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བསྡུས་སློམ་པད་དཀར་ཕྲེང་བ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཐློག་སློབ་སྦྱློང་བྱ་དགོས་དློན་འདི་ནི་ དེང་སང་དུས་ཚློད་སྙིགས་མར་
ཚེ་ཐུང་ཞིང་ནད་མང་བ་དང་ ལེ་ལློའི་རྒྱུ་རྐྱེན་མང་བར་བརྟེན་ གཞུང་རྒྱ་ཆེ་བར་འཇུག་པའི་དུས་ཚློད་མེད་པ་
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ནས་ བརྗོད་བྱ་བསབ་པ་གསུམ་ལ་མཁས་ཤིང་ མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐློབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་
བའི་རེ་སློན་མཆིས་པར་ཞུ། 
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ཀ སློབ་ཚན་དང་པ། 
དློན་ཚན། བསན་བཅོས་རྩློམ་པའི་རྒྱུ་ཚློགས་དང་ སྦྱར་བྱ་ཡི་གེའི་རྣམ་བཞག། 

༡ མཚན་སློས་པ།  
སུམ་རྟགས་བསྡུས་སློམ་པད་དཀར་ཕྲེང་བ་བཞུགས་སློ། ། 

སུམ་རྟགས་བསྡུས་སློམ་པད་དཀར་ཕྲེང་བ་བཞུགས་སློ། །ཞེས་པ་ནི། བསན་བཅོས་ཀྱི་མཚན་སློས་པ་
སྟེ། དློན་འགྲེལ་ནི། རྗོད་བྱེད་གཞུང་ཚད་ཀྱི་སྒོ་ནས་མིང་བཏགས་པའི་སུམ་ཅུ་པ་དང། །བརྗོད་བྱ་དློན་
གྱི་གོ་ནས་མིང་བཏགས་པ་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་ཚིག་དློན་བསྡུས་ཏེ་སློམ་ཚིག་ཏུ་བྱས་པས་ན་བསྡུས་
སློམ་ཞེས་དང་། དཔེའི་སྒོ་ནས་མིང་བཏགས་ན་པདློ་དཀར་པློའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ན་བཞུགས་
སློ། །ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །  
 
འདི་ནི་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། དབང་པློ་རབ་ཀྱིས་བསན་བཅོས་ཀྱི་མཚན་མཐློང་བ་ཙམ་གྱིས་ 
དབུ་ནས་ཞབས་སུ་བསྡུས་པའི་དློན་བདེ་བླག་ཏུ་རྟློགས་པའི་དགོས་པ་ཡློད། དཔེར་ན་སན་པ་མཁས་
པས་ ནད་བདེ་བླག་དུ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ། དབང་པློ་འབྲིང་གིས་མཚན་མཐློང་བ་ཙམ་གྱིས་སྡེ་
སློད་ཀྱི་ཕློགས་དབྱེ་ཤེས་པའི་དགོས་པ་ཡློད། དཔེར་ན་ དམག་མི་ལ་ བར་བྱང་བཏགས་པ་ལྟ་བུ། 
དབང་པློ་མཐའ་མས་བསན་བཅོས་ཀྱི་མཚན་མཐློང་བ་ཙམ་གྱིས་ གླེགས་བམ་བཙལ་ས་བའི་དགོས་པ་
ཡློད། དཔེར་ན་ སན་སློད་ལ་ཁ་བྱང་བཏགས་པ་བཞིན་ནློ།། 
སྤྱིར་མིང་བཏགས་པའི་དགོས་པ་ནི།  འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ནང་ རློངས་པ་བསལ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཏེ་ 
མདློ་སྡེ་ལངྐར་གཤེགས་པ་ལས། མིང་དུ་གདགས་པར་མ་བྱས་ན། །འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་རློངས་པར་
འགྱུར། །དེ་བས་མགོན་པློ་ཐབས་མཁས་པས། །ཆོས་རྣམས་མིང་དུ་གདགས་པར་མཛད། །ཅེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ།། 
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སློབ་སྦྱློང་པའི་སྦྱློང་ལཱ། 
༡ བསན་བཅོས་འདིའི་མཚན་ཞློག། 
༢ སྤྱིར་མིང་བཏགས་པའི་དགོས་པ་ གསལ་པློར་འཁོད། 
༣ མིང་བཏགས་ཚུལ་བརྒྱད་ལས་བསན་བཅོས་འདིའི་མཚན་ཅིའི་སྒོ་ནས་བཏགས? 
༤ དབང་པློ་ རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་ལ་ བརྟེན་པའི་དགོས་པ་ཚང་བར་འཁོད། 
༥ བསན་བཅོས་འདིའི་མཚན་ དཔྱེའི་སྒོ་ནས་བཏགས་པའི་དགོས་པ་ཅི་ཡིན། 
༦ དབང་པློ་རབ་འབྲིང་ཐ་ཞེས་པའི་སྐབས་ གང་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་  
 བསམ་འཆར་འཁོད། 

༢ ཤིས་པ་བརྗོད་པ།  
ཨོྃ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག ། 

ཨོྃ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའི་ཨོྃ་ནི་དློན་དུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། འདིར་དཔལ་དང་གཡང་
དང་སྐལ་བཟང་དུ་བྱེད་པའི་ཚིག་གིས་འགོ་དྲངས་ནས་འཆད་ཉན་བྱེད་པ་སློགས་ཀྱི་དགེ་ལེགས་སྤེལ་
བའི་ཚིག་ཏུ་བརྗོད་པའློ། ། 

༣ འདློད་དློན་གསློལ་བ།  
རྣམ་མཛེས་ལི་ཁྲིའི་མདངས་མངའ་བ། །འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཀྱེ། །དློན་ཟབ་དློན་ནི་རྒྱ་ཆེ་
བའི། །ཆོས་རྣམས་རྟློགས་པའི་བླློ་གྲོས་སློལ། 

རྣམ་མཛེས་ལི་ཁྲིའི་མདངས་མངའ་བ། །འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཀྱེ། །དློན་ཟབ་དློན་ནི་རྒྱ་ཆེ་
བའི། །ཆོས་རྣམས་རྟློགས་པའི་བླློ་གྲོས་སློལ། །ཅེས་པ་སྟེ། ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་མགོན་པློ་གང་གི་ 
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གཟུགས་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་པར་མཛེས་པ་དཔེར་ན་ལི་ཁྲིའི་ལྟར་དམར་ལ་སེར་འློད་ཆགས་པའི་
མད༷ངས་མང༷འ་བ་༷དེའི་ཐུགས་ཉེས་པའི་རྩུབ་རེག་དང་བྲལ་ཞིང་འཇམ༷་པས་སྤང་བ་ཕུན་ཚློགས་དང་། 
སྤང་བ་རྟློགས་པ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་རྗེས་འགྲོའི་རིག་པས་དློན་གཉིས་ཀྱི་དཔ༷ལ་དང་ལྡན་པ་གདུལ་བྱའི་
ངོར་ས་བཅུའི་བྱང་སེམས་ལྟར་བསན་ཀྱང། །ངེས་པའི་དློན་དུ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྣམ་པར་མི་རྟློག་
པའི་མཁྱེན་པ་མཚན་དཔེའི་གཟུགས་སུ་ཤར་བའི་ཡེ༌ཤེས་སེམ༷ས་དཔའ༷་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་
ལ་ཀྱེ་ཞེས་བློད་པའི་ཚིག་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། དློན་ཟབ་མློ་ཆོས་ཉིད་སློས་པའི་མཐའ་ཀུན་དང་བྲལ་བའི་
དློན་དམ་བདེན་པ་དང་། དློན་ནི་ར༷ྒྱ་ཆེ༌བ་༷ཆོས་ཅན་ཀུན་རློབ་བདེན་པ་སྟེ་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱིས་བསྡུས་
པའི་ཤེས་བྱའི་ཆོས་རྣ༷མས་ཐམས་ཅད་བདེ་བླག་ཏུ་རྟློགས་ནུས་པ༷འི་ཤེས་རབ་ཟབ་པ་དང་། གསལ་བ་
དང། མྱུར་བའི་བླློ་གྲོས་བདག་ལ་སློལ་ཅིག། ཅེས་འདློད་དློན་ཞུས་པའློ། ། 

༤ དམ་བཅའ་བའློ། 
འཇམ་དབྱངས་དངོས་སྤྲུལ་ཐུ་མི་ཡི། །རྣམ་རློལ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་རྗེའི། །ལེགས་བཤད་མཁས་པའི་
མགུལ་རྒྱན་གྱི། །རྗེས་འབྲངས་བསྡུས་དློན་བརྗོད་པར་བྱ། ། 

འཇམ་དབྱངས་དངོས་སྤྲུལ་ཐུ་མི་ཡི། །རྣམ་རློལ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་རྗེའི། །ལེགས་བཤད་མཁས་པའི་
མགུལ་རྒྱན་གྱི། །རྗེས་འབྲངས་བསྡུས་དློན་བརྗོད་པར་པར་བྱ། །ཞེས་པ་ནི། གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པ་
རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་རང་གཟུགས་རྗེ་འཇམ༷་དཔལ་དབྱང༷ས་དློངས་མི་ཡི་གཟུགས་སུ་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་
ཐུ་མི་སམློ་ཊ་ཡིན་པར་ཀུན་ལ་ཡློངས་སུ་གྲགས་ཤིང་གྲུབ་ལ་ཐུ་མི་དེ་ཡི་རྣམ་པར་རློལ་པའམ་རྣམ་སྤྲུལ་
དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གན༷ས་ཡིན་ཏེ། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས། གཞན་གྱི་ལད་མློ་མ་ཡིན་རང་སློབས་
ཀྱིས། །ལེགས་པར་བཤད་པ་པུཎྜ་རི་ཀའི་ཕྲེང་། །ཞེས་དང་། ལེགས་བཤད་འཕྲུལ་ལྡེ་ལས། །དེ་ཕྱིར་
ཡིན་དང་མ་ཡིན་པ། །འབྱེད་ཕྱིར་སར་ཡང་ཐུ་མི་ཉིད། །སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་སང་བ་རུ། །འདི་ན་བྱློན་པ་དློན་
དང་ལྡན། །ཞེས་འཕགས་ཆེན་དམ་པ་བདེན་པར་སྨྲ་བའི་ལུང་གིས་གྲུབ་པ་བཞིན་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་དེ་
ཡི་སུམ་རྟགས་འགྲེལ་ཆེན་ལེགས་པར་བཤད་པ་མཁ༷ས་པའི་མགུ༷ལ་ར༷ྒྱན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་ཀྱི་རྗེས་སུ་ 

 



4 
 

འབྲ༷ངས་ནས་སུམ་རྟགས་བས༷ྡུས་དློན་ཞིག་འདིར་བརྗོད་པར༷་བྱ་བ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་
ཀྱི་རྗེས་སུ་བཟང་པློའི་བག་ཆགས་ལ་མློས་པར་བྱས་པའློ། ། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ རྩློམ་པར་དམ་བཅའ་བྱས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ? 
༢ ལེགས་བཤད་མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་ཞེས་པ་གང་ལ་ངོས་བཟུང་? 
༣ དམ་བཅའ་ཞེས་པའི་ཚིག་ལ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ ཁྱོད་རའི་ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ལ་ གཞི་

བཞག་སྟེ་ དམ་བཅའ་བྱེད་དགོས་པའི་དཔེ་ཞིག་བྲིས། 
༤ སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཉིད་ ཐུ་མིའི་རྣམ་རློལ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞློག།  

༥ དབྱངས་གསལ་ངོས་བཟུང་བ།  
བླློར་འཛིན། དབྱངས་ཡིག་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨོ་བཞི། །ཨཱ་ལི་ཤེས་རབ་རང་བཞིན་མློ། །གསལ་བྱེད་ཀ་སློགས་
སུམ་ཅུ་ནི། །ཀཱ་ལི་ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཕློ།། 

དབྱངས་ཡིག་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨོ་བཞི། །ཨཱ་ལི་ཤེས་རབ་རང་བཞིན་མློ། །ཞེས་པས་ནི་དློན་གྱི་ངོ་བློ་ཙམ་སློན་
པའི་མིང་གི་གཞིའམ་རྒྱུ་གྱུར་པའི་ཡི་གེ་ལ་དབྱངས་གསལ་གཉིས་ལས་དབྱངས་ཀྱི་ཡི་གེ་ངོས་འཛིན་
ཅིང་བསན་པ་སྟེ། དབྱངས་ཀྱི་ཡི་གེ་ནི་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨོ་སྟེ་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ཅིང། །དེ་ལ་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་
གཞན་ཡང་། ཨཱ་ལིའི་ཡི་གེ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་དང་། མློ་ཡི་གེ་ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱང་འདི་
བཞི་ཡིན་ནློ་ཞེས་པའི་དློན་ནློ། ། 
 
གསལ་བྱེད་ཀ་སློགས་སུམ་ཅུ་ནི། །ཀཱ་ལི་ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཕློ། །ཞེས་པས་ནི། གསལ་བྱེད་ངོས་
འཛིན་ཅི་བསན་པ་སྟེ།  གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཀ་ལ་སློགས་པ་འབྲུ་གྲངས་སུམ་ཅུ་པློ་འདི་ཡིན་ཅིང་། དེ་ 
 
 



5 
 

ལ་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་གཞན་ནི། །ཀཱ་ལིའི་ཡི་གེ་དང་། ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་དང་། ཕློ་ཡི་གེ་ཞེས་
པ་དག་ཀྱང་འདི་ལས་གཞན་དུ་ཡློད་པར་མི་བསམ་མློ། །ཞེས་པའི་དློན་ནློ། ། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ དབྱངས་བཞི་གི་མིང་ ཡིག་གཟུགས་ནང་བྲིས། 
དབྱངས།  
ི   
ི   
ི   
ིློ  

༢ གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གུ་ལ་དབྱངས་སྦྱློར། 
༣ གསལ་བྱེད་ཅེས་པའི་གོ་དློན་བྲིས། 
༤ ཨཱ་ལི་དང་ཀཱ་ལིའི་རྣམ་གྲངས་བྲིས། 

༦ མིང་གཞི་སུམ་བཅུ་བཤད་པ། 
བླློར་འཛིན། ཕློ་ལའང་བྱེ་བྲག་དྲུག་ཏུ་དབྱེ། །ཕློ་ནི་ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ། །མ་ནིང་ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ། །ག་ཇ་ད་བ་ཛ་
ཝ་ཞ། །ཟ་འ་ཡ་ཤ་ས་རྣམས་མློ། །ང་ཉ་ན་མ་ཤིན་ཏུ་མློ། །ར་ལ་ཧ་ནི་མློ་གཤམ་སྟེ། །ཨ་ནི་མཚན་མེད་
ཅེས་ཀྱང་བྱ། ། 

ཕློ་ལའང་བྱེ་བྲག་དྲུག་ཏུ་དབྱེ། །ཕློ་ནི་ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ། །མ་ནིང་ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ། །ག་ཇ་ད་བ་ཛ་ཝ་ཞ། །ཟ་
འ་ཡ་ཤ་ས་རྣམས་མློ། །ང་ཉ་ན་མ་ཤིན་ཏུ་མློ། །ར་ལ་ཧ་ནི་མློ་གཤམ་སྟེ། །ཨ་ནི་མཚན་མེད་ཅེས་ཀྱང་
བྱ། །ཞེས་དློན་གྱི་ངོ་བློ་ཙམ་སློན་པའི་མིང་གི་གཞིའམ་རྒྱུ་གྱུར་པའི་ཡི་གེ་ལ་སྤྱི་རིགས་ཀྱིས་ཕློ་མློ་གཉིས་ 
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སུ་དབྱེ་བའི་ཕློ་ཡི་ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་པློ་ཉིད་ལའང་ནང་གསེས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་དབྱེ་བ་སྟེ། ཇི་ལྟར་
དབྱེ་ན་ཕློ་ཡི་ཡི་གེ་ནི་ཀ༷་ཅ༷་ཏ་༷པ་༷ཙ་༷སྟེ་ཡིག་འབྲུ་ལྔ་དང། མིང་གཞིའི་མ༷་ནིང་གི་ཡི་གེ་ཁ༷་ཆ༷་ཐ་༷ཕ་༷ཚ༷་སྟེ་
འབྲུ་ལྔ། །ག༷་ཇ༷་ད་བ༷་ཛ་༷ཝ༷་ཞ༷་ཟ་༷འ༷་ཡ༷་ཤ༷་ས༷་དང་བཅས་པའི་འབྲུ་གྲངས་བཅུ་གཉིས་པློ་རྣམས་མིང་གཞི་
མློ་ཡི་ཡི་གེ་ཡིན་ཅིང། ང༷་ཉ་༷ན་༷མ༷་བཞི་པློ་ཤིན་ཏུ་༷མློ་དང་། ར༷་ལ༷་ཧ༷་གསུམ་པློ་ནི་མློ་གཤ༷མ་གྱི་ཡི་གེ་སྟེ། 
དེ་ལས་ཨ༷་ཡིག་གཅིག་པློ་ནི་མློ་གཤམ་མཚ༷ན་མེད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཞེས་ཀ༷ྱང་ཐ་སྙད་དུ་བྱ༷་བ་ཡིན་ནློ། ། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ལ་སྡེ་པ་ག་ཚློད་ཡློད? 
༢ གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གེ་རྣམས་སྡེ་པ་སློ་སློར་ཕྱེ་བའི་ཁུངས་ཞློག། 
༣ གསལ་བྱེད་ཐ་མ་ཨ་ཡིག་ལ་མཚན་མེད་ཅེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི? 

༧ སྔོན་རྗེས་ཀྱི་ཡི་གེ་བཤད་པ། 
བླློར་འཛིན། ག་ང་ད་ན་བ་མ་འ། །ར་ལ་ས་རྣམས་རྗེས་འཇུག་བཅུ། །ཕློ་ནི་ག་ད་བ་ས་བཞི། །མ་ནིང་ན་
ར་ལ་གསུམ་དང་། །ང་མ་འ་གསུམ་མློ་རུ་འདློད། །ག་ད་བ་མ་འ་སྔོན་འཇུག་ །བ་ནི་ཕློ་ལ་འ་མློ་དང་། །མ་
ནིང་ཤིན་ཏུ་ཤིན་ཏུ་མློ་དང་ནི། །ག་ད་གཉིས་པློ་མ་ནིང་ངོ་། །སྔོན་འཇུག་ལྔ་དང་རྗེས་འཇུག་བཅུ། །གང་
ལ་འཇུག་དང་གང་གིས་འཇུག །ཇི་ལྟར་འཇུག་དང་ཅིའི་ཕྱིར་འཇུག །རྣམ་པ་བཞི་བཞིས་ཤེས་པར་བྱ། ། 

ག་ང་ད་ན་བ་མ་འ། །ར་ལ་ས་རྣམས་རྗེས་འཇུག་བཅུ། །ཕློ་ནི་ག་ད་བ་ས་བཞི། །མ་ནིང་ན་ར་ལ་གསུམ་
དང་། །ང་མ་འ་གསུམ་མློ་རུ་འདློད། །ཅེས་པས་རྗེསའཇུག་གི་ཡི་གེ་ངོས་གཟུང་བ་སྟེ །གོང་དུ་བཤད་
པའི་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་པློ་དེ་དག་ལས་ག༷་ང༷་ད༷་ན༷་བ༷་མ༷་འ་༷ར་༷ལ༷་ས༷་རྣམས་ནི་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་ཡི་
གེའློ། ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །མཚན་ཉིད་ནི། དེ་རྣམས་རང་རང་གི་འཇུག་ཡུལ་མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་གང་ཡིན་
གྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པས་ན་རྗེས་འཇུག་ཅེས་པའློ། །ཡང་ན། ཡི་གེ་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་མར་རྟེན་པའི་ཕྱིར།  
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མཐའ་རྟེན་ཞེས་ཀྱང་གྲགས་པའློ། དེ་ལ་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་ན་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བ་སྟེ། ག་ད་བ་ས་བཞི་ཕློ་ཡིག་
དང་། ན་ར་ལ་གསུམ་མ་ནིང་དང་། ང་མ་འ་གསུམ་ནི་མློའི་ཡི་གེ་རུ་འདློད་པའློ། ཞེས་པའི་དློན་ནློ། ། 
ག་ད་བ་མ་འ་སྔོན་འཇུག །ཅེས་པས། སྔོན་འཇུག་གི་ཡི་གེ་ངོས་བཟུང་བ་སྟེ། གོང་བཤད་རྗེས་འཇུག་
བཅུ་ལས་ག་ད་བ་མ་འ་ལྔ་ནི་མིང་གཞིའི་སྔོན་དུ་འཇུག་པའི་སྔོན་འཇུག་གི་ཡི་གེ་ཡིན་ནློ ཞེས་བསན་
པའློ། །ངེས་ཚིག་ནི། རང་རང་གི་འཇུག་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་གང་ཡིན་དེ་དང་དེའི་སྔོན་
དུ་འཇུག་ཅིང་བརྗོད་བྱའི་དློན་མ་འཁྲུལ་བར་སློན་ནུས་པའི་ཕྱིར་ན་སྔོན་འཇུག་ཅེས་བྱའློ། །ཡང་ན། མིང་
གཞི་རྣམས་ཀྱི་སྔོན་ནས་འཕུལ་བའི་ཕྱིར་ཡང་འཕུལ་ཡིག་ཅེས་བརྗོད་པའློ། ། 
 
བ་ནི་ཕློ་ལ་འ་མློ་དང་། །མ་ནིང་ཤིན་ཏུ་མློ་དང་ནི། །ག་ད་གཉིས་པློ་མ་ནིང་ངོ་། །རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བསན་
པ་སྟེ། ཞེས་གོང་དུ་བཤད་པའི་རྗེས་འཇུག་གི་ཡི་གེ་བཅུ་ལས་ག༷་ད༷་བ་༷མ༷་འ་༷སྟེ་ཡིག་འབྲུ་ལྔ་པློ་དེ་ཡང་
རྟགས་བཞིར་དབྱེ་སྟེ་སྔོན་འཇུག་བ༷་ཡིག་ནི༌ཕློ་ཡིན་ལ༷། འ༷་ཡིག་མློ་དང༷། མ༷་ཡིག་ནིཤིན༷་ཏུ་༷མློ་ཡིན་པ་
དང༷། ནི༌ཞེས་རྐང་པ་ཁ་སྐོང་གི་དློན་དུ་བཀོད་དེ། ག༷་ང༷་གཉིས་པློ་ནི་སྔོན་འཇུག་གི་མ༷་ནིང་ངོ་ཞེས་པའི་
དློན་ནློ། ། 
 
སྔོན་འཇུག་ལྔ་དང་རྗེས་འཇུག་བཅུ། །གང་ལ་འཇུག་དང་གང་གིས་འཇུག །ཇི་ལྟར་འཇུག་དང་ཅིའི་ཕྱིར་
འཇུག །རྣམ་པ་བཞི་བཞིས་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་པ་གོང་དུ་བཤད་པའི་སྔོན་འཇུག་གི་ཡི་གེ་ལྔ་དང་། 
རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་ཡི་གེ་བཅུ་པློ་རྣམས་རྟགས་སློ་སློར་འཇུག་པའི་ཚུལ་མདློར་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་ལ། 
འཇུག་ཡུལ་མིང་གཞི་གང་དང་གང་ལ་འཇུག་པ་དང་། འཇུག་པ་པློ་སྔོན་རྗེས་ཀྱི་ཡི་གེ་གང་དང་གང་
གིས་འཇུག་པ་དང་། འཇུག་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་པ་དང་། དགོས་པའམ་དློན་ཅིའི་ཕྱིར་འཇུག་པ་སྟེ་
ཡི་གེ་རེ་རེ་ལའང་རྣམ་པ་བཞི་རེ་བཞི་རེའི་སྒོ་ནས་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་པ་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་དློན་ཕལ་
ཆེར་འདི་རྣམས་ཡིན་ནློ། ། 
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སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ རྗེས་འཇུག་ཡིན་ལ་མིང་གཞི་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པའི་མུ་དང་། མིང་ཁོ་ན་ཡིན་ལ་རྗེས་འཇུག་མ་

ཡིན་པའི་མུ། མིང་གཞི་དང་རྗེས་འཇུག་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ། གཉིས་ཀ་མིན་པའི་མུ་
རྣམས་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་འློག་ཐིག་ཁྲམ་ནང་འཁོད། 

 
རྗེས་འཇུག་ཡིན་ལ་མིང་
གཞི་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པའི་མུ། 

མིང་ཁོ་ན་ཡིན་ལ་ རྗེས་
འཇུག་མ་ཡིན་པའི་མུ། 

མིང་གཞི་དང་རྗེས་
འཇུག་གཉིས་ཀ་ཡིན་
པའི་མུ། 

གཉིས་ཀ་མིན་པའི་
མུ། 

    
    
    
    
    

༢ སྔོན་རྗེས་གཉིས་ཀྱི་ངེས་ཚིག་སློ་སློར་ཕྱེས་ཏེ་བྲིས། 

༨ ཡང་འཇུག་གཉིས་བཤད་པའློ།  
བླློར་འཛིན། ད་དང་ས་གཉིས་ཡང་འཇུག་སྟེ། །ད་ནི་ན་ར་ལ་གསུམ་དང་། །ས་ནི་ག་ང་བ་མར་ཐློབ། ། 

ད་དང་ས་གཉིས་ཡང་འཇུག་སྟེ། །ད་ནི་ན་ར་ལ་གསུམ་དང་། །ས་ནི་ག་ང་བ་མར་ཐློབ། །ཅེས་སློས་ཏེ། 
རྗེས་འཇུག་བཅུའི་ནང་ནས་ད་དང་ས་ཡིག་གཉིས་པློ་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་སར་ཡང་འཇུག་པས་
ན་ཡང་འཇུག་ཅེས་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་ཡང་འཇུག་ད་ཡིག་གིས་རྗེས་འཇུག་ན༷་ར་༷ལ༷་གསུ༷མ་གྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་
པ་དང་། ས་ཡིག་ནི་རྗེས་འཇུག་ག༷་ང་བ་༷མ༷་བཞིའི་མཐའ་མར་ཐློབ་ཅེས་པའློ། ། དཔེར་ན། ཕནད། 
གྱུརད། འཕུལད། ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། བསགས། གསུངས། བསྒྲུབས། འཇོམས། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 
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སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ གཤམ་འཁོད་ཐིག་སྒྲོམ་ནང་ཡང་འཇུག་ད་དང་ས་གཉིས་རྗེས་འཇུག་གི་ཐློབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་

དཔེར་བརྗོད་གཉིས་རེ་རྒྱོབ། 
རྗེས་འཇུག། ཡང་འཇུག། དཔེར་བརྗོད། གོ་དློན། 
ག  

 
 
 
      ས 

  
ག   
ང   
ང   
བ   
བ   
མ   
མ   
ན  

 
      ད 

  
ན   
ར   
ར   
ལ   
ལ   
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ཁ སློབ་ཚན་གཉིས་པ། 
དློན་ཚན། སྦྱློར་ཚུལ་ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་འཇུག་པ་བཤད་པ་ལས་ རྗེས་འཇུག་ལ་ལྟློས་པའི་ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་
བཤད་པ། 

༡ སར་བསྡུ།  
བླློར་འཛིན། གོ་ངོ་དློ་ནློ་བློ་མློ་འློ། །རློ་ལློ་སློ་ཏློ་སར་བསྡུ་སྟེ། །དྲག་མཐར་ཏློ་དང་མཐའ་མེད་འློ། །གཞན་
རྣམས་མིང་གི་མཐའ་དང་བསྟུན། ། 

གོ་ངོ་དློ་ནློ་བློ་མློ་འློ། རློ་ལློ་སློ་ཏློ་སར་བསྡུ་སྟེ། དྲག་མཐར་ཏློ་དང་མཐའ་མེད་འློ། །གཞན་རྣམས་མིང་
གི་མཐའ་དང་བསྟུན། །ཅེས་པ་སྟེ། གོ༌ངོ༌དློ༌ནློ༌བློ༌མློ༌འློ༌རློ༌ལློ༌སློ༌ཏློ༌ སྟེ་འབྲུ་གྲངས་བཅུ་གཅིག་པློ་སྐབས་
སུ་བབས་པའི་རང་རང་གི་བརྗོད་དློན་  སར་འབྱུང་འགྱུར་བསྡུ་བའི་སྒྲ་སྟེ་ རློགས་པའི་དློན་ཅན་ཡིན་
ཞིང་བར་དག་གཞན་དུ་ ཟླ་སྡུད་དང་རློགས་ཚིག་ཅེས་གསུངས་པའང་ ཕྲད་འདི་རྣམས་ཡིན་ནློ། །དེ་
དག་གི་སྒྲའི་འཇུག་ཚུལ་ནི། ད་དྲག༷་ཅན་རྣམས་ཀྱི་མཐ༷ར་ཏློ་ཡིག་དང༷་། མཐ༷འ་མེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འློ་ཡིག་
ཐློབ་ལ། གཞན་རྣམས་མིང་སྟེ་རང་རང་གི་རྗེས་འཇུག་གི་མཐའ༷་དང་བས༷ྟུན་སྟེ། དཔེར་ན། རྣམ་པར་
དག་གོ ། བསམ་པ་བཟང་ངོ། །གཏམ་བཤད་དློ། །དེ་ལ་གསན་ནློ། །ཁོང་དུ་ཆུབ་བློ། །དློན་བསམ་
མློ། །དློན་ཤེས་སློ། ལམ་བསན་ཏློ། །བདག་དགའ་འློ། །བུ་གསློའློ། །ཉི་མ་ཤར་རློ། །ལྷ་རྒྱལ་ལློ། །ཞེས་
པ་ལྟ་བུ་གཞན་ཡང་ཤེས་པར་བྱའློ། ། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ རློགས་ཚིག་སྒྲའི་སྦྱློར་ཚུལ་དང་དློན་གྱི་སྦྱློར་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་བྲིས། 
༢ རློགས་ཚིག་གི་ཕྲད་ཏློ་འདི་ རྗེས་འཇུག་གང་གི་མཐར་ཐློབ་ཡིན? 
༣ ཡིག་འབྲུ་བཅུ་གཅིག་པློ་དེ་ སར་བསྡུའི་ཕྲད་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཁྱབ་བམ? 
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༢ ལ་དློན།  
བླློར་འཛིན། སུ༷་ར༷་རུ༷་དུ༷་ཏུ་༷ན་༷ལ༷། ལ་དློན་བདུན་ཡིན་འཇུག་ཡུལ་ནི། །ལས་དང་དགོས་ཆེན་རྟེན་གནས་
དང་། །དེ་ཉིད་ཚེ་སྐབས་རྣམས་ལ་འཇུག །ས་སུ་ག་བ་དྲག་མཐར་ཏུ། །ང་ད་ན་མ་ར་ལ་དུ། །འ་དང་
མཐའ་མེད་ར་དང་རུ། །ན་ལ་ཕལ་ཆེར་ཀུན་ལ་མཉམ། །དེ་ཉིད་དློན་ལ་དེ་དག་མིན། །དགག་སྒྲ་སྦྱར་བ་
རྣམས་དབྱེ་དངོས། །མིན་ཡང་རྗེས་མཐུན་ཙམ་དུ་འདློད། །དམིགས་བསལ་ན་སྒྲའི་འཇུག་ཡུལ་
ནི། །དམིགས་ཀྱིས་འབྱེད་དང་རྒྱུ་མཚན་དང་། རྒྱུ་མཚན་དློན་གྱིས་སློན་པ་དང་། །ཕྱི་ཚིག་གཞན་དུ་སློན་
པ་དང་། །འློས་པར་དཀའ་བ་ཆགས་འཛིན་ལས། །ཕྱི་ཚིག་ངེས་པར་བྱེད་པ་དང་། །དེ་ལས་ལྡློག་པ་ཉིད་
དང་ནི། །སློན་དང་ཐེ་ཚློམ་གཞི་ལའློ། །ལ་ནི་ལྷག་མ་འདྲེན་པ་དང་། །སྔ་ཕྱི་མཚམས་སྦྱློར་ཙམ་ལ་
འཇུག། །སྦྱློར་ཚུལ་རྗེས་འཇུག་ཀུན་ལ་མཉམ། ། 

སུ་ར་རུ་དུ་ཏུ་ན་ལ། །ལ་དློན་བདུན་ཡིན། ཞེས་པས་ནི། རྣམ་དབྱེའི་ཕྲད་དུ་གྱུར་པ་ལ་དློན་གྱི་ཕྲད་ངོས་
བཟུང་བ་སྟེ། སུ་ར་རུ་དུ་ཏུ་ན་ལ་དང་བདུན་ཡློད་དློ་ཞེས་པའི་དློན་ནློ།། ངེས་ཚིག་ནི། ལ་དློན་གྱི་ཕྲད་
རྣམས་རྣམ་དབྱེར་སྦྱློར་བ་ན་ལ་སྒྲའི་འཇུག་པ་དང་ཕལ་ཆེར་མཐུན་པས་ལ་དློན་ནམ་ལ་སྒྲ་ཞེས་བརྗོད་
པ་ཡིན་ནློ། ། 

འཇུག་ཡུལ་ནི། །ལས་དང་དགོས་ཆེད་རྟེན་གནས་དང། །དེ་ཉིད་ཚེ་སྐབས་རྣམས་ལ་འཇུག །ཞེས་པས་
ནི། དེ་དག་གི་དློན་གྱི་འཇུག་ཡུལ་ལྔ་བསན་པ་སྟེ། ལས་དང་ཞེས་པས་བྱ་བའི་ཡུལ་ལ་བྱ་བ་བྱས་པ་
གཙློ་བློར་སློན་པའི་ལ་དློན་ཅན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་གཉིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པར་བསན་པ་སྟེ། དཔེར་
ན།  གཟུགས་ལ༵་བལྟ། ཕློགས་སུ༵་འགྲོ། རྒྱབ་ཏུ༵་ལློག། ལྟ་བུ་དང། དགོས་ཆེད་ཅེས་པས། བྱ་བ་བྱས་
པའི་དགོས་པ་གཙློ་བློར་སློན་པའི་ལ་དློན་ཅན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་བཞི་པ་དགོས་ཆེད་ལ་འཇུག་པར་བསན་པ་
སྟེ། དཔེར་ན། སློབ་ཏུ་འགྲོ། མཁས་སུ་རེ། ཆོས་ལ་བྲློས། བལྟ་བར༵་བསྐུལ་ལྟ་བུ་དང། 
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རྟེན་གནས་དང་ཅེས་པས།གང་ཞིག་གང་ལ་གནས་པ་གཙློ་བློར་སློན་པའི་ལ་དློན་ཅན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་བདུན་
པ་རྟེན་གནས་ལ་འཇུག་པར་བསན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། གཡས་སུ༵་ཡློད། མདུན་དུ་ལྷ། ཁྱིམ་ལ༵་མི་ལྟ་
བུ། ལྟ་བུའློ། ། 
དེ་ཉིད་ཅེས་པས་ནི། རྣམ་དབྱེ་གཉིས་པའི་བྱེ་བྲག་བྱ་བ་དང་ལས་ངོ་བློ་གཅིག་ཏུ་སློན་པའི་དེ་ཉིད་ཀྱི་
དློན་ལ་འཇུག་པར་བསན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། གཟུགས་སུ༵་གྲུབ། ལྷར༵་གསལ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

ཚེ་སྐབས་ཞེས་པས་ནི། རྣམ་དབྱེ་བདུན་པའི་བྱེ་བྲག་དུས་གཙློ་བློར་སློན་པའི་ལ་དློན་ཅན་ཚེ་སྐབས་ཀྱི་
དློན་ལ་འཇུག་པར་སློན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། དབྱར་ན༵་དྲློ། རྟག་ཏུ༵་སྐྱིད། ལྟ་བུའློ། ། རྣམས་ལ་འཇུག་
ཅེས་པས་ནི། གོང་བཤད་འཇུག་ཡུལ་ལྔ་རྣམས་ལ་འཇུག་ཅེས་པའི་དློན་ནློ། ། 

ས་སུ་ག་བ་དྲག་མཐར་ཏུ། །ང་ད་ན་མ་ར་ལ་དུ། །འ་དང་མཐའ་མེད་ར་དང་རུ། །ན་ལ་ཕལ་ཆེར་ཀུན་
ལ་མཉམ། །དེ་ཉིད་དློན་ལ་དེ་དག་མིན། །དགག་སྒྲ་སྦྱར་བ་རྣམ་དབྱེ་དངོས། །མིན་ཡང་རྗེས་མཐུན་
ཙམ་དུ་འདློད།། ཅེས་པས་དེ་དག་གི་སྒྲའི་སྦྱློར་ཚུལ་བསན་པ་སྟེ། རྗེས་འཇུག་ཡང་འཇུག་གང་ཡིན་
ཡང་ས༷་རྗེས་ལ་སུ༷་ཡིག་དང་། རྗེས་འཇུག་ག༷་བ་༷གཉིས་དང་ད་དྲ༷ག་ཅན་གྱི་མཐར༷་ཏུ་ཡིག། རྗེས་འཇུག་
ང༷་ད་༷ན༷་ར༷་ལ༷་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་དུ་༷ཡིག། རྗེས་འཇུག་འ༷་མཐར་དངོས་ཡློད་དང༷་མཐ༷འ་མེད་ལ་ར༷་ཡིག་
དང་རུ་ཡིག་གང་འློས་ཐློབ་ཅིང་། ལ་དློན་གྱི་ཡི་གེ་ལ༷་དང་༷ན་༷གཉིས་པློ་ནི་ཕ༷ལ་ཆེར་རྗེས་འཇུག་ཀུ༷ན་ལ༷་
ཁྱབ་མཉ༷མ་དུ་འཇུག་གོ། ཞེ་དང་། རྣམ་དབྱེ་གཉིས་པའི་ཡན་ལག་དེ་ཉིད་ཀྱི་དློན་ལ་དང་ན་དེ་དག་
འཇུག་པ་མིན་ལ། །གོང་གི་རྣམ་དབྱེ་དེ་དག་ལ་དག༷ག་སྒྲ་ས༷ྦྱར་བ༷། དཔེར་ན། གཟུགས་ལ་མི་ལྟ། ཁོང་
ལ་མི་སྦྱིན། ཞེས་པ་སློགས་ནི་རྣ༷མ་དབྱེབ་དངོས་མིན་ཡ༷ང་རྣམ་དབྱེ་དེ་དང་དེ་ཡི་རྗེས༷་མཐུན་ཙ༷མ་དུ་
མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདློད་པ་ཡིན་ནློ།། ཞེས་གསུངས་པའློ། ། 

དམིགས་བསལ་ན་སྒྲའི་འཇུག་ཡུལ་བརྒྱད་བཤད་པ་ནི།དང་པློ་དམིགས་ཀྱིས་འབྱེད་པའི་དློན་ལ་འཇུག་
པ་ནི། དཔེར་ན། ཁྱོད་སློང་ན༵། དློན་བཤད་ན༵། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་།  
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གཉིས་པ་རྒྱུ་མཚན་གྱི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། བསམ་པ་བཟང་ན༵་ས་དང་ལམ་ཡང་བཟང་། 
བསམ་པ་ངན་ན་༵ས་དང་ལམ་ཡང་ངན། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

གསུམ་པ་རྒྱུ་མཚན་དློན་གྱིས་སམ་ཤུགས་ཀྱིས་སློན་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། དད་པ་མེད་
ན༵་ཆོས་ལ་ཇི་ལྟར་འཇུག།ཆོས་ལ་མ་བརྩློན་ན་༵ཐར་པ་ཇི་ལྟར་ཐློབ། ཅེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

བཞི་པ་ཕྱི་ཚིག་དློན་མི་འདྲ་བ་གཞན་དུ་སློན་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། སྔོན་རས་འདི་དཀོན་
ན་དེང་སང་མློད་དློ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

ལྔ་པ་ཚིག་སྔ་མར་འློས་པར་དཀའ་བ་ཞིག་བཀོད་པ་དེས་ཆ༷གས་གམ་ཚློད་འཛིན་པ་ལ༷ས་ཕྱི་ཆིག་འློས་
ཤིང་འཐད་པའི་དློན་ངེས་པར༷་བྱེད་པ༷་ལ་འཇུག་པ། དཔེར་ན། བླུན་པློས་བླང་དློར་དཔློད་ཤེས་ན་མཁས་
པས་ཡང་དེ་ལྟར་མཐློང་ངོ་། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

དྲུག་པ་ཚིག་སྔ་མར་འློས་ཤིང་རིགས་པ་ཞིག་བཀོད་པས་ཚིག་ཕྱི་མ་མི་འློས་ཤིང་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པ་ཡང་
ཡིན་པ་ལྟར་ཉིད་དུ་སློན་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ། དཔེར་ན། མཁས་པས་བླང་དློར་དཔློད་ཤེས་ན༵་བླུན་
པློའང་དེ་བཞིན་ནློ། ། 

བདུན་པ་ཡིད་ཀྱིས་སློན་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། འཛམ་གླིང་དུ་ཞི་བདེ་འབྱུང་ན་ཅི་མ་རུང་
ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

བརྒྱད་པ་ཐེ་ཚློམ་པའི་གཞིའམ་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། ཆོས་རྒྱུགས་ནི་རྒྱབ་ཟིན་ན་མཐར་
འཁྱོལ་ལམ་མི་འཁྱོལ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

ལ་དློན་གྱི་ཕྲད་ལ་སྒྲའི་དམིས་གསལ་གྱི་འཇུག་ཡུལ་སློན་པ་ནི། ལ་ནི་ལྷག་མ་འདྲེན་པ་དང་། སྔ་ཕྱི་
མཚམས་སྦྱློར་ཙམ་ལ་འཇུག །སྦྱློར་ཚུལ་རྗེས་འཇུག་ཀུན་ལ་མཉམ། །ཞེས་པ་སྟེ། ལ་དློན་གྱི་ནང་ཚན་ 
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ལ་ཡིག་གིས་ཚིག་དློན་གིས་ལྷག་མ་འདྲེན་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། ལེགས་པར་ཉོན་ལ་
ཡིད་ལ་ཟུསང་ཤིག། ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཚིག་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ་མཚམས་སྦྱློར་བའི་དློན་ཙམ་ལ་འཇུག་པ་
ནི དཔེར་ན། སྒྲིང་ཁྱིམ་འདི་ཐློག་ཚད་མང་ལ་ཁང་མིག་མང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །ན་ལ་གཉིས་ཀྱི་སྒྲ་ཡི་
འཇུག་ཚུ༷ལ་ནི་ཕལ་ཆེར་རྗེས་འཇུག༷་ཀུན་ལ༷་ཁྱབ་མཉ༷མ་དུ་འཇུག་པར་ཤེས་པར་བྱའློ། །ཞེས་པའློ། ། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་།  
༡ འློག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལ་དློན་གྱི་ཕྲད་སུ་ར་རུ་དུ་ཏུ་ལྔའི་སྒྲའི་སྦྱློར་ཚུལ་གྱི་དཔེར་བརྗོད་རེ་
རྒྱོབ། 

རྗེས་འཇུག ལ་དློན་གྱི་ཕྲད། དཔེར་བརྗོད། 
ས     སུ  
ག  

 
    ཏུ 

 
བ  
ན(ད་དྲག)  
ར(ད་དྲག)  
ལ(ད་དྲག)  
ང  

 
    དུ 

 
ད  
ན  
མ  
ར  
ལ  
འ ར་/རུ།  
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མཐའ་
མེད། 

 

 
 
༢ དེ་དག་གི་དློན་གྱི་འཇུག་ཡུལ་ལྔ་ངོས་བཟུང་ལ་དཔེར་བརྗོད་རེ་རྒྱོབ། 

རྗེས་འཇུག ལ་དློན་གྱི་
ཕྲད། 

དཔེར་བརྗོད། དློན་གྱི་འཇུག་ཡུལ། 

ས     སུ   
ག  

 
    ཏུ 

  
བ   
ན(ད་དྲག)   
ར(ད་དྲག)   
ལ(ད་དྲག)   
ང  

 
    དུ 

  
ད   
ན   
མ   
ར   
ལ   
འ ར་/རུ།   
མཐའ་
མེད། 
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༣ དམིགས་གསལ་ན་སྒྲའི་འཇུག་ཡུལ་བརྒྱད་ངོས་བཟུང་ལ་དཔེར་བརྗོད་རྒྱོབ། 

ཨང་། འཇུག་ཡུལ། དཔེར་བརྗོད། 
༡ དམིགས་ཀྱིས་འབྱེད་པ།  
༢ རྒྱུ་མཚན་གྱི་དློན།  
༣ རྒྱུ་མཚན་ཤུགས་ཀྱིས་སློན་པ།  
༤ ཕྱི་ཚིག་གཞན་དུ་སློན་པ།  
༥ སྔ་མ་འློས་པར་དཀའ་བ་ལས་ཕྱི་ཚིག་ངེས་པར་

བྱེད་པ། 
 

༦ སྔ་མར་འློས་ཤིང་རིཊ་པ་ལས་ཕྱི་ཚིག་མི་འློས་
པར་སློན་པ། 

 

༧ སློན་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ།  
༨ ཐེ་ཚློམ་གྱི་གཞི་ལ་འཇུག་པ།  
 
༤ ལ་སྒྲའི་དློན་གྱི་འཇུག་ཡུལ་ངོས་བཟུང་ལ་དཔེར་བརྗོད་གཉིས་རེ་རྒྱོབ། 

ཨང་། འཇུག་ཡུལ། དཔེར་བརྗོད། 
༡ ཚིག་དློན་ལྷག་མ་འདྲེན་པ།  
༢  
༡ སྔ་ཕྱི་མཚམས་སྦྱར་བའི་དློན་ཙམ་ལ་

འཇུག་པ། 
 

༢  
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ག སློབ་ཚན་གསུམ་པ། 
དློན་ཚན། རྗེས་འཇུག་ལ་ལྟློས་པའི་ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་བཤད་པ། 

༡ ཨི་ལྡན་གྱི་རྣམ་དབྱེ། 
བླློར་འཛིན། གི་ ཀྱི་ གྱི་ འི་ ཡིས་ རྣམས་ནི། རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་འབྲེལ་པ་དང་། །ཕྱི་ཚིག་མི་མཐུན་
སློན་ལའང་འཇུག །དེ་ལྔར་ས་མཐའ་སྦྱར་བ་ནི། །རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པློ་བྱེད་པློའི་སྒྲ། །བྱེ་བྲག་རྒྱུ་མཚན་
དློན་ལའང་འཇུག །སྦྱློར་ཚུལ་ན་མ་ར་ལ་གྱི། །ད་བ་ས་ཀྱི་ག་ང་གི། །འ་དང་མཐའ་མེད་འི་དང་ཡི། ། 

གི་ཀྱི་གྱི་འི་ཡི་རྣམས་ནི། རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་འབྲེལ་པ་དང་། །ཞེས་པས་ནི་ཨི་ལྡན་གྱི་ཕྲད་ངོས་བཟུང་
ཞིང་དེ་དག་གི་འཇུག་ཡུལ་བསན་པ་སྟེ། གི་ ཀྱི་ གྱི་ འི་ ཡིས ་སྟེ་ཡིག་འབྲུ་ལྔ་པློ་རྣ༷མས་ནི་ཨི་ལྡན་
གྱི་ཕྲད་དློ་ཞེས་ངོས་བཟུང་བསན་པའློ། །ངེས་ཚིག་ནི། ངོ་བློ་བདག་གཅིག་དང་དེ་ལས་དེ་བྱུང་།རྟེན་དང་
བརྟེན་པ། ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་སློགས་ཆོས་གང་དང་གང་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་པ༷་སློན་པའི་སྒྲ་ཨིན་
པས་ན་འབྲེལ་བའི་ས་ཞེས་བྱའློ། །འཇུག་ཡུལ་ནི། ཆོས་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་གཙློ་བློར་སློན་པའི་
རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་འབྲེལ་བིའ་དློན་ཅན་ལ་འཇུག་པ་སྟེ། དཔེར་ན། སག་གི་པགས་པ། དུག་གི་ཁ་དློག། 
ཚློན་གྱི་མདངས། ཉི་མ༵འི་འློད། ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པློས་ཆར་ཕབ་ཀྱང། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

ཕྱི་ཚིག་མི་མཐུན་སློན་ལའང་འཇུག །ཅེས་པས་གོང་དུ་བསན་པའི་གི་སློགས་ཡིག་འབྲུ་ལྔ་པློ་རྣམས་དློན་
གཞན་ལའང་འཇུག་པ་ཡློད་པར་སློན་པ་སྟེ། སྔོན་དུ་བརྗོད་པ་དང་ཕྱི་མའི་ཚིག་བརྗོད་དློན་མི་མཐུན་
པར་འགལ་བར་སློན་པའི་དློན་ལ༵་འཇུག་པ། དེར་ན། གཞན་ལ་སན་པའི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་གནློད་རྐྱེན་
མ་ཡིན་ནློ།ཆོས་དང་ལྡན་པ་ལ་མཐློ་རིས་དབང་གི་ཆོས་མེད་ལ་མི་དབང་ངོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

དེ་ལྔར་ས་མཐའ་སྦྱར་བ་ནི། རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་བྱེད་པློའི་སྒྲ། །ཞེས་པས་གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པའི་ཨི་
ལྡན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་གི་ལ་སློགས་པ་དེ་དག་ལྔ་པློ་ལ་རྗེས་འཇུག་བཅུ་པ་ས་མཐའ་རེ་སྦྱར་བ༵ས་གིས་ཀྱིས་
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སློགས་སུ་གྲུབ་པ་ན། བྱ་བ་བྱེད་པ་པློ་གཙློ་བློར་སློན་པའི་རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་བྱེད་པ་པློའི་དློན་ལ་འཇུག་
པར་སློན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། བདག་གིས་བཤད། ཁྱོད་ཀྱིས་ཉོན། གཞན་གྱིས་ཐློས། གྲོགས་དེ་འིས་
ཤེས། བདག་ལ་འགོ་བའི་ལྷ་ཡིས་བསྐྱབས། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

བྱེ་བྲག་རྒྱུ་མཚན་དློན་ལའང་འཇུག །ཅེས་རྣམ་དབྱེའི་རྐྱེན་གྱི་ངོ་བློ་དེ་དག་བྱེ་བྲ༵ག་གཞན་རྒྱུ་མཚན་སློན་
བྱེད་ཀྱི་དློན་ལ་འཇུག་པར་སློན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། བྱ་བ་འདི་བྱ་རུང་གི་བྱློས་ཤིག། སྒྲིབ་པ་དག་གིས་
གནས་སྐོར་ཅིག། གཏམ་བཤད་ཀྱིས་ཉོན་དང་། ཁྱོད་དང་མཐུན་གྱིས་འདིར་ཤློག། ཅེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

ཐུན་མློང་གི་སྒྲ་འཇུག་བཤད་པ་ནི། སྦྱློར་ཚུལ་ན་མ་ར་ལ་གྱི། ད་བ་ས་ཀྱི་ག་ང་གི། འ་དང་མཐའ་མེད་
འི་དང་ཡི། །ཞེས་པས་བྱེད་སྒྲ་དང་འབྲེལ་སྒྲ་ཐུན་མློང་གི་སྒྲ་ཡི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ་སྟེ། གོང་བཤད་ཨི་
ལྡན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་དེ་དག་རྗེས་འཇུག་ག༷་དང་ང༷་གཉིས་ཀྱི་མཐར་གི་དང་།འ༷་མཐའ་དངོས་ཡློད་དང༷་མཐའ༷་
མེད་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འི་ཡིག་དང༷་ཡི་ཡིག་གང་རུང་སྦྱར་དགོས་པར་གསུངས་སྟེ། དཔེར་ན། 

རྗེས་འཇུག ཨི་ལྡན་གྱི་ཕྲད། དཔེར་བརྗོད། 
ད  

   ཀྱི 
ཁྱོད་ཀྱིས། ཁྱོད་ཀྱི། 

བ དློན་གྲུབ་ཀྱིས། དློན་གྲུབ་ཀྱི། 
ས སངས་རྒྱས་ཀྱིས། སངས་རྒྱས་ཀྱི། 
ག    གི བདག་ཅག་གིས། བདག་ཅག་གི། 
ང པད་གུ་རུང་གིས། པད་གུ་རུང་གི། 
འ    འི/ཡི ཀུན་དགའིས། ཀུན་དགའ་ཡིས། ཀུན་དགའི། ཀུན་དགའ་ཡི། 
མཐའ་
མེད། 

པད་བདེ་བའིས། པད་བདེ་བ་ཡིས། པད་བདེ་བའི། པད་བདེ་བ་ཡི། 
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སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ འབྲེལ་སྒྲ་དང་བྱེད་སྒྲའི་རྣམ་དབྱེ་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡློད? 
༢ རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་དང་དྲུག་པའི་ངོ་བློ་ངོས་བཟུང་ལ་དཔེར་བརྗོད་གསུམ་རེ་འློག་གི་ཐིག་

ཁྲམ་ནང་འཁོད། 
 
གསུམ་པ་བྱེད་པ་པློ། 

༡  
༢  
༣  

 
དྲུག་པ་འབྲེལ་སྒྲ། 

༡  
༢  
༣  

 
༣ ཕྲད་ཡིན་ལ་རྣམ་དབྱེ་མ་ཡིན་པའི་ཕྲད་དང་ ཕྲད་ཡིན་ལ་རྣམ་དབྱེ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕྲད་ ངོས་
བཟུང་ལ་འློག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་འཁོད། 
ཕྲད། ཕྲད་ཡིན་ལ་རྣམ་དབྱེ་མ་ཡིན་

པའི་ཕྲད། 
ཕྲད་ཡིན་ལ་རྣམ་དབྱེ་ཡང་ཡིན་
པའི་ཕྲད། 

སར་བསྡུ། དང་སྒྲ། 
ལ་དློན། ལྷག་བཅས། 
ཨི་ལྡན། རྒྱན་སྡུད།  
ལྷག་བཅས། འབློད་སྒྲ། 
ནས། སྤྱི་སྒྲ། 
ལས། དེ་སྒྲ། 
འབྱེད་སྡུད། ནི་སྒྲ། 
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༢ རྒྱན་སྡུད།  
བླློར་འཛིན། ཀ༷ྱང་འང༷་ཡ༷ང་གསུམ་རྒྱན་སྡུད་དེ། །ཡང་སྒྲ་བསན་པའི་དློན་ལའང་འཇུག །ག་ད་བ་ས་དྲག་
མཐར་ཀྱང། །ང་ན་མ་ར་ལ་མཐར་ཡང། །འ་དང་མཐའ་མེད་འང་དང་ཡང་། །ར་རུ་འི་ཡི་འང་ཡང་
རྣམས། །རྐང་པ་མི་སྐོང་སྐོང་བའི་ཁྱད། །འློ་འུ་འམ་གྱི་གོང་དུ་ཚེག །མེད་དང་ཡློད་པའང་དེ་བཞིན་
ཡིན། ། 
 
ཀྱང་འང་ཡང་གསུམ་རྒྱན་སྡུད་དེ། །ཞེས་པས་རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད་ངོས་བཟུང་ཞིང་འཇུག་ཡུལ་སློན་པ་སྟེ། 
ཀྱང་འང་ཡང་གསུམ་ནི་རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད་ཡིན་ལ། འཇུག་ཡུལ་ནི། ཚིག་ཕྱི་མ་མཐུན་པའམ་མི་མཐུན་
པར་སློན་པའི་ཚིག་རྒྱན་གཉིས་དང་། གཞིའམ་དློན་གཞན་ཞིག་ལ་སྡུད་ཅིང་སྦྱློར་བ་ཞེས་པའི་དློན་
ནློ། །དང་པློ། ཚིག་དློན་སྔ་ཕྱི་གཉིས་མཐུན་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། ལྷ་ཡི་བུ་མློ་མཛེས་ཀ༵ྱང་
མཛེས། །དེ་ཡི་གསུང་ནི་སྙན་ཡ༵ང་སྙན། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

གཉིས་པ། ཚིག་དློན་སྔ་ཕྱི་གཉིས་མི་མཐུན་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། དལ་འབྱློར་ལུས་རྟེན་
ཐློབ་ཀ༵ྱང་རྒས། ། ཉི་མ་གསལ་ཡ༵ང་སྔ་དྲློ་ཡློལ། ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། གསུམ་པ། ཚིག་དློན་གཞི་
གཅིག་ཏུ་སྡུད་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། ཉི་མ་གསལ་ལ་འློད་ཀ༵ྱང་འཕྲློ།། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ།། 

ཡང་སྒྲ་བསན་པའི་དློན་ལའང་འཇུག། །ཅེས་པས་ནི། རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད་ཡ༵ང་སྒྲ་གཅིག་པློས་ནི། ཚིག་
དློན་བསྐྱར་བའམ་བསན་པའི་སྒྲ་ལ་འཇུག་པར་སློན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། ཡ༵ང་དང་ཡང་དུ་འཕྲད་འདློད་
པའི། །གྲོགས་ཁྱོད་སེམས་ལ་ཡ༵ང་ཡ༵ང་འཁོར། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

དེ་དག་གི་སྒྲ་ཡི་འཇུག་ཚུལ་ནི། ག་ད་བ་ས་དྲག་མཐར་ཀྱང། །ང་ན་མ་ར་ལ་མཐར་ཡང། །འ་དང་
མཐའ་མེད་འང་དང་ཡང་། །ར་རུ་འི་ཡི་འང་ཡང་རྣམས། །རྐང་པ་མི་སྐོང་སྐོང་བའི་ཁྱད། །ཅེས་པས་
རྗེས་འཇུག་ག༷་ད༷་བ་༷ས༷་བཞི་དང་ཡང་འཇུག་ད་དྲག་གི་མཐ༷ར་ཀ༷ྱང་ཐློབ་ཅིང། འ་༷མཐའ་དངོས་ཡློད་དང༷་
མཐ༷འ་མེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འ༷ང་དང་ཡ༷ང་གང་རུང་འཇུག་པར་སློན་པ་སྟེ།  
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དཔེར་ན།  

རྗེས་འཇུག། ཕྲད། དཔེར་བརྗོད། 
ག  

 
ཀྱང་། 

བཀག་ཀྱང་མ་ཚུགས། 
ད བསད་ཀྱང་ལློང་། 
བ སྒྲུབ་ཀྱང་མ་གྲུབ། 
ས སྲས་ཀྱང་བྱློན། 
དྲག་མཐར། བྱློནད་ཀྱང་མ་བཞུགས། 
ང  

 
ཡང་། 

ཆུ་གང་ཡང་མ་གང་། 
ན གསན་ཡང་མ་རྟློགས། 
མ བསམ་ཡང་མ་བསམ། 
ར འགྱུར་ཡང་མ་གྱུར། 
ལ མཐར་འཁྱོལ་ཡང་མ་ཚུགས། 
འ འང་/ཡང་ དགའང་མ་དགའ། དགའ་ཡང་མ་དགའ། 
མཐའ་མེད། ལུས་བདེའང་སེམས་མ་སྐྱིད། ལུས་བདེ་ཡང་སེམས་མ་སྐྱིད། 
 
ར་རུ་འི་ཡི་འང་ཡང་རྣམས། །རྐང་པ་མི་སྐོང་སྐོང་བའི་ཁྱད། །འློ་འུ་འམ་གྱི་གོང་དུ་ཚེག །མེད་དང་ཡློད་
པའང་དེ་བཞིན་ནློ། །ཞེས་གོང་དུ་ལ་དློན་གྱི་སྐབས་ར༷་ཡིག་དང་རུ་ཡིག་གཉིས། ཨི་ལྡན་གྱི་རྣམ་དབྱེའི་
སྐབས་འི་དང་ཡི་གཉིས།། སྐབས་འདིའི་འ༷ང་ཡ༷ང་རྣམ༷ས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སློགས་ལ་རྐང་པ་མི་སྐོང་
སྟེ་ཁ་སྐོང་མི་དགོས་ན་སྔ་མ་རྣམས་དང་། ཁ་སྐོངས་དགོས་པའི་ཚེ་ཕྲལ་ཏེ་ཕྱི་མ་རྣམས། འབྲི་དགོས་
པའི་ཁ༷ྱད་ཡློད་ཅིང། དེར་མ་ཟད་འློ་འུ་༷འམ༷་གསུམ་གྱི་་གོང༷་དུ་བར་ཚེག་མེད་པ་དང༷་ཡློད་པའི་ཁྱད་པར་
ཡང་གོང་བཤད་ཀྱི་དློན་དེ་བཞིན་ཡིན་པར་མཁས་པའི་གསུང་ལས་འབྱུང་ངོ་།། ཞེས་གསུངས་པའློ། ། 
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སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ གཤམ་འཁོད་དཔེར་བརྗོད་རྣམས་ངོས་བཟུང་ལ་དློན་ཚན་སློ་སློའི་འློག་ཏུ་འཁོད། 
 སེམས་ལ་ཡང་ཡང་འཁོར་བའི་སྙིང་སྡུག་མ། །མེ་ཏློག་འདི་ནི་མཛེས་ལ་བཀྲག་ཀྱང་ལེགས། 
 གངས་ཀྱི་ཆུ་ནི་གཙང་ཡང་གཙང་ལ་སྲིད། །བསིལ་ཡང་བསིལ་ཀྱང་ཕན་པ་ཅི་ལ་མེད། ། 
 ལུས་ནི་སྐྱིད་ཀྱང་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་མེད། །ས་ཕློགས་དགའ་ཡང་དམ་པའི་ཆོས་ནི་མེད། ། 

བསན་པའི་དློན། མཐུན་པའི་རྒྱན། མི་མཐུན་པའི་རྒྱན། སྡུད་པའི་རྒྱན། 
    
    
    
 
༢ འློ་འུ་འམ་གྱི་གོང་དུ་ཚེག །མེད་དང་ཡློད་པའང་དེ་བཞིན་ནློ། །ཞེས་པས་གོ་དློན་བཤད་ལ་

དཔེ་རེ་བཀོད། 
༣ ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་དང་ ཚིག་ཕྲད་ཞིང་སློགས་བསན་པ། 

བླློར་འཛིན། སྟེ་ཏེ་དེ་གསུམ་ལྷག་བཅས་ཏེ། །མཚམས་སྦྱློར་བ་དང་དམ་བཅའ་དང་། །གཞན་འདྲེན་པ་
དང་གསུམ་དུ་འདློད། །མཚམས་སྦྱློར་བྱེད་དང་བྱ་བ་དང་། །བྱ་བ་ཉིད་དུ་སྦྱློར་བ་ལ། །ཚིག་གཉིས་རིམ་
མམ་དུས་གཅིག་ཏུ། །སྦྱློར་བར་བྱེད་པ་མཚམས་སྦྱློར་གསུམ། །ཅིང་ཤིང་ཞིང་དང་ནས་ཀྱང་འཇུག །ག་
ད་བ་དང་དྲག་མཐར་ཅིང་། །ཅིག་ཅེས་ཅེའློ་ཅེ་ན་འདྲ། །ང་ན་མ་འ་ར་ལ་ཞིང། །ཞིང་ཞེས་ཞེའློ་ཞེ་ན་
དང་། ས་མཐར་ཤིང་སློགས་ཐློབ་ན་ཡང་། །ཤེས་ཞེས་བྲིས་ལ་འཁྲུལ་གཞི་ཡློད། །དེ་ཕྱིར་ཞེས་བྲིས་
མཁས་པའི་སྲློལ། །དམ་བཅའ་དབྱེ་དང་གཏན་ཚིག་དང་། །ངེས་ཚིག་རྒྱས་བཤད་འདྲེན་དང་བཞི། །ལྷག་
མ་ཡློད་ཙམ་སློན་འགྱུར་ཞིང་། །དེ་ལས་གཞན་གྱུར་གཞན་འདྲེན་པའློ། །ན་ར་ལ་ས་དྲག་མཐར་ཏེ། །ད་
དེ་ག་ང་བ་མ་འ། །མཐའ་མེད་བཅའ་ལ་ས་སྟེ་འཐློབ། ། 
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ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་ངོས་གཟུང་བ་ནི། སྟེ་ཏེ་དེ་གསུམ་ལྷག་བཅས་ཏེ། ཞེས་པས་ཕྲད་ཀྱི་ངོ་བློ་སྟེ་ཏེ་དེ་
གསུམ་ནི་མིང་ཚིག་གང་གི་མཐར་སྦྱར་ཡང་བསན་བྱའི་ལྷག་མ་འདྲེན་པའི་དློན་དུ་འགྱུར་བས་ལྷག་མ་
དང་བཅས་པའི་སྒྲའློ་ཞེས་ངོས་བཟུང་བའློ། ། 

མཚམས་སྦྱློར་བ་དང་དམ་བཅའ་དང་། །གཞན་འདྲེན་པ་དང་གསུམ་དུ་འདློད།།ཅེས་པས་དེ་དག་གི་རྩ་
བའི་འཇུག་ཡུལ་བསན་པ་སྟེ། མཚམས་སྦྱློར་གྱི་དློན་ལ་འཇུག་པ་དང་། དམ་བཅའ་བའི་དློན་ལ་འཇུག་
པ་དང་། གཞན་འདྲེན་པའི་དློན་གསུམ་ལ་འཇུག་ཅེས་པའི་དློན་ནློ། ། 

མཚམས་སྦྱློར་བྱེད་དང་བྱ་བ་དང་། །བྱ་བ་ཉིད་དུ་སྦྱློར་བ་ལ། །ཚིག་གཉིས་རིམ་མམ་དུས་གཅིག་
ཏུ། །སྦྱློར་བར་བྱེད་པ་མཚམསསྦྱློར་གསུམ།། ཞེས་པས་དང་པློ་མཚམས་སྦྱློར་ལ་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་
གསུམ་ཡློད་པར་སློན་པ་སྟེ། དང་པློ། ཚིག་སྔ་མ་བྱེད་པ་དང་ཕྱི་མ་བྱ་བ་ཡིན་པའི་དློན་ཅན་ལ་འཇུག་པ་
ནི། དཔེར་ན། མིག་གིས་བལྟས་ཏེ་མཐློང། སྐད་བཏང་སྟེ་ཐློས། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

གཉིས་པ་ཚིག་སྔ་ཕྱི་གཉིས་བྱ་བ་ཁོ་ན་ལ་སྦྱློར་བ་གཅིག་ཀྱང་སྔ་ཕྱི་གཉིས་དུས་རིམ་གྱིས་འཇུག་པའི་
དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། ཟས་ཟློས་ཏེ་ལས་བྱེད། ཞྭ་ཕུད་དེ་དབང་ཞུས། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

གསུམ་པ་ཚིག་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀ་བྱ་བ་ཡིན་པ་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་སྦྱློར་བར་བྱེད་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། 
དཔེར་ན། བརྒྱུག་སྟེ་མགོ་གཡུག། སྐད་གྲགས་ཏེ་འབློད། ཅེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

ཞར་བྱུང་ཅིང་སློགས་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ་སློན་པ་ནི། ཅིང་ཤིང་ཞིང་དང་ནས་ཀྱང་འཇུག །ཅེས་པས་ཚིག་
ཕྲད་གཞན་ཅིང་ཞིང་ཤིང་ནས་རྣམས་ཀྱང་ གོང་གི་མཚམས་སྦྱློར་གྱི་སྟེ་ཏེ་དེ་གསུམ་དང་འདྲ་བར་
འཇུག་པ་ཡློད་ཅེས་པ་སྟེ། དཔེར་ན། བསད་ཅིང་བསྒྲལ། སྦས་ཤིང་གཡློགས། གང་ཞིང་ལུད། ཉན་
ནས་ལྟློས། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

དམིགས་བསལ་དེ་དག་གི་སྒྲའི་སྦྱློར་ཚུལ་སློན་པ་ནི། ག་ད་བ་དང་དྲག་མཐར་ཅིང་། །ཅིག་ཅེས་ཅེའློ་ཅེ་
ན་འདྲ། །ང་ན་མ་འ་ར་ལ་ཞིང་། །ཞིག་ཞེས་ཞེའློ་ཞེ་ན་ཡང་། །ས་མཐར་ཤིང་སློགས་ཐློབ་ན་
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ཡང་། །ཤེས་ཞེས་བྲིས་ལ་འཁྲུལ་གཞི་ཡློད། །དེ་ཕྱིར་ཞེས་བྲིས་མཁས་པའི་སྲློལ། །ཞེས་པ་སྟེ། རྗེས་
འཇུག་ག་ད་བ་གསུམ་དང་ ཡང་འཇུག་ད་དྲག་ཅན་གྱི་མཐར་ཅིང་ཐློབ་ལ། དེ་བཞིན་ཅིག་ཅེས་ཅེའློ་ཅེ་
ན་རྣམས་ཀྱང་ཅིང་དང་མཚུངས་པར་འཇུག་ཅེས་པའི་དློན་ནློ། རྗེས་འཇུག་ང་ན་མ་འ་ར་ལ་རྣམས་ཀྱི་
རྗེས་སུ་ཚིག་ཕྲད་ཞིང་ཐློབ་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཞིག་ཞེས་ཞེའློ་ཞེ་ན་རྣམས་ཀྱང་ཞིང་དང་མཚུངས་
པར་འཇུག་ཅེས་པའི་དློན་ནློ། །  

འཇུག་ཡང་འཇུག་གང་ཡང་ས་མཐར་ཤིང་སློགས་ཏེ་ཤིག་ཤེས་ཤེའློ་ཤེ་ན་རྣམས་ཐློབ་ཐངས་ཡློད་ཀྱང་
དམིགས་བསལ་ཤེས་ཞེས་བྲིས་པ་དེ་ལ་བླློ་རིག་ཤེས་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་ཤེས་པ་དང་འཁྲུལ་པའི་
གཞིའམ་དློགས་པ་ཡློད་པས་རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར་ཤེས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་ཞེས་བྲིས་དགོས་ལ། གཞན་ཤིག་
སློགས་བཞི་པློ་སའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་ནི་བར་བྱློན་གྱི་མཁས་པའི་སྲློལ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་པའློ། ། 

གཉིས་པ། གོང་གི་དམ་བཅའ་བའི་སྒོ་ནས་ལྷག་མ་འདྲེན་པ་ལ་ནང་གསེས་བཞི་ལས། དང་པློ། དབྱེ་བ་
འདྲེན་པ་ནི། འབྱུང་བ་ལྔ་སྟེ། ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་དང་ནམ་མཁའློ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །གཉིས་
པ། གཏན་ཚིག་འདྲེན་པ་ནི། མེ་ཡློད་དེ་དུ་བ་ཡློད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་
འདྲེན་པ་ནི། དཔེར་ན། སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བྱང་ཞིང་། རྟློགས་བྱའི་ཡློན་ཏན་ཐམས་
ཅད་ཁོང་དུ་ཆུབ་པས་སློ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །བཞི་པ་རྒྱས་བཤད་འདྲེན་པ་ནི། དཔེར་ན། དཀོན་མཆོག་
གསུམ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་ན་དཀོན་པའི་དངོས་པློ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་
དགེ་འདུན་གསུམ་ནི། །ཐར་འདློད་རྣམས་ཀྱིས་འཕྲལ་ཡུན་གྱི་སྐྱབས་བླ་ན་མེད་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་པ་ལྟ་
བུའློ། ། 

རྩ་བའི་འཇུག་ཚུལ་གསུམ་པ། ལྷག་མ་གཞན་འདྲེན་པ། ལྷག་མ་ཡློད་ཙམ་སློན་གྱུར་པའི། །དེ་ལས་
གཞན་གྱུར་གཞན་འདྲེན་པའློ། ཞེས་པས་གོང་བཤད་མཚམས་སྦྱློར་དང་ དམ་བཅའ་གཉིས་ཀྱི་ནང་
གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དེ་དག་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་པའི་ཚིག་དློན་གྱི་ལ༷ྷག་མ་གཞན་ཡློད༷་པ་ཙམ་འདྲེན་པ་
ལ་འཇུག་ཅེས་པའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། ཉི་མ་ཤར་ནས་ཤར་ཏེ་ཟླ་བ་མཁའ་ལ་མཛེས། །ཞེས་པ་ལྟ་
བུའློ། ། 
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ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་སྟེ་ཏེ་དེ་གསུམ་གྱི་སྒྲའི་སྦྱློར་ཚུལ་སློན་པ་ནི། ན་ར་ལ་ས་དྲག་མཐར་ཏེ། །ད་དེ་ག་ང་
བ་མ་འ། མཐའ་མེད་བཅས་ལ་ས་སྟེ་ཐློབ། །ཅེས་པ་སྟེ། གོང་དུ་བཤད་པའི་ལྷག་བཅས་ཀྱི་སྒྲ་དེ་དག་
གི་སྒྲ་ཡི་འཇུག་ཚུལ་ནི། །རྗེས་འཇུག་ན༷་ར༷་ལ༷་ས༷་བཞི་དང་ད་དྲག་ཡློད་པའི་མཐར་ཏེ་ཡིག་དང་། རྗེས་
འཇུག་འཇུག་ད་མཐར་དེ་དང་། ག༷་ང༷་བ༷་མ༷་འ་༷ལྔ་དང་མཐ༷འ་མེད༷་དེ་རྗེས་འཇུག་དངོས་སུ་མེད་པ་དང་
བཅས་དྲུག་པློ་ལ༷་ས༷་སྟེ་ཐློབ་༷ཅེས་པའི་དློན་ནློ། ། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ ལྷག་བཅས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་རྣམས་དབྱེ་བ་དང་མཐུན་སྒྲིག་བྱས། 

ཨང་། དཔེར་བརྗོད། དབྱེ་བ། 
༡ མགོ་བློ་དཀྲུས་ཏེ་གདློང་དག། ཚིག་སྔ་ཕྱི་གཉིས་བྱ་བ་ཡིན་པ་དུས་རིམ་གྱིས་

འཇུག་པ། 
༢ ཕག་འཚལ་ཏེ་ཕག་དབང་ཞུ། གཞན་འདྲེན་པ། 
༣ རྒྱ་ནག་མི་འབློར་མང་སྟེ་རྒྱ་གར་ཡང་དེ་

བཞིན་ནློ།། 
སྔ་མ་བྱེད་པ་དང་ཕྱི་མ་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པ། 

༤ རྔ་བརྡུང་སྟེ་སྒྲ་འཐློན། གཏན་ཚིག་ནམ་རྒྱུ་མཚན་འདྲེན་པ། 
༥ དུ་བ་མཐློང་སྟེ་མེ་ཡློད་པར་ཤེས། སྔ་ཕྱི་གཉིས་བྱ་བ་ཡིན་པ་དུས་མཉམ་དུ་འཇུག་

པ། 
  དམ་བཅའ་བའི་དབྱེ་བ་འདྲེན་པ། 
 
༢ ག་ད་བ་དང་དྲག་མཐར་ཅིང་། །ཅིག་ཅེས་ཅེ་འློ་ཅེ་ན་འདྲ། །ཞེས་པའི་གོ་དློན་སངས་ལ་
གཤམ་འཁོད་ལྟར་ཐིག་ཁྲམ་འཐེན་ནས་དཔེར་བརྗོད་ཁ་ཚང་རྒྱོབ། དཔེར་ན།  

རྗེས་འཇུག ཕྲད། དཔེར་བརྗོད། 
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ད ཅིང་། དེད་ཅིང་ཟིན། 
 
༣ ང་ན་མ་འ་ར་ལ་ཞིང་། །ཞིག་ཞེས་ཞེ་འློ་ཞེ་ན་ཀྱང་། །ཞེས་པའི་གོ་དློན་སངས་ལ་གཤམ་
འཁོད་ལྟར་ཐིག་ཁྲམ་འཐེན་ནས་དཔེར་བརྗོད་ཁ་ཚང་རྒྱོབ། དཔེར་ན།  

རྗེས་འཇུག ཕྲད། དཔེར་བརྗོད། 
ན ཞིག ལེགས་པར་གསན་ཞིག་རིགས་ཀྱི་བུ། 
 
༤ རྗེས་འཇུག་དང་ ཡང་འཇུག་མཐར་ ཤེས་ཐློབ་ཐངས་ཡློད་ཀྱང་ཤེས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་ཞེས་བྲིས་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞློག། 
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ང སློབ་ཚན་བཞི་པ། 

དློན་ཚན། རྗེས་འཇུག་ལ་ལྟློས་པའི་ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་བཤད་པ། 

༡ འབྱེད་སྡུད། 
བླློར་འཛིན། རྗེས་འཇུག་ཡི་གེ་བཅུ་དང་ཏའི། །རྗེས་སུ་མ་སྦྱར་འབྱེད་སྡུད་དེ། །སྦྱློར་ཚུལ་སར་བསྡུའི་
སྐབས་དང་མཚུངས། །འདྲི་དང་ཐེ་ཚློམ་ཚིག་རྣམས་ཀྱང་། །དློན་ལ་བརྟག་ཅིང་འབྱེད་པ་ཡིན། ། 

འབྱེད་སྡུད་བཤད་པ་ནི། རྗེས་འཇུག་ཡི་གེ་བཅུ་དང་ཏའི། རྗེས་སུ་མ་སྦྱར་འབྱེད་སྡུད་དེ། སྦྱློར་ཚུལ་
སར་བསྡུའི་སྐབས་དང་མཚུངས། །ཞེས་པས་འབྱེད་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད་ངོས་བཟུང་ཞིང་སྒྲའི་སྦྱློར་ཚུལ་སློན་པ་
སྟེ། སྔར་བཤད་པའི་རྗེས༷་འཇུག༷་གི་ཡི་གི་ག་ནས་ས་ཡི་བར་གྲངས་བཅུ༷་དང༷་། དློན་གྱིས་ཐློབ་པ་ཏ་༷དང་
བཅུ་གཅིག་པློའི་རྗེས་སུ་རྗེས་འཇུག་མ༷་ཡིག་རེ་རེ་སྦྱར༷་བས་གམ་ནས་ཏམ་བར་གྲུབ་པ་ནི། ཚིག་དློན་སློ་
སློར་འབྱེད་པའམ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པའི་སྒྲར་འཇུག་པས་ན་འབྱེད་སྡུད་ཅེས་བྱའློ། ཞེས་པའློ། ། 

དེ་དག་གི་སྒྲའི་སྦྱློར་ཚུལ་ནི། སར་བསྡུའི་སྐབས༷། དྲག་མཐར་ཏློ་དང་མཐའ་མེད་འློ། །གཞན་རྣམས་
མིང་གི་མཐའ་དང་བསྟུན། །ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་། དྲག་མཐར་ཏམ་དང་མཐའ་མེད་འམ། །གཞན་རྣམས་
མིང་གི་མཐའ་དང་བསྟུན། །ཞེས་བཀླག་པས་འགྲུབ་བློ། དཔེར་ན། བདག་གམ། གསུང་ངམ། བཅད་
དམ། ཕན་ནམ། གྲུབ་བམ། བཅོམ་མམ། དགའ་འམ། གྱུར་རམ། ཕུལ་ལམ། ཐློས་སམ། མཁྱེན་
ཏམ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

དློན་གྱི་སྦྱློར་ཚུལ་ལ། དང་པློ། དབྱེ་གཞི་གཅིག་ལས་བྱེ་བྲག་གཉིས་སམ་མང་པློར་འབྱེད་པའི་དློན་ལ་
འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། དབང་པློ་ལྔ་སྟེ། མིག་གམ། རྣ་བའམ། སའམ། ལྕེའམ། ལུས་སློ་ཞེས་པ་ལྟ་
བུའློ། ། 
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གཉིས་པ། ཚིག་དློན་གཉིས་སམ་མང་པློ་དློན་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། ཤར་
ར༵མ། ལྷློ་འམ༵། ནུབ་བམ༵། བྱང་ནི་ཕློགས་བཞིའློ།། ཞེས་པ་ལྟ་བའློ། ། 
དྲི་དང་ཐེ་ཚློམ་ཚིག་རྣམས་ཀྱང་། དློན་ལ་བརྟག་ཅིང་འབྱེད་པ་ཡིན། །ཞེས་པས་དྲི་བ་དང་ ཐེ་ཚློམ་གྱི་
ཚིག་ཅན་རྣམསས་ཀྱང་དློན་གྱི་ཁྱད་པར་ལ་བརྟག་ཅིང་འབྱེད་པའི་དློན་ཅན་ཡིན་པས་འབྱེད་པའི་སྒྲ་
ཉིད་དུ་ངེས་པར་བྱའློ། །ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ཤེས་སམ། གཏམ་དེ་གོའམ། ཞེས་
པ་ལྟ་བུ་དྲི་བའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་དང་ དངུལ་ཕློགས་ཡར་སེང་བྱིན་ན་བསམ་པ་རློགས་སམ་མ་རློགས། 
ཞེས་ཐེ་ཚློམ་གྱི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ལྟ་བུའློ། ། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ གཤམ་འཁོད་དཔེར་བརྗོད་རྣམས་ངོས་བཟུང་ལ་དློན་ཚན་སློ་སློའི་འློག་ཏུ་འཁོད། 

དཔེར་བརྗོད། འབྱེད་པའི་དཔེར་
བརྗོད། 

སྡུད་པའི་དཔེར་
བརྗོད། 

ཡུར་འཁོར་སྲུང་ངམ། འཕགས་སྐྱེས་པློ་འམ། མིག་མི་བཟང་
ངམ། རྣམ་ཐློས་སྲས་ནི་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའློ།། 

  

བླ་མ་ཁག་ལྔ་ནི། གནས་རྙིང་པའམ། ཤིང་རྟ་པའམ། 
ལྕགས་ཟམ་པའམ། འབའ་ར་བའམ། བླ་མ་ལྷ་པའློ།། 

  

རིག་པའི་གནས་ལྔ་ནི། བཟློ་རིག་གམ། གསློ་བའམ། 
སྒྲའམ། ཚད་མའམ། ནང་དློན་རིག་པའློ།། 

  

ནང་སྲིད་དམ། བསན་རྒྱས་སམ། ལས་གཡློག་གམ། ཞབས་
ཏློག་གམ། ཤེས་རིག་གམ། གསློ་བའམ། རྒྱུད་འབྲེལ་ལམ། 
དངུལ་རྩིས་སམ། སློ་ནམ་མམ། ཕྱི་འབྲེལ་ནི་ལྷན་ཁག་བཅུའློ།། 

  

༢ འློག་ཏུ་ཡློད་པའི་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་རྩློམ་འདི་འབྱེད་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད་བཙུགས་ཏེ་ས་སློང་སུབས། 
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 ས་་་་་་་་་་ཆུ་་་་་་་་་་མེ་་་་་་་་་་སློགས། །རླུང་་་་་་་་་་་སྲློག་གི་རང་བཞིན་་་་་་་་་་་་། ། 
 སྲློག་་་་་་་་་་འཚློ་བའི་འབྱུང་་་་་་་་་བཞི། །དགའ་་་་་་་་་་སློ་བའི་འབྱུང་བཞིའློ། ། 
༣ འློག་ཏུ་ཡློད་པའི་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དང་ཆོས་སྐད་གཉིས་མཐུན་སྒྲིག་བྱས། 
  བློ་དྷི་སཏྭའམ།  སངས་རྒྱས། 
  བུདྡྷ་བཛྲའམ།   ཆོས། 
  སང་གྷཱའམ།  སངས་རྒྱས་རློ་རྗེ། 
  དྷརའམ།   དགེ་འདུན། 
  བུདྡྷའམ།   བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། 
         རིགས་གསུམ་མགོན་པློ། 

༢ འབྱུང་ཁུངས།  
བླློར་འཛིན། ནས་ལས་འབྱུང་ཁུངས་ཆ་འདྲ་དང་། །ལས་སྒྲ་དགར་དང་རྒྱུ་ཡི་དློན། །ནས་ནི་སྡུད་པའི་
དློན་ལ་འཇུག །སྦྱློར་ཚུལ་རྗེས་འཇུག་ཀུན་ལ་མཉམ། ། 

འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཕྲད་བཤད་པ། ནས་ལས་འབྱུང་ཁུངས་ཆ་འདྲ་དང་། །ཞེས་པས་ནས་དང་ལས་གཉིས་
ནི་རྣམ་དབྱེ་བདུན་གྱི་ནང་ཚན་ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་རྐྱེན་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་དློན་གྱི་སྦྱློར་ཚུལ་ལ་ 
འབྱུང་ཁུངས་དངོས་དང་ཆ་འདྲ་བ་གཉིས་ལ་འཇུག་ཅེས་པ་སྟེ། ཆོས་གང་ལས་གང་ཞིག་བྲལ་བའམ་
བྱུང་བ་སློན་པའི་ རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས་དངོས་ཀྱི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། ས་འློག་ནས་
གསེར། བ་ལས་འློ་མ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། འབྱུང་ཁུངས་དངོས་མ་ཡིན་ཡང་སྐབས་དེར་དེ་ལས་བྱུང་
བས་འབྱུང་ཁུངས་དང་འདྲ་བར་སློན་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། ཤིང་ནས་བྱ། མཁའ་ལས་
སྤྲིན། རྟ་ལས་ལྷུང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

ལས་སྒྲ་དགར་དང་རྒྱུ་ཡི་དློན། །ཞེས་པས་ལས་སྒྲ་གིས་ དམིགས་བསལ་ རྣམ་དབྱེ་སྦྱར་གཞི་དེ་ལས་
རིགས་དང་བྱ་བ་ཡློན་ཏན་རྣམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གང་ཡང་རུང་བ་ལློགས་སུ་དགར་བའི་དློན་ལའང་འཇུག་
པར་སློན་པ་སྟེ། དགར་བ་ལ་ཡང་ གསུམ་ལས། དང་པློ་ རིགས་སློགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་ཚློགས་ཀྱི་
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ནང་ནས་འབྱིན་པ་ལྟ་བུར་དགར་བ་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། དམངས་རིགས་ལས་རྗེ་རིགས་མཆོག 
ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། གཉིས་པ་བྱ་བ་དགར་བ་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། གཡློ་སྒྱུ་ལས་དྲང་པློ་དགའ། 
ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། གསུམ་པ་ཡློན་ཏན་དགར་བ་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། ཟངས་ལས་གསེར་གྱི་
མནྜལ་དགའ། ཁ་དློག་ལྗང་ཁ་ལས་དམར་པློ་དགའ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

གཉིས་པ་རྒྱུའི་མཚན་མའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། ཆུ་བྱ་མཐློང་བ་ལས་ཆུ་ཡློད་པར་ཤེས། གླང་
རྗེས་ཡློད་པ་ལས་གླང་པློ་ཆེ་ཡློད་པ་ཤེས། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

ནས་ནི་སྡུད་པའི་དློན་ལའང་འཇུག །ཅེས་པས་ནི་དམིགས་བསལ་ནས་སྒྲ་གཅིག་པུ་ནི་ཡུལ་དང་དུས་
དང་དངོས་པློ་ལ་སློགས་པ་མཚམས་འཛིན་ཅིང་སྡུད་པའི་དློན་དུའང་དེ་བཞིན་དུ་འཇུག་པ་ཡློད་པར་
སློན་པ་སྟེ། དང་པློ་ཡུལ་སྡུད་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། རང་ཡུལ་ནས་སག་རྩེ་རིག་གཞུང་སློབ་
གྲྭའི་བར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། གཉིས་པ་དུས་སྡུད་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། སྤྱི་ལློ་
༢༠༠༨ལས་༢༠༡༧བར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། གསུམ་པ་དངོས་པློའི་མཚམས་འཛིན་པའི་དློན་ལ་འཇུག་
པ་ནི། དཔེར་ན། གདུགས་ནས་འཁོར་ལློའི་བར་གྱི་རྟགས་བརྒྱད། ཅེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

སྦྱློར་ཚུལ་རྗེས་འཇུག་ཀུན་ལ་མཉམ། །ཞེས་པས་རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པའི་རྐྱེན་ནས་ལས་དེ་དག་རྗེས་འཇུག་ཡི་
གེ་ཀུན་ལ་གང་མཐུན་མཐུན་དུ་ཁྱབ་མཉམ་ལ་འཇུག་གོ་ཞེས་པའི་དློནློ། ། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ འློག་ཏུ་ ཀ༽ ནང་ཡློད་པའི་དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ངོས་འཛིན་ཏེ་གཡློན་ཕློགས་ཀྱི་ 
 ཐིག་ཁྲམ་ ཁ༽ནང་བཀོད། 

འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ནས་གསེས་
དབྱེ་བ།    ཀ 

དཔེར་བརྗོད། ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ངོས་
འཇིན།    ཁ 

དངོས་པློའི་མཚམས་འཛིན་པ། ས་འློག་ནས་སེར།  
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ཡློན་ཏན་དགར་བ། 
འབྱུང་ཁུངས་དངོས། 
དུས་ཀྱི་མཚམས་འཛིན་པ། 
འབྱུང་ཁུངས་ཆ་འདྲ་བ། 
རྒྱུ་མཚན་ལ་འཇུག་པ། 
རིགས་དགར་བ། 
བྱ་བ་དགར་བ། 
རིགས་མི་མཐུན་པ། 
རས་དགར་བ། 

གོས་ཆེན་ནས་ཁ་ཤའི་བར།  
ཤིང་རྩེ་ནས་བྱིའུ་ཆུང་།  
སློད་པ་ནས་ཡ་རབས་ཡིན་མིན་
ཤེས། 

 

རྟའི་ནང་ནས་ཅང་ཤེས་མཆོག  
སྐྱེས་ནས་མ་ཤི་ཚུན།  
དཀར་པློ་ལས་དམར་སེར་མཛེས།  
གཟི་མིག་གཉིས་པ་ལས་དགུ་པ་
གོང་ཆེ། 

 

དམངས་རིགས་ནས་རྒྱལ་རིགས་
མཆོག 

 

ཁ་ཉུང་བ་ལས་ཁ་མང་བ་དམན།  
 
༢ འློག་ཏུ་ཡློད་པའི་དཔེར་བརྗོད་ངོས་འཛིན་ཏེ་ཕྲད་ལློགས་སུ་འཁོད། 
 ཀ ལྷ་བས་ལྷག་པའི་ལུས། 
 ཁ བཟང་པློ་བས་ངན་པ་ཤུགས་ཆེ། 
 ག ཕ་བས་བུ་ལྷག 
 ང ང་བས་ཁོ་དྲག། 

༣ འབློད་སྒྲ་བཤད་པ། 
བླློར་འཛིན། ཀྱི་དང་ཀྭ་ཡེ་བློད་སྒྲ་སྟེ། །མིང་གི་ཐློག་མཐའ་ཁོ་ནར་འཇུག ། 

བློད་སྒྲ་བཤད་པ་ནི། ཀྱེ་དང་ཀྭ་ཡེ་བློད་སྒྲ་སྟེ། །མིང་གི་ཐློག་མཐའ་ཁོ་ནར་འཇུག །ཅེས་པས་གང་ཡང་
རུང་བའི་མིང་བརྗོད་པའི་ཐློག་མར་དང་མཐའ་མར་ཀྱེ་དང་ཀྭ་ཡེ་ཞེས་བྱ་བ་སྦྱར་བ་ནི་བློད་པའི་རྣམ་དབྱེ་
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གསལ་བར་བྱེད་པའི་སྒྲ་ཡིན་ནློ། ཞེས་དང་། དེ་དག་གི་སྦྱློར་ཚུལ་མིང་གི་ཐློག་མཐའ་ཁོ་ནར་འཇུག་
ཅེས་པའི་དློན་ཏེ། མིང་གི་ཐློག་མར་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། ཀྱེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པློ་བདག་ལ་ཐུགས་རྗེས་
གཟིགས། ཞེས་དང་། ཀྭ་ཡེ་བདག་ལ་གསློན་ཅིག་གྲོགས་པློ་རྣམས། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། མིང་གི་
མཐའ་མར་སྦྱར་བ་ནི། དཔེར་ན། བདག་ལ་མགོན་སྐྱབས་མཛློད་ཅིག་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པློ་ཀྱེ། 
ཞེས་དང་། བདག་ལ་གསློན་ཅིག་གྲོགས་པློ་ཀྭ་ཡེ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ འབློད་སྒྲ་ཞེས་པའི་ངེས་ཚིག་འགྲེལ། 
༢ མིང་གི་ཐློག་མ་ལ་འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་གཉིས་བྲིས། 
༣ ཚིགས་བཅད་སྐབས་གཙློ་བློར་བར་མཐའ་གཉིས་ལུ་འཇུག་པའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་བྲིས། 
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ཅ སློབ་ཚན་ལྔ་པ། 
དློན་ཚན། ཚིག་ཕྲད་རང་དབང་ཅན་བཤད་པའློ། ། 

༡ ནི་སྒྲ། 
བླློར་འཛིན། ནི་སྒྲ་དགར་དང་བརྣན་པའམ། །ནན་ཏན་དང་ནི་ཁ་སྐོང་ངོ་། ། 

ནི་སྒྲ་བཤད་པ་ནི། ནི་སྒྲ་དགར་དང་བརྣན་པའམ། །ནན་ཏན་དང་ནི་ཁ་སྐོང་ངོ་། །ཞེས་པས་རྗེས་འཇུག་
དང་བསྟུན་མི་དགོས་པར་མཐའ་གང་ལ་ཡང་སྦྱར་ཆོག་པའི་ཕྲད་ཀྱི་ནང་ཚན་(ནི་)སྒྲ་གིས་འཇུག་ཡུལ། 
གཞི་གང་ཡང་རུང་བ་ལས་ལློགས་སུ་དགར་བ་དང་། དློན་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ནན་ཏན་དུ་བརྣན་པའི་
དློན་དང་། དློན་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཁ་སྐོང་བའི་དློན་དང་གསུམ་ལ་འཇུག་ཅེས་སློན་པ་སྟེ། དང་པློ་གཞི་
གང་ཡང་རུང་བ་ལས་ལློགས་སུ་དགར་བའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ལ་ཡང་གསུམ་ལས།  

དང་པློ་གཞི་ལས་མཆོག་ཏུ་དགར་བ་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། རྒྱལ་རིགས་ནི་དམངས་རིགས་ལས་
མཆོག་གོ། བྲམ་ཟེ་ནི་གདློལ་པ་ལས་མཆོག་གོ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། གཉིས་པ་གཞི་ལས་དམན་པར་
དགར་བ་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། ཤན་པ་ནི་ཆོས་པ་ལས་དམན་པའློ། སློན་པ་དྲུག་ནི་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་
ལས་དམན་ནློ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། གསུམ་པ་གཞི་ལས་ཐ་དད་པ་ཙམ་དུ་དགར་བའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་
ནི། དཔེར་ན། ལྗང་ཁུ་ནི་སྔོན་པློ་ལས་གཞན་ཡིན། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

གཉིས་པ་དློན་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ནན་ཏན་དུ་བརྣན་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། གཟུགས་ནི་
མཛེས་ཤིང་གསུང་ནི་སྙན། ཚིག་ནི་མཛེས་ལ་དློན་ནི་ཚང་། ཞེས་པ་ལྟ་བའློ། 

གསུམ་པ་དློན་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཁ་སྐོང་བའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། མེ་ཏློག་དང་ནི་བདུག་སྤློས་
ཀྱིས། །ཡི་དམ་དང་ནི་རྩ་གསུམ་མཆོད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 
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སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ ནི་སྒྲ་མང་ཚིག་ལ་འཇུག་པའིདཔེར་བརྗོད་གཉིས་བྲིས། 
༢ དགར་གཞི་དངོས་སུ་སློས་པ་དང་མ་སློས་པ་རེ་རེ་བྲིས། 
༣ ནི་སྒྲ་ལ་དཔེར་བརྗོད་ནང་གསེས་ག་ཚློད་ཡློད་? རེ་རེ་བཞིན་བྲིས། 
༤ ནི་སྒྲ་གཞི་གཅིག་ལ་འཇུག་ཚུལ་གཉིས་བྲིས། 

༢ དང་སྒྲ། 
བླློར་འཛིན། དང་ནི་འབྱེད་སྡུད་རྒྱུ་མཚན་དང་། །ཚེ་སྐབས་གདམས་ངག་ལྔ་ལའློ། ། 

དང་ནི་འབྱེད་སྡུད་རྒྱུ་མཚན་དང་། །ཚེ་སྐབས་གདམས་ངག་ལྔ་ལའློ། །ཞེས་པས་ རྗེས་འཇུག་དང་
བསྟུན་མི་དགོས་པར་མཐའ་གང་ལ་ཡང་སྦྱར་ཆོག་པའི་ཕྲད་ཀྱི་ནང་ཚན་(དང་)སྒྲ་གིས་འཇུག་ཡུལ། 
དབྱེ་གཞི་གཅིག་ལས་དབྱེ་ཆོས་དུ་མ་སློ་སློར་འབྱེད་པའི་དློན་དང་། དབྱེ་ཆོས་མང་པློ་དབྱེ་གཞི་གཅིག་
ཏུ་བསྡུ་བ་སྡུད་པའི་དློན་དང་། ཆོས་གང་ཡང་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་སློན་པའི་དློན་དང་། ཚེ་སྐབས་ཏེ་དུས་
ཚློད་སློན་པའི་དློན་དང་། གཞན་ལ་བསབ་བྱ་གདམས་པའམ་བསྐུལ་བའི་གདམས་ངག་གི་དློན་དང་ལྔ་
ལ་འཇུག། ཅེས་སློན་པའློ། །  

དང་པློ་དབྱེ་གཞི་གཅིག་ལས་དབྱེ་ཆོས་དུ་མ་སློ་སློར་འབྱེད་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། འདློད་
ཡློན་ལྔ་ནི། གཟུགས་དང་། སྒྲ་དང་། དྲི་དང་། རློ་དང་། རེག་བྱའློ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །  

གཉིས་པ་དབྱེ་ཆོས་མང་པློ་དབྱེ་གཞི་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བ་སྡུད་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། མེ་ལློང་
དང་། གི་ཝཾ་དང་། འློ་ཞློ་དང་། བིལ་བ་དང་། དུར་བ་དང་། དུང་དཀར་དང་། ལི་ཁྲི་དང་། ཡུངས་
དཀར་ནི་བཀྲིས་པའི་རས་བརྒྱད་དློ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

གསུམ་པ་ཆོས་གང་ཡང་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་སློན་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། སན་ཟློས་པ་དང་
ནད་དྲག། ཆང་གིས་བཟི་བ་དང་འགྱེལ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 
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བཞི་པ་ཚེ་སྐབས་ཏེ་དུས་ཚློད་སློན་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། ནམ་ལང་པ་དང་མལ་ནས་
ལློངས། སློན་ཤར་བ་དང་ལློ་ཏློག་བསྡུ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །  

ལྔ་པ་གཞན་ལ་བསབ་བྱ་གདམས་པའམ་བསྐུལ་བའི་གདམས་ངག་གི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། 
འཇམ་དབྱངས་ལ་གསློལ་བ་ཐློབ་དང་རིག་པ་འཕེལ་ལློ། གུ་རུ་སྒོམས་དང་བདུད་ལས་རྒྱལ་ལློ། ཞེས་
པ་ལྟ་བུའློ། ། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ འློག་ཏུ་ཡློད་པའི་དང་སྒྲ་འཁོར་ལློ་ལ་བལྟས་ནས་དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས། 
 
 
 

 

 

 

 

༣ དེ་སྒྲ། 
བླློར་འཛིན། དེ་ཞེས་བྱ་བ་ཐ་སྙད་དང་། །དངོས་པློ་དུས་དང་རྣམ་གསུམ་ལ། །ཐ་སྙད་ལ་ཡང་རྣམ་གསུམ་
སྟེ། །རྣམ་གྲངས་གཞན་སྦྱློར་ལྷག་བཅས་དང་། །དུས་ལས་འདས་པར་འཇུག་པའློ། །དངོས་པློའི་དབང་
དུ་བཞི་ཡིན་ཏེ། །བདེན་པ་དང་ནི་གསང་བ་དང་། །བདག་གི་པ་དང་ཕ་རློལ་པློ། །དངོས་པློའི་དུས་ནི་མི་
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འདློར་ཏེ། །ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་སྦྱར་བར་བྱ། །དུས་ལས་འདས་དང་མ་འློངས་གཉིས། །མིང་གི་ཐློག་མཐའ་
གང་རུང་ལའློ། ། 
 
དེ་སྒྲ་བཤད་པ། དེ་ཞེས་བྱ་བ་ཐ་སྙད་དང་། །དངོས་པློ་དུས་དང་རྣམ་གསུམ་ལ། །ཞེས་པས་ རྗེས་
འཇུག་དང་བསྟུན་མི་དགོས་པར་མཐའ་གང་ལ་ཡང་སྦྱར་ཆོག་པའི་ཕྲད་ཀྱི་ནང་ཚན་(དེ་)སྒྲ་གིས་འཇུག་
ཡུལ། ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་དང་། དངོས་པློའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་དང་། དུས་
ཀྱི་དབང་གིས་འཇུག་པ་ཞིག་དང་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ནློ། ཞེས་མདློར་བསན་པའློ། ཐ་སྙད་
བཏགས་པའི་དབང་གིས་འཇུག་པའི་དབྱེ་བ་སློན་པ། ཐ་སྙད་ལ་ཡང་རྣམ་གསུམ་སྟེ། །རྣམ་གྲངས་
གཞན་སྦྱློར་ལྷག་བཅས་དང་། །དུས་ལས་འདས་པར་འཇུག་པའློ། །ཞེས་པས་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་
དབང་གིས་འཇུག་པ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་དབྱེར་ཡློད་དློ་ཞེས་སློན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དང་པློ་དེ་སྒྲ་དེའི་
སྔ་ལློགས་སུ་ཚིག་ཟིན་ཡློད་མེད་གང་ལྟར་ཡང་བརྗོད་བྱའི་རྣམ་གྲངས་གཞན་ཞིག་སྦྱློར་རྒྱུ་ཡློད་པར་
སློན་པ་ནི། དཔེར་ན། ཕ་གིས་བཤད་པ་དེ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་ཡིན། སློབ་དཔློན་གྱིས་གསུང་པ་དེ་བཞིན་དུ། 
ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། གཉིས་པ་ཚིག་དློན་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། ཤིང་
བཅད་དེ་ཅི་བྱེད། ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ལས་ཀ་བྱེད་དེ་ཅི་ཐློབ། ཅེས་པ་ལྟ་བུའློ།། གསུམ་པ་དུས་འདས་
པ་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། ཤིང་བཅད་དེ་འགྱེལ། ལམ་བགྲོད་དེ་ཕྱིན། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

གཉིས་པ་དངོས་པློའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། དངོས་པློའི་དབང་དུ་བཞི་ཡིན་
ཏེ། །བདེན་པ་དང་ནི་གསང་བ་དང་། །བདག་གི་བ་དང་ཕ་རློལ་པློ། །ཞེས་པས་དངོས་པློའི་དབང་གིས་
འཇུག་པ་ལ་ཡང་དབྱེ་བ་རྣམ་པ་བཞི་ཡློད་པར་སློན་པ་སྟེ། དང་པློ་བདེན་པའི་དངོས་པློ་སློན་པའི་དློན་ལ་
འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། དེ་དེ་ལྟར་བཤད་དློ། དེ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་ཡིན་ནློ། ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ།། གཉིས་པ་
གསང་བའི་དངོས་པློ་སློན་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁ་བླངས་པ་དེ་གར་ཡློད། 
སྔར་བྱིན་པ་དེ་ད་དུང་ཡློད་དམ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ།། གསུམ་བདག་གི་བའི་དངོས་པློ་སློན་པའི་དློན་ལ་
འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། བདག་གི་དགའ་རློགས་དེ། རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་དེ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ།། བཞི་
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པ་ཕ་རློལ་པློའི་དངོས་པློ་སློན་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། དམངས་ཀྱི་སྤྱི་རས་དེ་སྒྲིབ་པ་ཆེ། 
དགེ་འདུན་གྱི་ཟས་དེ་དཀོར་ལྕི། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །  

དངོས་པློའི་དུས་ནི་མི་འདློར་ཏེ། །ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་སྦྱར་བར་བྱ། །ཞེས་པ་ནི་ གོང་བཤད་དངོས་པློའི་
དབང་གིས་འཇུག་པའི་དབྱེ་བ་བཞི་པློ་དེ་དག་ཀྱང་དུས་གསུམ་ག་མི་འདློར་ཏེ། དུས་འདས་པ་དང་མ་
འློངས་པ་དང་འདས་པ་དང་གསུམ་པློ་ཀུན་ལ་ཅི་རིགས་པར་སྦྱར་བར་བྱ། ཞེས་བསན་པའློ། ། 

གསུམ་པ་དུས་ཀྱི་དབང་གིས་འཇུག་པའི་དབྱེ་བ་བཤད་པ། དུས་ལས་འདས་དང་མ་འློངས་
གཉིས། །མིང་གི་ཐློག་མཐའ་གང་རུང་ལའློ། །ཞེས་པས་དུས་བརྗོད་པ་གཅིག་པུ་ཉིད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་
ན། འདས་པའི་དུས་བརྗོད་པའི་དློན་ལ་འཇུག་དང་། མ་འློངས་པའི་དུས་བརྗོད་པའི་དློན་ལ་གཉིས་པ་
འཇུག་གོ། ཅེས་པའི་དློན་ནློ། དང་པློ་འདས་པའི་དུས་བརྗོད་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། སྐྱེས་
མ་ཐག་པ་དེ། ཞེས་དང་། ལམ་ལ་ཞུགས་ཟིན་པ་དེ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ།། གཉིས་པ་མ་འློངས་པའི་དུས་
བརྗོད་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། འགྲེམས་སློན་བྱ་རྒྱུའི་དཔེ་དེབ་དེ། ཞེས་དང་། འཚློག་རྒྱུའི་
གྲོས་འཛློམས་དེ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ རྣམ་གྲངས་གཞན་སྦྱློར་ལ་ནང་གསེས་ག་ཚློད་ཡློད་? རེ་རེ་བཞིན་ཞློག།  
༢ ཐ་སྙད་དབང་དུ་ནང་གསེས་གསུམ་ཡློད་པ་སྟེ། ཅི་རང་ཡིན་ནམ? 
༣ དེ་སྒྲ་གཅིག་ཚིག་མང་ཚིག་གི་དཔེ་རེ་བྲིས། 
༤ དེ་སྒྲ་དང་འདི་གི་ཁྱད་པར་ཞློག། 
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ཆ སློབ་ཚན་དྲུག་པ། 
དློན་ཚན། ཚིག་ཕྲད་རང་དབང་ཅན་བཤད་པའློ། ། 

༡ སྤྱི་སྒྲ། 
བླློར་འཛིན། སུ་ཅི་གང་ཇི་དེ་སྤྱི་སྒྲ། །སད་འདྲ་ཞིག་སྟེ་ཕྱིར་ལ་ཅི། །སྐད་སྲིད་སྙེད་དང་བཞིན་ལྟར་ལ་
ཇི། །སུ་ནི་གང་ཟག་ཁོ་ན་རུ། །འཇུག་པར་མཛད་མློད་བརྟག་པའི་གཞི། ། 

སྤྱི་སྒྲའམ་གང་སྒྲ་བཤད་པ། སུ་ཅི་གང་ཇི་དེ་སྤྱི་སྒྲ། །ཞེས་པས་གང་ཡང་རུང་བའི་མིང་བརྗོད་པའི་དང་
པློར་སྦྱར་བས་དློན་གྱི་བྱེ་བྲག་དམིགས་སུ་མི་འཛིན་པར་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་དློན་ཅན་གྱི་སྒྲ་ཉིད་དུ་འགྱུར་
བའི་སྤྱི་སྒྲ་ནི་ལྔའློ། ཞེས་སྤྱི་སྒྲ་ངོས་བཟུང་བའློ།། དཔེར་ན། ཁྱོད་སུ་ཡིན། དགོས་དློན་ཅི་ཡློད། ཡུལ་
གང་ནས་འློང་། དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་སློང་། དེ་རྣམས་ང་ལ་དྲང་པློར་ཤློད། ཅེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

དེ་དག་གི་ཚིག་གྲོགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་འཐློབ་ཐངས་བཤད་པ། སད་འདྲ་ཞིག་སྟེ་ཕྱིར་ལ་ཅི། །ཞེས་པས་
ཚིག་གྲོགས་ སད་དང་། འདྲ་དང་། ཞིག་དང་། སྟེ་དང་། ཕྱིར་གྱི་ཐློག་མར་ སྤྱི་སྒྲ་(ཅི)སྦྱློར་བར་
གསུངས་པ་སྟེ། དཔེར་ན།  

ཚིག་གྲོགས་ སྤྱི་སྒྲ་ དཔེར་བརྗོད་ 
སད་ ཅི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་སད་དེ་ལྟར་དྲིས། 
འདྲ་ ཅི་ ཅི་འདྲ་ཞུ་ན་སྐྱིད་སྡུག་ཐློབ། 
ཞིག་ ཅི་ ཅི་ཞིག་བྱས་ན་ཕྱུག་པློར་འགྱུར། 
སྟེ་ ཅི་ ཅི་སྟེ་ཕྱུག་པློར་མ་འགྱུར་ནའང་། 
ཕྱིར་ ཅི་ རང་སྲློག་ཅིའི་ཕྱིར་དུ་གཅོད། 
ཅེས་པ་ལྟ་བུའློ།། 
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སྐད་སྲིད་སྙེད་བཞིན་ལྟར་ལ་ཇི། །ཞེས་པས་ནི། ཚིག་གྲོགས་ སྐད་དང་། སྲིད་དང་། སྙེད་དང་། 
བཞིན་དང་། ལྟར་གྱི་ཐློག་མར་སྤྱི་སྒྲ་(ཇི) སྦྱར་དགོས་པར་གསུངས་པ་སྟེ། དཔེར་ན། 

ཚིག་གྲོགས་ སྤྱི་སྒྲ་ དཔེར་བརྗོད་ 
སྐད་ ཇི་ བླ་མས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་ཉན། 
སྲིད་ ཇི་ ཇི་སྲིད་མ་ཤེས་བར་དུ་སྦྱངས། 
སྙེད་ ཇི་ ཇི་སྙེད་ཡློད་པ་དེ་ཉིད་གཏློང་། 
བཞིན་ ཇི་ ཕ་མས་བཤད་པ་ཇི་བཞིན་སྤློངས། 
ལྟར་ ཇི་ ཇི་ལྟར་སློབ་དཔློན་གསུངས་བཞིན་བྱློས། 
ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ།། 
 
སུ་ནི་གང་ཟག་ཁོ་ན་རུ། །འཇུག་པར་མཛད་མློད་བརྟག་པའི་གཞི། །ཞེས་པས་ སྤྱི་སྒྲ་དེ་དག་ལས་(སུ་
)སྒྲ་དེ་ སེམས་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་ཁོ་ན་ལས་དངོས་པློ་གཞན་ལ་མི་འཇུག་ཅེས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
མཛད་མློད། འློན་ཀྱང་རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷས། བདག་ནི་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བྱ་ཞིང་། །བདག་ལས་སུ་ཡང་
རྒྱལ་མི་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་སློགས་ལ་དཔག་ན་སུ་སྒྲ་དེ་གང་ཟག་ཁོ་ན་ལས་ གཞན་ལ་མི་འཇུག་
ཅེས་པའི་ལུགས་འདི་ལ་བརྟག་ཅིང་དཔད་པའི་གཞི་ཅུང་ཟད་ཡློད་དློ་སྙམ་མློ། །ཞེས་པའི་དློན་ནློ། ། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ ཕྲད་(སུ་ ཅི་ ཇི་ དེ་)བཞི་ལ་འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས། 
༢ གང་སྒྲ་(སྐད་ ལྟར་ སད་ འདྲ་ ཞིག་ སྟེ་ ཕྱིར་)བདུན་ལ་འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་རེ་     

འཁོད། 
༣ ཅི་དང་འཇུག་པའི་ཕྲད་(སྐད་ ལྟར་ སད་ འདྲ་ ཞིག་ སྟེ་ ཕྱིར་)བདུན་ལ་འཇུག་པའི་

དཔེར་བརྗོད་རེ་འཁོད། 
༤ གང་ ཅི་ ཇི་ གསུམ་མཉམ་དུ་འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་རེ་རེ་བྲིས། 
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༥ འློག་གི་ཚིག་རྩློམ་ནང་ སྤྱི་སྒྲ་གང་ཐློབ་དཔད་དེ་འཛུགས། (ཅི་ ཇི་ གང་ སུ་ དེ་) 

་་་་་་་་་་་་ཞིག་ལྟར་སྟེས་ཐློབ་པའི་མི་ཚེ་འདི། །་་་་་་་་་་་་་འདྲ་བྱས་ཀྱང་དམ་པའི་ཆོས་ཤིག་
སྒྲུབས། ། 

་་་་་་་་་་་་་སྟེ་མི་རྟག་རྒྱུད་ལ་མི་སྐྱེས་ཡང་། ། ་་་་་་་་་་་་་སད་རང་གིས་རང་ལ་མ་བརྩེ་བ། ། 
རང་གིས་རང་སྲློག་གཅོད་པ་་་་་་་་་་་་་འི་ཕྱིར། །་་་་་་་་་་་་་ཞིག་རང་གི་སྲློག་ལ་མི་འཕངས་པ། ། 
་་་་་་་་་་་་་ནི་མི་འམ་མི་མིན་་་་་་་་་་་་་་ཞིག་ཡིན། །དམ་པའི་ངང་ཚུལ་སྐྱེས་མཆོག་་་་་་་་་་་་་སྙེད་

ཀྱིས། ། 
་་་་་་་་་་་་སྲིད་སྒོ་གསུམ་ངལ་བར་མ་གྱུར་པ། །་་་་་་་་་་་་སྐད་གསུངས་པའི་དློན་ལ་མི་སེམས་

པར། ། 
རང་མིན་གཞན་གྱི་ཚེ་སྲློག་་་་་་་་་་་་་་བཞིན་དུ། །རང་གིས་རང་སྲློག་འཇོམས་པ་་་་་་་་་་་་་་ལྟར་

ནུས། ། 

༢ བདག་སྒྲ། 
བླློར་འཛིན། པ་དང་པློ་ནི་བདག་པློའི་སྒྲ། །ལྡན་དང་ཅན་སློགས་དེ་ལ་དེ། །ཡློད་པའི་དློན་ཙམ་མ་མཐར་
སྦྱར། །མ་མི་གཉིས་པློ་དགག་སྒྲ་དངོས། །སྦྱློར་ཚུལ་མིང་གི་ཐློག་མར་སྦྱར། །མིན་མེད་གཉིས་ཀྱང་ཡན་
ལག་ཙམ། །ཡིན་པར་མཁས་པའི་གསུང་ལས་བཤད། ། 

བདག་སྒྲ་བཤད་པ། པ་དང་པློ་ནི་བདག་པློའི་སྒྲ། །ཞེས་པས་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཕྲད་ཀྱི་ངོ་བློ་པ་དང་པློ་
གཉིས་ནི་ ཆོས་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་དེའི་བདག་པློ་གོ་བར་བྱེད་པའི་སྒྲ་དངོས་སློ། ཞེས་བདག་
སྒྲ་དངོས་ངོས་བཟུང་བ་སྟེ། དཔེར་ན། གཞུང་གཡློག་པ། ནློར་རྫི་པ། དེད་གཡློག་པ། ཞེས་པ་ལྟ་
བུའློ།། འཕྲློས་དློན་དུ་ པ་དང་པློ་མིང་མཐར་འཇུག་པའི་གནས་སྐབས་དང་ བདག་པློའི་སྒྲར་འཇུག་
པའི་གནས་སྐབས་རྣམས་ཀྱང་ཤེས་དགོས་པར་གསུངས་ཏེ། མིང་མཐའ་ལ་འཇུག་པ་དཔེར་ན། མི་
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ཁོམ་པ། རྐང་པའི་གོམ་པ། མགོའི་ཀླད་པ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ནི་མི་མཐའ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་ཡིན་
པར་ཤེས་པར་བྱའློ། ། 

བདག་སྒྲ་རྗེས་མཐུན་ནམ་བཏགས་པ་ཙམ་སློན་པ། ལྡན་དང་ཅན་སློགས་དེ་ལ་དེ། །ཡློད་པའི་དློན་ཙམ་
མ་མཐར་སྦྱར། །ཞེས་པ་སྟེ། ཁྱད་གཞི་དེ་དང་དེ་ལ་ ཁྱད་ཆོས་དེ་དང་དེ་ལྡན་པའམ་ ཡློད་པ་ཙམ་
སློན་པའི་ཕྲད་ ལྡན་དང་ཅན་སློགས་ནི་ བདག་པློའི་སྒྲ་བཏགས་པ་བའམ་རྗེས་མཐུན་ཙམ་ཡིན་ནློ། 
ཞེས་པ་སྟེ། དཔེར་ན། འབྱློར་ལྡན། ནློར་ལྡན། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། རིག་པ་ཅན། ཡློན་ཏན་ཅན། 
ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ།། མ་མཐར་སྦྱར། ཞེས་པས་ནི་ གོང་བཤད་བདག་པློའི་སྒྲ་དངོས་དང་བཏགས་པ་བ་དེ་
དག་ཀྱང་སྦྱར་གཞི་གང་ཡིན་པའི་མ་མཐར་ཏེ་མཇུག་ཏུ་སྦྱར་དགོས་ཞེས་པའི་དློན་ནློ། ། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ འློག་གི་ཚིགས་བཅད་ནང་ནས་ བདག་སྒྲ་དངོས་དང་ཕལ་པ་ མིང་མཐའ་རྣམས་ངོས་བཟུང་

ལ་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་འཁོད། 

སག་གིས་གླང་གཅིག་ལྟག་པར་བཟུང་ནས་མཆོངས། །གླང་གི་བདག་པློ་གོམ་པ་མགྱོགས་སབས་
ཀྱིས། ། རྒྱུག་པ་རྟ་པ་གཅིག་གིས་མཐློང་གྱུར་ནས། །འགྲོགས་ཏེ་ཕྱིན་པས་དབེན་པ་ཆོས་རར་
སླེབས། །ཆོས་པ་འཆད་ཉན་བྱེད་པའི་ཁྲི་སྟེང་དུ། །འཆད་པ་པློ་ནི་མཁན་པློ་ལེགས་ལྡན་དང་། །ཉན་པ་
པློ་ནི་སྐལ་བཟང་སློབ་བུ་རྣམས། །ཕྱུག་པློ་ཁྱིམ་པ་རྟ་པ་གླང་གི་ཇོ། །ནློར་ལྡན་འབྱློར་པ་ཅན་རྣམས་སྦྲན་
བྱས་ནས། །མཁན་པློའི་མདུན་བཅར་ཆོས་པ་ཉིད་དུ་ཞུགས། ། 

བདག་སྒྲ་དངོས། བདག་སྒྲ་ཕལ་པ། མིང་མཐའ། 
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༣ དགག་སྒྲ། 
བླློར་འཛིན། མ་མི་གཉིས་པློ་དགག་སྒྲ་དངོས། སྦྱློར་ཚུལ་མིང་གི་ཐློག་མར་སྦྱར། །མིན་མེད་གཉིས་ཀྱང་
ཡན་ལག་ཙམ། །ཡིན་པར་མཁས་པའི་གསུང་ལས་བཤད། ། 
དགག་སྒྲ་བཤད་པ། མ་མི་གཉིས་པློ་དགག་སྒྲ་དངོས། །སྦྱློར་ཚུལ་མིང་གི་ཐློག་མར་སྦྱར། །ཞེས་པ་སྟེ། 
རང་དབང་ཅན་གྱི་ཕྲད་ཀྱི་ངོ་བློ་མ་དང་མི་གཉིས་ནི་དགག་བྱ་གང་ཡིན་འགོག་ནུས་ཀྱི་སྒྲ་དངོས་ཡིན་
ནློ། ཞེས་དགག་སྒྲ་དངོས་ངོས་བཟུང་བའློ།། སྦྱློར་ཚུལ་མིང་གི་ཐློག་མར་སྦྱར། །ཞེས་པས་དགག་སྒྲ་མ་
མི་གཉིས་པློ་མིང་གི་ཐློག་མར་སྦྱར་དགོས་པར་གསུངས་པ་སྟེ། དཔེར་ན། དཀའ་བ་མ་དཔད་འབྲས་བུ་
མི་འབྱུང་བཞིན། །ཆོས་མ་བྱས་པར་ཐར་པ་ཐློབ་མི་སྲིད། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ།། དགག་སྒྲ་རྗེས་མཐུན་
པའམ་ཡན་ལག་བསན་པ། མིན་མེད་གཉིས་ཀྱང་ཡན་ལག་ཙམ། །ཡིན་པར་མཁས་པའི་གསུང་ལས་
བཤད། །ཅེས་པ་སྟེ། དགག་སྒྲ་མིན་དང་མེད་གཉིས་ཀྱང་དགག་བྱ་འགོག་ནུས་ཀྱི་སྒྲ་ཡན་ལག་ཙམ་
མམ་རྗེས་མཐུན་ཙམ་ཡིན་པར་མཁས་པ་སྔ་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་རབ་དག་ལས་བཤད་པར་མཐློང་ངོ་། 
ཞེས་པའི་དློན་ནློ། དེ་དག་གི་འཇུག་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན། ལྷ་མིན་འདྲེ་མིན་མི་ཞིག་གང་ནས་འློང་། །ཆོས་
མེད་ནློར་མེད་འཁྱམས་པ་སྙིང་རེ་རྗེ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། ། 
 
སློབ་སྦྱློང་པའི་རང་སྦྱློང་། 
༡ འློག་གི་ཚིགས་བཅད་ལས་དགག་སྒྲ་དངོས་དང་ཡན་ལག་སློ་སློར་ངོས་བཟུང་ནས ཐིག་ཁྲམ་ནང་

འཁོད། 
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ཆོས་ལ་མ་ཞུགས་དམ་ཆོས་མ་སྒྲུབ་པར། །དགེ་སྡིག་མི་ཤེས་བླང་དློར་མ་ཤེས་པར། །སྐྱ་མིན་ཆོས་མིན་
ངང་ལ་ཚེ་ཟད་ནས། །ཆོས་མེད་གོས་མེད་གཅེར་བུར་འགྲོ་བའི་དུས། །རེ་མེད་སྐྱབས་མེད་མགོན་མེད་
རང་གཅིག་པུ། །གཤིན་རྗེའི་གྲོང་ཁྱེར་འགྲིམ་པ་མ་སྐྱོའམ། ། 

དགག་སྒྲ་དངོས། དགག་སྒྲ་ཕལ་པའམ་ཡན་ལག། 
  
  
  
  
  

༤ མཇུག་གྲུབ་པའི་བྱ་བའློ། 
བཤེས་གཉེན་མཉེས་པའི་ཚིག་དློན་དང་། །དཔློད་ལྡན་དགྱེས་པའི་སྡེབ་སྦྱློར་སློགས། །མེད་ཀྱང་རང་དང་
སྐལ་མཉམ་ལ། །ཕན་སྙམ་ལྷག་བླློས་བཀོད་པའློ། །དེ་སྐད་བཤད་ལས་ནློངས་པ་ཀུན། །མཚུངས་མེད་
དམ་པའི་སན་སྔར་འཆགས། །ལེགས་བཤད་ཆ་ཤས་ཙམ་སྲིད་ན། །ཀུན་གྱིས་ཀུན་མཁྱེན་འཐློབ་ཕྱིར་
བསྔོ།། །། 
ཞེས་པ་འདིའང་རང་ཉིད་གཞློན་ནུའི་དུས་སུ་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་རཏྣ་བཛྲ་ལས་གཞུང་འདིའི་བཤད་པ་
ཐློབ་བླློ་འཛིན་རྒྱུགས་འབུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་བྲིས་ནས་ཡུན་རིང་མློ་ཞིག་སློང་བ་ན་དུས་ཀྱི་འཕློ་འགྱུར་དང་
བསྟུན་ལྷློ་ཕློགས་དབྱར་རྔའི་སྒྲ་ལྡན་ཡུལ་དགེ་བཅུ་ཚང་ཞིང་སྡེ་བཞིས་མངོན་པར་མཐློ་བ་དབང་འདུས་
ཆོས་གླིང་ག་ལ་བར་ཆོད་རྒྱལ་ཆེན་པློའི་སྲས་མློ་དྷཱརའི་མཚན་ཅན་སློགས་་ལ་བར་དག་འབུལ་སྐབས་ཉེ་
བར་མཁོ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱལ་དབང་ནློར་བུས་བླློ་ཐློག་ནས་ཡིག་ལམ་དུ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །། 
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ཇི་ལྟར་བརྩས་པའི་ཚུལ་བཤད་པ། བཤེས་གཉེན་མཉེས་པའི་ཚིག་དློན་དང། དཔློད་ལྡན་དགྱེས་པའི་
སྡེབ་སྦྱློར་སློགས། །མེད་ཀྱང་རང་དང་སྐལ་མཉམ་ལ། ཕན་སྙམ་ལྷག་བླློས་བཀོད་པའློ། །ཞེས་དེ་ལྟར་
སུམ་རྟགས་བསྡུས་སློམ་འདི་ལ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་སྙན་ཐུགས་མཉེས༷་པར་བྱེད་པའི་བརྗོད་
བྱེད་ཚིག༷་ལ་སྙན་འཇེབས། བརྗོད་བྱའི་དློན༷་ལ་ཟབ་ཁྱད་དང༷། བླང་དློར་གྱི་གནས་ལ་དཔློད་༷ནུས་པའི་
བླློ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དགྱེས་པའི་མེ་ཏློག་འཐློར་འློས་པའི་ཚིག་གི་སྡེབ་སྦྱློར་སློགས་རད་དུ་བྱུང་
བའི་ཡློན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད་ཀ༷ྱང་། བླློ་རློངས་ར༷ང་ཉིད༷་སྐལ༷་པ་དང་༷བརྩློན་པ་མཉ༷མ་པ་ཡློན་
ཏན་ལ་བདུན་པ་ཡློད་ཀྱང་།བརྩློན་པས་དློན་དུ་གཉེར་མི་ཤེས་པ་དག་ལ༷། གནས་སྐབས་ཅུང་ཟད་ཕན་
ཐློགས་པར་འགྱུར་རམ་སྙམ༷་པའི་ལྷག༷་པའི་བླློ་ཡིས་ཡི་གེར་བཀོད་པའློ། ། 

ཉེས་པ་འཆགས་ཤིང་དགེ་རྩ་བསྔོ་བ། དེ་སྐད་བཤད་ལས་ནློངས་པ་ཀུན། །མཚུངས་མེད་དམ་པའི་སན་
སྔ་འཆགས། ལེགས་བཤད་ཆ་ཤས་ཙམ་སྲིད་ན། །ཀུན་གྱིས་ཀུན་མཁྱེན་འཐློབ་ཕྱིར་བསྔོ། རང་གི་གི་
རློངས་བླློས་ཉེས་པར་བཤད་པ་སློགས་ནློང༷ས་པ༷་ཀུན༷། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་རང་ལ་མཚུང༷ས་པ་
མེད༷་པའི་ཐུགས་རྗེས་བླང་དློར་གྱི་གནས་སློན་པའི་དམ༷་པའི་་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱི་སན་སྔར༷་འཆགས་ཤིང་། 
ལེགས༷་པར་བཤད་པ་ལས་རྣམ་པར་དཀར་བའི་དངོས་པློ་ཆ་༷ཤས༷་ཏེ་ཅུང་ཟད་ཙམ་རེ་ཡློད་སྲིད་༷ན༷། དེ་
མཁའ་ཡང་ཁྱབ་ཀྱི་འགྲོ་བ་ཀུན༷་གྱིས།  ཞེས་པའློ། །  

གང་གིས་བརྩམས་པའི་ཁུངས་སློས་པ། ཞེས་པ་འདི་ཡང་རང་ཉིད་གཞློན་ནུའི་དུས་སུ་བཤེས་གཉེན་
དམ་པ་ར༵ཏྣ་བཛྲ་༷སྟེ་རིན༵་ཆེན༵་རློ་རྗེ་ལས་གཞུང་འདིའི་བཤད་པ་ཐློབ་ཚེ་རང་གི་བླློ་འཛིན་དང་བླ་མའི་
བཀའ་བཞིན་རྒྱུགས་འབུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་བྲིས་ནས་ཡུན་རིང་མློ་ཞིག་སློང་བ་ན། དུས་ཀྱི་འཕློ་འགྱུར་དང་
བསྟུན་རང་ཉིད་ལྷློ་ལྗོངས་དབྱར་རྔའི་སྒྲ་ལྡན་དུ་འཁྱམས་ཚེ་ཡུལ་ལ་དགེ་བཅུ་ཚང་ཞིང་སྡེ་བཞིས་མངོན་
པར་མཐློ་བ་དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ག་ལ་ཆོས་གོང་མ་ཆེན་པའི་རིགས་ཀྱི་སྲས་མློ་དྷཱར་སྟེ་ཆོས་ཀྱི་མཚན་
ཅན་སློགས་ལ་བར་དག་འབུལ་སྐབས་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་བས༷ན་འཛིན༷་ཉི་མའམ་རྒྱལ་དབང་
ནློར་བུས་བླློ་ཐློག་ནས་སློམཚིག་ཡིག་ལམ་དུ་བཀོད་ནས་ལློ་རྗེས་མར་ཚིག་འགྲེལ་འདི་སར་ཡང་དློན་
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གཉེར་ཅན་གསར་པ་འགའ་ཞིག་ལ་སློན་པའི་ཞློར་དུ་ལེགས་པར་བཀོད་པ་དགེ་ཞིང་ཤིས་པར་གྱུར་
ཅིག། །།ཅེས་པས་ཚིག་འགྲེལ་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཀོད་ཟིན་པའློ།། །། 
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༄༅། །བར་སློད་ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལློང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སློ།། 
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༼ད་སྡེ།༽ 

༡༽ ད་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་ གཞན་ལ་མི་རེ་བའམ་མི་ལྟློས་པ། 
བཀའ་དྲིན་     བླ་མ་སློགས་ཀྱིས་བརྩེ་བས་བསྐྱངས་པའི་བཀའ་དྲིན། 
དྲན།  བཀའ་དྲིན་མི་བརྗེད་པར་ཡིད་ལ་དྲན་པ། 
དྲིལ་བུ་     ལྷའི་ཕག་མཚན་དྲིལ་བུ། 
དྲི་མཆོག་     དྲི་བཟང་པློ་ག་བུར་ལྟ་བུ། 
དྲྲྭ་དྲྲྭ་ཕྱེད།  མཆོད་རས་དྲྲྭ་བ་དྲྲྭ་ཕྱེད། 
སྔ་དྲློ་ཕྱི་དྲློ་    དུས་སྔ་དྲློ་དང་ཕྱི་དྲློ། 
དྲི་     གཞན་ལ་གཏམ་སློགས་དྲི་བའི་བྱ་བ། 
དྲིས་ལན།  གཏམ་སློགས་དྲིས་པའི་ལན། 
དྲང་དློན་ ཆོས་ངེས་དློན་མ་ཡིན་པར་གདུལ་བྱ་ཁ་དྲང་བའི་དློན་དུ་གསུངས་པའི་ཆོས། 
གཡུང་དྲུང་     བློན་པློ་གཡུང་དྲུང་དང་རི་མློ་གཡུང་དྲུང་ ཆོས་གཡུང་དྲུང་ཞེས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་དློན། 
དྲང་སྲློང་      ལྷ་དང་མིའི་དྲང་སྲློང་ངམ་བདེན་པ་སྨྲ་བའི་དྲང་སྲློང་ཞེས་གཡློ་སྒྱུ་མེད་པ། 
དྲུག།   གྲངས་ཀ་དྲུག། 
ཁྲིམས་དྲལ་     ཁྲིམས་རང་བཞིན་གྱིས་ཞིག་སློང་བ་དང་ཁྲིམས་བཤིགས་པ་ལའང་གོ། 
ལྕམ་དྲལ་      མིང་པློ་དང་སྲིང་མློ། 
ཟས་དྲངས་      བླ་མ་སློགས་ལ་ཟས་དྲངས་བའི་འདས་པ། 
དྲློངས།   ཟས་དྲང་བའི་སྐུལ་ཚིག། 
དྲང་པློའི་      ཤེས་རྒྱུད་དྲང་པློ་དང་ཤིང་དྲང་པློ་སློགས། 
ཤིང་དྲུང་      ཤིང་གི་རྩ་བ། 
དྲེལ་      རྟ་དྲེལ། 
དྲེའུ་རྔོག།   གྲུམ་གདན་ཁྲ་བློ། པར་ཏང་། 
མློན་དྲེ་སྨིན་དྲུག་  རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས། 
མ་དྲློས་མཚློ།   གངས་རི་ཏི་སེའི་འློག་ཏུ་ཡློད་པའི་མ་ཕམ་གཡུ་མཚློ། 
དྲེ་ནད་      རྐང་པའི་ནད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག། 



48 
 

དྲེག་པ་      ལུས་དང་གོ་ཀྱི་དྲེག་པ། 
དྲི་མ་དང་།   ལུས་ཀྱི་དྲི་མ་དང་སེམསཀྱི་དྲི་མ་ཉོན་ཤེས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ལྟ་བུ། 
ཁ་དྲག་      ཁ་དབང་ཆེ་བ། 
དྲག་ཤུལ་      ནང་དུ་ཁྲོ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཕྱིར་ལུས་ངག་ལ་སློན་པའི་དློན། 
ས་ལ་དྲུད།   ཤིང་སློགས་ས་ནས་དྲུད་པའི་བྱ་འདས། 
དྲློད་དང་      མེ་དང་ཉི་མའི་དྲློད། 
དྲློ་བ་      དྲློད་ཀྱིས་དྲློ་བའི་མ་འློངས་པ། 
ཟན་དྲློན་      རྩམ་པའི་ཟན་དྲློན། 
དྲིལ།   ཤློག་གུ་སློགས་རང་བཞིན་གྱིས་དྲིལ་སློང་བ། 
དྲེད་ལྤགས་      གཅན་གཟན་དྲེད་མློའི་པགས་པ། 
དྲས་      གོས་སློགས་དྲ་ཟིན་པ། 
དྲུབས་      གོས་སློགས་བཙེམ་པའི་འདས་པ། 
དྲེད་མས་      རྩྭ་དྲེད་མ། 
དྲགས།   ཐག་པས་ཁུར་གཅིག་ཏུ་དྲགས་པའམ་ཁུར་བཟློ་བའི་དློན། 
དྲེད་པློ་      ཆོས་ཀྱིས་འདུལ་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུད་གྱོང་པློ་ ཆོས་བྲལ་དུ་སློང་བ། 
དྲུ་བུའི་      སྐུད་པའི་དྲུ་བུ་དང་གོས་སློགས་ཐེབ་ལུང་། 
དྲྲྭ་བར་      ཉ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་དྲྲྭ་བ་དང་ཕློར་པ་བཙུགས་སའི་སློད་དྲྲྭ་ཕད་ལའང་གོ 
དྲངས།   དེའི་ནང་དུ་བཙུགས་པ་དང་གནས་སུ་སན་དྲང་བའི་འདས་པ། 
དྲིལ་བསྒྲགས་     བཀའ་ཁྲིམསཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་པ། 
དྲ་མའི་      མི་ཡ་རབས་བཟང་པློ་དང་མཁས་པ་ལའང་གོ། 
གནས་སུ་དྲློངས།  གནས་སུ་སན་དྲང་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
དྲེགས་པ་      ང་རྒྱལ་གྱི་དྲེགས་པ། 
དྲུང་ཕྱུང་      ཤིང་སློགས་རྩ་བ་ནས་བཏློན་པའི་འདས་པ། 
ཁ་ཡི་དྲློག།   བེའུ་སློགས་འློ་མ་མི་འཐུང་བའི་ཕྱིར་དུ་ཁ་ལ་ཤིང་དྲློག་རྒྱབ་པ། 
ནད་དྲག་      ནད་ལས་གྲོལ་བའམ་ཐར་བ། 
དྭ་ཕྲུག་      ཕ་མ་མེད་པའི་དྭ་ཕྲུག། 
དྭ་བའི་འབྲུ།   སན་དྭ་བའི་འབྲུ། 
ཐལ་བའི་དྲགས་  ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེ་བའམ་དྲགས་ཐལ་བ། 
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སློགས་ད་རྐྱང་ངོ་།།       །། 

༢༽ ད་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
གདུགས་མེད་     ཚ་རེག་སྐྱོབ་བྱེད་ཀྱི་ཉི་གདུགས་མེད་པ། 
གདློང་པ་      བཞིན་རས། 
གདུགས་ཀྱིས་   ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་དང་ཚ་བའི་གདུགས་ཀྱིས་ཞེས་པའི་དློན། 
གདུངས།   ཚ་བའི་གདུགས་ཀྱིས་གདུངས་པའམ་མནར་བ། 
གདློན་ལྟར་      གནློད་བྱེད་བགེགས། 
གདུག་པའི་      མ་རུང་པ་གདུག་པ་ཅན། 
གདློལ་པ་      རིགས་བཞི་ལས་དམངས་རིགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གཤན་པའི་རིགས།  
གདུལ།   རྟ་དང་བུ་ཚ་སློགས་བཏུལ་བའི་བྱ་བ། 
གདམས་ངག་     རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ཉུང་ལ་བརྗོད་བྱའི་དློན་ཟབ་པ་བླ་མའི་མན་ངག་ལྟ་བུ། 
གསལ་གདབ་    བསྐྱེད་རློགས་ཀྱི་དམིགས་པ་གསལ་བཏབ་པའི་བྱ་བ། 
གདིང་བ་      དགེ་སློང་གི་གདིང་བ། 
གདན།   འློག་ཏུ་བཏིང་བའི་གདན། 
གདུ་བུ་      ཕག་གདུབ་ཞབས་གདུབ་སློགས། 
གདང་དང་      གོས་སློགས་གཟར་བའི་གདང་། 
གདུང་མར་      འདུ་ཁང་སློགས་ཀྱི་ཀ་བས་གདེག་བྱའི་གདུང་། 
གདགས།   རྟ་གླང་སློགས་ཐག་པས་བཏགས་པའི་བྱ་བ། 
གདུང་རུས་      བླ་མ་དཔློན་པློ་སློགས་ཀྱི་གདུང་རུས་སམ་ཕ་མའི་རིགས་རྒྱུད། 
སྐད་གདངས་     སྐད་ཀྱི་གདངས་དབྱངས། 
སྐས་ཀྱི་གདང་།   ལག་པ་གཟུང་སའི་སྐས་ཀྱི་ལག་གདང་། 
གདུང་རྒྱུད་      བླ་མ་སློགས་རུས་རྒྱུད་ལ་ཞེ་སའི་བར་སྦྱར་བ། 
གདུང་འཛིན་     བླ་མའི་གདུང་རྒྱུད་སློབ་མ་སློགས་ཀྱིས་འཛིན་པ། 
གསློལ་གདབ་     ལྷ་དང་བླ་མ་སློགས་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་པའི་བྱ་བ། 
གདློན།   ནང་ནས་ཕྱིར་བཏློན་པའི་བྱ་བ། 
གཉེར་གདམས་    གོས་སློགས་གཞན་ལ་གཉེར་གཏད་བྱེད་པ། 
བཅོལ་གཏམས་   ནློར་སློགས་གཞན་ལ་བཅོལ་བའམ་གཏམས་པ། 
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རྙེད་ལ་གདུ།   ཟས་སློགས་ཀྱི་རྙེད་པ་གདུ་བའམ་ཐུག་པ་གདུ་བ། 
མིང་གདགས་     མིང་བཏགས་པའི་བྱ་བ། 
སྙུན་གདངས་     ནད་ལས་གྲོལ་བའི་ཞེ་ས། 
ས་བློན་གདབ།   འབྲུའི་ས་བློན་བཏབ་པའི་བྱ་བ། 
ཁ་གདངས་      ཁ་ཡར་གདངས་བའམ་གླལ་ཟིན་པ། 
མཚློན་གདེངས་     མཚློན་ཆ་གནམ་དུ་གདེངས་བའམ་ཕར་ཟིན་པ། 
གདློན་མི་ཟ།   ཐེ་ཚློམ་མི་ཟ་ཞེས་པའི་དློན། 
ད་གདློད་      ད་གཟློད་ད་རེས་ཞེས་པའི་དློན། 
སློས་གདལ་     སྙོམས་ལས་འཛིན་པའི་ལེ་ལློ། 
གདེང་ཐློབ་      མི་འཇིགས་པའི་གདེང་ཐློབ་པ། 
གདའ།   ཡློད་པའི་དློན། 
གདློས་པ་      གྲུའི་སྐྱ་བ་ཆེན་པློ་དང་གྲུའི་དར་པློ་ཆེ། 
ཐུད་གདར་      མར་ཕྱུར་བུ་རམ་མཉམ་དུ་བསྲེས་ནས་བཟློས་པའི་ཐུད་ཁ་ཚང་ཞིག། 
སྲང་ལ་གདེག།   ཤ་མར་སློགས་སྲང་ལ་གདེག་པའི་བྱ་བ། 
གདགས་པའི་བསན་བཅོས་ འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་འཆད་ པའི་བསན་བཅོས། 
གདམ་ང་བྱེད།   གདམ་ཁ་རྒྱབ་པའི་དློན། 
གདེངས་ཅན་     སྦྲུལ་གྱི་གདེངས་ཀ་ཅན་ཀླུ་ལ་གོ། 
གདུལ་བྱ་      གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་ནམ་སློབ་མ་ལྟ་བུ། 
དམ་ལ་གདགས།  འདྲེ་གདློན་སློགས་དམ་ལ་བཏགས་པའི་བྱ་བ། 
ཁྱབ་གདལ་      ཆོས་ཅན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་ཆོས་ཉིད། 
གདློད་ནས་     ཡེ་གདློད་མ་ནས་ཞེས་པའི་དློན། 
གདགས་གཞི་བྲལ། མིང་བཏགས་པའི་གཞི་དང་བྲལ་བའི་ཡུལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། 
གདངས་ཅན་ཀུན་ར་ ཁྱིམ་བདག་གདངས་ཅན་གྱིས་ཕུལ་བའི་ཀུན་དགའ་ར་བ། 
གས་འཕུལ་དའློ།།      །། 

༣༽ ད་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
བདག་      བདག་གཞན་གཉིས་སུ་དབྱེ་བའི་བདག། 
བདེན་      བདེན་རྫུན་གཉིས་སུ་དབྱེ་བའི་བདེན་པ། 
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བདུད་      ནག་པློའི་བདུད། 
བདུན་      གྲངས་ཀ་བདུན། 
མདུན་དུ་བདར།  མདུན་དུ་གྲལ་བསྒྲིགས་པ། 
བདེ་     ལུས་སེམས་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ། 
བདློ་      སྙིགས་མ་ལྔ་བདློ་ཞེས་ཡར་རྒྱས་པ། 
ཟས་བདའ་      ཁ་ཟས་ཞིམ་པློ་ཞིག། 
བདུག་སྤློས་      སྦྱར་བའི་སྤློས་དང་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་སྤློས། 
བདུག།   དྲི་བཟང་པློ་ས་ལ་བདུག་པ། 
བདའ་དེད་      ཕྱུགས་དང་བུ་ལློན་སློགས་བདའ་བའི་དློན། 
བདག་པློ་      ནློར་གྱི་བདག་པློ། 
བདའ་ཞིང་      བུ་ལློན་དང་ཕྱུགས་སློགས་བདའ་བའི་བྱ་བ། 
བདས།   བུ་ལློན་སློགས་བདའ་བའི་འདས་པ། 
བདེ་གཤེགས་     ལམ་བདེ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྲས་བུ་བདེ་བ་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་སར་

གཤེགས་པས་ན་བདེ་གཤེགས་ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན། 
བདེ་ལེགས་     དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པའམ་ལེགས་པའི་དློན། 
བདེན་པ་བདར།  བདེན་ཚིག་བརྗོད་པའི་བྱ་འདས། 
གཞུ་བདུངས་     གཞུ་བཀུག་པའི་འདས་པ། 
བདློག་པའི་     དངོས་རས་སྤྱིའི་མིང་། 
སྐྱེལ་བདར་     ནློར་སྐྱེལ་མ་བྱེད་པའི་གླ་རྔན། 
བདློག།  ཡློད་པའམ་འདུག་པ། 
བདེན་གཉིས་    སང་ཚུལ་ཀུན་རློབ་ཀྱི་བདེན་པ་དང་གནས་ཚུལ་དློན་དམ་གྱི་བདེན་པ། 
བདུད་རྩི་     གཞློམ་བྱ་ནད་དང་འཇོམས་བྱེད་སན་ལྟ་བུ། 
ཕྱེ་མ་བདར།  སན་སློགས་ཕྱེ་མར་བཏགས་པའི་བྱ་འདས། 
ཕག་བདར་     གད་བདར་རྒྱབ་པའི་བྱ་འདས། 
ཕྱི་བདར་     བྱི་དློར་བྱ་བའི་བྱ་འདས། 
བས་འཕུལ་དའློ།།     །། 
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༤༽ ད་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
མདའ་མདུང་ འཕེན་པའི་མདའ་དང་བཙུགས་པའི་མདུང་། 
མདེའུ་     མདའ་སློགས་ཀྱི་མདེའུ་འམ་མདའ་ལྕགས། 
ལམ་མདློའི་     ལམ་གསུམ་མདློ་བཞི་མདློ། 
མདློས།  གླུད་ཀྱི་ནང་བཙུགས་པའི་མདློས། 
མདུན་     རྒྱབ་ཀྱི་ཅིག་ཤློས་མདུན་ལྟ་བུ། 
མདློངས་      ར་བྱའི་མདློངས་སྒྲོ་སྟེ་ཐིག་ལེ་ཡློད་པ། 
མདློག་     དེའི་ཁ་དློག་གམ་བཀྲག། 
མདངས་     ཚློན་སློགས་བཀྲག་མདངས་དང་ལྡན་པ། 
མདློར་བསྡུས་     མང་པློ་ཉུང་ངུར་བསྡུ་བའི་འདས་པ། 
མདློ།  ཆོས་མདློ་སྡེ་དང་ཉུང་བའི་དློན་ལའང་གོ། 
མདང་སང་     མདང་དགོང་དང་སང་ཉིན། 
མདློངས་གསློལ་     གཞན་གྱི་ངོ་སྲུང་། 
ར་མདའ་དང་  ཕན་པའི་གྲོགས་སམ་དཔུང་། 
མདུད་པ་      དར་དང་སྐུད་པ་སློགས་ཀྱི་མདུད་པ། 
ལ་སློགས་མས་འཕུལ་དའློ།།        །། 

༥༽ ད་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
མ་ངན་འདའ་     སྡུག་བསྔལ་ལས་རང་བཞིན་གྱིས་གྲོལ་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
འདས་     སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་ཟིན་པ། 
འདུན་པས་     དློན་གཉེར་གྱི་འདུན་པ་བླློའི་འདུན་པ་མློས་པའི་འདུནཔ། 
འདུད།  ཞབས་ལ་བཏུད་པའི་བྱེད་པ། 
འདམ་ཁྲོད་     ས་འདམ་གྱི་དབུས་སམ་དཀྱིལ། 
འདུར་འདུར་     འདམ་གྱི་ནང་དུ་འགྲོ་བའི་ཚུལ། 
འདློང་ཞིང་     འགྲོ་བའི་བྱེད་པ། 
འདུག།  སར་སློད་པའི་དློན། 
འདློམ་དུས་     མི་མང་པློ་རང་བཞིན་གྱིས་གཅིད་ཏུ་འདློམ་པའི་དུས། 
རྗེས་འདེད་     བུ་ལློན་གྱི་རྗེས་འདེད་དེ་འགྲོ་བའི་བྱེད་པ། 
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གསློལ་འདེབས་  ལྷ་དང་བླ་མ་སློགས་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་པའི་བྱེད་པ། 
འདློན།  ཕྱིར་བཏློན་པའི་བྱེད་པ། 
ལྷ་འདྲེ་    སྐྱོབ་པའི་ལྷ་དང་གནློད་པའི་འདྲེ། 
ཤིང་འདྲུད་     ཤིང་ས་ནས་འདྲུད་པའི་བྱེད་པ། 
ཁུང་བུ་འདྲུ།  ཤིང་སློགས་ཁུང་བུ་བརྐོ་བའི་བྱེད་པ། 
འདུ་བྱེད་     དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་འདུ་བྱེད། 
འདུས་བྱས་     རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གྱིས་འདུས་ཤིང་བྱས་པའི་ཆོས། 
འདྲེས་མ་     ཆུ་དང་འློ་མ་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་པ་དང་ལས་དཀར་ནག་འདྲེས་པ་ལྟ་བུ། 
འདྲ།  ཐག་མི་ཆོད་པའི་དློན་དང་དཔེ་དློན་འདྲ་བའམ་མཚུངས་པ། 
འདྲུལ་བའི་     རུལ་བའི་དློན་དང་བཟང་པློར་བཤད་ཀྱང་ངན་པར་འགྱུར་བའི་གཏམ། 
གཏམ་འདྲི་    གཞན་ལ་གཏམ་དྲི་བའི་བྱེད་པ། 
ཡི་གེ་འདྲི།  ཡི་གེ་འཁོད་པའི་བྱེད་པ། 
འདྲིད་ཅིང་  གཞན་བསླུ་བའམ་མགོ་སྐོར་བཏང་བ། 
ཁྲིམས་འདྲལ་     ཁྲིམས་རང་བཞིན་གྱིས་ཞིག་སློང་བ། 
སྲློག་འདློར་  སྲློག་རང་བཞིན་གྱིས་བཏང་སྟེ་འཆི་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
འདར།  འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་སྟེ་སྙིང་འདར་བ། 
འདེགས་པ་     གྱེན་དུ་བཏེག་པའི་བྱེད་པ། 
འདི་     རང་ཕློགས་ནས་བཏང་བའི་འདི་དང་དུས་ད་ལྟ་བར་སྦྱར་བའི་འདི། 
འདློད་     ཡིད་ལ་འདློད་པའམ་བླློ་ཡི་འདློད་པ། 
འདུལ་བས་     ཆོས་སྡེ་སློད་གསུམ་གྱི་ནང་གསེས་འདུལ་བ། 
འདུལ།   འདྲེ་གདློན་སློགས་བཏུལ་བའི་བྱེད་པ། 
འདམ་བུའི་     རྩྭ་འདམ་བུ་ཞེས་རློ་མངར་བའི་རྩྭ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་གོ། 
འདབ་མར་     ཤིང་གི་འདབ་མར་སློགས། 
འདབ་ཆགས་     བྱ་སྤྱིའི་མིང་། 
འདུ།  མང་པློ་རང་བཞིན་གྱིས་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བའི་མ་འློངས་པ། 
རི་འདབས་    རིའི་རྩ་བའམ་རིའི་ངོགས། 
འདློལ་སར་  གནས་དབེན་པའི་ས་དང་ས་གཤིན་པློའམ་འཇམ་ཞིང་མཉེན་པའི་ས། 
འདག་དགུ་     རྩམ་པའམ་སྐྱོ་མ། 
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འདག།  ཕློར་པ་སློགས་ལྕེས་བལྡག་པའི་བྱེད་པ། 
བླློ་འདྲློག་     བླློ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པ། 
ཞབས་འདྲེད་    ཞབས་ས་ལ་རློག་སབས་ཤློར་བའམ་འདྲེད་ཅིང་ཤློར་བ། 
འདྲད་ཅིང་འདྲུད། ཤིང་སློགས་ས་ནས་འདྲད་ཅིང་འདྲུད་པ། 
འདྲེན་པས་  ཡིད་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་འདྲེན་པའི་སངས་རྒྱས་ལྟ་བུ། 
ཆོས་འདློམས་     ཆོས་སློན་པའི་བྱེད་པ། 
དགེ་འདུན་     དགེ་སློང་བཞི་ཡན་ཆད་ཚློགས་པའི་དགེ་འདུན། 
འདུས།  རང་བཞིན་གྱིས་གཅིག་ཏུ་འདུ་བའམ་ཚློགས་ཟིན་པ། 
འདློ་མེད་     ཁེ་ཉེན་གྱི་གནས་མི་ཤེས་པའི་གླེན་པ། 
འདློམས་སུ་     རྐང་པའི་བར་གྱི་འདློམས་སུའམ་གསང་གནས་སུ་ཞེས་པའི་དློན། 
འདློམ་གང་  ལག་པ་གཉིས་རྐྱང་པའི་འདློམ་གང་ངམ་ཁྲུ་བཞིའི་ཚད། 
འདློགས།  རྒྱན་སློགས་བཏགས་པའི་བྱེདཔ་། 
འདློད་ཆགས་  ཡུལ་མཛེས་པ་ལ་ཞེན་ཅིང་ཆགས་པའི་འདློད་ཆགས། 
འདུ་ཤེས་     བཟང་ངན་དང་མཐློ་དམན་སློགས་ཀྱི་མཚན་མར་འཛིན་པའི་འདུ་ཤེས། 
འདུ་འཛིར་     རྣམ་གཡེང་འདུ་འཛི། 
འདྲིས།  དུས་ཡུན་རིང་དུ་འདྲིས་ཤིང་གོམས་པ། 
འདྲེག་མཁན་  མགོའི་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་སློགས་འདྲེག་པའི་གང་ཟག། 
འདེང་ཕྱིར་     འགྲོ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་དློན། 
འདློ་རྟ་     རྟ་བཟང་པློ། 
འདམ།  གདམས་ཁ་རྒྱབ་པའི་བྱེད་པ། 
འདས་པློའི་     གཤིན་པློ། 
འདློད་ཀྱིས་     གཤིན་པློར་དམིགས་པའི་དགེ་རྩ། 
འཁོར་འདབས་     གཉེན་ཉེ་འཁོར་རམ་ཉེ་འབྲེལ། 
འདུམས།  མང་པློ་རང་བཞིན་གྱིས་གཅིག་ཏུ་འདུམས་ཟིན་པ། 
མིང་འདློགས་     མིང་བཏགས་པའི་བྱེད་པ། 
ཆུ་འདལ་     ཆུ་བཀྲམ་པའི་བྱེད་པ་དང་ཆུ་རང་བཞིན་གྱིས་འདལ་སློང་བ་ལའང་གོ། 
སྐྱོ་མ་འདལ།  ཤློག་བུ་སློགས་ལ་སྐྱོ་མ་དབུར་བའི་བྱེད་པ་དང་སྐྱོ་མ་རང་བཞིན་གྱིས་འདལ་བ། 
འདག་ཆལ་  འཁྲུད་རས་སམ་འདག་བྱེད་ཀྱི་རས་བུལ་ཏློ་སློགས། 
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གོ་འདུན་     རྣམ་པ་ས་ཚློགས་ལ་འཇུག། 
དེ་མ་འདྲློག།  རྟ་དེ་འུར་གྱིས་མ་འདྲློག་ཅེས་པའི་དློན། 
དྲི་མ་འདག་  ལུས་སེམས་ཀྱི་དྲི་མ་རང་བཞིན་གྱིས་འདག་པའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
སློགས་འས་ཕུལ་དའློ།།       །། 

༦༽ ད་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
གྲོང་རལ་  མི་གྲངས་སློང་ཕྲག་ཡན་ཆད་ཚློགས་པའི་གྲོང་རལ། 
ཐློག་རྡིབ་  ཁང་པའི་ཐློག་སློགས་བརྡིབས་པ། 
རློ་རྗེའི་  ལྷའི་ཕག་མཚན་རློ་རྗེ་དང་ནློར་བུ་རློ་རྗེ་ཕ་ལམ་ལའང་གོ། 
རྡུལ།  འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཕྲ་རབས། ཕྲ་རབས་རྡུལ་དང་རྡུལ་ཕྲན་དང་། །ལྕགས་ཆུ་རི་བློང་ལུག་དང་གླང་། །ཉི་ཟེར་

སྲློ་མ་ཤིག་ནས་སློར། །གོང་ནས་གོང་དུ་བདུན་བྱུང་སྟེ། །ཞེས་པ་ལྟར་རློ། 
རློ་  ས་ཞིང་མཁྲེགས་པའི་རློ། 
རྡེའུ་     རློ་ཆུང་བ་དང་རྩིས་ཀྱི་རྡེའུ་ལའང་གོ། 
རློག་པློ་     གྲངས་རློག་པློ་གཅིག་གམ་འབྲུ་རློག་པློ་གཅིག་ལྟ་བུ། 
རློག་ཀྱང་     རྐང་པའི་རློག་པ། 
རྡུགས།  ཐབས་རྡུགས་པ་དང་བྲག་དང་ཤིང་སློགས་ལ་རྡུགས་པ། 
རྡུང་འཚློག་     ཉེས་གཏག་གཏང་བའམ་དབྱུག་པས་བརྡེག་པའི་བྱེད་པ། བསྣུན་པ། 
ཕེབ་རློབ་     བློན་པློའི་གཤང་། 
ཆ་ལང་རྡེབ།  རློལ་མློ་སིལ་སྙན་སློགས་དཀྲོལ་བའི་བྱེད་པ། 
གློ་རྡེག་     གློ་ཡར་ལུད་པ། 
རབ་འཆལ་     རྐང་པ་ས་ལ་ཐློགས་ཏེ་འགྱེལ་སློང་བ། 
ལུས་རློས་ཆེ།  ལུས་བློངས་ཚད་ཆེ་བའམ་སློབས་ཆེ་བ། 
ལག་རྡུམ་     ལག་པ་མགོ་མེད་པ། 
གློ་རློལ་     བུམ་པ་སློགས་གཤམ་རློལ་བའམ་ལྟློ་བ་རློལ་བ། 
དབུ་བ་རློས།  ཆུའི་ལྦུ་བ་ཐློན་པ། 
གྲི་རློར་     གྲི་ཁ་བརར་བའི་བྱེད་སྐུལ། 
རློལ་ཆོས་     སློད་པ་འདུལ་མི་ཐུབ་པ་རྩིང་པློ། 
རར་བཏགས་དའློ།།       །། 
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༧༽ ད་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
མཁའ་ལྡིང་     སྤྱིར་བྱ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་བྱ་ཁྱུང་ལ་འཇུག། 
འབྲུག་ལྡིར་     ནམ་མཁའ་ནས་འབྲུག་སྐད་ལྡིར་བ། 
ལྡབ་ལྡིབ་སྐད།  སྐད་མི་གསལ་བ། 
ལྡ་ལྡི་     དར་གྱི་ཆུན་པློ་དྲ་བར་སྦྲེལ་བའི་མཆོད་རས། 
ལྡེ་མིག་     སྒོ་ལྕགས་ཀྱི་ལྡེ་མིག། 
ཡློད་པའི་ལྡན།  ལྡན་གཞི་གང་ཟག་དང་ལྡན་ཆོས་ཡློན་ལྟ་བུ། 
མགོ་ལྡློག་     མགོ་མཇུག་ལློག་པའམ་ཕྱིན་ཅི་ལློག་པ། 
ལྟློ་ལྡིར་     བུམ་པ་སློགས་ལྟློ་བ་ལྡིར་ལྡིར་ཡློད་པ། 
ལྡུར་ལྡུར་     སྔོ་ཚློད་སློགས་ཧ་ཅང་ཚློས་བཟང་བ། 
ལྡུགས།  ནང་དུ་བླུགས་པའི་དློན། 
སེང་ལྡེང་     ཤིང་གི་བྱེ་བྲག་ཅིག། 
ལྡེམ་ལྡེམ་     ཤིང་གི་མྱུ་གུ་དང་ཤིང་སློགས་འཁྱུག་འཁྱུག་ལྡེམ་ལྡེམ་ཡློད་པ། 
ལྡེར་བཟློའི་     འཇིམ་བཟློའི་དློན། 
ལྡེབས།  གྱང་ལྡེབས་ཤློག་ལྡེབས་སློགས། 
ལྡློང་རློས་     ཚློན་ནམ་སན་ལྡློང་རློས། 
ངད་ལྡང་     སྤློས་སློགས་དྲིའི་ཤུགས་སམ་ངད་པ་ཡར་ལྡང་བ། 
ལྡེ་གུ་བྱུག།  ཙནྡན་གྱི་ཁུ་བ་སློགས་བྱུག་པ། 
འཇུག་ལྡློག་     དགེ་བའི་ལས་ལ་ཕར་འཇུག་པ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ལས་ཚུར་ལྡློག་པ། 
ལྡློབས་སྐྱེན་     ལུས་རྩལ་ཡང་བ་དང་དཔེ་ཆ་སློགས་ཤེས་ས་བ། 
ཕྱིར་མི་ལྡློག།  ཐར་པའི་ལམ་ལས་སར་འཁོར་བའི་གནས་སུ་མི་ལློག་པ། 
སྐོམ་ལྡུད་     ཇ་ཆང་སློགས་ཀྱི་སྐོམ་བླུད་པའམ་སྟེར་བ། 
མེ་ལྡེ་     མེ་བསྲློ་བའི་ཞེ་ས། 
མིང་གི་ལྡེ།  རྒྱལ་པློ་ཁྲི་སྲློང་ལྡེའུ་བཙན་ཞེས་པ་ལྟར་མི་ཆེན་པློའི་མིང་གི་མཐའ་མར་སྦྱར་བའི་ལྡེ་ལ་གོ། 
ལྡུམ་རའི་     མེ་ཏློག་དང་སྔོ་ཚློད་སློགས་ཀྱི་ལྡུམ་ར། 
ལྡུམ་བུ་     རྩྭ་སྔོན་ནམ་སྔོ་ལྡུམ་བུ། 
ལྡབ་ལྡློབ་དང་  སྔོ་སློགས་འཇམ་ཞིང་མཉེན་པ། 
བཅོམ་ལྡན་     བདུད་བཞི་བཅོམ་ཞིང་སྤང་རྟློགས་ཀྱི་ཡློན་ཏན་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས། 
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ལྡེམ་དགོངས་     གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་རིམ་གྱིས་ཁ་དྲང་བའི་དློན་དུ་གསུངས་པའི་ཆོས་དྲང་དློན། 
དྲིས་ལན་ལྡློན།  གཏམ་དྲིས་པའི་ལན་འཇལ་བ། 
བསྐྱར་ལྡབ་     ཡང་ཡང་དུ་བསྐྱར་བའམ་ལྡབ་པ། 
ཉིས་ལྡབ་     གྲངས་ཉིས་འགྱུར་གསུམ་ལྡབ་ཀྱི་མིང་། 
ལྷག་མ་ལྡས།  ལྷག་མ་ལུས་པ། 
ལྡན་པའི་     ཁའི་འགྲམ་པ། 
སློ་ལྡེག་     སློས་འཆའ་བའི་བྱེད་པ། 
མིག་ཀྱང་ལྡློངས།  མིག་མེད་པར་སློང་བ། 
ནེའུ་ལྡང་     ན་ཚློད་ཆུང་ངུའམ་ན་ཚློད་མཉམ་པ། 
ལྡློམ་བུ་     བསློད་སྙོམས། 
སན་ལ་ལྡང་།  སན་ལས་ཡར་ལྡང་བའམ་ལངས་པའི་དློན། 
ལྡང་ཚད་     བསན་བཅོས་དང་ཆོས་གོས་སློགས་ཀྱི་ཁ་ཚང་བའི་ལྡང་ཚད། 
ལ་སློགས་ལར་བཏགས་དའློ།།       །། 

༨༽ ད་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ཞེ་སང་     ཡུལ་མི་མཛེས་པ་ལ་ཁོང་ཁྲོ་བའི་ཞེ་སང་། 
སང་མིག་     ཁོང་ཁྲོ་བའི་མིག། 
སྡིགས་མཛུབ་     ལག་པའི་སྡིགས་མཛུབ། 
སྡིག།  གཞན་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་བཅུག་པའི་བྱེད་པ། 
སར་མ་     ཕློ་དཔའ་བློ་མ་ཡིན་པའི་སྙིང་སར་མ། 
བདེ་སྡུག་     ལུས་སེམས་སྐྱིད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་བདེ་བའི་སྡུག་བསྔལ། 
དགེ་སྡིག་     དཀར་པློའི་ལས་ཀྱི་དགེ་བ་དང་ནག་པློའི་ལས་ཀྱི་སྡིག་པ། 
སློམ།  སྒོ་གསུམ་གྱི་ཉེས་པ་སློམ་པའི་བྱེད་པ། 
སྡིངས་ཀྱི་     དཀྱིལ་ལམ་དབུས། 
སློང་པློ་     ཤིང་གི་སློང་པློ། 
སློང་བུའི་སྡེ།  ཤིང་མང་པློ་ཚློགས་པའི་སློང་བུའི་སྡེ། 
སྲློག་དང་སློ་ཞིང་  སྲློག་ལ་མི་འཛེམ་པའམ་སྲློག་དང་བརྗེ་བ། 
སྡེ་ཚན་     མང་པློ་ཚློགས་པའི་སྡེ་ཚན། 
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སྡེབ།  ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབ་པའི་བྱེད་པ། 
སྲློག་ཆགས་སློམ་  སྲློག་ཆགས་ཁ་ཆུའི་དྲྲྭ་བ་ཅན་ཞིག། 
སྡིག་     ཤིན་ཏུ་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་གནས་སྲློག་ཆགས་སྡིག་པ་ར་ཙ། 
སྡེར་མློ་རྣློ།  གཅན་གཟན་སློགས་ཀྱི་སྡེར་མློ་རྣློ་བ། 
སློམ་པ་     སློར་བྱང་སྔགས་གསུམ་གྱི་སློམ་པ། 
བསྲུང་སློམ་     སློམ་པ་བསྲུང་བའི་བྱེད་པ། 
སློང་གནས་     མཉམ་དུ་འགྲོགས་ཏེ་ཕྱིན་པ། 
སློད།  གནས་སུ་བསད་པའི་བྱེད་པ། 
སྡེབ་སྦྱློར་     ཡི་གེའི་སྡེབ་སྦྱློར། 
མཛེས་སྡུག་     མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འློང་བའམ་སྙིང་དུ་སྡུག་པ། 
ནློར་སློགས་སྡུད།  ནློར་རས་སློགས་ཚུར་བསྡུ་བའི་བྱེད་པ། 
སྡུམ་པར་     འདུལ་བ་ལས་ཁང་པ། 
མཆོད་སློང་     མཆོད་པའི་གནས་སམ་རྟེན། 
སློམ་བུས་བསྐོར། ཁང་ཆུང་གིས་མཐའ་ནས་བསྐོར་བའི་བྱ་འདས། 
སྡེར་མའི་     སློད་ཟངས་སྡེར་དངུལ་སྡེར་སློགས། 
ཐུག་སློར་     ཐུག་པའི་ནང་དུ་བླུགས་པའི་ཤ་ཚིལ་སློགས། 
ལག་པས་སློམ།  དངོས་པློ་ལག་པས་བསློམས་པའི་བྱེད་པ། 
བཀའ་སློད་     དམ་ཚིག་ལ་གནས་པའི་ཆོས་སྐྱོང་། 
སྡེ་སློད་     འདུལ་བ་མདློ་སྡེ་མངོན་པ་སྟེ་ལུང་སྡེ་སློད་གསུམ། 
སར་བཏགས་དའློ།།        །། 

༩༽ ད་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
གྲི་བརར་     གྲི་བརར་བའི་བྱ་འདས། 
བརྡེག་ཆོས་     དབྱུག་པས་རྡུང་རྡེག་བྱེད་པ། 
བརྡུང་བྱ་     བརྡུང་བྱ་ཉེས་ཅན་ལྟ་བུ། 
བརྡུངས།  དབྱུག་པས་བརྡེགས་པའི་འདས་པ། 
ཁ་བརར་     སྐད་ཆ་བཤད་བདེ་བའམ་རྗོད་ཚིག་ཧ་ཅང་མང་བ། 
བླ་བརློལ་     མ་བརྟགས་མ་དཔདཔའི་གཏམ། 
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ཆལ་བརབ་     རྐང་པ་ས་ལ་ཐློགས་ཏེ་འགྱེལ་བའི་བྱ་འདས། 
བརབས་     ལག་པ་ཐལ་བརབས་པ་དང་ཤིང་སློགས་བརབ་པའི་འདས་པ། 
རྔ་བརྡུང་     རྔ་གཡུག་གིས་རྔ་བརྡུང་བའི་བྱ་བ། 
བྲློ་བརྡུང་     རྐང་པས་བྲློ་འཁྲབ་པའི་བྱ་བ། 
གོ་བྱེད་བར།  བརྗོད་བྱའི་དློན་གོ་བར་བྱེད་པའི་མིང་ཚིག་གི་བར། 
ཆལ་མར་བརལ་ནས་ མེ་ཏློག་སློགས་ཐང་མར་བརལ་བའམ་བཀྲམ་པའི་བྱ་འདས། 
བརྡུལ་ཞིང་     བཏུལ་བའི་བྱ་འདས། 
བརྡེག།  བརྡུང་བའི་བྱ་བ། 
བས་འཕུལ་ར་མགོ་ལྡན་པའི་དའློ།།        །། 
བལྡབས་ནས་  ཡང་ཡང་དུ་བསྐྱར་བའམ་བལྡབ་པའི་འདས་པ། 
བལྡག་པ་     ལྕེས་བལྡག་པའི་བྱ་བ། 
བལྡེག་ཅིང་     སློས་འཆའ་བའི་བྱེད་པ། 
བལྡད།  བ་གླང་སློགས་བལྡད་རྒྱབ་པའི་བྱ་འདས། 
བས་འཕུལ་ལ་མགོ་ལྡན་པའི་དའློ།།    །། 

༡༠༽ ད་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
བསྡུ་བྱ་     དངུལ་དང་ཞིང་ཐློག་ལྟ་བུ། 
བསྡུ་     ཚུར་བསྡུ་བའི་བྱ་བ། 
བསྡུས་     ནློར་སློགས་ཚུར་བསྡུ་བའི་འདས་པ། 
བསྡུར་ནས་     དཔེ་ཆ་དང་ཤེད་སློགས་ཕན་ཚུན་གོ་བསྡུར་བའི་བྱ་འདས། 
བསད།  གནས་སུ་སློད་པའི་བྱ་འདས། 
ཉེས་བསམས་     སྒོ་གསུམ་གྱི་ཉེས་པ་བསམ་པའི་འདས་པ། 
བསློམས་ནས་     མང་པློ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསློམ་པའི་འདས་པ། 
སྲློག་དང་བསློས། སྲློག་ལ་མི་འཛེམ་པའམ་སྲློག་དང་བརྗེ་བའི་འདས་པ། 
འློག་བསློགས་ཉེར་བསློགས་ ས་གོན་ནམ་སྔོན་འགྲོ། 
གཞན་ལ་བསྡིགས། ཕ་རློལ་པློ་སྐྲག་བཅུག་པའི་འདས་པ། 
གྲོགས་དང་བསློངས་ གྲོགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགྲོགས་ཏེ་ཕྱིན་པའི་འདས་པ། 
བསྡེབས་     མཉམ་དུ་བསྡེབ་པའི་འདས་པ། 
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ས་ཐག་བསློགས། ས་ཐག་གཞན་དབང་དུ་མི་ཤློར་བར་རང་དབང་དུ་ཡློད་པ། 
འགལ་བསྡུམ་  ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པ་མཐུན་པར་བཟློ་བའི་བྱ་བ། 
བས་འཕུལ་སར་བཏགས་དའློ།།     །། 
 

༼ན་སྡེ།༽ 
༡༽ ན་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ཕན་གནློད་  ལུས་སེམས་ལ་བདེ་བ་སྐྱིད་པའི་ཕན་པ་དང་གཞན་གྱི་གནློད་པའི་འཚེ་བས་སྡུག་བསྔལ་བ། 
གནས་སྐབས་     དུས་གནས་སྐབས། 
གནང་བཀག།  ཆོག་ཅེས་གནང་བ་དང་མི་ཆོག་ཅེས་བཀག་པ། 
གནད་     དློན་གྱི་གནད། 
གནློད་སྦྱིན་     གནློད་སྦྱིན་ཛམ་ལྷའི་མཚན། 
གནག་ཕྱུགས་     མཛློ་ཕྱུགས་སློགས། 
གནམ་ལྟར་གནག། མདློག་ནམ་མཁའ་ལྟར་གནག་པ། 
གནས་བརྟན་     དགེ་འདུན་གྱི་གནས་བརྟན། 
ཉེར་གནས་     དེའི་དྲུང་དུ་གནས་པའི་ཉེར་གནས། 
གནས་ཁང་     སློད་པའི་གནས་ཁང་། 
གནས།  དེའི་ནང་དུ་གནས་པའམ་སློད་པ། 
གནློད་བྱེད་     ཕ་རློལ་པའི་དགྲ་བློ་ལྟ་བུ། 
ཟིལ་གནློན་     ཕ་རློལ་པློ་ཟིལ་གྱིས་གནློན་པའི་བྱ་འདས། 
གནའ་མི་     སྔ་མའི་དུས་ཀྱི་མི། 
གནུབས།  གནུབས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ་ལྟར་རུས་ཀྱི་མིང་། 
ཞི་གནས་     སེམས་རྣམ་པར་རྟློག་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་ཞིང་དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ཞི་གནས། 
གནས་འགྱུར་     སེམས་ཀུན་ཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་གྱུར་ཏེ་མེ་ལློང་ཡེ་ཤེས་སུ་འཆར་བ་ལྟ་བུ། 
གནས་ལུགས་རྟློགས། ཆོས་ཉིད་གནས་ལུགས་ཀྱི་དློན་རྟློགས་པ། 
གནངས་གཞེས་    གནངས་ཉིན་དང་གཞེས་ཉིན། 
གནམ་རུ་     གཞུའི་མིང་། 
རྐང་པས་གནློན།  ས་སློགས་རྐང་པས་གནློན་པའི་བྱེད་པ། 
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ཞེ་གནློང་     ཞེ་ནས་ངོ་ཚ་བའམ་སེམས་ཀྱི་ཉེས་པ། 
གནད་གཅོད་     འཆི་ཁའི་གནད་གཅོད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ། 
གནས་ངན་ལེན།  སྒོ་གསུམ་གྱི་བག་ཆགས་ངན་པ། 
གནློད་གནས་     གནློད་སྦྱིན་ཛམ་ལྷ་སློགས། 
ལ་སློགས་གས་འཕུལ་ནའློ།།       །། 

༢༽ ན་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
མནལ་གཟིམས་     གཉིད་ལློག་པའི་ཞེ་ས། 
མནའ་མ་     ཆུང་མ་བག་མ། 
འློག་ཏུ་མནན།  ས་འློག་ཏུ་མནན་པའི་བྱ་འདས། 
མནའ་རྩལ་     ཁ་ཟས་ཀྱི་བྱེ་བྲག། 
དྲི་མནམ་     ས་ལ་དྲི་མནམ་པའི་བྱ་འདས། 
མནར་མེད་     དམལ་བ་མནར་མེད། 
མནར།  སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་བའམ་གདུངས་པ། 
མནར་སེམས་     གནློད་སེམས། 
ཟས་མནློག་     ཟས་ཞིམ་པློའི་མིང་། 
མནློག་ཆུང་བ།  ཚློང་སློགས་ཁེ་ཆུང་བ། 
མནློལ་རི་     རི་སློགས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་བསྒྲིབས་ཏེ་ཡློད་པ། 
མནའ་བཀལ་     མནའ་འདློར་བའི་བྱ་འདས། 
ན་བཟའ་མནབས།  སྐུ་ལ་ན་བཟའ་བཞེས་ཟིན་པ། 
མནློ་བསམ་     བསམ་བླློ། 
མནློས་     བསམ་བླློ་བཏང་ཟིན་པ། 
སློགས་མས་འཕུལ་ནའློ།།    །། 

༣༽ ན་ ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
རྣམ་ཤེས་     མིག་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་ཤེས་ཚློགས་དྲུག། 
རྣློན་པློའི་     དབང་པློ་རྟུལ་མིན་རྣློན་པློའམ་མཚློན་ཆ་རྣློན་པློ་ལྟ་བུ། 
རྣལ་འབྱློར་     ཆོས་ཉིད་རྣལ་མའི་དློན་ལ་འབྱློར་བའི་རྣལ་འབྱློར་རམ་དེ་ལ་མྱུར་བའི་དློན། 
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རྣམས།  མང་ཚིག་སྟེ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལྟ་བུ། 
རྣམ་རྟློག་     དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟློག་པ། 
རྣམ་གྲངས་     དློན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས། 
རྣམ་པ་མང་།  དབྱེ་བ་མང་བ། 
རྣ་གཤློག་     རྣ་བའི་གཤློག་པའམ་རྣའི་ཚབ་ཏུ་སྦྱར་བའི་གཤློག་པ། 
རྩེ་རྣློ་     ཁབ་དང་མདུང་སློགས་རྩེ་རྣློ་བ། 
རྣལ་མའི་དློན།  ཆོས་ཉིད་གཉུག་མའི་གནས་ལུགས་མ་བཅོས་པ། 
ཁུག་རྣ་     དཔྱིད་ཀའི་དུས་སུ་ནམ་མཁར་དུ་བ་ལྟར་འཁྲིགས་པའི་ལྷློག་བུར་མ། 
རྣག་ཁྲག་     ལུས་ཀྱི་ར་རུལ་བའི་རྣག་དང་ཁྲག། 
ཞིང་རྣང་མ།  ཞིང་ལ་ཆུ་འདྲེན་པའི་ཆེད་དུ་བར་ཚིགས་བཟློས་པའི་ཞིང་། 
ཚིག་ཕྲད་     ཡི་གེའི་ཚིག་ཕྲད། 
རྣམ་པར་     ངེས་པར་རམ་ཤིན་ཏུ་ནས་ཞེས་པའི་དློན། 
རར་བཏགས་ནའློ།།   །། 

༤༽ ན་ ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
སར་མ་སློན་སྣུབས་  རྒྱུ་སྐར་གྱི་ནང་གསེས། 
སག་ཚ་སྣུར།  སག་ཚ་ཞིབ་མློར་བསྣུར་བའམ་བཏུལ་བའི་བྱེད་སྐུལ། 
སང་བ་     ཚེ་འདིའི་སང་བ་དང་འཆི་ཁའི་འློད་ཀྱི་སང་བ། 
ས་ཚློགས་     རྣམ་པ་ས་ཚློགས། 
ས་ཡི་སབས།  ས་ནས་ལུད་པའི་ཀླད་པའི་བྲུན།  
སམ་བུའི་     བལ་གྱིས་འཐག་པའི་སམ་བུ། 
སམ་སྦྱར་     དགེ་སློང་གི་ཆོས་གོས་སམ་སྦྱར། 
སལ་མ་     ཐགས་ཀྱི་སལ་མ། 
སྣེ།  དར་དང་སྐུད་པ་གྲི་སློགས་ཀྱི་སྣེའམ་རྩེ། 
བར་སང་     ནམ་མཁའི་བར་སང་། 
སང་གསལ་     ཉི་ཟླའི་འློད་སློགས་ཀྱིས་སང་ཞིང་གསལ་བ། 
སྣུམ་     ས་སྣུམ་སློགས། 
དྲི་སློམ།  ས་ལ་དྲི་མནམ་པའི་བྱེད་པ། 
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ལམ་སར་     ལམ་གྱི་ཐློག་མ། 
ས་བློའི་     གཙློ་བློའམ་དཔློན་པློ། 
སག་དབློན་     སྲིང་མློའི་བུ། 
སང་།  མིག་གིས་མཐློང་བ། 
ལྟར་སང་     གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མིན་པ། 
ས་མང་     ས་ཁག་མང་བ། 
སྣྲེལ་ཞི་     གྱེན་ཐུར་མ་ཡིན་པའི་འཕྲེད་དམ་ཐད་ཀ། 
སློད།  བཅུད་བླུགས་པའི་སློད། 
ཡུག་སམ་     སམ་བུའི་ཡུག། 
སམ་ཕྲན་     ཆོས་གོས་ཀྱི་སམ་ཕྲན། 
ས་མ་     སན་ཛཱ་ཏིའི་ཤིང་། 
སྣེའུ།  ལློ་ཏློག་གི་བར་དུ་སྐྱེས་པའི་སྔོ་སན་ཞིག། 
སད་ཡར་     གྲིས་བཟློས་པའི་ར། 
སེར་སའི་     ནློར་རས་གཞན་ལ་གཏང་མི་ནུས་པའི་སེར་ས། 
སློན་མར་     ཁ་སློན་གྱི་མིང་། 
སློམས།  ས་ལ་དྲི་སློམ་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
རྒྱབ་ཀྱི་སམ་ལློག་    རྒྱབ་ཡློལ་སློགས། 
སར་བཏགས་ནའློ།།       །། 

༥༽ ན་ བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
བརྣབ་སེམས་     གཞན་གྱི་ནློར་ལ་ཆགས་པའི་བརྣབ་སེམས། 
ལྟློ་ལ་བརྣན་ཡང་    ཟས་ལ་ནན་ཏན་བྱས་ཀྱང་ཞེས་པའི་དློན། 
བརྣངས།  ཟས་ཀྱིས་མགྲིན་པར་བརྣངས་བའམ་ཐློགས་པ། 
བརྣག་དཀའི་ ཤིན་ཏུ་ནས་བཟློད་པའམ་བསམ་པར་དཀའ་བ། 
བརྣག་པས་     ཡིད་ལ་བསམ་པའི་དློན། 
མདུན་དུ་བརྣུར།  མདུན་དུ་འཐེན་པའི་བྱ་འདས། 
སྦས་པའི་བརྣློགས་དང་ ནློར་རས་སློགས་གསང་བའམ་སྦས་པའི་འདས་པ། 
ངེས་བཟུང་བརྣན།  དམིགས་པས་གཟུང་བའི་བྱ་འདས། 
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བས་འཕུལ་ར་མགོ་ལྡན་པའི་ནའློ།།     །། 

༦༽ ན་ བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
གནད་བསྣུན་     མན་ངག་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་བྱ་འདས། 
མཚློན་བསྣུན་     ལུས་ལ་མཚློན་ཆ་བསྣུན་པའི་བྱ་འདས། 
ནུ་མ་བསྣུན།  བུ་ཚ་སློགས་ཀྱི་ཁ་ལ་མའི་ནུ་མ་བསྣུན་པའི་བྱ་འདས། 
སྲློལ་བསྣུབས་     བཟང་ངན་གྱི་སྲློལ་བཤིགས་པའམ་བསྣུབས་པའི་འདས་པ། 
གོང་འློག་བསློར་ཞིང་ དཔེ་ཆ་སློགས་གོང་འློག་དཀྲུག་པའི་བྱ་འདས། 
བསློལ།  ལག་པ་ཕན་ཚུན་བསློལ་བ་དང་གོང་འློག་བསློལ་བའི་བྱ་འདས། 
མཚློན་བསམས་  མཚློན་ཆ་ཕག་ཏུ་བསམ་པའི་འདས་པ། 
དུས་བསྣུར་     དུས་ཐུང་ངུར་བཟློ་བའི་བྱ་འདས། 
ཞིབ་མློར་བསྣུར།  སག་ཚ་སློགས་ཞིབ་མློར་བསྣུར་བའི་བྱ་འདས། 
མཇུག་བསར་     གཅན་གཟན་སློགས་མཇུག་མ་བརྐྱང་བའི་བྱ་འདས། 
དྲི་བསམས་     ས་ཡིས་དྲི་བསམ་པའི་འདས་པ། 
ནེམ་ནེམ་བསྣེམས།  ས་སློགས་རྐང་པས་ནེམ་ནེམ་བྱས་ཏེ་བསྣེམ་པའི་འདས་པ། 
མང་དུ་བསན་ནས་    ཁ་སློན་མང་དུ་རྒྱབ་པའི་བྱ་འདས། 
འདྲེས་པར་བསློས། ཆུ་དང་རྩམ་པ་སློགས་ལག་པས་བརྫི་བའི་བྱ་འདས། 
བས་འཕུལ་ས་མགོ་ལྡན་པའི་ནའློ།།     །། 
 

༼པ་སྡེ།༽ 
༡༽ པ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
པང་པར་     ལུས་ཀྱི་ཕང་པར། 
པར་པུ་     རིན་པློ་ཆེ་བཙུག་ས་པའི་སློད་སྒམ་ཆུང་། ཟ་མ་ཏློག། 
པི་ཝང་འཛིན།  ཕག་ཏུ་རྒྱུད་མང་འཛིན་པ། 
གཅིག་པུར་     གྲོགས་མེད་པའི་ཆིག་ཀྱང་། 
པིར་གྱིས་     རི་མློ་འབྲི་བྱེད་ཀྱི་པིར། 
པ་ཏྲ་བྲིས།  རི་མློ་པ་ཏྲ་བྲི་བའི་འདས་པ། 
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པུ་ཤུའི་     ཁང་ཐློག་གི་ཆུ་སྐྱོར་རམ་ལན་ཀན་ནམ་མདའ་ཡབ། 
པུ་ཤུད་     བྱ་སྡིག་ཅན་པུ་ཤུད། 
པུར་གྱིས་སྤུར།  བྱ་གནམ་དུ་འཕུར་བའི་ཚུལ། 
པུཎྜྜཱ་རི་ཀ་     མེ་ཏློག་པད་དཀར་པློ་དང་རིན་པློ་ཆེ་གཟི་ལའང་གོ། 
པི་པི་ལིང་།  འབྲས་སན་པི་པི་ལིང་དང་གྲོག་སན་པི་པི་ལིང་། 
པ་ཤི་     རྒྱ་ནག་གི་སྐད་དུ་ཕྱིན་པ། བློད་སྐད་དུ་བཙུན་པ། སློག་པའི་སྐད་དུ་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ། 
པད་     འདམ་ལས་སྐྱེས་པའི་མེ་ཏློག་པད། 
པ་ལ་ཤ།  རྒྱ་ཚློས་ཀྱི་ཤིང་། 
པུས་བཙུགས་     པུས་མློ་སར་བཙུགས་པའི་འདས་པ། 
པློག་པློར་     སྤློས་ཕློར། 
ག་བུར་འཐུལ།  དྲི་བཟང་པློ་རང་བཞིན་གྱིས་འཐུལ་བའམ་ཐློན་པ། 
པར་མ་     དཔེ་ཆ་པར་མ་སློགས། 
པློ་ཏི་    ཆོས་ཀྱི་གླེགས་བམ། 
པཎྜི་ཏ།  བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ལ་མཁས་པའི་པཎྜི་ཏ། 
ཟེ་པློག་     སྒོ་ལྕགས་ཀྱི་ཟེ་པློག 
པློག་ཞུ་     དབུ་རྒྱན་རིགས་ལྔ་སྲློག་ཞུ། 
འློག་པག་དང་།  སྐ་རགས་རྒྱན་ཅན། རྒྱ་ཅང་། ལྕག་པློད། 
པུར་ཁང་     རློ་བཞག་སའི་གནས་ལ་ཞེ་སའི་བར་སྦྱར་བ། 
པར་ཏང་     གྲུམ་གདན་ཁྲ་བློ། དྲེའུ་རྔོག། 
པློ་ཏ་ལ།  ཆུའི་དཀྱིལ་ན་ཡློད་པའི་རི་བློ་པློ་ཏ་ལའམ་རི་གྲུ་འཛིན། 
པུ་ས་ལ་དང་     སྔོ་སན་འུ་སུ། 
པུ་ཤེལ་ཙེ།  སྔོ་སན་ག་བུར་གྱི་དྲི་མནམ་པ་ཞིག། 
པ་སངས་     རེས་གཟའ་པ་སངས། 
པ་ཕབ་     མེ་ལློང་ནང་དུ་པ་ཕབ་པའི་འདས་པ། 
པྲི་ཡང་ཀུ།  འབྲུ་ཁྲེ་དང་སྔོ་སན་མཐིང་གཡེར་གྱི་དྲི་མནམ་པ་ཞིག། 
པགས་པ་     གཞི་སག་དང་མ་འབྲེལ་བའི་པགས་པ། 
ལག་པློད་     ལག་ཚབ། 
པློ་ཟློས་ཀྱང་།   ཡུན་ཇི་ལྟར་ཐློགས་ཀྱང་ཞེས་པའི་དློན། 
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པར་གྱིས་འཕར་     གྱེན་དུ་འཕག་པའི་ཚུལ། 
སློགས་པ་རྐྱང་ངོ།།       །། 

༢༽ པ་དས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
དཔག་ཚད་     གཞུ་འདློམ་ལྔ་བརྒྱ་ལ་རྒྱང་གྲགས་དང་རྒྱང་གྲགས་བརྒྱད་ཀྱི་དཔག་ཚད། 
རྗེས་དཔག་     དུ་བའི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་མེ་ཡློད་པར་རྗེས་སུ་དཔགས་པ། 
དཔག་བྱ་     དཔག་བྱ་མེ་ལྟ་བུ། 
དཔློག།  བླློ་ཡིས་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་བྱེད་སྐུལ། 
རྒྱལ་པློའི་དཔ་ཁྲལ་ སྡེ་མི་སེར་གྱིས་རྒྱལ་པློ་ལ་ཕུལ་བའི་དཔ་ཁྲལ། 
དཔང་ཐག་     ཐུར་དུ་དཔློང་བྱེད་ཀྱི་ཐག་པ། 
དཔངས།  ཐུར་དུ་དཔང་པའི་འདས་པ། 
དཔག་མེད་     དཔག་ཏུ་མེད་པའམ་གྲངས་མེད་པ། 
དམག་དཔུང་     དཔུང་ཚློགས་ཡན་ལག་བཞིའི་དམག། 
དཔུང་བུ་ཆུང་།  དཔུང་ཚློགས་ཡན་ལག་བཞིའི་ནང་གསེས་རྐང་ཐང་དུ་འགྲོ་བའི་དམག། 
དཔེར་ན་     དཔེར་བརྗོད་ན་ཞེས་པའི་དློན། 
དཔེ་བྱད་     དཔེ་བྱད་བཟང་པློ་བརྒྱད་བཅུ་སློགས། 
དཔེ་ཆ་     བལྟ་བྱའི་དཔེ་ཆ། 
དཔེན།  གཅེས་ཤིང་ཕངས་པ་དང་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་སློགས། 
རྣམ་དཔློད་  བླློ་ཡི་རྣམ་དཔློད། 
རྟློག་དཔློད་  རགས་པར་རྟློག་པ་དང་ཞིབ་མློར་དཔློད་པ། 
བརྟག་དཔད་དང་།  རིག་པས་བརྟགས་ཤིང་དཔད་པའི་མིང་། 
རྗེ་དཔློན་  གཙློ་བློའམ་དཔློན་པློ། 
སློབ་དཔློན་  དགེ་སྡིག་བླང་དློར་གྱི་གནས་སློན་པའི་སློབ་དཔློན། 
སེམས་དཔའ་ཆེ། བསྐལ་པའི་ཡུན་ འགྲོ་མང་གི་མཐའ་བྱ་དཀའ་བའི་གནས་ གང་ལའང་སེམས་ཞུམ་པ་མེད་པར་ དཔའ་བས་

ན་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ། 
དཔྱིད་དུས་  དཔྱིད་ཀའི་དུས། 
དཔལ་བ་  ཐློད་པར་གོ། 
དཔྱི་མགོ་    ལུས་སད་ཀྱི་ས་ཟུར། 



67 
 

དཔློངས།  ཐུར་དུ་དཔང་བའི་སྐུལ་ཚིག། 
ཤིང་དང་དཔུང་བཅད་ དགེ་སློང་མའི་ནུ་མ་སྒྲིབ་བྱེད་ཀྱི་གོས། 
དཔུང་རྒྱན་དང་།  དཔུང་པར་བཏགས་པའི་རྒྱན། 
དར་དཔང་     ཌ་མ་རུའི་དར་དཔངས་ལྟ་བུ། 
དཔངས་མཐློ་     འཕང་མཐློ་བ། 
དཔག་བསམ་ཤིང་། ཡིད་ལ་ཅི་བསམ་པའི་འདློད་པ་སྟེར་བའི་ལྷའི་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་། 
དཔའ་བློ་     སྙིང་དར་མ་ཡིན་པའི་ཕློ་དཔའ་བློ། 
དཔའ་བའི་  སེམས་དཔའ་བའམ་ཞུམ་པ་མེད་པའི་དློན་། 
དཔང་པློས་  གཟུ་བློའམ་དྲང་པློར་གནས་པའི་དཔང་པློ། 
དཔློད།  དྲང་པློར་བྱས་པའམ་བརྗོད་ཚུལ། 
གསློ་དཔད་  གསློ་བ་སན་དང་དཔད་པ་གཏར་སྲེག་ཕུག་གསུམ། 
དཔྱིས་ཕྱིན་     བྱ་བ་མཐར་ཕྱིན་པའམ་ཡློན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་པ། 
དཔས་མི་འདློགས།  གཞན་ལ་རྒྱབ་ནས་འཕར་ཁ་མི་གཏློང་བ། 
དཔལ་ལྡན་     དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་དང་ལྡན་པ། 
དཔང་ལློ་     དཔང་ལློ་ཙཱ་བ་ཞེས་པ་ལྟར་རུས་ཀྱི་མིང། 
དས་འཕུལ་པའློ།།      །། 
 

༣༽ པ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ཕ་སྤད་    ཕ་དང་བུ་མིང་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ། 
སྤུན་ཟླ་  ཕ་མ་གཅིག་པའི་སྤུན་ཟླ། 
སྤང་བྱ་  སྤང་བྱ་ལས་དང་ཉོན་མློངས་པ་ལྟ་བུ། 
སྤངས།  སྤང་བྱ་ལས་དང་ཉོན་མློངས་པའི་སྐྱོན་སློགས་སྤང་བའི་འདས་པ། 
སང་པློའི་  ནློར་མེད་པའི་སང་པློ། 
སྤར་མློར་  ལག་པའི་སྤར་མློ། 
སྤ་དབྱུག་  སྦ་འཁར་གྱི་དབྱུག་པ། 
ས།  དངོས་པློ་ལག་ཏུ་སློད་པའི་བྱ་འདས། 
སྤློས་ སྦྱར་བའི་སྤློས་དང་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་སྤློས། 
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སྤྲིན་     ནམ་མཁར་འཁྲིགས་པའི་སྤྲིན། 
སློ་    སེམས་དགའ་བ་དང་འློད་སློགས་འཕྲློ་བའི་བྱ་བྱེད། 
སློས་     འློད་སློགས་འཕྲློ་བའི་འདས་སྐུལ། 
ལློངས་སློད་     ཟས་ནློར་སློགས་ལློངས་སློད་པའི་མིང་། 
སློད།  འདློད་པའི་ཡུལ་ལ་ལློངས་སློད་པའི་བྱེད་སྐུལ། 
སྤང་སྤློས་     སྔོ་སན་སྤང་སྤློས། 
སྤར་     མེ་སྤར་བའི་བྱ་འདས། 
སྤློར་     མེ་སྤར་བའི་བྱེད་སྐུལ། 
སྤེན་     རྩི་ཤིང་སྤེན་པ། 
སྤྱིལ་     རྩྭ་ཡིས་བཟློས་པའི་ཁང་ཆུང་། 
སློ།  ཡིད་དགའ་ཞིང་སློ་བ། 
སྤེན་ཏློག་    རྩི་ཤིང་སྤེན་པས་བཟློས་པའི་རྒྱན་ཏློག། 
སྤུག་གིས་    ཆུའི་སྙིང་པློ་རིན་ཆེན་སྤུག། 
སྤུད་པས་    རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པའམ་སས་པའི་བྱ་འདས། 
སྤ།  མཛེས་ཤིང་ལེགས་པ། 
གནས་སྤར་     སློད་གནས་སམ་གོ་ས་སྤར་བ་དང་གཤིན་པློའི་གནས་སྤར་བའི་བྱ་འདས། 
བྱ་སྤུར་     བྱ་གནམ་དུ་འཕུར་བཅུག་པ། 
གཞན་དུ་སྤགས། ཡུལ་གཞན་དུ་སྤློ་བ་དང་ རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལྟ་བུར་སྤགས་པ། 
མགོ་སྤུ་  མགོའི་སྐྲ། 
སྤྲུག་  གོས་ཀྱིས་རྡུལ་སྤྲུག་པའི་བྱ་བྱེད། 
སྤྲུགས་    རྡུལ་སྤྲུག་པའི་འདས་སྐུལ། 
ཐགས་ཀྱི་སྤུན།  ཐགས་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་སྤུན། 
སྤེའུའི་     ལྕགས་རིའི་བར་གྱི་ཁང་ཆུང་། 
གཅེས་སས་     བརྩེ་ཞིང་ཕངས་པ། 
སད་དངོས་     ལློངས་སད་བྱའི་དངོས་པློ། 
སྤེལ།  གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བཅུག་པའི་བྱེད་པ། 
སྤ་མ་     བསང་ཤིང་སྤ་མ། 
སྤྲུ་མ་     ནང་ནས་དློང་ཡློད་པའི་སན་རྩ་བ་འབུ་ལྡན་ཞིག། 
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ས་བ་     མེ་ལྕགས་ཀྱི་ས་བ། 
སྤུངས།   གཅིག་ཏུ་སྤུང་བའི་འདས་སྐུལ། 
ས་ཆལ་     ལློ་རྒས་ཀྱང་གཞློན་པའི་སློད་པ་ལྟར་བྱེད་མཁན། 
སྤློད་དང་  ཚློད་མའི་ནང་དུ་བླུག་པའི་སྒ་བཅའ་དང་ཚྭ་སློགས། 
ཞློ་སྤྲིས་    ཞློའི་ཁར་ཆགས་པའི་སྤྲིས་མ། 
སྤགས།  ནས་ཟན་གྱི་སྤགས།  
འཐབ་མློ་སད་  འཐབ་འཛིང་བྱེད་པའི་བྱ་འདས། 
སློད་  འཁོན་དུ་འཛིན་པ་དང་དངོས་པློ་སློགས་ལག་ཏུ་སློད་པའི་བྱ་འདས། 
སློས་ནས་     བླ་མ་སློགས་ཀྱི་བཀའ་བཀྱོན། 
སྤྱུགས།  མཐའ་ལ་སྤྱུགས་པའི་འདས་སྐུལ། 
སྤྱི་སྒོས་     མཐུན་མློང་དང་མཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ། 
སྤེལ་མར་     གཡུ་བྱུ་རུ་མུ་ཏིག་སློགས་སྤེལ་མར་ཡློད་པ། 
འཕྲིན་སྤྲིང་    ཡི་གེ་སློགས་འཕྲིན་གཏང་བའི་བྱ་བྱེད། 
སྤྲིངས།  འཕྲིན་ཡིག་གཏང་བའི་འདས་སྐུལ། 
མུན་སྤྲུལ་     རློངས་པས་བྱས་པའམ་རང་བཟློ་ལྟ་བུ། 
སྤློང་བ་     སྤློང་བ་བསམ་གཏན་པ་ཞེས་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན། 
སྤློངས་སློད་པ།  ཕྱི་རློལ་པའི་ནང་གསེས་སྤློངས་སློད་དཀར་པློའི་མིང་། 
ཚུར་སློན་     བླ་སློགས་ཚུར་བྱློན་པའི་འདས་སྐུལ། 
དཀའ་སད་ ཆོས་ཕློགས་སུ་དཀའ་བ་སད་པའི་བྱ་འདས། ཆོས་ཕྱིར་དཀའ་བ་སད་པ་ལ། །བསློད་ནམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

དགོས། །ཞེསློ།། 
ཆོས་སློད་  ཆོས་སློད་དགེ་བཅུའམ་ཆོས་བཞིན་དུ་སློད་པ། 
སྤློར།  གོ་ས་སློགས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བཅུག་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
སློས་བྲལ་    མཐའ་བཞི་སློས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་ཆོས་ཉིད། 
སྤྲུལ་པ་     ངོ་བློ་གཅིག་ལས་རྣམ་པ་དུ་མར་སྤྲུལ་པའི་སྤྲུལ་པ། 
གཟའ་སྤེན་པ།  རེས་གཟའ་སྤེན་པ། 
གོས་སྤློ་     གོ་ཕན་ཚུན་བརྗེ་བའི་བྱ་བྱེད། 
ཆུར་སྤྱིངས་     ཆུར་བྱིངས་སུ་བཅུག་པའི་འདས་པ། 
ས་ཚིལ་     སྦྲང་རྩིའི་སྙིགས་མ། 
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སྤྱིན།  ཀོ་བ་བཙློས་པའི་སྤྱིན། 
ཁེ་སྤློགས་     ཁེ་སང་བཏློན་པའི་དློན། 
སང་ཀི་     གཅན་གཟན་སང་ཀི། 
ས་སྤྲེའུ།  ས་དཀར་མཇུག་རིང་དང་སྤྲེའུ་དམར་པློ། 
སང་པློའི་     རིག་པ་སང་ཞིང་གྲུང་པློ། 
སྤློབས་པས་     ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤློབས་པ། 
དགེ་མི་སློམས།  དགེ་བ་ལ་ཡིད་མི་ངོམ་པའམ་མི་ཚིམ་པ། 
སྤྱི་བླུགས་     ཆབ་བུམ་རིལ་བ་སྤྱི་བླུགས། 
ཁ་སྤུབ་     སློད་སློགས་ཁ་སྤུབ་པའི་བྱ་བྱེད། 
རྒྱན་གྱིས་སས།  རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པའི་དློན། 
སྤྱི་བློ་    མགོའི་སྤྱི་བློ། 
རྡུལ་སྤྲུགས་     གོས་ཀྱི་རྡུལ་སྤྲུགས་པའི་འདས་སྐུལ། 
རྡུལ་གྱིས་སྤབས།  གོས་ལ་རྡུལ་གྱིས་གོས་པའམ་ཆགས་པ། 
སློད་པ་     ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སློད་པ། 
སྤ་བཀོང་     གཞན་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་བཅུག་པ། 
རི་ཡི་སྤློ།  རིའི་རྩེའམ་རི་རྩེའི་ཐང་། 
མིག་གི་སན་     མིག་ལ་ཞེ་ས་སྦྱར་བ། 
སློགས་སར་བཏགས་པའློ།།       །། 

༤༽ པ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
སག་ལྤགས་     གཞི་སག་དང་འབྲེལ་བའི་པགས་པ། 
ལ་སློགས་ལར་བཏགས་པའློ།།       །། 
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༼ཕ་སྡེ།༽ 

༡༽ ཕ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ཕང་པར་    ལུས་ཀྱི་ཕང་པར། 
ཕུན་ཚློགས་    དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ། 
ཕུན་ཚུགས་ཤིང་།  ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་གཞི་བཙུགས་པའི་རང་བཞིན་དང་སྐུལ་ཚིག། 
ཕྲུག་གུ་དང་    མའི་ཕྲུག་གུ། 
ཕྲད་  ཕན་ཚུན་འཕྲད་པའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
རྡུལ་ཕྲན་  ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ཕྲན། 
ཕྲ།  ཕྲ་སྦློམ། 
བརྒྱ་ཕྲག་    གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་ སློང་ཕྲག་ ཁྲི་ཕྲག་ལྟ་བུ། 
ཕང་ཕྲུལ་  ཐུར་དུ་དཔངས་བ་དང་ཕན་ཚུན་ཕྲུལ་བའི་རྒྱན་ཆ། 
ཕལ་ཕང་ངེ་།  དབྱིབས་ཞློལ་ཞློལ་ཡློད་པ། 
ཕྱུག་པློའི་    ནློར་ལློངས་སློད་སློགས་ཀྱི་ཕྱུག་པློ། 
ཕྱིར་དུ་  འདིའི་དློན་དུ་ཞེས་པའི་དློན། 
ཕློགས་བཅུར་  ཤར་ལ་སློགས་པའི་ཕློགས་བཅུར། 
ཕྱིན།  འགྲོ་ཟིན་པ། 
ཕག་དར་  གད་སྙིགས། 
ཕྱི་སའི་  མི་གཙང་བ། 
ཕྱེ་མ་  ཙནྡན་གྱི་ཕྱེ་མ་སློགས། 
ཕྱེ།  གྲོ་རྩམ་པའི་ཕྱེ། 
ཕྲྭ་མཁན་  ཕྲྭ་གཡང་ལེན་མཁན། 
ཕློངས་པས་  ནློར་མེད་པའི་དབུལ་ཞིང་ཕློངས་པ། 
ཕྱིང་རུལ་  ཕྱིང་པ་རུལ་བའམ་རྙིང་པ། 
ཕར།  ཕྱིང་པ་དང་ལག་པ་སློགས་གནམ་དུ་འཕར་བའི་འདས་པ། 
ཕྱི་བདར་གྱིས་ཕྱིས་ རས་ཀྱིས་ཅོག་ཙེ་སློགས་བྱི་དློར་བྱས་པའི་འདས་པ། 
ཕགས་མས་ཕགས། ཕགས་མས་གད་བདར་རྒྱབ་པའི་འདས་པ། 
ནམ་ཕྱེད་  དུས་ནམ་ཕྱེད་དམ་མཚན་དགུང་། 
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ཕྱེན་གཏློང་  འློག་རླུང་གཏློང་བ། 
ཕྱི་རློ་འཕངས།  རྒྱབ་རློ་འཕངས་པའི་འདས་པ། 
དབང་ཕྱུག་  ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 
དབུགས་ཕྱུང་  སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་སེམས་གསློ་བྱས་པའི་འདས་པ། 
སྒོ་ཕྱེ་ནས།  ཁང་པའི་སྒོ་ཕྱེ་བའི་འདས་པ། 
ཕགས་ལྷྭམ་  རྐང་པར་བཙུགས་པའི་ལྷྭམ། 
ཕྲན་ཚེགས་  འདུལ་བ་གཞི་ཕྲན་ཚེགས། 
ཕྲེང་བ་     གྲངས་ཕྲེང་གི་མིང་། 
ཕྲློགས།  གཞན་གྱི་ནློར་སློགས་འཕྲློག་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
ཕྲ་མེན་     མིའི་གཟུགས་ལ་གཅན་གཟན་གྱི་མགོ་བརྙན་ས་ཚློགས་པའི་མ་མློ་བརྒྱད་ཀྱི་ཕྲ་མེན། 
འཕྲིན་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས། 
ས་ཕློད་ཆེ།  བྱ་བ་རླབས་ཆེ་བ། 
ཕྱུགས་ཀྱི་  མཛློ་ཕྱུགས་སློགས། 
ཕྲུ་མ་  མའི་མངལ་གྱི་བུ་སློད། 
ཕྱེ་མ་ལེབ།  སྲློག་ཆགས་ཕྱེ་མ་ལེབ། ཆ་ག་པ། 
ཕྲུ་བའི་  སློད་རམ་ཆུང་། 
ཕྱིར་ཕྱུང་ ཕྱིར་བཏློན་པའི་འདས་པ། 
ཕག་གིས་ཕློར།  ཕག་གིས་དར་སློགས་གནམ་དུ་འཕར་བའི་སྐུལ་ཚིག། 
སྨིན་ཕྲག་  སྨིན་མའི་སྟེང་། 
ཕག་འཚལ་  ཡུལ་གོང་མ་ལ་གུས་པས་བཏུད་ཅིང་ཕག་འཚལ་བ། 
ཉིན་མཚན་ཕད།  ཉིན་མཚན་བར་མ་ཆད་པ་རྟག་པ་རྒྱུན་དུ། 
ཕྲ་མ་  ཕན་ཚུན་བར་དུ་དབྱེན་བྱེད་པའི་ཕྲ་མ། 
ཕྲག་དློག་  གཞན་གྱི་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་ལ་མི་བཟློད་པའི་ཕྲག་དློག། 
ཕྲག་པ་  ལག་པ་གཡས་གཡློན་གྱི་ཕྲག་པ། 
ཕྲལ། སློ་སློ་ཁ་ཕྲལ་བའི་འདས་པ། 
ཕྱིན་ཆད་  དུས་ཕྱིན་ཆད། 
ཡིད་ཕྱུང་  གཞན་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཡིད་སྐྱོ་བཅུག་པའི་འདས་པ། 
སུན་ཅི་ཕྱིན།  རང་གི་ཚིག་གིས་རང་ལ་སུན་འབྱིན་པ་ལྟ་བུ། 



73 
 

ཕྱི་འབྲང་ ཕྱི་རློལ་པའི་དགེ་བསྙེན་ཞིག་གམ་རྗེས་བསྙེགས་པ། 
ཕྱིར་ཕློགས་  ཕྱིར་ལློག་པའམ་སར་ལྡློག་པ། 
ཕྱིན་ཅི་ལློག།  ལྟ་བ་དང་ལས་འབྲས་སློགས་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་བར་ཕྱིན་ཅི་ལློག་པ། 
མི་ཕམ་  བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་མི་ཕམ་པ། རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་པའི་མཚན། 
ཚིག་ཕྲད་  ཚིག་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཕྲད་ཅིང་མཚམས་སྦྱློར་བའི་རྐྱེན་དུ་གྱུར་བའི་ཚིག། 
རྣམ་དབྱེ་ཕྱེད།  རྣམ་དབྱེ་སློ་སློ་ཁ་ཕྱེ་བའམ་དབྱེ་བའི་བྱེད་པ། 
ཕྲུ་མ་  དམག་སྒར། 
ཕར་གཡེང་  རྣམ་གཡེང་། 
ཕ་རྐྱང་ངོ།།       །། 

༢༽ ཕ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
གཞན་ལ་འཕ་ ཕ་རློལ་པློར་འཕར་ཁ་གཏང་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
འཕས་     འཕར་ཁ་གཏང་བའི་འདས་པ། 
འློད་འཕྲློ་  འློད་རང་བཞིན་གྱིས་འཕྲློ་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
འཕྲློས།  འློད་འཕྲློ་ཟིན་པ། 
འཕྱི་བ་  སྒོམ་ཆེན་འཕྱི་བ་ཞེས་ས་ཁུང་གི་སྲློག་ཆགས་ཤིག། 
འཕྱི་བློ་  སྲློག་ཆགས་རྐང་པ་མེད་པ། 
དུས་འཕྱི་    དུས་རང་བཞིན་གྱིས་འཕྱི་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
འཕྱིས།  དུས་རང་བཞིན་གྱིས་འཕྱིས་ཟིན་པ། 
རྣམ་འཕྲུལ་  སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ལམ་ཆོ་འཕྲུལ། 
སྒྱུ་འཕྲུལ་  རས་སྔགས་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ་འཁོར། 
མདའ་འཕེན་  མདའ་གནམ་དུ་འཕེན་པའི་བྱེད་པ། 
འཕངས།  མདའ་སློགས་འཕེན་པའི་འདས་པ། 
ནམ་འཕང་  ནམ་མཁའི་གནས། 
ཁྲི་འཕང་    ཁྲིའི་ཐློག། 
གོ་འཕང་    གོ་སའི་གནས། 
འཕྲློག།  གཞན་གྱི་ནློར་སློགས་འཕྲློག་པའི་བྱེད་པ། 
མཚློ་འཕྱུར་  མཚློ་གྱེན་དུ་ལུད་པའི་མ་འློངས་དང་ད་ལྟ་བ། 
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དུང་འཕྱུར་    གྲངས་དུང་འཕྱུར་རམ་གྲངས་ཀྱི་གནས་ཤིག། 
ལམ་འཕྱུག་    ལམ་ནློར་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
འཕྱུགས།  ལམ་ནློར་ཟིན་པ། 
སྙིང་འཕློའི་    སྙིང་གཡློ་བ་སྟེ་ཡིད་མི་བདེ་བ། 
འཕློན་མས་    སད་འཚློང་མ། འཇུད་མཐུན་མ། 
ཕྱེ་འཕར་  ཕྱེ་གནམ་དུ་འཕར་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
འཕངས།  རློ་སློགས་འཕངས་ཟིན་པ། 
འཕློངས་ཀྱི་  ལུས་སད་ཀྱི་རྐུབ། 
འཕག་འཕག་  གྱེན་དུ་འཕག་པའི་ཚུལ། 
མགོ་འཐུམ་འཕུར། མགོ་གོས་སློགས་ཀྱིས་འཐུམས་ཏེ་འཕུར་བ། 
འཕློང་གིས་  མདའ་སློགས་ཀྱི་རྩེའམ་རྩལ་འགྲན་པ། 
གཞན་འཕམ་  དགྲ་བློ་ལྟ་བུ་འཕམ་པར་བྱེད་པའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
འཕལ་ཀ་འགྲིག། རི་མློ་དང་ཤིང་སློགས་རང་བཞིན་གྱིས་འགྲིགས་སློང་བ། 
འཕན་ཞིང་     ཡུལ་གཞན་དུ་སང་འཁྱམས་སློང་བའི་དློན། 
འཕློ་ལྡིང་     བྱ་སློགས་གནམ་དུ་འཕློ་ཞིང་ལྡིང་བ། 
དར་འཕར་     དར་ཅོ་འཕར་བའི་བྱེད་པ། 
འཕྲལ།  འཕྲལ་དང་མྱུར་དུ་ཞེས་པའི་དློན། 
འཕྲིན་འཕྲློད་  འཕྲིན་ཡིག་བཏང་བས་ལག་ཏུ་འཕྲློད་པའམ་འབྱློར་བ། 
འཆི་འཕྲས་     འཆི་ཁའི་སྡུག་བསྔལ། 
སེམས་ལ་འཕྲེང་།  ལེགས་ཉེས་ཅི་བྱུང་ཡང་རྟག་ཏུ་ཡིད་ལ་བསམ་པའི་དློན། 
འཕྲལ་བ་     དཔལ་བ། ཐློད་པ། ཀ་ལི། 
སྐྲ་འཕྱིངས་     སྐྲ་འཕྱིངས་པ་ལྟར་གྱོང་པློ་ཡློད་པ། 
ཕགས་དར་འཕག།  ཕགས་མས་གད་སྙིགས་འཕག་པའི་བྱེད་པ། 
འཕང་དང་     ཐུར་དུ་འཕང་བའི་བྱེད་པ། 
འཕྱེ་བ་     འགྲོ་བའི་དློན། 
འས་འཕུལ་ཕའློ།།       །། 
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༼བ་སྡེ།༽ 

༡༽ བ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
བླ་མའི་     མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་བླ་ན་མེད་ཅིང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བུ་གཅིག་པའི་མ་ལྟར་བརྩེ་བའི་བླ་མ། 
བླ་ན་     གོང་ན་ཞེས་པའི་དློན། 
བླ་རེ་     མཆོད་རས་བླ་རེ། 
བྲེས།  བླ་རེ་དཔངས་ཟིན་པ། 
བྱམས་པས་     སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལྡན་འདློད་ཀྱི་བྱམས་པ། 
བྱད་     མཐུ་དང་བྱད་ཁ། 
བྱུར་     སྡུག་བསྔལ། 
བྱབས་པས་     ལག་པ་དང་ར་བྱའི་མདློངས་སློགས་ཀྱིས་བྱབས་པའི་འདས་པ། 
བྱེར།  བྲློས་སློང་བ། 
བྲེ་ཡི་     འབྲུ་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་བྲེ། 
བྱེ་མས་     ས་རློའི་བྱེ་མ། 
བྲབས་པས་     ཡུངས་ཐུན་སློགས་ཀྱིས་བྲབས་པའི་འདས་པ། 
བྱང་།  སྡིག་སྒྲིབ་རང་རང་བཞིན་གྱིས་བྱང་ཟིན་པ། 
བྲན་གཡློག་ གཡློག་པློ། 
བྱེས་བྱློན་  ཡུལ་གཞན་དུ་བྱློན་ཟིན་པ། 
བྱུག་པ་     བྱུག་པ་སྣུམ་སློགས་ཀྱི་མིང་། 
བྱིན།  གཞན་ལ་ཟས་སློགས་བྱིན་པ། 
བྱིས་པས་  རྒན་གཞློན་མཁས་བླུན་སློ་འཕགས་ཀྱིས་ཟླས་དབྱེ་བའི་བྱིས་པ། 
བྱ་རའི་     མལ་ཚེ་ལྟ་རྟློག། 
བྱ་བ་     ལས་ཀྱི་བྱ་བ། 
བྱློས།  བྱ་བ་བྱེད་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
བྲམ་ཟེ་     གཙང་སྦྲ་ལ་གནས་པའི་བྲམ་ཟེ། 
བྲག་རིའི་     ས་རློ་མང་པློ་བརྩེགས་པའི་བྲག་རི། 
བྱང་དུ་བྱློལ།  ཕློགས་བྱང་དུ་བཟུར་བའི་དློན། 
བྱ་བྱིའུ་     གནམ་ལ་འཕུར་བའི་བྱ་དང་ས་ལ་འཛུལ་བའི་བྱིའུ། 



76 
 

བྱི་བ་     ལློ་འཁོར་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ནང་གསེས་ལློ་བྱི་བ། 
བྱི་ལའི་     བྱི་བའི་དགྲ་ཞི་མི། 
བྱད།  གདློང་གི་མིང་། 
བྱློལ་སློང་     དུད་འགྲོ་དང་ཐློགས་མེད་དུ་འགྲོ་བ། 
བྲང་འགྲོའི་     བྲང་གིས་འགྲོ་བའི་སྦྲུལ། 
བྲང་བྱིལ་བྱིལ།  བྲང་ཤ་ཉམས་རྒྱས་པ་དང་མགོའི་སྟེང་དུ་སྐྲ་མེད་པ་ལའང་གོ། 
བླ་གབ་     སྟེང་གཡློགས་སམ་ཐློག་གཡློགས། 
བླ་གོས་     བླ་གོས་ཐང་གོས་སམ་སྦྱར་གསུམ་ལས་བླ་གོས། 
བླུས་ཀྱང་     རིན་གྱིས་བླུས་པའམ་ཉོས་པའི་འདས་པ། 
བླ།  རུང་བ་དང་ཆོག་པའི་དློན། 
བླུན་པློ་    ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པའི་བླུན་པློ། 
འདམ་བྱིང་     འཁོར་བའི་འདམ་དུ་ནུབ་པ་འམ་ཚུད་སློང་བ་ལྟ་བུ། 
བླློ་བླློང་བླློང་།  བླློ་འཚབ་འཚབ་མྱུར་མྱུར་བྱེད་པ། 
བླློ་ནད་     གཞན་ལ་འགོ་བའི་ནད། 
ཐབས་བྲལ་     བྱ་བ་ཐབས་དང་བྲལ་བ། 
བྲློ་བློར་     མནའ་བཀལ་བ། 
བྲློས།  ཡུལ་གཞན་དུ་བྲློས་སློང་བ། 
བྱན་མློའི་     གཡློག་མློ། 
བྱི་བློར་     གཞན་གྱི་ཆུང་མ་ལློག་པར་གཡེམ་པ་དང་བང་རིམ་མེད་པ། 
རང་བྱན་ཚུད།  རང་དབང་དུ་ཚུད་པ། 
བྱག་མཁན་    མདའ་བཟློ་མཁན། 
བྲློ་གར་     རྐང་པའི་བྲློ་དང་ལག་པའི་གར། 
བྱེ་བས་     གྲངས་བྱེ་བ། 
བྲེལ།  རྣམ་གཡེང་འདུ་འཛིའི་བྲེལ་བ། 
སློས་བླད་     སློ་ཡིས་རྨུར་བ། 
ཆུ་བླུད་     ཆུ་བླུགས་པའམ་སྟེར་བའི་འདས་པ། 
ཟས་བྲིམས་     ཟས་དྲངས་པའམ་སྟེར་བ། 
བྲློད།  ཡིད་དགའ་ཞིང་སློ་བ། 
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བྱ་ནའི་     ལྕུག་རུམ་གྱི་ཚློད་མ། 
ཡློ་བྱད་     སད་དངོས་སམ་འཚློ་བའི་ཡློ་བྱད། 
བྱུར་བུར་བླུགས།  ལྟེམ་ལྟེམ་བླུགས་པའི་འདས་པ། 
ད་བྱིད་     སན་གངས་སྦལ། སྐྱིན་གོར། 
རློ་བྲློ་     རློ་ཞིམ་པློ། 
བྲ་བའི་བྲུན།  སྲློག་ཆགས་བྲ་བ་དང་དེའི་བྲུན། 
དློང་བྲུབས་     ས་སློགས་དློང་བརྐོ་བ་དང་མི་ཐར་བར་བྱེད་པའི་དློན། 
ཆུ་བྲུག་     ཆུ་ཡར་འཕེལ་བ། 
བྲུ་བ་ཚ།  ལྟློ་བ་ལྟློགས་པའམ་བཀྲེས་པ། 
གོས་བྱེད་     གོས་བཟློ་མཁན། 
བཙློ་བླག་     ཚློས་རྒྱབ་མཁན། 
གོས་ཀྱིས་བྱིབས།  གོས་ལུས་ལ་གཡློགས་པའི་འདས་སྐུལ། 
བླ་ཚེ་     གཤིན་པློའི་བླ་དང་གསློན་པློའི་ཚེ། 
བྱང་བུར་     གཤིན་པློའི་མཚན་བྱང་། 
བ་བླ་བྱུགས།  ཚློན་བ་ལ་བྱུགས་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
ཁས་བླངས་     ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་བའི་འདས་པ། 
བླ་ཐབས་     གློ་བུར་བདེ་བླག བརྟད་པ། བཙན་ཐབས། 
ས་བླས་ཁྱེར།  ས་སྟེང་གི་ལྷས་ཁྱེར་ཟིན་པ། 
བླློ་བྲིད་     བླློ་བསླུ་བའམ་མགོ་བསྐོར་བ། 
བླ་དྭགས་     མིང་གི་བླ་དྭགས་སམ་མིང་ཐློགས་པ། 
ཡི་གེར་བྲིས།  ཡི་གེར་བཀོད་པའི་འདས་པ། 
སྤུ་བྱི་     དུད་འགྲོ་སློགས་སྤུ་རང་བཞིན་གྱིས་ཟད་སློང་བ། 
ཆ་བྱད་     ལུང་པ་སློ་སློའི་ཆ་ལུགས། 
གཟི་བྱིན་བྲི།  སྐུའི་གཟི་བྱིན་རང་བཞིན་གྱིས་མར་ཉམས་པ། 
བྱི་བཞིན་བྲ་ཉེར་    རྒྱུ་སྐར་གྱི་བྱེ་བྲག། 
བྲ་ཕྱེ་     འབྲུ་བྲ་བའི་ཕྱེ། 
བྱློ།  ཆང་སློགས་སློད་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བྱློ་བ། 
བྱུག་རིས་     ཚློན་གྱི་བྱུག་རིས། ཚློན་ལ་བྱུག་རིས་མེད་པ་ཁ་བ་བབ་པ་འདྲ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་འློ།།      
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བྱ་བའི་     ལས་ཀྱི་བྱ་བ། 
བྱེ་བྲག་ལ།  སྤྱིར་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར། 
རྒྱལ་བླློན་     རྒྱལ་པློ་དང་བླློན་པློ། 
བླློ་མིག་     ཆོས་ཀྱིས་རང་བཞིན་ཤེས་པའམ་མཁྱེན་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག། 
བདེ་བླག་བྱེད།  དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་བྱེད་ཅེས་པའི་དློན། 
བླང་དློར་     དགེ་བ་ཚུར་བླང་བའམ་སྡིག་པ་ཕར་དློར་བ། 
བླློན་འདེབས་     ཟུར་ནས་གྲོས་འདེབས་པའམ་སློན་པ། 
བླ་བློ་ལ།  གཏམ་བཤད་པ། 
རབ་བྱུང་     ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ། 
སྐྲ་བྲེགས་     མགོའི་སྐྲ་དང་ཁའི་སྤུ་སློགས་བྲེགས་པའི་འདས་སྐུལ། 
རྣ་བ་བླགས།  རྣ་བ་གཏད་དེ་ཉན་ཞེས་པའི་དློན། 
ལྟློ་གོས་བྲང་བྲེང་ ཟས་གོས་སློགས་ཉུང་ཉུང་ངམ་དངོས་པློ་ངན་ངོན་ཙམ། 
བྱ་གར་བྱིན།  དཔློན་པློ་སློགས་ཀྱིས་གསློལ་རས་གནང་བའམ་སྟེར་བ། 
སན་བླ་     སངས་རྒྱས་སན་བླ། 
བྱང་ཆུབ་     འཐློབ་བྱ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང། 
བླ་ན་མེད།  གོང་ན་མེད་ཅེས་པའི་དློན། 
བྱིན་རླབས་     ལྷ་དང་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས། 
བྱུ་རུ་     སྐེའི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པའི་རིན་ཆེན་བྱུ་རུ། 
བ་རྐྱང་ངོ་།།       །། 

༢༽ བ་དས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
དབྱེན་དང་     ཕན་ཚུན་དབྱེན་བྱེད་པའི་ཕྲ་མ། 
དབྱེ་བྲལ་     སང་སློང་གཉིས་སུ་མེད་པའམ་དབྱེ་བ་མེད་པ། 
ཆོས་དབྱིངས་  ཆོས་ཅན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་ཡུལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། 
དབྱིབས།  དབྱིབས་ཟླ་གམ་ཟླུམ་བུ་སློགས། 
དབྱེར་མེད་  སང་སློང་དབྱེར་མེད་དམ་བདེན་གཉིས་གཉིས་སུ་མེད་པ། 
དབུ་མ་    མཐའ་བཞི་སློས་པ་དང་བྲལ་བའི་དབུ་མ། 
དབུང་དང་དབུས།  དཀྱིལ་ལམ་དབུས། 
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དབྱུ་གུ་  སྐར་མ་དབྱུ་གུ་དང་ཆུ་ཚློད་ཀྱི་མིང་། 
དབྱིག་པ་དབྱུག་པ་  གཉིས་ཀ་བེར་ཀའི་མིང་། 
དབྱུགས།  བེར་ཀས་བརྡུང་བའི་བྱེད་པ། 
རྫིང་དབློལ་     ཆུའི་རྫིང་རྟློལ་བའི་བྱ་བ། 
ཆུ་དབློ་     ཆུ་ཕྱིར་བློར་བའི་བྱ་བ། 
སྐར་མ་དབློ།  རྒྱུ་སྐར་གྱི་མིང་། 
ཕྱིར་དབྱུང་     ཕྱིར་བཏློན་གཏང་བའི་བྱ་བ། 
སུན་དབུང་     གཞན་ལ་སུན་འབྱིན་པའི་བྱ་བ། 
མཚློན་གྱིས་དབུག། མཚློན་གྱིས་ཕུག་པའི་བྱ་བ། 
དབུལ་པློས་     ནློར་མེད་པའི་སང་པློ། 
དབུགས་དབྱུང་     སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་སེམས་གསློ་བའི་བྱ་བ། 
ནློར་མི་དབྲློག།  གཞན་གྱི་ནློར་རས་མི་འཕྲློག་པའི་བྱ་བ། 
ཚློན་དབྱི་     ཚློན་བྱུག་པའི་བྱ་བ། 
དབྱིག་མློར་     ཚློན་བྱུག་པའི་གཞི། 
དབྱིག་དབྱིག་    ཚློན་དབུར་བའི་ཚུལ། 
དབུར།  ཤློག་བུ་ལ་དུང་དབུར་བ་ལྟ་བུ། 
དབློན་པློས་     སྐུ་མཆེད་ཀྱི་ཞེ་ས། 
དབྱངས་དབུལ་     དབྱངས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་པའི་བྱ་བ། 
ས་མི་དབབ།  གཞན་ལ་སྐྱོན་གྱི་སྒོ་ནས་ས་མི་ཕབ་པའི་བྱ་བ། 
དབྱིག་གཉེན་    རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔློན་དབྱིག་གཉེན། 
དབུ་ལ་     མགོ་ལ་ཞེ་ས་སྦྱར་བ། 
གདུགས་ཀྱང་དབུབ། དབུ་ལ་གདུགས་སྤུབས་པའི་བྱ་བ། 
དབང་བསྐུར་     བླ་མས་སློབ་མར་དབང་བསྐུར་བའི་བྱ་འདས། 
བྱིན་དབབ་     མཆོད་རས་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བྱིན་ཕབ་པའམ་བསྟིམ་པའི་བྱ་བ། 
གཏན་ལ་དབབ།  གོ་དཀའ་བའི་གནད་གཏན་ལ་དབབ་པའི་བྱ་བ། 
ལུང་དབློག་     ལུང་གནང་བའི་བྱ་བ། 
ནློར་དབློག་   ་  ཁུར་དང་ནློར་རས་སློགས་ལེན་རྒྱུ་ཡློད་པ། 
དབེན་སར་     གནས་དབེན་པའི་ས། 
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དབྲལ།  སློ་སློར་ཕྲལ་བའི་བྱ་བ། 
དབང་ཕྱུག་     ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 
དབང་ལྡན་     བྱང་ཤར་དབང་ལྡན་ནམ་དབང་ཅན། 
དབང་ཐང་     ཁ་རྗེ་དབང་ཐང་། 
དབྱར།  དབྱར་དུས་ཆུའི་གཞུང་རྒྱས་པའི་དུས་ཞེས་ཟླ་བ་བཞི་པ་ལྔ་པ་དྲུག་པ་གསུམ་ལ་གོ། 
དབང་པློ་     ལྷ་དང་མིའི་དབང་པློ། 
དབྱིག་མང་     རིན་པློ་ཆེ་ས་ཁག་མང་བ། 
དབྲལ་དབྱེ་ཆེ།  དཔལ་བ་རྒྱ་ཆེ་བ། 
དབའ་རླབས་     ཆུའི་རྦ་རླབས། 
དབུ་བ་     ཆུའི་རྦུ་བ། 
སྐྱོན་གྱིས་དབགས། སྐྱོན་གྱིས་སྦག་པའམ་གོས་པ་བསྲེས་པ། 
དབྲེ་བཙློག་     མི་གཙང་བ་བཙློག་པ། 
ཁ་དབྲི་     ཁ་འཕྲི་བའི་བྱ་བ། 
ཞེ་སའི་དབའ།  གུས་པའི་དློན་ཅན་གྱིས་ལགས་སློ་ཞེས་པའི་དློན། 
དབལ་ནི་ཤ་ཉམས་རྩེ་དྲློད་ཏློག། རིམ་བཞིན་ཤ་ཉམས་རྒྱས་པ། ཕུར་བུའི་རྩེ། མེའི་དྲློད། རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཏློག་སློགས་ལ་འཇུག། 
ཞ་ཉེའི་དབྱར་འདབ་ རྒྱུ་ཞ་ཉེ་ལས་གྲུབ་པའི་དགེ་སློང་མའི་ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་སྟེགས་བུ། 
དས་འཕུལ་བའློ།།  །། 

༣༽ བ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
རབ་འབྱམས་     ཚད་ལས་འདས་པའམ་གྲངས་ལས་འདས་པ། 
འབྱམས་ཀླས་  མཐའ་ཡས་པའམ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དློན། 
འབྱུང་བཞི་     ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞི། 
འབྲུག།  གནམ་དུ་ལྡིར་བའི་འབྲུག། 
འབྲལ་མེད་དང་  འདུ་འབྲལ་མེད་པ། 
འབྲེལ་     རྒྱུ་འབྲས་ལྟ་བུ་ཕན་ཚུན་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བ། 
འབྲས་བུ་     རྒྱུ་ཡིས་སྐྱེས་པའི་འབྲས་བུ། 
འབྲུ།  ནས་གྲོ་སློགས་ཀྱི་འབྲུ། 
འབྲིང་པློ་     རབ་འབྲིང་མཐའ་གསུམ་གྱི་འབྲིང་། 
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འདམ་འབྱིང་  འདམ་ནང་དུ་རང་བཞིན་གྱིས་འབྱིང་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
འབྲུམ་ནད་  འབྲུམ་བུ་དཀར་ནག་གི་ནད། 
འབྱང་།  འབྲུམ་ནད་ལས་ཐར་བ་དང་སྡིག་སྒྲིབ་སློགས་རང་བཞིན་གྱིས་འབྱང་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
འབྲློག་གིས་  ས་སློང་རི་སློང་ལ་གནས་པའི་འབྲློག་པློ། 
འབྲི་     མཛློ་དང་འབྲི་མློ། 
འབྲློང་     རི་དྭགས་འབྲློང་གཡག 
རུས་ཀྱི་འབྲློམ།  རུས་ཀྱི་བྱེ་བྲག། 
འབྱུང་འགྱུར་     མ་འློངས་པ་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ། 
ཚེ་འབྱིད་     ཕྱིད་པ་འཚློ་བ་ཚེ་མགོ་ཐློན་པའམ་སྐྱེལ་བ། 
འདྲེད་པའི་འབྱིད། དངོས་པློ་ལག་པ་ནས་འདྲེད་ཅིང་འབྱིད་སློང་བ། 
སྐྲ་འབལ་     མ་ངན་གྱིས་སྐྲ་ཟིང་བ། 
འབེལ་གཏམ་  ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་བ་ཡང་དག་པ་ཆོས་ཀྱི་མཆིད། 
སྒོ་འབྱེ་     ཁང་པའི་སྒོ་སློགས་རང་བཞིན་གྱིས་ཕྱེ་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
འབྱེད།  སྒོ་ཕྱེ་བའི་བྱེད་པ། 
འབྲས་ཆེན་     བཙློས་པའི་འབྲས། 
ལྕེས་འབྱློག་    ཕློར་པ་སློགས་ལྕེས་བལྡགས་པ། 
ཆང་འབྱློ་  ཆང་སློད་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་འབྱློ་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
འབྱངས།  སྡིག་སྒྲིབ་རང་བཞིན་གྱིས་འབྱང་བ་དང་སློད་སློགས་ཆུས་བཤལ་བའི་འདས་པ། 
འབྲློམ་སློན་     འབྲློམ་སློན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཞེས་རུས་ཀྱི་མིང་། 
འབྱློན་དུས་     བླ་མ་སློགས་བྱློན་པའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
འབྲློས་ཤིང་ ཉེས་ཅན་བཙློན་ལས་འབྲློས་པའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
འབྲང་།  རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
འབྲུབ་ཁུང་  ལིངྒ་བཅུག་པའི་སློད། 
ཁ་འབྱེད་  ཁ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་བའི་བྱེད་པ། 
འབྱློལ་ཞིང་     གཞན་དུ་བཟུར་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
འབྱེར།  བྲློས་སློང་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
མཚང་འབྲུའི་     སྐྱོན་མཚང་ནས་འབྲུ་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
ཚིག་འབྱིན་  ཚིག་སྨྲ་བའི་བྱེད་པ། 
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ཚློན་འབྱུག་  ཚློན་བྱུག་པའི་བྱེད་པ། 
འབྱློངས།  སྡིག་པ་སློགས་འབྱང་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
ཁ་འབྲི་  སློད་སློགས་ཁ་བྲི་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
ཆུ་འབྲུབ་     ཆུ་འཕེལ་བའམ་རྒྱས་པ། 
སྦྱར་བའི་འབྱར། ཤིང་སློགས་སྤྱིན་གྱིས་སྦྱར་བས་རང་བཞིན་གྱིས་འབྱར་སློང་བ། 
འབྱུང་པློའི་     གནློད་བྱེད་འབྱུང་པློའམ་འདྲེ་གདློན་འབྱུང་པློ། 
འབྱློར་པ་     དཔལ་དང་འབྱློར་པ་། 
འས་འཕུལ་བའློ་།།  །། 

༤༽ བ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ཁྱི་རྦད་     ཁྱི་མངགས་པའམ་བཏང་བ། 
རྦབ་སྒྲིལ་     རློ་སློགས་ཐུར་དུ་བསྒྲིལ་གཏང་བའི་བྱེད་སྐུལ། 
ཁ་རྦེད་ཆེ།  སྐད་ཆ་བཤད་བདེ་བ། 
ནད་ཀྱི་སྐྱ་རྦབ་     ནད་བད་ཀན་སྐྱ་རྦབ། 
སྐྲ་རྦད་རྦློད།  སྐྲ་ཕྱིང་པ་ལྟར་གྱོང་པློ་ཡློད་པ། 
རྦློད་མ་སྐྱེལ་     ཁྲལ་བཀལ་བ་དང་མཐུ་དང་བྱད་ཁ་བཏང་བ། 
སློགས་རར་བཏགས་བའློ།། །། 

༥༽ བ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྦུ་བ་     ཆུའི་ལྦུ་བ། 
ལྦ་བ་     མགྲིན་པའི་ལྦ་བ། 
སློགས་ལར་བཏགས་བའློ།། །།  

༦༽ བ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ནློར་སྦྱིན་གནློད་སྦྱིན་ ནློར་རས་གཞན་ལ་སྦྱིན་པ་དང་གནློད་སྦྱིན་ཛམ་ལྷ། 
སྦྱིན་བདག་  འཚློ་བ་སྦྱར་བའི་ཡློན་བདག། 
སྦྲློན།  གྲོགས་སམ་ར་མདའ་འབློད་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
སྦུན་པ་     འབྲས་སློགས་ཀྱི་ཤུན་ལྤགས། 
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སྦངས་དང་     རྟ་དང་གླང་ཆེན་སློགས་ཀྱི་སྦངས། 
སྦང་མས་     ཆང་གི་སྦང་མའམ་གླུམ་གྱི་བཅུད་ཕྱུང་བའི་སྙིགས་མ། 
སྦངས།  ཀོ་བ་སློགས་ཆུར་སྦངས་བའི་སྐུལ་ཚིག། 
སྦུག་ཏུ་     ཁང་པ་སློགས་ཀྱི་སྦུག་གམ་ཕུག་ནང་མ། 
ནློར་སྦ་     ནློར་སྦ་བའི་བྱ་བ། 
སྦས་     ནློར་སྦ་བའི་འདས་པ། 
སྦློས་     ནློར་སྦ་བའི་སྐུལ་ཚིག། 
སྦེད།  ནློར་སྦ་བའི་བྱེད་པ། 
ཉིས་སྦྲག་     ཁུར་ཉིས་སྦྲག་གསུམ་སྦྲག་སློགས། 
སྦྲ་འབུབས་     འབྲློག་པའི་སྦྲ་ཕུབ་པའི་བྱེད་པ། 
སྦྲེལ་ནས་     རློས་གླང་གཉིས་མགོ་གཅིག་ཏུ་སྦྲེལ་བ་ལྟ་བུ། 
སྦྱར།  ཤིང་སློགས་སྤྱིན་གྱིས་སྦྱར་བའི་བྱ་འདས། 
སྦྲེས་ནས་    གྲང་བའམ་འཁྱགས་པ། 
སྦུར་མར་     ཤིང་དང་རྩྭ་སློགས་ཀྱི་ཉལ་ཉིལ། 
མེ་སྦར་     མེ་སྤར་བའི་བྱ་བྱེད། 
སྦློར།  མེ་སྤར་བའི་འདས་སྐུལ། 
ཆུས་སྦྲུས་     ཆུས་བཀྲུ་པའི་འདས་པ། 
ཟས་སྦྲུས་     ཟན་སློགས་ལག་པས་བརྫི་བའི་འདས་པ། 
ཕློགས་གཅིག་སྦློམས། ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསློམ་པའི་འདས་པ། 
སྦྲུམ་མ་  བུད་མེད་མངལ་ལྡན་མའམ་མངལ་དུ་ཕྲུག་གུ་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡློད་པ། 
ལྟློ་སྦློས་     ལྟློ་བ་སྐྲང་བའམ་སྦློས་པ། 
སྲློག་ཆགས་སྦྲེ།  སྲློག་ཆགས་སྤུ་བཀྲག་ལེགས་པ་ཞིག། 
ཕག་སྦལ་     བཙློན་ཁང་ངམ་བཙློན་དློང་། 
གྲོག་སྦུར་     མིག་མེད་པའི་སྲློག་ཆགས་གྲོག་མ། 
སྦལ་པ་     ལྕེ་མེད་པའི་སྲློག་ཆགས་སྦལ་པ། 
སྦྲུལ།  རྣ་བ་མེད་པའི་སྲློག་ཆགས་སྦྲུལ། 
གྲོགས་སྦྲན་     གྲོགས་སམ་ར་མདའ་འབློད་པའི་བྱ་འདས། 
སྦུངས་སྐྱེད་     རྒྱུའི་སྦུངས་ཡར་བསྐྱེད་བཅུག་པ། 
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སྦུད་པའི་     མེ་འབུད་བྱེད་ཀྱི་སྦུད་པ། 
སྦུབས།  རློལ་མློ་དང་ཤིང་སློགས་ཀྱི་སྦུབས། 
སྦྱིག་མློར་     འཛིང་མཁན་དང་ཆགས་ཡུལ་བུད་མེད་གོས་མེད་པའི་གཅེར་བུ། 
སྦྱིག་ཅིང་     ཆགས་པ་དང་འཛིངས་པ། 
སྦེ་ག་སྦྱློར།   མཉམ་དུ་འཁྱུད་པ་དང་ཤེད་བསྡུར་བ་ལའང་གོ། 
སྦྱག་ཚེ་     ཤ་སྐམ་པའམ་རིད་པ། 
ལུས་སྦྲིད་     ལུས་རང་བཞིན་གྱིས་འཁུམས་སློང་བ། 
སྦ་འཁར་     སྦ་དབྱུག་གམ་སྦ་ལྕག། 
སྦློམ།  ཕྲ་མིན་རགས་པ་སྦློམ་པ། 
ཤ་སྦྲང་     ཤ་ཟ་བའི་སྦྲང་མ། 
སྦྲང་མ་  མེ་ཏློག་གི་བཅུད་ལེན་པའི་སྦྲང་མ། 
སྦྲང་དང་     སྦྲང་རྩི། 
སྦྲགས།  མཉམ་དུ་སྦྲགས་པའི་འདས་པ། 
སྦེད་བྱེད་     རློའི་མིང་། 
གསེར་སྦྲམ་     གསེར་གྱི་རྒྱུ། 
ས་ལེ་སྦྲམ།  གསེར་སྤུས་དག་པ། 
སྦྱློར་བ་     སྔོན་འགྲོ། 
སྦྱང་བྱ་    ལས་དང་ཉོན་མློངས་པ་ལྟ་པུ། 
སྦྱློང་བྱེད་     གཉེན་པློ་དགེ་བ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུ། 
སྦྱངས།  སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱང་པའི་འདས་པ། 
དགེ་སྦྱློང་     དགེ་སློང་གི་མཚན། 
གསློ་སྦྱློང་     འདུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཉམས་པ་གསློ་ཞིང་ཉེས་ལྟུང་གི་དྲི་མ་སྦྱློང་བའི་ཆོ་ག། 
གཙང་སྦྲ་     གཙང་ཞིང་དག་པ། 
སྦྱློར།  ཡབ་ཡུམ་སྦྱློར་བ་ཟས་མཉམ་དུ་སྦྱློར་བ་ལས་ཀ་ལ་སྦྱློར་བ་སློགས། 
འདློམས་ཀྱི་སྦ་བ་    གསང་བའི་འབྲས་བུ། 
སར་བཏགས་བའློ།།  །། 
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༼མ་སྡེ།༽ 

༡༽ མ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
རློ་མགས་     རློ་རུལ་བའི་འདམ། 
མག་མློག་     ཁམས་རྙོག་པ་དང་མི་གཙང་བའི་ལྗན་ལྗིན། 
ནགས་མྱུལ་     ནགས་ཚལ་ནང་དུ་འཚློལ་བ། 
མྱུར།  འཕྲལ་དང་མྱུར་དུ། 
ཉམས་མློང་     སེམསཀྱི་ཉམས་མློང་། 
མྱུ་གུའི་     ཚལ་གྱི་མྱུ་གུ། 
རློ་མང་     ཟས་ཀྱི་རློ་མང་བའི་བྱ་བ། 
མློས།  ཆང་གིས་ར་གཟིར་བའམ་མློས་པ་ལྟ་བུ། 
མང་འདས་     སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བའི་འདས་པ། 
མང་མང་     ཟས་ལ་ཆགས་ཏེ་ཁ་མང་མང་བྱེདཔ། 
མྱུག་མྱུག་དང་།  ཁ་མྱུག་མྱུག་བྱས་ཏེ་ཟས་འཚློལ་བ་ལྟ་བུ། 
མ་ངན་     སེམས་ཀྱི་མ་ངན། 
མ་ངམ་     ཆུ་མེད་པའི་ཐང་། 
སློགས་མ་རྐྱང་ངོ་།།  །། 

༢༽ མ་དས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
དམག་གི་     མི་མང་པློ་ཚློགས་པའི་དམག། 
ཉེས་དམིགས་     དམག་གི་ཉེས་འབྲས་སམ་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ། 
དམངས་རིགས་ རིགས་བཞིའི་ནང་ནས་སློ་ནམ་གྱི་ལས་བྱེད་མཁན། 
དམན།  རིགས་མཐློ་བ་མིན་པ་དམའ་བ། 
དམེ་པློ་     རིགས་གཅིག་པ་གསློད་མཁན། 
དམུས་ལློང་     མའི་མངལ་ནས་མིག་མེད་པ། 
དམིགས་བུ་མེད།  ལློང་བ་འཁྲིད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་མེད་པ། 
དམུ་རྒོད་     རྟ་སློགས་གང་གིས་ཀྱང་འདུལ་མི་ཐུབ་པའི་སློད་པ་གྱོང་པློ། 
དམུ་ཆུ་     པགས་པའི་བར་དུ་ཆུ་སེར་རྒྱུ་ཞིང་སྐྲང་བའི་ནད། 
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འདྲེ་སྲིན་དམུ།  གདློན་གྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག། 
བླློ་དམུན་     བླློ་རློངས་པ། 
དམུས་བྱུང་     ཡིད་བསུན་པའམ་ཡིད་རེ་བ་ཆད་པ། 
བུ་གའི་མིག།  ཁང་པའི་སྐར་ཁུང་། 
གཙང་དམེ་     གཙང་བཙློག། 
འཛུམ་དམུལ་     ངོ་འཛུམ་དཀར་བ། 
དམིགས་པ་གཏློད། དམིགས་པ་ལྷ་ལྟ་བུར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏློད་པའི་བྱེད་པ། 
ལག་དམར་     བཤན་པ། 
ཁ་དམར་     རྩིས་ཀྱི་འབྲས་བུ། 
ཁ་དློག་དམར།  མཚལ་གྱི་མདློག་ལྟར་དམར་བ། 
ཉམས་དམས་     མར་ཉམས་པའམ་དམས་པ། 
དམློད་བཙུགས་     དམློད་པ་འདློར་བ། 
དམློད་པ་འདློར། དམློད་པ་བཙུགས་པའམ་སློན་ལམ་ངན་པ་བཏབ་པ། 
དམལ་བ་     ཚ་གྲང་གི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་བའི་དམལ་བ། 
གནས་དམའ་     སློད་སའི་གནས་དམའ་བ། 
དམིགས་བསལ་དང་། དམིགས་པས་ལློགས་སུ་བཀར་ཏེ་བསལ་བ། 
མྱུག་མྱུག་དམྱུགས་  ནང་དུ་བཙུགས་པའི་ཚུལ། 
སློགས་འདས་འཕུལ་མའློ།།  །། 

༣༽ མ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
རད་བྱུང་     ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ། 
རྨུགས་འཛིན་     ཁྲོ་བློ་རྨུགས་འཛིན་ཞེས་གནློད་སྦྱིན་ཛམ་ལྷའི་མཚན། 
རྨི་ལམ་རྨིས།  ཉལ་བའི་རྨི་ལམ་རྨིས་ཟིན་པ། 
རང་ནས་     རྩིགས་པ་སློགས་རྩ་བ་ནས་ཞེས་པའི་དློན། 
རློ་རློས་     ཞིང་རློ་བའི་བྱ་བྱེད་འདས་སྐུལ། 
རློན་དློར་     རློས་གླང་གཉིས་ཀྱི་ཆ་ལ་གོ། 
རློངས།  མགོ་རློངས་པའམ་བླློ་རློངས་པ། 
རྨུགས་     སེམས་ནང་དུ་བྱིང་བའམ་ཡིད་རྨུགས་པ། 
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ཁྱིས་རྨུར་     ཁྱིས་རུས་པ་སློགས་རྨུར་བ། 
རྨུགས་པའི་ར།  ཁྱིས་རྨུགས་པའམ་སློ་རྒྱབ་པའི་ར། 
རྨེན་པ་     རའི་ཤུལ། 
རྟ་རྨིག་     རྟ་སློགས་ཀྱི་རྐང་ལག་གི་རྨིག་པ། 
སྒ་ཡི་རྨེད།  སྒ་སྲབ་ཀྱི་རྨེད། 
རློངས་བུ་     བླུན་པློ། 
རྨེག་མེད་     རྩ་གཏན་ནས་མེད་པ། 
བསུན་པའི་རྨུས།  ཡིད་བསུན་པ། 
སེར་རྨེ་     སེར་ས་ཅན། འཇུངས་པ། 
བསྲིས་རྨེ་     འཕྲི་བའི་དློན། 
ངོ་མཚར་རད།  ཡ་མཚན་ཆེ་བ། 
རློ་མློ་     ཕའི་མ་དང་མའི་མ་ལ་གོ། 
བལ་རྨེལ་     བལ་ལག་པས་རྨེལ་ཏེ་བཏང་བ། 
དྲིས་པའི་རྨེད།  གཞན་ལ་གཏམ་དྲིས་པ། 
ར་བྱ་     བྱ་ར་བྱ། 
ཁམས་རྨྱ་     ཁམས་མློག་པ། 
བྱ་རྨྱང་བྱེད།  རྐང་ལག་རྐྱོང་རེ་བྱེད་པ། 
རློག་དང་     མཚློན་སྐྱོབ་བྱེད་ཀྱི་ལྕགས་རློག། 
དབུ་རློག་     རློག་ལ་ཞེ་ས་སྦྱར་བ། 
རར་བཏགས་མའློ།།  །། 

༤༽ མ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
སན་དང་     ནད་ཀྱི་གཉེན་པློར་གྱུར་བའི་བདུད་རྩི་སན། 
སན་པའི་    འཚློ་བྱེད་སན་པའམ་གསློ་དཔད། 
གཏམ་སྨྲ་     གཏམ་བརྗོད་པའི་བྱ་བྱེད། 
སྨྲློས།  གཏམ་བཤད་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
སྨིག་རྒྱུ་     དཔྱིད་ཀའི་དུས་སུ་ཐང་ལ་ཆུ་ལྟར་མཐློང་བའི་སྨིག་རྒྱུ། 
སག་རུམ་     མུན་པ་ཐུག་པློ། 
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ཟློང་མིན་སར།  ཟློང་མ་ཡིན་པའི་གསེར་དངུལ་ཁ་རྐྱང་། 
སན་ལྗོངས་     སན་སྐྱེས་པའི་ཡུལ་ལམ་ས་ཆ། 
སུག་སྨེལ་     སྔོ་སན་བཟང་དྲུག་གི་བྱེ་བྲག་ཅིག། 
སྨྱག་བཤད་དང་།  ཤིང་གི་བྱེ་བྲག་ཅིག། 
སྨྱུག་མ་སྨྱི་གུ་སྨྱིག་མ་ གསུམ་ག་སྨྱུག་མའི་མིང་། 
སྨིན།  འབྲས་བུ་སྨིན་པའམ་ཚློས་པ། 
ཚེ་སད་     ཚེ་སློད་སད། 
ས་ཕབ་     གཞན་ལ་ས་དབབ་པའི་འདས་པ། 
སད་རས་སློད།  བསློད་པ་མ་ཡིན་པའི་སྐྱོན་གྱི་སྒོ་ནས་སློད་པ་བྱེད་པ། 
མགོ་སྨྱུང་     མགོ་སྒོ་ང་ལྟར་ནར་ནར་ཡློད་པ། 
སྨྲང་དང་     གཏམ་བཤད་པ། 
སྨྲེ་སྔགས་     སྡུག་བསྔལ་གྱིས་སྨྲེ་ངག་འདློན་པ། 
སྨྲས།  གཏམ་བཤད་པའི་འདས་པ། 
བུ་སད་     མ་བུའི་མིང་མཉམ་དུ་བརྗོད་པ། 
མིང་སློས་     མིང་ནས་བརྗོད་པ། 
སྨྱན་ཀ་བྱེད།  བག་མ་གཏློང་ལེན་བྱེད་པ། 
ངུར་སྨིག་     རབ་བྱུང་གི་གོས་ངུར་སྨིག། 
རྣམ་སྨིན་     དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན། 
སློས་ཅི་དགོས།  བཤད་ཅི་དགོས་ཞེས་པའི་དློན། 
སྨྱུང་གནས་     དཀའ་ཐུབ་ལ་གནས་པའི་སྨྱུང་གནས། 
དུས་སྨྱུར་     དུས་མྱུར་བཅུག་པ། 
སྨྱློན་པ་     དྲན་པ་རྣལ་དུ་མི་གནས་པའི་སྨྱློན་པ། 
སྨྱློ།  ནད་དང་གདློན་གྱིས་ཡིད་སྨྱློ་སློང་བ། 
སློན་འདྲིན་     དུས་ཡུན་རིང་དུ་འདྲིས་ཤིང་གོམས་པའི་གྲོགས་པློ། 
འདྲི་སྨེད་     གཞན་ལ་གཏམ་དྲི་བའམ་སྨེད་པ། 
སློན་ལམ་  འདུན་པའི་སློན་ལམ། 
སན།  ཕན་པའི་སན། 
སྨིན་དྲུག་སལ་པློ་  རྒྱུ་སྐར་གྱི་ནང་གསེས། 
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སྨིན་དྲུག་བུ།  ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་བུ་གདློང་དྲུག་པ་སྒྲ་ཀ་ལ་པཱ་མཛད་མཁན་ཞིག། 
སྨེ་བ་     ལུས་ཀྱི་སྨེ་བ། 
སྨུག་རྩི་     གཏློར་མ་ལ་གཏང་རྒྱུའི་སྨུག་རྩི། 
ཁ་དློག་སྨུག།  ཁ་དློག་སྨུག་པློ་རི་དྭགས་ཤ་བའི་མདློག་ལྟ་བུ། 
ས་ར་     ཁའི་ས་རའམ་ཁའི་རྒྱ་བློ། 
སྨིན་མ་     མིག་གི་སྨིན་མ། 
སྨེ་ཤ་ཅན།  ལྦ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཤ་མཛེར་ཅན་ནམ་སྨེ་ཅན། 
རྩིས་ཀྱི་སྨེ་བ་  གཅིག་དཀར་གཉིས་ནག་གསུམ་མཐིང་སློགས། 
སར་བཏགས་མའློ།།  །། 
 

༼ཙ་སྡེ།༽ 

༡༽ ཙ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ཙབ་ཙུབ་མི་བྱ་     སློད་པ་འཚབ་འཚུབ་མི་བྱེད་པ། 
ཙློག་ཙློག་བུ།  ལུས་ཙློག་བུར་གནས་པ། 
ཙན་དན་     ཙན་དན་དཀར་དམར་གྱི་ཤིང་། 
ཙཱུ་ཏ་     ཨ་མྲའི་ཤིང་དང་ཡུལ་ཞིག་གི་མིང་ལ་གོ། ཙཱུ་ཏའི་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ན། །རྐང་གཉིས་པ་ལ་མིར་མི་བརྩི། །ཞེས་

སློ། 
ཙམ་པ་ཀ།  མེ་ཏློག་ཙམ་པ་ཀ། 
ཙ་ཀོ་ར་དང་  བྱ་ཁུ་བྱུག་གམ་བྱ་གོང་མ་སྲེག། 
ཙི་ཏི་མློ།  བྱའི་བྱེ་བྲག་ཅིག། 
ནེ་ཙློ་     བྱ་ནེ་ཙློའམ་མི་སྐད་སྨྲ་ཤེས་པའི་བྱ་ཞིག། 
དེ་ཙམ་     ཚད་དེ་ཙམ་ཞེས་པའི་དློན། 
དེ་ཙུག་ལགས།  དེ་ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་ལགས་ཞེས་པའི་དློན། 
ཙེ་ནེ་     སེམས་མི་ཡེང་བ། 
ཙེ་རེ་     སྐད་མི་སྙན་པ་འཛེར་བ་ལྟ་བུ། 
ཙཱ་རི་བ།  ཙཱ་རི་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག། 
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ཙཱ་རུའི་བཟའ་བ་  དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་སྦྱར་བའི་ཟས། 
ཙ་ན་ཀ།  འབྲུ་སྲན་མའི་བྱེ་བྲག། 
ཙུག་ཙུག་སྒྲ་     ཟས་བཟའ་བའི་སྒྲ་ལྟ་བུ། 
སློགས་ཙ་རྐྱང་ངོ་།།  །། 

༢༽ ཙ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
གཙུག་གཏློར་  སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབུའི་གཙུག་གཏློར་ལྟར་མི་མངོན་པ། 
སྤྱི་གཙུག་     མགོའི་སྤྱི་བློ། 
གཙང་ཁང་     འདུ་ཁང་སྦུག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་། 
གཙང་།  བཙློག་པ་མ་ཡིན་པའི་གཙང་བ། 
མི་གཙིགས་སློད་པ་  མི་རིགས་པའི་སློད་པ། 
གཙུག་ལག་ཁང་། སྡེ་སློད་གསུམ་བཞུགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་། 
གཙློད་རུས་     རི་དྭགས་གཙློད་ཀྱི་ར་ཅོ། 
གཙེས་ཤིང་     འཚེ་བའི་འདས་པ། 
གཙེར་བས་གཙེས།  འཚེ་བའི་བྱེད་སྐུལ། 
མཆེ་གཙིགས་     མཆེ་བ་གངས་རི་ལྟར་གཙིགས་པ། 
གཙུབ་ཤིང་     སྟེང་ནས་རར་བྱེད་ཀྱི་ཤིང་། 
གཙུབ་གཏན་     འློག་ནས་བརར་བྱའི་ཤིང་། 
གཙུབས།  བརར་བའི་འདས་པ། 
གཙློ་བློ་     ཚློགས་པའི་གཙློ་བློ་རྒྱལ་པློ་ལྟ་བུ། 
གཙིགས་ཆེ་     རྩིས་སུ་ཡློད་པ། 
གཙག་བུས་གཙགས། ཁབ་ཀྱིས་ཁྲག་སློགས་གཏར་བའི་འདས་པ། 
གཙང་ཕློགས་ ཡུལ་དབུས་གཙང་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའི་གཙང་ཕློགས། 
གཙང་ཆུ་  ཡུལ་གཙང་ཕློགས་ནས་བབས་པའི་ཆུ་དང་ཆུ་ཆེན་པློ། 
གས་འཕུལ་ཙའློ།།  །། 

༣༽ ཙ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
བཙན་པློ་     རྒྱལ་པློ། 
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བཀའ་བཙན་     བཀའ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་དློན། 
རློང་བཙན་དང་།  དགྲ་རློང་ལྟ་བུ་ནང་དུ་ཐར་ས་མེད་པ། 
བཙུན་མློར་     རྒྱལ་པློའི་བཙུན་མློ། 
བུ་བཙས་     བུ་སྐྱེ་བའི་འདས་པ། 
གྲུ་བཙས་     གྲུའི་གླ་རྔན། 
བཙལ།  འཚློལ་བའི་བྱ་འདས། 
བཙུན་པ་     དགེ་སློང་ངམ་གྲྭ་པ། 
མིག་བཙུམས་     མིག་འཛུམ་པའམ་བཙུམ་པའི་འདས་པ། 
བཙློན་རར་བཙུད།  བཙློན་ཁང་དུ་བཙུགས་པའི་འདས་པ། 
གོས་བཙེམས་     གོས་བཙེམས་པའི་འདས་པ། 
བཙག་དང་     ཚློན་བཙག། 
བཙློད་ཀྱིས་བཙློས།  དམར་བཙློད་ཀྱི་ནང་དུ་བཙློས་པའི་འདས་པ། 
བཙན་དུག་     ལ་ཁའི་བཙན་དུག་བློང་ནག་སློགས། 
ཚགས་ཀྱིས་བཙགས་ཤིང་ ཇ་ཚགས་ཆུ་ཚགས་སློགས་ཀྱིས་བཙགས་པའི་འདས་པ། 
བཙིར།  རས་རླན་པ་སློགས་ལག་པས་བཙིར་བའི་བྱ་འདས། 
བཙས་ཁྱེར་     ལློ་ཏློག་བཙས་ཁྱེར་བ། 
འབགས་བཙློག་    མི་གཙང་བའི་དྲི་མས་གོས་པ། 
བཙློ་བླག་མཁན།  ཚློས་རྒྱབ་མཁན། 
མཐློ་བཙམས་ གཞན་ལ་གནློད་པ་བཀལ་བའི་འདས་པ། 
རྡེག་བཙློག་ དབྱུག་པས་རྡེག་པ། 
བཙློག་པློ་རྡེག། བླློ་ལུད་པ་དང་མི་བཙློག་པློ་དབྱུག་པས་རྡེག་པ། 
བཙན་རྒོད་     མ་རུང་པའི་འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན། 
བཙན་ཐབས་     གློ་བུར་རམ་བླ་ཐབས་སམ་བརྟད་པ། 
གསེར་བཙློ་མ།  གསེར་ཞུ་བརྟུལ་ལན་པ་བཅུ་དྲུག་བྱས་པ། 
སྲློལ་བཙུགས་     བཟང་ངན་གྱི་སྲློལ་འཙུགས་པའི་འདས་པ། 
ཤིང་བཙུགས་  སྐྱེ་ཤིང་མེ་ཏློག་སློགས་ས་ལ་བཙུགས་པའི་འདས་པ། 
སྒོག་བཙློང་  བཙློང་སྒོག་དང་ཚློང་སློགས་བཙློང་བའི་བྱ་བ་ལའང་གོ། 
བཙློངས།  ཚློང་བཙློང་བའི་འདས་པ། 
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བཙད་པློ་     རྒྱལ་པློ། གོང་དུ་བཙན་པློ་དང་དློན་གཅིག། 
བཙས་མ་     སློན་ཐློག་བཙས་མ། 
བས་འཕུལ་ཙའློ།།  །། 

༤༽ ཙ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
རྩ་ལག་     བསན་པའི་རྩ་ལག་དང་གཉེན་ཉེ་དུ། 
རྩ་རྩེ་     ཤིང་སློགས་ཀྱི་རྩ་བ་དང་རྩེ་མློ། 
ཚློན་རྩི་     ཚློན་ས་ལྔ་སྤྱིའི་མིང་། 
རྩིང་།  ཞིབ་མློ་མ་ཡིན་པའི་རགས་པ་རྩིང་བ། 
རྩི་མར་     སྣུམ་འཐློན་པའི་འབྲུ། 
རྩི་ཤིང་     འབྲས་བུ་ཅན་གྱི་ཤིང་། 
རྩི་ཐློག་     མར་འཐློན་པའི་འབྲུ། 
རྩྭ།  སྔོ་རྩྭ། 
འཐབ་རྩློད་     འཁྲུག་འཛིང་། 
རྩེད་མློ་     བྱིས་པའི་རྩེད་མློའི་མིང་། 
རྩེ་     རྩེད་མློ་རྩེ་བའི་མ་འློངས་པ། 
རྩེས་     རྩེད་མློ་རྩེ་བའི་འདས་པ། 
རྩེན།  རྩེད་མློ་རྩེ་བའི་བྱེད་པ། 
ལྔས་རྩེན་     གནློད་སྦྱིན་རྟ་བདག་ལྔས་རྩེན་ཞེས་ནློར་ལྷའི་བྱེ་བྲག་ཅིག། 
སུམ་རྩེན་     ལྷ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་ཡུལ། 
རྩིས་     དཀར་ནག་གི་རྩིས། 
རྩིས་མཁན།  རྩིས་ཤེས་པའི་གང་ཟག། 
རྩིབས་མའི་     གློ་གཡས་གཡློན་གྱི་རུས་པའི་རྩིབས་མ། 
རྩ་རྒྱུས་     ཤའི་ནང་དུ་རྒྱུས་པའི་རྩ། 
རྩིད་པ་     གཡག་སློགས་ཀྱི་སྤུ། 
རྩུབ།  རེག་བྱ་འཇམ་པ་མ་ཡིན་པའི་རྩུབ་པ། 
ཁ་རྩང་     དུས་ཁར་སང་། 
རྩེ་རྒོད་     གཡློག་པློ། 
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རྩམ་རིན་     ཕྱེ་རྩམ་པའི་རིན། 
རྩེག།  ཚློང་བཙློང་མཁན་དང་ཉོ་མཁན་གཉིས་ཕན་ཕུན་གོང་རྩེག་པ། 
རྩབས་གཅོད་     ཤིང་སློགས་གྲིས་རྩབས་ཤིང་གཅོད་པ། 
རྩད་གཅོད་     ལློ་རྒྱུས་རྩད་གཅོད་གཏློང་བ། 
ཚེར་མའི་རྩང་།  རྐང་པར་ཟུག་པའི་ཚེར་མའི་རྩང་། 
སློབས་རྩལ་     ལུས་ཀྱི་སློབས་རྩལ། 
འབད་རྩློལ་    བྱ་བའི་ལས་ཀྱི་འབད་རྩློལ། 
རྩློམ་པ་     བརྩམ་བྱ་སྙན་ངག་ལྟ་བུ། 
རྩློམ།  བསན་བཅོས་བརྩམ་པའི་བྱེད་པ། 
ཞློ་རྩབས་     ཞློ་ཆགས་པའི་ཕྱིར་དུ་བླུགས་པའི་རུ་རྩི། 
རྩབ་མློ་     རབ་བྱུང་ཞེས་པའི་ཤིང་ནས་བཙག་པའི་ལྟུང་བའི་བྱེ་བྲག་ཅིག། 
སེར་རྩའི་གོས།  སྒ་སེར་གྱི་ནང་དུ་བཙློས་པའི་གོས། 
རྩིག་པ་     སྦེད་བྱེད་དམ་རློ་སློགས་ཀྱི་རྩིག་པ། 
རྩིག་མཁན་     རྩིག་པ་རྩིག་མཁན་གྱི་གང་ཟག། 
འཁོར་ལློའི་རྩིབས། གསེར་གྱི་འཁོར་ལློ་རྩིབས་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་ལྟ་བུ། 
རྩངས་པ་     སྲློག་ཆགས་རྩངས་པ་རྒྱ་རས། 
སྲློག་རྩློལ་     སྲློག་རླུང་འགགས་པ། 
རར་བཏགས་ཙའློ།།  །། 

༥༽ ཙ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
བཀའ་སློལ་     བཀའ་གནང་བའི་བྱེད་པ། 
དངོས་གྲུབ་སལ་དང་ མཆོག་མཐུན་མློང་གི་དངོས་གྲུབ་གནང་བའི་བྱེད་པ། 
སློལ།  བཀའ་གནང་བའི་སྐུལ་ཚིག། 
སྦྱིན་པ་སལ་བགྱི་  སྦྱིན་པ་གཏང་བའི་ཚུལ། 
བགྱིད་དུ་སལ།  གཞན་བྱེད་དུ་བཅུག་པ། 
སལ་དུ་གསློལ་ བཀའ་གནང་དུ་གསློལ་ཞེས་ཡུལ་གོང་མ་ལ་ཡར་ཞུ་བའི་ཚིག། 
སློགས་སར་བཏགས་ཙའློ།།    །། 
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༦༽ ཙ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
བརྩློན་འགྲུས་ དགེ་བའི་ལས་ལ་སློ་བའི་བརྩློན་འགྲུས། 
སྙིང་བརྩེ་     སྡུག་བསྔལ་བའི་སེམས་ཅན་ལ་མི་བཟློད་པའི་སྙིང་བརྩེ། 
བརྩེ་བ་ཅན།  བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེ་དང་ལྡན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། 
བརྩད་ཅིང་དྲིས་ནས་  ལློ་རྒྱུས་སློགས་རྩད་ཅིང་དྲི་བའི་བྱ་འདས། 
བརྩམ་བྱ་     བསན་བཅོས་དང་བྱ་བ་ལྟ་བུ། 
བརྩམས།  བསན་བཅོས་དང་ལས་ཀ་སློགས་བརྩམ་པའི་འདས་པ། 
ཁང་བརྩེགས་     ཁང་པའི་ཐློག་བརྩེག་པའི་འདས་པ། 
བརྩིགས་ཤིང་     རློ་སློགས་བརྩིག་པའི་འདས་པ། 
བརྩི་བྱ་     དངུལ་ལྟ་བུ། 
བརྩིས།  དངུལ་སློགས་བགྲང་བའི་འདས་པ། 
སློ་བརྩེ་     སློ་ལ་རེག་ཏུ་མི་བཟློད་པར་བརྩེ་བ། 
ཧ་ཅང་བརྩེངས་པའི་གོས་ གོས་ཧ་ཅང་པུས་མློ་ནས་ཡར་མཐློ་བ། 
བས་འཕུལ་ས་མགོ་ལྡན་པའི་ཙའློ།།       །། 
 

༼ཚ་སྡེ།༽ 
༡༽ ཚ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ནགས་ཚལ་     རང་བཞིན་གྱིས་སྐྱེས་པའི་ནགས་ཚལ། 
སྐྱེད་ཚལ་     བཙུགས་པའི་ཚལ། 
ཚི་གུའི་     ཁམ་བུ་སློགས་ཀྱི་ནང་གི་འབྲས་བུའི་ཚི་གུ། 
ཚིགས།  རྐང་ལག་གི་ཚིགས་དང་སྨྱུག་མའི་ཚིགས་སློགས། 
ཚློགས་པའི་སྡེ་ཚན་ མང་པློ་ཚློགས་པའི་སྡེ་ཚན། 
ལུས་ལང་ཚློ།  ལུས་དར་ལ་བབས་པའི་ལང་ཚློ། 
ཚློན་རྩི་     ཚློན་ས་ལྔ་སྤྱིའི་མིང་། 
ཕྲ་ཚློམ་     གསེར་དངུལ་ལ་སློགས་པ་རིན་པློ་ཆེའི་ཕྲ་ཚློམ། 
ཚར་དུ་དངར།  གྲལ་སྒྲིག་ལེགས་པ། 
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ཐེ་ཚློམ་     ཡིན་ནམ་མ་ཡིན་སྙམ་པའི་བླློ་རྩེ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ། 
ཚམ་རྔམས་     འཇིགས་ཤིང་རྔམ་རྔམ་བྱས་ཏེ་གཞན་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་བཅུག་པ། 
འཇུ་བྱེད་ཚྭ།  ཟས་ཞུ་བའི་ཚྭ། 
ཁང་པའི་ཚློམས་    ཁང་པའི་ནང་གི་བྱེ་བྲག། 
སློགས་ཚ་རྐྱང་ངོ།།  །། 

༢༽ ཚ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ངོ་མཚར་     ཡ་མཚན་ཆེ་བའམ་རད་དུ་བྱུང་བ། 
མཚན་དཔེ་  མཚན་བཟང་པློ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུ། 
མཚློ་དང་     རྒྱ་མཚློ་ཆེན་པློ། 
མཚེའུ།  མཚློ་ཆུང་བ། 
མཚེ་མ་     མས་བུ་གཉིས་མཉམ་དུ་སྐྱེས་པ་དང་ལྷ་ འཐབ་བྲལ་ལའང་གོ། 
མཚམས་བཅད་    བར་མཚམས་བཅད་པ། 
མཚན་གཞི་དང་།  བ་གླང་ལྟ་བུར་མཚློན་ན་དཀར་ཟལ་ནག་སྒུར་ལྟ་བུ། 
མཚན་ཉིད་     མནློག་དང་ལྐོག་ཤལ་ལྟ་བུ། 
མཚློན་བྱ་     བ་གླང་ལྟ་བུ། 
མཚན་མས་     རྟགས་དང་མཚན་མ། 
མཚན།  རྟགས་མཚན་བྱས་པ། 
ཕློགས་མཚམས་ ཤར་ལ་སློགས་པའི་ཕློགས་དང་ཤར་ལྷློ་ལ་སློགས་མཚམས། 
སྐྱོན་མཚང་     ཉེས་པའི་སྐྱོན། 
མཚན་མློ་     དུས་མཚན་མློ། 
མཚློན།  མཚློན་བྱ་དློན་ལྟ་བུ་མཚློན་བྱེད་དཔེའི་སྒོ་ནས་མཚློན་པའམ་གོ་བར་བྱེད་པ། 
མཚུར་སློན་     དློལ་གྱི་མཚུར་སློན་དབང་ངེ་ཞེས་རུས་ཀྱི་མིང་། ཕ་མར་པའི་བུ་ཆེན་བཞིའི་ནང་ནས་གཅིག།  
ཁ་མཚུལ་     ཁའི་མཆུ་སྒྲོས་དམར་བ། 
མཚལ་དང་     ཚློན་མཚལ། 
མཚུངས།  དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་མཚུངས་པའམ་འདྲ་བ། 
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རྒྱལ་མཚན་     མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ལས་རྒྱལ་བའི་མཚན་མ། 
མཚའ་མེས་     གཅན་གཟན་འཕར་བ་དང་ཕ་མེས་ལའང་གོ། 
རྟ་མཚའ་ལུ།  རྟ་ནག་པློ་རྟིང་དཀར་རམ་དམར་པློ་ལ་དཀར་པློའི་ཐིག་ལེ་ཡློད་པ། 
མཚར་སྡུག་     མཛེས་ཤིང་སྙིང་དུ་སྡུག་པ། 
ཁྱིམ་མཚེས་     ཐག་ཉེ་བའི་གྲོང་པ། 
མཚེ་དང་     སྔོ་མཚེ། 
མཚན།  རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། 
མཚམས་མེད་ལ་    ཕ་མ་བསད་པ་ལྟ་བུའི་མཚམས་མེད་ལྔའི་སྡིག་པ། 
མཚེར་     སྡིག་པ་མི་དགེ་བ་ལ་མཚེར་བ་ལྟ་བུ། འཛེམས་པ། 
དུར་མཚློད་     དུར་ཁྲོད། 
མཚུན།  དུར་ལྷ་དང་ཕ་མའི་ཕློ་ལྷ་ལྟ་བུ། 
མཚློན་ཆའི་     མདའ་མདུང་རལ་གྲི་སློགས། 
ཕག་མཚན་     ལྷའི་ཕག་མཚན་རལ་གྲི་དང་འཁོར་ལློ་སློགས། 
མཚློག་མར་འཕར།  སྤྱི་བློའི་མཚློག་མ་ནས་ཡར་འཕར་བའི་དློན། 
མིང་གི་མཚན་     མིང་ལ་ཞེ་སའི་བར་སྦྱར་བ། 
སློགས་མས་འཕུལ་ཚའློ།། །། 

༣༽ ཚ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
བླློ་འཚབས་     བླློ་འཚབ་འཚབ་བྱེད་པའི་དློན། 
ཆུ་འཚག་     ཆུ་གཙག་པའི་བྱེད་པ། 
ནང་དུ་འཚངས།  ནང་དུ་བརངས་བའི་བྱེད་པ། 
ཏིལ་འཚིར་     ཏིལ་མར་བཙིར་བའི་བྱེད་པ། 
མེས་འཚིག་     མེས་རང་བཞིན་གྱིས་འཚིག་པའི་བྱེད་པ། 
དུ་བ་འཚུབས།  དུ་བ་རང་བཞིན་གྱིས་འཁྱིལ་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
ཟས་འཚེད་     ཟས་བཙློས་པའི་བྱེད་པ། 
ལུས་འཚློ་     ལུས་བདེ་བར་འཚློ་བ། 
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འཚློ་བྱེད་     ལྷ་རྗེའམ་གསློ་བྱེད། 
འཚེངས།  ཡིད་ཚིམ་པ། 
འཚེ་མེད་     གནློད་པ་མེད་པ། 
འཚག་བཟང་     ཤ་ཉམས་རྒྱས་པའམ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ། 
འཚལ་མ་    ཟས་ཀྱི་མིང་། 
འཚལ།  ཟས་བཟའ་བའི་མིང་། 
ནློར་འཚློལ་     ནློར་སློར་བ་བཙལ་བའི་བྱ་བ། 
ཕྱུགས་འཚློ་     མཛློ་ཕྱུགས་སློགས་འཚློ་བའི་དློན། 
འཚློག་ཆས་     འཚློ་བའི་ཡློ་བྱད། 
འཚློང་།  ཚློང་བཙློང་བའི་བྱེད་པ། 
རྡེག་འཚློག་     རྡུང་རྡེག་བྱེད་པའི་བྱེད་པ། 
ངལ་འཚློ་     ངལ་གསློ་བའི་བྱེད་པ། 
འློད་འཚེར་ཞིང་།  ཉི་ཟླའི་འློད་སློགས་འཚེར་བའི་དློན། 
བླློ་དང་འཚམས་པར་ གདུལ་བྱའི་བླློ་དང་འཚམས་པའམ་མཐུན་པ། 
སྐྱིན་པ་འཚབ།  ནློར་གྱི་སྐྱིན་ཚབ་སྐྱེལ་བའི་བྱེད་པ། 
གདུང་འཚློབ་ རྒྱལ་བའི་གདུང་རུས་འཛིན་པའི་བྱེད་པ། 
འཚང་རྒྱ་     མ་འློངས་པ་ན་མངོན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ། 
ལློངས་པའི་འཚར། བུ་ཚ་སློགས་བསྐྱེད་ཆེ་བའི་དློན། 
ཕག་འཚལ་ཤེས་དང་ ཡུལ་གོང་མ་ལ་ཕག་འཚལ་བ་དང་ཤེས་པའི་དློན། 
ཆོག་པའི་འཚལ།  འདློད་ཡློན་ལ་ཆོག་ཤེས་པའམ་འཚལ་བ། 
འཛློམ་པའི་འཚློག་  མང་པློ་རང་བཞིན་གྱིས་གཅིག་ཏུ་ཚློགས་པའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
སློགས་འས་འཕུལ་ཚའློ།།  །། 
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༼ཛ་སྡེ།༽ 

༡༽ ཛ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ཛ་རག་     ཛ་བུམ། 
ཛ་ལང་     འདུལ་མི་ཐུབ་པའི་སློད་པ་གྱོང་པློ། ཙ་མ་ལྟ་བུ་ཁེངས་སེམས་མི་སློན་པར། །ཚ་ཟེར་ཅན་བཞིན་ཀུན་

དང་མཐུན་པར་གྱིས། །ཛ་ལང་སློད་ངན་ཐམས་ཅད་དུག་ལྟར་སྤློངས། །ཝ་ཆུའི་རྒྱུན་བཞིན་རྟག་ཏུ་
ཡློན་ཏན་སློབས།། ཞེས་སློ།། 

ཛ་བློའི་ཤིང་།  མཛློ་མློའི་ཤིང་ཞེས་མདློག་དམར་པློ་ཞིག། 
ཛ་ཡ་ཅན་     རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔློན་ཞིག་གི་མཚན། 
སློགས་ཛ་རྐྱང་ངོ།།  །། 

༢༽ ཛ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
དཔའ་མཛངས་  སྙིང་སློབས་ཆེ་ཞིང་དགྲ་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་དཔའ་བློ། 
མཛའ་བློའི་    ཡིད་མཐུན་པའི་གྲོགས་པློ། 
བང་མཛློད་     རྒྱུ་ནློར་གྱི་བང་མཛློད། 
མཛེས།  མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འློང་བ། 
གནློད་མཛེས་     ཁྲོ་བློ་གནློད་མཛེས་ཞེས་ཛམ་ལྷ་སློགས། 
མཛུབ་མློ་     ལག་པའི་མཛུབ་་མློ། 
མཛློད་སྤུ་དཀར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྨིན་མཚམས་ཀྱི་མཛློད་སྤུ་དཀར་བ། 
མཛློ་རྟའི་     མཛློ་ཕྱུགས་སློགས་དང་རྟ་ལ་གོ། 
མཛེར་པ་     ལུས་དང་ཤིང་གི་མཛེར་པ་སློགས། 
མཛེ་ནད་དང་།  ས་བདག་ཀླུ་ངན་གྱིས་བཏང་བའི་ནད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག། 
མཛློལ་བུ་     སད་འཚློང་གི་བུ། འཕློན་མའི་བུ། 
བསྲུང་བའི་མཛད་པ་ ནད་གདློན་ལས་བསྲུང་བའི་འཕྲིན་ལས། 
མཛློད།  འཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
ཡ་རབས་མཛངས་ མི་མཁས་པའམ་གཤིས་རྒྱུད་བཟང་པློ། 
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སློགས་མས་འཕུལ་ཛའློ།། །། 

༣༽ ཛ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
འཛིངས་པས་     ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པར་འཛིངས་པ་དང་སྐུད་པ་སློགས་འཛིངས་པ། 
གོས་འཛར་     གོས་མར་འཛག་པ། 
ལག་པས་འཛིན།  གོས་སློགས་ལག་པས་ཡར་གཟུང་བའི་བྱེད་པ། 
འཛག་དང་     ཆུ་སློགས་སློད་ནང་ནས་འཛག་སློང་བ། 
འཛིར་བའི་     རས་རླན་པ་སློགས་ལག་པས་འཚིར་བའི་བྱེད་པ། 
སློད་འཛེད་     སློད་ནང་དུ་བཅུད་བཟེད་པའི་བྱེད་པ། 
འཛེམ།  སྡིག་པའི་ལས་ལ་འཛེམ་པའི་བྱེད་པ། 
འཛུར་ཞིང་     གཟུར་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
སྒོར་འཛུལ་     སྒོའི་ནང་དུ་འཛུལ་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
འཛེག་སྐས་     ཁང་ཐློག་ཏུ་འཛེག་པའི་ཐེམ་སྐས། 
འཛུགས།  ཤིང་སློགས་ས་ལ་བཙུགས་པའི་བྱེད་པ། 
བཞིན་འཛུམ་     བཞིན་རས། 
འཛིན་པ་     སྔོ་སན་གྱི་བྱེ་བྲག། 
སློད་དུ་འཛུད།  སློད་ནང་དུ་བཙུགས་པའི་བྱེད་པ། 
འཛམ་གླིང་དུ་     ལྷློ་ཕློགས་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཞེས་པའི་དློན། 
འཛློམས་     མང་པློ་གཅིག་ཏུ་འཛློམ་པའི་འདས་པ། 
ནློར་འཛངས་     ནློར་ཕར་བཏང་བ་དང་དཀོན་པའི་དློན། 
འཛད།  ནློར་རང་བཞིན་གྱིས་ཟད་སློང་བ། 
འཛབ་བཟླས་     སྔགས་ཀྱི་འཛབ་བཟླས། 
སྐད་འཛེར་     སྐད་མི་སྙན་པར་འཛེར་བ། ཙེ་རེ། 
ནློར་བའི་འཛློལ།  འཁྲུལ་ཞིང་ནློར་བ། 
འདུ་འཛི་     རྣམ་གཡེང་འདུ་འཛི། 
ཆུད་འཛའ་     བྱ་བ་ཆུད་ཟ་བ། 
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རློ་ཡི་འཛེང་།  རློ་དྲང་པློར་མི་འགས་པ། 
འཁྲུགས་པའི་འཛག་འཛློག་ དམག་འཁྲུག་དང་དངོས་པློ་ཕན་ཚུན་དཀྲུགས་པ། 
འས་འཕུལ་ཛའློ།།  །། 

༤༽ ཛ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ཀུན་རློབ་     སང་ལ་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པ་ཀུན་རློབ་ཀྱི་ཆོས། 
རྫུན་གྱི་     བདེན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཧམ་པ་རྫུན་ཅན། 
རབ་རྫུབ།  མི་དྲང་པློ་མ་ཡིན་པའི་གཡློ་ཟློལ་ཅན། 
ཕྱུགས་རྫིའི་     མཛློ་ཕྱུགས་སློགས་འཚློ་བའི་གང་ཟག། 
རློངས་སུ་     བག་མ་གཏང་བའི་ཅ་ཀ། 
རྫིའུ་བྱིན།  རམ་ཆུང་བྱིན་པ། 
རྫིང་བུར་     ཆུའི་རྫིང་བུ། 
རྫུས་སྐྱེས་     མེ་ཏློག་པད་སློགས་ལས་རྫུས་ཏེ་སྐྱེས་བ། 
འདམ་རབ་རློག།  འདམ་གྱི་ལྗན་ལྗིན། 
རྫི་ཕློགས་     རླུང་ཕློགས། 
ར་མའི་     ཐབ་ཏུ་བཀལ་བའི་སློད་ར་མ། 
བུ་རྫི་དང་།  ལྷ་མློ་བུ་རྫི་མ། 
རྫི་མེད་     དྲི་མི་ཚློར་བ་དང་ངོ་ཚ་མེད་པ། 
རྫི་མ་     མིག་གི་རྫི་མ། 
ཟིན་པའི་རློགས།  བྱ་བ་རང་བཞིན་གྱིས་རློགས་པ། 
མཁར་རློང་     ས་མཁར་གྱི་རློང་། 
ནློར་རས་     དངོས་པློ་ནློར་རས་སློགས། 
རྫུ་འཕྲུལ་དང་།  སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ཡློད་པར་རྫུ་ཞིང་མེད་པར་འཕྲུལ་བ། 
རློགས་སངས་རྒྱས་ དློན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་པའི་སངས་རྒྱས། 
སློགས་རར་བཏགས་ཛའློ།།  །། 
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༥༽ ཛ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
གཞན་གྱིས་མི་བརྫི་ གཞན་གྱིས་མི་གཡློ་བའམ་མི་འགུལ་བ། 
ཁྲོ་བློར་བརྫུས།  ལྷ་སློགས་ཁྲོ་བློ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཁྲོ་བློར་བརྫུ་བའི་འདས་པ། 
རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ རལ་པ་གྱེན་དུ་བསངས་པའི་འདས་པ། 
སྲློག་ཆགས་བརྫིས། སྲློག་ཆགས་རྐང་པས་བརྫིས་པའི་འདས་པ། 
ཟན་བརྫིས་     ལག་པས་ཟན་བརྫི་བའི་འདས་པ། 
ཡུལ་གཞན་བརངས་ ཡུལ་གཞན་དུ་གཏང་བའི་འདས་པ། 
སློགས་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ལྡན་པའི་ཛའློ།། །། 
 

༼ཝ་སྡེ།༽ 
༡༽ ཝ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ཝ་སྐྱེ་     གཅན་གཟན་ཝ་མློ། 
ཕ་ཝང་     སྲློག་ཆགས་ཕ་ཝང། 
ཆུའི་ཝ་ཁ།  ཁང་པའི་གནམ་གཟར། 
འགིའུ་ཝང་     དུད་འགྲོ་སློགས་ཀྱི་མཁྲིས་པ་ནས་བྱུང་བའི་སན་འགིའུ་ཝང་། 
པི་ཝང་     སྒྲ་སྙན་རྒྱུད་མང་། 
འཛུམ་ཝང་ཝང་།  འཛུམ་དམུལ་དམུལ་བྱེད་པ། 
ཡིད་ལ་ཝལ་ལེ་    ཡིད་ལ་གསལ་ལེ་ཡློད་པ། 
ཝང་ལློང་དང་།  ལྷའི་སྙན་རྒྱན། 
ཝ་ཏ་ཡུག     རྒྱ་ནག་གི་སྐད་དུ་ཆེན་པློ་ཞེས་རས་ཡུག་ཆེན་པློའི་མིང་། 
སློགས་ཝ་རྐྱང་ངོ་།།  །། 
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༼ཞ་སྡེ།༽ 

༡༽ ཞ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ཞ་བློའི་     རྐང་ལག་ཞ་འཐེང་ཅན། 
ཞྭ་མློ་     མགོའི་ཞྭ་མློ། 
ཞ་རྐྱང་ངོ་།།  །། 

༢༽ ཞ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
མཉམ་གཞག་ སེམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་བྱ་བ་དང་མཉམ་པར་འཇོག་པའི་མིང་རྐྱང་། 
གཞལ་བྱ་     ཡུལ་ཅན་ཚད་མས་གཞལ་བར་བྱ་བའི་ཡུལ་ཤེས་བྱ་ལྟ་བུ། 
གཞལ་མེད་ཁང་། དབྱིབས་དང་བཀོད་པ་བླློས་གཞལ་དུ་མེད་པའི་ལྷའི་གཞལ་མེད་ཁང་། 
ཀུན་གཞི་     རྣམ་ཤེས་ཚློགས་དྲུག་གི་འཆར་གཞི་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ། 
རྣམ་གཞག་     ལུགས་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག། 
ནམ་གཞག་གཏན།  ནམ་ཕུགས་གཏན་གྱི་དུས། 
གཞློན་ནུ་     ལློ་གཞློན་ནུ། 
གཞུང་བཟང་     དཔེ་ཆ་གཞུང་བཟང་པློ་དང་མི་གཞི་བཟང་པློ། 
གཞའ་ཚློན་     ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚློན། 
གཞུ།  མདའ་འཕེན་པའི་གཞུ། 
གཞློགས་སློང་  ལློག་འཚློ་ལྔའི་ནང་གསེས་ ཟུར་གྱིས་སློང་བའི་མ་དག་པའི་ཟས། གཞློགས་སློང་འདི་ཉིད་རྙེད་པའི་

ཕྱིར། །གཞན་གྱི་ཟས་ལ་བསྔགས་པར་བྱེད། །ཞེས་སློ།། 
བདུད་གཞློམ་  བདུད་བཅོམ་པའི་བྱ་བ། 
སྦློ་གཞློགས་ཀྱང་། སྦློ་གཡས་གཡློན་གྱི་གཞློགས། 
གནས་གཞི་     སློད་པའི་གནས། 
གཞློང་པ་     ཤིང་སློགས་ཀྱི་སློད་གཞློང་པ། 
གཡང་གཞི་     ཡན་ལག་མ་ཉམས་པའི་མི་ལྤགས་གཡང་གཞི། 
གཞན།  བདག་གཞན་གཉིས་སུ་དབྱེ་བའི་གཞན། 
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མངག་གཞུག་     ཕློ་ཉ་བའམ་བང་ཆེན་པ། 
ཁུ་བ་གཞིབ་ལ་     ཁས་ཁུ་བ་གཞིབ་པའི་བྱ་བ། 
གཞློལ།  ས་ཁ་དམའ་བ་དང་བྱ་བའི་ལས་ལ་འཇུག་པའི་བྱ་བ། 
གཞའ་གསང་     འགྱུར་བ་མེད་པའི་གཡུང་དྲུང་། 
གཞློངས་སུ་     ཡུལ་ལྗོངས་སུ་ཞེས་པའི་དློན། 
ལྕག་གིས་གཞུ།  རྟ་ལྕག་གིས་བྲབས་པའི་བྱ་བ། 
གཞི་གྲུབ་     མིང་བཏགས་པའི་གཞི་གྲུབ་པའི་ཤེས་བྱའི་ཆོས། 
གཞུང་ལུགས་     བསན་བཅོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས། 
བརྟག་ཞིག་གཞུག། བརྟགས་ཤིང་དཔད་བཅུག་པའི་བྱ་བ། 
གཞློགས་ཀྱི་     ལུས་གཡས་གཡློན་གྱི་གཞློགས། 
ནད་གཞི་     ལུས་ཀྱི་ནད་གཞི་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་སློགས། 
གཞང་འབྲུམ་     གཤང་ལམ་དུ་འཐློན་པའི་འབྲུམ་བུའི་ནད་ཅིག། 
གཞིལ།  ཕྱིར་བཅིལ་བའི་བྱ་བ། 
གཞར་ཡང་     དུས་ནམ་ཡང་ཞེས་པའི་དློན་། 
གཞློམ་མེད་ ཡིད་ཞུམ་པ་མེད་པའམ་འཇོམས་པ་མེད་པའི་དློན། 
ཡིད་གཞུངས་     ཡིད་མཁས་པའམ་གྲུང་པློ་དཔེ་ཆ་བླློ་ལ་འཛིན་རྩལ་ཆེ་བ།   
གཞློབ།  ཐབ་གཞློབ། 
གཞིས་ཀ་     དཔློན་པློ་སློགས་ཀྱི་གཞི་ཁ། 
གླུ་གཞས་     ངག་གི་གླུ་དང་རྐང་པའི་གཞས།  
འཚློ་ཞིང་གཞེས།  དུས་ཡུན་རིང་དུ་འཚློ་ཞིང་བཞུགས་པ། 
དྲན་པ་ཉེར་གཞག་ མདློ་སྡེ་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་དང་སེམས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པའི་དློན། 
བསྒྲིགས་པའི་གཞིབས། མང་པློ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་གཤིབ་པའི་འདས་པ། 
གཞེན་སྐུལ་ འཇུག་ལྡློག་གི་གནས་ལ་དྲན་སྐུལ་བྱེད་པའི་དློན།  
ནང་གཞུག་     ནང་དུ་བཅུག་པའི་བྱ་བ། 
གས་འཕུལ་ཞའློ།།  །། 



104 
 

༣༽ ཞ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
བཞག་ཟིན་     ས་ལ་བཞག་པའི་འདས་པ། 
བཞད་གད་     བགད་མློའི་ཞེ་ས། 
བཞད་དཀར་     ཆུ་བྱ་བཞད་དཀར། 
བཞི།  གྲངས་བཞི། 
བཞབས་ནས་     ལྟློ་བ་ས་ལ་འཇབས་པའི་འདས་པ། 
སྐྲ་བཞར་     མགོའི་སྐྲ་བྲེགས་པའི་བྱ་འདས། 
བཞམས་སྒོ་བྱེད།  བྱམས་པའི་སྒོ་ནས་དྲན་སྐུལ་བྱེད་པ། 
གསློལ་བཞིའི་  གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀྱིས་བསྙེན་པར་རློགས་པའི་དགེ་སློང་གི་ཆོ་ག། 
དགོངས་བཞེད་  ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པའམ་བཞེད་པ། 
དེ་བཞིན་ཉིད། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་ སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད། 
བཞེངས་བཞུགས་ ཡར་བཞེངས་པ་དང་མར་བཞུགས་པ། 
འབྱློན་བཞུད་     ཕར་བྱློན་པ་དང་ཚུར་བཞུད་པ། 
བཞློན་པ་ཞློན།  རྟ་ལ་བཞློན་པའི་བྱ་འདས། 
བཞློན་མ་     འློ་མ་བཞློ་རྒྱུ་ཡློད་པའི་མཛློ་མློ་དང་འབྲི་མློ་སློགས། 
བཞློ་བཞློས་     འློ་མ་འཇོ་བའི་བྱ་བ་དང་འདས་པ། 
བརླན་བཞའ་     ཤིང་སྐམ་རླློན། 
གཞློགས།  ཤིང་སློགས་ས་རེས་གཞློགས་པའི་འདས་པ། 
གཡློག་བཞུན་    གཡློག་ལེགས་པློར་ཐློན་པ། 
མར་བཞུ་     མར་བཞུ་བའི་བྱ་བ། 
བཞུར་ནས་     སྣུམ་སློགས་བཞུ་བའི་བྱེད་པ། 
བཞེས།  ཞལ་དུ་གསློལ་བ་དངོས་པློ་སློགས་ཕག་ཏུ་བཞེས་པ་འགན་ཁུར་བཞེས་པ། 
བཞིན་རས་     གདློང་གི་བཞིན་རས། 
མེ་བཞི་གྲོ་བཞིན་བྱི་བཞིན། རྒྱུ་སྐར་གྱི་མིང་། 
འདི་བཞིན་     དཔེ་འདི་བཞིན་ཞེས་པའི་དློན། 
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ཁུར་བཞེས་     ཆོས་ཁྲིམས་ཀྱི་འགན་ཁག་སློགས་བཞེས་པའམ་ལེན་པ། 
དཔང་ཆེ་བཞི།  འདུལ་བའི་ཆོས་སྐད་ལས་དྲང་པློར་གནས་པའི་དཔང་པློ་ཆེ་བ། 
བཞི་མཉམ་     ཆ་མཉམ། ཐམས་ཅད།  
བཞག་   ས་ཁར་བཞག་པའི་དློན་དང་ནང་ཁྲོལ་གྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག། 
སློགས་སྔོན་འཇུག་བས་འཕུལ་ཞའློ།། །། 
 

༼ཟ་སྡེ།༽ 

༡༽ ཟ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ཟྭ་ཚློད་     སྔོ་ཟྭ་བློའི་ཚློད་མ། 
མི་ཟད་     ཟད་པ་མེད་པའི་དློན། 
གཞན་ལ་ཟླློ།  གཞན་ལ་གཏམ་བཤད་པའི་བྱེད་པ། 
སྔགས་ཟླློས་     སྔགས་བགྲང་བའི་སྐུལ་ཚིག། 
ཟླློས་གར་     རྒྱ་གར་གྱི་བསན་བཅོས་ཟླློས་གར། 
ཟླ་བ་     ནམ་མཁའི་ཟླ་བ། 
ཟླུམ།  དབྱིབས་ཟླུམ་བུ། 
ཟླ་གམ་     དབྱིབས་ཟླ་ཕྱེད། 
ཟླས་དབྱེ་     དཀར་ནག་སློགས་ཀྱི་ཟླས་དབྱེ་བ། 
ཟླློག་པ་དང་།  བགེགས་སློགས་ཕྱིར་བསྐྲད་པའི་བྱེད་པ། 
ཟླ་གྲོགས་     ཡིད་མཐུན་པའི་མཛའ་གྲོགས། 
ལློ་ཟླ་     ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ལློ་དང་ཞག་སུམ་ཅུའི་ཟླ་བ། 
མ་ངན་ཟླློ།  སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་བཅུག་པའི་བྱེད་པ། 
བསྐྱར་བའི་ཟླློས་  ཚིག་དློན་ཡང་ཡང་དུ་བསྐྱར་བའམ་བལྡབ་པའི་བྱེད་པ། 
སློགས་ཟ་ཉིད་དློ།།    །། 
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༢༽ ཟ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
གཅན་གཟན་     སག་ལ་སློགས་པའི་སྡེར་ཅན་གྱི་རིགས། 
གཟིག་གི་     གཅན་གཟན་གཟིག། 
གཟུགས་བརྙན་  མེ་ལློང་དུ་ཤར་བའི་གཟུགས་བརྙན། 
གཟིགས།  སན་གྱིས་གཟིགས་པའི་དློན། 
གཟའ་སྐར་     ནམ་མཁའི་ཐློག་ནས་ཤར་བའི་གཟའ་དང་སྐར་མ། 
འློད་ཟེར་     ཉི་ཟླའི་འློད་ཟེར། 
གཟི་བརྗིད་     སྐུའི་གཟི་བརྗིད། 
གཟི།  རིན་ཆེན་གཟི། 
རྔུལ་གཟན་     ལུས་ཀྱི་རྔུལ་སྐྱོབ་པའི་དགེ་སློང་གི་གོས་ཤིག། 
ཕྲག་པར་བཟེད་ཅིང་ དཔུང་པར་བཀལ་བའི་དློན། 
གཟར།  ཐུར་དུ་གཟར་བའམ་དཔངས་བ། 
གཟློང་གིས་     ཚློང་གཟློང་དང་ཤིང་ཕུག་པའི་གཟློང་། 
གཟེབ་ལ་     སྨྱུག་མས་འཐག་པའི་སློད་གཟེབ། 
གཟེར་བུ་     ལྕགས་གཟེར་སློགས། 
གཟུགས།  ནང་དུ་གཙུགས་པའི་བྱ་བ། 
གཟེགས་མ་     འབྲུའི་ཉག་མ། 
གཟེགས་ཟན་     དྲང་སྲློང་གཟེགས་ཟན་ཞེས་ཕྱི་རློལ་གྱི་སློན་པ་ཞིག། 
གཟིར་བས་     ཆང་གིས་ར་བཟི་བ་དང་ནད་གདློན་གྱིས་གཟིར་བའམ་མློས་པ། 
གཟས།  བརྡེག་པར་བརྩམས་པའི་དློན། 
ད་གཟློད་     རྗེས་སུ་ཞེས་པའི་དློན། 
དྲིན་གཟློ་     དྲིན་ལན་འཇལ་བའམ་བསམ་པ། 
ཆུད་མི་གཟློན།  བྱ་བ་ཆུད་ཟློས་མ་སློང་བ། 
གཟུ་ལུམས་     ཅོ་འདྲིད་བྱས་པའམ་དྲང་པློ་མ་ཡིན་པའི་གཡློ་སྒྱུ་ཅན། རབ་རྫུབ། 
གཟུང་འཛིན་     གཟུང་བ་ཡུལ་དང་འཛིན་བྱེད་སེམས། 
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གཟེག་ཆ་ཆུང་།  གང་ཡང་བཟློད་མི་ནུས་པའམ་བཟློད་སྲན་ཆུང་བ། 
ཟུག་གཟེར་ལ་     ནད་ཀྱིས་ན་བའི་ཟུག་རྔུ། 
གཟེམ་     སྡིག་པ་སློགས་ལ་འཛེམས་པའི་བྱ་བ། 
གཟིམ་མལ་     མལ་གོས་ལ་ཞེ་སའི་བར་སྦྱར་བ། 
གཟུད།  ནང་དུ་འཛུལ་བའི་བྱ་བ། 
གཟེ་མ་     གཟེ་མ་ར་མགོའི་རྩང་གི་མིང་། 
ཚེར་མ་གཟེང་རིང་ ཚེར་མའི་རྩང་རྣློ་ཞིང་རིང་བ། 
གཟན།  ཚེར་མས་རྐང་པར་གཟན་པ་དང་སྐད་ཀྱིས་རྣ་ལ་གཟན་པ་གཏམ་མི་སྙན་པས་རྣ་ལ་གཟན་པ་

སློགས། 
གྲུ་གཟིངས་     ཆུ་ཆེན་པློ་བརྒལ་བའི་གྲུ་དང་བར་མ་བརྒལ་བའི་གཟིངས། 
ཤ་གཟུག་     ཤ་སློབས་རྒྱས་པ་དང་ཡན་ལག་སློ་སློར་ཕྲལ་བའི་རྐང་གཟུག་ལག་གཟུག་སློགས། 
ཟས་ཀྱི་གཟན།  ནས་ཀྱི་གཟན་སྒོང་། 
ཕྱིང་གཟར་     ཕྱིང་པའི་སན་དང་ཆར་ཁེབས། 
གཟར་བུ་     ཚློད་མ་དབློག་བྱེད་ཀྱི་ཤིང་གཟར་སློགས། 
དགང་བླུགས་གཟར། སྦྱིན་སྲེག་གི་རས་བླུག་པའི་དགང་གཟར་དགང་བླུགས། 
གཟེངས་བསློད་  ཡློན་ཏན་གྱི་སྒོ་ནས་མཐློ་བར་བསྔགས་པ། 
གཟི་མདངས་     སྐུའི་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་མདངས།  
གཟློད་མའི་དུས།  ཐློག་མའི་དུས། 
རི་གཟར་     རི་གྱེན་གཟར་པློ་ཡློད་པའི་དློན། 
གཟུགས་མློ་བྱི་དུར་ སྲློག་ཆགས་བྱི་དུར། 
གཟུགས།  འདིའི་སྤུ་ལ་གོ། 
གཟར་ཐག་     གོས་སློགས་གཟར་བྱེད་ཀྱི་ཐག་པ། 
གཟུངས་ཐག་     སྔགས་ཀྱི་གཟུངས་ཐག་རློ་རྗེའི་མིང་། 
གཟབས་ཀྱང་     གཟབ་གཟབ་བྱས་ཀྱང་ཞེས་པའི་དློན། 
གཟགས།  ཆུ་སློགས་སློད་ཀྱི་གཤམ་ནས་འཛག་སློང་བ། 
གཟུངས་སྤློབས་  མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤློབས་པ། 
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གཟུངས་སྔགས་ བླློ་གྲོས་སྤེལ་བའི་གཟུངས་དང་ནད་གདློན་ཞི་བའི་སྔགས། 
ཐུགས་གཟུ་བློ།  གཡློ་སྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཐུགས་རྒྱུད་དྲང་པློའི་མིང་། 
བསྒོ་བ་རྣར་གཟློན་ བསབ་བྱ་ལ་མི་ཉན་པའི་གང་ཟག་གམ་མི་གཅུད་པློ། 
གས་འཕུལ་ཟའློ།།  །། 
 

༣༽ ཟ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
བཟའ་བ་     ཟས་ཀྱི་མིང་། 
བཟའ་     ཟས་བཟའ་བའི་བྱ་བ། 
བཟས་     ཟས་བཟའ་བའི་འདས་པ། 
བུད་མེད་བཟའ།  རྒྱ་བཟའ་བལ་བཟའ་ཞེས་པ་ལྟར་བུད་མེད་ཀྱི་མིང་། 
བཟའ་མི་     ཁྱོ་ཤུག་གམ་བཟའ་ཚང་། 
བཟི་ཞིང་     ཆང་གིས་བཟི་བའི་བྱ་འདས། 
མ་བཟླུགས་ཀྱང་།  གཞན་ལ་གཏམ་མ་དྲིས་ཀྱང་ཞེས་པའི་དློན། 
ན་བཟའ་     བླ་མ་སློགས་ཀྱི་ན་བཟའ། 
བཟང་པློ་     ངན་པ་མ་ཡིན་པའི་བཟང་པློ། 
ལག་པས་བཟུང་།  ལག་པས་འཛིན་པའི་འདས་པ། 
བཟློ་བློས་     ལྷ་བཟློ་པ་དང་ཤིང་བཟློ་པ་སློགས། 
ལྷུང་བཟེད་     སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལྷུང་བཟེད། 
བཟེད་ཞལ་     ཁའི་མཆིལ་མ་བླུགས་པའི་སློད། 
བཟེ།  སློད་དུ་ཆུ་སློགས་བཟེད་པའི་བྱ་འདས་། 
བཟེ་ཆུང་     བཟློད་སྲན་ཆུང་བ། གཟེག་ཆ་ཆུང་བ། 
མི་བཟད་     མ་རུང་པ་གདུག་པ་ཅན། 
ལས་ལ་བཟུར།  ལས་ཀ་ལ་བཟུར་བའམ་བྱློལ་བའི་བྱ་འདས། 
བཟློད་པ་     ཁོང་མི་ཁྲོ་བའི་བཟློད་པ། 
ཚློགས་བཟླུམ་    བསྐལ་པ་བརྒྱད་ཁྲིའི་ཚློགས་གཅིག་ཏུ་བཟླུམས་པ་ལྟ་བུ། 
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སྔགས་བཟླ་     སྔགས་བགྲང་བའི་བྱ་བ། 
བཟླས་།  སྔགས་བགྲང་བའི་འདས་པ། 
མི་བཟླློག་     ཕྱིར་མི་བཟླློག་པའི་བྱ་འདས། 
གཡུལ་བཟླློག་  དགྲའི་གཡུལ་ལས་བརྒལ་བའམ་ཟླློག་པའི་བྱ་འདས། 
མ་ངན་བཟླ།  སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་བཅུག་པའི་བྱ་འདས། 
གཅིག་ཏུ་བཟླུམས་ མང་པློ་གཅིག་ཏུ་བསློམས་བཞག་པའི་འདས་པ། 
སློགས་བས་འཕུལ་ཟའློ།།  །། 
 

༼ཡ་སྡེ།༽ 

༡༽ ཡ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ཡི་རང་     གཞན་གྱིས་དགེ་བ་བསྒྲུབས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ། 
ཡི་ཆད་     ཡི་ཆད་དེ་རེ་བ་མེད་པ། 
ཡི་དྭགས་དང་།  ངན་སློང་གསུམ་ལས་ཡི་དྭགས། 
མདའ་ཡབ་     དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདའ་ཡབ། 
རྔ་ཡབ་     གཡག་གིས་རྔ་མས་བཟློས་པའི་སྦྲང་ཡབ། 
ཡ་རྐྱང་ངོ་།། །། 

༢༽ ཡ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
གཡློར་མློ་     གྲུའི་དར་པློ་ཆེ། 
གཡློ་    ལུས་དང་ཤིང་སློགས་གཡློ་བའི་བྱ་བྱེད། 
གཡློས་     གཡློ་བའི་འདས་སྐུལ། 
གཡབ་མློ་     གཡབ་དར་གྱི་མིང་། 
གཡབས།  དར་གཡབ་པའི་འདས་པ། 
གཡློར་པློ་  གྲུའི་སྐྱ་བ་ཆེན་པློ་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཡུལ་ཁམས་སློགས་ལ་གོ། 
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གཡུང་ཟ་     མི་དང་འདྲིས་པའི་རི་དྭགས། 
གཡན་པ་དགབ། ནད་གཡན་པ་འཐློན་པའི་དུས་སུ་བཀབ་པའི་གོས་ཤིག། 
གཡང་ས་     བྲག་གཡང་ས། 
མི་གཡློ་     ལུས་དང་ཤིང་སློགས་ཕན་ཚུན་མི་གཡློ་བའི་དློན། 
གཡུང་དྲུང་     དཔལ་གྱི་གཡུང་དྲུང་རི་མློ་གཡུང་དྲུང་བློན་པློ་གཡུང་དྲུང་། 
གཡང་།  ཕྲྭ་གཡང་། 
གཡེལ་མེད་  གཡེང་བ་མེད་པའམ་མི་བརྗེད་པའི་དློན། བསྙེལ་མེད། 
གཡུར་ཟ་     ཤིང་གི་འབྲས་བུ་ཐུར་དུ་ཕང་བའམ་སྨིན་པ། 
ཟས་གཡློ་     ཐབ་ཏུ་ཟས་གཡློ་བའི་བྱ་བྱེད། 
གཡློས།  ཟས་གཡློ་བའི་འདས་པ། 
གཡང་གཞི་     ཡན་ལག་མ་ཉམས་པའི་པགས་པ། 
གཡློག་     ལུས་ལ་གོས་གཡློག་པའི་བྱ་བྱེད། 
གཡློགས་     གོས་གཡློག་པའི་འདས་པ། 
གཡེར་མས་     མཐིང་གཡེར། 
གཡིགས།  ཧིག་ཀ་ལྡང་བ། སྐྱིགས་བུ། 
གཡི་ལྤགས་     གཅན་གཟན་གཡིའི་པགས་པ། 
གཡར་ནས་  གཞན་ནས་གོས་སློགས་གནས་སྐབས་ཙམ་ཞིག་གི་དློན་དུ་ལེན་པའམ་གཡར་བ། 
གཡབ་     གཡབ་དར་གཡབས་པའི་བྱ་བྱེད། 
གཡུག་     ལག་པ་དང་གྲི་སློགས་གཡུག་པའི་བྱ་བྱེད། 
གཡློབ།  དར་གཡབ་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
གཡློན་མ་     རྣམ་འགྱུར་དང་ལྡན་པའི་བུད་མེད། 
ལློག་གཡེམ་     གཞན་གྱི་བུད་མེད་བརྐུ་བ་སློགས་འཇིག་རྟེན་པའི་བསྲུང་བྱ། 
གཡེང་བས་    འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་གྱིས་སེམས་རྣམ་པར་གཡེང་བ། 
གཡེངས།  སེམས་ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་གཡེངས་ཟིན་པ། 
གཡའ་སྒོག་     ལག་པའི་འློག་གི་དབྱི་ཚ་སློང་བ། 
སྐྱི་གཡའ་     བྲག་གཡང་སློགས་ལ་འཇིགས་ཏེ་སྐྱི་གཡའ་བ། 
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ལྕགས་གཡའ་    ལྕགས་ལ་ཆགས་པའི་གཡའ་དང་བཙག། 
གཡུ།  རིན་ཆེན་གཡུ། 
གཡུང་མློ་     རིགས་ངན་གྱི་བུད་མེད། 
གཡློ་སྒྱུ་     སེམས་དྲང་པློ་མ་ཡིན་པའི་འཁྲུལ་འཁོར། 
གཡེར་བག་     ཧ་ཅང་རྣམ་འགྱུར་ཆེ་བ་དང་གཡེར་བག་ཅན། 
གཡག།  དུད་འགྲོ་གཡག། 
གཡས་གཡློན་     ལུས་ཀྱི་གཡས་གཡློན་ལྟ་བུ། 
གཡུལ་སློད་     དམག་གི་གཡུལ་འཐབ་པའམ་འགྱེད་པ། 
གཡུལ་ལས་གཡློག། སློན་ཐློག་གི་གཡུལ་ལས་གཏང་བའི་དློན། 
མིག་གཡློར་     གཞི་གཅིག་ལ་གཉིས་སུ་སང་བ། 
ཁ་གཡལ་     ཁ་གླལ་བའམ་གདངས་བ། 
གཡར་ངོ་ཚ།  ངོ་ཚ་བའི་ཞེ་ས། 
གཡར་ཁྲལ་     ཁྲལ་གྱི་ཞེ་ས། 
གཡར་དམ་     དམ་བཅའ་བའི་ཞེ་ས། 
གཡར་ཁམས་དང་། སྐུ་ཁམས་ལ་ཞེ་སའི་བར་སྦྱར་བ། 
སང་གཡེལ་     སང་བ་གཡེང་བ། 
གཡེར་ཁ་     རྟའི་སྐེ་ལ་བཏགས་པའི་དྲིལ་བུ་གཡེར་ཁ། 
གས་འཕུལ་ཡའློ།།  །། 
 

༼ར་སྡེ།༽ 

༡༽ ར་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ར་ལུག་     དུད་འགྲོ་ར་དང་ལུག། 
རྭ་ཅོ་     འདི་ཡི་མགོ་ལ་སྐྱེས་པའི་རྭ་ཅོ། 
རྡུལ་དུ་རླློག།  རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་རླློག་པའམ་ཕྱེ་མར་འཐག་པའི་བྱེད་པ། 
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མངོན་རླློམ་     དཔེ་ཆ་སློགས་མི་ཤེས་པ་ལ་ཤེས་པར་རླློམ་སྟེ་ང་རྒྱལ་གྱིས་དྲེགས་པ། 
རླློམ་སེམས་     ཆགས་སེམས་དང་ང་རྒྱལ་གྱི་སེམས། 
བྱིན་རླབས་     ལྷ་དང་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས། 
རླློབས།  བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
རླློན་པ་     སྐམ་གྱི་ཟླློག་ཆོས་རླློན་པ། 
རླག་བྱེད་     ཕ་རློལ་པའི་དགྲ་བློ་རླག་བྱེད་དམ་འཇོམས་བྱེད་ཐློ་བ་ལྟ་བུ། 
འདློམས་ཀྱི་རླིག། གསང་བའི་འབྲས་བུ། འདློམས་ཀྱི་ལྦ་བ། 
རླབས་ཆེན་     བྱ་བ་རླབས་ཆེན་པློ། 
དབའ་རླབས་     ཆུའི་རྦ་རླབས། 
རླངས་པ་     ས་དང་ཆུའི་རླངས་པ་ལྟ་བུ། 
རླུང་།  འབྱུང་བཞིའི་ཡ་རྒྱལ་རླུང་། 
རླམ་ཁྱེར་     སློད་ནང་དུ་བཅུད་ཧམ་པས་ཁྱེར་བ། 
ཁྲག་རླངས་     ལུས་ཀྱི་ཁྲག་བཙགས་པའི་རླངས་པ། 
རླན་     སྐམ་རླན་གྱི་རླན་པ། 
རླློན་ཆང་།  ཆང་གི་མིང་། 
རླག་མློ་     སྐྱག་པ་རླག་མློ། 
རླུགས་པ་     ཟས་མི་ཞུ་བར་འློག་སྒོ་ནས་འཐློན་པ། 
ཁུང་བུའི་རླུབས།  ཁང་པའི་སྐར་ཁུང་། 
དུད་འགྲོའི་རླིད་བུ་ དུད་འགྲོ་སློགས་ཡན་ལག་མ་ཉམས་པར་གསློབ་བཤུས་རྒྱབ་པའི་པགས་པ། 
བས་འཕུལ་མེད།།  །། 

༢༽ ར་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
བཅོམ་བརླག་     རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་བཅོམ་བརླག་ཅེས་སློབ་དཔློན་ཏན་འློད་འཁྲུང་ས། 
ཚིག་བརླང་     ཚིག་རྩུབ་མློའི་མིང་། 
བརླག་བྱ་     ཕ་རློལ་པློའི་དགྲ་བློ་ལྟ་བུ། 
བརླགས།  དགྲ་བློ་བརླག་པའི་འདས་པ། 
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བརླ་ཤ་     ལུས་ཀྱི་བརླ་ཤ། 
ཆུས་བརླན་     ཆུས་བརླན་ཞིང་གཤེར་བའི་བྱ་འདས། 
ཡ་མ་བརླ།  སྙིང་པློ་མེད་པ། 
བླློ་བརླུག་     བླློ་དང་མཐུན་པའི་གྲོགས། 
བརྟན་བརླིང་     མི་འགྱུར་བར་བརྟན་པའམ་ཟབ་པའི་དློན་། 
བྱིན་གྱིས་བརླབས། ལྷ་དང་བླ་མས་རང་རྒྱུད་ལྟ་བུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་འདས་པ། 
གདློན་གྱིས་བརླམས་ རང་གི་རྒྱུད་ལ་འདྲེ་གདློན་ཞུགས་སློང་བ་ལྟ་བུ། 
སློགས་བས་འཕུལ་རླའློ།། །། 
 
༼ལ་སྡེ།༽ 

༡༽ ལ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྭ་ནི་གོས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཡིན། ལྭ་ནི་ལྷའི་གོས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག་ལ་གོ། 
 

༼ཤ་སྡེ།༽ 

༡༽ ཤ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ཤར་གྱི་     ཕློགས་ཤར། 
ཤིང་ཁར་     ཤིང་གི་རྩེ་མློ། 
ཤང་ཤང་ཤི།  བྱ་ཤང་ཤང་རང་བཞིན་གྱིས་ཤི་བའི་འདས་པ། 
ཤུལ་དུ་     རྗེས་ཤུལ་ལམ་རྗེས་རྟིང་། 
ཤིད་ཟན་     གཤིན་པློར་བསྔོ་བའི་ཟས། 
ཤེལ་གྱི་ཤུབས།  མིག་ཤེལ་དང་གྲི་སློགས་ཀྱི་ཤུབས། 
ཤེད་བུ་     ངར་འཛིན། 
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ཤེད་བདག་     བདག་འཛིན། 
ཤེད་ལས་སྐྱེས།  ངར་འཛིན་ལས་སྐྱེས་པ། 
ཤུན་ལྤགས་     ཤིང་སློགས་ཀྱི་པགས་པ། 
ཤམ་ཐབས་     དགེ་སློང་གི་མཐང་གོས། 
ཤུར་བུས་བཅིངས།  སྐ་རགས་ཀྱིས་འཆིང་བའི་འདས་པ། 
ཤེས་ལྡན་     བླློ་གྲོས་དང་ལྡན་པ། 
ཤིན་ཏུ་ཤུབ་བུར་སྨྲ། ཤིན་ཏུ་ནས་སྐད་ཆུང་ངུར་སྨྲ་བ། 
ཤན་པ་     ལྕགས་ཤན་དངུལ་ཤན་སློགས། 
ཤྭ་འློད་     ཆར་དྲག་ཏུ་བབ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གློ་བུར་དུ་ཆུ་ཐློན་པ། 
སློགས་ཤ་རྐྱང་ངོ་།།     །། 

༢༽ ཤ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
བདེ་གཤེགས་     སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན། 
གཤིས་ལུགས་     གནས་ལུགས་ཀྱི་དློན་། 
དེ་བཞིན་གཤེགས། ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་གཤེགས་པའམ་རྟློགས་པ། 
གཤིན་པློའི་     གསློན་པློ་མ་ཡིན་པའི་གཤིན་པློ། 
གཤགས་བྱེད     ལེགས་ཉེས་ཀྱི་གཏམ་གཤགས་བྱེད་པའི་བྱེད་པ། 
གཤིན་རྗེ་     ལྷློ་ཕློགས་གཤིན་རྗེ། 
གཤེད།  སྲློག་གཅོད་པའི་གཤེད་མ། 
གཤེན་རབས་     བློན་པློའི་སློན་པ་གཤེན་རབས། 
གཤང་དཀྲོལ་     བློན་པློའི་གཤང་དཀྲོལ་བའི་བྱ་བྱེད། 
དབུ་སྐྲ་གཤློར།  དབུ་སྐྲ་གྱོང་པློ་ཡློད་པ། 
གཤིས་ངན་     གང་ཟག་གཞི་ངན་པའམ་རང་རྒྱུད་མི་བཟང་བ། 
གཡུལ་གཤློམ་     དམག་གི་གཡུལ་གཤློམ་པའི་བྱ་བྱེད། 
གཤུང་དང་     རྒྱབ་ནས་གཏམ་ཤུབ་བུར་སྨྲ་བ། 
གཤེ།  འཚེ་བའི་དློན། 
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མློ་གཤམ་     མློའི་ཐ་མ་བུ་མི་སྐྱེ་བའི་བུད་མེད། 
གཤའ་མ་     ངོ་མ་ལྷད་མེད་པ། 
ཡིན་དུ་གཤའ།  ཡང་དག་པ། 
གཤློར་གྱིས་     ཆུ་སློགས་དབློག་བྱེད་ཀྱི་སྐྱོགས། 
ཆུ་གཤློ་     ཆུ་ཕྱིར་བློར་བ། 
ཤིང་གཤློག་     ཤིང་གཤག་པའི་བྱ་བྱེད། 
གཤགས།  ཤི་བའི་ཞེ་ས། 
ཐློང་གཤློལ་     ཞིང་རློ་བའི་ཐློང་གཤློལ། 
གཤེག་ཅིང་     ཤིང་སློགས་ས་རེས་གཤག་པའི་བྱ་བྱེད། 
འདབ་གཤློག་     འདབ་ཆགས་བྱའི་གཤློག་སྒྲོ། 
གཤིབས།  མང་པློ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་གཞིབ་པའི་འདས་པ། 
བརླན་གཤེར་     ཆུས་བརླན་ཞིང་གཤེར་བ། 
བྲེས་གཤློར་     འབྲུ་བྲེས་གཤློར་བའི་བྱ་བྱེད། 
འཕྲང་ལ་ཤློར་།  ལམ་འཕྲང་ལ་འདེད་པའི་བྱ་བྱེད། 
གཤམ་གྱི་     ཞིང་དང་སློད་སློགས་ཀྱི་ཁ་མ་ཡིན་པའི་གཤམ། 
སྤང་གཤློངས་     ནགས་མ་ཡིན་པའི་སྤང་དང་སྒང་མ་ཡིན་པའི་གཤློང་། 
ཞིང་ས་གཤིན།  ཞིང་ས་རླན་པ་དང་སློན་ཐློག་ལེགས་པློར་སྐྱེ་བའི་ཞིང་ས། 
གཤློང་བུ་     སའི་གཤློང་དང་མར་མེའི་སྐུན་བུ། 
ལ་སློགས་གས་འཕུལ་ཤའློ།།  །། 

༣༽ ཤ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
མཛའ་བཤེས་     ཡིད་མཐུན་པའི་གྲོགས་པློ། 
དགེ་བཤེས་     ཡློངས་འཛིན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན། 
ལྷ་བཤློས་     ལྷ་ལ་ཕུལ་བའི་ཞལ་ཟས། 
བཤམས།     མཆོད་པ་སློགས་བཤམ་པའི་འདས་པ། 
སྡིག་བཤགས་     སྡིག་པ་མཐློལ་ཞིང་བཤགས་པའི་འདས་པ། 
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ཕྱི་བཤློལ་     བྱ་བ་ཕྱི་བཤློལ་དུ་བཏང་བ། 
བཤུལ་ལམ་     འགྲོ་བའི་ལམ། 
བཤར།  ལམ་ལ་འགྲོ་བའི་བྱ་འདས། 
བཤུམ་     ངུ་བ་ལ་ཞེ་སའི་བར་སྦྱར་བ། 
བཤུམས་     ངུ་བའི་འདས་པ། 
བཤལ་དྲུད་     ཤིང་སློགས་ས་ནས་བཤལ་ཅིང་འདྲུད་པ། 
བཤུད་ནས་     ཕན་ཚུན་ཕར་ཚུར་བཤུད་པ། 
བཤགས།  སྔར་གྱི་ལས་ལ་འགྱོད་དེ་སྡིག་པ་སློགས་བཤགས་པ།  
བཤའ་ཚེ་     སློད་གཡའ་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དུ་བླུགས་པའི་ཞ་དཀར། 
བགོ་བཤའ་     སློ་སློའི་སྐལ་བའི་བགོ་བཤའ། 
རི་དྭགས་བཤར།  རི་དྭགས་འདེད་པའི་བྱ་འདས། 
རྒྱབ་བཤུལ་     རྒྱབ་གཞུང་། 
པགས་བཤུས་     པགས་པ་བཤུས་པའི་འདས་པ། 
བཤན་པས་     རི་དྭགས་གསད་པའི་གཤན་པ། 
བཤས།  ར་ལུག་སློགས་གསད་པའི་འདས་པ། 
མེར་བཤུར་     སམ་བུའི་སྤུ་སློགས་མེར་བཤུར་བའི་དློན། 
ཆུས་བཤལ་     སློད་སློགས་ཆུས་བཤལ་བའི་བྱ་འདས། 
བཤང་གཅི་གཤློ།  མི་གཙང་བ་དྲི་ཆེན་ཕྱིར་འདློར་བ། 
མཁར་བཤིག་     ཁང་པ་སློགས་བྱེད་པ་པློས་བཤིག་པའི་འདས་པ། 
བྲེས་བཤར་     འབྲུ་བྲེས་བཤར་བའི་བྱ་འདས། 
འཕྲང་ལ་བཤར།  ལམ་འཕྲང་ལ་འདེད་པའི་བྱ་འདས། 
སྦུབས་བཤངས་     ཤིང་སློགས་སྦུབས་བརྟློལ་བའི་དློན། 
དཔེ་བཤད་     དཔེའི་སྒོ་ནས་དློན་བཤད་པའི་བྱ་འདས། 
བས་འཕུལ་ཤའློ།།  །། 
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༼ས་སྡེ།༽ 

༡༽ ས་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
སངས་རྒྱས་     སྤང་རྟློགས་ཀྱི་ཡློན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་པའི་སངས་རྒྱས། 
སློར་མློ་     ལག་པའི་སློར་མློ། 
སེན་མློ་     རྐང་ལག་གི་སེན་མློ། 
སློ།  ཁའི་ནང་གི་སློ། 
སིལ་སྙན་     རློལ་མློའི་བྱེ་བྲག། 
སིལ་སིལ་     སིལ་སྙན་དཀྲོལ་བའི་སྐད་སློགས། 
སེ་མློ་དློ།  བྲང་ཐད་དུ་སླེབ་པའི་རྒྱན་གྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག། 
ཚེ་སྲློག་     འགྲོ་བའི་ཚེ་སྲློག། 
སྲུང་ཞིང་     ནད་གདློན་ལས་སྲུང་བའི་དློན། 
འློད་སྲུང་  གནས་བརྟན་འློད་སྲུང་། 
སྲས།  བུའི་ཞེ་ས། 
སྲིད་པར་     སྲིད་པ་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ། 
དྲང་སྲློང་     ལྷ་དང་མིའི་དྲང་སྲློང་ངམ་བདེན་པར་སྨྲ་བའི་དྲང་སྲློང་། 
སྲློལ་ཚུགས་     སྲློལ་རང་བཞིན་གྱིས་ཚུགས་སློང་བ་དང་སྲློལ་བཙུགས་པའི་སྐུལ་ཚིག། 
སྲིད།  འཇིག་རྟེན་ནང་སྐྱིད་སྡུག་ཅི་ཡང་སྲིད་པ། 
སྲློད་དུས་     སྲློད་འཁོར་ཕག་གི་དུས། 
ས་སྲློས་     ས་སྲློས་ཁྱིའི་དུས། 
སྲེ་ནག་     ར་མ་སློགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཀྱི་ནག་པློ། 
སྲབ།  མཐུག་པློ་མ་ཡིན་པའི་སྲབ་མློ། 
སྲིན་པློ     འདྲེ་སྲིན་པློའམ་འབྱུང་པློ་ཤ་ཟ། 
ལུས་སྲུལ་     གདློན་གྱི་བྱེ་བྲག། 
ས་སྲུང་བུ།  བརྒྱ་བྱིན་གྱི་བཞློན་པ་གླང་པློ་ཆེ་ས་ལ་རབ་བརྟན། 
སྲུབས་ཀྱིས་     གོས་ཀྱི་བར་སྲུབས། 
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ལམ་སྲང་     གྲོང་པའི་བར་གྱི་ལམ། 
སྲིད་དུ་སྲིངས།  དཀྱུས་རིང་དུ་བཟློ་བའི་སྐུལ་ཚིག། 
ཡིད་སྲུབས་ཀྱིས་    འདློད་ཆགས་ཀྱིས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 
སྲེག་     འདློད་ཆགས་ཀྱིས་ཡིད་བསྲེག་པའམ་གདུང་བ། 
སྲིང་མློར་     སྤུན་མློ་ཆུང་བ། 
སྲེད།  སྲེད་ཅིང་ཆགས་པ། 
སྲུ་མློའི་     མའི་སྤུན་མློ། 
སྲི་ཞུ་     ཞབས་ཏློག་སྲི་ཞུ། 
སྲིའུའི་     བུ་ཚ་ཆུང་བ། 
སྲི།  ཆུང་སྲི་དུར་སྲི་ཕུང་སྲི་སློགས། 
སྲེ་མློ་     ནེའུ་ལི། 
སྲེག་པ་     བྱ་གོང་མ་སྲེག། 
སྲིན་བྱ་     བྱ་འུག་པ། 
སྲམ།    ཆུ་ནང་གི་ཉའི་དགྲ་སྲམ། 
སྲིན་བུ་     སྲློག་ཆགས་བུ་སྲིན་བུ། 
སྲློ་མ་     ཤིག་གི་སྲློ་མ། 
སྲད་བུ་     སྐུད་པ། 
སྲ།  ས་ཞིང་མཁྲེགས་པ། 
ཇི་སྲིད་     སྔར་གྱི་དུས། ཡང་ན། དུས་ཇི་སྲིད་དུ་བཞུགས་པ་དེ་སྲིད་དེའི། 
དེ་སྲིད་     ཕྱི་མའི་དུས། ཞབས་ཏློག་རྙེད་བཀུར་ཞུ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 
སྲན་མ་     འབྲུ་སྲན་མ། 
སྲུས།  ནས་གསར་གྱི་སྲུས་མ་ལྟ་བུ། 
བསྙེན་སྲིང་     ཐག་ཉེ་བར་སྲིང་བ་དང་ཉེ་རིང་དུ། 
སྲེག་བྱེད་     མེ་ལྟ་བུ། 
སྲེག་བླུགས་དང་།  སྦྱིན་སྲེག་གི་རས། 
རྒྱལ་སྲིད་  རྒྱལ་ཐབས་སམ་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་བྱ་བ། 
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མུན་སྲིབས་  སང་བ་མེད་པའི་མུན་སྲིབས། 
རྟ་ཡི་སྲབ།  རྟ་ཡི་ཁ་ལ་བསྐོན་པའི་ལྕགས་སྲབ། 
སྲུབ་ཤིང་ནི་ ཇ་དང་འློ་མ་སློགས་སྲུབ་པའི་ཤིང་། 
སྲུབ་ཐག་  དེའི་ཁ་ལ་བསམ་པའི་ཐག་པ། 
འཇལ་བྱེད་སྲང་།  ཤ་མར་སྲློག་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་སྲང་། 
སློབ་དཔློན་     དགེ་སྡིག་བླང་དློར་གྱི་གནས་སློན་པའི་སློབ་དཔློན། 
སློབ་མ་     དེའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་སློབ་མ། 
སློབ་གཉེར་     དཔེ་ཆ་སློགས་ལ་དློན་གཉེར་བྱས་པ། 
ས།  ལས་ས་བ། 
སློབ་པ་      སློབ་པ་ཐློས་བསམ་པ་ཞེས་ལམ་སྒྲུབ་པའི་གང་ཟག། 
སློ་མར་     སྨྱུག་མས་བཏགས་པའི་སློད་སློ་མ། 
སློང་མློ་     བསློད་སྙོམས་ནི། ལྡློམ་བུ། 
སློང་།  བསློད་སྙོམས་སློང་བའི་བྱེད་པ། 
སླེ་བ་     ཡན་ལག་སྐྱོན་ཅན། 
གྱེན་སློང་     གྱེན་དུ་ལང་བའི་བྱེད་པ། 
སློག་ཀྱང་     ཕྱིརབ་སློག་པའི་དློན་། 
སླེབ།  ཚུར་སླེབ་པའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ། 
སླེ་ཏྲེས་     སན་ཕྱེ་མ། 
སླུ་གུའི་     མར་མེ་ཞུ་བའི་སློད་སླུ་གུ། 
ཆུ་ས་མློ།  ཆུ་གར་མློ་མ་ཡིན་པའི་ས་མློ། 
ཀུན་སློང་     སེམས་ཀྱི་ཀུན་སློང་། 
སླེ་ཡློན་     སེམས་གྱ་གྱུ་ཅན། 
བསད་པའི་སློ།  དུད་འགྲོ་བསད་པའི་སློ། 
སར་ཞིང་     ཕྱིར་ཞིང་ཞེས་པའི་དློན་། 
སར་ཡང་     ཕྱིར་ཡང་ཞེས་པའི་དློན། 
སླུ་མེད་     སྐྱབས་གནས་བསླུ་བ་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ། 
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སད།  འདིའི་ཆེད་དམ་འདིའི་དློན། 
སླེའུ་     ཆར་ཁེབས། 
སློག་པ་     པགས་ཚའི་གོས། 
ཕྱི་ནང་སློག།  གོས་སློགས་ཕྱི་ནང་བརྗེ་བ། 
ས་ངའི་     ཡློས་སློགས་བརྔོ་རྒྱུའི་ལྕགས་ཀྱི་ས་ང་། 
སད་རློལ་     ཕྱི་རློལ་ཞེས་པའི་དློན། 
ཕློགས་སུ་སློན།  སློ་སློའི་ཁོངས་སུ་གཏློགས་པའི་བྱེད་སྐུལ། 
སད་མར་     རྗེས་མར་ཞེས་པའི་དློན། 
སད་ནས་     རྗེས་ནས་ཞེས་པའི་དློན་། 
དུག་རློ་སློང་།  ཟས་ངན་པ་བཟའ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ནད་ཀྱི་དུག་རློ་སློང་བ། 
སྲ་བརྐྱང་བཏིང་ དགེ་སློང་གི་ཆོས་གོས་སྲ་བརྐྱང་བཏིང་བའི་འདས་པ། 
སློགས་ས་ཉིད་དློ།།  །། 

༢༽ ས་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
གསར་བུ་     དགེ་སློང་ལྟ་བུ་གང་ཟག་གསར་བུ་བ། 
གསར་ནས་     དགེ་སློང་གསར་པའི་དུས་ནས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 
འཁར་གསིལ་     དགེ་སློང་གི་འཁར་གསིལ། 
གསློར།  གཞན་ལ་བསྡིགས་པའམ་བརྡེག་པར་བརྩམས་པ། 
ཁ་གསག་     ངོ་སྲུང་། 
གསློག་གསློབ་     སྙིང་པློ་མེད་པ། 
གསད་བྱ་     དུད་འགྲོ་ལྟ་བུ། 
གསློད།  དུད་འགྲོ་གསད་པའི་བྱེད་པ། 
གསང་སྔགས་    གསང་སྟེ་བསྒྲུབ་ན་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་པར་སྔགས་པའི་ཆོས། 
སྙན་གསན་     རྣ་བས་ཉན་པའི་ཞེ་ས། 
གསུང་རབ་    རྒྱལ་བའི་བཀའ་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས། 
གསུངས།  ཞལ་ནས་གསུང་བའི་བྱེད་པ། 
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གསློང་པློའི་ཚིག་    དྲང་པློའི་ཚིག། 
གསློལ་     ཡར་ཞུ་བའི་ཚུལ། 
གསློལ་འདེབས་  ལྷ་དང་བླ་མ་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་པ་འི་བྱ་བ། 
གསློན།  རྣ་བས་ཉན་པའི་སྐུལ་ཚིག་ལ་ཞེ་ས་སྦྱར་བ། 
གསེར་མདློག་ ཨ་རུ་ར་གསེར་མདློག་དང་པཎ་ཆེན་གསེར་མདློག་པ་ལ་འཇུག། 
ནེའུ་གསིང་     རྩྭ་སྔོན་དང་ལྡན་པའི་སྤང་། 
གསེག་མའི་     རློའི་གསེག་མ། 
གསེབ།  དེའི་དཀྱིལ་ལམ་དབུས། 
གསེབ་དང་     རྟ་གསེབ། 
གསའ་ཡིས་    གངས་རི་ལ་གནས་པའི་སྲློག་ཆགས་གསའ། 
གསག་     ནློར་རས་དང་ཚློང་སློགས་བསགས་པའི་བྱ་བ། 
གསིར་ཏེ།  བརྡེག་པར་བརྩམས་པ། 
ཤིང་གསློམ་     གསློམ་ཤིང་། ཐང་ཤིང་། 
གསློར་གྱིས་     གནམ་གསློར། 
གསིལ་ཞིང་     ཤིང་འབློགས་པའམ་ཕིག་པ། 
གསེས།  ས་རེས་ཤིང་བཀས་པའི་དློན། 
གསས་མློ་     བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ནང་གསེས་གསས་མློ། 
གསློག་འཇོག་     ནློར་རས་སློགས་གསློག་འཇོག་བྱེད་པ། 
གསང་གཏམ་     གཞན་ལ་བཤད་མི་ངེས་པའི་གསང་གཏམ། 
གསློང་།  གཏམ་གསང་བའི་བྱེད་པ། 
གསློ་རས་     བཅོས་པའི་རས། 
སྤུ་གསེད་     སྤུ་ལག་པས་རྨེལ་ཏེ་བཏང་བ། 
གསེང་གིས་     ཐུན་གསེབ་བམ་སྐབས་གསེང་། 
གསུར།  དྲི་གསུར། 
གསུས་པ་     ཕློ་བ་ལྟློ་བ། 
གསློ་ཕྱིར་     ཕློ་བ་གསློ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་དློན། 
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གསློལ་ཡང་     ཞལ་དུ་བཞེས་པ། 
གསུད།  གྲེ་བའི་འགྲང་སྐད། 
སློ་གསློད་     སྙོམས་ལས་སུ་སློད་པའི་སློས་གདལ། 
ལུས་གསིག་     ལུས་གཞན་གྱིས་གསིག་པའི་བྱ་བ། 
དྲིལ་གསིལ་     དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་བ། 
གསུམ།  གྲངས་གསུམ་དང་སློད་སློགས་ཁ་གསུམ་པ་ལའང་གོ། 
སྐད་གསང་     སྐད་མ་བསྒྲིབས་པར་གསང་ངེར་ཡློད་པ། 
གསེག་གཤང་     དགེ་སློང་གི་འཁར་གསིལ། 
གསེག་ཀ་ལི།  དཔེ་ཆ་བཙུགས་པའི་ཤློ་ཀ་ལི། 
གསློན་པློ་     ཤི་བ་མ་ཡིན་པའི་གསློན་པློ། 
སྙན་གསང་     སྙན་གྱི་དབང་པློ་གསང་བར་ཡློད་པ། 
ཆུད་མ་གསློན།  བྱ་བ་ཆུད་ཟློས་མ་སློང་བ། 
འློད་གསལ་     ཉི་ཟླའི་འློད་གསལ་བ་དང་འཆི་ཁའི་འློད་གསལ། 
ནང་གསེས་     མང་པློའི་ནང་གི་བྱེ་བྲག། 
དྲི་ཆུ་གསིལ།  དྲི་ཆུ་བཏང་བའི་དློན། 
གསལ་ཤིང་     ལྕགས་ཀྱི་གསལ་ཤིང་རྩེ་གསུམ་པ། 
ཆུད་གསན་     བྱ་བ་ཆུད་ཟ་བ། 
གས་འཕུལ་སའློ།།  །། 

༣༽ ས་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
སྔོ་བསངས་     ནམ་མཁའ། 
འབགས་བསངས་ མི་གཙང་བའི་དྲི་མས་འབགས་པའམ་གོས་པ་བསངས་བའི་འདས་པ། 
ཚློགས་བསགས་ དམིགས་བཅས་བསློད་ནམས་ཀྱི་ཚློགས་དང་དམིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚློགས་གཉིས་བསག་པའི་

འདས་པ། 
བསགས།  ཚློགས་གཉིས་བསག་པའི་འདས་པ། 
དམིགས་བསལ་  དམིགས་ཀྱིས་ལློགས་སུ་བཀར་བའམ་བསལ་བ། 
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སྐྱོན་བསལ་     ཉེས་པའི་སྐྱོན་བསལ་བའི་བྱ་འདས། 
བསམ་བྱ་     དློན་ལྟ་བུ། 
བསམས།  ཡིད་ཀྱིས་བསམ་པའི་འདས་པ། 
བསེ་ཁྲབ་     རི་དྭགས་བསེ་རུའི་པགས་པས་བཟློས་པའི་གོ་ཁྲབ་དང་རིན་ཆེན་བསེ་ཁྲབ། 
བསློད་ནམས་     ལེགས་བྱས་དགེ་བའི་བསློད་ནམས། 
བསློད་སྙོམས་     འཚློ་བའི་བསློད་སྙོམས། 
བསློགས།  ནློར་རས་བསག་པའི་འདས་པ། 
ཚེ་བསྲིང་     ཚེ་རིང་དུ་གཏང་བའི་བྱ་བ། 
བསམ་བླློ་     ནང་གི་བསམ་བླློ། 
དྲིན་བསབ་     བླ་མ་དང་དཔློན་པློ་སློགས་ཀྱི་དྲིན་ལན་འཇལ་བའི་བྱ་བ། 
བསབས།  དྲིན་ལན་འཇལ་བའི་བྱ་བ། 
ཡློ་བསྲང་     གཡློ་བ་དྲང་པློར་བསྲང་བའི་དློན། 
ནློར་བསྲི་     ནློར་ཁ་འཕྲི་བའི་བྱ་བ། 
རྒྱང་བསྲིང་     རྒྱང་རིང་དུ་བསྲིངས་བའམ་བསྐུར་བའི་བྱ་བ། 
བསྲིངས།  རྒྱང་རིང་དུ་བསྲིངས་བའམ་གཏང་བའི་འདས་པ། 
དྲི་བསུང་གིས་     དྲི་ཞིམ་པློའམ་དྲི་བཟང་པློའི་ཞེས་པའི་དློན། 
བསུས་     བླ་མ་སློགས་ཀྱི་མདུན་ནས་བསུ་བ་དང་དྲི་བཟང་པློའི་བསུ་བ། 
བསེ་རུ་     རི་དྭགས་བསེ་རུ། 
བསད།  རི་དྭགས་བསེ་རུ་བསད་པ་ལྟ་བུའི་འདས་པ། 
བསྲུངས་པ་     ནད་གདློན་ལས་བསྲུང་བའི་འདས་པ། 
བསྲུང་བྱ་     ནད་པ་དང་སྦྱིན་བདག་ལྟ་བུ། 
བསྲེག་བྱ་     བུད་ཤིང་ལྟ་བུ། 
བསྲེགས།  བསྲེག་བྱ་བསྲེག་པའི་འདས་པ། 
བཟློད་བསྲན་  ཁོང་མི་ཁྲོ་བར་བཟློད་པས་སྲན་ཚུགས་པའམ་བཟློད་ཐུབ་པ། 
བསྲློ་ཁང་     ཁྲུས་བྱས་སའི་ཁྲུས་ཁང་དང་ངལ་གསློ་སའི་གནས། 
ཞློ་བསྲུབས་     ཞློ་དང་འློ་མ་སློགས་དཀྲོག་པའི་འདས་པ། 
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བསྲེས།  ཟས་གོས་སློགས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ལྟ་བུའི་འདས་པ། 
བསློད་པའི་ཟས་    ཟས་བཟང་པློའམ་ཞིམ་པློ། 
བསྲེལ་ འཆང་བའི་བྱ་བ། 
རིང་བསྲེལ་     སྐུ་གདུང་རིང་བསྲེལ། 
བསྲིངས།  ཡུན་རིང་དུ་བསྲིངས་བའམ་ཡུལ་གཞན་དུ་བསྲིང་བའི་འདས་པ། 
བྱ་བའི་བསྲལ་དང་  བྱ་བ་རླབས་པློ་ཆེ། 
སྒྲིབ་པ་བསྲབས།  ཉོན་ཤེས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་སྲབ་མློར་བཟློ་བའི་འདས་པ། 
བསེལ་བའི་     འཇིགས་པའི་ཕློགས་སུ་སྐྱེལ་མ་བྱེད་མཁན། 
བསློ་སྒྲ་     ལྷ་རྒྱལ་ལློ་ཞེས་བླ་ལྷ་གསློལ་བ། 
ངལ་བསློས་བུ།  ལྷ་རྣམ་ཐློས་ཀྱི་བུ། 
ཁ་བསུམ་     སློད་ཁ་བསུམ་པའི་བྱ་བ། 
རྗེས་བསུབས་     རྐང་ལག་གི་རྗེས་བསུབ་པའི་འདས་པ། 
བསེར་བུ་     རླུང་གི་མིང་། 
བསིལ་།  གྲང་བའམ་འཁྱགས་པ། 
ལྷ་བསངས་     ལྷ་ལ་ཕུལ་བའི་བསངས། 
མེ་བསངས་     མེ་ལ་གཏང་བའི་བསངས། 
སྐྱོ་བསངས་དང་།  ཡིད་སྐྱོ་བར་བསངས་བའི་ཁམས་སངས། 
བླློ་བསུན་     བླློ་ཞི་ཞིང་འདུལ་བའམ་འཇམ་པ། 
བསམ་བསེའུ་     མའི་མངལ་གྱི་བུ་སློད། 
སྦ་བསྲིས་མེད།  ཁ་འཕྲི་བ་མེད་པའམ་སྦས་པ་མེད་པའི་དློན། 
བསངས་གཏློར་  ལྷ་ལ་ཕུལ་བའི་བསངས་དང་གཏློར་མ། 
ཞབས་བསིལ་     ཞབས་ཆུས་བཀྲུ་བའི་ཞེ་ས། 
ཞལ་བསིལ་  ཞལ་ཆུས་བཀྲུ་བའི་ཞེ་ས། 
བསྲློ།  མེ་དང་ཉི་མ་བསྲློ་བའི་བྱ་བ། 
བསད་བྱ་     རགས་ལྟ་བུ། 
བསད་ནས་     རགས་དང་མཉམ་དུ་ལྷད་རྒྱབ་པའི་དློན། 
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བསླུ་བྱ་     སེམས་ཅན་ལྟ་བུ། 
བསླུས།  གཞན་མགོ་བསྐོར་བའམ་བ་སླུ་བའི་འདས་པ། 
བསང་བྱའི་     གཞན་ལ་ཡློད་པའི་ནློར་རས་ལྟ་བུ། 
ནློར་སང་     གཞན་ནས་ནློར་བསང་བའི་འདས་པ། 
ཕློགས་སུ་བསན།  ཁོངས་སུ་གཏློགས་པའི་བྱ་འདས། 
བསབ་བྱ་     ལམ་དང་ཤེས་བྱའི་གནས་ལྟ་བུ་བསབ་པའི་བྱ་བ། 
བསབ་པ་     རྟློགས་པ་བསབ་པ་གསུམ། 
གྱེན་དུ་བསངས།  ཡར་ལངས་པའམ་གྱེན་དུ་བསྒྲེང་བའི་འདས་པ། 
འདློད་པའི་བསློད་ཉམས་ དློད་པ་ལ་ལྷག་པར་སློད་པའི་དློན། 
བས་འཕུལ་སའློ།།  །། 
 

༼ཧ་སྡེ།༽ 
༡༽ ཧ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ཧྲལ་ཧྲལ་     སློད་པ་རྩིང་པློ།  
ཧྲུལ་ཧྲུལ་     གོས་རྙིང་པ། 
མིག་ཧྲིག་ཧྲིག།  མིག་རིག་རིག་བྱས་ཏེ་བལྟ་བ། 
ཧྭ་ཤང་     རྒྱ་ནག་ཧྭ་ཤང་། 
ཧྭགས་དང་     བུ་རམ་གྱི་དྭངས་མ། 
གོས་ཀྱི་ཧྭ།  གོས་རྙིང་པ། 
རྩབ་ཧྲལ་     སློད་པ་རྩིང་པློ། 
ལ་སློགས་ཧ་ཉིད་དློ།།  །། 
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༼ཨ་སྡེ།༽ 

༡༽ ཨ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ཨ་ཀ་རུ་དང་     བསང་ཤིང་ཨ་ཀ་རུ། 
ཨ་རུ་ར།  སན་ཨ་རུ་ར། 
ཨུ་དུམྦ་ར་     མེ་ཏློག་ཨུ་དུམྦ་ར་ཞེས་སངས་རྒྱས་རེ་རེ་འཇིག་རྟེན་ན་འབྱློན་དུས་སུ་ཤར་བའི་མེ་ཏློག་ཅིག་ཡློད་པ་

དེར་གོ། 
ཨུཏྤལ་དང་།  མེ་ཏློག་ཨུཏྤལ། 
ཨུ་རྒྱན་     མཁའ་འགྲོའི་གླིང་། 
ཨུ་མ་     ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ལྷ་མློ་ཨུ་མ། 
ཨནྡ་རྙིལ།  ནློར་བུ་ཨནྡ་རྙིལ། རིན་ཆེན་དབང་སྔོན། 
ཤིང་ཐློག་ཨ་མྲ་  ཤིང་ཐློག་ཨ་མྲའི་འབྲས་བུ། 
ཨེ་ལའི་འདབ། ཀླུ་ཨེ་ལའི་འདབ་དང་ཤིང་ཨེ་ལའི་འདབ། 
ཨེ་ནྱ་ཡ་ན་    རི་དྭགས་བྱིན་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་ཞིག། 
ཨ་ཉིད་དློ།། །། 
བློད་ཀྱི་བརའི་བྱེ་བྲག་གསལ་བར་བྱེད་པའི་བསན་བཅོས་ཚིགས་ལེའུར་བྱས་པ་མཁས་པའི་ངག་གི་སྒྲོན་མ་ཞེས་
བྱ་བ་ལས། སྔོན་འཇུག་ལྔ་དང་རྗེས་འཇུག་བཅུ་རྐྱང་པ་མགོ་ཅན་ལ་སློགས་པའི་ཡི་གེའི་སྦྱློར་བ་རྒྱས་པར་བཤད་
པ་སྟེ་ལེའུ་དང་པློའློ།།         །། 
 
ཡི་གེའི་སྦྱློར་བ་སྡུད་པ། 
༉ ད་ནི་ཡི་གེའི་སྦྱློར་བ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་པའི་རྗེས་རྣམ་དབྱེ་དང་ཚིག་ཕྲད་ལ་སློགས་པ་ཤིན་ཏུ་ནས་གཅེས་
ཤིང་ཕངས་པའམ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་རྣམས་མདློར་བསྡུས་ཏེ་བསིལ་བའམ་འཐློར་བུར་བསན་པ་ལས། ཐློག་མར་
རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་འབྲེལ་སྒྲའི་རྐྱེན། ཀྱི་གི་གྱི་འི་ཡི་རྣམས་ཀྱི་སྦྱར་ཚུལ་ནི། རྗེས་འཇུག་ད་བ་ས་དང་ད་དྲག་དག་
ཐློབ་མཐར་རྐྱེན་ནམ་ཕྲད་ཀྱི་ཞེས་སྦྱར་བ་དང་། རྗེས་འཇུག་ག་ངའི་མཐར་ཕྲད་གི་ཞེས་སྦྱར་བ་དང་། རྗེས་
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འཇུག་ན་མ་ར་ལ་བཞི་པློའི་མཐར་ཕྲད་གྱི་ཞེས་སྦྱར་བ་དང་། མཐའ་རྟེན་ནམ་རྗེས་འཇུག་མེད་པའི་མཐར་རྐང་
པ་ཁ་མི་སྐོང་བའི་ཚེ་འི་ཐློབ་ཅིང་།  རྐང་པ་ཁ་སྐོང་དགོས་པའི་ཚེ་ཕྲད་ཡི་ཞེས་སྦྱར་བ་དང་། རིམ་གྱིས་དཔེར་
བརྗོད་ན། ཁྱོད་ཀྱི། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྗེས་འཇུག་ད་མཐར་རྐྱེན་ཀྱི་སྦྱར་བ་དང་། རྒྱབ་ཀྱི། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྗེས་འཇུག་
བ་མཐར་ཕྲད་ཀྱི་ཐློབ་པ་དང་། གཡས་ཀྱི། ཆར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྗེས་འཇུག་ས་མཐར་ཕྲད་ཀྱི་ཐློབ་པ་དང་། གྱུརད་
ཀྱི། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ར་ད་དྲག་ཅན་གྱི་མཐར་ཕྲད་ཀྱི་ཐློབ་པ་དང་། བྲག་གི། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྗེས་འཇུག་ག་མཐར་
ཕྲད་གི་རྐྱང་ཐློབ་པ་དང་། བྱང་གི་ཕློགས། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྗེས་འཇུག་ང་མཐར་ཕྲད་གི་རྐྱང་ཐློབ་པ་དང་། དཔློན་
གྱི། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྗེས་འཇུག་ན་མཐར་ཕྲད་གྱི་སྦྱར་བ་དང་། ལམ་གྱི། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྗེས་འཇུག་མ་མཐར་ཕྲད་
གྱི་སྦྱར་བ་དང་། བར་གྱི་སར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྗེས་འཇུག་ར་མཐར་ཕྲད་གྱི་སྦྱར་བ་དང་། གཞློལ་གྱི། ཞེས་པ་ལྟ་
བུ་རྗེས་འཇུག་ལ་མཐར་ཕྲད་གྱི་སྦྱར་བ་དང་། ས་གཞིའི། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མཐའ་རྟེན་རྗེས་འཇུག་མེད་པའི་མཐར་
ཕྲད་འི་སྦྱར་བ་དང་། བདག་དེ་ཡི། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མཐའ་རྟེན་རྗེས་འཇུག་མེད་པའི་མཐར་རྐང་པ་ཁ་སྐོང་དགོས་
པའི་ཚེ་ཕྲད་ཡི་ཞེས་སྦྱར་བར་བྱའློ།།  

༆ བདེའློ། ཞེས་པའི་རློགས་ཚིག་དང་། ཁྱེའུ། ཞེས་པའི་མིང་མཐའ་དང་། ལྷའམ། ཞེས་པའི་འདྲི་ཚིག་
བར་གྱི་ཚེག་ཁྱིམ་སྦྱློར་དགོས་མི་དགོས་ཡང་། རྐང་པ་ཁ་སྐོང་མི་སྐོང་གིས་དབྱེ་བར་བྱའློ།། བདེའློ། ལ་སློགས་
རློགས་ཚིག་རྣམས་ལ་འློ་ཉིད་སྦྱར་བ་དང་། སྤྱི་བློ། ལ་སློགས་པའི་མིང་མཐའ་ལ་བ་ཕྱེད་ཝར་འབློད་པ་སྦྱར་བ་
ཉིད་དློ། ག་ང་ད་ན་ལ་སློགས་པའི་མཐའ་རྟེན་ཅན་དང་ར་མགོ་ལ་མགོ་ས་མགོ་སྟེ་བརྩེགས་པ་ཅན་དང་། གི་གུ་
ཞབས་ཀྱུ་འགྲེང་བུ་ན་རློ་སྟེ་གུག་ཀྱེད་ཅན་གྱི་མཐར་འ་མཐའ་དངོས་སུ་འབྲི་བ་སྤང་བར་བྱའློ།།  
 
༆ ཚིག་ཕྲད་ཅིང་དང་ཞིང་ལ་སློགས་པའི་སྦྱློར་ཚུལ་ནི། རྗེས་འཇུག་ག་ད་བའི་རྗེས་སུ། ཅིང་། ཞེས་ལྷག་
བཅས་ཀྱི་སྒྲ་དང་། ཅེས། ཞེས་ཚིག་སྔ་མ་ངེས་གཟུང་གི་སྒྲ་དང་། ཅེའློ། ཞེས་རློགས་ཚིག་གི་སྒྲ་དང་། ཅེ་ན། 
ཞེས་ཚིག་ཕྱི་མ་ངེས་གཟུང་གི་སྒྲ་དང་། ཅིག་ཅེས། སློན་ཚིག་དང་སྐུལ་ཚིག་ངེས་གཟུང་གི་སྒྲའློ།། རྗེས་འཇུག་
ང་ན་མ་འ་ར་ལ་དང་། །མཐའ་རྟེན་རྗེས་འཇུག་མེད་པའི་རྗེས་དག་ཏུ། །ཚིག་ཕྲད་ཞིང་ཞེའློ་ཞེ་ན་ཞིག་ཐློབ་པ་
དང་། །རྗེས་འཇུག་ས་མཐར་ཚིག་ཕྲད་ཤིང་ཤེའློ་ཤེ་ན་ཤིག་སློགས་ཐློབ་པ་དང་། །རྗེས་འཇུག་ན་ར་ལ་གསུམ་གྱི་
རྗེས་སུ་ཚིག་ཕྲད་ཞིང་སློགས་ལྔ་པློ་ཐློབ་ཀྱང་། ཡང་འཇུག་ད་དྲག་ངེས་པར་ཐློབ་པ་དེར། ཚིག་ཕྲད་ཅིང་སློགས་
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ལྔ་པློ་སྦྱར་བར་ལེགས་ཏེ། དཔེར་བརྗོད་ན། རྟག་ཅིང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ག་མཐར་ཅིང་། རྟློག་ཅེས། ཞེས་ལྟ་བུ་
ག་མཐར་ཅེས། ལྷག་ཅེའློ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ག་མཐར་ཅེའློ།། སུ་འདུག་ཅེ་ན། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ག་མཐར་ཅེ་ན། ཁྱོད་
འདུག་ཅིག། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ག་མཐར་ཅིག་ཐློབ་པ་དང་། རྒུད་ཅིང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ད་མཐར་ཅིང་། ཟད་ཅེས། 
ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ད་མཐར་ཅེས། མེད་ཅེའློ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ད་མཐར་ཅེའློ། ཅི་འཆད་ཅེ་ན། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ད་མཐར་
ཅེ་ན། ཆོས་ཤློད་ཅིག། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ད་མཐར་ཅིག་ཐློབ་པ་དང་། ཟབ་ཅིང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བ་མཐར་ཅིང་། ཐློབ་
ཅེས། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བ་མཐར་ཅེས། ནུབ་ཅེའློ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བ་མཐར་ཅེའློ། གང་རྒྱབ་ཅེ་ན། ཞེས་པ་བ་མཐར་
ཅེ་ན།  གྲི་རྒྱོབ་ཅིག། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བ་མཐར་ཅིག་ཐློབ་པ་དང་། 

ཚིག་ཕྲད་ཞིང་སློགས་ཐློབ་པའི་དཔེར་བརྗོད་ནི། བྱང་ཞིང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ང་མཐར་ཞིང་། དྲང་ཞེས། ཞེས་པ་
ལྟ་བུ་ང་མཐར་ཞེས། འབྱུང་ཞེའློ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མཐར་ཞེའློ། གང་གཟུང་ཞེ་ན། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ང་མཐར་ཞེ་ན། 
སེམས་གཟུང་ཞིག། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ང་མཐར་ཞིག་ཐློབ་པ་དང་། སྙན་ཞིང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ང་མཐར་ཞིང་། འཛིན་
ཞེས། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ན་མཐར་ཞེས། དཀོན་ཞེའློ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ན་མཐར་ཞེའློ། ལྷ་ཡིན་ཞེ་ན། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ན་
མཐར་ཞེ་ན། དློན་ཞིག་གཉེར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ན་མཐར་ཞིག་ཐློབ་པ་དང་། འཇམ་ཞིང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མ་མཐར་
ཞིང་། ངོམ་ཞེས། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མ་མཐར་ཞེས། འཇོམ་ཞེའློ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མ་མཐར་ཞེའློ། དབེན་ནམ་ཞེ་ན། 
ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མ་མཐར་ཞེ་ན། ནམ་ཞིག་དབེན། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མ་མཐར་ཞིག་ཐློབ་པ་དང་། དགའ་ཞིང་། ཞེས་
པ་ལྟ་བུ་ག་མཐར་ཞིང་། བཟའ་ཞེས། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་འ་མཐར་ཞེས། འདའ་ཞེའློ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་འ་མཐར་ཞེའློ། 
དུས་གདའ་ཞེ་ན་ ཞེས་པ་ལྟ་འ་མཐར་ཞེ་ན། འགའ་ཞིག་གི། ཞེས་ལྟ་བུ་འ་མཐར་ཞིག་ཐློབ་པ་དང་། དར་
ཞིང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ར་མཐར་ཞིང་། འཕྱུར་ཞེས། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ར་མཐར་ཞེས། དར་ཕློར་ཞིག། ཅེས་པ་ལྟ་བུ་
ར་མཐར་ཞིག་ཐློབ་པ་དང་། འཚློལ་ཞིང་།  ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཐར་ཞིང་། འཚལ་ཞེས། ཞེས་པ་ལྟ་ལ་མཐར་
ཞེས། འཁྲུལ་ཞེའློ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཐར་ཞེའློ།།  གང་འཚློལ་ཞེ་ན། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཐར་ཞེ་ན། ཆོས་
འཚློལ་ཞིག། ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཐར་ཞིག་ཐློབ་པ་དང་། ཟ་ཞིང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མཐའ་རྟེན་རྗེས་འཇུག་མེད་པའི་
མཐར་ཞིང་། བདེ་ཞེས། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མཐའ་རྟེན་རྗེས་འཇུག་མེད་པའི་མཐར་ཞེས། སློ་ཞེའློ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་
མཐའ་རྟེན་རྗེས་འཇུག་མེད་པའི་མཐར་ཞེའློ། ཨེ་སྨྲ་ཞེ་ན། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མཐའ་རྟེན་རྗེས་འཇུག་མེད་པའི་མཐར་
ཞེ་ན། མ་སྨྲ་ཞིག། ཅེས་པ་ལྟ་བུ་མཐའ་རྟེན་རྗེས་འཇུག་མེད་པའི་མཐར་ ཞིག་ཐློབ་པའི་དཔེར་བརྗོད་དློ། ། 
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འདུས་ཤིང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྗེས་འཇུག་ས་མཐར་ཤིང་། འབྲལ་བར་ངེས་ཤེའློ། ལྟ་བུ་རྗེས་འཇུག་ས་མཐར་ཤེའློ། 
ཅི་ངེས་ཤེ་ན། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྗེས་འཇུག་ས་མཐར་ཤེ་ན། གཏམ་སྨྲློས་ཤིག། ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ས་མཐར་ཤིག་ཐློབ་
པའི་དཔེར་བརྗོད་དློ།། མཁྱེནད་ཅིང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ན་ད་དྲག་ཅན་གྱི་མཐར་ཅིང་། འཕྲལད་ཅེས། ཞེས་པ་ལྟ་
བུ་ལ་ད་དྲག་ཅན་གྱི་མཐར་ཅེས། བརྒྱནད་ཅེའློ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ན་ད་དྲག་ཅན་གྱི་མཐར་ཅེའློ། ཅི་གྲོལད་ཅེ་ན། 
ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་ད་དྲག་ཅན་གྱི་མཐར་ཅེ་ན། གྲོལ་གྱུརད་ཅིག། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ར་ད་དྲག་ཅན་གྱི་མཐར་ཅིག་སྦྱར་
བ་ལྟ་བུའློ། ། 
 
༆ གཏམ་དྲི་བ་དང་རློགས་ཚིག་གི་སྐབས་སུ་ནི། མཐའ་རྟེན་རྗེས་འཇུག་མེད་པ་དང་རྗེས་འཇུག་འ་མཐར་
འམ་ཞེས་སྦྱར་བ་དང་། མཐའ་རྟེན་རྗེས་འཇུག་གཞན་ག་ང་ད་ན་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཐར་རང་རང་སྦྱར་
བའློ།། ཡང་འཇུག་ད་དྲག་ཅན་གྱི་མཐར་ཏམ་སྦྱར་བར་བྱ་སྟེ། དཔེར་བརྗོད་ན། བདེའམ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་འདྲི་
ཚིག་མཐའ་རྟེན་མེད་པའི་མཐར་འམ་དང་། བདེའློ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་རློགས་ཚིག་མཐའ་རྟེན་མེད་པའི་མཐར་འློ། 
དགའ་འམ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ དྲི་ཚིག་མཐའ་རྟེན་འའི་མཐར་འམ། དགའ་འློ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་རློགས་ཚིག་
མཐའ་རྟེན་མཐར་འློ། གྱུརད་ཏམ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་འདྲི་ཚིག་ར་ད་དྲག་ཅན་གྱི་མཐར་ཏམ། གྱུརད་ཏློ། ཞེས་པ་
ལྟ་བུའི་རློགས་ཚིག་ར་ད་དྲག་ཅན་གྱི་མཐར་ ཏློ་ཞེས་སྦྱར་བ་ལྟ་བུའློ། ། 
 
༆ ལྷག་མ་ཅན་གྱི་ཚིག་ཕྲད་སྟེ་ཏེ་དེ་གསུམ་གྱི་སྦྱར་ཚུལ་ནི། རྗེས་འཇུག་ན་ར་ལ་གསུམ་དང་ད་དྲག་ཅན་གྱི་
རྗེས་སུ་ཕྲད་ཏེ་རྐྱང་སྦྱར་བ་དང་། རྗེས་འཇུག་ད་མཐར་ཕྲད་དེ་སྦྱར་བ་དང་། རྗེས་འཇུག་ག་ང་བ་མ་འ་དང་
མཐའ་རྟེན་རྗེས་འཇུག་མེད་པའི་མཐར་ཕྲད་སྟེ་སྦྱར་ཞིང་། དཔེར་བརྗོད་ན། བྱློན་ཏེ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ན་མཐར་ཏེ་
རྐྱང་། བསྐོར་ཏེ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ར་མཐར་ཏེ་རྐྱང་། ནློར་བཙལ་ཏེ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཐར་ཏེ་རྐྱང་། སྐྱེངས་ཏེ། 
ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ས་མཐར་ཏེ་རྐྱང་། གྱུརད་ཏེ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ར་ད་དྲག་ཅན་གྱི་མཐར་ཏེ་རྐྱང་། དློན་མེད་དེ། ཞེས་
པ་ལྟ་བུ་ད་མཐར་དེ་སྦྱར་རློ།། རྟློག་སྟེ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྗེས་འཇུག་ག་མཐར་ས་སྟེ། གཙང་སྟེ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ང་
མཐར་ས་སྟེ། ལྷུན་གྲུབ་སྟེ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བ་མཐར་ས་སྟེ། འཛློམ་སྟེ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མ་མཐར་ས་སྟེ། དགའ་
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སྟེ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་འ་མཐར་ས་སྟེ། སེམས་བདེ་སྟེ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མཐའ་རྟེན་རྗེས་འཇུག་མེད་པའི་མཐར་ས་སྟེ་
བྲི་བར་བྱའློ། ། 
 
༆ རྣམ་དབྱེ་བདུན་པ་ལ་དློན་གྱི་རྐྱེན་དེ་ལ། ཏུ་དུ་རུ་སུའི་ཞབས་ཀྱུ་ཅན་རྣམས་ནི། རྗེས་འཇུག་ག་བ་དང་ད་
དྲག་ཅན་གྱི་མཐར་ཕྲད་ཏུ་སྦྱར་བ་དང་། རྗེས་འཇུག་ང་ད་ན་མ་ར་ལའི་མཐར་ཕྲད་དུ། རྗེས་འཇུག་ས་མཐར་
ཕྲད་སུ། མཐའ་རྟེན་མེད་པ་དང་། རྗེས་འཇུག་འ་མཐར་ཕྲད་རུ་སྦྱར་ཞིང་དཔེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ། རྟག་ཏུ། ཞེས་
པ་ལྟ་བུ་རྗེས་འཇུག་ག་མཐར་ཏུ། རབ་ཏུ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བ་མཐར་ཏུ། ཤིནད་ཏུ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ན་ད་དྲག་ཅན་
མཐར་ཏུ། སྟེང་དུ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ང་མཐར་དུ། སློད་དུ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ད་མཐར་དུ། རྒྱུན་དུ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ན་
མཐར་དུ། ལམ་དུ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མ་མཐར་དུ། མྱུར་དུ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ར་མཐར་དུ། མཇལ་དུ་སློང་། ཞེས་པ་
ལྟ་བུ་ལ་མཐར་དུ། རྗེས་སུ་། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ས་མཐར་སུ། འདི་རུ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མཐའ་རྟེན་མེད་པའི་མཐར་
རུ། དགའ་རུ་ཆུག། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྗེས་འཇུག་འ་མཐར་རུ་སྦྱར་བ་ལྟ་བུའློ། ། 
 
༆ མཚམས་སྦྱློར་ཀྱང་འང་ཡང་གསུམ་གྱི་འཇུག་ཚུལ་ནི། རྗེས་འཇུག་ག་ད་བ་ས་ཉིད་དང་ནི། ད་དྲག་ཅན་
གྱི་རྗེས་སུ་ཀྱང་སྦྱར་བ་དང་། རྗེས་འཇུག་ང་ན་མ་འ་ར་ལའི་མཐར་ཡང་། མཐའ་རྟེན་མེད་པའི་མཐར་རྐང་པ་ཁ་
མི་སྐོང་བའི་ཚེ་ འང་དང་། རྐང་པ་ཁ་སྐོང་བའི་ཚེ་ཡང་ཞེས་སྦྱར་དགོས་ཏེ། དཔེར་བརྗོད་ན། བདག་ཀྱང་། 
ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ག་མཐར་ཀྱང་། འབད་ཀྱང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ད་མཐར་ཀྱང་། དློན་གྲུབ་ཀྱང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བ་
མཐར་ཀྱང་། བྱས་ཀྱང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ས་མཐར་ཀྱང་། འློནད་ཀྱང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ན་ད་དྲག་ཅན་གྱི་མཐར་
ཀྱང་། མ་བྱུང་ཡང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ང་མཐར་ཡང་། བྱློན་ཡང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ན་མཐར་ཡང་། ནམ་ཡང་། ཞེས་
པ་ལྟ་བུ་ན་མཐར་ཡང་། འགའ་ཡང་ནི། ཞེས་པ་ལྟ་འ་མཐར་ཡང་། སར་ཡང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ར་མཐར་ཡང་། 
མཇལ་ཡང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཐར་ཡང་། བླློའང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མཐའ་རྟེན་མེད་པའི་མཐར་འང་ཞེས་སྦྱར་
བ་དང་། བདེ་ཡང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མཐའ་རྟེན་མེད་པའི་མཐར་ རྐང་པ་ཁ་སྐོང་དགོས་པའི་ཚེ་ཡང་ཞེས་སྦྱར་
རློ། ། 
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༆ ཀ་བ། བུམ་པ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ མིང་མཐའ་པ་དང་བའི་དབྱེ་བ་ནི། རྗེས་འཇུག་ག་ད་ན་བ་མ་ས་
དང་། ཡང་འཇུག་ད་དྲག་ཅན་གྱི་མཐར་པ་ཞེས་སྦྱར་བ་དང་། རྗེས་འཇུག་ང་འ་ར་ལ་དང་མཐའ་རྟེན་མེད་པའི་
མཐར། བ་ཕྱེད་ཝར་འབློད་པ་རྣམས་ལ་བ་ཞེས་སྦྱར་བ་དང་། དེ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་པ་ཉིད་སྦྱར་
དགོས་ཏེ། དཔེར་ན། ཟག་པ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ག་མཐར་པ། མེད་པ། ཞེས་པལྟ་བུ་ད་མཐར་པ། ཕན་པ་མཆོག། 
ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ན་མཐར་པ། ཐློབ་པ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བ་མཐར་པ། དམ་པ། ཞེས་པ་ལྟ་མ་མཐར་པ། མཁས་པ་
རུ། ཞེས་པ་ལྟ་་བུ་མ་མཐར་པ།  གྱུརད་པ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ད་དྲག་ཅན་གྱི་མཐར་པ། དང་བ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ང་
མཐར་བ། དགའ་བ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་འ་མཐར་བ། མྱུར་བར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ར་མཐར་བ། མཇལ་བར། ཞེས་པ་
ལྟ་བུ་ལ་མཐར་བ། སློ་བ་ལས། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མཐའ་རྟེན་མེད་པའི་མཐར་བ་ཐློབ་པའི་དཔེར་བརྗོད་དློ། ། 

རྟག་བརྟན་གཞློན་ནུ་བསློད་ནམས་ཀྱིས། ལུང་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་མིང་མཐའ་དང་། མདའ་པའི་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་
བདག་སྒྲ། འབྱློར་པ་ཡི་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་མིང་མཐའ། ཡུལ་པ་ཕུར་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་བདག་སྒྲ། ཚིམ་པ་ཞེས་པ་
ལྟ་བུའི་མིང་མཐའ་དང་། དེ་སློགས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མིང་མཐའ་ཡིན་ཞེས་འདློད་པ་དེ་སློགས་འཐད་མི་འཐད་
རིག་པས་བརྟགས་ཤིང་དཔད་པར་བྱ་དགོས་སློ། ། 
 
༆  ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་གཅོད་མཚམས་དང་མཐའ་རྟེན་རྗེས་འཇུག་གའི་མཐར། ཆིག་ཤད་སྦྱར་བ་དང་། 
རྗེས་འཇུག་ང་ཡིག་མ་གཏློགས་པའི། ཤད་གོང་གཞན་རྣམས་སུ་ཕྱི་ཚིག་འབྲི་བ་སྤང་བར་བྱའློ། །ས་དང་། ཆུ་
དང་། མེ་དང་། རླུང་དང་། ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དློན་མང་བགྲང་བའི་མིང་གི་ཚིག་མཚམས་དང་། སྡུག་བསྔལ་གྱི་
བདེན་པདང་། ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ་དང་། འགོག་པའི་བདེན་པ་དང་། ལམ་གྱི་བདེན་པ་དང་། ལྟ་བུ་དློན་
འབྲིང་འབྱེད་པའི་ཚིག་མཚམས་དང་། རྟག་གོ བཟང་ངོ་། གྲུབ་བློ། ཤའློ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དློན་ཉུང་རློགས་པའི་
ཚིག་མཚམས་སུ་ཆིག་ཤད་བྲི་བར་བྱའློ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་རྐང་མཐའ་དང་། ཚིག་ལྷུག་པའི་སྡེ་ཚན་རློགས་
མཚམས་ཀྱི། རྣ་རུ་ཅན་གྱི་མཐར་ གཉིས་ཤད་བྲི་བར་བྱའློ། །དློན་མང་པློའི་སྡེ་ཚན་ཆེན་པློ་རློགས་པའི་མཚམས་
དང་། ལེའུ་མཚམས་ལྟ་བུར་བཞི་ཤད་འཐློབ་པས་བྲི་བར་བྱའློ། །བློད་ཀྱི་བརའི་བྱེ་བྲག་གསལ་བར་བྱེད་པའི་
བསན་བཅོས་ཚིག་ལེའུར་བྱས་མཁས་པའི་ངག་གི་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བ་ལས། རྣམ་དབྱེ་དང་ཚིག་ཕྲད་སློགས་
གཅེས་པ་ས་ཚློགས་ཐུན་མློང་དུ་བཤད་པ་སྟེ་ལེའུ་གཉིས་པའློ། ། 
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༆  ད་ནི་རྣམ་དབྱེ་དང་ཚིག་ཕྲད་སློགས་བཤད་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་ཡི་གེའི་འཁྲུལ་པ་སྤློང་ཚུལ་མདློར་ཙམ་
བསན་པ་ནི། ག་ང་བ་མ་སློགས་འཕུལ་ལམ་སྔོན་འཇུག་གི་ཡི་གེ་དང་། ག་ང་ད་ན་སློགས་མཐའ་རྟེན་རྗེས་འཇུག་
ཅན་དང་། ར་མགོ་ལ་མགོ་་ས་མགོ་སྟེ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡི་གེའི་སྡེབ་སྦྱློར་རྣམས། སྔར་མེད་པ་ལ་ཡློད་པར་གསར་
དུ་སྦྱློར་བ་ལྷག་པའི་སྐྱོན་དང་། སྔར་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་ཡློད་པ་ལ་ཕྱིས་སུ་མེད་པར་སྤངས་པའི་ཆད་པའི་སྐྱོན་
དང་། ཡློད་མེད་གང་ཡང་རུང་བའི་གནས་གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གེ་རྣམས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ། འཛིན་པའི་འཁྲུལ་
པ་སྤློང་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་ལས། དང་པློ་སྔོན་འཇུག་གི་འཁྲུལ་པ་སྤློང་ཚུལ་ནི། རྔ་ཡབ་ཅེས་པའི་ཡབ་
དང་། གེ་སར་ཞེས་པའི་སར་དང་སིལ་སྙན་དང་ཞེས་པའི་སིལ། མངོན་སུམ་ཞེས་པའི་སུམ་དང་། ཕུན་སུམ་
ཚློགས་ཞེས་པའི་སུམ་སློགས་ལ་སྔོན་འཇུག་གས་འཕུལ་ཡློད་ན་ནློར་བ་ཡིན་པས་སྤང་བར་བྱའློ། །གཤའ་མ་
ཞེས་པའི་གཤའ་དང་། གཤགས་བྱེད་ཅེས་པའི་གཤགས་སློགས་ལ་སྔོན་འཇུག་འཕུལ་བ་མེད་ན་ནློར་བ་ཡིན་
པས་སྤང་བར་མི་བྱའློ། སར་པ་ལྟ་བུར་སྔོན་འཇུག་གས་འཕུལ་བ་ཡློད་མེད་གང་རུང་བས་སྤང་བར་མི་བྱའློ།། 
སྐྱིལ་ཀྲུང་ཞེས་པའི་ཀྲུང་སློགས་ལ་སྔོན་འཇུག་དས་འཕུལ་བ་མེད་དློ། དགུང་ལློ་ཞེས་པའི་དགུང་དང་མཚན་
དགུང་ཞེས་པའི་དགུང་དང་ལློང་ཁྲིད་ཀྱི། དམིགས་བུ་ཞེས་པའི་དམིགས་སློགས་ལ་སྔོན་འཇུག་དས་མེད་ན་ནློར་
ཡིན་པས་བྲི་བར་བྱའློ། །སྙན་ངག་ཞེས་ངག་སློགས་ལ་སྔོན་འཇུག་དས་འཕུལ་ཡློད་མེད་གང་ཡང་རུང་བས་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པར་མི་བྱའློ།  །ཕག་དར་ཞེས་པའི་དར་དང་ལས་དར་ཞེས་པའི་དར། གད་མློ་དར་ཞེས་
པའི་གད། སྐྲ་ཤད་ཅེས་པའི་ཤད་སློགས་ལ་བས་འཕུལ་ཡློད་ན་ནློར་བ་ཡིན་པས་སྤང་བར་བྱའློ། ། བསེར་བུ་
ཞེས་པའི་བསེར་དང་སྐྱོ་བསངས་ཞེས་པའི་བསངས། རྒྱམློ་བཟའ་ཞེས་བཟའ། ཕྱི་བདར་ཞེས་པའི་བདར་སློགས་
ལ་བས་འཕུལ་མེད་ན་ནློར་བ་ཡིན་པས་སྤང་བར་མི་བྱའློ། །སྔོ་བསངས་ལྟ་བུར་སྔོན་འཇུག་བས་འཕུལ་ཡློད་མེད་
གང་རུང་བས་སྤང་བར་མི་བྱའློ། ཐ་གྲུ་ཞེས་པའི་ཐ་དང་། ཐ་མ་ཞེས་པའི་ཐ་དང་།  ཚར་དུ་དངར་ཞེས་པའི་
ཚར། ཚློན་རྩི་ཚློན་རྣམས་ལ་སྔོན་འཇུག་མས་འཕུལ་ཡློད་ན། ནློར་བ་ཡིན་པས་སྤང་དགོས་སློ། །མཐེ་བློང་ཞེས་
པའི་ཐེ་དང་། མཚེ་མ་ཞེས་པའི་མཚེ། སྔོ་སན་མཚེ་ཞེས་པའི་མཚེ། ཁྱིམ་མཚེ་ཞེས་པའི་མཚེ་སློགས་ལ་མས་
འཕུལ་མེད་ན། ནློར་བ་ཡིན་པས་སྤང་བར་མི་བྱའློ།། མཐུན་མློངས་སློགས་ལ་མས་འཕུལ་ཡློད་མེད་གང་རུང་
བས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གཟུང་བར་མི་བྱའློ།། ཚློང་དུས་ཁམས་དང་ཞེས་པའི་ཚློང་། ཚློགས་པ་ཚློམ་ཞེས་པའི་ཚློམ་
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དང་། ཕྲ་མ་ཞེས་པའི་ཕྲ། ཁོན་འཛིན་ཞེས་པའི་ཁོན། ཁྲོ་བློ་ཁྲོས་ཞེས་པ་གཉིས་ཀ་དང་། རིམ་གྲོ་ཞེས་པའི་གྲོ་
དང་། ཕྲ་མློ་ཞེས་པའི་ཕྲ་དང་། ཕློངས་དང་ཞེས་པའི་ཕློངས། ཕྱུག་པློ་ཞེས་པའི་ཕྱུག་སློགས་ལ་འས་འཕུལ་ཡློད་
ན་ནློར་བ་ཡིན་པས་སྤང་བར་བྱའློ། །མཐའ་འཁོབ་ཅེས་པའི་འཁོབ་དང་། འཁྲི་ཤིང་ཞེས་པའི་འཁྲི། འཁུར་བ་
དང་ཞེས་པའི་འཁུར། ཚུལ་འཆོས་ཞེས་པའི་འཆོས་རྣམས་ལ་འས་འཕུལ་མེད་ན་ནློར་ཡིན་པས་བྲི་བར་བྱའློ།། 
ཕྲིན་ལས་དང་ཕྲེང་སློགས་ལ་འས་འཕུལ་ཡློད་མེད་གང་ཡང་རུང་བས་ མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པར་མི་བྱའློ། །  
 
༆  སྔོན་འཇུག་གི་འཁྲུལ་པ་སྤློང་ཚུལ་བཤད་ཟིན་ཏེ། ཡང་རྗེས་འཇུག་གི་འཁྲུལ་པ་སྤློང་ཚུལ་བསན་པ་ནི། 
ཡི་གེ་ཡི་དང་མྱུ་གུ་ཞེས་པའི་མྱུ་དང་། ལུ་གུ་རྒྱུད་ཅེས་པའི་ལུ་དང་། ཤཱཀྱ་ཞེས་པའི་ཤཱཀྱ་སློགས་ལ་ག་མཐའ་
ཡློད་ན་ནློར་བ་ཡིན་པས་སྤང་བར་བྱའློ།། ཕྲག་དློག་ཅེས་ཕྲག་དང་ཕྲུག་གུ་ཞེས་པའི་ཕྲུག་སློགས་ལ་ག་མཐའ་
མེད་ན་ནློར་བ་ཡིན་པས་བྲི་བར་བྱའློ། པུས་མློའི་ལྷ་ང་ཞེས་པའི་ལྷ་དང་། ས་ང་དང་ཞེས་པའི་ས་དང་། སྒོ་ང་
ཞེས་པའི་སྒོ་སློགས་ལ་ང་མཐའ་ཡློད་ན་ནློར་བ་ཡིན་པས་སྤང་བར་བྱའློ།། ཡི་དམ་ཞེས་པའི་ཡི་དང་ཡི་རང་ཞེས་
པའི་ཡི་དང་། ཡི་དྭགས་དང་ཞེས་པའི་ཡི། སྲི་ཞུ་ཞེས་པའི་སྲི་སློགས་ལ་ད་མཐའ་ཡློད་ན་ནློར་བ་ཡིན་པས་སྤང་
བར་བྱའློ།། སྐ་ཅིག་ལྟ་བུ་ད་མཐའ་ཡློད་མེད་གང་ཡང་རུང་བས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པར་མི་བྱའློ།། སེ་མློ་དློ་
ཞེས་པའི་སེ་ལ་ན་མཐའ་ཡློད་ན་ནློར་ཡིན་པས་སྤང་བར་བྱའློ།། བྱན་མློ་ལྟ་བུར་ན་མཐའ་མེད་ན་ནློར་བ་ཡིན་
ནློ།། ལྷ་བཙུན་ཞེས་པའི་ལྷ་དང་བཟའ་བཏུང་ཞེས་པའི་བཟའ་དང་གདུ་བུ་དང་ཞེས་པའི་གདུ། ལེ་བརྒན་ཞེས་
པའི་ལེ་སློགས་ལ་བ་མཐའ་ཡློད་ན་ནློར་བ་ཡིན་པས་སྤང་བར་བྱའློ། ། རྒྱ་འདྲེ་ཞེས་པའི་རྒྱ་དང་ཁ་མཆུ་ཞེས་པའི་
ཁ་དང་ར་མདའ་ཞེས་པའི་ར། ར་མཉེ་ཞེས་པའི་ར་ན་བཟའ་ཞེས་པའི་ན་རྩྭ་མཆོག་གྲོང་ཞེས་པའི་རྩྭ། རྒྱ་མཚློ་
ཞེས་པའི་རྒྱ་སློགས་ལ་མ་མཐའ་ཡློད་ན་ནློར་བ་ཡིན་པས་སྤང་བར་བྱའློ།། ལྷ་རྗེ་ཞེས་པའི་ལྷ་དང་མདློ་རྒྱུད་ཅེས་
པའི་མདློ་ང་རྒྱལ་ཅན་ཞེས་པའི་ང་། བྱ་རྒོད་ཅེས་པའི་བྱ་དང་རློ་རྗེ་ཞེས་པའི་རློ་མཐའ་རྟེན་ཞེས་པའི་མཐའ། ལྷ་
རྟེན་ཞེས་པའི་ལྷ་སློགས་ལ་ར་མཐའ་ཡློད་ན་ནློར་བ་ཡིན་པས་སྤང་བར་བྱའློ།། དུར་ཁྲོད་ཅེས་པའི་དུར་དང་
མདློར་བསྡུས་ཞེས་པའི་མདློར་སློགས་ལ་ར་མཐའ་མེད་ན་ནློར་བ་ཡིན་པས་བྲི་བར་བྱའློ། ། བདེར་གཤེགས་
ཞེས་པའི་བདེར་སློགས་ལ་ར་མཐའ་ཡློད་མེད་གང་ཡང་རུང་བས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པར་མི་བྱའློ། ། 
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སྙུན་གྱི་གསློས་སན་ཞེས་པའི་གསློས་དང་ཁ་དྲློ་ཞེས་པའི་ཁ་དང་། གྲྭ་ལྔ་ཞེས་པའི་གྲྭ་སློགས་ལ་ལ་མཐའ་ཡློད་
ན་ནློར་བ་ཡིན་པས་སྤང་བར་བྱའློ། རིག་སྔགས་ཞེས་པའི་རིག་དང་གསུང་རབ་ཅེས་པའི་རབ་མཁྱེན་རབ་ཅེས་
པའི་རབ་དང་། ནམ་མཁའ་ཞེས་པའི་ནམ་གོ་འཕང་ཞེས་པའི་འཕང་ཁྲི་འཕང་མཆོག་ཅེས་པའི་འཕང་དང་། 
བསྐྱེད་རིམ་ཞེས་པའི་རིམ་རློགས་རིམ་ཞེས་པའི་རིམ་འདུ་ཤེས་ཞེས་པའི་འདུ་དང་། མཁའ་སློད་ཅེས་པའི་
མཁའ་དང་ས་སློད་ཅེས་པའི་ས་དློ་ཤལ་ཕྲེང་ཞེས་པའི་དློ་དང་། ཉམ་ཆུང་ཞེས་པའི་ཉམ་ཉམ་ཐག་ཅེས་པའི་ཉམ་
ཉམ་ང་བ་ཞེས་པའི་ཉམ་དང་། ལློག་རྟློག་ཅེས་པའི་རྟློག་སློམ་ཉི་ཞེས་པའི་སློམ་ཆོམ་རྐུན་ཞེས་པའི་ཆོམ་དང་། ཆོ་
ག་ཞེས་པའི་ཆོ་སློགས་ལ་ས་མཐའ་ཡློད་ན་ནློར་བ་ཡིན་པས་སྤང་བར་བྱའློ།། ལྷས་བྱིན་ཞེས་པའི་ལྷས་དང་ཀླུས་
བྱིན་ཞེས་པའི་ཀླུས་དང་ གདམས་ངག་ཅེས་པའི་གདམས་སློགས་མང་པློ་ཞིག་ལ་ས་མཐའ་མེད་ན་ནློར་བ་ཡིན་
པས་བྲི་བར་བྱའློ།། དྲི་བཟང་ཞེས་པའི་བཟང་དང་རྒྱུད་མངས་ཞེས་པའི་མངས་གོ་རིམ་ཞེས་པའི་རིམ་དང་། 
འཁོར་ལློས་བསྒྱུར་ཞེས་པའི་ལློས་སློགས་ལ་ས་མཐའ་ཡློད་མེད་གང་ཡང་རུང་བས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པར་
མི་བྱའློ། ། 
༆ཡང་མགོ་ཅན་གྱི་འཁྲུལ་པ་སྤློང་ཚུལ་ནི། ཀླད་ཀོར་ཞེས་པའི་ཀོར་དང་། སློད་ཀོར་ཞེས་པའི་ཀོར་དང་། 
འློད་ཀོར་ཕྲེང་ཞེས་པའི་ཀོར། ཨ་མྲ་ཞེས་པའི་མྲ་སློགས་ལ་ས་མགོ་ཡློད་ན་ནློར་བ་ཡིན་པས་སྤང་བར་བྱའློ།། 
ངུར་སྨྲིག་སྨྲིག་རྒྱུར་ས་མགོ་མེད་ན་ནློར་བ་ཡིན་པས་བྲི་བར་བྱའློ། ། 
 
༆ ཡི་གེ་ཞེས་པའི་ཡི་དང་གེའི་བར་དང་། ཞལ་ཏ་ཞེས་པའི་ཞལ་དང་ཏའི་བར་དང་། ད་ལྟ་ཞེས་པའི་ད་དང་
ལྟའི་བར། ལ་སློགས་ཞེས་པའི་ལ་དང་སློགས་ཀྱི་བར་དང་། ཐ་དད་ཅེས་པའི་ཐ་དང་དད་ཀྱི་བར་རྣམས་ལ་བར་
ཚེག་མི་བྱེད་པ་ནི་ བླུན་པློའི་ལུགས་ཡིན་པས་ཚེག་ཁྱིམ་བྲི་བར་བྱའློ།། 

དེ་ལྟར་གོང་དུ་ཡི་གེའི་སྦྱློར་བ་ལ་འཁྲུལ་པ་སྤློང་ཚུལ་མདློ་ཙམ་བཤད་པ་འདི་ཡིས་ནི། མཚློན་པའམ་རིག་ནས་
ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་གནས་ལ། སློ་སློ་རང་གི་བླློ་ཡི་རྣམ་དཔློད་ཀྱི་རིག་པས་ཞིབ་མློར་བརྟགས་ཤིང་དཔད་
དགོས་པས། ཡི་གེའི་སྦྱློར་བ་མཐའ་དག་ནི་སྐབས་འདིར་ཡི་གེར་འགོད་ན་བརྗོད་མི་ལང་ངོ་། །བློད་ཀྱི་བརའི་བྱེ་
བྲག་གསལ་བར་བྱེད་པའི་བསན་བཅོས་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་མཁས་པའི་ངག་གི་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བ་ལས། ཡི་གེའི་
སྦྱློར་བ་ལ་འཁྲུལ་པ་སྤློང་ཚུལ་བཤད་པ་སྟེ་ལེའུ་གསུམ་པའློ།། 
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གངས་ཅན་ལྗོངས་ན་བྱིས་པའི་སློད་ཚུལ་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བློ་རྣམས་ནི། ཡི་གེ་བར་དག་འདི་ཀོའམ་འདི་ནི་ཐུབ་
པ་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དང་། རྗེས་འཇུག་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་བསན་བཅོས་ཀྱི་ལུང་དང་དངོས་
སློབས་ཀྱི་རིག་པ་གཉིས་ཀྱིས། བརྟགས་ཤིང་དཔད་པའི་གཞི་ཆུང་ཞིང་དཀའ་ཚེགས་མེད་བཞིན་དུ། ལས་ས་
བར་ཤེས་སློ་སྙམ་པའི་ཁེངས་སེམས་ཀྱི་འཁྲུལ་བས་ཐློས་བསམ་ལ་ནན་ཏན་མི་བྱེད་པར་མགལ་མེའི་འཁོར་ལློ་
ལྟ་བུར་མགོ་བློ་རློངས་སློ།། 

ཀྱེ་མ་ཞེས་ངོ་མཚར་བའི་ཚིག་དང་བཅས་ཏེ་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་བར་འདུས་པའི་ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཐམས་
ཅད་ཕ་མཐའ་ཡས་པའམ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ། དེ་དག་རེ་རེའི་མིང་གི་ཡང་། བཏགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ངེས་
ཚིག་ཚུལ་བཞིན་དུ་མི་ཤེས་ན། ཡི་གེ་བར་དག་སྦྱློར་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བྱུང་སྟེ་འབྱུང་བར་མི་སྲིད་དློ།། ཆོས་སློ་སློ་
རང་དག་པ་དང་། དློན་སློ་སློ་ཡང་དག་པ་དང་། ངེས་ཚིག་སློ་སློ་ཡང་དག་པ་དང་། སྤློབས་པ་སློ་སློ་ཡང་དག་
པའི་རིག་པ་སྟེ་ ཡང་དག་པའི་རིག་པ་བཞི་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ས་དགུ་པ་མ་ཐློབ་པ་དེ་སྲིད་དུ་ཤེས་བྱའི་ཆོས་
ཀུན་གྱི། ངེས་ཚིག་དང་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པ་མིན་པ་དེ་ཡི་ཕྱིར་ན། བརྗོད་བྱའི་དློན་མཐའ་དག་གི་ཚིག་གི་སྡེབ་སྦྱློར་
མཁས་པ་སུ་ཡིས་ཤེས་ཏེ་མི་ཤེས་སློ།། འློན་ཀྱང་ཕློགས་རེའི་མིང་ཚིག་བར་སློད་ཉུང་ངུ་དག་ཀྱང་། མཁས་པར་
འདློད་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱིས་འབད་པ་དུ་མའི་སྒོ་ནས་བཙལ་བར་བྱའློ།། རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རྗོད་བྱེད་
ཡི་གེའི་སྦྱློར་བ་ལ་འཁྲུལ་ན། བརྗོད་བྱའི་དློན་རྣམས་ལ་འཁྲུལ་བར་སློས་ཅི་དགོས་ཏེ་སློས་མི་དགོས་སློ།། 

བར་སློད་ཀྱི་བསན་བཅོས་ངག་གི་སྒྲོན་མ་འདི་ནི་རྒྱལ་བ་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་དང་། རྗེས་
འཇུག་མཁས་པ་ཐུ་མི་མཁན་པློ་སམློ་ཌ་ལ་སློགས་ཀྱི་བསན་བཅོས་མ་ལུས་པར་རྟློགས་པའི། ཕྱི་མློའམ་གཞི་མློར་
ཤེས་པས་ སྔོན་འབྱློན་གྱི་མཁས་པ་མང་པློ་དག་གི་གཞུང་ལུགས་ལ་བརྟེན་ནས་དཔལ་ཁང་ཆོས་མཛད་ལློ་ཙཱ་བ་
དག་གིས་ཀྱང་། བསན་བཅོས་འདི་ཁོ་ན་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ་བརྩམ་པར་བྱས་སློ།། སྔོན་གྱི་མཁས་པ་དུ་མས་མཛད་
པ་ཡི། དག་ཡིག་བསན་བཅོས་གྲངས་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་ན་ཡང་། རྗེ་བྱམས་པ་གླིང་པས་མཛད་པའི་སྨྲ་རྒྱན་
སློགས་འགའ་ཞིག་ནི་ཚིག་རྒྱས་ལ་དགོས་པའི་དློན་ཉུང་བའི་ཕྱིར་དང་། རྗེ་ཞ་ལུ་ལློ་ཙཱ་བས་མཛད་པའི་ཟ་མ་
ཏློག་སློགས་འགའ་ཞིག་ནི་ཚིག་དློན་གཉིས་ཀ་ཧ་ཅང་གིས་བསྡུས་ཏེ། བླློ་དམན་རྣམས་ཀྱིས་རྟློགས་པར་དཀའ་
བའི་ཕྱིར་དང་། སར་ཐང་ལློ་ཙཱ་བས་མཛད་པའི་བར་སྦྱློར་སློགས་འགའ་ཞིག་ནི་ཡིག་རྙིང་དང་མི་མཐུན་པར་
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ཕལ་ཆེར་གྱིས་རྩློད་པའི་རྒྱུར་འགྲོ་བའི་ཕྱིར་དང་། རྟག་བརྟན་གཞློན་ནུ་བསློད་ནམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་འློད་ཟེར་
བརྒྱ་པ་སློགས་འགའ་ཞིག་ནི་སུམ་རྟགས་སློགས་དང་འགལ་བ་དང་། དེའི་ཕྱིར་ཚིག་ཉུང་ལ་དགོས་པའི་དློན་
ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི། ལེགས་པར་བཤད་པའི་བར་ཡི་བསན་བཅོས་འདི་ནི་ དཔལ་ཁང་ཆོས་མཛད་ལློ་ཙཱ་བདག་
གིས་བྱས་སློ།། 

བསན་བཅོས་འདི་ལ་ཁུངས་མེད་རང་བཟློ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མ་མཆིས་ཏེ། ཚད་མ་དང་ལྡན་པའི་མཁས་པའི་
གཞུང་ལུགས་ལ་ཡང་དག་པར་བརྟེན་ནས། སྐད་གསར་རྙིང་གི་བར་དང་རྒྱ་གར་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ལ་སློགས་
པ་ཞིབ་མློར་བརྟགས་ཤིང་དཔད་དེ་བཀོད་པ་ཡི་ནློ།། དེང་སང་སྙིགས་མའི་མི་རྣམས་བླློ་ཡི་རྣམ་དཔློད་ཤེས་རབ་
ཀྱི་མིག་ནི། ཕློགས་རིས་ཅན་དུ་ལྷུང་བས་མ་རིག་པའི་ལིང་ཏློག་གིས་བསྒྲིབས་ནས། གཟུ་བློའམ་དྲང་པློའི་བླློ་
ཡིས་ལེགས་པར་བཤད་པའི་གཞུང་ལུགས་དེ་ལྟ་བུ་ལ། ཡང་དག་པ་ཡིན་ནློ་སྙམ་དུ་མི་རྟློག་པར་བླུན་པློ་མཁས་
པར་གྲགས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་ཡི་རེ་སྐྱོ། དཔློད་ལྡན་མཁས་པའི་ངག་གི་སྒྲོན་མ་འདི་ནི་
ལེགས་པར་བཤད་པའི་འློད་ཟེར་སློང་དང་ལྡན་པ་ཡིན་མློད་ཀྱི། ཤེས་རབ་ཀྱི་བླློ་གྲོས་ནློར་དང་ལྡན་ན་ཡང་། 
རིགས་གཟུགས་དང་ནློར་ལློངས་སློད་ཉམ་ཆུང་བའམ་ སློབས་ཆུང་བ་དཔལ་ཁང་པ་བདག་གིས་སྦྱར་བའི་ཕྱིར། 
རབ་རིབ་ཕློགས་རིས་དང་ཁེངས་སེམས་བླློ་ངན་རྣམས་ཀྱིས་ གཞུང་ལུགས་འདི་འདྲ་བ་སྤངས་ནས། བླུན་པློ་
མཁས་པར་བརྫུ་བའི་འཁོར་མང་ཞིང་འབྱློར་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི། ཉེས་བཤད་སྲིན་འབུ་
ཁའི་འློད་ལྟ་བུ་ལ་རློངས་པའི་མུན་པ་བསལ་ཕྱིར་འཇུག་པ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་དློན་རེ་ཆུང་། དཔལ་ཁང་པ་ཆོས་
མཛད་ལློ་ཙཱ་བ་བདག་གིས་བསན་བཅོས་འདི་འབད་པའི་བསློད་ནམས་དང་། གཟུ་བློར་གནས་པའི་བླློ་གསར་
དློན་དུ་གཉེར་བ། འགའ་ཞིག་ལ་བསན་བཅོས་འདི་ཡིས་ཕན་པར་སྲིད་ན། དེ་ཡི་དགེ་བའི་རྩ་བ་བདག་གཞན་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སྟེ། རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐློབ་པའི་ཕྱིར་དུ་བསྔོ་
བར་བྱའློ།། 
 
༆ མཐའ་མར་དགེ་བ་མཇུག་གི་དློན་ནི། བློད་ཀྱི་བརའི་བྱེ་བྲག་གསལ་བར་བྱེད་པའི་བསན་བཅོས་ཚིག་
ལེའུར་བྱས་པ་མཁས་པའི་ངག་གི་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། སློམ་བརྩློན་མཁྱེན་བརྩེའི་མངའ་བདག་བྱང་པ་
འཚློ་མཛད་ ཀར་འློད་ཟེར་བའི་གསུང་གིས་བལ་ཏེ། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚློ་དབྱངས་ཅན་
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སྙེམས་པའི་སྡེ་ ཞེས་བྱ་བས་རྣམ་འཕང་གི་ལློ་ཐ་སྐར་ཟླ་བའི་གྲལ་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་སན་རས་གཟིགས་ཀར་པའི་
སྒར་ཆེན་དུ་འགྲུབ་པར་བགྱིས་པའློ།།     །།   སརྦ་མངྒ་ལམ། 

ངག་སྒྲོན་གྱི་སྦྱློང་ལཱ་ལམ་སློན་གྲོས་འཆར། 
བར་སློད་ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལློང་འཆད་ཉན་བགྱི་དུས་ དབུ་ནས་ཞབས་སུ་བསྡུས་པའི་ གོ་
དློན་རྟློགས་པའི་ཆེད་དུ་འློག་ཏུ་འཁོད་པའི་ལམ་སློན་དང་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གྲོས་བསྡུར་མཐིལ་ཕྱིན་བྱས་ཆེད་དུ་
བཀོད་པ་དེ་ཉིད་ ལག་ལེན་བསར་གནང་དགོས། 
 
ཀ  ཐློག་མར་དགེ་བ་ཀླད་ཀྱི་དློན་ལ། 

 ༡ རིག་གནས་ཀྱི་སྤྱི་དློན། 

༢ བསན་བཅོས་ཀྱི་མཚན་དློན་གསློལ་དགོ་པའི་དགོས་པ་དང་ མཚན་དློན་གྱི་ངེས་ཚིག། 

༣ འགྱུར་ཕག་དང་མཆོད་བརྗོད་ཀྱི་དགོས་པ། 

༤ ཁེངས་པ་བསྐྱུངས་ཤིང་བཤད་པར་དམབཅའ་བའི་ཆེ་བ། 
 

ཁ  བར་དུ་གཞུང་དློན་དངོས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། 
 ༡ བར་སློད་པའི་བསན་བཅོས་ངག་སྒྲོན་འདིའི་བརྗོད་བྱའི་དློན་གྱི་བཅུད་དློན། 

༢ རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་དང་སྔོན་འཇུག་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འདློགས་ 
  ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་གོ་རིམ་སྒྲིག་ཚུལ་ཚུ་གྲོས་བསྡུར། 

༣ སྡེ་ཚན་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ། དཔེར་ན་ བཀྲ་ཤིས་བཀྲག་མདངས་མཚློན་བཀྲ་བཀྲམ། 
  སློགས་ སྡེ་ཚན་རིམ་སྒྲིག་གི་མིང་ཚིག་གི་ གོ་དློན་དང་དཔེར་བརྗོད།  
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༤ མིང་གི་རྣམ་གྲངས། འགལ་མིང། ངེས་ཚིག། རྐང་གྲངས་སློགས། 

༥ བརྗོད་སྒྲ་ཕློགས་མཚུངས་ཀྱི་ཡིག་སྡེབ་ཐློ་བཀོད་དེ་ གོ་དློན་དབྱེ་བ་ཕྱེས། དཔེར་ན་    
  ཀ། རྐ། སྐ། བསྐ། རྐ། སློགས། 

༦ སྡེ་པ་སློ་སློའི་ཡིན་ཀྱང་ གོ་དློན་མཚུངས་པའི་ཡིག་སྡེབ། བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་དཔེར་ 
  བརྗོད་རྐྱབ་ནི། གདན། སན། འཐུང། བཏུང་།  

 ༧ མིང་བཏགས་ཚུལ། སྒྲ་རྗེས་སྒྲུབ་དང་འདློད་རྒྱལ། 

 ༨ ལས་ཚིག། ཁྱད་ཚིག། མིང་། མིང་ཚབ།  

 ༩ སྔོ་སན་གྱི་རིགས། ཤིང་གི་རིགས། ནད་ཀྱི་རིགས། གཟའ་དང་སྐར་མའི་མིང།  
 གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཀྱི་མིང་། ཅ་དངོས་སྤྱིའི་ཚུ་ཐློ་བཀོད་དེ་ངོས་འཛིན་དང་གྲོས་  
  བསྡུར། 

༡༠ ཆོས་སྐད་དང་རློང་ཁའི་ཡིག་སྡེབ་ཀྱི་འགྱུར་ཚུལ། 

༡༡ དུས་གསུམ་འགྱུར་མེད་ཀྱི་ཡིག་སྡེབ། 

༡༢ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ། 
 

ག  མཐའ་མར་དགེ་བ་མཇུག་གི་དློན་ལ།  
༡ ཡི་གེའི་སྡུད་པའི་ནང་གསལ་འཁོད་ཡློད་པའི་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་སློགས་ དཔེར་   
  བརྗོད་བྲིས། 
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