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IV 

སྔོན་བརྗོད། 
 

༈ སྨན་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་བདེའི་སྐྱོང་བ་ ༧ མངའ་བདག་ཆོས་རྒྱལ་རིན་པྫོ་ཆེའི་དགོངས་
བཞེད་བླ་ན་མེད་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་རྩ་བ་ཤེས་རིག་ལས་
གཞན་དུ་མེད་སྟབས་ རང་རེ་རྒྱལ་ཁབ་འདིར་ ད་ཚུན་ཤེས་ཡྫོན་སྫོབ་སྤེལ་བྫོད་ཀྱི་ཆོས་སྐད་ཐྫོག་
སྫོབ་སྟྫོན་བྱས་པ་ཡིན་ཀྱང་རང་རྒྱལ་གྱི་མཐའ་མཚམས་ནེ་པཱ་ལི་དང་། ཤར་ཕྫོགས་ཀྱི་ 
མི་སེར་རྣམས་སྐད་རིགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚྫོགས་ཤིག་ཡྫོད་པ་ལས་ཕན་ཚུན་གོ་བརྡ་འཕྫོད་དཀའ་བ་
དང་། གང་ཅིར་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་མ་ཟད་རྒྱལ་ཡྫོངས་ལ་གཞུང་སྐད་རྫོང་ཁ་གཅིག་པྫོའི་ཐྫོག་ནས་
ཆོས་སྲིད་དར་རྒྱས་ཁྱབ་སྤལ་ཡྫོངས་བའི་རྩ་བར་དགོངས་ཏེ། ད་ནས་བཟུང་སྟེ་རྒྱལ་ཡྫོངས་སྫོབ་གྲྭ་
ཁག་ལ་སྫོབ་དེབ་རྣམས་རྫོང་ཁར་བསྒྱུར་བ་དང་སྫོབ་སྟྫོན་བྱ་དགོས་པའི་བཀའ་གསེར་རི་ལྟར་ལྕི་བ་
བཞིན་ དང་པྫོ་ རྫོང་ཁ་འབྲི་བརྗོད་བདེ་བའི་ཕྱིར་ རྫོང་ཁའི་འབྲེལ་བཤད་དེབ་གསར་འདི་ཡང་
ཤེས་རིག་རྩྫོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས། ལྕགས་ཕག་ཟླ་ཚེས་ལ། །དབྱིན་ལྫོ་ ༡༩༧༡ །  
  



 

V 

འབྲུག་གཞུང་རྫོང་ཁའི་སྫོབ་དེབ་གསར་བསྒྲིགས་ཀྱི་དཀར་ཆག། 
 
ཨང་ ལུའུ་ཚན་ ཤྫོག་གྲངས། 
 སྔོན་བརྗོད། IV 
༡ ཕྫོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དང་རྫོང་ཁའི་དེབ་གསར་བསྒྲིགས་ཀྱི་གླེང་བརྗོད། ༡ 
༢ ཕྱི་ནང་གི་འདས་ལྫོའི་ངེས་པ་དང་བརྩམས་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན། ༤ 
༣ སྔོན་གྱི་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་རྫོང་གཞིས་ངོས་བཟུང་དང་སྐད་ཆ་ལ་ཆ་འཇོག་དགོས་

པ། 
༥ 

༤ རྫོང་ཁའི་མཚན་གཞི་དབྱངས་གསལ་གྱི་སྒྲ་གདངས་ལས་མ་འདས་པ། ༦ 
༥ བརྡ་དང་ཐ་སྙད་བྱིངས་རྣམས་བཅོས་མིན་གཤིས་ཀྱིས་བྫོད་སྐད་དང་མཚུངས་པ། ༧ 
༦ རྫོང་ཁའི་མཚན་ཉིད་རང་གི་ཡུལ་ལྗོངས་སུ་བརྡ་སྫོད་པའི་ཐ་སྙད་ལྡན་ཚུལ། ༨ 
༧ འཕལ་སྐད་དང་བསྟུན་ཏེ་བརྡ་གསར་པ་བཟྫོ་སྫོལ་སྔོན་ནས་ཡྫོད་པ། ༩ 
༨ ཕལ་སྐད་ལ་ཡང་ཆོས་སྐད་ཡྫོད་ཚུལ་སྟྫོན་པ། ༡༠ 
༩ དྫོན་ལ་བརྟན་པའི་ཆ་ནས་ཆོས་སྐད་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ། ༡༡ 
༡༠ དྫོན་གཅིག་ལ་བརྡ་མང་པྫོ་འཇུག་པའི་དཔེ་ཡིས་བརྡ་དྫོན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བཟུང་

པའི་མངོན་ཞིན་བསལ་བ། 
༡༢ 

༡༡ ཆོས་སྐད་སྡེབ་བཅོས་ཏེ་རྫོང་ཁའི་བརྡ་ཡིག་གཏན་ལ་དབབ་པ། ༡༣ 
༡༢ རྫོང་ཁའི་ངག་གཤིས་ཡི་གེའི་སྐྱེ་གནས་དང་མཐུན་པར་སྫོར་ཀློག་རྒྱབ་ཚུལ། ༡༥ 
༡༣ ཡིག་གཟུགས་གཅིག་ལ་བརྗོད་ལཱིགས་སྫོ་སྫོ་ཡྫོད་པར་སྟྫོན་པ། ༡༧ 
༡༤ ཆོས་སྐད་དང་བརྡ་དྫོན་འགལ་ཡང་རྫོང་ཁར་འགལ་མེད་དཔེ་ཡིས་གསལ་བ། ༡༨ 
༡༥ ཡི་གེའི་སྒྲ་རྩྫོལ་མཐུན་པ་ལས་རྫོང་ཁའི་བརྗོད་ངག་སྒྲུབ་ཚུལ། ༢༠ 
༡༦ མིང་གཞི་༼ད་༽དང་༼ཡ་༽རྫོང་ཁས་༼ན་༽དང་༼ཨ་༽ར་བརྗོད་པའི་སྫོར་བ་

བསྟན་པ། 
༢༡ 

༡༧ དམིགས་བསལ་རྫོང་ཁའི་སར་བསྡུའམ་རྫོགས་ཚིག་གི་ངོས་འཛིན། ༢༣ 



 

VI 

༡༨ དམིགས་བསལ་སར་བསྡུ་དངོས་ཞུགས་དང་མ་ཞུགས་ཀྱི་༼ཡི་༽མཆིས་ཏ་སྫོ་ཐྫོག་
ཅན་གྱི་སྫོར་བ་བཤད་པ། 

༢༤ 

༡༩ དམིགས་བསལ་སར་བསྡུ་དངོས་ཞུགས་དང་མ་ཞུགས་ཀྱི་༼ནུག་༽མཆིས་ཏ་སྫོ་
ཐྫོག་ཅན་གྱི་སྫོར་བ་བཤད་པ། 

༢༦ 

༢༠ རྫོགས་ཚིག་དང་ཉེ་བའི་༼ཡི་༽ ༼ནུ་༽ མཆིས་ཏ་སྫོ་དང་མ་འབྲེལ་བ་དང་འཇུག་
པ་གཞན་བཅས་བཤད་པ། 

༢༧ 

༢༡ དམིགས་བསལ་ཨིན་དང་འབྲེལ་བའི་ ༼པས་༽ དང་ ༼མས་༽ ཀྱི་སྫོར་བ་
བཤད་པ། 

༢༨ 

༢༢ དམིགས་བསལ་ ༼བཅིས་༽ དང་ ༼མཆིས་༽ གཉིས་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་
པ། 

༣༠ 

༢༣ དྲི་བ་དང་ལན་མཐའ་ཅན་མཐའ་མེད་ཀྱི་ངོས་འཛིན་སྫོར་བ། ༣༡ 
༢༤ རྫོང་ཁར་ལ་དྫོན་ ༼ལཱི་༽ འཇུག་པ་སུམ་ཅུ་པ་དང་འགལ་བ་མེད་ཚུལ། ༣༢ 
༢༥ ལ་དྫོན་༼ར་༽ཁ་དང་འབྲེལ་མར་འཇུག་ཚུལ་དང་༼གུ་༽ སྫོགས་གཞན་གྱི་

འཇུག་པ། 
༣༣ 

༢༦ རྫོང་ཁར་འབྲེལ་སྒྲ་གཞན་དང་ལྷག་པར་ཀིའམ་༼གི་༽ ཉིད་གཙྫོ་བྫོར་འཇུག་ཚུལ། ༣༤ 
༢༧ ཀིའམ་གི་ཉིད་གཙྫོ་བྫོར་འཇུག་པ་ཆོས་སྐད་དང་མི་མཐུན་པར་སྒྲུབ་པ། ༣༥ 
༢༨ རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་སྒྲའི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ། ༣༦ 
༢༩ ལྷག་བཅས་ཀྱི་སྒྲའི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ། ༣༧ 
༣༠ འབྱེད་སྡུད་དང་འབྱུང་ཁུངས་བྫོད་པའི་སྒྲ་བཅས་བཤད་པ། ༣༨ 
༣༡ ཆོས་སྐད་ལས་ཀྱང་རྫོང་ཁར་ཡྫོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཐ་སྙད་འགའ་ཞིག་བརྗོད་པ། ༤༠ 
༣༢ གནད་དྫོན་ཆེད་བརྗོད་འབྲེལ་ཇི་ལྟར་བརྩམས་ཚུལ་དང་དེའི་དགོས་པ་འབྲས་བུར་

སྨིན་པ་བཅས་སྫོ།། 
༤༡ 

 



ཤོག་གྲངས་ 1 པ། 

༡༽ ཕྫོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དང་རྫོང་ཁའི་དེབ་ཀྱི་གླེང་བརྗོད། 
 
༑ འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་བྱང་ཕྫོགས་སའི་ཆ་རི་ཀླུང་ཐམས་ཅད་ཤིང་སྣ་ཚྫོགས་པའི་ནགས་ཚལ་
གྱིས་གཏམས་པས་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ལྗོངས་སམ་སྨན་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་གྲཉ་པ་འདི་ཉིད། 
གནའ་སྔ་མའི་དུས་མྫོན་ཡུལ་དུ་གྲགས་སྫོ། །བྫོད་ནི་པྲེ་ཏ་པུ་རིའི་ཡུལ་ས་གནས་མཚྫོའི་རྣམ་པ་ལ་
སྟྫོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྫོ་བརྒྱ་འདས་པ་ནས་རིམ་པས་ཡུལ་ལྗོངས་ཆགས་པའི་རྗེས་སུ་
རིགས་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབྫོན་གྱི་སྐབས་ནས་ཆོས་ཚིགས་ཀྱི་ཡུལ་དབུས་སུ་གྱུར། 
དེ་ནས་ཕྫོགས་ཀྱི་དབྱེ་བས་འདིར་མྫོན་གྱི་སྟེང་དུ་ལྷྫོ་བསྣན་སྟེ་ལྷྫོ་མྫོན་ཞེས་པར་གྲགས། རྒྱ་བྫོད་
གཉིས་ཀའི་མངའ་འྫོག་མིན་པས་སྔར་ནས་རང་དབང་རང་བཙན་ཞིག་ཡིན། དེ་ནས་རིམ་པས་ངོ་བྫོ་
སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་སེམས་ཅན་གྱི་དྫོན་མཛད་མཁན་རྣམ་པ་བྫོད་ཀྱི་བླ་མ་བཟང་པྫོ་མང་པྫོ་བྱྫོན་
ཏེ་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་འདུག། ཁྱད་པར་བླ་མ་ལྷ་པའི་མཐུ་ནུས་གང་གིས་ཀྱང་མ་ཐུབ་པས་ཕ་ཇོ་
འབྲུག་སྒོམ་གྱི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པས་དབང་བའི་ཐྫོ་བརྩིགས་ཏེ་དེ་ནས་ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་
པར་བསྒྱུར། དེ་རྗེས་ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་དང་གདུང་གི་ཆེ་བ་གཉིས་ལྡན་བླ་མ་ངག་
དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་གིས་ལཱིང་བསྟན་ཏེ་བྱྫོན། ལྗོངས་འདིའི་ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་ས་གནས་
བཅས་དབང་དུ་འདུས་ཏེ་ཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་སྐབས་སྡེ་སྲིད་གཙང་པ་དང་དགའ་ལྡན་ཕྫོ་བྲང་
པས་དཔུང་དམག་ཐེངས་ལྔ་དྲུག་ཙམ་གཡྫོས་ཀྱང་ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་གི་ནུས་མཐུས་བཟླྫོག་སྟེ་ཕྱིའི་ཕྫོགས་
ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཞིང་། ནང་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱིས་བྲག་བསྙིལ་བ་སྫོགས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་བླ་མ་
དཔལ་ལྡན་གྱི་དམག་སྫོགས་མི་དང་མི་མིན་གྱི་དགྲའི་ཕྫོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་
ན་དེ་ནས་༼དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཕྫོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་༽ ཞེས་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་ཆབ་
སྲིད་དབུ་བརྙེས་ཏེ་ཆོས་སྲིད་ལཱིགས་གཉིས་ཀྱི་འཁོར་ལྫོས་སྒྱུར་བ་གནམ་བསྐོས་ལྷའི་དབང་ཕྱུག་གི་
རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གྱུར། གདན་ས་ཆེན་པྫོ་སྤུངས་ཐང་རྫོང་། དབྱར་གྱི་བཞུགས་གནས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་
རྫོང་། གཞན་ཡང་དབང་འདུས་རྫོང་། གསང་ཟབ་རྫོང་། རིན་སྤུངས་རྫོང་། ཧས་རྫོང་། དར་
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དཀར་རྫོང་། མགར་སའི་རྫོང་། ཀྲོང་གསར་རྫོང་། བྱ་དཀར་རྫོང་། གཞལ་སྒང་རྫོང་། ལྷུན་ཙེའི་
རྫོང་། བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་། གཞྫོང་སྒར་རྫོང་སྫོགས་རྫོང་གཞིས་ཀྱང་མང་དུ་ཆགས་པ་ལས། རེ་
ཞིག་ནས་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་སྤུངས་རྫོང་དང་ཐིམ་རྫོང་སྫོགས་སུ་དམག་འཁྲུགས་རྒྱུན་མ་ཆད་ཅིང་སྡེ་
སྲིད་དཔྫོན་ཁག་རྣམས་ཕྫོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ཐུབ་པར་ཁྲི་རབས་མང་པྫོ་སྫོང་བའི་མཐར། 
ལྷྫོ་ལྗོངས་ཀྱི་སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱིའི་བསྫོད་ནམས་ལས། ཤར་ཕྫོགས་སུ་ཡྫོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གི་
གདན་ས་ཀྲོང་སར་རྫོང་གི་དཔྫོན་སྫོབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་པ་དེ་ལ་དཔལ་ལས་ཀྱི་མགོན་
པྫོས་སྫོང་གྲོགས་མཛད་དེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་དགྲའི་ཕྫོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་
པར་རྒྱལ་ནས་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་མངའ་ཐང་བདག་གིར་བཞེས་ཏེ་སྨན་ལྗོངས་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་བདེ་བར་
བཀོད། སར་རིགས་སས་ཆོས་རྩེའི་དཔྫོན་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གིས་བསྟན་དགྲའི་ལྷག་མ་རྣམས་
བཏུལ་ཏེ་བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་པྫོ་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་ཆབ་སྲིད་དབུ་བརྙེས། རྫོང་ཁ་ཞེས་པ་ཡང་
མི་རྗེ་དེ་ཡབ་སས་གསུང་སྒྲོས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་ཆ་འཇོག་དགོས་ཤིང་དེ་དག་ཤྫོས་ཀྲོང་སར་རྫོང་ལ་ཡྫོད་
པར་ཆ་བཞག་དགོས་ཏེ། མང་སྡེ་ བུམ་ཐང་ འཁན་ ཀུར་སྟྫོད་སྫོགས་ཆ་འྫོག་དེ་རྣམས་རྫོང་ཁ་
དང་གཏན་ནས་མི་འདྲ་བའི་སྐད་ཡིན་པས་རྫོང་ཁ་མས་དྫོན་མེད་ཅིང་། རྫོང་ཁག་གཞན་དུ་ ཤར་ 
ཝང་ ཧས་ སྤ་གྲོ་སྫོགས་རྫོང་ཁ་དང་ཆ་འདྲ་བའི་སྐད་ཀྱི་ལྷད་ཞུགས་ཏེ་རྫོང་ཁ་སྒྲོས་དག་པར་རྒྱབ་
མི་དཀོན་ཞིང་། དེང་སང་རྒྱལ་ས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་དུ་ལྷད་མེད་པའི་རྫོང་ཁ་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་
པྫོ་ ༧ གོང་ས་མངའ་བདག་རིན་པྫོ་ཆེས་ཇི་ལྟར་གསུངས་ཀྱི་ཡྫོད་པའི་གསུང་གི་སྒྲོས་དེ་ཉིད་
གཞིར་བཞག་ལ། དཔེར་ན། ༼ཨམ་པེ་༽ ༼མི་འདུག་༽ཟེར་བ་རྫོང་ཁ་དག་པ་ཡིན།༼ཨིམེ་༽ 
༼མི་ནཱུག་༽ཟེར་བ་མ་དག་པ་ཡིན་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་༼ཨིམེ་༽ ༼མི་ནཱུག་༽ཟེར་བ་དག་པ་ཡིན། 
༼ཨིམ་པེ་༽ ༼མི་འདུག་༽ཟེར་བ་མ་དག་པ་ཡིན་ལྟ་བུ། མཐའ་གཅིག་ཏུ་བཟུང་ནས་སྒྲ་གོ་དྫོག་
པ་མ་ཡིན་པར། ཆོས་སྐད་དུ་དཔེར་ན། ༼ཆུ་ཆེན་པྫོ་༽ ༼ཆུ་ཆེན་མྫོ་༽ལྟ་བུ་དང་།༼མལ་སྟན་༽ 
༼མལ་གདན་༽ལྟ་བུ། མིང་འཐའ་དང་ཚིག་གྲོགས་ཇི་ལྟར་བརྗོད་ཀྱང་འགལ་བ་མེད་པ་བཞིན་སྒྲ་
དེ་རྣམས་གང་བརྗོད་ཀྱང་རྫོང་ཁ་ཡིན་པ་ལ་ཁྱད་མེད་པ་སྫོཉ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བཟུང་བ་མ་ཡིན་པ་སྒྲ་
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གོ་ཡངས་པར་བྱས་ཏེ་ཤར་ནུབ་ཀྱི་མངའ་འབངས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྡ་དག་ལམ་ལཱིགས་གཅིག་
ནས་བྲི་བརྗོད་བྱ་དགོས་པའི་ཕྱི་མྫོའི་དེབ་གསར་བསྒྲིཉ་ཀྱི་གླེང་བརྗོད་དུ་ལྕགས་ཕག་ཟླ་ཚེས་ལ་གོང་
འཕེལ་ཤེས་རིག་རྩྫོམ་སྒྲིཉ་ཁང་ནས་སྤེལ་བ་དགེ། །། 
ཕྱི་ལྫོ་ ༡༥-༨-༡༩༧༡ ། 
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༢༽ ཕྱི་ནང་གི་འདས་ལྫོའི་ངེས་པ་དང་བརྩམ་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན། 
 
༑ དེ་ཡང་འདི་ལྟར་སྔོན་གྱི་དུས་ནས་ད་ལྟ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་ལྕགས་མྫོ་ཕག་ལྫོའི་བར་རམ་བདག་
ཅག་གི་སྟྫོན་པའི་འདས་ལྫོ་ཉིས་སྟྫོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་༼༢༨༥༢༽་དང་དབྱིན་ལྫོ་
༼༡༩༧༡༽་གི་བར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདིར་ཕན་ཚུན་ཡི་གེའི་ལམ་ནས་བརྗོད་ཚུལ་ཆོས་སྐད་ཀྱི་སྒོ་
ནས་བརྗོད་པའི་སྫོལ་བཟུང་བ་ཡིན་ལ། འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཐམས་ཅད་ད་རང་རང་གི་འཕལ་སྐད་
ཀྱི་བརྗོད་ཚུལ་དེ་ཉིད་ཡིག་ལམ་དུ་བྲིས་ཏེ་བརྡ་སྫོད་པ་ཡིན་པ་ལས། ཁ་ནས་ལབ་ཚུལ་ཕལ་སྐད་
དང་ཡིག་ལམ་ནས་བརྗོད་ཚུལ་ཆོས་སྐད་ཟེར་བ་གཉིས་མེད་པ་དེ་ལ་བརྟན་ནས། ད་ནས་འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་འདིར་ཡང་ཕན་ཚུན་ཡིག་བསྐུར་སྫོགས་ཀྱི་སྐབས་རྣམས་སུ་ཁ་ནས་གང་ལབ་ཚུལ་དེ་རང་
ཡི་གེའི་ལམ་དུ་བྲི་དགོས་པའི་སྫོལ་གསར་པ་བཟུང་དགོས་པར་མངའ་བདག་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པས་
བཀའ་སྩལ་བ་ལགས་སྫོ། །། 
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༣༽ སྔོན་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་རྫོང་གཞིས་ངོས་བཟུང་དང་སྐད་ལ་ཆ་འཇོག་དགོས་
པ། 
 
༑ དེ་ཡང་འབྲུག་ཡུལ་འདི་སྔོན་གྱི་དུས་མངའ་རིས་སྫོ་སྫོའི་མི་རྣམས་བླྫོ་སྟྫོབས་དམན་ཞིང་བཟྫོ་
རིག་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཤེས་ཡྫོན་ཆུང་བ་ལ། ཡུལ་ལྗོངས་ཐམས་ཅད་སྤྱིར་ཤིང་སྣ་མང་པའི་ནཉ་ཚལ་
འཐུག་པྫོར་གཅན་གཟན་དང་གདུག་སྦྲུལ་སྫོགས་ཀྱིས་ལཱིང་ཕྫོགས་ཕན་ཚུན་བགྲོད་དཀའ་བ་དང་། 
ལྷག་པར་རི་མཐྫོན་པྫོ་དང་། ཆུ་ཆེན་པྫོ་དང་། བྲག་གཡང་གཟར་པྫོས་བཅད་དེ་ལམ་མ་ཐར་པར་ལྫོ་
བརྒྱ་སྟྫོང་མང་པྫོའི་བར་ལཱིང་ཕྫོགས་སྫོ་སྫོར་གནས་པའི་རྐྱེན་ལས་ལཱིང་ཕྫོགས་རེ་རེར་སྐད་རེ་དར་
བས་སྐད་འདྲ་མིན་མང་དུ་ཡྫོད་པ་ལས། ཕལ་ཆེར་ཆོས་སྐད་དང་མཐུན་པ་གདན་ས་ཆེན་པྫོ་སྤུངས་
ཐང་རྫོང་དང་། རྒྱལ་ས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་དུ་དར་བའི་སྐད་རྫོང་ཁ་ཟེར་བ་འདི་ཡིན་ལ། སྐད་འདི་
ནི་འཕགས་ཡུལ་དུ་ལུགས་སར་གྱི་སྐད་དང་། བྫོད་དུ་དབུས་གཙང་གི་སྐད་ལ་སྔོན་གྱི་ལྫོ་པཎ་
རྣམས་ཀྱིས་བསྔགས་པ་ལྟར་འབྲུག་ནང་འཁོད་ཀྱི་སྐད་རིགས་ལས་བཟང་ཤྫོས་ལུགས་ཤྫོས་སུ་རང་
ཕྫོགས་པ་ཀུན་གྱིས་བཞག་དགོས་ཏེ། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་༧ ཆོས་ཀྱི་
རྒྱལ་པྫོ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་རྒྱི་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙེས་
པའི་གདན་ས་ཡིན་པ་དང་། ཕྱི་ལྟར་སྡེ་བཞིའི་དཔལ་གྱིས་ཕྱུག་ཅིང་ཆོས་སྲིད་ལཱིགས་གཉིས་ཀྱི་
འཁོར་ལྫོས་བསྒྱུར་བའི་རྫོང་ཆེན་ཡིན་པ་དང་། ནང་ལྟར་རང་བྱུང་ཁ་སར་པ་ཎི་སྫོཉ་གདུང་རྟེན་ཁྱད་
འཕགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་འགང་ཆེན་བཞུགས་ས་དང་། གསང་བ་དཔལ་འཁོར་ལྫོ་སྫོམ་
པའི་ཕྫོ་བྲང་དངོས་ཡིན་པའི་རྫོང་ཆེན་ལྟེ་བ་འདིར་དར་བའི་སྐད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྫོ། ། 
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༤༽ རྫོང་ཁའི་མཚན་གཞི་དབྱངས་གསལ་གྱི་སྒྲ་གདངས་ལས་མ་འདས་པས། 
 
༑ དེ་ཡང་ཡུལ་ལྗོངས་འདི་སྔོན་ཐྫོག་དང་པྫོའི་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར་རྒྱ་བྫོད་གང་གི་མངའ་འྫོག་མིན་
ཞིང་། འྫོན་ཀྱང་ས་གནས་རྒྱ་གར་དང་བྫོད་ཀྱི་བར་ཡིན་སྟབས་རྒྱ་བྫོད་ཤིན་ཏུ་ཐག་ཉེ་བའི་ཤན་
ཞུགས་པ་ལས་སྐད་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་རྒྱ་བྫོད་ཀྱི་སྒྲའི་བྱིངས་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨོ་སྫོགས་དབྱངས་དང་། ཀ་ཁ་
ག་ང་སྫོགས་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུའི་སྒྲ་གདངས་ལས་གྲུབ་པ་ལ། གནའ་སྔ་མའི་དུས་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་
པདྨ་སམ་བྷ་ཝ་བྱྫོན་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་འགྲོ་དྫོན་མཛད་པ་དང་། བར་གྱི་དུས་ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་
གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་ལཱིང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པྫོའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པྫོ་བྱྫོན་ཏེ་
ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འགྲོ་དྫོན་རྒྱ་ཆེན་པྫོ་མཛད་དེ་ལྷྫོ་ལྗོངས་འདིའི་གདུལ་བྱ་འདུལ་བ་དང་། 
གཞན་ཡང་རྒྱལ་བ་ལྷ་ནང་པ་སྫོགས་འབྲི་གུང་པ། འབའ་ར་བ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་སྫོགས་
སྟྫོད་འབྲུག། ཕྲིན་ལས་རབ་ཡངས་སྫོགས་ས་སྐྱ་པ། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་སྫོགས་
རྙིང་མ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། ལྷག་པར་དེའི་རྗེས་སུ་ཆོས་རྗེ་༧ 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདན་རབས་ཀྱི་གདུང་དང་ཆོས་ཀྱི་ཆེ་བ་གཉིས་ལྡན་སྤྱན་རས་གཟིགས་
དངོས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྫོ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གུ་རུ་དང་དཔལ་མགོན་ཆེན་པྫོས་ལཱིང་
བསྟན་ཏེ་བྱྫོན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པས་རྒྱུ་མཚན་
དེས་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་དབང་ལས། ལྗོངས་འདིའི་འདུལ་བྱ་མིའི་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྐད་དང་། བརྡ་དང་
ཐ་སྙད་ཀྱི་རྣམས་པ་ཐམས་ཅད་བྫོད་ཀྱི་དབྱངས་གསལ་གྱི་སྒྲའི་བྱིངས་དེ་ལས་གྲུབ་པས་གཞི་ཆོས་
སྐད་དང་མཐུན་ཞིང་བྱིངས་དེ་ལས་མ་འདས་སྫོ། ། 
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༥༽ བརྡ་དང་ཐ་སྙད་བྱིངས་རྣམས་བཅོས་མིན་གཤིས་ཀྱིས་བྫོད་སྐད་དང་མཚུངས་
པ། 
 
༑ སྐད་འདི་ཕལ་ཆེར་བྫོད་སྐད་དང་འདྲ་ཡང་སྔོན་གྱི་དུས་ནས་ལཱིང་པ་རང་དུ་དར་བའི་སྐད་རྙིང་ཡིན་
པ་མ་གཏྫོགས་བྫོད་སྐད་གཡར་ཏེ་གསར་དུ་བཙུགས་པ་མིན་ལ། འདི་ལྟར་ཡུལ་ལྗོངས་འདིའི་མི་
རིགས་སུ་སྐྱེས་པའི་བྱིས་པ་ཆུང་ངུ་བྫོད་མི་དང་འབྲེལ་འདྲིས་གཏན་ནས་མེད་ཀྱང་རང་གི་ཆོས་ཉིད་
ཀྱིས་ཁའི་སྨྲ་སྒོ་བྱེ་དུས་ནས། ཨ་པ་ ཨ་མ་ ཨ་ཞང་ ཨ་ཁུ་ ཨ་ཎི་སྫོགས་ནང་མི་ཉེ་འབྲིལ་དང་། 
ཆུ་ ཆང་ ཇ་ ཐུག་པ་ ཤ་ མར་སྫོཉ་བཟའ་བཏུང་གི་རིགས། ཁྱིམ་ སྒོ་ ཀ་བ་ གདུང་ ཐབ་ 
མེ་ ས་ རྡྫོ་ ཤིང་ ཕྫོར་པ་ ར་མ་ ཁབ་ སྐུད་པ་ ལྷམ་ སྟན་ མལ་ཆ་ལ་སྫོགས་གནས་ཁང་
ཉེར་སྤྱད་ཀྱི་རིགས། རྟ་ ནྫོར་ ཁྱི་ར་ ལཱིག་སྫོགས་སྒོ་ནྫོར་གྱི་རིགས། ཀ་ཤ་ སྣ་བ་ ཤ་བ་ 
འབྲྫོང་ རི་གླང་ སྫོགས་རི་དགས་ཀྱི་རིགས། སྟག་ གཟིག་ དྫོམ་ འཕར་བ་ སྤྱང་ཀི་སྫོགས་
གཅན་གཟན་གྱི་རིགས། གདུང་ ཤིང་ ཤུག་པ་ སྟག་པ་ སུ་ལཱི་ བ་ལཱི་སྫོགས་བསངས་ཀྱི་རིཉ། 
ལྷ་ ཀླུ་ བཙན་ བདུད་ འདྲེ་ ས་བདག་ སྫོགས་ཕན་གནྫོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་འདྲེའི་
རིགས། བླ་མ་ སྫོབ་དཔྫོན་ དགེ་བཤེས་ དགེ་སྫོང་ དགེ་བསྙེན་ ཨ་ཎེ་སྫོགས་ཆོས་སྟྫོན་
སྐྱབས་གནས་རེ་ལྟྫོས་ཀྱི་རིགས། རྡྫོ་རྗེ་ དྲིལ་བུ་ རྫོལ་མྫོ་ སིལ་སྙན་ དུང་ རྒྱ་གླིང་ ཏིང་ 
ཀོང་བུ་ དུང་དཀར་ མཎྜལ་སྫོཉ་མཆོད་པའི་ཉེར་སྤྱད་ཀྱི་རིགས། མཆོད་རྟེན་ ལྷ་ཁང་ སྐུ་ 
དཔེ་ཆ་ ཐང་ཀ་ དཀྱིལ་འཁོར་སྫོགས་མཆོད་པའི་རྟེན་གྱི་རིགས་ལ་སྫོགས་པའི་བརྡ་དང་ཐ་སྙད་
རིགས་མང་པྫོ་ཞིག་བྫོད་མི་སྫོབ་སྟྫོན་པ་ཡེ་ནས་མེད་བཞིན་སྐད་བྱིངས་རྣམས་ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་བྫོད་
སྐད་དང་གཅིག་པར་སྨྲ་བར་འགྱུར་པ་རྣམས་ནི་ལཱིང་པ་རང་གི་ངག་གཤིས་སྔོན་གྱི་མི་རབས་ཀྱི་རྗེས་
སུ་ཕྱེ་རབས་ཀྱིས་ཟླྫོས་པ་ལས་ད་གཟྫོད་གསར་འཐྫོན་གྱིས་བརྗོད་པ་མིན་པས་འབྲུག་པ་རང་སྐད་
གཙང་མ་ཡིན་ནྫོ། ། 
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༦༽ རྫོང་ཁའི་མཚན་ཉིད་རང་གི་ཡུལ་ལྗོངས་སུ་བརྡ་སྫོད་པའི་ཐ་སྙད་ལྡན་ཚུལ།  
 
༑ ཕལ་ཆེར་ཆོས་སྐད་བྫོད་སྐད་གང་དང་མི་འདྲ་ཡང་ལཱིང་པ་རང་དུ་བརྡ་སྫོད་པ་ལ་ཤེས་བརྗོད་
འཇུག་གསུམ་ལྡན་པའི་ཐ་སྙད་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། འབྲུག་པ་མི་གཅིག་གིས་༼ཨ་སྟྫོའི་མེ་ཏྫོག་༽ 
ཞེས་པའི་བརྡ་ ༼ངག་གིས་བརྗོད་༽ པའི་ཚེ། འབྲུག་པ་གཞན་ཕ་རྫོལ་པྫོས་དྫོན་ཤིང་མེ་ཏྫོག་
དམར་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པ་ ༼སེམས་ཀྱིས་ཤེས་༽ནས་ཤིང་དེ་ལས་མེ་ཏྫོག་བཏུས་ཏེ་ལྷ་ལ་
དབུལ་བའི་ཕྱིར་བྱ་བ་ལ་ ༼ལཱིས་ཀྱིས་འཇུག་༽ ཏུ་ཡྫོད་པ་གསུམ་ཚང་བ་དང་། 
༼བྱཱ་བསྡུ་༽ ཞེས་པའི་བརྡ་ ༼ངག་གིས་བརྗོད་༽ པའི་ཚེ། དྫོན་ཕ་རྫོལ་གྱིས་མིས་ཞིང་ནང་དུ་
འབྲས་ཀྱི་སྟྫོན་ཐྫོག་འཆོས་པའམ་སྨིན་ཟིན་པས་བསྡུ་རན་ཏ་ཡྫོད་པར་ ༼སེམས་ཀྱིས་ཤེས་༽ནས་
འབྲས་ཀྱི་སྟྫོན་ཐྫོག་ཞིང་ནས་ཟྫོར་བས་བརྔ་བའི་བྱ་བ་ལ་ ༼ལཱིས་ཀྱི་འཇུག་ཏུ་༽ ཡྫོད་པ་དང་། 
༼འཐག་མ་བརྡལ་༽ ཞེས་པའི་བརྡ་ ༼ངག་གིས་བརྗོད་༽པའི་ཚེ། དྫོན་ཕ་རྫོལ་པྫོས་མ་
བསྐམས་པའི་འབྲས་ཤུན་པ་ཅན་ནམ་ རེད་རྫོན་པ་ཉི་མར་བསྐམ་དགོས་རྒྱུ་ཡིན་པར་༼སེམས་
ཀྱིས་ཤེས་༽ ནས་འབྲས་སམ་རེད་རྫོན་པ་དེ་ས་འཇམ་པའི་ངོས་སམ་རེ་ལྡེ་སྫོགས་ལ་བསྐམ་པའི་
བྱ་བ་ལ་ ༼ལཱིས་ཀྱིས་འཇུག་༽ ཏུ་ཡྫོད་པ་དང་། 
༼འཐག་མ་བརྡུང་༽ ཞེས་པའི་བརྡ་ ༼ངག་གིས་བརྗོད་༽པའི་ཚེ། དྫོན་ཕ་རྫོལ་པྫོས་འབྲས་
ཤུན་པ་ཅན་ནམ་རེད་སྐམ་པྫོ་དེ་ཉིད་ཤུན་པ་མེད་པའི་འབྲས་སམ་ཆུམ་ལྟྫོ་གཡྫོ་ཆོག་བཟྫོ་དགོས་པར་ 
༼སེམས་ཀྱིས་ཤེས་༽ ནས་གཏུན་ནང་བླུགས་ཏེ་གཏུན་བུས་བརྡུངས་ཏེ་ཤུན་པ་བཀོག་པའམ་
འཕྲུལ་གྱི་ཆུ་རགས་ཀྱིས་ཤུན་པགས་བསལ་བའི་བྱ་བ་ལ་༼ལཱིས་ཀྱིས་འཇུག་༽ ཏུ་ཡྫོད་པ་སྟེ་དེ་
ལྟར་དེ་ལྟར་རང་གི་ལཱིང་པར་ཐ་སྙད་མི་སླུ་བའི་མཚན་ཉིད་ལྡན་པ་ཡིན་ཕྱིར་སྐུར་ཞིང་གཤུང་བའི་
ཡུལ་མ་ཡིན་ནྫོ། ། 
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༧༽ འཕལ་སྐད་དང་བསྟུན་ཏེ་བརྡ་གསར་པ་བཟྫོ་སྫོལ་སྔོན་ནས་ཡྫོད་པ། 
 
༑ རྫོང་ཁ་ཆོས་སྐད་དང་བརྡ་དྫོན་མཐུན་པ་གཞིར་བཞག་ལ་ཟུར་མས་ཏེ་མི་མཐུན་པ་རྣམས་དམ་
པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ལཱིགས་དང་ཅི་རིགས་མཐུན་པར་དག་ཐེར་བྱས་ཏེ། རང་ལྗོངས་གང་ཟག་
མཆོག་ཕལ་དྲག་ཞན་ཀུན་གྱིས་དྫོན་གོ་ས་བའི་ཕྱིར་རྫོང་ཁའི་སྒོ་ནས་ཁ་ཡིས་གང་ལབ་པ་དེ་ཉིད་
ཐད་ཀར་ཡི་གེའི་ལམ་དུ་བྲི་དགོས་པར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྫོབ་གྲྭ་ཁག་ལ། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་
ཤེས་རིག་གི་འགྲོས་དང་བསྟུན་ཏེ་སྫོབ་སྫོང་གསར་དུ་འཛུག་དགོས་པར་༧ མངའ་བདག་རྒྱལ་པྫོས་
བཀའི་ལཱིང་སྩལ་བ་དེ་ནི་རང་ལཱིགས་ཤེས་རིག་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞི་རྩ་བར་གྱུར་བས་ཤིན་ཏུ་བཟང་
པྫོ་ཡིན་ཏེ། སྔོན་བྫོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་ཡང་ཆོས་རྒྱལ་མེས་པྫོ་སྫོང་བཙན་སྒམ་པྫོ་དང་ཁྲི་སྫོང་
ལྡེའུ་བཙན་སྐབས་ཀྱི་བརྡ་རྙིང་པ་རྣམས་དུས་ཀྱི་དབང་གིས་བརྡ་དྫོན་འཕྫོད་དཀའ་བར་གྱུར་པ་ན། 
དཔྫོན་སས་ཕག་ན་རྡྫོ་རྗེའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་རལ་ཅན་གྱིས་གསུང་རབ་བཀའ་དང་བསྟན་
བཅོས་ཀྱི་དྫོན་རྣམས་ཀུན་གྱིས་གོ་ས་བའི་ཕྱིར་ལྫོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ལ་བཀས་བཅས་ཀྱིས་བརྡ་གསར་པ་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་བཞིན་དང་། རྒྱ་གར་དུ་ཡང་དེ་བཞིན་ཙ་ཚ་ཛ་རྣམས་ཅ་ཆ་ཇ་རྣམས་སུ་བརྗོད་པ་
༼ན་ཡ་ཧིན་དུའི་༽་ལཱིགས་ཡྫོད་པ་བཞིན། རང་ལྗོངས་སུའང་ཆོས་སྐད་ཐད་ཀར་གོ་དཀའ་བར་
བརྟེན་རྫོང་ཁས་དྫོན་གནད་ཆུང་ངུ་རྣམས་ཐད་ཀར་རྟྫོགས་པའི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་རིམ་གྱིས་བླྫོ་
གསལ་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་མཐྫོ་རུ་སྫོང་སྟེ། ཐབས་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་དཔྫོད་བླྫོ་གྲོས་ཀྱིས་ཆོས་སྐད་
ཀྱི་དྫོན་གནད་ཆེན་པྫོ་རྣམས་བདེ་བླག་ཏུ་གོ་ཞིང་རྟྫོགས་པར་འགྱུར་བའི་དགོས་པ་ཡྫོད་དྫོ། ། 
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༨༽ ཕལ་སྐད་ལ་ཡང་ཆོས་སྐད་ཡྫོད་ཚུལ། 
 
༑  སྤྱིར་ཆོས་སྐ་ཅེས་པ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྫོད་སྐད་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ངེས་པ་ཡང་མེད་ལ། འབྲུག་ཀུ་
རེ་ལཱིང་དང། འཁན་ལཱིང་པར་ཡྫོངས་སུ་གྲགས་པའི་མིང་ཚིག་གི་སྒྲ་ (ཐམས་ཅད་) ཟེར་བ་ཆོས་
སྐད་ལ་རླུང་ལྟར་གྲགས་ཀྱང་བྫོད་སྐད་ལ་མ་གྲགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་རྡྫོ་ལ་ (གོར་)ཞེས་པ་ཆོས་
སྐད་ལ་བརྡ་རྙིང་པར་གྲགས་པ་ཡང་འབྲུག་བུམ་ཐང་ ཀུ་རེ་ལཱིང་ འཁན་ལཱིང་པ་རྣམས་སུ་ཕལ་
སྐད་ལ་ད་ལྟ་འང་དེ་ལྟར་གྲགས་པ་བྫོད་སྐད་ལ་མ་གྲགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། མདྫོར་ན་ཆོས་སྐད་
ཅེས་པ་སྔོན་གྱི་ལྫོ་པཎ་རྣམས་ཀྱི་བྫོད་སྐད་ཁོ་ན་ཙམ་མ་ཚད་པའི་སྐད་རིགས་གཞན་ནས་ཀྱང་
ལུགས་པའི་ཆ་ཐམས་ཅད་བསགས་ཏེ་ཐ་སྙད་མཛད་པར་སྣད་ལ། དེ་ལྟར་མིན་ན་ཆོས་སྐད་དུ་བྲིས་
པའི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་རྗོད་བྱེད་མཐའ་དག་བྫོད་སྐད་ཤེས་ཚད་ཀུན་གྱིས་བདེ་བླག་ཏུ་དྫོན་
གོ་དགོས་རྒྱུ་ལ་མི་གོ་བར་སྣང་བའི་ཕྱིར་རྫོ། 
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༩༽ དྫོན་ལ་བརྟྫོན་པའི་ཆ་ནས་ཆོས་སྐད་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ། 
 
༑  ཡུལ་སྐད་དམ་རྫོང་ཁ་ཆོས་སྐད་དང་མི་མཐུན་པ་དཔེར་ན། མི་མ་གསད་ཅིག་ ཨ་ཝ་མ་
རྐྱབས་ཤིག་ ཤྫོབ་མ་རྐྱབས་ཤིག་ ལྟ་བུ་སྫོགས་གང་ཡང་རུང་བ་དེ་རྣམས་ཀྱང་སྙན་ངག་སྫོགས་
མ་ཡིན་པ་གཞན་དུ་འཇིག་རྟེན་ཕལ་པའི་འཕལ་ཉེར་མཁོའི་བརྡ་སྫོར་ཏུ་ངེས་པར་བརྗོད་མི་རུང་བའི་
གཏན་ཚིགས་ཚད་མ་ངེས་པ་ཞིག་གང་ཡང་མེད་ཅིང་། སྟྫོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀྱིས། ལྷ་ཡི་
སྐད་དང་ཀླུ་དང་གནྫོད་སྦྱིན་སྐད། གྲུལ་བུམ་དག་དང་མི་ཡི་སྐད་རྣམས་དང་། འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སྒྲ་
སྐད་ཇི་ཙམ་པ། ཐམས་ཅད་སྐད་དུ་བདག་གིས་ཆོས་བསྟན་ཏྫོ། ཞེས་གསུངས་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་
སྒྲ་སྐད་ཅེས་པ་དང་ཐམས་ཅད་སྐད་དུ་ཞེས་པའི་གྲས་སུ་སྐད་དེ་ཚུད་འྫོང་བ་དང་། བྱེ་བྲག་མི་ཡི་
སྐད་རྣམས་ཞེས་པའི་ནང་དུ་ཚུད་ངེས་ཡིན་པས་ཆོས་སྐད་དུ་གྲུབ་པ་དང་། དྫོན་སྫོག་གཅོད་པ་མ་
བྱེད། མ་བྱིན་པ་ལུན་པ་མ་བྱེད། རྗུན་མ་ཤྫོད་ཅེས་མི་དགེ་བའི་ལམ་ལས་ལྡྫོག་པའི་ཚིག་ཡིན་པས་
ན། གདུལ་བྱ་གང་ལ་གང་གིས་འདུལ་བ་དེ་ལ་དེའི་སྐད་ཀྱི་ཆོས་བསྟན་པར་གསུངས་པས། དྫོན་
ལ་བརྟྫོན་པའི་ཆ་ནས་ཕལ་སྐད་ཡིན་ཡང་འཁོར་བ་དང་ངན་སྫོང་གི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་ཅིང་། 
ཕན་པ་དང་བདེ་བ་འབྱུང་བའི་སྒྲ་སྐད་ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐད་དུ་གྲུབ་སྟེ། སྐྱོབ་པ་བླ་མེད་དམ་ཆོས་
རིན་པྫོ་ཆེ། ཞེས་གསུངས་པའི་དྫོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར་རྫོ། 
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༡༠༽ དྫོན་གཅིག་ལ་བརྡ་མང་པྫོ་འཇུག་པའི་དཔེ་ཡིས་བརྡ་དྫོན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
བཟུང་བའི་མངོན་ཞེན་བསལ་བ། 
 
༑  དེ་ཡང་སྒྲ་སྐད་དང་བརྡ་དང་ཐ་སྙད་ཀྱི་རྣམ་པ་གང་ཡང་དེ་ལ་རྟག་ཏུ་གོམས་འདྲིས་ཨ་འཐས་
མངོན་ཞེན་གྱིས་བརྗོད་ཡུལ་ཞིག་ལ་ཐྫོག་མ་ནས་མིང་ཚིག་དུས་གཏན་དུ་བརྗོད་པ་དེ་ལ་མི་འཐད་
པར་སེམས་པ་དང་། ཡ་མཚན་པའི་རྣམ་རྟྫོག་འཆར་བ་རང་གཞན་ཀུན་གྱི་གཤིས་ལཱིགས་ཡིན་ཡང་
ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་ཤིང་དཔད་ན་ཆོས་སྐད་ལ་ཡང་དྫོན་མི་འགལ་བའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ (སྫོང་) 
(འགྲོ་) (རྒྱུ་) (ཆོས་) (ཕྱིན་) (ལྷགས་) (འདྫོངས་) (དེངས་) (བཞུད་) (ཕེབས་) (བྱྫོན་) 
(བསྐྱོད་) (གཤེགས་)སྫོགས་ཀྱི་བརྡ་རྣམས་མིང་གཞི་གསལ་བྱེད་སྡེ་པ་སྫོ་སྫོ་ཅི་རིགས་པ་དང་། 
དེ་ལ་དབྱངས་ཀྱིང་གི་གུ་ཞབས་ཀྱུ་འགྲེང་བུ་ན་རྫོ་བཞི་ཅི་རིགས་ཞུགས་པ་དང་བཅས་པས་དྫོན་
གཅིག་ལ་སྒྲ་ངེས་པ་མེད་པ་ཇི་ལྟར་ཡང་བརྗོད་དུ་རུང་བ་དང་། ཡང་གསལ་བྱེད་མིང་གཞི་མི་
མཚུངས་པ་ཐ་དད་རྣམ་པ་སྫོ་སྫོ་བས་དྫོན་གཅིག་སྟྫོན་པ་ལ་འཇུག་པ་ཁྱད་མེད་པ་དཔེར་ན། ཆེ་བ་
ལ་ (ཆེན་པྫོ་) (སྫོམ་པྫོ་) སྲེག་བྱེད་ལ་ (མེ་) (ཞུགས་) དབུས་མིན་པ་ལ་ (མུ་) (མཐའ་
མ) ལྟེ་བ་ལ་ (དབུས་) (དཀྱིལ་) མི་མང་བ་ལ་ (ཅུང་ཟད་) (ཉུང་ཟད་) (ཕན་ཙམ་) ཧ་
ཅང་ཉུང་བ་ལ་ (ཆ་ཙམ་) (བག་ཙམ་) ལ་སྫོགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་བརྡ་དྫོན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
བཟུང་བའི་མངོན་ཞེན་སྤངས་ནས་གཟྫོད་རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་བརྗོད་པ་ལ་བལྟས་ན་ཡ་མཚན་པའི་
རྟྫོག་པ་ཆུང་ཞིང་བདེ་བར་འགྱུར་རྫོ། 
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༡༡༽ ཆོས་སྐད་སྡེབ་བཅོས་ཏེ་རྫོང་ཁའི་བརྡ་ཡིག་གཏན་ལ་ཕབ་པ། 
 
༑  ད་ནི་ཆོས་སྐད་ཕལ་ཆེར་རྫོང་ཁ་དང་མིང་གཞི་མཚུངས་པ་ལས་སྡེབ་བཅོས་ཏེ་རྫོང་ཁའི་བརྗོད་
ངག་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནི། ཆོས་སྐད་དང་རྫོང་ཁ་གཉིས་ཀྱི་མིང་གཞི་གསལ་བྱེད་ (ཀ་སྐ་ཁ་ག་པ་
ཕ་བ་སྒ་སྤ་ས་) རྣམས་གཅིག་ཉིད་ཡིན་པ་ལ། ཆོས་སྐད་བྲི་ན་མིང་གཞི་དེ་རྣམས་ལ་ (ར་སྟ་) 
བཏགས་པ་ (ཀྲ་སྐྲ་ཁྲ་གྲ་པྲ་ཕ་བྲ་སྒྲ་ས་ས་) ལྟ་བུ་རྣམས་སྫོ། རྫོང་ཁ་བྲི་ན་རྫོང་ཁའི་ངག་གཤིས་
ལ་ར་སྟ་བས་ཡ་སྟ་བརྗོད་པ་གཙྫོ་ཆེ་བས་མི་གཞི་དེ་རྣམ་ལ་ར་སྟའི་དྫོད་དུ་ (ཡ་སྟ་) (ཀྱ་སྐྱ་ཁྱ་གྱ་
པ་ཕ་བྱ་སྒྱ་སྤྱ་ས་) ཞེས་པ་རྣམས་བྲིས་ཤིང། ངག་ནས་ཀྱང་དེའི་ཀློག་ལཱིགས་འྫོག་ནས་བསྟན་པ་
བཞིན་བརྗོད་པར་བྱས་ན་མིང་གཞི་གཅིག་པ་ཡིན་པས་ཆོས་སྐད་དང་གཞི་མཐུན་པ་ལ། (ཟུར་
བཅོས་ཏེ་) (ཡ་སྟ་) བྲིས་ནས་ཕལ་སྐད་དུ་བསྒྱུར་པས་འབྲུག་པ་རྣམས་ཀྱིས་དྫོན་ཐད་ཀར་གོ་བ་
ལ་ཕན་བའི་ཁྱད་པར་ཆེན་པྫོ་ཡྫོད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྫོ། དེ་ནས་མིང་གཞི་དེ་རྣམས་ལ་སྔོན་འཇུག་
དང་རྗེས་འཇུག་གི་གུ་ཞབས་ཀྱུ་སྫོགས་ཀྱི་དབྱངས་ཅི་རིགས་སར་ཏེ་མིང་དུ་གྲུབ་པ་དེ་ཉིད་ཚིག་
གྲོགས་དང་བཅས་པས་དྫོན་སྟྫོན་པ་དཔེར་ན། (བཀྲག་མཛྫོས་སྫོ་) (མགོའི་སྐྲ་དེ་) (ཁྲུ་གང་ཡྫོད་
མི་) (ཁྲལ་འཇལ་ཞིག་) (གྲལ་བསྒྲིགས་ཏེ) (མགྲོན་པྫོ་ཚྫོ་སླེབས་སྫོང་) (གྲངས་ཁ་རྒྱབས་
ཤིག་) (དགུན་ཁ་གྲང་གི་འདུག་) (རྒྱ་གར་དུ་འགྲོའྫོ་) (གྲོགས་པྫོ་དཔྲལ་ཐེ་) (ཁོང་གཉིས་
འཕད་སྫོང་) (བྲང་ལ་སྤུ་འདུག་) (ཕ་གི་བྲག་ལ་) (ས་དང་སྦྲེའུས་) (སང་མའི་སང་རྩི་) (ཕབ་
གྲབས་འདུག་གོ་) ཞེས་པ་རྣམས་ལྟ་བུའྫོ། དེ་བཞིན་རྫོང་ཁའི་མིང་གཞི་རྣམས་ལ་ཡང་སྔོན་འཇུག་
དང་རྗེས་འཇུག་ གི་གུ་སྫོགས་དབྱངས་དང་ཚིག་གྲོགས་བཅས་ཅི་རིགས་སར་ཏེ་དྫོན་སྟྫོན་པ་ནི། 
དཔེར་ན། (བཀྱག་ལུགས་པེ་) (མགུ་ཏྫོའི་སྐྱ་དེ་) (ཁྱུ་གང་ཡྫོད་མི་) (ཁྱལ་འཇལ་ཞིག་) 
(གྱལ་བསྒྱིགས་ཏེ་) (མགྱོན་མྫོ་ཚུ་འྫོངས་ཡི་) (གྱངས་ཀ་རྐྱབས་ཤིག་) (གནམ་དགུན་གྱང་མེ་) 
(རྒྱ་ལཱི་འགྱོ་གེ་) (སྐྱ་མེད་དཔལ་ཐེ་) (ཁོང་གཉིས་འཕད་ཅི་) (བྱང་ལཱི་སྤུ་འདུག་) (ཕ་གི་བྱག་
ལཱི་) (སྤྱ་དང་སྤྱ་དཀར་) (སང་མའི་སང་དེ་) (ཕབ་ནི་འབད་དྫོ་) ཞེས་པ་རྣམས་ལྟ་བུ་བྲིས་ཤིང་
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ཚིག་དེ་ཚྫོ་ཁ་ཡི་ལབ་ཚུལ་ཡང་རྫོང་ཁའི་ཡི་གེ་སྫོར་ཀློག་རྒྱབ་སྟངས་འྫོག་ནས་བསྟན་པར་འགྱུར་བ་
ལྟར་བརྗོད་ཚེ་རྫོང་ཁའི་བརྗོད་ངག་ལུགས་པར་འགྲུབ་བྫོ།   
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༡༢༽ རྫོང་ཁའི་ངག་གཤིས་ཡི་གེའི་སྐྱེ་གནས་དང་མཐུན་པར་སྫོར་ཀློག་རྒྱབ་ཚུལ། 
 
༑  དེ་ཡང་འདི་ལྟར་ཆོས་སྐད་ས་དང་སྤྲེའུ་ལ་རྫོང་ཁས་ (སྤྱ་དཀར་) དང་(སྤྱ་)ཞེས་ཟེར་ཞིང་། 
དེ་རྣམས་ནི་ཡི་གེའི་སྐྱེ་གནས་ལ་བརྟག་དཔད་མ་བཏང་བར་ (ཅ་དཀར་) དང་ (ཅ་) ཞེས་མ་
དག་པ་ཁ་གདངས་ཏེ་བརྗོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ (བྱ་ཕྫོ་) དང་ (བྱ་མྫོ་)ཞེས་པ་ཡང་ (ཇ་ཕྫོ་) 
དང་ (ཇ་མྫོ་) ཞེས་ཁ་གདངས་ཏེ་བརྗོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཆོས་སྐད་དུ་ (སང་མ་) དང་ 
(སང་རྩི་) ལ་རྫོང་ཁས་ (སང་མ་) དང་(སང་) ཞེས་པ་དེ་ལ་ཡང་ (ཇང་མ་) དང་ (ཇང་) 
ཞེས་བརྗོད། (དཔལ་ཐེ་) ཟེར་བ་དེ་ཡང་ (ཅལ་ཐེ་) ཞེས་པ་དང་ (ཕགས་སྙིགས་) (ཕགས་
མ་) ཟེར་བ་ཡང་ (ཆགས་སྙིགས་) (ཆགས་མ་) ཞེས་པ་དང་ (ཕྱྭ་ཁུ་) བསམ་ཟེར་བ་ཡང་ 
(ཆ་ཁུ་) བསམ་ལྟ་བུ་དང་། (ཕྱུག་པྫོ་) (སྒོ་ཕྱེ་) ཞེས་པ་ཡང་ (ཆུག་པྫོ་) (སྒོ་ཆེ་) ཟེར་བ་ལྟ་
བུ་མང་པྫོ་ཡྫོད་པ་རྣམས། སྔོན་ནས་ད་ལྟའི་བར་རང་རེའི་ལཱིང་པར་སྫོབ་དཔྫོན་མ་དག་པས་སྫོབ་
ཕྲུག་ཚྫོ་ལ་མ་དག་པ་སྟྫོན་ཏེ་བརྟག་དཔད་མ་བཏང་བའི་སྐྱོན་ཡིན་པ་མ་གཏྫོགས་ཡི་གེའི་སྐྱེ་གནས་
ལ་བརྟགས་དཔད་བཏང་ན་རྫོང་ཁའི་ལབ་ཚུལ་དེ་རྣམས་ཡི་གེའི་སྐྱེ་གནས་དང་ཤིན་ཏུ་མཐུན་པ་སྒྲ་
དག་པ་ཡིན་ནྫོ། ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། (པ་ཕ་བ་མ་) རྣམས་ཡི་གེའི་སྐྱེ་གནས་ཡ་མཆུ་མ་མཆུ་
གཉིས་བཙུམས་པའི་བར་ལས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཞིང་། དེ་རྣམས་སྫོར་ཀློག་རྒྱབ་དུས་མིང་གཞི་གཙྫོ་བྫོ་ 
(བ་) དང་ཡན་ལག་ (ཡ་) གཉིས་གཅིག་ཏུ་སྫོར་ཏེ་ཀློག་ཚེ་ (བ་ཡ་བཏགས་བྱ་) ཞེས་ཐྫོག་
མར་ (བ་) མཆུ་བཙུམས་ཏེ་བརྗོད་པ་བཞིན་མཐར་ (བ་) དང་ (ཡ་སྟ་) གཉིས་མམ་དུ་
སགས་ཏེ་བརྗོད་དུས་ཀྱང་མཆུ་གཉིས་ངེས་པར་བཅུམས་པའི་བར་ནས་སྒྲ་བཏྫོན་ཏེ་བརྗོད་ན་ (ཅ་) 
ཞེས་པའི་སྒྲ་མི་ཐྫོན་པར་ (བྱ་) ཞེས་ཡི་གེ་རང་གི་སྐྱེ་གནས་དང་མཐུན་པ་རྫོང་ཁའི་ངག་ཤིན་ཏུ་
སྒྲ་དྫོད་པ་འཐྫོན་པར་འགྱུར་རྫོ། དེ་བཞིན་དུ་ཕགས་སྙིགས་ཕགས་མ་ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཐྫོག་མར་
མིང་གཞི་གཙྫོ་བྫོ་ (ཕ་) མཆུ་བཙུམས་ཏེ་བརྗོད་པ་བཞིན་མཐར་ཕ་དང་ཡ་ཏ་གཉིས་མམ་དུ་
སགས་ཏེ་བརྗོད་དུས་ཀྱང་མཆུ་གཉིས་ངེས་པར་བཙུམས་ཏེ་ཀློག་ན་ (ཆ་) ཞེས་པའི་སྒྲ་མི་ཐྫོན་
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ཞིང་ (ཕ་) ཞེས་ཡི་གེ་རང་གི་སྐྱེ་གནས་དང་མཐུན་ཞིང་རྫོང་ཁའི་སྒྲ་ཧ་ཅང་དག་པ་ཐྫོན་པ་ཡིན་ནྫོ། 
དེ་བཞིན་དུ་ (བ་) (སང་མ་) ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱང་མིང་གཞི་གཙྫོ་བྫོ་ (བ་) (ས་) ཞེས་པ་
བརྗོད་དུས་ཁ་བཙུམས་པའི་བར་ལས་སྒྲ་ཐྫོན་པ་བཞིན་མིང་གཞི་དེ་གཉིས་ (ཡ་སྟ་) དང་སགས་
ཏེ་བརྗོད་དུས་ཀྱང་ངེས་པར་མཆུ་གཉིས་བཙུམས་པའི་བར་ནས་སྒྲ་བཏྫོན་ཏེ་བརྗོད་པར་བྱས་ན།(ཇ་) 
(ཇང་མ་) ཞེས་པའི་སྒྲ་མི་ཐྫོན་པར་ (བྱ་) (སང་མ་) ཞེས་རྫོང་ཁའི་ངག་ཤིན་ཏུ་དྫོད་པ་འཐྫོན་
པར་འགྱུར་རྫོ། མདྫོར་ན་ཐྫོག་མར་མིང་གཞི་ (པ་ཕ་བ་མ་) མཆུ་བཙུམས་པའི་བར་ལས་སྐྱེ་བ་དེ་
མཐར་ (ཡ་སྟ་དང་) (ར་སྟ་) མམ་དུ་སགས་ཏེ་བརྗོད་དུས་ཀྱང་མཆུ་བཙུམས་པའི་བར་ནས་ 
(པ་ཕ་བྱ་མྱ་སྤྱ་ས་སྨྱ་པྲ་ཕ་བྲ་མྲ་སྨྲ་) ཞེས་སྒྲ་བཏྫོན་ཏེ་མ་ཀློག་ན། རང་གི་མདུན་དུ་ཡྫོད་པའི་ཡི་གེ་ 
(པ་ཕ་བྱ་) ལ་སྫོགས་པ་བཞག་སྟེ་མེད་པའི་ཡི་གེ་ ཅ་ཆ་ཇ་ གཞན་གཡར་ཏེ་ཀློག་པ་ཡིན་པས། 
གཞན་ཡང་དེས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་ལ། འདི་ན་ཡིག་གཟུགས་ཆོས་སྐད་དུ་ཡྫོད་
པ་དེ་ལས་ལྫོགས་སུ་མེད་ཅིང་། ཆོས་སྐད་དུ་ཡང་ཡི་གེའི་ང་རྫོ་དག་མི་ཆོས་རྫོང་ཁའི་ཀློག་ལཱིགས་
དང་ཆ་མཚངས་སྐྱེས་གནས་དང་མཐུན་པར་ཀློག་མི་མང་དུ་སྣང་མྫོད་ཀྱང་། རྫོང་ཁའི་ཀློག་ལཱིགས་
ལ་སྒྲ་ཟུར་ཕྱིན་པ་དྫོད་དྲགས་པ་ཞིག་ཏུ་ཀློག་དགོས་པ་ཡིན། སྒྲ་འདི་རྣམས་ནི་ཆོས་སྐད་དང་ཕལ་
སྐད་གཉིས་ལས་ལྫོགས་སུ་གྱུར་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། རྫོང་ཁའི་བརྗོད་ངག་གལ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་
ཅི་ནས་ཤེས་དགོས་པའི་གནད་ཆེན་པྫོ་ཡྫོད་དྫོ། 
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༡༣༽ ཡིག་གཟུགས་གཅིག་ལ་བརྗོད་ལཱིགས་སྫོ་སྫོར་ཡྫོད་པར་སྟྫོན་པ། 
 
༑  དེ་ཡང་ (བ་) ཡིག་གཟུགས་གཅིག་ལ་བརྗོད་ལཱིགས་སྫོ་སྫོ་ཡྫོད་དེ་འདི་ལྟར། (བ་མེན་) 
(བ་གླང་) (བ་སྫོ་) (བ་མྫོ་) སྫོགས་ཀྱི་མིང་བརྗོད་སྐབས་ (བ་) ཞེས་མཆུ་བཙུམས་ཏེ་བརྗོད་
དགོས་པ་དང་། (ཀ་བ་) (བདེ་བ་) (དགའ་བ་) (ཆེ་བ་) (ཆུང་བ་) སྫོགས་བརྗོད་སྐབས་ 
(ཝ་) ཞེས་མཆུ་མི་བཙུམས་པར་བརྗོད་པའི་སྫོལ་གཉིས་ཡྫོངས་གྲགས་སུ་ཡྫོད་པ་བཞིན། (བྱ་) 
ཞེས་པའི་ཡིག་གཟུགས་གཅིག་ལ་ཡང་ (བྱ་ཕྫོ་) (བྱ་མྫོ་) (བྱ་ཨོ་ལ་) སྫོགས་འཕུར་ཤེས་
འདབ་ཆགས་ཀྱི་རིགས་དང་། ནམ་ཟླ་དབྱར་དུས་ཀྱི་མིང་ (གནམ་བྱཱ་) འབྲས་འཚྫོ་ས་ལ་ (བྱཱ་
འཚྫོ་ས་) འབྲས་བརྔ་ས་ལ་ (བྱཱ་བསྡུ་ས་) འབྲས་བཙྫོས་པའི་ཁུ་བ་ལ་ (བྱཱ་ཁུ་) མེལ་ཚེ་སྫོ་པ་
ལྟ་རྟྫོག་བྱེད་པ་ལ་ (བྱ་ལྟ་) རྣ་བ་འྫོན་པ་ལ་ (རྣ་བ་བྱ་རྡུགས་) སྫོགས་ནི་མིང་གཞི་མཆུ་
བཙུམས་པའི་བར་ལས་སྐྱེས་པའི་ (བ་) ལ་ཡ་སྟ་སར་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་མཆུ་གཉིས་
བཙུམས་པའི་སྐྱེ་གནས་དང་མཐུན་པར་སྫོར་ཀློག་དང་ཚིག་བསྡུས་གཉིས་ཀར་མཆུ་བཙུམས་ཏེ་
བརྗོད་དགོས་པ་དང་། (སྒོ་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་) (ཞེས་བྱ་བ་) (འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་) (ཆོས་ཕྫོགས་
ཀྱི་བྱ་བ་) (བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་) སྫོགས་ལས་ཀྱི་མིང་དང་། ཀྲི་ཡའི་རྒྱུད་ལ་ (བྱ་རྒྱུད་) གསེབ་
ཕྫོ་ཆེན་བཟྫོས་པ་ལས་ (བྱ་གཅོད་པ་) བྲན་མྫོ་ལ་ (བྱན་མྫོ་) སྫོགས་བརྗོད་སྐབས་མིང་གཞི་ 
(ཝ་) ཞེས་པ་ཕྱེད་ཝ་རུ་འབྫོད་པའི་ (བ་) ལ་ཡ་སྟ་སར་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་མཆུ་མི་བཙུམས་
པར་བརྗོད་ན་ཡྫོངས་གྲགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཀློག་ལཱིགས་དང་མཐུན་ནྫོ། དེ་ལྟར་ (བ་) དང་ (བྱ་) 
ཡིག་གཟུགས་གཅིག་ལ་བརྗོད་ལཱིགས་གཉིས་གཉིས་ཡྫོད་པ་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་པ་ཡིན་ནྫོ།  
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༡༤༽ ཆོས་སྐད་དང་བརྡ་དྫོན་འགལ་ཡང་རྫོང་ཁར་འགལ་མེད་དཔེ་ཡིས་གསལ་བ། 
 
༑  དེ་ཡང་མགོ་ལ་མགུ་དང་། ཁྲུ་ལ་ཁྱུ། འབྲས་ལ་བྱཱ་སྫོགས་བརྗོད་པ་ལ། བདྫོ་སྐད་ལ་གོམས་
ཤིང་མངོན་ཞེན་ཆེ་བའི་བླྫོ་ངོར་ཐྫོག་མར་ཡིད་མགུ་བ་དང་རིགས་མཐུན་ཚྫོགས་པའི་ཁྱུ་ཡིད་ངོར་
འཆར་བས། གོ་ལྡྫོག་བ་ལྟ་བུས་བརྡ་ཡ་མཚན་པར་མཐྫོང་མྫོད། ཡུལ་ཕྫོགས་གཅིག་གི་བརྡ་དྫོན་
ལ་བླྫོའི་མངོན་ཞེན་ཆོད་ན་སྒྲ་ཡ་མཚན་བར་མི་མཐྫོང་ཞིང་། མ་ཟད་བརྟགས་ན་ཆོས་སྐད་དུ་ཡང་ 
(བྱ་) ཞེས་པའི་བརྡ་གཅིག་གིས་དྫོན་སྫོ་སྫོར་འཇུག་པ་དཔེར་ན། (བྱ་) འཕུར་སྫོང་ཞེས་པའི་
སྐབས་འདབ་ཆགས་ལ་འཇུག་པ་དང་། (བྱ་) ཐྫོང་ཞིག་ཅེས་པའི་སྐབས་སྫོ་བའམ་ཕག་ནས་ལྟ་
རྟྫོག་བྱེད་མི་ལ་འཇུག་པ་དང་། (བྱ་) གཅོད་པ་ཞེས་པའི་སྐབས་གསེབ་ལ་སྫོགས་པའི་དུད་འགྲོའི་
རླིག་པའི་འབྲས་བུ་བཏྫོན་པའམ་ཤ་གཅོད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། (བྱ་བྱེད་) (བྱ་བཞག་) (བྱ་བ་) 
(སྒོ་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་) སྫོགས་ཀྱི་སྐབས་ལས་ཀ་ལ་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་དང་། གཞན་ཡང་ (ཝ་) 
ཞེས་པའི་ཡི་གེ་དེ་ཡིས་ཀྱང་ (ཝ་ཡི་ནང་དུ་བླུགས་) (ཝ་བཙུགས་ཏེ་དྲང་) ཞེས་པའི་སྐབས་ཆུའི་
སྣྫོད་དང་ཆུའི་རྒྱུན་ལམ་ལ་འཇུག་པ་དང་། (ཝ་) ལ་སྫོགས་པའི་དུད་འགྲོ་རྣམས་ཞེས་པའི་སྐབས་
གཅན་གཟན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་གོ་བ་དང་། (ཝ་) ལུར་དྲན་ཞེས་པའི་སྐབས་སེམས་ལ་འཆར་
ཚུལ་ལ་འཇུག་པ་སྫོགས་ལྟ་བུ་ཡིག་གཟུགས་གཅིག་གིས་གོ་ཡུལ་ཕྫོགས་ཙམ་མི་མཚུངས་པ་མང་
པྫོ་ལ་འཇུག་པ་དཔེ་དེ་བཞིན་དུ། (མགུ་) (ཁྱུ་) ཞེས་པའི་བརྡ་ཡིས་ཀྱང་ཡིད་ཤིན་ཏུ་མགུ་སྫོང་
ཞེས་པའི་སྐབས་སེམས་ཧ་ཅང་དགའ་་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ངང་པ་ཁྱུ་གཅིག་འཕུར་སྫོང་ཞེས་པའི་
སྐབས་རིགས་མཐུན་ཚྫོགས་པའི་སྡེ་ལ་གོ་ན་ཡང་། རྫོང་ཁས་ (མགུ་ཏྫོའི་སྐྱ་བཏྫོག་) ཅེས་པའི་
སྐབས་མིའི་མགོ་ལ་འཇུག་པ་དང་། (ཁྱུ་གང་གི་ཚད་བཟྫོ་) ཞེས་པའི་སྐབས་ཁྲུ་གང་ལ་འཇུག་པ་
རྣམས་བརྡ་གཅིག་གིས་དྫོན་སྫོ་སྫོར་ འཇུག་པ་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་ འགལ་བ་མེད་ཅིང་། 
གཞན་ཡང་རྫོང་ཁས་ (མགོ་ཆུས་འཁྱུ་) ཞེས་པའམ་ (བགོ་ལ་ཆུ་གིས་འཁྱུ་རྨེ་ ) ལྟ་བུ་ (ཁྱུ་ནི་
ཆུས་བཀྲུ་པའམ་འཁྲུད་པའི་མིང་ལ་ཡང་འཇུག་གོ། (བྱཱ་) ཞེས་པ་བྫོད་སྐད་ལ་མི་འཇུག་ཅིང་
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སྔགས་ཀྱི་སྐད་དྫོད་སྐབས་ (བ་ཡཱ་ཞེས་སྫོ་སྫོར་འཕལ་ཏེ་ཀློག་པ་ལྟ་བུ་འདིར་མི་དགོས་ཤིང་འདིར་
འབྲུག་པ་སྒེར་གྱི་བརྡ་འདྫོད་རྒྱལ་བ་ཞིག་ཡིན་པས་ (བ་) དང་ (ཡ་སྟ་) སགས་ཏེ་མཆུ་
བཙུམས་པའི་སྐྱེ་གནས་མཐུན་པ་ནས་ཅུང་ཟད་རིང་པྫོར་ཀློག་དགོས་པའི་རྟགས་སུ་འ་ཆུང་བཏགས་
ཏེ་ (བྱཱ་) ཞེས་བྲིས་པ་ཡིན་པས་ལུགས་སར་དང་བྫོད་སྐད་མིན་ལ་རྫོང་ཁའི་སྐབས་འཇུག་པ་
གཞན་ཡང་ཡྫོད་དྫོ། 
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༡༥༽ ཡི་གེའི་སྒྲ་སྩྫོལ་མཐུན་པ་ལས་རྫོང་ཁའི་བརྗོད་ངག་གྲུབ་ཚུལ། 
 
༑  དེ་ཡང་མིང་གཞི་གསལ་བྱེད་ (ར་) དང་ (ལ་) ནི་ལུགས་སར་དང་བྫོད་ཀྱི་གསལ་བྱེད་
གཉིས་ཀར་ཡྫོད་པ་འདྲ་ཞིང་། དེའི་མགོ་ལ་གི་གུ་མ་ལྫོག་པ་བྲིས་ན། (རི་) (ལི་) ཞེས་བརྗོད་པ་
དང་། ལྫོག་པ་བྲིས་ན་ (རྀ་) ལ་ (དབྲི་) དང་ (ལྀ་) ལ་ (རླི་) ཞེས་སྫོ་སྫོར་བརྗོད་དགོས་
པ་དེ་དབྱངས་གི་གུ་མ་ལྫོག་པ་དང་ལྫོག་པའི་དབང་གིས་ཡིན་པས། ཆོས་སྐད་དུ་སྐྱེས་པ་བུད་མེད་
ཀྱི་སྤྱི་མིང་གསལ་བྱེད་ (མ་) ལ་དབྱངས་གི་གུ་མ་ལྫོག་པ་སར་ཏེ། (མི་) ཞེས་བརྗོད་ན་བདེ་ལ་
རྗེས་འཇུག་ག་སར་ན་ (མིག་) ཅེས་གཟུགས་མཐྫོང་མཁན་གྱི་དབང་པྫོའི་མིག་ཏུ་གྱུར་པ་བཞིན། 
རྫོང་ཁས་གསལ་བྱེད་ (མ་) ལ་དབྱངས་གི་གུ་་ལྫོག་པ་སར་ཏེ་མི་ཡི་མིང་ལ་ (མྀ) ཞེས་བརྡ་
གསར་པའི་ཐ་སྙད་བཞག་པ་དེ་ལ་རྗེས་འཇུག་ག་སར་ན། མིག་གི་མིང་ (མྀག་ཏྫོ་) ཞེས་པར་
འགྱུར་བ་ཡིན་ནྫོ། ལུགས་སར་ལ་ཨ་གསལ་བྱེད་ཀུན་གྱི་སྫོག་ཏུ་གནས་པ་དང་འདྲ་བ་སུམ་ཅུ་པར་
འ་ཡིག་གསལ་བྱེད་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་ (ཀའ་ཁའ་གའ་ངའ་) ལྟ་བུ་ཤུགས་ཀྱིས་འཇུག་པའི་དྫོན་ཐྫོབ་
ཀྱི་རྗེས་འཇུག་ཏུ་གསུངས་པས་ (ཨ་) དང་ (འ་) གཉིས་ཕལ་ཆེར་མཚུངས་པ་ལས་ཆོས་སྐད་
དུ། (འྫོ་མ་) ཞེས་པ་རྫོང་ཁས་ (ཨོམ་) ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནྫོ། (ང་་ན་) སྒྲ་ཤིན་ཏུ་ཞན་པའི་
ཡི་གེ་དང་ (ཧ་) དེ་ལས་ཀྱང་ལྷྫོད་པའི་མྫོ་གཤམ་གྱི་ཡི་གེ་གཤིས་མཚུངས་པས་ཆོས་སྐད་དུ་ 
(སྔོན་མ་) ཞེས་པ་ལ་རྫོང་ཁས་ (སྔོན་མའམ་) (ཧེ་མ་) ཞེས་བརྗོད་དྫོ། དེ་བཞིན་དུ་དྫོན་སྙིང་
ལ་ (དྫོང་ཧིང་) ཞེས་དང་ སྙིང་ཚིམས་པ་ལ་ (ཧིང་ཚིམས་) སྙིང་བརྩེ་བ་ལ་ (ཧིང་ཚ་) ལ་
ཆས་དབུ་སྔས་ལ་ (དབུ་ཧང་) རིག་པ་གསལ་བ་ལ་ (ཧིང་སངས་སངས་) ཞེས་དང་། ཚྫོན་
སྫོགས་ཀྱི་མདྫོག་གམ་བཀྲག་སྔོན་པྫོ་ལ་ (བཀྱག་ཧྫོན་མྫོ་) སྔོན་དུ་འགྲོ་མཁན་ལ་(ཧེན་རྒྱུག་པ་) 
སྔོན་ལས་ཞེས་པ་ལ་ (ཧྫོན་ལས་) སྣུམ་ལ་ (ཧུམ་) སྣུམ་ཆིལ་ཆིལ་ལ་ (ཧུམ་ཆིལ་ཆིལ་) 
སྙན་པ་ལ་ (ཧན་ཏྫོང་ཏྫོ་) ཞེས་པ་སྫོགས་ང་་ན་རྣམས་ཧའི་སྒྲ་རུ་བརྗོད་པ་མང་དུ་སྣང་ངོ་། 
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༡༦༽ མིང་གཞི་ (ད་) དང་ (ཡ་) རྫོང་ཁས་ (ན་) དང་ (ཨ་) རུ་བརྗོད་
པའི་སྫོར་བ་བསྟན་པ། 
 
༑  ཆོས་སྐད་དུ་ (ད་) དང་ (ཡ་) མིང་གཞི་བརྗོད་ས་ལ་རྫོང་ཁས་ (ན་) དང་ (ཨ་) མིང་
གཞི་རུ་བརྗོད་པ་མང་དུ་སྣང་བ་ དཔེར་ན། ཆོས་སྐད་ (མི་འདི་རིག་པ་རྣྫོ་པྫོ་དང་ལག་རྩལ་ཡྫོད་
པ་ཡིན་ནམ་) ལྟ་བུ་ལ་ རྫོང་ཁས་ (མྀ་ནཱི་རིག་པ་རྣྫོ་ཏྫོག་ཏྫོ་དང་ལག་རྩལ་ཡྫོད་པ་ཨིན་ན་) 
ཞེས་པ་དང་། (ལྷ་འདི་བྲིས་མཁན་ཀུན་བཟང་ལྷ་པའི་དགེ་རྒན་ཆེན་པྫོ་ཡིན་ནྫོ།) ལྟ་བུ་ལ་ (ལྷ་ནཱི་
བྲིས་མི་ཀུན་བཟང་ལྷ་རིས་པའི་སྫོབ་དཔྫོན་སྫོམ་ཨི་མེ་) ཞེས་པ་དང། (འདི་མཁས་པ་ཆེན་པྫོ་
ཡིན་) ལྟ་བུ་ལ་ (ནཱི་མཁས་པ་སྫོམ་ཨཱི་) ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། ད་ན་རུ་བརྗོད་པ་ (འདི་) (ནཱི་) 
དང་། ཡ་ཨ་རུ་བརྗོད་པ་ (ཡིན་ནམ་ཡིན་ནྫོ་ཡིན་) ཞེས་པ་(ཨིན་ན་ཨིམེ་ཨཱི་) ཞེས་བརྗོད་པ་ལྟ་
བུའྫོ། དེ་ཡང་ (འདི་)  ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ (ནཱི་) ཞེས་བརྗོད་མི་དགོས་ལ་ (འདི་) འམ་ 
(ནཱི་) གང་བརྗོད་ཀྱང་ཁྱད་མེད་པ་གཉིས་ཀ་རྫོང་ཁ་ཡིན་ནྫོ། (འདི་) ནི་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ངེས་བཟུང་
གི་སྒྲ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་སྔོན་འཇུག་འ་འཇུག་ཀྱང་ན་ལ་མི་འཇུག་པས་འྫོག་ཏུ་འ་ཆུང་མ་བཏག་ན་ 
(མྀ་ནི་) ཞེས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་གཞན་ལས་མི་རིགས་སྤྱི་ངེས་བཟུང་དུ་འགྱུར་ཞིང་། 
སྔོན་འཇུག་གི་དྫོད་འྫོག་ཏུ་འ་ཆུང་བཏགས་ན་ (མྀ་ནཱི་) ཞེས་མི་རིགས་སྤྱི་ལས་བྱེ་བྲག་པ་བརྗོད་
ཡུལ་དེ་ཉིད་ངེས་བཟུང་དུ་འགྱུར་རྫོ། ཡང་འདིའི་དྫོད་དུ་བྲིས་པའི་ནཱི་མིན་པ་གཞན་ལ་འ་ཆུང་
གདགས་པར་བྱ་བ་མིན་ནྫོ། (འདི་ཕར་སྐྱེལ་) ཞེས་པ་ལ་ (ཨ་ནཱི་ཕར་སྐྱེལ་) ཞེས་དང་། འདིར་
འདུག་གམ་མི་འདུག་ཅེས་པ་ཡང་ཟུར་མས་ཏེ་ (ནཱ་ནུག་ག་མི་ནུག་) ཅེས་བརྗོད་པ་སྫོགས་ནི་
རྒྱ་གར་ཞེས་པ་ལ་ཀ་རང་སྡེའི་ག་རུ་བསྒྱུར་ཞེས་པ་ལྟར་རམ་ད་ཟུར་ཆག་སྟེ་ན་རུ་བརྗོད་པ་ཤིན་ཏུ་
མང་ཞིང་ཟུར་ཆག་དེ་འདྲ་བ་ནི་རྫོང་ཁ་ལས་ཀྱང་བྫོད་ལྟྫོ་བྲག་པའི་ཁ་ལ་ཆེས་མང་བར་སྣང་ངོ། (དེ་
ཟུར་མས་ཏེ་ (ནེ་) རུ་བརྗོད་པ་དཔེར་ན། ཆོས་སྐད་དུ་ (ངས་ཡྫོན་ཏན་དེ་ལྟར་བསབས་སྫོ།) 
ཞེས་པ་ལ་རྫོང་ཁས་(ང་གིས་ཡྫོན་ཏན་ནེ་སྦེ་ལྷབས་ཅི་) ལྟ་བུ་དང་། (མི་གྲངས་ཁ་དེ་ཙམ་འདུག་) 
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ལྟ་བུ་ལ་ (མི་གྱངས་ཁ་ནེ་ཅཱི་ནུག་) ལྟ་བུ་དང་། (དྲུང་ཡིག་འདི་ཡིས་ཡི་གེ་བྲིས་འདུག་) ལྟ་བུ་
ལ་ (དྲུང་ཡིག་ནཱི་གིས་ཡི་གེ་བྲིས་ནུག་) ལྟ་བུ་སྫོགས་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ། (དེ་) (ནེ་) རུ་བརྗོད་པ་
དང་ (ནེ་) རྐྱང་དང་། (ལྟར་) (སྦེ་) རུ་བརྗོད་པ་ས་མགོ་ཅན་བྲི་བར་བྱ་སྟེ། (བེ་) ནི་ལ་ལས་
ཝེ་རུ་བརྗོད་པས་འཁྲུལ་གཞི་ཡྫོད་དྫོ། དེ་ཡང་ (ནེ་ཅཱི་ནཱུག་) ཅེས་པའི་ (ཅཱི་) ནི་དེ་ཙམ་ཞིག 
དེ་སྙེད་ཅིག་ ཅེས་པའི་ (ཙམ་) མམ་ (སྙེད་) ཀྱི་སྒྲ་ཚད་འཇིན་པའི་དྫོན་དང་། (ཞིག་) གམ་ 
(ཅིག་) ནེ་འཇུག་པ་མཚུངས་པའི་ཚིག་འཕད་ཙམ་ཡིན་པས་ (ནེ་ཅིག་ལྷབས་ཅི་) ཞེས་པ་ལ་ 
(དེ་ཞིག་བསབས་སྫོ།) ལྟ་བུ་གཅིག་གམ་ཉེ་ཚེ་བ་ཙམ་ལ་གོ་བ་འཁྲུལ་བས་ (ནེ་ཅཱི་ལྷབས་ཅི་) 
ལྟ་བུ་ (ཅཱི་) འྫོག་ཏུ་འ་ཆུང་བཏགས་ན་རྫོགས་ཆིག་དང་འཁྲུལ་གཞི་མི་འབྱུང་ཞིང་ཚིག་འཕད་
མིན་པར་དྫོན་གནད་ཁྱད་པར་ཅན་སྟྫོན་པའི་སྒྲ་ཡིན་པས་གོ་བ་འཁྲུལ་གཞི་མི་འབྱུང་སྙམ་དུ་སེམས་
ཀྱང་བརྟག་པར་བྱའྫོ། (འདུག་) (ནཱུག་) ཏུ་བརྗོད་པ་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དེ་ལྟར་བརྗོད་བྱ་མིན་
ཞིང་དེ་གཉིས་གང་བརྗོད་ཀྱང་ཁྱད་མེད་པ་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱབ་ཆོག་ཆོག་ (མདའ་རྒྱབ་) གྲི་
རྒྱབ་སྫོགས་གའི་སྒྲ་ལ་ (རྐྱབ་ཆོག་ཆོག་) (མདའ་རྐྱབ་) (གྱི་རྐྱབ་) སྫོགསཀའི་སྒྲ་རུ་བརྗོད་པ་
མང་དུ་སྣང་ངོ།  
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༡༧༽ དམིགས་བསལ་རྫོང་ཁའི་སར་སྡུའམ་རྫོགས་ཚིག་གི་ངོས་འཛིན། 
 
༑  སུམ་ཅུ་པར་མིང་དང་ཚིག་གང་ཡིན་ཡང་བརྗོད་ཟིན་པའམ་དྫོན་ཚན་ཞིག་རྫོགས་པའི་མཐར་
རྗེས་འཇག་བཅུ་གང་གནས་པ་དེ་དང་མཐུན་པའི་སར་བསྡུའམ་རྫོགས་ཚིག་གོ་ངོ་དྫོ་ནྫོ་བྫོ་མྫོ་འྫོ་རྫོ་ལྫོ་
སྫོ་ཏྫོ་སྟེ་བཅུ་གཅིག་ཡྫོད་ཀྱང་། རྫོང་ཁ་ལ་ཐམས་ཅད་མི་འཇུག་ཅིང་འདིར་འཇུག་པ་མཆིས་ཏ་སྫོ་
གསུམ་སྔོན་དུ་འབྲེལ་མ་འབྲེལ་གྱི་རྫོགས་ཚིག་དངོས་མི་གསལ་བ་ (ཡི་) (ནུག་) ཨིམ་སྔོན་དུ་
འབྲེལ་བའི་ (པས་) (མས་) གང་དང་ཡང་མ་འབྲེལ་བའི་ (བཅིས་) དེ་དག་རྣམས་ལ་རྫོགས་
ཚིག་དངོས་ཞུགས་པའི་ཚེ་སྤྱིར་བཏང་གི་ (གོ་) དང་། དམིགས་གསལ་སྐབས་ཐྫོབ་ཀྱི་ (དྫོ་) 
(ནྫོ་) (འྫོ་) སྟེ་སར་བསྡུའམ་རྫོགས་ཚིག་དངོས་གསལ་དང་མི་གསལ་དེ་རྣམས་ནི་རྫོང་ཁའམ་
ཡུལ་གྱི་ངག་གཤིས་ལ་བརྗོད་དྫོན་རྫོགས་པ་ན་ཉེ་བར་གནས་པ་བཀག་ཀྱང་མི་ཁེགས་པའི་སྒྲའི་
རྫོགས་ཚིག་སྟེ་སུམ་ཅུ་པར་རྗེས་འཇུག་རང་དང་མཚུངས་པ་ལ་ན་རྫོ་རེ་སྫོར་པ་ཙམ་དང་འདྲ་བར་
འདིར་རྫོགས་ཚིག་དངོས་མི་གསལ་ཡང་ (ཡ་) ལ་གི་གུ་ཙམ་དང་། ཡྫོད་པའི་དྫོན་ཅན་གྱི་ 
(མཆིས་) དེའི་དྫོད་དྲག་མཐར་ (བཅིས་) བདག་སྒྲའམ་མིང་མཐའི་ (པ་) དང་ (མ་) ལ་ས་
ཡི་མཐའ་རྟེན་དང་། འདུག་གི་དྫོད་དུ་ (ན་) ལ་དབྱངས་ཨུ་དང་ག་ཡི་མཐའ་རྟེན་ཙམ་སྫོར་ན། 
དེས་ཀྱང་སར་བསྡུའི་ཕད་ཀྱི་དྫོད་མཚུངས་ཤིང་། རྫོགས་ཚིག་དངོས་ནི་ (གོ་) (དྫོ་) (ནྫོ་) (འྫོ་) 
བཞི་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའྫོ།  
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༡༨༽ དམིགས་བསལ་སར་བསྡུ་དངོས་ཞུགས་དང་མ་ཞུགས་ཀྱི་ (ཡི་) མཆིས་ཏ་
སྫོ་ཐྫོག་ཅན་གྱི་སྫོར་བ་བཤད་པ།  
 
༑  དེ་ཡང་དང་པྫོ་རྫོགས་ཚིག་དངོས་ཞུགས་དང་མ་ཞུགས་ཀྱི་ (ཡི་) མཆིས་ཏ་སྫོ་གསུམ་དང་
འབྲེལ་བའི་དཔེར་བརྗོད་ནི། ཁོ་སྐུ་དྲུང་འདུམ་ཁར་དཔག་མཆིས་ཡི། དཔག་མཆིས་ཡི་གོ། སྫོལ་
ངནམ་འདི་ཚུ་བཀག་ཏ་ཡི། བཀག་ཏ་ཡི་གོ། ད་རེས་ཕར་ལྫོག་སྫོ་ཡི། ལྫོག་སྫོ་ཡི་གོ། ལྟ་བུ་གའི་
རྗེས་སུ་འཇུག་པ་དང་། ཁོ་ཅ་ལ་འདི་ལཱི་སེམས་ཕང་མཆིས་ཡི། ཕང་མཆིས་ཡི་གོ། ད་སྦྱིན་པ་
བཏང་ཏ་ཡི། བཏང་ཏ་ཡི་གོ། ད་རེས་ཉིམ་ཐུང་སྫོ་ཡི། ཐུང་སྫོ་ཡི་གོ། ལྟ་བུ་ངའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་
དང་། ཁོ་གིས་ཆོས་འབད་མཆིས་ཡི། འབད་མཆིས་ཡི་གོ། ང་གིས་དགའ་ཚྫོར་བསྐྱེད་ཏ་ཡི་ 
བསྐྱེད་ཏ་ཡི་གོ། རྟའི་འགུ་ལས་བུད་སྫོ་ཡི། བུད་སྫོ་ཡི་གོ། ལྟ་བུ་དའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་དང་། ང་
ཡང་ཆོས་འབད་རན་མཆིས་ཡི། རན་མཆིས་ཡི་གོ། ཁོ་བཙྫོན་ལས་བཏྫོན་ཏ་ཡི། བཏྫོན་ཏ་ཡི་གོ། 
དཔྫོན་ཡང་བྱྫོན་སྫོ་ཡི། བྱྫོན་སྫོ་ཡི་གོ། ལྟ་བུ་ནའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་ལཱི་གསྫོལ་
ཝ་བཏབ་མཆིས་ཡི། བཏབ་མཆིས་ཡི་གོ། གནམ་ལས་ཆརཔ་ཕབ་ཏ་ཡི། ཕབ་ཏ་ཡི་གོ། ག་ཏི་
ཡང་ཁྱབ་སྫོ་ཡི། ཁྱབ་སྫོ་ཡི་གོ། ལྟ་བུ་བའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་དང་། ཁོ་ཡང་དཔའ་ཞུམ་མཆིས་ཡི། 
ཞུམ་མཆིས་ཡི་གོ། ཕ་གི་ལྫོགས་ཕམ་ཏ་ཡི། ཕམ་ཏ་ཡི་གོ། ང་ཡང་དབུགས་འགམ་མཆིས་ཡི། 
འགམ་མཆིས་ཡི་གོ། ལྟ་བུ་མའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་དང་། ང་ནི་སེམས་དགའ་མཆིས་ཡི། དགའ་
མཆིས་ཡི་གོ། མདའ་གིས་འབའ་ལཱི་བཀའ་ཏ་ཡི། བཀའ་ཏ་ཡི་གོ། ཆ་རྫོགས་སེམས་དཔའ་སྫོ་ཡི། 
དཔའ་སྫོ་ཡི་གོ། ལྟ་བུ་འའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་དང་། ང་ནི་མས་འཚེར་མཆིས་ཡི། འཚེར་མཆིས་
ཡི་གོ། གྱི་ཡང་ལུགས་ཤྫོམ་བརྡར་ཏ་ཡི། བརྡར་ཏ་ཡི་གོ། རླུང་ཏ་དར་སྫོ་ཡི། དར་སྫོ་ཡི་གོ། ལྟ་
བུ་རའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་དང་། གདན་འགུར་ལ་མཆིས་ཡི། ལ་མཆིས་ཡི་གོ། བུ་ལྫོན་འཇལ་
ཏ་ཡི། འཇལ་ཏ་ཡི་གོ། བླམ་མཇལ་སྫོ་ཡི། མཇལ་སྫོ་ཡི་གོ། ལྟ་བུ་འའི་རྗེས་སུ་འཆུག་པ་དང་། 
ཨམ་སྲུ་ཨ་ལྫོ་སྐྱེས་མཆིས་ཡི། སྐྱེས་མཆིས་ཡི་གོ། ཆ་མམ་ཁྲིམས་ལཱི་གནས་ཏ་ཡི། གནས་ཏ་
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ཡི་གོ། གཟུགས་ཀྱི་ཤ་ཡང་བསྐམས་སྫོ་ཡི། བསྐམས་སྫོ་ཡི་གོ། ད་ཁོ་གིས་འཐུ་མཆིས་ཡི། འཐུ་
མཆིས་ཡི་གོ། སྨན་འདི་ཁོ་གིས་ཟ་ཏ་ཡི། ཟ་ཏ་ཡི་གོ། འདི་ཨ་ཙི་ཕྱི་སྫོ་ཡི། ཕྱི་སྫོ་ཡི་གོ། ལྟ་བུ་
རྐྱང་པའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པའྫོ། ། 
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༡༩༽ དམིགས་བསལ་སར་བསྡུ་དངོས་ཞུགས་དང་མ་ཞུགས་ཀྱི་ (ནུག་) མཆིས་
ཏ་སྫོ་ཐྫོག་ཅན་གྱི་སྫོར་བ་བཤད་པ། 
༑  དེ་ནས་རྫོགས་ཚིག་དངོས་ཞུགས་དང་མ་ཞུགས་ཀྱི་ (ནུག་) མཆིས་ཏ་སྫོ་གསུམ་དང་འབྲེལ་
བའི་དཔེར་བརྗོད་ནི། ཁོ་འགུར་འདུམ་ཁ་དཔག་མཆིས་ནུག། དཔག་མཆིས་ནུག་གོ། ལམ་
བཀག་ཏ་ནུག། བཀག་ཏ་ནུག་གོ། ཕར་ལྫོག་སྫོ་ནུག། ལྫོག་སྫོ་ནུག་གོ། ལྟ་བུ་གའི་རྗེས་སུ། 
ཆང་འཐུང་མཆིས་ནུག། འཐུང་མཆིས་ནུག་གོ། ལྫོག་བཏང་ཏ་ནུག། བཏང་ཏ་ནུག་གོ། ཉིམ་
འཐུང་སྫོ་ནུག། འཐུང་སྫོ་ནུག་གོ། ལྟ་བུ་ངའི་རྗེས་སུ། འདི་ཁོ་འབད་མཆིས་ནུག། འབད་མཆིས་
ནུག་གོ། སེམས་ཅན་བསད་ཏ་ནུག། བསད་ཏ་ནུག་གོ། ཁོ་བུད་སྫོ་ནུག། བུད་སྫོ་ནུག་གོ། སྟ་བུ་
དའི་རྗེས་སུ། ན་ཐན་རན་མཆིས་ནུག་རན་མཆིས་ནུག་གོ། བཏྫོན་ཏ་ནུག་ བཏྫོན་ཏ་ནུག་གོ། 
བྱྫོན་སྫོ་ནུག། བྱྫོན་སྫོ་ནུག་གོ། ལྟ་བུ་ནའི་རྗེས་སུ། གསྫོལ་ཝ་བཏབ་མཆིས་ནུག། བཏབ་མཆིས་
ནུག་གོ། ཕབ་ཏ་ནུག། ཕབ་ཏ་ནུག་གོ། ཁྱབ་སྫོ་ནུག། ཁྱབ་སྫོ་ནུག་གོ། ལྟ་བུ་བའི་རྗེས་སུ། 
དཔའ་ཞུམ་མཆིས་ནུག། ཞུམ་མཆིས་ནུག་གོ། བྱང་ཕད་ཕམཏ་ནུག། ཕམ་ཏ་ནུག་གོ། ཁོང་
འཆམ་སྫོ་ནུག། འཆམ་སྫོ་ནུག་གོ། ལྟ་བུ་མའི་རྗེས་སུ། སེམས་དགའ་མཆིས་ནུག། དགའ་
མཆིས་ནུག་གོ། ཤིང་བཀའ་ཏ་ནུག། བཀའ་ཏ་ནུག་གོ། གདན་དམའ་སྫོ་ནུག། དམའ་སྫོ་ནུག་གོ། 
ལྟ་བུ་འའི་རྗེས་སུ། མས་འཚེར་མཆིས་ནུག། འཚེར་མཆིས་ནུག་གོ། དར་འཕར་ཏ་ནུག། 
འཕར་ཏ་ནུག་གོ། གོ་ས་འཕར་སྫོ་ནུག། འཕར་སྫོ་ནུག་གོ། ལྟ་བུ་རའི་རྗེ་སུ། གཡྫོག་བཀོལ་
མཆིས་ནུག། བཀོལ་མཆིས་ནུག་གོ། ལམ་བསལ་ཏ་ནུག། བསལ་ཏ་ནུག་གོ། ཚྫོགས་འཛྫོམས་
གྲོལ་སྫོ་ནུག། གྲོལ་སྫོ་ནུག་གོ། ལྟ་བུ་ལའི་རྗེས་སུ། སངས་རྒྱས་མཆིས་ནུག། རྒྱས་མཆིས་ནུག་
གོ། སྤྲུལ་པ་བཀྱེས་ཏ་ནུག། བསྐྱེས་ཏ་ནུག་གོ། ད་སངས་སྫོ་ནུག། སངས་སྫོ་ནུག་གོ། ལྟ་བུ་
སའི་རྗེས་སུ། ཁོ་སེམས་སྫོ་མཆིས་ནུག། སྫོ་མཆིས་ནུག་གོ། ཉིམ་བསྫོ་ཏ་ནུག། སྫོ་ཏ་ནུག་གོ། 
ར་བཟི་སྫོ་ནུག། བཟི་སྫོ་ནུག་གོ། ལྟ་བུ་རྐྱང་པའི་རྗེས་སུ་འཇུག་ཚུལ་ལྫོ།། 
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༢༠༽ རྫོགས་ཚིག་དང་ཉེ་བའི་ (ཡི་) (ནུག་) མཆིས་ཏ་སྫོ་དང་མ་འབྲེལ་བ་དང་
འཇུག་པ་གཞན་བཅས་བཤད་པ། 
 
༑  མཆིས་ཏ་སྫོ་དང་མ་འབྲེལ་བའི་ (ཡི་) (ནུག་) གཉིས་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ་ནི། མནྫོ་བསམ་
བཏང་ཡི། ལཱ་འབད་ཡི། སྙན་གསན་ཡི། དཔའ་ཞུམ་ཡི། སེམས་དགའ་ཡི། གནས་བསྐོར་ཡི། 
ལམ་སེལ་ཡི། བླ་བསྲེས་ཡི། ལྟ་བུའྫོ། རྗེས་འཇུག་སྒྲ་དྲག་པ་ག་བ་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཡྫོད་པའི་
དྫོན་ཅན་གྱི་མཆིས་ཀྱི་བྫོད་བཅིས་མ་གཏྫོགས་མི་འཇུག་གོ། མདའ་ཕྫོག་ནུག། བསང་བཏང་ནུག། 
ཁྱིམ་ནང་སྫོད་ནུག། བགོ་གྱོན་ནུག། རྒྱལ་ཁ་ཐྫོབ་ནུག། མེ་སར་ནུག། ཇ་བསྐོལ་ནུག། ཁྲིམས་
ལཱི་གནས་ནུག། ལྟྫོ་ཟ་ནུག། གཟུགས་བདེ་ནུག། འཚེམ་འདྲ་ནུག། ལ་སྫོགས་པ་རྣམས་རྗེས་
འཇུག་བཅུ་དང་རྐྱང་པའི་རྗེས་སུ་ནུག་འཇུག་ཚུལ་གྱི་དཔེར་བརྗོད་དྫོ། ཡང་མཆིས་ཏ་ནི་དྲི་བའམ་ཐེ་
ཚྫོམ་ལ་ཡང་འཇུག་སྟེ། འདུམ་ཁ་དཔག་མཆིསཔ་འདྲས་མིན་ནམ? ལཱ་འབད་ཏཔ་དྲག་མིན་ནམ? 
ལྟ་བུའྫོ། དེ་ཡང་ཏ་ནི་ (བཏང་) དང་། སྫོ་ནི་ (སྫོང་) ཡི་ནི་ (ཡིན་) ནུག་ནི་ (འདུག་) 
ཅེས་པ་རྣམས་ཟུར་མས་པ་ཡིན་སྙམ་མྫོ། དེ་ཡང་ (ཉི་མ་ཤར་རྫོ།) ལྟ་བུའི་རྫོགས་ཚིག་དངོས་
ཞུགས་པའི་སྐབས་ (ཉིམ་ཤར་མཆིས་ནུག་གོ་) ཞེས་བྲིའྫོ། (ཉི་མ་ཤར་འདུག་) ཅེས་པའི་
སྐབས་ (ཉིམ་ཤར་ནུག) ཅེས་རྫོགས་ཚིག་དངོས་སྫོར་དང་མི་སྫོར་གྱི་ཐ་སྙད་སྫོ་སྫོ་ཡྫོད་པས་
སྐབས་ཕྱེད་དགོས་སྫོ། སྤྱིར་བཏང་རྗེས་འཇུག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་གོ་ཉིད་འཇུག་པ་གཙྫོ་ཆེ་ཡང་
སྐབས་འགར། བུམ་ཐང་ལཱི་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་གི་སྐུ་རྗེས་ཡྫོད་དྫོ། འདི་དེ་སྦེ་མིན་ནྫོ། རྫོང་ཁའི་
འགྲེལ་བཤད་འདི་སུམ་རྟགས་ཀྱི་དྫོན་དང་མཐུན་པས་འྫོ། ལ་ལཱི་གིས་འབྱུང་ཁུངས་མེདཔ་
མཚུངསམ་འབད་བཟྫོཝ་མས་འྫོ། ལྟ་བུའང་བརྗོད་སྫོལ་ཡྫོད་དྫོ། ། 
 

  



ཤོག་གྲངས་ 28 པ། 

༢༡༽ དམིགས་བསལ་ཨིན་དང་འབྲེལ་བའི་ (པས་)་དང་ (མས་)ཀྱི་སྫོར་བ་
བཤད་པ། 
 
༑  རྗོང་ཁའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ (པས) དང་ (མས་) གང་བརྗོད་ཀྱང་ (ཡིན་) གྱི་སྒྲ་ (ཨིན་) 
དང་འབྲེལ་བར་བརྗོད་དགོས་ཏེ་རྗེས་འཇུག་བཅུ་ཡི་རྗེས་སུ་འཇུག་ཚུལ་དཔེར་ན། འདི་སེམས་ཅན་
སྟག་ཨིན་པས། འདི་གཅན་གཟན་གུང་ཨིན་པས། འདི་རི་ཁའི་མྀ་རྒོད་ཨིན་པས། འདི་ཚུ་མནྫོ་
མེད་སེམས་ཅན་ཨིན་པས། འདི་འབྲུག་གཞུང་རྒྱལ་ཁབ་ཨིན་པས། རི་དང་ལཱིངམ་སྫོམ་ཨིན་པས། 
མྀ་ཁོ་ཡི་མིང་ཀུན་དགའ་ཨིན་པས། བྱག་གི་གནས་འདི་ཚུ་གུ་རུའི་གཏེར་ཨིནཔས། ཁྲིམས་ཆོས་
སྲིད་ལཱིགས་གཉིས་ཀྱི་སྫོལ་ཨིན་པས། གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་སངས་རྒྱས་དངོས་ཨིན་པས། ལྟ་བུ་དང་། 
འདི་ལྷ་ཨིན་པས། འདི་ཀླུ་ཨིན་པས། འདི་མྀ་ཨིན་པས། ལྟ་བུ་རྐྱང་པའི་རྗེས་སུ་འཇུག་ཚུལ་དང་། 
ཡང་སྟག་ཨིན་མས། གུང་ཨིན་མས། མྀ་རྒོད་ཨིན་མས། སེམས་ཅན་ཨིན་མས། རྒྱལ་ཁབ་ཨིན་
མས། སྫོམ་ཨིན་མས། ཀུན་དགའ་ཨིན་མས། ཟབ་གཏེར་ཨིན་མས། ལཱིགས་སྫོལ་ཨིན་མས། 
སངས་རྒྱས་ཨིན་མས། ལྟ་བུ་དང་། ལྷ་ཨིན་མས། ཀླུ་ཨིན་མས། མྀ་ཨིན་མས། ལ་སྫོགས་པ་
རྣམས་རྗེས་འཇུག་བཅུ་དང་རྐྱང་པའི་རྗེས་སུ་འཇུག་ཚུལ་ཏེ་རྗོང་ཁ་སྒྲ་ཟུར་ཕྱིན་པར་བརྗོད་པའི་ཚེ་
ཨིན་དང་འབྲེལ་བ་ངེས་པར་བརྗོད་ན་དང། ཡང་སྒྲ་ཧ་ཅང་ཟུར་མི་ཕྱིན་པ་དཔེར་ན།  འདི་སྟག་
མས། འདི་གུང་མས། འདི་མྀ་རྒོད་མས། འདི་ཚུ་སེམས་ཅན་མས། རྒྱལ་ཁབ་མས། ལཱིངམ་སྫོམ་
མས། ཁོ་ཀུན་དགའ་རྒྱས་མས། འདི་གཏེར་མས། འདི་ལཱིག་སྫོལ་མས། འདི་སངས་རྒྱས་མས། 
འདི་ལྷ་མས། འདི་ཀླུ་མས། འདི་མྀ་མས། ལྟ་བུའང་བརྗོད་སྫོལ་ཡྫོད་ཅིང་དེ་ནི་སྒྲ་ཟུར་མ་ཕྱིན་
པའམ་ཉེ་བར་འདུས་པ་སྒྲོས་ཟུར་གྱི་མཚྫོན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། (ས་བྫོན་) ཞེས་པ་དེ་རྗོང་ཁས་ 
(སྫོན་) ཞེས་ (བ་) འམ་ (ཝ་) ཡི་ན་རྫོ་དང་རྗེས་འཇུག་ན་གཉིས་སྔ་མའི་སའི་སྟེང་དུ་སར་ཏེ་ 
(བ་) ཡིག་དེའི་ཁོང་དུ་ཉེ་བར་སྡུས་ཏེ་ (སྫོན་) ཞེས་བརྗོད་པ་བཞིན་ (ཡིན་པ་ལས་) ཞེས་པ་
དེ་རྗོང་ཁས་ (ཨིན་པས་) ཞེས་མིང་མཐའི་པ་ལ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ས་ཡིག་སྤྱར་ཏེ་ (ལ་) ཡིག་



ཤོག་གྲངས་ 29 པ། 

དེའི་ཁོང་དུ་ཉེ་བར་འདུས་ཏེ་ (པས་) ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མཆུ་བཙུམས་པའི་སྐྱེ་གནས་
མཐུན་པ་ལས་ཨིན་པས་ཞེས་ཕལ་ཆེར་ལ་ཕྫོ་སྒྲ་ཐྫོན་པར་གྱུར་པ་དང་། ཨིན་མས་ཞེས་ཕལ་ཆེར་
ལ་མྫོ་སྒྲ་ཤུགས་ཀྱིས་ཐྫོན་པར་གྱུར་པ་ཙམ་ལས་དེ་གཉིས་ཀ་རྗོང་ཁ་ཡིན་པས་གང་བརྗོད་ཀྱང་ཁྱད་
པར་མེད་དྫོ། །   



ཤོག་གྲངས་ 30 པ། 

༢༢༽ དམིགས་བསལ་ (བཅིས་) དང་ (མཆིས་) ཀྱི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ། 
 
༑ ཡྫོད་པའི་དྫོན་ཅན་གྱིས་ (བཅིས་) དང་ (མཆིས་) གཉིས་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན། 
མཐའ་དམག་བཀག་བཅིས། སྐྱིད་ཏྫོང་ཏྫོ་འབད་སྫོད་བཅིས། ཏྫོག་བདག་འགན་ཐྫོབ་བཅིས། ད་
རེས་སྟབས་ལུགས་བཅིས། ལྟ་བུ་དང་། ཆུ་གང་མཆིས། སྙན་གྱིས་གསན་མཆིས། ཁ་སྐོམ་
མཆིས། སེམས་དགའ་མཆིས། སྫོ་ལྫོག་ཁར་སར་མཆིས། དབང་པྫོ་ངལ་མཆིས། སེམས་སྐྱོ་ 
མཆིས། ལྟ་བུའྫོ། ། (བཅིས་) དང་ (མཆིས་) གཉིས་ཀྱང་རྗེས་འཇུག་དང་མིང་མཐའ་དང་རྟད་
མཚུངས་པ་བརྗོད་བདེ་སྟེ། བཀག་བཅིས། ཕབ་བཅིས། བསགས་བཅིས་སྫོགས་དང་། དགའ་
མཆིས། བདའ་མཆིས་ལ་སྫོགས་པ་ལྟ་བུའྫོ། རྗེས་འཇུག་ང་མ་སྫོགས་ཀྱི་མཐར་ (བཅིས་) 
བརྗོད་མི་བདེ་ཞིང་། ག་ད་བ་སའི་རྗེས་སུ་བཀག་ཡི་ཐྫོབ་ཡི་ལྟ་བུའང་བརྗོད་མི་བདེ་བ་རྟགས་འཇུག་
ནས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་ཏེ་བྲི་བར་བྱའྫོ། ། 

  



ཤོག་གྲངས་ 31 པ། 

༢༣༽ དྲི་བ་དང་ལན་མཐའ་ཅན་མཐའ་མེད་ཀྱི་ངོས་འཛིན་དང་སྫོར་བ།  
 
༑ དེ་ཡང་ཆོས་སྐད་དུ་དྲི་བའི་སྐབས་སུ་ (དེ་ལྟར་ཡིན་ནམ་) ལྟ་བུ་ལ། རྗོང་ཁས་ (དེ་སྦེ་ཨིན་
ན་) ཞེས་རྗེས་འཇུག་དང་མིང་མཐའ་ན་བྲིས་ན་བརྗོད་བདེ་བ་དཔེར་ན།  ཡིན་ནྫོ་ གཞྫོན་ནུ་
སྫོགས་ལྟ་བུ་མིང་མཐའ་ནའི་ཤུགས་ཀྱིས་རྗེས་འཇུག་དང་། རྗེས་འཇུག་ནའི་གཤུགས་ཀྱིས་མིང་
མཐའ་བརྗོད་བདེ་ཞིང་དྫོན་ལ་གནས་པ་ལྟ་བུའྫོ། །སྐབས་འགའ་ཞིག་ལ་དྫོན་བཤད་ཟིན་པའི་ལན་
རྗོགས་ཚིག་གི་མཐའ་ཅན་ (དེ་ལྟ་ར་ཡིན་ནྫོ་) ལྟ་བུ་ལ་ (དེ་སྦེ་ཨིམ་པས་) (ནེ་སྦེ་ཨིན་མས་) 
ཞེས་རྗོགས་ཚིག་ (པས་) འམ་ (མས་) མཐའ་རྟེན་ཅན་གྱི་ (ཨིམ་) འཇུག་པ་དང་། ཡང་
སྐབས་འགའ་ཞིག་ལ་དྫོན་བཤད་ཟིན་པའི་ལན་རྗོགས་ཚིག་གི་མཐའ་རྟེན་མེད་པ་ (དེ་ལྟར་ཡིན་) 
ལྟ་བུ་ལ་ (དེ་སྦེ་ཨཱི་) ཞེས་མཐའ་གཅོད་ཀྱི་ལན་བྲིས། གཞན་འདི་ལ་ཡང་ (ཨིན་) ཞེས་བྲི་
དགོས་རྒྱུ་ཡིན་མྫོད། འྫོན་ཀྱང་ལཱིང་པའི་ངག་གཤིས་དང་བསྟུན་ན་ཕྱི་ཚིག་བརྗོད་རྒྱུ་མེད་ན་ཅུང་མི་
བདེ་བས་ (ཨཱི་) ཞེས་རིང་ཆ་ཅན་བྲིས་ན། དྫོན་དུ་ (ཡིན་) ཞེས་པ་ཡི་གེ་གཉིས་ཡྫོད་པ་ལྟར་
རིང་ཆས་གཉིས་ཡུན་དུ་བརྗོད་ན་བདེ་ཞིང་ལཱིང་བའི་ངག་གཤིས་དང་ཡང་མཐུན་པར་མཐྫོང་ངོ། 
མདྫོར་ན་ཆོས་སྐད་དུ་ཡིན་བརྗོད་སར་རྫོང་ཁས་ (ཨིན་ཨིམ་ཨཱི་) གསུམ་ཅི་རིགས་འཇུག་པས་
སྐབས་ཐྫོབ་ལ་བརྟགས་ཏེ་བྲི་བརྗོད་བྱ་དགོས་ཏེ། (ཨིན་ན་) ཞེས་པ་དྲི་བ་དང་། (ཨིམ་པས་
ཨིམས་) ཞེས་པ་རྫོགས་ཚིག་ (པེ་) འམ་ (མས་) མཐའ་རྟེན་ཅན་གྱི་ལན་དང་། (ཨཱི་) 
ཞེས་པ་མཐའ་རྟེན་མེད་པའི་ལན་ཡིན་ཞིང་དེ་རྣམས་ནི་རྫོང་ཁས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཨའི་སྒྲ་གདངས་
སུ་བརྗོད་པ་ལས་ཡའི་སྒྲ་གདངས་སུ་མི་བརྗོད་དྫོ། ། 
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༢༤༽ རྫོང་ཁར་ལ་དྫོན་ (ལཱི་) སྒྲ་འཇུག་པ་གསུམ་ཅུ་པ་དང་འགལ་བ་མེད་ཚུལ། 
 
༑  ལ་དྫོན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ཞེས་པ་གསུམ་ཅུ་པའི་སྐབས་སུ་ (སུ་ར་རུ་དུ་ཏུ་ན་ལ་) སྟེ་བདུན་ཡྫོད་
ཀྱང་རྫོང་ཁ་ལ་དེ་ཐམས་ཅད་མི་འཇུག་པ་ཡིན། གང་འཇུག་པ་ཡིན་ཞེ་ན་ རྫོང་ཁ་ལ་ (ལ་) ཟུར་
མས་ཏེ་ (ལཱི་) ཞེས་པ་དེ་ཉིད་གཙྫོ་བྫོར་རྗེས་འཇུག་བཅུ་དང་རྐྱང་པའི་རྗེས་སུ་མཚུངས་པར་
འཇུག་པ་ཡིན། དཔེར་ན་ཕག་ལཱི་བསྣམས། དཀོན་མཆོག་ལཱི་ཕུལ་ལྟ་བུ་གའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་
དང་། ཁོང་ལཱི་སྫོད། ངན་སྫོང་ལཱི་སྦྱིན་ལྟ་བུ་ངའི་རྗེས་སུ་ ཁྱོད་ལཱི་དགའ། བྫོད་ལཱི་སྫོང་ལྟ་བུ་ད་
དང་། གཉེན་ལཱི་བྱམས། སྟན་ལཱི་སྫོད་ལྟ་བུ་ན་དང་། ཐབ་ལཱི་བཀལ། ཡབ་ལཱི་དགའ་ལྟ་བུ་བ་
དང་། ཡུམ་ལཱི་བརྩེ། གཏམ་ལཱི་ན་ལྟ་བུ་མ་དང་། ས་མཐའ་ལཱི་འཁྱམས། འགའ་ལཱི་ཡང་ཕན་ལྟ་
བུ་འ་དང་། ཐུར་ལཱི་འབབ། དཀོར་ལཱི་འཛྫོམ་ལྟ་བུ་ར་དང། ཞལ་ལཱི་བཞེས། གོང་འཕེལ་ལཱི་ལྟ་ལྟ་
བུ་ལ་དང་། དུས་ལཱི་བབས། སངས་རྒྱས་ལཱི་དད་ལྟ་བུ་སའི་རྗེས་སུ་ལཱི་འཇུག་པ་རྣམས་རྗེས་འཇུག་
བཅུ་ཁྱབ་མམ་གྱི་རྗེས་སུ་ལཱི་འཇུག་ཚུལ་དང་། ང་ལཱི་དགའ། ཁོ་ལཱི་བརྩེ། བུ་ལཱི་བྱམས། ཕ་ལཱི་
རྩི་ལ་སྫོགས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་རྐྱང་པའི་རྗེས་སུ་འཇུག་ཚུལ་ཡིན་ནྫོ། དེ་ཡང་ལ་དྫོན་ (སུ་ར་རུ་དུ་ཏུ་
ན་) རྣམས་ (ལ་) དང་སྒྲ་མི་མཚུངས་ཀྱང་དྫོན་ལ་འཇུག་པ་མཚངས་པས་ (ལ་དྫོན་) ཞེས་
བརྗོད་ལ། (ལཱི་) ནི་དབྱངས་ཨུ་ཞུགས་པས་ཟུར་ཅུང་ཟད་མས་པ་ལས་ལ་དངོས་སུ་ཡྫོད་པས་སྒྲ་
དྫོན་གཉིས་ཀ་སུམ་ཅུ་པ་དང་མཐུན་པ་ཡིན་ནྫོ།  
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༢༥༽ ལ་དྫོན་ (ར་) ཁ་དང་འབྲེལ་མར་འཇུག་ཚུལ་དང་ (འགུ་) སྫོགས་གཞན་
འཇུག་ཚུལ། 
 
༑  སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་ (ཁ་) དང་འབྲེལ་མར་ (ར་) འཇུག་སྟེ་དཔེར་ན། རྟག་པ་གཅིག་
ཁར་སྫོད་མི། ནས་ཀྱི་ཞིང་ཁར་ཆུ་སྤགས། མཛྫོ་གི་དྫོད་ཁར་གླང་རྫོ། སྟན་ཁར་ཙང་ཙ་སྫོད་མི། 
རྒྱབ་ཁར་འཕལ་འཕལ་ལྟ་སྟི། བྱ་ཟུམ་གནམ་ཁར་འཕུར་ཡི། སེམས་ཀྱི་དཔའ་ཁར་བཀལ་ཏེ། ཟ་
ཁ་ཟུར་ཁར་མ་འཛུལ། ཤེལ་དང་གྱོལ་ཁར་བཏབ་བསད། གཞུང་དྫོན་སེམས་ཁར་བཀལ་དགོ་ལྟ་
བུ་རྗེས་འཇུག་བཅུའི་རྗེས་སུ་འཇུག་ཚུལ་དང་། རྟ་ཁར་ཞྫོན། རི་ཁར་འཛེགས། ཕ་ཁར་སྫོང་། ཚུ་
ཁར་ལྫོག། ས་ཁར་འབབ་ལྟ་བུ་མཐའ་མེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་ཚུལ་རྣམས་ལ་དྫོན་དངོས་ (ར་) དེ་
ཉིད་ཡིན་ཡང་ལཱིང་པའི་ངག་གཤིས་ (ཁ་) དང་འབྲེལ་མར་བརྗོད་ཅིང་། དེ་ཡང་རྫོང་ཁར་མིང་
གཞིའི་སྒྲ་ལས་རྗེས་འཇུག་གི་སྒྲ་མི་གསལ་བ་ཡིན་པས་ན། ལ་དྫོན་ (ར་) ཡི་སྒྲ་མི་གསལ་བར་ 
(ཁ་) ཡི་སྒྲ་གསལ་བར་ཐྫོན་པ་གནང་ངོ་། དེ་རྣམས་ཆོས་སྐད་དུ། གཅིག་ཏུ། ཞིང་ལ། ཚབ་ཏུ། 
སྟན་ལ། རྒྱབ་ཏུ། གནམ་དུ། དཔའ་ངར་ལ། ཟུར་དུ། གྲོལ་ལ། སེམས་ལ་ངེས་དགོས། རྟ་ལ་
ཞྫོན། ར་ལ་འཛེགས། ཕར་སྫོང་། ཚུར་ལྫོག། སར་འབབ་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་ཁ་ལ་ལ་དྫོན་ 
(ར་) ངེས་པར་ཐྫོབ་ཅིང་དེ་རྗེས་འཇུག་ཏུ་བྲིས་ན་སུམ་ཅུ་པ་དང་མཐུན་ནྫོ། ཡང་སང་འགྲོ་ཁར་
འཕད། ཟ་རན་ཁར་འཛྫོམ། འཆི་རན་ཁར་འགྱོད། ལྟ་བུའི་ཁ་རྣམས་ནི་དུས་བརྗོད་པའི་མིང་
མཐའ་དང་འབྲེལ་བའི་ལ་དྫོན་ཏེ་བརྟགས་ན་ནང་གསེས་མང་དུ་ཡྫོད་དྫོ། སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་ 
འགུ་ཡང་འཇུག་སྟེ་དཔེར་ན། མྀ་རྟའི་འགུར་ཞྫོན། མདའ་འབའི་འགུར་རྐྱབ། ཁྱོད་སྟན་འགུར་
སྫོད། རམ་ཐབ་འགུར་བཀལ། སྫོགས་ལྟ་བུའྫོ། ཡང་སྐྱེ་སར་སྐྱེས། སྫོམ་སར་སྫོམ། སྫོད་སར་
སྫོད། ལཱ་སར་སྫོང་། སྫོགས་ལ་དྫོན་ (ར་) ས་དང་འབྲེལ་མར་འཇུག་པ་སྫོགས་མང་དུ་ཡྫོད་དྫོ། 
ཡང་འཇུག་ལས་མཇུགས་སུ་ལྟ་བུ་ (སུ་) འཇུག་པ་ཡང་སྣང་ངོ། 
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༢༦༽ རྫོང་ཁར་འབྲེལ་སྒྲ་གཞན་དང་ལྷག་པར་ (ཀིའམ་) (གི་) ཉིད་གཙྫོ་བྫོར་
འཇུག་ཚུལ། 
 
༑  ཆོས་སྐད་དུ་འབྲེལ་སྒྲ་དང་བྱེད་སྒྲ་སུམ་བཅུ་པར་ཀྱི་གི་གྱི་འི་ཡི་ལྔ་ཡྫོད་པ་རྣམས་སྤྱིར་རྗེས་
འཇུག་གི་རྗེས་སུ་ཐྫོབ་ཐང་སུམ་ཅུ་པ་ནས་གསུངས་པ་བཞིན་གཞིར་བཞག་ལ། འདིར་རྫོང་ཁའི་
བརྗོད་ངག་ལ་ (ཀིའམ་) (གི་) ཉིད་གཙྫོ་ཆེ་བར་འཇུག་པ་ཡིན།  དང་པྫོ་འབྲེལ་སྒྲ་གཞན་གྱི་
འཇུག་ཚུལ་དཔེར་ན། སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྫོང་གི་ཕྫོ་བྲང་ལྟ་བུ་རྗེས་འཇུག་ག་ང་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་
སུ་གི་འཇུག་ཚུལ་དང་། བདུད་ཀྱི་ཕྫོགས་ལས། རྣམ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི། ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ། ལྟ་བུ་ད་
བ་ས་གསུམ་གྱི་རྗེས་སུ་ཀྱི་འཇུག་པ་དང་། སྔོན་གྱི་དུས་ནས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི། གསེར་
གྱི་འྫོད་ཀྱིས། ཡུལ་གྱི་ཕྫོགས་ཁྱབ་ལྟ་བུ་ན་མ་ར་ལ་བཞིའི་རྗེས་སུ་གྱི་འཇུག་པ་དང་། རྟའི་འགུར་
ཞྫོན། སའི་འགུར་སྫོད། ཆུའི་ནང་སང་། གའི་ར་དགའ་ཝེ་ལྟ་བུ་རྐྱང་པའི་མཐར་འི་འཇུག་པ་དང་། 
རྟ་ཡི་འགུར་བཀལ། རྡྫོ་ཡི་འགུར་ཕབ། ས་ཡི་ནང་ས། ག་ཡི་ར་སྐྱིད་པེ་ལྟ་བུ་རྐྱང་པའི་མཐར་ཡི་
འཇུག་ཚུལ་ལྟ་བུའྫོ། །དེ་ལས་རྫོང་ཁར་གི་བརྗོད་པ་གཙྫོ་ཆེ་བ་ནི། (ང་གི་ ཁོ་གི་ ལྷ་གི་ ཀླུ་གི་ 
མྀ་གི་ འདི་གི་ ས་གིས་མནན། མེ་གིས་འཚིཉ། ཆུ་གིས་འབག། རླུང་གིས་གཏྫོར། འདྲེ་གིས་
གནྫོད། རྟ་གིས་བཀོག་) ལ་སྫོགས་པ་དང་། ཡང་། ང་ཀི། ཁོ་ཀི། ཕ་ཀི། ཚུ་ཀི་ལ་སྫོགས་པ་
ལྟ་བུའྫོ། ། 
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༢༧༽ ཀིའམ་གི་ཉིད་གཙྫོ་བྫོར་འཇུག་པ་ཆོས་སྐད་དང་འགལ་མེད་མཐུན་པར་སྒྲུབ་
པ། 
 
༑ དེ་ཡང་ཆོས་སྐད་དང་མི་འགལ་ཏེ་ སྤྱིར་ཆོས་སྐད་དུ་རྐྱང་པའི་རྗེས་སུ་ (འི་ཡི་) གཉིས་འཇུག་
པར་གསུངས་ཀྱང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་ལྟར་བྲི་མི་རུང་སྟེ་འདི་ལྟར། ཕྫོགས་ཕྫོགས་འདི་ནས་ཕ་
ཡི་ན། །ཉི་མ་ནུབ་ཕྫོགས་ཕ་ཡི་ན། །ལྟ་བུ་མི་མཛེས་པས་འཇིག་རྟེན་པའི་ཉེ་བར་སྤྱྫོད་པ་ལས་འཛིན་
པ་གྲུབ་བྫོ།། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཆོས་སྐད་དུའང་རྐྱང་པའི་རྗེས་སུ། ཕྫོགས་ཕྫོགས་འདི་ནས་ཕ་
གི་ན། ཉི་མ་ནུབ་ཕྫོགས་ཕ་གི་ན། །ཞེས་པའམ་ཕ་ཀི་ན། ]ཞེས་ཚིག་བཅད་སྫོགས་སྐབས་འགར་ 
འི་ཡི་གཉིས་འཇུག་སར་ཀིའམ་གི་བྲི་སྫོལ་ཡྫོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་། ཡ་གི་དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡུལ་
མན་ཆད་ནས། །མ་གི་དམྱལ་བའི་གདན་ལ་ཐུག་གི་ པར། །ལྟ་བུ་ཆོས་སྐད་དུ་རྐྱང་པའི་མཐར་ 
ཀིའམ་གི་བྲིས་པ་མང་དུ་གནང་བའི་ཕྱིར་རྫོ། །ཚུལ་འདི་ནི་རིགས་པའི་རྣམས་པ་གཅིག་ཏུ་ན། (ཕ་
རྫོལ་གྱི་) ཞེས་པའི་དབུས་ཀྱི་རྫོལ་བསྡུས་པ་ན། (ཕ་གྱི་) ཞེས་པའམ། ཡང་ན་(ཕ་ཡི་) ཞེས་
པ་གང་རུང་བྲི་དགོས་རྒྱུ་ཡིན་མྫོད་ཀྱང་། ཐྫོབ་ཐང་འདི་གཉིས་ཀའི་ཐ་སྙད་བཞག་སྟེ་མཁས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་ཕ་རྫོལ་གྱི་ཞེས་པའི་རྫོལ་བསྡུས་ཤིང་མཐའ་མའི་འབྲེལ་སྒྲ་ (གྱི་ཡི་གཉིས་ཀ་དྫོར་ཏེ། 
ཕ་ཀིའམ་ (ཕ་གི་) ཞེས་པ་དང་དེའི་ཅིག་ཤྫོས་ཚུ་གི་ ཡ་གི་ མ་གི་ སྫོགས་རྐྱང་པའི་རྗེས་སུ་
གིའམ་ཀི་འཇུག་པའི་ཐ་སྙད་མཛད་པ་མང་དུ་སྣང་བ་དེ་དང་རྫོང་ཁའི་བརྗོད་ངག་མཚུངས་པ་ཡིན་
ནྫོ། །དེ་ལྟར་རྐྱང་པའི་རྗེས་སུ་ (གྱི་) བརྗོད་པ་བརྡ་གསར་རྙིང་གང་དུའང་མེད་པས་སྐབས་འདིར་
ཡང་རིགས་པའི་ལམ་དེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་རྐྱང་པ་འདྫོགས་ཅན་མགོ་ཅན་གང་ཡང་རུང་བ་རྣམས་
མཐའ་རྟེན་རྗེས་འཇུག་མེད་པའི་རྗེས་སུ་ཡུལ་སྐད་དང་མཐུན་པར་ཀིའམ་ (གི་)  གང་རུང་བྲི་བར་
བྱའྫོ། ། 
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༢༨༽ རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་སྒྲའི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ། 
 
༑ རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་སྒྲ་སུམ་ཅུ་པར་ (ཀྱང་འང་ཡང་) གསུམ་ཡྫོད་ཀྱང་རྫོང་ཁ་ལ་ (ཡང་) གཙྫོ་བྫོར་
འཇུག་སྟེ། དཔེར་ན། ཕག་ཡང་འཚལ་ཡི། བསང་ཡང་བཏང་ཡི། དྲྫོད་ཡང་ཁུག་ཅི། ཁོན་ཡང་
དག་སྫོ་ཡི། ཐབ་ཡང་བཟྫོ་ཏ་ནུ། མྀ་གསུམ་ཡང་ཧྫོད་ཅི། བཀའ་ཡང་གནང་ཡི། པར་ཡང་བཏབ་
ཅི། ཁལ་ཡང་བཀལ་ཡི། ཆོས་ཡང་སྟྫོན་ཅི། ལྟ་བུ་དང་། ཡང་། ཕྫོག་ཡང་ཕྫོག་ཅི། མཐྫོང་ཡང་
མཐྫོང་ཡི། སྐད་ཡང་རྐྱབ་ཅི། བདེན་ཡང་བདེན་ནུ། ཐྫོབ་ཡང་ཐྫོབ་པས། འཆམ་ཡང་འཆམ། 
དགའ་ཡང་དགའ། འབར་ཡང་འབར། འཕེལ་ཡང་འཕེལ། རྒྱས་ཡང་རྒྱས། ང་ཡང་ཡྫོད། ཁོ་
ཡང་འདུག་ལ་སྫོགས་པ་ལྟ་བུ་དང་། སྐབས་འགར་ཨིན་ཀྱང་དུ་རུ་ལྟ་བུ (ཀྱང་) འཇུག་པ་དང་། 
ཡང་གི་དྫོད་དུ་ (རང་) འཇུག་པ་མང་དུ་ཡྫོད་དེ་དཔེར་ན། དྲི་མ་དག་རང་དག་སྫོ་ཡི། །ཁོ་ཆང་
རང་འཐུང་སྫོདཔ་མས། ང་དང་ཁྱོད་རང་ཨིམ་པས། རང་དབང་རང་བཙན་རང་ཨཱི། དེ་ཟུམ་ཐྫོབ་
རང་མི་ཐྫོབ། ཁྱོད་ཤ་སྐམ་རང་སྐམ་སྫོང་ནུག། ནཱ་དགའ་རང་དགའ་བས་རྫོ། སྫོལ་ནི་དར་རང་
དར་སྫོ་ཡི། གསལ་རང་གསལ་བས། མས་རང་མས་སྫོ་ནུ། ཚེ་ས་རང་ས་བས་སྫོཉ་ལྟ་བུ་རྗེས་
འཇུག་བཅུ་དང་རྐྱང་པའི་རྗེས་སུ་འཇུག་ཚུལ་ནི་བརྣན་པའི་ཚིག་དང་། སྐབས་འགར་ཡང་གི་དྫོད་དུ་ 
(རུང་) སྔ་ཕྱི་མི་མཐུན་པའི་ཚིག་ཏུ་འཇུག་པ། དཔེར་ན། བཀག་རུང་མ་ཐུབ། སེམས་བཟང་རུང་
བཟྫོ་ཉེས། ཁོ་ལཱི་ཡྫོད་རང་མི་བྱིན་པས། ང་གིས་བྱིན་རུང་མི་ལུན་པས། གསྫོལ་བ་བཏབ་རུང་མ་
གསན། འཆམ་རུང་མི་འྫོང་པས། སེམས་དགའ་རུང་སྫོད་མ་བཏུབ། སྤྱིན་གྱི་སར་རུང་མ་འབྱར་
བས། ལ་རུང་གཉིད་མེད། ལྷབས་རུང་མ་ཤེས། བལྟ་རུང་མ་མཐྫོང་སྫོགས་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་
ལྷག་རུང་ལྷག། མང་རུང་མང་། ཆད་རུང་ཆད། སྫོགས་འཇུག་པ་མང་དུ་ཡྫོད་དྫོ། ། 
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༢༩༽ ལྷག་བཅས་ཀྱི་སྒྲའི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ། 
 
༑ ལྷག་བཅས་ཀྱི་སྒྲ་ཞེས་པ་སུམ་ཅུ་པར་ (སྟེ་ཏེ་དེ་) གསུམ་ཡྫོད་པ་དེ་རྣམས་རྫོང་ཁར་ (སྟི་ཏི་
དི་) ཞེས་དབྱངས་ (ཨི་) གི་གུའི་སྒྲ་ཅན་དུ་བརྗོད་ཀྱི་ཡྫོད་པ་ཡིན་ནྫོ། །དཔེར་ན། ང་རང་གི་
མནྫོ་སར་ཕྫོག་སྟི་སེམས་དགའ་ཡི། ཁོ་གིས་གསང་སྟི་བསབ་མ་བཏུབ། བྫོ་རྐྱབ་སྟི་ཐག་ཆོད་སྫོ་
ཡི། ཁོ་དབུགས་འགམ་སྟི་ལྫོག་སྫོ་ཡི། ང་ནི་སེམས་དགའ་སྟི་འྫོ་ཡི། ད་དཔེ་ཆ་ལྷ་སྟི་སྫོད་ནི་ལྟ་བུ་
ག་ང་བ་མ་འ་དང་རྐྱང་བའི་རྗེས་སུ་སྟི་འཇུག་ཚུལ་དང་། དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་ལཱི་བརྟེན་ཏི་བདེ་
ཏྫོག་ཏྫོ་ཡྫོད། ད་རེས་ནངས་པ་གོང་འཕར་ཏི་ཉོ་མ་ཚུཉ། ཡྫོན་ཏན་གཱ་ཏི་ལཱི་ཡང་སྤེལ་ཏི་ཤེས་བཅུག། 
ཁོ་དང་ང་ (རྒྱན་ནམ་) རྒྱལ་སྤུངས་ཏི་བཞག་ཡྫོད། ལྟ་བུ་ན་ར་ལ་ས་བཞིའི་རྗེས་སུ་ (ཏི་) 
འཇུག་ཚུལ་དང། ཁྱིམ་ནང་ལཱ་འབད་དི་སྫོད་པ་མས། ལྟ་བུ་ངའི་རྗེས་སུ་ (དི་) འཇུག་ཚུལ་
རྣམས་འཕད་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་ནྫོ། །ཡང་ལྷག་བཅས་ཀྱི་འཕད་རང་དབང་ཅན་ (སྦེ་) 
འཇུག་ཚུལ་ནི་དཔེར་ན། བསྐྱལ་བཞག་སྦེ་འྫོང་ནི། ཇ་འཐུང་སྦེ་འགྱོ་ནི། ལྟྫོ་འབད་སྦེ་ཟ་ནི་ ཆོས་
སྟྫོན་འབད་སྫོད་ནི། མལ་ཆ་བཀབ་སྦེ་ལ་ཡི། འབད་ནིའི་དཔའ་ཅམ་སྦེ་བཞག་ཡྫོད། རྟ་བདའ་
སྦེ་འྫོང་ཡི། དར་འཕར་སྦེ་སྫོང་ཡི། ལམ་བསལ་སྦེ་འགྱོ་ནི། ཅ་ལག་བསམས་སྦེ་བཞག་སྟི། ལྟད་
མྫོ་ལྟ་སྦེ་སྫོད་ཀྱེ། ལྟ་བུ་རྗེས་འཇུག་བཅུ་དང་རྐྱང་པ་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་ལྟ་བུའྫོ། ། 
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༣༠༽ འབྱེད་སྡུད་དང་འབྱུང་ཁུངས་འབྫོད་པའི་སྒྲ་བཤད་པ། 
 
༑ འབྱེད་སྡུད་ཀྱི་ཚིག་འཕད་ནི་སུམ་ཅུ་པར། (གམ་ངམ་དམ་ནམ་བམ་མམ་འམ་རམ་ལམ་སམ་
ཏམ་) སྟེ་བཅུ་གཅིག་ཙམ་ཡྫོད་ཀྱང་རྫོང་ཁར་ (དང་) གཅིག་ལས་གཞན་མི་འཇུག་པ་ཡིན། 
དཔེར་ན། གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་ནི། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་། སྫོ་ནམ་ལས་ཁུངས་དང་།  
འཚྫོ་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་དང་། ནགས་ཚལ་ལས་ཁུངས་དང་། ཀུན་འཕལ་ལས་ཁུངས་དང་སྫོགས་
ལྟ་བུ་གཞི་གཅིག་ལས་མང་དུ་འབྱེད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། སྟྫོང་ཕུ་དང་། སྟག་པ་དང་། སི་སི་
དང་། ཨསྟྫོ་དང་། ཏེབ་ཙེ་དང་། ཤུག་པ་ནི་ཤིང་ཡིན་ནྫོ་ལྟ་བུ་མང་པྫོ་གཞི་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པ་ལ་
འཇུག་པའྫོ། འབྱུང་ཁུངས་ནི་ སུམ་ཅུ་པར་ (ནས་) (ལས་) གཉིས་ཡིན་ཡང་རྫོང་ཁར་(ལས་) 
ཁོ་ན་འཇུག་པ་ཡིན་དཔེར་ན། འྫོག་ལས་ཡར་ཞུ། གོང་ལས་མར་གསུངས། བྫོད་ལས་བལ་ཐྫོན ། 
འཁན་ལས་བང་ཅུང་། རྒྱབ་ལས་མར་ཕབ། ལམ་ལས་ཕར་སྫོང་། མདའ་ལས་ཡར་འྫོང་། གསེར་
ལས་གཡའ་ཐྫོན། གངས་ལས་ཆུ་འབབ། ཕ་ལས་ཚུར་འྫོང་། ནཱ་ལས་ཕར་སྫོང་། ཡ་ལས་མར་
བབ། མ་ལས་ཡར་འཛེགས་སྫོགས་རྗེས་འཇུག་བཅུ་དང་རྐྱང་པའི་རྗེས་སུ་འཕད་རང་དབང་ཅན་
ལས་འཇུག་ཚུལ་ལྫོ།) (འབྫོད་པའི་སྒྲ་ནི་ ཆོས་སྐད་དུ་ཡུལ་གོང་འྫོག་གི་ཁྱད་པར་ (ཀྱེ་) དང་ 
(ཀྭ་)  ཡེ་སྫོགས་ཡྫོད་ཀྱང་རྫོང་ཁར་དེ་དག་མི་འཇུག་ཅིང་ (ཆིད་) དང་ (ཝའི་) གཉིས་གཙྫོ་
བྫོར་ཐག་ཉེ་སར་འབྫོད་པའི་སྒྲ་དང་། དེ་ལས་ (དབའི་) ནི་ཐག་ཉེ་བ་དང་རིང་བ་གང་དུའང་འབྫོད་
རུང་བའི་སྒྲ་སྟེ། དཔེར་ན། རྡྫོ་རྗེ་ཟེར་བའི་མིག་ཐག་ཉེ་སར་ཡྫོད་ན། (ཆིད་ཆིད་རྡྫོ་རྗེ་)ཟེར་བའམ་ 
(ཆིད་དབའི་རྡྫོ་རྗེ་)  (དབའི་རྡྫོ་རྗེ་) སྫོགས་ཆིད་དང་ཝའི་དབའི་གང་རུང་དང་མིང་འབྲེལ་ཏེ་འབྫོད་
པར་བྱེད་དྫོ། ཐག་རིང་བ་མདའ་རྒྱང་གཅིག་གཉིས་ཀྱིས་བར་བཅད་པའི་ས་གནས་སུ་ཡིན་ན། 
(དབའི་རྡྫོ་རྗེ་) ཞེས་ཤུགས་སྒྲ་དང་བཅས་འབྫོད་པར་བྱེད་དྫོ། །གཞན་ཡང་ཡ་མཚན་པའམ་ ངོ་
མཚར་བའི་བརྡ་ལ་ (སྤ་) དང་ (སྤའྫོ་) དང་ (དབའི་) འཇུག་སྟེ། དཔེར་ན། སྙིང་དུ་སྡུག་
པའི་ཕྲུག་གུ་ཆུང་ངུས་གེག་ཅིང་ཡར་ལངས་ཏེ་གོམ་པར་རེ་ཟུང་སྤྫོ་ཤེས་པ་དང་། ཨ་ཕ་ཨ་མ་སྫོགས་
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ཁ་དང་པྫོ་སྨྲ་ཤེས་པའི་དུས་སུ་སྒོ་གསུམ་རང་བཞིན་གྱི་བྱམས་ཤིང་བརྩེ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཕ་མ་
རྣམས་ཀྱི་སེམས་ལ་བརྗོད་མི་ཤེས་པའི་དགའ་སྫོ་དང་བཅས་པས་ (སྤའྫོ་དབའི་) ཞེས་ཡྫོད་སྫོ་
ཞིང་ངོ་མཚར་བའི་ཚིག་ཏུ་བརྗོད་པར་བྱེད་པ་དང་། མི་རིགས་པའམ་མི་འྫོས་པ་ལ་ཡ་མཚན་པའི་
བརྡ་ཡང་ཡིན་ནྫོ། ཡང་ངོ་མཚར་བའི་ཚིག་ཏུ་  (ཛཡི་) (དབའི་) ཞེས་པའང་འཇུག་སྟེ། སྔར་
མཐྫོང་ཐྫོས་སུ་མ་གྱུར་པ་ཞིག་མིག་གིས་མཐྫོང་བའམ་རྣ་བས་ཐྫོས་པར་གྱུར་བའི་ཚེ་ཤིན་ཏུ་ངོ་
མཚར་ཏེ། (ཛཡི་) ཞེས་པའམ་ (ཛཡི་-དབའི་) ཞེས་བརྗོད་པར་བྱེད་དྫོ། །  
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༣༡༽ ཆོས་སྐད་ལས་ཀྱང་རྫོང་ཁར་ཡྫོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཐ་སྙད་འགའ་ཞིག་བརྗོད་
པ།  
 
༑  དེ་ཡང་བརྡ་ཕལ་ཆེར་ཆོས་སྐད་དུ་ཡྫོད་ཀྱང་ཡྫོངས་སུ་མ་གྲགས་ཤིང་དེ་ཉིད་རྫོང་ཁར་ཡྫོངས་སུ་
གྲགས་པ་འགའ་ཞིག་གི་འབྲེལ་བ་བརྗོད་པ་ནི། འདི་ལྟར། ཆོས་སྐད་དུ་ (གྲི་) ལ་རྫོང་ཁས་ 
(གྱི་) ཞེས་བརྗོད་དྫོ། དེ་ཡང་མདྫོ་ལས་རལ་གྲི་ལ་ (རལ་གྱི་) ཞེས་བྱུང་ངོ་། །གྲི་ཤུབས་ནས་
ཕྱུང་བའམ་བཏྫོན་པའི་མིང་ལ་ (གྱི་འབལ་) ཟེར་ཞིང་། སྫོ་ཕྱུང་བ་ལ་ཡང་ (སྫོ་འབལ་) ཟེར། 
དེ་བཞིན་བཏྫོན་པའི་སྒྲ་ཕལ་ཆེར་ལ་རྫོང་ཁས་(འབལ་)ཞེས་ཟེར་བ་དེ། སྒྲ་རང་བཞིན་གྱིས་ཐྫོན་ཏེ་
ཟག་སྫོང་ན་སྐྲ་བྱི་ཞེས་དང་། ལག་པས་འབར་ཤེད་ཀྱིས་འཐེན་ཏེ་བཏྫོན་ན་དེ་ལ་ཆོས་སྐད་དུ་ (སྐྲ་ 
འབལ་) ཞེས་བརྗོད་པ་དང་མཐུན་ཏེ། སྫོར་མྫོའི་ཕྲེང་བའི་ མདྫོ་ལས་རང་གི་ལག་པས་སྐྲ་འབལ་
ཏེ་ཞེས་བྱུང་ངོ་། རྟ་ལས་ལྷུང་བ་སྫོགས་ཀྱི་སྒྲ་ལ་(རྟ་ལས་བུད་སྫོ་ཡི་)ཟེར། དེ་ཡང་ཆོས་སྐད་དུ་(མི་
ཡི་ཁྱུ་ནས་བུད་)ཅེས་དྫོན་མཐྫོ་ས་ནས་དམའ་སར་ལྷུང་བའི་སྒྲ་བརྗོད་ཀྱི་ཡྫོད་པ་དང་མཐུན་ནྫོ། །རྣ་
བ་འྫོན་པ་ལ་བྱ་རྡུགས་ཟེར། དེ་ཡང་རྣ་བ་ནི་ཡུལ་རྐྱེན་ལ་ན་རྟྫོག་བྱེད་པའི་བྱ་ར་བ་ཡིན་ལ། དེའི་
དབང་པྫོ་མས་པས་ཡུལ་རྐྱེན་ལ་བྱ་ར་བྱེད་པའི་མཐུ་ཐྫོགས་པའམ་རྡུགས་པས་(རྣ་བ་བྱ་རྡུགས་) 
ཟེར་རྫོ། །ངས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་བ་ལ་ (ང་གིས་འབད་ནི་ཨཱི་) ཞེས་འབད་དང་བྱེད་པ་ཆོས་སྐད་དུ་
ཡང་དྫོན་གཅིག་པ་ཡིན་ཞིང་། རྫོང་ཁས་བྱེད་པའི་སྒྲ་ཐམས་ཅད་འབད་ཡིན་ཏེ། ལྟྫོ་འབད། ལཱ་
འབད། ཅེས་དང་། (ཆོས་འབད་ན་) འཇིག་རྟེན་འབད་ན། (ག་ཅི་འབད་ནི་སྨྫོ་) ཞེས་པ་སྫོགས་
ཡིག་གཟུགས་འགྱུར་བ་མེད་བ་དུས་གསུམ་ག་ལ་འཇུག་པ་ཁྱབ་ཆེ་བའི་སྒྲ་དང་། ལྟྫོ་གཡྫོ་ཞེས་ཀྱང་
ཟེར་རྫོ། །ཤིང་དང་ཤ་སྫོགས་གཏུབས་པའམ་བཅད་པ་ལ་རྫོང་ཁས་(ཤིང་འཛམ་) (ཤ་འཛམ་) 
ཞེས་བརྗོད། སེམས་ཀྱིས་བསམ་མྫོ་ཞེས་པ་ལ། (སེམས་ཀྱིས་མནྫོ་ཡི་) ཞེས་ཆོས་སྐད་ངོ་མ་
དང་། བསམ་བླྫོ་ཐྫོང་ཞེས་པ་ལ་ (མནྫོ་བསམ་བཏང་) བྲེལ་བ་ཆེ་གི་མདུག་ཟེར་བ་ལ་(བྱེལ་བ་ཆེ་
ཝ་མེ་) ཞེས་ཟེར་རྫོ།།  
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༣༢༽ གནད་དྫོན་ཆེད་བརྗོད་འབྲེལ་ཇི་ལྟར་བརྩམས་ཚུལ་དང་དེའི་དགོས་པ་འབྲས་
བུར་སྨྫོན་པ་བཅས་སྫོ། 
 
༑ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་ཤིན་ཏུ་འབྱུང་བར་དཀའ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པྫོ་ཆེ་ཐུགས་
རྗེ་ཆེན་པྫོའི་གདུལ་ཞིང་བྫོད་ནས་བརྒྱུད་དེ་སྨན་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདིར་དར་ཞིང་རྒྱས་ཟིན་
ཏྫོ། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་བརྗོད་བྱའི་དྫོན་གང་ལ་བརྟེན་པའི་རྗོད་བྱེད་ཚིག་སྡེ་སྣྫོད་རྣམ་པ་བཞིའི་
གླེགས་བམ་བཀའ་འགྱུར་དང་། རྒྱལ་བ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་པཎ་གྲུབ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་
དགོངས་པ་འགྲེལ་བའི་བསྟན་འགྱུར་གྱི་གླེགས་བམ་ཁ་བ་ཅན་དུ་བཞུགས་ཚད་ལྗོངས་འདིར་ཆོས་
རྒྱལ་དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསྫོད་ནམས་ཀྱི་
མཆོད་སྫོང་དུ་མས་རྒུད་བྲལ་བར་བཞུགས་སྫོ། །དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་
གི་བདེ་ལུགས་ཕུན་ཚྫོགས་ཀྱི་དཔལ་ཡྫོན་མ་ལཱིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པ་ནི་
ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལགས་སྫོ། །བཀའ་དང་བསྟན་འགྱུར་དེའི་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ཐམས་ཅད་ནི་
སྲིད་ཞིའི་ལུགས་ཚྫོགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་སྒོ་གླེགས་ཡིན་ཞིང་། དེ་འབྱེད་བྱེད་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་
མིག་ལྟ་བུ་བརྡ་དྫོན་གསལ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ངག་སྒྲོན་ལ་སྫོགས་པ་བརྡ་དག་གི་
བསྟན་བཅོས་སྣ་ཚྫོགས་དང་། ལྷག་པར་སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་
དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གེ་སིལ་བུ་ཚྫོགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གནས་སྫོ། །བརྡ་དང་ཐ་
སྙད་ཐམས་ཅད་དབྱངས་གསལ་གྱི་བྱིངས་དང་དེའི་སྒྲ་གདངས་ལས་མ་འདས་ཤིང་དེ་ཉིད་གཞན་དུ་
འགྱུར་བ་མེད་པས་འདའ་མི་ནུས་པ་དང་། སྒྲ་གྲོང་ཚིག་གིས་བསད་ན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ དྫོན་
འཆུགས་ཏེ་བརྡ་དྫོན་ཡང་དག་བའི་ཐ་སྙད་འཚྫོལ་བར་འགྱུར་ཞིང་བསྟན་པ་མས་པའི་རྒྱུར་འགྲོ་
བས་འདའ་མི་རུང་བའང་ཡིན་ནྫོ། །དུས་འདིར་མངའ་བདག་རྒྱལ་པྫོས་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་
ཡྫོན་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་སྫོབ་གྲྭ་ཁག་མང་དུ་བཙུགས་པར་མཛད་པས་སྫོབ་གྲྭ་དེ་རྣམས་སུ། 
སྤྱིར་བྫོད་སྐད་དང་ལྷག་པར་ཆོས་སྐད་ཀྱི་བརྡ་དང་ཐ་སྙད་ཕྫོགས་འདིའི་མི་རིཉ་ཀྱིས་ཅུང་ཟད་ཙམ་
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ཡང་གོ་དཀའ་བས་ལྫོ་འགའ་ལྫོན་ཀྱང་བླྫོ་སྐྱེད་མེད་པར་འབྲི་ཀློག་ཙམ་ཤེས་ཀྱང་ནེ་ཙྫོའི་འདྫོན་པ་
ལྟར་སྫོང་གཤིས། གང་ཟག་དང་ཡུལ་དུས་ཀྱི་རྐྱེན་དུ་མས་མངའ་བདག་རྒྱལ་པྫོའི་ཐུགས་རྒྱུད་
བསྐུལ་ཏེ་རྫོང་ཁའི་སྫོབ་དེབ་གསར་དུ་བཟྫོ་དགོས་པར་བཀའ་ཕེབས་པ་ལགས་སྫོ། དེ་ནས་མིང་
དྫོན་གཡིར་པྫོ་ཆེ་ཞིག་ཏུ་རྫོམ་སེམས་ཀྱིས་བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་གོང་གསལ་གསུང་རབ་ཀྱི་བརྡ་དང་
ཐ་སྙད་རྣམས་ལ་གནྫོད་ཀྱི་དྫོགས་པའི་བག་གཟྫོན་སེམས་གཡེང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ངང་ནས། ། རྩ་བ་
ཡི་གེ་ཕྱི་མྫོའི་གཟུགས་དང་སྔོན་འཇུག་དང་རྗེས་འཇུག་སྒྲ་དྫོན་གྱི་སྫོར་བ་སྫོགས་གང་སྤྱིར་སྫོར་
བཞག་ལ། མིང་གཞི་དང་ཚིག་འཕད་འགའ་ཞིག་མི་བཅོས་སུ་མི་རུང་བ་རྣམས་ཆོས་སྐད་ལ་ཁུངས་
བཅོལ་ཏེ་ཆོས་སྐད་དང་ཅི་མཐུན་དུ་བཅོས་ཏེ་ཐྫོག་མར་ རྫོང་ཁའི་ལཱིས་རྣམ་པར་བཞག་པ་བསྒྲུབས་
སྫོ། །དེ་ལྟའི་བརྡ་དང་ཐ་སྙད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཐམས་ཅད་བྲི་བརྗོད་ལམ་སྫོལ་གཅིག་ནས་ལྗོངས་
འདིའི་ཤེས་ལྡན་ཀུན་ལ་རྫོང་ཁའི་ལཱིས་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་གྲུབ་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་ལ་བརྟེན་
ནས་ཆོས་སྐད་ཀྱི་བརྡ་དང་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་རིམ་གྱིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་གནས་སྐབས་འཇིག་རྟེན་
སྲིད་ཀྱི་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བླྫོ་གྲོས་རྣམ་དཔྫོད་ཀྱི་མིག་གསལ་བར་ཐྫོབ་པས་མཁས་པ་དང་། དེ་ནས་
སྡེ་སྣྫོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྡེའི་དྫོན་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་བླྫོ་གྲོས་ཀྱི་
མཐུ་སྐྱེ་བྫོ་ཀུན་གྱིས་བདེ་བླག་ཏུ་ཐྫོབ་ནས། མཐར་ཐུག་གཏན་གྱི་བདེ་བ་མཐའ་གཉིས་ལ་མི་
གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་རྒྱུར་སྨྫོན་པ་ལགས་སྫོ།། །། 
 
 

་་་་་་་་་་ 
 



 

 

 
 
 

࿉ 
 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས། 
ཐིམ་ཕུག། 

www.dzongkha.gov.bt 

 
 

 


