྩོན་ཆུང་དུ་འགྩོ་བ།  བར་སྣང་དུ་བསྐྱྩོད་ཐུབ་པ།  ད་

དུང་མེ་སར་བ་དང་གསྩོད་པ་ལ་ཕན་ཐྩོགས་པར་མ་ཟད།  སྐྱེ་དངྩོས་རི་ཤིང་དང་

སྩོག་ཆགས་ཚང་མ་གསྩོན་གནས་ཐུབ་པ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན།

དེར་བརེན། རླུང་ཁམས་འབག་བཙོག་ཆགས་པས་ད་ལྟ་འཛམ་གིང་འདིར་

རླུང་གཙང་མ་ཉུང་ནས་ཉུང་དུ་འགྩོ་བཞིན་ཡྩོད།

1] ཁ་དྩོག་དང་དྲི་རྩོ་བཅས་མེད་པའི་གྩོ་ལར་ཁབ་པའི་རླུང་ཁམས་ཀི་ལྔ་ཟུར་བཞི་ཙམ་ཞིག

2] ཁ་དྩོག་དྲི་རྩོ་བལ་ཞིང་སྩོག་འཚོ་བ་དང། མེ་འབར་བར་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་རླུང་གཟུགས་ཁམས་རྫས་

ཤིག འདི་ནི་རླུང་ཁམས་ནང་རང་རྐར་འབྱུང་ལ་དེའི་ལྔ་ཆ་གཅིག་ཟིན་གི་ཡྩོད། རྡུལ་གངས། 8  མཚོན་

རགས། o
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རླུང་དང་།  གང་མྩོ།

དྲི་བ། དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན།  རླུང་དང་།  གང་མྩོ་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ་མུ་བཞི།  

འགལ་བ་དྩོན་གཅིག་གི་སྩོ་ནས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་འཇྩོག་རྒྱུ་མེད་

པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། མུ་བཞི་ཡྩོད་པར་འདྩོད།

དྲི་བ། མུ་བཞི་མེད་པར་ཐལ།  ༡ ) རླུང་ཡིན་ན།  གང་མྩོ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་

ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། རླུང་ཡིན་ན།  གང་མྩོ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། རླུང་ཚ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།
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དྲི་བ། རླུང་ཚ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  རླུང་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རླུང་ཚ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  རླུང་ཡིན་ཏེ།

ལན། ཚ་བའི་རེག་བྱ་ཅན་གི་རླུང་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། ཚ་བའི་རེག་བྱ་ཅན་གི་རླུང་ཡིན་ན།  རླུང་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རླུང་ཚ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  གང་མྩོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རླུང་ཚ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  གང་མྩོ་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། གང་བའི་རེག་བྱ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། གང་བའི་རེག་བྱ་ཅན་མ་ཡིན་ན།  གང་མྩོ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ༢ ) གང་མྩོ་ཡིན་ན།  རླུང་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། གང་མྩོ་ཡིན་ན།  རླུང་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། ཆུ་གང་མྩོ་ཆྩོས་ཅན།
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དྲི་བ། ཆུ་གང་མྩོ་ཆྩོས་ཅན།  གང་མྩོ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཆུ་གང་མྩོ་ཆྩོས་ཅན།  གང་མྩོ་ཡིན་ཏེ།

ལན། གང་བའི་རེག་བྱ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། གང་བའི་རེག་བྱ་ཅན་ཡིན་ན།  གང་མྩོ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཆུ་གང་མྩོ་ཆྩོས་ཅན།  རླུང་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཆུ་གང་མྩོ་ཆྩོས་ཅན།  རླུང་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། རླུང་གཟུགས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། རླུང་གཟུགས་མ་ཡིན་ན།  རླུང་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ༣ ) རླུང་ཡིན་ན།  གང་མྩོ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། རླུང་ཡིན་ན།  གང་མྩོ་མ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། གངས་རིའི་རེ་མྩོའི་རླུང་ཆྩོས་ཅན།
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དྲི་བ། གངས་རིའི་རེ་མྩོའི་རླུང་ཆྩོས་ཅན།  རླུང་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། གངས་རིའི་རེ་མྩོའི་རླུང་ཆྩོས་ཅན།  རླུང་ཡིན་ཏེ།

ལན། རླངས་གཟུགས་འདྲ་མིན་འདུས་པ་དང་།  གྲུབ་ཆ་གཙོ་བྩོ་ནི་ཟེ་རླུང་

དང་འཚོ་རླུང་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། རླངས་གཟུགས་འདྲ་མིན་འདུས་པ་དང་།  གྲུབ་ཆ་གཙོ་བྩོ་ནི་ཟེ་རླུང་

དང་འཚོ་རླུང་གཉིས་ཡིན་ན།  རླུང་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། གངས་རིའི་རེ་མྩོའི་རླུང་ཆྩོས་ཅན།  གང་མྩོ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། གངས་རིའི་རེ་མྩོའི་རླུང་ཆྩོས་ཅན།  གང་མྩོ་ཡིན་ཏེ།

ལན། གང་བའི་རེག་བྱ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། གང་བའི་རེག་བྱ་ཅན་ཡིན་ན།  གང་མྩོ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ༤ ) རླུང་མ་ཡིན་ན།  གང་མྩོ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། རླུང་མ་ཡིན་ན།  གང་མྩོ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།
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དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། ལྕགས་ཚ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། ལྕགས་ཚ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  རླུང་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ལྕགས་ཚ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  རླུང་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། ས་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། ས་གཟུགས་ཡིན་ན།  རླུང་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ལྕགས་ཚ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  གང་མྩོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ལྕགས་ཚ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  གང་མྩོ་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། གང་བའི་རེག་བྱ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། གང་བའི་རེག་བྱ་ཅན་མ་ཡིན་ན།  གང་མྩོ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།
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དྗོགས་དཔྗོད།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  རླུང་གི་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་ན།  ཁ་དྩོག་མེད་པ་དང་།  ལིད་ཚད་ཡྩོད་

པ༑  བར་སྣང་དུ་སྐྱྩོད་ཐུབ་པ་གསུམ་པྩོ་ཁྩོ་ན་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  འྩོ་ན།  ས་

ཆ་འཛིན་ཐུབ་པ་ཆྩོས་ཅན།  རླུང་གི་ཁད་ཆྩོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  རླུང་གི་ཁད་

ཆྩོས་ཡིན་ན།  ཁ་དྩོག་མེད་པ་དང་།  ལིད་ཚད་ཡྩོད་པ།  བར་སྣང་དུ་སྐྱྩོད་ཐུབ་

པ་གསུམ་པྩོ་ཁྩོ་ན་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  རགས་ཁས།  འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།  ས་

ཆ་འཛིན་ཐུབ་པ་དང་།  གནྩོན་ཤུགས་ཡྩོདཔ།  རི་ཤིང་དང་སྩོག་ཆགས་སྩོགས་

གསྩོན་གནས་ཐུབ་པ་ལ་ཕན་ཐྩོགས་པ་སྩོགས་ཀང་རླུང་གི་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་པ་སྩོབ་

དེབ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ཡང་ཞིང་གཡྩོ་བ་དེ།  རླུང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཟེར་ན།  འྩོ་

ན༑  རླུང་ཡིན་ན།  ཡང་ཞིང་གཡྩོ་བ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  ཡང་ཞིང་གཡྩོ་བ་

དེ་རླུང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར།  རགས་ཁས།  འདྩོད་ན།  རླུང་ཡིན་ན།  ཡང་

བ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  རླུང་ཡིན་ན།  ཡང་ཞིང་གཡྩོ་བ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་

ཕིར།  རགས་ཁས།  འདྩོད་ན།  ལིད་ཚད་ཀི་ལྩོ་གྷ་རམ་༡༠༠ ཅན་གི་རླུང་དེ་ཆྩོས་

ཅན།  ཡང་བ་ཡིན་པར་ཐལ།  རླུང་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  འདྩོད་མི་ནུས་
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ཏེ༑  ལྕི་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རགས་མ་གྲུབ་ན།  ལིད་ཚད་ཀི་ལྩོ་གྷ་རམ་༡༠༠ ཅན་གི་

རླུང་དེ་ཆྩོས་ཅན།  ལྕི་བ་ཡིན་པར་ཐལ།  ལྕི་ཚད་ཀི་ལྩོ་གྷ་རམ་༡༠༠ ཅན་གི་ལྕགས་

དེ་ལྕི་བ་ཡིན་པ་གང་ཞིག  མཚུངས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  རླུང་ཡིན་ན།  རླུང་རྒྱུན་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  ཆུ་དང་

སའི་ནང་གི་རླུང་གཉིས་ཆྩོས་ཅན།  རླུང་རྒྱུན་ཡིན་པར་ཐལ།  རླུང་ཡིན་པའི་

ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།  གནྩོན་ཤུགས་མཐྩོ་ས་ནས་དམའ་སར་རྒྱུ་

བའི་རླུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་ཁབ་ན།  ཁབ་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ།  རླུང་རྒྱུན་ཡིན་ན།  

གནྩོན་ཤུགས་མཐྩོ་ས་ནས་དམའ་སར་རྒྱུ་བའི་རླུང་ཡིན་པ་ཚན་རིག་པས་འདྩོད་

པའི་ཕིར།
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སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ།

ཤུགས་དང་།  རྗོལ་བ།

དངྩོས་པྩོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་འཕུད་པའམ་འཐེན་པའི་ནུས་པ་ཞིག་ལ་ཤུགས་

ཟེར།  ཤུགས་ནི་རྡུལ་ཕྲན་གིས་གྲུབ་པ་མིན་པས།  ས་གཟུགས་དང་།  གཤེར་

གཟུགས།  རླངས་གཟུགས་སྩོགས་གང་ཡང་མིན།  ཤུགས་ལ་ཁ་དྩོག་དང་དྲི་རྩོ་

སྩོགས་ཀང་མེད།  འགུལ་བཞིན་པའི་དངྩོས་པྩོ་འགྩོག་ཐུབ་པ།  འགུལ་བཞིན་

པའི་དངྩོས་པྩོའི་ཁ་ཕྩོགས་བསྒྱུར་ཐུབ་པ།  དངྩོས་པྩོའི་བཟྩོ་དབྱིབས་བསྒྱུར་ཐུབ་པ།  

འགྩོ་བཞིན་པའི་དངྩོས་པྩོའི་མྱུར་ཚད་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་སྩོགས་ནི་ཤུགས་ཀི་བྱེད་ལས་

ཡིན།  ཤུགས་ལ།  རེག་ཤུགས་དང་།  རེག་མེད་ཤུགས།  འཐེན་ཤུགས།  ཤ་གནད་

ཀི་ཤུགས་སྩོགས་སྣ་ཚོགས་ཡྩོད།

རྩོལ་བ་ཞེས་པ་ནི།  དངྩོས་པྩོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཤུགས་བེད་

སྤྩོད་བྱས་ཏེ་དངྩོས་པྩོ་དེ།  གནས་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་སྩོས་པ་དེ་ལ་རྩོལ་བ་ཟེར་

གི་ཡྩོད།  ང་ཚོས་རྩོལ་བ་ཞིག་བྱེད་པ་ལ།  རྩོལ་བའི་ངྩོ་བྩོ་དང་འཚམ་པའི་ནུས་
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ཤུགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བེད་སྤྩོད་བྱེད་ཀི་ཡྩོད།  དཔེར་ན།  ཉི་མ་དང་གྩོག་

གི་ནུས་ཤུགས།  ཆུ་དང་རླུང་གི་ནུས་ཤུགས།  དྲྩོད་ཀི་ནུས་ཤུགས།  རེན་ཐྩོབ་དང་

འགུལ་སྐྱྩོད་ཀི་ནུས་ཤུགས་སྩོགས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བེད་སྤྩོད་བྱེད་ཀི་ཡྩོད།

ཤུགས་དང་།  རེག་ཤུགས།

དྲི་བ། དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན།  ཤུགས་དང་།  རེག་ཤུགས་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ་

མུ་བཞི།  འགལ་བ་དྩོན་གཅིག་གི་སྩོ་ནས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་

འཇྩོག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། མུ་གསུམ་ཡྩོད་པར་འདྩོད།

དྲི་བ། མུ་གསུམ་མེད་པར་ཐལ།  གང་ལ་གང་གིས་ཁབ།

ལན། ༡) རེག་ཤུགས་ཡིན་ན།  ཤུགས་ཡིན་པས་ཁབ།

དྲི་བ། ༢) ཤུགས་ཡིན་ན།  རེག་ཤུགས་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།
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དྲི་བ། ཤུགས་ཡིན་ན།  རེག་ཤུགས་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། རེག་མེད་ཀི་ཤུགས་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། རེག་མེད་ཀི་ཤུགས་ཆྩོས་ཅན།  ཤུགས་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རེག་མེད་ཀི་ཤུགས་ཆྩོས་ཅན།  ཤུགས་ཡིན་ཏེ།

ལན། དངྩོས་པྩོ་ཞིག་ལ་འཕུད་པའམ་འཐེན་པ་གང་རུང་བྱེད་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། དངྩོས་པྩོ་ཞིག་ལ་འཕུད་པའམ་འཐེན་པ་གང་རུང་བྱེད་ན།  ཤུགས་

ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རེག་མེད་ཀི་ཤུགས་ཆྩོས་ཅན།  རེག་ཤུགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། རེག་མེད་ཀི་ཤུགས་ཆྩོས་ཅན།  རེག་ཤུགས་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། དངྩོས་པྩོ་ཞིག་ལ་རེག་ནས་འཕུད་པའམ་འཐེན་པ་གང་རུང་མི་བྱེད་

པའི་ཕིར།

དྲི་བ། དངྩོས་པྩོ་ཞིག་ལ་རེག་ནས་འཕུད་པའམ་འཐེན་པ་གང་རུང་མི་བྱེད་

ན༑  རེག་ཤུགས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།
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ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ༣ ) ཤུགས་ཡིན་ན།  རེག་ཤུགས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། ཤུགས་ཡིན་ན།  རེག་ཤུགས་མ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། བརྡར་ཤུགས་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། བརྡར་ཤུགས་ཆྩོས་ཅན།  ཤུགས་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། བརྡར་ཤུགས་ཆྩོས་ཅན།  ཤུགས་ཡིན་ཏེ།

ལན། དངྩོས་པྩོ་ཞིག་ལ་འཕུད་པའམ་འཐེན་པ་གང་རུང་བྱེད་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། དངྩོས་པྩོ་ཞིག་ལ་འཕུད་པའམ་འཐེན་པ་གང་རུང་བྱེད་ན།  ཤུགས་

ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། བརྡར་ཤུགས་ཆྩོས་ཅན།  རེག་ཤུགས་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། བརྡར་ཤུགས་ཆྩོས་ཅན།  རེག་ཤུགས་ཡིན་ཏེ།

ལན། དངྩོས་པྩོ་ཞིག་ལ་རེག་ནས་འཕུད་པའམ་འཐེན་པ་གང་རུང་བྱེད་པའི་
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ཕིར།

དྲི་བ། དངྩོས་པྩོ་ཞིག་ལ་རེག་ནས་འཕུད་པའམ་འཐེན་པ་གང་རུང་བྱེད་ན།  

རེག་ཤུགས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ༤ ) ཤུགས་མ་ཡིན་ན།  རེག་ཤུགས་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

ལན། རགས་མ་གྲུབ།

དྲི་བ། ཤུགས་མ་ཡིན་ན།  རེག་ཤུགས་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཞྩོག

ལན། ཁ་དྩོག་ཆྩོས་ཅན།

དྲི་བ། ཁ་དྩོག་ཆྩོས་ཅན།  ཤུགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཁ་དྩོག་ཆྩོས་ཅན།  ཤུགས་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། དངྩོས་པྩོ་ཞིག་ལ་འཕུད་པའམ་འཐེན་པ་གང་རུང་མི་བྱེད་པའི་ཕིར།

དྲི་བ། དངྩོས་པྩོ་ཞིག་ལ་འཕུད་པའམ་འཐེན་པ་གང་རུང་མི་བྱེད་ན།  ཤུགས་

མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཁ་དྩོག་ཆྩོས་ཅན།  རེག་ཤུགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
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ལན། འདྩོད།

དྲི་བ། ཁ་དྩོག་ཆྩོས་ཅན།  རེག་ཤུགས་མ་ཡིན་ཏེ།

ལན། དངྩོས་པྩོ་ཞིག་ལ་རེག་ནས་འཕུད་པའམ་འཐེན་པ་གང་རུང་མི་བྱེད་

པའི་ཕིར།

དྲི་བ། དངྩོས་པྩོ་ཞིག་ལ་རེག་ནས་འཕུད་པའམ་འཐེན་པ་གང་རུང་མི་བྱེད་

ན༑  རེག་ཤུགས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།

ལན། འདྩོད།

དྗོགས་དཔྗོད།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ཤུགས་ཡིན་ན།  འཕུད་ཤུགས་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  འཐེན་

ཤུགས་ཆྩོས་ཅན།  འཕུད་ཤུགས་ཡིན་པར་ཐལ།  ཤུགས་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་

ཁས།  མ་གྲུབ་ན།  འཐེན་ཤུགས་ཆྩོས་ཅན།  ཤུགས་ཡིན་པར་ཐལ།  དངྩོས་པྩོ་

ཞིག་ལ་འཕུད་པའམ་འཐེན་པ་གང་རུང་བྱེད་པའི་ཕིར།  ཁབ་སྟེ།  དངྩོས་པྩོ་ཞིག་

ལ་འཕུད་པ་དང་འཐེན་པ་གང་རུང་དེ་ཤུགས་ཀི་གྩོ་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར།  ར་བར་

འདྩོད་ན།  འཐེན་ཤུགས་ཆྩོས་ཅན།  འཕུད་ཤུགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  དངྩོས་པྩོ་

ཞིག་ཕར་འཕུད་པ་མི་བྱེད་པར་ཚུར་འཐེན་པར་བྱེད་པའི་ཤུགས་ཡིན་པའི་ཕིར།  
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ཁབ་སྟེ།  དེ་ཡིན་ན།  འཐེན་ཤུགས་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ཤུགས་ཡིན་ན།  རེག་ཤུགས་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  ཁབ་

ལེན་གི་ཤུགས་ཆྩོས་ཅན།  རེག་ཤུགས་ཡིན་པར་ཐལ།  ཤུགས་ཡིན་པའི་ཕིར།  

ཁབ་པ་ཁས།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆྩོས་ཅན།  ཤུགས་ཡིན་པར་ཐལ།  དངྩོས་པྩོ་ཞིག་

ཕར་འཕུད་པའམ་འཐེན་པ་གང་རུང་བྱེད་པའི་ཕིར།  ཁབ་སྟེ།  དེ་ཡིན་ན།  ཤུགས་

ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  ར་བར་འདྩོད་ན།  ཁབ་ལེན་གི་ཤུགས་ཆྩོས་ཅན།  རེག་

ཤུགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  དངྩོས་པྩོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་མ་རེག་པར་སྐྱེད་པའི་ཤུགས་

ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་སྟེ།  དེ་ཡིན་ན།  རེག་མེད་ཀི་ཤུགས་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ཤུགས་བེད་སྤྩོད་བྱེད་ཡུལ་ཡིན་ན།  རླུང་ཤུགས་བེད་སྤྩོད་

བྱེད་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  ཤྩོག་བྱ་གཏྩོང་བ་དང་།  དར་ལྕྩོག་གཏྩོང་བ་

སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  རླུང་ཤུགས་བེད་སྤྩོད་བྱ་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཤུགས་བེད་

སྤྩོད་བྱ་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  མ་གྲུབ་ན།  ཤྩོག་བྱ་གཏྩོང་བ་དང་།  

དར་ལྕྩོག་གཏྩོང་བ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  ཤུགས་བེད་སྤྩོད་བྱ་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ།  དེ་

དག་ལ་ཤུགས་བེད་སྤྩོད་བྱས་ན་དགྩོས་མཁྩོ་སྐྩོང་ཐུབ་པའི་ཕིར།  ར་བར་འདྩོད་

མི་ནུས་ཏེ།  རླུང་ཤུགས་བེད་སྤྩོད་བྱེད་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  ཤྩོག་བྱ་

གཏྩོང་བ་དང་།  དར་ལྕྩོག་གཏྩོང་བ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  རླུང་ཤུགས་བེད་སྤྩོད་བྱ་

ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཤྩོག་བྱ་གནམ་དུ་སྤུར་བ་དང་།  དར་ལྕྩོག་རླུང་གིས་བསྐྱྩོད་
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པ་སྩོགས་རླུང་ལ་བརེན་དགྩོས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ལས་ཀ་ཡིན་ན།  རླུང་ཤུགས་དང་།  གྩོག་ཤུགས་ཁྩོ་ན་བེད་

སྤྩོད་བྱེད་ཀི་ཡྩོད་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  ཟས་གཡྩོ་བ་དང་།  མེ་འཁྩོར་འགྲུལ་བཞུད་

བྱེད་པ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  རླུང་ཤུགས་དང་།  གྩོག་ཤུགས་ཁྩོ་ན་བེད་སྤྩོད་བྱེད་ཀི་

ཡྩོད་པར་ཐལ།  ལས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།  དྲྩོད་ཀི་

ནུས་ཤུགས་བེད་སྤྩོད་བྱེད་ཀི་ཡྩོད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན།  ཆུའི་ཤུགས་བེད་སྤྩོད་བྱ་ཡུལ་མ་ཡིན་

པས་ཁབ་ཟེར་ན།  ཆུ་འཐག་དང་།  ཆུ་ཤུགས་གྩོག་འདྩོན་བཟྩོ་གྲྭ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  

ཆུའི་ཤུགས་བེད་སྤྩོད་བྱ་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་

ཁས།  འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།  དེ་དག་ལ་ཆུ་ཤུགས་བེད་སྤྩོད་བྱེད་ཀི་ཡྩོད་པའི་ཕིར།
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སློབ་ཚན་དགུ་པ།

འྗོད་དང་།  གིབ་གཟུགས།

ང་ཚོས་ཉི་མའི་འྩོད་ལ་བརེན་ནས་ཅ་དངྩོས་དང་འགྩོ་ལམ་སྩོགས་མཐྩོང་ཐུབ་ཀི་

ཡྩོད།  དེས་ན་འྩོད་ཅེས་པ་ནི།  དངྩོས་པྩོ་གསལ་བྱེད་ཀི་ནུས་པ་ཞིག་ལ་འྩོད་ཟེར་

གི་ཡྩོད།  སྤིར་བཏང་འྩོད་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་ནི།  ཉི་མ་དང་།  མེ།  གྩོག་སྩོགས་

ཡིན།  འྩོད་ཀི་ཁད་ཆྩོས་གཙོ་བྩོ་ཞིག་ནི་ནམ་ཡང་ཐད་ཀར་འགྩོ་བ་དང་།  དཀྩོག་

ནས་མི་འགྩོ་བ་དེ་ཡིན།  འྩོད་ཀི་བརྒྱུད་ལམ་ལ་དྭངས་གསལ་དང་།  ཕེད་དྭངས་

གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་གཉིས་ཡྩོད།  དཔེར་ན།  ཤེལ་དྭངས་གསལ་དང་།  ཆུ་དྭངས་

གསལ་སྩོགས་ནི་དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན།  དེ་དག་དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་

པྩོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་དག་བརྒྱུད་ནས་འྩོད་འགྩོ་ཐུབ་པ་དང་།  རྒྱབ་མདུན་

གི་དངྩོས་པྩོ་གཞན་དག་མཐྩོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན།

གིབ་གཟུགས་ཞེས་པ་ནི།  འྩོད་ཀི་བརྒྱུད་ལམ་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་ཅ་དངྩོས་ལ་



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།

128

ཉི་འྩོད་སྩོགས་ཕྩོག་ན།  དེའི་རྒྱབ་ཕྩོགས་ཀི་འདྲ་གཟུགས་དེ་ལ་ཟེར།  དཔེར་ན།  

ཟླ་བས་ཉི་མའི་འྩོད་ཟེར་བཀག་པ་ན།  དེའི་གིབ་གཟུགས་འཛམ་གིང་དུ་ཕྩོག་ནས་

ཉི་འཛིན་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན།  འྩོད་ཀི་བརྒྱུད་ལམ་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་དངྩོས་པྩོ་དག་

ལ་འྩོད་ཕྩོག་ན་གིབ་གཟུགས་འབྱུང་གི་ཡྩོད།  དཔེར་ན།  རྡྩོ་དང་།  ལྕགས།  ཤིང་

སྩོང་སྩོགས་ལ་ཉི་འྩོད་ཕྩོག་ན་གིབ་གཟུགས་འབྱུང་གི་ཡྩོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།  གིབ་

གཟུགས་ཤིག་འབྱུང་བ་ལ།  འྩོད་དང་།  དྭངས་གསལ་མ་ཡིན་པའི་དངྩོས་པྩོ།  གིབ་

གཟུགས་ཆགས་སའི་གཞི་བཅས་ཆ་རྐེན་གསུམ་ཚང་དགྩོས།

གནའ་སྔ་མྩོའི་མི་ཚོས་གིབ་གཟུགས་ནི་དུས་ཚོད་ཚད་འཛིན་བྱེད་པར་

བེད་སྤྩོད་བྱེད་ཀི་ཡྩོད།

དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་དང་།  དངྩོས་པྩོ།

དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན།  དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་དང་།  དངྩོས་པྩོ་གཉིས་ལ་མུ་

གསུམ་མུ་བཞི།  འགལ་བ་དྩོན་གཅིག་གི་སྩོ་ནས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་འཇྩོག་རྒྱུ་

མེད་པའི་ཕིར།  རགས་མ་གྲུབ།  འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཞྩོག   མུ་

གསུམ་ཡྩོད་པར་འདྩོད།  མུ་གསུམ་མེད་པར་ཐལ།  གང་ལ་གང་གིས་ཁབ།

༡) དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པས་ཁབ།

༢) དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན།  དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  
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རགས་མ་གྲུབ།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན།  དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་

པར་ཐལ།  འདྩོད།   ཞྩོག   རྡྩོ་དང་ལྕགས་ཆྩོས་ཅན།  རྡྩོ་དང་ལྕགས་ཆྩོས་ཅན།  

དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  རྡྩོ་དང་ལྕགས་ཆྩོས་ཅན།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ཏེ།  ས་

གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕིར།  ས་གཟུགས་ཡིན་ན།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  

འདྩོད།  རྡྩོ་དང་ལྕགས་ཆྩོས་ཅན།  དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  

འདྩོད།  རྡྩོ་དང་ལྕགས་ཆྩོས་ཅན།  དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་ཏེ།  འྩོད་ཀི་

བརྒྱུད་ལམ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  འྩོད་ཀི་བརྒྱུད་ལམ་མ་ཡིན་ན།  དྭངས་གསལ་གི་

དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།

༣) དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན།  དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་

ཕིར།  རགས་མ་གྲུབ།  དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན།  དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པས་

མ་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཞྩོག   ཤེལ་དྭངས་མ་དང་།  ཆུ་དྭངས་མ་ཆྩོས་ཅན།  

ཤེལ་དྭངས་མ་དང་།  ཆུ་དྭངས་མ་ཆྩོས་ཅན།  དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པར་

ཐལ།  འདྩོད།   ཤེལ་དྭངས་མ་དང་།  ཆུ་དྭངས་མ་ཆྩོས་ཅན།  དྭངས་གསལ་གི་

དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ཏེ།  འྩོད་ཀི་བརྒྱུད་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར།  འྩོད་ཀི་བརྒྱུད་ལམ་ཡིན་

ན༑  དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཤེལ་དྭངས་མ་

དང་།  ཆུ་དྭངས་མ་ཆྩོས་ཅན།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཤེལ་དྭངས་

མ་དང་།  ཆུ་དྭངས་མ་ཆྩོས་ཅན།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ཏེ།  ལིད་ཚད་ཡྩོད་པའི་དངྩོས་

པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ལིད་ཚད་ཡྩོད་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པས་ཁབ་
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པར་ཐལ།  འདྩོད།

༤) དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་ན།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  

རགས་མ་གྲུབ།  དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་ན།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་

པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཞྩོག   རི་བྩོང་རྭ་ཆྩོས་ཅན།  རི་བྩོང་རྭ་ཆྩོས་ཅན།  དྭངས་

གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  རི་བྩོང་རྭ་ཆྩོས་ཅན།  དྭངས་གསལ་

གི་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་ཏེ།  དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་ན།  དྭངས་

གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  རི་བྩོང་རྭ་ཆྩོས་ཅན།  

དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  རི་བྩོང་རྭ་ཆྩོས་ཅན།  དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་ཏེ།  

གཏན་ནས་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  གཏན་ནས་མེད་པ་ཡིན་ན།  དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་

པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།

ཤེལ་སྩོ་དང་།  ཕེད་དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ།

དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན།  ཤེལ་སྩོ་དང་།  ཕེད་དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་

གཉིས་ལ་མུ་གསུམ་མུ་བཞི།  འགལ་བ་དྩོན་གཅིག་གི་སྩོ་ནས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་

པར་འཇྩོག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར།  རགས་མ་གྲུབ།  འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་ཐལ།  འདྩོད།  

ཞྩོག   མུ་བཞི་ཡྩོད་པར་འདྩོད།  མུ་བཞི་མེད་པར་ཐལ།

༡) ཤེལ་སྩོ་ཡིན་ན།  ཕེད་དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་
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ཕིར།  རགས་མ་གྲུབ།  ཤེལ་སྩོ་ཡིན་ན།  ཕེད་དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པས་

མ་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཞྩོག   ཤེལ་སྩོ་དྭངས་མ་ཆྩོས་ཅན།  ཤེལ་སྩོ་དྭངས་མ་

ཆྩོས་ཅན།  ཤེལ་སྩོ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཤེལ་སྩོ་དྭངས་མ་ཆྩོས་ཅན།  ཤེལ་

སྩོ་ཡིན་ཏེ།  ཤེལ་ལས་གྲུབ་པའི་སྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཤེལ་ལས་གྲུབ་པའི་སྩོ་ཡིན་ན།  

ཤེལ་སྩོ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཤེལ་སྩོ་དྭངས་མ་ཆྩོས་ཅན།  ཕེད་དྭངས་

གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཤེལ་སྩོ་དྭངས་མ་ཆྩོས་ཅན།  ཕེད་

དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་ཏེ།  ཕི་ནང་གི་དངྩོས་པྩོ་གསལ་པྩོར་མཐྩོང་ཐུབ་

པའི་ཕིར།  ཕི་ནང་གི་དངྩོས་པྩོ་གསལ་པྩོར་མཐྩོང་ཐུབ་ན།  ཕེད་དྭངས་གསལ་གི་

དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།

༢)  ཕེད་དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན།  ཤེལ་སྩོ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་

ཕིར།  རགས་མ་གྲུབ།  ཕེད་དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན།  ཤེལ་སྩོ་ཡིན་པས་

མ་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།   ཞྩོག   འཁགས་པ་དང་སྣུམ་ཤྩོག་ཆྩོས་ཅན།  འཁགས་

པ་དང་།  སྣུམ་ཤྩོག་ཆྩོས་ཅན།  ཕེད་དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པར་ཐལ།  

འདྩོད།  འཁགས་པ་དང་།  སྣུམ་ཤྩོག་ཆྩོས་ཅན།  ཕེད་དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་

ཡིན་ཏེ།  ཕི་ནང་གི་དངྩོས་པྩོ་རབ་རིབ་ཙམ་ལས་གསལ་པྩོར་མཐྩོང་མི་ཐུབ་པའི་

དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཕི་ནང་གི་དངྩོས་པྩོ་རབ་རིབ་ཙམ་ལས་གསལ་པྩོར་

མཐྩོང་མི་ཐུབ་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན།  ཕེད་དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པས་

ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  འཁགས་པ་དང་།  སྣུམ་ཤྩོག་ཆྩོས་ཅན།  ཤེལ་སྩོ་མ་ཡིན་
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པར་ཐལ།  འདྩོད།  འཁགས་པ་དང་།  སྣུམ་ཤྩོག་ཆྩོས་ཅན།  ཤེལ་སྩོ་མ་ཡིན་ཏེ།  

ཤེལ་ལས་གྲུབ་པའི་སྩོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཤེལ་ལས་གྲུབ་པའི་སྩོ་མ་ཡིན་ན།  ཤེལ་

སྩོ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།

༣) ཤེལ་སྩོ་ཡིན་ན།  ཕེད་དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་

ཕིར།  རགས་མ་གྲུབ།  ཤེལ་སྩོ་ཡིན་ན།  ཕེད་དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་

པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཞྩོག   ཚོན་ལྡན་ཤེལ་སྩོ་ཆྩོས་ཅན།  ཚོན་ལྡན་

ཤེལ་སྩོ་ཆྩོས་ཅན།  ཤེལ་སྩོ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཚོན་ལྡན་ཤེལ་སྩོ་ཆྩོས་ཅན།  

ཤེལ་སྩོ་ཡིན་ཏེ།  ཤེལ་ལས་གྲུབ་པའི་སྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཤེལ་ལས་གྲུབ་པའི་སྩོ་

ཡིན་ན།  ཤེལ་སྩོ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།   ཚོན་ལྡན་ཤེལ་སྩོ་ཆྩོས་ཅན།  

ཕེད་དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཚོན་ལྡན་ཤེལ་སྩོ་ཆྩོས་

ཅན།  ཕེད་དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ཏེ།  ཕི་ནང་གི་དངྩོས་པྩོ་རབ་རིབ་ཙམ་

ལས་གསལ་པྩོར་མཐྩོང་མི་ཐུབ་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཕི་ནང་གི་དངྩོས་པྩོ་

རབ་རིབ་ཙམ་ལས་གསལ་པྩོར་མཐྩོང་མི་ཐུབ་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན།  ཕེད་དྭངས་

གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།

༤) ཤེལ་སྩོ་མ་ཡིན་ན།  ཕེད་དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་

ཕིར།  རགས་མ་གྲུབ།  ཤེལ་སྩོ་མ་ཡིན་ན།  ཕེད་དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་

པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།   འདྩོད།  ཞྩོག   ཤིང་ཆྩོས་ཅན།   ཤིང་ཆྩོས་ཅན།  ཤེལ་སྩོ་
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མ་ཡིན་པར་ཐལ།   འདྩོད།  ཤིང་ཆྩོས་ཅན།  ཤེལ་སྩོ་མ་ཡིན་ཏེ།  ཤེལ་ལས་གྲུབ་

པའི་སྩོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཤེལ་ལས་གྲུབ་པའི་སྩོ་མ་ཡིན་ན།  ཤེལ་སྩོ་མ་ཡིན་པས་

ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཤིང་ཆྩོས་ཅན།  ཕེད་དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཤིང་ཆྩོས་ཅན།  ཕེད་དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་ཏེ།  ཕི་

ནང་གི་དངྩོས་པྩོ་རབ་རིབ་ཙམ་ལས་གསལ་པྩོར་མཐྩོང་མི་ཐུབ་པའི་དངྩོས་པྩོ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར།  ཕི་ནང་གི་དངྩོས་པྩོ་རབ་རིབ་ཙམ་ལས་གསལ་པྩོར་མཐྩོང་མི་ཐུབ་

པའི་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་ན།  ཕེད་དྭངས་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་

ཐལ།  འདྩོད།
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དྗོགས་དཔྗོད།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ས་གཟུགས་ཡིན་ན།  དྭངས་གསལ་དང་།  ཕེད་དྭངས་གསལ་གི་

དངྩོས་པྩོ་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  ས་དང་།  བག་རྡྩོ་ཆྩོས་ཅན།  དྭངས་

གསལ་དང་།  ཕེད་དྭངས་གསལ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ།  ས་གཟུགས་ཡིན་པའི་

ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།  ས་དང་།  རྡྩོ་སྩོགས་དྭངས་གསལ་དང་།  

ཕེད་དྭངས་གསལ་ཡིན་པ་ཚན་རིག་པ་སུས་ཀང་མི་འདྩོད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  མུན་ནག་དང་གིབ་གཟུགས་གཉིས་ལ་ཁད་པར་མེད་ཟེར་ན།  

དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ།  མུན་ནག་ཅེས་པ་ནི་འྩོད་མེད་པའི་གནས་ཤིག་ལ་ཟེར་གི་

ཡྩོད་ལ།  གིབ་གཟུགས་ཞེས་པ་ནི་ཅ་དངྩོས་ཤིག་ལ་འྩོད་ཕྩོག་སྐབས།  ཅ་དངྩོས་

དེས་འྩོད་བཀག་ནས་རང་གི་འདྲ་གཟུགས་གསལ་བར་མངྩོན་པ་ལ་ཟེར་གི་ཡྩོད་

པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ཟླ་འཛིན་བྱུང་དུས་ལ་ངེས་པ་མེད་ཟེར་ན།  དེ་མི་འཐད་པར་

ཐལ།  ཟླ་འཛིན་ནི་ངེས་པར་དུ་བྩོད་ཚེས་བཅྩོ་ལྔ་ལ་འབྱུང་དགྩོས་པའི་ཕིར།  མ་

གྲུབ་ན།  དེ་དགྩོས་པར་ཐལ།  ཚེས་བཅྩོ་ལྔ་མ་གཏྩོགས་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་སའི་གྩོ་ལ་

གསུམ་ཐད་ཀར་འཁེལ་གི་མེད་པའི་ཕིར།  མ་ཁབ་ན།  ཁབ་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ།  ཟླ་
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འཛིན་འབྱུང་བ་ལ་ཟླ་བ་དང་།  ཉི་མ།  སའི་གྩོ་ལ་གསུམ་ཐད་ཀར་ཁེལ་ནས་སའི་

གྩོ་ལའི་གིབ་གཟུགས་ཟླ་བར་ཕྩོག་པ་ན་ཟླ་འཛིན་འབྱུང་གི་ཡྩོད་པའི་ཕིར།  འདི་

ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ།  འྩོ་ན།  བྩོད་ཚེས་བཅྩོ་ལྔ་ནམ་ཡིན་ལ་ཟླ་འཛིན་འབྱུང་དགྩོས་

པར་ཐལ།  བྩོད་ཚེས་བཅྩོ་ལྔ་ནམ་ཡིན་ལ་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་སའི་གྩོ་ལ་གསུམ་ཐད་

ཀར་ཁེལ་གི་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན།  མ་ཁབ།  ཟླ་འཛིན་བྱུང་བ་ནི་དེ་གསུམ་ཐད་

ཀར་ཁེལ་བ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཟླ་

འཛིན་འབྱུང་བ་ལ།  དེ་གསུམ་ཐད་ཀར་ཁེལ་དགྩོས་པར་མ་ཟད།  མཐྩོ་དམའ་མེད་

པར་དྲང་ཐིག་ཐྩོག་ངེས་པར་འཁེལ་དགྩོས་པའི་ཕིར།
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སློབ་ཚན་བཅུ་པ།

ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད།

ཉི་མ་དཀིལ་དུ་གནས་ཤིང་གཟའ་ལྷག་པ་དང་།  པ་སངས།  སའི་གྩོ་ལ།  ཟླ་བ།  

མིག་དམར་སྩོགས་རྒྱུ་སྐར་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་ཀིས་མཐའ་ནས་སྐྩོར་བ་ཞིག་ལ་ཉི་

མའི་ཁིམ་རྒྱུད་ཟེར།  ཉི་མའི་ཁིམ་རྒྱུད་ཀི་ནང་དུ་ཉི་མ་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པའི་གཟའ་

བརྒྱད་དང་།  དེ་དག་སྩོ་སྩོའི་སྲུང་སྐར་དང་ཟླ་བ།  སྐར་རྡྩོ་དང་དུ་བ་མཇུག་རིང་

སྩོགས་ཡྩོད།

གཟའ་དང་སྐར་མ་གཉིས་ནི་མི་འདྲ་བ་ཡིན།  དཔེར་ན།  སྐར་མ་ལས་ཆུང་

བ་དང་།  ཉི་མར་སྐྩོར་བ་བྱེད་པ།  རང་བྱུང་གི་འྩོད་མེད་པ།  འྩོད་ཆེམ་ཆེམ་བྱེད་ཀི་

མེད་པ་རྣམས་ནི་གཟའ་ཡིན་ལ།  གཟའ་ལས་ཆེ་བ་དང་།  ཉི་མར་སྐྩོར་བ་བྱེད་ཀི་

མེད་པ།  རང་བྱུང་གི་འྩོད་ཡྩོད་པ།  འྩོད་ཆེམ་ཆེམ་བྱེད་ཀི་ཡྩོད་པ་རྣམས་ནི་སྐར་

མ་ཡིན།
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སྤིར་གཟའ་སྐར་དེ་དག་རང་རང་གི་ཆེ་ཆུང་དང་རྒྱང་ཐག་གི་དབང་གིས་

ང་ཚོས་མཐྩོང་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་མང་པྩོ་ཡྩོད།  འྩོན་ཀང་།  གཟའ་པ་སངས་ནི་ཐྩོ་

རེངས་དང་།  སྩོད་ཀི་དུས་སུ་འྩོད་མདངས་དཀར་པྩོའི་རྣམ་པར་མཐྩོང་གི་ཡྩོད།  

དེ་ནི་ང་ཚོས་ཐྩོ་རེངས་སྐར་ཆེན་ཟེར་བ་དེ་ཡིན།  དེ་བཞིན་མཚན་མྩོའི་དུས་སུ་

གཟའ་མིག་དམར་ཡང་འྩོད་མདངས་དམར་པྩོའི་རྣམ་པར་མཐྩོང་གི་ཡྩོད།  གཟའ་

འདི་གཉིས་ང་ཚོའི་མིག་གིས་མཐྩོང་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ང་ཚོའི་འཛམ་གིང་

དང་བར་ཐག་ཉེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན།  གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་དག་གིས་ཉི་མར་

གཞན་སྐྩོར་རྒྱག་པའི་དུས་ཡུན་མི་འདྲ་བ་ཡིན།  དཔེར་ན།  འཛམ་གིང་གིས་ཉི་

མར་གཞན་སྐྩོར་གཅིག་རྒྱག་པར་དུས་ཡུན་ཉིན་༣༦༥ ཡིན་མྩོད།  གཟའ་ལྷག་པས་

ཉི་མར་གཞན་སྐྩོར་གཅིག་རྒྱག་པར་ཉིན་༢༨  ཡིན།  དེ་བཞིན་དུ་གཟའ་དང་རྒྱུ་

སྐར་དེ་དག་ལ་རླངས་གཟུགས་ཀིས་གྲུབ་པའི་རིགས་གཅིག་དང་།  འཁྩོམ་རྡྩོ1འི་

རིགས་ཀིས་གྲུབ་པ་གཉིས་སུ་ཕེ་ཡྩོད།  གཟའ་ལྷག་པ་དང་།  པ་སངས།  འཛམ་

གིང་།  མིག་དམར་སྩོགས་ནི་ས་གཟུགས་ཀིས་གྲུབ་པའི་རིགས་དང་།  གཟའ་ཕུར་

བུ་དང་།  སེན་པ།  གནམ་རྒྱལ།  མཚོ་རྒྱལ་སྩོགས་ནི་རླངས་གཟུགས་ཀིས་གྲུབ་

པར་འདྩོད།  གཟའ་སྐར་དེ་དག་ལ་རང་རང་གི་འཁྩོར་ལམ་ངེས་ཅན་རེ་ཡྩོད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གིས་བར་སྣང་དུ་བསྐྱྩོད་ཀང་གདྩོང་ཐུག་རྒྱག་གི་མེད།

1] ཉི་མའི་ཁིམ་རྒྱུད་ནང་ཉི་མ་དང་བར་ཐག་ཉེ་བའི་གཟའ་ཁག་གི་གྲུབ་ཆ་ཞིག་ཡིན། འཁྩོམ་རྡྩོ་ལས་གྲུབ་

པའི་གཟའ་རྣམས་ནི་ས་གཟུགས་ཀི་ངྩོས་དང་གཟའི་ལྟེ་དབུས་སུ་ལྕགས་ཀིས་གྲུབ་ཡྩོད། 
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རྒྱུ་སྐར་དང་།  ཟླ་བ།

དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན།  རྒྱུ་སྐར་དང་།  ཟླ་བ་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ་མུ་བཞི།  འགལ་

བ་དྩོན་གཅིག་གི་སྩོ་ནས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་འཇྩོག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར།  རགས་

མ་གྲུབ།  འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཞྩོག   མུ་གསུམ་ཡྩོད་པར་འདྩོད།  མུ་

གསུམ་མེད་པར་ཐལ།  གང་ལ་གང་གིས་ཁབ།

༡) ཟླ་བ་ཡིན་ན།  རྒྱུ་སྐར་ཡིན་པས་ཁབ།

༢) རྒྱུ་སྐར་ཡིན་ན།  ཟླ་བ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  རགས་མ་གྲུབ།  རྒྱུ་

སྐར་ཡིན་ན།  ཟླ་བ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཞྩོག   འཛམ་གིང་ཆྩོས་

ཅན།  འཛམ་གིང་ཆྩོས་ཅན།  རྒྱུ་སྐར་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  འཛམ་གིང་ཆྩོས་

ཅན།  རྒྱུ་སྐར་ཡིན་ཏེ།  ཉི་མར་སྐྩོར་སྐྱྩོད་བྱེད་པའི་བར་སྣང་གི་རྡྩོག་གཟུགས་ཤིག་

ཡིན་པའི་ཕིར།  ཉི་མར་སྐྩོར་སྐྱྩོད་བྱེད་པའི་བར་སྣང་གི་རྡྩོག་གཟུགས་ཤིག་ཡིན་

ན༑  རྒྱུ་སྐར་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  འཛམ་གིང་ཆྩོས་ཅན།  ཟླ་བ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  འཛམ་གིང་ཆྩོས་ཅན།  ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།  ཆུ་དང་ལྡན་

པའི་རྒྱུ་སྐར་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཆུ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུ་སྐར་ཡིན་ན།  ཟླ་བ་མ་ཡིན་པས་

ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།
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༣) ཟླ་བ་ཡིན་ན།  རྒྱུ་སྐར་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  རགས་མ་གྲུབ།  ཟླ་

བ་ཡིན་ན།  རྒྱུ་སྐར་མ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཞྩོག   འཛམ་གིང་

གི་ཟླ་བ་ཆྩོས་ཅན།  འཛམ་གིང་གི་ཟླ་བ་ཆྩོས་ཅན།  ཟླ་བ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  

འཛམ་གིང་གི་ཟླ་བ་ཆྩོས་ཅན།  ཟླ་བ་ཡིན་ཏེ།  འཛམ་གིང་ལ་གཞན་སྐྩོར་བྱེད་

པའི་རྒྱུ་སྐར་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར།  འཛམ་གིང་ལ་གཞན་སྐྩོར་བྱེད་པའི་

རྒྱུ་སྐར་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་ན།  ཟླ་བ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  འཛམ་

གིང་གི་ཟླ་བ་ཆྩོས་ཅན།  རྒྱུ་སྐར་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  འཛམ་གིང་གི་ཟླ་བ་ཆྩོས་

ཅན།  རྒྱུ་སྐར་ཡིན་ཏེ།  ཉི་མར་སྐྩོར་སྐྱྩོད་བྱེད་པའི་བར་སྣང་གི་རྡྩོག་གཟུགས་ཤིག་

ཡིན་པའི་ཕིར།  ཉི་མར་སྐྩོར་སྐྱྩོད་བྱེད་པའི་བར་སྣང་གི་རྡྩོག་གཟུགས་ཤིག་ཡིན་

ན༑  རྒྱུ་སྐར་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།

༤) རྒྱུ་སྐར་མ་ཡིན་ན།  ཟླ་བ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  རགས་མ་གྲུབ།  རྒྱུ་

སྐར་མ་ཡིན་ན།  ཟླ་བ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཞྩོག   མི་ཆྩོས་ཅན།  

མི་ཆྩོས་ཅན།  རྒྱུ་སྐར་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  མི་ཆྩོས་ཅན།  རྒྱུ་སྐར་མ་ཡིན་

ཏེ༑  ཉི་མར་སྐྩོར་སྐྱྩོད་བྱེད་པའི་བར་སྣང་གི་རྡྩོག་གཟུགས་ཤིག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  

ཉི་མར་སྐྩོར་སྐྱྩོད་བྱེད་པའི་བར་སྣང་གི་རྡྩོག་གཟུགས་མ་ཡིན་ན།  རྒྱུ་སྐར་མ་ཡིན་

པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  མི་ཆྩོས་ཅན།  ཟླ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  མི་

ཆྩོས་ཅན།  ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།  རྒྱུ་སྐར་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྒྱུ་སྐར་མ་ཡིན་ན།  ཟླ་བ་

མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།
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དྗོགས་དཔྗོད།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  གཟའ་ཡིན་ན།  ཉི་མར་གཞན་སྐྩོར་གི་དུས་ཡུན་ཉིན་ ༣༦༥  ཡིན་

པས་ཁབ་ཟེར་ན།  གཟའ་ལྷག་པ་ཆྩོས་ཅན།  ཉི་མར་གཞན་སྐྩོར་གི་དུས་ཡུན་ཉིན་ 

༣༦༥ ཡིན་པར་ཐལ།  གཟའ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  འདྩོད་ན།  གཟའ་

ལྷག་པ་ཆྩོས་ཅན།  ཉི་མར་གཞན་སྐྩོར་གི་དུས་ཡུན་ཉིན་ ༣༦༥  མ་ཡིན་པར་ཐལ།  

ཉིན་ ༢༨  ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ལྟར་ཡིན་པ་སྩོབ་དེབ་ལས་བཤད་པའི་

ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  གཟའ་ཡིན་ན།  རླངས་གཟུགས་ཅན་གི་གཟའ་ཡིན་པས་

ཁབ་ཟེར་ན།  གཟའ་ལྷག་པ་དང་།  པ་སངས།  འཛམ་གིང་།  མིག་དམར་སྩོགས་

ཆྩོས་ཅན།  རླངས་གཟུགས་ཅན་གི་གཟའ་ཡིན་པར་ཐལ།  གཟའ་ཡིན་པའི་ཕིར།  

ཁབ་པ་ཁས།  འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།  ས་གཟུགས་ཅན་གི་གཟའ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  གཟའ་ཡིན་ན།  རླངས་གཟུགས་ཅན་གི་གཟའ་མ་ཡིན་པས་

ཁབ་ཟེར་ན།  གཟའ་ཕུར་བུ་དང་།  སེན་པ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  རླངས་གཟུགས་

ཅན་གི་གཟའ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  གཟའ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  འདྩོད་

མི་ནུས་ཏེ།  དེ་དག་རླངས་གཟུགས་ཅན་གི་གཟའ་ཡིན་པ་སྩོབ་དེབ་ལས་བཤད་

པའི་ཕིར།
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ཁ་ཅིག་ན་རེ།  གཟའ་མིག་དམར་དང་།  ཕུར་བུ་གཉིས་ཀིས་ཉི་མར་གཞན་

སྐྩོར་བྱེད་པའི་དུས་ཡུན་གཅིག་པ་ཡིན་ཟེར་ན།  དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ།  གཟའ་དེ་

གཉིས་ཀིས་ཉི་མར་གཞན་སྐྩོར་བྱེད་པའི་དུས་ཡུན་ལ་ཁད་པར་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་པའི་

ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཡྩོད་པར་ཐལ།  གཟའ་མིག་དམར་གིས་ཉི་མར་གཞན་སྐྩོར་

བྱེད་པའི་དུས་ཡུན་ཉིན་གངས་ ༦༨༧  ཡིན་པ་གང་ཞིག  གཟའ་ཕུར་བུས་ཉི་མར་

གཞན་སྐྩོར་བྱེད་པའི་དུས་ཡུན་འཛམ་གིང་གི་ལྩོ་ ༡༢  ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  

དེ་ཡིན་པར་ཐལ།  དེ་ལྟར་ཡིན་པ་སྩོབ་དེབ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ཟླ་བ་ཡིན་ན།  འཛམ་གིང་གི་ཟླ་བ་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་

ན༑  གཟའ་མིག་དམར་གི་ཟླ་བ་༢ དང་།  གཟའ་ཆེན་སེན་པའི་ཟླ་བ་ ༡༨ (༦༢)  

སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  འཛམ་གིང་གི་ཟླ་བ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཟླ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་

པ་ཁས།  འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།  དེ་དག་འཛམ་གིང་གི་ཟླ་བ་ཡིན་པ་ཚན་རིག་པ་སུས་

ཀང་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར།
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སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།

སྐེ་ལྡན།

སྐྱེ་ལྡན་ཞེས་པ་ནི།  འཚོ་གནས་ཕྲ་ཕུང་གཅིག་གམ་དུ་མ་ལས་གྲུབ་པ་གང་ཞིག་

སྐྱེ་འཕེལ་འཇིག་གསུམ་ལ་སྩོགས་པའི་ཁད་ཆྩོས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར།

སྐྱེ་ལྡན་གི་ཁད་ཆྩོས་ནི།  འཚར་ལྩོངས་དང་།  འགུལ་སྐྱྩོད།  ཚོར་རྐེན་ལ་

ཚོར་ལན་སྤྩོད་པ།  ཟས་བཅུད་ལེན་པ།  དབུགས་འབྱིན་རྔུབ།  ཕི་ས་འདྩོར་བ།  

རིགས་རྒྱུད་སེལ་བ།  སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པ།  ཐ་མར་འཇིག་པ་བཅས་ཡིན།

སྐྱེ་ལྡན་ལ་ཟས་རང་འཚོ་ཅན་དང་།  གཞན་འཚོ་ཅན་བཅས་གཉིས་སུ་

ཕེས་ཡྩོད།  དཔེར་ན།  རི་ཤིང་རིགས་ཀིས་རང་གི་ལྩོ་མའི་ནང་གི་ལང་རྫས་བརྒྱུད་

ནས་ཉི་འྩོད་ཟས་སྦྩོར་བྱེད་བཞིན་ཡྩོད་པས།  དེ་དག་ལ་ཟས་རང་འཚོ་ཅན་ཟེར།

དེ་བཞིན་རི་ཤིང་རིགས་ཀིས་རང་གི་གཞུང་ར་ཉི་འྩོད་ཀི་ཕྩོགས་སུ་སྐྱེ་

འཚར་བྱེད་པ་ནི།  ཚོར་རྐེན་ལ་ཚོར་ལན་སྤྩོད་པའི་དཔེ་དང་།  སྐྱེ་ལྡན་ཚང་མ་རི་
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ཤིང་དང་།  སྩོག་ཆགས་ཀི་རིགས་གཉིས་སུ་འདུས་ཡྩོད།  རི་ཤིང་ལ་ཡང་མེ་ཏྩོག་

ཡྩོད་པ་དང་མེད་པ།  ཤིང་སྩོང་དང་།  སྩོང་དུམ།  སྔྩོ་ལྡུམ་སྩོགས་སྣ་ཚོགས་ཡྩོད་པ་

དང་།  སྩོག་ཆགས་ལའང་སལ་རུས་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པའི་རིགས།  གཞན་གཟན་

སྩོག་ཆགས་ཡིན་པ་དང་མིན་པ་སྩོགས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡྩོད་པས་དེ་དག་སྩོབ་དེབ་

ལས་ཤེས་དགྩོས།

མི་དང་།  སྐྱེ་ལྡན།

དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན།  མི་དང་།  སྐྱེ་ལྡན་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ་མུ་བཞི།  འགལ་བ་

དྩོན་གཅིག་གི་སྩོ་ནས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་འཇྩོག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར།  རགས་མ་

གྲུབ།  འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཞྩོག   མུ་གསུམ་ཡྩོད་པར་འདྩོད།  མུ་

གསུམ་མེད་པར་ཐལ།  གང་ལ་གང་གིས་ཁབ།

༡) མི་ཡིན་ན།  སྐྱེ་ལྡན་ཡིན་པས་ཁབ།

༢) སྐྱེ་ལྡན་ཡིན་ན།  མི་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  རགས་མ་གྲུབ།  སྐྱེ་ལྡན་

ཡིན་ན།  མི་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཞྩོག   རི་ཤིང་ཆྩོས་ཅན།  རི་

ཤིང་ཆྩོས་ཅན།  སྐྱེ་ལྡན་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  རི་ཤིང་ཆྩོས་ཅན།  སྐྱེ་ལྡན་ཡིན་

ཏེ༑  སྐྱེ་ལྡན་གི་ཁད་ཆྩོས་ཚང་བའི་ཕིར།  སྐྱེ་ལྡན་གི་ཁད་ཆྩོས་ཚང་ན།  སྐྱེ་ལྡན་
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ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  རི་ཤིང་ཆྩོས་ཅན།  མི་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  

རི་ཤིང་ཆྩོས་ཅན།  མི་མ་ཡིན་ཏེ།  སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  སྩོག་ཆགས་མ་

ཡིན་ན།  མི་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།

༣) མི་ཡིན་ན།  སྐྱེ་ལྡན་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  རགས་མ་གྲུབ།  མི་

ཡིན་ན།  སྐྱེ་ལྡན་མ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཞྩོག    བུ་མྩོ་བསྟན་

འཛིན་ཆྩོས་སྒྩོན་ཆྩོས་ཅན།  བུ་མྩོ་བསྟན་འཛིན་ཆྩོས་སྒྩོན་ཆྩོས་ཅན།  མི་ཡིན་

པར་ཐལ།  འདྩོད།  བུ་མྩོ་བསྟན་འཛིན་ཆྩོས་སྒྩོན་ཆྩོས་ཅན།  མི་ཡིན་ཏེ།  མིའི་

རིགས་སུ་གནས་པའི་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པའི་ཕིར།  མིའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་

སྩོག་ཆགས་ཡིན་ན།  མི་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  བུ་མྩོ་བསྟན་འཛིན་

ཆྩོས་སྒྩོན་ཆྩོས་ཅན།  སྐྱེ་ལྡན་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  བུ་མྩོ་བསྟན་འཛིན་ཆྩོས་

སྒྩོན་ཆྩོས་ཅན།  སྐྱེ་ལྡན་ཡིན་ཏེ།  སྐྱེ་ལྡན་གི་ཁད་ཆྩོས་ཚང་བའི་ཕིར།  སྐྱེ་ལྡན་གི་

ཁད་ཆྩོས་ཚང་ན།  སྐྱེ་ལྡན་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།

༤) མི་མ་ཡིན་ན།  སྐྱེ་ལྡན་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  རགས་མ་གྲུབ།  མི་མ་

ཡིན་ན།  སྐྱེ་ལྡན་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཞྩོག    གསེར་ཆྩོས་ཅན།  

གསེར་ཆྩོས་ཅན།  མི་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  གསེར་ཆྩོས་ཅན།  མི་མ་ཡིན་ཏེ།  

སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་ན།  མི་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་

ཐལ།   འདྩོད།  གསེར་ཆྩོས་ཅན།  སྐྱེ་ལྡན་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  གསེར་ཆྩོས་
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ཅན།  སྐྱེ་ལྡན་མ་ཡིན་ཏེ།  སྐྱེ་ལྡན་གི་ཁད་ཆྩོས་གང་ཡང་མི་ཚང་བའི་ཕིར།  སྐྱེ་

ལྡན་གི་ཁད་ཆྩོས་གང་ཡང་མི་ཚང་ན།  སྐྱེ་ལྡན་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།

རི་ཤིང་དང་།  ལང་མདྩོག་ཅན།

དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་དང་།  ལང་མདྩོག་ཅན་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ་མུ་བཞི།  

འགལ་བ་དྩོན་གཅིག་གི་སྩོ་ནས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་འཇྩོག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར།  

རགས་མ་གྲུབ།  འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཞྩོག   མུ་བཞི་ཡྩོད་པར་འདྩོད།  

མུ་བཞི་མེད་པར་ཐལ།

༡) རི་ཤིང་ཡིན་ན།  ལང་མདྩོག་ཅན་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  རགས་མ་

གྲུབ།  རི་ཤིང་ཡིན་ན།  ལང་མདྩོག་ཅན་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཞྩོག   

མེ་ཏྩོག་དཀར་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  མེ་ཏྩོག་དཀར་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་ཡིན་པར་ཐལ།  

འདྩོད།  མེ་ཏྩོག་དཀར་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་ཡིན་ཏེ།  རི་ཤིང་གི་ཁད་ཆྩོས་ཚང་

བའི་ཕིར།  རི་ཤིང་གི་ཁད་ཆྩོས་ཚང་ན་རི་ཤིང་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  

མེ་ཏྩོག་དཀར་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  ལང་མདྩོག་ཅན་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  མེ་ཏྩོག་

དཀར་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  ལང་མདྩོག་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ།  དཀར་མདྩོག་ཅན་ཡིན་པའི་

ཕིར།  དཀར་མདྩོག་ཅན་ཡིན་ན།  ཁྩོད་ལང་མདྩོག་ཅན་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་
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ཐལ།  འདྩོད།

༢) ལང་མདྩོག་ཅན་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  རགས་མ་

གྲུབ།  ལང་མདྩོག་ཅན་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཞྩོག   

རས་ལང་མདྩོག་ཅན་ཆྩོས་ཅན།  རས་ལང་མདྩོག་ཅན་ཆྩོས་ཅན།  ལང་མདྩོག་ཅན་

ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  རས་ལང་མདྩོག་ཅན་ཆྩོས་ཅན།  ལང་མདྩོག་ཅན་ཡིན་ཏེ།  

ལང་མདྩོག་དང་ལྡན་པའི་ཕིར།  ལང་མདྩོག་དང་ལྡན་ན།  ལང་མདྩོག་ཅན་ཡིན་

པས་ཁབ་པར་ཐལ།   འདྩོད།  རས་ལང་མདྩོག་ཅན་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་མ་ཡིན་

པར་ཐལ།  འདྩོད།  རས་ལང་མདྩོག་ཅན་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་མ་ཡིན་ཏེ།  སྐྱེ་ལྡན་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  སྐྱེ་ལྡན་མ་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།

༣) རི་ཤིང་ཡིན་ན།  ལང་མདྩོག་ཅན་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  རགས་

མ་གྲུབ།  རི་ཤིང་ཡིན་ན།  ལང་མདྩོག་ཅན་མ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  

ཞྩོག    ཤིང་སྩོང་ལང་མདྩོག་ཅན་ཆྩོས་ཅན།  ཤིང་སྩོང་ལང་མདྩོག་ཅན་ཆྩོས་ཅན།  

རི་ཤིང་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཤིང་སྩོང་ལང་མདྩོག་ཅན་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་ཡིན་

ཏེ།  རི་ཤིང་གི་རིགས་སུ་གནས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རི་ཤིང་གི་རིགས་སུ་གནས་པ་

ཡིན་ན།  རི་ཤིང་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།   འདྩོད།  ཤིང་སྩོང་ལང་མདྩོག་ཅན་

ཆྩོས་ཅན།  ལང་མདྩོག་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཤིང་སྩོང་ལང་མདྩོག་ཅན་

ཆྩོས་ཅན།  ལང་མདྩོག་ཅན་ཡིན་ཏེ།  ལང་མདྩོག་དང་ལྡན་པའི་ཕིར།  ལང་མདྩོག་
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དང་ལྡན་ན།  ལང་མདྩོག་ཅན་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།

༤) རི་ཤིང་མ་ཡིན་ན།  ལང་མདྩོག་ཅན་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  རགས་

མ་གྲུབ།  རི་ཤིང་མ་ཡིན་ན།  ལང་མདྩོག་ཅན་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  

ཞྩོག   གངས་དཀར་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  གངས་དཀར་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་མ་ཡིན་

པར་ཐལ།  འདྩོད།  གངས་དཀར་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་མ་ཡིན་ཏེ།  སྐྱེ་ལྡན་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར།  སྐྱེ་ལྡན་མ་ཡིན་ན།  རི་ཤིང་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  

གངས་དཀར་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  ལང་མདྩོག་ཅན་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  གངས་

དཀར་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  ལང་མདྩོག་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ།  ལང་མདྩོག་དང་མི་ལྡན་པའི་

ཕིར།  ལང་མདྩོག་དང་མི་ལྡན་ན།  ལང་མདྩོག་ཅན་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  

འདྩོད།
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དྗོགས་དཔྗོད།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  རི་ཤིང་ཡིན་ན།  སྐྱེ་ལྡན་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  རི་ཤིང་སྐམ་པྩོ་

ཆྩོས་ཅན།  སྐྱེ་ལྡན་ཡིན་པར་ཐལ།  རི་ཤིང་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  མ་

གྲུབ་ན།  རི་ཤིང་སྐམ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  རི་ཤིང་ཡིན་པར་ཐལ།  རི་ཤིང་གི་རིགས་སུ་

གནས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ར་བར་འདྩོད་ན།  རི་ཤིང་སྐམ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  སྐྱེ་ལྡན་མ་

ཡིན་པར་ཐལ།  སྐྱེ་ལྡན་གི་ཁད་ཆྩོས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པ་དང་།  འཚར་ལྩོངས་བྱེད་

པ་སྩོགས་གང་ཡང་མི་ལྡན་པའི་ཕིར།   (འདི་ལ་དཔྱད་དགྩོས།)

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ཚོར་རྐེན་ལ་ཚོར་ལན་སྤྩོད་ཀི་ཡྩོད་ན།  མི་དང་སྩོག་ཆགས་

གང་རུང་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  རི་ཤིང་གི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཆྩོས་ཅན།  མི་དང་

སྩོག་ཆགས་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ།  ཚོར་རྐེན་ལ་ཚོར་ལན་སྤྩོད་ཀི་ཡྩོད་པའི་

ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  མ་གྲུབ་ན།  རི་ཤིང་གི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཆྩོས་ཅན།  ཚོར་

རྐེན་ལ་ཚོར་ལན་སྤྩོད་ཀི་ཡྩོད་པར་ཐལ།  རི་ཤིང་རིགས་ཀི་ར་བ་ཆུའི་ཕྩོགས་སུ་

སྐྱེ་འཚར་བྱེད་ཀི་ཡྩོད་པའི་ཕིར།  ཁབ་སྟེ།  རི་ཤིང་རིགས་ཀི་ར་བ་ཆུའི་ཕྩོགས་སུ་

སྐྱེ་འཚར་བྱེད་པ་དེ་ཚོར་རྐེན་ལ་ཚོར་ལན་སྤྩོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ར་བར་འདྩོད་

ན༑  རི་ཤིང་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཆྩོས་ཅན།  མི་དང་སྩོག་ཆགས་གང་རུང་མ་ཡིན་
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པར་ཐལ།  ཟས་གཞན་འཚོ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་སྟེ།  མི་དང་སྩོག་ཆགས་

གང་རུང་ཡིན་པ་ལ་ཟས་གཞན་འཚོ་ཅན་ཡིན་དགྩོས་པ་སྩོབ་དེབ་ལས་བཤད་

པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  སྐྱེ་ལྡན་ཡིན་ན།  ཕྲ་ཕུང་ས་ཡ་མང་པྩོས་གྲུབ་པས་ཁབ་ཟེར་

ན།  ཨ་མི་བྷ་ཆྩོས་ཅན།  ཕྲ་ཕུང་ས་ཡ་མང་པྩོས་གྲུབ་པར་ཐལ།  སྐྱེ་ལྡན་ཡིན་པའི་

ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  མ་གྲུབ་ན།  ཨ་མི་བྷ་ཆྩོས་ཅན།  སྐྱེ་ལྡན་ཡིན་པར་ཐལ།  སྐྱེ་

ལྡན་གི་ཁད་ཆྩོས་ཚང་བའི་ཕིར།  ར་བར་འདྩོད་ན།  ཨ་མི་བྷ་ཆྩོས་ཅན།  ཕྲ་ཕུང་

ས་ཡ་མང་པྩོས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཕྲ་ཕུང་རྐང་པ་གཅིག་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་

པ་སྩོབ་དེབ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར།
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སློབ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།

སྗོག་ཆགས་ཀི་འདིས་འགྱུར།

སྩོག་ཆགས་ཀི་འདྲིས་འགྱུར་ཞེས་པ་ནི།  འཚོ་གནས་བྱེད་པའི་སྐྱེ་ལྡན་

གང་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་སྩོད་སའི་ཁྩོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་སྣ་ཚོགས་ལ་གྩོམས་

འདྲིས་ཐུབ་པའི་ཁད་ཆྩོས་དང་ནུས་པ་ལ་ཟེར།  སྐྱེ་དངྩོས་སྩོག་ལྡན་གང་ཞིག་

སྩོ་སྩོའི་འཚོ་གནས་གི་འགྱུར་ལྡྩོག་དང་བསྟུན་ནས་འདྲིས་འགྱུར་བྱེད་མ་ཐུབ་ན།  

རིགས་རྒྱུད་ར་སྟྩོང་དུ་འགྩོ་བཞིན་ཡྩོད་པས།  འདྲིས་འགྱུར་བྱེད་རྒྱུ་ནི་སྐྱེ་ལྡན་

ཚང་མར་གལ་ཆེན་ཡིན།

སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཀི་འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་དང་།  

འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས།

དྷིཿ ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཅན།  སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་

ཀི་འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་དང་།  འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་
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གཉིས་ལ་མུ་གསུམ་མུ་བཞི།  འགལ་བ་དྩོན་གཅིག་གི་སྩོ་ནས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་

པར་འཇྩོག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར།  རགས་མ་གྲུབ།   འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་ཐལ།  འདྩོད།   ཞྩོག   

མུ་གསུམ་ཡྩོད་པར་ཐལ།   མུ་གསུམ་མེད་པར་ཐལ།  གང་ལ་གང་གིས་ཁབ།

༡) སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཀི་འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་ན།  འདྲིས་

འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་པས་ཁབ།

༢) འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་ན།  སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཀི་འདྲིས་

འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  རགས་མ་གྲུབ།   འདྲིས་འགྱུར་ཁད་

ཆྩོས་ཡིན་ན།  སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཀི་འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་པས་མ་

ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཞྩོག   འགམ་ལྕིབས་ཡྩོད་པ་དང་།  ཉ་སག  གྲུ་དབྱིབས་

ཅན་ཡིན་པ་ཆྩོས་ཅན།  དེ་དག་ཆྩོས་ཅན།  འདྲིས་འགྱུར་གི་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་པར་

ཐལ།  འདྩོད།   དེ་དག་ཆྩོས་ཅན།  འདྲིས་འགྱུར་གི་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་ཏེ།  ཆུ་གནས་

སྩོག་ཆགས་ཀི་འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར།   ཆུ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཀི་

འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་ན།  འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  

འདྩོད།

༣) འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་ན།  སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཀི་འདྲིས་

འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  རགས་མ་གྲུབ།  འདྲིས་འགྱུར་ཁད་

ཆྩོས་ཡིན་ན།  སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཀི་འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་མ་ཡིན་པས་མ་
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ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  ཞྩོག   ས་ངྩོས་སུ་འགུལ་སྐྱྩོད་བྱེད་པར་ནུས་ཤུགས་ལྡན་

པའི་རྐང་ལག་དང་།  དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཆེད་དུ་གྩོ་བ།  ལུས་པྩོའི་འགུལ་སྐྱྩོད་ལ་

པགས་པའི་རྐང་ལག་གི་དབྱིབས་བཀྩོད་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་དག་ཆྩོས་ཅན།  དེ་དག་

ཆྩོས་ཅན།  འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  དེ་དག་ཆྩོས་ཅན།  

འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་ཏེ།  སྐྱེ་ལྡན་གང་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་སྩོད་སའི་ཁྩོར་

ཡུག་གི་གནས་སྟངས་སྣ་ཚོགས་ལ་གྩོམས་འདྲིས་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕིར།  སྐྱེ་ལྡན་གང་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་སྩོད་སའི་ཁྩོར་ཡུག་གི་གནས་

སྟངས་སྣ་ཚོགས་ལ་གྩོམས་འདྲིས་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་ན།  འདྲིས་

འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  དེ་དག་ཆྩོས་ཅན།  སྐམ་གནས་

སྩོག་ཆགས་ཀི་འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།  དེ་དག་ཆྩོས་ཅན།  

སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཀི་འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་ཏེ།  སྐམ་གནས་སྩོག་

ཆགས་དེ་དག་རང་ཉིད་སྩོད་སའི་ཁྩོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་སྣ་ཚོགས་ལ་གྩོམས་

འདྲིས་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར།  སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་དེ་

དག་རང་ཉིད་སྩོད་སའི་ཁྩོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་སྣ་ཚོགས་ལ་གྩོམས་འདྲིས་ཐུབ་

པའི་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་ན།  སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཀི་འདྲིས་འགྱུར་ཁད་

ཆྩོས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།

༤) སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཀི་འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་མ་ཡིན་ན།  འདྲིས་

འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  རགས་མ་གྲུབ།  སྐམ་གནས་སྩོག་
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ཆགས་ཀི་འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་མ་ཡིན་ན།  འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་པས་

མ་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།   ཞྩོག   ལྕགས་ཆྩོས་ཅན།   ལྕགས་ཆྩོས་ཅན།  སྐམ་

གནས་སྩོག་ཆགས་ཀི་འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  འདྩོད།   ལྕགས་

ཆྩོས་ཅན།  སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་ཀི་འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་མ་ཡིན་ཏེ།  སྩོག་

ཆགས་ཀི་ཁད་ཆྩོས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།   སྩོག་ཆགས་ཀི་ཁད་ཆྩོས་མ་ཡིན་ན།  སྐམ་

གནས་སྩོག་ཆགས་ཀི་འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།  

ལྕགས་ཆྩོས་ཅན།  འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།   འདྩོད།   ལྕགས་

ཆྩོས་ཅན།  འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་མ་ཡིན་ཏེ།   ཁྩོར་ཡུག་ལ་བསྟུན་འགྱུར་བྱེད་

པའི་ནུས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།   ཁྩོར་ཡུག་ལ་བསྟུན་འགྱུར་བྱེད་པའི་ནུས་པ་

ཅན་མ་ཡིན་ན།  འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  འདྩོད།
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དྗོགས་དཔྗོད།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་རྣམས་ཀི་འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་ན།  

དབྱིབས་བཀྩོད་སྣ་ཚོགས་པའི་རྐང་ལག་དང་གྩོ་བ་ཙམ་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  འྩོ་

ན༑  ལུས་པྩོའི་སྟེང་དུ་ཡྩོད་པའི་ཤུན་སྐྩོགས་སབ་མྩོ་དང་།  ལུས་པྩོའི་སྤུ།  པགས་

པའི་ནང་ངྩོས་ཀི་ཚིལ་ཞག་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  དབྱིབས་བཀྩོད་སྣ་ཚོགས་པའི་རྐང་

ལག་དང་གྩོ་བ་ཙམ་ཡིན་པར་ཐལ།  སྐམ་གནས་སྩོག་ཆགས་རྣམས་ཀི་འདྲིས་

འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར།  རགས་ཁས།  འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།  ལུས་པྩོའི་སྟེང་

དུ་ཡྩོད་པའི་ཤུན་སྐྩོགས་སབ་མྩོ་སྩོགས་ཀང་དེ་དག་གི་འདྲིས་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་

ཡིན་པ་སྩོབ་དེབ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  སྩོག་ཆགས་ཡིན་ན།  དགུན་ཉལ་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པས་

ཁབ་ཟེར་ན།  དྩོམ་དང་།  འཕི་བ།  རུས་སལ་དང་སལ་པ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  དགུན་

ཉལ་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  སྩོག་ཆགས་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  

འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།  དེ་དག་དགུན་དུས་གང་ངར་ཆེ་བའི་སྐབས་སུ་ཉལ་གི་ཡྩོད་པ་

སྩོབ་དེབ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར།
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ཁ་ཅིག་ན་རེ།  བརླན་གཤེར་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་གི་རི་ཤིང་།  ཏ་ལ་དང་།  བེ་

ཏའི་སྩོང་པྩོ་རྣམས་ལྩོ་མ་ཆེན་པྩོ་ཡིན་པ་ལ་དགྩོས་པ་དམིགས་བསལ་བ་མེད་ཟེར་

ན༑  དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ།  དེ་དག་གི་ལྩོ་མ་ཆེན་པྩོ་ཡིན་པ་ནི།  བརླན་གཤེར་

རྣམས་ལྩོ་མ་བརྒྱུད་ནས་སྙིགས་རླངས་ཕིར་འདྩོན་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར།
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སློབ་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།

བརྗོད་གཞི་སྣ་ཚོགས་པའི་དྗོགས་དཔྗོད།

ང་ཚོའི་ཉེ་འཁྩོར་གི་དངྩོས་པྩོ།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  གདྩོས་ཚད་1ཡྩོད་པ་དང་།  ས་ཆ་

འཛིན་ཐུབ་ན།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  

དེ་དངྩོས་པྩོའི་གྩོ་དྩོན་ཡིན་པ་སྩོབ་དེབ་ལས་བཤད་

པའི་ཕིར་ཟེར་ན།  མི་དང་སྩོག་ཆགས་ཆྩོས་ཅན།  

དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པར་ཐལ།  གདྩོས་ཚད་ཡྩོད་པ་དང་།  

ས་ཆ་འཛིན་ཐུབ་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  འདྩོད་ན།  ཚན་རིག་པས་དངྩོས་པྩོ་

ཞེས་པ་ནི་བེམ་པྩོ་ཞིག་ལ་འདྩོད་དམ་སྙམ་པས་འདི་ལ་དཔྱད་དགྩོས།

1] དངྩོས་གཟུགས་རགས་པ་ཞིག་གི་གྲུབ་བྱའི་རྫས་སམ། ཡང་ན་དངྩོས་གཟུགས་དེའི་ནང་གི་རྫས་ཀི་

འབྩོར་ཚད།
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ཁ་ཅིག་ན་རེ།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན།  མིག་གིས་མཐྩོང་ཐུབ་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  

རླུང་ཆྩོས་ཅན།  མིག་གིས་མཐྩོང་ཐུབ་པར་ཐལ།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་

པ་ཁས།  རགས་མ་གྲུབ་ན།  རླུང་ཆྩོས་ཅན།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པར་ཐལ།  གདྩོས་ཚད་

ཡྩོད་པ་དང་།  ས་ཆ་འཛིན་ཐུབ་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  རླུང་ཆྩོས་ཅན།  གདྩོས་

ཚད་ཡྩོད་པ་དང་།  ས་ཆ་འཛིན་ཐུབ་པར་ཐལ།  གདྩོས་ཚད་ལྕི་ཡང་འཇལ་རྒྱུ་ཡྩོད་

པ་གང་ཞིག  ཚ་དྲྩོད་ཆེ་བའི་སྐབས་སུ་ས་ཆ་མང་བ་འཛིན་པ་དང་།  གང་ངར་ཆེ་

བའི་སྐབས་སུ་ས་ཆ་ཉུང་བ་འཛིན་པའི་ཕིར།  ར་བར་འདྩོད་ན།  རླུང་ཆྩོས་ཅན།  

མིག་གིས་མཐྩོང་མི་ཐུབ་པར་ཐལ།  ཁ་དྩོག་མེད་པའི་ཕིར།  ཁབ་སྟེ།  མིག་གིས་

མཐྩོང་བ་ལ་ཁ་དྩོག་ཡྩོད་དགྩོས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན།  དངྩོས་རྫས་མང་ཉུང་གཅིག་པ་ཡིན་པས  

ཁབ་ཟེར་ན།  གདྩོས་ཚད་ཆེ་ཆུང་མི་འདྲ་བའི་དངྩོས་པྩོ་གཉིས་ཆྩོས་ཅན།  དངྩོས་

རྫས་མང་ཉུང་གཅིག་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  

འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།  གདྩོས་ཚད་ཆེ་བའི་ནང་དུ་དངྩོས་རྫས་མང་བ་དང་།  གདྩོས་

ཚད་ཆུང་བའི་ནང་དུ་དངྩོས་རྫས་ཉུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  དངྩོས་པྩོ་གང་ཞིག་གི་དབྱིབས་དེ།  བླུགས་སའི་སྣྩོད་ཀི་

དབྱིབས་ལྟར་ཡྩོད་ན།  གཤེར་གཟུགས་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  རླངས་གཟུགས་

ཆྩོས་ཅན།  གཤེར་གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁྩོད་བླུགས་སའི་སྣྩོད་ཀི་དབྱིབས་ལྟར་
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ཡྩོད་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།  རླངས་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན།  དེའི་ནང་གི་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་གནྩོན་

བཙིར་བྱེད་ཐུབ་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  ས་གཟུགས་ཀི་ནང་གི་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ཆྩོས་

ཅན།  གནྩོན་བཙིར་བྱེད་ཐུབ་པར་ཐལ།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  

འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།  ས་གཟུགས་ཀི་ནང་གི་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་གྩོ་རིམ་འགིག་པྩོ་དང་

ཚགས་དམ་པྩོ་ཡྩོད་པས།  གནྩོན་བཙིར་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་ཕིར།

ཁབ་ལེན་རྡྩོ།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ཁབ་ལེན་རྡྩོའི་ནུས་པ་ཡིན་ན།  ཚུར་

འཐེན་པའི་ནུས་པ་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  རྡྩོ་ཁབ་ལེན་

གི་སྣེ་གཅིག་པ་གཉིས་མཉམ་དུ་སྦྩོར་བའི་ནུས་པ་དེ་ཆྩོས་

ཅན།  ཚུར་འཐེན་པའི་ནུས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁབ་ལེན་

རྡྩོའི་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  འདྩོད་མི་ནུས་

ཏེ༑  ཕར་ཕུད་པའི་ནུས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ཁབ་ལེན་རྡྩོ་གསར་དུ་བཟྩོ་བ་མེད་ཟེར་ན།  དེ་མི་འཐད་པར་

ཐལ།  ཁབ་ལེན་རྡྩོ་ཡི་སྟེང་དུ་ལྕགས་རིགས་ཤིག་གིས་ཐེངས་མང་བརྡར་ན།  ཁབ་
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ལེན་གི་ནུས་པ་གསར་དུ་བསྐྲུན་ཐུབ་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ཁབ་ལེན་གི་ར་བ་ཡིན་ན།  ཕན་ཐྩོགས་ཅན་མ་ཡིན་པས་

ཁབ་ཟེར་ན།  འཛམ་གིང་གི་ཁབ་ལེན་ར་བ་ཆྩོས་ཅན།  ཕན་ཐྩོགས་ཅན་མ་ཡིན་

པར་ཐལ།  ཁབ་ལེན་གི་ར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།  

འཛམ་གིང་གི་ཁབ་ལེན་ར་བས་ང་ཚོའི་འཛམ་གིང་དུ་གནྩོད་ཚབས་ཆེ་བའི་འྩོད་

ཟེར་རྣམས་རག་ཏུ་འགྩོག་སྲུང་བྱེད་ཀི་ཡྩོད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ཁབ་ལེན་རྡྩོའི་ནུས་པ་ཡིན་ན།  ཕན་ཐྩོགས་ཅན་ཡིན་པས་

ཁབ་ཟེར་ན།  ཁབ་ལེན་རྡྩོའི་ནུས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྒ་འཛིན་འཁྩོར་ཐག་ལས་སྒ་

བརླག་པ་དེ་ཆྩོས་ཅན།  ཕན་ཐྩོགས་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ།  ཁབ་ལེན་རྡྩོའི་ནུས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།  དེ་གནྩོད་ཚབས་ཅན་ཡིན་པའི་

ཕིར།
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གྩོག་དང་།  བརྡར་གྩོག

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  གྩོག་ཡིན་ན།  དངྩོས་རྫས་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་

པས་ཁབ་ཟེར་ན།  དེ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ།  ཉ་ལེབ་རིང་

ལས་བྱུང་བའི་གྩོག་དེ་ཆྩོས་ཅན།  དངྩོས་རྫས་ལས་བྱུང་བ་

ཡིན་པར་ཐལ།  གྩོག་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  རགས་

མ་གྲུབ་ན།  ཉ་ལེབ་རིང་ལས་བྱུང་བའི་གྩོག་དེ་ཆྩོས་ཅན།  གྩོག་ཡིན་པར་ཐལ།  

གྩོག་གི་ཁད་ཆྩོས་ཚང་བའི་ཕིར།  ར་བར་འདྩོད་ན།  ཉ་ལེབ་རིང་ལས་བྱུང་བའི་

གྩོག་དེ་ཆྩོས་ཅན།  དངྩོས་རྫས་ལས་བྱུང་བའི་གྩོག་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  སྩོག་ཆགས་

ལས་བྱུང་བའི་གྩོག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན།  མ་ཁབ།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན།  གྩོག་བརྒྱུད་ཁིད་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པས་ཁབ་

ཟེར་ན།  ཤིང་དང་འགིག་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  གྩོག་བརྒྱུད་ཁིད་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པར་

ཐལ།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།  ཤིང་དང་འགིག་

སྩོགས་ཀིས་གྩོག་བརྒྱུད་ཁིད་མི་ཐུབ་པའི་ཕིར།

 ཁ་ཅིག་ན་རེ།  གྩོག་ཁུར་ཅན་གི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན།  ཕན་ཚུན་འཐེན་པས་

ཁབ་ཟེར་ན།  གྩོག་ཁུར་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཆྩོས་ཅན།  ཕན་ཚུན་

འཐེན་གི་ཡྩོད་པར་ཐལ།  གྩོག་ཁུར་ཅན་གི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  

འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།  ཕན་ཚུན་འཕུད་ཀི་ཡྩོད་པའི་ཕིར།
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ཁ་ཅིག་ན་རེ།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན།  གྩོག་བརྒྱུད་ཁིད་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པས་

ཁབ་ཟེར་ན།  ལྕགས་དང་ཟངས་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  གྩོག་བརྒྱུད་ཁིད་དངྩོས་པྩོ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ།  དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།  གྩོག་

བརྒྱུད་ཁིད་ཐུབ་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  རགས་གྲུབ་སྟེ།  གྩོག་བརྒྱུད་ཁིད་

ཐུབ་པའི་དངྩོས་པྩོ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཕྲ་ཕུང་དང་།  དབང་རའི་ཕྲ་ཕུང་།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  སྩོག་ལྡན་ཡིན་ན།  ཕྲ་ཕུང་དུ་མས་གྲུབ་

པ་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  མིག་འབས་བཟང་(Euglena)

དང་།  འབུ་ར་ལྷམ།(Paramaecium)  ཨ་མི་བྷ། (Amoeba) 

སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  ཕྲ་ཕུང་དུ་མས་གྲུབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  

སྩོག་ལྡན་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་

དག་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་ལྡན་ཡིན་པར་ཐལ།  སྩོག་ཆགས་ཡིན་པའི་ཕིར།  ར་བར་

འདྩོད་ན།  དེ་དག་ཆྩོས་ཅན།  ཕྲ་ཕུང་དུ་མས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཕྲ་ཕུང་

རྐང་པ་གཅིག་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཡིན་པར་ཐལ།  དེ་དག་

ཕྲ་ཕུང་རྐང་ལྡན་ཡིན་པ་སྩོབ་དེབ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར།
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ཁ་ཅིག་ན་རེ།  སྩོག་ལྡན་ཡིན་ན།  དབང་པྩོ་གཅིག་གམ་དུ་མས་གྲུབ་པ་

ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ།  སྩོབ་དེབ་ལས།  དབང་པྩོ་གཅིག་གམ་དུ་མས་གྲུབ་པའི་

དངྩོས་གཟུགས་ཤིག་ལ་སྩོག་ལྡན་ཟེར་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན།  ཨ་མི་བྷ་ཆྩོས་

ཅན།  དབང་པྩོ་གཅིག་གམ་དུ་མས་གྲུབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  སྩོག་ལྡན་ཡིན་པའི་

ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།  ཕྲ་ཕུང་རྐང་པ་གཅིག་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་ཚང་མར་ཁག་ཁབ་ཏུ་འཇུག་མཁན་ཡིན་ན།  

ཁག་ར་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  སྙིང་གི་ཕུ་མདའ་ཆྩོས་ཅན།  ཁག་ར་ཡིན་པར་

ཐལ།  ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་ཚང་མར་ཁག་ཁབ་ཏུ་འཇུག་མཁན་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་

པ་ཁས།  མ་གྲུབ་ན།  སྙིང་གི་ཕུ་མདའ་ཆྩོས་ཅན།  ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་ཚང་མར་ཁག་

ཁབ་ཏུ་འཇུག་མཁན་ཡིན་པར་ཐལ།  ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་ཚང་མར་ཁག་ཁབ་ཐུབ་པ་

དེ༑  སྙིང་གི་ཕུ་མདའ་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ལུས་ལ་འགུལ་སྐྱྩོད་བྱེད་དུ་འཇུག་མཁན་དེ་ཆྩོས་ཅན། ཤ་

གནད་ཡིན་པར་ཐལ།  དེ་ལྟར་ཡིན་པར་སྩོབ་དེབ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན།  

དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ།  ལུས་ལ་འགུལ་སྐྱྩོད་བྱེད་དུ་འཇུག་མཁན་དེ་ཀླད་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཡིན་པར་ཐལ།  ལུས་ཀི་འགུལ་སྐྱྩོད་ཚང་མ་ཀླད་པའི་

བཀྩོད་འདྩོམས་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་དགྩོས་པའི་ཕིར།



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།
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ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ཁག་གི་བྱེད་ལས་ཡིན་ན།  འཚོ་རླུང་དང་། ཀར་བྩོན་

འཚོ་རླུང་ཟུང་ལྡན་1ཁྩོ་ན་དབྩོར་འདྲེན་བྱེད་པ་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  དེ་མི་

འཐད་པར་ཐལ།  བཅུད་རྫས་དང་སྙིགས་རྩོ་སྩོགས་ཀང་དབྩོར་འདྲེན་བྱེད་ཀི་

ཡྩོད་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཡྩོད་པར་ཐལ།  དེ་ལྟར་ཡྩོད་པ་སྩོབ་དེབ་ལས་

བཤད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ཟས་འཇུ་བའི་རིམ་པ་ཡིན་ན།  གཟུགས་འགྱུར་ཁྩོ་ན་

ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  ཟས་བཅུད་ཤ་གསེང་དུ་འཐིམ་པའི་རིམ་པ་དེ་ཆྩོས་ཅན།  

གཟུགས་འགྱུར་ཁྩོ་ན་ཡིན་པར་ཐལ།  ཟས་འཇུ་བའི་རིམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་

པ་ཁས།  འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།  གཟུགས་འགྱུར་དང་།  རྫས་འགྱུར་གཉིས་ཀ་ཡྩོད་པའི་

ཕིར་ཟེར་ན། (དཔྱད་དགྩོས།)

གནམ་གཤིས།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  གནམ་གཤིས་ཀི་འགྱུར་བ་ཡིན་ན།  ཆུ་

རླངས་འགྱུར་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  གནམ་གཤིས་

གང་བའི་སྐབས་སུ་ཆུའི་རླངས་པ་རྣམས་གང་མྩོར་

1] དྲི་དང་ཁ་དྩོག་བལ་ཞིང༌། རླུང་ལས་ལྕི། མེ་མི་འབར་བ། དངྩོས་པྩོ་མེར་སེག་སྐབས་དང་དབུགས་གཏྩོང་

སྐབས་འབྱུང་བའི་རླུང་གཟུགས་ཤིག མེ་གསྩོད་པའི་ཡྩོ་ཆས་ནང་སྤྩོད་སྩོ་ཆེ།



རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རིག་འཁིད་ཐབས།
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ཆགས།  དེའི་རེས་ཆུ་ཐིགས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་ནས་ཆར་འབབ་པ་དེ་ཆྩོས་ཅན།  ཆུ་

རླངས་འགྱུར་ཡིན་པར་ཐལ།  གནམ་གཤིས་ཀི་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་

ཁས།  འདྩོད་ན།  གནམ་གཤིས་གང་བའི་སྐབས་སུ་ཆུའི་རླངས་པ་རྣམས་གང་མྩོར་

ཆགས།  དེའི་རེས་དེ་ཆུ་ཐིགས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་ནས་ཆར་འབབ་པ་དེ་ཆྩོས་ཅན།  

ཆུ་རླངས་འགྱུར་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  རླངས་པ་ཆུ་འགྱུར་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་ཁབ་ན།  

ཁབ་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ།  ཆུ་རླངས་འགྱུར་དང་།  རླངས་པ་ཆུ་འགྱུར་གཉིས་མི་འདྲ་

བའི་ཕིར་ཏེ།  སྩོབ་དེབ་ལས།  ཆུའི་རླངས་པ་གང་མྩོར་ཆགས་སྐབས་ཆུ་ཐིགས་

ཀི་ངྩོ་བྩོར་འགྱུར་གི་ཡྩོད།  དེ་འདྲའི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་ལ་རླངས་པ་ཆུར་འགྱུར་ཟེར།  

ཞེས་དང་།  ཡང་།  སྩོབ་དེབ་ལས།  དྲྩོད་ཀིས་ཆུའི་རྣམ་པ་རླངས་པར་བསྒྱུར་བའི་

བརྒྱུད་རིམ་དེ་ལ་རླངས་འགྱུར་ཟེར།  ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  རླུང་ཡིན་ན།  སྩོག་ཆགས་གསྩོན་གནས་བྱེད་པ་ལ་ཕན་

ཐྩོགས་ཡྩོད་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  ཀར་བྩོན་འཚོ་རླུང་ཟུང་ལྡན་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་

ཆགས་གསྩོན་གནས་བྱེད་པ་ལ་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་པར་ཐལ།  རླུང་ཡིན་པའི་ཕིར།  

ཁབ་པ་ཁས།  འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།  ཀར་བྩོན་འཚོ་རླུང་ཟུང་ལྡན་དེ།  རི་ཤིང་གསྩོན་

གནས་བྱེད་པ་ལ་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་ཀང་།  སྩོག་ཆགས་གསྩོན་གནས་བྱེད་པར་ཕན་

ཐྩོགས་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕིར།  (བརྒྱུད་ནས་ཕན་ཐྩོགས་མིན་ལ་དཔྱད་དགྩོས།)



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།
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སྩོག་ཆགས་དང་། རི་ཤིང་།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  སྩོག་ཆགས་ཤི་བའི་རྩོ་དང་།  ཁ་ཟས་རུལ་

བ་ཟ་ན།  འབུ་སིན་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  ཧམ་སྤུ་1དང་།  

ཤ་མྩོ་ཆྩོས་ཅན།  འབུ་སིན་ཡིན་པར་ཐལ།  སྩོག་ཆགས་ཤི་

བའི་རྩོ་དང་།  ཁ་ཟས་རུལ་བ་ཟ་བའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  

མ་གྲུབ་ན།  ཧམ་སྤུ་དང་།  ཤ་མྩོ་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་ཆགས་

ཤི་བའི་རྩོ་དང་།  ཁ་ཟས་རུལ་བ་ཟ་བར་ཐལ།  རི་ཤིང་ཡིན་ན།  ཟས་རང་འཚོ་

ཅན་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཡིན་པར་ཐལ།  དེ་དག་གིས་སྩོག་

ཆགས་ཤི་བའི་རྩོ་དང་།  ཁ་ཟས་རུལ་བ་ཟ་བ་སྩོབ་དེབ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ཤ་ཟ་ན།  སྩོག་ཆགས་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  འབུ་ཟན་རི་

ཤིང་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་ཆགས་ཡིན་པར་ཐལ།  ཤ་ཟ་བའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  མ་

གྲུབ་ན།  འབུ་ཟན་རི་ཤིང་ཆྩོས་ཅན།  ཤ་ཟ་བར་ཐལ།  འབུ་སིན་དང་།  ཕེ་མ་ལེབ་

སྩོགས་ཀི་ཤ་ཟ་བའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་ལྟར་ཟ་བ་སྩོབ་དེབ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར།  

ར་བར་འདྩོད་ན།  འབུ་ཟན་རི་ཤིང་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  རི་

ཤིང་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  ས་བྩོན་ཤར་དུ་བྱུང་ན།  འབས་བུ་ཤར་ནས་སྨིན་པས་ཁབ་

1] གཙོ་བྩོ་དྲྩོད་གཤེར་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེ་ལྡན་གཞན་གི་སྟེང་ཆགས་པའི་སྔྩོ་ཧམ་ལང་ཁུ།
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ཟེར་ན།  འྩོ་ན།  ཤར་ཕྩོགས་ཀི་ས་བྩོན་ཁ་ཤས་ཆུ་དང་རླུང་གིས་ལྷྩོ་ཕྩོགས་སུ་སྐྱེལ་

ནས་འབས་བུ་སྨིན་པ་མེད་པར་ཐལ།  ས་བྩོན་ཤར་དུ་བྱུང་ན།  འབས་བུ་ཤར་ནས་

སྨིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།  ས་བྩོན་གི་རིགས་ཁ་

ཤས་ཆུ་དང་རླུང་།  མི་དང་སྩོག་ཆགས་སྩོགས་ཀིས་གང་སར་ཁེར་ནས་འབས་བུ་

སྨིན་གི་ཡྩོད་པ་སྩོབ་དེབ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  སྩོག་ཆགས་ཡིན་ན།  རྩྭ་ཟན་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པས་ཁབ་

ཟེར་ན།  སྟག་དང་།  དྩོམ་ཆྩོས་ཅན།  རྩྭ་ཟན་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པར་ཐལ།  སྩོག་

ཆགས་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།  དེ་དག་ཤ་ཟན་སྩོག་

ཆགས་ཡིན་པ་སྩོབ་དེབ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  སྩོག་ཆགས་ཡིན་ན།  རྩྭ་ཟན་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་

ཟེར་ན།  ར་དང་ལུག  ཤྭ་བ་དང་དྩོམ་ཁ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན།  རྩྭ་ཟན་སྩོག་ཆགས་མ་

ཡིན་པར་ཐལ།  སྩོག་ཆགས་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།  དེ་

དག་རྩྭ་ཟན་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པ་སྩོབ་དེབ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  སྩོག་ཆགས་ཡིན་ན།  སལ་རུས་ཅན་གི་སྩོག་ཆགས་ཡིན་

པས་ཁབ་ཟེར་ན།  སྨུག་འབུ་དང་།  འབུ་དམར་ཆྩོས་ཅན།  སལ་རུས་ཅན་གི་

སྩོག་ཆགས་ཡིན་པར་ཐལ།  སྩོག་ཆགས་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  འདྩོད་

མི་ནུས་ཏེ།  དེ་དག་སལ་རུས་ཅན་གི་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པ་སྩོབ་དེབ་ལས་



གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སྩོབ་ཚན།

167

བཤད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  སལ་རུས་ཡྩོད་ན།  སལ་རུས་ཅན་གི་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པས་

ཁབ་ཟེར་ན།  ཤི་མ་ཐག་པའི་གཡག་གི་ཕུང་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  སལ་རུས་ཅན་གི་སྩོག་

ཆགས་ཡིན་པར་ཐལ།  སལ་རུས་ཡྩོད་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  འདྩོད་ན།  ཤི་

མ་ཐག་པའི་གཡག་གི་ཕུང་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  སལ་རུས་ཅན་གི་སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་

པར་ཐལ།  སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  ཤི་མ་ཐག་པའི་གཡག་གི་

ཕུང་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།  སྩོག་ཆགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།  སྩོག་མེད་པའི་ཕིར།  མ་ཁབ་ན།  

ཁབ་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ།  སྩོག་ཆགས་ཡིན་པ་ལ་སྩོག་ཡྩོད་དགྩོས་པའི་ཕིར།  གྩོང་གི་

མ་ཁབ་མཚམས་ལ་རགས་མ་གྲུབ་ཟེར་ན།  ཤི་མ་ཐག་པའི་གཡག་གི་ཕུང་པྩོ་ཆྩོས་

ཅན།  སྩོག་མེད་པར་ཐལ།  ཤི་ཚར་བའི་ཕུང་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  མཆེ་བ་ཅན་གི་སྩོག་ཆགས་ཡིན་ན།  ཤ་ཟན་སྩོག་ཆགས་

ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན།  རི་དྭགས་ག་བ་ཆྩོས་ཅན།  ཤ་ཟན་སྩོག་ཆགས་ཡིན་

པར་ཐལ།  མཆེ་བ་ཅན་གི་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཁབ་པ་ཁས།  རགས་

མ་གྲུབ་ན།  རི་དྭགས་ག་བ་ཆྩོས་ཅན།  མཆེ་བ་ཅན་གི་སྩོག་ཆགས་ཡིན་པར་

ཐལ།  མཆེ་བ་རྣྩོན་པྩོ་གཉིས་དང་ལྡན་པ་མངྩོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ།  སྩོག་ཆགས་རྣམས་ཀི་ཟས་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བྩོ་དེ་རི་

ཤིང་ཡིན་པར་ཐལ།  སྩོབ་དེབ་ལས།  རི་ཤིང་མེད་ན་རྩྭ་ཟན་སྩོག་ཆགས་འཚོ་མི་
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ཐུབ་ལ།  རྩྭ་ཟན་སྩོག་ཆགས་མེད་ན་ཤ་ཟན་སྩོག་ཆགས་ཡང་འཚོ་མི་ཐུབ་པའི་

ཕིེར།  ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན།  དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ།  སྩོག་ཆགས་རྣམས་

ཀི་ཟས་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བྩོ་ནི་ཆུ་དང་རླུང་ཡིན་པའི་ཕིར།  མ་གྲུབ་ན།  དེ་

ཡིན་པར་ཐལ།  ཆུ་དང་རླུང་མེད་ན།  རི་ཤིང་གནས་མི་ཐུབ་ལ།  རི་ཤིང་མེད་ན།  

ཤ་ཟན་སྩོག་ཆགས་ཀང་འཚོ་མི་ཐུབ་པའི་ཕིར།
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གཤམ་གི་བརྩོད་གཞི་ཁག་གི་ཁད་པར་ལ་རྩོད།

༡། ང་ཚོའི་ཉེ་འཁྩོར་གི་དངྩོས་པྩོ་དང་།  དངྩོས་པྩོ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར།

༢། གདྩོས་ཚད་ཆེན་པྩོ་ཅན་དང་།  ང་ཚོའི་ཉེ་འཁྩོར་གི་དངྩོས་པྩོ་གཉིས་

ཀི་ཁད་པར།

༣། ཁབ་ལེན་གི་ནུས་པ་ཅན་དང་།  རྡྩོ་ཁབ་ལེན་གཉིས་ཀི་ཁད་པར།

༤། ལྕགས་རིགས་དང་།  ཁབ་ལེན་གི་ནུས་པ་ཅན་གཉིས་ཀི་ཁད་པར།

༥། གྩོག་དང་།  བརྡར་གྩོག་གཉིས་ཀི་ཁད་པར།

༦། ཕྲ་ཕུང་དང་།  དབང་རའི་ཕྲ་ཕུང་གཉིས་ཀི་ཁད་པར།

༧། ང་ཚོའི་གཟུགས་པྩོའི་ཆ་ཤས་དང་།  སྩོག་ལྡན་ཕྲ་ཕུང་གཉིས་ཀི་ཁད་

པར།

༨། རི་དྭགས་དང་། མཆེ་བ་ཅན་གཉིས་ཀི་ཁད་པར།

༩། རྡྩོ་ཁབ་ལེན་དང་། ལྕགས་གཉིས་ཀི་ཁད་པར།

༡༠། དངྩོས་རྫས་དང་། སྩོག་ལྡན་གཉིས་ཀི་ཁད་པར།

༡༡། དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་གི་འགུལ་སྐྱྩོད་དང་། སྩོར་ཐིག་འགུལ་སྐྱྩོད་གཉིས་

ཀི་ཁད་པར།
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༡༢། གཞུང་ར་ཅན་གི་ར་བ་དང་། སྐུད་པ་ཅན་གི་ར་བ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར།

༡༣། ར་རྫས་དང་། རྡྩོ་རེ་ཕ་ལམ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར།

༡༤། མེ་དང་། མེ་ལྕེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར།

༡༥། གཟུགས་འགྱུར་དང་། རྫས་འགྱུར་གཉིས་ཀི་ཁད་པར།

༡༦། འགྱུར་བ་དང་། གཟུགས་འགྱུར་གཉིས་ཀི་ཁད་པར།

༡༧། རྩོལ་བ་དང་། འགུལ་སྐྱྩོད་གཉིས་ཀི་ཁད་པར།

༡༨། བཅུད་སྨན་དང་། ཟས་བཅུད་གཉིས་ཀི་ཁད་པར།

༡༩། འཚར་ལྩོངས་ཀི་ཟས་དང་། ནུས་པ་སྤྩོད་པའི་ཟས་གཉིས་ཀི་ཁད་པར།

༢༠། ཟས་དང་། ཆུ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར།

༢༡། ཟས་དང་། རླུང་གཉིས་ཀི་ཁད་པར།

༢༢། མེ་ཏྩོག་དང་། རི་ཤིང་གཉིས་ཀི་ཁད་པར།

༢༣། བཏུང་རུང་ཆུ་དང་། རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར།

༢༤། ཕྲ་ཕུང་དང་། སྩོག་ཆགས་གཉིས་ཀི་ཁད་པར།

༢༥། དཀར་པྩོ་དང་། ཁ་དྩོག་གཉིས་ཀི་ཁད་པར།


