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སླྱོབ་གྲྭའྲི་དགེ་ལས་གནང་མུས་སུ་བྱོད་གཞུང་ཆྱོས་རྲིག་ལན་ཁང་གྲི་གྱོ་སྒྲིག་འྱོག་ཆྱོས་རྒྱུད་རྲིས་

མེད་ཀྲི་གྲྭ་ཚང་ཁག་ནས་མྲི་གསུམ་རེ་ཝར་ཎའྲི་མཐྱོ་སླྱོབ་ཏུ་དམྲིགས་གསལ་བྱོད་ཀྲི་སྐད་ཡྲིག་

རྲིག་གཞུང་ཐྱོག་དགེ་རྒན་འྱོས་སྦྱོང་གྲི་ཟབ་སྦྱོང་ལྱོ་གཅྲིག་གནང་། སྐབས་དེར་སླྱོབ་དཔྱོན་ཆེན་

པྱོ་ཆེན་པྱོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདྱོང་རྲིན་པྱོ་ཆེ་མཆྱོག་དང་། རྲིག་གནས་སྨྲ་བའྲི་དབང་ཕྱུག་རྒན་

པད་མ་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་གཉྲིས་ཟབ་སྦྱོང་རྒན་དུ་བསྟེན་པར་མཛད། 

ཕྲི་ལྱོ་ ༡༩༩༤ ལྱོར་སེར་བྱེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་དུ་དགེ་བཤེས་དམ་འཇྱོག་གནང་ནས་

བྱོད་དུ་གཉེན་འཕྲད་དུ་ཕེབས། དེའྲི་རྲིང་ལ་ས་སྨན་རྲིས་ཁང་གྲི་དགེ་རྒན་གྲི་སྐུ་མདུན་ནས་ལཉྩ་



  v  

ངྱོ་སྤྱོད་མདྱོར་བསྡུས།

དང་ཝརྟུའྲི་ཡྲིག་གཟུགས་ཐུགས་སྦྱོང་མཛད། ལྱོ་ངྱོ་ཉེར་ལྔ་རྲིང་དགེ་ལས་གནང་བའྲི་སྐབས་སུ་

སེར་བྱེས་ལྗང་རླུང་གསར་ཤྱོག་ཚོགས་ཆུང་ནས་གྱོ་སྒྲིག་གྲིས་སེར་བྱེས་ཆྱོས་རའྲི་ཚོམས་ཆེན་

ནང་དགེ་འདུན་བགེས་གཞྱོན་ཆྲིག་སྟྱོང་ལ་ཉེ་བའྲི་ཚོགས་ཡྱོངས་སུ་རྒྱང་གགས་ཐྱོག་ནས་སུམ་ཅུ་

པ་དང་རགས་འའག་ཟབ་ཁྲིད་ཐེངས་གསུམ་དང་། གཞན་ཡང་ཚོགས་པ་དང་ཁང་ཚན་ཁག་མང་

དག་ཤྲིག་ལའང་སླྱོབ་གཉེར་བ་ཞལ་གངས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པྱོ་ལ་སུམ་རགས་བཤད་ཁྲིད་ལྱོ་མང་

གནང་། བྱོད་ཁྲིམ་གྲིས་མཚོན་པའྲི་སླྱོབ་གྲྭ་བ་རྣམས་ལ་དགུན་ཁའྲི་གུང་གསེང་དང་བསྟུན་སེར་

བྱེས་གྲྭ་ཚང་གྲི་གྱོ་སྒྲིག་འྱོག་བྱོད་ཁྲིམ་སླྱོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བྱོད་ཀྲི་སྐད་ཡྲིག་རྲིག་གནས་ཟབ་སྦྱོང་

ཐེངས་མང་སྤད། ས་གནས་བྱོད་ལྗྱོངས་རང་བདེན་རྱོད་ལེན་ཚོགས་པ་ནས་གྱོ་སྒྲིག་གྲིས་དབུས་

ཉྲིན་སླྱོབ་ཀྲི་ལྱོ་འཁྱོར་གུང་གསེང་སྟབས་བསྟུན་ས་གནས་ཉྲིན་སླྱོབ་སླྱོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཟབ་ཁྲིད་

ཐེངས་གསུམ་དང་། རྒྱུན་དུ་རང་ཤག་ཏུའང་རྲིག་གནས་ཟུར་སྦྱོང་བྱ་དགྱོས་ཀྲི་སྐྱ་སེར་སླྱོབ་ཕྲུག་

རྣམས་དང་། ལག་པར་ཕྲི་རྒྱལ་བ་བྱོད་སྐད་སྦྱོང་འདྱོད་ཡྱོད་པ་རྣམས་ལ་བྱོད་སྐད་སྱོགས་

བསླབས་དང་སླྱོབ་བཞྲིན་པ་མ་ཟད་དེང་གྲི་ཆར་མཐྱོ་སླྱོབ་ཁག་ཏུ་བྱོད་ཀྲི་སྐད་ཡྲིག་སླྱོབ་ཁྲིད་ཀྲི་

མཛད་རྲིམ་སྐྱྱོང་བཞྲིན་པ་དང་། དེབ་གཟུགས་འདྲི་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའྲི་ལྱོ་ ༢༠༡༧ དེའྲི་ཡན་ལ་

ཁྱོང་གྲིས་སུམ་རགས་བཤད་ཁྲིད་ཚར་དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན་ཙམ་བྱས་ཡྱོད་པ་ཁྱོང་གྲི་གནང་བའྲི་སྲྲི་

ཞུའྲི་ལས་དྱོན་བསྒྲུབས་པའྲི་མཛད་རྲིམ་སྙྲིང་བསྡུས་ལས་གསལ་བ་བཅས།

༢༠༢༡།༠༢།༢༥ ལ་སེར་བྱེས་རྲིག་མཛོད་ཆེན་མྱོའྲི་རྱོམ་སྒྲིག་པས་ཕྱོགས་བཏུས་བྱས།
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

སྱོན་གེང་།

རྣམ་དག་དྲྲི་མེད་རྲིགས་པའྲི་ལེ་མྲིག་གྲིས། །

བྱོ་གསལ་མཛོད་ཀྲི་སྒྱོ་མྱོ་ལེགས་འབྱེད་པ། །

བྱོ་ཊའྲི་ལྗྱོངས་ཀྲི་ཤྲིང་རའྲི་སྲྱོལ་འབྱེད་ཆེ། །

ཆྱོས་ཀྲི་རྒྱལ་པྱོ་ཐྱོན་མྲི་ཕག་གྲི་ཡུལ། །

ཞེས་བསྟྱོད་ཕག་གྲིས་སྱོན་བསུས་ཏེ་སྐབས་འདྲིར་གང་གེང་བར་བྱ་བ་ནྲི་དེ་ཡང་

རང་ཅག་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྲི་བཀའ་དྲྲིན་གཞལ་བར་དཀའ་བའྲི་སླྱོབ་དཔྱོན་ཆེན་

མྱོ་ཐྱོན་མྲི་སམ་བྱོ་ཊས་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་གྲིས་སྒྱོ་ནས་བྱོད་མྲི་རང་ཉྲིད་ཀྲི་སྤྲི་

ཚོགས་ནང་སྲྱོལ་རྒྱུན་གྲི་སྐད་དང་མཐུན་པར་བྱོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པྱོའྲི་སྐད་ཡྲིག་

འགན་ཟླ་བལ་བ་ཞྲིག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནྲི་ད་ལྟ་ང་ཚོའྲི་མྲིག་ལམ་དུ་གྱུར་པ་འདྲི་ཉྲིད་

རེད། དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་བྱོད་རང་ཉྲིད་ཀྲི་སྐད་ཡྲིག་ལ་དགྱོས་མཁྱོ་ཆེ་བའྲི་སྒ་

རྲིག་པའྲི་བསྟན་བཅྱོས་ཆེན་པྱོ་བརྒྱད་མཛད་པར་གགས་ཀང་བསྟན་པ་འཕེལ་

འགྲིབ་ཀྲི་དབང་གྲིས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལྱོངས་སུ་སྤྱོད་བཞྲིན་པ་ནྲི་སུམ་ཅུ་པ་དང་། 

རགས་འའག་གཉྲིས་ལས་མ་འདས། འྱོན་ཀང་ད་ལྟ་ང་ཚོའྲི་སྤྱོད་བཞྲིན་པའྲི་བྱོད་ཀྲི་

སྐད་ཡྲིག་འདྲི་ནྲི་ཧ་ཅང་ཉག་ཕྲ་བའྲི་གནས་སུ་ལྷུང་བ་ནྲི་སྨྱོས་མ་དགྱོས་པར་ྋགྱོང་

ས་མཆྱོག་གྲིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གསུང་བཞྲིན་ཡྱོད་ལ་ཚང་མས་ཀང་མཁེན་

གསལ་ལྟར་ལགས། དེར་མ་ཟད་༧གྱོང་ས་མཆྱོག་གྲིས་རང་ཅག་བྱོད་མྲི་རྲིགས་ཀྲི་

ཆྱོས་དང་རྲིག་གཞུང་གྲི་ཆེད་དུ་སྐུ་ངལ་འཛེམ་མེད་ཀྲིས་ཕྲི་རྒྱལ་ཕྱོགས་མཐའ་
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སྱོན་གེང་།

ཁག་ལ་འབྱོད་བསྐུལ་དང་རེ་འབྱོད་ཀྲི་ངང་ནས་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པྱོར་སྐུ་ངལ་བསྐྱངས་དང་

སྐྱྱོང་བཞྲིན་པ་དེ་ཡང་གཙོ་བྱོ་ནྲི་དེང་འཛམ་བུ་གྲིང་འདྲིར་དཔལ་འབྱྱོར་དང་ཕྲི་

དངྱོས་པྱོ་ཡར་རྒྱས་ཚད་མཐྱོར་ཕྲིན་ཀང་ནང་སེམས་ཀྲི་ཞྲི་བདེ་ནྲི་དེའྲི་ཆ་ཙམ་ཡང་

མེད་པར་འཇྲིགས་སྣང་དང་རེ་དྱོགས་ཀྲི་ངང་ནས་གནས་པ་དག་ཞྲི་བདེ་ཡྱོང་བའྲི་

ཐབས་སྟྱོན་པར་མཛད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་དེང་སང་ཚན་རྲིག་གྲི་གནས་ཚད་མཐྱོ་རུ་

ཕྲིན་ཀང་དེ་ཙམ་གྲིས་སེམས་ཀྲི་ཞྲི་བདེ་བསྐྲུན་པའྲི་རྐེན་དུ་གྱུར་པ་ག་ལ་ཡྲིན། 

དེས་ན་སེམས་ཀྲི་ཞྲི་བདེ་འབྱུང་བའྲི་གནས་དམ་པ་བྱོད་རྒྱུད་ནང་བསྟན་ཉྲིད་ལས་

མ་འདས། གཏྲིང་ཟབ་ཅྲིང་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་བྱོད་རྒྱུད་ནང་བསྟན་གྲི་གཞུང་ལ་ཐྱོས་བསམ་

གྲིས་སྒྱོ་ནས་དེའྲི་དྱོན་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལྱོག་པར་བདེ་བག་ཏུ་རྱོགས་པར་བྱེད་པ་ལ་སུམ་

རགས་ཀྲི་གཞུང་ལ་སྦང་པ་མེད་ན་གཞུང་ལུགས་ཀྲི་དྱོན་རྱོགས་པར་དཀའ་བས་

སུམ་རགས་ཀྲི་གཞུང་ལ་འའག་དགྱོས་ལ། མ་ཟད་གྱོལ་བ་དྱོན་དུ་གཉེར་བའྲི་སྐྱེས་

བུའྲི་འདྱོད་དྱོན་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པ་ལ་ཡང་རྲིག་པའྲི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པར་སྦང་

དགྱོས་ཏེ། 

མདྱོ་སེ་རྒྱན་ལས། རྲིག་པའྲི་གནས་ལྔ་དག་ལ་བརྱོན་པ་མ་བྱས་ན། །འཕགས་

མཆྱོག་གྲིས་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁེན་ཉྲིད་མྲི་འགྱུར་བས། །ཞེས་གསུངས་སྱོ། །

སུམ་རགས་ཀྲི་གཞུང་ལ་ཡང་འགེལ་བྱེད་གངས་ལས་འདས་པ་ཡྱོད་ཀང་དེ་དག་

གྲི་ནང་ནས་རབ་དང་ཕུལ་དུ་ཕྲིན་པ་ནྲི་བྱོད་ཕྲི་ནང་གཉྲིས་ལ་ཡྱོངས་སུ་གགས་པ་ནྲི་

བ་ཏྲིའྲི་སུམ་རགས་ཀྲི་འགེལ་བ་དང་། སྲི་ཏུའྲི་སུམ་རགས་ཀྲི་འགེལ་བ་འདྲི་གཉྲིས་

ཡྲིན་ལ། འདྲི་གཉྲིས་འཆད་ཁྲིད་ཀྲི་མཁས་པ་ཡང་གངས་ལས་འདས་མྱོད། འྱོན་ཀང་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

རྒན་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་སླྱོབ་ཁྲིད་ཀྲི་ཁྲིད་རལ་དང་གཞུང་དྱོན་ལུང་རྲིགས་གཉྲིས་ཀྲི་སྒྱོ་

ནས་གཏན་ལ་འབེབས་སྟངས་ཐད་མཁས་པ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བ་ནྲི། དབང་རྟུལ་

བདག་ལྟ་བུའྲི་སླྱོབ་ཚོགས་ལ་གཞུང་དྱོན་འཆད་ཁྲིད་ཀྲི་སྐབས་སུ་གྱོ་བདེ་བའྲི་ཆེད་

ལུས་ཀྲི་རྣམ་འགྱུར་དང་། དེ་བཞྲིན་ངག་གྲི་རྣམ་འགྱུར་དཔེར་བརྱོད་ཀང་ང་ཚོའྲི་

ལག་ཏུ་གཟུང་བའྲི་སྨྱུ་གུ་གཅྲིག་གྲི་ཐྱོག་ནས་རྣམ་དབྱེ་དང་། ཕྲད། བདག་གཞན། 

དུས་གསུམ། བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་མ་ཚང་བ་མེད་པར་སྟྱོན་གནང་མཛད་པ་སྱོགས་

ཁད་ཆྱོས་བ་ན་མེད་པ་མཆྲིས་ཀང་རྒན་ལགས་ཀྲི་ཡྱོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་བདག་

ལྟ་བུས་ཆུ་ཐྲིགས་ཙམ་ལས་སྨྱོས་ག་ལ་ཐུབ། དེས་ན་སེར་ལྱོ་ཁམས་ཚན་གྲི་རྲིག་

གནས་འཛིན་སྐྱྱོང་སེ་ཚན་གྲི་འགན་ཁུར་བ་ཆབ་རྲིལ་རྲིམ་བྱྱོན་དང་ང་ཚོ་ཟུར་རྲིང་

གྱོང་མའྲི་འཛིན་གྲྭ་སྱོགས་ཀྲིས་ས་ཕྲིར་རྒན་ལགས་ཀྲི་སར་ཐེངས་མང་བསྐྱར་ནས་

སུམ་རགས་ཀྲི་འགེལ་བ་ཞྲིག་རྱོམ་རྱོགས་ཞེས་ལན་མང་སྐུལ་ངྱོར་མཐའ་མར་ཞལ་

གཞེས་གཙང་མ་ཐྱོབ་སྟེ་སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲིས་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་

ཞེས་པའྲི་དེབ་གཟུགས་འདྲི་རྣམ་པ་ཚོའྲི་སྤན་ལམ་དུ་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད། ང་

ཚོར་དཔར་བསྐྲུན་གྲི་ཉམས་མྱོང་མེད་ཁར་དཔར་ར་སྒྲིག་འའག་སྐབས་ཡྲིག་ནྱོར་

དང་ཚིག་དྱོན་ཆད་ལག་མང་དག་ཅྲིག་ཡྱོད་སྲྲིད་པས་རྒྱ་ཆེའྲི་ཀྱོག་པ་པྱོ་དང་མཁས་

དབང་རྣམ་པར་བཟྱོད་གསྱོལ་དང་ལམ་སྟྱོན་གནང་རྱོགས་ཞེས་གསྱོལ་འདེབས་

ལན་བརྒྱར་ཞུ།། །།

༢༠༡༣ ཕྲི་ཟླ་༡ ཚེས། ༢༨ ཉྲིན་རྱོམ་སྒྲིག་པས།



༄༅། །སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲིས་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་

ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྱོ། །

ཇྲི་སྙེད་ཤེས་བྱའྲི་མཁའ་དབྱྲིངས་སུ། །

བདེ་བར་བགྱོད་པའྲི་ལམ་པྱོ་ཆེ། །

གེགས་མེད་ལམ་བཟང་བརྡ་སྤྱོད་གཞུང་། །

གསལ་མཛད་ཐྱོན་མྲིར་སྙྲིང་ནས་འདུད། །

མེས་པྱོའྲི་དྲྲིན་ལས་དེང་རབས་སུ། །

སུམ་རགས་འགེལ་གསར་མཁྱོ་མེད་ཀང་།

དྲྲིས་ལན་ཚུལ་དུ་སྐུལ་བའྲི་ངྱོར། །

རང་ལུགས་གྱོ་བདེར་བཤད་པར་བྱ། །

དེ ་ཡང་དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའྲི་རྡྱོ ་རེས། འདྲི་ལ་མ་སྦངས་རྱོངས་ཚོད་

ཀྲིས། །འཆད་རྱོད་རྱོམ་པའྲི་གྲྭར་འའག་པ། །ལྭ་སྐྱེས་སེང་ལྤགས་གྱོན་པ་

བཞྲིན། །ནམ་ཞྲིག་རེས་ངན་གསལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་ཇྲི་སྐད་གསུངས་པ་བཞྲིན་

རྱོངས་པ་བདག་ལྟ་བུས་སུམ་རགས་གཞུང་གྲི་དགྱོངས་དྱོན་འགེལ་བཤད་བྱེད་པ་

ནྲི། ཆེས་མྲི་འྱོས་མྲི་འཚམས་ཤྲིང་མཁས་རྱོམ་འགའ་ཞྲིག་ཀང་ཁེས་པའྲི་གནས་སུ་

འགྱུར་སྲྲིད་པ་ནྲི་ཆྱོས་ཉྲིད་ཡྲིན། སྤྲིར་ན་གཞུང་དྱོན་ལ་ལྱོ་མང་གྱོམས་འདྲྲིས་བསྟེན་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

ཅྲིང་གཞུང་དྱོན་གདེངས་འཁེལ་བ་ཞྲིག་མ་བྱུང་བར་མཁས་པའྲི་གགས་པ་ཁྱོ་ནའྲི་

རེས་སུ་བསྙེགས་ཏེ་འྱོབས་ཚོད་ཀྲིས་གཞུང་འཆད་པ་དང་རྱོམ་པའྲི་བྱ་བ་ལ་འའག་

པ་ནྲི་ལྱོང་བས་ལྱོང་བ་འཁྲིད་པ་ལྟར་གཞན་ལ་ཕན་ལས་གནྱོད་ཆེ་བ་ཡྲིན་མྱོད། རང་

གྲིས་གང་ཤེས་གཞན་ལ་འཆད་པ་དང་རྱོམ་པའྲི་སྒྱོ་ནས་ཕན་པ་བསྒྲུབ་མྲི་ཐུབ་ན་

ཤེས་པའྲི་དགྱོས་དྱོན་ཡང་མྲི་འགྲུབ་སྟེ། ཤྲིང་བཟང་པགས་པའྲི་འྱོག་ལ་རུལ། །ཟེར་

བའྲི་དཔེ་ལྟར་འགྱུར་རྒྱུ་ལས་སྐལ་མཉམ་གཞན་གྲི་རེ་འདུན་སྐྱོང་བར་མྲི་ནུས། དེས་

ན་ཁྱོ་བྱོ་རང་ཉྲིད་ལྟ་བུ་བགང་བྱ་དྲུག་ཅུར་མ་སྱོན་བར་རྱོམ་པའྲི་བྱ་བ་ལ་མྲི་འའག་

སྙམ་པའྲི་འདུ་ཤེས་དམ་འཛིན་དུ་ཡྱོད་ནའང་། ལྱོ་མང་སྱོན་ནས་སྐད་ཡྲིག་རྲིག་

གཞུང་ལ་དྱོ་སྣང་ཅན་མང་པྱོས་ཁེད་ཀྲིས་རྲིག་གནས་བཤད་ཁྲིད་བྱེད་ཐབས་བཞྲིན་

ཡྲིག་ཐྱོག་ནས་ལྟ་ཀྱོག་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྒ་འའག་འྱོད་སེར་ཐྱོག་ཉན་རྒྱུ་ཡྱོད་པ་ཞྲིག་ངེས་

པར་དུ་བཟྱོ་གནང་དགྱོས་གལ་ཞེས་རེ་སྐུལ་དང་ལེགས་ཆ་འདྱོན་མཁན་ཇྲི་སྙེད་

ཅྲིག་བྱུང་། དེ་དག་གྲིས་ཀང་འདྲི་ལྟར་བཟྱོ་སྒྲུབ་གནང་གྲི་ཡྱོད་དམ་ཞེས་ཡང་ཡང་

སྐུལ་འདེད་བྱེད་པ་དང་། ལག་པར་སེར་བྱེས་ལྱོ་བ་ཁང་ཚན་གྲི་རྲིག་གནས་སྲྲི་ཞུ་

གྱོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་རྲིམ་པས་བཟླྱོག་ཏུ་མེད་པའྲི་ནན་ཆེར་བསྐུལ་མ་གནང་བ་ལ་

བརེན། ད་རེས་དུས་ལ་མ་བབ་ཀང་སྐུལ་ངྱོ་མ་བཟླྱོག་ཙམ་དུ་ལྱོ་མང་རྲིག་གནས་

བཤད་ཁྲིད་བྱེད་པའྲི་ཉམས་མྱོང་གྲི་ཐྱོག་ནས་སུམ་རཌ་གཉྲིས་ཀྲི་དགྱོངས་དྱོན་བ་

སྲི་གཉྲིས་སྱོ་སྱོའྲི་བཞེད་པ་དང་། རང་ལུགས་གསལ་བཤད་དགྱོས་པ་རྣམས་དྲྲི་བ་

དྲྲིས་ལན་གྲི་ཚུལ་དུ་གྱོགས་པྱོ་ནང་ཚགས་ལ་བསམ་ཚུལ་བཤད་པ་ལྟར་འབྲི་རྒྱུ་

ཡྲིན་པས། འདྲིའྲི་ནང་ཡྱོངས་གགས་མྲིན་པའྲི་དཔྱད་གཞྲིའྲི་ཚུལ་དུ་འགྱོད་པའྲི་རང་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

གྲི་འདྱོད་ཚུལ་ཟུར་པ་མང་དག་ཅྲིག་ཐལ་སྱོང་ན། དེ་དག་ཀྱོག་པ་པྱོ་རྣམས་ཀྲིས་

གཟྲིགས་ཙམ་ཉྲིད་ནས་འདྲྱོགས་སྒྱོ་མ་ཐེབས་པར་ཐུགས་བག་ཡངས་ཀྲིས་དཔྱད་

ཞྲིབ་གནང་སྟེ་འདྱོར་ལེན་གང་དགྱོས་རང་གྲི་ཕག་ཏུ་ཡྱོད་པས་སང་བང་མ་འཕྱུག་

པར་གནང་གལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་བ་ཞུ། །

སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

༡༽  རྒྱ་གར་ལེགས་སྦར་སྐད་ཀྲི་ཐྱོག་ནས་བསྟན་བཅྱོས་འདྲིའྲི་མཚན་ལ་གང་ཞུ་

བ་རེད་དམ།

ལན།  བ་ཏྲིས། བྱ་ཀ་ར་ཎ་ཏྲི་ཤད་ནཱ་མ། ཞེས་དང་། སྲི་ཏུས། བྱ་ཀ་ར་ཎ་མཱ�ཱུ་ལ་ཏྲི་

ཤད་ནཱ་མ། ཞེས་གསུངས།

༢༽  བྱོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་བསྟན་བཅྱོས་འདྲིའྲི་མཚན་གང་རེད་དམ།

ལན།  བ་ཏྲིས། ལུང་སྟྱོན་པ་སུམ་ཅུ་པ། ཞེས་པ་དང་། སྲི་ཏུས། ལུང་སྟྱོན་པ་ར་བ་

སུམ་ཅུ་པ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༣༽  རྒྱུ་མཚན་ག་རེའྲི་ཆེད་དུ་བ་ཏྲིས་བསྟན་བཅྱོས་ཀྲི་མཚན་ལ་ར་བ་ཞེས་མ་

གསུངས་པ་ཡྲིན་ནམ།

ལན།  རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན།  བ་ཏྲིས་སུམ་ཅུ་པའྲི་གཞུང་འདྲི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎའྲི་ར་བ་

བརྒྱད་པ་ལས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྱོའྲི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་དང་པྱོའྲི་སྐབས་ཏེ་ལྔ་པའྱོ། །ཞེས་

འགེལ་བྱེད་ས་རབས་པའྲི་དགྱོངས་པ་འགེལ་ཚུལ་ལྟར་ར་བ་ཞེས་མ་གསུངས་པ་

ཡྲིན། 
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

༤༽  འྱོ་ན་སྲི་ཏུས་བསྟན་བཅྱོས་ཀྲི་མཚན་དུ་ར་བ་ཞེས་སྨྱོས་དགྱོས་པའྲི་ཁུངས་

གང་ལ་གཏུགས་པ་རེད་དམ།

ལན། བསྟན་བཅྱོས་འདྲིའྲི་གཤམ་དུ། བསླབ་ལ་བརྱོན་པའྲི་གང་ཟག་གྲིས། །དང་པྱོ་

ང་རྱོ་རྣམས་ལ་སྦང་། །ཞེས་དང་། བསླབ་པའྲི་རྲིམ་པ་དེ་ཡྲིས་ནྲི། །ཞེས་དང་། དེ་

ཕྲིར་དང་པྱོར་འདྲི་ཉྲིད་བསླབ། །ཅེས་པའྲི་གཞུང་ཚིག་དེ་དག་གྲིས་བརྡ་སྤྱོད་པའྲི་

བསླབ་བྱའྲི་གནད་དང་པྱོ་སུམ་ཅུ་པའྲི་གཞུང་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་བསྒྲུབས་པ་ཡྲིན། 

ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། བསླབ་བྱའྲི་གནད་བརྡ་སྤྱོད་སུམ་ཅུ་པའྲི་གཞུང་ལ་དྱོ་བརྱོན་ལན་

པའྲི་གང་ཟག་གྲིས་དང་པྱོར་ང་རྱོ་སྟེ་ཡྲི་གེ་དབྱངས་གསལ་གཉྲིས་དང་། སྱོན་

རེས་མྲིང་གསུམ།  བརེགས་འདྱོགས་དང་བཅས་པ་ཕན་ཚུན་སྦྱོར་བའྲི་ཡྲི་གེའྲི་

སྒ་གདངས་ཟུར་ཕྲིན་པ་སྦང་དགྱོས་པར་སྟྱོན་པའྲི་ཕྲིར། བསླབ་ལ་བརྱོན་པའྲི་

གང་ཟག་གྲིས། དང་པྱོ་ང་རྱོ་རྣམས་ལ་སྦང་། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་། བསླབ་པའྲི་

རྲིམ་པ་དེ་ཡྲིས་ནྲི། །ཞེས་པས་སུམ་ཅུ་པའྲི་གཞུང་ལ་བསླབ་པ་སྟེ་སྦང་བའྲི་གྱོ་

རྲིམ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པ་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ཡྲིས། ཞེས་དང་། དེ་ཕྲིར་དང་པྱོ་འདྲི་ཉྲིད་

བསླབ། །ཅེས་པས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པའྲི་བསླབ་ཚུལ་གྱོ་རྲིམ་དེ་ལྟར་དྱོན་གཉེར་

ཅན་གང་ཞྲིག་གྲིས་འབད་བརྱོན་ཆུང་ངུ་ཙམ་བྱས་པས་ཀང་རང་རྒྱུད་ཀྲི་རྱོངས་

པ་ལས་གྱོལ་བར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་པས་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡྲིས་ཕྲིར་དང་པྱོ་སྟེ་ཐྱོག་མར་

འཆད་བཞྲིན་པའྲི་སུམ་ཅུ་པའྲི་གཞུང་འདྲི་ཉྲིད་བསླབ་པར་བྱ་དགྱོས་པ་ཡྲིན་ཞེས་

པའྱོ། །

༥༽  བ་སྲི་གཉྲིས་སྱོ་སྱོས་བསྟན་བཅྱོས་འདྲིའྲི་མཚན་གྲི་དྱོན་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

ཡྱོད་དམ།

ལན།  བ་ཏྲིས། སྒ་ཡྲི་མཚན་ཉྲིད་མྲིང་ཚིག་ཡྲི་གེའྲི་རྣམ་འགྱུར་གྲི་སྒྱོ་ནས་དྱོན་ལུང་

དུ་སྟྱོན་ཞྲིང་། ཀཱ་ལྲི་སུམ་ཅུའྲི་སྦྱོར་བ་རྒྱ་ཆེར་སྟྱོན་པས་དེ་སྐད་ཅེས་བྱ་བའྱོ་ཞེས་

དང་། སྲི་ཏུས། སྒ་ཡྲི་མཚན་ཉྲིད་ལུང་དུ་སྟྱོན་ཅྲིང་ལེའུ་ཕྲི་མ་རྣམས་ཀྲི་རེན་

གཞྲིར་གྱུར་པ་གང་ཞྲིག །གཞུང་ཚད་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་སུམ་ཅུར་གནས་པས་དེ་སྐད་

ཅེས་བྱ་བའྱོ། ཞེས་གསུངས།

༦༽   སྒ་ཡྲི་མཚན་ཉྲིད་ལུང་དུ་སྟྱོན་ཟེར་བའྲི་ཚིག་དྱོན་གང་འདྲ་རེད།

ལན།  སྒ་ཞེས་པ་ནྲི་སྐད་ཡྲིག་དང་། མཚན་ཉྲིད་ཅེས་པ་ནྲི་རྣམ་གཞག་གམ་གནས་

ལུགས་སམ་སྒྲིག་གཞྲིའམ་འགྱོ་སྟངས་ཤྲིག་སྟེ། ལུང་དུ་སྟྱོན་པ་ཞེས་པ་ནྲི་གྱོ་བརྡ་

སྤྱོད་པ་ལ་ཟེར་ཞྲིང་། དྱོན་བསྡུས་ཏེ་གྱོ་བདེ་བར་བཤད་ན། བྱོད་ཀྲི་སྐད་ཡྲིག་གྲི་

སྒྲིག་གཞྲི་གྱོ་བརྡ་སྤྱོད་པའྲི་སླྱོབ་ཚན་ཡྲིན་པས། སྒ་ཡྲི་མཚན་ཉྲིད་ལུང་དུ་སྟྱོན་

ཟེར་བ་རེད། 

༧༽  སྲི་ཏུས་ལེའུ་ཕྲི་མ་རྣམས་ཀྲི་རེན་གཞྲིར་གྱུར་པ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་གྲི་གྱོ་དྱོན་

གང་རེད།

ལན།  ད་ལྟ་ཡྱོད་བཞྲིན་པའྲི་རགས་འའག་དང་ནུབ་ནས་མེད་པར་གྱུར་པའྲི་བརྡ་

སྤྱོད་ཀྲི་གཞུང་དྲུག་པྱོ་ལ་ལེའུ་ཕྲི་མ་ཟེར་ཞྲིང་། ལེའུ་ཕྲི་མ་དེ་རྣམས་བསླབ་

པའམ་ཤེས་པར་བྱ་བ་ལ་གཞྲི་ར་སྟེ་ཐྱོག་མར་སུམ་ཅུ་པའྲི་གཞུང་ལ་སྦངས་པ་

བརེན་དགྱོས་པའྲི་ཆ་ནས། རེན་གཞྲིར་གྱུར་པ་ཞེས་ཟེར། དྱོན་བསྡུས་ཏེ་བཤད་

ན། བརྡ་སྤྱོད་ཀྲི་གཞུང་ཕྲི་མ་རྣམས་ཤེས་པ་ལ་ཐྱོག་མར་སུམ་ཅུ་པའྲི་གཞུང་ལ་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

སྦང་བརྱོན་བྱེད་པར་སྱོན་དུ་སྱོང་དགྱོས་པ་ཡྲིན་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༨༽   གཞུང་ཚད་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་སུམ་ཅུར་གནས་པ་ཞེས་པའྲི་གྱོ་དྱོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན།   ཚིག་རྐང་མང་ཉུང་གྲི་ཚད་གཞྲི་ལ་གཞུང་ཚད་ཅེས་བྱ་ཞྲིང་། ཚིག་རྐང་བཞྲི་

ཅན་གྲི་ཚིགས་བཅད་ལ་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་ཟེར་བ་དང་། སུམ་ཅུར་གནས་པ་ནྲི་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་

སུམ་ཅུ་ཡྱོད་པ་སྟེ། མདྱོར་ན་བསྟན་བཅྱོས་སུམ་ཅུ་པའྲི་གཞུང་ཚད་ལ་ཚིགས་

བཅད་སུམ་ཅུ་ལ་ཉེ་བར་ཡྱོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། གཞུང་ཚད་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་སུམ་

ཅུར་གནས་པ་ཞེས་ཟེར་བ་རེད།  

༩༽ རྒན་ལགས་སུ་ངས་དྱོགས་འདྲྲི་ཞུ་རྒྱུར། སུམ་ཅུ་པ་ཞེས་པའྲི་མཚན་ཟུར་གྲི་

སུམ་ལ་ག་སྱོན་འའག་མྲི་འབྲི་བ་དང་། ཅུ་ལ་བ་སྱོན་འའག་མྲི་འབྲི་བའྲི་གནད་

འགག་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། ཁེད་རང་གྲིས་དྲྲི་བ་ཡག་པྱོ་ཞྲིག་བཀྱོད་གནང་སྱོང་། སྤྲིར་བཏང་གངས་

གསུམ་ལ་སྱོན་འའག་ག་དང་། བཅུ་ལ་སྱོན་འའག་བ་འབྲི་རྐང་གནང་ཆྱོག་གྲི་

ཡྱོད་པ་ངས་ཞུ་མ་དགྱོས་ཀང་། ཡྲིན་ནའང་སུམ་ཅུ་ཞེས་པའྲི་སྐབས་སུམ་ལ་ག་

སྱོན་མྲི་འབྲི་བའྲི་གནད་འགག་ནྲི།  སུམ་གངས་མྲིང་མཐའ་ས་མར་སྨྱོས་ཚེ་ག་

སྱོན་འའག་དྱོར་ཞྲིང་། མྲིང་མཐའ་ཕྲི་མར་སྨྱོས་ཚེ་ག་སྱོན་འའག་འབྲི་དགྱོས།  

དཔེར་ན། སུམ་གངས་མྲིང་མཐའ་ས་མར་སྨྱོས་པ། སུམ་མདྱོ། སུམ་ཁྲི། སུམ་

འགྱུར། སུམ་ལྱོག །སུམ་རེན། སུམ་ཅུ། ལྟ་བུ་དང་། མྲིང་མཐའ་ཕྲི་མར་སྨྱོས་པ་

དཔེར་ན། མཆྱོག་གསུམ། རྲིགས་གསུམ། ཆ་གསུམ། ཆྱོལ་གསུམ། རེ་གསུམ་

ཞེས་འབྲི་བ་ཡྲིན།  ཡང་སུམ་ཅུ་ཞེས་པའྲི་ཅུ་ལ་བ་སྱོན་འའག་མྲི་འབྲི་བ་ནྲི། རང་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

གང་ལ་སྦར་བའྲི་གངས་དེར་རེས་འའག་ཡྱོད་མེད་ཁད་པར་གྲིས་ཡྱོད་ན་བ་སྱོན་

འའག་མེད་པའྲི་ཅུ་དང་། མེད་ན་བས་འཕུལ་ཅན་གྲི་བཅུ་ཞེས་འབྲི་བ་ཡྲིན། 

དཔེར་ན། སུམ་ཅུ། བཞྲི་བཅུ། ལྔ་བཅུ། དྲུག་ཅུ། མདུན་ཅུ། བརྒྱད་ཅུ། དགུ་བཅུ། 

ཞེས་འབྲི་སྲྱོལ་ཡྱོད་པའྲི་གནད་འགག་དེ་ཚོ་ཤེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྱོ་འདུག །

༡༠༽   བསྟན་བཅྱོས་འདྲིའྲི་མཚན་བརྱོད་བྱ་རྱོད་བྱེད་གང་གྲི་སྒྱོ་ནས་བཏགས་པ་

ཡྲིན་ནམ།

ལན།  བ་ཏྲིས། བརྱོད་བྱའྲི་སྒྱོ་ནས་བཏགས་པ་ཡྲིན་ཞེས་པ་དང་། སྲི་ཏུས། རྱོད་བྱེད་

ཀྲི་སྒྱོ་ནས་བཏགས་པ་ཡྲིན་ཞེས་གསུངས།

༡༡༽  བ་ཏྲིས། བསྟན་བཅྱོས་འདྲིའྲི་མཚན་བརྱོད་བྱའྲི་སྒྱོ་ནས་འདྱོགས་ཚུལ་ཇྲི་

ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན།  བསྟན་བཅྱོས་འདྲིས་ཀཱ་ལྲི་སུམ་ཅུའྲི་སྦྱོར་བ་རྒྱ་ཆེར་སྟྱོན་པས་བརྱོད་བྱའྲི་སྒྱོ་

ནས་བཏགས་པའྱོ། ཞེས་གསུངས།

༡༢༽  སྲི་ཏུས། བསྟན་བཅྱོས་ཀྲི་མཚན་རྱོད་བྱེད་ཀྲི་སྒྱོ་ནས་འདྱོགས་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་

གསུངས་སམ།

ལན།  བསྟན་བཅྱོས་འདྲིའྲི་གཞུང་ཚད་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་སུམ་ཅུར་གནས་པས་དེ་སྐད་ཅེས་

བྱའྱོ། ཞེས་རྱོད་བྱེད་ཀྲི་སྒྱོ་ནས་བཏགས་པ་ཡྲིན་ནྱོ། །ཞེས་གསུངས།

༡༣༽  བ་ཏྲིས་ཀཱ་ལྲི་སུམ་ཅུའྲི་སྦྱོར་བ་རྒྱ་ཆེར་སྟྱོན་པས་ན། ཞེས་པའྲི་དགྱོངས་པ་

འགེལ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན།  བསྟན་བཅྱོས་སུམ་ཅུ་པས། མྲིང་གཞྲི་ཀཱ་ལྲི་སུམ་ཅུའྲི་རེས་སུ་སྦྱོར་བ་བྱ་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

རྒྱུའྲི་རེས་འའག་ཡྲི་གེ་བཅུ་དབྱུང་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་ཅྲིང་། དེ་དག་ལ་

དབྱངས་སྱོགས་སྦར་ནས་རྣམ་དབྱེ་ཚིག་འཕྲད་གྲུབ་ཚུལ་དང་། དྱོན་གང་ལ་

སྦྱོར་བའྲི་རྣམ་གཞག་སྱོགས་རྒྱ་ཆེར་རམ་རྒྱས་པར་བཤད་པས་ན། ཀཱ་ལྲི་སུམ་

ཅུའྲི་སྦྱོར་བ་རྒྱ་ཆེར་སྟྱོན་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༡༤༽  བསྟན་བཅྱོས་འདྲིར་འགྱུར་ཕག་ཇྲི་ལྟར་མཛད་ཡྱོད་དམ།

ལན།  བ་ཏྲིས། སྨྲ་བའྲི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ། །ཞེས་དང་། སྲི་ཏུས། ངག་གྲི་

དབང་ཕྱུག་འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ། །ཞེས་གསུངས།

༡༥༽  བསྟན་བཅྱོས་འདྲི་རྒྱ་གར་སྐད་ནས་བསྒྱུར་པ་མ་ཡྲིན་བཞྲིན་རྒྱ་འགྱུར་དང་

འདྲ་བར་འགྱུར་ཕག་གྲི་ཚུལ་དེ་ལྟར་མཛད་དགྱོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན།  བ་ཏྲིས། རྒྱ་གར་བའྲི་མཁས་པ་དང་དེས་མཛད་པའྲི་བསྟན་བཅྱོས་ཁུངས་དང་

ཚད་མ་བྱེད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། མཁན་པྱོ་འདྲི་དང་འདྲིས་མཛད་པའྲི་བསྟན་བཅྱོས་

རྣམས་ཀང་དེ་དང་མཐུན་པར་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་གནས་སུ་གྱོ་བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་

ནྱོ། །ཞེས་དང་།  སྲི་ཏུས། འཕགས་ཡུལ་ནས་བསྒྱུར་པའྲི་བསྟན་བཅྱོས་ཁད་པར་

འཕགས་པ་རྣམས་དང་མཚུངས་པར་ལྟ་ཞྲིང་དྱོན་དུ་གཉེར་རྲིགས་སྱོ་ཞེས་

འདྱོམས་པའྲི་ཆེད་དུའྱོ། །ཞེས་གསུངས།

༡༦༽   སུམ་ཅུ་པའྲི་སྐབས་མཆྱོད་པར་བརྱོད་པའྲི་ཡུལ་བཞྲི་དེ་གང་དང་གང་རེད་

དམ།

ལན།   མཆྱོད་བརྱོད་ཀྲི་ཡུལ་བཞྲི་སྟེ། སྤྲིར་དཀྱོན་མཆྱོག་ལ་ཕག་འཚལ་བ། བྱེ་

བག་ཏུ་འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ལ་ཕག་འཚལ་བ།  དགྱོས་པའྲི་དབང་གྲིས་རག་ཞྲི་བ་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

ལ་ཕག་འཚལ་བ། དྲྲིན་གཟྱོ་བའྲི་ཕྲིར་མཁས་པ་སྤྲི་དང་བྱེ་བག་ལ་ཕག་འཚལ་བ་

སྟེ་བཞྲིའྱོ། །

༡༧༽   མཆྱོད་བརྱོད་ཅེས་པའྲི་ཚིག་གྲི་གྱོ་དྱོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན།   གྱོང་དུ་བཀུར་འྱོས་པའྲི་དམ་པའྲི་ཡྱོན་ཏན་ལ་བསགས་བརྱོད་བྱེད་པའྲི་ངག་

ཅྲིག་ལ། མཆྱོད་བརྱོད་ཟེར་བ་རེད།  

༡༨༽  ཐྱོན་མྲིས་བསྟན་བཅྱོས་ཀྲི་ཐྱོག་མར་མཆྱོད་བརྱོད་མཛད་པའྲི་དགྱོས་པ་གང་

ཡྲིན་ནམ།

ལན།  རང་གྲི་བཞེད་དགྱོངས་ལྟར་བསྟན་བཅྱོས་རྱོམ་པར་གེགས་མེད་ལམ་ལྱོང་

མཐར་ཕྲིན་ཡྱོང་བའྲི་ཆེད་དུ་མཆྱོད་བརྱོད་མཛད་པ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༡༩༽ སྤྲིར་དཀྱོན་མཆྱོག་ལ་ཕག་འཚལ་བའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་ཡྲིན་ནམ།  

ལན། ར་བ་ལས། གང་ལ་ཡྱོན་ཏན་མཆྱོག་མངའ་བའྲི། དཀྱོན་མཆྱོག་དེ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྱོ། །ཞེས་གང་སུའང་རུང་བ་ཞྲིག་ལ་ནྱོར་བུ་རྲིན་པྱོ་ཆེ་དང་ཆྱོས་

མཚུངས་པའྲི་ཡྱོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བའམ་ཡྱོད་པ་ནྲི་དཀྱོན་

མཆྱོག་སྟེ།  དེ་ལྟ་བུའྲི་དཀྱོན་མཆྱོག་རང་སེ་ནང་པའྲི་ངྱོར་སྐྱབས་ཡུལ་དཀྱོན་

མཆྱོག་གསུམ་པྱོ་ཡྲིན་པས་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ་ཞེས་ངག་གྲི་སྒྱོ་ནས་མཆྱོད་

པར་བརྱོད་པ་ཡྲིན་ནྱོ། །ཕལ་སྐད་དུ། སུ་ལ་ཡྱོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡྱོད་པ་

དེ་ནྲི་དཀྱོན་མཆྱོག་ཡྲིན་པས་དེ་ལྟ་བུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ། ཟེར་བ་རེད།

༢༠༽ མཆྱོད་བརྱོད་དང་པྱོའྲི་སྐབས་སུ་དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་ཞེས་དངྱོས་སུ་མ་

སྨྱོས་པར། །དཀྱོན་མཆྱོག་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ། །ཞེས་གསང་བའྲི་ཚུལ་དུ་དེ་སྒ་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

སྨྱོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། ཐྱོན་མྲིས་རང་གྲིས་བརམས་ཆྱོས་བརྡ་སྤྱོད་ཀྲི་གཞུང་རྣམས་ཕྲི་ནང་ཐུན་མྱོང་

པའྲི་བསླབ་བྱའྲི་གནད་ཡྲིན་པར་ཤེས་པའྲི་ཆེད་དུ་འདྲི་ལྟར་གསུངས་པ་ཡྲིན། ཇྲི་

ལྟར་ཞེ་ན་སྤྲིར་དཀྱོན་མཆྱོག་ཅེས་པ་ནྲི་ཕྲི་ནང་གཉྲིས་ཀས་སྐྱབས་ཡུལ་དུ་ཁས་

བངས་པ་བཞྲིན་རང་གང་ལ་དད་པའྲི་དཀྱོན་མཆྱོག་དེ་ལ་དགྱོངས་པ་འགེལ་

དགྱོས་པའྲི་སླད་དུ། དཀྱོན་མཆྱོག་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ། །ཞེས་དེ་སྒ་གསང་བའྲི་

དངྱོས་པྱོ་ལ་འའག་པའྲི་ཚུལ་དུ་ཆེད་དུ་སྨྱོས་པ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༢༡༽ དཀྱོན་མཆྱོག་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ། །ཞེས་པའྲི་ལ་སྒ་དེ་རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པ་

དང་བཞྲི་པ་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། བ་ཏྲིས། རྣམ་དབྱེ་བཞྲི་པར་འདྱོད་ཅྲིང་། སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཡྱོན་ཏན་གྲི་ཁད་པར་

མཆྱོག་ཏུ་གྱུར་པ་དཀྱོན་མཆྱོག་དེའྲི་ཆེད་དུ་ཕག་འཚལ་ལྱོ་ཞེས་གསུངས། སྲི་

ཏུས། རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པར་བཞེད་དེ། ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ལ་ཕག་བྱེད་པ་ནྲི་ཕག་

བྱེད་པ་པྱོ་ཉྲིད་དམ་དེ་དང་འབེལ་བའྲི་དྱོན་ལས་ཕག་ཡུལ་དེའྲི་ཆེད་དུ་མྲིན་པ་ནྲི་

གནག་རྲིས་ཀང་རྱོགས་སླ་བའྲི་ཕྲིར། ཕག་གྲི་ཡུལ་ལ་རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པ་འའག་

པ་ལས་འྱོས་མེད་དྱོ། །ཞེས་གསུངས། 

 འདྲི་ཐད་ཅུང་ཟད་དཔྱད་ན།   གྱོང་གྲི་མཁས་པའྲི་བཞེད་ཚུལ་མྲི་མཐུན་པ་གཉྲིས་

ལས་གང་ཞྲིག་འཐད་དམ་མྲི་འཐད་ཅེ་ན། འདྲི་འཐད་ཅྲིང་འདྲི་མྲི་འཐད་ཅེས་ལྟ་

གྲུབ་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ལྟར་རྱོད་པ་རྒྱག་དགྱོས་དྱོན་གང་ཡང་མེད་ལ། གཉྲིས་ཀ་

འཐད་ཕྱོགས་སུ་ཁས་བངས་ན་ཡང་སྟབས་མྲི་བདེ་བ་ཡྱོང་རྒྱུ་ཞྲིག་ལས། དྱོན་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

འབས་སྱོན་པའྲི་ངེས་ཤེས་རེད་པར་དཀའ། རང་ལུགས་ལ་དཀྱོན་མཆྱོག་དེ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྱོ། །ཞེས་པའྲི་ལ་དྱོན་དེ་རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་བཞྲི་གང་ཡྲིན་ཐྱོག་བ་སྲི་

གཉྲིས་བཞེད་ཚུལ་མྲི་འདྲ་བ་ཞྲིག་བྱུང་བ་ཡྱོད་པ་ཙམ་ལས། སྤྲིར་རྣམ་དབྱེ་

གཉྲིས་པ་དང་བཞྲི་པའྲི་འདྱོད་ཚུལ་ལ་ཁད་པར་གང་ཡང་མེད་པར་ཤེས་དགྱོས། 

དཀྱོན་མཆྱོག་དེ་ལ་ཞེས་པའྲི་ལ་སྒ་དེ་རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པ་ལས་ཀང་བཞྲི་པ་

དགྱོས་ཆེད་དུ་བཞག་ན་གྱོ་རྒྱུ་ཆེ་བ་ཡྱོད། དེ་ཡང་དཀྱོན་མཆྱོག་ཕག་བྱ་པའྲི་

ཡུལ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་དང་།  དཀྱོན་མཆྱོག་གྲི་ཆེད་དུ་ཕག་འཚལ་

བའམ། ཕག་བྱེད་པ་པྱོ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་རྣམ་དབྱེ་

བཞྲི་པ་སྒྲུབ་མྲི་ཐུབ། འྱོན་ན་ཇྲི་ལྟར་སྒྲུབ་ཅེ་ན། ཕག་མཆྱོད་ཀྲི་ཡུལ། དཀྱོན་

མཆྱོག་དང་། ཤེར་ཕྲིན་ལ་སྱོགས་པ་ནྲི། རང་གྲི་ཤེས་རྒྱུད་དང་འབེལ་བའྲི་ཐྱོབ་

བྱ་མཐར་ཐུག་ཡྲིན་པའྲི་གནད་ཀྲིས་དམྲིགས་བསལ་དཔེར་བརྱོད་འདྲིའྲི་རྲིགས་

བཞྲི་པ་དགྱོས་ཆེད་དུ་བཞག་ན་འཇྲིག་རེན་གགས་པ་དང་མཐུན་ཞྲིང་། བྱོ་ངྱོར་

ཡང་འཚམས་པ་ཞྲིག་ཡྱོང་། དེ་མྲིན་ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ལ་ཕག་མཆྱོད་བྱེད་པ་

ཙམ་གྲིས་བཞྲི་པ་དགྱོས་ཆེད་དུ་མྲི་འགྱོ་སྟེ། མཆྱོད་རེན་ལ་ཕག་འཚལ་ཞེས་པ་

དང་། དགྱོན་སེ་ཁག་ལ་མཆྱོད་འབུལ་བྱེད། ཅེས་པ་ལྟ་བུའྲི་མཆྱོད་རེན་དང་། 

དགྱོན་སེ་ཁག་ནྲི་ཕག་མཆྱོད་ཀྲི་ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ཡྲིན་ཀང་། རང་གྲི་ཤེས་

རྒྱུད་དང་འབེལ་པའྲི་འཐྱོབ་བྱ་མྲིན་པས། རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པ་ལས་འྱོས་མེད། དེ་

ལྟའྲི་ཁད་པར་ཕེས་ན་རྲིགས་པས་གནྱོད་པ་ཨེ་ཡྱོད་སྙམ། 

༢༢༽   གང་གྲིས་སྒ་དབྱངས་ཀུན་གསུངས་པའྲི། །འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ལ་ཕག་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

འཚལ་ལྱོ། །ཞེས་འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ཀྲིས་སྒ་དབྱངས་ཀུན་གསུངས་པའྲི་སྒྲུབ་

བྱེད་གང་ཡྱོད་དམ།

ལན། བ་ཏྲིས། དབྱངས་ཡྲིག་ཐྱོག་མར་གསུང་བ་པྱོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཡྲིན་པར་

བཀྲལ་ཞྲིང་། དེའྲི་ཤེས་བྱེད་དུ་ཡྲི་གེ་སྱོན་བྱུང་གྲི་ལྱོ་རྒྱུས་ལས། ཡྲི་གེ་ཁབ་

འའག་ལ་ཡྲིས་བཀྱོད། །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྲིས་ང་རྱོས་དྲངས། །ཞེས་

གསུངས། སྲི་ཏུས། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དེ་ཉྲིད་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་གསུང་མྲི་ཟད་པ་རྒྱན་གྲི་འཁྱོར་ལྱོའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པ་དང་། དེའྲི་མཐུས་

འཇྲིག་རེན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྒ་དབྱངས་བརྱོད་པ་མ་ལུས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའང་

ཡྲིན། ཞེས་སྒྲུབ་བྱེད་དུ། མཚན་ཡང་དག་པར་བརྱོད་པ་ལས། །བཅྱོམ་ལན་འདས་

ཀྲི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །གཙུག་ཏྱོར་ཆེན་པྱོ་ཚིག་གྲི་བདག །ཡེ་ཤེས་སྐུ་སྟེ་རང་བྱུང་

བ། །འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འྱོ། །ཞེས་བཀྱོད།                                       

༢༣༽ གང་གྲིས་སྒ་དབྱངས་ཀུན་གསུངས་པའྲི། ཞེས་པའྲི་སྒ་དབྱངས་དེ་གང་ལ་

བྱེད་དམ།

ལན། བ་ཏྲིས། སྒ་དབྱངས་ནྲི་འདྲིར་དབྱངས་ཡྲིག་དང་། ཞེས་པ་དང་།  སྲི་ཏུས། 

འཇྲིག་རེན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྒ་དབྱངས་བརྱོད་པ་མ་ལུས་པ། ཞེས་གསུངས།

༢༤༽ བ་སྲི་གཉྲིས་ཀྲིས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སྒ་དབྱངས་ཀུན་གསུངས་པར་

བཞེད་ཚུལ་ལ་མྲི་འདྲ་བའྲི་ཁད་པར་གང་ཡྱོད་དམ།

ལན། བ་ཏྲིས། སྒ་དབྱངས་སྟེ་དབྱངས་ཡྲིག་ཐྱོག་མར་གསུངས་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པ་པྱོ་

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་སྒ་དབྱངས་ཀུན་གསུང་བ་པྱོར་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

བཞེད་པ་དང་། སྲི་ཏུས། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྲིས་མཐུ་ལས་འཇྲིག་རེན་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་སྒ་དབྱངས་བརྱོད་པ་མ་ལུས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའྲི་ཆ་ནས། འཇམ་

དཔལ་དབྱངས་ཀྲིས་སྒ་དབྱངས་ཀུན་གསུངས་པར་བསྟན། ཞེས་གསུངས།

༢༥༽  འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཞེས་མཚན་གྲི་སྒ་བཤད་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན།  བ་ཏྲིས། རྒྱུའྲི་སྐྱྱོན་ཆགས་སྱོགས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དང་། ངྱོ་བྱོའྲི་

སྐྱྱོན་སྒ་དང་། ཡྲིག་འབྲུ་དང་། མྲིང་ཚིག་སྱོགས་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་མྲི་སྙན་པ་དང་། 

ཉམས་པ་དང་། མ་འབྱྱོར་བ་དང་། མ་འབེལ་བ་སྱོགས་ཀྲི་རྩུབ་རེག་དང་བལ་

བས་ན་འཇམ་པའྱོ། འཇམ་པ་དེས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་གསུང་དབྱངས་དང་ལན་

པས་ན། འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ཞེས་གསུངས། སྲི་ཏུས། ཉེས་པའྲི་རྩུབ་རེག་ཐམས་

ཅད་ཡྱོངས་སུ་སངས་པས་འཇམ་པའྲི་ཡྱོན་ཏན་དང་ལན་པའྲི་ཕྲིར་འགྱོ་བ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་ཁམས་དང་བསམ་པ་རྣམས་དང་མཐུན་པར་རེས་སུ་འའག་པའྲི་དབྱངས་

ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་ན། འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ཞེས་བཀྲལ། 

༢༦༽   དགྱོས་པའྲི་དབང་གྲིས་རག་ཞྲི་བ་ལ་མཆྱོད་པར་བརྱོད་པའྲི་སྐབས། གང་

གྲིས་མྲིང་གཞྲི་སྱོན་གསུངས་པ། །རག་ཞྲི་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ། །

ཞེས་རག་ཞྲི་བ་ཞེས་པ་ནྲི་གང་ལ་ངྱོས་འཛིན་བྱ་དགྱོས་སམ།

ལན།  བ་ཏྲིས། ཡྲི་གེ་ཐྱོག་མར་གསུང་བ་པྱོར་གགས་པའྲི་རག་ཞྲི་བ། ཁབ་འའག་

གམ་ཚངས་པ་ལ་ཕག་བྱས་པའྱོ། །ཞེས་ཤེས་བྱེད་དུ་འགེལ་བ་སྤན་རས་

གཟྲིགས་བརྟུལ་ཞུགས་སུ། ཚངས་པ་དང་ཁབ་འའག་གཉྲིས་ཀ་ལ་རག་པ་དང་། 

ཞྲི་བའྲི་ལུས་ཡྱོད་པར་བཤད་ཅྲིང་། སྱོ་སྱོར་འབང་མའྲི་ལྟེ་བསྒྱུར་གྲི་སྐབས་སུ། 
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

དམངས་རྲིགས་ཕྲིར་ནྲི་རག་ཞྲི་བ། །ཁབ་འའག་ལེགས་པར་བྲི་བར་བྱ། །ཞེས་

གསུངས། སྲི་ཏུས། དབང་ཕྱུག་གྲི་མཚན་དུ་རག་ཞྲི་བ་ཞེས་པ་ནྲི་ས་དཱ་ཤྲི་བ་སྟེ་

འཕགས་པའྲི་ཡུལ་དུ་རླུང་ལྟར་གགས་པ་ཡྲིན་ནྱོ། །ཞེས་འདྲི་ལྟར་ཡྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་

བྱེད་དུ། འཕགས་ཡུལ་དུ་ནྲི་ཕྲི་རྱོལ་པ་དག་གྲིས་དབང་ཕྱུག་འཇྲིག་རེན་གྲི་བྱེད་

པྱོར་ཡང་འདྱོད་ཅྲིང་། བམ་ཟེ་རྣམས་ཀྲི་གཞུང་དུ་བྱེད་པྱོ་ཉྲི་ཤུ་ར་བཞྲི་བཤད་པ་

ལས་ཡྲི་གེའྲི་བྱེད་པྱོ་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གསལ་བར་བསྟན་ཞེས་གསུངས་སྱོ། །

༢༧༽  དགྱོས་པ་གང་གྲིས་ཕྲིར་རག་ཞྲི་བ་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ཡྲིན་ནམ། 

ལན།  བ་ཏྲིས། ཡྲི་གེ་ཐྱོག་མའྲི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་ཆེ་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དྱོན་དུ་

ན་ཚངས་པ་དང་། ཁབ་འའག་སྱོགས་སྤན་རས་གཟྲིགས་ཀྲི་སྐུ་ལས་བྱུང་བར་

གྱོང་གྲི་མདྱོ་དེ་ལས་གསུངས་པ་བཞྲིན། གང་ལས་ཡྱོན་ཏན་གྲི་ཁད་པར་བྱུང་བ་

དེ་ཉྲིད་དྲྲིན་ཆེ་བ་ཡྲིན་པས་བཀུར་འྱོས་པ་ཡྲིན་ནྱོ། །ཞེས་གསུངས། སྲི་ཏུས། 

མཁན་པྱོ་འདྲིས་ཡྲི་གེ་དབང་ཕྱུག་གྲིས་བཀྱོད་པ་འཕགས་ཡུལ་དུ་བམ་ཟེ་རྣམས་

ལ་ཡྱོངས་སུ་གགས་པར་དགྱོངས་ནས་མ་བརགས་ཉམས་འགའྲི་ངྱོར་འཇྲིག་རེན་

གྲི་གགས་པ་དང་སྒྱོ་བསྟུན་ཏེ། དགྱོས་པའྲི་དབང་གྲིས་དེ་ལྟར་བསྟན་ཞེས་

གསུངས་སྱོ། །

༢༨༽  མཆྱོད་བརྱོད་ཀྲི་ཡུལ་གསུམ་པའྲི་སྐབས་རག་ཞྲི་བ་ཞེས་པ་དེ་ལ་འགེལ་

བྱེད་རྣམས་ཀྲི་དགྱོངས་པ་རེ་མཐུན་མ་བྱུང་བ་དེ་དག་ནས་གང་ཞྲིག་ཐྱོན་མའྲི་

དགྱོངས་པར་སྱོང་བ་ཡྲིན་ནམ།

ལན། ཐྱོན་མྲིས་སྒ་གཅྲིག་དྱོན་མང་ལ་འའག་པའྲི་མྲིང་། རག་ཞྲི་བ་ཞེས་མཆྱོད་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

བརྱོད་གསུམ་པའྲི་ཡུལ་དུ་སྨྱོས་པ་ནྲི། ཕྲིས་འགེལ་བྱེད་པ་སྱོ་སྱོའྲི་བྱོ་དང་འཚམ་

པར་དགྱོངས་པ་འགེལ་ཚུལ་མྲི་མཐུན་པ་དུ་མ་འབྱུང་དགྱོས་པར་དགྱོངས་ནས་

རག་ཞྲི་བ་ཞེས་ཆེད་དུ་སྨྱོས་པ་ཡྲིན། དེས་ན་རག་ཞྲི་བའྲི་ཚིག་ལ་འགེལ་མཛད་པ་

རྣམས་ཀྲི་ཐུགས་མཐུན་མ་བྱུང་བ་དེ་དག་ཚང་མ་ཐྱོན་མྲིའྲི་དགྱོངས་པ་ཡྲིན་པར་

གྲུབ་བྱོ། །གཞན་དུ་ན་ལ་བྱེ་བག་པ་གཅྲིག་ལ་ངེས་པར་བཟུང་བའྲི་སྒ་མང་དག་

ཅྲིག་ཡྱོད་ཀང་སྐབས་འདྲིར་མ་སྨྱོས་པ་ནྲི་གཞུང་འདྲི་ཕྲི་ནང་ཐུན་མྱོང་བའྲི་

བསྟན་བཅྱོས་ཡྲིན་པའྲི་གནད་ཀྲིས་དང་། གཙོ་བྱོ་རང་སེ་ལས་གཞན་པའྲི་གདུལ་

བྱ་རེས་སུ་བཟུང་བའྲི་སླད་དུ་རག་ཞྲི་བ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན།

༢༩༽ རག་ཞྲི་བ་ཞེས་པ་སྒ་གཅྲིག་དྱོན་མང་ལ་འའག་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ནམ།

ལན། རག་ཞྲི་བ་ཞེས་པ་ནྲི། ཞ་ལུ་ཆྱོས་ལེགས་ཀྲིས་ཁབ་འའག་ལ་བཞེད་ཅྲིང་། ལྱོ་

ཆེན་ནམ་བཟང་སྱོགས་ཀྲིས་ཚངས་པ་དང་། རྣམ་གྲིང་པཎ་ཆེན་སྱོགས་ཀྲིས་

སྤན་རས་གཟྲིགས་ལ་བཞེད་པ་དང་། མཁས་མཆྱོག་བ་ཏྲིས་ཁབ་འའག་གམ་

ཚངས་པ་ལ་འའག་ཅེས་དང་། སྲི་ཏུས་ལ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྱོ་དང་། ཞ་ལུ་ལྱོ་ཙཱ་

བ་ཆྱོས་སྐྱྱོང་བཟང་པྱོས་སངས་རྒྱས་ལ་འའག་ཅེས་མཁས་པ་སྱོ་སྱོའྲི་འགེལ་

ཚུལ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་དེ་དག་རེ་རེའྲི་ལའང་ཁུངས་མེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། མཁས་

པས་བཤད་ན་ཅྲི་ཡང་བདེན་ཞེས་པ་ལྟར་དྱོན་ལ་གནས་སྱོ། །

༣༠༽ རག་ཞྲི་བ་མཆྱོད་བརྱོད་ཀྲི་ཡུལ་དུ་སྨྱོས་པའྲི་དགྱོས་པ་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། དེ་ལ་སྲི་ཏུས། ཕྲི་རྱོལ་པའམ་གཞན་སེ་རེས་སུ་གཟུང་བའྲི་སླད་དུ་ཡྲིན་ཞེས་

གསུངས།
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

༣༡༽ ཐྱོན་མྲིས་ཕྲི་རྱོལ་པའམ་གཞན་སེ་རྣམས་རེས་སུ་གཟུང་བའྲི་སླད་དུ་རག་ཞྲི་

བ་མཆྱོད་བརྱོད་ཀྲི་ཡུལ་དུ་སྨྱོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། ཆྱོས་རྒྱལ་སྲྱོང་བཙན་སྒམ་པྱོའྲི་བཀའ་བཞྲིན་ཐྱོན་མྲིས་རང་གྲིས་བརམ་བྱའྲི་

བརྡ་སྤྱོད་རྲིག་པའྲི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་བྱོད་སྤྲི་འབངས་ཡྱོངས་ཀྲི་མཐུན་སྣང་

དུ་འགྲུབ་རྒྱུའྲི་བསླབ་བྱའྲི་གཞུང་ཞྲིག་ཏུ་བརམ་པར་དགྱོངས་ནས་ཕྱོགས་སུ་མ་

ལྷུང་བར་ཐབས་མཁས་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྱོས་མཆྱོད་བརྱོད་ཀྲི་སྐབས་ཕྲི་ནང་

གཉྲིས་སྤྱོད་ཀྲི་ཐ་སྙད་རག་ཞྲི་བ་ཞེས་བཀྱོལ་སྤྱོད་གནང་བ་ཡྲིན། དེ་ཡང་སྐབས་

དེར་བྱོད་དུ་ནང་ཆྱོས་དར་སེལ་གཏྱོང་སྒྱོ་འཛུགས་ཙམ་ཡྲིན་གཤྲིས། རྒྱལ་པྱོའྲི་

བཀའ་དགྱོངས་བཞྲིན་ནང་ཆྱོས་ལ་དགའ་པའྲི་ཆྱོས་བྱོན་དང་གནས་ཡྱོད་ཕྱོ་བང་

གྲི་ནང་འཁྱོར་མྲི་སྣ་ཉུང་ཤས་ལས། དེ་མྲིན་སྤྲི་འབངས་ཡྱོངས་ཀྲིས་ཕ་མེས་ནས་

དར་ཁབ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའྲི་ཆྱོས་རྒྱུད་རྲིང་པར་དད་ཞེན་ཆེ་བར་བརེན་དེ་དག་ལ་

གཙོ་བྱོ་དགྱོངས་ནས་རེས་སུ་འཛིན་པ་སྟེ་ཐུགས་བརེ་བ་ཆེན་པྱོས་རག་ཞྲི་བ་

ཞེས་མཆྱོད་བརྱོད་ཀྲི་ཡུལ་དུ་སྨྱོས་པ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༣༢༽ མཆྱོད་བརྱོད་གསུམ་པའྲི་སྐབས་ཀྲི་མྲིང་གཞྲི་དེ་གང་ལ་བྱ་དགྱོས་སམ། 

ལན། བ་ཏྲིས། ཀ་ལ་སྱོགས་པ་ཡྲི་གེ་གཞན་དང་ཕྲད་པ་སྱོགས་ལས། དྱོན་གྲི་ངྱོ་བྱོ་

དང་ཁད་པར་སྟྱོན་པའྲི་མྲིང་ཚིག་ལ་སྱོགས་པ་བྱུང་བས་ན། ཀ་ལ་སྱོགས་པ་ལ་

མྲིང་གཞྲི་ཞེས་སྨྱོས་སྱོ། །ཞེས་དང་། སྲི་ཏུས། སྐབས་འདྲིའྲི་མྲིང་གཞྲི་ཡྲི་གེ་ཙམ་

ལ་ངྱོས་འཛིན་པ་ནྲི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་སྟེ་ཞེས་གསུངས་སྱོ། །

༣༣༽ དྲྲིན་གཟྱོ་བའྲི་ཕྲིར་མཁས་པ་སྤྲི་དང་བྱེ་བག་ལ་ཕག་འཚལ་བའྲི་ཚུལ་ར་བ་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

ལས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་སམ།

ལན། ར་བ་ལས། སེབ་སྦྱོར་ལེགས་མཛད་མཁས་རྣམས་དང་། །བ་མ་ལ་ཡང་ཕག་

འཚལ་ནས། །ཞེས་གསུངས། 

༣༤༽ སེབ་སྦྱོར་ཞེས་པའྲི་ཚིག་དྱོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། ཡྲི་གེ་ཕན་ཚུན་མཉམ་དུ་སྒྲིག་སྦྱོར་བྱེད་པའྲི་དྱོན་ལ། སེབ་སྦྱོར་ཟེར།

༣༥༽ དྲྲིན་གཟྱོ་བ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་དྱོན་ག་འདྲ་རེད་དམ། 

ལན། དྲྲིན་གཟྱོ་བ་ཞེས་པ་ནྲི། བཀའ་དྲྲིན་བསམ་ཤེས་ཀྲིས་དྲྲིན་ལན་གསྱོབ་པར་

བྱེད་པ་ལ་ཟེར།

༣༦༽ མཆྱོད་བརྱོད་བཞྲི་པའྲི་སྐབས་ཀྲི་སེབ་སྦྱོར་ཞེས་པ་ནྲི་ག་འདྲ་ཞྲིག་ལ་ཟེར་

བ་རེད་དམ།

ལན། བ་ཏྲིས། འདྲིར་སེབ་སྦྱོར་ཞེས་པ་ནྲི་ཡྲི་གེའྲི་སྦྱོར་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཡྲི་གེ་

ཕན་ཚུན་རྣམ་དབྱེ་ཚིག་ཕྲད་རྐེན་ལ་སྱོགས་པའྲི་དབང་གྲིས་བསྒྱུར་བ་དང་། 

དབྱེ་བའྲི་རྣམ་འགྱུར་གྲི་སྒྱོ་ནས་སེབ་ཅྲིང་སྦྱོར་བས་སེབ་སྦྱོར་ཟེར། སྲི་ཏུས། 

སེབ་སྦྱོར་ཞེས་པ་སྒ་སྐད་ཀྲི་འའག་པ་བྱྲིངས་རྐེན་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་སེབ་

ལེགས་པར་སྦྱོར་བ་ལ་ཟེར།

༣༧༽ ར་བ་ལས་རྱོམ་པར་དམ་བཅའ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན། བསླབ་པ་ཀུན་གྲི་གཞྲི་འཛིན་ཅྲིང་། །རྲིག་བྱེད་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྲི་རྒྱུ། །མྲིང་ཚིག་

བརྱོད་པ་ཀུན་གྲི་གཞྲི། །ཡྲི་གེའྲི་སྦྱོར་བ་བཤད་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས། 

༣༨༽ ཅྲི་ཞྲིག་ལ་རྱོམ་པར་དམ་བཅའ་ཟེར་བ་རེད་དམ། 
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

ལན། རྱོམ་པར་དམ་བཅའ་ཟེར་བ་ནྲི། རང་གྲིས་བཤད་བྱའྲི་ནང་དྱོན་འདྲི་དང་འདྲིའྱོ་

ཞེས་བརྱོད་པའྲི་དམ་བཅའ་བའྲི་ངག་ཅྲིག་ལ་ཟེར། 

༣༩༽ ནང་པའྲི་བསླབ་པ་གསུམ་གང་དང་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། བསླབ་པ་གསུམ་ནྲི། ལག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་བསླབ་པ་དང་། ལག་པ་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་གྲི་བསླབ་པ། ལག་པ་ཤེས་རབ་ཀྲི་བསླབ་པ་བཅས་ཡྲིན་ནྱོ། །

༤༠༽ ཕྲི་རྱོལ་པའྲི་རྲིག་བྱེད་བཞྲི་གང་དང་གང་རེད་དམ། 

ལན། རྲིག་བྱེད་བཞྲི་ནྲི། ངེས་བརྱོད་དང་། མཆྱོད་སྦྲིན། སྙན་ཚིག །སྲྲིད་སྲུང་བཅས་

ཡྲིན་ནྱོ། །

༤༡༽ རྱོམ་པ་དམ་བཅའྲི་སྐབས་གཞྲི་འཛིན་པ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་དྱོན་གང་རེད་དམ།

ལན། ལྟྱོས་པའྲི་སྒྱོ་ནས་འཛིན་པ་སྟེ་དྱོན་སྙྲིང་རྒྱུ་བྱེད་པ་ལ་གྱོ་བ་ཡྲིན། 

༤༢༽ ཅྲི་ཞྲིག་ལ་མྲིང་ཟེར་བ་ཡྲིན་ནམ།  

ལན། ཡྲི་གེ་དུ་མ་འདུས་ཤྲིང་། དྱོན་གྲི་ངྱོ་བྱོ་ཙམ་ལས་ཁད་པར་གྲི་ཆྱོས་གང་ཡང་

མྲི་སྟྱོན་པའྲི་ངག་ཅྲིག་ལ་མྲིང་ཟེར། 

༤༣༽ ག་འདྲ་ཞྲིག་ལ་ཚིག་ཟེར་བ་རེད་དམ། 

ལན། མྲིང་དུ་མ་འདུས་ཤྲིང་། དྱོན་གྲི་ཁད་པར་སྟྱོན་པའྲི་ངག་ལ་ཚིག་ཟེར། 

༤༤༽ བརྱོད་པ་ཞེས་པ་ནྲི་ག་འདྲ་ཞྲིག་ལ་ཟེར་བ་རེད་དམ། 

 ལན། ཚིག་དུ་མ་འདུས་ཤྲིང་བརྱོད་བྱའྲི་དྱོན་ཆ་ཚང་བར་སྟྱོན་པའྲི་ངག་གྲི་ཕྲེང་བ་

ཞྲིག་ལ་བརྱོད་པ་ཟེར། 

༤༥༽ ཡྲི་གེའྲི་སྦྱོར་བ་ཞེས་པ་ག་འདྲ་ཞྲིག་ཟེར་བ་རེད་དམ།



  19  

སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

ལན། སྐབས་འདྲིར་ཡྲི་གེའྲི་སྦྱོར་བ་ཞེས་པ་ནྲི། སུམ་ཅུ་པའྲི་གཞུང་འདྲིར་ཡྲི་གེ་ཕན་

ཚུན་སྦར་ནས་ཚིག་ཕྲད་གྲུབ་ཚུལ་དང་། རེས་འའག་གྲི་རེས་སུ་ཕྲད་སྦྱོར་ཚུལ། 

དེ་དག་གྲི་དྱོན་གང་ལ་སྦྱོར་བའྲི་རྣམ་གཞག་བཅས་གསུང་གྲི་ཡྱོད་པས། ཡྲི་གེའྲི་

སྦྱོར་བ་བཤད་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན། 

༤༦༽ སུམ་ཅུ་པའྲི་དགྱོས་སྱོགས་ཆྱོས་བཞྲི་གང་དང་གང་རེད་དམ། 

ལན། སུམ་ཅུ་པའྲི་གཞུང་ནས་བཤད་རྒྱུའྲི་ནང་དྱོན་ཁག་ནྲི་བརྱོད་བྱ་དང་། གཙུག་

ལག་གཉྲིས་ཀྲི་བང་དྱོར་ལ་མྲི་རྱོངས་པ་ནྲི་དགྱོས་པ།  ཐར་ཐུག་རྣམ་མཁེན་ཐྱོབ་

པ་ནྲི་ཉྲིང་དགྱོས། ཉྲིང་དགྱོས་དགྱོས་པ་ལ་བརེན་ཅྲིང་དགྱོས་པ་བརྱོད་བྱ་ལ་

བརེན་པ་ནྲི་འབེལ་བའྱོ། །

༤༧༽ སྦར་བྱ་ཡྲི་གེའྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་ག་ཚོད་ཡྱོད་དམ།  

ལན། དབྱངས་གསལ་གྲི་ཡྲི་གེ་ངྱོས་གཟུང་བ། རེས་འའག་བཤད་པ། སྱོན་འའག་

བཤད་པ། མྲི་འའག་པའྲི་ཡྲི་གེ་བཤད་པ་དང་བཞྲིའྱོ། །

༤༨༽ དབྱངས་གསལ་གྲི་ཡྲི་གེ་ངྱོས་བཟུང་བའྲི་གཞུང་ཚིག་གང་ཡྲིན་ནམ།  

ལན། །ཡྲི་གེ་ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་གཉྲིས། །ཨཱ་ལྲི་གསལ་བྱེད་ཨྲི་སྱོགས་བཞྲི། །ཀཱ་ལྲི་སུམ་

ཅུ་ཐམ་པ་འྱོ། །ཞེས་པའྱོ། །

༤༩༽ ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་ཞེས་བརྱོད་དགྱོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན། འདྲི་ནྲི་ཐྱོན་མྲིས་བྱོད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་འདྲི་ཉྲིད་ལེགས་སྦར་གྲི་ཡྲི་གེ་ལ་དཔེ་བྱེད་

པར་ཁུངས་སྟྱོན་པའྲི་ཆེད་དུའྱོ། །

༥༠༽ ཨཱ་ལྲི་དང་ཀཱ་ལྲི་ཞེས་པའྲི་ཚིག་དྱོན་གང་རེད་དམ། 
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

ལན། ཨཱ་ལྲི་ཞེས་པ་ནྲི་ཨ་ཡྲི་ཕྲེང་བ་ཅན་གྲི་ཡྲི་གེ་དང་། ཀཱ་ལྲི་ནྲི་ཀ་ཡྲི་ཕྲེང་བ་ཅན་

གྲི་ཡྲི་གེ་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༥༡༽ བྱོད་ཀྲི་དབྱངས་ཡྲིག་རྣམས་ཨ་ཕྲེང་ཅན་གྲི་ཡྲི་གེ་མ་ཡྲིན་ཀང་། ཅྲི་སྟེ་དེ་ལ་

ཨཱ་ལྲི་ཞེས་བརྱོད་པ་ཡྲིན་ནམ།

ལན། བྱོད་ཀྲི་དབྱངས་བཞྲིས་ལེགས་སྦར་གྲི་ཨཱ་ལྲིའྲི་སྒ་གདངས་མཚོན་པར་བྱེད་

པའྲི་ཆ་ནས་ཨཱ་ལྲི་གསལ་བྱེད་ཅེས་བརྱོད་དྱོ། །

༥༢༽ ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ར་བའྲི་གཞུང་ཚིག་ཏུ་ཨཱ་ལྲི་གསལ་བྱེད་ཅེས་སྨྱོས་པ་ལས་གསལ་

བྱེད་སུམ་ཅུ་ཐམ་པར་ཀཱ་ལྲི་གསལ་བྱེད་ཅེས་མ་སྨྱོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་

དམ།

ལན། འདྲི་ནྲི་བྱོད་ཀྲི་དབྱངས་ཡྲིག་རྣམས་ཨཱ་ལྲི་གསལ་བྱེད་ཡྲིན་པ་ལས་ཨཱ་ལྲི་

དངྱོས་མ་ཡྲིན་པ་དང་།  ཀ་སྱོགས་གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀཱ་ལྲི་དངྱོས་

ཡྲིན་པས་གནད་འགག་དེ་ཤེས་པའྲི་ཆེད་དུ་ཀཱ་ལྲི་གསལ་བྱེད་ཅེས་མ་སྨྱོས་པ་

ཡྲིན་ནྱོ། །

༥༣༽  སེ་པ་ཕེད་དང་བརྒྱད་གང་ཡྲིན་ནམ། 

ལན།  སེ་པ་ཕེད་དང་བརྒྱད་ནྲི། ཀ་སེ། ཅ་སེ། ཏ་སེ། པ་སེ། ཙ་སེ། ཞ་སེ། ར་སེ། ཧ་

སེ་བཅས་ཡྲིན་ནྱོ། །

༥༤༽  སེ་པ་ཕེད་དང་བརྒྱད་ཀྲི་ཐྱོག་མར་ཀ་སེ་དང་། རྲིམ་བཞྲིན་ཅ་སེ་ཏ་སེ་པ་སེ་

བཅས་གྱོ་རྲིམ་དེ་ལྟར་ངེས་པར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན་ནམ།

ལན། སེ་པ་སྱོ་སྱོའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ངག་ནས་བརྱོད་པའྲི་ཚེ་སྐྱེ་གནས་ཀྲི་རྱོལ་བ་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

མགྲིན་པའྲི་ནང་ནས་ཕྲིར་འཐྱོན་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་གྱོ་རྲིམ་དེ་ལྟར་

བསྒྲིགས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཀ་སེ་རྣམས་སྐྱེ་གནས་ཀྲི་རྱོལ་བ་མགྲིན་པའྲི་སྦུག་དང་། 

ཅ་སེ་རྣམས་ལེ་དཀྲིལ་རྐེན་ལ་རེག་པའྲི་རྱོལ་བ། ཏ་སེ་རྣམས་ལེ་རེ་རྐེན་ལ་རེག་

པའྲི་རྱོལ་བ། པ་སེ་རྣམས་མཆུ་བཙུམས་པའྲི་རྱོལ་བ་བཅས་ལས་ཐྱོན་པའྲི་རྲིམ་

པ་མངྱོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་པས་དེ་བཞྲིན་བསྒྲིགས་པ་ཡྲིན། 

༥༥༽ སྱོན་རེས་གཉྲིས་དང་མྲི་འའག་པའྲི་ཡྲི་གེ་བཅས་མདྱོར་བསྟན་གྲི་གཞུང་

ཚིག་གང་རེད་དམ།

ལན། ར་བ་ལས། དེ་ལ་རེས་འའག་བཅུ་ཡྲིན་ཏེ། །དེ་ལས་ལྔ་ནྲི་སྱོན་དུའང་

འའག །མྲི་འའག་པ་ནྲི་ཉྲི་ཤུ་འྱོ། །ཞེས་གསུངས། 

༥༦༽ གཞུང་ཚིག་འདྲིས་སྱོན་རེས་གཉྲིས་དང་མྲི་འའག་པ་བཅས་མདྱོར་བསྟན་

ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན། སྐབས་འདྲིར་སྱོན་རེས་གཉྲིས་དང་མྲི་འའག་པའྲི་ཡྲི་གེ་བཅས་ཀྲི་མྲིང་འདྱོན་

གནང་བ་ཙམ་ལས་སྱོ་སྱོའྲི་རྐང་གངས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་འདྲི་དང་འདྲི་ཞེས་མ་སྨྱོས་པས་

ན་མདྱོར་བསྟན་པའྱོ། །

༥༧༽ རེས་འའག་རྒྱས་བཤད་ཀྲི་གཞུང་ཚིག་གང་རེད་དམ། 

ལན། ར་བ་ལས། ཀཱ་ལྲི་ཕེད་དང་བརྒྱད་སེ་ནྲི། །བཞྲི་བཞྲི་དག་ཏུ་ཕེ་བ་ལས། །དང་

པྱོ་གསུམ་པ་བཞྲི་པ་ཡྲི། །མས་གཉྲིས་དྲུག་པའྲི་གསུམ་པ་དང་། །བདུན་པ་ལ་ནྲི་

ཤ་མ་གཏྱོགས། །རེས་འའག་ཡྲི་གེ་བཅུ་རུ་འདྱོད། ཞེས་གསུངས། 

༥༨༽ ཀཱ་ལྲི་ཕེད་དང་ཞེས་སྱོགས་ཀྲིས་རེས་འའག་ཡྲི་གེ་རྒྱས་པར་བཤད་ཚུལ་ཇྲི་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན། གཞུང་འདྲིས་ཀཱ་ལྲི་ཕེད་དང་བརྒྱད་ཀྲི་ནང་ནས་རེས་འའག་ཡྲི་གེ་བཅུ་གྲུབ་

ཚུལ་དང་དེ་དག་གང་ཡྲིན་ངྱོ་སྤྱོད་གསལ་སྟྱོན་བྱེད་པའྲི་སྒྱོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་

པ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༥༩༽  ར་བ་ལས་མྲི་འའག་པའྲི་ཡྲི་གེ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན། མྲིང་གཞྲི་གཉྲིས་སམ་གསུམ་སྦེལ་ལམ། །དེ་ལ་དབྱངས་ཀྲི་བཞྲི་ལན་

ཡང་། །གང་དུའང་འའག་མྲིན་སྦར་བའང་མྲིན། །ཞེས་གསུངས།

༦༠༽ མྲིང་གཞྲི་གཉྲིས་སམ་གསུམ་སྦེལ་ལམ། །ཞེས་པའྲི་མྲི་གཞྲི་དེ་གང་ཡྲིན་

ནམ།

ལན། སྐབས་འདྲིའྲི་མྲིང་གཞྲི་ཞེས་པ་ནྲི། སྱོན་འའག་དང་རེས་འའག་གང་གྲིས་ཀང་

བྱ་བ་མྲི་བྱེད་པར་མྲིང་གཞྲི་ཙམ་གྲི་བྱ་བ་བྱེད་པའྲི་མྲིང་གཞྲི་ཁྱོ་ནའྲི་ཡྲི་གེ་ལ་

ཟེར་བ་རེད།

༦༡༽ མྲི་འའག་པའྲི་ཡྲི་གེ་ཞེས་པ་ནྲི་གང་ལ་ཟེར་བ་རེད་དམ།

ལན། རེས་འའག་བཅུ་ལས་གཞན་པའྲི་ཡྲི་གེ་ཉྲི་ཤུ་ཐམ་པ་རྣམས་མྲིང་གཞྲི་ཡྲི་གེའྲི་

སྱོན་དང་རེས་གང་ལའང་མྲི་འའག་པས་ན། མྲི་འའག་པའྲི་ཡྲི་གེ་ཟེར། མྲིང་གཞྲི་

ཁྱོ་ན་དང་། མྲི་འའག་པའྲི་ཡྲི་གེ་དྱོན་གཅྲིག་ཡྲིན།

༦༢༽ མྲིང་གཞྲི་གཉྲིས་སམ་གསུམ་སྦེལ་ལམ། །ཞེས་སྱོགས་ཚིག་རྐང་གསུམ་གྲི་

ནང་དྱོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། མྲིང་གཞྲི་ཁྱོ་ནའྲི་ཡྲི་གེ །ཀ་ཁ་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཏ་ཐ་པ་ཕ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་ཡ་ཤ་ཧ་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

ཨ། བཅས་ཉྲི་ཤུ་པྱོ་ནང་ཕན་ཚུན་གཉྲིས་སྦར་བའམ་ཡང་ན་གསུམ་སྦར་ནས་

འབེལ་བ་བཟྱོས་ཏེ་དེ་ལ་དབྱངས་གང་རུང་རེ་སྦར་བས་ཡྲི་གེ་བཞྲིའྲི་ཚོགས་པ་

དང་ལན་པ་དཔེར་ན། ཅཧ། ཐཞཆ། པཁྲིཡ། ལྟ་བུ་ཇྲི་ལྟར་བྱས་ཀང་། བྱོད་ཀྲི་

མྲིང་ཚིག་སྱོགས་བརྱོད་བྱ་གང་ལའང་མྲི་འའག་ཅྲིང་། དེ་ལྟར་སྦར་ན་རུང་བའང་

མྲིན་ནྱོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན།

༦༣༽ གཉྲིས་པ་སྦྱོར་ཚུལ་ཚིག་ཕྲད་ཀྲི་འའག་པ་བཤད་པ་ལ་ས་བཅད་ག་ཚོད་

ཡྱོད་དམ།

ལན། བ་ཏྲིས། རྣམ་དབྱེ་འཕྲྱོས་དྱོན་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་དང་། ཚིག་ཕྲད་རྐང་པ་

བཤད་པ་དང་གཉྲིས། ཞེས་དང་།  སྲི་ཏུས། རེས་འའག་ལ་ལྟྱོས་པའྲི་ཕྲད་རྣམ་

དབྱེ་དང་བཅས་པ་དང་། ཕྲད་རང་དབང་ཅན་བཤད་པ་གཉྲིས། ཞེས་གསུངས། 

༦༤༽ སྦྱོར་ཚུལ་ཚིག་ཕྲད་ཀྲི་འའག་པ་བཤད་པའྲི་ས་བཅད་དང་པྱོའྲི་སྐབས་བ་

སྲི་གཉྲིས་སྱོ་སྱོའྲི་འདྱོད་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན། བ་ཏྲིས། རྣམ་དབྱེ་འཕྲྱོས་དྱོན་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་ལ། རྣམ་དབྱེ་དང་པྱོ་དང་

འབེལ་བའྲི་གྱོ་སྱོགས་བཤད་པ་དང་། རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པ་སྱོགས་བཤད་པ་དང་། 

རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་ཉྲིད་བསྟན་པ་དང་། རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་ཉྲིད་བསྟན་པ་དང་། དེ་

དག་གྲི་ཡྲི་གེའྲི་སྦྱོར་ཚུལ་ལས་འཕྲྱོས་ནས་ཚིག་རྒྱན་སྱོགས་བཤད་པ་དང་། 

རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པ་སྱོགས་བཤད་པ་དང་། རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་པ་ཉྲིད་བསྟན་པ་དང་

བདུན་ནྱོ། །ཞེས་པ་དང་། སྲི་ཏུས། རེས་འའག་ལ་ལྟྱོས་པའྲི་ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་དང་

བཅས་པ་ལ། སླར་བསྡུ། ལ་དྱོན། ཨྲི་ལན་གྲི་རྣམ་དབྱེ། རྒྱན་སྡུད། ལག་བཅས། 
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

འབྱེད་སྡུད། འབྱུང་ཁུངས། འབྱོད་པའྲི་སྒ་བསྟན་པ་སྟེ་བརྒྱད་དྱོ། །ཞེས་གསུངས་

སྱོ། །

༦༥༽ ཅྲི་ཞྲིག་ལ་ཚིག་ཕྲད་ཟེར་བ་རེད་དམ།

ལན། རང་ཉྲིད་ཚིག་གཞན་དང་ཕྲད་ན་དྱོན་སྟྱོན་པའྲི་ནུས་པ་གསལ་བར་བྱེད་ཅྲིང། 

དེ་ལྟར་མ་ཕྲད་ན་དྱོན་གསལ་བར་སྟྱོན་མྲི་ནུས་པས་ན། ཚིག་ཕྲད་ཅེས་ཟེར། 

༦༦༽ རེས་འའག་ལ་ལྟྱོས་པའྲི་ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་དང་བཅས་པ་བརྒྱད་གང་དང་གང་

རེད་དམ།

ལན། རེས་འའག་ལ་ལྟྱོས་པའྲི་ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་དང་བཅས་པ་བརྒྱད་ནྲི། སླར་བསྡུ། ལ་

དྱོན། ཨྲི་ལན། རྒྱན་སྡུད། ལག་བཅས། འབྱེད་སྡུད། འབྱུང་ཁུངས། འབྱོད་སྒ་

བཅས་ཡྲིན་ནྱོ། །

༦༧༽ རེས་འའག་ལ་ལྟྱོས་པའྲི་ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་དང་བཅས་པ་བརྒྱད་པྱོ་གང་རུང་

ཡྲིན་ན། རྣམ་དབྱེ་ཡྲིན་དགྱོས་སམ།

ལན། མྲི་དགྱོས་ཏེ། སླར་བསྡུ་དང་། རྒྱན་སྡུད། ལག་བཅས། འབྱེད་སྡུད་བཅས་རྣམ་

དབྱེ་མ་ཡྲིན་ནྱོ། །                                     

༦༨༽ ཅྲི་ཞྲིག་ལ་ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན་ཟེར་བ་ཡྲིན་ནམ།

ལན། ཕྲད་རང་ཉྲིད་རེས་འའག་གྲི་གཞན་དབང་དང་སྟབས་བསྟུན་གྲིས་སྦར་དགྱོས་

པས་ན། གཞན་དབང་ཅན་ཟེར་བ་རེད།

༦༩༽ རེས་འའག་ལ་ལྟྱོས་པའྲི་ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་དང་བཅས་པ་བརྒྱད་པྱོ་གང་རུང་

ཡྲིན་ན། ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན་ཡྲིན་དགྱོས་སམ།
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

ལན། མྲི་དགྱོས་ཏེ།  འབྱུང་ཁུངས་དང་། འབྱོད་སྒ་གཉྲིས་རྣམ་དབྱེ་ཡྲིན་ལ། ཕྲད་

གཞན་དབང་ཅན་མ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༧༠༽ འྱོ་ན་འབྱུང་ཁུངས་དང་། འབྱོད་སྒ་གཉྲིས་ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན་མ་ཡྲིན་

བཞྲིན་རེས་འའག་ལ་ལྟྱོས་པའྲི་ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་དང་བཅས་པ་བརྒྱད་ཀྲི་ཁྱོངས་སུ་

དྲངས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན་ནམ།

ལན། འབྱུང་ཁུངས་དང་། འབྱོད་སྒ་གཉྲིས་རྣམ་དབྱེ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་སྐབས་

འདྲིའྲི་ས་བཅད་ནང་རྣམ་དབྱེ་དང་ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན་ཆ་ཚང་བསྡུ་དགྱོས་པའྲི་

ཕྲིར་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༧༡༽ ར་བ་ལས། སླར་བསྡུ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།                                         

ལན། །རེས་འའག་ཡྲི་གེ་བཅུ་པྱོ་ནྲི། །མྲིང་གང་གྲི་ནྲི་མཐར་སྦར་བ། །དེ་ལ་ཨཱ་ལྲི་

བཞྲི་པ་སྦར། །སླར་བསྡུ་བར་ནྲི་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས།    

༧༢༽ སླར་བསྡུའྲི་གཞུང་གྲི་ཚིག་འགེལ་གང་འདྲ་རེད།

ལན། རེས་འའག་ཡྲི་གེ་བཅུ་པྱོ་དེ་དག་ནྲི་མྲིང་གང་ཡང་རུང་བའྲི་མཐའ་ལ་ཡྱོད་

པའྲི་རེས་འའག་དེ་དང་མཐུན་པར་ཚེག་བར་ཕེ་སྟེ་རང་འདྲ་ཡྲི་གེ་གསར་པ་ཞྲིག་

སྦར་བ་དེ་ལ་ཨཱ་ལྲི་བཞྲི་པ་སྟེ་ན་རྱོ་རེ་སྦར་བས་ན། མེ་ཏྱོག་གྱོ །དུས་བཟང་

ངྱོ་། །རྒྱན་སྡུད་དྱོ། །ལ་དྱོན་ནྱོ། །གསྱོལ་ཐབ་བྱོ། །མཆྱོད་གཤྱོམ་མྱོ། །ས་མཐའ་

འྱོ། །ཚེ་ཐར་རྱོ། །དབྱངས་གསལ་ལྱོ། །ལག་བཅས་སྱོ། །ལྟ་བུ་ཡྲིན།

༧༣༽ ར་བའྲི་དངྱོས་བསྟན་སླར་བསྡུའྲི་ཕྲད་ཇྲི་ཡྱོད་དང་། དེ་དག་གང་དང་གང་

རེད་དམ།



  26  

དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

ལན། ར་བའྲི་དངྱོས་བསྟན་སླར་བསྡུའྲི་ཕྲད་ནྲི། རེས་འའག་བཅུ་ལ་དབྱངས་ན་རྱོ་

སྦར་བའྲི་ཕྲད་བཅུ་སྟེ། གྱོ་ངྱོ་དྱོ་ནྱོ་བྱོ་མྱོ་འྱོ་རྱོ་ལྱོ་སྱོ་བཅས་ཡྲིན་ནྱོ། ། 

༧༤༽ མྲིང་མཐའྲི་ད་དྲག་གྲི་དབང་གྲིས་འཐྱོབ་པའྲི་སླར་བསྡུའྲི་ཕྲད་གང་ཡྲིན་དང་། 

དེ་ལྟར་འཐྱོབ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན། མྲིང་མཐའྲི་ད་དྲག་གྲི་དབང་གྲིས་སླར་བསྡུའྲི་ཕྲད་ཏ་ཡྲིག་ཨྱོ་ལན་འཐྱོབ་ཅྲིང་། 

དེ་ཡང་རགས་འའག་བཞྲིན་ཕྱོ་ཡྲིས་ཕྱོ་ཡྲི་མྲིང་མཐའ་འདྲེན་པའྲི་ལུགས་ལྟར་

སྦྱོར་བ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༧༥༽ སླར་བསྡུའྲི་གྱོ་དྱོན་གང་ཡྲིན་ནམ།  

ལན། སླར་གང་བཤད་པར་བྱ་རྒྱུའྲི་དྱོན་དེ་ཉྲིད་རེ་ཞྲིག་མའག་བསྡུ་བར་སྱོང་བའྲི་སྒ་

ལ། སླར་བསྡུ་ཞེས་ཟེར། དེ་ཡང་ཕལ་སྐད་དུ་བསྡུ་གསྱོག་རྒྱག་པའམ་མའག་

སྡུད་བྱེད་པ་ཟེར་བའྲི་སྐབས་ལས་དྱོན་གང་ཞྲིག་མའག་སྒྲིལ་བའམ། མཚམས་

བཞག་པ། ཚར་བ་བཅས་ལ་གྱོ་བ་བཞྲིན། སྐབས་འདྲིའྲི་བསྡུ་ཚུལ་ཡང་སྐད་ཆ་

མའག་སྒྲིལ་བ་དང་། མཚམས་བཞག་པའམ་ཚར་བའྲི་དྱོན་ལ་གྱོ་བ་ལེན་རྒྱུ་ཡྲིན། 

༧༦༽ གཞུང་ནས་བཤད་པའྲི་སླར་བསྡུའྲི་ཕྲད་ཀྲི་ཚབ་ཏུ་རྒྱུན་སྤྱོད་ཕལ་སྐད་ནང་

ཚིག་ག་རེ་བཀྱོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྲི་ཡྱོད་དམ།

ལན། རྒྱུན་སྤྱོད་ཕལ་སྐད་ནང་སྐད་ཆ་མང་ཉུང་གང་འདྲ་ཞྲིག་མཚམས་བཞག་པའམ་

མའག་སྒྲིལ་བྱེད་པའྲི་སྐབས་སྐད་ཆའྲི་མཐའ་ལ། རེད། མ་རེད། ཡྲིན། མ་ཡྲིན། 

འདུག །མྲི་འདུག །སྱོང་། མ་སྱོང་། བྱུང་། མ་བྱུང་། ཤག །བཅས་བེད་སྤྱོད་གཏྱོང་

གྲི་ཡྱོད་པ་དེ་རྣམས་ཀྲིས་སླར་བསྡུའྲི་ཚབ་བྱེད་ཀྲི་ཡྱོད་པ་རེད། 
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

༧༧༽ སླར་བསྡུའྲི་ཕྲད་བྱ་ཚིག་གྲི་མཐར་ཐད་ཀར་སྦྱོར་བ་དང་དུས་གསལ་བྱེད་སྒ་

ཡྲི་རེས་སུ་སྦར་དགྱོས་པའྲི་ཁད་པར་ག་འདྲ་རེད།

ལན། བྱ་ཚིག་གྲི་མཐར་ཐད་ཀར་སླར་བསྡུ་སྦྱོར་མྲི་སྦྱོར་གྲི་ཁད་པར་ནྲི། བྱ་བའྲི་

ཚིག་གྲི་དུས་གསུམ་མམ་དུས་གཉྲིས་ཀྲི་དག་ཆ་གཅྲིག་པ་ཡྲིན་ཚེ། བྱ་ཚིག་གྲི་

མཐར་ཐད་ཀར་སླར་བསྡུ་སྦར་ན་ཚིག་སྒྲུབ་དེ་དུས་གསུམ་གང་ཡྲིན་དབྱེ་བ་

འབྱེད་དཀའ་བས་འདྲི་རྲིགས་ལ་སྐབས་ཐྱོབ་དུས་གསུམ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་སྒ། རྒྱུ། 

བཞྲིན། ཟྲིན་ཅྲི་རྲིགས་བཀྱོལ་ནས་སླར་བསྡུ་སྦར་ན་ནང་དྱོན་ཁ་གསལ་དུ་འགྱོ་

བ་ཡྲིན། དཔེར་ན། བཀྲ་ཤྲིས་བྱོད་དུ་འགྱོའྱོ། ལྟ་བུར་མཚོན་ན། འགྱོ་ཞེས་པའྲི་བྱ་

ཚིག་དེ་མ་འྱོངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ་གཉྲིས་ཀར་འའག་པས་དཔེར་བརྱོད་དེ་མ་

འྱོངས་པ་དང་ད་ལྟ་གང་གྲི་བརྱོད་པ་ཡྲིན་དབྱེ་བ་འབྱེད་མྲི་ནུས་པར་བརེན། དེ་

རྲིགས་ལ་དུས་གསུམ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་སྒ་སྦར་ཏེ་སླར་བསྡུ་བྲིས་ན་ད་གཟྱོད་རང་

གྲི་བརྱོད་པ་དེ་དུས་གང་ཡྲིན་གསལ་བར་མཚོན་ནུས་པ་ཡྲིན། དཔེར་ན། བཀྲ་

ཤྲིས་བྱོད་དུ་འགྱོ་རྒྱུ་འྱོ། །ལྟ་བུ་མ་འྱོངས་པ་དང་། བཀྲ་ཤྲིས་བྱོད་དུ་འགྱོ་བཞྲིན་

ནྱོ། །ལྟ་བུ་ད་ལྟ་བ་ཡྲིན་པར་གསལ་པྱོར་གྱོ་ཐུབ་པ་ནྲི་དུས་གསུམ་གསལ་བྱེད་

ཀྲི་སྒའྲི་མཐར་སླར་བསྡུ་སྦར་བའྲི་ནུས་པས་ཡྲིན། དུས་གསུམ་དག་ཆ་མྲི་གཅྲིག་

པ་ཡྲིན་ན། བྱ་ཚིག་འདྲིའྲི་མཐར་ཐད་ཀར་སླར་བསྡུ་སྦར་ཡང་དུས་གསུམ་གང་

གྲི་དཔེ་ཡྲིན་ནྱོར་ཉེན་མེད། དཔེར་ན། རྲིག་གནས་ལ་དྱོ་སྣང་བྱའྱོ། །ཞེས་པ་མ་

འྱོངས་པ་དང་། རྲིག་གནས་ལ་དྱོ་སྣང་བྱེད་དྱོ། །ལྟ་བུ་ད་ལྟ་བ་དང་། རྲིག་གནས་

ལ་དྱོ་སྣང་བྱས་སྱོ། །ལྟ་བུ་འདས་པ་བཅས་སྱོ་སྱོར་གྱོ་ནུས་པ་ཡྲིན།
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༧༨༽ སླར་བསྡུ་དང་དྱོན་གཅྲིག་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་གང་ཡྱོད་དམ། 

ལན། སླར་བསྡུ་དང་། རྱོགས་ཚིག །ཟླ་སྡུད་བཅས་དྱོན་གཅྲིག་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་

ཡྲིན། དེ་ཡང་སུམ་གཞུང་ནས་སླར་བསྡུ་ཞེས་དང་།  དག་ཡྲིག་ངག་སྒྱོན་ནས་

རྱོགས་ཚིག །སྨྲ་སྒྱོ་ཚོན་ཆ་ནས་ཟླ་སྡུད། ཅེས་གསུངས་ཡྱོད། 

༧༩༽ ལྗྱོན་དབང་ལས་སླར་བསྡུའྲི་སྒ་ཡྲི་འའག་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན།  །དྲག་ཡྱོད་ཏྱོ་དང་མཐའ་མེད་འྱོ། །གཞན་རྣམས་མྲིང་མཐའྲི་རེས་མཐུན་

སྦར། །ཞེས་གསུངས། 

༨༠༽ སྒ་ཡྲི་འའག་ཚུལ་ཟེར་ན་གང་རེད་དམ།

ལན། རེས་འའག་གྲི་རེས་སུ་ཕྲད་གང་འཐྱོབ་མྲི་འཐྱོབ་ཀྲི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤྲིག་ལ། སྒ་

ཡྲི་འའག་ཚུལ་ཟེར་བ་རེད།

༨༡༽ གཞན་རྣམས་མྲིང་མཐའྲི་རེས་མཐུན་སྦར། ཞེས་པའྲི་མཐུན་སྦྱོར་ཇྲི་ལྟར་བྱ་

དགྱོས་སམ།

ལན། མྲིང་མཐའྲི་རེས་འའག་གྲི་སྒ་དང་། ཨཱ་ལྲི་བཞྲི་པ་སྦར་ཡུལ་གྲི་མྲིང་གཞྲི་ཡྲི་

གའྲིེ་སྒ་གཉྲིས་མཐུན་པར་སྦར་དགྱོས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༨༢༽ རྱོགས་ཚིག་དང་ཟླ་སྡུད་བཅས་ཀྲི་གྱོ་དྱོན་གང་ཡྲིན་ནམ།  

ལན། གང་བཤད་པར་བྱ་རྒྱུའྲི་དྱོན་དེ་ཉྲིད་རེ་ཞྲིག་རྱོགས་པར་བྱེད་པའྲི་ཚིག་ལ་

རྱོགས་ཚིག་དང་། གང་བཤད་པར་བྱ་རྒྱུའྲི་ཚིག་གྲི་ཟླ་བྱོའམ་ཚིག་གྱོགས་གཞན་

རེ་ཞྲིག་སྡུད་པ་སྟེ་མའག་སྒྲིལ་བར་སྟྱོན་པས་ན་ཟླ་སྡུད་ཅེས་ཟེར་བ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༨༣༽ ར་བ་ལས་རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་དངྱོས་སུ་བསྟན་པའྲི་གཞུང་ཚིག་གང་དང་གང་



  29  

སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

ཡྲིན་ནམ།

ལན། སླར་བསྡུའྲི་སྐབས་མྲིང་གང་གྲི་ནྲི། །ཞེས་པས་རྣམ་དབྱེ་དང་པྱོ་དང་།  ལ་དྱོན་

སྐབས་ལས་དང་། ཞེས་པས་རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པ། ཨྲི་ལན་སྐབས་བྱེད་པ་པྱོ་རུ། 

ཞེས་པས་རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ། ལ་དྱོན་སྐབས་ཆེད་དང་། ཞེས་པས་རྣམ་དབྱེ་

བཞྲི་པ། འབྱུང་ཁུངས་ས། །ཞེས་པའྲི་སྐབས་ནས་རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པ། ཨྲི་ལན་སྐབས་

འབེལ་བའྲི་ས། །ཞེས་པས་རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ། ལ་དྱོན་སྐབས་རེན་གནས་

དང་། །ཞེས་པས་རྣམ་དབྱེ་བདུན་པ།  བྱོད་པ་ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་སྐབས་ནས་རྣམ་

དབྱེ་བརྒྱད་པ་བཅས་གསལ་བར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༨༤༽  སླར་བསྡུའྲི་སྐབས་མྲིང་གང་གྲི་ནྲི་ཞེས་པས་རྣམ་དབྱེ་དང་པྱོ་དངྱོས་སུ་

བསྟན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱོད་དམ།

ལན། དེང་གྲི་བར་སུམ་རགས་འགེལ་བྱེད་ཕལ་མྱོ་ཆེས་ར་བ་སུམ་ཅུ་པའྲི་སྐབས་སུ་

རྣམ་དབྱེ་དང་པྱོ་བསྟན་པར་འདྱོད་མྱོད་ཀྲི། ར་བའྲི་ཚིག་འདྲི་དང་འདྲིས་བསྟན་

ཞེས་ཞལ་ཚོན་བཅད་པར་མ་མཐྱོང་ཡང་། མཁས་དབང་བ་ཏྲི་སྱོགས་ཀྲིས་རྣམ་

དབྱེ་དང་པྱོ་དང་འབེལ་བའྲི་གྱོ་སྱོགས་བཤད་པ་ཞེས་སླར་བསྡུའྲི་སྐབས་རྣམ་

དབྱེ་དང་པྱོ་ཕལ་ཆེར་བསྟན་པ་ལྟར་བཞེད་འདུག །རང་ལུགས་ལ་སླར་བསྡུ་

བཤད་པའྲི་སྐབས་རྣམ་དབྱེ་དང་པྱོ་དངྱོས་སུ་བསྟན་པ་ཡྲིན་ཏེ། མྲིང་གང་གྲི་ནྲི་

མཐར་སྦར་བ། །ཞེས་པས་མྲིང་ངམ་རྣམ་དབྱེ་དང་པྱོ་ཐྱོག་མར་དངྱོས་སུ་བསྟན་

ནས་དེ་དག་གྲི་མཐར་སྦར་རྒྱུའྲི་ཚིག་ཕྲད་ཀྲི་ཐྱོག་མ་སླར་བསྡུ་བཤད་པ་ཡྲིན། དེ་

ལྟར་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན།  ར་བ་ལས། རེས་འའག་ལ་ལྟྱོས་པའྲི་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་དང་བཅས་པ་འཆད་པའྲི་སྐབས། སླར་བསྡུའྲི་གཞུང་ཙམ་ལ་མྲིང་

གང་གྲི་ནྲི་ཞེས་མྲིང་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ཐྱོག་མར་སྨྱོས་ནས།  གཞན་རྣམས་རང་ཐད་

དུ་གང་མྲིང་གྲི་ནྲི་ཞེས་པ་ལས་མྲིང་གང་གྲི་ནྲི་ཞེས་མ་གསུངས་པ་ནྲི་ཐྱོན་མྲི་ཉྲིད་

ཀྲིས་སླར་བསྡུའྲི་སྐབས་རྣམ་དབྱེ་དང་པྱོ་བསྟན་པར་བཞེད་ནས། དེ་ལྟར་གཞན་

ལའང་གྱོ་བའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་པར་རྲིགས་པས་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༨༥༽ རེས་འའག་གྲི་སྒ་སྦྱོར་དང་མཐུན་པར་སྦྱོར་བའྲི་གྱོ་སྱོགས་བཅུ་གཅྲིག་པྱོ་

གང་རུང་ཡྲིན་ན་ཁྱོད་སླར་བསྡུ་ཡྲིན་དགྱོས་སམ།

ལན། མྲི་དགྱོས་ཏེ། དཔེར་ན། ཡྱོད་དྱོ་ཅྱོག །མཁས་སྱོ་ཅྱོག །ཡྲིན་ནྱོ་ཅྱོག་ལྟ་བུའྱོ། 

དེ་ཡང་སྐབས་འདྲིའྲི་དཔེར་བརྱོད་དུ་ཡྱོད་པའྲི་དྱོ་སྱོ་ནྱོ་སྱོགས་ཚིག་གྱོགས་ཅྱོག་

དང་འབེལ་ནས་བྱུང་བ་དེ་རྲིགས་ནྲི་ཆ་ཚང་ངམ་ཚང་མ་སྟེ་ཡྱོངས་རྱོགས་ཞེས་

པའྲི་དྱོན་ཡྲིན་པ་ལས་སླར་བསྡུ་མ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༨༦༽ གྱོ་སྱོགས་བཅུ་གཅྲིག་པྱོ་གང་རུང་མྲིང་མཐའ་ཕྲི་མར་སྦར་བ་ཡྱོད་ན་ཁྱོད་

སླར་བསྡུ་ཡྲིན་ཨེ་དགྱོས།

ལན། མྲི་དགྱོས་ཏེ། མཆུ་ཏྱོ། མཐེ་བྱོ། གང་མྱོ། ཡ་སྱོ། ལྟ་བུ་བཅས་ཀྲི་ཏྱོ་དང་བྱོ་མྱོ་

སྱོ་བཅས་ནྲི་མྲིང་མཐའ་ཕྲི་མ་ཡྲིན་པ་ལས་གསར་དུ་སྦར་བའྲི་ཚིག་ཕྲད་མ་ཡྲིན་

ནྱོ། །

༨༧༽ ག་འདྲ་ཞྲིག་ལ་རྣམ་དབྱེ་ཟེར་བ་ཡྲིན་ནམ། 

ལན། ཆྱོས་གཉྲིས་མ་འདྲེས་པར་སྱོ་སྱོར་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་འབྱེད་པའྲི་སྒ་ཞྲིག་ལ་

རྣམ་དབྱེ་ཟེར། 
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

༨༨༽ རྣམ་དབྱེ་དང་པྱོའྲི་གྱོ་དྱོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། དྱོན་གྲི་ངྱོ་བྱོ་ཙམ་ལས་ཁད་པར་གྲི་ཆྱོས་གང་ཡང་མྲི་སྟྱོན་པའྲི་ངག་ཅྲིག་ལ་

རྣམ་དབྱེ་དང་པྱོ་ཟེར། 

༨༩༽ ར་བ་ལས། ལ་དྱོན་གྲི་ཕྲད་གྲུབ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན། ར་བ་ལས། །རེས་འའག་ཡྲི་གེ་བཅུ་རྣམས་ལས། །གང་མྲིང་མཐའ་ན་བཅུ་པ་

གནས། །དེ་ལ་ཨཱ་ལྲི་གཉྲིས་པ་སྦར། །གང་མྲིང་མཐའ་ན་བརྒྱད་པ་གནས། །དེ་ལ་

གཉྲིས་པ་ཨུ་ཡང་སྦར། །གང་མྲིང་མཐའ་ན་གསུམ་པ་གནས། །དེ་ལ་ཨཱ་ལྲི་

གཉྲིས་པ་སྦར། །བཞྲི་པ་དགུ་པ་དངྱོས་ཀང་སྟེ། །ཞེས་གསུངས།

༩༠༽ ར་བས་དངྱོས་སུ་བསྟན་པའྲི་ལ་དྱོན་གྲི་ཕྲད་གང་དང་གང་རེད་དམ། 

ལན། ར་བས་དངྱོས་སུ་བསྟན་པའྲི་ལ་དྱོན་གྲི་ཕྲད་དྲུག་སྟེ། སུ་རུ་ར་དུ་ན་ལ། བཅས་

ཡྲིན་ནྱོ། །

༩༡༽ ར་བ་ལས་ལ་དྱོན་འཆད་པའྲི་སྐབས་ཏ་ཡྲིག་ཨུ་སྦར་གྲི་ལ་དྱོན་དངྱོས་

ཤུགས་གང་དུའང་གསུངས་ཡྱོད་དམ་མེད།

ལན། ར་བ་ལས། ཏ་ཡྲིག་ཨུ་སྦར་གྲི་ལ་དྱོན་དངྱོས་ཤུགས་གང་དུའང་མ་གསུངས་

ཏེ།  ར་ཚིག་ཏུ། རེས་འའག་ཡྲི་གེ་བཅུ་རྣམས་ལས། ཞེས་ལས་སྒ་སྨྱོས་པས་ལ་

དྱོན་ཡྲི་གེ་རྣམས་གང་ལས་འབྱུང་བའྲི་ཁུངས་རེས་འའག་བཅུ་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་

གསུངས་པས། ཏ་ཡྲིག་ཨུ་སྦར་གྲི་ལ་དྱོན་སུམ་ཅུ་པའྲི་གཞུང་ནས་བཤད་ཅེས་

པ་ནྲི་འབེལ་མེད་པའྱོ། །ལག་དྱོན་མྲིང་གཞྲི་ཁྱོ་ན་ཏ་ཡྲིག་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲད་དག་

སྐབས་འདྲིར་བསྟན་བྱ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རང་གང་ལ་སྦར་བའྲི་གཞྲི་རེས་འའག་གྲི་ཡྲི་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

གེ་མེད་པ་གང་ཞྲིག །ད་དྲག་ཁྱོ་ནའྲི་རེས་སུ་འའག་པའྲི་ཕྲད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

སྐབས་འདྲིར་མ་བཤད་དྱོ། །

༩༢༽  དེ་ལ་གཉྲིས་པ་ཨུ་ཡང་སྦར། །ཞེས་པའྲི་ཡང་སྒ་སྨྱོས་པའྲི་དགྱོས་པ་གང་

ཡྲིན་ནམ།

ལན། དེ་ལ་གཉྲིས་པ་ཨུ་ཡང་སྦར། །ཞེས་ཡང་སྒ་སྨྱོས་པ་ནྲི། རེས་འའག་བརྒྱད་པ་

ར་ཡྲིག་ཨུ་སྦར་བ་དེ། ལ་དྱོན་ཡྲིན་པ་མ་ཟད་ཨུ་མ་སྦར་བའྲི་ར་ཡྲིག་དེ་ཡང་ལ་

དྱོན་ཡྲིན་ཞེས་པ་གྱོ་བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་ནྱོ། །

༩༣༽ བཞྲི་པ་དགུ་པ་དངྱོས་ཀང་སྟེ། །ཞེས་ཀང་སྒའྲི་ནུས་པ་གང་ཡྲིན་ནམ། 

ལན། དངྱོས་ཀང་སྟེ། ཞེས་པའྲི་ཀང་སྒའྲི་ནུས་པས་ལ་དྱོན་ལ་དབྱངས་ཀྲིས་བརྒྱན་

པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དབྱངས་ཀྲིས་མ་བརྒྱན་པའྲི་ལ་དྱོན་རེས་འའག་ཡྲི་གེ་དངྱོས་

ཀང་ཡྱོད་པར་གྱོ་བའྲི་ཆེད་དུའྱོ། །

༩༤༽ ཏ་ཡྲིག་ཨུ་སྦར་གྲི་ལ་དྱོན་ར་བས་མ་བསྟན་ཀང་དེ་དྱོན་གྲིས་བྲི་དགྱོས་པ་

ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན། སླར་བསྡུའྲི་སྐབས་ལྟར་ཕྱོ་ཡྲིས་ཕྱོ་ཡྲི་མྲིང་མཐའ་དྲངས་པའྲི་ལུགས་བཞྲིན་

མྲིང་མཐའྲི་ད་དྲག་གྲི་དབང་གྲིས་ཏ་ཡྲིག་ཨུ་སྦར་གྲི་ལ་དྱོན་དྱོན་གྲིས་ཐྱོབ་པ་

ཡྲིན་ནྱོ། །

༩༥༽ ར་བ་དང་ལྗྱོན་དབང་གཉྲིས་ལས། ལ་དྱོན་གྲི་དྱོན་གྲི་འའག་པ་ཇྲི་ལྟར་

གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན། ར་བ་ལས། །ལས་དང་ཆེད་དང་རེན་གནས་དང་། །དེ་ཉྲིད་ཚེ་སྐབས་ལ་སྒ་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

ཡྲིན། །ཞེས་དང་། ལྗྱོན་དབང་ལས། །རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་བཞྲི་བདུན་པ་དང་། །དེ་

ཉྲིད་ཚེ་སྐབས་རྣམས་ལ་འའག །ཅེས་གསུངས་སྱོ། །

༩༦༽ སུ་ལ་སྱོགས་པ་བདུན་པྱོར་ལ་དྱོན་གྲི་རྣམ་དབྱེ་ཞེས་བརྱོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན་ནམ།

ལན། སུ་ལ་སྱོགས་པ་དེ་དག་གྲིས་དྱོན་སྟྱོན་ཚུལ་ནྲི་ལ་སྒ་དང་ཕལ་ཆེར་མཐུན་པར་

སྟྱོན་པའམ། ལ་སྒ་མཐའྲི་གསལ་བྱེད་ཡྲིན་པས་ན་དེ་ལྟར་བརྱོད་དྱོ། །

༩༧༽ ལ་སྒ་མཐའྲི་གསལ་བྱེད་ཅེས་པའྲི་གྱོ་དྱོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། ལ་སྒ་དེ་ར་བའྲི་དངྱོས་བསྟན་གྲི་ལ་དྱོན་ཡྲི་གེ་དྲུག་གྲི་མཐའ་མ་ཡྲིན་པས། 

མཐའ་ཡྲི་གསལ་བྱེད་ཅེས་བརྱོད། དེ་བཞྲིན་གསལ་བྱེད་ལ་ཀཱ་ལྲི་ཞེས་བརྱོད་པ་

ནྲི་ཀ་ཐྱོག་མར་གནས་པའྲི་ཆ་ནས་ཐྱོག་མའྲི་གསལ་བྱེད་ཅེས་ཀང་མྲིང་དུ་

འདྱོགས་པ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༩༨༽ ལེགས་བཤད་ལྗྱོན་དབང་ལས། ལ་དྱོན་གྲི་སྒ་སྦྱོར་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་

དམ།

ལན། ས་སུ་ག་བ་དྲག་མཐར་ཏུ། །ང་ད་ན་མ་ར་ལ་དུ། །འ་དང་མཐའ་མེད་ར་དང་

རུ། །ཞེས་གསུངས་སྱོ། །

༩༩༽ ལ་དྱོན་གྲི་རྣམ་དབྱེ་ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན་དུ་འཇྱོག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་

དམ།

ལན། ན་ལ་གཉྲིས་མ་གཏྱོགས་པའྲི་ལ་དྱོན་གཞན་རྣམས་ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན་ཡྲིན་

པས། མང་བ་གཙོ་ཆེ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་བཞག་པ་ཡྲིན། 
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

༡༠༠༽   རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བའྲི་གྱོ་དྱོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། བྱ་བའྲི་ཡུལ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པར་གཙོ་བྱོར་སྟྱོན་པའྲི་ལ་དྱོན་ཅན་གྲི་རྣམ་དབྱེ་ལ། 

གཉྲིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བ་ཟེར། ཕལ་སྐད་དུ། ལས་ཀ་བྱེད་ས་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་པ་

ཙམ་གྱོ་བའྲི་སྐད་ཆའྲི་རྲིགས་ལ། ལས་སུ་བྱ་བ་ཟེར་བ་རེད།  

༡༠༡༽ རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པའྲི་བྱ་བ་ལ་བྱེད་པ་པྱོའྲི་རྱོལ་བ་ལ་ལྟྱོས་པའྲི་བྱ་བ་ཞྲིག་

ཡྲིན་དགྱོས་ཀྲི་རེད་དམ།

ལན།  འདྲི་ནྲི་ཕལ་ཆེར་དགྱོས་ཀྲི་རེད། གང་ཡྲིན་ཟེར་ན་བྱ་བའྲི་ཡུལ་ལ་བྱ་བ་གང་

ཞྲིག་བྱེད་པ་ལ་བྱེད་པ་པྱོའྲི་རྱོལ་བ་ལ་བལྟྱོས་ནས་བྱ་བ་དེ་བྱེད་དགྱོས་པ་ལས། 

རྱོལ་བ་ལ་མ་བལྟྱོས་པར་བྱ་བ་བྱེད་པ་མྲི་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར། 

༡༠༢༽ བྱ་བའྲི་ཡུལ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པ་དང་། བྱ་བའྲི་ཡུལ་ལ་བྱ་བ་གྲུབ་པའམ་བྱུང་བ་

གཉྲིས་ལ་ཁད་པར་ཡྱོད་དམ་མེད།

ལན།  དེ་གཉྲིས་ལ་ཁད་པར་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད། བྱ་བའྲི་ཡུལ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་ན་བྱ་བའྲི་ཡུལ་

ལ་བྱ་བ་གྲུབ་དགྱོས་ཤྲིང་། བྱ་བའྲི་ཡུལ་ལ་བྱ་བ་གྲུབ་ན་བྱ་བའྲི་ཡུལ་ལ་བྱ་བ་

བྱེད་མྲི་དགྱོས་ཏེ།  དཔེར་ན། ནམ་མཁར་སྤྲིན་པ་འཁྱོར། མགྱོ་ལ་སྐྲ་སྐྱེ། ཞེས་

པའྲི་བྱ་བའྲི་ཡུལ་སྤྲིན་པ་དང་མགྱོ་བཅས་ལ་བྱ་བ་འཁྱོར་བ་དང་སྐྱེ་བ་གཉྲིས་

རྲིམ་བཞྲིན་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ཀང་། བྱ་བ་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རྱོལ་མེད་ཀྲི་བྱ་བ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར།

༡༠༣༽  བྱེད་པ་པྱོའྲི་རྱོལ་བ་ལ་ལྟྱོས་པའྲི་བྱ་བ་ཡྲིན་ན། བྱེད་འབེལ་ལས་ཚིག་

ཡྲིན་དགྱོས་སམ།
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

ལན། མྲི་དགྱོས་ཏེ། བྱོ་བཟང་བྱོད་དུ་འགྱོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའྲི་འགྱོ་བའྲི་བྱ་བ་དེ་བྱེད་པ་

པྱོའྲི་རྱོལ་བ་ལ་བལྟྱོས་ཀང་། བྱེད་འབེལ་ལས་ཚིག་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཁྱོད་བྱ་བྱེད་ཐ་མྲི་

དད་པའྲི་ལས་ཚིག་ཡྲིན་ནྱོ། །

༡༠༤༽  རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བ་ཞེས་པའྲི་ལས་དང་།  རགས་འའག་

སྐབས་ཀྲི་བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་ཞེས་པའྲི་ལས་གཉྲིས་ཀྲི་ཁད་པར་གང་རེད་དམ། 

ལན།  རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པའྲི་སྐབས་ལས་སུ་བྱ་བ་ཞེས་པ་དེ་བྱ་བ་བྱེད་པའྲི་གཞྲིའམ་

གནས་གཞྲི་སྟེ་མདྱོར་ན་ལས་ཀ་བྱེད་ས་ཞྲིག་ལ་གྱོ་དགྱོས་པ་དང་། རགས་

འའག་སྐབས་བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་ཞེས་པའྲི་ལས་ནྲི། བྱ་བའམ་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་

གང་ཡྲིན་པ་དེ་ལ་ལས་ཞེས་ཟེར་བ་རེད།   དཔེར་ན་དེབ་ཏུ་ཡྲི་གེ་འབྲི་ཞེས་པ་ལྟ་

བུར་མཚོན་ན། དེབ་རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པའྲི་ལས་དང་། ཡྲི་གེ་བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་

གྲི་ལས་ཡྲིན་ནྱོ། །

༡༠༥༽ རྒན་ལགས། ལས་སླ་པྱོའྲི་ཐྱོག་ནས་རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པའྲི་དཔེར་བརྱོད་

བསམ་བྱོའྲི་ནང་འཁྱོར་ཐུབ་པ་ཞྲིག་དང་། དཔེར་བརྱོད་ཕྱུག་པྱོ་བཟྱོ་རྒྱུར་ཕན་

པའྲི་ཐབས་ཤེས་གང་ཡྱོད་དམ།

ལན། དང་ཐྱོག་སྐད་ཆ་ཤྱོད་པའྲི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་དྲྲི་བ་ཁག་ལ་ཞྲིབ་འའག་གནང་རྒྱུ་

དེ་གལ་ཆེན་པྱོ་འདུག །སྐད་ཆ་ཤྱོད་སྐབས་དྲྲི་བ་དེ་རྣམ་དབྱེ་ག་རེའྲི་དྲྲི་བ་ཡྲིན་

པར་བརད་ཆྱོད་ན། དེ་ལ་གཞྲིགས་པས་ལན་དེ་ཡང་རྣམ་དབྱེ་ག་རེ་ཡྲིན་མྲིན་

གསལ་པྱོ་ཆགས་ཡྱོང་གྲི་རེད། དེ་ཡང་རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པའྲི་བྱ་བའྲི་ཡུལ་ལ་

སེམས་ལན་དང་སེམས་མེད་གཉྲིས་ཡྱོད་པ་ལས། དང་པྱོ་སེམས་ལན་གྲི་བྱ་བའྲི་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

ཡུལ་གང་ཞྲིག་ལ་བྱ་བ་བྱེད་མྲིན་གྲི་དྲྲི་བ་འདྲྲི་སྐབས། བྱ་བ་ཞྲིག་དང་འབེལ་ནས་

སུ་ལ་ཞེས་དྲྲི་ཚིག་འབྱུང་གྲི་རེད། འདྲི་ནྲི་རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པའྲི་དྲྲི་བ་ཡྲིན་པས། 

དེའྲི་ལན་ཇྲི་ལྟར་བཏབ་ཀང་རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པའྲི་དཔེར་བརྱོད་ཉྲིད་དུ་ངེས་པ་

ཡྲིན།

 དཔེར་ན་གཤམ་དུ། 

ཁ་སྐད་ཐྱོག་ནས།                            ཡྲིག་ཐྱོག་ནས།   

དྲྲི་བ།      ལན།                              དྲྲི་བ།    ལན། 

སུ་ལ་སྤད་པས། 

བཀྲ་ཤྲིས་ལ་སྤད་པ་ཡྲིན།    སུ་ལ་སྤད་དམ། བཀྲ་ཤྲིས་སུ་སྤད་དྱོ། །

སུ་ལ་བསྐུར་པས། 

གྱོགས་པྱོ་ལ་བསྐུར་པ་ཡྲིན། སུ་ལ་སྐུར་རམ། གྱོགས་པྱོར་བསྐུར་རྱོ།།

སུ་ལ་བཏང་བས། 

སྦྲིན་བདག་ལ་བཏང་བ་ཡྲིན། སུ་ལ་བཏང་ངམ། སྦྲིན་བདག་ཏུ་བཏང་ངྱོ་།།

སུ་ལ་མངགས་པས། 

དགེ་ཕྲུག་ལ་མངགས་པ་ཡྲིན། སུ་ལ་མངགས་སམ།  དགེ་ཕྲུག་ཏུ་མངགས་སྱོ། །

སུ་ལ་བསྟན་པས། 

མང་ཚོཊ་པ་ལ་བསྟན་པ་ཡྲིན། སུ་ལ་སྟྱོན་ནམ། མང་ཚོགས་སུ་བསྟན་ནྱོ།།

སུ་ལ་བསྐུལ་པས། 

གཡྱོག་པྱོ་ལ་བསྐུལ་པ་ཡྲིན། སུ་ལ་སྐུལ་ལམ། གཡྱོག་པྱོར་བསྐུལ་ལྱོ།།
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

སུ་ལ་བཤད་པས། 

གཞྱོན་སྐྱེས་ལ་བཤད་པ་ཡྲིན། སུ་ལ་བཤད་དམ། གཞྱོན་སྐྱེས་སུ་བཤད་དྱོ། །

སུ་ལ་བཅྱོལ་པས།   

ཁྲིམ་བདག་ལ་བཅྱོལ་པ་ཡྲིན།  སུ་ལ་བཅྱོལ་ལམ། ཁྲིམ་བདག་ཏུ་བཅྱོལ་ལྱོ། །

སུ་ལ་དྲྲིས་པས། 

དགེ་རྒན་ལ་དྲྲིས་པ་ཡྲིན།         སུ་ལ་དྲྲིས་སམ། དགེ་རྒན་དུ་དྲྲིས་སྱོ། །

སུ་ལ་བཀྲམས་པས། 

སླྱོབ་ཕྲུག་ལ་བཀྲམས་པ་ཡྲིན། སུ་ལ་བཀྲམས་སམ།  སླྱོབ་ཕྲུག་ཏུ་བཀྲམས་སྱོ། །ལྟ་

བུའྱོ། །

གཉྲིས་པ། སེམས་མེད་ཀྲི་བྱ་བའྲི་ཡུལ་གང་ཞྲིག་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པའྲི་དྲྲི་བ་འདྲྲི་སྐབས། 

བྱ་བ་ཞྲིག་དང་འབེལ་ཏེ་གང་དུ་དང། གང་ལ། ག་བར། ཞེས་དྲྲི་བ་འབྱུང་ཞྲིང་དེའྲི་ལན་

གང་བཏབ་ཀང་རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པ་ལས་འྱོས་མེད། དཔེར་ན། 

ཁ་སྐད་ནང་།                        ཡྲིག་སྐད་དུ།

སྐྱྱོགས་ག་བར་བཞག་པས།           ཐབ་ཚང་ལ་བཞག་པ་ཡྲིན། 

སྐྱྱོགས་གང་དུ་བཞག་གམ།              ཐབ་ཚང་དུ་བཞག་གྱོ །

ཡྲི་གེ་ག་བར་བཏང་བས།                ཕ་ཡུལ་ལ་བཏང་བ་ཡྲིན། 

ཡྲི་གེ་གང་དུ་བཏང་ངམ།                ཕ་ཡུལ་དུ་བཏང་ངྱོ་། །

པུ་གུ་ག་བར་ཁྲིད་པས།                བསླབ་གྲྭ་ལ་ཁྲིད་པ་ཡྲིན། 

ཕྲུ་གུ་གང་དུ་ཁྲིད་དམ།                     སླྱོབ་གྲྭར་ཁྲིད་དྱོ། །
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སྱོན་ག་བ་ལ་བཏབ་པས།             ཞྲིང་ཁ་ལ་བཏབ་པ་ཡྲིན། 

སྱོན་གང་དུ་བཏབ་བམ།                 ཞྲིང་ཁར་བཏབ་བྱོ། །

ཤྱོག་གུ་ག་བ་ལ་སྦར་པས།               རྲིག་པ་ལ་སྦར་བ་ཡྲིན། 

ཤྱོག་བུ་གང་དུ་སྦར་རམ།                   རྲིག་པར་སྦར་རྱོ། །

ཅ་ལག་ག་བ་ལ་བཅྱོལ་པས།         གནས་ཚང་ལ་བཅྱོལ་པ་ཡྲིན། 

ཅ་དངྱོས་གང་དུ་བཅྱོལ་ལམ།            གནས་ཚང་དུ་བཅྱོལ་ལྱོ། །

༡༠༦༽  རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པའྲི་བྱ་བ་ལ་དུས་ད་ལྟ་བ་ཡྲིན་དགྱོས་སམ།

ལན།  སྦུག་སུབ་དྱོག་པྱོ་བྱས་ཏེ་རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པའྲི་བྱ་བ་ལ་དུས་ད་ལྟ་བ་ཤ་སྟག་

འབྲི་དགྱོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་མེད། བྱ་བའྲི་ཡུལ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པར་བརྱོད་པའྲི་

སྐབས། བྱ་བ་འདྲིའྲི་དུས་གསུམ་སྐུལ་ཚིག་བཅས་གང་བེད་སྤྱོད་བཏང་ཡང་

དཔེར་བརྱོད་དེ་རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པ་རང་འཇགས་སུ་གནས་ཀྲི་རེད། 

དཔེར་ན། ཕལ་སྐད། རེད་ཐང་ལ་རེད་མྱོ་རེ་རྒྱུ་ཡྲིན། མ་འྱོངས་པའྲི་སྐད་ཆ། ཡྲིག་

སྐད། རེད་ཐང་དུ་རེད་མྱོ་རེ་རྒྱུའྱོ། །མ་འྱོངས་པའྲི་བརྱོད་པ། ཕལ་སྐད། གཡུལ་

ཐང་ལ་རེད་མྱོ་རེ་གྲི་ཡྱོད། ད་ལྟ་བའྲི་སྐད་ཆ། ཡྲིག་སྐད། གཡུལ་ཐང་དུ་རེད་མྱོ་

རེ་བཞྲིན་ནྱོ། །ད་ལྟ་བའྲི་བརྱོད་པ། ཕལ་སྐད། ཐྱོག་ཁར་རེད་མྱོ་རེས་པ་

ཡྲིན། །འདས་པའྲི་སྐད་ཆ། ཡྲིག་སྐད། ཐྱོག་ཁར་རེད་མྱོ་རེས་སྱོ། ། འདས་པའྲི་

བརྱོད་པ། ཕལ་སྐད། ཆུ་ལ་རེད་མྱོ་རེས་ཤྱོག །སྐུལ་བའྲི་སྐད་ཆ། ཡྲིག་སྐད། ཆུར་

རེད་མྱོ་རེས་ཤྲིག །སྐུལ་ཚིག་གྲི་བརྱོད་པ། 

དེ་ལྟར་གྱོང་གྲི་དཔེར་བརྱོད་རྣམས་ལ་དུས་ཀྲི་ཁད་པར་ཡྱོད་པ་མ་གཏྱོགས་བྱ་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

བའྲི་ཡུལ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པར་ཙམ་སྟྱོན་པ་གཅྲིག་མཚུངས་ཡྲིན་པས་དེ་དག་རྣམ་

དབྱེ་གཉྲིས་པ་ཡྲིན་ཤག་ཤག་བྱས་ན་སྐྱྱོན་ཆ་གང་ཡང་མེད།

༡༠༧༽ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་ཚོགས་ཤྲིང་། དུས་མ་འྱོངས་པ་དང་འབེལ་བའྲི་རྣམ་

དབྱེ་གཉྲིས་པའྲི་ཚིག་སྒྲུབ་བྲི་དགྱོས།

ལན། དཔེར་ན། ཕལ་སྐད། བསྟན་འཛིན་གྲིས་གྱོགས་པྱོ་ལ་གསར་ཤྱོག་གཏང་རྒྱུ་

རེད། ཡྲིག་སྐད། བསྟན་འཛིན་གྲིས་གྱོགས་པྱོར་གསར་ཤྱོག་གཏང་རྒྱུའྱོ། ཞེས་

པ་ལྟར། བསྟན་འཛིན་བྱེད་པ་པྱོ། གྱོགས་པྱོ་གནས་གཞྲི། གསར་ཤྱོག་ལས་སམ་

བྱ་ཡུལ། གཏང་བ་བྱ་བ། རྒྱུ་མ་འྱོངས་པ་གསལ་བྱེད། དེ་ཡང་བྱ་བའྲི་ཡུལ་ལ་བྱ་

བ་བྱེད་རྒྱུ་གཙོ་བྱོར་སྟྱོན་པས། དུས་མ་འྱོངས་པའྲི་དང་འབེལ་བའྲི་རྣམ་དབྱེ་

གཉྲིས་པ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༡༠༨༽  མ་འྱོངས་པའྲི་ཚིག་སྒྲུབ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་སྒ་གང་ཞྲིག་ཡྱོད་དམ། 

ལན། མ་འྱོངས་པའྲི་ཚིག་སྒྲུབ་གསལ་བྱེད་ཀ་ྲིསྒ་རང་ཉྲིད་ལ་སྦར་ན། གཏང་རྒྱུ་ཡྲིན། 

གཏང་དགྱོས་ཡྱོད། གཏང་གྲི་ཡྲིན། ལྟ་བུ་དང་། གཞན་ལ་སྦར་ན། གཏང་རྒྱུའྱོ། 

གཏང་དགྱོས་འདུག །གཏང་གྲི་རེད། ལྟ་བུའྱོ། །

༡༠༩༽ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་ཚོགས་ཤྲིང་། དུས་ད་ལྟ་བ་དང་འབེལ་བའྲི་རྣམ་དབྱེ་

གཉྲིས་པའྲི་དཔེར་བརྱོད་ཇྲི་ལྟར་འབྲིའམ།

ལན། དཔེར་ན།   ཕལ་སྐད་ཐྱོག །ཕུན་ཚོགས་ཀྲིས་ཕ་མ་ལ་ཡྲིག་ལན་གཏྱོང་གྲི་

འདུག །ཡྲིག་སྐད་དུ།  ཕུན་ཚོགས་ཀྲིས་ཕ་མར་ཡྲིག་ལན་གཏྱོང་བཞྲིན་ནྱོ། །ཞེས་

པ་ལྟར། ཕུན་ཚོགས་བྱེད་པ་པྱོ། ཕ་མ་གནས་གཞྲི། ཡྲིག་ལན་ལས་སམ་བྱ་ཡུལ། 
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གཏྱོང་བ་བྱ་བ། བཞྲིན་ད་ལྟ་བ་གསལ་བྱེད། དེ་ཡང་བྱ་བའྲི་ཡུལ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་

བཞྲིན་པར་གཙོ་བྱོར་སྟྱོན་པས། དུས་ད་ལྟ་བ་དང་འབེལ་བའྲི་རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པ་

ཡྲིན་ནྱོ། །

༡༡༠༽ ད་ལྟ་བའྲི་ཚིག་སྒྲུབ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་སྒ་གང་དང་གང་ཞྲིག་ཡྱོད་དམ། 

ལན། ད་ལྟ་བ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་སྒ་རང་ཉྲིད་ལ་སྦར་ན། གཏྱོང་གྲིན་ཡྱོད། གཏྱོང་བཞྲིན་

ཡྲིན། གཏྱོང་བའྲི་སྒང་ཡྲིན། གཏྱོང་མུས་ཡྲིན། ལྟ་བུ་དང་། གཞན་ལ་སྦར་ན། 

གཏྱོང་གྲི་འདུག །གཏྱོང་བཞྲིན་འདུག །གཏྱོང་བའྲི་སྒང་རེད། གཏྱོང་མུས་རེད། ལྟ་

བུའྱོ། །

༡༡༡༽  བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་ཚོགས་ཤྲིང་། དུས་འདས་པ་དང་འབེལ་བའྲི་རྣམ་དབྱེ་

གཉྲིས་པའྲི་དཔེར་བརྱོད་ག་འདྲ་རེད།

ལན། དཔེར་ན། ཕལ་སྐད་ལ།  ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་སླྱོབ་གྲྭ་ལ་བཏང་སྱོང་། ཡྲིག་སྐད་དུ།   

ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་སླྱོབ་གྲྭར་བཏང་ཟྲིན་ནྱོ།  །ཞེས་པ་ལྟར། ཕ་མ་ནྲི་བྱེད་པ་པྱོ་དང་། ཕྲུ་

གུ་ལས་སམ་བྱ་ཡུལ། སླྱོབ་གྲྭ་གནས་གཞྲི།  བཏང་བ་དུས་འདས་པ། ཟྲིན་འདས་

པ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་སྒ། དེ་ཡང་བྱ་བའྲི་ཡུལ་ལ་བྱ་བ་བྱས་ཟྲིན་པར་གཙོ་བྱོར་སྟྱོན་

པས། དུས་འདས་པ་དང་འབེལ་བའྲི་རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༡༡༢༽ དུས་འདས་པའྲི་ཚིག་སྒྲུབ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་སྒ་གང་དང་གང་ཞྲིག་ཡྱོད་དམ།

ལན། འདས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་སྒ་རང་ཉྲིད་ལ་སྦར་ན། བཏང་བ་ཡྲིན། བཏང་ཟྲིན། 

བཏང་ཚར། བཏང་ངྱོ་། །ལྟ་བུ་དང་། གཞན་ལ་སྦར་ན། བཏང་བ་རེད། བཏང་

འདུག །བཏང་སྱོང་། བཏང་བཞག །བཏང་ངྱོ་། །ལྟ་བུའྱོ། །
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

༡༡༣༽ སྐུལ་ཚིག་དང་འབེལ་བའྲི་རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པའྲི་དཔེར་བརྱོད་ག་འདྲ་རེད་

དམ།

ལན། དེབ་ཏུ་ཡྲི་གེ་བྲིས་ཤྲིག །ཁྱོར་ཡུག་ཏུ་ཤྲིང་སྣ་ཚུགས་ཤྲིག །དཀྱོན་མཆྱོག་ལ་

གསྱོལ་བ་ཐྱོབ་ཅྲིག །རེ་ཐང་དུ་རེད་མྱོ་རེས་ཤྲིག །སླྱོབ་ཚན་ལ་དྱོ་སྣང་བྱྱོས་

ཤྲིག །ཟ་ཁང་དུ་ཁ་ལག་ཟྱོ་ཞྲིག །ལྟ་བུའྱོ། །

༡༡༤༽ སྐུལ་ཚིག་གསལ་བྱེད་ཀྲི་སྒ་གང་དང་གང་ཡྱོད་དམ།

ལན།  ཞྲིག །ཅྲིག །ཤྲིག །དང་། ཨང་། བཅས་དེ་གསུམ་ལ་སྐུལ་ཚིག་གསལ་བྱེད་

ཀྲི་སྒ་ཟེར་བ་རེད།

༡༡༥༽  བྱེད་པ་པྱོ་དང་། བྱེད་པ། གནས་གཞྲི། བྱ་ཡུལ། བྱ་བ་བཅས་ཚང་ཞྲིང་། 

དུས་འདས་པའྲི་བརྱོད་པ་དང་འབེལ་བའྲི་རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པའྲི་དཔེར་བརྱོད་ཇྲི་

ལྟར་བཟྱོ་དགྱོས་སམ།

ལན། དཔེར་ན། ཕལ་སྐད་ལ། བཀྲ་ཤྲིས་ཀྲིས་སྨྱུ་གུས་དེབ་ལ་ཡྲི་གེ་བྲིས་སྱོང་། 

ཡྲིག་སྐད། བཀྲ་ཤྲིས་ཀྲིས་སྨྱུ་གུས་དེབ་ཏུ་ཡྲི་གེ་བྲིས་སྱོ།  །ཞེས་པ་ལྟར། བཀྲ་

ཤྲིས་བྱེད་པ་པྱོ་དང་། སྨྱུ་གུ་བྱེད་པ། དེབ་གནས་གཞྲི། ཡྲི་གེ་ལས་སམ་བྱ་ཡུལ། 

བྲིས་ནྲི་བྱ་བ་འདས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་བྱ་བའྲི་ཡུལ་ལ་བྱ་བ་བྱས་ཟྲིན་པར་གཙོ་བྱོར་

སྟྱོན་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༡༡༦༽  གཤམ་གསལ་བྱ་བའྲི་ཡུལ་གྲི་མཐར་ལ་དྱོན་གྲི་ཕྲད་སྦར་ནས་དེ་ལ་རང་

མྱོས་ཀྲིས་བྱ་བ་འྱོས་འཚམ་རེ་བྲིས་ཏེ་རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བའྲི་དཔེ་

བཟྱོ་དགྱོས།
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

ལན། དཔེར་ན། ཆྱོས་རར་མཚན་ཉྲིད་རྱོད། ལྟ་བུའྱོ། །ཆྱོས་ར། གང་ཆེན། ཞྲིང་ཁ། 

ནགས་ཚལ། དཔེ་ཆ། སླྱོབ་གྲྭ སྨན་ཁང་། ཕ་མ། ཤྱོག་བུ། ཡྱོན་ཏན། སྐད་

ཡྲིག །རྲིག་པ། ཐབ། ཁྱོམ། མལ་ཁྲི། དྲག་པྱོའྲི་སྲྲིད་གཞུང་། བྱོད་དྱོན་ཆབ་སྲྲིད། 

ཆབ་འབངས།  མགྱོ་བྱོ། མཉམ་སྦེལ་རྒྱལ་ཚོགས། གྱོག་བརན་ཁང་། རེད་ཐང་། 

དཔེ་མཛོད་ཁང་། རྒྱལ་ཁབ། ངྱོ་སྤྱོད་ལག་འཁེར། རྒྱལ་སྒྱོ་ཆེན་མྱོ། 

༡༡༧༽ རང་མྱོས་ཀྲིས་བྱ་བའྲི་ཡུལ་གང་ཞྲིག་གྲི་མཐར་ལ་དྱོན་སྦར་ཏེ་གཤམ་

གསལ་བྱ་བའྲི་ཚིག་གང་འྱོས་བདམས་ནས་རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བའྲི་

དཔེ་བཟྱོ་དགྱོས།

ལན།  དཔེར་ན། ཁབ་ཏུ་སྐུད་པ་རྒྱུད། ལྟ་བུ། སྐུད་པ་རྒྱུད། ས་བརྐྱོ། གདན་གདྲིང་། 

བགྱོ་གེང་བྱེད། གཡུལ་བཤམས། རབ་བྱུང་སྒྲུབ། དཔེ་དེབ་ཀྱོག །རྔ་རྡུང་། མེ་

ཏྱོག་བཀྱོག །བྱྲི་དྱོར་བྱེད། མཁར་རྲིག །དྲག་གནྱོན་བྱེད། མཆྱོད་པ་འབུལ། 

མདའ་འཕངས། མགྱོ་སྐྱོར་གཏྱོང་། སྒྱོམ་སྒྲུབ་བྱེད། གནས་སྐྱོར་སྐྱྱོད། ཁུང་བུ་

བྲུས། དཔེ་ཀྱོག་བརྒྱབ། ཆར་འབེབ། འཐབ་རྒྱོལ་བྱེད། ཤྲིང་གཅྱོད། རམ་པ་

གཏྱོར། སྨྱུ་གུ་བཟུང་། མཛུབ་མྱོ་བཙུགས། རྒྱལ་དར་སྒེང་། གནྱོད་པ་སྐྱེལ། ཐུབ་

ཚོད་གཏྱོང་། 

༡༡༨༽  རྣམ་དབྱེ་བཞྲི་པའྲི་གྱོ་དྱོན་གང་ཡྲིན་ནམ། 

ལན།  བྱ་བའྲི་ཡུལ་ལམ་དེ་དང་འབེལ་བའྲི་ལས་ལ་ཕན་འདྱོགས་པར་འགྱུར་བའྲི་

དྱོན་ཅན་ལ་རྣམ་དབྱེ་བཞྲི་པ་དགྱོས་ཆེད་ཟེར། དེ་ཡང་ཕལ་སྐད་དུ། དགྱོས་པ་

དང་རྒྱུ་མཚན་གྲི་ཆེད་དུ་ལས་དྱོན་སྒྲུབ་པའྲི་སྐད་ཆའྲི་རྲིགས་ལ་རྣམ་དབྱེ་བཞྲི་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

པ་ཟེར་བ་རེད། 

༡༡༩༽ རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པ་དང་བཞྲི་པའྲི་བར་གྲི་ཁད་པར་གང་ཞྲིག་ཡྱོད་དམ། 

ལན། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ཁད་པར་ནྲི། བྱ་བའྲི་ཡུལ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པ་གཅྲིག་མཚུངས་ཡྲིན་

ཀང། བྱ་བ་དེས་བྱ་ཡུལ་ལ་ཕན་ཐྱོགས་ཡྱོད་པའམ་དགྱོས་པ་གང་ཞྲིག་གྲི་ཆེད་དུ་

བྱ་བ་བྱེད་པར་སྟྱོན་མྲི་སྟྱོན་གྲི་ཁད་པར་ཡྱོད། སྟྱོན་ན་བཞྲི་པ་དགྱོས་ཆེད་དང་མྲི་

སྟྱོན་ན་གཉྲིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བ་ཡྲིན། 

༡༢༠༽  རྒན་ལགས། རྣམ་དབྱེ་བཞྲི་པའྲི་བྱ་བ་ལ་དུས་གསུམ་གའྲི་བྱ་བ་བྲིས་ན་

འགྲིག་གྲི་ཡྱོད་དམ་མེད།

ལན། དེ་འགྲིག་གྲི་འདུག །གང་ཡྲིན་ཟེར་ན། བྱ་བའྲི་ཡུལ་ལ་ཕན་གདགས་འགྱུར་

དང་། ཕན་འདྱོགས་བཞྲིན་པ། ཕན་བཏགས་ཟྲིན་པ་གང་ཡྲིན་ཀང་རུང་བྱ་བའྲི་

ཡུལ་ལ་ཕན་ཐྱོགས་ཡྱོད་པའྲི་བྱ་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་སྟབས་དེ་དང་འབེལ་བའྲི་སྐད་ཀྲི་

སྒྱོས་ཚང་མ་རྣམ་དབྱེ་བཞྲི་པར་གཞག་དགྱོས། དཔེར་ན།  ནད་པར་བརག་དཔྱད་

བྱ་དགྱོས། ནད་པར་བརག་དཔྱད་བྱེད་བཞྲིན་ནྱོ། །ནད་པར་བརག་དཔྱད་བྱས་

ཟྲིན། ཞེས་དུས་གསུམ་གྲི་བརྱོད་པ་གང་བྲིས་ཀང་བྱ་བ་དེ་དག་ཚང་མ་བྱ་ཡུལ་

ནད་པར་ཕན་ཐྱོགས་ཡྱོད་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་པར་བརེན། རྣམ་དབྱེ་བཞྲི་པའྲི་ནང་དྱོན་

ལས་མ་བརྒལ་བ་རེད། དེ་བཞྲིན་བྱ་ཡུལ་ལ་ཕན་ཐྱོགས་མེད་ཀང་དེ་དང་འབེལ་

བའྲི་ལས་ལ་ཕན་ཐྱོགས་ཡྱོད་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་བཞྲི་པའྲི་བྱ་བ་དེ་ལའང་དུས་གསུམ་

གར་བེད་སྤྱོད་གཏྱོང་ཆྱོག །དཔེར་ན།

དུས།               ཕལ་སྐད།                   ཡྲིག་སྐད།  
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

མ་འྱོངས་པ། སླྱོབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀག་གཏང་དགྱོས།  སླྱོབ་སྦྱོང་བྱེད་དུ་གཏང་དགྱོས། 

ད་ལྟ་བ། སླྱོབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀག་གཏྱོང་གྲི་ཡྱོད།   སླྱོབ་སྦྱོང་བྱེད་དུ་གཏྱོང་བཞྲིན་ནྱོ། །

འདས་པ། སླྱོབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀག་བཏང་པ་ཡྲིན།       སླྱོབ་སྦྱོང་བྱེད་དུ་བཏང་ངྱོ་། །

སྐུལ་ཚིག །སླྱོབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀག་གཏྱོང་ཤྱོག །སླྱོབ་སྦྱོང་བྱེད་དུ་ཐྱོངས་ཤྲིག །ལྟ་

བུའྱོ། །

༡༢༡༽  བཀའ་འདྲྲི་ཞུ་རྒྱུར། བྱ་བའྲི་ཡུལ་ལ་ཕན་ཐྱོགས་ཡྱོད་པའྲི་དྱོན་ཅན་གྲི་བྱ་

བའྲི་རྲིགས་གང་དང་གང་ཡྱོད་དམ།

ལན། ཡྱོན་ཏན་སླྱོབ།  བསྟྱོད་བསགས་བརྱོད། སྨན་བཅྱོས་བྱེད། ལམ་སྟྱོན་གནང་། 

སླྱོབ་གསྱོ་སྤྱོད། བྱམས་སྐྱྱོང་བྱེད། ཆྱོས་བཤད། སེམས་གསྱོ་གཏྱོང་། སླྱོབ་ཁྲིད་

བྱེད། སླྱོབ་སྦྱོང་སྤྱོད། བསླབ་བྱ་བརྒྱབ། སྙྲིང་རེ་བཏད། བཀའ་དབང་གནང་། 

སྦྲིན་པ་གཏྱོང་། སྲུང་སྐྱྱོབ་བྱེད། རྱོགས་རམ་བྱེད། ཁེ་བཟང་སྤྱོད། ཕན་ཐྱོགས་

སྒྲུབ། འཚོ་སྐྱྱོང་བྱེད། ནད་གཡྱོག་བརྒྱུགས། ཞབས་ཕྲི་ཞུ། གསལ་བཤད་བྱེད། 

མཛད་རྣམ་འཁྲིད། གསྱོལ་རས་གནང་། ནང་ཆྱོས་ངྱོ་སྤྱོད་བྱེད། བདེ་སྐྱྲིད་སྒྲུབ། 

དཀའ་ངལ་སེལ། སྨན་ཁང་སྟྱོན། ཕན་བདེ་སྒྲུབ། སླྱོབ་སྟྱོན་བྱེད། སྦྲིན་བདག་

འཚོལ། འཚོ་རེན་སྤྱོད། གུ་ཡངས་གཏྱོང་། ཉེས་ཡངས་གཏྱོང་། སྱོད་གནས་བཟྱོ། 

བཟའ་འབྲུ་སྦྲིན།  རྒྱབ་སྐྱྱོར་བྱེད། ཟབ་སྦྱོང་སྤྱོད། ཕག་རེན་ཞུས། སླྱོབ་ཡྱོན་སྤྱོད། 

དྲན་སྐུལ་གཏྱོང་། གཤག་བཅྱོས་གཏྱོང་། ཚེ་ཐར་གཏྱོང་།  མྲིག་དཔེ་སྟྱོན།  སྨན་

སྤྱོད། མལ་ཆས་གཡྱོག །སྣེ་ལེན་ཞུ། བཀའ་སླྱོབ་གནང་། སྦྱོང་བརྡར་སྤྱོད། སྦྲིན་

བདག་བྱེད། གདམ་ངག་གནང་། ཁ་ཏ་བྱེད། ཕན་བཏགས། ཞེས་སྱོགས་གྱོང་གྲི་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

བྱ་བ་རྣམས་བྱ་ཡུལ་སེམས་ལན་གང་ཟག་ལ་བྱེད་པར་བརྱོད་པ་ན། རྣམ་དབྱེ་

བཞྲི་པའྲི་དཔེ་རུ་འགྱུར་འགྱོ་བ་ཡྲིན། དཔེར་ན། ཡྱོན་ཏན་སླྱོབ་ལྟ་བུའྲི་བྱ་བ་དེ། 

བྱ་བའྲི་ཡུལ་ཕྲུ་གུ་ལ་བྱེད་པར་བརྱོད་པའྲི་ཚེ། ཕྲུ་གུར་ཡྱོན་ཏན་སླྱོབ། ཅེས་

བརྱོད་པ་ན་རྣམ་དབྱེ་བཞྲི་པར་སྱོང་བ་རེད། དེ་བཞྲིན་རང་སྦྱོང་གནང་དགྱོས།

༡༢༢༽ རྒན་ལགས། རྣམ་དབྱེ་བཞྲི་པའྲི་དཔེར་བརྱོད་ཕལ་སྐད་ཀྲི་ལམ་ནས་ཡྲིག་

ཐྱོག་ལ་འབྲི་སྟངས་ངྱོ་སྤྱོད་ཅྲིག་གནང་རྱོགས།

ལན། བྱ་ཡུལ་ལ་ཕན་ཐྱོགས་ཡྱོད་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་བཞྲི་པའྲི་དཔེ་འབྲི་སྐབས་ཕལ་སྐད་

དང་ཡྲིག་སྐད་གཉྲིས་བར་ཧ་ལམ་ཁད་པར་མྲི་འདུག །དཔེར་ན། ཕྲུ་གུ་ལ་སླྱོབ་

སྦྱོང་སྤྱོད། ར་ལ་སྨན་འབྱུག །ལྟ་བུ་ཁ་སྐད་ནང་བེད་སྤྱོད་གཏྱོང་བ་བཞྲིན་དུ་ཡྲིག་

ཐྱོག་ལའང་གཅྲིག་མཚུངས་འབྲི་བ་རེད། ཡྲིན་ནའང་བྱ་བའྲི་ཡུལ་དང་འབེལ་བའྲི་

ལས་ལ་ཕན་ཐྱོགས་ཡྱོད་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་བཞྲི་པའྲི་དཔེ་བརྱོད་ཀྲི་སྐབས་ལ་དྱོན་གྲི་

ཚབ་ཏུ་ཁ་སྐད་ནང་ཀག །ཀར། གག །གར། ཅེས་ཅྲི་རྲིགས་བེད་སྤྱོད་གཏྱོང་གྲི་

འདུག །དཔེར་ན། 

ཕལ་སྐད།                        ཡྲིག་སྐད།

ཡྱོན་ཏན་སླྱོབ་ཀར་བཏང་།                ཡྱོན་ཏན་སླྱོབ་ཏུ་བཏང་། 

ཡྱོན་ཏན་སླྱོབ་པར་བཏང་།                ཡྱོན་ཏན་སླྱོབ་ལ་བཏང་།

ལས་ཀ་བྱེད་ཀར་སླེབས།                 ལས་ཀ་བྱེད་དུ་བསླེབས། 

ལས་ཀ་བྱེད་པར་བསླེབས།               ལས་ཀ་བྱེད་ལ་བསླེབས།

རེད་མྱོ་རེ་གར་ཕྲིན།                         རེད་མྱོ་རེ་རུ་ཕྲིན།    
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

རེད་མྱོ་རེ་བར་ཕྲིན།                          རེད་མྱོ་རེ་ལ་ཕྲིན།

སྐད་ཆ་ཤྱོད་ཀར་ཡྱོང་།                       སྐད་ཆ་ཤྱོད་དུ་འྱོང་། 

སྐད་ཆ་ཤྱོད་པར་འྱོང་།                      སྐད་ཆ་ཤྱོད་ལ་འྱོང་།

ལྟད་མྱོ་ལྟ་གར་འགྱོ།                           ལྟད་མྱོ་ལྟ་རུ་འགྱོ།     

ལྟད་མྱོ་ལྟ་བར་འགྱོ།                          ལྟད་མྱོ་ལྟ་ལ་འགྱོ།

ལྟ་བུ་དཔེར་བརྱོད་གཅྲིག་ལ་ལ་དྱོན་མྲི་འདྲ་བ་གསུམ་རེ་སྦར་ནས་རྣམ་དབྱེ་བཞྲི་

པའྲི་དཔེ་བཟྱོ་ཆྱོག་གྲི་རེད། མ་ཟད་ཐུགས་སྣང་གནང་དགྱོས་པ་ཞྲིག་ལ། བྱ་བའྲི་

ཡུལ་དང་འབེལ་བའྲི་ལས་ལ་ཕན་ཐྱོགས་ཡྱོད་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་བཞྲི་པའྲི་དཔེར་

བརྱོད་ལ། ན་ལ་གཉྲིས་ནས་ལ་ཡྲིག་ཁྱོ་ན་སྤྱོད་པ་མ་གཏྱོགས་ན་ཡྲིག་གཏན་

ནས་འབྲི་སྲྱོལ་མྲི་འདུག །

༡༢༣༽ རྒན་ལགས། རྣམ་དབྱེ་བཞྲི་པའྲི་སྐབས་བྱ་བའྲི་ཡུལ་དང་འབེལ་བའྲི་ལས་

ལ་ཕན་ཐྱོགས་ཡྱོད་པ་ཞེས་པའྲི་ལས་ཀྲི་ཚིག་ལ་དུས་གསུམ་གྲི་དག་ཆ་གང་

ཞྲིག་འབྲི་སྲྱོལ་ཡྱོད་དམ།

ལན།  གནད་འགག་འདྲི་ཤེས་པར་བྱེད་རྒྱུ་ནྲི་གལ་ཆེན་པྱོ་འདུག །རྣམ་དབྱེ་བཞྲི་

པའྲི་བྱ་བའྲི་ཡུལ་དང་འབེལ་བའྲི་ལས་ཀྲི་ཚིག་ལ་དུས་ལྟ་བ་འབྲི་བ་ལས། མ་

འྱོངས་པ་དང་འདས་པ་གཉྲིས་ཧ་ལམ་འབྲི་སྲྱོལ་མྲི་འདུག །དཔེར་ན།

མ་འྱོངས་པ། ད་ལྟ་བ། འདས་པ།      སྐུལ་ཚིག །དཔེར་བརྱོད།

བྱ་འགྱུར། བྱེད་བཞྲིན། བྱས་ཟྲིན། བྱྱོས་ཤྲིག །སླྱོབ་སྦྱོང་བྱེད་དུ་གཏྱོང་། གཅད་

འགྱུར། གཅྱོད་བཞྲིན། བཅད་ཟྲིན། ཆྱོད་ཅྲིག །ཤྲིང་གཅྱོད་དུ་མངཌ། བཏུ་འགྱུར། 
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

འཐུ་བཞྲིན། བཏུས་ཟྲིན། ཐུས་ཤྲིག །མེ་ཏྱོག་འཐུ་རུ་ཕྲིན། གཏང་འགྱུར། གཏྱོང་

བཞྲིན། བཏང་ཟྲིན། ཐྱོངས་ཤྲིག །སྐད་གཏྱོང་དུ་བསླེབས། བཟའ་འགྱུར། ཟ་

བཞྲིན། ཟྱོས་ཟྲིན། ཟྱོ་ཞྲིག །ཁ་ལག་ཟ་རུ་འབྱྱོར། 

 ལྟ་བུ་གྱོང་གྲི་དཔེར་བརྱོད་ལྔ་པྱོའྲི་ལ་དྱོན་སྦར་གཞྲིའྲི་ལས་ཚིག་རྣམས་དུས་ད་

ལྟ་བ་ཉྲིད་འབྲི་བ་མ་ཟད། ལས་ཚིག་དེ་དག་གྲི་མཐར་དགྱོས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་

སྒ། ཕྲིར། ཆེད། སླད། དྱོན། བཅས་གང་སྦར་ཀང་ལས་ཚིག་དུས་ད་ལྟ་བ་ཉྲིད་

འབྲི་སྲྱོལ་རྒྱུན་འཇགས་སུ་ཡྱོད་པར་ཤེས་དགྱོས། མ་ཟད་གྱོང་གསལ་དཔེར་

བརྱོད་ཁག་གྲི་བྱ་བའྲི་ཚིག་བརེ་པྱོ་བརྒྱབས་ཏེ། སྱོང་བ། ཆས་པ། ཕྲིན་པ། སྐྱྱོད་

པ། འཐྱོན་པ། རྒྱུག་པ། ཕེབས་པ། འབྱྱོན་པ། སྐུལ་བ། འབྱོད་པ། སྐད་གཏྱོང་བ། 

འཁྲིད་པ། སྐྱོང་བ། ཚོགས་པ། འཛོམས་པ། བརངས་པ། གཤེགས་པ། ཡྱོང་བ། 

འདུས་པ། ཆྲིབས་སྒྱུར་གནང་བ། འྱོང་བ། འདྱོང་བ། ཞབས་ཀྲིས་བཅགས་པ། 

བགྱོད་པ། ཞབས་སྱོར་འཁྱོད་པ། གདན་འདྲེན་ཞུ་བ། ཆྲིབས་ཞལ་སྒྱུར་བ། 

ལགས་པ། བརྱོལ་བ། འཆགས་པ། འཁྱོར་བ། ལྱོག་པ། མདུན་སྐྱྱོད་བྱེད། དྱོན་པ། 

ཆྲིབས་ཞལ་སྒྱུར་བ།  ཆྲིབས་ཁ་བསྒྱུར་བ།  བརྒྱུག་པ། བཅས་གང་བྲིས་ཀང་

རྣམ་དབྱེ་བཞྲི་པ་རང་དུ་གནས་ཀྲི་རེད།

༡༢༤༽ རྒན་ལགས། རྣམ་དབྱེ་བཞྲི་པའྲི་བྱ་བ་ལ་རྱོལ་བཅས་ཀྲི་བྱ་བ་ཡྲིན་དགྱོས་

ཀྲི་རེད་དམ།

ལན། དེ་ལ་དགྱོས་མྲི་དགྱོས་ཀྲི་བསམ་བྱོ་གཏང་སའྲི་གཞྲི་གཉྲིས་ཡྱོད། བྱ་བའྲི་

ཡུལ་དང་འབེལ་བའྲི་ལས་ལ་ཕན་ཐྱོགས་ཡྱོད་པའྲི་བྱ་བ་ཡྲིན་ན། རྱོལ་བཅས་ཀྲི་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

བྱ་བ་ཡྲིན་དགྱོས་པ་དང་། བྱ་བའྲི་ཡུལ་ལ་ཕན་ཐྱོགས་ཡྱོད་པའྲི་བྱ་བ་ཡྲིན་ན། 

རྱོལ་བཅས་ཀྲི་བྱ་བ་ཡྲིན་མྲི་དགྱོས།  དཔེར་ན། ཞྲིང་དུ་ཆར་ཕབ། ཞྲིང་དུ་ཆར་

བབས། ལྟ་བུའྲི་དཔེར་བརྱོད་དེ་གཉྲིས་ཀ་བྱ་བའྲི་ཡུལ་ལ་ཕན་ཐྱོགས་ཡྱོད་པའྲི་

བྱ་བ་ཡྲིན་པས་རྣམ་དབྱེ་བཞྲི་པ་ཡྲིན་ཀང་། ས་མ་རྱོལ་བཅས་ཀྲི་བྱ་བ་དང་ཕྲི་མ་

ནྲི་རྱོལ་མེད་ཀྲི་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་ཡྱོད་པ་ཙམ་ལས། བྱ་བ་ཆར་ཕབ་དང་

ཆར་བབས་པ་གཉྲིས་བྱ་ཡུལ་ཞྲིང་ལ་ཕན་ཐྱོགས་ཡྱོད་པ་གཅྲིག་མཚུངས་ཡྲིན་

པས་རྣམ་དབྱེ་བཞྲི་པ་ལ་གཞག་དགྱོས་ཀྲི་རེད།

༡༢༥༽ རྣམ་དབྱེ་བདུན་པའྲི་གྱོ་དྱོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། ཆྱོས་གང་ཞྲིག་གཞྲི་གང་ལ་བརེན་པའམ་གནས་པའྲི་དྱོན་ཅན་དུ་སྦར་བའྲི་ལ་

དྱོན་ཅན་གྲི་རྣམ་དབྱེ་ལ། བདུན་པ་རེན་གནས་ཟེར། དཔེར་ན། བཀྲ་ཤྲིས་ལ་རྲིག་

སྟྱོབས་ཡྱོད། ནགས་སུ་རྲི་དགས་གནས། ལག་ན་གསེར་གྲི་དྱོང་རེ་

བདྱོག །ཐུགས་ལ་མངའ། སྣྱོད་དུ་གཡའ་ཆགས། འབྱོག་པར་སྒྱོ་ཕྱུགས་སེམས་

ཅན་མང་། སྱོགས་ལ་རྣམ་དབྱེ་བདུན་པ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་སྒ་སྦར་བས་གཞྲི་གང་

ལ་ཆྱོས་གང་ཞྲིག་བརེན་པ་གསལ་བར་གྱོ་ནུས་ཞྲིང་། གསལ་བྱེད་ཀྲི་སྒ་མ་སྦར་

ཡང་ལ་དྱོན་གྲི་ཤུགས་ཀྲིས་རེན་གནས་སུ་གྱོ་ནུས་པའང་ཡྱོད་དེ། མགྱོ་རུ་ཞྭ་མྱོ། 

ལྡུམ་རར་མེ་ཏྱོག །ཁྲི་རུ་མའག་མ། ནམ་མཁར་སྤྲིན་པ། དྲྲི་བར་ལན། ཟས་ལ་བྱོ་

བ། དེབ་ཏུ་ཡྲི་གེ །ཤྲིང་སྱོང་དུ་ཡལ་ག །ལྟ་བུ་འྱོ། །

༡༢༦༽ རྒན་ལགས། བརྡ་སྤྱོད་གཞུང་འགའ་ཞྲིག་ཏུ་རྣམ་དབྱེ་བདུན་པ་ལ་བྱ་བ་

གཏན་ནས་མེད་པ་ཞེས་གསུངས་གནང་གྲི་འདུག །འདྲིའྲི་སྐྱོར་རྒན་ལགས་རང་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

དགྱོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡྱོད་དམ།

ལན། འདྲིའྲི་ཐད་ངས་ཐག་ཆྱོད་པྱོ་ཞྲིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྲི་མེད། ཡྲིན་ནའང་རྣམ་དབྱེ་བདུན་

པ་ལ་བྱ་བ་གཏན་ནས་མེད་པ་ཞེས་པ་དེ། ལས་སུ་བྱ་བ་ལྟར་གཞྲིའམ་བྱ་བའྲི་

ཡུལ་གྲི་སྟེང་དུ་བྱ་བ་གཏན་ནས་མྲི་བྱེད་པ་ཞྲིག་དགྱོས་ཞེས་པའྲི་དྱོན་ཡྲིན་པ་

ལས། གཞྲི་དེའྲི་སྟེང་དུ་བྱ་གཏན་ནས་མྲི་གྲུབ་པའམ་མེད་པའྲི་དྱོན་མྲིན།  དཔེར་

ན། ནམ་མཁར་སྤྲིན་པ་དཀྲྲིགས་དང་འཁྲིགས་ཞེས་པ་གཉྲིས་ལས་དང་པྱོ་

དཀྲྲིགས་ནྲི་བྱེད་འབེལ་ལས་ཚིག་ཡྲིན་པས་གཉྲིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བ་དང་། 

འཁྲིགས་ཞེས་པ་བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ཏུ་སྱོང་གཤྲིས་གཞྲིའམ་བྱ་ཡུལ་ནམ་

མཁར་རང་ཉྲིད་གྲུབ་པའམ་ཡྱོད་པ་ཙམ་གྱོ་བས་བདུན་པ་རེན་གནས་སུ་འཇྱོག་ན་

བཟང་སྙམ། དེ་བཞྲིན་དུ། མདུན་དུ་ཤེལ་དམ་བཅག་དང་ཆག །འབེན་དུ་མདའ་

འཕངས་དང་ཕྱོག །ཐབ་ཏུ་མེ་སྦར་དང་འབར། མལ་ཁྲིར་ཕྲུ་གུ་བསྙལ་དང་ཉལ། 

ས་གཤྱོང་དུ་ཆུ་བསྐྱྲིལ་དང་འཁྲིལ། ལ་སྱོགས་པའྲི་བྱ་བ་ས་མ་སྦྱོར་བ་གཉྲིས་པ་

ལས་སུ་བྱ་བའྲི་དྱོན་ཅན་དང་། བྱ་བ་ཕྲི་མ་སྦྱོར་བ་ནྲི་བདུན་པ་རེན་གནས་སུ་

འཇྱོག་ན་ལེགས་སམ་སྙམ། 

༡༢༧༽ རྣམ་དབྱེ་བདུན་པ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་སྒ་གང་དང་གང་ཡྱོད་དམ།

ལན། ཡྱོད་པ། གནས་པ། བཅས་པ། བརེན་པ། མཆྲིས་པ། མངའ་བ། ལན་པ། བདྱོག་

པ། ཆགས་པ། འདུག་པ། མང་བ། ཉུང་བ། ལ་སྱོགས་པ་ཆྱོས་གང་ཞྲིག་གྲི་མཐར་

སྦར་བ་ན། གཞྲི་གང་ལ་ཆྱོས་དེ་ཡྱོད་པ་གསལ་པྱོར་གྱོ་བར་བྱེད་པའྲི་སྒ་ཡྲིན་

ནྱོ། །
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༡༢༨༽  དེ་ཉྲིད་ཀྲི་གྱོ་དྱོན་གང་ཡྲིན་ནམ། 

ལན། བྱ་ལས་སམ་གཞྲི་ཆྱོས་ངྱོ་བྱོ་གཅྲིག་པའྲི་དྱོན་ཅན་དུ་སྦར་བའྲི་ལ་དྱོན་གྲི་རྣམ་

དབྱེ་ལ་དེ་ཉྲིད་ཅེས་ཟེར། 

༡༢༩༽ ན་ལ་གཉྲིས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དྱོན་ལ་འའག་མྲིན་བ་སྲི་གཉྲིས་ཀྲི་འདྱོད་ཚུལ་ཁད་

པར་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན། བ་ཏྲིས། ན་ལ་གཉྲིས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དྱོན་ལ་འའག་པར་འདྱོད་ཅྲིང་། སྲི་ཏུས། དེ་

ལྟར་མྲི་འའག་པ་ཡྲིན་གསུངས། 

༡༣༠༽ བ་ཏྲིས་ན་ལ་གཉྲིས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དྱོན་ལ་འའག་པར་གསུངས་པའྲི་ཁུངས་ཇྲི་

ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན། གཞུང་འདྲིར། ལས་དང་ཆེད་དང་བརེན་གནས་དང་། །དེ་ཉྲིད་ཚེ་སྐབས་ལ་སྒ་

ཡྲིན། །ཞེས་ལ་ཡྲིག་དྱོན་ལྔ་པྱོ་དེར་འའག་པ་གཞྲིར་བཞག་ནས། དུ་ལ་སྱོགས་

པ་ཡང་དྱོན་ལྔ་པྱོ་དེར་འའག་པ་ལ། ལའྲི་སྒ་དང་ཁད་པར་མེད་པ་བཤད་

དྱོ། །ཞེས་གསུངས།

༡༣༡༽ སྲི་ཏུས། ན་ལ་གཉྲིས་དེ་ཉྲིད་ལ་མྲི་འའག་པར་གསུངས་པའྲི་ཁུངས་གང་

ལ་བཅྱོལ་པ་ཡྲིན་ནམ།

ལན། སྲི་ཏུས་སྨྲ་སྒྱོའྲི་གཞུང་ཁུངས་གཏུགས་ཏེ། སྨྲ་སྒྱོ་མཚོན་ཆ་ལས། །དུ་ལ་

སྱོགས་པ་ལ་དང་མཐུན། །དེ་ཉྲིད་དག་ནྲི་ལག་པ་ཡྲིན། །དེ་བཞྲིན་ལག་བཅས་ལ་

ལ་འྱོ།  །ཞེས་ལ་དྱོན་དེ་ཉྲིད་ལ་མྲི་འའག་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན། 

༡༣༢༽ སྨྲ་སྒྱོ་ལས། །དུ་ལ་སྱོགས་པ་ལ་དང་མཐུན། །དེ་ཉྲིད་དག་ནྲི་ལག་པ་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

ཡྲིན། །ཞེས་པས་ན་ལ་གཉྲིས་དེ་ཉྲིད་ལ་མྲི་འའག་པ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པ་ཡྲིན་

ནམ།

ལན། ར་བའྲི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྲི་དབྱངས་ཀྲིས་བརྒྱན་པའྲི་ལ་དྱོན་གྲི་མཐའ་མ་

སྟེ་དུ་ལ་སྱོགས་པ་ཞེས་ལ་དྱོན་སུ་རུ་ར་དུ་བཅས་བཞྲི་པྱོས་སྤྲིར་ལ་སྒ་དང་

མཐུན་པའམ་མཚུངས་པར་དྱོན་སྟྱོན་ཞྲིང་། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དྱོན་སྟྱོན་པ་ལ། དུ་ལ་

སྱོགས་པ་ནྲི་ལ་སྒ་ལས་ཀང་ལག་པ་ཡྲིན་ཞེས་ལ་སྒ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དྱོན་ལ་མྲི་འའག་

པ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༡༣༣༽ རྒན་ལགས། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ངྱོ་བྱོ་འཇྱོག་ཚུལ་ཐད་ལ་བ་སྲི་གཉྲིས་སྱོ་སྱོས་ག་

འདྲ་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

 བ་ཏྲིས། བརྱོད་བྱའྲི་དངྱོས་པྱོ་དེའྲི་རང་བཞྲིན་ནམ་ངྱོ་བྱོར་བདེན་པར་སྟྱོན་པའམ། 

ཆྱོས་རང་རང་གྲི་ངྱོ་བྱོ་ཉྲིད་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་སྱོགས་སྟྱོན་པའྲི་ལའྲི་སྒ་ལ། དེ་ཉྲིད་

ཅེས་དང་། སྲི་ཏུས། ལས་དང་བྱ་བ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་རང་གྲི་དེ་ཁྱོ་ན་ཉྲིད་སྟྱོན་པའྲི་

དྱོན་ཅན་ལ། དེ་ཉྲིད་ཅེས་གསུངས། 

༡༣༤༽ རྒན་ལགས། དེ་ཉྲིད་ངྱོས་འཛིན་གནང་ཕྱོགས་ཐད་ལ་བ་སྲི་གཉྲིས་ཀྲི་བར་

མྲི་མཐུན་པའྲི་ཆ་གང་ཞྲིག་ཡྱོད་དམ།

ལན། གཞྲི་རའྲི་བ་སྲི་གཉྲིས་ཀྲིས་དེ་ཉྲིད་ངྱོས་འཛིན་གནང་སྐབས་དྱོན་གྲི་ཆ་ནས་

ཁད་པར་མེད་ཀང་། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ངྱོ་བྱོའམ་གྱོ་དྱོན་འཇྱོག་སྟངས་ཀྲི་ཆ་ནས་ཁབ་ཆེ་

ཆུང་གྲི་ཁད་པར་ཕྲན་བུར་གྱུར་ཡྱོད། བ་ཏྲིས་ལ་དྱོན་སྦྱོར་བའྲི་གཞྲི་ས་ཕྲི་གཉྲིས་

དེ་བརྱོད་བྱའྲི་དངྱོས་པྱོ་ཅྲི་རྲིགས་ཀྲི་ངྱོ་བྱོར་བདེན་པར་སྟྱོན་པའྲི་དྱོན་ལ་དེ་ཉྲིད་
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ཞེས་གསུངས་པས་ཁབ་ཆེ་བ་དང་། སྲི་ཏུས་ལ་དྱོན་སྦྱོར་བའྲི་གཞྲི་ས་མ་ལས་

དང་ཕྲི་མ་བྱ་བ་ཞེས་བཅད་མཚམས་བཟུང་འདུག་པས་ཁབ་ཚད་ཆུང་བ་ཡྲིན།  

མདྱོར་ན་སྲི་ཏུས་བཞེད་པའྲི་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དཔེ་ཡྲིན་ན་བ་ཏྲི་ལ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་ཁབ་

ཀང་། བ་ཏྲིས་བཞེད་པའྲི་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ན་སྲི་ཏུ་ལ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་སྟེ། ན་

ལ་གཉྲིས་རང་གྲི་ངྱོ་བྱོ་བདེན་པ་སྟྱོན་པའྲི་དྱོན་ལ་འའག་པ་དུ་མ་ཡྱོད་པའྲི་ཕྲིར། 

༡༣༥༽ འྱོ་ན་རྒན་ལགས། ན་ལ་གཉྲིས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དྱོན་ལ་འའག་མྲིན་མཁས་པའྲི་

བཞེད་ཚུལ་གཉྲིས་ནས་གང་ཞྲིག་འཐད་པ་ཡྲིན་ནམ།

ལན། སྱོན་བྱྱོན་མཁས་པ་དེ་དག་གྲི་གསུང་ལ་བརེན་ནས་རང་རེ་ཕྲི་རབས་པ་

རྣམས་ཀྲི་ཡྲིག་རྱོངས་བསལ་དགྱོས་པར་ཡྲིན་གཤྲིས། ང་ཚོས་འདྲི་འཐད་ཅྲིང་

འདྲི་མྲི་འཐད་ཅེས་ཁ་ཚོན་གཅྱོད་པ་ནྲི་འྱོས་འགན་མྲིན། མཁས་པའྲི་གསུང་ལ་

དཔྱད་པ་བྱས་ཏེ་རང་བྱོར་འཚམས་པའྲི་ལེགས་ཆ་བང་དགྱོས་པ་ལས་ང་ཚོ་འདྲི་

དང་ཁེད་ཚོ་དེ་ཞེས་འཐེན་འཁེར་གྲིས་ཁས་བང་གུ་དྱོག་ལྟ་བུ་གཏན་ནས་གནང་

མྲི་རུང་། ཤེས་རྒྱ་ཆེ་དགྱོས་ན་མཐྱོང་རྒྱ་ཆེ་དགྱོས་ཞེས་པ་ལྟར་གུ་ཡངས་ཀྲི་

བསམ་པས་བཅུད་ལན་མཁས་པའྲི་གསུང་དེ་དག་གྲི་བྱོ་བ་མང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་

པྱོ་འདུག །དེས་ན་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དྱོན་ལ་ན་ལ་གཉྲིས་འའག་མྲི་འའག་གྲི་མཁས་པའྲི་

བཞེད་ཚུལ་མྲི་མཐུན་པར་གཉྲིས་བྱུང་ཡྱོད་པ་ནྲི། རང་རང་གྲི་དཔྱད་མཚམས་

མྲི་མཐུན་པར་གཉྲིས་བྱུང་བའྲི་དབང་གྲིས་འདྲི་ལྟར་གྱུར་པ་ཡྲིན། ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན་

བ་ཏྲིས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དྱོན་རང་གྲི་ངྱོ་བྱོ་དེ་ཁྱོ་ན་ཉྲིད་སྟྱོན་པ་ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟར་ན། 

ཁ་སྟན་ཚིག་ལ་གནས། ག་ལ་སྲྲིད། གཏན་ལ་ཕབ། དྱོན་ལ་གནས། གདན་ལ་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

བཏྲིང་། ལམ་ལ་ཞུགས། གཏེར་ལ་སྦས། སྲྱོག་ལ་ཐུག །གུམ་ལ་ཐུག །ཆམ་ལ་

ཕབ། རང་སྱོ་ན་གནས། ལྟ་ན་སྡུག་པ། ལ་སྱོགས་པ་དུ་མ་ཡྱོད་པ་དེ་དག་བྱ་ལས་

ངྱོ་བྱོ་གཅྲིག་པའྲི་དྱོན་ཅན་མ་ཡྲིན་ཀང་རང་གྲི་ངྱོ་བྱོ་བདེན་པ་སྟྱོན་པའྲི་དྱོན་ལ་

འའག་པས། བ་ཏྲིའྲི་བཞེད་པ་ལྟར་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དྱོན་དུ་སྱོང་བ་ཡྲིན། སྲི་ཏུས། བྱ་

ལས་གཉྲིས་ངྱོ་བྱོ་ཐ་མྲི་དད་པར་སྟྱོན་པ་ལ་དེ་ཉྲིད་ཅེས་དགྱོངས་པ་བཀྲལ་བ་ཡྲིན་

གཤྲིས་དེ་ལྟར་ན། ན་ལ་གཉྲིས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དྱོན་ལ་མྲི་འའག་པས་ཁབ་པ་ཡྲིན་

ནྱོ། །དེས་ན་རང་ལུགས་ལ་མཁས་པའྲི་ལེགས་བཤད་དེ་གཉྲིས་ཀ་སྤྲི་བྱོར་

བཀུར་ཏེ། དེ་ཉྲིད་ལ་རང་གྲི་ངྱོ་བྱོར་བདེན་པ་སྟྱོན་པའྲི་དེ་ཉྲིད་དང་། བྱ་ལས་ངྱོ་བྱོ་

ཐ་མྲི་དད་པར་སྟྱོན་པའྲི་དེ་ཉྲིད་ཅེས་དབྱེ་བ་གཉྲིས་སུ་ཕེ་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བར་

མངྱོན།

༡༣༦༽ རྒན་ལགས། དེ་ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་ཚིག་དྱོན་གང་རེད་དམ། 

ལན།  དེ་ཉྲིད་ཅེས་པ་ནྲི། ལ་དྱོན་སྦར་བའྲི་གཞྲི་ས་མ་དེ་གཞྲི་ཕྲི་མ་ཉྲིད་ལས་ངྱོ་བྱོ་

ལྱོགས་སུ་མེད་པས། དེ་ཉྲིད་ཅེས་ཟེར། ཕལ་སྐད་དུ་གཞྲི་གཉྲིས་ཁད་པར་མེད་

པའམ་གཅྲིག་མཚུངས་ཡྲིན་པའྲི་དྱོན་ལ་དེ་ག་རང་ཡྲིན་པ། ཟེར་བ་ལྟར་དེ་བཞྲིན་

གྱོ་བ་བང་རྒྱུ་ཡྲིན། དཔེར་ན། གྱོང་དུ་འཕེལ། ཟེར་བའྲི་སྐད་ཆའྲི་ནང་དྱོན་ལ་ཆ་

བཞག་ན། གཞྲི་ས་མ་གྱོང་མཐྱོར་འགྱོ་བ་ལས་ཟུར་དུ་ཕྲི་མ་འཕེལ་བ་འདྲི་འྱོ་ཞེས་

ལྱོགས་སུ་མེད་པ་དང་། ཕྲི་མ་འཕེལ་བ་ལས་ལྱོགས་སུ་ས་མ་གྱོང་མཐྱོར་འགྱོ་བ་

འདྲི་ཡྲིན་ཞེས་ཟུར་དུ་སྟྱོན་རྒྱུ་མེད་པས་ན། དེ་ལྟ་བུའྲི་སྐད་ཆའྲི་རྲིགས་ཚང་མ་དེ་

ཉྲིད་ཀྲི་དཔེར་བརྱོད་ལ་གཞག་དགྱོས། མདྱོར་ན། གཞྲི་ས་མ་ཟེར་ཡང་ཕྲི་མའྲི་ངྱོ་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

བྱོ་དེ་ག་རང་ཡྲིན་པ་དང་། གཞྲི་ཕྲི་མ་ཟེར་ཡང་ས་མའྲི་ངྱོ་བྱོ་དེ་ག་རང་ཡྲིན་པས། 

དེ་ཉྲིད་ཟེར་བ་རེད།

༡༣༧༽ རྒན་ལགས། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དཔེར་བརྱོད་འགྱོད་སྟངས་མྲི་འདྲ་བ་ཁག་ག་ཚོད་

ཡྱོད་དམ།

ལན། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དཔེར་བརྱོད་འགྱོད་སྟངས་ལ་རྲིགས་མྲི་འདྲ་བ་དྲུག་ཙམ་བསམ་བྱོ་

གཏང་རྒྱུ་འདུག །དེ་ག་འདྲ་རེད་ཟེར་ན། 

༡ ཆྱོས་ཅན་བརྱོད་པའྲི་སྒའྲི་མཐར་ལ་དྱོན་སྦར་པའྲི་དེ་ཉྲིད་དང་། 

༢ ཆྱོས་བརྱོད་པའྲི་མཐར་ལ་དྱོན་སྦར་བའྲི་དེ་ཉྲིད། 

༣ བྱ་བ་བརྱོད་པའྲི་མཐར་ལ་དྱོན་སྦར་བའྲི་དེ་ཉྲིད། 

༤ ལ་དྱོན་བསྡུས་པའྲི་མྲིང་གྲི་བར་སྒ་སྦྱོར་དང་མཐུན་པར་ལ་དྱོན་སྦར་བའྲི་དེ་ཉྲིད།

༥ མྲིང་མཐའ་དང་ལ་དྱོན་བསྡུས་པའྲི་མྲིང་གྲི་བར་མྲིང་མཐའ་པ་བ་པྱོ་བྱོ་ཅྲི་རྲིགས་

ཀྲི་མཐར་ལ་དྱོན་སྦར་བའྲི་དེ་ཉྲིད། 

༦ ལ་དྱོན་བསྡུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཆྱོས་གཉྲིས་ངྱོ་བྱོར་བདེན་པར་སྟྱོན་པའྲི་དེ་ཉྲིད་བཅས་

ཡྱོད་པ་ཡྲིན།

༡༣༨༽ བཀའ་འདྲྲི་ཞུ་རྒྱུར། ཆྱོས་ཅན་བརྱོད་པའྲི་སྒ་ཡྲི་མཐར་ལ་དྱོན་སྦར་བའྲི་དེ་

ཉྲིད་ཀྲི་དཔེར་བརྱོད་བཟྱོ་སྟངས་ག་འདྲ་རེད་དམ།

ལན།  འདྲི་དཀའ་ལས་ཁག་པྱོ་མ་རེད། དཔེར་ན་མེ་ཏྱོག་དང་། ཤྲིང་སྱོང་། ཁང་པ། 

སྨྱུ་གུ་ལ་སྱོགས་པ་དེ་ཚོ་ཆྱོས་ཅན་བརྱོད་པའྲི་སྒ་རེད། དེ་ལྟ་བུའྲི་མཐར་ལ་དྱོན་

རེ་སྦར་ནས་སྱོ་སྱོའྲི་ངྱོ་བྱོ་མཚོན་པའྲི་སྒ།  གསལ། ངེས། གྱུར། གནས། གྲུབ། 
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

སྱོགས་སྦར་ཚེ། ཆྱོས་ཅན་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ངྱོ་བྱོ་ལས་དྱོན་གཞན་མྲི་སྟྱོན་པ་ཡྲིན། 

དཔེར་ན། མེ་ཏྱོག་ཏུ་ངེས། མེ་ཏྱོག་ཏུ་གྱུར། མེ་ཏྱོག་ཏུ་གནས། མེ་ཏྱོག་ཏུ་གྲུབ། 

ཅེས་པའྲི་ཚིག་གྲུབ་དེ་ཚོ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དཔེ་ཡྲིན་པར་སུ་ལའང་དྱོགས་པ་མེད། དེ་

བཞྲིན་དཔེར་བརྱོད་གང་མང་འབྲི་ཨེ་ཐུབ་ལྟ་དགྱོས། 

༡༣༩༽ རྒན་ལགས། ང་ལ་དྲྲི་བ་ཞྲིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱོད། ཆྱོས་བརྱོད་པའྲི་སྒའྲི་མཐར་ལ་

དྱོན་སྦར་བའྲི་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དཔེར་བརྱོད་འབྲི་སྟངས་སྐྱོར་གསལ་བཤད་ཅྲིག་གནང་

རྱོགས།

ལན། རང་གྲི་ལྱོག་ཕྱོགས་ཡྱོད་པའྲི་ཐ་སྙད་ཀྲི་རྲིགས་ལ་ཆྱོས་བརྱོད་པའྲི་སྒ་ཟེར་བ་

རེད། དག་ཡྲིག་གསར་སྒྲིག་ནས་རྒྱན་ཚིག་ཀང་ཟེར་གྲི་འདུག །དཔེར་ན། རྲིང་

བ། ཐུང་བ། ཆེ་བ། ཆུང་བ། ཚ་བ། གང་བ། ཡག་པྱོ། སྡུག་པྱོ། ལ་སྱོགས་པ་དེ་

རྣམས་རྒྱན་ཚིག་ཡྲིན་པས་དེ་ཚོའྲི་མཐར་ལ་དྱོན་གྲིས་བྱ་བ་ཞྲིག་མཚམས་སྦྱོར་

བྱེད་པ་ན། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དཔེ་ཆགས་འགྱོ་གྲི་རེད། དེ་ལ་ཐུགས་སྣང་དགྱོས་པ་ཞྲིག་

ནྲི། རྒྱན་ཚིག་དང་བྱ་བ་མཚམས་སྦྱོར་གྲི་དཔེ་བཟྱོ་སྐབས་རྒྱན་ཚིག་གྲི་མཐར་

ཡྱོད་པའྲི་མྲིང་མཐའ་བ་དང་པ་པྱོ་བཅས་མེད་པར་བཟྱོས་ཏེ་མྲིང་མཐའ་ས་མ། 

རྲིང་། ཐུང་། ཆེ། ཆུང་། ཚ། གང་། ཡག །སྡུག །བཅས་ལ་ཐད་ཀར་ལ་དྱོན་སྦར་

ནས་བྱ་བ་མཚམས་སྦྱོར་བྱེད་དགྱོས། དེ་ཡང་རྲིམ་བཞྲིན་དཔེར་བརྱོད་བཟྱོ་བ་

ཡྲིན་ན། 

 ཐག་པ་རྲིང་དུ་གཏྱོང་། དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་འགྱོ། ནུས་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྲིན། ན་ཟུག་

ཆུང་དུ་སྱོང་། མེ་ཤུགས་ཚ་རུ་འགྱོ། གནམ་གཤྲིས་གང་དུ་ཕྲིན། གཤྲིས་ཀ་ཡག་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

ཏུ་འགྱུར།  བཟྱོ་ལྟ་སྡུག་ཏུ་བཏང་། ལྟ་བུ་ཡྲིན། དེ་ལྟར་རྒྱན་ཚིག་གྲི་མཐར་ལ་དྱོན་

སྦར་བའྲི་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ན། ན་ལ་གཉྲིས་མྲི་འའག་པས་ཁབ། དེ་ལྟ་བུའྲི་གནད་

འགག་ཤེས་ན་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དཔེར་བརྱོད་རང་གྲི་བྱོ་ངྱོར་འཚང་ག་ཐེབས་པ་ཡྱོང་རྒྱུ་

ཉག་ཅྲིག་རེད།

༡༤༠༽ གཤམ་གསལ་རང་གྲི་ལྱོག་ཕྱོགས་ཡྱོད་པའྲི་ཐ་སྙད་རྣམས་ལ་རང་ངྱོས་

ནས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དཔེར་བརྱོད་བཟྱོ་རྒྱུ་སྦྱོང་བརྡར་གནང་དགྱོས།

ལན།  དཔེར་ན། རངས་འཁྱོར་དལ་དུ་ཕྲིན། རངས་འཁྱོར་དལ་པྱོར་གཏྱོང་། ལྟ་བུ་

ཁད་གཞྲི་གཅྲིག་གྲི་ཐྱོག་དཔེར་བརྱོད་གཉྲིས་རེ་བཟྱོ་རྒྱུ་ཡྱོད།

 དལ་པྱོ། མགྱོགས་པྱོ།ཕྲ་མྱོ། རག་པ།མཐྱོ་བྱོ། དམའ་བྱོ། བསྡུས་པ། རྒྱས་པ། ཞྲི་

བ། དྲག་པྱོ།ལེགས་པ། ཉེས་པ།བཟང་པྱོ། ངན་པ།འཇམ་པྱོ། རྩུབ་པྱོ། མཁེགས་པྱོ། 

མཉེན་པྱོ། གར་པྱོ། སླ་པྱོ། དཀར་པྱོ། ནག་པྱོ།རྲིང་པྱོ། ཞྲིབ་མྱོ། བསྲིལ་པྱོ། དྲྱོ་བྱོ། 

གཙང་མ། བཙོག་པ། གང་མྱོ། ཚ་བྱོ།ཡང་པྱོ། ལྗྲིད་པྱོ།གུ་ཡངས་པྱོ། གུ་སུ་དྱོག་

པྱོ།ཕྲ་བྱོ། སྦྱོམ་བྱོ།བཟང་པྱོ། ངན་པ། དམ་པྱོ། ལྱོད་པྱོ། ཆེ་བ། ཆུང་བ། དཀར་པྱོ། 

ནག་པྱོ། མཐུག་པྱོ། སྲབ་པྱོ།

༡༤༡༽ རྒན་ལགས། འྱོ་ན་བྱ་བའྲི་མཐར་ལ་དྱོན་སྦར་བའྲི་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དཔེར་བརྱོད་

ག་འདྲ་བྱས་ཏེ་བཟྱོ་དགྱོས་རེད་དམ།

ལན།  དེ་ལས་སླ་པྱོ་རེད། བྱ་ཚིག་གཉྲིས་མཚམས་སྦྱོར་བྱེད་པའྲི་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དཔེ་

བཟྱོ་སྐབས། ལ་དྱོན་སྦར་ཡུལ་གྲི་བྱ་བ་དེའྲི་མྲིང་མཐའ་བྲི་དགྱོས་པ་དང་མྲི་

དགྱོས་པའྲི་རྲིགས་གཉྲིས་ཡྱོད། དང་པྱོ་གཞྲི་དཔེ་ཆ་ཀྱོག །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

མཚོན་ན། དཔེ་ཆ་ཀྱོག་པར་བྱེད། དཔེ་ཆ་བཀག་པར་བྱ། ཞེས་རགས་འའག་

སྐབས་ནས་བཤད་པའྲི་བྱེད་ལས་ཀྲི་སྒ་དང་། བྱ་ལས་ཀྲི་སྒ་ཡྲིན་ནྱོ་ཅྱོག་སུམ་ཅུ་

པའྲི་སྐབས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དཔེ་རུ་གཞག་དགྱོས། གཉྲིས་པ་མྲིང་མཐའ་བསྡུས་ཏེ་ཐྱོབ་

ཐང་གྲི་ལ་དྱོན་སྦར་བའྲི་དཔེ། དཔེ་ཆ་ཀྱོག་ཏུ་འའག །ཅེས་དཔེ་དེ་གཉྲིས་ལ་མྲིང་

མཐའ་བྲི་དགྱོས་མྲི་དགྱོས་ཁད་པར་ཡྱོད་པ་ལས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དཔེ་ཡྲིན་པ་ལ་ཁད་

པར་མེད། དེ་བཞྲིན་རྱོལ་བཅས་ཀྲི་བྱ་བའྲི་རྲིགས་མཐའ་དག་ལ་གྱོང་གྲི་དཔེར་

བརྱོད་བཞྲིན་བྲིས་ན་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དཔེ་རུ་འགྱུར་འགྱོ་བ་ཡྲིན། དེ་ཡང་བྱ་བ་གཉྲིས་

མཚམས་སྦྱོར་བྱེད་པའྲི་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ན། ན་ལ་གཉྲིས་མྲི་འའག་པས་ཁབ།

༡༤༢༽ དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ལ་དྱོན་བསྡུས་པའྲི་གཅྲིག་བསྡུས་ཀྲི་མྲིང་ཚིག་གྲི་བར་སྒ་སྦྱོར་

དང་མཐུན་པར་ལ་དྱོན་སྦར་བའྲི་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དཔེ་ག་འདྲ་བྱས་ཏེ་བཟྱོ་དགྱོས་སམ།

ལན། འདྲིའྲི་གནད་འགག་ཤེས་ན་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དཔེ་བརྱོད་བཟྱོ་རྒྱུར་ཕན་ཐྱོགས་ཆེན་

པྱོ་ཡྱོད། དཔེར་ན། ལ་དྱོན་བསྡུས་པའྲི་གཅྲིག་བསྡུས་ཀྲི་མྲིང་ཚིག །ཕུལ་བྱུང་། 

ཚིགས་བཅད། ཉམས་མྱོང་། འཇྲིགས་རུང་། ཡྲིད་འྱོང་། ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཇྲི་སྙེད་

ཅྲིག་ཡྱོད་པ་དེ་དག་གྲི་ཚིག་ས་མའྲི་རེས་འའག་དང་མཐུན་པར་ལ་དྱོན་རེ་སྦར་

ཏེ། ཕུལ་དུ་བྱུང་། ཚིགས་སུ་བཅད། ཉམས་སུ་མྱོང་། འཇྲིགས་སུ་རུང་། ཡྲིད་དུ་

འྱོང་། ཞེས་བརྱོད་པ་ན་དེ་དག་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དཔེ་རུ་གྱུར་པ་རེད། དེ་བཞྲིན་གཤམ་

གསལ་མྲིང་ཚིག་གྲི་བར་སྒ་སྦྱོར་དང་མཐུན་པར་ལ་དྱོན་རེ་སྦར་ཏེ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་

དཔེ་བཟྱོ་སྟངས་གྱོང་བཞྲིན་རང་སྦྱོང་གནང་དགྱོས། གདན་བཏྲིང་། གྱོས་གྱོན། 

ཁེབས་གཡྱོགས། འྱོད་འཚེར། རགས་བཀྱོད། ཞལ་བཞེས། མཚམས་སྦར། ཡྲི་
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གེ་བྲིས། ཐྱོག་འགེབས། ཡྱོངས་གགས། ཟུར་བཤད། ལན་འཛོམས། དགེ་རྒན་

བསྟེན། རབ་དཀར། པར་བསྐྲུན། ཞྭ་མྱོར་གྱོན། ཆྱོས་བཤད། ལྟད་མྱོ་སྟྱོན། སྐྱྱོན་

མཐྱོང་། ཟུང་འབེལ། སྨན་འབྱུག །ལན་སྐྱེས། དཔག་མེད། གཅྲིག་སྒྲིལ། ཞྲིབ་

བཤད། ཁྱོངས་གཏྱོགས། མེ་འབར། རབ་མཛེས། གཅྲིག་བསྡུས། མངྱོན་འགྱུར། 

གྱོང་འཕེལ། རད་བྱུང་། དངྱོས་མཐྱོང་། སྐྱབས་འགྱོ། ལྱོག་འགྱུར། རབ་རྒྱས། 

ལྱོངས་སྤྱོད། དང་ལེན། དབང་འདུས། དངྱོས་བསྟན། རེས་འབངས། བསམ་མེད། 

དམྲིགས་བཀར། ཉམས་ལེན། ཁུངས་གཏུགས། མྲིང་བཏགས། རྒྱ་བསྐྱེད། 

དངྱོས་གྲུབ། བྱང་ཆུབ། ཁད་འཕགས། དབང་བསྒྱུར། སྲས་འཁྲུངས། ཡྱོངས་

རྱོགས། རབ་བྱུང་། བུ་སྐྱེས། བསྟན་བཅྱོས་བརམས། ཡར་རྒྱས་འགྱོ། གཟེངས་

བསྟྱོད། རེས་མཐུན། སེམས་བསྐྱེད། མར་རྒུད་ཕྲིན། དྱོན་གཉེར། རེས་ཡྲི་རངས། 

རབ་དགའ། གཟུགས་རུང་། སྐབས་བབས། རེས་བསྙེགས། གཞལ་མེད། གསར་

འབྱྱོར། ཁྲིམས་བཅད། རས་ཡྱོད། རྲིགས་གནས། སྣང་རུང་། ཡྱོངས་སྦྱོང་། 

གཉྲིས་མེད། རབ་བརྲིད། ཡྱོངས་འཛིན། ཁས་བངས། ཟུང་འའག །ཁུར་བསླང་། 

མཐའ་འཁྱོལ། སྒ་གྱོ གླུ་ལེན། རབ་གནས། ལུང་བསྟན། གར་འཁབ། ཟུར་འཕྲྱོས། 

རེས་འཛིན། རབ་སྐུལ། སྣྱོད་རུང་། མྱུར་ཤེས། གཙུག་བཀུར། གཏེར་སྦས། ལས་

རུང་། ལམ་ཞུགས། ཤྲིན་སྦངས། ཀུན་འཕེལ། མེ་འབར། མཚོ་འཁྲིལ། མྱུར་

བསྐྱྱོད། གསར་སྐྱེས། གཏམ་གེང་། སྱོགས་གངས་ལས་འདས་པ་སྐད་ཡྲིག་གྲི་

ཁྱོད་དུ་ཡྱོད་པར་ཤེས་དགྱོས།

༡༤༣༽ མྲིང་མཐའ་པ་བ་སྱོགས་དང་ལ་དྱོན་བསྡུས་པའྲི་གཅྲིག་བསྡུས་མྲིང་ཚིག་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

གྲི་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དཔེ་ག་འདྲ་རེད་དམ།

ལན། དེ་ལས་སླ་པྱོ་རེད། དཔེར་ན། རྣམ་དག །རྒྱས་བཤད། རྣམ་རྒྱལ། བརན་

བཞུགས། མངྱོན་ཤེས། སྱོགས་ནྲི་རང་གྲི་མྲིང་མཐའ་དང་ལ་དྱོན་བསྡུས་པའྲི་

གཅྲིག་བསྡུས་ཀྲི་མྲིང་ཚིག་ཡྲིན། དེ་རྣམས་ཀྲི་བར་དུ་མྲིང་མཐའ་དང་ལ་དྱོན་

འབྲི་བ་ན་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དཔེ་རུ་འགྱུར་འགྱོ། དཔེར་ན། རྣམ་པར་དག །རྒྱས་པར་

བཤད། བདེ་བར་གཤེགས། བརན་པར་བཞུགས། མངྱོན་པར་ཤེས།  ཞེས་པ་

ལྟར་ཏེ་དེ་རྣམས་ལ་དྱོན་ར་དང་རུ་ཁྱོ་ན་ལས་གཞན་སྤྱོད་པའྲི་སྲྱོལ་མེད། གྱོང་

བཞྲིན་གཤམ་གསལ་མྲིང་ཚིག་རྣམས་ལ་རང་ངྱོས་ནས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དཔེ་བཟྱོ་

དགྱོས། ཞྲི་གནས། རྣམ་ཤེས། བཀུར་འྱོས། གྱོ་ལྱོག །ཁད་ཆྱོས། མངྱོན་བསྟྱོད། 

རྣམ་གྱོལ། མཁས་རྱོམ། གདུལ་བྱ། ལེགས་བཤད། རྣམ་རྱོག །ལག་མཐྱོང་། རྣམ་

ཐར། བདེན་གྲུབ། མཉམ་བཞག །རྣམ་སྨྲིན། མངྱོན་གསལ། དགེ་བསྱོ། ཚངས་

སྤྱོད། དབྱེ་འབྱེད། ལྱོག་སྒྲུབ། ལེགས་བཤད། རེད་དཀའ། མངྱོན་མཐྱོ། སྙྲིང་

བསྡུས། ཤེས་བྱ། བསླབ་བྱ། གསལ་བཤད། རྣམ་རྒྱལ། ཁད་མེད། བདེན་འཛིན། 

རྣམ་རྲིག །རྣམ་གཞག །མངྱོན་ཤེས། སྨྲིན་བྱེད། ལྱོག་ལྟ། དབྱེ་མེད། ལྱོག་གཡེམ། 

ལྱོག་སྤྱོད། ཉན་འདྱོད། གཅེས་འཛིན། ངེས་འབྱུང་། རྣམ་འགྱུར། ལེགས་སེལ། 

གཅེས་སྲུང་། རྲིམ་བྱྱོན། ལེགས་གསུངས། བཟྱོད་དཀའ། རྒྱས་མཛད།   བཅས་

གྱོང་གྲི་མྲིང་ཚིག་གྲི་བར་དུ་རང་གྲི་མྲིང་མཐའ་དང་ལ་དྱོན་མཉམ་སྦར་གྲི་དཔེ་

བཟྱོ་སྐབས་མྲིང་ཚིག་ས་མའྲི་རེས་འའག །ག་ང་ད་ན་བ་མ་ས། བཅས་ལ་མྲིང་

མཐའ་པ་དང་པྱོ་ཅྲི་རྲིགས་དང་། རེས་འའག་ར་ལ་འ་མཐའ་མེད་བཅས་ལ་མྲིང་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

མཐའ་བ་བྱོ་ཅྲི་རྲིགས་སྦར་ནས་ལ་དྱོན་ར་ཡྲིག་འབྲི་དགྱོས།

༡༤༤༽ ལ་དྱོན་བསྡུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཆྱོས་གཉྲིས་ངྱོ་བྱོར་བདེན་པར་སྟྱོན་པའྲི་དེ་ཉྲིད་

ཀྲི་དཔེ་ཇྲི་ལྟར་འགྱོད་ཀྲི་རེད་དམ།

ལན། མཚར་དུ་དངར། རྡུལ་དུ་གྲུབ། འདུས་བྱས་སུ་གྲུབ། མངྱོན་སུམ་དུ་རྱོགས། སྒ་

ཇྲི་བཞྲིན་དུ་ཁས་བངས། དག་རུ་ལངས། གྱོགས་སུ་བསྟེན། དབང་དུ་བྱས། མང་

དུ་མཆྲིས། རྡུལ་དུ་རྱོག །ཉམས་རྒུད་དུ་སྱོང་། རང་དབང་དུ་སྤྱོད། ཤེས་པ་རྣལ་

དུ་གནས། སེམས་རེ་གཅྲིག་ཏུ་གཏད། ཇེ་ཟབ་ཏུ་ཕྲིན། གཉྲིས་སུ་དབྱེ། དྱོན་དམ་

དུ་འཇྱོག །ཤྲིན་ཏུ་ཕྲ། ལ་སྱོགས་པ་ཇྲི་སྙེད་ཅྲིག་ཡྱོད་པ་དེ་དག་གྲི་ལ་དྱོན་བསྡུ་

མྲི་རུང་སྟེ། བསྡུ་ན་རང་གྲི་བརྱོད་དྱོན་གསལ་བར་མྲི་ནུས་སྱོ། །

༡༤༥༽  ཚེ་སྐབས་ཀྲི་གྱོ་དྱོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན།  དུས་སྟྱོན་པའྲི་དྱོན་ཅན་དུ་སྦར་བའྲི་ལ་དྱོན་གྲི་རྣམ་དབྱེ་ལ། ཚེ་སྐབས་ཟེར། 

ཕལ་སྐད་དུ་ཚེ་སྐབས་ཞེས་པ་ནྲི་དུས་ཚོད ལ་ཟེར་བ་རེད། མདྱོར་ན་དུས་ཚོད་

གང་ཞྲིག་གྲི་མཐར་ལ་དྱོན་སྦར་བའྲི་ཚིག་སྒྲུབ་གང་ཡྲིན་ཀང་དེ་ཚེ་སྐབས་

ཆགས་འགྱོ་བ་ཡྲིན། 

༡༤༦༽ རྒན་ལགས། ལ་དྱོན་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཚེ་སྐབས་ཀྲི་དྱོན་ལ་འའག་པའྲི་ཕྲད་

གཞན་གང་ཡྱོད་དམ།

ལན། ཕྲད་རང་དབང་ཅན་སྐབས་སུ་དང་སྒ་ཚེ་སྐབས་ཀྲི་དྱོན་ལ་འའག་པར་

གསུངས་ཡྱོད། འྱོན་ཀང་དང་སྒ་ཚེ་སྐབས་ཀྲི་དྱོན་ལ་འའག་པ་ནྲི་ལ་དྱོན་བཞྲིན་

ཁབ་ཆེ་བ་མ་ཡྲིན། དང་སྒ་ཚེ་སྐབས་ཀྲི་དྱོན་ལ་འའག་སྐབས་དུས་དང་འབེལ་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

བའྲི་བྱ་ཚིག་ཅྲིག་གྲི་མཐར་སྦྱོར་དགྱོས་པ་ལས་ལ་དྱོན་བཞྲིན་དུས་ཚིག་གྲི་སྒ་

ལ་ཐད་ཀར་སྦར་བའྲི་སྲྱོལ་མེད། གལ་ཏེ་དང་སྒ་དུས་ཚིག་ལ་ཐད་ཀར་སྦར་ན་ཅྲི་

འགྱུར་ཞེ་ན། འབྱེད་སྡུད་ཀྲི་དཔེ་རུ་འགྱུར་བ་ལས་ཚེ་སྐབས་སུ་ནམ་ཡང་མྲི་

འགྱུར། དཔེར་ན། དགུན་ཁར་གནམ་གཤྲིས་གང་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དུས་ཚིག་གྲི་

མཐར་ཐད་ཀར་ལ་དྱོན་ཐྱོབ་ཀང་དང་སྒ་མྲི་འཐྱོབ། དང་སྒ་ཚེ་སྐབས་ལ་སྦྱོར་བ་ན་

དགུན་ཁ་ཤར་བ་དང་གནམ་གཤྲིས་གང་།ཞེས་དུས་དང་འབེལ་བའྲི་བྱ་ཚིག་

ཤར་བ་ཞེས་སྱོགས་ཀྲི་མཐར་སྦར་ཏེ་ཚེ་སྐབས་ཀྲི་དྱོན་སྟྱོན་དགྱོས། དུས་ཚིག་

ལ་ཐད་ཀར་འའག་པའྲི་ཚེ་སྐབས་ཀྲི་སྒ་ཡྲིན་ན། ལ་དྱོན་ཡྲིན་དགྱོས་ཤྲིང་། དུས་

ཚིག་དང་འབེལ་བའྲི་བྱ་ཚིག་ལ་འའག་པའྲི་ཚེ་སྐབས་ནྲི། ལ་དྱོན་དང་། དང་སྒ་

ཐུན་མྱོང་གྲི་བསྟན་བྱ་ཡྲིན། དེ་ཡང་ཕལ་ཆེར་ལ་དྱོན་བདུན་ནས་ན་ཡྲིག་ཁྱོ་ན་

འའག་པ་བདེ་བ་ལས་གཞན་རྣམས་མྲི་བདེ། དཔེར་ན། དགུན་ཁ་ཤར་བ་ན་

གནམ་གཤྲིས་གང་། ལྟ་བུ། དྱོན་བསྡུ་ན། དང་སྒ་ཚེ་སྐབས་ལ་འའག་པའྲི་དཔེ་

ཡྲིན་ན་ཁྱོད་ལ་ལ་དྱོན་འའག་པས་ཁབ་ཀང་། ལ་དྱོན་ཚེ་སྐབས་ལ་འའག་པའྲི་

དཔེ་ཡྲིན་ན། ཁྱོད་ལ་དང་སྒ་འའག་པས་མ་ཁབ་པའྲི་ཁད་པར་ཡྱོད།

༡༤༧༽ ལ་དྱོན་བདུན་ནས་དམྲིགས་བསལ་ལ་ཡྲིག་གྲི་འའག་པ་གཞན་གང་དང་

གང་ཡྱོད་དམ།

ལན།     ལ་ཡྲིག་གྲི་དམྲིགས་བསལ་འའག་པ་གཞན་ཏེ།

༡ མྲི་མཐུན་པའྲི་ཆྱོས་གཉྲིས་གཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་སྡུད་པར་སྟྱོན་པ།

༢ མཐུན་པའྲི་ཆྱོས་གཉྲིས་གཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་སྡུད་པར་སྟྱོན་པ།
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

༣ ཚིག་དྱོན་ས་མ་བསྒྲུབས་ནས་ཕྲི་མ་དགག་པར་སྟྱོན་པ།

༤ དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་ཆྱོས་གཉྲིས་གཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་སྡུད་པར་སྟྱོན་པ།

༥ བརྱོད་བྱའྲི་དྱོན་ལག་མ་ཡྱོད་པར་སྟྱོན་པ།

༦ བསམ་བྱོའྲི་ཚོར་སྣང་གྲི་དྱོན་ལ་འའག་པ་བཅས་ཡྲིན་ནྱོ། །

༡༤༨༽ ལ་སྒ་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཆྱོས་གཉྲིས་གཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་སྡུད་པ་ལ་འའག་པའྲི་

དཔེར་བརྱོད་འགྱོད་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན། འདྲི་ནྲི་རྒྱན་སྡུད་ཀྲི་སྐབས་ལྟར་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཚིག་རྒྱན་གྲི་དཔེ་ཡྲི་ཚིག་ཕྲད་

ཁ་བསྒྱུར་བྱས་ཏེ་ལ་སྒ་སྦྱོར་བ་ན་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཆྱོས་གཉྲིས་གཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་སྡུད་

པའྲི་དཔེ་རུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན། དཔེར་ན། རྣ་བ་རྲིང་ཡང་མའག་མ་ཐུང་། ཞེས་མྲི་

མཐུན་པའྲི་ཚིག་རྒྱན་གྲི་དཔེ་དེ་བཞྲིན་ལ་སྒ་སྦར་ཏེ་རྣ་བ་རྲིང་ལ་མའག་མ་ཐུང་

ཞེས་བརྱོད་ན་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཆྱོས་གཉྲིས་གཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་སྡུད་པ་སྟེ། གཞྲི་གཅྲིག་

ཏུ་སྡུད་ཚུལ་ནྲི་གཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་ཆྱོས་གཉྲིས་ཚང་བའམ་ཚོགས་པར་སྟྱོན་པའྲི་དྱོན་

ཡྲིན། 

 གཞན་ཡང་ཚིག་ཕྲད་ཞྲིང་ཅྲིང་ཤྲིང་སྱོགས་ཀང་བཀྱོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཆྱོག་སྟེ། རྣ་བ་

རྲིང་ཞྲིང་མའག་མ་ཐུང་། རྣ་བ་རྲིང་ལ་མའག་མ་ཐུང་། རྣ་བ་རྲིང་ཡང་མའག་མ་

ཐུང་། ཞེས་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཆྱོས་གཉྲིས་གཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་སྡུད་པ་ལ་ཕྲད་མྲི་མཐུན་པ་

གསུམ་བེད་སྤྱོད་གཏྱོང་ཆྱོག་གྲི་འདུག །མདྱོར་ན་ཕལ་སྐད་དུ་ཡྲིན་ནའང་ཟེར་

བའྲི་དྱོན་ཡྲིན། དེ་ཡང་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཆྱོས་ཞེས་པ་ནྲི་ཁད་པར་གྲི་ཆྱོས་མྲི་

མཐུན་པ་ལ་ཡྲིན་གྲིས་བྱ་བ་དང་ཆྱོས་ཅན་མྲི་མཐུན་པ་གཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་སྡུད་པ་ལ་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

ལ་སྒ་འའག་པ་མེད། 

༡༤༩༽ ལ་སྒ་མཐུན་པའྲི་ཆྱོས་གཉྲིས་གཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་སྡུད་པའྲི་དཔེ་འགྱོད་སྟངས་

གང་འདྲ་རེད་དམ།

ལན།  དཔེར་ན། གསལ་ལ་ཟླུམ་པའྲི་ཟླ་བ། ཞེས་པའྲི་སྐབས་གསལ་བ་དང་ཟླུམ་

པའྲི་ཆྱོས་གཉྲིས་གཞྲི་ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་ཚང་བར་བརྱོད་པ་དང་།  དེ་བཞྲིན་ཕྲ་ལ་

རྲིང་བའྲི་སྐུད་པ། ཞེས་བརྱོད་པ་ན་ཕྲ་བ་དང་རྲིང་བའྲི་ཆྱོས་གཉྲིས་གཞྲི་སྐུད་པའྲི་

སྟེང་དུ་ཚང་བར་སྟྱོན་པའྱོ། །དེ་ཡང་ཕལ་སྐད་དུ་མ་ཟད་ཟེར་བའྲི་དྱོན་ཡྲིན་ཏེ། 

འཇྱོན་ཐང་ཆེ་བ་མ་ཟད་དྲན་རྒྱུ་རྒྱོད་པའྲི་མྲི་ཟེར་བ་ལ། འཇྱོན་ཐང་ཆེ་ལ་དྲན་རྒྱུ་

རྒྱོད་ཅེས་བརྱོད་སྲྱོལ་ཡྱོད་པ་དེ་བཞྲིན་ཀུན་ལ་རྲིགས་བསྒེའྱོ། །

༡༥༠༽ ལ་སྒ་ཚིག་ས་མ་བསྒྲུབས་ནས་ཕྲི་མ་དགག་པར་སྟྱོན་པའྲི་དྱོན་ལ་འའག་

ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན། དཔེར་ན། བདེ་བ་འདྱོད་ལ་སྡུག་བསལ་མྲི་འདྱོད། ཅེས་པའྲི་ལ་སྒས་ས་མའྲི་

ཚིག་བདེ་བ་འདྱོད་པར་བསྒྲུབས་ནས་ཕྲི་མ་སྡུག་བསལ་འདྱོད་པ་དགག་པའྲི་

ཕྲིར། ཚིག་དྱོན་ས་མ་བསྒྲུབས་ཤྲིང་ཕྲི་མ་དགག་པའྲི་དྱོན་དུ་གྱུར་པ་ཡྲིན། དེ་

ཡང་ཚིག་སྒྲུབ་འདྲི་རྲིགས་ཕལ་སྐད་དུ་བཀྱོལ་སྤྱོད་ཇྲི་ལྟར་བྱེད་དམ་ཞེ་ན། གྱོང་

གྲི་དཔེར་བརྱོད་དང་མཚུངས་པར་དཔེར་ན། མཁས་པ་ཡྲིན་ལ་བླུན་པྱོ་མྲིན། 

ཞེས་པ་ཕལ་སྐད་དུ། ཁྱོང་མཁས་པ་རེད་མ་གཏྱོགས་བླུན་པྱོ་མ་རེད་ཅེས་ཟེར་

སྒྱོས་ཡྱོད་པ་དེ་དག་གྲི་རེད་མ་གཏྱོགས་ཟེར་བའྲི་ས་མྲིག་ཏུ་ཡྲིན་ལ་ཞེས་བརྱོད་

ན་ད་གཟྱོད་ལ་སྒ་ཚིག་དྱོན་ས་མ་བསྒྲུབས་ནས་ཕྲི་མ་དགག་པའྲི་དཔེ་རུ་སྱོང་བ་



  64  

དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

ཡྲིན། དེ་ལ་ཚིག་ཕྲད་གཞན་ཞྲིང་ཅྲིང་ཤྲིང་སྱོགས་དང་ལས་སྒ་དང་གྲི་སྱོགས་ཀྲི་

ཕྲད་ཀང་བཀྱོལ་ཆྱོག་གྲི་འདུག །

དཔེར་ན།  མ་གཏྱོགས། སེར་མྱོ་བ་རེད་མ་གཏྱོགས་སྐྱ་བྱོ་མ་རེད། ཅེས་པ་ལྟ་བུར།

ལ་སྒ།     སེར་མྱོ་བ་ཡྲིན་ལ་སྐྱ་བྱོ་མྲིན། ཞྲིང་སྒ།    སེར་མྱོ་བ་ཡྲིན་ཞྲིང་སྐྱ་བྱོ་མྲིན། 

ལས་སྒ།    སེར་མྱོ་བ་ཡྲིན་པ་ལས་སྐྱ་བྱོ་མྲིན། གྲི་སྒ།    སེར་མྱོ་བ་ཡྲིན་གྲི་སྐྱ་བྱོ་

མྲིན། ཞེས་པ་ལྟར་བཀྱོལ་སྤྱོད་ཆྱོག་པར་ཤེས་དགྱོས།

༡༥༡༽ ལ་སྒ་དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་ཆྱོས་གཉྲིས་གཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་སྡུད་པར་སྟྱོན་པའྲི་དཔེ་ཇྲི་

ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན།  དཔེར་ན། འྱོད་གསལ་ལ་མྲི་གསལ། གྱོས་རན་ལ་མྲི་རན། གྱོད་ཁྱོག་རྒྱགས་

ལ་མྲི་རྒྱགས། སླྱོབ་སྦྱོང་བྱེད་ལ་མྲི་བྱེད། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ནྲི་ཕལ་སྐད་དང་ཡྲིག་

སྐད་བར་ཁད་པར་མེད་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཚིག་སྒྲུབ་ཀྲི་རྲིགས་ལ། ལ་དྱོན་བདུན་

ནས་ལ་སྒ་ཁྱོ་ན་བེད་སྤྱོད་གཏྱོང་བ་ལས་གཞན་རྣམས་བཀྱོལ་སྲྱོལ་མེད།

༡༥༢༽ དུས་གསལ་བྱེད་ཀྲི་སྒ་གང་དང་གང་ཡྱོད་དམ། 

ལན། ས་དྲྱོ། ཕྲི་དྲྱོ། ཞྱོགས་པ། དགྱོང་མྱོ། ཉྲིན་དགུང་། དགུང་ཚིགས། ས་པྱོ། ཕྲི་པྱོ། 

ཐྱོ་རེངས། ཉྲིན་མྱོ། མཚན་མྱོ། མཚན་སྟྱོད། མཚན་སྨད། མཚན་དཀྲིལ། ནམ་

སྟྱོད། ནམ་སྨད། ནམ་ཕེད། ཉྲིན་གང་། མཚན་གང་། ས་རུབ་པ། ཉྲི་མ་ཤར་བ། ཉྲི་

མ་ནུབ་པ། ནམ་ལངས་པ། སྐྱ་རེངས་ཤར་བ། མུན་རུབ་པ། དེ་རྲིང་གྲི་ཉྲིན་མྱོ། 

སང་གྲི་ཉྲིན་མྱོ། ནངས་པ། གནངས་ཉྲིན། གཞེས་ཉྲིན། ཁ་སང་གྲི་ཉྲིན་མྱོ། ཁས་

ཉྲིན་མྱོ། ཉེ་ལམ། ཉེ་འཆར། བར་ལམ། བར་སྐབས། དྱོ་དགྱོང་། དྱོ་ནུབ། མདང་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

དགྱོང་། མདང་ནུབ། སང་ནུབ། ནུབ་གཅྲིག །ད་ལྟ་རང་། དེ་མ་ཉྲིད། དེ་མ་

ཐག །གྱོ་བུར། འཁྱུག་ཙམ། སང་དགྱོང་། ཁ་དགྱོང་། ད་ལྱོ། འདྲི་ལྱོ། ན་ནྲིང་ལྱོ། 

གཞེས་ནྲིང་ལྱོ། ས་ལྱོ། ཕྲི་ལྱོ། ལྱོ་མགྱོ །ལྱོ་མའག །ལྱོ་དཀྲིལ། ལྱོ་སྟྱོད། ལྱོ་སྨད། 

ལྱོ་ཕེད། ཟླ་མགྱོ །ཟླ་མའག །ཟླ་དཀྲིལ། ཟླ་བ་སྱོན་མ། ཟླ་བ་རེས་མ། ཟླ་བ་རྲིང་

མ། གཟའ་ཉྲི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མྲིག་དམར། གཟའ་ལག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། 

གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སེན་པ། དབྱར་ཁ། དགུན་ཁ། སྟྱོན་ཀ ། དཔྱྲིད་ཀ །ཚེ་

སྟྱོད། ཚེ་སྨད། ཚེ་དཀྲིལ། ལྱོ་ན་ཆུང་དུས། གཞྱོན་དུས། རྒས་དུས། ཚེ་འདྲི། ཚེ་

སྱོན་མ། ཚེ་རེས་མ། ཆུ་ཚོད་དང་པྱོ། གུང་གསེང་། བར་གསེང་། ལྱོ་གསར། 

དབྱར་གནས། ས་ག་ཟླ་བ། ལ་བབ་དུས་ཆེན། ཆྱོ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན། སྐྱེ་བ་སྱོན་མ། 

སྐྱེ་བ་ཕྲི་མ། བྱྲིས་པའྲི་གནས་སྐབས། དར་མའྲི་གནས་སྐབས། ལྱོ་ཆུང་དུས། 

གཞྱོན་སྐྱེས་སྐབས། མ་འྱོངས་པ། དུས་སང་། སང་ཕྱོད། དེང་དུས། ད་ལྟའྲི་

གནས་སྐབས། དེང་སང་། དེང་སྐབས། དུས་རབས་ཉེར་གཅྲིག །བྱོད་རྒྱལ་ལྱོ་

༢༡༣༩ལྱོ། ཕྲི་ལྱོ་༢༠༡༢ལྱོ། ཡུད་ཙམ་ཞྲིག །སྐད་ཅྲིག་ཙམ། བྱྲིས་པའྲི་དུས་

ཆེན། སྐྱེས་སྐར་ཉྲིན་མྱོ། སྐྱེས་གཟའ། བ་གཟའ། རྒྱལ་བའྲི་འཁྲུངས་སྐར། ཞེས་

སྱོགས་གྱོང་གསལ་དུས་གསལ་བྱེད་ཀྲི་སྒ་ཡྲི་མཐར་ལ་དྱོན་རེ་སྦར་ཏེ་རང་མྱོས་

ཀྲིས་བརྱོད་པ་ཇྲི་ལྟར་བཟྱོས་ཀང་ཚེ་སྐབས་ཀྲི་དཔེ་རུ་ངེས་པ་ཡྲིན།

༡༥༣༽ ལ་སྒ་ལག་བཅས་ཀྲི་དྱོན་ལ་འའག་པའྲི་དཔེ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན། དཔེར་ན། སྒྱོ་ཕེ་སྟེ་ནང་དུ་འཛུལ། ཞེས་པའྲི་ལག་བཅས་ཀྲི་དཔེ་དེ་བཞྲིན་

ཚིག་ཕྲད་ནས་སྒ་དང་ལ་སྒ་གཉྲིས་གང་སྦར་ཡང་ལག་བཅས་ཀྲི་དྱོན་ལས་མ་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

འདས་ཏེ། སྒྱོ་ཕེ་ནས་ནང་དུ་འཛུལ། སྒྱོ་ཕེ་ལ་ནང་དུ་འཛུལ། ཞེས་པ་ལྟ་

བུའྱོ། །ནས་སྒ་དང་ལ་སྒ་ལག་བཅས་ཀྲི་དྱོན་པ་འའག་པའྲི་དཔེ་ཡྲིན་ན། མཚམས་

སྦྱོར་ལག་བཅས་ཡྲིན་པས་ཁབ་བྱོ། །

༡༥༤༽ ལ་སྒ་བསམ་བྱོའྲི་ཚོར་སྣང་གྲི་དྱོན་ལ་འའག་པའྲི་དཔེ་ག་འདྲ་རེད་དམ།

ལན།  དཔེར་ན། ཡ་ང་བ་ལ། ཐབས་སྡུག་པ་ལ། སྙྲིང་རེ་བ་ལ། ཞེས་པའྲི་ལ་སྒ་

རྣམས་བསམ་བྱོའྲི་ཚོར་སྣང་ཇྲི་བྱུང་ལ་འའག་པ་ཡྲིན།

༡༥༥༽ རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་འབེལ་སྒ་བཤད་པའྲི་གཞུང་ཚིག་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། རེས་འའག་ཡྲི་གེ་བཅུ་པྱོ་ལ། །ཨྲི་དང་མཐུན་ལུགས་འདྲི་ཞེས་བྱ། །དང་པྱོ་

གཉྲིས་ལ་དང་པྱོ་མཐུན། །གསུམ་ལྔ་བཅུ་ལ་ཀ་དང་སྦར། །བདུན་པ་ཉྲིད་ལ་

བདུན་པ་སྟེ། །ལག་མ་རྣམས་ལ་ག་སྦར་བ། །དེ་དག་ཨྲི་སྦར་འབེལ་བའྲི་ས།  

།ཞེས་གསུངས་སྱོ། །

༡༥༦༽ རྒན་ལགས། སུམ་གཞུང་ར་བའྲི་ཚིག་ཟྲིན་ལྟར་བྱས་ན། ཨྲི་ལན་རྣམ་དབྱེ་

འཆད་པའྲི་སྐབས་ཡྲི་བསྟན་ཡྱོད་དམ་མེད།

ལན། ཁེད་རང་གྲི་དྲྲི་བ་དེ་ལ་བསམ་གཞྲིགས་ཏན་ཏན་བྱེད་དགྱོས་པ་ཞྲིག་ཡྱོད། ར་

བའྲི་ཚིག་སྒྱོས་དང་བསྟུན་ན་ཨྲི་ལན་རྣམ་དབྱེ་འཆད་པའྲི་སྐབས་ཡྲི་བསྟན་མེད་

པ་གསལ་པྱོ་རེད། ཡྲིན་ན་ཡང་དེང་གྲི་བར་སུམ་ཅུ་པའྲི་འགེལ་བྱེད་པ་ཚང་མས་

མགྲིན་གཅྲིག་ཏུ་ར་བའྲི་སྐབས་ཡྲི་བསྟན་པ་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད། དེར་བརེན་ངས་

འགེལ་བྱེད་གྱོང་མ་རྣམས་དང་མྲི་མཐུན་པར་ར་བ་ལས་ཨྲི་ལན་རྣམ་དབྱེ་ཡྲི་

བསྟན་མེད་ཅེས་བཤད་ན་ཀུན་གྲི་བྱོ་ཡུལ་དུ་མྲི་གཤྱོང་བའྲི་ཁ་རབ་ཆེན་ལྟ་བུ་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

འགྱུར་སྲྲིད། འྱོན་ཀང་ཁེད་རང་གྲིས་གནད་འགག་ཅན་གྲི་དྱོགས་འདྲྲི་བྱས་པ་

ཡྲིན་དུས་དེ་ལ་ངས་ལན་མྲི་རྒྱག་ན་མྲི་འགྲིག །དེར་བརེན་ཅྲི་སྟེ་ཐྱོན་མྲིའྲི་

དགྱོངས་པ་དང་མཐུན་པར་འགེལ་བརྱོད་བྱ་དགྱོས་ན། ཨྲི་ལན་རྣམ་དབྱེ་བཤད་

པའྲི་ར་བའྲི་ཚིག་གྲི་སྒྱོས་དང་དྱོན་གྲི་ཆ་གང་ལ་གཞྲིགས་ཀང་ཡྲི་བསྟན་མེད་

ཅེས་སྱོབས་པ་དང་བཅས་ཏེ་བཤད་ཆྱོག །རྒྱུ་མཚན་ནྲི་སྐབས་འདྲིར་གཙོ་བྱོར་

རེས་འའག་བཤད་པའྲི་གཞུང་ཡྲིན་པས་མྲིང་གཞྲི་ཁྱོ་ནའྲི་ཕྲད་འདྲིར་གསུང་མྲི་

དགྱོས་པར་གཙོ་འདྱོན་གནང་ཡྱོད་པ་གང་ཞྲིག །རེས་འའག་འ་ཡྲིག་གྲི་རེས་སུ་

སྦར་བར་བྱ་རྒྱུའྲི་ཕྲད་རང་དང་སྒ་མཐུན་པའྲི་རེས་འའག་འ་ཡྲིག་ལས་གྲུབ་པའྲི་

ཨྲི་ལན་གྲི་རྣམ་དབྱེ་འྲི་ཡྱོད་བཞྲིན་དུ་གཞྲི་རེས་འའག་གཅྲིག་གྲི་རེས་སུ་ཕྲད་མྲི་

མཐུན་གཉྲིས་བཤད་པར་བྱ་རྒྱུ་ནྲི་སྐབས་འདྲིར་ཤྲིན་ཏུ་འབེལ་མ་ཆགས་པ་ཉྲིད་

དུ་ཟད། འྱོ་ན་ཡྲི་ལ་སྱོགས་པའྲི་མྲིང་གཞྲི་ཁྱོ་ནའྲི་ཕྲད་དེ་རྣམས་ཐྱོན་མྲིས་བསྟན་

མེད་དམ་ཞེ་ན། སྐབས་འདྲིར་བསྟན་པར་འབེལ་མ་ཆགས་ཤྲིང་། སྐབས་གཞན་

དུ་བསྟན་ཡྱོད་པར་ངེས་སྱོ། །

༡༥༧༽ ཅྲི་ཞྲིག་ལ་རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་འབེལ་སྒ་ཟེར་བ་རེད་དམ།

ལན།  ཚིག་ས་ཕྲིའྲི་མྲིང་དྱོན་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་བརྱོད་པའྲི་དྱོན་ཅན་གྲི་སྒ་ལ། 

འབེལ་སྒ་ཞེས་བརྱོད་པ་ཡྲིན།

༡༥༨༽ ལྗྱོན་དབང་ལས་ཨྲི་ལན་རྣམ་དབྱེའྲི་སྒ་ཡྲི་སྦྱོར་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་

དམ།

ལན།  །སྦྱོར་ཚུལ་ན་མ་ར་ལ་གྲི། །ད་བ་ས་ཀྲི་ག་ང་གྲི །འ་དང་མཐའ་མེད་འྲི་དང་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

ཡྲི། །ཞེས་གསུངས།

༡༥༩༽ ཚིག་ས་ཕྲི་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་སྟྱོན་ཚུལ་ལ་ག་ཚོད་ཡྱོད་དམ།

ལན། ༡ རེན་དང་བརེན་པའྲི་འབེལ་བ། དཔེར་ན། ནམ་མཁའྲི་སྤྲིན་པ། ༢ ཡན་ལག་

དང་ཡན་ལག་ཅན་གྲི་འབེལ་བ། དཔེར་ན། ཤྲིང་གྲི་ཡལ་ག ། ༣ ཁད་གཞྲི་དང་

ཁད་ཆྱོས་ཀྲི་འབེལ་བ། དཔེར་ན། མེ་ཏྱོག་གྲི་མཛེས་སྡུག ། ༤ མཚན་ཉྲིད་དང་

མཚོན་བྱའྲི་འབེལ་བ། དཔེར་ན། ཡང་ཞྲིང་གཡྱོ་བའྲི་རླུང་། ༥ ཆ་ཤས་ཅན་དང་

ཆ་ཤས་ཀྲི་འབེལ་བ། དཔེར་ན། དེབ་ཀྲི་ཤྱོག་བུ། ༦ བདག་པྱོ་དང་བདག་རས་

ཀྲི་འབེལ་བ། དཔེར་ན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྲི་ར་ཁྲིམས། ༧ རྒྱུ་དང་འབས་བུའྲི་འབེལ་བ། 

དཔེར་ན། མེ་ཡྲི་དུ་བ། ༨ ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྲི་འབེལ་བ། དཔེར་ན། མྲིག་ཤེས་

ཀྲི་གཟུང་བྱ། ༩ གཞྲི་མཐུན་གྲི་འབེལ་བ། དཔེར་ན། ཐེར་མའྲི་སྟྱོད་འགག །༡༠ 

དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གྲི་འབེལ་བ། དཔེར་ན། མཁེན་པའྲི་ཆུ་གཏེར། ༡༡ ངྱོ་བྱོ་

གཅྲིག་པའྲི་འབེལ་བ། དཔེར་ན། ཡྲི་གེ་འབྲི་བྱེད་ཀྲི་སྨྱུ་གུ། ༡༢ ཕྱོགས་དང་

ཕྱོགས་ཅན་གྲི་འབེལ་བ། དཔེར་ན། རྒྱ་མཚོའྲི་མཐའ། ༡༣ དུས་དང་དུས་ཅན་

གྲི་འབེལ་བ། དཔེར་ན། དེང་དུས་ཀྲི་འཕྲུ�ལ་ཆས། ལྟ་བུའྱོ། །

༡༦༠༽ ས་མཐའ་མེད་པའྲི་ཨྲི་ལན་གྲི་ཕྲད་དེ་དག་འབེལ་སྒ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དྱོན་གཞན་

གང་དང་གང་ལ་འའག་གྲི་ཡྱོད་དམ།

ལན། ཚིག་དྱོན་ས་མ་བསྒྲུབས་ཤྲིང་ཕྲི་མ་དགག་པར་སྟྱོན་པའྲི་དྱོན་དང་། དུས་ད་ལྟ་

བ་དང་མ་འྱོངས་པའྲི་བརྱོད་པ་གསལ་བྱེད་བཅས་ལ་འའག་པ་ཡྲིན་ཏེ། དང་པྱོ། 

ཚིག་དྱོན་ས་མ་བསྒྲུབས་ནས་ཕྲི་མ་དགག་པའྲི་དཔེ། རང་ལས་གཞན་གཅེས་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

པར་འཛིན་པའྲི་སྐྱེས་བུ་ནྲི། མཁས་པ་ཡྲིན་གྲི་བླུན་པྱོ་མྲིན། ལྟ་བུ། གཉྲིས་པ། 

དུས་ད་ལྟ་བ་དང་མ་འྱོངས་པའྲི་བརྱོད་པ་གསལ་བྱེད་ལ་འའག་པ། དཔེར་ན། 

སླྱོབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྲི་ཡྱོད། བྱེད་ཀྲི་འདུག །ལྟ་བུ་ད་ལྟ་བ་དང་། ཡྲི་གེ་གཏང་གྲི་རེད། 

གཏང་གྲི་ཡྲིན། ལྟ་བུ་མ་འྱོངས་པའྲི་བརྱོད་པ་གསལ་བྱེད་དུ་འའག་པ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༡༦༡༽ ར་བ་ལས། རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་བྱེད་སྒ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན། དེ་ཉྲིད་ལ་ནྲི་བཅུ་པ་སྦར། །བྱེད་པ་པྱོ་རུ་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས།

༡༦༢༽ གང་ཞྲིག་ལ་རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་བྱེད་སྒ་ཟེར་བ་རེད་དམ།

ལན། བྱ་བ་བྱེད་པའྲི་བྱེད་པ་པྱོ་གཙོ་བྱོར་གྱོ་བར་བྱེད་པའྲི་ཨྲི་ལན་གྲི་རྣམ་དབྱེ་ལ་

བྱེད་སྒ་ཟེར། 

༡༦༣༽ ས་མཐའ་ཅན་གྲི་ཨྲི་ལན་རྣམ་དབྱེ་དེ་རྣམས་ལ་དྱོན་གྲི་འའག་ཡུལ་གྲི་

རྣམ་གཞག་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཡྱོད་དམ།

ལན། ༡ བྱེད་པ་པྱོ་གཙོ་བྱོ་སེམས་ལན་གང་ཟག་ལ་འའག་པ། དཔེར་ན། བ་མས་

ཆྱོས་བཤད། ལྟ་བུ་དང་། ༢ ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་ལ་འའག་པ། དཔེར་ན།   མྲིག་

གྲིས་ལྟད་མྱོ་ལྟ། ༣ ལུས་ཀྲི་ཡན་ལག་ལ་འའག་པ། དཔེར་ན། ལག་པས་ཡྲི་གེ་

འབྲི། ༤ ལུས་ཀྲི་ཆ་ཤས་ལ་འའག་པ། དཔེར་ན། སེན་མྱོས་འབད། ༥ ཡྱོ་བྱད་

ལ་འའག་པ། དཔེར་ན། སྟ་རེས་ཤྲིང་གཅྱོད། ༦ འབྱུང་བའྲི་རྲིགས་ལ་འའག་པ། 

དཔེར་ན། ཆུ་ཡྲིས་འཁེར། ༧ བྱ་བ་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ཚུལ་ལ་འའག་པ། དཔེར་ན། 

དག་བྱོ་ཞྲི་བས་བཏུལ། ༨ རྒྱུ་རྐེན་གསལ་བྱེད་ལ་འའག་པ། དཔེར་ན། གནམ་

གཤྲིས་གང་བས་ལུས་པྱོ་འཁགས། ༩ བྱ་བའྲི་ངྱོ་བྱོ་གྲུབ་ཚུལ་ལ་འའག་པ། 
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

དཔེར་ན། ལྷུན་གྲིས་གྲུབ། ༡༠ རྲིགས་མྲི་མཐུན་པར་དགར་བ་ལ་འའག་པ། 

དཔེར་ན། ཡྱོན་ཏན་ནྲི་གསེར་བས་རྲིན་ཐང་ཆེ། ༡༡ དངྱོས་པྱོའྲི་རང་བཞྲིན་སྟྱོན་

པ་ལ་འའག་པ། དཔེར་ན། ལྱོ་གཅྲིག་གྲིས་ཆེ་བ་ཡྱོད། ལྟ་བུ་བཅས་ལ་འའག་པ་

ཡྲིན་ནྱོ། །

༡༦༤༽ རྒན་ལགས། རྒྱུ་མཚན་གསལ་བྱེད་ལ་འའག་པའྲི་དཔེའྲི་སྐབས་སུ་བྱེད་

སྒ་མྲིན་པའྲི་འཕྲད་གཞན་གང་དང་གང་བཀྱོལ་སྤྱོད་བྱེད་སྲྱོལ་ཡྱོད་དམ།

ལན། རྒྱུ་མཚན་གསལ་བྱེད་གྲི་དཔེའྲི་སྐབས། བྱེད་སྒ་དང་། དང་སྒ། གཤྲིས། བརེན། 

སྟབས། རྐེན། ལས། སྱོགས་སྤྱོད་ཆྱོག །

 དཔེར་ན། ཁ་སྐད་ནང་། སྐད་ཡྲིག་སླྱོབ་སྦྱོང་བྱས་ཙང་ཡྲི་གེའྲི་འགྱོ་སྟངས་

ཤེས། །ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ལ། བྱེད་སྒ་སྦར་བ། སྐད་ཡྲིག་སླྱོབ་སྦྱོང་བྱས་པས་ཡྲི་གེའྲི་

འགྱོ་སྟངས་ཤེས། དང་སྒ་སྦར་བ། སྐད་ཡྲིག་སླྱོབ་སྦྱོང་བྱས་པ་དང་ཡྲི་གེའྲི་འགྱོ་

སྟངས་ཤེས།གཤྲིས་སྒ་སྦར་བ། སྐད་ཡྲིག་སླྱོབ་སྦྱོང་བྱས་པ་ཡྲིན་གཤྲིས་ཡྲི་

གེའྲི་འགྱོ་སྟངས་ཤེས། བརེན་སྒ་སྦར་བ། སྐད་ཡྲིག་སླྱོབ་སྦྱོང་བྱས་པར་བརེན་ཡྲི་

གེའྲི་འགྱོ་སྟངས་ཤེས། སྟབས་སྒ་སྦར་བ། སྐད་ཡྲིག་སླྱོབ་སྦྱོང་བྱས་སྟབས་ཡྲི་

གེའྲི་འགྱོ་སྟངས་ཤེས། རྐེན་སྒ་སྦར་བ། སྐད་ཡྲིག་སླྱོབ་སྦྱོང་བྱས་རྐེན་ཡྲི་གེའྲི་

འགྱོ་སྟངས་ཤེས།ལས་སྒ་སྦར་བ། སྐད་ཡྲིག་སླྱོབ་སྦྱོང་བྱས་པ་ལས་ཡྲི་གེའྲི་འགྱོ་

སྟངས་ཤེས། ཅེས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །

༡༦༥༽ རྒྱན་སྡུད་བཤད་པའྲི་ར་བའྲི་གཞུང་ཚིག་གང་ཡྲིན་ནམ། 

ལན།  །ཨཱ་ལྲི་ཕྲིས་ནས་གཉྲིས་པ་སྦར། །ཚིག་རྒྱན་གཉྲིས་དང་སྡུད་པར་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས།

༡༦༦༽ ལྗྱོན་དབང་ལས་རྒྱན་སྡུད་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན། ཀང་ཡང་འང་གསུམ་རྒྱན་སྡུད་དེ། །ག་ད་བ་ས་དྲག་མཐར་ཀང་། །ང་ན་མ་ར་

ལ་མཐར་ཡང་། །འ་དང་མཐའ་མེད་འང་དང་ཡང་། །ཞེས་གསུངས།

༡༦༧༽ ཀང་ཡང་འང་གསུམ་ལ་རྒྱན་སྡུད་ཅེས་བརྱོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཡྲིན་ནམ།

ལན། ཀང་སྱོགས་གསུམ་རང་གྲི་བྱེད་ལས་ཚིག་རྒྱན་གཉྲིས་དང་། སྡུད་པ་བཅས་

ཀྲི་དྱོན་སྟྱོན་པའྲི་ཆ་ནས་རྒྱན་སྡུད་ཅེས་ཟེར་བ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༡༦༨༽ ཅྲི་ཞྲིག་ལ་ཚིག་རྒྱན་ཟེར་བ་རེད་དམ།

ལན། ཚིག་མཛེས་པར་བྱེད་པའྲི་ཆ་ནས་ཚིག་རྒྱན་ཞེས་ཟེར། དཔེར་ན། རྒྱན་ཆ་

ལུགས་གཟབ་སྤྱོས་སྱོགས་སྤས་པས་སྐྱེ་བུའྲི་ལུས་མཛེས་པར་བྱེད་པ་དེ་བཞྲིན། 

ཀང་སྱོགས་གསུམ་ཚིག་གྲི་སྙན་ཆ་གཏྱོད་པའྲི་དྱོན་དུ་སྱོང་བས་ཚིག་གྲི་རྒྱན་

ཞེས་བརྱོད།

༡༦༩༽ ཚིག་རྒྱན་ལ་གཉྲིས་ཡྱོད་པ་དེ་གང་དང་གང་རེད་དམ།

ལན།  ཚིག་རྒྱན་གཉྲིས་ཏེ། མཐུན་པའྲི་ཚིག་རྒྱན་དང་། མྲི་མཐུན་པའྲི་ཚིག་རྒྱན་

བཅས་ཡྲིན་ནྱོ། །

༡༧༠༽  མཐུན་པའྲི་ཚིག་རྒྱན་གྲི་གྱོ་དྱོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། བ་ཏྲིས། མཐུན་པའྲི་ཆྱོས་གཉྲིས་གཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་སྡུད་ཅྲིང་། ཁད་པར་ཚིག་

མཛེས་པར་བྱེད་པས་ན། མཐུན་པའྲི་ཚིག་རྒྱན་ཞེས་བརྱོད་པ་དང་། སྲི་ཏུས། 

ཚིག་ས་ཕྲི་གཉྲིས་མཐུན་པར་སྟྱོན་པའྲི་རྒྱན་ལ་མཐུན་པའྲི་ཚིག་རྒྱན་ཞེས་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

གསུངས།

༡༧༡༽ མཐུན་པའྲི་ཚིག་རྒྱན་སྐབས་བ་སྲི་གཉྲིས་ཀྲི་བར་བཞེད་ཚུལ་མྲི་འདྲ་བའྲི་

ཁད་པར་གང་ཡྱོད་དམ།

ལན།  བ་ཏྲིས། གཙོ་བྱོ་དྱོན་མཐུན་པའྲི་ཆྱོས་གཉྲིས་གཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་ཚང་བར་བཞེད་

ནས་དཔེར་བརྱོད་དུ། དཔལ་ཡང་འབར་ལ་ཡྲིད་ཀང་འཕྲྱོག །མཛེས་པའང་ཡྲིན་

ཏེ་མདྱོག་ཀང་དཀར། ཞེས་སྱོགས་འགྱོད་གནང་མཛད། སྲི་ཏུས། ཚིག་དྱོན་

གཉྲིས་ཀར་མཐུན་པར་སྟྱོན་པ་ལ་དགྱོངས་ཏེ་དཔེར་བརྱོད་དུ། གསལ་ཡང་

གསལ། མཛེས་ཀང་མཛེས། ཞེས་བཀྱོད་འདུག །དེས་ན་མཁས་པས་གསུངས་

པའྲི་ལེགས་ཆ་རྣམས་བངས་ཏེ། མཐུན་པའྲི་ཚིག་རྒྱན་ལ། དྱོན་གྲི་རང་བཞྲིན་

ཙམ་མཐུན་པའྲི་ཚིག་རྒྱན་དང་། ཚིག་དྱོན་གཉྲིས་ཀ་མཐུན་པའྲི་ཚིག་རྒྱན་

བཅས་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་བ་ཕེ་ན་མྲི་ལེགས་སམ་སྙམ། སྲི་ཏུའྲི་ལུགས་བཞྲིན་བྱས་

ན། སྐབས་འདྲིར་ཁ་སྐད་དུ།  སྨན་བཟའ་ལྟ་བཟའ། བྱོད་ལ་འགྱོ་ལྟ་འགྱོ། ཕ་མ་

ཐུག་ན་སྐྱྲིད་ལྟ་སྐྱྲིད། སེམས་ཤུགས་ཡྱོད་ལྟ་ཡྱོད། དཔའ་བྱོ་ཡྲིན་ལྟ་ཡྲིན། བསམ་

ཤེས་ཐུབ་ལྟ་ཐུབ། ས་སྣུམ་གཤྱོས་ན་མེ་འབར་ལྟ་འབར། ལྟ་བུ་གངས་ཀྲིས་མྲི་

ལངས་པར་འཚོ་བ་དངྱོས་ཀྲི་ནང་སྤྱོད་བཞྲིན་ཡྱོད་པ་དེ་དག་ལ་རྒྱན་སྡུད་ཀྲི་ཕྲད་

སྦར་ན་ད་གཟྱོད་མཐུན་པའྲི་ཚིག་རྒྱན་གྲི་དཔེ་རུ་འགྱུར་འགྱོ་བ་ཡྲིན། ཇྲི་ལྟར་ཞེ་

ན། བཟའ་ཡང་བཟའ། འགྱོ་ཡང་འགྱོ། སྐྱྲིད་ཀང་སྐྱྲིད། ཡྱོད་ཀང་ཡྱོད། ཡྲིན་ཡང་

ཡྲིན། ཐུབ་ཀང་ཐུབ། འབར་ཡང་འབར། ལྟ་བུའྱོ། ། 

༡༧༢༽ མྲི་མཐུན་པའྲི་ཚིག་རྒྱན་གྲི་གྱོ་དྱོན་དང་དཔེར་བརྱོད་གང་རེད།
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

ལན། བ་ཏྲིས། མྲི་མཐུན་པའྲི་ཆྱོས་གཉྲིས་གཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་སྡུད་ཅྲིང་། ཁད་པར་ཚིག་

མཛེས་པར་བྱེད་པ་ལ། མྲི་མཐུན་པའྲི་ཚིག་རྒྱན་ཞེས་ཟེར། དཔེར་བརྱོད་དུ། 

ཕྱོགས་རྲིས་མེད་ཀང་བདུད་དཔུང་འཇྱོམས། འཆྲིང་བ་སངས་ཀང་ཐུགས་རེས་

བསམས། ཆགས་པ་སངས་ཀང་འགྱོ་ལ་ཆགས། ཞེས་པ་དང་། སྲི་ཏུས། ཚིག་ས་

ཕྲི་མྲི་མཐུན་པར་སྟྱོན་པའྲི་རྒྱན་ལ། མྲི་མཐུན་པའྲི་ཚིག་རྒྱན་ཞེས་འདྱོད། དཔེར་

བརྱོད་དུ། བཏུད་ཀང་ཁྱོ། མཛའང་བསླུ། ཞེས་བ་སྲི་གཉྲིས་ཀྲི་བར་མྲི་མཐུན་ཚིག་

རྒྱན་བཞེད་ཚུལ་ལ་ཁད་པར་མེད། དཔེ་དེ་བཞྲིན་དུ། མེ་ཏྱོག་ཆུང་ཡང་མཆྱོད་

པའྲི་རས། སླྱོབ་ཕྲུག་ཡྲིན་ཀང་བསླབ་ལ་མྲི་བརྱོན། དགེ་རྒན་ཡྲིན་ཀང་སླྱོབ་ཁྲིད་

མྲི་ཤེས། ཞེས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །དེ་ཡང་ཆྱོས་ཅན་བརྱོད་པའྲི་སྒ་ལ་མྲི་མཐུན་པའྲི་

ཚིག་རྒྱན་མེད་པར་ཤེས་དགྱོས། ཁད་ཆྱོས་བརྱོད་པའྲི་སྒ་དང་བྱ་ཚིག་གྲི་མཐར་

ཕལ་སྐད་དུ། ཡྲིན་ན་ཡང་། མ་ཡྲིན་ན་ཡང་། རེད་དེ། མ་རེད་དེ། ཡྲིན་ཏེ། མ་ཡྲིན་

ཏེ། མྲིན་ཏེ། འདུག་ཏེ། མྲི་འདུག་ཏེ། སྱོང་སྟེ། མ་སྱོང་སྟེ། བྱུང་སྟེ། མ་བྱུང་སྟེ། 

ཟེར་བ་བཅས་བེད་སྤྱོད་གཏང་ས་གང་ཡྲིན་གྲི་སྐད་ཆ་རྣམས་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཚིག་

རྒྱན་གྲི་དཔེར་བརྱོད་ཡྲིན།  

༡༧༣༽ མྲི་མཐུན་པའྲི་ཚིག་རྒྱན་གྲི་དྱོན་ལ་འའག་པའྲི་ཕྲད། ཀང་སྱོགས་ལས་

གཞན་གང་དང་གང་ཡྱོད་དམ།

ལན། མྲི་མཐུན་པའྲི་ཚིག་རྒྱན་གྲི་དྱོན་ལ་འའག་པའྲི་ཕྲད་ཀང་སྱོགས་གསུམ་ལས་

གཞན། ལ་སྒ་དང་། ལས་སྒ། མྱོད་སྒ། ཞྲིང་སྱོགས་གསུམ། གྲི་སྱོགས་ལྔ་བཅས་

ཡྱོད་པ་ཡྲིན། 
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

 དཔེར་ན། དག་བྱོ་ཞྲི་བས་གདུལ་བར་བྱ་དགྱོས་ཀང་དྲག་པྱོས་ནམ་ཡང་མྲི་ཐུལ། 

ཞེས་པ་ལྟ་བུའྲི་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཚིག་རྒྱན་ལ་དཔེ་མཚོན་ན། ལ་སྒ་སྦྱོར་བ། དག་བྱོ་

ཞྲི་བས་གདུལ་བར་བྱ་དགྱོས་ལ་དྲག་པྱོས་ནམ་ཡང་མྲི་ཐུལ། ལས་སྒ་སྦྱོར་བ། 

དག་བྱོ་ཞྲི་བས་གདུལ་བར་བྱ་དགྱོས་པ་ལས་དྲག་པྱོས་ནམ་ཡང་མྲི་ཐུལ། མྱོད་

སྒ་སྦྱོར་བ། དག་བྱོ་ཞྲི་བས་གདུལ་བར་བྱ་དགྱོས་མྱོད་དྲག་པྱོས་ནམ་ཡང་མྲི་

ཐུལ། ཞྲིང་སྱོགས་སྦྱོར་བ།  དག་བྱོ་ཞྲི་བས་གདུལ་བར་བྱ་དགྱོས་ཤྲིང་དྲག་པྱོས་

ནམ་ཡང་མྲི་ཐུལ། གྲི་སྱོགས་སྦྱོར་བ། དག་བྱོ་ཞྲི་བས་གདུལ་བར་བྱ་དགྱོས་ཀྲི་

དྲག་པྱོས་ནམ་ཡང་མྲི་ཐུལ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །

༡༧༤༽  རྒྱན་སྡུད་སྐབས་ནས་བཤད་པའྲི་སྡུད་པ་ཞེས་པ་ནྲི་ཅྲི་འདྲ་ཞྲིག་ལ་གྱོ་

དགྱོས་སམ།

ལན།  བ་ཏྲིས། དྱོན་གྲི་རང་བཞྲིན་ས་མར་གང་སྦར་བྱའྲི་བྱ་བ་ལ་སྱོགས་པའྲི་ཁད་

པར་ཕྲི་མར་ཡང་ངེས་ཅན་དུ་སྦྱོར་བར་སྟྱོན་པ་ལ། སྡུད་པ་ཞེས་བརྱོད་པ་དང་། 

སྲི་ཏུས། གཞྲིའམ་དྱོན་གཞན་ཞྲིག་ལ་སྡུད་ཅྲིང་སྦྱོར་པའྲི་སྒ་ལ། སྡུད་པ་ཞེས་

གསུངས། དྱོན་བསྡུ་ན། རྒྱན་སྡུད་ཀྲི་སྡུད་པ་ཞེས་པ་ནྲི། ཀང་ཡང་འང་གསུམ་

ཚིག་ཏུ་སྨྱོས་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་དྱོན་གཞན་ཞྲིག་རང་སྟྱོབས་ཀྲིས་གྱོ་བར་ནུས་

པའྲི་ཆ་ནས་དྱོན་གཞན་སྡུད་པ་ཟེར། དཔེར་ན། ཆྱོས་སེ་ཁག་གྲི་སླྱོབ་གཉེར་བ་

རྣམ་པས་དེང་དུས་ཀྲི་ཤེས་བྱ་ཡང་སྦྱོང་གྲི་ཡྱོད། བཀྲ་ཤྲིས་ནྲི་ཆབ་སྲྲིད་ཀྲི་མྲི་

སྣ་ཞྲིག་ཀང་ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་ཡང་དང་ཀང་སྒའྲི་ནུས་པས་རྲིམ་བཞྲིན་ཆྱོས་སེ་

ཁག་གྲི་སླྱོབ་གཉེར་བས་དེང་དུས་ཀྲི་ཤེས་བྱ་ལས་ཀང་གཞན་ཞྲིག་སྦྱོང་གྲི་ཡྱོད་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

པ་དང་། བཀྲ་ཤྲིས་ནྲི་ཆབ་སྲྲིད་ལས་གཞན་པའྲི་མྲི་སྣ་ཞྲིག་ཀང་ཡྲིན་པར་ཚིག་

ལས་དངྱོས་སུ་མ་སྨྱོས་ནའང་། ཤུགས་ཀྲིས་དེ་ལྟར་གྱོ་བར་བྱེད་པས་སྡུད་པ་

ཞེས་ཟེར་བ་རེད།

༡༧༥༽ རྒྱན་སྡུད་བཤད་པའྲི་སྐབས་བ་སྲི་གཉྲིས་ཀྲི་བཞེད་པ་མྲི་འདྲ་བའྲི་ཁད་

པར་གང་ཡྱོད་དམ།

ལན། བ་སྲི་གཉྲིས་ཀྲིས་རྒྱན་སྡུད་ཀྲི་ངྱོ་བྱོའམ་དྱོན་གྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ཆ་ལ་འདྱོད་

ཚུལ་ཁད་གང་ཡང་མ་མཆྲིས་ཀང་། བ་ཏྲིས་སྡུད་པ་ལ་གསུམ་དུ་ཕེ་སྟེ། ཁད་པར་

གྲི་གཞྲི་དང་། ཁད་པར་གྲི་ཆྱོས་གྱོང་འྱོག་གཉྲིས་ཀས་ཕན་ཚུན་སྡུད་པ་དང་། 

གཞྲི་མཐུན་པར་སྡུད་པ། གྱོང་མས་འྱོག་མ་སྡུད་པ་བཅས་གསུམ་དུ་དབྱེ་སྟེ། དང་

པྱོ་ནྲི། ཨུཏ་པ་ལའང་ཡྲིན་ལ་སྱོན་པྱོའང་ཡྲིན། ལྟབུ་དང་། གཉྲིས་པ་ནྲི། ཆྱོས་ཀང་

དྲན་ཏེ། ཆྱོས་མ་ཡྲིན་པ་མྲིན་ནྱོ། །ཞེས་དང་། གསུམ་པ་ནྲི། ལས་ཆར་ཕབ་སྟེ། 

ཀླུས་ཀང་འབེབས་སྱོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བཀྱོད་གནང་འདུག །

 སྲི་ཏུས། སྡུད་པ་ལ་ཁད་པར་མྲི་འབྱེད་པར་དཔེར་བརྱོད་དུ། གཟུགས་འདྲི་ནྲི་

མཛེས་ཤྲིང་འྱོད་ཀང་འཕྲྱོ། མྲིར་མ་ཟད་ལས་ཀང་བཏུད་དྱོ། །འདྲི་ནྲི་ཨུཏ་པ་

ལའང་ཡྲིན་ལ་སྱོན་པྱོའང་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས།

༡༧༦༽ རྒྱན་སྡུད་ཀྲི་སྒ་སྦྱོར་ཚུལ་ལེགས་བཤད་ལྗྱོན་དབང་ལས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་

ཡྱོད་དམ།

ལན། ལྗྱོན་དབང་ལས། །ག་ད་བ་ས་དྲག་མཐར་ཀང་། །ང་ན་མ་ར་ལ་མཐར་ཡང་། །འ་

དང་མཐའ་མེད་འང་དང་ཡང་། །ཞེས་གསུངས།



  76  

དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

༡༧༧༽ ར་བ་ལས་ལག་བཅས་ཇྲི་ལྟར་བཤད་ཡྱོད་དམ།

ལན། ར་བ་ལས། །ལ་དྱོན་སུ་ལ་ཨུ་ཕྲིས་ནས། །དེ་ལ་གསུམ་པའྲི་དང་པྱོ་སྦར། །དེ་

ལ་ཨཱ་ལྲི་གསུམ་པ་སྦར། །དེ་ནྲི་ལག་དང་བཅས་པ་འྱོ། །ཞེས་གསུངས།

༡༧༨༽ ལྗྱོན་དབང་ལས་ལག་བཅས་ཀྲི་སྒ་སྦྱོར་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན། ལྗྱོན་དབང་ལས། །ན་ར་ལ་ས་དྲག་མཐར་ཏེ། །ད་དེ་ག་ང་བ་མ་འ། །མཐའ་མེད་

རྣམས་ལ་ས་སྟེ་འཐྱོབ། །ཅེས་གསུངས།

༡༧༩༽ ལག་བཅས་ཟེར་བ་གང་འདྲ་ཞྲིག་ལ་ཟེར་བ་རེད་དམ། 

ལན། བ་ཏྲིས། ཚིག་དྱོན་ས་མ་མ་རྱོགས་པར་སླར་ཚིག་ལག་མ་གཞན་སྟྱོན་རྒྱུ་ཡྱོད་

པ་ལ་འའག་པས། ལག་མ་དང་བཅས་པའྲི་སྒའྱོ། །ཞེས་གསུངས། སྲི་ཏུས། བསྟན་

བྱའྲི་ལག་མ་འདྲེན་པའྲི་དྱོན་དུ་གྱུར་པས། ལག་མ་དང་བཅས་པའྲི་སྒ་ཞེས་

གསུངས། དེ་ཡང་ཕལ་སྐད་དུ། སྐད་ཆའྲི་ནང་དྱོན་མ་རྱོགས་པར་བཤད་རྒྱུ་ལག་

མའམ་བཤད་འཕྲྱོ་ཡྱོད་པར་གྱོ་བའྲི་སྒ་ལ་ཟེར་བ་རེད།

༡༨༠༽ ལག་བཅས་ལ་ར་བའྲི་དབྱེ་བ་ག་ཚོད་ཡྱོད་དམ། 

ལན། ལག་བཅས་ལ་ར་བའྲི་དབྱེ་བ་གསུམ་སྟེ།  མཚམས་སྦྱོར་ལག་བཅས་དང་། 

དམ་བཅའ་ལག་བཅས། གཞན་འདྲེན་ལག་བཅས་དང་གསུམ་མྱོ། །

༡༨༡༽ ཅྲི་ཞྲིག་ལ་མཚམས་སྦྱོར་ལག་བཅས་ཟེར་བ་རེད་དམ།

ལན། བྱ་བའྲི་ཚིག་གཉྲིས་མཚམས་སྦྱོར་ཞྲིང་། ཁད་པར་རང་གྲི་བསྟན་དྱོན་བྱ་ཚིག་

ཕྲི་མ་འདྲེན་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན་ཅན་ལ་མཚམས་སྦྱོར་ལག་བཅས་ཟེར།

༡༨༢༽ མཚམས་སྦྱོར་ལག་བཅས་ལ་ནང་གསེས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ག་ཚོད་ཡྱོད་དམ།
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

ལན། བ་ཏྲིས། བྱ་བ་རྲིམ་ཅན་དུ་མཚམས་སྦྱོར་བ་དང་། བྱ་བ་ཅྲིག་ཅར་དུ་མཚམས་

སྦྱོར་བ་ཞེས་དབྱེ་བ་གཉྲིས་སུ་བཞེད་དེ། དང་པྱོ་ནྲི། མདའ་འཕངས་ཏེ་ཕྱོག །ལག་

པ་བརྐང་སྟེ་བཟུང་། ལ་མཆྱོད་དེ་ལས་བྱ། ལྟ་བུ་བཀྱོད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་དཔེ་གཞན་

བཀྱོད་ན། སྨྱུ་གུ་བཟུང་སྟེ་ཡྲི་གེ་བྲིས། བརྐངས་ཕག་བཙལ་ཏེ་ལུས་པྱོ་བདེ་ཐང་

བྱུང་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། གཉྲིས་པ་ནྲི། འཛུམ་དམུལ་ཏེ་མདངས་ཕྱུང་། སྱོ་བསྟན་

ཏེ་བགད། ཅེས་འགྱོད་གནང་མཛད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། ལྟད་མྱོ་བལྟས་ཏེ་མཐྱོང་། 

རྲིག་པ་བསྒྲིམས་ཏེ་སླྱོབ་སྦྱོང་བྱེད། གྱོག་སར་ཏེ་འབར། ལྟ་བུ་ཡྲིན། སྲི་ཏུས། 

མཚམས་སྦྱོར་ལག་བཅས་ལ། བྱེད་པས་བྱ་བ་འདྲེན་པ་དང་། བྱ་བས་བྱ་བ་འདྲེན་

པ། བྱ་བ་ཅྲིག་ཅར་དུ་མཚམས་སྦྱོར་བ་བཅས་གསུམ་དུ་དབྱེ་སྟེ། དང་པྱོ། བྱེད་

པས་བྱ་བ་འདྲེན་པའྲི་དཔེ་ལ་མདའ་འཕངས་ཏེ་ཕྱོག །ལ་བསྒྲུབས་ཏེ་གྲུབ། ལྟ་བུ་

དང་། གཉྲིས་པ། བྱ་བས་བྱ་བ་འདྲེན་པའྲི་དཔེར་ལ་མཆྱོད་དེ་ལས་བྱ། ཕག་

འཚལ་ཏེ་བཤད། ཅེས་དང་པྱོ་དང་གཉྲིས་པ་གཉྲིས་ནྲི་བྱ་བ་རྲིམ་ཅན་དུ་མཚམས་

སྦྱོར་བའྲི་ལག་བཅས་སུ་བསྡུ་བ་ཡྲིན། གསུམ་པ། བྱ་བ་ཅྲིག་ཅར་དུ་མཚམས་

སྦྱོར་བའྲི་ལག་བཅས་ཀྲི་དཔེ་སྟེ། འཛུམ་དམུལ་ཏེ་མདངས་ཕྱུང་། འཕར་ཏེ་འགྱོ། 

ཚེག་སྒ་དང་བཅས་ཏེ་འབར། ལྟ་བུ་འགྱོད་གནང་མཛད་ཡྱོད། དེས་ན་བ་སྲི་སྱོ་

སྱོས་མཚམས་སྦྱོར་ལག་བཅས་ལ་དབྱེསྒྱོ་མྲི་འདྲ་བ་འཇྱོག་ཡྱོད་པ་ཙམ་ལས་

དྱོན་གྲི་ཆ་དང་དཔེར་བརྱོད་འགྱོད་སྟངས་བཅས་ལ་ཁད་པར་གང་ཡང་མེད་པར་

ཤེས་དགྱོས། 

༡༨༣༽ སྲི་ཏུ་ལྟར་བྱེད་པས་བྱ་བ་འདྲེན་པ་ཞེས་པ་ནྲི་གང་འདྲ་ཞྲིག་ལ་ཟེར་བ་རེད་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

དམ།

ལན།  ཚིག་སྦྱོར་ས་མའྲི་བྱ་བ་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཕྲི་མའྲི་བྱ་བ་འབྱུང་བར་སྟྱོན་པའྲི་

ལག་བཅས་ལ། བྱེད་པས་བྱ་བ་འདྲེན་པ་ཟེར། དཔེར་ན། སླྱོབ་སྦྱོང་བྱས་ཏེ་

མཁས་པར་གྱུར། ཆུ་བཏུང་སྟེ་སྐྱོམ་ནད་བསལ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། ཕལ་སྐད་དུ། 

སླྱོབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་མཁས་པ་ཆགས། ཆུ་བཏུང་ནས་སྐྱོམ་ནད་བསལ། ཞེས་

མཁས་པར་ཆགས་པ་དང་སྐྱོམ་ནད་བསལ་བ་གཉྲིས་རྲིམ་བཞྲིན་སླྱོབ་སྦྱོང་བྱས་

པ་དང་ཆུ་བཏུང་བ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའྲི་ཕྲིར་བྱེད་པས་བྱ་བ་འདྲེན་པ་ཡྲིན་

ཞེས་ཟེར། 

༡༨༤༽ རྒན་ལགས། བྱེད་པས་བྱ་བ་འདྲེན་པའྲི་དཔེ་ལ་ལག་བཅས་ལས་གཞན་

པའྲི་ཕྲད་གང་དང་གང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྲྱོལ་ཡྱོད་དམ།

ལན།  བྱེད་པས་བྱ་བ་འདྲེན་པའྲི་དཔེ་ལྟ་བུ་སྒྱོམ་གཞྲི་གཅྲིག་ལ་བྱེད་སྒ་དང་ནས་སྒ་

ལས་སྒ་དང་། ཕལ་སྐད་དུ་ཙང་ཞེས་པའྲི་སྒ་བཅས་བཀྱོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཆྱོག །དཔེར་

ན།  

 ལག་བཅས། སྨན་བཟས་ཏེ་ན་ཚ་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་། བྱེད་སྒ། སྨན་བཟས་པས་ན་ཚ་

དྲག་སྐྱེད་བྱུང་། ནས་སྒ། སྨན་བཟས་ནས་ན་ཚ་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་། ལས་སྒ། སྨན་

བཟས་པ་ལས་ན་ཚ་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་། ཙང་སྒ། སྨན་བཟས་ཙང་ན་ཚ་དྲག་སྐྱེད་

བྱུང་།  ལྟ་བུ་ཡྲིན།

༡༨༥༽ བྱ་བས་བྱ་བ་འདྲེན་པ་ཞེས་པ་དེ། གང་འདྲ་ཞྲིག་ལ་ཟེར་བ་རེད་དམ།

ལན། ཕན་ཚུན་རེན་བརེན་པའྲི་འབེལ་བ་མེད་པར་ཚིག་སྦྱོར་ས་མའྲི་བྱ་བ་དེའྲི་རེས་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

སུ་ཕྲི་མའྲི་བྱ་བ་གྲུབ་པར་སྟྱོན་པའྲི་ལག་བཅས་ལ། བྱ་བས་བྱ་བ་འདྲེན་པ་ཟེར། 

དཔེར་ན། གཟུགས་པྱོ་བཀྲུས་ཏེ་གཟབ་སྤྱོས་བརྒྱབ། འཛིན་གྲྭ་གྱོལ་ཏེ་རེད་མྱོ་རེ། 

ཞེས་པའྲི་སྐབས་ཀྲི་བྱ་བ་ས་ཕྲི་གཉྲིས་པྱོ་དེ་ལྟྱོས་ས་ལྟྱོས་ཆྱོས་ཀྲི་སྒྱོ་ནས་མྲི་

འཇྱོག་པར་བྱ་བ་ས་མ་དེ་བྱས་པའྲི་རེས་སུ་བྱ་བ་ཕྲི་མ་དེ་ཉྲིད་འདྲེན་པའམ་འབྱུང་

བ་སྟྱོན་པའྲི་དྱོན་དུ་སྱོང་བས་བྱ་བས་བྱ་བ་འདྲེན་པ་ཞེས་བརྱོད་པ་ཡྲིན། བརྱོད་

པ་འདྲི་རྲིགས་ཚང་མ་ཕལ་སྐད་དུ་ནས་སྒ་རྐང་པ་བེད་སྤྱོད་གཏྱོང་གྲི་ཡྱོད། དེ་ལ་

ཚིག་འཕྲད་གཞན་ཞྲིང་ཅྲིང་ཤྲིང་བཅས་ཀང་འབྲི་བ་ཡྲིན།  དཔེར་ན། གཟུགས་

པྱོ་བཀྲུས་ཤྲིང་གཟབ་སྤྱོས་བརྒྱབ། ལྟ་བུའྱོ། །

༡༨༦༽ བྱ་བ་ཅྲིག་ཅར་དུ་མཚམས་སྦྱོར་བ་ཞེས་པའྲི་གྱོ་དྱོན་གང་རེད།

ལན། ཚིག་སྦྱོར་གཅྲིག་ཏུ་གྲུབ་པའྲི་བྱ་བ་གཉྲིས་པྱོ་དེ་དུས་ས་ཕྲི་མེད་པར་མཚམས་

སྦྱོར་བ་ལ། བྱ་བ་ཅྲིག་ཅར་དུ་མཚམས་སྦྱོར་བ་ཞེས་ཟེར། དཔེར་ན། མྲིག་

གདངས་ཏེ་བལྟས། དབུགས་ཆད་དེ་ཤྲི། ལྟ་བུ་མྲིག་གདངས་པའྲི་བྱ་བ་སྱོན་ལ་

གྲུབ་ནས་ཅྲིག་ཤྱོས་རེས་ལ་གྲུབ་པ་མེད་པ་དང་། དབུགས་ཆད་པའྲི་བྱ་བ་སྱོན་

ལ་གྲུབ་ནས་ཅྲིག་ཤྱོས་རེས་ལ་གྲུབ་པ་མེད་པས། བྱ་བ་ཅྲིག་ཅར་དུ་མཚམས་

སྦྱོར་བའྲི་ལག་བཅས་ཡྲིན། དེ་ཡང་སྐབས་འདྲིར་ཁ་སྐད་དུ། ནས་སྒ་ཁྱོ་ན་སྤྱོད་

ཀྲི་ཡྱོད། མདྱོར་ན། ཚིག་སྦྱོར་གཅྲིག་ཏུ་གྲུབ་པའྲི་བྱ་བ་གཉྲིས་དུས་མཉམ་དུ་

གྲུབ་པའྲི་ལག་བཅས་ལ་ཟེར། 

༡༨༧༽ ཅྲི་ཞྲིག་ལ་བྱ་བ་རྲིམ་ཅན་དུ་མཚམས་སྦྱོར་བ་ཟེར་བ་རེད་དམ།

ལན། ཚིག་སྦྱོར་གཅྲིག་ཏུ་གྲུབ་པའྲི་བྱ་བ་ས་ཕྲི་གཉྲིས་ལ་དུས་ས་ཕྲིའྲི་གྱོ་རྲིམ་ཡྱོད་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

པའྲི་དྱོན་ཅན་ལ། བྱ་བ་རྲིམ་ཅན་དུ་གྲུབ་པའྲི་མཚམས་སྦྱོར་ལག་བཅས་ཟེར། དེ་

ཡང་བྱེད་པས་བྱ་བ་འདྲེན་པ་དང་བྱ་བས་བྱ་བ་འདྲེན་པ་ཡྲིན་ན། བྱ་བ་རྲིམ་ཅན་

གྲི་མཚམས་སྦྱོར་ལག་བཅས་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་ཡྲིན།  

༡༨༨༽ མཚམས་སྦྱོར་ལག་བཅས་ཀྲི་དྱོན་ལ་འའག་པའྲི་ཕྲད་གཞན་གང་དང་གང་

ཞྲིག་ཡྱོད་དམ།

ལན། ནས་སྒ་དང་། ལ་སྒ། ཞྲིང་སྱོགས་གསུམ་བཅས་མཚམས་སྦྱོར་ལག་བཅས་ཀྲི་

དྱོན་སྟྱོན་པར་འའག་པ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན།   ཁ་རྱོག་སྱོད་དེ་མ་ཎྲི་ཐྱོན།   ཞེས་

པའྲི་དཔེ་ལྟ་བུ་ལ། ཁ་རྱོག་སྱོད་ནས་མ་ཎྲི་ཐྱོན། ཁ་རྱོག་སྱོད་ལ་མ་ཎྲི་ཐྱོན། ཁ་

རྱོག་སྱོད་ཅྲིང་མ་ཎྲི་ཐྱོན། 

 ཞེས་གྱོང་གསལ་དཔེར་བརྱོད་ཀྲི་ཚིག་ཕྲད་རྣམས་མྲི་མཐུན་ཡང་དྱོན་སྟྱོན་ཚུལ་

གྲི་ཆ་ནས་ཁད་པར་མེད་པས་ཚིག་སྒྲུབ་འདྲི་རྲིགས་ལ་གྱོང་གྲི་ཕྲད་གང་སྦར་

ཡང་མཚམས་སྦྱོར་ལག་བཅས་ཉྲིད་ལས་མ་འདས་སྱོ། །

༡༨༩༽ སྨྲ་སྒྱོ་མཚོན་ཆ་ལས། དུ་ལ་སྱོགས་པ་ལ་དང་མཐུན། །དེ་ཉྲིད་དག་ནྲི་ལག་

པ་ཡྲིན། །དེ་བཞྲིན་ལག་བཅས་ལ་ལ་འྱོ། །ཞེས་ལ་སྒ་ལག་བཅས་ཀྲི་དྱོན་དུ་

འའག་ཚུལ་གསུངས་པ་ནྲི། ལག་བཅས་ཀྲི་དབྱེ་བ་གསུམ་པྱོ་གང་གྲི་དྱོན་དུ་

འའག་པ་ཡྲིན་ནམ།

ལན། སྨྲ་སྒྱོ་ལས། ལ་སྒ་ལག་བཅས་ཀྲི་དྱོན་ལ་འའག་པར་གསུངས་པ་ནྲི། ལག་

བཅས་ཀྲི་དབྱེ་བ་གསུམ་ནས་མཚམས་སྦྱོར་ལག་བཅས་ཙམ་ལ་འའག་པའྲི་དྱོན་

ཏེ། དེ་ཡང་བྱ་བས་བྱ་བ་འདྲེན་པའྲི་མཚམས་སྦྱོར་ལག་བཅས་ཀྲི་དྱོན་ཙམ་ལས་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

ལག་བཅས་གཞན་རྣམས་ལ་འའག་པ་མྲི་བདེ་བ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༡༩༠༽ དམ་བཅའ་ལག་བཅས་ཀྲི་གྱོ་དྱོན་གང་ཡྲིན་ནམ། 

ལན། རང་གྲིས་གང་དམ་བཅའ་རྒྱུའྲི་དྱོན་དེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་བྱེད་སྣ་ཚོགས་པའྲི་སྒྱོ་ནས་

གསལ་བའམ་གྱོ་བར་བྱེད་པ་ལ། དམ་བཅའ་ལག་བཅས་ཟེར། 

༡༩༡༽ དམ་བཅའ་ལག་བཅས་ལ་ནང་གསེས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ག་ཚོད་ཡྱོད་དམ།

ལན། དམ་བཅའ་ལག་བཅས་ལ་ནང་གསེས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བཞྲི་སྟེ། དབྱེ་བ་འདྲེན་པ། 

གཏན་ཚིགས་འདྲེན་པ། ངེས་ཚིག་འདྲེན་པ། རྒྱས་བཤད་འདྲེན་པ་བཅས་བཞྲིའྱོ།

༡༩༢༽ དབྱེ་བ་འདྲེན་པའྲི་གྱོ་དྱོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན།  དབྱེ་གཞྲི་སྱོན་དུ་དམ་བཅས་ནས་དེ་གསལ་བྱེད་དུ་དབྱེ་བའྲི་རྣམ་གངས་གང་

ཡྱོད་འདྲེན་པ་སྟེ་བརྱོད་པ་ལ། དབྱེ་བ་འདྲེན་པ་ཟེར། སྐབས་འདྲིར་དབྱེ་བ་ཞེས་

པ་ནྲི། ཁ་གངས་སམ་རྣམ་གངས་ལ་གྱོ་རྒྱུ་ཡྲིན། དཔེར་ན། ཇྱོ་རྔྱོག་འབྱོམ་གསུམ་

སྟེ། ཇྱོ་བྱོ་རེ་དཔལ་ལན་ཨ་ཏྲི་ཤ་དང་། རྔྱོག་ལེགས་པའྲི་ཤེས་རབ། འབྱོམ་སྟྱོན་

རྒྱལ་བའྲི་འབྱུང་གནས་བཅས་སྱོ། ། དངྱོས་པྱོ་ལ་དབྱེ་ན་གསུམ་སྟེ། བེམ་པྱོ་

དང་། ཤེས་པ། ལན་མྲིན་འདུ་བྱས་བཅས་ཡྲིན་ནྱོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །

༡༩༣༽ གང་འདྲ་ཞྲིག་ལ་གཏན་ཚིགས་འདྲེན་པ་ཟེར་བ་རེད་དམ།

ལན། ཚིག་ས་མ་དམ་བཅས་པའྲི་དྱོན་དེ་ཉྲིད་གསལ་བྱེད་དུ་རྒྱུ་མཚན་ནམ་རྲིགས་

པ་བཀྱོད་པ་ཞྲིག་ལ། གཏན་ཚིགས་འདྲེན་པ་ཟེར། དེ་ཡང་ནང་དྱོན་རྲིག་པ་ནས་

ཐྱོན་པའྲི་རགས་སྦྱོར་གྲི་རྲིགས་པ་ཚང་མ་སྐབས་འདྲིའྲི་དཔེར་བརྱོད་དུ་འྱོས་པ་

ཡྲིན།  དཔེར་ན། སྒ་ཆྱོས་ཅན། མྲི་རག་པ་ཡྲིན་ཏེ། བྱས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

པ་ལྟ་བུ། དེ་གཏན་ཚིགས་འདྲེན་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེ་ན། སྐབས་འདྲིར་ལག་བཅས་

ཏེ་སྒས་སྒ་དེ་མྲི་རག་པ་ཡྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དམ་རྒྱུ་མཚན་ལ་བྱས་པ་འདྲེན་པའྲི་

ཕྲིར་གཏན་ཚིགས་འདྲེན་པ་ཟེར་བ་རེད། དེ་བཞྲིན་རྒྱུན་སྤྱོད་ཕལ་སྐད་ཀྲི་ནང་

དྱོན་ནས་གཏན་ཚིགས་འདྲེན་པའྲི་དཔེ་བཟྱོ་བའྲི་སྐབས་ཐུགས་སྣང་གནང་

དགྱོས་པ་ཞྲིག་ལ། བྱེད་སྒ་རྒྱུ་མཚན་གྲི་དྱོན་ལ་འའག་པའྲི་དཔེ་རྣམས་ཚིག་ས་

ཕྲི་ལྱོག་ནས་ལག་བཅས་ཀྲི་ཕྲད་སྦར་ན་གཏན་ཚིགས་འདྲེན་པའྲི་དཔེ་རུ་འགྱུར་

འགྱོ་བ་ཡྲིན།  དཔེར་ན། བྱེད་སྒ་རྒྱུ་མཚན་གྲི་དྱོན་ལ་འའག་པ། སྨན་དུས་ཐྱོག་

བཟས་པས་ནད་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་། ཞེས་པའྲི་དཔེར་བརྱོད་འདྲི་གྱོ་ལྱོག་སྟེ། ནད་དྲག་

སྐྱེད་བྱུང་སྟེ། སྨན་དུས་ཐྱོག་བཟས་པས་སྱོ། ཞེས་བརྱོད་པ་ན་གཏན་ཚིགས་

འདྲེན་པའྲི་དཔེ་རུ་གྱུར་པ་ཡྲིན། ཕལ་སྐད་དུ། ན་ཚ་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་བ་དེ་སྨན་དུས་

ཐྱོག་བཟས་ཙང་བྱུང་བ་རེད། ཞེས་པ་དེ་བཞྲིན་ཀུན་ལ་རྲིགས་འགེ་ཆྱོག །གཏན་

ཚིགས་དང་། རྲིགས་པ། མཚན་མ། རྒྱུ་མཚན། རགས། སྒྲུབ་བྱེད། གྱོ་བྱེད། 

ཤེས་བྱེད་རྣམས་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་ཡྲིན་ནྱོ། །

༡༩༤༽  ངེས་ཚིག་འདྲེན་པ་ནྲི་གང་འདྲ་ཞྲིག་ལ་ཟེར་བ་རེད་དམ།

ལན།   རང་གྲིས་དམ་བཅས་པའྲི་ཐ་སྙད་དེ་གསལ་བྱེད་དུ། ཐ་སྙད་དེའྲི་སྒ་སྒྲུབ་ཚུལ་

ལམ་སྒ་ཡྲི་བཤད་པ་འདྲེན་པ་ཞྲིག་ལ། ངེས་ཚིག་འདྲེན་པ་ཟེར། དཔེར་ན། གསྱོ་

སྦྱོང་སྟེ། དགེ་བ་གསྱོ་ཞྲིང་སྲིག་པ་སྦྱོང་བར་བྱེད་པས་སྱོ། །ལྟ་བུ་ངེས་ཚིག་ཇྲི་

ལྟར་ཡྲིན་ཞེ་ན། གསྱོ་སྦྱོང་ཞེས་པའྲི་ཐ་སྙད་འདྲི་དགེ་བ་གསྱོ་བའྲི་ཆ་ནས་གསྱོ་

ཞེས་པའྲི་ཚིག་གྲིས་ངེས་པར་བྱེད་པ་དང་། སྦྱོང་ཞེས་པ་ནྲི། སྲིག་པ་སྦྱོང་བར་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

བྱེད་པའྲི་ཆ་ནས་སྦྱོང་ཞེས་པའྲི་ཚིག་གྲིས་ངེས་པ་སྟེ་གཏན་ཕབ་པས་ན་ངེས་

ཚིག་ཞེས་བརྱོད། དེ་བཞྲིན་དུ། བསྟན་འཛིན་ཏེ། རྒྱལ་བས་བསྟན་པའྲི་དམ་ཆྱོས་

མྲི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་པས་སྱོ། །ཕུན་ཚོགས་ཏེ། བཀྲ་ཤྲིས་པའྲི་མཚན་

མའམ་མཐུན་པའྲི་རྐེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱོ། །དར་རྒྱས་ཏེ། ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་དར་

ཞྲིང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པས་སྱོ། །ཆྱོས་ལུགས་ཏེ།  ཆྱོས་དང་མཐུན་པའྲི་ལམ་

ལུགས་སྲྱོལ་ཡྲིན་པས་སྱོ། །ངེས་ཚིག་དང་། ངེས་བརྱོད། སྒ་བཤད་བཅས་དྱོན་

གཅྲིག་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་ཡྲིན་ནྱོ། །

༡༩༥༽ རྒྱས་བཤད་འདྲེན་པའྲི་གྱོ་དྱོན་གང་རེད་དམ།

ལན།  མདྱོར་བསྡུས་ནས་བཤད་པའྲི་བརྱོད་བྱའྲི་ནང་དྱོན་དེ་ཉྲིད་གསལ་བྱེད་དུ། 

བཤད་པ་རྒྱས་པའྲི་སྒྱོ་ནས་གསལ་བར་བྱེད་པ་ལ་རྒྱས་བཤད་འདྲེན་པ་ཟེར།  

དཔེར་ན། འདྲི་ནྲི་མདྱོར་བསྡུས་ཙམ་སྟེ། ཞེས་བརྱོད་པའྲི་ཚེ་ལག་བཅས་ཀྲི་སྒའྲི་

ནུས་པས་གང་བརྱོད་ཟྲིན་པ་དེ་རྐང་གངས་ཙམ་མམ་གསལ་བཤད་མེད་པར་

ལང་ཙམ་གྲིས་བཤད་ཅྲིང་། དེ་ལས་རྒྱས་པའམ་གསལ་བ་བཤད་རྒྱུ་ཡྱོད་པའྲི་

ངེས་པ་འདྲེན་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། རྒྱས་བཤད་འདྲེན་པ་ཞེས་བརྱོད་པ་ཡྲིན། དེ་

བཞྲིན་དུ་མདྱོ་ཙམ་སྟེ། བསྡུས་དྱོན་ཏེ། ཧྱོབ་བཤད་དེ། ཧགས་བསྡུས་ཏེ། རགས་

རྲིམ་ཙམ་སྟེ། རགས་བཤད་ཙམ་སྟེ། རྱོབ་ཙམ་སྟེ། ཉུང་བསྡུས་ཙམ་སྟེ། རགས་

ཙམ་སྟེ། སྙྲིང་བསྡུས་ཤྲིག་སྟེ། མགྱོ་སྨྱོས་པ་ཙམ་སྟེ། རགས་བཤད་ཙམ་སྟེ། ཞེས་

སྱོགས་ཅྲི་རྲིགས་བཀྱོལ་ཆྱོག །

༡༩༦༽ གཞན་འདྲེན་ལག་བཅས་ཞེས་པ་ནྲི་ཅྲི་འདྲ་ཞྲིག་ལ་ཟེར་བ་རེད་དམ།
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ལན། མཚམས་སྦྱོར་དང་དམ་བཅའ་ལག་བཅས་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་དྱོན་དང་མྲི་མཐུན་

པར་རང་གྲི་བསྟན་བྱ་ལག་མ་དེ། ས་མའྲི་ཚིག་དྱོན་ལས་དྱོན་གཞན་ཞྲིག་དྲངས་

པ་ལ། གཞན་འདྲེན་ལག་བཅས་ཟེར། དཔེར་ན། དགའ་ལན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་

གྲིང་ནྲི་རེ་རྲིན་པྱོ་ཆེའྲི་གདན་ས་སྟེ། སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གྲིང་ནྲི་བྱམས་ཆེན་ཆྱོས་

རེའྲི་གདན་ས་ཡྲིན་ནྱོ།  །ལྟ་བུའྱོ། །

༡༩༧༽ རྒན་ལགས། སྟེ་དེ་ཏེ་གསུམ་པྱོ་ལག་བཅས་ཀྲི་དྱོན་ལས་གཞན་གང་ལ་

འའག་པ་རེད་དམ།

ལན། སྟེ་དེ་ཏེ་གསུམ་པྱོ་དེ་ལག་བཅས་ལས་གཞན་ཚིག་དྱོན་ས་ཕྲི་འགལ་བའམ་མྲི་

མཐུན་པར་སྟྱོན་པའྲི་དྱོན་ལ་འའག་པ་ཡྲིན་ཏེ། སར་རྒྱན་སྡུད་སྐབས་མྲི་མཐུན་

པའྲི་ཚིག་རྒྱན་གྲི་དཔེར་བརྱོད་རྣམས་ཀྲི་ཕྲད་བརེ་བྱོ་བརྒྱབ་ནས་ལག་བཅས་ཀྲི་

ཕྲད་སྦར་ན་ད་གཟྱོད། དཔེར་བརྱོད་དེ་ཉྲིད་ཚིག་དྱོན་ས་ཕྲི་འགལ་བ་སྟྱོན་པའྲི་

དཔེ་རུ་འགྱུར་འགྱོ་བ་ཡྲིན། དཔེར་ན། ལམ་བཀག་སྟེ་མྲི་འགག །ཆྱོས་བཤད་དེ་

མྲི་ཉན། ཡྱོན་ཏན་བསླབས་ཏེ་མྲི་ཤེས། ཞེས་པ་དེ་དག་ལ་རྒྱན་སྡུད་ཀྲི་ཕྲད་སྦར་

ན་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཚིག་རྒྱན་དུ་འགྱུར་འགྱོ་བ་ཡྲིན། ཕལ་སྐད་དུ་བརྱོད་པ་འདྲི་

རྲིགས་ཚང་མར་ནས་སྒ་ཉྲིད་བེད་སྤྱོད་གཏྱོང་གྲི་རེད། 

༡༩༨༽ འབྱེད་སྡུད་བཤད་པའྲི་ར་བའྲི་གཞུང་ཚིག་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། རེས་འའག་ཡྲི་གེ་བཅུ་པྱོ་ལ། །དྲུག་པ་སྦར་ན་འབྱེད་སྡུད་ཡྲིན། །ཞེས་པའྱོ། །

༡༩༩༽  ལྗྱོན་དབང་ལས་འབྱེད་སྡུད་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན།  ལྗྱོན་དབང་ལས། །གམ་ངམ་དམ་ནམ་བམ་མམ་འམ། །རམ་ལམ་སམ་ཏམ་



  85  

སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

འབྱེད་སྡུད་དེ། །སྦྱོར་ཚུལ་སླར་བསྡུའྲི་སྐབས་དང་མཚུངས། །ཞེས་གསུངས།

༢༠༠༽  རྒན་ལགས། ར་བ་ལས་འབྱེད་སྡུད་ཏམ་བསྟན་ཡྱོད་དམ་མེད།

ལན།  ར་བ་སུམ་ཅུ་པ་ལས། འབྱེད་སྡུད་འཆད་པའྲི་སྐབས་མྲིང་གཞྲི་ཁྱོ་ནའྲི་ཡྲི་གེ་

ལས་གྲུབ་པའྲི་ཏམ་བསྟན་མེད་པ་གསལ་པྱོ་ཡྲིན་པར་ར་བའྲི་ཚིག་རྲིས་ཀྲི་ཐྱོག་

ནས་ངྱོ་ཆ་འཕྲྱོད་ཐུབ་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། འདྲི་ལ་ཨུ་ཚུགས་ཀྲིས་བསྟན་ཡྱོད་ཅེས་

བཤད་ན་མྲི་འགྲིག །ར་བས་དེ་ལྟར་མ་བསྟན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཡྲིན་ཞེ་ན། ཆྲིག་

ཕྲད་ཏམ་རང་ཉྲིད་གང་ལ་སྦར་བའྲི་གཞྲི་རེས་འའག་ཡྲི་གེ་མེད་པས་དེ་ལ་སྦྱོར་

བྱེད་ཀྲི་ཚིག་ཕྲད་ཏམ་བཤད་པ་ནྲི་སྐབས་དང་འབེལ་མ་ཆགས་པ་ཡྲིན་ནྱོ། ། 

༢༠༡༽  འབྱེད་སྡུད་ཀྲི་ཕྲད་གང་དང་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། འབྱེད་སྡུད་ཀྲི་ཕྲད་ནྲི། གམ་ངམ་དམ་ནམ་བམ་མམ་འམ་རམ་ལམ་སམ་ཏམ་

བཅས་བཅུ་གཅྲིག་ཡྲིན་ནྱོ། །

༢༠༢༽  འབྱེད་སྡུད་ཟེར་བའྲི་ཚིག་འགེལ་ག་འདྲ་རེད་དམ། 

ལན།  འབྱེད་ཟེར་བ་ནྲི་དབྱེ་བ་འབྱེད་པའམ་ཁད་པར་ཕེ་བའྲི་དྱོན་དང་། སྡུད་ཟེར་བ་

ནྲི་གཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་སྡུད་པའམ་ཕྱོགས་གཅྲིག་ཏུ་རུབ་པའྲི་དྱོན་ཡྲིན།

༢༠༣༽  འབྱེད་པའྲི་གྱོ་དྱོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན།  བ་ཏྲིས། དབྱེ་བའྲི་གཞྲི་གཅྲིག་ལས་རྣམ་གངས་མང་པྱོ་འབྱེད་པ་ལ། འབྱེད་

སྡུད་ཅེས་གསུངས། དཔེར་བརྱོད་དུ། ཕུང་པྱོ་ནྲི་ལྔ་སྟེ། གཟུགས་སམ། ཚོར་

བའམ། འདུ་ཤེས་སམ། འདུ་བྱེད་དམ། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱོ། །ལྟ་བུ་བཀྱོད་གནང་། 

སྲི་ཏུས། དབྱེ་གཞྲི་གཅྲིག་ལས་བྱེ་བག་གཉྲིས་སམ་མང་པྱོར་འབྱེད་པ་ལ། 
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

འབྱེད་སྡུད་ཅེས་བརྱོད་ཅྲིང་། དཔེར་བརྱོད་དུ། ཆྱོས་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། འདུས་བྱས་

སམ། འདུས་མ་བྱས་སྱོ།  །ཕུང་པྱོ་ནྲི་ལྔ་སྟེ། གཟུགས་སམ། ཚོར་བའམ། འདུ་

ཤེས་སམ། འདུ་བྱེད་དམ། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱོ། །ལྟ་བུ་འགྱོད་གནང་མཛད་པ་དེ་

བཞྲིན་དུ། བྱོད་ཀྲི་ཆྱོས་རྒྱུད་ཆེན་པྱོ་བཞྲི་སྟེ། རྲིང་མའམ། ས་སྐྱའམ། བཀའ་རྒྱུད་

དམ། དགེ་ལུགས་བཅས་ཡྲིན་ནྱོ། ། གདན་ས་ཆེན་པྱོ་གསུམ་སྟེ། སེ་རའམ། 

འབས་སྤུངས་སམ། དགའ་ལན་བཅས་ཡྲིན་ནྱོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །

༢༠༤༽  སྡུད་པའྲི་གྱོ་དྱོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན།  བ་ཏྲིས། སྡུད་པ་ནྲི། རྣམ་གངས་དུ་མར་འབྱེད་པའྲི་ཆྱོས་རྣམས་ཕྱོགས་གཅྲིག་

ཏུ་སྡུད་པ་ལ། གསུངས་ཏེ་དཔེར་བརྱོད་དུ། གཟུགས་སམ། ཚོར་བའམ། འདུ་

ཤེས་སམ། འདུ་བྱེད་དམ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྲི་ཕུང་པའྱོ། །ཞེས་དང་། སྲི་ཏུས། 

ཚིག་དྱོན་གཉྲིས་སམ་མང་པྱོ་དྱོན་གཅྲིག་ཏུ་སྡུད་པ་ལ། སྡུད་པ་ཞེས་གསུངས། 

དཔེར་བརྱོད་དུ། འདུས་བྱས་སམ་འདུས་མ་བྱས་ནྲི་ཆྱོས་སྱོ། །གཟུགས་སམ། 

ཚོར་བའམ། འདུ་ཤེས་སམ། འདུ་བྱེད་དམ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྲི་ཕུང་པྱོའྱོ ། །ལྟ་

བུ་དེ་བཞྲིན་དུ། དབྱེ་བའྲི་རྣམ་གངས་སྱོ་སྱོར་འབྱེད་པའྲི་ཆྱོས་རྣམས་དབྱེ་གཞྲི་

གཅྲིག་ཏུ་སྡུད་པའྲི་དཔེ།

 དཔེར་ན། རྲིང་མའམ། ས་སྐྱའམ། བཀའ་རྒྱུད་དམ། དགེ་ལུགས་བཅས་ནྲི་བྱོད་

ཀྲི་ཆྱོས་རྒྱུད་ཆེན་པྱོ་བཞྲིའྱོ། །སེ་རའམ། འབས་སྤུངས་སམ། དགའ་ལན་བཅས་

ནྲི་གདན་ས་ཆེན་པྱོ་གསུམ་མྱོ། ལྟ་བུའྱོ། །

༢༠༥༽ འབྱེད་སྡུད་ཀྲི་ཕྲད་རྣམས་མྲིང་མཐར་སྦྱོར་ཚུལ་ལེགས་བཤད་ལྗྱོན་དབང་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

ལས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན།  ལེགས་བཤད་ལྗྱོན་དབང་ལས། སྦྱོར་ཚུལ་སླར་བསྡུའྲི་སྐབས་དང་མཚུངས། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དྲག་ཡྱོད་ཏམ་དང་མཐའ་མེད་འམ། །གཞན་རྣམས་མྲིང་

མཐའྲི་རེས་མཐུན་སྦར། ཞེས་པ་ལྟར་སྦར་དགྱོས་པ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༢༠༦༽ གཞན་རྣམས་མྲིང་མཐའྲི་རེས་མཐུན་སྦར། ཞེས་པའྲི་མྲིང་མཐའ་དེ་གང་ལ་

ངྱོས་འཛིན་དགྱོས་སམ།

ལན།  སྐབས་འདྲིའྲི་མྲིང་མཐའ་ནྲི། མྲིང་གཞྲིའྲི་མཐའ་ལ་གནས་པའྲི་རེས་འའག་གྲི་

ཡྲི་གེ་ལ་གྱོ་དགྱོས་པ་ཡྲིན།

༢༠༧༽ འབྱེད་སྡུད་ཀྲི་ཕྲད་རྣམས་དྱོན་གཞན་གང་དང་གང་སྟྱོན་པ་ལ་འའག་གམ།

ལན། འབྱེད་སྡུད་ཀྲི་ཕྲད་རྣམས་དྲྲི་བ་འདྲྲི་བའྲི་དྱོན་དང་། ཐེ་ཚོམ་གྲི་དྱོན། གདམ་ང་

བཅས་ཀྲི་དྱོན་ལ་འའག་པ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན། བ་ཏྲིས། གཟུགས་རག་གམ་མྲི་

རག །ཅེས་པ་དྲྲི་བའྲི་དྱོན་དང་། གསེར་ལེན་ནམ། དངུལ་ལེན། ལྟ་བུ་གདམ་ངའྲི་

དྱོན་དུ་གསུངས། སྲི་ཏུས། འཇྲིག་རེན་མཐའ་དང་ལན་ནམ་མྲི་ལན། རག་གམ་མྲི་

རག །ཅེས་པ་དྲྲི་བ་དང་ཐེ་ཚོམ་གྲི་དྱོན་དུ་འའག་པར་གསུངས་པ་ལས། གདམ་

ངའྲི་དྱོན་དུ་འའག་ཚུལ་དངྱོས་སུ་མ་གསུངས།  

 ༢༠༨༽ ར་བ་ལས་རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

 ལན།  ར་བ་ལས། །རེས་འའག་ཡྲི་གེ་བཅུ་པྱོ་ཡྲི། །བཞྲི་པ་དགུ་པ་ལ་བཅུ་པ། །སྦར་

བ་འབྱུང་ཁུངས་ས་ཡྲིན་ཏེ། །དགར་དང་སྡུད་པའང་དེ་བཞྲིན་ནྱོ། །ཞེས་གསུངས་

སྱོ། །
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

༢༠༩༽ རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྲི་གྱོ་དྱོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན།  བ་ཏྲིས། འབྱུང་ཁུངས་གང་ལས་བྱུང་བར་སྟྱོན་པ་ལ། འབྱུང་ཁུངས་ཞེས་

བརྱོད། དཔེར་བརྱོད་དུ། རྲི་ནས་ཆུ་བྱུང་། གནམ་ནས་ཆར་བབས། ས་ལས་མྱུ་

གུ་སྨྲིན། ར་ལས་ལྷུང་། ཆྱོས་ནས་བཤད། ལྟ་བུ་བཀྱོད་པ་དང་། སྲི་ཏུས། ཆྱོས་

གང་ལས་གང་ཞྲིག་བལ་བའམ་བྱུང་བར་སྟྱོན་པའྲི་དྱོན་དུ་མཚུངས་པར་འའག་

པས། འབྱུང་ཁུངས་ཞེས་གསུངས། དཔེར་བརྱོད་དུ། སངས་རྒྱས་ལས་ཆྱོས་

ཆྱོས་ལས་འཕགས་པའྲི་ཚོགས། །ཚོགས་ལས་སྙྲིང་པྱོ་ཡེཤེས་ཁམས་ཐྱོབ་

མཐར། ཞེས་དང་། གསེར་ཁ་ནས་གསེར། རྒྱ་མཚོ་ནས་ནྱོར་བུ། བ་ལས་འྱོ་མ། 

མཁས་པ་ལས་རྲིག་པ། སྱོགས་འགྱོད་གནང་མཛད་ཡྱོད།

༢༡༠༽  ལྗྱོན་དབང་ལས། འབྱུང་ཁུངས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན། ནས་ལས་འབྱུང་ཁུངས་དགར་སྡུད་དེ། །འབྱུང་ཁུངས་དངྱོས་ལ་གང་སྦར་

འཐུས། །རྲིགས་མཐུན་དགར་ནས་མྲི་མཐུན་ལས། །སྡུད་ལ་ནས་སྒ་ཁྱོ་ན་

འའག །ཅེས་གསུངས་སྱོ། །

༢༡༡༽ འབྱུང་ཁུངས་ལ་ནང་གསེས་ཀྲི་རྲིགས་ག་ཚོད་ཡྱོད་དམ།

ལན།  སྲི་ཏུའྲི་གྱོང་གྲི་འགེལ་བྱེད་པ་རྣམ་པས་འབྱུང་ཁུངས་ལ་ནང་གསེས་ཀྲི་ཁད་

པར་བཤད་པ་མ་མཐྱོང་ཡང་། སྲི་ཏུས་འབྱུང་ཁུངས་ལ་དངྱོས་དང་ཆ་འདྲ་ཞེས་

གཉྲིས་སུ་ཕེ་ཡྱོད།

༢༡༢༽ རྒན་ལགས། འབྱུང་ཁུངས་དངྱོས་ཀྲི་གྱོ་དྱོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། ཆྱོས་དེ་ལས་དངྱོས་སུ་བྱུང་ཞྲིང་བལ་བའྲི་ཆྱོས་སུ་དམྲིགས་པ་ལ་འབྱུང་



  89  

སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

ཁུངས་དངྱོས་ཟེར་བ་རེད། དཔེར་ན། སྲི་ཏུས། གསེར་ཁ་ནས་གསེར། རྒྱ་མཚོ་

ནས་ནྱོར་བུ། བ་ལས་འྱོ་མ། མཁས་པ་ལས་རྲིག་པ། ཞེས་བཀྱོད་པ་བཞྲིན་མཁས་

པ་ལས་ལེགས་བཤད་བྱུང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ལེགས་བཤད་མཁས་པ་

ལས་དངྱོས་སུ་བྱུང་བ་གང་ཞྲིག །བྱུང་བའྲི་ཆྱོས་ལེགས་བཤད་ནྲི་འབྱུང་བའྲི་

གཞྲི་མཁས་པ་ལས་ཟུར་དུ་ཡྱོད་པས་བལ་བའྲི་ཆྱོས་སུ་དམྲིགས་པ་ཡང་ཡྲིན་

པས། འབྱུང་ཁུངས་དངྱོས་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། 

༢༡༣༽ རྒན་ལགས། ཅྲི་འདྲ་ཞྲིག་ལ་འབྱུང་ཁུངས་ཆ་འདྲ་ཟེར་བ་ཡྲིན་ནམ།

ལན།  ཆྱོས་དེ་ལས་དངྱོས་སུ་བྱུང་ཞྲིང་མ་བལ་བའམ་བལ་ཞྲིང་དེ་ལས་བྱུང་བ་ལྟར་

སྣང་བ་ལ་འབྱུང་ཁུངས་ཆ་འདྲ་ཟེར། དཔེར་ན། སྲི་ཏུས། ར་ལས་ལྷུང་། རྲི་ལས་

ལྷུང་། སྐས་ནས་བབས། ཤར་ཕྱོགས་ནས་འྱོད་སྣང་། ཞེས་སྱོགས་བཀྱོད་པ་དེ་

བཞྲིན་དུ་འྱོ་མ་ལས་ཞྱོ་བྱུང་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ནྲི།  ཆྱོས་དེ་ལས་དངྱོས་སུ་བྱུང་ཞྲིང་མ་

བལ་བ་དང་། ར་ལས་ལྷུང་ཞེས་པ་ནྲི།  ཆྱོས་དེ་ལས་བལ་ཞྲིང་བྱུང་བ་ལྟར་སྣང་བ་

ཡྲིན་ནྱོ། །

 དེ་ཡང་དཔེར་བརྱོད་དང་པྱོའྲི་སྐབས་ཞྱོ་འྱོ་མ་ལས་དངྱོས་སུ་བྱུང་བར་སྨྱོས་མ་

དགྱོས་ཏེ། དངྱོས་པྱོའྲི་གནས་ཚོད་དང་འཇྲིག་རེན་གགས་ཚུལ་གཉྲིས་ཀར་འཐད་

པ་ཡྲིན། འྱོན་ཀང་ཞྱོ་འྱོ་མ་ལས་བལ་བའྲི་ཆྱོས་སུ་དམྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གང་

ལས་འབྱུང་བའྲི་གཞྲི་འྱོ་མ་དེ་ལས་ཟུར་དུ་ཞྱོ་འདྲིའྱོ་ཞེས་བསྟན་རྒྱུ་མེད་པར་

གྱུར་པས་ཆྱོས་དེ་ལས་བལ་བ་མྲིན། 

 དཔེར་བརྱོད་གཉྲིས་པའྲི་སྐབས་ལྷུང་བའྲི་ཆྱོས་དེ་ཉྲིད་ར་དང་ཁ་བལ་ནས་ལྷུང་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

བར་མངྱོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པས་བལ་བའྲི་ཆྱོས་སུ་དམྲིགས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། 

ལྷུང་བའྲི་ཆྱོས་དེ་ར་ལས་དངྱོས་སུ་བྱུང་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ར་ནྲི་ལྷུང་བའྲི་ཆྱོས་ཀྲི་

དངྱོས་སུ་སྐྱེ་བྱེད་མ་ཡྲིན་པ་གང་ཞྲིག །འཇྲིག་རེན་གགས་ཚུལ་དུའང་ར་ལས་

ལྷུང་ཟེར་བ་ལས། ར་ལས་ལྷུང་བར་བྱུང་མྲི་ཟེར་ཞྲིང་། ཡང་ར་ལས་ལྷུང་བྱུང་ཞེས་

བརྱོད་སྲྱོལ་ཡྱོད་ཀང་འདྲི་ནྲི་བྱ་བ་འདས་པ་གསལ་བྱེད་དུ་གྱོ་དགྱོས་པ་ལས་

གཞྲི་གང་ཡང་རུང་བ་ལས་ཆྱོས་གང་ཞྲིག་བྱུང་བའྲི་དྱོན་ཅན་མ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༢༡༤༽  དགར་བ་ཞེས་པ་ནྲི་ཅྲི་འདྲ་ཞྲིག་ལ་ཟེར་བ་རེད་དམ། 

ལན།  མང་པྱོའྲི་ནང་ནས་ཟུར་དུ་འདྱོན་པའམ་ལྱོགས་སུ་བཀར་བའྲི་དྱོན་ཅན་ཞྲིག་

ལ་དགར་བ་ཟེར། དྱོན་བསྡུ་ན། དམྲིགས་སུ་བཀར་བའྲི་དྱོན་ལ་ཟེར། དེ་ཡང་

དགར་བ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་དེ་དམྲིགས་སུ་བཀར་བའྲི་དུས་མ་འྱོངས་པའམ་ད་ལྟ་

བའྲི་ལས་ཚིག་ཡྲིན། དཔེར་ན།

མ་འྱོངས།    ད་ལྟ་བ།     འདས་པ།   སྐུལ་ཚིག

དགར་བྱ།   འགེར་བྱེད།   བཀར།   ཁྱོར་ཅྲིག །

བཀར་བྱ།   དགར་བྱེད།   བཀར།   ཁྱོར་ཅྲིག །

ཅེས་དག་ཆ་འབྲི་སྲྱོལ་གཉྲིས་འདུག

༢༡༥༽  ནས་སྒ་དགར་བ་ལ་དབྱེ་ན་ག་ཚོད་ཡྱོད་དམ།

ལན།  བ་ཏྲིས།  རྲིགས་དང་། བྱ་བ། ཡྱོན་ཏན། རས་བཅས་དགར་ཚུལ་བཞྲི་

གསུངས། སྲི་ཏུས། རྲིགས་དང་། བྱ་བ།  ཡྱོན་ཏན་བཅས་གསུམ་ལས་རས་

དགར་བ་མྲི་བཞེད། གྱོང་གྲི་དབྱེ་སྒྱོ་རྣམས་བསྡུ་ན། དངུལ་ཆུ་ཡབ་སྲས་གཉྲིས་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

ཀྲི་གཞུང་ལས། རྲིགས་མཐུན་དགར་བ་དང་། རྲིགས་མྲི་མཐུན་དགར་བ་བཅས་

གཉྲིས་སུ་བསྡུས་པ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༢༡༦༽  རྲིགས་དང་བྱ་བ་ཡྱོན་ཏན་རས་བཅས་དགར་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན། རྲིགས་དགར་བ་ཞེས་པ་ནྲི། རྲིགས་ཀྲི་ནང་ནས་རྲིགས་བྱེ་བག་པ་ཞྲིག་

དམྲིགས་སུ་བཀར་བའྲི་བརྱོད་པ་ཞྲིག་ལ་ཟེར་བ་རེད། དཔེར་ན། བ་ཏྲིས། སྐྱེ་བྱོ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ནང་ནས་རྒྱལ་རྲིགས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱོ། །ཞེས་དང་། སྲི་ཏུས། མྲི་

རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་རྒྱལ་རྲིགས་དཔའ། ཞེས་གསུངས། དེ་བཞྲིན།  སླྱོབ་ཕྲུག་གྲི་

ནང་ནས་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་དང་ལན་པ་ལ་ཀུན་གྲིས་བཀུར། རྲིག་མཛོད་

འཕྲུལ་འཁྱོར་ནང་ནས་ཀུ་ཤུའྲི་ལས་རགས་ཅན་ཉྲིད་རྲིན་ཐང་ཆེ། ཆྱོས་ཀྲི་ནང་

ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྲི་ཆྱོས་ཁྱོ་ན་ཟབ་ཅྲིང་རྒྱ་ཆེ་ལ་ཚན་རྲིག་དང་ཡང་

མཐུན། ཞེས་དང་། 

 བྱ་བ་དགར་བ་ཞེས་པ་ནྲི། བྱ་བའྲི་ནང་ནས་བྱ་བ་བྱེ་བག་པ་ཞྲིག་དམྲིགས་སུ་

བཀར་བའྲི་བརྱོད་པ་ཞྲིག་སྟེ། དཔེར་ན། བ་ཏྲིས། ལས་ཐམས་ཅད་ལས་ཡྲི་གེ་

འབྲི་བ་ཁད་དུ་འཕགས་པའྱོ། །ལྟ་བུ་དང་། སྲི་ཏུས། བཤེས་གཉེན་ངན་པ་ལ་

བཀུར་སྟྲི་བྱེད་པ་ལས་ལ་མཆྱོད་པ་ཉྲིད་ལེགས། ཞེས་གསུངས། དེ་བཞྲིན། སྒྱོ་

རའྲི་ནང་མེ་ཏྱོག་འདེབས་པ་ལས་འབས་ལན་ལྗྱོན་ཤྲིང་འཛུགས་པར་བཟང་། 

དམར་ཟས་བསྟེན་པ་ལས་དཀར་ཟས་བསྟེན་པ་ཁྱོ་ན་ལུས་ལ་འཕྲྱོད་ཅྲིང་ཆྱོས་

དང་ཡང་མཐུན། ཟང་ཟྲིང་གྲིས་མཆྱོད་པ་བྱེད་པ་ལས་བ་མའྲི་བཀའ་གསུང་ཅྲི་

སྒྲུབ་ཞུས་པ་དགའ།  ཞེས་པ་དང་། 
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

 ཡྱོན་ཏན་དགར་བ་ཞེས་པ་ནྲི། ཡྱོན་ཏན་ནམ་ཁད་ཆྱོས་བྱེ་བག་པ་ཞྲིག་དམྲིགས་

སུ་བཀར་བའྲི་བརྱོད་པ་ཞྲིག་སྟེ། དཔེར་ན། བ་ཏྲིས། སྣམ་བུ་ལས་དར་གྱོས་རེག་

བྱ་འཇམ་མྱོ། །སྲི་ཏུས། ལ་ཆེན་པྱོ་ལས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཡྱོན་ཏན་དུ་མས་

འཕགས་སྱོ། །ཞེས་གསུངས། དེ་བཞྲིན། བུ་རམ་ལས་ཤེལ་ཀ་ར་མངར། རྒྱ་གར་

སྱོས་ལས་བྱོད་ཀྲི་སྱོས་དྲྲི་མ་ཞྲིམ། བྱོད་ཤྱོག་ལས་རྒྱ་ཤྱོག་འཇམ་ཤ་དྱོད། ལྟ་

བུའྱོ། །

 རས་དགར་བ་ཞེས་པ་ནྲི། རས་ཀྲི་ནང་ནས་རས་བྱེ་བག་པ་ཞྲིག་དམྲིགས་སུ་

བཀར་བའྲི་བརྱོད་པ་ཞྲིག་སྟེ། ཐྱོག་མར་རས་ཞེས་པ་ནྲི་སྐབས་འདྲིར་ཕག་མཚན་

དང་། གྱོ་མཚོན། ལག་ཆའམ་ཡྱོ་བྱད་སྱོགས་ལ་གྱོ་དགྱོས་པ་ཡྲིན། དཔེར་ན།  བ་

ཏྲིས། ལ་ཡྲི་ནང་ནས་རྡྱོ་རེ་རེ་བརྒྱ་འཛིན་པ་ནྲི་བརྒྱ་བྱྲིན་ནྱོ། །ལྟ་བུ་བཀྱོད་ཅྲིང་། 

སྲི་ཏུས། རས་དགར་བ་མྲི་བཞེད་དེ། རས་རྐང་པ་དགར་བ་མྲི་སྲྲིད་ཅེས་

གསུངས་སྱོ། །

༢༡༧༽  རྲིགས་མཐུན་དགར་བའྲི་གྱོ་དྱོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན།  དགར་གཞྲི་སྱོན་དུ་བཀྱོད་ནས་དེ་ལས་དགར་ཆྱོས་རྲིགས་མཐུན་པ་ཞྲིག་

དམྲིགས་སུ་བཟུང་བའྲི་དྱོན་ཅན་ལ། རྲིགས་མཐུན་དགར་བ་ཟེར། དཔེར་ན།  བྱ་

བ་མཐའ་དག་གྲི་ནང་ནས་གཞན་དྱོན་བསྒྲུབ་པ་ནྲི་མཆྱོག་གྱོ །ལྟ་བུ། 

༢༡༨༽ ཅྲི་ཞྲིག་ལ་རྲིགས་མྲི་མཐུན་དགར་བ་ཟེར་བ་རེད་དམ།

ལན། དགར་གཞྲི་སྱོན་དུ་བཀྱོད་ནས་དགར་ཆྱོས་རྲིགས་མྲི་མཐུན་པ་ཞྲིག་དམྲིགས་

སུ་བཟུང་བའྲི་དྱོན་ཅན་ལ། རྲིགས་མྲི་མཐུན་དགར་བ་ཟེར། དཔེར་ན། ཤེས་ཡྱོན་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

ལས་ལག་བསམ་གལ་ཆེ། ལྟ་བུ་དགར་ཆྱོས་ཤེས་ཡྱོན་ལ་ཐད་ཀར་ལས་སྒ་སྦྱོར་

བའྲི་བརྱོད་པ་དེ་རྲིགས་ལས་སྒ་དགར་པའྲི་དྱོན་དུ་གྱུར་ཅྲིང་། ཡང་དགར་ཆྱོས་

ལ་ཐད་ཀར་ནྲི་སྒ་སྦར་ཚེ་ནྲི་སྒ་དགར་བའྲི་དཔེ་རུ་འཇྱོག་ན་ལེགས། དཔེར་ན། 

ཤེས་ཡྱོན་ནྲི་ལག་བསམ་ལས་གལ་ཆེ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༢༡༩༽ སྡུད་ལ་ནས་སྒ་ཁྱོ་ན་འའག །ཅེས་པའྲི་སྡུད་པའྲི་དྱོན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན་ནམ།

ལན།  ཚིག་ས་ཕྲི་གཉྲིས་ཀྲིས་མཚམས་འཛིན་ཅྲིང་བར་གྲི་བརྱོད་དྱོན་རྣམས་སྨྱོས་

མ་དགྱོས་པར་ནས་སྒས་གསལ་བར་བྱེད་པས་ན། སྡུད་པ་ཟེར།

༢༢༠༽  ནས་སྒའྲི་སྡུད་ཚུལ་ལ་ག་ཚོད་ཡྱོད་དམ། 

ལན།  ནས་སྒའྲི་སྡུད་ཚུལ་ལ་བཞྲི་སྟེ། ཡུལ་སྡུད་པ། གངས་སྡུད་པ། དུས་སྡུད་པ། 

དངྱོས་པྱོ་སྡུད་པའྱོ། །རྲིམ་བཞྲིན་དཔེར་བརྱོད་ནྲི། བྱོད་ནས་རྒྱ་གར་བར། ཡུལ་

སྡུད་པ་དང་། བཅུ་ནས་བརྒྱ་བར། གངས་སྡུད་པ། དེ་རྲིང་ནས་སང་ཉྲིན་བར། 

དུས་སྡུད་པ། མགྱོ་ནས་རྐང་པའྲི་བར། དངྱོས་པྱོ་སྡུད་པའྱོ། །

༢༢༡༽ སླར་བསྡུ་དང་། རྒྱན་སྡུད། འབྱེད་སྡུད། དགར་སྡུད། བཅས་ཀྲི་བསྡུ་ཚུལ་

ཁད་པར་ཅྲི་འདྲ་ཡྲིན་ནམ།

ལན།  སླར་བསྡུའྲི་བསྡུ་ཚུལ་ནྲི། སླར་བཤད་པར་བྱ་རྒྱུའྲི་དྱོན་རེ་ཞྲིག་རྱོགས་པ་སྟེ་

མའག་བསྡུ་བྱེད་པའྲི་དྱོན་དུ་གྱུར་པ་དང་། རྒྱན་སྡུད་ཀྲི་སྡུད་པ་ནྲི། ཀང་ཡང་འང་

གསུམ་གྲི་ནུས་པས་དྱོན་གཞན་ཞྲིག་ཤུགས་ཀྲིས་གྱོ་བར་བྱེད་པ། འབྱེད་སྡུད་

ཀྲི་སྡུད་པ་ནྲི། གཞྲིའམ་ཕྱོགས་གཅྲིག་ཏུ་ཆྱོས་དུ་མ་སྡུད་པ་དང་། དགར་སྡུད་ཀྲི་

སྡུད་པ་ནྲི། གཞྲི་གཉྲིས་མཚམས་འཛིན་ཅྲིང་བར་གྲི་བརྱོད་དྱོན་རྣམས་མ་སྨྱོས་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

པར་གྱོ་བར་བྱེད་པ། བཅས་སྱོ་སྱོའྲི་བསྡུ་ཚུལ་ཁད་པར་མྲི་འཁྲུག་པར་བྱ་གལ།

༢༢༢༽  ར་བ་ལས་རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་པ་འབྱོད་སྒ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་སམ། 

ལན། །གང་མྲིང་བརྱོད་པའྲི་དང་པྱོ་རུ། །ཀེ་སྦར་བ་ནྲི་བྱོད་པ་ཡྲིན། །ཞེས་གསུངས།

༢༢༣༽  ལྗྱོན་དབང་ལས་རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་པ་འབྱོད་སྒ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་སམ།

ལན། །ཀེ་དང་ཀྭ་ཡེ་བྱོད་སྒ་སྟེ། །ཕལ་ཆེར་མྲིང་གྲི་ཐྱོག་མར་སྦྱོར། །ཞེས་གསུངས།

༢༢༤༽ ཅྲི་ཞྲིག་ལ་འབྱོད་སྒ་ཟེར་བ་རེད་དམ།

ལན། འབྱོད་བྱའྲི་མྲིང་དེ་ཉྲིད་ཕ་རྱོལ་པྱོར་གསལ་བར་བྱེད་པའྲི་སྒ་ཡྲིན་པས། འབྱོད་

སྒ་སྟེ་འབྱོད་པ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་སྒ་ཟེར། དྱོན་སྙྲིང་ཕ་རྱོལ་པྱོ་སྐད་གཏྱོང་བའྲི་དྱོན་

ནྱོ། །

༢༢༥༽ འབྱོད་པ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་སྒ་གང་དང་གང་ཡྲིན་ནམ། 

ལན། ཀེ་དང་། ཀྭ་ཡེ། ལྭ་ཡེ། བཅས་ཏེ། དེ་ཡང་འབྱོད་བྱའྲི་ཡུལ་གྲི་ཁད་པར་ལས། 

གྱོང་དུ་བཀུར་འྱོས་པའྲི་ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ལ་ཀེ་ཞེས་འབྱོད་པ་དང་། རང་དང་

ལྱོ་མཉམ་མམ་འདྲ་མཉམ་གྲི་རྲིགས་ལ་ཀྭ་ཡེ། རང་ལས་དམན་པ་ལ་ལྭ་ཞེས་

འབྱོད་པ་ཡྲིན། རྲིམ་བཞྲིན་དཔེར་བརྱོད་ནྲི། ཀེ་རྒྱལ་པྱོ་རྲིན་པྱོ་ཆེ། ཀྭ་ཡེ་འཛིན་

གྱོགས་གཅྲིག་པ། ལྭ་ཡེ་གཡྱོག་པྱོ། ལྟ་བུའྱོ། །

༢༢༦༽ ཅྲི་ཞྲིག་ལ་ཕྲད་རང་དབང་ཅན་ཟེར་བ་རེད་དམ།

ལན།  རེས་འའག་གྲི་ཁད་པར་ལ་མ་ལྟྱོས་པར་རང་སྟྱོབས་ཀྲིས་རེས་འའག་བཅུ་ཡྲི་

རེས་སུ་སྦར་དུ་རུང་བའྲི་ཕྲད་ཡྲིན་པས། རང་དབང་ཅན་ཞེས་ཟེར།

༢༢༧༽ ཕྲད་རང་དབང་ཅན་ལ་ག་ཚོད་ཡྱོད་དམ།
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

ལན། ཕྲད་རང་དབང་ཅན་ལ་དྲུག་སྟེ། ནྲི་སྒ། དང་སྒ། དེ་སྒ། གང་སྒ། བདག་སྒ། 

དགག་སྒ་བཅས་ཡྲིན་ནྱོ། །

༢༢༨༽ ར་བ་དང་འཇྱོན་དབང་གཉྲིས་ལས་ནྲི་སྒ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན།  ར་བ་ལས། གང་མྲིང་མཐའ་དང་མཐུན་པ་ཡྲི། །བཞྲི་པ་ལ་ནྲི་ཨྲིསྦར་

བ། །དགར་དང་བརྣན་པའྲི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ལྗྱོན་དབང་ལས། ནྲི་ནྲི་

དགར་དང་བརྣན་པའྲི་སྒ། །ཞེས་གསུངས། 

༢༢༩༽ ནྲི་སྒའྲི་འའག་ཡུལ་གང་དང་གང་རེད།

ལན།  ནྲི་སྒ་དགར་བ་དང་། བརྣན་པའྲི་དྱོན་གཉྲིས་ལ་འའག་པ་ཡྲིན།

༢༣༠༽ ནྲི་སྒའྲི་དགར་ཚུལ་ལ་དབྱེ་བ་ག་ཚོད་དམ།

ལན།  བ་ཏྲིས། ནྲི་སྒ་དགར་བ་ལ། རྲིགས་མཐུན་དགར་བ་དང་། རྲིགས་མྲི་མཐུན་

དགར་བ་ཞེས་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་སྟེ། རྲིགས་མཐུན་དགར་ཚུལ་ལ་དགར་གཞྲི་

དངྱོས་སུ་སྨྱོས་པ་དང་། མ་སྨྱོས་པ་གཉྲིས་སུ་ཁད་པར་ཕེ་ཡྱོད། དགར་གཞྲི་

དངྱོས་སུ་སྨྱོས་པ།   ལ་ཡྲི་ནང་ནས་བརྒྱ་བྱྲིན་ནྲི་མྲིག་སྟྱོང་དང་ལན་པའྱོ། །ཞེས་

པ་དང་། དགར་གཞྲི་དངྱོས་སུ་མ་སྨྱོས་པ།  མྲིག་སྟྱོང་དང་ལན་པ་ནྲི་བརྒྱ་བྱྲིན་

ནྱོ། །ཞེས་བཀྱོད་ཡྱོད། 

 སྲི་ཏུས། ནྲི་སྒ་དགར་བ་ལ་མཆྱོག་ཏུ་དགར་བ། དམན་པར་དགར་བ། ཐ་དད་ཙམ་

དུ་དགར་བ་བཅས་དབྱེ་བ་གསུམ་དུ་ཕེ་སྟེ། དཔེར་བརྱོད་དུ། མཆྱོག་ཏུ་དགར་བ། 

ཁབ་འའག་ནྲི་ལ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་བརྟུལ་ཕྱོད་པའྱོ། །དམན་པར་དགར་བ།  

རྲིགས་རྣམས་ལས་ནྲི་གདྱོལ་བའྲི་རྲིགས་ཐ་ཆད་དྱོ། །ཐ་དད་ཙམ་དུ་དགར་བ།   
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

མཐྲིང་ག་ནྲི་སྱོ་སངས་ལས་གཞན་ནྱོ། །ལྟ་བུ་བཀྱོད་ཡྱོད། 

༢༣༡༽ བརྣན་པ་ཞེས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་ལ་ཟེར་བ་རེད་དམ།

ལན། རང་གྲི་བརྱོད་དྱོན་དེ་ཉྲིད་ཕ་རྱོལ་པྱོར་ནན་པྱོར་སྱོང་བར་བྱེད་པའྲི་སྒ་ཞྲིག་ལ་

བརྣན་པ་ཟེར།

༢༣༢༽ རྒན་ལགས། སུམ་ཅུ་པའྲི་སྐབས། དགར་དང་བརྣན་པའྲི་ཚིག་ཏུ་

འགྱུར། །ཞེས་ར་བརྣན་དང་། རགས་འའག་སྐབས། འབྱེད་དང་བསྣན་དང་བདག་

པྱོ་དང་། ཞེས་ས་བསྣན་གསུངས་འདུག་གཤྲིས། །དེ་གཉྲིས་ནས་གང་ཞྲིག་འཐད་

པ་ཡྲིན་ནམ།

ལན། སྤྲིར་བཏང་ར་བརྣན་དང་ས་བསྣན་གཉྲིས་ཀྲིས་དྱོན་སྟྱོན་ཚུལ་མྲི་འདྲ་ཡང་། ནྲི་

སྒ་བརྣན་པའྲི་དྱོན་ལ་འའག་ཚུལ་སྐབས་ར་བརྣན་དང་ས་བསྣན་གང་བྲིས་ཀང་མྲི་

འགྲིགས་པ་མེད། ཅྲི་སྟེ་ཞེ་ན། ར་བརྣན་ནྲི་ནན་ཏན་བྱེད་པའྲི་དྱོན་ཏེ་ས་བསྣན་ནྲི་

ནན་ཏན་བྱེད་པའྲི་དྱོན་ལ་ནྲི་སྒ་གཅྲིག་གྲིས་མ་འཐུས་པར་དུ་མ་བསྣན་ཏེ་བརྱོད་

དགྱོས་པའྲི་ཕྲིར། ས་བསྣན་འབྲི་བ་ཡང་འཐད་པ་ཡྲིན། 

༢༣༣༽ བརྣན་པའྲི་དཔེར་བརྱོད་ཇྲི་ལྟར་འགྱོད་དགྱོས་སམ།

ལན། བ་ཏྲིས། བཅྱོམ་ལན་འདས་ཆྱོས་ཐམས་ཅད་ནྲི་ཐུགས་སུ་ཆུད། ཆྱོས་ཀྲི་འཁྱོར་

ལྱོ་ནྲི་རབ་ཏུ་བསྐྱོར། སླྱོབ་མའྲི་ཚོགས་དུལ་བ་མཐའ་ཡས་པ་ནྲི་མངའ། ཞེས་

དང་། ཁབ་ནྲི་གྱོན། རྱོག་ནྲི་གྱོན། མདའ་ནྲི་ཡྱོད། མདུང་ནྲི་ཡྱོད། མེ་མདའ་ནྲི་

ཡྱོད། ལྟ་བུ། སྲི་ཏུས། ཁྱོད་ནྲི་གཉེན་དང་ཁྱོད་ནྲི་བཤེས། ཞེས་པ་དང་། སང་བར་

བྱ་བ་ནྲི་སངས། ཆུབ་པར་བྱ་བ་ནྲི་ཆུབ། ཞེས་བཀྱོད་ཡྱོད། དེ་བཞྲིན་དུ། ཇ་ནྲི་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

ཡྱོད། མར་ནྲི་ཡྱོད། འྱོ་མ་ནྲི་ཡྱོད། ད་ནྲི་ད་སྲུབ་མ་ཞྲིམ་པྱོ་ཞྲིག་བཟྱོ་དགྱོས། ལག་

བསམ་ནྲི་ཡྱོད། ཤེས་ཡྱོན་གྲིས་ནྲི་ཕྱུག །འཇྱོན་ཐང་ནྲི་ཆེ། ཁེད་གཞུང་ཞབས་པ་

འྱོས་ངེས་ཡྲིན་ནྱོ། །

༢༣༤༽ ནྲི་སྒ་དགར་བརྣན་གཉྲིས་ལས་གཞན་པའྲི་དྱོན་གང་ལ་འའག་གྲི་རེད་

དམ།

ལན། ནྲི་སྒ་ཚིགས་བཅད་ཁ་སྐྱོང་གྲི་དྱོན་དུ་འའག་པ་སྟེ། ནྲི་སྒས་དགར་བསྣན་གྲི་

དྱོན་གང་ཡང་མྲི་སྟྱོན་པར་ཚིགས་བཅད་སྐབས་རྐང་པ་ཁ་མ་གང་བ་གང་བར་

བྱེད་པ་ཙམ་གྲི་དྱོན་དུ་འའག་པ་ཡྲིན། དཔེར་ན། སླར་བསྡུ་བར་ནྲི་ཤེས་པར་

བྱ། །ཞེས་དང་། དེ་ཉྲིད་ལ་ནྲི་བཅུ་པ་སྦར། །ཞེས་དང་། གསུམ་པ་ལ་ནྲི་གཉྲིས་པ་

སྦར། །ཞེས་དང་། གང་མྲིང་གྲི་ནྲི་ཡ་མཐའ་ན། །ཞེས་སྱོགས་ཀྲི་ནྲི་སྒ་རྣམས་

ཚིག་རྐང་གྲི་ཡྲིག་འབྲུ་ཁ་མ་ཚང་བ་ཚང་བའྲི་ཆེད་དུ་བཀྱོལ་བ་ཙམ་ལས་དགར་

བ་དང་བརྣན་པའྲི་དྱོན་གང་དུའང་མྲི་འའག་པ་ཡྲིན།

༢༣༥༽ དང་སྒ་བཤད་པའྲི་ར་ཚིག་དང་། ལྗྱོན་དབང་གྲི་གཞུང་ཚིག་བཅས་གང་

རེད་དམ།

ལན། ར་བ་ལས། མྲིང་གང་རུང་བའྲི་བར་མཚམས་སུ། །གསུམ་པ་ལ་ནྲི་གཉྲིས་པ་

སྦར། །དེ་ནྲི་སྡུད་དང་འབྱེད་པ་དང་། །རྒྱུ་མཚན་ཚེ་སྐབས་གདམས་ངག་

ལྔའྱོ། །ཞེས་དང་། ལྗྱོན་དབང་ལས། དང་ནྲི་སྡུད་འབྱེད་རྒྱུ་མཚན་དང་། །ཚེ་

སྐབས་གདམས་ངག་ལྔ་ལ་འའག །ཅེས་གསུངས།

༢༣༦༽ དང་སྒའྲི་འའག་ཡུལ་ལྔ་པྱོ་དེ་གང་དང་གང་ཡྲིན་ནམ།
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

ལན།  དང་སྒའྲི་འའག་ཡུལ་ལྔ་སྟེ། སྡུད་པ་དང་། འབྱེད་པ། རྒྱུ་མཚན། ཚེ་སྐབས། 

གདམས་ངག་བཅས་ཡྲིན་ནྱོ། །

༢༣༧༽ དང་སྒ་འབྱེད་སྡུད་ཀྲི་དྱོན་ལ་འའག་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་རེད་དམ།

ལན།  དང་སྒ་འབྱེད་སྡུད་ལ་འའག་ཚུལ་ནྲི། འདྲི་ནས་གསལ་བཤད་མྲི་དགྱོས་པར་

དྲྲི་བ་༡༩༧ དང་༡༩༨ སྐབས་གམ་སྱོགས་ཀྲི་ཕྲད་རྣམས་འབྱེད་པ་དང་སྡུད་པ་ལ་

འའག་ཚུལ་བཤད་པ་ལྟར་དཔེ་དེ་དག་གྲི་ཚིག་ཕྲད་བརེ་བྱོ་རྒྱག་སྟེ་དང་སྒ་སྦར་

བ་ན། དང་སྒ་འབྱེད་སྡུད་ལ་འའག་པའྲི་དཔེ་རུ་འགྱུར་འགྱོ་བ་ཡྲིན། 

༢༣༨༽ དང་སྒ་རྒྱུ་མཚན་གྲི་དྱོན་ལ་འའག་ཚུལ་ག་འདྲ་རེད་དམ།

ལན།  དང་སྒ་རྒྱུ་མཚན་གྲི་དྱོན་ལ་འའག་ཚུལ་ནྲི། རྒྱུ་མཚན་ཞྲིག་གྲི་མཐར་དང་སྒ་

སྦར་ཏེ་རང་གྲི་བརྱོད་དྱོན་གང་ཡྲིན་པ་དེ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཞྲིག་ལ་ཟེར་བ་རེད། 

དེ་ཡང་དྲྲི་བ་༡༥༦ ནང་གསལ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བྱེད་ཀྲི་དཔེར་བརྱོད་བཀྱོད་པ་

དེའྲི་ཚིག་ཕྲད་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་ལས་དཔེར་བརྱོད་འགྱོད་སྟངས་ལ་ཁད་པར་

གང་ཡང་མེད། 

༢༣༩༽ དང་སྒ་ཚེ་སྐབས་ཀྲི་དྱོན་སྟྱོན་པ་ལ་འའག་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན།  ཚེ་སྐབས་ཟེར་བ་ནྲི་དུས་ཚོད་ལ་ཟེར་ཞྲིང་། དང་སྒ་ཚེ་སྐབས་ཀྲི་དྱོན་ལ་

འའག་པའྲི་སྐབས་དུས་ཀྲི་སྒ་ལ་དང་སྒ་ཐད་ཀར་སྦར་བའྲི་སྲྱོལ་མེད་ཀང་། དུས་

དང་འབེལ་བའྲི་བྱ་བ་ཞྲིག་གྲི་མཐར་རང་ཉྲིད་སྦར་ཏེ་ཚེ་སྐབས་ཀྲི་དྱོན་སྟྱོན་པར་

བྱ་དགྱོས། དཔེར་ན།   བ་ཏྲིས། ཉྲི་མ་ཤར་བ་དང་འགྱོ  ཞེས་དང་། སྲི་ཏུས། སྒྱུ་

སྐར་རྒྱལ་འཆར་བ་དང་ཡུལ་དུ་ཆས་སྱོ། །ཉྲི་མ་ཤར་བ་དང་ཆྱོས་སྟྱོན་དྲང་། ཞེས་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

གསུངས། དེ་བཞྲིན་དུ། གུང་སེང་ཤར་བ་དང་སྤྱོ་འཁམ་དུ་འགྱོ །གུང་སེང་ཚེས་

པ་དང་གནས་སྐྱོར་འགྱོ་རྒྱུའྲི་འཆར་གཞྲི་འདྲིང་། གུང་སེང་བཞག་པ་དང་སྤྱོ་སྣང་

སྐྱེས། གུང་སེང་ཟྲིན་པ་དང་སླྱོབ་གྲྭའྲི་སྒྲིག་ཆས་བརེ་བྱོ་རྒྱག །ཅེས་པ་ལྟར་གུང་

སེང་ཞེས་པ་ནྲི་དུས་ཀྲི་སྒ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དུས་དེར་ཐད་ཀར་དང་སྒ་སྦར་ན། གུང་

སེང་དང་། ཞེས་འབྱེད་པའྲི་དྱོན་དུ་འགྱུར་འགྱོ་བ་ལས་ཚེ་སྐབས་ཀྲི་དཔེ་རུ་མྲི་

འགྱུར། དེའྲི་ཕྲིར་གུང་སེང་གྲི་མཐར། ཤར་བ་དང་། ཚེས་པ་དང་། བཞག་པ་དང་། 

ཟྲིན་པ་དང་ཞེས་སྱོགས་ཀྲི་བྱ་བའྲི་ཚིག་གྱོགས་རེ་མཉམ་སྦར་བྱས་ནས་བརྱོད་

པ་བཟྱོ་དགྱོས་པ་ཡྲིན།

༢༤༠༽ དང་སྒ་གདམས་ངག་གྲི་དྱོན་ལ་འའག་ཚུལ་ཅྲི་འདྲ་ཞྲིག་ཡྲིན་ནམ།

ལན། གདམས་ངག་ཞེས་པ་ནྲི་ཀུན་སླྱོང་བཟང་པྱོས་ཕ་རྱོལ་པྱོར་ཕན་པའྲི་བསླབ་བྱ་

བྱེད་པའྲི་དྱོན་ཡྲིན། དཔེར་ན།  བ་ཏྲིས། འདྲི་གྲིས་དང་། ཉྱོན་དང་། སླྱོབས་དང་། 

སྒྱོམས་དང་། ཡྲིད་ལ་ཟུངས་དང་། ཞེས་དང་། སྲི་ཏུས། ལེགས་པར་སླྱོབས་དང་། 

ཁ་ཏྱོན་གྲིས་དང་། ཡྲིད་ལ་ཟུངས་དང་ཞེས་གསུངས། དེ་བཞྲིན་དུ། བསམ་ངན་

ཁྱོག་ཏུ་བཅངས་ཏེ་ཕྲི་ཚུལ་བཟང་མདྱོག་མ་བྱེད་དང་། ཆྱོས་མཐུན་གྲི་བྱ་བ་

སྒྲུབས་དང་། དྱོན་དམ་པའྲི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་བྱྱོས་དང་། སྨན་དུས་ཐྱོག་ཟྱོ་

དང་། མྲི་ཚེ་དྱོན་དང་ལན་པར་གྲིས་དང་། ལྟ་བུའྱོ། །

༢༤༡༽ དེ་སྒ་བཤད་པའྲི་ར་ཚིག་དང་། ལྗྱོན་དབང་གྲི་གཞུང་ཚིག་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། ར་བ་ལས། གང་མྲིང་གྲི་ནྲི་ཡ་མཐའ་རུ། །གསུམ་པ་ལ་ནྲི་ཨེ་སྦར་བ། །ཐ་སྙད་

དབང་དུ་གསུམ་ཡྲིན་ཏེ། །དངྱོས་པྱོའྲི་དབང་དུ་བཞྲི་རུ་འགྱུར། །དུས་ཀྲི་དབང་དུ་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

གཉྲིས་ཡྲིན་ནྱོ། །ཞེས་དང་། ལྗྱོན་དབང་ལས། མྲིང་གྲི་ཐྱོག་མའྲི་དེ་སྒ་ནྲི། །ཐ་སྙད་

འདས་མ་ཐག་པ་དང་། །རྣམ་གངས་གཞན་ཅན་གཉྲིས་ལ་འའག །ཅེས་གསུངས། 

༢༤༢༽ ར་བ་བཞྲིན་དེ་སྒའྲི་འའག་པ་དགུ་གང་དང་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན ཐ་སྙད་དབང་དུ་འའག་པ་གསུམ་སྟེ། བ་ཏྲིས། ཐ་སྙད་འདས་མ་ཐག་པ་དང་། ཐ་

སྙད་རྣམ་གངས་གཞན་ཅན། ཐ་སྙད་ལག་བཅས་ཏེ་གསུམ་དང་། སྲི་ཏུས། རྣམ་

གངས་གཞན་སྦྱོར་དང་། ལག་བཅས། དུས་གསུམ་ལས་འདས་པ་སྟེ་གསུམ་ལ་

འའག་ཅེས་གསུངས།

 དངྱོས་པྱོའྲི་དབང་དུ་འའག་པ་བཞྲི་སྟེ། བདེན་པའྲི་དངྱོས་པྱོ་དང་། གསང་བའྲི་

དངྱོས་པྱོ། བདག་གྲི་བའྲི་དངྱོས་པྱོ། གཞན་གྲི་བའྲི་དངྱོས་པྱོ་བཅས་བཞྲི་དང་།

 དུས་ཀྲི་དབང་དུ་འའག་པ་གཉྲིས་ཏེ། འདས་པ་དང་། མ་འྱོངས་པ་གཉྲིས་ལ་

འའག་ཅེས་གསུངས། སྐབས་འདྲིར་སྲི་ཏུས་ལག་བཅས་ཙམ་མ་གཏྱོགས་པའྲི་དེ་

སྒའྲི་འའག་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་གངས་གཞན་ཅན་གྲི་དྱོན་ལ་འའག་པས་ཁབ་

ཅེས་གསུངས། དགྱོངས་དྱོན་དེ་བཞྲིན་དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའྲི་རྡྱོ་རེས་ལེགས་

བཤད་ལྗྱོན་དབང་དུ་དེ་སྒ་བཤད་པའྲི་སྐབས། མྲིང་གྲི་ཐྱོག་མའྲི་དེ་སྒ་ནྲི། །ཐ་སྙད་

འདས་མ་ཐག་པ་དང་། །རྣམ་གངས་གཞན་ཅན་གཉྲིས་ལ་འའག །ཅེས་གསུངས་

པ་ཡྲིན་ནྱོ། ། 

༢༤༣༽ དེ་སྒ་ཐ་སྙད་འདས་མ་ཐག་པ་ལ་འའག་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ། 

ལན། ཐ་སྙད་དམ་མྲིང་གང་ཞྲིག་བརྱོད་ཟྲིན་མ་ཐག་ཏུ་དེ་སྒ་སྨྱོས་ནས་དེ་སྒས་བརྱོད་

ཟྲིན་པའྲི་མྲིང་དེ་བསྐྱར་ཟླྱོས་བྱ་མྲི་དགྱོས་པར་མྲིང་གྲི་ཚབ་དུ་དེ་སྒ་བཀྱོལ་སྤྱོད་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

བྱེད་པ་ཞྲིག་ལ། ཐ་སྙད་འདས་མ་ཐག་པ་ཞེས་ཟེར་བ་རེད། དཔེར་ན། བ་ཏྲིས། ཀ་

བ་རྲིང་པྱོའ ྱོ། །དེ་སྲ་བའྱོ། དེ་ལ་ཟུར་ཡྱོད་དྱོ། །ཞེས་པ་དང་། སྲི་ཏུས།  ལག་

བཅས་ཕུད། དེ་སྒའྲི་འའག་ཡུལ་དངྱོས་པྱོའྲི་དབང་དུ་བཞྲི་དང་། དུས་ཀྲི་དབང་དུ་

གཉྲིས་བཅས། ཐ་སྙད་འདས་མ་ཐག་པ་ལས་དྱོན་གཞན་དུ་མྲི་བཞེད་པས་ན།  

ལེགས་བཤད་ལྗྱོན་དབང་ལས། ཐ་སྙད་འདས་མ་ཐག་པ་དང་། །རྣམ་གངས་

གཞན་གཉྲིས་ལ་འའག །ཅེས་གསུངས་པ་རེད།

༢༤༤༽ དེ་སྒ་རྣམ་གངས་གཞན་ཅན་ལ་འའག་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ནམ།

ལན།  བ་ཏྲིས། རྣམ་གངས་གཞན་ཅན་ཞེས་པའྲི་རྣམ་གངས་དེ་ཁ་གངས་སམ་གངས་

ཀྲི་དབྱེ་བ་དུ་མ་ཡྱོད་པ་ལ་དགྱོངས་ཏེ།  དཔེར་བརྱོད་དུ། གདུང་འདེགས་པ་གང་

དང་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དང་དེ་ནྲི་ཀ་བའྱོ། །ཞེས་དེ་དང་དེ་ཞེས་པས་གདུང་འདེགས་

པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་རྣམ་གངས་མཐའ་དག་ལ་གྱོ་བར་བྱེད་པས་ན་རྣམ་གངས་གཞན་

ཅན་དང་། ཡང་འདྲི་ནྲི་ཚངས་པ་སྟེ། གདྱོང་བཞྲི་པ་ཡང་དེ་ཡྲིན། མེས་པྱོ་ཡང་དེ་

ཡྲིན། ཞེས་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་དུ་མ་ལ་དེ་སྒ་འའག་པས་རྣམ་གངས་གཞན་ཅན་

དུ་གསུངས། སྲི་ཏུས། སྐབས་འདྲིར་རྣམ་གངས་ནྲི། གངས་ཀྲི་རྣམ་གངས་ལ་མྲི་

བཞེད་པར་ཚིག་ཟྲིན་ལ་དངྱོས་སུ་གསལ་མྲི་གསལ་ཇྲི་ལྟར་ཡང་དེ་སྒའྲི་ཤུལ་དུ་

ཆྱོས་སམ་རྣམ་པ་གཞན་ཞྲིག་གྱོ་ཞྲིང་མཚོན་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན་ལ་རྣམ་གངས་

གཞན་ཅན་ཞེས་འདྱོད། དཔེར་ན། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ། ཞེས་བརྱོད་པའྲི་ཚེ་དེ་

སྒས་གང་ལ་དཔེར་བྱ་པའྲི་ཡུལ་ཚིག་ཏུ་དངྱོས་སུ་མྲི་གསལ་ན་ཡང་དྱོན་གྲིས་

དཔེར་བྱ་ཡུལ་གཞན་ཞྲིག་གྱོ་ཞྲིང་མཚོན་པར་བྱེད་པས་ན་རྣམ་གངས་གཞན་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

ཅན་ཞེས་གསུངས། དེས་ན་གྱོང་གྲི་མཁས་པའྲི་ལེགས་བཤད་རྣམས་བངས་ཏེ། 

རྣམ་གངས་གཞན་ཅན་གྲི་དཔེ་འགྱོད་སྟངས་ལ་རྲིགས་གསུམ་ཡྱོད་པར་ཤེས་

དགྱོས། 

 དང་པྱོ། དེ་སྒས་རང་གྲི་རྲིགས་གཅྲིག་པའྲི་རྣམ་གངས་དུ་མ་གྱོ་བར་བྱེད་པ། 

དཔེར་ན། རྒྱ་སེར་མེ་ཏྱོག་གང་དང་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དང་དེ་ནྲི་ཕྱོགས་གཅྲིག་ཏུ་

བསྒྲིག་དགྱོས། བྱོད་རྲིགས་ན་གཞྱོན་སུ་དང་སུ་ཡྲིན་པ་དེ་དང་དེས་ནྲི་རང་གྲི་

སྐད་ཡྲིག་རྲིག་གཞུང་ལ་དྱོ་སྣང་ངེས་པར་དུ་བྱ་དགྱོས། གཟུར་གནས་གཏམ་

བཤད་སུ་བྱས་ཀང་དེ་དང་དེ་ནྲི་ཉན་དགྱོས་ཀང་དགྱོས། ཅེས་པ་རྣམས་རྲིམ་

བཞྲིན་ཕལ་སྐད་ཐྱོག་ནས། རྒྱ་སེར་མེ་ཏྱོག་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཕྱོགས་གཅྲིག་ལ་

བསྒྲིག་དགྱོས། བྱོད་རྲིགས་གཞྱོན་སྐྱེས་སུ་ཡྲིན་པ་དེས་རང་གྲི་རྲིགས་གཞུང་ལ་

དྱོ་སྣང་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགྱོས། ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པའྲི་སྐད་ཆ་སུས་བཤད་ཀང་

དེ་ནྲི་ཉན་དགྱོས་ལྟ་དགྱོས། ཟེར་བ་ལྟར་ཡྲིན། 

 གཉྲིས་པ།  དྱོན་གཅྲིག་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་དུ་མ་ལ་དེ་སྒ་འའག་པ། དཔེར་ན། 

འདྲི་ནྲི་མེ་ཏྱོག་པདྨ་སྟེ། ཆུ་སྐྱེས་ཀང་དེ་ཡྲིན། འདམ་སྐྱེས་ཀང་དེ་ཡྲིན། སུ་ལ་

སྱོགས་པ་བདུན་པྱོ་ལ་ལ་དྱོན་ཞེས་བརྱོད། ལ་སྒ་ཡང་དེ་ཡྲིན། རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་

པ་སྱོགས་ཀྲི་ཚིག་ཕྲད་ཀང་དེ་ཡྲིན་ནྱོ། །ཞེས་དང་། གྱོ་སྱོགས་ཕྲད་བཅུ་གཅྲིག་

པྱོ་ནྲི་སླར་བསྡུ་སྟེ། ཟླ་སྡུད་ཅེས་པའང་དེ་ཡྲིན། རྱོགས་ཚིག་ཅེས་བརྱོད་ཀང་དེ་

ཡྲིན། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་རྲིམ་བཞྲིན་ཕལ་སྐད་ཐྱོག་ནས། འདྲི་ནྲི་མེ་ཏྱོག་པདྨ་རེད། 

ཆུ་སྐྱེས་ཟེར་ཡང་དེ་རེད། འདམ་སྐྱེས་ཟེར་ནའང་དེ་རེད། ཟེར་བ་དང་། སུ་ལ་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

སྱོགས་པ་ཡྲི་གེ་བདུན་པྱོ་ལ། ལ་དྱོན་ཟེར་བ་རེད། ལ་སྒ་ཟེར་ཡང་དེ་ཡྲིན། རྣམ་

དབྱེ་གཉྲིས་པ་སྱོགས་ཀྲི་ཚིག་ཕྲད་ཟེར་ཡང་དེ་ཡྲིན། གྱོ་སྱོགས་བཅུ་གཅྲིག་པྱོ་

ལ་སླར་བསྡུ་ཟེར་བ་རེད། ཟླ་སྡུད་ཟེར་ཡང་དེ་ཡྲིན། རྱོགས་ཚིག་ཟེར་ཡང་དེ་

ཡྲིན། ཞེས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །

 གསུམ་པ། དེ་སྒའྲི་ཤུལ་དུ་རྣམ་གངས་གཞན་ཞྲིག་ལ་འའག་པ། སྲི་ཏུའྲི་བཞེད་པ་

ལྟར་ན། དེ་བཞྲིན། དེ་འདྲ། དེ་མཚུངས། དེ་ལྟར་ན། དེ་ལ། དེ་ཡང་། དེ་ཕྱོགས། 

དེ་མཚམས། དེ་ཉྲིན། དེ་ནྲི། དེ་དང་། དེ་ཡྱོད། དེ་རྲིགས། ལ་སྱོགས་པའྲི་དཔེར་

བརྱོད་གངས་ཀྲིས་མྲི་ལངས་པ་འགྱོད་ཆྱོག་ཡྲིན། 

༢༤༥༽ དེ་སྒ་ཐ་སྙད་ལག་བཅས་ལ་འའག་ཚུལ་ཅྲི་འདྲ་ཞྲིག་རེད་དམ།

ལན།  དེ་སྒ་ལག་བཅས་ཀྲི་དྱོན་ལ་འའག་པའྲི་དཔེ་འགྱོད་ཕྱོགས་ཀྲི་ཐད་མཚན་ཉྲིད་

རྲིག་པའྲི་གཞུང་ལུགས་གཟྲིགས་མཁན་རྣམས་ལ་སྐུ་ངལ་ར་བ་ནས་འཕྲད་ཀྲི་མ་

རེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཤེ་ན། མཚན་ཉྲིད་རྲིག་པའྲི་གཞུང་ལུགས་སུ་འགྱོད་

ཚུལ་ཡྱོད་འགྱོད་དང་མེད་འགྱོད་ཀྲི་རགས་སྦྱོར་གྲི་རྲིགས་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཡྱོད་

དྱོ་ཅྱོག་གྲི་དེ་སྒ་ནྲི་ལག་བཅས་ཀྲི་དྱོན་དུ་འའག་པ་ཡྲིན། དེ་ཡང་དམ་བཅའ་ལག་

བཅས་ཀྲི་ནང་ཚན་གཏན་ཚིགས་འདྲེན་པའྲི་དཔེ་ཡྲིན་པས་ཁབ། དཔེར་ན། དུ་བ་

དང་ལན་པའྲི་ལ་ལ་ཆྱོས་ཅན། མེ་ཡྱོད་དེ། དུ་བ་ཡྱོད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་དང་། མེ་

མེད་མཚན་མྱོའྲི་རྒྱ་མཚོ་ན་ཆྱོས་ཅན། དུ་བ་མེད་དེ། མེ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་

རགས་ཆྱོས་དྱོན་གསུམ་ཚང་པའྲི་སྦྱོར་བ་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་ཇྲི་ལྟར་བཀྱོད་

ཀང་གཏན་ཚིགས་འདྲེན་པའྲི་དཔེ་རུ་འགྱོ་བ་ཡྲིན། ཡང་མཚན་ཉྲིད་གཞུང་ལ་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

སྦངས་པ་མེད་མཁན་རྣམས་རགས་སྦྱོར་འགྱོད་རྒྱུ་ཁག་ཙམ་ཡྱོད་ནའང་། ད་

མཐའ་ཅན་གྲི་བྱ་ཚིག་གང་ཡྱོད་ཀྲི་མཐར་དེ་སྒ་སྦྱོར་བའྲི་མཚམས་སྦྱོར་ལག་

བཅས་ཀྲི་དཔེ་བཟྱོ་རྒྱུ་ཡྱོད། དཔེར་ན། རྒྱལ་བའྲི་གསུང་ཡྲིག་ཐྱོག་ཏུ་བཀྱོད་དེ་

འགེམས་སེལ་བྱེད། ཐག་པ་ཀྱོད་དེ་ཤྱོར། ཕྱོར་པ་བཟེད་དེ་ཇ་བླུགས། སགས་པ་

བཤུད་དེ་ར་བཟྱོས། ལྟ་བུ་འབྲི་ཆྱོག །དཔེར་བརྱོད་འདྲིའྲི་སྐབས་ཕལ་སྐད་དུ་

ནས་སྒ་ཁྱོ་ན་བེད་སྤྱོད་བཏང་བ་ལས་དེ་སྒ་ཕལ་ཆེར་བཀྱོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྲི་མེད། 

༢༤༦༽ དེ་སྒ་བདེན་པའྲི་དངྱོས་པྱོ་ལ་འའག་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན། རང་གྲི་གནས་ལུགས་སམ་ངྱོ་བྱོར་དྲང་པྱོར་བརྱོད་པའྲི་དྱོན་དུ་དེ་སྒ་འའག་

པས་ན། བདེན་པའྲི་དངྱོས་པྱོ་ལ་འའག་ཅེས་ཟེར་བ་རེད། དཔེར་ན། བ་ཏྲིས། དེ་

བཞྲིན་ཉྲིད་དྱོ། །དེ་ཁྱོ་ནའྱོ། །དེའྲི་རང་བཞྲིན་ནྲི་དེ་ཉྲིད་དྱོ། །དེ་དེ་བཞྲིན་ནྱོ། །དེ་

རང་ཡྲིན་ནྱོ། །དེ་ཁྱོ་ནར་འའག་གྱོ །ལྟ་བུ་དང་། སྲི་ཏུས། དེ་དེ་བཞྲིན་ནྱོ། །དེ་ཁྱོ་

ན་ཉྲིད་དྱོ། །ལྟ་བུ་འགྱོད་གནང་མཛད། 

 གྱོང་བཞྲིན་དཔེ་གཞན་འགྱོད་ན། དེ་དྲང་པྱོ་འྱོ། །དེ་བདེན་པའྱོ། །དེ་དངྱོས་གནས་

རེད། དེ་དངྱོན་སུམ་མྱོ། །དེ་འཁྲུལ་མེད་དྱོ། །དེ་བདེན་པ་བདེན་ཐུབ་བྱོ། དེ་གཅྲིག་

མཚུངས་རེད། དེ་ཆྱོས་ཉྲིད་དྱོ། །དེ་གནས་ལུགས་སྱོ། །དེ་རང་བཞྲིན་ནྱོ། །དེ་

གཤྲིས་ལུགས་སྱོ། །དེ་རང་གཤྲིས་སྱོ། དེ་དངྱོས་པྱོའྲི་གནས་ཚོད་ཉྲིད་དྱོ། །དེ་

ལྟར་ངེས་སྱོ། ལ་སྱོགས་པའྱོ། །

༢༤༧༽ དེ་སྒ་གསང་བའྲི་དངྱོས་པྱོ་ལ་འའག་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན། གསང་བར་བྱ་རྒྱུའྲི་དངྱོས་པྱོའམ་གནས་དྱོན་གང་ཞྲིག་མྲིང་འདྱོན་མྲི་བྱེད་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

པར་དེ་སྒ་མྲིང་གྲི་ཚབ་ཏུ་བཀྱོལ་བ་ན། གསང་བའྲི་དངྱོས་པྱོ་ལ་འའག་པ་ཡྲིན། 

དཔེར་ན། བ་ཏྲིས།  དེ་མ་སྟྱོན། དེ་མ་ཟེར། དེ་བསྒགས་པར་མྲི་བྱ། ཞེས་དང་། སྲི་

ཏུས།  ཁྱོད་ཀྲིས་དེ་ལེགས་པར་གྲུབ་བམ། ཞེས་འགྱོད་གནང་མཛད།

༢༤༨༽ དེ་སྒ་བདག་གྲི་བའྲི་དངྱོས་པྱོ་ལ་འའག་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན།  རང་ཉྲིད་ཀྲིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའྲི་དངྱོས་པྱོའྲི་རྲིགས་ལ་དེ་སྒ་འའག་པས། 

བདག་གྲི་བའྲི་དངྱོས་པྱོ་ལ་འའག་ཅེས་ཟེར།   དཔེར་ན།   བ་ཏྲིས། བདག་གྲི་དེ། 

ངའྲི་དེ། རང་གྲི་དེ། ཞེས་དང་། སྲི་ཏུས། བདག་གྲི་ལ་དེ། ཁྱོ་བྱོའྲི་ནྱོར་དེ། ཞེས་པ་

ལྟ་བུ་འགྱོད་པར་མཛད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། གུས་པའྲི་དཔེ་དེབ་དེ། ཕྲན་གྲི་ཡྲི་གེ་དེ། 

ངེད་ཅག་གྲི་དེ། ང་ཚོའྲི་དེ། འ་ཅག་གྲི་དེ། འུ་ཅག་གྲི་དེ། བདག་ཅག་གྲི་དེ། འྱོ་

སྐྱོལ་གྲི་དེ། རང་ཅག་གྲི་དེ། ང་ཚོའྲི་དེ། བདག་ཚོའྲི་དེ། ཁྱོ་བྱོའྲི་སྱོད་གནས་དེ། 

ལྟ་བུའྱོ། །

༢༤༩༽ དེ་སྒ་གཞན་གྲི་བའྲི་དངྱོས་པྱོ་ལ་འའག་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན། རང་ལས་གཞན་པའྲི་གང་ཟག་དང་གཞན་གྲིས་བདག་ཏུ་བཟུང་པའྲི་དངྱོས་

པྱོའམ་ཕྲི་རྱོལ་ཡུལ་གྲི་དངྱོས་པྱོ་ལ་དེ་སྒ་འའག་པས། གཞན་གྲི་བའྲི་དངྱོས་པྱོ་

ལ་འའག་ཅེས་ཟེར། དཔེར་ན། བ་ཏྲིས། མྲི་དེ། ལ་དེ། སྐྱེས་བུ་དེ། ཁྱོད་ཀྲི་དེ། 

གཞན་གྲི་དེ། ཞེས་དང་། སྲི་ཏུས། དེ་ནྲི་ཡྱོད་དྱོ། །དེ་ནྲི་མེད་དྱོ། །ཀ་བ་དེ། ཁྱོད་

ཀྲི་དེ། དེས་བསྟན་པ་དེ་ནྲི། ལྟ་བུ་འགྱོད་གནང་མཛད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ།  སྐུ་ཉྲིད་ཀྲི་

ཕག་སྨྱུག་དེ། ཁེད་ཀྲི་ཁས་ལེན་དེ། ཁེད་ཅག་གྲི་དགྱོངས་ཚུལ་དེ། གང་ཉྲིད་ཀྲི་

གསུང་དེ། ཁྱོད་ཉྲིད་ཀྲིས་བཤད་པ་དེ། ཁྱོང་ཚོའྲི་རྱོགས་པ་དེ། ཁྱོ་པའྲི་འཆར་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

གཞྲི་དེ། ཁྱོ་པ་ཚོའྲི་དཔུང་དམག་དེ། ཁེད་རྣམ་པའྲི་བཞུགས་གདན་དེ། ཁེད་རྣམ་

ཚོའྲི་བཀའ་མྱོལ་དེ། ཁྱོང་རྣམ་ཚོའྲི་ལྡུམ་ར་དེ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །

༢༥༠༽ དེ་སྒ་དུས་འདས་པ་ལ་འའག་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན།  ད་ལྟ་ནས་རྲིས་པའྲི་རྱོགས་པའམ་ཚར་ཟྲིན་པའྲི་དུས་ལ་དེ་སྒ་འའག་པས། དེ་

སྒ་དུས་འདས་པ་ལ་འའག་པ་ཡྲིན། དཔེར་ན། བ་ཏྲིས། ཁ་སང་གྲི་དུས་དེ། ཞེས་

དང་། སྲི་ཏུས། ན་ནྲིང་གྲི་ལྱོ་དེ་ལ། ཁ་སང་གྲི་ཉྲི་མ་ཤར་བ་དེའྲི་ཚེ། སྐད་ཅྲིག་ས་

མ་དེར། ལྟ་བུ་འགྱོད་པར་མཛད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། གཞེས་ནྲིང་ལྱོ་དེ། ཁས་ཉྲིན་གྲི་

ཉྲིན་མྱོ་དེ། ཁ་ས་ཁ་ཉྲིན་གྲི་དུས་དེ། མདང་དགྱོང་གྲི་དུས་དེ། ས་ནུབ་དེར། བདུན་

ཕྲག་སྱོན་མ་དེར། ཟླ་བ་སྱོན་མ་དེར། ལྱོ་སྱོན་མ་དེར། དུས་རབས་ས་མ་དེར། མྲི་

ཚེ་ས་མ་དེར། སྐྱེ་བ་སྱོན་མ་དེར། འདས་པའྲི་ལྱོ་དེ། ལྟ་བུའྱོ། །

༢༥༡༽ དེ་སྒ་མ་འྱོངས་པ་ལ་འའག་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ། རྲིང་མ། རེས་མ། ཕྲི་མ། 

མའག་མ།

ལན། ད་ལྟ་ནས་རྲིས་པའྲི་འབྱུང་འགྱུར་རམ་ཤར་རྒྱུའྲི་དུས་ཚོད་ལ་དེ་སྒ་འའག་

པས། དེ་སྒ་དུས་མ་འྱོངས་པ་ལ་འའག་པ་ཡྲིན། དཔེར་ན།  བ་ཏྲིས། སང་གྲི་དུས་

དེ་ཙ་ན་འདྲི་བྱེད། ཞེས་དང་། སྲི་ཏུས། དེའྲི་དུས་ན་འཁྱོར་ལྱོས་སྒྱུར་བའྲི་རྒྱལ་པྱོ་

དུང་ཞེས་བྱ་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྱོ། །སང་ཉྲི་མ་ཤར་བའྲི་དུས་དེར་འགྱོ་འྱོ། །ལྟ་

བུ་འགྱོད་གནང་མཛད་འདུག་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། དེ་རྲིང་དགྱོང་མྱོའྲི་དུས་དེར། 

གནངས་ཀྲི་ཉྲིན་མྱོ་དེར། གཞེས་ཉྲིན་མྱོ་དེར། དྱོ་ནུབ་ཀྲི་དུས་དེ། དྱོ་དགྱོང་ཉལ་

བའྲི་དུས་དེ། བདུན་ཕྲག་རེས་མ་དེ། ཟླ་བ་རེས་མ་དེ། ལྱོ་རེས་མ་དེ། དུས་སང་གྲི་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

ལྱོ་དེར། སང་ཕྱོད་ཀྲི་ལྱོ་དེར། སྐྱེ་བ་རེས་མ་དེར། དུས་རབས་ཕྲི་མ་དེར། མྲི་

ཚེའྲི་མཐའ་མ་དེར། ཚེ་རབས་རེས་མ་དེར། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཚང་རྒྱ་

བའྲི་དུས་དེར། ལྱོ་མཐའ་མ་དེར། རྲིང་མའྲི་ལྱོ་དེར། ཕྲི་མའྲི་ལྱོ་དེར། ལྟ་བུའྱོ། །

༢༥༢༽ རྒན་ལགས། འདྲི་སྒ་དང་དེ་སྒ་གཉྲིས་ཀྲི་འའག་ཡུལ་ཁད་པར་ག་འདྲ་ཡྱོད་

དམ།

ལན། འདྲི་སྒ་དང་དེ་སྒ་གཉྲིས་དུས་ལ་འའག་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ན། འདྲི་སྒ་དུས་ད་

ལྟ་བ་ཉྲིད་ལས་འདས་དང་མ་འྱོངས་གཉྲིས་ལ་མྲི་འའག་པ་ཡྲིན། དཔེར་ན། བ་

ཏྲིས། དུས་འདྲི། ཞེས་དང་། སྲི་ཏུས། ད་ལྟའྲི་བསྐལ་པ་འདྲིར། ད་ལྟའྲི་ལྱོ་འདྲི། དེ་

རྲིང་གྲི་དུས་འདྲིར། ཞེས་སྱོགས་བཀྱོད་པ་བཞྲིན་དུ། ད་ལྟའྲི་དུས་ཚོད་འདྲི། དེ་

རྲིང་གྲི་ཉྲིན་མྱོ་འདྲི། ད་ལྟའྲི་བདུན་ཕྲག་འདྲི། ད་ལྟའྲི་ཟླ་བ་འདྲི། ད་ལྱོའྲི་ལྱོ་འདྲི། 

མྲི་ཚེ་འདྲི།  སྐྱེ་བ་འདྲི། ཚེ་རབས་འདྲི། བསྐལ་པ་འདྲི། དེང་སང་གྲི་དུས་ཚོད་

འདྲི། དེང་སྐབས་ཀྲི་དུས་འདྲི། རྲིག་གནས་སྦྱོང་བཞྲིན་པའྲི་དུས་འདྲི། ད་ལྟ་སྐད་

ཆ་བཤད་པའྲི་དུས་འདྲི། རྣམ་འདྲེན་བཞྲི་པའྲི་དུས་འདྲི། ལྟ་བུའྱོ། །

༢༥༣༽ འདྲི་སྒ་དང་དེ་སྒ་གཉྲིས་བར་ཐག་ཉེ་རྲིང་གྲི་ཁད་པར་ལ་འའག་ཚུལ་ཇྲི་

ལྟར་རེད་དམ།

ལན། བར་ཐག་ཉེ་རྲིང་ལས། འདྲི་སྒ་ཉེ་བ་ལ་འའག་ཅྲིང་། དེ་སྒ་རྲིང་བ་སྟེ་རྒྱང་བ་ལ་

འའག་པ་ཡྲིན། དཔེར་ན། མདུན་གྲི་མྲི་འདྲི་རྒྱབ་ཀྲི་མྲི་དེ་ལས་གཟུགས་པྱོ་

རྲིང་། །རྒྱབ་ཀྲི་རྲི་དེ་མདུན་གྲི་ཁང་པ་འདྲི་ལས་མཐྱོའ ྱོ། །ཚུར་རྱོལ་གྲི་གྱོང་ཚོ་

འདྲི་ཕ་རྱོལ་གྲི་གྱོང་སེ་དེ་ལས་རྒྱ་ཆེའྱོ། ལྟ་བུ་དང་། 
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

རང་གཞན་གཉྲིས་ལས། རང་ལ་འདྲི་སྒ་དང་གཞན་ལ་དེ་སྒ་སྦྱོར་བ། དཔེར་ན། ངའྲི་

བསམ་ཚུལ་འདྲི་ཁེད་རང་གྲི་བསམ་ཚུལ་དེ་ལས་བཟང་ངྱོ་། །ཁེད་ཀྲི་སྨྱུ་གུ་དེ་

ངའྲི་སྨྱུ་གུ་འདྲི་ལས་རྲིན་ཐང་ཆེ་ཞྲིང་སྤུས་ཀ་ཡང་དག་གྱོ །ལྟ་བུ་དང་། 

 མངྱོན་འགྱུར་དང་ལྱོག་འགྱུར་གཉྲིས་ལས། མངྱོན་འགྱུར་གྲི་གནས་ཚུལ་རྲིགས་

ལ་འདྲི་སྒ་དང་། ལྱོག་འགྱུར་གྲི་གནས་ཚུལ་ལ་དེ་སྒ་བཀྱོལ་བ། དཔེར་ན། དངྱོས་

སུ་མཐྱོང་བའྲི་གནས་ཚུལ་འདྲི། མངྱོན་གསལ་མེད་པའྲི་གནས་ཚུལ་དེ། ལྟ་

བུའྱོ། །

༢༥༤༽ གང་སྒའམ་སྤྲི་སྒ་བཤད་པའྲི་ར་ཚིག་དང་། ལྗྱོན་དབང་གྲི་གཞུང་ཚིག་

བཅས་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། ར་བ་ལས། མྲིང་གང་བརྱོད་པའྲི་དང་པྱོ་རུ། །དང་པྱོ་ལ་ནྲི་གཉྲིས་པ་སྦར། །སྤྲི་

ལ་ཁབ་པ་ཉྲིད་དུ་འདྱོད། །ཅེས་གསུངས། ལྗྱོན་དབང་ལས། ཅྲི་ཇྲི་སུ་གང་སྤྲི་སྒ་

སྟེ། །ཞྲིག་སྟེ་སླད་འདྲ་ཕྲིར་ལ་ཅྲི། །སྙེད་སྲྲིད་ལྟར་བཞྲིན་སྐད་ལ་ཇྲི། །སུ་ནྲི་གང་

ཟག་གང་ཀུན་ལའྱོ། །ཞེས་གསུངས།

༢༥༥༽ ག་འདྲ་ཞྲིག་ལ་སྤྲི་སྒ་ཟེར་བ་རེད་དམ།

ལན།  གཞྲིའམ་ཆྱོས་བྱེ་བག་པ་སྟེ་ཆྱོས་ཕྱོགས་རེ་བ་ཞྲིག་ལ་ངྱོས་བཟུང་མེད་པར་

བརྱོད་བྱ་སྤྲི་ཡྲི་ཆ་ལ་འའག་པའྲི་སྒ་ཡྲིན་པས་སྤྲི་སྒ་ཟེར།

༢༥༦༽ ལྗྱོན་དབང་ལས། ཞྲིག་སྟེ་སླད་འདྲ་ཕྲིར་ལ་ཅྲི། །ཞེས་པའྲི་ནང་དྱོན་གང་

རེད་དམ།

ལན། སྤྲི་སྒའྲི་ཕྲད་ཅྲི་ཞེས་པ་ནྲི་རང་གྲི་ཚིག་གྱོགས། ཞྲིག །སྟེ། སླད། འདྲ། ཕྲིར། 
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

བཅས་ཀྲི་སྱོན་དུ་སྦར་ནས་བརྱོད་བྱ་སྤྲི་ཡྲི་ཆ་ལ་འའག་པའྲི་སྒ་སྒྲུབ་པར་བྱ་

དགྱོས་པ་ཡྲིན། དཔེར་ན། ཅྲི་ཞྲིག །ཅྲི་སྟེ། ཅྲི་སླད། ཅྲི་འདྲ། ཅྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ལྟ་

བུ་སྟེ། དེ་དག་ནྲི་དྲྲི་བའྲི་ཚུལ་དུ་བརྱོད་བྱ་སྤྲིའྲི་ཆ་ལ་འའག་པའྲི་སྒ་ཡྲིན། 

 ཅྲི་ཞྲིག་ཅེས་པ་ནྲི། ཕལ་སྐད་དུ་ག་རེ་ཟེར་བའྲི་དྱོན་ཡྲིན། དཔེར་ན། འདྲི་ཅྲི་ཞྲིག་

རེད་དམ། འདྲི་ན་ཅྲི་ཞྲིག་འདུག་གམ། འདྲི་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན་ནམ། ཁེད་ཅྲི་ཞྲིག་འདྱོད་

དམ། ཁེད་ལ་ཅྲི་ཞྲིག་དགྱོས་སམ། ཁེད་ཅྲི་ཞྲིག་མཐྱོང་ངམ་། ལྟ་བུ་དང་། 

 ཅྲི་སྟེ་ཞེས་པ་ནྲི། ཕལ་སྐད་དུ་གལ་སྲྲིད་ཟེར་བ་དང་ག་རེ་བྱས་ནས་ཟེར་བའྲི་དྱོན་

ལ་འའག་གྲི་རེད། དཔེར་ན། ཅྲི་སྟེ་མ་འྱོངས་པར་མྲིང་དྱོན་མཚུངས་པའྲི་ལ་

རམས་དགེ་བཤེས་བྱེད་འདྱོད་ན་ད་ལྟ་ཉྲིད་ནས་གཞུང་ཆེན་མྱོའྲི་གྲུ་རྲིངས་ལ་

གཞུག་དགྱོས། ཅྲི་སྟེ་ཕྲི་ལ་འགྱོ་ཚེ་དགྱོངས་པ་ཞུ་དགྱོས། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ནྲི་གལ་

སྲྲིད་ཟེར་བའྲི་དྱོན་ལ་འའག་པ་དང་། བྱོད་པ་ཡྲིན་ཀང་ཅྲི་སྟེ་བྱོད་སྐད་མྲི་རྒྱག་པ་

ཡྲིན་ནམ། ཟེར་བ་ན་ག་རེ་བྱས་ནས་ཞེས་པའྲི་དྱོན་ཡྲིན། 

 ཅྲི་སླད་ཅེས་པ་ནྲི། ཕལ་སྐད་དུ་རྒྱུ་མཚན་ག་རེའྲི་ཆེད་དུ་ཟེར་བའྲི་དྱོན་ཡྲིན། 

དཔེར་ན། ཁེད་འདྲིར་འྱོང་བ་ཅྲིའྲི་སླད་དུ་ཡྲིན་ནམ། ཆྱོས་བྱེད་དགྱོས་པ་ཅྲི་སླད་

ཅེ་ན། བྱོད་རྲིགས་ན་གཞྱོན་ཚོས་བསླབ་པ་བརྱོན་པ་ནྲི་ཅྲིའྲི་སླད་དུ་ཡྲིན་ནམ། ལྟ་

བུ་དང་། 

 ཅྲི་འདྲ་ཞེས་པ་ནྲི། ཕལ་སྐད་དུ་གང་འདྲས་ཟེར་བའྲི་དྱོན་ཡྲིན། དཔེར་ན། ཅྲི་འདྲ་

འདུག་གམ། ཅྲི་འདྲ་རེད་དམ། ཅྲི་འདྲ་ཡྲིན་ནམ། ཅྲི་འདྲ་བྱེད་དམ། ཅྲི་འདྲ་ཤེས་

སམ། ཅྲི་འདྲ་བཤད་དམ། 
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

 ཅྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་ནྲི། གྱོང་གྲི་ཅྲི་སླད་ཅེས་པའྲི་དྱོན་དང་མཚུངས་པ་རེད། ཕལ་སྐད་

དུ་ག་རེ་བྱས་ནས་སམ། རྒྱུ་མཚན་ག་རེའྲི་ཆེད་དུ་ཞེས་དྲྲི་བ་དྲྲིས་པའྲི་དྱོན་ཡྲིན། 

དཔེར་ན། ཅྲི་ཕྲིར་ན་ཚོད་རྒས་ཀང་ད་དུང་ཆྱོས་ལ་མྲི་བརྱོན་བ་ཡྲིན་ནམ། ལྟ་བུ་

དང་། མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་རྱོད་པའྲི་ནང་ལན་བཞྲི་པྱོ་གང་རུང་ནས་ཅྲི་ཕྲིར་ཟེར་བ་དེ་

ཡང་། ག་རེ་བྱས་ནས་ཟེར་བ་དང་རྒྱུ་མཚན་གང་གྲི་ཆེད་དུ་ཞེས་པའྲི་དྱོན་དུ་གྱོ་

དགྱོས། དཔེར་ན། ཕྲི་རྒྱོལ་གྲིས་སྒ་ཆྱོས་ཅན། རག་པ་ཡྲིན་པ་ཐལ། ཞེས་དྲྲི་བ་

དྲྲིས་པའྲི་ལན་དུ་ས་རྒྱོལ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་འདྱོད་པར་བབ་ན། འདྱོད་ཞེས་ལན་

འདེབས་པ་དང་། དེ་ལྟར་མྲི་འདྱོད་ན། རྒྱུ་མཚན་གང་གྲིའང་ཆེད་དུ་བུམ་པ་རག་

པ་མྲིན། ཞེས་པའྲི་ཚིག་དྱོན་བསྡུས་ཏེ་ཅྲི་ཕྲིར་ཞེས་ལན་རྒྱག་གྲི་ཡྱོད་པ་རེད། 

༢༥༧༽ སྙེད་སྲྲིད་ལྟར་བཞྲིན་སྐད་ལ་ཇྲི། །ཞེས་པའྲི་ཚིག་འགེལ་ཇྲི་ལྟར་རེད་དམ།

ལན། སྤྲི་སྒའྲི་ཕྲད་ཇྲི་ཞེས་པ་ནྲི་ཚིག་གྱོགས། སྙེད། སྲྲིད། ལྟར། བཞྲིན། སྐད། 

བཅས་ཀྲི་སྱོན་དུ་སྦར་ཏེ་ཇྲི་སྙེད། ཇྲི་སྲྲིད། ཇྲི་ལྟར། ཇྲི་བཞྲིན། ཇྲི་སྐད། བཅས་སུ་

གྲུབ་པ་དེ་དག་རང་གྲི་བརྱོད་བྱ་སྤྲིའྲི་ཆ་ལ་འའག་པའྲི་སྒ་རུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

 ཇྲི་སྙེད་ཟེར་བ་ནྲི། ཚོད་དཔག་བྱེད་མྲི་ཐུབ་པའྲི་གངས་འབྱོར་མང་བའྲི་ཆ་ལ་

འའག་པའྲི་སྤྲི་སྒ་ཡྲིན། དཔེར་ན། ཕལ་སྐད་དུ་མཁས་པ་ག་ཚོད་ཡྱོད་པ་དེའྲི་

རྲིས་ཀྲིས་ཟེར་བ་ལ། ཡྲིག་ཐྱོག་ནས་མཁས་པ་ཇྲི་སྙེད་ཅྲིག་ཡྱོད་པ་དེ་སྙེད་ཀྲིས་

ཞེས་འབྲི་དགྱོས་ཀྲི་རེད། དཔེར་ན། མཁས་པ་ཇྲི་སྙེད་ཅྲིག་ཡྱོད་པ་དེ་སྙེད་ཀྲིས་

སྤྲི་ཆྱོགས་ནང་བརབ་ཆེན་གྲི་བྱ་གཞག་བསྐྲུན་ཐུབ། ཤེས་རྱོངས་ཇྲི་ཙམ་མང་བ་

དེ་ཙམ་གྲིས་སྤྲི་ཚོགས་ཉམས་གུད་དུ་འགྱོ་རྒྱུ་ཉག་ཅྲིག་ཡྲིན།  
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

 ཇྲི་སྲྲིད་ཟེར་བ་ནྲི། ཚོད་འཛིན་བྱེད་མྲི་ཐུབ་པའྲི་འབྱུང་འགྱུར་གྲི་དུས་སྤྲི་ཡྲི་ཆ་

ལ་འའག་པའྲི་སྤྲི་སྒ་སྟེ། ཕལ་སྐད་དུ་གལ་སྲྲིད་ཟེར་བའྲི་དྱོན་ཡྲིན། དཔེར་ན། 

གལ་སྲྲིད་རྲིག་གནས་མཐར་མ་ཕྲིན་བར་དུ་སྦང་བརྱོན་ལྱོད་མེད་བྱེད་ཀྲི་ཡྲིན། 

ཞེས་པ་ཡྲིག་ཐྱོག་ཏུ་ཇྲི་སྲྲིད་རྲིག་གནས་མཐར་མ་ཕྲིན་བར་དེ་སྲྲིད་སྦང་བརྱོན་

ལྱོད་མེད་བྱ་རྒྱུ་ཡྲིན། དེ་བཞྲིན་དུ་ཇྲི་སྲྲིད་གྱོགས་པྱོ་འདྲིར་མ་སླེབས་ཀྲི་བར་དེ་

སྲྲིད་ང་བསྒུགས་ནས་སྱོད་ཀྲི་ཡྲིན། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡྲིན། 

 ཇྲི་ལྟར་དང་ཇྲི་བཞྲིན་ཟེར་བ་ནྲི། འདྲ་མཚུངས་རྣམ་པ་སྤྲི་ཡྲི་ཆ་ལ་འའག་པའྲི་སྤྲི་

སྒ་སྟེ། དེ་ཡང་ཆྱོས་རང་གྲི་ངྱོ་བྱོའམ་རང་བཞྲིན་དང་། རྣམ་པ། ཁད་ཆྱོས། དཔེ། 

བྱ་བ་སྱོགས་ཅྲི་རྲིགས་ཀྲི་འདྲ་མཚུངས་བརྱོད་པ་ལ་བཀྱོལ་དུ་ཆྱོག་པ་ཡྲིན། 

ཕལ་སྐད་དུ་གང་འདྲས་གཅྲིག་བྱེད་པ་དེ་ནང་བཞྲིན་ཞེས་བརྱོད་ཚེ། ཡྲིག་ཐྱོག་

ནས་ཇྲི་ལྟར་བྱེད་པ་དེ་ལྟར་ཞེས་བྲི་དགྱོས་པ་ཡྲིན། དཔེར་ན། ཇྲི་ལྟར་དགེ་རྒན་

གྲིས་ལམ་སྟྱོན་གནང་བ་དེ་ལྟར་དང་ལེན་ཞུས་ན་འདྲི་ཕྲི་གཏན་གྲི་བདེ་བ་འཐྱོབ། 

ཡྲིག་གཟུགས་སྦྱོང་སྐབས་མགྱོགས་ཆྱོས་སླ་ཆྱོས་སུ་མ་སྱོང་བར་ཇྲི་བཞྲིན་

རྒན་ལགས་ཀྲིས་ཀ་དཔེར་བྲིས་པའྲི་ཡྲིག་གཟུགས་དེ་བཞྲིན་གཟབ་སྟེ་འབྲི་ཨེ་

ཐུབ་བལྟ་དགྱོས། ལྟ་བུའྱོ། །

 ཇྲི་སྐད་ཟེར་བ་ནྲི། འདྲ་མཚུངས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འའག་པ་མྲིན་ཡང་། 

སྒའམ་སྐད་དང་གསུང་སྒ་མཚུངས་སྤྲི་ཡྲི་ཆ་ལ་འའག་པ་ཡྲིན། དཔེར་ན། ཕལ་

སྐད་དུ་བ་མས་གང་གསུངས་པ་དེ་ནང་བཞྲིན་ཉམས་ལེན་བྱེད་དགྱོས། ཟེར་བ་

ཡྲིག་ཐྱོག་ཏུ་བ་མས་ཇྲི་སྐད་གསུངས་པ་དེ་སྐད་ཉམས་ལེན་བྱ་དགྱོས། ཞེས་བྲི་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

དགྱོས་པ་ཡྲིན།

༢༥༨༽ ར་བ་དང་ལྗྱོན་དབང་གཉྲིས་ལས་བདག་སྒའྲི་སྐབས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་

དམ།

ལན། ར་བ་ལས། གང་མྲིང་གྲི་ནྲི་མ་མཐའ་ན། །པུ་ལྲིངྒ་ཡྲི་སྒ་མེད་པ། །དེ་ལ་པུ་ལྲིངྒ་

སྦར་ན། །བདག་པྱོའྲི་སར་ནྲི་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་དང་། ལྗྱོན་དབང་ལས། ན་རྱོ་

ཡྱོད་མེད་པ་བ་མ། །བདག་པྱོའྲི་སྒ་སྟེ་ག་ད་ན། །བ་མ་ས་དང་དྲག་མཐར་པ། །ང་འ་

ར་ལ་མཐའ་མེད་ལ། བདག་སྒ་ཡ་གྱུར་བ་དང་ནྲི། །ཆ་ལ་པ་ཉྲིད་སྦྱོར་བ་

ལེགས། །མྲིང་མཐའྲི་པ་བའང་ཕལ་ཆེར་འདྲ། །མ་ནྲི་ངེས་མེད་སྐབས་དང་

སྦར། །ཞེས་གསུངས།

༢༥༩༽ བདག་སྒའྲི་སྐབས་པུ་ལྲིངྒ་ཡྲི་སྒ་ཞེས་པ་ནྲི་ག་འདྲ་ཞྲིག་ལ་ཟེར་བ་རེད་

དམ།

ལན། པུ་ལྲིངྒ་ཞེས་པ་ནྲི་ལེགས་སྦར་གྲི་སྐད་ཡྲིན། པུ་ཞེས་པ་པ་སེ་དང་ལྲིངྒ་ནྲི་ཕྱོ་

ཡྲི་རགས་ཅན་གྲི་ཡྲི་གེ་སྟེ་པ་སེའྲི་ནང་གྲི་ཕྱོ་ཡྲིག་པ་བདག་པྱོ་སྟྱོན་པའྲི་སྒར་

བཤད་པ་རེད། དེ་ཡང་སར་མྲིང་གྲི་ཆ་ཤས་ན་མེད་པར་གསར་དུ་པུ་ལྲིངྒའྲི་སྒ་

སྦར་བའྲི་སྟྱོབས་ཀྲིས་མྲིང་དེ་ལས་དྱོན་གཞན་བདག་པྱོའམ་བྱ་བ་གང་ཞྲིག་སྒྲུབ་

པའྲི་སེམས་ལན་གང་ཟག་གྱོ་བར་བྱེད་པས་ན་བདག་སྒ་ཟེར། དཔེར་ན། གཡག་

ཅེས་པའྲི་མྲིང་གྲི་མཐར་སར་མེད་པའྲི་བདག་སྒ་པ་གསར་དུ་སྦར་སྟེ་གཡག་པ་

ཞེས་བརྱོད་ཚེ་གཡག་ལས་དྱོན་གཞན་གཡག་འཚོ་སྐྱྱོང་བྱེད་མཁན་གྲི་སེམས་

ལན་གང་ཟག་ལ་གྱོ་བ་ཡྲིན་ནྱོ། །
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

༢༦༠༽ རྒན་ལགས། ལེགས་བཤད་ལྗྱོན་དབང་ལས། ག་ད་ན། །བ་མ་ས་དང་དྲག་

མཐར་པ། །ང་འ་ར་ལ་མཐའ་མེད་ལ། །བདག་སྒ་ཡ་གྱུར་བ་དང་ནྲི། །ཆ་ལ་པ་ཉྲིད་

སྦྱོར་བ་ལེགས། །ཞེས་བདག་སྒ་པ་དང་བ་གཉྲིས་ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན་ལྟར་

རེས་འའག་གྲི་རེས་སུ་སྦྱོར་ལུགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་གསུངས་འདུག་པས་དེ་

གཉྲིས་ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན་ཡྲིན་ནམ།

ལན། དྲྲི་བ་འདྲི་ཡག་པྱོ་ཞེ་དྲག་འདུག །ལེགས་བཤད་ལྗྱོན་དབང་ལས་བདག་སྒ་པ་

དང་བ་གཉྲིས་རེས་འའག་གྲི་རེས་སུ་སྦར་སྟངས་ཤྲིག་གསུངས་ཡྱོད་པ་དེ་ནྲི། 

དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའྲི་རྡྱོ་རེས་འདྲི་ལྟར་བྱེད་ན་ལེགས་ཆའམ་མཐུན་ཤེད་ཆེ་བ་

ཡྱོད་ཅེས་གསུངས་པ་ལས། བདག་སྒ་གང་ལ་སྦྱོར་བའྲི་གཞྲི་རེས་འའག་གྲི་ཐྱོབ་

ཐང་ངམ་སྒྲིག་གཞྲི་གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་པས། ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན་ཡྲིན་ཟེར་ན་

འགྲིགས་ཀྲི་མེད་པ་རེད།

༢༦༡༽  ར་བ་དང་།  ལྗྱོན་དབང་ལས་དགག་སྒ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན། ར་བ་ལས།  གང་མྲིང་བརྱོད་པའྲི་མ་མཐའ་ན། །སྟྲི་ལྲིངྒའྲི་སྒ་མེད་པ། །དེ་ལ་སྟྲི་

ལྲིངྒ་སྦར་ན། །དགག་པའྲི་གནས་སུ་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་དང་། ལྗྱོན་དབང་ལས།  

མ་མྲི་མྲིན་མེད་དགག་སྒ་སྟེ། །མ་མྲི་ཐྱོག་མར་མྲིན་མེད་མའག །མ་ནྲི་བར་གྲི་

གསལ་བྱེད་ལའང་། །ཞེས་གསུངས།

༢༦༢༽ སྟྲི་ལྲིངྒའྲི་སྒ་ཟེར་ན་གང་རེད་དམ།

ལན། སྟྲི་ལྲིངྒ་ཞེས་པ་ནྲི་ལེགས་སྦར་གྲི་སྐད་ཡྲིན། སྟྲི་ཞེས་པ་མྱོའམ་བུད་མེད་དང་། 

ལྲིངྒ་ནྲི་རགས་ཏེ་མྱོ་ཡྲི་རགས་ཅན་གྲི་ཡྲི་གེ་ལ་སྟྲི་ལྲིངྒ་ཟེར་བ་རེད། དེ་ཡང་པ་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

སེའྲི་ནང་གྲི་མྱོ་མ་ཡྲིག་སྟྲི་ལྲིངྒའྲི་སྒ་ཡྲིན་ཞྲིང་། བྱོད་སྐད་དུ་དེ་ལ་དགག་སྒ་ཟེར་

བ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༢༦༣༽ སུ་ནྲི་གང་ཟག་གང་ཀུན་ལའྱོ། །ཞེས་པའྲི་ཚིག་དྱོན་གང་རེད་དམ།

ལན། སུ་ཞེས་པ་ནྲི་སེམས་ལན་གང་ཟག་ཏེ་སྐྱེ་བྱོ་སྤྲི་ལ་འའག་པ་ལས། སེམས་

མེད་ཕྲིའྲི་ཡུལ་གྲི་དངྱོས་པྱོ་ལ་འའག་པ་མེད། དཔེར་ན། སུ་ཡྲིན་ནམ། སུ་ཡང་

མ་ཡྲིན། སུ་རེད་དམ། སུ་ཡང་མ་རེད། སུ་འདུག་གམ། སུ་ཡང་མྲི་འདུག །སུ་ལ་

ཡྱོད་དམ། སུ་ལ་ཡང་མེད། སུ་དང་འདྲ་འདུག་གམ། སུ་དང་ཡང་མྲི་འདྲ། སུ་ཡྲི་

རེད་དམ། སུའྲི་ཡང་མ་རེད། སུས་བཤད་དམ། སུས་ཀང་མ་བཤད། ཅེས་གྱོང་

གསལ་སུ་སྒས་གང་ཟག་བྱེ་བག་པ་ངྱོས་བཟུང་མེད་པར་སྤྲི་ཡྲི་ཆ་ལ་འའག་པ་

ཡྲིན། གང་ཞེས་པ་ནྲི་ཆྱོས་ཐམས་ཅད་ལ་འའག་པའྲི་སྤྲི་སྒ་ཡྲིན། དཔེར་ན། སྐྱེས་

བུ་གང་ཞྲིག །ཆྱོས་གང་ལ། གཞྲི་གང་གྲི །གསུང་གང་ལས། གང་ཡང་རུང་། གང་

དང་གང་། གང་ཅྲི་ཡང་རུང་། གང་ཞྲིག་ནས། གང་གྲིས། གང་ཡང་། གང་གྲི་

ཕྱོགས། གང་ལས་བྱུང་བ། གང་སུ་དག །གང་འདྲ། གང་ཅྲིའྲི་ཐད། གང་འཚམས། 

གང་ཡྱོད། གང་ཡྲིན། གང་བྱུང་། གང་ལ་གང་འཚམས། གང་ཡྲིན་འདྲི་ཡྲིན། གང་

འགྱོ་དེར་འགྱོ། གང་ཞྲིག །གང་དགའ་གང་སྐྱྲིད། གང་བྱུང་མང་བྱུང་། ཞེས་པ་ལྟ་

བུའྱོ། །

༢༦༤༽ དངྱོས་ཤུགས་བསྱོམས་པས་དགག་སྒའྲི་ཕྲད་ག་ཚོད་ཡྱོད་དམ།

ལན།  ར་བའྲི་དངྱོས་བསྟན་དབྱངས་ཀྲིས་མ་བརྒྱན་པའྲི་དགག་སྒ་མ་ཡྲིག་དང་། 

ཤུགས་བསྟན་དབྱངས་ཀྲིས་བརྒྱན་པའྲི་དགག་སྒ་མྲི་མྲིན་མེད་བཅས་བཞྲི་ཡྱོད་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

པ་ཡྲིན།

༢༦༥༽ དགག་སྒ་ཟེར་བའྲི་ནང་དྱོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། གཞྲིའམ་ཆྱོས་གང་གྲི་རང་བཞྲིན་ཡྱོད་པའམ་ཡྲིན་པ་ཅྲི་རྲིགས་འགྱོག་པར་

བྱེད་པའྲི་སྒ་ཞྲིག་ལ་དགག་སྒ་ཟེར་བ་རེད།

༢༦༦༽ ལྗྱོན་དབང་ལས། མ་མྲི་ཐྱོག་མ་མྲིན་མེད་མའག །ཅེས་གསུངས་པའྲི་

འགེལ་བརྱོད་ཇྲི་ལྟར་བྱ་དགྱོས་སམ།

ལན།  དགག་སྒ་མ་དང་མྲི་གཉྲིས་ཆྱོས་གང་གྲི་རང་བཞྲིན་འགྱོག་པར་བྱེད་པ་ན། 

ཆྱོས་དེའྲི་ཐྱོག་མར་སྨྱོས་ཏེ་འགྱོག་པར་བྱེད་དགྱོས། དཔེར་ན། མ་རེད། མ་

མཐྱོང་། མྲི་འགྱུར། མྲི་ཆྱོག །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། དགག་སྒ་མྲིན་དང་མེད་གཉྲིས་

གཞྲིའམ་ཆྱོས་དེའྲི་རང་བཞྲིན་འགྱོག་པའྲི་སྐབས། ཆྱོས་དེའྲི་མའག་ཏུ་སྨྱོས་ཏེ་

འགྱོག་པར་བྱ་དགྱོས། དཔེར་ན། བླུན་པྱོ་མྲིན། ཀ་ཀྱོ་མྲིན། རབ་ཆེན་མྲིན། ལྟ་

བུའྱོ། །

༢༦༧༽ བདག་སྒའྲི་གྱོ་དྱོན་དང་། བདག་སྒའྲི་སྐབས་དངྱོས་བསྟན་གྲི་བདག་སྒ་

འདྱོད་ཚུལ་ལ་བ་སྲི་གཉྲིས་ཀྲི་ཁད་པར་གང་ཡྱོད་དམ། 

ལན། བ་ཏྲིས། རང་རང་གྲི་བདག་པྱོའམ་རང་ཉྲིད་གང་ལ་ལན་པའྲི་གཞྲི་སྟྱོན་པའྲི་སྒ་

ལ་བདག་སྒ་ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་། པ། བ། པྱོ། ཅན། རྣམས་དངྱོས་བསྟན་གྲི་

བདག་སྒར་བཞེད་དེ་དཔེར་བརྱོད་དུ། ར་པ། གསེར་པ། སེ་ར་པ། ལ་ས་པ། སྨྲ་ར་

ཅན། ཀ་བ་པ། བུམ་པ་བ། མྱོང་བ་པྱོ། ཞེས་སྱོགས་འགྱོད་གནང་མཛད་པ་ལས། 

བྱོ་དང་མ་མྱོ་གསུམ་བདག་པྱོ་སྟྱོན་པའྲི་དྱོན་ལ་འའག་པའྲི་དཔེར་བརྱོད་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

གསུངས་མེད།

 སྲི་ཏུས། བདག་པྱོའྲི་དྱོན་གསལ་བར་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། བདག་སྒ་ཞེས་ང་པ་དང་། 

པ་དང་པྱོ་གཉྲིས་དངྱོས་བསྟན་གྲི་བདག་སྒར་གསུངས་ཏེ་དཔེར་བརྱོད་ད། ར་པ། 

གསེར་པ། ཁ་ལྱོ་པ། ཕྲྲིན་ལས་པ། བྱེད་པྱོ། ལེན་པྱོ། གཏྱོང་བ་པྱོ། ཡྱོད་པ་པ། 

མེད་པ་པ། བྱེད་པ་པྱོ། ཤེས་པ་པྱོ། ཞེས་བཀྱོད་དེ་དངྱོས་བསྟན་གྲི་བདག་སྒ་པ་

དང་པྱོ་གཉྲིས་ལས་གཞན་མ་གསུངས། 

༢༦༨༽ སྦྲིར་བདག་པྱོ་སྟྱོན་པའྲི་དྱོན་ལ་འའག་པའྲི་སྒ། པ་དང་པྱོ། བ་དང་བྱོ། མ་

དང་མྱོ། ཅན། ལན། ལ་སྱོགས་པ་ཡྱོད་ཀང་། ར་བ་ལས་ཕྱོའྲི་རགས་ཅན་གྲི་

བདག་སྒ་པ་ཉྲིད་དངྱོས་སུ་གསུངས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། བདག་སྒ་པ་ཉྲིད་གཙོ་བྱོ་སྐྱེས་པ་ལ་འའག་པའྲི་སྒ་ཡྲིན་ཞྲིང་། ཁད་པར་རང་གྲི་

འའག་ཡུལ་རེས་འའག་ཡྲི་གེ་མང་བའྲི་ཕྲིར། པ་ཉྲིད་དངྱོས་བསྟན་གྲི་བདག་

སྒར་གསུངས་པ་ཡྲིན། དེ་ཡང་དཔེར་མཚོན་གྲི་སྒྱོ་ནས་བདག་སྒ་པ་སྐྱེས་པ་ཁྱོ་

ན་ལ་འའག་པ་གཤམ་གསལ། བཙུན་པ། མག་པ། རྒྱལ་པྱོ། གྱོས་པྱོ། ལྐུགས་པ། 

སྲས་པྱོ། ཨ་པ། གཡྱོག་པྱོ། རྣལ་འབྱྱོར་པ། དབང་པྱོ། གཅུང་པྱོ། གཞས་པ། 

གནས་པྱོ། གཞྱོན་པ། འབྱོག་པ། རྒས་པྱོ། བདག་པྱོ། མཛངས་པ། གཅེན་པྱོ། རེ་

བཙུན་པ། འཕགས་པ། འཆལ་པྱོ། ཞེས་སྱོགས་སྐྱེས་པ་ཁྱོ་ནའྲི་དྱོན་དུ་འའག་པ་

ནྲི། བདག་སྒ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ནུས་པས་ཡྲིན་ནྱོ། །

༢༦༩༽ མ་ནྲི་བར་གྲི་གསལ་བྱེད་ལའང་། །ཞེས་པའྲི་ཚིག་དྱོན་གང་རེད།

ལན། དགག་སྒ་བཞྲིའྲི་ནང་ནས་མ་ཡྲིག་དེ། གཞྲི་ས་མ་དང་ཕྲི་མ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

སྦར་ནས་རང་གང་ལ་སྦྱོར་བའྲི་གཞྲི་ས་ཕྲི་གཉྲིས་པྱོའྲི་དྱོན་གྲི་རང་བཞྲིན་འགྱོག་

པ་གསལ་བར་བྱེད་པའྲི་དྱོན་ལའང་འའག་པ་ཡྲིན། དཔེར་ན། ར་མ་ལུག །ཅེས་

བརྱོད་པ་ན། བར་གྲི་མ་ཡྲིག་དེས་ས་མ་ར་དང་ཕྲི་མ་ལུག་གཉྲིས་ཀ་མ་ཡྲིན་པར་

གསལ་བ་སྟེ་གྱོ་བར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། མ་ནྲི་བར་གྲི་གསལ་བྱེད་ལའང་

ཞེས་གསུངས།  དེ་བཞྲིན་དུ། ར་མ་བྱོང་། ཡ་མ་ཟུང་། ཚུགས་མ་འཁྱུག །ས་མ་

འབྱོག །བྱ་མ་བྱྲིའུ། སྐྱ་མ་སེར། རྲིང་མ་ཐུང་། ཕྲ་མ་སྦྱོམ། ཆེ་མ་ཆུང་། བྱ་མ་ར། 

སྱོགས་ཇྲི་སྙེད་ཅྲིག་ཡྱོད་པ་ཡྲིན།

༢༧༠༽ སུམ་ཅུ་པའྲི་གཞུང་ནས་མ་བཤད་པའྲི་ལེགས་བཤད་ལྗྱོན་དབང་ལས་

ཚིག་ཕྲད་ཞྲིང་སྱོགས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན།  ལྗྱོན་དབང་ལས། ཚིག་ཕྲད་ཞྲིང་སྱོགས་ང་ན་མ། །འ་དང་ར་ལ་མཐའ་མེད་

མཐར། །ཞྲིང་ཞེས་ཞེ་འྱོ་ཞེ་ན་ཞྲིག། ག་ད་བ་དང་ད་དྲག་མཐར། །ཅྲིང་ཅེས་ཅེ་འྱོ་

ཅེ་ན་ཅྲིག། ས་མཐར་དམྲིགས་བསལ་ཞེས་མ་གཏྱོགས། །ཤྲིང་ཤྲིག་ཤེ་འྱོ་ཤེ་ན་

འཐྱོབ། །ཅེས་གསུངས་ཡྱོད།

༢༧༡༽ ཚིག་ཕྲད་ཞྲིང་སྱོགས་ཞེས་པ་ནས། ཤེ་ན་འཐྱོབ་ཅེས་པའྲི་བར་གྲི་ནང་དྱོན་

གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། ཚིག་ཕྲད་ཞྲིང་སྱོགས་ཞེས་པ་ནྲི་ཞྲིང་སྱོགས་ལྔ་དང་། ཅྲིང་སྱོགས་ལྔ་། ཤྲིང་

སྱོགས་བཞྲི་སྟེ་དེ་དག་ནྲི། རང་གང་ལ་སྦར་བའྲི་གཞྲི་རེས་འའག་ཡྲི་གེ་གང་

ཡྲིན་ཞེ་ན། ང་ན་མ་འ་ར་ལ་མཐའ་མེད་བཅས་ཀྲི་མཐར་ཚིག་ཕྲད་ཞྲིང་ཞེས་ཞེ་འྱོ་

ཞེ་ན་ཞྲིག་བཅས་འཐྱོབ་པ་དང་། རེས་འའག་བ་མ་ས་དང་ད་དྲག་བཅས་ཀྲི་རེས་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

སུ་ཅྲིང་སྱོགས་ལྔ་འཐྱོབ་ཅྲིང་། ས་མཐར་དམྲིགས་བསལ་ཞེས་མ་གཏྱོགས། ཟེར་

བ་ནྲི། ཞྲིང་སྱོགས་ལྔ་ནས་ཞེས་དང་། ཅྲིང་སྱོགས་ལྔ་ནས་ཅེས་ཟེར་བ་ལྟར་ཤྲིང་

སྱོགས་ནས་ཤེས་ཟེར་བ་ཚིག་ཕྲད་ནས་དྱོར་བས། རེས་འའག་ས་ཡྲི་མཐའ་ལ་

སྦར་རྒྱུ་ཤེས་ཟེར་བའྲི་ཚབ་ཏུ་དམྲིགས་བསལ་གྲིས་ཞེས་སྦར་དགྱོས་པ་མ་

གཏྱོགས། དེ་མྲིན་ཤྲིང་སྱོགས་བཞྲི་རེས་འའག་ས་ཡྲི་མཐར་འཐྱོབ་པ་ཡྲིན་ཞེས་

གསུངས།

༢༧༢༽ རྒན་ལགས། བདག་སྒ་ཡ་གྱུར་དང་ཆ་གྱུར་ཞེས་པ་དེ་ག་འདྲ་ཞྲིག་ལ་ཟེར་

བ་རེད་དམ། 

ལན། བདག་སྒ་ཡ་གྱུར་ཞེས་པ་ནྲི། མྲིང་ཚིག་ཆ་སྟེ་ཚེག་བར་གཉྲིས་ཅན་གྲི་མཐར་

བདག་སྒ་སྦར་བ་ན། ཚེག་བར་གསུམ་ཅན་དུ་གྱུར་པས་བདག་སྒ་ཡ་འགྱུར་དུ་

སྱོང་བ་རེད། དཔེར་ན། ཆབ་མདྱོ་བ། ཨ་མདྱོ་བ། ལ་ས་བ། གཞྲིས་རེ་བ། ལྟ་བུ་

དང་། 

 བདག་སྒ་ཆ་འགྱུར་ཞེས་པ་ནྲི། མྲིང་ཚིག་ཡ་སྟེ་ཚེག་བར་གཅྲིག་ཅན་གྲི་མཐར་

བདག་སྒ་སྦར་བ་ན། ཚེག་བར་གཉྲིས་ཅན་དུ་གྲུབ་པས་བདག་སྒ་ཆ་འགྱུར་དུ་

སྱོང་བ་ཡྲིན། དཔེར་ན། འགྲུལ། ཞྱོད། སགས། གད། སྨན། གཞས། ལྟ་བུ་མྲིང་

ཚིག་ཡ་དེ་རྣམས་ལ་གསར་དུ་བདག་སྒ་པ་སྦར་བ་ན། འགྲུལ་པ། ཞྱོད་པ། སགས་

པ། གད་པ། སྨན་པ། གཞས་པ། ལྟ་བུ་བདག་སྒ་ཆ་འགྱུར་ཡྲིན་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། 

མག་པ། ནང་པ། ནད་པ། རྔྱོན་པ། ཤན་པ། གེན་པ། བཙུན་པ། བརྱོན་པ། དཔར་

པ། མྱོ་པ། ལ་པ། པྲ་པ། གྲུ་པ། ཉ་པ། ཕྲི་པ། ལྟ་བུ་ཡྲིན།



  119  

སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

༢༧༣༽ རྒན་ལགས། ང་འ་ར་ལ་མཐའ་མེད་ལ། །བདག་སྒ་ཡ་གྱུར་བ་དང་ནྲི། །ཆ་

ལ་པ་ཉྲིད་སྦྱོར་བ་ལེགས། །ཞེས་པའྲི་ནང་དྱོན་གསལ་བཤད་གནང་རྱོགས། 

ལན། ང་འ་ར་ལ་མཐའ་མེད་ལ། །བདག་སྒ་ཡ་གྱུར་བ་དང་ནྲི། །ཆ་ལ་པ་ཉྲིད སྦྱོར་བ་

ལེགས། །ཞེས་པས་དངྱོས་སུ་མྲིང་མཐའྲི་རེས་འའག །ང་འ་ར་ལ་མཐའ་མེད། 

བཅས་ཀྲི་མཐར་བདག་སྒ་སྦར་ནས་ཡྲི་གེ་ཡ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ན། ཕལ་ཆེར་བདག་

སྒ་བ་སྦར་བ་མང་ཞྲིང་དེ་ལྟར་བྱས་ན་བརྱོད་བདེ་བ་ཡྲིན་པས་ལེགས་ཞེས་པ་

ལྟར་དཔེར་ན། ཚུར་མཐྱོང་བ། སྐྱོར་སྲུང་བ། འགེད་གཏྱོང་བ། དམ་བཅའ་བ། 

སླྱོབ་གཉེར་བ། སྐུ་བཅར་བ། ཁྱོམ་སྐྱོར་བ། ཟླྱོས་གར་བ། སྐད་སྒྱུར་བ། གསང་

ཉུལ་བ། ཐྱོད་རྒལ་བ། ངྱོ་རྒྱོལ་བ། བྱ་ར་བ། བསྐང་གསྱོ་བ། དཔེ་ཆ་བ། ཚོགས་

འདུ་བ། ཕེབས་བསུ་བ། ཁ་ལྱོ་བ། ཤྲིང་བཟྱོ་བ། ལྟ་བུ་ཡྲིན་ཞྲིང་། ཤུགས་ལས་

གྱོང་གྲི་རེས་འའག་ལས་གཞན། ག་ད་ན་བ་མ་ས་བཅས་ལ་བདག་སྒ་སྦར་བས་

ཡ་གྱུར་ན་པ་སྦར་བ་ལེགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན། སླྱོབ་འཁྲིད་པ། ཚན་རྲིག་པ། 

གྱོང་ཆྱོག་པ། ཞྲིབ་འའག་པ། སྙན་ངག་པ། རྱོག་ཞྲིབ་པ། མཚན་ཉྲིད་པ། གསར་

འགྱོད་པ། འཁབ་སྟྱོན་པ། ཁས་ལེན་པ། སྣེ་ལེན་པ། གཞུང་འཛིན་པ། ཞབས་

བརན་པ། ཉམས་ལེན་པ། སླྱོབ་སྟྱོན་པ། བ་སྨན་པ། གསྱོལ་ཐབ་པ། སྒྱོམ་སྒྲུབ་པ། 

ཚོགས་ལམ་པ། ལམ་ཞུགས་པ། གཞུང་ཞབས་པ། རྲིག་གནས་པ། དངས་བངས་

པ། དེང་རབས་པ། ས་རབས་པ། ཕྲི་རབས་པ། ལྟ་བུའྱོ།། 

༢༧༤༽ མྲིང་མཐའྲི་པ་བའང་ཕལ་ཆེར་འདྲ། །ཞེས་པའྲི་ཚིག་དྱོན་གང་ཡྲིན་ནམ། 

ལན། མྲིང་གྲི་ཆ་ཤས་སུ་གྲུབ་པའྲི་མྲིང་མཐའྲི་པ་དང་བ་སྱོགས་བདག་སྒ་ལྟར་མྲིང་



  120  

དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

མཐར་སྦར་བ་འདྲ་བས་ཕལ་ཆེར་བདག་སྒ་མྲིན་ནམ་སྙམ་ནྱོར་ཉེན་ཡྱོད་པས་དེ་

ལ་གཟབ་དགྱོས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན། དཔེར་ན། རག་པ། ཆགས་པ། ཐན་པ། 

དད་པ། ཀ་བ། ཐྱོ་བ། ཐུ་བ། འཁྱོར་བ། ལ་སྱོགས་པའྲི་མྲིང་མཐའྲི་པ་དང་བ་

རྣམས་མྲིང་གྲི་ཆ་ཤས་སུ་གྲུབ་པ་ལས། དེ་དག་བདག་སྒ་མྲིན་པར་ཤེས་དགྱོས་

པ་ཡྲིན། 

༢༧༥༽ ཚིག་ཕྲད་ཞྲིང་ཅྲིང་ཤྲིང་གསུམ་གྲིས་ནང་དྱོན་ག་རེ་སྟྱོན་གྲི་རེད་དམ།

ལན།  ཚིག་ཕྲད་ཞྲིང་སྱོགས་གསུམ་གྲིས་རང་གྲི་བརྱོད་དྱོན་ས་མ་དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་

པའྲི་ཕྲི་མ་དེ་ཡང་ཡྲིན་པའམ་ཡྱོད་པ་ཅྲི་རྲིགས་སྟྱོན་པ་ལ་འའག་པ་ཡྲིན། དེ་ཡང་

ཁ་སྐད་དུ། མ་ཟད་དང་མ་ཚད་ཟེར་བའྲི་དྱོན་ཡྲིན། དཔེར་ན། ཁྱོང་ནྲི་རང་བཞྲིན་

དྲང་པྱོ་ཡྱོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སེམས་པ་ཡང་བཟང་པྱོ་ཡྱོད། ཟེར་བའྲི་ཁ་སྐད་ཀྲི་

ནང་དྱོན་དེ་ཡྲིག་ཐྱོག་ནས། ཁྱོང་ནྲི་རང་བཞྲིན་དྲང་ཞྲིང་སེམས་པའང་བཟང་

ངྱོ་། །ཞེས་དང་། རླུང་ཟེར་བ་ནྲི་ཡང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རག་ཏུ་གཡྱོ་འགུལ་ཅན་གྲི་

རང་བཞྲིན་ཡྲིན། ཟེར་བའྲི་ཁ་སྐད་ཡྲིག་ཐྱོག་ནས། རླུང་ཞེས་པ་ནྲི་ཡང་ཞྲིང་གཡྱོ་

བའྲི་རང་བཞྲིན་ནྱོ། །ཞེས་པ་དང་། གཞན་ལ་ཆྱོས་བཤད་པས་མ་ཚད་རང་གྲིས་

ཀང་ཆྱོས་ཉན་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཡྲིག་ཐྱོག་ནས། གཞན་ལ་ཆྱོས་བཤད་ཅྲིང་རང་གྲིས་

ཀང་ཉན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། རྲི་མྱོ་བྲིས་པས་མ་ཚད་ཚོན་ཡང་བཏང་བ་རེད། ཟེར་

བ་ཡྲིག་ཐྱོག་ནས། རྲི་མྱོ་བྲིས་ཤྲིང་ཚོན་ཡང་བཏང་ངྱོ་། །ཞེས་པ་དང་། ཡང་ཁ་

སྐད་ནང་རྲི་མྱོ་བྲིས་ནས་ཚོན་བཏང་ཟེར་བའྲི་སྐབས་ནས་སྒའྲི་ཚབ་ཏུ་ཞྲིང་

སྱོགས་བྲིས་ནས་རྲི་མྱོ་བྲིས་ཤྲིང་ཚོན་བཏང་ངྱོ་། །ཞེས་བརྱོད་ན་ལག་བཅས་ཀྲི་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

དྱོན་དུ་གྱོ་བ་ཡྲིན། 

༢༧༦༽ ཚིག་ཕྲད་ཞེས་དང་ཅེས་གཉྲིས་ཀྲིས་བྱེད་ལས་སམ་ནང་དྱོན་ག་འདྲ་ཞྲིག་

སྟྱོན་གྲི་རེད་དམ།

ལན།  ཚིག་ཕྲད་ཞེས་དང་ཅེས་ཟེར་བ་ནྲི་ཁ་སྐད་ནང་(ཟེར་)ཞེས་པའྲི་དྱོན་ཏེ། དེ་

གཉྲིས་ལ་མྲིང་མཐའ་སྦར་ཏེ་ཞེས་པ་དང་ཅེས་པ་ཞེས་བརྱོད་ན། (ཟེར་བ་) ཞེས་

གྱོ་བ་ཡྲིན། དཔེར་ན། མྲིང་མཐའ་མེད་པ།

 ཕལ་སྐད། བཀྲ་ཤྲིས་ནྲི་ཕུན་ཚོགས་ཀྲི་གྱོགས་པྱོ་ཡྲིན་ཟེ་གསུང་གྲི་འདུག

 ཡྲིག་སྐད། བཀྲ་ཤྲིས་ནྲི་ཕུན་ཚོཊ་ཀྲི་གྱོགས་པྱོ་ཡྲིན་ཞེས་གསུང་གྲི་འདུག

ཕལ་སྐད།  བཀྲ་ཤྲིས་ག་བར་འགྱོ་འདྱོད་ཡྱོད་ཟེ་ལབ་ཀྲི་འདུག་གས།

ཡྲིག་སྐད།  བཀྲ་ཤྲིས་གང་དུ་འགྱོ་འདྱོད་ཡྱོད་ཅེས་རྱོད་ཀྲི་འདུག་གམ།

 མྲིང་མཐའ་ཡྱོད་པ།  བཀྲ་ཤྲིས་ཟེར་བའྲི་མྲི་དེ་སུའྲིགྱོགས་པྱོ་ཡྲིན་ནའ། ཟེར་བའྲི་

ཕལ་སྐད་དེ་ཡྲིག་ཐྱོག་ནས། བཀྲ་ཤྲིས་ཞེས་པའྲི་མྲི་དེ་སུའྲི་གྱོགས་པྱོ་ཡྲིན་ནམ། 

ཞེས་པ་དང་། ཡང་བཀྲ་ཤྲིས་ག་བར་འགྱོ་འདྱོད་ཡྱོད་ཟེ་ལབ་ཀྲི་འདུག་གས། ཟེར་

བའྲི་ཕལ་སྐད་ཡྲིག་ཐྱོག་ནས་བཀྲ་ཤྲིས་གང་དུ་འདྱོད་ཡྱོད་ཅེས་རྱོད་ཀྲི་འདུག་

གམ།  བྱོད་ཟེར་བ་ནྲི་ཆྱོས་ལན་གྲི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྲིག་རེད། ལྟ་བུ་ཡྲིག་ཐྱོག་ནས་

བྱོད་ཅེས་པ་ནྲི་ཆྱོས་ལན་རྒྱལ་ཁབ་ཅྲིག་གྱོ། ལྟ་བུའྱོ། །

༢༧༧༽ ཚིག་ཕྲད་ཞེ་འྱོ། །ཅེ་འྱོ། །ཤེ་འྱོ། །བཅས་གསུམ་པྱོའྲི་དྱོན་སྟྱོན་ཚུལ་གང་

ཡྲིན་ནམ།

ལན།  ཚིག་ཕྲད་ཞེ་འྱོ། །ཅེ་འྱོ། །ཤེ་འྱོ། །བཅས་གསུམ་དང་།  ཟེར་རྱོ། །བཤད་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

དྱོ། །བརྱོད་དྱོ། །སྨྲས་སྱོ། ཞེས་པ་རྣམས་དྱོན་མཚུངས་པ་ཡྲིན། ཕལ་སྐད་དུ། 

ཟེར་བ་རེད་དྱོ། །ཟེར་སྱོང་ངྱོ་། །ལབ་པ་རེད་དྱོ། །ལབ་སྱོང་ངྱོ་། །གསུངས་པ་རེད 

དྱོ། །གསུངས་སྱོང་ངྱོ་། ཞེས་པའྲི་དྱོན་དུ་བེད་སྤྱོད་གཏྱོང་གྲི་འདུག །དཔེར་ན།  

ཕལ་སྐད་དུ་ཕ་མས་སླྱོབ་སྦྱོང་ལ་རྲིག་པ་བསྒྲིམ་དགྱོས་གསུངས་སྱོང་ངྱོ་། ཟེར་

བ་དེ་ཡྲིག་ཐྱོག་ནས། ཕ་མས་སླྱོབ་སྦྱོང་ལ་རྲིག་པ་བསྒྲིམ་དགྱོས་ཤེའྱོ། །བ་མས་

ཕན་སེམས་རྣམ་པར་དག་པས་གཞན་དྱོན་བསྒྲུབ་ཅེ་འྱོ། །དགེ་རྒན་གྲིས་སྐད་

ཡྲིག་ནྲི་རྲིག་གཞུང་གྲི་ར་བ་ཡྲིན་ཞེ་འྱོ། །ལྟ་བུ་ཡྲིན། 

༢༧༨༽ ཚིག་ཕྲད་ཞེ་ན། ཅེ་ན། ཤེ་ན། བཅས་གསུམ་གྲི་དྱོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། ཚིག་ཕྲད་ཞེ་ན། ཅེ་ན། ཤེ་ན། བཅས་གསུམ་ནྲི། ཕལ་སྐད་དུ་ཟེར་ན། ཞེས་པའྲི་

དྱོན་ཡྲིན། དཔེར་ན། བསྟན་འཛིན་ཟེར་ན་སུ་ལ་ཟེར་བ་རེད། ཅེས་པ་ཡྲིག་ཐྱོག་

ནས་བསྟན་འཛིན་ཞེ་ན་སུ་ལ་ཟེར་བ་རེད་དམ། ཆབ་སྲྲིད་ཟེར་ན་གང་རེད། ཆབ་

སྲྲིད་ཟེར་བ་ནྲི་ཆབ་འབངས་སྐྱྱོང་བའྲི་སྲྲིད་བྱུས་གཅྲིག་ལ་ཟེར་བ་རེད། ལྟ་བུ་

ཡྲིག་ཐྱོག་ནས། ཆབ་སྲྲིད་ཅེ་ན་གང་ཞྲིག་རེད་དམ། ཆབ་སྲྲིད་ཅེས་པ་ནྲི་ཆབ་

འབངས་སྐྱྱོང་བའྲི་སྲྲིད་བྱུས་ཤྲིག་ལ་ཞེས་པའྱོ། །རྒྱབ་མདུན་ངྱོ་ལྱོག་ཅེ་ན། 

མདུན་ལ་མ་ཡྲིན་ཡྲིན་མདྱོག་གྲིས་ངྱོ་དཀར་སྤེལ་ལད་འཁབས་ནས་མ་མཐྱོང་

སར་ལྱོག་ནས་རྒྱབ་བཤད་དང་སྱོ་གཅྱོག་སླྱོག་པ་ལ་ཟེར་བ་རེད། བརྱོད་ན། ལབ་

ན། སྨྲས་ན། བསྙད་ན། གསུངས་ན། བཅས་ཀྲི་གྱོ་དྱོན་གཅྲིག་པ་རེད། 

༢༧༩༽ ཚིག་ཕྲད་ཞྲིག །ཅྲིག །ཤྲིག །གསུམ་པྱོ་བེད་སྤྱོད་གཏྱོང་སྟངས་གང་འདྲ་

རེད་དམ།
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

ལན། དེ་གསུམ་པྱོ་ནྲི། ཁ་གངས་གཅྲིག་དང་། གཞན་ལ་ལས་ཀ་སྱོགས་སྐུལ་བའྲི་

སྐབས་སྐུལ་ཚིག་གསལ་བྱེད་ལ་བེད་སྤྱོད་གཏྱོང་གྲི་རེད། དཔེར་ན། དང་པྱོ་ཁ་

གངས་ཀྲི་དྱོན་ལ་འའག་པ། ཕལ་སྐད་ནང་མྲི་གཅྲིག། དེབ་གཅྲིག །ཐེངས་

གཅྲིག །ཟེར་བ་ཡྲིག་ཐྱོག་ནས། མྲི་ཞྲིག་དང་། དེབ་ཅྲིག །ཐེངས་ཤྲིག །ལྟ་བུ་འབྲི་

དགྱོས། གཉྲིས་པ་སྐུལ་ཚིག་གསལ་བྱེད་ཀྲི་དྱོན་ལ་འའག་པ་དཔེར་ན། ཁ་སྐད་

ནང། ཁེད་རང་སན་ལ་བྱོད་ཀྲི་སྐད་ཡྲིག་ཡག་པྱོ་སྦངས་ཤྲིག །ཟེར་བ་ཡྲིག་ཐྱོག་

ནས་སྱོན་དུ་བྱོད་ཀྲི་སྐད་ཡྲིག་ཡག་པྱོ་སྦྱོངས་ཤྲིག །ལྟ་བུ་དང་། སྒྱོ་ཕེ་

ཞྲིག །བསླབ་བྱ་རྒྱྱོབས་ཤྲིག །བསྟྱོད་བསགས་རྱོད་ཅྲིག །ལྟ་བུ་ཡྲིན། ཕལ་སྐད་

དུ་སྐུལ་ཚིག་གསལ་བྱེད་ཀྲི་སྒ་ལ་ཤྲིག་མ་གཏྱོགས་ཞྲིག་དང་ཅྲིག་ཕལ་ཆེར་བེད་

སྤྱོད་གཏྱོང་གྲི་མེད། འྱོན་ཀང་ཡྲིག་ཐྱོག་ནས་རེས་འའག་གྲི་ཐྱོབ་ཐང་བཞྲིན་ཞྲིག་

དང་ཅྲིག་གང་འཐྱོབ་རེས་འའག་ལ་བལྟྱོས་ཏེ་མ་ནྱོར་བར་འབྲི་དགྱོས།
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

སུམ་ཅུ་པའྲི་བརྱོད་བྱ་ཚིག་འཕྲད་བཅུ་བཞྲི་ནང་གསེས་དང་

བཅས་པ་ཁད་གཞྲི་གཅྲིག་གྲི་ཐྱོག་དཔེ་འགྱོད་ཚུལ།

ཁད་གཞྲི་སྨྱུ་གུ་ལྟ་བུ་ལ། 

རྣམ་དབྱེ་དང་པྱོ། -------------------------------------- སྨྱུ་གུ།

རྣམ་དབྱེ་གཉྲིས་པ། --------------------------  སྨྱུ་གུར་སྣག་ཚ་ལྡུག

རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ། --------------------------  སྨྱུ་གུས་ཡྲི་གེ་འབྲི།

རྣམ་དབྱེ་བཞྲི་པ།--------སྨྱུ་གུ་ཉྱོ་རུ་འགྱོ། སྨྱུ་གུ་ཉྱོ་བར་འགྱོ། སྨྱུ་གུ་ཉྱོ་ལ་འགྱོ།

རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པ། -------------------------  སྨྱུ་གུ་ནས་སྣག་ཚ་འདྱོན། 

རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ། ------- སྨྱུ་གུའྲི་ཁེབས་ཆྱོད། འབྲི་བྱེད་ཀྲི་སྨྱུ་གུ། བྲི་བྱའྲི་དེབ།

རྣམ་དབྱེ་བདུན་པ། --------------------------  སྨྱུ་གུར་སྣག་ཚ་ཡྱོད། 

དེ་ཉྲིད། ------- སྨྱུ་གུར་གྱུར། སྨྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་རྱོགས། སྨྱུ་གུ་གཟུང་བར་བྱ། 

སྨྱུ་གུ་འཛིན་པར་བྱེད།  སྨྱུ་གུ་འཛིན་དུ་ཆུག

ཚེ་སྐབས། -------------------- སྨྱུ་གུ་གྲུབ་དུས་སུ་རང་གྲི་རྒྱུ་འགགས། 

སླར་བསྡུ། -------------------------------------  འདྲི་སྨྱུ་གུའྱོ། །

༼རྒྱན་སྡུད།༽

མཐུན་པའྲི་ཚིག་རྒྱན། ---------------------------  སྨྱུ་གུ་ཉྱོ་ཡང་ཉྱོ།  

མྲི་མཐུན་པའྲི་ཚིག་རྒྱན། ----------------  སྨུ་གུ་ཡྱོད་ཀང་ཡྲི་གེ་མྲི་འབྲི།  

སྡུད་པ། -------------------------------  སྨྱུ་གུ་ཡང་འཁེར་དགྱོས། 
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

༼མཚམས་སྦྱོར་ལག་བཅས།༽

བྱེད་པས་བྱ་བ་འདྲེན་པ། --------------- སྨྱུ་གུ་བཙོངས་ཏེ་ཁེ་བཟང་འཐྱོབ།

བྱ་བས་བྱ་བ་འདྲེན་པ། ------------------- སྨྱུ་གུ་ཉྱོས་ཏེ་སླྱོབ་གྲྭར་འགྱོ། 

བྱ་བ་ཅྲིག་ཅར་དུ་མཚམས་སྦྱོར་བ། -------------- སྨྱུ་གུ་བཙུགས་ཏེ་བྲིས། 

༼དམ་བཅའ་ལག་བཅས།༽

དབྱེ་བ་འདྲེན་པ། --------------- སྨྱུ་གུ་ལ་རྲིགས་གསུམ་སྟེ། ས་སྨྱུག་དང་། 

ཞ་སྨྱུག །སྣག་སྨྱུག་བཅས་སྱོ། །

གཏན་ཚིགས་འདྲེན་པ། ------------- སྨྱུ་གུ་ཆྱོས་ཅན། མྲི་རག་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

བྱས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཡྲིག་གཟུགས་འབྲི་བྱེད་ཡྲིན་ཏེ། ཁ་གསེག་བཅད་མའྲི་

སྨྱུ་གུ་ཡྲིན་པས་སྱོ། །

ངེས་ཚིག་འདྲེན་པ། -------- ལགས་སྨྱུག་སྟེ། རྒྱུ་ལགས་རྲིགས་ལས་གྲུབ་པའྲི་

འབྲི་སྨྱུག་ཡྲིན་པས་འདྲི་ལྟར་བརྱོད་དྱོ། །

རྒྱས་བཤད་འདྲེན་པ། ----------  འདྲི་ནྲི་སྨྱུ་གུའྲི་ཕན་ཡྱོན་མདྱོར་བསྡུས་ཙམ་

སྟེ། རྒྱས་པར་བཤད་ན།        

༼འབྱེད་སྡུད།༽

འབྱེད་པ། -------------- ཡྲི་གེ་འབྲི་བའྲི་ཡྱོ་བྱད་གསུམ་སྟེ། སྨྱུ་གུའམ། དེབ་

བམ། སྣག་ཚ་བཅས་ཡྲིན་ནྱོ། །

སྡུད་པ། ---- སྨྱུ་གུའམ།  དེབ་བམ།  སྣག་ཚ་བཅས་ཡྲི་གེ་འབྲི་བའྲི་ཡྱོ་བྱད་དྱོ། །

༼འབྱུང་ཁུངས།༽
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས།-------------------- སྨྱུ་གུ་ནས་སྣག་ཚ་བྱོ། །

རྲིགས་མཐུན་དགར་བ།-------------- སྨྱུ་གུའྲི་ནང་ནས་སྣག་ཚ་དམར་པྱོ་

ཅན་ནྲི་རྒན་ལགས་ཀྲིའྱོ། །

རྲིགས་མྲི་མཐུན་དགར་བ།-------------- སྨྱུ་གུ་ལས་འབྲི་དེབ་རྲིན་གྱོང་ཆེ། 

སྡུད་པ།------------------------------ སྨྱུ་གུའྲི་རེ་ནས་མའག་བར། 

འབྱོད་སྒ།------------------------------------ ཀེ་སྨྱུག་འཛིན་པ།

༼ནྲི་སྒའྲི་འའག་ཡུལ་གཉྲིས།༽

ནྲི་སྒ་དགར་བ། ----------------- སྨྱུ་གུ་ནྲི་ངའྲི་ཆུང་འདྲྲིས་གྱོགས་པྱོ་ཡྲིན།

ནྲི་སྒ་བརྣན་པ།------ སྨྱུ་གུ་ནྲི་ཡྱོད། འབྲི་དེབ་ནྲི་ཡྱོད། ད་ནྲི་ཡྲི་གེ་བྲི་བར་བྱའྱོ། །

༼དང་སྒའྲི་འའག་ཡུལ་ལྔ་།༽

དང་སྒ་སྡུད་པ།--------------- སྨྱུ་གུ་དང་། འབྲི་དེབ་དང་། སྣག་ཚ་བཅས་ཡྲི་

གེ་འབྲི་བའྲི་ཡྱོ་བྱད་ཡྲིན།

དང་སྒ་འབྱེད་པ།------------- འབྲི་བྱེད་ཀྲི་སྨྱུ་གུ་གསུམ་སྟེ། ས་སྨྱུག་དང་། 

ཞ་སྨྱུག་དང་། སྣག་སྨྱུག་བཅས་སྱོ། །

དང་སྒ་རྒྱུ་མཚན་སྟྱོན་པ། -------- སྨྱུ་གུ་འའ་སྟངས་མཐྱོང་བ་དང་ཡྲིག་གེ་འབྲི་

མྱོང་ཡྱོད་མེད་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ།  

དང་སྒ་ཚེ་སྐབས་སྟྱོན་པ།------- ཡྲི་གེ་འབྲི་རན་པ་དང་སྨྱུ་གུ་གར་ཡྱོད་མྲི་ཤེས། 

དང་སྒ་གདམས་ངག་སྟྱོན་པ།---------- སྨྱུ་གུ་ཁ་གསེག་བཅད་མས་ཡྲིག་

གཟུགས་བྲིས་དང་།
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། སུམ་ཅུ་པའྲི་དྲྲི་བ་དྲྲིས་ལན།

༼དེ་སྒ་ཐ་སྙད་དབང་དུ་གསུམ།༽

ཐ་སྙད་འདས་མ་ཐག་པ།----------- ང་ལ་སྨྱུ་གུ་ཞྲིག་བརེད་བྱུང་། དེ་སུའྲི་རེད།

ཐ་སྙད་རྣམ་གངས་གཞན་ཅན།------- ཞ་སྨྱུག་གང་དང་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དང་དེ་ནྲི་

རྲི་མྱོ་འབྲི་བྱེད་དྱོ། །འདྲི་ནྲི་ཞ་སྨྱུག་སྟེ། རྲི་མྱོ་འབྲི་བྱེད་ཀང་དེ་ཡྲིན།

ཐ་སྙད་ལག་བཅས།----------------------------- སྨྱུ་གུ་སྤད་དེ་ལེན།  

༼དངྱོས་པྱོའྲི་དབང་དུ་བཞྲི།༽

བདེན་པའྲི་དངྱོས་པྱོ། ------- ཁེད་ཀྲིས་གནང་བའྲི་སྨྱུ་གུ་དེ་བཞྲིན་འདྲི་ན་ཡྱོད།

གསང་བའྲི་དངྱོས་པྱོ།---------------------- དེ་སུ་ལའང་མ་ཤྱོད་ཅྲིག །

བདག་གྲི་བའྲི་དངྱོས་པྱོ།------------------ ངའྲི་སྨྱུ་གུ་དེ་གང་དུ་ཡྱོད་དམ། 

གཞན་གྲི་བའྲི་དངྱོས་པྱོ།--------------- ཁེད་ཀྲི་སྨྱུ་གུ་དེ་གང་ནས་བྱུང་ངམ།

༼དུས་ཀྲི་དབང་དུ་གཉྲིས།༽

དུས་འདས་པ།------- ཁ་སང་སྨྱུ་གུ་ཉྱོས་པའྲི་དུས་དེ་ཚེས་གངས་གང་རེད་དམ།

མ་འྱོངས་པ།------------------- སྨྱུ་གུ་ཉྱོ་རྒྱུའྲི་དུས་ཚོད་དེ་སང་ཉྲིན་ཡྲིན།   

༼སྤྲི་སྒ།༽

ཅྲི་ཞྲིག---------------------------- སྨྱུ་གུས་ཅྲི་ཞྲིག་བྱེད་འདྱོད་དམ།

ཅྲི་སྟེ།------------------- ཅྲི་སྟེ་སྨྱུ་གུ་ཡྱོད་ཀང་ཡྲི་གེ་མྲི་འབྲི་བ་ཡྲིན་ནམ། 

ཅྲི་སླད།------------ སྨྱུ་གུ་བཟུང་བ་ཅྲི་སླད་ཅེ་ན། ཡྲི་གེ་འབྲི་བའྲི་ཆེད་དུའྱོ། ། 

ཅྲི་འདྲ།------------------------ ཁེད་ལ་སྨྱུ་གུ་ཅྲི་འདྲ་ཞྲིག་དགྱོས་སམ།

ཅྲི་ཕྲིར།--------------- ཅྲི་ཕྲིར་སླྱོབ་གྲྭར་སྨྱུ་གུ་ཁེར་ཏེ་མྲི་འགྱོ་བ་ཡྲིན་ནམ།
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༼བདག་སྒ༽

པྱོ།  ---------------------------------------- སྨྱུག་གུ་ཉྱོ་བ་པྱོ།   

པ།  -----------------------------------------  སྨྱུག་འཛིན་པ།     

༼དགག་སྒ།༽

མ།---------------------- ལག་ཏུ་བཟུང་བའྲི་དངྱོས་པྱོ་དེ་སྨྱུ་གུ་མ་རེད།

མྲི།-------------------------------- སྨྱུ་གུ་ཤག་ཏུ་བཞག་མྲི་འདུག

མྲིན།--------------------- སྨྱུ་གུས་ཡྲི་གེ་འབྲི་མཚམས་འཇྱོག་གྲི་མྲིན།

མེད།---------------------------------------- ང་ལ་སྨྱུ་གུ་མེད།

༼ཞྲིང་སྱོགས་ལྔ།༽

ཞྲིང་།-------------------------------- སྨྱུ་གུ་བཟུང་ཞྲིང་ཡྲི་གེ་འབྲི། 

ཞེས།---------------------- ང་ལ་སྨྱུ་གུ་གཟུང་དགྱོས་ཞེས་བརྱོད་བྱུང་། 

སྨྱུ་གུ་ཞེས་པ་ནྲི་ཡྲི་གེ་འབྲི་བྱེད་དྱོ། ། 

ཞེ་འྱོ།----------------------- ཡྲི་གེ་འབྲི་མཁན་ལ་སྨྱུག་འཛིན་པ་ཞེའྱོ། །

ཞེ་ན།--------------------------- འདྲི་ཅྲི་ཡྲིན་ཞེ་ན། འདྲི་ནྲི་སྨྱུ་གུའྱོ། །

ཞྲིག-----------------------------  སྨྱུ་གུ་ཞྲིག་ཁེར་ཤྱོག །ལྟ་བུའྱོ། ། 

རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག

༡༽ གཞུང་གྲི་མཚན་ལ་རགས་འའག་ཅེས་འདྱོགས་དགྱོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་

ཡྲིན་ནམ།
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

ལན། གཞུང་འདྲིས་སྱོན་རེས་མྲིང་གསུམ་ལ་རགས་ཀྲི་ཁད་པར་བཤད་ཅྲིང་། དེ་

དག་གྲི་དྱོན་གྲི་འའག་པ་བཤད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་རང་གྲི་བརྱོད་བྱའྲི་ཆ་ནས་

བཏགས་པ་ཡྲིན་ནྱོ།།

༢༽ རགས་འའག་བསླབ་པའྲི་དགྱོས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན་ནམ།

ལན། རགས་འའག་གྲི་སླྱོབ་ཚན་འདྲི་བསླབས་པ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་བྱ་ཚིག་

གྲི་རྣམ་གཞག་དང་། དངྱོས་པྱོ་བདག་གཞན། དུས་གསུམ་གྲི་ཁད་པར་བཅས་ལ་

མྲི་ཤེས་པའྲི་རྱོངས་པ་སེལ་བའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་ནྱོ།།

༣༽ རགས་འའག་ལ་མཆྱོད་བརྱོད་དང་རྱོམ་པར་དམ་བཅའ་གཉྲིས་ཟུར་དུ་མ་

མཛད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་དམ།

ལན། སུམ་ཅུ་པའྲི་སྐབས་ནས་བཤད་པའྲི་མཆྱོད་བརྱོད་དང་རྱོམ་པར་དམ་བཅའ་

གཉྲིས་ཡྱོངས་སུ་གགས་པའྲི་ཐྱོན་མྲིས་བརམས་པའྲི་སྒ་ཡྲི་བསྟན་བཅྱོས་བརྒྱད་

ཀྲི་ཐུན་མྱོང་བའྲི་གཞུང་ཡྲིན་པར་གྱོ་བའྲི་ཆེད་དུ་དེ་ལྟར་མ་མཛད་པ་ཡྲིན་ནྱོ།།

༤༽ ཡྲི་གེའྲི་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་ལ་ག་ཚོད་ཡྱོད་དམ།

ལན། ཡྲི་གེའྲི་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་ལ་བཞྲི་ཡྱོད་དེ། སྤྲིར་དབྱངས་གསལ་ཡྲི་

གེ་ལ་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་དང་། གསལ་བྱེད་ལ་ནང་གསེས་ཀྲི་རགས་ཀྲི་

དབྱེ་བ་བཤད་པ། སྱོན་འའག་ལ་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བཤད་པ། རེས་འའག་ལ་

རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་དང་བཞྲིའྱོ། །

སྤྲིར་དབྱངས་གསལ་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བཤད་པ།

 ར་བ་ལས། ཕྱོ་ཡྲི་ཡྲི་གེ་འབའ་ཞྲིག་ལ། །སེ་པ་ཕེད་དང་བརྒྱད་གནས་པའང་། །སེ་
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ཚན་ལྔ་རུ་དྲྲིལ་བྱས་ནས། །ཕྱོ་དང་མ་ནྲིང་མྱོ་དང་ནྲི། །ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་དང་བཞྲི་བཞྲི་

རུ། །སེ་པ་བཞྲི་པ་ཡན་ཆད་དབྱེ། །ལག་མ་བཅུ་བཞྲི་གནས་པ་ལ། །ཙ་སྱོགས་

གསུམ་ནྲི་ཅ་སྱོགས་སྦར། །ལྭ་ནྲི་བ་དང་སྦར་བར་བྱ། །ལག་མ་དྲུག་ནྲི་མྱོ་རུ་

སྦར། །ར་ལ་ཧ་ནྲི་མྱོ་གཤམ་སྟེ། །ཨ་ནྲི་མཚན་མེད་ཅེས་ཀང་བྱ། ཞེས་གསུངས། 

༥༽ ཕྱོ་ཡྲི་ཡྲི་གེ་འབའ་ཞྲིག་ལ། ཞེས་པས་དབྱངས་གསལ་གཉྲིས་ལ་རགས་ཀྲི་

དབྱེ་བ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་སམ།

ལན། ཕྱོ་ཡྲི་ཡྲི་གེ་འབའ་ཞྲིག་ལ། ཞེས་པས་སྤྲིར་དབྱངས་གསལ་གཉྲིས་ནས་ཕྱོ་

ཡྲིག་གསལ་བྱེད་འབའ་ཞྲིག་སྟེ་ཁྱོ་ནའམ་ཁེ་ཙང་ལ་ཞེས་གསུངས་པས་གསལ་

བྱེད་ཡྲི་གེ་ཕྱོ་ཡྲིག་ཏུ་དངྱོས་སུ་བསྟན་པའྲི་ཤུགས་ལས་དབྱངས་མྱོ་ཡྲིག་ཏུ་གྱོ་

བ་ཡྲིན་ནྱོ།།

༦༽ དབྱངས་མྱོ་ཡྲིག་དང་གསལ་བྱེད་ཕྱོ་ཡྲིག་བཤད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད།

ལན། དབྱངས་ཡྲིག་རྣམས་ང་རྱོའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ཆ་ནས་སྒ་རྱོལ་ཞན་པར་འགྱུར་

བས་མྱོ་ཡྲིག་དང་། གསལ་བྱེད་རྣམས་རང་གྲི་སྐྱེས་གནས་ཀྲི་རྱོལ་བ་སྣ་ཚོགས་

ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་ཞྲིང་སྒ་རྱོལ་དྲག་པར་འགྱུར་བས་ཕྱོ་ཡྲིག་ཏུ་བཞག་པ་ཡྲིན་

ནྱོ།།

༧༽ སེ་པ་ཕེད་དང་བརྒྱད་ཅེས་པ་དེ་ག་འདྲ་རེད་དམ། 

ལན། གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ཐམ་པའྲི་ཡྲི་གེ་བཞྲི་ཚན་རེ་ལ་སེ་པ་རེ་བྱས་ཏེ་ཀ་སེ་ནས་

ཧ་སེ་བར་ཡྲི་གེ་བཞྲི་ཚན་བདུན་དང་ཕེད་ཀ་ཡྱོད་པ་དེ་ལ་སེ་པ་ཕེད་དང་བརྒྱད་

ཟེར།  དེ་ཡང་ཕེད་ཀ་སྣྱོན་པ་དང་གངས་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་པས་ཕེད་དང་



  131  

སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

བརྒྱད་ཅེས་བརྱོད།

༨༽ ར་བ་ལས། མྲིང་གཞྲི་ལ་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན། སེ་པ་ཕེད་དང་བརྒྱད་གནས་པའང་། །སེ་ཚན་ལྔ་རུ་དྲྲིལ་བྱས་ནས། །ཕྱོ་དང་

མ་ནྲིང་མྱོ་དང་ནྲི། །ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་དང་བཞྲི་བཞྲི་རུ། །སེ་པ་བཞྲི་པ་ཡན་ཆད་

དབྱེ། །ལག་མ་བཅུ་བཞྲི་གནས་པ་ལ། །ཙ་སྱོགས་གསུམ་ནྲི་ཅ་སྱོགས་སྦར། །ཝ་

ནྲི་བ་དང་སྦར་བར་བྱ། །ལག་མ་དྲུག་ནྲི་མྱོ་རུ་སྦར། །ར་ལ་ཧ་ནྲི་མྱོ་གཤམ་

སྟེ། །ཨ་ནྲི་མཚན་མེད་ཅེས་ཀང་བྱ། །ཞེས་གསུངས།

༩༽ སེ་ཚན་ལྔ་རུ་དྲྲིལ་བར་བྱས་ནས། ཞེས་པའྲི་སེ་ཚན་ལྔ་དེ་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། སེ་ཚན་ལྔ་སྟེ། ཕྱོ་དང་། མ་ནྲིང་། མྱོ། ཤྲིན་ཏུ་མྱོ། མྱོ་གཤམ་བཅས་ཡྲིན་ནྱོ།།

༡༠༽  སེ་ཚན་ལྔ་རུ་དྲྲིལ་བྱས་ནས། ཞེས་པའྲི་སྐབས་ཀྲི་དྲྲིལ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་དྱོན་

གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། ཕྱོགས་བསྡུས་བྱེད་པའྲི་དྱོན་ཏེ། སེ་པ་ཕེད་དང་བརྒྱད་པྱོ་དེ་སེ་ཚན་ལྔ་ལ་

ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་ནས་མྲིང་གཞྲི་ལ་རགས་ཀྲི་ཁད་པར་བཤད་པར་བྱ་རྒྱུ་ཡྲིན་

ཞེས་གསུངས།

༡༡༽ ཕྱོ་དང་མ་ནྲིང་མྱོ་དང་ནྲི། །ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་དང་བཞྲི་བཞྲི་རུ། །སེ་པ་བཞྲི་པ་ཡན་

ཆད་དབྱེ། །ཞེས་པས་སེ་པ་བཞྲི་པ་ཡན་ཆད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ལ་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བཤད་

ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ། 

ལན། པ་སེ་ཡན་ཆད་ཀྲི་སེ་པ་བཞྲིའྲི་ཡྲི་གེ་བཅུ་དྲུག་པྱོར་བཞྲི་ཚན་སྱོ་སྱོའྲི་གྱོ་རྲིམ་

བཞྲིན་དང་པྱོ་ཀ་ཅ་ཏ་པ་བཞྲི་ཕྱོ་དང་། གཉྲིས་པ་ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་བཞྲི་མ་ནྲིང་། གསུམ་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

པ་ག་ཇ་ད་བ་བཞྲི་མྱོ། བཞྲི་པ་ང་ཉ་ན་མ་བཞྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་ཡྲིན་ཞེས་སེ་པ་བཞྲི་པ་

ཡན་ཆད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་སྱོ་སྱོ་ལ་རགས་ཀྲི་ཁད་པར་བཤད་པ་ཡྲིན།

༡༢༽ ལག་མ་བཅུ་བཞྲི་གནས་པ་ལ། །ཞེས་པའྲི་ལག་མ་བཅུ་བཞྲི་པྱོ་གང་ཡྲིན་ནམ། 

ལན། སེ་པ་བཞྲི་པ་ཡན་ཆད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ལ་རགས་ཀྲི་ཁད་པར་བཤད་པའྲི་འཕྲྱོས་ལག་

མ་ཙ་སེ་དང་ཞ་སེ་ར་སེ་ཧ་སེ་བཅས་བསྱོམས་པའྲི་ཡྲི་གེའྲི་གངས་ཅུ་བཞྲི་ཡྱོད་པ་

དེ་ལ། ལག་མ་བཅུ་བཞྲི་ཟེར་བ་རེད།

༡༣༽ རྒན་ལགས། ཙ་སྱོགས་གསུམ་ནྲི་ཅ་སྱོགས་སྦར། །ཞེས་པའྲི་ནང་དྱོན་གང་

ཡྲིན་ནམ།

ལན། ཙ་ཚ་ཛ་བཅས་ཡྲི་གེ་གསུམ་པྱོ་ནྲི། སར་ཅ་ཆ་ཇ་གསུམ་ལ་རགས་ཀྲི་ཁད་

པར་གང་བཤད་པ་དེ་བཞྲིན་ཙ་ཕྱོ་ཡྲིག་དང་། ཚ་མ་ནྲིང་། ཛ་མྱོ་ཡྲིག་བཅས་སུ་

སྦར་བར་བྱ་དགྱོས། རྒྱུ་མཚན་ནྲི། ཅ་དང་ཙ། ཆ་དང་ཚ། ཇ་དང་ཛ། བཅས་ཕན་

ཚུན་སྒ་རྱོལ་ཤྲིན་ཏུ་ཉེ་བའྲི་ཕྲིར་རགས་ཀང་དེ་དང་མཐུན་པར་སྦར་དགྱོས་པ་

ཡྲིན་ཞེས་གསུངས། 

༡༤༽ མྲིང་གཞྲི་ལ་མྱོ་གཤམ་གྲི་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་འཆད་སྐབས་ར་བའྲི་ཚིག་ལ་མྲི་

མཐུན་པ་འགའ་ཞྲིག་འཐྱོན་གྲི་ཡྱོད་པ་དེ་དག་གང་དང་གང་རེད་དམ།

ལན། ཞལ་ལུ་ལྱོ་ཆེན་གྲིས་དག་ཡྲིག་ཟ་མ་ཏྱོག་ཏུ། ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བ་ཉྲི་ཤུ་

དགུ། །སུམ་ཅུ་པ་ནྲི་ཕྱོགས་ལྷུང་མེད། །ཅེས་ཨ་ཡྲིག་རགས་མེད་དུ་གསུངས། བ་

ཏྲིས། ར་ལ་ཧ་ནྲི་མྱོ་གཤམ་སྟེ། །མ་ནྲིང་མཚན་མེད་ཅེས་ཀང་བྱ། ཞེས་དང་། སྲི་

ཏུས། །ར་ལ་ཧ་ནྲི་མྱོ་གཤམ་སྟེ། ཨ་ནྲི་མཚན་མེད་ཅེས་ཀང་བྱ།  ཞེས་དང་། 
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའྲི་རྡྱོ་རེས། །ར་ལ་ཧ་ཨ་མྱོ་གཤམ་སྟེ། །ཨ་ནྲི་མཚན་མེད་

ཅེས་ཀང་བྱ། ཞེས་དང་། ཨ་སྐྱ་ཡྱོངས་འཛིན་ནས། །ར་ལ་ཧ་ནྲི་མྱོ་གཤམ་སྟེ། ཨ་

ནྲི་ཀུན་གྲི་སྲྱོག་ཏུ་ཞུགས། །ཞེས་དང་། མཁས་དབང་དགེ་འདུན་སྦྲིན་པས། །ར་

ལ་ཧ་ཨ་མྱོ་གཤམ་སྟེ། །མ་ནྲིང་མཚན་མེད་ཅེས་ཀང་བྱ། ཞེས་སྱོགས་ཡྱོད་པར་

སྱོ་སྱོའྲི་དགྱོངས་གཞྲི་དགྱོས་པ་གང་ཡྲིན་དང་། དེ་དག་ལས་གང་ཞྲིག་ཐྱོན་མྲིའྲི་

དགྱོངས་པར་འབྱྱོར་མྲིན་ད་བར་གསལ་ཆ་མེད་པ་ནྲི། སྐབས་འདྲིར་རགས་

འའག་གྲི་ར་བའྲི་ཚིག་རྲིས་མྲི་མཐུན་པ་དུ་མ་བྱུང་བའྲི་དབང་གྲིས་དུས་ད་ལྟའང་

འདྲི་བཞྲིན་རྱོད་པའྲི་གཞྲི་ལྟ་བུར་གནས་ཡྱོད་པ་ལས། བྱོད་མྲི་སྤྲི་མཐུན་གྲི་སྦང་

བྱའྲི་སླྱོབ་ཚན་གྲི་ངྱོ་བྱོ་ཞྲིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་མེད། དེས་ན་གང་ཞྲིག་འཐད་དམ་མྲི་

འཐད་ཀྲི་ཚིག་ཐག་གཅྱོད་མྲི་ནུས་ན། གཟུར་གནས་ཤེས་ལན་རྣམ་པས་རྱོག་

ཞྲིབ་ཟབ་ནན་གྲིས་འབྱུང་འགྱུར་མྲི་རབས་གསར་པའྲི་སྤྲི་མཐུན་སྦང་བྱའྲི་སླྱོབ་

ཚན་ཞྲིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་མཛད་རྒྱུ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེ། 

༡༥༽ སྲི་ཏུས། ཨ་ནྲི་མཚན་མེད་ཅེས་ཀང་བྱ། ཞེས་པའྲི་ཀང་སྒའྲི་ནུས་པ་གང་

ཡྲིན་ནམ།

ལན། ཨ་ནྲི་མཚན་མེད་ཅེས་ཀང་བྱ། །ཞེས་པའྲི་ཀང་སྒའྲི་ནུས་པས་ཨ་ཡྲིག་དེ་མྱོ་

གཤམ་གྲི་ཡྲི་གེ་ཡྲིན་པར་མ་ཟད་ར་ལ་ཧ་ལས་ཀང་སྒ་རྱོལ་ཞན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

གྲིས་མྲིང་གཞན་མཚན་མེད་ཀང་བརྱོད་པ་ཡྲིན་ཞེས་གསུངས།

༡༦༽ ལག་མ་དྲུག་ནྲི་མྱོ་རུ་སྦར། །ཞེས་པའྲི་ལག་མ་དྲུག་པྱོ་དེ་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། ཙ་སེའྲི་མན་ཆད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ར་ལ་ཧ་ཨ་བཅས་མྱོ་གཤམ་དུ་བཤད་པའྲི་ལག་མ་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

ཞ་ཟ་འ་ཡ་ཤ་ས་བཅས་དྲུག་ནྲི་མྱོ་ཡྲི་རགས་སུ་སྦར་བ་སྟེ་བཞག་པའྱོ། །

༡༧༽ འྱོ་ན་སྲི་ཏུས། ཨ་ཡྲིག་རགས་མེད་ཀྲི་ཡྲི་གེར་འདྱོད་དམ་མྲི་འདྱོད་ཅེ་ན།

ལན། སྲི་ཏུས་ཨ་ཡྲིག་རགས་མེད་དུ་མྲི་འདྱོད་དེ། ཨ་ཡྲིག་མྱོ་གཤམ་གྲི་ཡྲི་གེར་

ཁས་བངས་པས་སྱོ། །འྱོ་ན་ཅྲི་སྟེ་ཨ་ནྲི་མཚན་མེད་ཅེས་ཀང་བྱ། །ཞེས་གསུངས་

པ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། ར་ལ་ཧ་ཨ་བཅས་ནང་ཕན་ཚུན་སྒ་རྱོལ་བསྡུར་བ་ན། ཨ་ཡྲིག་

དེ་ར་ལ་ཧ་གསུམ་ལས་ཀང་སྒ་རྱོལ་ཞན་པར་གྱུར་པའྲི་ཁད་པར་དེ་ལྟར་ཤེས་

པའྲི་ཆེད་དུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནྱོ།།

༡༨༽ མྲིང་གཞྲི་ལ་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བཤད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། མྲིང་གཞྲི་སུམ་ཅུའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ངག་ནས་འདྱོན་པའྲི་ཚེ་སྐྱེ་གནས་ཀྲི་རྱོལ་བ་

སྣ་ཚོགས་པ་ལ་བརེན་ནས་འབྱྲིན་པར་བྱེད་དགྱོས་པས། སྒ་གདངས་ཀང་དྲག་

ཞན་མྲི་མཐུན་པར་དུ་མ་གྱུར་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལ་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་ཡྲིན་

ནྱོ།།

༡༩༽ །མྱོ་ཡྲི་ཡྲི་གེའྲི་ནང་ནས་ནྲི། །འའག་པའྲི་ཡྲི་གེ་བཅུ་དབྱུང་བྱ། ཞེས་པའྲི་མྱོ་

ཡྲིག་དེ་གང་ལ་བྱེད་དམ།

ལན། མྱོ་ཡྲི་ཡྲི་གེའྲི་ནང་ནས་ནྲི། ཞེས་པའྲི་མྱོ་ཡྲིག་དེ་མྲིང་གཞྲིའྲི་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་

ལྔ་པྱོ་དེ་དབྱེ་བ་གསུམ་དུ་བསྡུ་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་མྱོ་ཡྲིག་ལ་བྱ་ཞྲིང་། དེ་

ཡང་མྱོ་ཡྲི་མཚན་ཅན་གྲི་རགས་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་དང་། མྱོ་གཤམ་གཉྲིས་མྱོ་རུ་བསྡུས་

ཏེ་བཤད་པ་ཡྲིན་ནྱོ།།

༢༠༽ མྲིང་གཞྲིའྲི་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ལྔ་པྱོ་དེ་དབྱེ་བ་གསུམ་དུ་བསྡུ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

ཡྲིན་ནམ།

ལན། མྱོ་ཡྲི་མཚན་ཅན་གྲི་རགས་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་དང་། མྱོ་གཤམ་གཉྲིས་མྱོ་རུ་བརྲིས་ཏེ་

མྲིང་གཞྲི་རྣམས་ཕྱོ་དང་། མ་ནྲིང་། མྱོ་བཅས་གསུམ་དུ་བསྡུས་པ་ཡྲིན་ནྱོ།

༢༡༽ མྲིང་གཞྲི་རྣམས་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་གསུམ་དུ་བསྡུ་དགྱོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་

ཡྲིན་ནམ།

ལན། གཞུང་འདྲིར་རེས་འའག་བཅུ་དབྱུང་ཚུལ་དང་། སྱོན་འའག་གང་ལ་འའག་པ་

དང་མྲི་འའག་པའྲི་ཚུལ། མྲིང་མཐའ་འདྲེན་ཚུལ་སྱོགས་འཆད་བདེ་བའྲི་ཕྲིར། 

མྲིང་གཞྲི་རྣམས་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་གསུམ་དུ་བསྡུས་པ་ཡྲིན་ནྱོ།།

༢༢༽ དཀའ་གནད་གསལ་བའྲི་མེ་ལྱོང་ལས། མྲིང་གཞྲི་རྣམས་སྱོ་སྱོའྲི་རགས་ཀྲི་

ཁད་པར་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན། དཀའ་གསལ་ལས། །སྤྲིར་ན་དབྱངས་མྱོ་གསལ་བྱེད་ཕྱོ། དེ་ཕྲིར་ཀཱ་ལྲི་སུམ་

ཅུ་པྱོ། ཕྱོ་ཡྲི་ཡྲི་གེ་འབའ་ཞྲིག་ལ། །ནང་གསེས་སེ་ཚན་ལྔར་དབྱེ་སྟེ། །ཀ་ཅ་ཏ་པ་

ཙ་རྣམས་ཕྱོ། ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་མ་ནྲིང་། །ག་ཇ་ད་བ་ཛ་ལྭ་ཞ། །ཟ་འ་ཡ་ཤ་ས་རྣམས་

མྱོ། །ང་ཉ་ན་མ་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ། །ར་ལ་ཧ་ཨ་མྱོ་གཤམ་སྟེ། །ཨ་ནྲི་མཚན་མེད་ཅེས་

ཀང་བྱ། ཞེས་གསུངས་སྱོ།

༢༣༽ མྲིང་གཞྲི་ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ་རྣམས་ཕྱོ་ཡྲིག་ཏུ་འཇྱོག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་

དམ།

ལན། མྲིང་གཞྲི་ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ་རྣམས་རང་ཉྲིད་ངག་ནས་འདྱོན་པའྲི་ཚེ་སྒ་རྱོལ་དྲག་

པར་འགྱུར་བའྲི་ཆ་ནས་ཕྱོ་ཡྲིག་ཏུ་བཞག་པ་ཡྲིན།
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

༢༤༽ མྲིང་གཞྲི་ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་བཅས་མ་ནྲིང་དུ་འཇྱོག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན་

ནམ།

ལན། མྲིང་གཞྲི་ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་བཅས་རང་ཉྲིད་ངག་ནས་འདྱོན་པའྲི་ཚེ་སྒ་རྱོལ་རན་

པར་འགྱུར་བའྲི་ཆ་ནས་མ་ནྲིང་དུ་འཇྱོག་གྱོ།

༢༥༽ མྲིང་གཞྲི་ག་ཇ་ད་བ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ཤ་ས་དང་བཅས་པ་མྱོ་ཡྲིག་ཏུ་འཇྱོག་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་དམ།

ལན། མྲིང་གཞྲི་དེ་རྣམས་རང་ཉྲིད་ངག་ནས་འདྱོན་པའྲི་ཚེ་སྒ་རྱོལ་ཞན་པར་འགྱུར་

བའྲི་ཆ་ནས་མྱོ་ཡྲིག་ཏུ་བཞག་པ་ཡྲིན་ནྱོ།

༢༦༽ མྲིང་གཞྲི་ང་ཉ་ན་མ་བཞྲི་པྱོ་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་རུ་འཇྱོག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན་

ནམ།

ལན། མྲིང་གཞྲི་ང་ཉ་ན་མ་བཞྲི་པྱོ་དེ་རང་ཉྲིད་ངག་ནས་འདྱོན་པའྲི་ཚེ་མྱོ་ཡྲིག་ལས་

ཀང་སྒ་རྱོལ་ཞན་པར་འགྱུར་བས་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་རུ་བཞག་པ་ཡྲིན་ནྱོ།།

༢༧༽ ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མྲིང་གཞྲི་ར་ལ་ཧ་གསུམ་མྱོ་གཤམ་གྲི་ཡྲི་གེར་འཇྱོག་པ་ཡྲིན་ནམ།

ལན། མྲིང་གཞྲི་ར་ལ་ཧ་གསུམ་རང་ཉྲིད་ངག་ནས་འདྱོན་པའྲི་ཚེ་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་ཡྲིག་

ལས་ཀང་སྒ་རྱོལ་ཞན་པར་འགྱུར་བས་ན་མྱོ་གཤམ་དུ་བཞག་པ་ཡྲིན་ནྱོ། །

༢༨༽ སྒ་རྱོལ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་གྲི་གྱོ་དྱོན་གང་རེད་དམ།

ལན། ཡྲི་གེ་རྣམས་ངག་ནས་འདྱོན་པའྲི་སྐད་གདངས་ལ་སྒ་ཟེར་ཞྲིང་། སྒ་དེ་ཉྲིད་གང་

ལས་འབྱུང་བའྲི་སྐྱེ་གནས་ལེ་རྐན་ལ་སྱོགས་པ་གཡྱོ་འགུལ་བྱེད་པའམ་བཀྱོལ་

སྤྱོད་བྱེད་པ་ལ་རྱོལ་བ་ཟེར།
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

༢༩༽ ཅྲི་ཞྲིག་ལ་སྐྱེ་གནས་ཟེར་བ་རེད་དམ།

ལན། ཡྲི་གེ་གང་ལས་སྐྱེ་བར་བྱེད་པའྲི་གནས་སམ་འབྱུང་བའྲི་ཁུངས་ཏེ་སྐྱེས་བུའྲི་

ལེ་རྐན་སྱོགས་ལ་སྐྱེ་གནས་ཟེར།

༣༠༽ སྒ་རྱོལ་དྲག་པ་དང་ཞན་པ་ཞེས་པ་དེ་ག་འདྲ་ཞྲིག་ལ་ཟེར་བ་རེད་དམ།

ལན། སྒ་དྲག་ཞན་ཞེས་པ་ནྲི་སྐད་གདངས་རྩུབ་ཅྲིང་གྱོང་པའྲི་ཆ་ལ་སྒ་དྲག་པ་དང་། 

སྐད་གདངས་འཇམ་ཞྲིང་ལྱོད་པའྲི་ལ་སྒ་ཞན་པ་ཞེས་ཟེར་ཞྲིང་། རྱོལ་བ་དྲག་ཞན་

ཞེས་པ་ནྲི། ལེ་རྐན་སྱོགས་སྐྱེ་གནས་ཀྲི་གཡྱོ་འགུལ་ཤེད་ཆེ་བའམ་། བྱེད་རྱོལ་

རྩུབ་པའྲི་ཆ་ལ་རྱོལ་བ་དྲག་པ་ཞེས་དང་། ལེ་རྐན་སྱོགས་ཀྲི་རྱོལ་བ་ཤུགས་ཆུང་

བ་སྟེ་ལྱོད་པའྲི་ཆ་ནས་རྱོལ་བ་ཞན་པ་ཞེས་ཟེར་བ་རེད། 

༣༡༽ ར་བ་ལས། སྱོན་འའག་གྲི་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་སམ།

ལན། ར་བ་ལས། །སྱོན་འའག་ཡྲི་གེ་ལྔ་པྱོ་ལ། །ཕྱོ་དང་མ་ནྲིང་མྱོ་དང་ནྲི། །ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་

དང་བཞྲི་རུ་དབྱེ། ཞེས་གསུངས།

༣༢༽ དཀའ་གསལ་ལས། སྱོན་འའག་སྱོ་སྱོའྲི་རགས་ཀྲི་ཁད་པར་ཇྲི་ལྟར་

གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན། དཀའ་གསལ་ལས། །སྱོན་འའག་ལྔ་ཡྲི་བ་ཡྲིག་ཕྱོ། །ག་ད་མ་ནྲིང་འ་མྱོ་

ཡྲིག །མ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་ཡྲིན་ནྱོ། ཞེས་གསུངས།

༣༣༽ སྱོན་འའག་ལ་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བཤད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། སྱོན་འའག་རྣམས་འའག་ཡུལ་མྲིང་གཞྲི་ལ་སྦར་ནས་འདྱོན་པའྲི་ཚེ་སྒ་རྱོལ་

དྲག་ཞན་གྲི་ཁད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་ཡྲིན་ནྱོ། །
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

༣༤༽ སྱོན་འའག་རྣམས་འའག་ཡུལ་མྲིང་གཞྲི་ལ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུའྲི་སྒྱོ་ནས་འའག་

པ་ཡྲིན་ནམ།

ལན།  ཕྱོ་བ་ཡྲིག་འའག་ཡུལ་མྲིང་གཞྲི་ལ་སྒ་རྱོལ་དྲག་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཏེ་སྒྱོ་ནས་

འའག་པ་དང་། མ་ནྲིང་ག་ད་གཉྲིས་འའག་ཡུལ་མྲིང་གཞྲི་ལ་སྒ་རྱོལ་རན་པའྲི་

ཚུལ་གྲིས་འའག

   མྱོ་འ་ཡྲིག་འའག་ཡུལ་མྲིང་གཞྲི་ལ་སྒ་རྱོལ་ཞན་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་འའག །ཤྲིན་ཏུ་

མྱོ་མ་ཡྲིག་འའག་ཡུལ་མྲིང་གཞྲི་ལ་སྒ་རྱོལ་ཤྲིན་ཏུ་ལྱོད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་འའག་

པ་ཡྲིན་ནྱོ།།

༣༥༽ ར་བ་ལས། སྱོན་འའག་གྲི་བྱེད་པ་བཞྲིའམ་འའག་པ་བཞྲི་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་

སམ།

ལན། བ་ཏྲིས། དེ་དག་རེ་རེའང་བཞྲི་བྱེད་དེ། །གང་གྲིས་འའག་བྱེད་གང་ལ་

འའག །ཇྲི་ལྟར་འའག་བྱེད་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་འའག །ཅེས་དང་། སྲི་ཏུས། །དེ་དག་རེ་

རེའང་བཞྲི་བྱེད་དེ། གང་ལ་འའག་བྱེད་གང་གྲིས་བྱེད། །ཇྲི་ལྟར་འའག་བྱེད་ཅྲི་

ཕྲིར་བྱེད། ཅེས་གསུངས་སྱོ། །

༣༦༽ ར་བ་ལས། སྱོན་འའག་གྲི་གང་ལ་འའག་པ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན། །གང་ལ་འའག་པར་བྱེད་ཅེ་ན། །ཕྱོ་ནྲི་ཕྱོ་དང་མྱོ་ལ་འའག །མྱོ་ནྲི་མྱོ་དང་མ་

ནྲིང་ལ། མ་ནྲིང་ཡང་ནྲི་ཕྱོ་མྱོ་ལའྱོ། །ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་ནྲི་མ་ནྲིང་དང་། །མྱོ་དང་ཤྲིན་ཏུ་

མྱོ་ཉྲིད་ལའྱོ། །ཞེས་གསུངས། 

༣༧༽ དཀའ་གསལ་ལས། སྱོན་འའག་གྲི་གང་ལ་འའག་པ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་
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དམ།

ལན། །ཕྱོ་ཡྲིག་བ་ནྲི་ཀ་ཅ་ཏ། །ཙ་ག་ང་ཇ་ཉ་ད་ན། །ཛ་ཞ་ཟ་ར་ཤ་སར་འའག །མ་ནྲིང་

ག་ནྲི་ཅ་ཏ་ཙ། །ཉ་ད་ན་ཞ་ཟ་ཡ་ཤ། །སར་འའག་མ་ནྲིང་ད་ཡྲིག་ནྲི། །ཀ་པ་ག་བ་ང་

མར་འའག །མྱོ་ཡྲིག་འ་ནྲི་ག་ཇ་ད། །བ་ཛ་ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚར། །ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་ཡྲི་མ་

ཡྲིག་ནྲི། །ཁ་ཆ་ཐ་ཚ་ག་ཇ་ད། །ཛ་ང་ཉ་ན་རྣམས་ལ་འའག །ཅེས་གསུངས། 

༣༨༽ ཅྲི་ཕྲིར་འའག་གྲི་གཞུང་དྱོན་དཔྱྲིས་ཕྲིན་པར་ཤེས་པ་ལ་ཐྱོག་མར་གང་དང་

གང་ལ་བསླབ་པར་བྱ་དགྱོས་སམ། 

ལན། ཅྲི་ཕྲིར་འའག་གྲི་གཞུང་དྱོན་ཤེས་པ་ལ་ཐྱོག་མར་བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་དང་། 

དངྱོས་པྱོ་བདག་གཞན། དུས་གསུམ་གྲི་རྣམ་གཞག་བཅས་ཤེས་པར་བྱ་དགྱོས་

པ་ཡྲིན། 

༣༩༽ ར་བ་ལས། སྱོན་འའག་གྲི་གང་ལ་འའག་པ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན། གང་ལ་འའག་པར་བྱེད་ཅེ་ན། །ཕྱོ་ནྲི་ཕྱོ་དང་མྱོ་ལ་འའག །མྱོ་ནྲི་མྱོ་དང་མ་ནྲིང་

ལ། །མ་ནྲིང་ཡང་ནྲི་ཕྱོ་མྱོ་ལའྱོ། །ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་ནྲི་མ་ནྲིང་དང་། །མྱོ་དང་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་

ཉྲིད་ལའྱོ། །ཞེས་གསུངས།

༤༠༽ སྱོན་འའག་རྣམས་འའག་ཡུལ་མྲིང་གཞྲི་ལ་འའག་པའྲི་དགྱོས་པ་གང་རེད་

དམ།

ལན། བ་ཏྲིས། བདག་གཞན་སྱོགས་དྱོན་དགུ་སྟྱོན་པའྲི་ཆེད་དུ་འའག་ཅེས་དང་། སྲི་

ཏུས། བདག་གཞན་སྱོགས་དྱོན་ལྔ་སྟྱོན་པའྲི་ཆེད་དུ་འའག་པར་གསུངས། 

༤༡༽ བ་ཏྲིས་བདག་གཞན་སྱོགས་དྱོན་དགུ་འཇྱོག་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

ལན། དངྱོས་པྱོ་ལ་འའག་པ། བདག་དང་། གཞན། བདག་གཞན་གཉྲིས་ཀ །བྱ་བ་

བཅས་བཞྲི་དང་། ལས་ལ་འའག་པ། བྱེད་པའྲི་ལས་དང་། བྱ་བའྲི་ལས་གཉྲིས།  

དུས་ལ་འའག་པ། མ་འྱོངས་པ་དང་། ད་ལྟ་བ། འདས་པ་གསུམ་སྟེ་དྱོན་དགུའྱོ།། 

༤༢༽ སྲི་ཏུའྲི་ལུགས་བཞྲིན་བདག་གཞན་སྱོགས་དྱོན་ལྔ་ཇྲི་ལྟར་འཇྱོག་གམ།

ལན། བདག་དང་གཞན་གཉྲིས་དང་།  དུས་གསུམ་བཅས་དྱོན་ལྔའྱོ།། 

༤༣༽ བ་ཏྲི་བཞྲིན། སྱོན་འའག་གྲི་དགྱོས་པ་བཤད་པའྲི་སྐབས་དངྱོས་པྱོ་ལ་

བདག་དང་། གཞན། བདག་གཞན་གཉྲིས་ཀ་བྱ་བ་བཅས་བཞྲིར་གསུངས་པའྲི་

དགྱོངས་པ་ཇྲི་ལྟར་འགེལ་དགྱོས་པ་ཡྲིན་ནམ། 

  ལན། གཞན་བསྒྲུབ་ཕྲིར། ཞེས་པས་དངྱོས་པྱོ་གཞན་དང་། བསྒྲུབ་ཅེས་པའྲི་བྱ་བ་

སྟྱོན་ཕྲིར་འའག་པ་དང་། མ་ནྲིང་གཉྲིས་ཀ་ཞེས་པས་བདག་གཞན་གཉྲིས་ཀ་

དང་། བདག་དང་ཞེས་པས་དངྱོས་པྱོ་བདག་ཅེས་དངྱོས་པྱོ་ལ་འའག་པ་བཞྲི་

བཤད་དྱོ།།

༤༤༽ དངྱོས་པྱོ་ལ་འའག་པར་འཆད་པའྲི་སྐབས་བདག་གཞན་གཉྲིས་ཀ་ཞེས་

ཟུར་དུ་དྲང་དགྱོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན་ནམ།                                                              

ལན། འདྲི་ནྲི་ར་བ་ལས། །མ་ནྲིང་གཉྲིས་ཀ་ད་ལྟ་ཆེད། །ཅེས་ར་བའྲི་ཚིག་ཟྲིན་དང་

མཐུན་པར་བདག་གཞན་གཉྲིས་ཀ་ལ་འའག་པ་ཟུར་དུ་དྲངས་པ་ཡྲིན་ནྱོ།།

༤༥༽ ཅྲི་ཕྲིར་འའག་པ་བཤད་པའྲི་གཞུང་གྲིས་དུས་གསུམ་སྟྱོན་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་

ཡྲིན་ནམ།

  ལན། ཕྱོ་ནྲི་འདས་དང་ཞེས་པས་དུས་འདས་པ་དང་། ད་ལྟ་ཆེད། ཅེས་པས་དུས་ད་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

ལྟ་བ་དང་། མ་འྱོངས་ཕྲིར། །ཞེས་པས་དུས་མ་འྱོངས་བཅས་དུས་གསུམ་བསྟན་

པ་ཡྲིན་ནྱོ།

༤༦༽ ཅྲི་ཕྲིར་འའག་གྲི་ར་བའྲི་གཞུང་ཚིག་ཐད་ལ་བ་ཏྲི་དང་སྲི་ཏུ་གཉྲིས་ཀྲི་ཁད་

པར་གང་ཡྲིན་དང་། དེ་གཉྲིས་ལས་གང་འཐད་པ་ཡྲིན་ནམ།

ལན། བ་ཏྲིས།མྱོ་ནྲི་བདག་དང་མ་འྱོངས་ཕྲིར། ཞེས་དང་། སྲི་ཏུས། །མྱོ་ནྲི་བདག་ད་

མ་འྱོངས་ཕྲིར། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་། འདྱོད་ཚུལ་དེ་གཉྲིས་ལས་བ་ཏྲིའྲི་ལུགས་

བཞྲིན་འཐད་པར་སེམས་ཏེ། གཞུང་འདྲིར་སྱོན་འའག་ཕྱོ་མྱོ་མ་ནྲིང་གསུམ་སྱོ་

སྱོའྲི་བསྟན་བྱ་གཙོ་བྱོ་བདག་གཞན་དང་། དུས་གསུམ་བཅས་དྱོན་ལྔ་ལས་གང་

དང་གང་ཡྲིན་འཆད་པའྲི་སྐབས་ཡྲིན་པས། མྱོ་འ་ཡྲིག་གྲི་བསྟན་བྱའྲི་གཙོ་བྱོ་

བདག་གཞན་གཉྲིས་ནས་བདག་དང་དུས་གསུམ་ལས་དུས་མ་འྱོངས་པ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། །མྱོ་ནྲི་བདག་དང་མ་འྱོངས་ཕྲིར། ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི་ཐྱོན་མྲིའྲི་

དགྱོངས་པ་དང་མཐུན་ཤེད་ཆེ་སྙམ།                                                                

༤༧༽ སྲི་ཏུ་ལྟར། །མྱོ་ནྲི་བདག་ད་མ་འྱོངས་ཕྲིར། ཞེས་གསུངས་པ་མྲི་འཐད་པའྲི་

རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། སྐབས་འདྲིར་བསྟན་བྱའྲི་གཙོ་བྱོ་བདག་གཞན་དང་འབེལ་བའྲི་དུས་གསུམ་

ཡྲིན་པ་ལས། བདག་གཞན་དང་མ་འབེལ་བའྲི་དུས་གསུམ་སྐབས་འདྲིའྲི་བསྟན་

བྱ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་། ལར་ནས་དངྱོས་པྱོ་བདག་སྟྱོན་པ་ལ་འའག་པའྲི་སྱོན་འའག་

ཡྲིན་ན། 

   དུས་ད་ལྟ་བ་ལ་འའག་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། བདག་ད་ཞེས་ད་ལྟ་བའྲི་སྒ་ཟུར་དུ་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

སྨྱོས་པར་དགྱོས་པ་གཞན་མེད་དྱོ།།

༤༨༽ སྱོན་འའག་མྱོ་འ་ཡྲིག་དུས་གསུམ་ལས་ད་ལྟ་བ་ལ་འའག་པ་ཁབ་ཆེ་བ་ཡྲིན་

ཀང་། ར་བ་ལས་། མྱོ་ནྲི་བདག་དང་མ་འྱོངས་ཕྲིར། ཞེས་མ་འྱོངས་པ་དངྱོས་སུ་

གསུངས་པ་ལས་ད་ལྟ་བ་མ་གསུངས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཡྲིན་ནམ། 

ལན། སྐབས་འདྲིར་བདག་གཞན་དང་འབེལ་བའྲི་ལས་ཀྲི་དུས་གསུམ་འཆད་པའྲི་

སྐབས་ཡྲིན་པས་ན། དུས་ད་ལྟ་བ་དངྱོས་པྱོ་བདག་གྲི་ཁྱོངས་སུ་བསྡུས་པའྲི་ཕྲིར་

མྱོ་འ་ཡྲིག་དུས་ད་ལྟ་བ་ལ་འའག་པ་ཟུར་དུ་མ་གསུངས་ཤྲིང་། མ་འྱོངས་པ་དང་

འདས་པ་གཉྲིས་ལས་མྱོ་འ་ཡྲིག་དུས་མ་འྱོངས་པ་འའག་པ་ཁབ་ཆེ་བས་ན། དུས་

ཀྲི་སྐབས་མྱོ་འ་ཡྲིག་མ་འྱོངས་པ་ལ་འའག་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནྱོ།།

༤༩༽ སྲི་ཏུས། མྱོ་ནྲི་བདག་ད་མ་འྱོངས་ཕྲིར། ཞེས་ར་བའྲི་ཚིག་ཏུ་དང་ཞེས་ཡྱོད་

པ་དེ་ད་ཞེས་བཅྱོས་དགྱོས་པའྲི་གནད་འགག་གང་ལ་ཐུག་པ་ཡྲིན་ནམ། 

ལན། སྲི་ཏུས། ཅྲི་ཕྲིར་འའག་པ་བཤད་པའྲི་སྐབས་བྱེད་འབེལ་ལས་ཚིག་དང་བྱེད་

མེད་ལས་ཚིག་གཉྲིས་ཀའྲི་དུས་གསུམ་བསྟན་པར་དགྱོངས་ནས། མྱོ་འ་ཡྲིག་

དུས་ད་ལྟ་བ་དང་མ་འྱོངས་པ་གཉྲིས་ཀར་འའག་པའྲི་བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ཇྲི་སྙེད་

ཅྲིག་ཡྱོད་པ་དེ་དག་ཀང་ར་བས་བསྟན་པར་འགེལ་དགྱོས་པར་བྱུང་སྟེ། མྱོ་ནྲི་

བདག་ད་མ་འྱོངས་ཞེས་བཅྱོས་པ་ཡྲིན་ནྱོ།།  

༥༠༽ དྲྲི་བ། བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་ཞེས་པའྲི་གྱོ་དྱོན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། བྱ་ཞེས་པ་ནྲི་བྱ་བའམ་ལས་ཀ་དང་། བྱེད་ཅེས་པ་ནྲི་བྱེད་པ་པྱོའམ་ལས་ཀ་

བྱེད་མཁན་དང་། ལས་ཞེས་པ་ནྲི་བྱ་བའྲི་ཡུལ་ལམ་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡྲིན་པ་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

བཅས་ལ་བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་ཟེར་བ་རེད།

༥༡༽ དྲྲི་བ། སྤྲིར་བྱ་ཚིག་ཅེས་པ་ནྲི་ག་འདྲ་ཞྲིག་ལ་ཟེར་བ་རེད་དམ།

ལན། ཚིག་རང་ཉྲིད་ངག་ཏུ་རྱོད་པའྲི་ཚེ་ཕ་རྱོལ་པྱོའྲི་སྣང་ངྱོར་གཡྱོ་འགུལ་གྲི་རྣམ་པ་

མཚོན་ཞྲིང་། དུས་གསུམ་གྲི་བརྱོད་པ་དང་འབེལ་བའྲི་ངག་ཅྲིག་ལ་བྱ་ཚིག་ཟེར།

༥༢༽ སྤྲིར་བཏང་བྱ་བའྲི་ངྱོ་བྱོ་གྲུབ་ཚུལ་གྲི་སྒྱོ་ནས་དབྱེ་བ་ག་ཚོད་ཡྱོད་དམ།

  ལན། སྤྲིར་བྱ་བ་གྲུབ་སྟངས་ལ་གཉྲིས་ཡྱོད་དེེ། བྱེད་པ་པྱོའྲི་རྱོལ་བ་ལ་ལྟྱོས་ནས་

གྲུབ་པའྲི་རྱོལ་བཅས་ཀྲི་བྱ་བ་ཞྲིག་དང་། བྱེད་པ་པྱོའྲི་རྱོལ་བ་ལ་མ་ལྟྱོས་པར་

གྲུབ་པའྲི་རྱོལ་མེད་ཀྲི་བྱ་བ་བཅས་རྲིགས་གཉྲིས་ཡྱོད་པ་ཡྲིན།  

༥༣༽ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་ནང་ཚན་གྲི་བྱ་བ་ལ་རྱོལ་བཅས་དང་རྱོལ་མེད་ཀྲི་བྱ་བ་

གཉྲིས་སུ་དབྱེ་བ་ཡྱོད་དམ་མེད།

ལན། བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྲི་བྱ་བ་ལ་རྱོལ་བཅས་རྱོལ་མེད་ཀྲི་དབྱེ་བ་གཉྲིས་སུ་མྲི་

འབྱུང་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡྲིན་ན་བདག་གཞན་དང་འབེལ་བའྲི་བྱ་བ་ཡྲིན་དགྱོས་པའྲི་

ཕྲིར། 

༥༤༽ བྱེད་པ་པྱོ་གཞན་དང་དངྱོས་སུ་འབེལ་བའྲི་བྱ་བ་ཞེས་པའྲི་གྱོ་དྱོན་གང་ཡྲིན་

ནམ།

ལན། རྱོལ་བཅས་བྱ་བ་གང་ཞྲིག །བྱ་ཡུལ་ལས་ངྱོ་བྱོ་གཞན་པའྲི་བྱེད་པ་པྱོ་ཞྲིག་

དང་དངྱོས་སུ་འབེལ་ནས་བྱུང་བའྲི་བྱ་བ་ལ། བྱེད་པ་པྱོ་གཞན་དང་དངྱོས་སུ་

འབེལ་བའྲི་བྱ་བ་ཟེར།

༥༥༽ བྱེད་པ་པྱོ་གཞན་དང་དངྱོས་སུ་འབེལ་བའྲི་ལས་ཚིག་ལ་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

གང་ཡྱོད་དམ།

ལན། བྱེད་པ་པྱོ་གཞན་དང་དངྱོས་སུ་འབེལ་བའྲི་ལས་ཚིག་དང་། བྱ་བྱེད་ཐ་དད་

པའྲི་ལས་ཚིག །བདག་དྱོན་དངྱོས་ཀྲི་ལས་ཚིག །བྱེད་འབེལ་ལས་ཚིག་བཅས་

དྱོན་གཅྲིག་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་ཡྲིན་ནྱོ།།

༥༦༽ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྲི་བྱེད་ཅེས་པ་ལ་ནང་གསེས་ག་ཚོད་ཡྱོད་དམ།

ལན། དེ་ལ་བྱེད་པ་པྱོ་དང་། བྱེད་པ་ཞེས་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་བའམ། ཐ་སྙད་གཞན་བྱེད་

པ་པྱོ་གཙོ་བྱོ་དང་། བྱེད་པ་པྱོ་ཕལ་པ་ཞེས་དབྱེ་ཚུལ་མྲི་འདྲ་བ་གཉྲིས་འཐྱོན་གྲི་

ཡྱོད།

༥༧༽ བྱེད་པ་པྱོ་གཞན་དང་དངྱོས་སུ་མ་འབེལ་བའྲི་ལས་ཚིག་ལ་མྲིང་གྲི་རྣམ་

གངས་གང་དང་གང་ཡྱོད་དམ།    

ལན། བྱེད་མེད་ལས་ཚིག །རྱོལ་མེད་ཀྲི་བྱ་བ། བྱེད་པ་པྱོ་གཞན་དང་དངྱོས་སུ་མ་

འབེལ་བའྲི་ལས་ཚིག་དང་། བྱ་བྱེད་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ལས་ཚིག་བཅས་དྱོན་གཅྲིག་

མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་ཡྲིན་ནྱོ།།

༥༨༽ ར་བའྲི་ཚིག་ཟྲིན་ལྟར། བདག་གཞན་ཞེས་པ་ནྲི་ག་འདྲ་ཞྲིག་ལ་ཟེར་བ་རེད་

དམ།

ལན། བྱ་བའམ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གྲི་བྱེད་པ་པྱོ་ལ་བདག་ཅེས་དང་། བྱ་ཡུལ་ལམ་

ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ལ་གཞན་ཞེས་ཟེར་བ་ཡྲིན།

༥༩༽ དཀའ་གསལ་ལས། བདག་གཞན་དབྱེ་བ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན། དཀའ་གསལ་ལས། །ལས་གང་ཞྲིག་ལ་བྱེད་པ་པྱོ། །གཞན་དང་དངྱོས་སུ་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

འབེལ་བ་ཡྲི། །དབང་དུ་བྱས་ནས་བྱེད་པྱོ་དང་། །དེ་ཡྲི་བྱེད་པ་གཉྲིས་པྱོ་

ནྲི། །དངྱོས་པྱོ་བདག་ཡྲིན་བྱ་ཡུལ་དང་། །བྱ་བ་གཉྲིས་པྱོ་དངྱོས་པྱོ་གཞན། །ཞེས་

གསུངས།

༦༠༽ བདག་གཞན་དབྱེ་བ་བཤད་པའྲི་དགྱོས་པ་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། བྱེད་པ་པྱོ་དངྱོས་པྱོ་བདག་དང་། བྱ་བའྲི་ཡུལ་དངྱོས་པྱོ་གཞན་དུ་བསྡུ་བ་སྟེ་དེ་

ལྟར་ཤེས་པའྲི་ཆེད་དུ་མ་ཟད། 

      བདག་གཞན་དང་འབེལ་བའྲི་བྱ་བྱེད་རྣམས་ཀང་བདག་གཞན་གྲི་ཁྱོངས་སུ་

བསྡུ་དགྱོས་པའྲི་དྱོན་དུ་བདག་གཞན་གྲི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་ཡྲིན་ནྱོ།།

༦༡༽ དཀའ་གསལ་ལས། བདག་གཞན་དབྱེ་བ་བཤད་པའྲི་དགྱོས་པ་ཇྲི་ལྟར་

གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན། བདག་གཞན་དབྱེ་བས་དེ་ཙམ་དུ། །ཁབ་པ་མྲིན་ཡང་བྱེད་པྱོ་དང་། །བྱ་ཡུལ་

བསྡུ་ཕྲིར་དབྱེ་བ་དེ། །མཛད་ནས་བདག་གཞན་དང་འབེལ་བའྲི། །བྱ་བྱེད་རྣམས་

ཀང་དེ་ཁྱོངས་བསྡུས། །ཞེས་གསུངས། 

༦༢༽ བདག་གཞན་དང་འབེལ་བའྲི་བྱ་བྱེད་ཀྲི་སྒ་དང་དྱོན་གཅྲིག་མྲིང་གྲི་རྣམ་

གངས་གཞན་གང་ཡྱོད་དམ།

ལན། བདག་གཞན་དང་འབེལ་བའྲི་བྱ་བྱེད་ཀྲི་སྒ་དང་། བྱ་བྱེད་ཤེད་མཚུངས་ཀྲི་སྒ་

གཉྲིས་དྱོན་གཅྲིག་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་ཡྲིན།

༦༣༽ བདག་གཞན་དང་འབེལ་བའྲི་བྱ་བྱེད་ཅེས་པ་དེ་ག་འདྲ་ཞྲིག་ལ་ཟེར་བ་རེད་

དམ།
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ལན། བདག་ནྲི་བྱེད་པ་པྱོ་སྟེ། དེ་དང་འབེལ་བའྲི་སྒ། བྱེད་པ་དང་། བྱེད་པའྲི་སྒ། བྱེད་

ལས། བྱེད་ལས་གསལ་བྱེད་ཀྲི་སྒ་བཅས་ལ་བདག་དང་འབེལ་བའྲི་སྒ་ཟེར་ཞྲིང་། 

གཞན་ནྲི་བྱ་བའྲི་ཡུལ་ཏེ། དེ་དང་འབེལ་བའྲི་སྒ།  བྱ་ཡུལ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་སྒ། བྱ་

ལས། བྱ་ལས་གསལ་བྱེད་ཀྲི་སྒ་བཅས་ལ་གཞན་དང་འབེལ་བའྲི་སྒ་ཟེར་རྱོ།།

༦༤༽ བདག་གཞན་དང་འབེལ་བའྲི་བྱ་བྱེད་རྣམས་བདག་གཞན་དུ་བསྡུ་དགྱོས་

ཞེས་པ་ནྲི་དེ་དག་བདག་གཞན་ཡྲིན་ཞེས་པའྲི་དྱོན་ཡྲིན་ནམ།

ལན། བདག་གཞན་དང་འབེལ་བའྲི་བྱ་བྱེད་རྣམས་བདག་གཞན་དུ་བསྡུ་ཞེས་པ་ནྲི་

དེ་དག་བདག་གཞན་ཡྲིན་ཞེས་པའྲི་དྱོན་མྲིན་ཏེ། བདག་དང་འབེལ་བའྲི་སྒ་དཔེར་

ན། བྱེད་པ། བྱེད་ལས་སྱོགས་དངྱོས་པྱོ་བདག་ཏུ་བསྡུ་བ་ཡྲིན་ཀང་བདག་མ་

ཡྲིན་ཏེ། བདག་ཡྲིན་ན་བྱེད་པ་པྱོ་ཡྲིན་དགྱོས་པ་དང་། དེ་བཞྲིན་གཞན་དང་

འབེལ་བའྲི་སྒ་བྱ་ལས་སྱོགས་དངྱོས་པྱོ་གཞན་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་ཡྲིན་ན་བྱ་བའྲི་

ཡུལ་ཡྲིན་དགྱོས་པ་ལས། བྱ་ལས་ཞེས་པ་ནྲི་བྱ་ཡུལ་མ་ཡྲིན་ཏེ། བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་ཏེ། ཁྱོད་ལ་དུས་གསུམ་གྲི་རྣམ་གཞག་འཐད་པའྲི་ཕྲིར།

༦༥༽ དཀའ་གསལ་ལས། །དེ་ཕྲིར་དུས་གསུམ་དབྱེ་བས་ནྲི། བྱེད་ལས་དང་འབེལ་

ངག་གྲི་ནྲི། །སྦྱོར་བ་ཀུན་ལ་ཁབ་པ་ཡྲིན། །ཞེས་བྱེད་ལས་དང་འབེལ་བའྲི་ངག་

གྲི་སྦྱོར་བ་ཞེས་པ་དེ་གང་ལ་དགྱོངས་ནས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནམ།

ལན། བྱེད་ལས་དང་འབེལ་བའྲི་ངག་གྲི་སྦྱོར་བ་ཞེས་པ་ནྲི། མཁས་མཆྱོག་བ་ཏྲིའྲི་

གཞུང་ནས་ཐྱོན་པའྲི་བྱེད་པའྲི་ལས་དང་བྱ་བའྲི་ལས་ཞེས་པ་དེ་དག་ཀུན་ལ་ཡང་

དུས་གསུམ་གྲི་དབྱེ་བས་ཁབ་པ་ཡྲིན་ཞེས་གསུངས།
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

༦༦༽ བྱེད་པའྲི་ལས་དང་། བྱ་བའྲི་ལས་ཞེས་ཐ་སྙད་འདྲི་བཞྲིན་མཁས་མཆྱོག་བ་

ཏྲིས་གསར་དུ་འདྱོགས་པའྲི་ཁུངས་གང་ཡྱོད་དམ།

ལན། ཐ་སྙད་འདྲི་བཞྲིན་བ་ཏྲིས་གསུངས་པའྲི་ཁུངས་སྲི་ཏུ་འགེལ་ཆེན་དུ། གཞན་དུ་

བྱེད་པའྲི་ལས་དང་བྱ་བའྲི་ལས་ཞེས་ལས་ཀྲི་ཚིག་ལ་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་བ་དེའང་

དབྱེ་བ་དེ་དག་གྲི་ནང་འདུས་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞྲིན། གཞན་དུ་ཞེས་པ་ནྲི་བ་

ཏྲིའྲི་གཞུང་ལ་གྱོ་དགྱོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། བ་ཏྲིས་ངག་དྱོན་སྱོམ་ཚིག་ཏུ །བྱེད་པ་པྱོ་

དང་འབེལ་བའྲི་ལས། །བྱེད་པའྲི་ལས་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། །བྱ་བའྲི་ཡུལ་དང་འབེལ་

བའྲི་ལས། །བྱ་བའྲི་ལས་ཞེས་འདྱོགས་པ་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་སྱོ།།

༦༧༽ དཀའ་གསལ་ལས། བྱེད་ལས་དང་འབེལ་བའྲི་ངག་ཅེས་པ་དེར། སྲི་ཏུ་ཞལ་

ལུང་དུ་ཐ་སྙད་གང་བྱེད་དམ།

ལན། བྱེད་ལས་དང་འབེལ་བའྲི་ངག་ཅེས་པ་དེར། དངུལ་ཆུ་དྷར་བ་དྲས། སྲི་ཏུ་ཞལ་

ལུང་དུ།  བྱ་བྱེད་ཀྲི་ལས་དང་འབེལ་བའྲི་ངག་ཅེས་ཐ་སྙད་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནྱོ།།

༦༨༽ དྲྲི་བ། ཅྲི་ཞྲིག་ལ་བྱེད་པའྲི་ལས་དང་། བྱ་བའྲི་ལས་ཞེས་ཟེར་བ་ཡྲིན་ནམ།

ལན། བྱེད་པའྲི་ལས་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། ལས་གང་ཞྲིག་ལ་བྱེད་པ་པྱོས་བྱ་བ་བྱེད་བཞྲིན་

པའྲི་སྐབས་བྱེད་པ་པྱོ་རང་སྟེང་དུ་མཐྱོང་རྒྱུ་ཡྱོད་པའྲི་ལས་རྲིགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་

གང་ཡྲིན་པ་དེ་དག་ལ། བྱེད་པའྲི་ལས་ཟེར། བྱ་བ་བྱེད་བཞྲིན་པ་དང་བྱས་ཟྲིན་

པའྲི་གནས་སྐབས་སུ་བྱ་བའྲི་ཡུལ་རང་སྟེང་དུ་གྲུབ་པའྲི་བྱ་བའྲི་རྲིགས་ལ། བྱ་

བའྲི་ལས་ཞེས་བརྱོད་པ་ཡྲིན་ནྱོ།།

༦༩༽ དུས་གསུམ་གྲི་དབྱེ་བ་བཤད་པའྲི་དགྱོས་པ་གང་ཡྲིན་ནམ།



  148  

དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

ལན། དུས་གསུམ་གྲི་དབྱེ་བ་བཤད་པའྲི་དགྱོས་པ་ནྲི། བདག་གཞན་གྲི་དབྱེ་བས་མ་

ཁབ་པའྲི་ལག་མ་བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་རྣམས་དུས་གསུམ་དུ་བསྡུ་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ་དེ་

དག་ལ་དུས་གསུམ་གྲི་རྣམ་གཞག་ཡྱོད་པར་ཤེས་པའྲི་ཆེད་ཡྲིན།

༧༠༽ དཀའ་གསལ་ལས། དུས་གསུམ་གྲི་དབྱེ་བ་བཤད་པའྲི་དགྱོས་པ་ཇྲི་ལྟར་

གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན། །དེས་ན་དུས་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ། བདག་གཞན་དབྱེ་བས་མ་ཁབ་པ། །བསྡུ་བའྲི་

དྱོན་དུ་ཤེས་དགྱོས་པར། གསུངས་ཀང་ཞེས་པའྱོ།། 

༧༡༽ དཀའ་གསལ་ལས། །གསུངས་ཀང་སྱོན་འའག་འ་ཡྲིག་སྐབས། །བྱེད་ལས་

ཙམ་དང་འབེལ་བ་ཡྲི། དངྱོས་པྱོ་བདག་ལའང་འའག་པ་མཐྱོང་། ཞེས་པའྲི་སྐབས་

འདྲིར་དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའྲི་རྡྱོ་རེའྲི་བཞེད་དགྱོངས་དང་མཐུན་པའྲི་འགེལ་

བརྱོད་ཇྲི་ལྟར་བྱ་དགྱོས་པ་ཡྲིན་ནམ།

ལན། སྲི་ཏུའྲི་ཞལ་ལུང་དུ་བདག་གཞན་གྲི་དབྱེ་བས་ནྲི། བྱེད་པ་པྱོ་གཞན་དང་

དངྱོས་སུ་མ་འབེལ་བའྲི་བྱ་བྱེད་ཀྲི་ལས་རྣམས་ལ་མ་ཁབ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་

ཀང་སྱོན་འའག་འ་ཡྲིག་སྐབས་བྱེད་པ་པྱོ་གཞན་དང་དངྱོས་སུ་མ་འབེལ་བའྲི་བྱ་

བྱེད་ཡྱོད་པའྲི་ལས་བདག་འགྱོ་འྱོ་ལྟ་བུའྲི་ཚེ། འགྱོ་བྱ། འགྱོ་བ་པྱོ། ཞེས་སྱོགས་འ་

ཡྲིག་དངྱོས་པྱོ་གཞན་ལ་འའག་པ་མ་ཟད་དངྱོས་པྱོ་བདག་ལའང་འའག་པ་མཐྱོང་

བ་སྟེ་ཡྱོད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནྱོ།། 

༧༢༽ རྒན་ལགས། བྱེད་ལས་ཙམ་དང་འབེལ་བའྲི་ལས་ཚིག་ལ་སྱོན་འའག་འ་

ཡྲིག་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྱོན་འའག་གཞན་རྣམས་ཀྲིས་འའག་པ་མྲི་ཉུང་བ་ཞྲིག་ཡྱོད་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

མྱོད། ཅྲི་སྟེ་དཀའ་གསལ་ལས། སྱོན་འའག་འ་ཡྲིག་སྐབས། །བྱེད་ལས་ཙམ་དང་

འབེལ་བ་ཡྲི། །དངྱོས་པྱོ་བདག་ལའང་འའག་པ་མཐྱོང་། །ཞེས་སྱོན་འའག་འ་

ཡྲིག་དམྲིགས་བཀར་གྲིས་གསུངས་དགྱོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན་ནམ།

ལན། ཁེད་རང་གྲི་དྲྲི་བ་དེ་ཞེ་དྲག་གྲིས་ཡག་པྱོ་འདུག །གནས་དྱོན་འདྲིའྲི་ཐྱོག་སུས་

ཀང་དྱོགས་པ་ཟ་མྱོང་མེད་པར་ང་ལ་ཡྲིད་ཆེས་ཡྱོད། གཞུང་གཞན་གང་ནའང་

མེད་པའྲི་དཀའ་གནད་འདྲིའྲི་རྲིགས་དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའྲི་རྡྱོ་རེའྲི་ཐུན་མྱོང་མ་

ཡྲིན་ལེགས་བཤད་ཡྲིན་པས་དེ་ལ་གཟབ་དགྱོས་པ་ཡྲིན། དེས་ན་བྱེད་ལས་ཙམ་

དང་འབེལ་བའྲི་ངག་གྲི་དངྱོས་པྱོ་བདག་ལའང་འའག་པའྲི་སྱོན་འའག་ལྔ་ལས་འ་

ཡྲིག་དམྲིགས་སུ་བཀར་ནས་གསུངས་པའྲི་དགྱོངས་པ་ཇྲི་ལྟར་འགེལ་དགྱོས་ཤེ་

ན། སྤྲིར་འཕུལ་ཡྲིག་ཅན་གྲི་ལས་ཚིག་ལ་དུས་གསུམ་འཕུལ་ཡྲིག་འགྱུར་བ་

དང་མྲི་འགྱུར་བའྲི་གཉྲིས་ཡྱོད་ཅྲིང་། དེ་གཉྲིས་ནས་དུས་གསུམ་འཕུལ་ཡྲིག་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་ལས་ཚིག་རྣམས་དཀའ་གནད་མྲིན་པས་སྐབས་འདྲིར་དཀའ་གནད་

ཅན་གྲི་དུས་གསུམ་འཕུལ་ཡྲིག་འགྱུར་བའྲི་ལས་ཚིག་གྲི་བདག་གཞན་དུས་

གསུམ་གང་ལ་སྱོན་འའག་མྲི་འའག་པར་གསལ་བར་འཆད་པའྲི་སྐབས་ཡྲིན་

པས། དཀའ་གནད་ཅན་དུས་གསུམ་འཕུལ་ཡྲིག་འགྱུར་བའྲི་ལས་ཚིག་གྲི་དབང་

དུ་བྱས་ཏེ་ཚིག་ཉུང་ངུས་ངག་དྱོན་སྱོམ་ཚིག་ཏུ། བྱེད་ལས་ཙམ་དང་འབེལ་

ཡྲི། །དངྱོས་པྱོ་བདག་ལའང་འའག །ཅེས་གསུངས། རྒྱུ་མཚན་དེའྲི་ཕྲིར་དུས་

གསུམ་འཕུལ་ཡྲིག་འགྱུར་བའྲི་ལས་ཚིག་གྲི་དངྱོས་པྱོ་གཞན་ཙམ་དུ་མ་ཟད་

བདག་ལའང་འའག་པའྲི་སྱོན་འའག་ཡྲིན་ན། མྱོ་འ་ཡྲིག་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

སྱོམ་ཚིག་ཏུ་སྱོན་འའག་འ་ཡྲིག་དམྲིགས་བཀར་གྲིས་གསུངས་པ་ཡྲིན། 

༧༣༽ བྱེད་ལས་ཙམ་དང་འབེལ་བ་ཞེས་པའྲི་ཐ་སྙད་དེ་ཇྲི་ལྟར་བྱུང་བ་ཡྲིན་ནམ།

ལན། ཐ་སྙད་འདྲི་བཞྲིན་དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའྲི་རྡྱོ་རེས། སྲི་ཏུའྲི་ཞལ་ལུང་གྲི་

དགྱོངས་པ་འགེལ་བའྲི་ཚེ། བྱེད་པ་པྱོ་གཞན་དང་དངྱོས་སུ་མ་འབེལ་བའྲི་བྱ་བྱེད་

ཀྲི་ལས་ཞེས་པ་དེ་ལ། ཚིགས་སུ་བཅད་པའྲི་སྐབས་བྱེད་ལས་ཙམ་དང་འབེལ་བ་

ཞེས་ཐ་སྙད་འདྱོགས་གནང་བ་ཡྲིན། 

༧༤༽ དཀའ་གསལ་ལས། བྱེད་ལས་ཙམ་དང་འབེལ་བ་ཞེས་པ་དེ་ག་འདྲ་ཞྲིག་ལ་

ཟེར་བ་རེད་དམ།

ལན། རྱོལ་བཅས་ཀྲི་བྱ་བ་གང་ཞྲིག་བྱ་བྱེད་ངྱོ་བྱོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ལས་ཚིག་ལ། བྱེད་

ལས་ཙམ་དང་འབེལ་བ་ཞེས་བརྱོད་པ་ཡྲིན། དཔེར་ན། ཕྱོགས་སུ་འགྱོ་བྱ།  འགྱོ་

བྱེད།  ཕྲིནད།  སྱོང་ཞྲིག །དྱོང་བྱ། འདྱོང་བྱེད།  དྱོངས། དེངས་ཤྲིག །ལྟ་བུའྱོ།།

༧༥ གསུངས་ཀང་སྱོན་འའག་འ་ཡྲིག་སྐབས། །ཞེས་ཀང་སྒ་སྨྱོས་པའྲི་གྱོ་དྱོན་ལག་

པྱོ་གང་ཡྱོད་དམ།

ལན། སྲི་ཏུའྲི་ཞལ་ལུང་ལས། བྱེད་པ་པྱོ་གཞན་དང་དངྱོས་སུ་མ་འབེལ་བའྲི་བྱ་བྱེད་

ཀྲི་ལས་རྣམས་བྱ་བྱེད་ཐ་མྲི་དད་པ་ཡྲིན་པས་དེ་དག་ལ་དངྱོས་པྱོ་བདག་གཞན་

གྲི་དབྱེ་བ་འབྱེད་རྒྱུ་མེད་ཅེས་གསུངས་ཀང་། དེ་དག་ལ་དངྱོས་པྱོ་བདག་དང་

གཞན་གཉྲིས་ཀ་ཡྱོད་པར་གྱོ་བའྲི་ཕྲིར་ཀང་སྒ་སྨྱོས་པ་ཡྲིན་ནྱོ། མདྱོར་ན། ཁྱོད་

ཀྲི་བདག་གཞན་ཡྱོད་ན། ཁྱོད་ལ་བདག་གཞན་གྲི་དབྱེ་བ་ཡྱོད་པས་མ་ཁབ་པའྲི་

དྱོན་ནྱོ།།
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

༧༦༽ བྱེད་ལས་ཙམ་དང་འབེལ་བ་ཞེས་ཙམ་སྒ་སྨྱོས་པའྲི་དགྱོས་པ་གང་ཡྲིན་

ནམ།

ལན། སྐབས་འདྲི་ནས་བཤད་པའྲི་བྱ་ཚིག་ནྲི་བྱེད་པ་པྱོ་གཞན་དང་དངྱོས་སུ་འབེལ་

བའྲི་ལས་ཚིག་ཡྲིན་པར་གཅད་པར་བྱ་བའྲི་ཆེད་དུ་ཙམ་སྒ་སྨྱོས་པ་ཡྲིན་ནྱོ།།

༧༧༽ དཀའ་གསལ་འགེལ་བྱེད་ཕལ་མྱོ་ཆེས། བྱེད་ལས་ཙམ་དང་འབེལ་བ་

ཡྲི། །དངྱོས་པྱོ་བདག་ལའང་འའག་པ་མཐྱོང་། ཞེས་པའྲི་སྐབས་ཀྲི་དཔེར་བརྱོད་

དུ་འགའ་རེས་བྱེད་པྱོ་གཞན་དངྱོས་དང་དངྱོས་སུ་འབེལ་བ། ཆྱོས་འཆད་པ་པྱོ། 

འཆད་བྱེད་ཅེས་བཀྱོད་པ་དང་། རེ་འགས་རྱོལ་མེད་ཀྲི་བྱ་བ་བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་

རྲིགས་བཀྱོད་པ་སྱོགས་དཔེར་བརྱོད་ས་ཕྲི་གཏན་ནས་མྲི་མཐུན་པ་དུ་མ་བྱུང་བ་

དེ་དག་དཀའ་གསལ་གྲི་དགྱོངས་པ་ཡྲིན་ནམ་མྲིན།

ལན། བྱེད་ལས་ཙམ་དང་འབེལ་བ། ཞེས་པའྲི་སྐབས་ཆྱོས་འཆད་པ་པྱོ་སྱོགས་

བདག་དྱོན་དངྱོས་ཀྲི་ལས་ཚིག་དཔེ་རུ་བཀྱོད་པ་ནྲི་ཆེས་མྲི་འྱོས་པ་ཞྲིག་སྟེ། 

གཞུང་འདྲིར་སྱོན་འའག་མྱོ་འ་ཡྲིག་བདག་དྱོན་ཕལ་པ་ལ་འའག་པར་བཤད་

པའྲི་སྐབས་ཡྲིན་པས། འདྲིར་བདག་དྱོན་དངྱོས་ཀྲི་དཔེ་བཀྱོད་པ་དེ་དག་གཞུང་

དྱོན་དང་འབེལ་མེད་ཅྲིང་། ཁད་པར་དུ་འདྲི་ཐད་རྱོལ་མེད་ཀྲི་བྱ་བའྲི་རྲིགས་

བཀྱོད་པ་ནྲི་དེ་བས་ཀང་གཞུང་དྱོན་ལ་ཉེ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རྱོལ་མེད་ཀྲི་བྱ་བ་ལ་

བདག་དྱོན་དངྱོས་དང་ཕལ་པ་གང་གྲིའང་ཐ་སྙད་བྱེད་སྲྱོལ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 

༧༨༽ དངྱོས་པྱོ་གཞན་བྱ་བའྲི་ཡུལ་གྲི་སྒ་ལ་ཐ་སྙད་བྱེད་སྲྱོལ་མྲི་འདྲ་བ་གང་དང་

གང་ཡྱོད་དམ།
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

ལན། བྱ་ཡུལ་དང་། ལས། ལས་ཀྲི་དངྱོས་པྱོ། ཡུལ་གྲི་དངྱོས་པྱོ། གཞན་གྲི་དངྱོས་

པྱོ། བྱ་བ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཡུལ་བཅས་ཡྱོད་དྱོ།།

༧༩༽ བདག་གཞན་དང་འབེལ་བའྲི་བྱ་བྱེད་རྣམས་བདག་གཞན་དུ་བསྡུ་ཚུལ་ཇྲི་

ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན། དཔེར་ན།  དྲུང་ཡྲིག་གྲིས་ཡྲི་གེ་འབྲི་ལྟ་བུར་མཚོན་ན།

མ་འྱོངས་པ།      ད་ལྟ་བ།      འདས་པ།      སྐུལ་ཚིག །

བྲི་རྒྱུ།     འབྲི་བཞྲིན་པ།      བྲིས་ཟྲིན་པ།      བྲིས་ཤྲིག །

༼དངྱོས་པྱོ་བདག །༽               ༼དངྱོས་པྱོ་གཞན།༽

    བྱེད་པ་པྱོ།        དྲུང་ཡྲིག །                    བྱ་བའྲི་ཡུལ།       ཡྲི་གེ

    བྱེད་པ་པྱོའྲི་སྒ།     འབྲི་བ་པྱོ།                བྱ་ཡུལ་གྲི་སྒ།         བྲི་བྱ།

 བྱེད་པ། སྨྱུ་གུ་སྱོགས་ཡྱོ་བྱད། བྱ་ཡུལ་གྲི་གནས་གཞྲི། ཤྱོག་བུ་སྱོགས།                 

བྱེད་པའྲི་སྒ།  འབྲི་བྱེད། བྱ་ཡུལ་གྲི་གནས་གཞྲིའྲི་སྒ།  བྲི་གཞྲི། བྱེད་པའྲི་ལས། 

སྨྱུ་གུ་འཛིན་པའྲི་རྱོལ་བ་སྱོགས།  བྱ་བའྲི་ལས། ཡྲིག་གཟུགས་གསལ་བ་

སྱོགས། བྱེད་པའྲི་ལས་ཀྲི་སྒ།  འབྲི་བར་བྱེད།   བྱ་ལས་ཀྲི་སྒ། བྲི་བར་བྱ།  བྱེད་

ལས་ད་ལྟ་བའྲི་སྒ། འབྲི་བཞྲིན་པ། བྱ་ལས་མ་འྱོངས་པའྲི་སྒ། ཡྲི་གེ་བྲི་རྒྱུ། ཞེས་

གྱོང་འཁྱོད་བདག་གཞན་སྱོ་སྱོའྲི་ཁྱོངས་ཀྲི་བྱ་བྱེད་ཀྲི་སྒ་རྣམས་དག་ཆ་མ་ནྱོར་

བར་འབྲི་ཤེས་པ་ལ། ཐྱོག་མར་བྱ་བའྲི་དུས་གསུམ་གྲི་དག་ཆ་ངེས་པར་བྱས་

ནས་ད་གཟྱོད་གཞྲི་ནས་བདག་དང་འབེལ་བའྲི་སྒ་རྣམས་དུས་ད་ལྟ་བ་དང་། 

གཞན་དང་འབེལ་བའྲི་སྒ་རྣམས་དུས་མ་འྱོངས་པའྲི་དག་ཆ་ལས་བྲི་དགྱོས་པ་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

ཡྲིན་ཏེ། དཀའ་གསལ་ལས། །བྱེད་པ་པྱོ་ནྲི་ད་ལྟ་བ། །བྱ་ཡུལ་མ་འྱོངས་པར་

བསྡུས་ནས། ཞེས་གསུངས་སྱོ།།   

༨༠༽ ཐག་པ་བཅད་ཟེར་བ་བྱེད་འབེལ་ལས་ཚིག་དང་། ཐག་པ་ཆད་ཟེར་བ་བྱེད་

མེད་ལས་ཚིག་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་དམ།

ལན། ཐག་པ་བཅད་ཟེར་བའྲི་བྱ་བ་དེ་འབྱུང་བ་ལ་ངེས་པར་དུ་བྱེད་པ་པྱོ་ཞྲིག་གྲི་

རྱོལ་བ་ལ་བལྟྱོས་ནས་འབྱུང་དགྱོས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཞྲིང་། ཐག་པ་ཆད་པ་ཟེར་བ་ནྲི་

བྱེད་པ་པྱོའྲི་རྱོལ་བ་མེད་ཀང་འགྲུབ་རྒྱུ་ཡྱོད་པའྲི་བྱ་བ་ཞྲིག་རེད། དཔེར་ན། ཕ་

རྱོལ་པྱོ་ཞྲིག་ལ་སྐད་ཆ་ཤྱོད་པའྲི་སྐབས་ཐག་པ་བཅད་འདུག་ཟེར་བ་ན། ཕ་རྱོལ་

པྱོའྲི་སྣང་ངྱོ་ལ་སུས་བཅད་པ་ཡྲིན་ནམ་སྙམ་སྟེ། ཕ་རྱོལ་པྱོས་ཐག་པ་སུས་བཅད་

པ་རེད་དམ་ཞེས་དྲྲི་བ་འདྲྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་ལས། དེ་ལ་ཐག་པ་སུས་ཆད་པ་རེད་དམ་

ཞེས་དྲྲི་བ་ར་བ་ནས་མྲི་འབྱུང་བ་ནྲི་རང་ཉྲིད་བྱེད་འབེལ་ལས་ཚིག་ཡྲིན་པའྲི་

གནད་ཀྲིས་ཡྲིན་པ་དང་། དེ་བཞྲིན་ཐག་པ་ཆད་འདུག་ཟེར་བ་ན། ཕ་རྱོལ་པྱོའྲི་

སྣང་བར་ག་འདྲ་བྱས་ཏེ་ཆད་པ་ཡྲིན་ནམ་སྙམ་སྟེ་ཐག་པ་ག་འདྲ་བྱས་ཏེ་ཆད་པ་

རེད་དམ་ཞེས་དྲྲི་བ་འབྱུང་བ་ལས། ཐག་པ་སུས་ཆད་པ་རེད་དམ་ཞེས་མྲི་ཟེར་བ་

ནྲི། བྱ་བ་རང་ཉྲིད་ལ་བྱེད་པ་པྱོ་མེད་པའྲི་དབང་གྲིས་གང་ཟག་ལ་འའག་པའྲི་སུ་

སྒ་བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ལ་མྲི་འཐྱོབ་པ་ཡྲིན་ནྱོ།། 

༨༡༽ དངྱོས་པྱོ་བདག་གཞན་གཉྲིས་དུས་གསུམ་གང་དུ་བསྡུ་བ་ཡྲིན་ནམ།

ལན།  བྱེད་པ་པྱོ་ཞྲིག་དང་མ་འབེལ་བར་བྱ་བ་བྱེད་བཞྲིན་པའྲི་གནས་སྐབས་མྲི་

འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར། དངྱོས་པྱོ་བདག་དུས་ད་ལྟ་བར་བསྡུ་དགྱོས་ཤྲིང་། དེ་བཞྲིན་བྱ་
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བ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡྲིན་མྲིན་དེ་བྱ་བའྲི་ཡུལ་སྟེང་དུ་བྱ་བ་བབས་ཡྱོད་མེད་ཀྲི་ཆ་ནས་

འཇྱོག་པའྲི་ཕྲིར། དངྱོས་པྱོ་གཞན་མ་འྱོངས་པར་བསྡུས་པ་ཡྲིན།།  

༨༢༽ བྱེད་འབེལ་ལས་ཚིག་གྲི་དུས་གསུམ་སྐུལ་ཚིག་བཅས་དངྱོས་པྱོ་བདག་

གཞན་གཉྲིས་སུ་བསྡུ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན། དུས་མ་འྱོངས་པ་དང་འདས་པ་གཉྲིས་དངྱོས་པྱོ་གཞན་དུ་བསྡུ་བ་དང་། ད་ལྟ་

བ་དང་སྐུལ་ཚིག་གཉྲིས་དངྱོས་པྱོ་བདག་ཏུ་བསྡུ་དགྱོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། བྱ་བ་བསྒྲུབ་

རྒྱུ་དང་བསྒྲུབས་ཟྲིན་གཉྲིས་བྱ་ཡུལ་གྲི་སྟེང་ནས་ངེས་པ་འདྲེན་དགྱོས་པས། 

འདས་མ་འྱོངས་གཉྲིས་དངྱོས་པྱོ་གཞན་དུ་བསྡུ་ཞྲིང་། བྱ་བ་སྒྲུབ་བཞྲིན་པ་དང་

སྒྲུབས་ཤྲིག་ཅེས་གཞན་ལ་སྐུལ་བའྲི་ཚེ་བྱེད་པ་པྱོ་དང་འབེལ་དགྱོས་པའྲི་ཕྲིར། 

དེ་གཉྲིས་དངྱོས་པྱོ་བདག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡྲིན་ནྱོ།།

༨༣༽ བྱ་བའྲི་དུས་གསུམ་གྲི་དག་ཆ་འབྲི་ཚུལ་ལ་ར་བའྲི་དབྱེ་བ་ག་ཚོད་ཡྱོད་དམ།

ལན། བྱ་བའྲི་དུས་གསུམ་གྲི་དག་ཆའམ་ཡྲིག་གཟུགས་འབྲི་ཚུལ་དེ་ལ། དུས་

གསུམ་གཟུགས་འགྱུར་བ་དང་། དུས་གསུམ་གཟུགས་མྲི་འགྱུར་བ་ཞེས་འབྲི་

ཚུལ་གཉྲིས་བྱུང་བ་ཡྲིན།

༨༤༽ དུས་གསུམ་གཟུགས་འགྱུར་བ་དང་གཟུགས་མྲི་འགྱུར་བ་གཉྲིས་ཀྲི་ཁད་

པར་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན། བྱ་བ་བྱེ་བག་པ་གཅྲིག་གྲི་དུས་གསུམ་གྲི་དག་ཆ་འབྲི་བའྲི་སྐབས། མ་འྱོངས་

པ་དང་། ད་ལྟ་བ། འདས་པ་བཅས་ཀྲི་དག་ཆ་གཅྲིག་འགྱུར་བྱུང་བ་ལ་དུས་

གསུམ་གཟུགས་མྲི་འགྱུར་བ་ཞེས་བྱ་ཞྲིང་། དཔེར་ན། བསྟྱོད་བྱ། བསྟྱོད་བྱེད། 
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

བསྟྱོད་ཟྲིན། བསྟྱོད་ཅྲིག །ལྟ་བུའྱོ། དེ་ལྟར་དུས་གསུམ་གྲི་དག་ཆ་གཅྲིག་འགྱུར་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་ནས་དུས་གསུམ་གཟུགས་འགྱུར་བ་ཞེས་བརྱོད་པ་ཡྲིན། དཔེར་

ན། དགག་བྱ། འགྱོག་བྱེད། བཀག་ཟྲིན། ཁྱོག་ཅྲིག །ལྟ་བུའྱོ།། 

༨༥༽ བྱེད་འབེལ་ལས་ཚིག་དང་བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་གཉྲིས་ཀར་དུས་གསུམ་

གཟུགས་འགྱུར་མྲི་འགྱུར་གྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་རྒྱུ་ཡྱོད་དམ་མེད།

ལན། བྱེད་འབེལ་བྱེད་མེད་གཉྲིས་ཀར་དུས་གསུམ་གཟུགས་འགྱུར་མྲི་འགྱུར་

གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཡྱོད་པ་ཡྲིན་ཏེ།བྱེད་འབེལ་གཟུགས་འགྱུར་ལས་ཚིག་

དཔེར་ན།   ས་སྱོགས་དགྱོག་བྱ། འགྱོག་བྱེད། བཀྱོག །ཁྱོག་ཅྲིག་ལྟ་བུ་དང་། 

བྱེད་འབེལ་གཟུགས་མྲི་འགྱུར་ལས་ཚིག་དཔེར་ན།   ཕག་ཏུ་བཞེས་བྱ། བཞེས་

བྱེད། བཞེས། བཞེས་ཤྲིག་ལྟ་བུའྱོ། །བྱེད་མེད་གཟུགས་འགྱུར་ལས་ཚིག་དཔེར་

ན། གནམ་གཤྲིས་སྱོགས་འགྱུར་རྒྱུ། འགྱུར་བཞྲིན། གྱུར་ཟྲིན། ལྟ་བུ་དང་། བྱེད་

མེད་གཟུགས་མྲི་འགྱུར་ལས་ཚིག་དཔེར་ན། འཁྱོར་ལྱོ་སྱོགས་འཁྱོར་རྒྱུ། འཁྱོར་

བཞྲིན། འཁྱོར་ཟྲིན། ལྟ་བུའྱོ།།

༨༦༽ སྱོན་འའག་ཐྱོབ་ཐང་གྲི་ཆ་ནས་དུས་གསུམ་ལ་ནང་གསེས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ག་

ཚོད་ཡྱོད་དམ།

ལན། སྱོན་འའག་ཐྱོབ་ཐང་མྲི་འདྲ་བའྲི་དབང་གྲིས་དུས་གསུམ་ལ། དུས་གསུམ་

སྤྲིར་བཏང་བ་དང་། བྱེ་བག་པ། ཐྱོར་བུ་བ། ཁབ་མཉམ་ཞེས་དབྱེ་བ་བཞྲི་བཤད་

པ་ཡྲིན།

༨༧༽ ཅྲིའྲི་ཕྲིར་དུས་གསུམ་སྤྲིར་བཏང་བ་ཞེས་བརྱོད་པ་ཡྲིན་ནམ།
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

ལན། ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་མ་ཡྲིག་ལས་གཞན་པའྲི་སྱོན་འའག་བཞྲིའྲི་འའག་པ་བཤད་པའྲི་

དུས་གསུམ་སྟེ།  སྱོན་འའག་མང་བའྲི་འའག་པ་བཤད་པའྲི་སེ་ཚན་ཡྲིན་པས། 

དུས་གསུམ་སྤྲིར་བཏང་བ་ཞེས་བརྱོད། མདྱོར་ན། དུས་གསུམ་སྱོན་འའག་མྲི་

འདྲ་བར་འཐྱོབ་པའྲི་ལས་ཚིག་ཡྲིན་ན། དུས་གསུམ་སྤྲིར་བཏང་བ་ཡྲིན་པས་ཁབ་

ཅེས་ཁ་མཚོན་གཅྱོད་ཆྱོག

༨༨༽ དུས་གསུམ་སྤྲིར་བཏང་བ་ཞེས་པ་དེ་ག་འདྲ་ཞྲིག་དགྱོས་སམ།

ལན། སྱོམ་ཚིག་ལས།  བྱ་ཡུལ་མ་ནྲིང་བྱེད་པ་མྱོ་ཡྲིས་འཕུལ།  །པ་སེ་ལས་གཞན་

འདས་ཚིག་ཕྱོ་ཡྲིས་འཕུལ། །སྒ་གདངས་ཐ་དད་མགྱོ་ཅན་མེད་ངེས་ལ། །བརྱོད་

བདེར་བྱེད་ཚིག་མ་ནྲིང་འགྱུར་ཡང་སྲྲིད། །ཅེས་གསུངས།

༨༩༽ སྱོམ་བཞྲིན་དུས་གསུམ་སྤྲིར་བཏང་བ་ལ་སྱོན་འའག་ཐྱོབ་ཐང་གྲི་ཆ་ནས་

དབྱེ་བ་ག་ཚོད་ཡྱོད་དམ།

ལན། དེ་ལ་སྱོན་འའག་ཐྱོབ་ཐང་གྲི་ཆ་ནས་དབྱེ་བ་གསུམ་དུ་འབྱེད་རྒྱུ་ཡྱོད།

 ༡ བྱ་ཡུལ་མ་ནྲིང་བྱེད་པ་མྱོས་འཕུལ་ཞྲིང་།  འདས་འཕུལ་ཕྱོ་ཡྲིག་ངེས་པའྲི་པ་

སེ་ལས་གཞན་པའྲི་དུས་གསུམ་སྤྲིར་བཏང་བ། དེ་ལ་དུས་སྤྲི་དངྱོས་འདྱོགས་པ་

ཡྲིན།

 ༢ བྱ་ཡུལ་མ་ནྲིང་བྱེད་པ་མྱོས་འཕུལ་ཞྲིང་། འདས་འཕུལ་མེད་པའྲི་པ་སེ་ནས་

ཐྱོན་པའྲི་དུས་གསུམ་སྤྲིར་བཏང་བ། དེ་ལ་པ་སེ་ནས་ཐྱོན་པའྲི་དུས་གསུམ་སྤྲིར་

བཏང་བ་ཞེས་འདྱོགས་པ་ཡྲིན།

 ༣  བྱ་ཡུལ་མ་ནྲིང་བརྱོད་བདེར་བྱེད་ཚིག་མ་ནྲིང་འགྱུར་ཞྲིང་། འདས་ཕྱོ་ངེས་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

པའྲི་དུས་གསུམ་སྤྲིར་བཏང་བ། དེ་ལ་བརྱོད་བདེར་བྱེད་ཚིག་མ་ནྲིང་འགྱུར་བའྲི་

སྤྲིར་བཏང་བ་ཞེས་འདྱོགས་པ་བཅས་དབྱེ་བ་གསུམ་ཡྱོད།

༩༠༽ དུས་གསུམ་སྤྲི་དངྱོས་ཞེས་པ་དེ་ག་འདྲ་ཞྲིག་ལ་ཟེར་བ་རེད་དམ།

ལན། སྱོམ་ལས། །བྱ་ཡུལ་མ་ནྲིང་བྱེད་པ་མྱོ་ཡྲིས་འཕུལ། འདས་ཕྱོ་ངེས་ཤྲིང་སྐུལ་

ཚིག་འཕུལ་མེད་མང་། །མྲིང་གཞྲི་བྱ་བྱེད་མྱོ་དང་འདས་ལ་ཕྱོ། །སྐུལ་ཚིག་མ་

ནྲིང་ཕལ་ཆེར་ངེས་པ་འྱོ། །དེ་ཡང་དུས་གསུམ་སྤྲི་དངྱོས་ཀྲི་ལས་ཚིག་མྲིང་གཞྲི་

ཀ་སེ་དང་ཏ་སེ་གཉྲིས་ནས་ཐྱོན་ཚེ་རང་གྲི་སེ་པ་གཅྲིག་པའྲི་མྲིང་གཞྲི་ཕན་ཚུན་

འགྱུར་བ་ལས་སེ་པ་གཞན་ནས་འགྱུར་བའྲི་སྲྱོལ་མེད།  སེ་པ་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་མྲིང་

གཞྲི་འགྱུར་སྐབས་བྱ་བྱེད་མྱོ་ཡྲིག་དང་། འདས་ཚིག་ཕྱོ་ཡྲིག །སྐུལ་ཚིག་མ་ནྲིང་

བཅས་སུ་འགྱུར་ཞྲིང་། དེ་ཡང་ཕལ་ཆེར་མྲིང་གཞྲི་གསུམ་འགྱུར་གྲི་ལས་ཚིག་

ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་ཡྲིན། 

དཔེར་ན།      མ་འྱོངས།     ད་ལྟ།      འདས།     སྐུལ་ཚིག །

ཀ་སེ།      དགག་བྱ།    འགྱོག་བྱེད།   བཀག་ཟྲིན།    ཁྱོག་ཅྲིག

ཏ་སེ།  གདྱོན་བྱ།  གདྱོན་བྱེད།  བཏྱོནད་ཟྲིན།  ཐྱོནད་ཅྲིག །ལྟ་བུའྱོ།།

 དུས་གསུམ་སྤྲི་དངྱོས་ཀྲི་ལས་ཚིག་ཅ་སེ་དང་ཙ་སེ་གཉྲིས་ནས་ཐྱོན་ཚེ་བྱ་ཡུལ་

ཙམ་གྲི་མྲིང་གཞྲི་སེ་པ་གཞན་ནས་འགྱུར་བ་ཙམ་ལས་དུས་གཞན་རྣམས་རང་

གྲི་སེ་པ་ནས་འགྱུར་དགྱོས། དེ་ཡང་མྲིང་གཞྲི་བཞྲི་འགྱུར་གྲི་ལས་ཚིག་ཡྲིན་

པས་ཁབ། 

དཔེར་ན།     མ་འྱོངས།      ད་ལྟ།      འདས།     སྐུལ་ཚིག
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

ཅ་སེ།    གཞུག་བྱ།    འའག་བྱེད།   བཅུག་ཟྲིན།  ཆུག་ཅྲིག

ཙ་སེ།   གཟུད་བྱ།    འཛུད་བྱེད།   བཙུད་ཟྲིན།   ཚུད་ཅྲིག །ལྟ་བུའྱོ།།

 མྲིང་གཞྲི་ཞ་ཡྲིག་དང་ཟ་ཡྲིག་གཉྲིས་ནས་ཐྱོན་པའྲི་དུས་གསུམ་སྤྲི་དངྱོས་ཀྲི་

མྲིང་གཞྲི་འགྱུར་ཚུལ་ནྲི་བྱེད་པ་པྱོ་ཙམ་གྲི་མྲིང་གཞྲི་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ལས་

གཞན་རྣམས་མྲིང་གཞྲི་རང་དང་གཅྲིག་མཚུངས་བྲི་དགྱོས། དེ་ཡང་མྲིང་གཞྲི་

གཉྲིས་འགྱུར་གྲི་ལས་ཚིག་ཡྲིན་པས་ཁབ།

དཔེར་ན།     མ་འྱོངས།     ད་ལྟ།      འདས།      སྐུལ་ཚིག

ཞ་ཡྲིག །གཞྲིབ་བྱ།   འཇྲིབ་བྱེད།   བཞྲིབས་ཟྲིན།  འཇྲིབས་ཤྲིག

ཟ་ཡྲིག །གཟུར་བྱ།   འཛུར་བྱེད།   བཟུརད་ཟྲིན།  ཟུརད་ཅྲིག །ལྟ་བུའྱོ།།

མྲིང་གཞྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་དུས་གསུམ་སྤྲིར་དངྱོས་གཅྲིག་ཙམ་ལས་མེད་པ་ནྲི།

དཔེར་ན།    མ་འྱོངས།     ད་ལྟ།     འདས།     སྐུལ་ཚིག

གདམ་བྱ།  འདམ་བྱེད།  བདམས་ཟྲིན།  འདེམས་ཤྲིག །ལྟ་བུའྱོ།།              

༩༡༽ པ་སེ་ནས་ཐྱོན་པའྲི་དུས་གསུམ་སྤྲིར་བཏང་བ་ཞེས་པ་ནྲི་ག་འདྲ་ཞྲིག་དགྱོས་

སམ། 

ལན། སྱོམ་ལས། པ་སེ་ནས་ཐྱོན་དུས་གསུམ་སྤྲིར་བཏང་ནྲི། །བྱ་ཡུལ་མ་ནྲིང་བྱེད་

པ་མྱོ་ཡྲིས་འཕུལ། །འདས་སྐུལ་འཕུལ་མེད་མྲིང་གཞྲི་བྱ་བྱེད་མྱོ། །འདས་སྐུལ་མ་

ནྲིང་ཕལ་ཆེར་ངེས་པ་ཙམ། ཞེས་པ་ལྟར།

དཔེར་ན།     དབྱེ་བྱ།  འབྱེད་བྱེད།  ཕེས།  ཕེ་ཞྲིག

དབུལ་བྱ།  འབུལ་བྱེད།  ཕུལ།  ཕུལ་ཅྲིག །ལྟ་བུའྱོ།།
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

༩༢༽ བྱེད་ཚིག་མ་ནྲིང་འགྱུར་བའྲི་སྤྲིར་བཏང་བ་ཞེས་པ་ནྲི་ག་འདྲ་ཞྲིག་ལ་ཟེར་བ་

རེད་དམ།

ལན། སྱོམ་ལས། བྱེད་ཚིག་མ་ནྲིང་འགྱུར་བའྲི་སྤྲིར་བཏང་བར། །བྱ་བྱེད་མ་ནྲིང་

འདས་ལ་བས་འཕུལ་ངེས། །སྐུལ་ཚིག་ཅྲི་རྲིགས་མྲིང་གཞྲི་འགྱུར་ཚུལ་ནྲི། །དུས་

གསུམ་མྲི་འགྱུར་སྐུལ་ཚིག་འགྱུར་བའང་ཡྱོད། ཅེས་པ་ལྟར།

དཔེར་ན།   གཅད་བྱ།  གཅྱོད་བྱེད།  བཅད།  ཆྱོད་ཅྲིག

གཏྱོད་བྱ།  གཏྱོད་བྱེད།  བཏྱོད།  གཏྱོད་ཅྲིག །ལྟ་བུའྱོ།།

༩༣༽ མྲིང་གཞྲི་འགྱུར་ཚུལ་གྲི་ཆ་ནས་དུས་གསུམ་སྤྲིར་བཏང་བ་ལ་དབྱེ་བ་ག་

ཚོད་ཡྱོད་དམ། 

ལན། མྲིང་གཞྲི་འགྱུར་ཚུལ་གྲི་ཆ་ནས་དུས་གསུམ་སྤྲིར་བཏང་བ་ལ་དབྱེ་བ་བཞྲི་སྟེ།

༡  མྲིང་གཞྲི་བཞྲི་འགྱུར་གྲི་དུས་གསུམ་སྤྲིར་བཏང་བ་དང་།

༢  མྲིང་གཞྲི་གསུམ་འགྱུར་གྲི་དུས་གསུམ་སྤྲིར་བཏང་བ།

༣  མྲིང་གཞྲི་གཉྲིས་འགྱུར་གྲི་དུས་གསུམ་སྤྲིར་བཏང་བ།

༤  མྲིང་གཞྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་དུས་གསུམ་སྤྲིར་བཏང་བ་དང་བཞྲི་ཡྱོད། 

 འདྲིའྲི་དཔེར་བརྱོད་ནྲི་དྲྲིས་ལན་༨༨ ནང་གསལ་བཞྲིན་ནྱོ།།

༩༤༽ དུས་གསུམ་བྱེ་བག་པ་ཞེས་བརྱོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་དམ།

ལན། སྱོན་འའག་ཕྱོ་བ་ཡྲིག་དུས་གསུམ་ལས་གཙོ་བྱོ་མ་འྱོངས་པ་དང་འདས་པ་

གཉྲིས་ལ་འའག་པ་དམྲིགས་ཀྲིས་བཤད་པའྲི་དུས་གསུམ་སྟེ། ཕྱོ་བ་ཡྲིག་བྱེ་

བག་ཏུ་བཤད་པའྲི་སེ་ཚན་ཡྲིན་པས། དུས་གསུམ་བྱེ་བག་པ་ཞེས་ཟེར།
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

༩༥༽ དུས་གསུམ་བྱེ་བག་པ་ཞེས་པ་དེ་ག་འདྲ་ཞྲིག་དགྱོས་སམ།

ལན། སྱོམ་ལས། །གཉྲིས་པ་བྱེ་བག་བྱ་འདས་ཕྱོས་འཕུལ་ཞྲིང་། བྱེད་པ་མ་ནྲིང་

མྱོས་འཕུལ་འཕུལ་མེད་བཞྲི། །འཕུལ་ཅན་ལ་ལྟྱོས་མགྱོ་ཅན་མང་བའྲི་སེ། །འདས་

སྐུལ་གཉྲིས་ལ་ཡང་འའག་ཐྱོབ་ངེས་པའྱོ། །ཞེས་གསུངས། སྱོམ་བཞྲིན་སྱོན་

འའག་ཐྱོབ་ཚུལ་གྲི་ཆ་ནས་དུས་གསུམ་བྱེ་བག་པར་ནང་གསེས་ཀྲི་དབྱེ་བ་

གསུམ་སྟེ།

༡   བྱ་འདས་ཕྱོས་འཕུལ་བྱེད་པ་མ་ནྲིང་འཕུལ་བའྲི་སེ་དང་།   

༢   བྱ་འདས་ཕྱོས་འཕུལ་བྱེད་པ་མྱོ་ཡྲིས་འཕུལ་བའྲི་སེ།   

༣   བྱ་འདས་ཕྱོས་འཕུལ་བྱེད་པ་འཕུལ་མེད་ཀྲི་སེ། 

 བཅས་དབྱེ་བ་གསུམ་ལས། དང་པྱོ། བྱ་འདས་ཕྱོས་འཕུལ་བྱེད་པ་མ་ནྲིང་འཕུལ་

བའྲི་སེ་ནྲི། སྱོམ་ལས། བྱ་འདས་ཕྱོ་དང་བྱེད་སྐུལ་མ་ནྲིང་འཕུལ། །དུས་གསུམ་

སྐུལ་ཚིག་མྲིང་གཞྲི་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང་། །བྱེ་བག་སེ་ཚན་ལས་ཚིག་ཉུང་ཤྱོས་ཏེ།   

།དེ་ཡང་མྲིང་གཞྲི་རྐང་པ་ཁྱོ་ནར་ངེས། །ཞེས་པ་ལྟར།

དཔེར་ན།  མ་འྱོངས།   ད་ལྟ།     འདས།    སྐུལ་ཚིག

བཤམ་བྱ།  གཤྱོམ་བྱེད། བཤམས་ཟྲིན། ཤྱོམས་ཤྲིག

བགད་བྱ།  དགྱོད་བྱེད།  བགད་ཟྲིན།  དགྱོད་ཅྲིག །ལྟ་བུ་སྟེ། 

 སེ་ཚན་འདྲི་ནྲི་དུས་གསུམ་མྲིང་གཞྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ལས་ཚིག་ཡྲིན་པས་ཁབ་

བྱོ། །གཉྲིས་པ། བྱ་འདས་ཕྱོས་འཕུལ་བྱེད་པ་མྱོ་ཡྲིས་འཕུལ་བའྲི་སེ། སྱོམ་ལས། 

བྱ་འདས་ཕྱོ་དང་བྱེད་པ་མྱོ་ཡྲིས་འཕུལ། །སྐུལ་ཚིག་ཕལ་ཆེར་འཕུལ་མེད་མྲིང་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

གཞྲི་ནྲི། །བྱ་འདས་ཕྱོ་དང་འདས་སྐུལ་མ་ནྲིང་མང་། །དེ་ཡང་མྲིང་གཞྲི་རྐང་

འདྱོགས་གཉྲིས་ཀྲིས་ངེས། །ཞེས་པ་ལྟར།

དཔེར་ན།  མ་འྱོངས།   ད་ལྟ།     འདས།     སྐུལ་ཚིག །

བཙོང་བྱ།  འཚོང་བྱེད།  བཙོངས་ཟྲིན།  ཚོངས་ཤྲིག

བཀེ་བྱ།   འགེད་བྱེད།   བཀེས་ཟྲིན།   ཁེས་ཤྲིག །ལྟ་བུ་སྟེ།

 སེ་ཚན་འདྲིའྲི་ཁྱོངས་མྲིང་གཞྲི་མྲི་འགྱུར་བ་རེ་ཙམ་ཐྱོན་པ་ལས་དེ་མྲིན་མྲིང་གཞྲི་

འགྱུར་བའྲི་ལས་ཚིག་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་ཡྲིན་ནྱོ།།            

 གསུམ་པ། བྱ་འདས་ཕྱོས་འཕུལ་བྱེད་པ་འཕུལ་མེད་ཀྲི་སེ་ནྲི། དཀའ་གསལ་

ལས། འདས་ལ་བས་འཕུལ་ཡང་འའག་ཡྱོད།  །ད་ལྟ་བ་ལ་གཉྲིས་ཀ་མེད། །མ་

འྱོངས་འཕུལ་ཡྱོད་ཡང་འའག་མེད། སྐུལ་ཚིག་འཕུལ་མེད་ཡང་འའག་ཡྱོད། 

སྐབས་འགར་འདས་དང་སྐུལ་ཚིག་ལ། ས་རྐང་སྦར་བས་འཐུས་པའང་ཡྱོད། 

ཅེས་པ་ལྟར། སྐབས་འདྲིར་དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའྲི་རྡྱོ་རེས་གཙོ་བྱོར་མགྱོ་ཅན་

ལས་ཚིག་ལ་ཆེད་དུ་དམྲིགས་ནས་སྱོན་འའག་གྲི་ཐྱོབ་ཐང་གསུངས་པ་ཡྲིན།

དཔེར་ན།   མ་འྱོངས།    ད་ལྟ།     འདས།     སྐུལ་ཚིག

བསྒྲུབ་བྱ།   སྒྲུབ་བྱེད།  བསྒྲུབས་ཟྲིན།  སྒྲུབས་ཤྲིག །

བལྟ་བྱ།     ལྟ་བྱེད།    བལྟས་ཟྲིན།    ལྟྱོས་ཤྲིག

བསུབ་བྱ།   སུབ་བྱེད།  བསུབས་ཟྲིན།  སུབས་ཤྲིག །ལྟ་བུ་དང་།

 དེ་ཡང་སེ་ཚན་འདྲི་ནས་ཐྱོན་པའྲི་ལས་ཚིག་ཡྲིན་ན། དུས་གསུམ་སྐུལ་ཚིག་དང་

བཅས་པའྲི་མྲིང་གཞྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ལས་ཚིག་ཡྲིན་པས་ཁབ།
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

༩༦༽ ཅྲི་ཞྲིག་ལ་དུས་གསུམ་ཐྱོར་བུ་ཟེར་བ་རེད་དམ།

ལན། སྱོན་འའག་གྲི་ཐྱོབ་ཐང་དུས་གསུམ་སྤྲི་བྱེ་བག་ཁབ་མཉམ་གསུམ་དང་མྲི་

མཐུན་པ་ཁ་ཐྱོར་གྲི་དུས་གསུམ་སྟེ། སྤྲི་བྱེ་ཁབ་མཉམ་གསུམ་པྱོ་གང་དུའང་མྲི་

བསྡུ་བའྲི་སེ་ཚན་ཡྲིན་པས། དུས་གསུམ་ཐྱོར་བུ་ཞེས་ཟེར།

༩༧༽ དུས་གསུམ་ཐྱོར་བུ་བ་ཞེས་པ་ནྲི་ག་འདྲ་ཞྲིག་དགྱོས་སམ།

ལན། སྱོམ་ལས། བྱ་བྱེད་མྱོ་འཕུལ་འདས་སྐུལ་འཕུལ་མེད་ཅྲིང་། བྱེད་ཚིག་མྱོས་

འཕུལ་གཞན་རྣམས་འཕུལ་མེད་པ། དུས་གསུམ་འཕུལ་མེད་ཡྱོད་ཀང་སྤྲི་བྱེ་

བག །ཁབ་མཉམ་གང་དང་མྲི་མཐུན་རྣམ་པ་བཞྲི། ཞེས་པ་ལྟར།

 དུས་གསུམ་ཐྱོར་བུ་བ་ལ་ནང་གསེས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བཞྲི་སྟེ།     

༡  བྱ་བྱེད་མྱོས་འཕུལ་འདས་སྐུལ་འཕུལ་མེད་སེ།

༢  བྱེད་ཚིག་མྱོས་འཕུལ་གཞན་རྣམས་འཕུལ་མེད་སེ།

༣  དུས་གསུམ་འཕུལ་མེད་ཀྲི་སེ།

༤  འཕུལ་ཅན་ལ་ལྟྱོས་སྤྲི་བྱེ་ཁབ་མཉམ་གསུམ་དང་མྲི་མཐུན་སེ། བཅས་བཞྲི་

ལས། 

 དང་པྱོ། བྱ་བྱེད་མྱོས་འཕུལ་འདས་སྐུལ་འཕུལ་མེད་སེ་ནྲི།  སྱོམ་ལས། བྱ་བྱེད་

མྱོས་འཕུལ་འདས་སྐུལ་འཕུལ་མེད་ཅྲིང་། །མྲིང་གཞྲི་མྲི་འགྱུར་མྱོ་དང་མ་ནྲིང་

ངེས། །བྱ་བྱེད་གཟུགས་གཅྲིག་འདས་སྐུལ་ཡྲིག་གཟུགས་གཅྲིག །ལས་ཚིག་

རྐང་གངས་ཉྲི་ཤུ་ཙམ་ཞྲིག་ཡྱོད། །ཅེས་པ་ལྟར།

དཔེར་ན།  མ་འྱོངས།   ད་ལྟ།    འདས།    སྐུལ་ཚིག །
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

འཁྲིད་བྱ།   འཁྲིད་བྱེད།  ཁྲིད་ཟྲིན།  ཁྲིད་ཅྲིག །

འདྲུ་བྱ།    འདྲུ་བྱེད།   དྲུས་ཟྲིན།  དྲུས་ཤྲིག །

འབྱོད་བྱ།   འབྱོད་བྱེད།  བྱོས་ཟྲིན།  བྱོས་ཤྲིག །ལྟ་བུ་དང་། 

 སེ་ཚན་འདྲི་ནྲི་མྲིང་གཞྲི་མྱོ་དང་མ་ནྲིང་ཁྱོ་ནས་ངེས་ཤྲིང་། མྲིང་གཞྲི་དེ་ཡང་ཁ་

ད་བ་ཕ་བཅས་ནས་ཐྱོན་པ་དང་། བྱ་བྱེད་ཡྲིག་གཟུགས་གཅྲིག་ལ་འདས་སྐུལ་

ཡྲིག་གཟུགས་གཅྲིག་ཏུ་ཕལ་ཆེར་ངེས། དེ་ཡང་དབྱངས་ལན་ལས་ཚིག་ཡྲིན་

པས་ཁབ་པ་ཡྲིན། 

 གཉྲིས་པ། བྱེད་ཚིག་མྱོས་འཕུལ་གཞན་རྣམས་འཕུལ་མེད་སེ་ནྲི། སྱོམ་ལས། 

བྱེད་ཚིག་མྱོས་འཕུལ་གཞན་རྣམས་འཕུལ་མེད་ཅྲིང་། །མྲིང་གཞྲི་མྲི་འགྱུར་དེ་

ཡང་ད་བ་གཉྲིས། བཅས་ནས་འཐྱོན་ཞྲིང་ཕལ་ཆེར་ལས་ཚིག་གངས། །བཅུ་ཙམ་

ཡྱོད་པའྲི་དུས་གསུམ་སེ་ཚན་ནྱོ། །ཞེས་པ་ལྟར།

དཔེར་ན།  མ་འྱོངས།   ད་ལྟ།     འདས།    སྐུལ་ཚིག

དྲྲི་བྱ།     འདྲྲི་བྱེད།   དྲྲིས་ཟྲིན།   དྲྲིས་ཤྲིག

བྲི་བྱ།     འབྲི་བྱེད།   བྲིས་ཟྲིན།   བྲིས་ཤྲིག །ལྟ་བུ།

 སེ་ཚན་འདྲི་བཞྲིན་འདས་ཚིག་དབྱངས་ལན་ཡྲིན་ན་ཁྱོད་ཀྲི་བྱ་བྱེད་གཉྲིས་

གཟུགས་འགྱུར་ཞྲིང་འདས་སྐུལ་གཉྲིས་ཕལ་ཆེར་གཟུགས་མྲི་འགྱུར་བ་ངེས་པ་

ཡྲིན། 

 གསུམ་པ།  དུས་གསུམ་འཕུལ་མེད་སེ་ནྲི། སྱོམ་ལས། དུས་གསུམ་སྐུལ་ཚིག་

བཅས་པར་འཕུལ་མེད་དང་། །མྲིང་གཞྲི་མྲི་འགྱུར་རྐང་བརེགས་འདྱོགས་གསུམ་
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ནས།།འཐྱོན་ཞྲིང་དུས་གསུམ་ཐྱོར་བུའྲི་ནང་ཚན་གྲི།། ལས་ཚིག་ཁ་གངས་མང་

ཤྱོས་ཡྲིན་པའྲི་སེ། །ཞེས་པ་ལྟར།

དཔེར་ན།  མ་འྱོངས།    ད་ལྟ།    འདས།    སྐུལ་ཚིག

སྤད་བྱ།    སྤྱོད་བྱེད།   སྤད་ཟྲིན།   སྤྱོད་ཅྲིག །

སེལ་བྱ།   སེལ་བྱེད།   སེལད་ཟྲིན།  སེལ་ཅྲིག །ལྟ་བུ་དང་། 

 དེ་ཡང་འཕུལ་མེད་བྱེད་འབེལ་ལས་ཚིག་གྲི་བྱ་ཡུལ་དབྱངས་ལན་ཡྲིན་ན་འདྲིའྲི་

བྱ་བྱེད་གཉྲིས་གཟུགས་གཅྲིག་པ་དང་། འདས་སྐུལ་གཉྲིས་ཕལ་ཆེར་ཡྲིག་

གཟུགས་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་ཞྲིང་། བྱ་ཡུལ་དབྱངས་མེད་ད་སའྲི་མཐའ་ཅན་ཡྲིན་ན་

རང་གྲི་བྱ་འདས་གཟུགས་གཅྲིག་དང་། བྱེད་སྐུལ་གཟུགས་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་བ་

ཡྲིན།  

 བཞྲི་པ། འཕུལ་ཅན་ལ་ལྟྱོས་སྤྲི་བྱེ་ཁབ་མཉམ་གསུམ་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཐྱོར་

བུའྲི་སེ་ནྲི།  སྱོམ་ལས། དུས་གསུམ་དང་ནྲི་དུས་གཉྲིས་འཕུལ་ཡྱོད་ཀང་། སྤྲི་བྱེ་

ཁབ་མཉམ་གང་དང་མྲི་མཐུན་ཞྲིང་། མྲིང་གཞྲི་མྲི་འགྱུར་རྐང་པ་ཁྱོ་ནས་ངེས།   

དེ་ཡང་ཐྱོར་བུའྲི་སེ་ཚན་ཉུང་ངུའྲི་སེ། ཞེས་པ་ལྟར།

དཔེར་ན།  མ་འྱོངས།   ད་ལྟ།     འདས།    སྐུལ་ཚིག

མནན་བྱ།  གནྱོན་བྱེད།  མནནད་ཟྲིན།  ནྱོནད་ཅྲིག

མཉན་བྱ།   ཉན་བྱེད།  མཉནད་ཟྲིན།  ཉྱོནད་ཅྲིག །ལྟ་བུའྱོ།།

༩༨༽ དུས་གསུམ་ཁབ་མཉམ་ཞེས་པ་དེ་ག་འདྲ་ཞྲིག་ལ་ཟེར་བ་རེད་དམ།

ལན། ཁབ་བྱེད་ཀྲི་སྱོན་འའག་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྲིག་དུས་གསུམ་ལ་གཅྲིག་འགྱུར་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

ཡྱོད་ཁབ་མཉམ་གྲི་སེ་ཚན་ཡྲིན་པས། དུས་གསུམ་ཁབ་མཉམ་ཟེར།

༩༩༽ དུས་གསུམ་ལ་ཁབ་མཉམ་དུ་འའག་པའྲི་སྱོན་འའག་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་མ་ཡྲིག་

ལས་ཀང་སྱོན་འའག་གཞན་རྣམས་འའག་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡྲིན་ཀང་། ར་བ་ལས། 

ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་ནྲི་མཉམ་ཕྲིར་རྱོ། །ཞེས་ཁབ་མཉམ་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན་ནམ།

ལན། ར་བ་ལས། ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་ནྲི་མཉམ་ཕྲིར་རྱོ། །ཞེས་ཁབ་མཉམ་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་ཙམ་

ལས་མ་གསུངས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། སྱོན་འའག་གཞན་རྣམས་ལ་རང་གྲི་འའག་

ཡུལ་དུས་གསུམ་སྤྲི་དང་བྱེ་བག་ཐྱོར་བུ་སྱོགས་སྣ་ཚོགས་ཡྱོད་ཅྲིང་། ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་

མ་ཡྲིག་ལ་རང་གྲི་འའག་ཡུལ་དུས་གསུམ་ཁབ་མཉམ་ཙམ་ལས་མེད་པས་དེ་

ལྟར་གྱོ་བའྲི་ཆེད་དུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནྱོ།། 

༡༠༠༽ དུས་གསུམ་ཁབ་མཉམ་དང་། དུས་གསུམ་གཟུགས་མྲི་འགྱུར་བ་གཉྲིས་ཀྲི་

ཁད་པར་ཇྲི་འདྲ་ཡྲིན་ནམ།

ལན། ཁབ་མཉམ་གྲི་ལས་ཚིག་ལ་གཟུགས་མྲི་འགྱུར་བ་ཡྲིན་མྲི་དགྱོས་ཏེ། དཔེར་

ན། བཟྱོ་རྒྱུ། བཟྱོ་བཞྲིན། བཟྱོས་ཟྲིན། བཟྱོས་ཤྲིག །ལྟ་བུ་སྱོན་འའག་གཅྲིག་

འགྱུར་ཐྱོབ་པའྲི་ཆ་ནས་ཁབ་མཉམ་ཡྲིན་ཞྲིང་། མ་འྱོངས་ད་ལྟ་གཉྲིས་དང་འདས་

སྐུལ་གཉྲིས་ཀྲི་ཡྲིག་གཟུགས་གྱུར་པའྲི་ཕྲིར། གཟུགས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ལས་

ཚིག་མ་ཡྲིན། དེ་བཞྲིན་གཟུགས་མྲི་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ན། ཁབ་མཉམ་གྲི་ལས་ཚིག་

ཀང་ཡྲིན་མྲི་དགྱོས་ཏེ། དཔེར་ན། གཏམ་སྱོགས་སྨྱོས་རྒྱུ། སྨྱོས་བཞྲིན། སྨྱོས་

ཟྲིན། སྨྱོས་ཤྲིག །ལྟ་བུ་ཡྲིག་གཟུགས་གཅྲིག་པའྲི་ཆ་ནས་གཟུགས་མྲི་འགྱུར་བ་
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ཡྲིན་ཞྲིང་། ཁབ་མཉམ་གྲི་ལས་ཚིག་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཁྱོད་ལ་ཁབ་བྱེད་ཀྲི་སྱོན་འའག་

མེད་པའྲི་ཕྲིར།

༡༠༡༽ ཕྱོ་ནྲི་འདས་དང་གཞན་བསྒྲུབ་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་སྐབས་ནས་ཕྱོ་ཡྲིག་དགྱོས་

པ་དུས་གསུམ་ནས་འདས་པ་དང་། བདག་གཞན་གཉྲིས་ནས་གཞན་གཙོབྱོར་

སྟྱོན་པའྲི་ཕྲིར་འའག་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན། སྱོན་འའག་གྲི་ཕྱོ་བ་ཡྲིག་དུས་གསུམ་ལས་དུས་འདས་པ་ལ་འའག་པ་རྒྱ་ཆེ་

བའམ་ཁབ་ཆེ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཕྱོ་ནྲི་འདས་དང་ཞེས་པ་དང་། དེ་བཞྲིན་

བདག་གཞན་གཉྲིས་ནས་གཞན་ལ་འའག་པ་མང་བའྲི་ཕྲིར་གཞན་བསྒྲུབ་ཕྲིར་

ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན། དེ་ཡང་། ཕྱོ་བ་ཡྲིག་དུས་གསུམ་ལ་འའག་པ་ཁབ་ཆེ་

ཆུང་གྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། དུས་གསུམ་ལས་དུས་འདས་པ་ལ་འའག་པ་ཁབ་ཆེ་བ་དང་། 

དེ་ལས་ཉུང་བ་དུས་མ་འྱོངས་པ། དེ་ལས་ཀང་ཉུང་བ་དུས་ད་ལྟ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

ར་བ་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས། དེས་ན་དུས་གསུམ་ལ་སྱོན་འའག་ཕྱོ་བ་ཡྲིག་ཁབ་

ཆེ་ཆུང་གྲི་འའག་པའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ཞེ་ན། ཕྱོ་བ་ཡྲིག་དུས་འདས་པ་ལ་

འའག་པ་ཁབ་ཆེ་བ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི།

 དང་པྱོ། པ་སེ་ལས་གཞན་པའྲི་དུས་གསུམ་སྤྲིར་བཏང་བའྲི་དུས་འདས་པ་ཡྲིན་ན་

ཁྱོད་ལ་ཕྱོ་བ་ཡྲིག་འའག་པས་ཁབ། 

 གཉྲིས་པ། དུས་གསུམ་བྱེ་བག་པ་ཡྲིན་ན། ཁྱོད་ཀྲི་དུས་འདས་པ་ལ་སྱོན་འའག་

བ་ཡྲིག་འའག་པས་ཁབ།

 གསུམ་པ། ཕྱོ་བ་ཡྲིག་རང་གྲི་ཁབ་མཉམ་གྲི་དུས་འདས་པ་ཡྲིན་ན། ཁྱོད་ལ་བས་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

འཕུལ་ཐྱོབ་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། ཕྱོ་བ་ཡྲིག་དུས་འདས་པ་ལས་མ་འྱོངས་པར་

འའག་པ་ཁབ་ཆུང་བ་ཡྲིན་ཏེ།

 དང་པྱོ། དུས་གསུམ་བྱེ་བག་པའྲི་དུས་མ་འྱོངས་པ་ཡྲིན་ན། ཁྱོད་ལ་ཕྱོ་བ་ཡྲིག་

འའག་པས་ཁབ།

 གཉྲིས་པ། ཕྱོ་བ་ཡྲིག་རང་གྲི་ཁབ་མཉམ་གྲི་དུས་མ་འྱོངས་པ་ཡྲིན་ན། ཁྱོད་ལ་

བས་འཕུལ་ཐྱོབ་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། དུས་མ་འྱོངས་པ་ལས་ཀང་ད་ལྟ་བ་ལ་

འའག་པ་ཁབ་ཆུང་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཕྱོ་བ་ཡྲིག་རང་གྲི་ཁབ་མཉམ་ལས་ཚིག་གྲི་དུས་

ད་ལྟ་བ་ཙམ་ལས་འའག་ཡུལ་གཞན་མེད་པས་ཉུང་བ་ཡྲིན་ནྱོ།།

པ་སེ་ལས་གཞན་པའྲི་དུས་གསུམ་སྤྲིར་བཏང་བའྲི་ཁྱོངས་སུ།

མ་འྱོངས་པ། ད་ལྟ་བ། འདས་པ། སྐུལ་ཚིག །

 དགྱོད་བྱ། འགྱོད་བྱེད། བཀྱོད་ཟྲིན། ཁྱོད་ཅྲིག །ལྟ་བུ་བྱ་ཚིག་གངས་སུམ་ཅུ་ལག་

ཙམ་དང་། གཅད་བྱ། གཅྱོད་བྱེད། བཅད་ཟྲིན།   ཆྱོད་ཅྲིག །ལྟ་བུ་བྱ་ཚིག་གངས་

ཉྲི་ཤུ་ལ་ཉེ་བ་ཡྱོད།

དུས་གསུམ་བྱེ་བག་པའྲི་ཁྱོངས།

 བསྒྲུབ་བྱ།   སྒྲུབ་བྱེད།   བསྒྲུབས་ཟྲིན།  སྒྲུབས་ཤྲིག །ལྟ་བུ་བྱ་ཚིག་གངས་ཉྲིས་

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་སྐྱོར་དང་། བཙོང་བྱ། འཚོང་བྱེད། བཙོངས་ཟྲིན། ཚོངས་ཤྲིག །ལྟ་

བུ་བྱ་ཚིག་གངས་བཞྲི་བཅུ་ཞེ་གངས། བགད་བྱ།   དགྱོད་བྱེད།   བགད་ཟྲིན།   

དགྱོད་ཅྲིག །ལྟ་བུ་བྱ་ཚིག་གངས་བཅུ་གངས་ཙམ། བསམ་བྱ།   སེམས་བྱེད།  

བསམས་ཟྲིན།  སྱོམས་ཤྲིག །ལྟ་བུ་བྱ་ཚིག་གངས་བཅུ་གངས་ཙམ་བཅས་ཡྱོད།                                          
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

རང་གྲི་ཁབ་མཉམ།

 བྱེད་འབེལ། བསྟྱོད་བྱ།   བསྟྱོད་བྱེད།   བསྟྱོད་ཟྲིན།   བསྟྱོད་ཅྲིག །ལྟ་བུ་བྱ་ཚིག་

གངས་བཞྲི་བཅུ་ཞེ་གངས་དང་། བྱེད་མེད། བཙའ་འགྱུར།  བཙའ་བཞྲིན།   

བཙས་ཟྲིན།   ལྟ་བུ་བྱ་ཚིག་གངས་ཉྲི་ཤུ་ལ་ཉེ་བ་ཡྱོད་པ་བཅས་ཁྱོན་རག་རྲིས་

ཀྲིས་ཕྱོ་བ་ཡྲིག་བྱེད་འབེལ་ལས་ཚིག་གྲི་འདས་པ་ལ་འའག་པའྲི་ལས་ཚིག་

གངས་བཞྲི་བརྒྱ་སྐྱོར་ཞྲིག་ཡྱོད་པས་བས་འཕུལ་དུས་གསུམ་ལས་འདས་པ་ལ་

གཙོ་བྱོར་འའག་པ་ཡྲིན་ནྱོ།། དེ་བཞྲིན། ཕྱོ་བ་ཡྲིག་བདག་གཞན་གཉྲིས་ནས་

གཞན་ལ་འའག་པ་ཁབ་ཆེ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དུས་གསུམ་བྱེ་བག་པའྲི་དངྱོས་པྱོ་གཞན་

དང་། རང་གྲི་ཁབ་མཉམ་གྲི་དངྱོས་པྱོ་གཞན་ལ་འའག་པ་ཡྲིན།                                                              

དུས་གསུམ་བྱེ་བག་པའྲི་ཁྱོངས།

 བསྒལ་བྱ། སྒྱོལ་བྱེད། བསྒལད་ཟྲིན། སྒྱོལད་ཅྲིག །ལྟ་བུ་བྱ་ཚིག་གངས་ཉྲིས་བརྒྱ་

ལྔ་བཅུ་སྐྱོར་དང་། བཀྲིག་བྱ། འཁྲིག་བྱེད། བཀྲིགས་ཟྲིན། ཁྲིགས་ཤྲིག །ལྟ་བུ་བྱ་

ཚིག་གངས་བཞྲི་བཅུ་ཞེ་གངས། བཤམ་བྱ། གཤྱོམ་བྱེད། བཤམས་ཟྲིན། ཤྱོམས་

ཤྲིག །ལྟ་བུ་བྱ་ཚིག་གངས་བཅུ་གངས་བརྒལ་བ། བཞྱོན་བྱ། ཞྱོན་བྱེད། བཞྱོནད་

ཟྲིན། ཞྱོནད་ཅྲིག །ལྟ་བུ་བྱ་ཚིག་གངས་བཅུ་གངས་ཙམ་ཡྱོད།

ཕྱོ་བ་ཡྲིག་ཁབ་མཉམ།

 བཞེས་བྱ།   བཞེས་བྱེད།   བཞེས་ཟྲིན།    བཞེས་ཤྲིག །ལྟ་བུ་བྱ་ཚིག་གངས་

བཞྲི་བཅུ་ཞེ་གངས་ཡྱོད་པ་བཅས་ཁྱོན་བསྱོམས་ཕྱོ་བ་ཡྲིག་དངྱོས་པྱོ་གཞན་ལ་

འའག་པའྲི་བྱེད་འབེལ་ལས་ཚིག་གངས་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་སྐྱོར་ཞྲིག་ཡྱོད། 
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

མདྱོར་ན་བྱེད་འབེལ་ལས་ཚིག་གང་ཞྲིག །བྱ་འདས་གཉྲིས་ཕྱོས་འཕུལ་བའྲི་

ལས་ཚིག་ཡྲིན་ན། དུས་གསུམ་བྱེ་བག་པ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཕྱོ་ནྲི་

འདས་དང་གཞན་བསྒྲུབ་ཕྲིར། །ཞེས་པའྲི་ཚིགས་རྐང་ཧྲིལ་པྱོའྲི་སྐབས་ནས་དུས་

གསུམ་བྱེ་བག་པ་དངྱོས་སུ་བསྟན་པ་དང་། ཕྱོ་ནྲི་འདས་དང་ཞེས་ཚིག་རྐང་ཕེད་

ཀྲིས་པ་སེ་ལས་གཞན་པའྲི་དུས་གསུམ་སྤྲིར་བཏང་བ་དངྱོས་སུ་བསྟན་པ་ཡྲིན་

ནྱོ།།

 གཞན་ཡང་སྐབས་འདྲིར་སྟབས་བདེའྲི་ཚུལ་དུ་དྲྲིས་ལན་འབྲི་དགྱོས་ཚེ་གྱོང་

གསལ་དུས་གསུམ་རེའུ་མྲིག་ནང་གསལ་འབུར་བཏྱོན་གསེག་བྲིས་བྱས་པའྲི་བྱ་

ཚིག་རྣམས་ཟུར་འདྱོན་གྲིས་ལན་དུ་བྲིས་ན། ཕྱོ་ནྲི་འདས་དང་གཞན་བསྒྲུབ་ཕྲིར། 

ཞེས་པའྲི་དྲྲིས་ལན་འཐུས་པ་ཡྲིན།  མ་ནྲིང་དང་མྱོའྲི་སྐབས་ཀང་དེ་བཞྲིན་

རྲིགས་འགེ་བར་བྱ་དགྱོས།

༡༠༢༽ མ་ནྲིང་གཉྲིས་ཀ་ད་ལྟ་ཆེད། ཅེས་པའྲི་སྐབས་ནས་སྱོན་འའག་མ་ནྲིང་

གཉྲིས་དངྱོས་པྱོ་བདག་གཞན་གཉྲིས་ཀ་དང་། དུས་ད་ལྟ་བ་གཙོ་བྱོ་བསྒྲུབ་པའྲི་

ཕྲིར་འའག་པའྲི་ཚུལ་ག་འདྲ་རེད་དམ།

ལན། སྱོན་འའག་གྲི་མ་ནྲིང་ག་ད་གཉྲིས་དངྱོས་པྱོ་བདག་གཞན་གཉྲིས་དང་གཙོ་བྱོ་

དུས་ད་ལྟ་བར་འའག་པ་ཡྲིན་ཏེ། རང་ཉྲིད་བདག་གཞན་གཉྲིས་དང་དུས་ད་ལྟ་བ་

ལ་འའག་པ་ཁབ་ཆེ་བའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་དུས་གསུམ་བྱེ་བག་པའྲི་ནང་གསེས་བྱ་

འདས་ཕྱོས་འཕུལ་ཞྲིང་བྱེད་པ་མ་ནྲིང་གྲི་སེ་དང་། དུས་གསུམ་སྤྲི་བཏང་བའྲི་

ནང་ཚན་བརྱོད་བདེར་བྱེད་ཚིག་མ་ནྲིང་འགྱུར་བའྲི་སེ། རང་གྲི་ཁབ་མཉམ་གྲི་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

དུས་ད་ལྟ་བ་བཅས་ལ་འའག་པ་ཡྲིན་ནྱོ།།  

བྱ་འདས་ཕྱོས་འཕུལ་ཞྲིང་བྱེད་པ་མ་ནྲིང་འཕུལ་བ།

དཔེར་ན། མ་འྱོངས་པ།   ད་ལྟ་བ།   འདས་པ།    སྐུལ་ཚིག

 བཏྱོག་བྱ། གཏྱོག་བྱེད། བཏྱོགས་ཟྲིན། ཐྱོགས་ཤྲིག །ལྟ་བུ་བྱ་ཚིག་གངས་ཉྲི་ཤུ་

ལ་ཉེ་བ་དང་། བཀར་རྒྱུ། དགར་བྱེད། བཀར་ཟྲིན། ཁྱོརད་ཅྲིག །ལྟ་བུ་བྱ་ཚིག་

གངས་ལྔ་སྐྱོར་ཞྲིག་ཡྱོད། བརྱོད་བདེར་བྱེད་ཚིག་མ་ནྲིང་འགྱུར་བའྲི་སྤྲིར་བཏང་

བ། གཅད་བྱ། གཅྱོད་བྱེད། བཅད་ཟྲིན། ཆྱོད་ཅྲིག །ལྟ་བུ་བྱ་ཚིག་གངས་ཉྲི་ཤུ་ལ་

ཉེ་བ་དང་།

རང་གྲི་ཁབ་མཉམ་སེ་ཚན།

 གསུང་བྱ། གསུང་བྱེད། གསུངས་ཟྲིན།  གསུངས་ཤྲིག །ལྟ་བུ་བྱ་ཚིག་གངས་

བདུན་བཅུ་བརྒལ་བ་དང་། དཀྲུག་རྒྱུ། དཀྲུག་བྱེད། དཀྲུགས་ཟྲིན།  དཀྲུགས་

ཤྲིག །ལྟ་བུ་བྱ་ཚིག་གངས་ཉྲི་ཤུ་སྐྱོར་ཡྱོད་པ་བཅས་ཁྱོན་བསྱོམས་མ་ནྲིང་

གཉྲིས་དངྱོས་པྱོ་བདག་དང་དེ་དང་འབེལ་བའྲི་དུས་ད་ལྟ་བ་ལ་འའག་པ་གངས་

བརྒྱ་དང་སུམ་བུ་བརྒལ་བ་དང་། དགྱོས་པྱོ་གཞན་ལ་འའག་པའྲི་ལས་ཚིག་

གངས་བརྒྱ་ལག་ཙམ་ཡྱོད་པར་བརེན། ར་བ་ལས། མ་ནྲིང་གཉྲིས་ཀ་ད་ལྟ་

ཆེད། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནྱོ།། 

༡༠༣༽ མྱོ་ནྲི་བདག་དང་མ་འྱོངས་ཕྲིར། །ཞེས་མྱོ་འ་ཡྲིག་གྲི་དགྱོས་པ་དངྱོས་པྱོ་

བདག་དང་དུས་མ་འྱོངས་པ་གཙོ་བྱོར་སྟྱོན་པའྲི་ཕྲིར་འའག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་

རེད་དམ།
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

ལན། སྱོན་འའག་མྱོ་འ་ཡྲིག་དངྱོས་པྱོ་བདག་དང་དུས་མ་འྱོངས་པར་འའག་པ་རྒྱ་

ཆེ་བའྲི་ཕྲིར་དེ་གཉྲིས་ལ་གཙོ་བྱོར་འའག་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན། དེ་ཡང་དུས་

གསུམ་བྱེ་བག་གྲི་ནང་གསེས་བྱ་འདས་ཕྱོས་འཕུལ་བྱེད་པ་མྱོ་ཡྲིས་འཕུལ་བའྲི་

སེ་དང་། དུས་གསུམ་སྤྲིར་བཏང་བའྲི་ནང་ཚན་སྤྲི་དངྱོས་དང་། དུས་གསུམ་ཐྱོར་

བུ་བའྲི་ནང་ཚན་བྱ་བྱེད་མྱོས་འཕུལ་འདས་སྐུལ་འཕུལ་མེད་སེ་དང་། བྱེད་ཚིག་

མྱོས་འཕུལ་གཞན་རྣམས་འཕུལ་མེད་སེ། རང་གྲི་ཁབ་མཉམ་ལས་ཚིག་བཅས་

ཀྲི་དངྱོས་པྱོ་བདག་སྟྱོན་པ་ལ་འའག་པ་ཡྲིན། 

བྱ་འདས་ཕྱོས་འཕུལ་ཞྲིང་བྱེད་པ་མྱོས་འཕུལ་བའྲི་དུས་གསུམ་བྱེ་བག་པ།

མ་འྱོངས་པ།  ད་ལྟ་བ།   འདས་པ།   སྐུལ་ཚིག

    བཏག་བྱ།  འཐག་བྱེད།བཏགས་ཟྲིན།  ཐྱོགས་ཤྲིག །ལྟ་བུ་བྱ་ཚིག་གངས་ལྔ་བཅུ་

ཉེ་བ་དང་།                       

དུས་གསུམ་སྤྲི་དངྱོས།

 གཞུག་བྱ།  འའག་བྱེད།  བཅུག་ཟྲིན།   ཆུག་ཅྲིག །ལྟ་བུ་བྱ་ཚིག་གངས་བཞྲི་

བཅུ་ལ་ཉེ་བ་དང་།                       

བྱ་བྱེད་མྱོས་འཕུལ་འདས་སྐུལ་འཕུལ་མེད་ཀྲི་ཐྱོར་བུ་བ།

 འཁེར་བྱ། འཁེར་བྱེད།  ཁེརད་ཟྲིན།  ཁེརད་ཅྲིག །ལྟ་བུ་བྱ་ཚིག་གངས་ཉྲི་ཤུ་ར་

གངས།                       

བྱེད་ཚིག་མྱོས་འཕུལ་གཞན་རྣམས་འཕུལ་མེད་ཀྲི་ཐྱོར་བུ་བ།

 བྲི་བྱ། འབྲི་བྱེད། བྲིས་ཟྲིན།   བྲིས་ཤྲིག །ལྟ་བུ་བྱ་ཚིག་གངས་བཅུ་གངས་དང་།                       
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

མྱོ་འ་ཡྲིག་ཁབ་མཉམ་གྲི་སེ་ཚན།

 འཕང་བྱ།  འཕེན་བྱེད།  འཕངས་ཟྲིན།  འཕྱོངས་ཤྲིག །ལྟ་བུ་གངས་བཞྲི་བཅུ་ཞེ་

གངས་། བཅས་ཡྱོད་པ་ཁྱོན་བསྱོམས་བྱེད་འབེལ་ལས་ཚིག་གྲི་དངྱོས་པྱོ་བདག་

ལ་མྱོ་འ་ཡྲིག་འའག་པའྲི་ལས་ཚིག་གངས་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་སྐྱོར་ཞྲིག་དང་།   དེ་

བཞྲིན་མྱོ་འ་ཡྲིག་བྱེད་འབེལ་དུས་མ་འྱོངས་པར་འའག་པ་བསྱོམས་གངས་

བདུན་ཅུ་ལ་ཉེ་བར་ཡྱོད་པའྲི་ཕྲིར། ར་བ་ལས། མྱོ་ནྲི་བདག་དང་མ་འྱོངས་

ཕྲིར། །ཞེས་གསུངས།

༡༠༤༽ ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་ནྲི་མཉམ་ཕྲིར་རྱོ། །ཞེས་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་མ་ཡྲིག་དུས་གསུམ་ཁབ་

མཉམ་སྟྱོན་ཕྲིར་འའག་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན། སྱོན་འའག་གྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་མ་ཡྲིག་རང་གྲི་འའག་ཡུལ་ལས་ཚིག་གྲི་བདག་

གཞན་དུས་གསུམ་ལ་ཁད་པར་མེད་པ་གཅྲིག་འགྱུར་དུ་འའག་པའྲི་ཆ་ནས་དུས་

གསུམ་ཁབ་མཉམ་ལ་འའག་པ་ཡྲིན།

དཔེར་ན།   མ་འྱོངས་པ།  ད་ལྟ་བ།   འདས་པ།  སྐུལ་ཚིག

བྱེད་འབེལ།  མཇལ་བྱ།  མཇལ་བྱེད།  མཇལད།  མཇྱོལད་ཅྲིགལྟ་བུ་བྱ་ཚིག་

གངས་བཅུ་ལག་ཙམ་ལས་མེད།

༡༠༥༽ ཅྲི་ཞྲིག་ལ་དུས་གསུམ་མགྱོ་རྱོག་ཅེས་ཟེར་བ་རེད་དམ།

ལན། བྱ་ཚིག་བྱེ་བག་པ་གཅྲིག་གྲི་དུས་གསུམ་དག་ཆ་འབྲི་ཚུལ་ལ་མཁས་པའྲི་

བཞེད་སྲྱོལ་མྲི་མཐུན་པ་དུ་མ་ཐྱོན་པའྲི་རྲིགས་ལ་དུས་གསུམ་མགྱོ་རྱོག་ཅེས་

འདྱོགས་པ་ཡྲིན།  དཔེར་ན། སྣྱོད་དུ་བཟེད་ལྟ་བུའྲི་བྱ་ཚིག་ལ་མཚོན་ན།
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

མ་འྱོངས།  ད་ལྟ་བ།   འདས་པ།  སྐུལ་ཚིག

༡  གཟེད་བྱ།   འཛེད་བྱེད།   བཟེད།   ཟེད་ཅྲིག

༢  བཟེད་བྱ།   འཛེད་བྱེད།   བཟེད།   ཟེད་ཅྲིག

༣  གཟེད་བྱ།  གཟེད་བྱེད།  གཟེད།   གཟེད་ཅྲིག

༤  བཟེད་བྱ།  བཟེད་བྱེད།  བཟེད།   བཟེད་ཅྲིག །

 ཅེས་པ་ལྟར་བཞེད་སྲྱོལ་དང་པྱོ་ནྲི་དུས་གསུམ་སྤྲིར་བཏང་བ་དང་།  གཉྲིས་པ་

དུས་གསུམ་བྱེ་བག་པ།  གསུམ་པ་ག་ཡྲིག་ཁབ་མཉམ། བཞྲི་པ་བ་ཡྲིག་ཁབ་

མཉམ་དུ་གྱུར་པ་དེ་ལྟ་བུའྲི་བཞེད་པ་མྲི་མཐུན་པའྲི་མགྱོ་རྱོག་ཅན་གྲི་བྱ་ཚིག་ཇྲི་

སྙེད་ཅྲིག་ཡྱོད་པ་ཡྲིན་པས། དེ་དག་ལ་གཟབ་དགྱོས།

༡༠༦༽ རྒན་ལགས་སུ་བཀའ་འདྲྲི་ཞུ་རྒྱུར། དུས་རྒྱུན་རྒན་ཁེད་ཀྲི་རགས་འའག་

བཤད་འཁྲིད་གནང་སྐབས་སུ། མ་ནྲིང་གཉྲིས་ཀ་ད་ལྟར་ཆེད། ། ཅེས་པའྲི་སྐབས་

གཞུང་ས་མ་ན་མེད་པའྲི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་འགེལ་བཤད་ཟུར་པ་ཞྲིག་བསྐྱྱོན་

གནང་གྲི་འདུག །འདྲིའྲི་སྐྱོར་གང་འདྲ་ཡྲིན་ནམ།

ལན། དྲྲི་བ་འདྲིའྲི་ལན་ཁྱོ་བྱོའྲི་འདྱོད་ཚུལ་བཞྲིན་ཡྱོངས་གགས་བྱས་ཏེ་བཤད་རྒྱུ་དེ་

སྟབས་བདེ་པྱོ་རང་མྲི་འདུག །རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། མ་ནྲིང་། གཉྲིས་ཀ་ད་

ལྟར་ཆེད། །ཅེས་པའྲི་མ་ནྲིང་གཉྲིས་ཀ་ཞེས་པ་དེ་དེང་གྲི་བར་རགས་འའག་

འགེལ་བྱེད་ཀུན་གྲིས་བདག་གཞན་གཉྲིས་ཀ་ལ་ངྱོས་བཟུང་བ་མ་གཏྱོགས་མ་

ནྲིང་ག་ད་གཉྲིས་ལ་ངྱོས་འཛིན་གཏན་ནས་གནང་མེད་པ་རེད། དེར་བརེན་འགེལ་

བྱེད་ས་མ་རྣམས་ཀྲི་བཞེད་པ་དང་མྲི་མཐུན་པར་ཁྱོ་བྱོས་འགེལ་བཤད་ཟུར་པ་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

ཞྲིག་རྒྱག་ན་རྲིག་གནས་སྨྲ་བ་རྣམ་པས་བཀའ་བཀྱོན་གནང་མྲི་ཡྱོང་ངམ་སྙམ་ཞུ་

ཡང་འཚེར་པྱོ་འདུག །འྱོན་ཀང་དཔྱད་གཞྲིའྲི་ཚུལ་དུ་རང་ལུགས་བཞྲིན་ལན་གྲི་

ཚུལ་དུ་འདྲི་ལྟ་སྟེ། སྱོན་འའག་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བཞྲི་ལས་སྱོན་འའག་མ་ནྲིང་

གཉྲིས་ཡྱོད་ཅེས་འགེལ་བྱེད་ན་གྲིས་དགྱོངས་པ་རེ་མཐུན་བྱུང་ཡྱོད་པར་ངས་ཞུ་

མ་དགྱོས་ལ། དེ་སྨྱོན་འའག་མ་ནྲིང་གཉྲིས་ཡྱོད་པ་དེ་ཡང་ཁུངས་གཏུགས་ས་ཅྲི་

སྟེ་སྨྱོད་ན། མ་ནྲིང་གཉྲིས་ཀ་ད་ལྟར་ཆེད། །ཅེས་པའྲི་གཞུང་ཚིག་འདྲི་ཉྲིད་ལ་

ཁུངས་གཏུགས་བྱ་དགྱོས་པ་ལས། གཞན་མ་ནྲིང་གཉྲིས་ཡྱོད་པ་ངྱོ་ཆ་འཕྲྱོད་

ཐུབ་པའྲི་རགས་འའག་གྲི་གཞུང་གང་ནའང་མྲི་གསལ། དེས་ན་སྐབས་འདྲི ར་མ་

ནྲི ང་གཉྲིས་ཀ་ཞེས་པ་དེ་ག་ད་གཉྲིས་ལ་ངྱོས་བཟུང་ནས་དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་བདག་

གཞན་དྱོན་ལྔ་ལས་གཙོ་བྱོར་དུས་ད་ལྟ་བ་ལ་འའག་ཅེས་བརྱོད་ན་ཤྲིན་ཏུ་འབེལ་

ཆགས་ཤྲིང་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་ཏེ། དུས་གསུམ་ནས་མ་འྱོངས་པ་གཙོ་བྱོར་

སྟྱོན་པ་མྱོ་འ་ཡྲིག་དང་། ད་ལྟ་བ་སྟྱོན་པ་མ་ནྲིང་ག་ད་གཉྲིས། འདས་པ་སྟྱོན་པ་ཕྱོ་

བ་ཡྲིག་ཡྲིན་ཞྲིང་། བདག་གཞན་གཉྲིས་ནས་བདག་གཙོ་བྱོར་སྟྱོན་པ་མྱོ་འ་ཡྲིག་

དང་། གཞན་གཙོ་བྱོར་སྟྱོན་པ་ཕྱོ་བ་ཡྲིག་ཅེས་བདག་གཞན་དྱོན་ལྔ་གཙོ་བྱོར་

སྟྱོན་པའྲི་སྱོན་འའག་སྱོ་སྱོ་ནས་བཤད་ཟྲིན་ཅྲིང་། སླར་ཡང་མ་ནྲིང་ག་དང་ད་

གཉྲིས་ཀྲིས་བདག་གཞན་གཉྲིས་ཀ་གཙོ་བྱོར་སྟྱོན་པ་ལ་འའག་ཅེས་བརྱོད་ནྲི། 

དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་བདག་གཙོ་བྱོར་སྟྱོན་པ་ལ་འའག་པ་ཐལ། བདག་གཞན་གཉྲིས་

ཀ་གཙོ་པར་སྟྱོན་པ་ལ་འའག་པའྲི་ཕྲིར། འདྱོད་ན། མྱོ་ནྲི་བདག་དང་ཞེས་པའྲི་ར་

བའྲི་ཚིག་གྲི་དགྱོངས་པ་ཇྲི་ལྟར་འགེལ་ལམ། དེ་བཞྲིན་ག་ད་གཉྲིས་གཞན་གཙོ་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

བྱོར་སྟྱོན་པ་ལ་འའག་པ་ཐལ། ཁྱོད་བདག་གཞན་གཉྲིས་ཀ་གཙོ་བྱོ་སྟྱོན་པར་

འའག་པའྲི་ཕྲིར། འདྱོད་ན། ཕྱོ་ནྲི་འདས་དང་གཞན་བསྒྲུབ་ཕྲིར། །ཞེས་པའྲི་ར་

བའྲི་ཚིག་ལ་དགྱོས་པ་མེད་པར་ཐལ་ལྱོ། །དེས་རྣ་བདག་གཞན་གཉྲིས་ཀ་གཙོ་

བྱོར་སྟྱོན་པའྲི་དྱོན་ལ་འའག་པའྲི་སྱོན་འའག་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། བདག་གཙོ་བྱོར་

སྟྱོན་པ་ལ་འའག་ན། གཞན་གཙོ་བྱོར་སྟྱོན་པ་ལ་མྲི་འའག་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། 

བདག་གཞན་སྱོགས་གཙོ་སྟྱོན་མྲི་སྟྱོན་ཟེར་བ་དེ་ཡང་དེ་ལ་འའག་པ་ཁབ་ཆེ་

ཆུང་གྲི་སྒྱོ་ནས་འཇྱོག་དགྱོས་པས་ན། སྱོན་འའག་གང་དང་གང་གྲིས་བདག་ལ་

ཁབ་ཆེ་བའྲི་སྒྱོ་ནས་འའག་ཅེས་བརྱོད་པའྲི་ཚེ། དེ་དང་དེས་ནྲི་གཞན་ལ་ཁབ་

ཆུང་བས་འའག་པར་ཤུགས་ཀྲིས་གྱོ་ཞྲིང་། གཞན་ལ་ཁབ་ཆེ་བའྲི་སྒྱོ་ནས་

འའག་ཅེས་པ་ན། ། དེ་དང་དེས་བདག་ལ་ཁབ་ཆུང་བས་འའག་པ་དྱོན་གྲིས་གྱོ་

བས་སྱོ། །ལག་དྱོན་དུ་ག་ད་གཉྲིས་བདག་གཙོ་བྱོར་སྟྱོན་པ་ལ་མྲི་འའག་སྟེ། 

དངྱོས་པྱོ་་བདག་ལ་གཙོ་བྱོར་འའག་པ་སྱོན་འའག་མྱོ་འ་ཡྲིག་ཁྱོ་ན་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་ཏེ། མྱོ་འ་ཡྲིག་གྲིས་དངྱོས་པྱོ་བདག་ལ་ཁབ་ཚད་བཞྲིན་སྱོན་འའག་གཞན་

གང་གྲིས་ཀང་མ་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་དང་། སྱོན་འའག་ག་ད་གཉྲིས་དངྱོས་པྱོ་གཞན་

གཙོ་བྱོར་སྟྱོན་པ་ལ་ཡང་མྲི་འའག་སྟེ། གཞན་གཙོ་བྱོར་སྟྱོན་པ་ལ་འའག་པའྲི་

སྱོན་འའག་ཡྲིན་ན། ཕྱོ་བ་ཡྲིག་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རྱོ།། 

༡༠༧༽ རྒན་ལགས། བྱ་ཚིག་གྲི་དུས་གསུམ་ལ་དབྱངས་གཅྲིག་གྱུར་འབྲི་དགྱོས་

པ་དང་མྲི་དགྱོས་པའྲི་ཁད་པར་གྲི་སྐྱོར་གསལ་བཤད་ཅྲིག་གནང་རྱོགས་གནང་།

ལན། བྱ་ཚིག་གྲི་དུས་གསུམ་སྐུལ་ཚིག་གང་ལ་དབྱངས་ཐྱོབ་པ་དང་གང་ལ་མྲི་ཐྱོབ་
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པའྲི་ཁད་པར་ཤེས་པར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡང་གནད་འགག་ཅྲིག་རེད། དེ་ཤེས་པ་ལ་ཐྱོག་

མར་རྒྱུན་སྤྱོད་ཕལ་སྐད་ནང་བྱ་ཚིག་དང་འབེལ་བའྲི་སྐད་ཆ་ཤྱོད་པའྲི་སྐབས་

ཕལ་ཆེར་དུས་འདས་པའྲི་སྒ་བཀྱོལ་སྤྱོད་བྱེད་པ་ལས་མ་འྱོངས་ད་ལྟ་སྐུལ་ཚིག་

གསུམ་ཧ་ལམ་བེད་སྤྱོད་གཏྱོང་སྲྱོལ་མེད་པར་བརེན། ཁྱོ་བྱོས་དུས་འདས་པ་ལ་

གཞྲི་བཅྱོལ་ནས་བྱ་ཚིག་གྲི་དབྱངས་ཐྱོབ་ཐང་སྐྱོར་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ་ཡྲིན། 

དུས་འདས་པ་དབྱངས་ལན་གྲི་ལས་ཚིག་ཡྲིན་ན་འདྲིའྲི་དུས་གསུམ་སྐུལ་ཚིག་

དང་བཅས་པར་དབྱངས་གཅྲིག་འགྱུར་ཐྱོབ་པ་ཡྲིན། དཔེར་ན། ས་སྱོགས་བཀྱོག་

ལྟ་བུ་དབྱངས་ལན་དུས་འདས་པའྲི་ལས་ཚིག་ཁ་སྐད་དུ་བཀྱོལ་སྤྱོད་བྱེད་པ་

བཞྲིན་འདྲིའྲི་དུས་གསུམ་སྐུལ་ཚིག་བཅས་པར་དབྱངས་ཨྱོ་ལན་གཅྲིག་འགྱུར་

བྲི་དགྱོས།  དཔེར་ན། དགྱོག་བྱ། འགྱོག་བྱེད། བཀྱོག་ཟྲིན། ཁྱོག་ཅྲིག །ལྟ་བུ་

དང་། ལམ་སྱོགས་བཀག་ལྟ་བུ་དབྱངས་མེད་དུས་འདས་པ་ཡྲིན་པས་འདྲིའྲི་

དུས་གསུམ་སྐུལ་ཚིག་ལ་དབྱངས་ཡྱོད་མེད་བསྲེས་ཏེ་བྲི་དགྱོས། དཔེར་ན། 

དགག་བྱ། འགྱོག་བྱེད། བཀག་ཟྲིན། ཁྱོག་ཅྲིག །ལྟ་བུ།  དེ་བཞྲིན་བྱ་ཚིག་ཕལ་

ཆེ་བ་ལ་རྲིགས་འགེ་ཆྱོག་པ་ཡྲིན། 

༡༠༨༽ རྒན་ལགས་སུ་བཀའ་འདྲྲི་ཞུ་རྒྱུར། དཀའ་གསལ་ལས། འྱོན་ཀང་བྱེད་པྱོ་

གཞན་དངྱོས་དང་། །འབེལ་བའྲི་འདས་ལ་འའྲིསྱོན་འའག །མེད་པར་ངེས་

ཤྲིང་། །ཞེས་གསུངས་པས་མེད་པར་ངེས་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན། གནས་དྱོན་འདྲི་བརྡ་སྤྱོད་གཞུང་གཞན་གང་ནའང་མེད་པའྲི་དབྱངས་ཅན་གྲུབ་

པའྲི་རྡྱོ་རེའྲི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྣམ་དཔྱྱོད་ཀྲི་རལ་ལས་འཁྲུངས་པའྲི་ལེགས་
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བཤད་ཁད་དུ་འཕགས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་པར་ཤེས་དགྱོས། འདྲི་ཐད་དགྱོངས་པ་ཇྲི་

ལྟར་དགྱོལ་དགྱོས་ཤེ་ན། དུས་གསུམ་འཕུལ་ཡྲིག་འགྱུར་བའྲི་བྱེད་པ་པྱོ་གཞན་

དང་དངྱོས་སུ་འབེལ་བའྲི་ལས་ཚིག་གྲི་དུས་འདས་པ་ཡྲིན་ན། ཁྱོད་ལ་མྱོ་འ་ཡྲིག་

མེད་པར་ངེས་ཞེས་པའྲི་དྱོན་ཡྲིན་པ་ལས། བྱེད་པ་པྱོ་གཞན་དང་དངྱོས་སུ་

འབེལ་བའྲི་ལས་ཚིག་ཙམ་གྲི་དུས་འདས་པ་ཡྲིན་ན། ཁྱོད་ལ་མྱོ་འ་ཡྲིག་མྲི་

འའག་པར་ངེས་ཞེས་པའྲི་དྱོན་མྲིན།  གཞུང་ཚིག་འདྲི་བཞྲིན་དཀའ་གནད་ཅན་

དུ་སྱོང་གཤྲིས། དཀའ་གསལ་འགེལ་བྱེད་འགའ་རེས་སྐབས་འདྲིར་འགེལ་

བརྱོད་དམྲིགས་བསལ་ཅྲི་ཡང་མྲི་བྱེད་པར་གཡྱོལ་ཏེ་ཕྲིན་པ་དང་། འགའ་ཞྲིག་

ནས་འགེལ་བརྱོད་བྱེད་ཁུལ་བགྲིས་ཀང་གཞུང་ཚིག་ལས་ཡྱོངས་སུ་ལྱོག་ཏེ་

མེད་པར་མ་ངེས་ཏེ་ཞེས་དཔེར་བརྱོད་ཀང་མྱོ་འ་ཡྲིག་ཁབ་མཉམ་གྲི་ལས་ཚིག་

རྲིགས་ཤ་སྟག་བཀྱོད་པ་མཐྱོང་རྒྱུ་འདུག་པ་དེ་དག་ནྲི་གཞུང་གྲི་དགྱོངས་དྱོན་ལ་

ཉེ་བའྲི་བཤད་པ་མྲིན་པར་ལྟ་ཅྲི། འདྲི་ཐད་གཞུང་དྱོན་རྱོག་ཞྲིབ་ལ་རང་གྲིས་ངལ་

བ་ཙམ་ཡང་མ་བསྟེན་པར་གཞན་གྲིས་ཟེར་ཟླྱོས་རེས་འབངས་ཁྱོ་ནའྲི་རྒྱུན་

འབྱམས་སུ་སྱོང་སྟེ་དེང་ཕྲིས་འགེལ་ཕལ་མྱོ་ཆེས་དེ་ལ་མེད་པར་མ་ངེས་ཏེ་ཞེས་

དཔེར་བརྱོད་ཀང་འགྱོད་རྒྱུ་ཡྱོད་ཁུལ་བྱེད་པ་ནྲི། གང་གྲི་མཁེན་པའྲི་ཆུ་གཏེར་

ལས་བྱུང་པའྲི་ཁད་ནྱོར་ཞྲིག་གཏན་ནས་མྲིན་པར་ཁ་ཚོན་གཅྱོད་ཆྱོག །གང་གྲི་

གཞུང་དྱོན་ཇྲི་བཞྲིན་ཆུ་ཚད་ལྱོན་པ་ཞྲིག་འགེལ་བརྱོད་ཅྲི་སྟེ་བྱེད་འདྱོད་ཚེ། 

གཞུང་དྱོན་ཆུད་གཟྱོན་དུ་མ་སྱོང་བར་གཞུང་གྲི་ཚིག་དང་མཐུན་ཤེད་ཅྲི་ཐུབ་

ཀྲིས་བ་མའྲི་དགྱོངས་པ་བཞྲིན། མེད་པར་ངེས། ཞེས་མེད་པར་ངེས་ལུགས་ངེས་
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སྟངས་གང་ཡྲིན་དུས་གསུམ་ཤེས་བྱའྲི་རྒྱ་མཚོའྲི་གཏྲིང་ལ་ཞུགས་ཏེ་དཔྱད་པ་

རྱོགས་པར་གནང་ཐུབ་ན། ད་གཟྱོད་མེད་པར་ངེས་པའྲི་དགྱོངས་དྱོན་ནྱོར་བུ་

ལག་ཏུ་སྱོན་རྒྱུ་ཉག་ཅྲིག་གྱོ དྱོན་བསྡུ་ན། གྱོང་གྲི་དཀའ་གསལ་གཞུང་ཚིག་

གྲིས་དངྱོས་སུ་དགག་ཕྱོགས་ནས་མེད་པར་ངེས་ཞེས་གསུངས་པས་ཤུགས་

ལས་སྒྲུབ་ཕྱོགས་ནས་མྱོ་འ་ཡྲིག་དུས་འདས་པར་འའག་པའྲི་བྱེད་འབེལ་ལས་

ཚིག་ཡྲིན་ན། ཁྱོད་དུས་གསུམ་ཁབ་མཉམ་གྲི་ལས་ཚིག་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་

བསྟན་པ་ཡྲིན།

༡༠༩༽ དུས་གསུམ་དཀའ་གནད་འཆད་པའྲི་སྐབས་འདྲིར་ཁབ་མཉམ་ལས་ཚིག་

ལྱོགས་སུ་ཕུད་དགྱོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཡྲིན་ཞེ་ན།

ལན། རགས་འའག་ར་བའྲི་ཚིག་ཟྲིན་གྲི་དུས་གསུམ་ཁབ་མཉམ་ནྲི་དཀའ་གནད་

མྲིན་ཞྲིང་། ར་བ་ལས་དངྱོས་སུ་ཐ་སྙད་མྲི་བྱེད་པའྲི་དཀའ་གནད་ཅན་གྲི་དུས་

གསུམ་འཕུལ་ཡྲིག་འགྱུར་བའྲི་སེ་ཚན་རྣམས་ལ་དྱོགས་གཅྱོད་ཀྲི་ཆེད་དུ་སྐབས་

འདྲིར་སྱོན་འའག་ཕྱོ་མྱོ་མ་ནྲིང་གསུམ་དུས་གསུམ་གང་ལ་མྲི་འའག་པ་

གསུངས་པ་ཡྲིན། 

༡༡༠༽ དཀའ་གསལ་ལས། ག་ད་ཉུང་། ཞེས་པའྲི་དགྱོངས་དྱོན་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

 ལན། དུས་གསུམ་འཕུལ་ཡྲིག་འགྱུར་བའྲི་བྱེད་པྱོ་གཞན་དང་དངྱོས་སུ་འབེལ་བའྲི་

ལས་ཚིག་གྲི་དུས་འདས་པ་ལ་སྱོན་འའག་མ་ནྲིང་ག་ད་གཉྲིས་འའག་པ་ཤྲིན་ཏུ་

ཉུང་བ་ཡྲིན་ཞེས་པའྲི་དྱོན་ཏེ། དུས་གསུམ་སྤྲིར་བཏང་བ་དང་བྱེ་བག་པའྲི་དུས་

འདས་པ་ཡྲིན་ན། 
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

   ཁྱོད་ལ་སྱོན་འའག་མ་ནྲིང་མྲི་ཐྱོབ་པས་ཁབ་པ་གང་ཞྲིག །ཐྱོར་བུའྲི་ནང་གསེས་

དུས་གསུམ་འཕུལ་ཡྱོད་ཀང་སྤྲི་བྱེ་བག་ཁབ་མཉམ་གང་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཐྱོར་

བུ་ནས་ཉུང་ངུ་སྟེ་རེ་ཟུང་ཐྱོན་པ་ཡྲིན་ཞེས་པའྲི་དྱོན་ནྱོ།།                         

    དཔེར་ན།  མ་འྱོངས།  ད་ལྟ།   འདས་པ།  སྐུལ་ཚིག

    ག་ཡྲིག་འདས་པ་ལ་འའག་པ། གདམ་བྱ། འདྱོམས་བྱེད། གདམས། འདྱོམས་

ཤྲིག །ད་ཡྲིག་འདས་པ་ལ་འའག་པ། དཀྲྱོལ་བྱ།  འཁྱོལ་བྱེད། དཀྲྱོལད། ཁྱོལད་

ཅྲིག །ལྟ་བུ་དེ་ཙམ་ལས་མེད་པར་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་ག་ད་ཉུང་ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི་

དྱོན་དང་ལན་པའྲི་ལེགས་བཤད་ཡྲིན། །དེ་ལྟར་དཀའ་གསལ་ཚིག་རྲིས་བཞྲིན་

ག་ད་ཉུང་ཞེས་པའྲི་སྐབས་ཉུང་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་འགེལ་བརྱོད་བྱ་དགྱོས་པ་ལས་

ག་ད་གཉྲིས་དུས་འདས་པ་ལ་འའག་པ་མང་བ་རང་གྲི་ཁབ་མཉམ་ལས་ཚིག་

རྣམས་འདྲིར་དཔེ་བཀྱོད་པ་ནྲི་དཀའ་གསལ་གྲི་དགྱོངས་པ་ལས་རྲིང་དུ་འཕན་པ་

ཡྲིན་པར་ཤེས་དགྱོས། དྱོན་བསྡུ་ན།སྐབས་འདྲིར་མ་ནྲིང་འདས་པ་ལ་འའག་པ་

ཉུང་ཞེས་པས་གྱོང་གསལ་དཔེ་བརྱོད་རེ་གཉྲིས་ཙམ་མ་གཏྱོགས། མ་ནྲིང་ག་ད་

གཉྲིས་དུས་འདས་པ་ལ་འའག་པའྲི་བྱེད་འབེལ་ལས་ཚིག་ཡྲིན་ན། ག་ད་གཉྲིས་

ཁབ་མཉམ་ལས་ཚིག་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་ཤུགས་ལས་གྱོ་དགྱོས།

༡༡༡༽ དཀའ་གསལ་ལས། ད་ལྟ་བ་ལ་བའྲི་སྱོན་འའག །ཉུང་ཞྲིང་མགྱོ་ཅན་ད་ལྟ་

བར། །བས་འཕུལ་མེད་པར་ངེས་པ་ཙམ། །ཞེས་པའྲི་དགྱོངས་དྱོན་ཇྲི་ལྟར་

གསལ་བཀྲྱོལ་བྱ་དགྱོས་སམ།

ལན། སྤྲིར་སྱོན་འའག་བ་ཡྲིག་དུས་ད་ལྟ་བ་ལ་འའག་པ་ནྲི། སྱོན་འའག་གཞན་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

རྣམས་ལས་ཀང་ཆེས་ཉུང་བ་ཡྲིན་པར་མ་ཟད། ཁད་པར་མགྱོ་ཅན་བྱེད་འབེལ་

ལས་ཚིག་གྲི་དུས་ད་ལྟ་བ་ལ་བས་འཕུལ་འའག་པ་འཕུལ་ཡྲིག་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

རང་གྲི་ཁབ་མཉམ་ལས་ཚིག་ནས་ཉུང་ཟད་ཅྲིག་ཐྱོན་པ་ཙམ་ལས། དེ་མྲིན་རྒྱ་ཆེ་

བའྲི་མགྱོ་ཅན་འཕུལ་ཡྲིག་འགྱུར་བའྲི་བྱེད་འབེལ་ལས་ཚིག་ཡྲིན་ན། ཁྱོད་ཀྲི་

དུས་ད་ལྟ་བ་ལ་བས་འཕུལ་མྲི་འཐྱོབ་པས་ཁབ་ཅེས་པའྲི་དྱོན་ཏེ། དྱོན་བསྡུ་ན། 

སྤྲིར་བས་འཕུལ་དུས་གསུམ་ནས་ད་ལྟ་བ་ལ་འའག་པ་ཉུང་ཞྲིང་།  ཁད་པར་

མགྱོ་ཅན་ཁབ་མཉམ་ད་ལྟ་བ་ལ་འའག་པ་ཉུང་ཤས་ཡྱོད་པར་ཕུད། མགྱོ་ཅན་

བྱེད་འབེལ་ལས་ཚིག་གྲི་ད་ལྟ་བ་ཡྲིན་ན། བས་འཕུལ་མྲི་འའག་པས་ཁབ་པ་

བསྟན་པ་ཡྲིན། །དེ་ཡང་གཞུང་ཚིག་འདྲིའྲི་མའག་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་

བ་ཕྱོ་བ་ཡྲིག་མགྱོ་ཅན་ལས་ཚིག་གྲི་དུས་གསུམ་གང་ལ་འའག་ཚུལ་འཆད་པའྲི་

སྱོམ། འདས་པ་བས་འཕུལ་ཡང་འའག་ཡྱོད། །ད་ལྟ་བ་ལ་གཉྲིས་ཀ་མེད། །མ་

འྱོངས་འཕུལ་ཡྱོད་ཡང་འའག་མེད། །སྐུལ་ཚིག་འཕུལ་མེད་ཡང་འའག་

ཡྱོད། །སྐབས་འགར་འདས་དང་སྐུལ་ཚིག་ལ།  །ས་རྐང་སྦར་བས་འཐུས་པའང་

ཡྱོད། །ཅེས་པའྲི་གཞུང་དྱོན་ལ་འའག་པ་བདེ་བའྲི་ཆེད་དུ་ཐྱོག་མར་བས་འཕུལ་

གང་ལ་མྲི་འའག་པའྲི་རྣམ་གཞག་གསུངས་སྱོ།། 

༡༡༢༽ རྒན་ལགས། འྱོ་ན་བས་འཕུལ་ཁབ་མཉམ་གྲི་མགྱོ་ཅན་ལས་ཚིག་ད་ལྟ་བ་

ལ་འའག་པ་ཉུང་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན།

 ལན།  འཕུལ་ཅན་ལ་བལྟྱོས་པའྲི་མགྱོ་ཅན་ད་ལྟ་བར་བས་འཕུལ་འའག་པ་ཁབ་

མཉམ་ཙམ་ལས་མེད་ཅྲིང་། དེ་ཡང་མགྱོ་ཅན་ལས་ཚིག་གྲི་གངས་འབྱོར་ལ་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

གཞྲིགས་པས་ཧ་ཅང་ཉུང་བ་ཡྲིན། དཔེར་ན་གཤམ་གསལ་བཞྲིན།

བྱ་ར།      མ་འྱོངས།     ད་ལྟ།      འདས།     སྐུལ་ཚིག

ཤེས་ཡྱོན་ཅན་སྱོགས་ལ། བསྟྱོད་བྱ། བསྟྱོད་བྱེད། བསྟྱོད་ཟྲིན། བསྟྱོད་ཅྲིག །

གཞུང་ལུགས་སྱོགས་ལ། བརྱོན་བྱ། བརྱོན་བྱེད། བརྱོན་ཟྲིན། བརྱོན་ཅྲིག

ཉམ་ཆུང་སྱོགས་ལ། བརས་བྱ།   བརས་བྱེད།   བརས་ཟྲིན།   བརས་ཤྲིག

 ཡ་རབས་སྱོཊ་ལ། བསགས་བྱ། བསགས་བྱེད། བསགས་ཟྲིན། བསགས་ཤྲིག །

 བརེད་པའྲི་དྱོན། ཐུགས་སྱོཊ། བསྙེལ་བྱ། བསྙེལ་བྱེད། བསྙེལ་ཟྲིན། བསྙེལ་ཅྲིག །

ཕག་ལེན་སྱོགས། བསྟར་བྱ། བསྟར་བྱེད། བསྟར་ཟྲིན། བསྟར་ཅྲིག །

 སྱོགས་དེ་ཙམ་ལས་མེད་པའམ་དེ་ཙམ་དུ་ཡྱོད་པར་རང་རེ་ཕྲི་རབས་པས་ཤེས་

དགྱོས་པའྲི་ཆེད་དུ་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནྲི་ཁད་དུ་འཕགས་པའྲི་སྱོན་མེད་ལེགས་

བཤད་ཡྲིན་པར་གྱོར་མ་ཆག

༡༡༣༽ དྲྲི་བ། མགྱོ་ཅན་ད་མཐའ་ཅན་དང་འ་ས་གཉྲིས་བསྲེས་ཀྲི་ལས་ཚིག་དུས་

གསུམ་ཐྱོར་བུར་འཇྱོག་པར་སྐྱྱོན་གང་ཡྱོད་དམ།

ལན། བྱ་འདས་ཕྱོས་འཕུལ་བའྲི་ད་མཐའ་ཅན་གྲི་ལས་ཚིག །བརད་བྱ། རྱོད་བྱེད། 

བརད། རྱོད་ཅྲིག །ལྟ་བུ་དང་། བྱ་འདས་བས་འཕུལ་འ་ས་གཉྲིས་བསྲེས་ཀྲི་ལས་

ཚིག །བལྟའ་བྱ། ལྟའ་བྱེད། བལྟས། ལྟྱོས་ཤྲིག །ལྟ་བུ་རེས་འའག་འགྱུར་བའྲི་

དབང་གྲིས་དུས་གསུམ་ཐྱོར་བུར་བགངས་པ་ནྲི་ཆེས་མྲི་འྱོས་པ་ཞྲིག་སྟེ། སྤྲིར་

དུས་གསུམ་སྤྲི་བྱེ་བག་ཐྱོར་བུ་ཞེས་པའྲི་ཐ་སྙད་དེ་དུས་གསུམ་གྲི་སྱོན་འའག་

འགྱུར་ཚུལ་གྲི་སྒྱོ་ནས་དེ་ལྟར་འདྱོགས་གནང་མཛད་པ་གང་ཞྲིག །དཀའ་གསལ་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

ལས། སྐབས་འགར་འདས་དང་སྐུལ་ཚིག་ལ། །ས་རྐང་སྦར་བས་འཐུས་པའང་

ཡྱོད། ཅེས་པས་མགྱོ་ཅན་ད་མཐའ་ཅན་དང་འ་ས་གཉྲིས་བསྲེས་ཀྲི་ལས་ཚིག་

རྣམས། འདས་ལ་བས་འཕུལ་ཡང་འའག་ཡྱོད། ཅེས་པའྲི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྲི་

དུས་གསུམ་གྲི་སེ་ཚན་ཡྲིན་པར་བཞེད་དེ། སྐབས་འགར་ཞེས་པའྲི་གྱོ་དྱོན་ནྲི། 

འདས་ལ་བས་འཕུལ་ཡང་འའག་ཡྱོད། ཅེས་པའྲི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྲི་ལས་

ཚིག་གྲི་དག་ཆ་འགའ་རེར་འདས་དང་སྐུལ་ཚིག་ལ་ཡང་འའག་མེད་པར་ད་རྐང་

པ་མ་ཟད་ས་རྐང་པ་སྦར་བས་འཐུས་པའང་ཡྱོད་ཅེས་གསུངས། དེས་ན་བྱ་

འདས་བས་འཕུལ་མགྱོ་ཅན་གྲི་འཕུལ་ཡྲིག་འགྱུར་བའྲི་ལས་ཚིག་ཡྲིན་ན། 

སྐབས་འདྲིར་བསྟན་གྲི་དུས་གསུམ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་གང་ཞྲིག །དེ་ལ་དུས་

གསུམ་བྱེ་བག་པ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དུས་གསུམ་བྱེ་བག་པ་ཞེས་ཕྱོ་བ་

ཡྲིག་གྲི་འའག་པ་བྱེ་བག་བཤད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་དང་། བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་

ཅེས་པ་ནྲི། དམྲིགས་ཀྲིས་བཤད་པའམ་ཁད་པར་དུ་བཤད་པ་སྟེ་མདྱོར་ན་གཙོ་

བྱོར་བཤད་པའྲི་དྱོན་ཡྲིན་ཏེ། དུས་གསུམ་ལས་དུས་གཉྲིས་ཙམ་ལ་ཕྱོ་ཡྲིག་

འའག་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རང་གྲི་འའག་ཡུལ་མང་བའྲི་ཆ་ནས་གཙོ་བྱོའམ་བྱེ་

བག་ཏུ་བཤད་ཅེས་གསུངས་པའྱོ། དེས་ན་དྱོན་བསྡུས་ཏེ་བརྱོད་ན།རེས་འའག་

སྱོགས་ཀྲི་ཁད་པར་ལ་མ་བལྟྱོས་པར་དུས་གཉྲིས་ཙམ་ལ་ཕྱོ་བ་ཡྲིག་འའག་པའྲི་

ལས་ཚིག་ཡྲིན་ན། དུས་གསུམ་བྱེ་བག་པ་ཡྲིན་པས་ཁབ་ཅེས་ཁ་ཚོན་གཅྱོད་

ཆྱོག །

༡༡༤༽ མཁས་མཆྱོག་བ་ཏྲིའྲི་གཞུང་དུ། མ་ནྲིང་ད་ནྲི་བདག་དངྱོས་དང་། །བདག་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

དང་འབེལ་བའྲི་ལས་མྲི་འའག །ཅེས་སྱོན་འའག་མ་ནྲིང་དངྱོས་པྱོ་བདག་ལ་མྲི་

འའག་ཅེས་གསུངས་པའྲི་དགྱོངས་པ་འགེལ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།                                                      

ལན། དེ་ཡང་གྱོང་བཞྲིན་སྱོན་འའག་གྲི་མ་ནྲིང་ད་ཡྲིག་ནྲི། དུས་གསུམ་འཕུལ་ཡྲིག་

འགྱུར་བའྲི་བྱེད་འབེལ་ལས་ཚིག་གྲི་དངྱོས་པྱོ་བདག་དངྱོས་སྟེ་བྱེད་པ་པྱོ་དང་། 

བདག་དང་འབེལ་བའྲི་ལས་ཏེ་བྱེད་པའྲི་ལས་བཅས་པར་ཕལ་ཆེར་མྲི་འའག་པ་

ཡྲིན་ཞེས་གསུངས་པའྲི་དྱོན་ཏེ། ཕལ་ཆེར་མྲི་འའག་ཅེས་བརྱོད་དགྱོས་པ་ལས་

གཏན་ནས་མྲི་འའག་ཅེས་པའྲི་དྱོན་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

   དཔེར་ན། གད་མྱོ་སྱོགས། བགད་བྱ། དགྱོད་བྱེད།  བགད་ཟྲིན།  དགྱོད་ཅྲིག །

  ཅེས་པའྲི་དཔེ་འདྲི་ཙམ་ལས་གཞན་མེད་པས་ན། རང་གྲི་ངག་དྱོན་སྱོམ་ཚིག་ཏུ། 

མ་ནྲིང་ད་ནྲི་བདག་དངྱོས་དང་། །བདག་དང་འབེལ་བའྲི་ལས་མྲི་འའགཅེས་

གསུངས་པའྱོ།།

༡༡༥༽ ར་བ་དང་དཀའ་གསལ་གཉྲིས་ལས་རེས་འའག་གྲི་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ཇྲི་

ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན།  ར་བ་ལས།  རེས་འའག་ཡྲི་གེ་བཅུ་པྱོ་ལ། །ཕྱོ་མྱོ་མ་ནྲིང་གསུམ་དུ་

དབྱེ། །ཞེས་དང༌། 

 དཀའ་གསལ་ལས།  རེས་འའག་བཅུ་ཡྲི་བ་ཡྲིག་ཕྱོ། །ག་ད་མ་ནྲིང་འ་མྱོ་ཡྲིག །མ་

ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་ཡྲིན་ནྱོ། །ཞེས་གསུངས།

༡༡༦༽ རེས་འའག་གྲི་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་གསུམ་གང་དང་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། རེས་འའག་གྲི་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་གསུམ་སྟེ། ཕྱོ་དང༌། མྱོ། མ་ནྲིང་བཅས་ཡྲིན་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

ནྱོ།། 

༡༡༧༽ རེས་འའག་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་སྱོ་སྱོའྲི་ཡྲི་གེ་གང་དང་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། བ་ཏྲིས། རེས་འའག་ས་བ་ད་གསུམ་ཕྱོ་དང༌། ག་ར་ལ་ང་ན་མ་དྲུག་མྱོ། འ་མ་

ནྲིང་དུ་གསུངས། 

 སྲི་ཏུས། རེས་འའག་ག་ད་བ་ས་བཞྲི་ཕྱོ་དང༌། ང་མ་འ་གསུམ་མྱོ། ན་ར་ལ་གསུམ་

མ་ནྲིང་དུ་བཞེད་དྱོ།།

༡༡༨༽ རྒན་ལགས། རེས་འའག་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བའྲི་ཡྲི་གེ་སྱོ་སྱོར་ངྱོས་འཛིན་

གནང་ཕྱོགས་ཀྲི་ཐད། བ་སྲི་གཉྲིས་ཀྲི་བར་བཞེད་ཚུལ་ཧེ་བག་ཆེན་པྱོ་ཞྲིག་ཤྱོར་

འདུག་པས་འདྲི་གནད་འགག་ག་འདྲ་ཞྲིག་ལ་ཐུག་པ་ཡྲིན་ནམ།

ལན། ཁེད་རང་གྲི་དྲྲི་བ་འདྲི་ལ་ངས་ཀང་བསམ་གཞྲིགས་མང་པྱོ་བྱས་མྱོང་ཡྱོད་དེ། 

འདྲིའྲི་ཐད་ད་དུང་ཡང་ཐག་ཆྱོད་པྱོ་ཞྲིག་དང་གདེང་འཁེལ་བ་ཞྲིག་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་

ཁག་པྱོ་ཆགས་ཀྲི་འདུག །ཡྲིན་ནའང་ཁེད་རང་གྲིས་དྲྲི་བ་ལ་དཔྱད་གཞྲིའྲི་ཚུལ་

དུ་སྟྱོང་མྲིན་ཙམ་རང་གྲི་ཚོད་དཔག་གྲིས་བསམ་བྱོའྲི་འཆར་སྣང་ཞྲིག་ཞུ་བའྲི་

དབང་དུ་བཏང་ན། 

 མཁས་མཆྱོག་བ་ཏྲིས། རེས་འའག་ཕྱོ་ཡྲིག་ད་བ་ས་གསུམ་དང༌། ག་ར་ལ་ང་ན་

མ་དྲུག་མྱོ་དང༌། འ་མ་ནྲིང་དུ་གསུངས་པའྲི་ཁུངས་ནྲི། སྤྲིར་འགེལ་བྱེད་ས་རབས་

པའྲི་གཞུང་ལུགས་ཁག་དང་སྒྱོ་བསྟུན་ནས་ཡྲིན་གྲིས། ཁད་པར་ཨྲི་ལན་རྣམ་

དབྱེ་འཆད་པའྲི་སྐབས། གསུམ་ལྔ་བཅུ་ལ་ཀ་དང་སྦར། །ཞེས་པས་མྲིང་གཞྲི་ཕྱོ་

ཡྲིག་ཀ་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཀྲི་གང་ལ་སྦར་བའྲི་གཞྲི་རེས་འའག་ད་བ་ས་གསུམ་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

ཡྲིན་པར་དངྱོས་སུ་བསྟན་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་དེ་གསུམ་རེས་འའག་གྲི་ཕྱོ་ཡྲིག་

ཡྲིན་པར་གྲུབ་ཅྲིང༌། དང་པྱོ་གཉྲིས་ལ་དང་པྱོ་མཐུན། །ཞེས་དང༌། ལག་མ་རྣམས་

ལ་ག་སྦར་བ། །ཞེས་པས་མྲིང་གཞྲི་མྱོ་ཡྲིག་ག་ལས་གྲུབ་པའྲི་གྲི་དང་གྲི་གཉྲིས་

རྲིམ་བཞྲིན་རང་གྲི་འའག་ཡུལ་རེས་འའག་ཡྲི་གེ་ག་ང་ན་མ་ར་ལ་བཅས་ཡྲིན་

པར་བསྟན་པས་དེ་དག་རེས་འའག་གྲི་མྱོ་ཡྲིག་ཏུ་གྲུབ་པ་དང༌། རེས་འའག་འ་

ཡྲིག་འདྲི་ཉྲིད་རང་གང་ལ་སྦར་བའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ངག་ཏུ་འདྱོན་པའྲི་ཚེ་སྒ་

གདངས་མྲི་འགྱུར་བ་གང་ཞྲིག །སྒ་གདངས་དྲག་ཞན་གྲི་གསལ་ཆ་ཡང་དེ་ཙམ་

མྲི་མངྱོན་པའྲི་ཕྲིར་མ་ནྲིང་དུ་འཇྱོག་པ་མྲིན་ནམ་སྙམ། 

 སྲི་ཏུ་པཎ་ཆེན་གྲིས། རེས་འའག་ཕྱོ་ཡྲིག་ག་ད་བ་ས་བཞྲི་དང༌། མྱོ་ཡྲིག་ང་མ་འ་

གསུམ། མ་ནྲིང་ན་ར་ལ་གསུམ་དུ་བཞེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། རེས་འའག་གྲི་རེས་

སུ་རྒྱན་སྡུད་ཀྲི་ཕྲད་སྦྱོར་ཚུལ་གྲི་རྣམ་གཞག་དང་བསྟུན་ཏེ། མྲིང་གཞྲི་ཕྱོ་ཡྲིག་

ཀ་ལས་གྲུབ་པའྲི་རྒྱན་སྡུད་ཀང་རེས་འའག་ག་ད་བ་ས་བཅས་ཀྲི་རེས་སུ་འཐྱོབ་

པའྲི་ཕྲིར། ག་ད་བ་ས་བཞྲི་རེས་འའག་གྲི་ཕྱོ་ཡྲིག་ཏུ་གསུངས་ཤྲིང༌། རེས་འའག་

ང་ཡྲིག་གྲི་རེས་སུ་མྲིང་གཞྲི་མྱོ་ཡྲིག་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཨྲི་ལན་རྣམ་དབྱེ་གྲི་འཐྱོབ་

པས་ང་མྱོ་ཡྲིག་དང༌། རེས་འའག་མ་ཡྲིག་གྲི་རེས་སུ་མྲིང་གཞྲི་མྱོ་ཡྲིག་ལས་

གྲུབ་པའྲི་ཨྲི་ལན་རྣམ་དབྱེ་གྲི་འཐྱོབ་པས་མ་མྱོ་ཡྲིག་ཏུ་འདྱོད། རེས་འའག་འ་

ཡྲིག་གྲི་རེས་སུ་མྲིང་གཞྲི་མྱོ་ཡྲིག་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཨྲི་ལན་རྣམ་དབྱེ་ཡྲི་འཐྱོབ་

པས་འ་མྱོ་ཡྲིག་དང༌། རེས་འའག་ན་ར་ལ་པྱོ་ནྲི་མྲིང་གཞྲི་ཕྱོ་མྱོ་སྱོགས་རགས་

ལྔའྲི་རེས་སུ་འའག་པ་གང་ཞྲིག །ཁད་པར་ད་དྲག་སྦར་བའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་པས་རེས་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

འའག་ན་ར་ལ་གསུམ་མ་ནྲིང་དུ་གསུངས་པར་སྣང༌།

༡༡༩༽ རེས་འའག་ལ་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བཤད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། རེས་འའག་རྣམས་འའག་ཡུལ་མྲིང་གཞྲི་དང་སྦར་ནས་ངག་ཏུ་འདྱོན་པའྲི་ཚེ་

སྒ་རྱོལ་དྲག་ཞན་གྲི་ཁད་པར་གྱུར་པའྲི་ཕྲིར། ཕྱོ་མྱོ་མ་ནྲིང་སྱོགས་ཀྲི་རགས་ཀྲི་

དབྱེ་བ་བཤད་པ་ཡྲིན་ནྱོ།།

༡༢༠༽ ར་བ་དང་དཀའ་གསལ་གཉྲིས་ནས་རེས་འའག་རགས་ཀྲི་ནང་གསེས་དབྱེ་

བ་གསུངས་ཚུལ་ག་འདྲ་རེད་དམ། 

ལན།   ར་བ་ལས། ཕྱོ་ལ་སྐྱེས་བུ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་དང༌། 

མྱོ་ལ་མྱོ་དང་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ། །

མ་ནྲིང་འགྱུར་དང་མཚན་གཉྲིས་དང༌། །

མཚན་མེད་མ་ནྲིང་གསུམ་དུ་འདྱོད། །

ཅེས་དང༌།

 དཀའ་གསལ་ལས།  

ཕྱོ་ཡྲི་ག་ཡྲིག་ཡང་འའག་ཅན། །

སྐྱེས་བུ་རབ་དང་ཕྱོ་ཡྲིག་བ། །

ཡང་འའག་ཅན་ནྲི་སྐྱེས་བུ་འབྲིང༌། །

ག་བ་ཡང་འའག་མེད་པ་དང༌། །

ད་སའྲི་མཐའ་ཅན་ཐ་མ་འྱོ། །

 ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རེས་འའག་རགས་ཀྲི་ནང་གསེས་ཕྱོ་ལ་སྐྱེས་བུ་རབ་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

འབྲིང་ཐ་གསུམ་དང༌། མྱོ་ལ་མྱོ་ཙམ་དང་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ། མ་ནྲིང་ལ་འགྱུར་བ་མ་ནྲིང་

དང༌། མཚན་གཉྲིས་མ་ནྲིང༌། མཚན་མེད་མ་ནྲིང་བཅས་དབྱེ་བ་བརྒྱད་དུ་བཤད་

པ་ཡྲིན་ནྱོ།།

༡༢༡༽ རེས་འའག་རགས་ཀྲི་ནང་གསེས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ལ་སྐྱེས་བུ་རབ་འབྲིང་ཐ་

གསུམ་སྱོགས་ཀྲི་ཐ་སྙད་འདྱོགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། རེས་འའག་གྲི་ར་བའྲི་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་དང༌། ནང་གསེས་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་

གཉྲིས་མ་ནྱོར་བར་ཁད་པར་འབྱེད་བདེ་བའྲི་ཕྲིར་ཐ་སྙད་དེ་ལྟར་བཏགས་པ་ཡྲིན་

ནྱོ།།

༡༢༢༽ རེས་འའག་རགས་ཀྲི་ནང་གསེས་ཀྲི་དབྱེ་བར་སྐྱེས་བུ་རབ་འབྲིང་ཐ་

གསུམ་སྱོགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བརྒྱད་དུ་ཕེ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། རེས་འའག་རྣམས་འའག་ཡུལ་མྲིང་གཞྲི་དང་སྦར་ནས་ངག་ཏུ་འདྱོན་པའྲི་ཚེ་

ནང་གསེས་ཀྲི་སྒ་རྱོལ་དྲག་པའྲི་དྲག་པ་སྱོགས་ཀྲི་ཁད་པར་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་བའྲི་

ཕྲིར་དབྱེ་བ་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནྱོ།། 

༡༢༣༽ ཅྲི་ཕྲིར་སྐྱེས་བུ་རབ་ཅེས་བརྱོད་པ་ཡྲིན་ནམ།

ལན། འའག་ཡུལ་མྲིང་གཞྲི་ལ་རང་ཉྲིད་སྒ་རྱོལ་དྲག་པའྲི་དྲག་པའྲི་སྒྱོ་ནས་འའག་

པས་ན། སྐྱེས་བུ་རབ་ཅེས་བརྱོད།

༡༢༤༽ རེས་འའག་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བའྲི་ནང་གསེས་སྐྱེས་བུ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་

སྱོགས་ངྱོས་འཛིན་གནང་ཕྱོགས་ཐད་ལ་བ་ཏྲི་དང་སྲི་ཏུ་གཉྲིས་བཞེད་ཚུལ་མྲི་

མཐུན་པ་བྱུང་འདུག་པ་དྱོན་སྙྲིང་གནད་འགག་ག་བར་ཐུག་ཡྱོད་དམ།
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ལན། གཞྲི་རའྲི་གནད་འགག་ཐུག་ས་དེ། སུམ་རགས་ར་བའྲི་སྐབས་སུ་ཡང་འའག་

ཡྲི་གེ་དངྱོས་སུ་བསྟན་པ་དང་མ་བསྟན་པའྲི་བཞེད་པ་མྲི་འདྲ་བ་གཉྲིས་བྱུང་ཡྱོད་

པའྲི་དབང་གྲིས། དྲག་པ་གསུམ་ཉྲིད་ནང་ཕྲད་དམ། །ཞེས་པའྲི་དྲག་པ་གསུམ་པྱོ་

དེ། ཡང་འའག་བསྟན་པར་མྲི་བཞེད་པ་རྣམས་ཀྲི་ལྟར་ན་སྱོན་འའག་དང་མྲིང་

གཞྲི་རེས་འའག་བཅས་ཀྲི་སྒ་དྲག་པ་ལ་ངྱོས་བཟུང་བ་དང༌། ཡང་འའག་བསྟན་

པར་བཞེད་པ་དག་གྲིས་དྲག་པ་གསུམ་པྱོ་དེ་མྲིང་གཞྲི་དང་རེས་འའག །ཡང་

འའག་གསུམ་གྲི་སྒ་དྲག་པ་ལ་ངྱོས་འཛིན་གནང་བ་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་བུ་རབ་

འབྲིང་ཐ་གསུམ་གྲི་བཞེད་པ་མྲི་མཐུན་པ་བྱུང་བ་ཡྲིན།

༡༢༥༽ སྐྱེས་བུ་རབ་ཅེས་པ་ནྲི་ག་འདྲ་ཞྲིག་དགྱོས་སམ།

ལན། བ་ཏྲིས། ས་རབ། ཅེས་སྱོན་རེས་མྲིང་གསུམ་ཕྱོ་ཡྲིག་ཚོགས་ཤྲིང་ཁད་པར་

རེས་འའག་ས་ཞུགས་པའྲི་ཡྲི་གེ་ལ་སྐྱེས་བུ་རབ་ཅེས་གསུངས།  

   དཔེར་ན། བཀས། བཀེས། བཀྲུས།  བཅས། བཅུས། བཅྱོས། 

   བཙས། བཙོས། བཏུས། བཏྱོས། བལྟས། བལྟྱོས། བསྟུས།  ལྟ་བུའྱོ།།

 སྲི་ཏུ་བཞྲིན་ལྗྱོན་དབང་ལས། ཕྱོ་ཡྲི་ག་ཡྲིག་ཡང་འའག་ཅན། །སྐྱེས་བུ་རབ་དང༌། 

ཞེས་སྱོན་འའག་ཡྱོད་མེད་དང་མྲིང་གཞྲིའྲི་རགས་གང་ཡྲིན་གྲི་ཁད་པར་ལ་མ་

ལྟྱོས་པར་རེས་འའག་ཕྱོ་ག་ཡྲིག་གྲི་རེས་སུ་ཡང་འའག་ས་ཞུགས་པའྲི་ཡྲི་གེ་

སྐྱེས་བུ་རབ་ཏུ་བཞེད། དཔེར་ན། ཆགས། རགས། དགས། ནགས། ཐགས། 

བགས། ཚགས། ཞགས། ལགས། བཏགས། དཀྲུགས། དཀྲྱོགས། འཁྲུགས། 

འཁགས། མཁེགས། གྱོགས། སགས། ལགས། འཆུགས། སྙྱོགས། བརགས། 
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

ཐྱོགས། ཐྲིགས། ཐུགས། འདྱོགས། བསྣྱོགས། དཔགས། འཕགས། ལྟ་བུའྱོ།།  

༡༢༦༽ སྐྱེས་བུ་རབ་ཀྲི་བཞེད་ཚུལ་ལ་བ་སྲི་གཉྲིས་བར་མཐུན་པའྲི་ཆ་དང་མྲི་

མཐུན་པའྲི་ཆ་གང་ཡྱོད་དམ།

ལན། སྐྱེས་བུ་རབ་ལ་ས་མཐའ་ཅན་གྲི་ཡྲི་གེ་དགྱོས་པར་བ་སྲི་གཉྲིས་དགྱོངས་པ་

རེ་མཐུན་བྱུང་ཞྲིང༌། མྲི་མཐུན་པའྲི་ཆ་ནྲི་བ་ཏྲིས་སྱོན་རེས་མྲིང་གསུམ་གར་ཕྱོ་

ཡྲིག་ཚོགས་པར་སྐྱེས་བུ་རབ་དང༌། སྲི་ཏུས་སྱོན་འའག་ཡྱོད་མེད་ཅྲི་ཡང་རུང་

ཞྲིང༌། མྲིང་གཞྲི་ཅྲི་རྲིགས་ཀྲི་མཐར་རེས་འའག་ཕྱོ་ཡྲིག་ག་ལ་ཡང་འའག་ས་

ཞུགས་པ་སྐྱེས་བུ་རབ་ཏུ་བཞེད།

༡༢༧༽ ཅྲི་ཕྲིར་སྐྱེས་བུ་འབྲིང་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ནམ།

ལན། རེས་འའག་རང་ཉྲིད་འའག་ཡུལ་མྲིང་གཞྲི་ལ་སྒ་རྱོལ་དྲག་པའྲི་འབྲིང་བའྲི་སྒྱོ་

ནས་འའག་པས་ན། སྐྱེས་བུ་འབྲིང་ཞེས་བྱའྱོ།།

༡༢༨༽ སྐྱེས་བུ་འབྲིང་ཞེས་པ་ཅྲི་འདྲ་ཞྲིག་དགྱོས་སམ།

ལན། བ་ཏྲིས། ད་འབྲིང༌། ཞེས་སྱོན་རེས་མྲིང་གསུམ་ཕྱོ་ཡྲིག་ཚོགས་ཤྲིང་ཁད་པར་

རེས་འའག་ད་ཞུགས་པའྲི་ཡྲི་གེ་ལ་སྐྱེས་བུ་འབྲིང་དུ་འདྱོད། 

  དཔེར་ན། བཀད།  བཅད།  བཙད། བཏད། བཀྱོད། བཅུད། བཙུད། 

  བཏུད། བཏྱོད། ལྟ་བུ་དང༌།

 སྲི་ཏུ་བཞྲིན་ལྗྱོན་དབང་ལས།  ཕྱོ་ཡྲིག་བ། །ཡང་འའག་ཅན་ནྲི་སྐྱེས་བུ་

འབྲིང༌། །ཞེས་སྱོན་འའག་ཡྱོད་མེད་དང་མྲིང་གཞྲིའྲི་རགས་གང་ཡྲིན་གྲི་ཁད་

པར་ལ་མ་ལྟྱོས་པར་རེས་འའག་ཕྱོ་བ་ཡྲིག་གྲི་རེས་སུ་ཡང་འའག་ཞུགས་པའྲི་



  190  

དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

ཡྲི་གེ་ལ་སྐྱེས་བུ་རབ་ཏུ་འདྱོད་པ་ཡྲིན། དཔེར་ན། སྐབས། འདེབས། ཆབས། 

གབས། སྟབས། ལྟ་བུའྱོ།།  

༡༢༩༽ ཅྲི་ཕྲིར་སྐྱེས་བུ་ཐ་མ་ཞེས་བརྱོད་པ་ཡྲིན་ནམ།

ལན། རེས་འའག་རང་ཉྲིད་འའག་ཡུལ་མྲིང་གཞྲི་ལ་སྒ་རྱོལ་དྲག་པའྲི་ཞན་པའྲི་སྒྱོ་

ནས་འའག་པས་ན། སྐྱེས་བུ་ཐ་མ་ཞེས་བརྱོད་དྱོ།།

༡༣༠༽ སྐྱེས་བུ་ཐ་མ་ཞེས་པ་ཅྲི་འདྲ་ཞྲིག་དགྱོས་སམ།

ལན། བ་ཏྲིས། བ་ཐ་མ། །ཞེས་སྱོན་རེས་མྲིང་གསུམ་ཕྱོ་ཡྲིག་ཚོགས་ཤྲིང་ཁད་པར་

རེས་འའག་བ་མཐའ་ཅན་གྲི་ཡྲི་གེ་ལ་སྐྱེས་བུ་ཐ་མ་ཞེས་འདྱོད། 

 དཔེར་ན། བཀབ། བཏབ། བཙབ། ལྟ་བུ་དང༌།

 སྲི་ཏུ་བཞྲིན་དཀའ་གསལ་ལས། ག་བ་ཡང་འའག་མེད་པ་དང༌། །ད་སའྲི་མཐའ་

ཅན་ཐ་མ་འྱོ། །ཞེས་སྱོན་འའག་ཡྱོད་མེད་དང་མྲིང་གཞྲིའྲི་རགས་གང་ཡྲིན་གྲི་

ཁད་པར་ལ་མ་ལྟྱོས་པར་རེས་འའག་ག་དང་བ་གཉྲིས་ཡང་འའག་མེད་པའྲི་ཡྲི་

གེ་དང༌།  ད་དང་ས་རེས་འའག་ཏུ་ཡྱོད་པའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་སྐྱེས་བུ་ཐ་མར་བཞེད་

པ་ཡྲིན། དཔེར་ན།  ཆག །བདག །རབ། བཏབ། བྱོད། བཅད། ཆྱོས། དགྱོས། ལྟ་

བུའྱོ།།  

༡༣༡༽ བ་ཏྲི་དང་སྲི་ཏུ་གཉྲིས་ཀྲི་སྐྱེས་བུ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་གྲི་འདྱོད་ཚུལ་ལ་

ཁད་པར་གང་ཡྱོད་དམ།

ལན། བ་ཏྲི་བཞྲིན་སྐྱེས་བུ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་གང་རུང་ཡྲིན་ན། སྲི་ཏུའྲི་ལུགས་ལ་

སྐྱེས་བུ་ཐ་མ་ཡྲིན་པས་ཁབ། སྲི་ཏུ་བཞྲིན་སྐྱེས་བུ་ཐ་མ་ཡྲིན་ན།
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

 བ་ཏྲིར་སྐྱེས་བུ་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་གསུམ་གང་རུང་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་སྟེ། ག་མཐའ་

ཅན་གྲི་ཡྲི་གེ་བདག་དང་དག་ལྟ་བུ་བ་ཏྲིའྲི་ལུགས་སུ་ཕྱོ་གསུམ་མྱོ་གཉྲིས་མ་ནྲིང་

གསུམ་གང་གྲི་ཁྱོངས་སུ་མ་གཏྱོགས་སྱོ།།                         

༡༣༢༽ རེས་འའག་གྲི་མྱོ་ལ་ནང་གསེས་མྱོ་ཙམ་དང་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་

བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན་ནམ།

ལན། རེས་འའག་མྱོ་ཡྲིག་རྣམས་འའག་ཡུལ་མྲིང་གཞྲི་དང་སྦར་ནས་འདྱོན་པའྲི་ཚེ་

སྒ་རྱོལ་དྲག་ཞན་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་བའྲི་ཆ་ནས་ནང་གསེས་ཀྲི་དབྱེ་བ་གཉྲིས་

བཤད་པ་ཡྲིན་ནྱོ།།

༡༣༣༽ ཅྲི་ཞྲིག་ལ་མྱོ་ཙམ་ཞེས་བརྱོད་པ་ཡྲིན་ནམ།

ལན། འའག་ཡུལ་མྲིང་གཞྲི་ལ་སྒ་རྱོལ་ཞན་པའྲི་དྲག་པའྲི་སྒྱོ་ནས་འའག་པས་ན། མྱོ་

ཙམ་ཞེས་བརྱོད་པ་ཡྲིན།

༡༣༤༽ རེས་འའག་རགས་ཀྲི་ནང་གསེས་མྱོ་ཙམ་དེ་ཅྲི་འདྲ་ཞྲིག་དགྱོས་སམ།

ལན། བ་ཏྲིས། ག་ར་ལ་གསུམ་མྱོ་ཙམ་སྟེ། །ཞེས་སྱོན་རེས་མྲིང་གསུམ་མྱོ་ཡྲིག་

ཚོགས་ཞྲིང༌། ཁད་པར་རེས་འའག་ག་ར་ལ་ཅྲི་རྲིགས་ཞུགས་པའྲི་ཡྲི་གེ་ལ་མྱོ་

ཙམ་ཞེས་འདྱོད། དཔེར་ན། འགྱོག །འབར། འཇལ། ལྟ་བུ།

 སྲི་ཏུ་བཞྲིན་ལྗྱོན་དབང་ལས། ང་མ་ཡང་འའག་ཅན་མྱོ་དང༌། །ཞེས་སྱོན་འའག་

ཡྱོད་མེད་ལ་མ་ལྟྱོས་པར་མྲིང་གཞྲི་མྱོ་ཡྲིག་གྲི་མཐར་རེས་འའག་ང་མ་གཉྲིས་

ཡང་འའག་དང་བཅས་པའྲི་ཡྲི་གེ་ལ་མྱོ་ཙམ་དུ་བཞེད། དཔེར་ན། བརངས། 

གངས། གྱོམས། འབྱམས། ལྟ་བུའྱོ།། 



  192  

དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

༡༣༥༽ ཅྲི་ཞྲིག་ལ་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་ཞེས་བརྱོད་པ་ཡྲིན་ནམ།

ལན། རེས་འའག་རང་ཉྲིད་འའག་ཡུལ་མྲིང་གཞྲི་ལ་སྒ་རྱོལ་ཞན་པའྲི་ཞན་པ་སྒྱོ་ནས་

འའག་པས་ན་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་ཞེས་བརྱོད་པ་ཡྲིན།

༡༣༦༽ རེས་འའག་མྱོ་ཡྲི་ནང་གསེས་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་ཞེས་པ་དེ་ལ་ག་འདྲ་ཞྲིག་དགྱོས་

སམ།   

ལན། བ་ཏྲིས། ང་ན་མ་གསུམ་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ། །ཞེས་སྱོན་རེས་མྲིང་གསུམ་མྱོ་ཡྲིག་གྲི་

ཚོགས་ཞྲིང༌། ཁད་པར་རེས་འའག་ང་ན་མ་གསུམ་ཅྲི་རྲིགས་ཞུགས་པའྲི་ཡྲི་གེ་

ལ་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་རུ་འདྱོད། དཔེར་ན། འགྱོང༌། འདྱོན། འཇམ། ལྟ་བུ་ཡྲིན།

 སྲི་ཏུ་བཞྲིན་ལྗྱོན་དབང་ལས། ང་མ་ཡང་འའག་མེད་པ་དང༌། །འ་མཐའ་ཅན་

རྣམས་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ། །ཞེས་སྱོན་འའག་གྲི་ཁད་པར་ལ་མ་ལྟྱོས་པར་མྲིང་གཞྲི་མྱོ་

ཡྲིག་གྲི་མཐར་རེས་འའག་ང་མ་གཉྲིས་ལ་ཡང་འའག་མེད་པ་དང༌། འ་མཐའ་ཅན་

གྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་རུ་བཞེད། དཔེར་ན། གང༌། དགང༌། དམ། གདམ། 

འབའ། ལྟ་བུའྱོ།།

༡༣༧༽ ར་བ་ལས། རེས་འའག་གྲི་མ་ནྲིང་ལ་ནང་གསེས་དབྱེ་བ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་

ཡྱོད་དམ། 

ལན།  མ་ནྲིང་འགྱུར་དང་མཚན་གཉྲིས་དང༌། །མཚན་མེད་མ་ནྲིང་གསུམ་དུ་

འདྱོད། །ཅེས་འགྱུར་བ་མ་ནྲིང་དང༌། མཚན་གཉྲིས་མ་ནྲིང༌། མཚན་མེད་མ་ནྲིང་

བཅས་དབྱེ་བ་གསུམ་གསུངས།

༡༣༨༽ རེས་འའག་མ་ནྲིང་རགས་ཀྲི་ནང་གསེས་ལ་འགྱུར་བ་མ་ནྲིང་དང༌། མཚན་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

གཉྲིས་མ་ནྲིང༌། མཚན་མེད་མ་ནྲིང་བཅས་གསུམ་དུ་དབྱེ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་

ཡྲིན་ནམ། 

ལན། རེས་འའག་མ་ནྲིང་རང་ཉྲིད་འའག་ཡུལ་མྲིང་གཞྲིའྲི་དབང་ལས་སྒ་རྱོལ་དྲག་

ཞན་ཅྲི་རྲིགས་ཀྲི་ངྱོ་བྱོར་འགྱུར་བ་དང༌། དྲག་ཞན་མཚན་མ་གཉྲིས་དང་འཕྲད་པ་

དང༌། དྲག་ཞན་མཚན་མ་གང་དང་མ་ཕྲད་པ་བཅས་གསུམ་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། 

ཁྱོད་ལ་འགྱུར་དང་མཚན་གཉྲིས་མཚན་མེད་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་ཡྲིན་ནྱོ།།

༡༣༩༽ ཅྲི་སྟེ་འགྱུར་བ་མ་ནྲིང་ཞེས་བརྱོད་པ་ཡྲིན་ནམ།  

ལན། སྒ་རྱོལ་བར་མ་རེས་འའག་མ་ནྲིང་རང་གྲི་འའག་ཡུལ་མྲིང་གཞྲི་དྲག་པ་ཕྱོ་

དང་ཕྲད་པའྲི་དབང་གྲིས་རང་ཉྲིད་སྒ་དྲག་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཞན་པ་མྱོ་དང་ཕྲད་

པའྲི་དབང་གྲིས་རང་ཉྲིད་སྒ་ཞན་པར་འགྱུར་བ་ན། འགྱུར་བ་མ་ནྲིང་ཞེས་བརྱོད་

དྱོ།།

༡༤༠༽ འགྱུར་བ་མ་ནྲིང་ལ་ནང་གསེས་ག་ཚོད་དམ། 

ལན། འགྱུར་བ་མ་ནྲིང་ལ་དྲག་དང་ཕྲད་ན་དྲག་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཞན་དང་ཕྲད་ན་

ཞན་པར་འགྱུར་བ་བཅས་གཉྲིས་ཡྱོད།

༡༤༡༽ དྲག་དང་ཕྲད་ན་དྲག་པར་འགྱུར་བའྲི་དཔེ་ཅྲི་འདྲ་ཞྲིག་དགྱོས་སམ།

ལན། བ་ཏྲིས། མ་ནྲིང་འ་ཡྲིག་གཅྲིག་པུ་ནྲི། །རང་ཉྲིད་གང་ལ་སྦར་བའྲི་གྱོགས། །དྲག་

དང་ཕྲད་ན་དྲག་པར་འགྱུར། །ཞེས་སྱོན་འའག་དང་མྲིང་གཞྲི་ཕྱོ་ཡྲིག་གྲི་མཐར་

རེས་འའག་མ་ནྲིང་འ་ཡྲིག་ཞུགས་པ་ན། རང་ཉྲིད་སྒ་དྲག་པ་དང་ཕྲད་པས་སྒ་དྲག་

པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་གསུངས། དཔེར་ན། བཀའ། བཅའ། བཏའ། བཙའ། བཀེ། 
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བཀུ། བཀེ། བཀྲ། བཅུ། བཅྱོ། བཏུ། བཙོ། བསྐྱ། བརེ། ལྟ་བུ་དང༌། 

 སྲི་ཏུ་བཞྲིན་དཀའ་གསལ་ལས། བར་མ་མ་ནྲིང་ན་ར་ལ། །ཡང་འའག་ཡྱོད་དམ་

མེད་ཀང་རུང༌། །མྲིང་གཞྲི་ཕྱོ་ཡྲིག་མཐར་ཡྱོད་དང༌། །མྲིང་གཞྲི་མ་ནྲིང་རེས་སུ་

ནྲི། །ཡང་འའག་དང་བཅས་ཞུགས་པ་ན། །དྲག་དང་འཕྲད་པས་དྲག་པར་

འགྱུར། །ཞེས་སྱོན་འའག་གྲི་ཁད་པར་ལ་མ་ལྟྱོས་པར་མྲིང་གཞྲི་དྲག་པ་ཕྱོ་ཡྲིག་

གྲི་མཐར་རེས་འའག་ན་ར་ལ་གསུམ་ཡང་འའག་ཡྱོད་མེད་ཅྲི་རྲིགས་དང༌། མྲིང་

གཞྲི་མ་ནྲིང་གྲི་མཐར་ཡང་འའག་དང་བཅས་པ་ནྲི་སྒ་དྲག་དང་ཕྲད་པས་དྲག་པར་

འགྱུར་བར་བཞེད། དཔེར་ན། དཀྱོན། གཅར། བཙལ། སེན། པར། སྐུལ། མཁེནད། 

ཐརད། བསྐྱལད། བསྐུརད། བསྐྱྱོནད། བསྐུརད། བསྒརད། སྒྱོརད། སྒུརད། ཕུལད། 

ལྟ་བུའྱོ།།

༡༤༢༽ ཞན་དང་འཕྲད་ན་ཞན་པར་འགྱུར་བ་ཞེས་པ་ཅྲི་འདྲ་ཞྲིག་ལ་ཟེར་བ་རེད་

དམ།

ལན། བ་ཏྲིས། མ་ནྲིང་འ་ཡྲིག་གཅྲིག་པུ་ནྲི། །རང་ཉྲིད་གང་ལ་སྦར་བའྲི་གྱོགས། །ཞན་

དང་ཕྲད་ན་ཞན་པར་འགྱུར། །ཞེས་སྱོན་འའག་དང་མྲིང་གཞྲི་སྒ་ཞན་པ་མྱོ་ཡྲིག་

གྲི་མཐར་རེས་འའག་སྒ་ཞན་པ་མྱོ་འ་ཡྲིག་ཞུགས་པ་ན། ཞན་དང་ཕྲད་པས་ཞན་

པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་གསུངས། དཔེར་ན། འགའ། འཇའ། འདའ། འབའ། འགྱོ འགྱོ 

འའ། འཇྱོ། འདྲ། འདྲི། འདྲྲི། འདྲུ། འདྲེ། འདུ། འབྱོ། འབྲི། འབྲུ། ལྟ་བུ། 

 སྲི་ཏུ་བཞྲིན་དཀའ་གསལ་ལས། མྲིང་གཞྲི་མྱོ་ཡྲིག་རེས་སུ་ནྲི། །ཡང་འའག་མེད་

པར་ཞུགས་པ་ན། །ཞན་དང་ཕྲད་པས་ཞན་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་ལྟར། སྱོན་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

འའག་གྲི་ཁད་པར་ལ་མ་ལྟྱོས་པར་མྲིང་གཞྲི་མྱོ་ཡྲིག་གྲི་མཐར་རེས་འའག་ན་ར་

ལ་གསུམ་ཡང་འའག་མེད་པ་མྲིང་གཞྲི་སྒ་ཞན་པ་ཙམ་དང་ཕྲད་པས། ཞན་དང་

ཕྲད་པའྲི་ཞན་པར་འགྱུར་བར་གསུངས། དཔེར་ན། གུར། འགྱོར། རྒྱོལ། བརྒལ། 

སྒལ། སྒུལ། འཇལ། འཇྱོན། འའན། འཇྱོལ། རེན། དལ། དར། དན། བདལ། 

བདར། བདེན། བྱོན། དབྱོན། དབྱེན། དབེན། འབེན། བར། བུར། བྱོར། དབྱོར། 

དབུར། བལ། དབུལ། དབལ། འཛུལ། འཛུར། འཛེར། བཞར། ཞན། ཞེན། བཞྲིན། 

ཞུན། 

   གཞྱོན། གཞལ། གཟན། བཟུར། ཟྲིལ། འྱོན། འུར། འྱོལ། ངར། ངུར། ངལ། དངུལ། 

མངའ། དངར། དམལ།  གསལ། ལྟ་བུའྱོ།།

༡༤༣༽ ར་བ་ལས།  མཚན་གཉྲིས་མ་ནྲིང་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན། ར་བ་ལས། གཉྲིས་ཀ་དག་དང་ཕྲད་གྱུར་ན། །དེ་ནྲི་གཉྲིས་ཀ་ཅན་དུ་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས།

༡༤༤༽ ཅྲི་ཞྲིག་ལ་མཚན་གཉྲིས་མ་ནྲིང་ཞེས་བརྱོད་པ་ཡྲིན་ནམ། 

 ལན། རེས་འའག་མ་ནྲིང་རང་ཉྲིད་སྒ་དྲག་པའྲི་མཚན་མ་ཕྱོ་དང་ཞན་པའྲི་མཚན་མ་

མྱོ་གཉྲིས་ཀ་དང་ཕྲད་པ་ན། མཚན་གཉྲིས་མ་ནྲིང་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནྱོ།།  

༡༤༥༽ མཚན་གཉྲིས་མ་ནྲིང་ཞེས་པ་ནྲི་ཅྲི་འདྲ་ཞྲིག་དགྱོས་སམ། 

ལན། བ་ཏྲིས། མྲིང་གཞྲི་ཡྲི་གེ་དྲག་དང་ཞན། །གཉྲིས་ཀ་དག་དང་ཕྲད་གྱུར་ན། །རེས་

འའག་མ་ནྲིང་ཡྲི་གེ་འ། །དེ་ནྲི་གཉྲིས་ཀ་ཅན་དུ་འགྱུར།  །ཞེས་རེས་འའག་མ་

ནྲིང་འ་ཡྲིག །རང་ཉྲིད་སྱོན་འའག་དྲག་པ་ཕྱོ་དང་མྲིང་གཞྲི་ཞན་པ་མྱོ་བཅས་དྲག་
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ཞན་གྲི་མཚན་མ་གཉྲིས་དང་ཕྲད་པ་ལ། མཚན་གཉྲིས་མ་ནྲིང་དུ་འདྱོད། 

 དཔེར་ན། བདའ། བཟའ། བཞའ། བཤའ། བགྱོ བཤུ། བཤྱོ། བཞྱོ། བཞུ། བསྒྱོ། 

བརྔ༌། བརྔྱོ༌། བསྱོ༌། བསྟྲི། བདེ། བདྱོ། བརྡ། བསྡུ། བརེ། བརེ། བསྱོ། བསུ། བསེ། 

བསྲྲི། བསྲྱོ། ལྟ་བུ་གྱོང་གསལ་འ་རེས་འའག་མེད་པ་རྣམས་དྱོན་གྲིས་ཐྱོབ་ལ་འ་

མཐའ་འབྲི་སྲྱོལ་མེད་པར་ཤེས་དགྱོས། 

 སྲི་ཏུ་བཞྲིན་དཀའ་གསལ་ལས།  མྲིང་གཞྲི་མྱོ་ཡྲིག་རེས་སུ་ནྲི། །ཡང་འའག་དང་

བཅས་ཞུགས་པ་ན། །དྲག་ཞན་གཉྲིས་ཀའྲི་ཆ་ལན་ཕྲིར། །མཚན་གཉྲིས་མ་ནྲིང་

ཞེས་སུ་གགས། །ཞེས་པ་ལྟར། སྱོན་འའག་རགས་ཀྲི་ཁད་པར་ལ་མ་ལྟྱོས་པར་

རེས་འའག་མ་ནྲིང་ན་ར་ལ་གསུམ་མྲིང་གཞྲི་སྒ་ཞན་པའྲི་མཚན་མ་མྱོ་ཡྲིག་གྲི་

མཐར་ཡང་འའག་སྒ་དྲག་པའྲི་མཚན་མ་དང་ཕྲད་པས་ན། མཚན་གཉྲིས་མ་ནྲིང་

དུ་གསུངས། དཔེར་ན། གསནད། འབརད། མཇལད་ལྟ་བུའྱོ།།

༡༤༦༽ ར་བ་ལས།  མཚན་མེད་མ་ནྲིང་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན། ར་བ་ལས།  གཉྲིས་ཀ་དག་དང་མ་ཕྲད་ན། །གང་དུ་ཡང་ནྲི་མྲི་འགྱུར་རྱོ། །ཞེས་

གསུངས།

༡༤༧༽ ཅྲི་ཡྲི་ཕྲིར་མཚན་མེད་མ་ནྲིང་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ནམ།

ལན། རེས་འའག་མ་ནྲིང་རང་ཉྲིད་མྲིང་གཞྲི་མ་ནྲིང་གྲི་རེས་སུ་འའག་པས་ན། དྲག་

ཞན་གང་གྲི་ཡང་ཆ་དང་མྲི་ལན་པས་མཚན་མེད་མ་ནྲིང་དུ་གསུངས།

༡༤༨༽ མཚན་མེད་མ་ནྲིང་ཞེས་པ་དེ་ག་འདྲ་ཞྲིག་དགྱོས་སམ།

ལན། བ་ཏྲིས། གཉྲིས་ཀ་དག་དང་མ་ཕྲད་ན། །རེས་འའག་འ་དེ་དྲག་ཞན་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

གཉྲིས། །གང་དུ་ཡང་ནྲི་མྲི་འགྱུར་རྱོ། །ཞེས་མྲིང་གཞྲི་མ་ནྲིང་གྲི་མཐར་རེས་

འའག་མ་ནྲིང་འ་ཡྲིག་ཞུགས་པ་ནྲི་དྲག་ཞན་གཉྲིས་གང་དུ་ཡང་མྲི་འགྱུར་བས། 

མཚན་མེད་མ་ནྲིང་དུ་འདྱོད། དཔེར་ན། ཁའ། ཆའ། 

   ཐའ། ཕའ། ཚའ། ལྟ་བུ་དེང་དུས་དེ་ལྟར་འབྲི་མེད་པ་ཙམ་ལས་དྱོན་གྲིས་རེས་

འའག་མེད་པའྲི་ཡྲི་གེ་མེད་ཞེས་པ་ལྟར་འ་རེས་འའག་ཐྱོབ་པ་ཡྲིན།

   སྲི་ཏུ་བཞྲིན་ལྗྱོན་དབང་ལས།  མྲིང་གཞྲི་མ་ནྲིང་རེས་སུ་ནྲི། །ཡང་འའག་མེད་

པར་ཞུགས་པ་ན། །དྲག་ཞན་གང་དུའང་མྲི་འགྱུར་བས། །མཚན་མེད་མ་ནྲིང་ཞེས་

སུ་འདྱོད། །ཅེས་པ་ལྟར། སྱོན་འའག་གྲི་ཁད་པར་ལ་མ་ལྟྱོས་པར་མྲིང་གཞྲི་མ་

ནྲིང་གྲི་མཐར་རེས་འའག་མ་ནྲིང་ན་ར་ལ་གསུམ་ཡང་འའག་མེད་པར་ཞུགས་པ་

ནྲི། དྲག་ཞན་གཉྲིས་ཀའྲི་ཆ་དང་མྲི་ལན་པས་ན། 

   མཚན་མེད་མ་ནྲིང་ཞེས་སུ་འདྱོད། དཔེར་ན། མཁན། འཆར། འཕེལ། 

   ལྟ་བུའྱོ།། 

 ༡༤༩༽ ར་བ་ལས་རེས་འའག་དྱོན་གྲི་འའག་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན། ར་བ་ལས།  དྱོན་ནྲི་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཡྲིན་ཏེ། །ས་མ་གང་ལྟར་འགྱུར་པ་དང༌། །ཕྲི་

མ་གང་ལྟར་འགྱུར་བ་འྱོ། །ཞེས་གསུངས།

༡༥༠༽ རེས་འའག་གྲི་དྱོན་གྲི་འའག་ཚུལ་ལ་ག་ཚོད་ཡྱོད་དམ།

ལན། རེས་འའག་དྱོན་གྲི་འའག་ཚུལ་ལ་གཉྲིས་ཏེ། ས་མ་གང་ལྟར་འགྱུར་བ་དང༌། 

ཕྲི་མ་གང་ལྟར་འགྱུར་བ་བཅས་གཉྲིས་ཡྱོད།

 ༡༥༡༽ ར་བ་ལས། ས་མ་སྱོན་འའག་ལྔ་བཞྲིན་སྦར། །ཞེས་པའྲི་ས་མ་དེ་གང་ལ་
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

ངྱོས་འཛིན་དགྱོས་སམ།

ལན། སྐབས་འདྲིའྲི་ས་མ་ནྲི་མྲིང་མཐའ་ཕྲི་མའྲི་མྲིང་གཞྲི་ལ་ལྟྱོས་པའྲི་མྲིང་མཐའ་ས་

མའྲི་རེས་འའག་དེ་ལ་ས་མ་ཞེས་ཟེར་བ་རེད། དཔེར་ན། བསྒྲུབ་བྱ། ཞེས་པ་ལྟ་

བུར་མཚོན་ན། བསྒྲུབ་ཅེས་པ་མྲིང་མཐའ་ས་མ་དང༌། བྱ་ཞེས་པ་མྲིང་མཐའ་ཕྲི་མ་

སྟེ། བསྒྲུབ་ཅེས་པའྲི་རེས་འའག་བ་དེ་མྲིང་མཐའ་ཕྲི་མ་བྱ་ཞེས་པ་ལ་ལྟྱོས་པའྲི་

ས་མ་ཡྲིན་པས་ས་མ་ཞེས་བརྱོད། 

༡༥༢༽ གང་ལྟར་འགྱུར་པ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་དྱོན་འགེལ་བརྱོད་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན། སར་སྱོན་འའག་གྲི་ཅྲི་ཕྲིར་འའག་པ་བཤད་པའྲི་སྐབས་སུ་མྲིང་དེས་བདག་

གཞན་སྱོགས་དྱོན་གང་བསྟན་པ་ལྟར་དེའྲི་རེས་འའག་གྲིས་ཀང་སྱོན་འའག་ལ་

གྱོགས་ཀྲི་ཚུལ་དུ་དེ་ལྟར་སྟྱོན་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་པས་ན།   

   ས་མ་གང་ལྟར་འགྱུར་པ་ཞེས་བརྱོད་དྱོ།།        

༡༥༣༽ ར་བ་ལས། ཕྲི་མ་གང་ལྟར་འགྱུར་བ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཡྱོད་དམ།

ལན།  ར་བ་ལས།  ཕྲི་མ་དག་གྲི་འདྲེན་ཚུལ་ནྲི། །ཕྱོ་ཡྲིས་ཕྱོ་ཡྲི་མྲིང་མཐའ་དྲང༌། །མྱོ་

ཡྲིས་མྱོ་ཡྲི་མྲིང་མཐའ་དྲང༌། །མ་ནྲིང་གྲིས་ནྲི་མ་ནྲིང་ངྱོ༌། །ཞེས་གསུངས།

༡༥༤༽ ཕྲི་མ་གང་ལྟར་འགྱུར་བ་ཞེས་པའྲི་ཕྲི་མ་དེ་གང་ལ་བྱ་དགྱོས་སམ།

ལན། མྲིང་མཐའ་ས་མའྲི་རེས་འའག་གྲིས་རང་གྲི་དྲང་བྱའྲི་མྲིང་མཐའ་ཕྲི་མའྲི་མྲིང་

གཞྲི་ལ་ཕྲི་མ་ཞེས་བརྱོད་པ་ཡྲིན།

༡༥༥༽ ཕྲི་མ་གང་ལྟར་འགྱུར་བའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ནམ།

ལན། མྲིང་མཐའ་ས་མའྲི་རེས་འའག་གྲི་རགས་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ལྟར་ཏེ། དེ་དང་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

མཚུངས་པར་མྲིང་མཐའ་ཕྲི་མའྲི་མྲིང་གཞྲི་དྲང་བར་འགྱུར་བས་ན། ཕྲི་མ་གང་

ལྟར་འགྱུར་བ་ཞེས་པའྱོ།།

༡༥༦༽ ཕྲི་མ་གང་ལྟར་འགྱུར་ཚུལ་ལ་ག་ཚོད་ཡྱོད་དམ།

ལན། ཕྲི་མ་གང་ལྟར་འགྱུར་བ་ལ་གཉྲིས་ཏེ། རགས་མཚུངས་འདྲེན་པ་དང༌། 

   བརྱོད་བདེ་འདྲེན་པའྱོ།།

༡༥༧༽ ཅྲི་ཞྲིག་ལ་རགས་མཚུངས་འདྲེན་པ་ཟེར་བ་ཡྲིན་ནམ།

ལན། མྲིང་མཐའ་ས་མའྲི་རེས་འའག་རགས་ཀྲིས་རང་དང་རགས་མཚུངས་པའྲི་མྲིང་

མཐའ་ཕྲི་མའྲི་མྲིང་གཞྲི་དྲངས་པ་ལ། རགས་མཚུངས་འདྲེན་པ་ཟེར།

༡༥༨༽ རགས་མཚུངས་འདྲེན་ཚུལ་ལ་ག་ཚོད་ཡྱོད་དམ།

ལན། རགས་མཚུངས་འདྲེན་ཚུལ་དེ་ལ་གསུམ་ཡྱོད་དེ། ཕྱོ་ཡྲིས་ཕྱོ་ཡྲི་མྲིང་མཐའ་

དྲང་བ་དང༌། མྱོ་ཡྲིས་མྱོ་ཡྲི་མྲིང་མཐའ་དྲང་བ། མ་ནྲིང་གྲིས་མ་ནྲིང་དྲང་བ་བཅས་

གསུམ་མྱོ།། 

༡༥༩༽ ཕྱོ་ཡྲིས་ཕྱོ་ཡྲི་མྲིང་མཐའ་དྲང་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན། མྲིང་མཐའ་ས་མའྲི་རེས་འའག་རགས་ཕྱོ་ཡྲིག་གྲིས་མྲིང་མཐའ་ཕྲི་མའྲི་མྲིང་

གཞྲི་ཕྱོ་ཡྲིག་འདྲེན་པ་ལ། ཕྱོ་ཡྲིས་ཕྱོ་ཡྲི་མྲིང་མཐའ་དྲང་བ་ཞེས་ཟེར། 

༡༦༠༽ ཕྱོ་ཡྲིས་ཕྱོ་ཡྲི་མྲིང་མཐའ་དྲངས་པའྲི་དཔེར་བརྱོད་ཇྲི་ལྟར་འགྱོད་དགྱོས་

དམ།

ལན། བ་ཏྲིས། མྲིང་མཐའ་ས་མའྲི་རེས་འའག་ཕྱོ་ཡྲིག་ས་བ་ད་གསུམ་གྲིས་མྲིང་

མཐའ་ཕྲི་མའྲི་མྲིང་གཞྲི་ཕྱོ་ཡྲིག་ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ་ལྔ་ཅྲི་རྲིགས་འདྲེན་པ་ཞྲིག་ལ་ཟེར་
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བ་རེད། དཔེར་ན། འྱོད་ཀྱོར། ཆད་པ། ཐྱོད་པ། ཕེད་ཀ །ཐྱོད་ཀྱོར། ཀད་ཀྱོར། ཐད་

ཀར། སྐུད་པ། རྒྱུད་པ། སྐེད་པ། དཔྱྲིད་ཀ །སྒྲིབ་པ། ཐབ་ཀ །བསླབ་པ། གཡས་

པ། སྐས་ཀ །ཐུགས་ཀ །གཉྲིས་ཀ །བྱེས་པ། ལས་ཀ །ཆབས་ཅྲིག །གངས་ཀ 

།ཤེས་པ། ཚེས་པ། ཆྱོས་ཅན། འཁྱོས་ཀ །ཐབས་ཅྲིག །གཤྲིས་ཀ །ལྟ་བུ་དང༌།

   སྲི་ཏུས། མྲིང་མཐའ་ས་མའྲི་རེས་འའག་ཕྱོ་ཡྲིག །ག་ད་བ་ས། བཞྲིས་མྲིང་མཐའ་

ཕྲི་མ་ཕྱོ་ཡྲིག་ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ་ལྔ་ཅྲི་རྲིགས་འདྲེན་པ་ལ་ཕྱོ་ཡྲིག་གྲི་རགས་མཚུངས་

འདྲེན་པར་བཞེད་དེ། རག་པ། བག་ཅ། ཇག་པ། ཞག་པྱོ། གཅྲིག་པ། ཅྲིག་ཅར། 

ཁྱོག་པ། ཐག་པ། ཐྱོག་ཀ །ཕྱུག་པྱོ། རྱོག་པ། འྱོད་ཀྱོར། ཆད་པ། དཔྱྲིད་ཀ །ཐྱོད་

པ། ཕེད་ཀ །ཐྱོད་ཀྱོར། ཀད་ཀྱོར། ཐད་ཀར། སྐུད་པ། རྒྱུད་པ། སྐེད་པ། སྒྲིབ་པ། 

ཐབ་ཀ །བསླབ་པ། གཡས་པ། སྐས་ཀ །ཐུགས་ཀ །གཉྲིས་ཀ །བྱེས་པ། ལས་ཀ 

།ཆབས་ཅྲིག །གངས་ཀ །ཤེས་པ། ཚེས་པ། ཆྱོས་ཅན། འཁྱོས་ཀ །ཐབས་

ཅྲིག །གཤྲིས་ཀ །སྱོགས་ཇྲི་སྙེད་ཅྲིག་ཡྱོད་པ་ནས་རེས་འའག་ག་ཡྲིག་གྲིས་

མྲིང་གཞྲི་ཕྱོ་ཡྲིག་དྲངས་པ་སྲི་ཏུས་རགས་མཚུངས་སུ་བཞེད་པ་ཙམ་ལས་

གཞན་བ་སྲི་གཉྲིས་ཀྲི་བར་ཁད་པར་མེད་པ་ཡྲིན། མདྱོར་ན། བ་ཏྲི་ལྟར་ཕྱོ་ཡྲིས་

ཕྱོ་ཡྲི་མྲིང་མཐའ་དྲངས་པའྲི་དཔེ་ཡྲིན་ན། སྲི་ཏུ་ལ་དེ་བཞྲིན་ཁབ་ཀང་སྲི་ཏུ་ལྟར་

ཕྱོ་ཡྲིས་ཕྱོ་ཡྲི་མྲིང་མཐའ་དྲངས་པའྲི་དཔེ་ཡྲིན་ན། བ་ཏྲི་ལ་དེ་བཞྲིན་མ་ཁབ་སྟེ། 

གྱོང་གསལ་རེས་འའག་ག་ཡྲིག་གྲིས་མྲིང་གཞྲི་ཕྱོ་དྲངས་པ་རྣམས་བ་ཏྲིས་

བརྱོད་བདེ་འདྲེན་པར་ལས་རགས་མཚུངས་སུ་མྲི་བཞེད་དེ། རེས་འའག་ག་ཡྲིག་

མྱོ་ཡྲིག་ཏུ་འདྱོད་པའྲི་ཕྲིར། 
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༡༦༡༽ མྱོ་ཡྲིས་མྱོ་ཡྲི་མྲིང་མཐའ་དྲང་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན། མྲིང་མཐའ་ས་མའྲི་རེས་འའག་གྲི་རགས་མྱོ་ཡྲིག་གྲིས་མྲིང་མཐའ་ཕྲི་མའྲི་མྲིང་

གཞྲི་མྱོ་ཡྲིག་འདྲེན་པ་ལ། མྱོ་ཡྲིས་མྱོ་ཡྲི་མྲིང་མཐའ་དྲང་བ་ཞེས་ཟེར། 

༡༦༢༽ མྱོ་ཡྲིས་མྱོ་ཡྲི་མྲིང་མཐའ་དྲངས་པའྲི་དཔེར་བརྱོད་འགྱོད་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་

ནམ།

ལན། བ་ཏྲིས། མྲིང་མཐའ་ས་མའྲི་རེས་འའག་མྱོ་ཡྲིག །ག་ར་ལ་ང་ན་མ། བཅས་

ཀྲིས་མྲིང་མཐའ་ཕྲི་མའྲི་མྲིང་གཞྲི་མྱོ་ཡྲིག་ག་ཇ་ད་བ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ཤ་ས་ང་ཉ་

ན་མ་ར་ལ་ཧ་ཨ་བཅས་ཅྲི་རྲིགས་འདྲེན་པའྲི་ཡྲི་གེ་ལ་མྱོ་ཡྲིས་མྱོ་ཡྲི་མྲིང་མཐའ་

འདྲེན་པ་ཞེས་སུ་འདྱོད། དཔེར་ན། ཐྱོག་མ། 

   འའག་མ། སྙུག་མ། ཐྱོག་མ། ཚིག་མ། ཁུག་མ། ཁྱོག་མ། མཁྲིག་མ། 

   སྐྱོར་བ། དྱོར་མ། འཁྱོར་ལྱོ། བར་མ། འཁར་བ། གཉེར་མ། སྐར་མ། 

   སྒྱོར་མྱོ། ཐུར་མ། དར་མ། གཟེར་མ། སྐྱུར་མྱོ། སྲིལ་མ། འགྲུལ་བ། 

   མཁལ་མ། དམལ་བ། རྲིལ་མ། གྲུང་ཤ། ཚང་མ། འཚང་ག །གདུང་མ། 

   མཚང་ར། ཕྲེང་བ། འྱོང་ག །གྱོང་མ། སྣང་བ། སྟེང་མ། ཆང་ས། 

   མཚན་མ། འཛིན་མ། སེན་མྱོ། ལན་མ། རྐུན་མ། འཇམ་ཤ། གདམ་ག །

   ཞེས་སྱོགས་དང༌།

   སྲི་ཏུས། མྲིང་མཐའ་ས་མའྲི་རེས་འའག་མྱོ་ཡྲིག །ང་མ་འ། གསུམ་གྲིས་མྲིང་

མཐའ་ཕྲི་མའྲི་མྲིང་གཞྲི་མྱོ་ཡྲིག །ག་ཇ་ད་བ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ཤ་ས་ང་ཉ་ན་མ་ར་

ལ་ཧ་ཨ་བཅས་ཅྲི་རྲིགས་འདྲེན་པ་ལ་མྱོ་ཡྲིས་མྱོ་ཡྲི་མྲིང་མཐའ་དྲངས་པ་སྟེ།
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དཔེར་ན།  ཐང་ག །གྱོང་མ།  ཆང་ས།  འཚང་ག །དགའ་བ། 

   ཕྲེང་བ། འཚང་ར། གདུང་མ། འྱོང་ག །སྣང་བ། ཚང་མ། སྟེང་མ། 

   ཆང་ས། འཇམ་ཤ། གདམ་ག །གཏའ་མ། དགའ་བྱོ། དཀའ་མྱོ། སྒྱོ་ར། 

   མཆེ་བ། དྲྲི་བ། བྱོ་བ། བདེ་བ། ལྱོ་མ། མགྱོ་བྱོ། བ་མ། རེ་མྱོ། རྲི་མ། རྭ་ཅྱོ། གཉྲི་

ག །དུ་བ། མཐེ་བྱོ། སྐྱ་ག །སྐྱྱོ་མ། སྒྱོ་ང༌། ལྟ་བུའྱོ།།   

༡༦༣༽ མ་ནྲིང་གྲིས་མ་ནྲིང་དྲང་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ནམ།

ལན། མྲིང་མཐའ་ས་མའྲི་རེས་འའག་རགས་མ་ནྲིང་གྲིས་མྲིང་མཐའ་ཕྲི་མའྲི་མྲིང་

གཞྲི་མ་མྲིང་འདྲེན་པ་ལ། མ་ནྲིང་གྲིས་ནྲི་མ་ནྲིང་དྲང་ཞེས་ཟེར། 

༡༦༤༽ མ་ནྲིང་གྲིས་མ་ནྲིང་དྲངས་པའྲི་དཔེར་བརྱོད་ཇྲི་ལྟར་འགྱོད་དམ།

ལན། བ་ཏྲིས། མྲིང་མཐའ་ས་མའྲི་རེས་འའག་མ་ནྲིང་འ་ཡྲིག་གྲིས་མྲིང་མཐའ་ཕྲི་

མའྲི་མྲིང་གཞྲི་མ་ནྲིང༌། ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ། ཅྲི་རྲིགས་དྲངས་པའྲི་ཡྲི་གེ་ལ་བྱ་སྟེ། 

དཔེར་ན། བཀའ་ཐང༌། མངའ་ཐང༌། འཇའ་ཚོན། མཐའ་ཆགས། མཐའ་ཚར། རྲི་

ཁ། རྒྱུ་ཆ། དཔེ་ཆ། སྐུ་ཆ། ག་ཆ། མྲི་ཁ། བདེ་ཆ། ལྟ་བུ་དང༌། 

   སྲི་ཏུས། མྲིང་མཐའ་ས་མའྲི་རེས་འའག་མ་ནྲིང་ན་ར་ལ་གསུམ་གྲིས་མྲིང་མཐའ་

ཕྲི་མའྲི་མྲིང་གཞྲི་མ་ནྲིང༌། ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ། ཅྲི་རྲིགས་དྲངས་པའྲི་ཡྲི་གེ་ཞྲིག་ལ་བྱ་

སྟེ། དཔེར་ན། ཉེན་ཁ། འཇྱོན་ཐང༌། མཚོན་ཆ། གུན་ཁ། དབྱར་ཁ། དཀྱོར་ཆ། 

གཏེར་ཁ། སྟར་ཁ། མངར་ཆ། གཟེར་ཁ། དར་ཆ། གསྱོལ་ཁ། ཐལ་ཆ། འཕྲུལ་ཆ། 

ཆྱོལ་ཁ། རྱོལ་ཆ། ལྟ་བུའྱོ།།

༡༦༥༽ རགས་མྲི་མཚུངས་ཀང་བརྱོད་བདེའྲི་དབང་གྲིས་མྲིང་མཐའ་འདྲེན་ཚུལ་དེ་
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སུམ་རགས་ལ་འའག་པའྲི་དྲྲི་ལན་གསེར་གྲི་ལེ་མྲིག་ལས། རགས་འའག་གྲི་དྲྲིས་ལན།

ལ་རྲིགས་ག་ཚོད་ཡྱོད་དམ།    

ལན། བརྱོད་བདེ་འདྲེན་ཚུལ་ལ་དྲུག་ཡྱོད་དེ། ཕྱོ་ཡྲིས་མྱོ་དྲངས་པ་དང༌། ཕྱོ་ཡྲིས་མ་

ནྲིང་དྲངས་པ། མྱོ་ཡྲིས་ཕྱོ་དྲངས་པ། མྱོ་ཡྲིས་མ་ནྲིང་དྲངས་པ། 

   མ་ནྲིང་གྲིས་ཕྱོ་དྲངས་པ། མ་ནྲིང་གྲིས་མྱོ་དྲངས་པ་བཅས་ཡྱོད་པ་རྲིམ་བཞྲིན་

དཔེ་འགྱོད་པ་ལ།

 དང་པྱོ། ཕྱོ་ཡྲིས་མྱོ་དྲངས་པ། བ་ཏྲི་བཞྲིན། ཕགས་མ། སྤུས་མྱོ། ཞབས་ར། ལྟད་

མྱོ། ཚད་མ། ལྟེབ་མ། འཐབ་མྱོ། རྒྱབ་ཤ། མཛུབ་མྱོ། ལྟ་བུ་དང༌། 

   སྲི་ཏུས། ཁུག་མ། གཉུག་མ། ལག་མ། འྱོག་མ། མའག་མ། སྙུག་མ། ཐྱོག་མ། ཁྱོག་

མ། མཁྲིག་མ། ཚིག་མ། ཐྲིག་ལེ། ལྟད་མྱོ། ཚད་མ། འཐབ་མྱོ། མཛུབ་མྱོ། ལྟེབ་

མ། ཞབས་ར། ཕགས་མ། ལྟ་བུའྱོ།། 

 གཉྲིས་པ། ཕྱོ་ཡྲིས་མ་ནྲིང་དྲངས་པ། བ་ཏྲི་བཞྲིན། ལེགས་ཆ། རས་ཆ།  

   གནས་ཆ། ཐེབས་ཆྲི། སྟྱོད་ཆ། སྐྱེད་ཁ། སྨད་ཆ། གྱོད་ཁ། གྲུབ་ཆ། 

   ཚེས་ཆ། ཐྱོབ་ཆ། འཚུབ་ཆ། ལྟ་བུ་དང༌།

   སྲི་ཏུ་བཞྲིན། དག་ཆ། ཐྱོག་ཁ། འཁྲུག་ཆ། ལག་ཆ། གྱོད་ཁ། སྐྱེད་ཁ། སྟྱོད་ཆ། 

སྨད་ཆ། ཐྱོབ་ཆ། འཚུབ་ཆ། གྲུབ་ཆ། ཚེས་ཆ། ཐེབས་ཆྲི། གནས་ཆ། རས་ཆ། 

ལེགས་ཆ། ལྟ་བུའྱོ།།

 གསུམ་པ། མྱོ་ཡྲིས་ཕྱོ་དྲངས་པ།  བ་ཏྲི་བཞྲིན། དག་པྱོ། ཞག་པྱོ། བག་ཅ། ཅྲིག་

ཅར། གཅྲིག་པ། ཇག་པ། ཁྱོག་པ།  ཐག་པ། ཐྱོག་ཀ །ཕྱུག་པྱོ། ཐྱོར་ཅྱོག །ཐྱོར་ཏྱོ། 

དར་ཅྲིག །དར་ཅྱོག །ཚལ་པ། ཕུང་པྱོ། མཇྲིང་པ། ཨང་ཀྲི ཕུང་པྱོ། སྐྱུང་ཀ །རྐང་
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པ། སྱོང་པྱོ། ཡང་པྱོ། གཅྲིན་པ། རེན་པ། ཚན་པ། ཀན་ཀ །དྲན་པ། འྱོན་པ། བེམ་

པྱོ། ཁམ་པ། ལྟ་བུ་དང༌། 

   སྲི་ཏུ་བཞྲིན། ཨང་ཀྲི རྐང་པ། ཕུང་པྱོ། སྱོང་པྱོ། མཇྲིང་པ། སྐྱུང་ཀ །ཁམ་པ། བེམ་

པྱོ། མཆུ་ཏྱོ། ལྟ་བུའྱོ།།               

 བཞྲི་པ། མྱོ་ཡྲིས་མ་ནྲིང་དྲངས་པ། བ་ཏྲི་བཞྲིན། ཐྱོག་ཁ། འཁྲུག་ཆ། ལག་ཆ། 

དག་ཆ། ལག་ཆ། མངར་ཆ། སྟར་ཁ། དཀྱོར་ཆ། གཏེར་ཁ། གཟེར་ཁ། དར་ཆ། 

ཆྱོལ་ཁ། ཐལ་ཆ། རྱོལ་ཆ། གསྱོལ་ཁ། དབང་ཆ། ཟྲིང་ཆ། མཆྱོན་ཆ། འཇྱོན་ཐང༌། 

ཉེན་ཁ། ཕམ་ཁ། ལམ་ཁ། ལྟ་བུ་དང༌།       

   སྲི་ཏུ་བཞྲིན། དབང་ཆ། ཟྲིང་ཆ། ཕམ་ཁ། ལམ་ཁ། ག་ཆ། རྒྱུ་ཆ། ལྟ་བུའྱོ།།                      

 ལྔ་པ། མ་ནྲིང་གྲིས་ཕྱོ་དྲངས་པ། བ་ཏྲི་བཞྲིན། སེའ་པ། མཆུའ་ཏྱོ། རྭའ་ཅྱོ། 

    ངའ་ཅག །འྱོའ་སྐྱོལ། ལྟ་བུ་དང༌།

    སྲི་ཏུ་བཞྲིན། རེན་པ། ཚན་པ། དྲན་པ། ཐན་པ། གཅྲིན་པ། ཀན་ཀ །འྱོན་པ། ཐྱོར་

ཅྱོག །ཆར་པ། ཐྱོར་ཏྱོ། དར་ཅྲིག །ཚལ་པ། ལྟ་བུའྱོ།།

 དྲུག་པ། མ་ནྲིང་གྲིས་མྱོ་དྲངས་པ། བ་ཏྲི་བཞྲིན། གཏའ་མ། མཐའ་མ། དཀའ་མྱོ། 

དྲྲི་མ། གེ་བ། རྒྱུ་མ། སྒྱོ་ང༌། མཆེ་བ། མཐེ་བྱོང༌། ལྱོ་མ། རྔ་མ། དྲྲི་བ། ལྟེ་བ། སྙེ་

མ། རྲི་མ། བྱོ་བ། ཁ་བ། རེ་མྱོ། བ་མ། བདེ་བ། དུ་བ། མགྱོ་བྱོ། མཐེ་བྱོ། སྐྱ་ག །སྐྱྱོ་

མ། ལྟ་བུ་དང༌།

   སྲི་ཏུ་བཞྲིན། སེན་མྱོ། ལན་མ། མཚན་མྱོ། རྐུན་མ། མཚན་མ། བརན་མ། འཛིན་

མ། སྐར་མ། སྒྱོར་མྱོ། ཐུར་མ།  གཏྱོར་མ། འཁར་བ། དྱོར་མ། སྒྱོར་མྱོ། སྲིལ་མ། 
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གཉེར་མ། བར་མ། འཁྱོར་ལྱོ། དྱོར་མ། གཟེར་མ། སྐྱུར་མྱོ། འགྲུལ་བ། ཐུལ་བ། 

མཁལ་མ། ཡལ་ག །ཐལ་བ། ལྟ་བུའྱོ།།

ཤེས་དམན་མཐའ་གལ་བདག་ལྟས་མྲི་འྱོས་བཞྲིན། །

སུམ་རགས་དགྱོངས་དྱོན་དྲྲིས་ལན་བྱས་པ་འདྲིར། །

ཅྲིས་ཀང་རྱོབ་སྱོགས་ནྱོངས་པའྲི་ཚོགས་མཆྲིས་ན། །

ཟུར་གནས་མཁས་པར་སྙྲིང་ནས་དགྱོངས་སེལ་ཞུ། །

དུས་གསུམ་སྤྲི་བྱེ་བག་ཐྱོར་བུ་ཁབ་མཉམ་བཅས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་

བཤད་པ།

 དུས་གསུམ་སྤྲིར་བཏང་བའྲི་ནང་གསེས་དུས་གསུམ་སྤྲི་དངྱོས་ཀྲི་

རེའུ་མྲིག

 དུས་གསུམ་འཕུལ་ཡྲིག་གསུམ་འགྱུར་གྲི་ལས་ཚིག་ཡྲིན་ན་དུས་གསུམ་སྤྲི་

དངྱོས་ཡྲིན་པས་ཁབ།                 

བྱ་ཡུལ་མ་ནྲིང་བྱེད་པ་མྱོ་ཡྲིས་འཕུལ། །

འདས་ཕྱོ་ངེས་ཤྲིང་སྐུལ་ཚིག་འཕུལ་མེད་མང༌། །

མྲིང་གཞྲི་ཀ་སེ་ཏ་སེ་གཉྲིས་པྱོ་ནས། ། 

འཐྱོན་ཚེ་བྱ་བྱེད་མྱོ་དང་འདས་ཚིག་ཕྱོ། །
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སྐུལ་ཚིག་མ་ནྲིང་ངེས་ཙམ་ཅ་སེ་དང༌། །

ཙ་སེ་ཕལ་ཆེར་མྲིང་གཞྲི་བཞྲི་འགྱུར་ཏེ། 

ཞ་ཟ་གཉྲིས་ཀྲི་བྱ་འདས་སྐུལ་ཚིག་གསུམ། །

གཅྲིག་ཅྲིང་བྱེད་ཚིག་ཇ་ཛ་རྲིམ་བཞྲིན་འགྱུར། 

    དུས་གསུམ་འཕུལ་ཡྲིག་གསུམ་འགྱུར་གྲི་ལས་ཚིག་ཡྲིན་ན། དུས་གསུམ་

སྤྲི་དངྱོས་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་ཡྲིན།                 

ཚིག་དྱོན།                     མ་འྱོངས།  ད་ལྟ་བ།  འདས་པ།  སྐུལ་ཚིག

༡ རྒྱུན་གཅྱོད་པའྲི་དྱོན།              དགག་བྱ། འགྱོག་བྱེད། བཀག །ཁྱོག་ཅྲིག

༢ གང་བར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།        དགང་བྱ། འགེངས་བྱེད། བཀང༌། ཁྱོངས་ཤྲིག

༣ འབར་རས་ཀྲིས་རྡྱོ་སྱོགས་འགས་གཏྱོར་བྱེད་པའྲི་དྱོན། 

                 དགད་བྱ། འགད་བྱེད།  བཀད།  ཁྱོད་ཤྲིག །

༤ གཡྱོགས་པའྲི་དྱོན།             དགབ་བྱ། འགེབས་བྱེད། བཀབ།  ཁྱོབ་ཅྲིག

༥ ལྱོགས་སུ་འབྱེད་པའམ་ཟུར་དུ་འདྱོན་པའྲི་དྱོན། 

                དགར་བྱ།  འགེར་བྱེད། བཀར།  ཁྱོར་ཅྲིག

༦ སྐུད་པ་སྒྲིམ་པའམ་བཟྱོ་བའྲི་དྱོན།        

                དགལ་བྱ། འཁལ་བྱེད།  བཀལ།  ཁྱོལ་ཅྲིག

༧ ཕྱུགས་སྱོགས་ལ་ཁལ་འཁུར་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན།  

                དགལ་བྱ།  འགེལ་བྱེད།  བཀལ།  ཁྱོལ་ཅྲིག

༨ ཤྲིང་སྱོགས་གཤགས་ནས་སྲིལ་བུར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།    

              དགས་བྱ།  འགས་བྱེད།  བཀས།  ཁྱོས་ཤྲིག
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༩ དྲང་བྱོ་འཁྱོག་ཏུ་འའག་པའྲི་དྱོན།  དགུག་བྱ།  འགུགས་བྱེད། བཀུག །ཁུག་ཅྲིག

༡༠ གསྱོད་པའྲི་དྱོན།           དགུམ་བྱ། འགུམས་བྱེད།  བཀུམ། ཁུམས་ཤྲིག

༡༡ འབལ་བའྲི་དྱོན།              དགྱོག་བྱ།  འགྱོག་བྱེད།   བཀྱོག །ཁྱོག་ཅྲིག

༡༢ འབྲི་བ་དང༌། འཆར་གཞྲི་སྒྲིག་པ་སྱོགས་ཀྲི་དྱོན། 

                དགྱོད་བྱ།  འགྱོད་བྱེད།  བཀྱོད།  ཁྱོད་ཅྲིག །

༡༣ དངྱོས་རས་བཤམས་པའམ་ཁབ་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན། 

                དགམ་བྱ།  འགེམ་བྱེད།  བཀྲམ། ཁྱོམས་ཤྲིག །

༡༤ ཚིག་དྱོན་གྱོ་སླ་བའམ་གསལ་པྱོར་བཤད་པའྲི་དྱོན།  

                དགྱོལ་བྱ།  འགེལ་བྱེད།  བཀྲལ།  ཁྱོལ་ཅྲིག །

༡༥ གསྱོད་པའྲི་ཞེ་ཚིག །     དགྱོང་བྱ།  འགྱོངས་བྱེད། བཀྲྱོང།  གྱོངས་ཤྲིག

༡༦ ཆྲིངས་ཐག་དང་མདུད་པ་སྱོགས་བཤྲིག་པའྲི་དྱོན།  

             དགྱོལ་བྱ།  འགྱོལ་བྱེད།  བཀྲྱོལ།  ཁྱོལ་ཅྲིག

༡༧ འཆྲིང་བ་དང༌། མྲིང་འདྱོགས་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན། 

               གདགས་བྱ།  འདྱོགས་བྱེད། བཏགས། ཐྱོགས་ཤྲིག །

༡༨ བསད་ནས་གཏན་མེད་བྱེད་པའྲི་དྱོན།         

                   གདག་བྱ། འདྱོག་བྱེད། བཏགས། ཐྱོགས་ཤྲིག །

༡༩ ས་བྱོན་སའྲི་ནང་དུ་ལྡུག་པའྲི་དྱོན།          

                    གདབ་བྱ། འདེབས་བྱེད། བཏབ། ཐྱོབས་ཅྲིག

༢༠ གདན་སྱོགས་ངྱོས་སྙྱོམས་པར་བཀྲམ་པའྲི་དྱོན།   

                  གདྲིང་བྱ།  འདྲིང་བྱེད། བཏྲིང༌།  ཐྲིངས་ཤྲིག
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༢༡ ཕམ་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།        གདུལ་བྱ།  འདུལ་བྱེད།  བཏུལ།  ཐུལ་ཅྲིག

༢༢ ཡར་བཀགས་པའྲི་དྱོན།    གདེག་བྱ། འདེགས་བྱེད། བཏེགས། ཐེགས་ཤྲིག

༢༣ ཕྲིར་འབྱྲིན་པའྲི་དྱོན།          གདྱོན་བྱ།  འདྱོན་བྱེད།  བཏྱོན།  ཐྱོན་ཅྲིག

༢༤ མང་པྱོའྲི་ནང་ནས་བསལ་ཞྲིང་སྒྲུག་པའྲི་དྱོན།    

                  གདམ་བྱ། འདམ་བྱེད། བདམས། འདེམས་ཤྲིག

༢༥ སྐྲྱོད་པའམ་འདྱོན་པའྲི་དྱོན།       གཞྲིལ་བྱ།  འཇྲིལ་བྱེད།  བཅྲིལ།  ཅྲིལ་ཅྲིག

༢༦ བྱོ་ལ་ངེས་པའྲི་དྱོན།       གཅག་བྱ།  འཇགས་བྱེད། བཅགས། ཆྱོགས་ཤྲིག

༢༧ འདུལ་བའམ་འདྱོན་པའྲི་དྱོན།         གཅུན་བྱ། འའན་བྱེད། བཅུན། ཆུན་ཅྲིག

༢༨ འདྲྲི་རད་བྱེད་པའམ་འདུལ་བའྲི་དྱོན།        

                གཅུར་བྱ།  འའར་བྱེད།   བཅུར།  ཆུར་ཅྲིག

༢༩ ལྲི་ཡང་དང་རྲིང་ཐུང་ཚད་པའྲི་དྱོན། གཞལ་བྱ། འཇལ་བྱེད། བཅལ། འཇྱོལ་ཅྲིག

༣༠ ཕྲི་ནས་ནང་དུ་འའག་པའམ་ལྡུག་པའྲི་དྱོན།    

                      གཞུག་བྱ། འའག་བྱེད། བཅུག །ཆུག་ཅྲིག

༣༡ འཁུམ་པ་དང་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྱུར་པའྲི་དྱོན།      

                     གཞུམ་བྱ། འའམ་བྱེད། བཅུམ། ཆུམ་ཞྲིག

༣༢ གཏྱོར་བ་དང་བཤྲིག་པའྲི་དྱོན།   གཞྱོམ་བྱ། འཇྱོམས་བྱེད། བཅྱོམ། ཆྱོམ་ཞྲིག

༣༣ སྟེང་འྱོག་སྱོགས་ལ་གནས་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།   

                       གཞག་བྱ། འཇྱོག་བྱེད། བཞག །ཞྱོག་ཅྲིག

༣༤ རྔུབ་འཐུང་བྱེད་པའྲི་དྱོན།   གཞྲིབ་བྱ། འཇྲིབ་བྱེད། བཞྲིབས། འཇྲིབས་ཤྲིག

༣༥ ཆུ་སྱོགས་ཐུར་དུ་འཛག་ཏུ་འའག་པའྲི་དྱོན།     
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                     གཟར་བྱ། འཛར་བྱེད། བཟར། འཛེར་ཅྲིག

༣༦ འཆང་བའྲི་དྱོན།              གཟུང་བྱ། འཛིན་བྱེད། བཟུང༌། ཟུངས་ཤྲིག

༣༧ ཤྲིང་སྱོགས་འདེབས་པ་དང་ཡར་སླྱོང་བའྲི་དྱོན།   

                  གཟུག་བྱ། འཛུགས་བྱེད། བཙུགས། ཚུགས་ཤྲིག

༣༨ ནང་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན།              གཟུད་བྱ། འཛུད་བྱེད། བཙུད། ཚུད་ཅྲིག

༣༩ བྱྱོལ་བ་དང་གཡྱོལ་བའྲི་དྱོན།        གཟུར་བྱ། འཛུར་བྱེད། བཟུར། ཟུར་ཅྲིག

༤༠ སྣྱོད་ཀྲི་ཁའམ་ལག་མཐྲིལ་ཡར་སྟྱོན་པའྲི་དྱོན།   

                     གཟེད་བྱ། འཛེད་བྱེད། བཟེད། ཟེད་ཅྲིག །

དུས་གསུམ་སྤྲིར་བཏང་བའྲི་ནང་གསེས་བརྱོད་བདེར་བྱེད་ཚིག་མ་

ནྲིང་འགྱུར་བའྲི་སྤྲིར་བཏང་བའྲི་རེའུ་མྲིག

བྱེད་ཚིག་མ་ནྲིང་འགྱུར་བའྲི་སྤྲིར་བཏང་ནྲི། །

བྱ་བྱེད་མ་ནྲིང་འདས་ཕྱོ་སྐུལ་འཕུལ་ཡྲིག །

ཡྱོད་མེད་ཅྲི་རྲིགས་མྲིང་གཞྲི་འགྱུར་ཚུལ་ཏེ། །

དུས་གསུམ་མྲི་འགྱུར་སྐུལ་ཚིག་འགྱུར་བའང་ཡྱོད། །

ཚིག་དྱོན།                        མ་འྱོངས། ད་ལྟ་བ། འདས་པ། སྐུལ་ཚིག

༡ སྲ་མྱོའྲི་རྲིགས་དུམ་བུར་གཏྱོང་བའྲི་དྱོན།    

                      གཅག་བྱ། གཅྱོག་བྱེད། བཅག །ཆྱོག་ཅྲིག

༢ གཏུབ་པའམ་འབེག་པའྲི་དྱོན།         གཅད་བྱ། གཅྱོད་བྱེད། བཅད། ཆྱོད་ཅྲིག

༣ གམ་དུ་གཏུག་པའམ་ཉེ་བའྲི་དྱོན།    གཅར་བྱ། གཅར་བྱེད། བཅར། གཅྱོར་ཅྲིག
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 ༤ མནན་པ་དང་བཙིར་ནས་རལ་པའྲི་དྱོན།      

                    གཅར་བྱ། གཅྱོར་བྱེད། བཅར། ཆྱོར་ཅྲིག

༥ སྟེར་བའམ་བྱྲིན་པའྲི་དྱོན།          གཏང་བྱ། གཏྱོང་བྱེད། བཏང༌། ཐྱོངས་ཤྲིག

༦ གསར་དུ་བཟྱོ་བའམ་གསར་སྐྲུན་བྱེད་པའྲི་དྱོན། 

                    གཏྱོད་བྱ། གཏྱོད་བྱེད། བཏྱོད། བཏྱོད་ཅྲིག

༧ ཕྱོགས་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པའྲི་དྱོན།        

                  གཞབ་བྱ། གཞབ་བྱེད། བཞབས། བཞྱོབས་ཤྲིག

༨ སྐྲ་སྱོགས་འབེག་པའྲི་དྱོན།          གཞར་བྱ། གཞར་བྱེད། བཞར། གཞྱོར་ཅྲིག

༩ སྦྱོམ་པྱོ་ཕྲ་བྱོར་བཟྱོ་བའྲི་དྱོན།            

                 གཞྱོག་བྱ། གཞྱོག་བྱེད། བཞྱོགས། གཞྱོགས་ཤྲིག

༡༠ གཅྲིག་རེས་གཉྲིས་མཐུད་དུ་འགྱོ་བའྲི་དྱོན།     

                    གཤར་བྱ། གཤར་བྱེད། བཤར། གཤྱོར་ཅྲིག

༡༡  སྐྱྲི་མྱོ་བརྡར་ནས་རས་པའྲི་དྱོན།  གཤུད་བྱ། གཤུད་བྱེད། བཤུད། གཤུད་ཅྲིག

༡༢ ཕྱོགས་གཅྲིག་ལ་ཡྱོ་བའྲི་དྱོན།  

                 གསེག་བྱ། གསེག་བྱེད། བསེགས། གསེགས་ཤྲིག

༡༣ རེལ་བ་དང་འབྱེད་པའྲི་དྱོན།     གསེད་བྱ། གསེད་བྱེད། བསེད།  གསེད་ཅྲིག

༡༤ སྲྱོག་བཅད་པ་དང་འགུམ་པའྲི་དྱོན། གསད་བྱ། གསྱོད་བྱེད། བསད།  སྱོད་ཅྲིག

  པ་སེ་ནས་ཐྱོན་པའྲི་དུས་གསུམ་སྤྲིར་བཏང་བའྲི་རེའུ་མྲིག

པ་སེ་ནས་ཐྱོན་དུས་གསུམ་སྤྲིར་བཏང་སྟེ། །



  211  

དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག

བྱ་ཡུལ་མ་ནྲིང་བྱེད་པ་མྱོ་ཡྲིས་འཕུལ། ། 

འདས་སྐུལ་འཕུལ་མེད་མྲིང་གཞྲི་བྱ་བྱེད་མྱོ། །

འདས་སྐུལ་ཕལ་ཆེར་མ་ནྲིང་ངེས་པར་ཙམ། །

ཚིག་དྱོན།                        མ་འྱོངས། ད་ལྟ་བ། འདས་པ། སྐུལ་ཚིག

༡ མྲི་སྟེར་བཞྲིན་དུ་བཙན་དབང་གྲིས་ལེན་པའྲི་དྱོན།

           དབྱོག་བྱ། འཕྲྱོག་བྱེད། ཕྲྱོགས། ཕྲྱོགས་ཤྲིག

༢ དམའ་སར་ལྷུང་བའམ་ཕྲིན་པའྲི་དྱོན།   

                      དབབ་བྱ། འབབ་བྱེད། བབས། བྱོབས་ཤྲིག

༣ བུ་ག་རྱོལ་བའྲི་དྱོན།          དབུགས་བྱ། འབྲིགས་བྱེད། ཕུག །ཕུགས་ཤྲིག

༤ གུར་སྱོགས་རྒྱྱོང་བའྲི་དྱོན།        དབུབ་བྱ། འབུགས་བྱེད། ཕུབ། ཕུབས་ཤྲིག

༥ སྦྲིན་པའམ་སྟེར་བའྲི་དྱོན།             དབུལ་བྱ། འབུལ་བྱེད། ཕུལ། ཕུལ་ཅྲིག

༦ བཀའ་བཏང་བ་དང་གཏན་ཁེལ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།  

                     དབབ་བྱ། འབེབས་བྱེད། ཕབ། ཕྱོབས་ཤྲིག

༧ ཁས་ལེན་པ་དང་གདམ་ངག་འཁྲིད་པའྲི་དྱོན།  

                     དབྱོག་བྱ། འབྱོགས་བྱེད། ཕྱོག །ཕྱོགས་ཤྲིག

༨ རྡུལ་དང་དྲེགས་པ་མེད་པར་བཟྱོ་བའྲི་དྱོན།  དབྱྲི་བྱ། འབྱྲིད་བྱེད། ཕྲིས། ཕྲིས་ཤྲིག

༩ ནང་ནས་ཕྲི་ལ་འདྱོན་པའྲི་དྱོན།       དབྱུང་བྱ། འབྱྲིན་བྱེད། ཕྱུང༌། ཕྱུངས་ཤྲིག

༡༠ ཁད་པར་དང་ཁ་སྱོགས་འབྱེད་པའྲི་དྱོན།       དབྱེ་བྱ། འབྱེད་བྱེད། ཕེ། ཕེ་ཞྲིག

༡༢ སེན་མྱོ་སྱོགས་ཀྲིས་ཕུར་ཕུར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།   

                        དབད་བྱ། འབད་བྱེད། བད། ཕྲྱོད་ཅྲིག
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༡༣ རལ་བར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།             དབལ་བྱ། འབལ་བྱེད། ཕྲལ། ཕྲྱོལ་ཅྲིག

༡༤ ཉུང་དུ་གཏྱོང་བའྲི་དྱོན།               དབྲི་བྱ། འབྲིད་བྱེད། ཕྲྲིས། ཕྲྲིས་ཤྲིག །   

དུས་གསུམ་བྱེབག་པའྲི་ནང་གསེས་བྱ་འདས་ཕྱོ་དང་བྱེད་པ་མ་ནྲིང་

འཕུལ་བའྲི་སེ་ཚན།

བྱ་འདས་ཕྱོ་དང་བྱེད་སྐུལ་མ་ནྲིང་འཕུལ།  །

དུས་གསུམ་སྐུལ་ཚིག་མྲིང་གཞྲི་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང༌། །

བྱེ་བག་སེ་ཚན་ལས་ཚིག་ཉུང་ཤྱོས་ཏེ། ། 

དེ་ཡང་མྲིང་གཞྲི་རྐང་པ་ཁྱོ་ནས་ངེས། །

ཚིག་དྱོན།                      བྱ་ཡུལ། བྱེད་པ་པྱོ།  འདས་པ།  སྐུལ་ཚིག

༡ གད་མྱོ་འཆྱོར་བའྲི་དྱོན།           བགད་བྱ། དགྱོད་བྱེད།  བགད། དགྱོད་ཅྲིག

༢ ཆུ་ཐྲིགས་སྱོགས་མར་འབེབས་པའྲི་དྱོན།      

              བཏྲིག་བྱ། གཏྲིག་བྱེད། བཏྲིགས། གཏྲིགས་ཤྲིག

༣ བཅལ་དུ་བཀྲམ་པའྲི་དྱོན།         བདལ་བྱ། གདལ་བྱེད། བདལ། གདྱོལ་ཅྲིག

༤ དངྱོས་རས་ཞྲིབ་མྱོར་གཏུབ་པའྲི་དྱོན།

                 བཙབ་བྱ། གཙབ་བྱེད། བཙབས། གཙོབས་ཤྲིག

༥ བྱོ་བསྒྲིམས་ནས་དྱོགས་ཟྱོན་བྱེད་པའྲི་དྱོན།    

                   བཟབ་བྱ། གཟབ་བྱེད། བཟབས། གཟྱོབས་ཤྲིག

༦ སྲབ་མྱོར་གཞྱོག་པའྲི་དྱོན།       བཤུར་བྱ། གཤུར་བྱེད། བཤུར། གཤུར་ཅྲིག

༧ འདྲུ་བ་དང་སེལ་བའྲི་དྱོན།    བཤང་བྱ། གཤྱོང་བྱེད། བཤངས། གཤྱོངས་ཤྲིག
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༨ ག་སྒྲིག་བྱེད་པའམ་འགྱོད་པའྲི་དྱོན།       

                  བཤམ་བྱ། གཤྱོམ་བྱེད། བཤམས། ཤྱོམས་ཤྲིག

༩ རྲི་དགས་སྱོགས་རྔྱོན་པའྲི་དྱོན།    བཤར་བྱ། གཤྱོར་བྱེད། བཤར། གཤྱོར་ཅྲིག

༡༠ རྲིམ་པ་ལྟར་སྒྲིག་པའྲི་དྱོན།       བསར་བྱ། གསར་བྱེད། བསར། གསར་ཅྲིག

༡༡ འདར་དུ་འའག་པ་དང་སྤུག་པའྲི་དྱོན།     

                བསྲིག་བྱ། གསྲིག་བྱེད། བསྲིག། སྲིགས་ཤྲིག

༡༢ དངྱོས་རས་སྟེང་ཆུ་གཏྱོར་ནས་བཤལ་བའྲི་དྱོན། 

              བསྲིང་བྱ། གསྲིང་བྱེད། བསྲིངས། གསྲིངས་ཤྲིག

༡༣ གཤག་པའམ་དུམ་བུར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།      

                    བསྲིལ་བྱ། གསྲིལ་བྱེད། བསྲིལ། གསྲིལ་ཅྲིག

༡༤ སྒྲུབ་པའམ་སྐྲུན་པ་སྱོགས་ཀྲི་དྱོན།         

                བསག་བྱ། གསྱོག་བྱེད། བསགས། སྱོག་ཅྲིག

༡༥ སྤུངས་པ་དང་སྡུད་པའྲི་དྱོན།    བསྱོག་བྱ། གསྱོག་བྱེད། བསྱོགས། སྱོག་ཅྲིག

༡༦ དྲྲིན་ལན་འཇལ་བའྲི་དྱོན།    བསབ་བྱ། གསྱོབ་བྱེད། བསབས། སྱོབས་ཤྲིག

དུས་གསུམ་བྱེ་བག་པའྲི་ནང་གསེས་བྱ་འདས་ཕྱོ་དང་བྱེད་པ་མྱོ་

ཡྲིས་འཕུལ་བའྲི་སེ་ཚན་གྲི་རེའུ་མྲིག

བྱ་འདས་ཕྱོ་དང་བྱེད་པ་མྱོ་ཡྲིས་འཕུལ། །

སྐུལ་ཚིག་ཕལ་ཆེར་འཕུལ་མེད་མྲིང་གཞྲི་ནྲི། །

བྱ་འདས་ཕྱོ་དང་འདས་སྐུལ་མ་ནྲིང་མང༌། །
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དེ་ཡང་མྲིང་གཞྲི་རྐང་འདྱོགས་གཉྲིས་ནས་འཐྱོན། །

ཚིག་དྱོན།                     བྱ་ཡུལ།  བྱེད་པ་པྱོ།  འདས་པ།  སྐུལ་ཚིག

༡ བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའྲི་དྱོན།          བཀྱོལ་བྱ།  འཁྱོལ་བྱེད། བཀྱོལ།  ཁྱོལ་ཅྲིག

༢ ཡར་འདེགས་པའྲི་དྱོན།       བཀག་བྱ། འགྱོག་བྱེད། བཀགས། ཁྱོགས་ཤྲིག

༣ ཐག་པ་སྱོགས་ཀྲིས་སྱོམ་པའྲི་དྱོན།   

               བཀྲིག་བྱ། འཁྲིག་བྱེད། བཀྲིགས། ཁྲིགས་ཤྲིག

༤ བར་ཐག་ཇེ་རྲིང་དུ་བཏང་བ།        བཀེ་བྱ།  འགེད་བྱེད། བཀེས།  ཁེས་ཤྲིག

༥ མངགས་པའམ་སྤྱོ་བའྲི་དྱོན།         བཀེ་བྱ།  འགེ་བྱེད།  བཀེད།   ཁེད་ཅྲིག

༦ དྲྲི་ངན་གཙང་མ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།       བཀྲུ་བྱ། འཁྲུད་བྱེད།  བཀྲུས།  ཁྲུས་ཤྲིག

༧ སྒང་ནས་ཕར་བརྒལ་བའྲི་དྱོན། 

                    བགྱོམ་བྱ། འགྱོམ་བྱེད། བགྱོམས། བགྱོམས་ཤྲིག

༨ བར་ཐག་རྲིང་དུ་བཏང་བ།               བགེད་བྱ། འགེད་བྱེད། བཀེད། ཁེད་ཅྲིག

༩ གྱོམ་པ་སྱོ་བའྲི་དྱོན།          བཅག་བྱ། འཆག་བྱེད། བཅགས། ཆྱོགས་ཤྲིག

༡༠ འཛིན་པའམ་འའ་བའྲི་དྱོན།      བཅང་བྱ། འཆང་བྱེད། བཅངས། ཆྱོངས་ཤྲིག

༡༡ སྦ་གསང་བྱེད་པའྲི་དྱོན།      བཅབ་བྱ། འཆབ་བྱེད། བཅབས། འཆྱོབས་ཤྲིག

༡༢ བཟྱོ་བའམ་གཏན་འབེབས་ཀྲི་དྱོན།  བཅའ་བྱ། འཆའ་བྱེད། བཅས། འཆྱོས་ཤྲིག

༡༣  སྱོམ་པའྲི་དྱོན།              བཅྲིང་བྱ། འཆྲིང་བྱེད། བཅྲིངས། ཆྲིངས་ཤྲིག

༡༤ ཞེ་ཚིག །ར་སྱོགས་ལ་ཞྱོན་པའྲི་དྱོན།          

               བཅྲིབ་བྱ། འཆྲིབ་བྱེད། བཅྲིབས། ཆྲིབས་ཤྲིག

༡༥ བཟྱོ་བའྲི་དྱོན།                 བཅྱོ་བྱ།  འཆྱོས་བྱེད།  བཅྱོས།  ཆྱོས་ཤྲིག



  215  

དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག

༡༦ ཉར་ཚགས་བྱེད་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན། བཅྱོལ་བྱ། འཆྱོལ་བྱེད། བཅྱོལ།  ཆྱོལ་ཅྲིག

༡༧ ཐུམ་རྒྱག་པའྲི་དྱོན།         བཏུམ་བྱ། འཐུམ་བྱེད།  བཏུམས།  ཐུམས་ཤྲིག

༡༨ ཞྲིབ་མྱོར་བཟྱོ་བའྲི་དྱོན།       བཏག་བྱ། འཐག་བྱེད། བཏགས།  ཐྱོགས་ཤྲིག

༡༩ སྡུད་པའམ་སྒྲུག་པའྲི་དྱོན།          བཏུ་བྱ།  འཐུ་བྱེད།  བཏུས།   ཐུས་ཤྲིག

༢༠ གཤེར་ཁུའྲི་རྲིགས་ཁར་རྔུབ་པའྲི་དྱོན།     

               བཏུང་བྱ། འཐུང་བྱེད། བཏུངས། ཐུངས་ཤྲིག

༢༡ མར་རྒུར་བ་དང་གུས་པའྲི་དྱོན།         བཏུད་བྱ། འདུད་བྱེད། བཏུད།  ཐུད་ཅྲིག

༢༢ ཤྲིང་ཏྱོག་དང་ཁ་སྤུ་སྱོགས་འགྱོག་པའྲི་དྱོན།    

                  བཏྱོག་བྱ། འཐྱོག་བྱེད། བཏྱོགས། འཐྱོགས་ཤྲིག

༢༣ མཐར་སྐྲྱོད་དང་རེས་སྙེག་བྱེད་པའྲི་དྱོན།

                      བདའ་བྱ། འདེད་བྱེད། བདས།  དེད་ཅྲིག

༢༣ རག་ཞྲིབ་དངས་སྙྲིགས་འབྱེད་པའྲི་དྱོན། 

              བཙག་བྱ། འཚག་བྱེད། བཙགས། ཚོགས་ཤྲིག

༢༤ ཅྱོ་འདྲྲི་བའམ་བརས་བཅྱོས་བྱེད་པའྲི་དྱོན། 

               བཙམ་བྱ། འཚམ་བྱེད། བཙམས། ཚོམས་ཤྲིག

༢༥ ཕག་བྱེད་པའྲི་དྱོན།             བཙལ་བྱ། འཚལ་བྱེད།  བཙལ།  ཚོལ་ཅྲིག

༢༦ བར་གསེབ་ཏུ་བཅུག་སྟེ་གནྱོན་པའྲི་དྱོན། 

                     བཙིར་བྱ། འཚིར་བྱེད། བཙིར། ཚིར་ཅྲིག

༢༧ ཁ་མྲིག་སྱོགས་ཟུམ་པའྲི་དྱོན།  བཙུམ་བྱ། འཚུམ་བྱེད། བཙུམས། ཚུམས་ཤྲིག

༢༨ གྱོས་སྱོགས་འདྲུབ་པའྲི་དྱོན།   བཙེམ་བྱ། འཚེམ་བྱེད། བཙེམས། ཚེམས་ཤྲིག
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༢༩ རྡུང་རྡེག་བྱེད་པའྲི་དྱོན།      བཙོག་བྱ། འཚོག་བྱེད། བཙོགས། ཚོགས་ཤྲིག

༣༠ དངྱོས་པྱོ་དངུལ་ལ་བརེ་བའྲི་དྱོན།       

               བཙོང་བྱ། འཚོང་བྱེད། བཙོངས། ཚོངས་ཤྲིག

༣༡ ཆུ་ནང་དུ་ཁྱོལ་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན།     བཙོ་བྱ། འཚོད་བྱེད། བཙོས། ཚོས་ཤྲིག

༣༢ བྱོར་བ་རེད་ཐབས་བྱེད་པའྲི་དྱོན།   བཙལ་བྱ། འཚོལ་བྱེད། བཙལ། ཚོལ་ཅྲིག

༣༣ གཤེར་ཁུར་སྒྱུར་བའྲི་དྱོན།          བཞུ་བྱ།  འའ་བྱེད།  བཞུས། ཞུས་ཤྲིག

༣༤ འྱོ་མ་སྱོགས་འདྱོན་པའྲི་དྱོན།        བཞྱོ་བྱ།  འཇྱོ་བྱེད།  བཞྱོས། ཞྱོས་ཤྲིག

༣༥རང་སྐྱྱོན་འགྱོད་བཤགས་བྱེད་པའྲི་དྱོན།   

                བཤག་བྱ། འཆག་བྱེད། བཤགས། ཤྱོག་ཅྲིག

༣༦ གཏམ་སྨྲ་བའྲི་དྱོན།              བཤད་བྱ། འཆད་བྱེད།  བཤད། ཤྱོད་ཅྲིག

 དུས་གསུམ་བྱེ་བག་པའྲི་ནང་གསེས་བྱ་འདས་ཕྱོ་དང་བྱེད་པ་

འཕུལ་མེད་སེ་ཚན་གྲི་རེའུ་མྲིག

   དཀའ་གནད་གསལ་བའྲི་མེ་ལྱོང་ལས། །

འདས་ལ་བས་འཕུལ་ཡང་འའག་ཡྱོད། །

ད་ལྟ་བ་ལ་གཉྲིས་ཀ་མེད། །

མ་འྱོངས་འཕུལ་ཡྱོད་ཡང་འའག་མེད། །

སྐུལ་ཚིག་འཕུལ་མེད་ཡང་འའག་ཡྱོད། །

སྐབས་འགར་འདས་དང་སྐུལ་ཚིག་ལ། །

ས་རྐང་སྦར་བས་འཐུས་པའང་ཡྱོད། །
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ཚིག་དྱོན།                     བྱ་ཡུལ།  བྱེད་པ་པྱོ།  འདས་པ།  སྐུལ་ཚིག

༡ གྱོས་སྱོགས་གྱོན་པའྲི་དྱོན།      བཀླུབ་བྱ།  ཀླུབ་བྱེད། བཀླུབས། ཀླུབས་ཤྲིག

༢ ཡྲི་གེ་སྱོགས་འདྱོན་པའྲི་དྱོན བཀག་བྱ།        ཀྱོག་བྱེད། བཀགས། ཀྱོགས་ཤྲིག

༣ མ་བྱྲིན་པར་ལེན་པའྲི་དྱོན།           བརྐུ་བྱ།   རྐུ་བྱེད།  བརྐུས།  རྐུས་ཤྲིག

༤ ས་དྱོང་སྱོགས་འདྲུ་བའྲི་དྱོན།          བརྐྱོ་བྱ།  རྐྱོ་བྱེད།  བརྐྱོས།   རྐྱོས་ཤྲིག

༥ གནས་གཞན་དུ་སྱོ་བའྲི་དྱོན།        བསྐྱ་བྱ།   སྐྱ་བྱེད།  བསྐྱས།   སྐྱྱོས་ཤྲིག

༦ རྐང་ལག་སྱོགས་སྲྲིང་བའྲི་དྱོན།   བརྐང་བྱ།  རྐྱོང་བྱེད། བརྐངས། རྐྱོངས་ཤྲིག

༧ རྒྱན་དུ་བཞག་ནས་རྒྱལ་ཕམ་རྱོད་པའྲི་དྱོན། 

                  བསྐུག་བྱ།  སྐུག་བྱེད། བསྐུགས། སྐུགས་ཤྲིག

༨ ལྱོག་ཏུ་སྦས་པའྲི་དྱོན།            བསྐུང་བྱ།  སྐུང་བྱེད། བསྐུངས། སྐུངས་ཤྲིག

༩ ཚོན་རྲི་སྱོགས་འབྱུག་པའྲི་དྱོན།       བསྐུ་བྱ།  སྐུད་བྱེད།  བསྐུས།  སྐུས་ཤྲིག

༡༠ འཁུམ་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།       བསྐུམ་བྱ། སྐུམ་བྱེད། བསྐུམས། སྐུམས་ཤྲིག

༡༡ གཞན་རྒྱུད་སྐྱེལ་བའམ་བཏང་པའྲི་དྱོན། བསྐུར་བྱ། སྐུར་བྱེད།  བསྐུར། སྐུར་ཅྲིག

༡༢ ལས་ཀ་བྱེད་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན།       བསྐུལ་བྱ། སྐུལ་བྱེད།  བསྐུལ། སྐུལ་ཅྲིག

༡༣ ཉྲི་མ་སྱོགས་ལ་རན་སེལ་བའྲི་དྱོན།      

                   བསྐམ་བྱ། སྐེམ་བྱེད། བསྐམས། སྐྱོམས་ཤྲིག

༡༤ གྱོ་གནས་སྤྱོད་པའྲི་དྱོན།               སྐྱོ་བྱ།  སྐྱོ་བྱེད།  བསྐྱོས།  སྐྱོས་ཤྲིག

༡༥ ཡྲིད་ཚིམ་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།      བསྐང་བྱ། སྐྱོང་བྱེད། བསྐངས། སྐྱོངས་ཤྲིག

༡༦ འགུགས་པའམ་སྡུད་པའྲི་དྱོན།     བསྐྱོང་བྱ། སྐྱོང་བྱེད། བསྐྱོངས། སྐྱོངས་ཤྲིག

༡༧ གྱོན་པའམ་གཡྱོག་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན། བསྐྱོན་བྱ། སྐྱོན་བྱེད།  བསྐྱོན།  སྐྱོན་ཅྲིག
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༡༨ འཁྱོར་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན།            བསྐྱོར་བྱ། སྐྱོར་བྱེད།  བསྐྱོར།  སྐྱོར་ཅྲིག

༡༩ ཁྱོལ་བར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།            བསྐྱོལ་བྱ། སྐྱོལ་བྱེད།  བསྐྱོལ། སྐྱོལ་ཅྲིག

༢༠ བུ་ལྱོན་སྱོགས་གཡར་བའམ་གཏྱོང་བའྲི་དྱོན།  

                བསྐྱྲི་བྱ།  སྐྱྲི་བྱེད།  བསྐྱྲིས། སྐྱྲིས་ཤྲིག

༢༡ ཆུ་སྱོགས་འཁྲིལ་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན།      

               བསྐྱྲིལ་བྱ།  སྐྱྲིལ་བྱེད།  བསྐྱྲིལ། སྐྱྲིལ་ཅྲིག

༢༢ ཁ་ནས་ཟས་རྲིགས་ཕྲིར་འཐྱོན་པ། 

               བསྐྱུག་བྱ། སྐྱུག་བྱེད། བསྐྱུགས། སྐྱུགས་ཤྲིག

༢༣ སྱོང་བ་དང་འདྱོར་བའྲི་དྱོན།      བསྐྱུང་བྱ། སྐྱུང་བྱེད། བསྐྱུངས། སྐྱུངས་ཤྲིག

༢༤ མྲི་དྲན་པར་བརེད་པའྲི་དྱོན།         བསྐྱུད་བྱ།  སྐྱུད་བྱེད། བསྐྱུད། སྐྱུད་ཅྲིག

༢༤ སྱོང་བ་དང་འདྱོར་བའྲི་དྱོན།          བསྐྱུར་བྱ། སྐྱུར་བྱེད། བསྐྱུར།  སྐྱུར་ཅྲིག

༢༥ སྐྱེ་བ་དང་འབྱུང་བར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།     བསྐྱེད་བྱ། སྐྱེད་བྱེད།  བསྐྱེད། སྐྱེད་ཅྲིག

༢༦ འྱོར་འདྲེན་བྱེད་པའྲི་དྱོན།          བསྐྱལ་བྱ། སྐྱེལ་བྱེད།  བསྐྱལ། སྐྱེལ་ཅྲིག

༢༧ ཁ་སྱོགས་སྒྱུར་བའྲི་དྱོན།        བསྐྱྱོག་བྱ། སྐྱྱོག་བྱེད། བསྐྱྱོགས། སྐྱྱོགས་ཤྲིག

༢༨ འཚོ་བར་བྱེད་པའམ་ཕན་གྱོགས་བྱེད་པ།    

                བསྐྱང་བྱ། སྐྱྱོང་བྱེད། བསྐྱངས། སྐྱྱོངས་ཤྲིག

༢༩ སྒུལ་བ་དང་གཡྱོ་བའྲི་དྱོན།           བསྐྱྱོད་བྱ། སྐྱྱོད་བྱེད།  བསྐྱྱོད།  སྐྱྱོད་ཅྲིག

༣༠ ཞྱོན་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན།            བསྐྱྱོན་བྱ། སྐྱྱོན་བྱེད།  བསྐྱྱོན། སྐྱྱོན་ཅྲིག

༣༡ ཉེན་ཁ་ལས་ཐར་བར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།       

                བསྐྱབ་བྱ། སྐྱྱོབ་བྱེད། བསྐྱབས། སྐྱྱོབས་ཤྲིག
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༣༢ གཡྱོ་འགུལ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།     བསྐྱམ་བྱ། སྐྱྱོམ་བྱེད། བསྐྱམས། སྐྱྱོམས་ཤྲིག

༣༣ ཡང་ཡང་བྱེད་པ་དང་ཟླྱོས་པའྲི་དྱོན།  བསྐྱར་བྱ། སྐྱྱོར་བྱེད།  བསྐྱར། སྐྱྱོར་ཅྲིག

༣༤ གསར་དུ་འཛུགས་པའམ་བཟྱོ་བའྲི་དྱོན།     

                 བསྐྲུན་བྱ།  སྐྲུན་བྱེད། བསྐྲུན། སྐྲུན་ཅྲིག

༣༥ སླྱོང་བའྲི་དྱོན། བརྡ་རྲིང་དུ་ཟགས་པ།    བསྐྲུ་བྱ།  སྐྲུ་བྱེད།  བསྐྲུས། སྐྲུས་ཤྲིག

༣༦ སྲུབ་པའམ་དཀྲྱོག་པའྲི་དྱོན།    བསྐྲྱོག་བྱ། སྐྲྱོག་བྱེད། བསྐྲྱོགས། སྐྲྱོགས་ཤྲིག

༣༧ གནས་ནས་འདེད་པའམ་སྤྱུག་པའྲི་དྱོན། བསྐྲད་བྱ། སྐྲྱོད་བྱེད། བསྐྲད། སྐྲྱོད་ཅྲིག

༣༨ འཐབ་པའམ་རྱོད་པ་དང༌། ཚད་ལས་ཡྱོལ་བ།  

                 བརྒལ་བྱ། རྒྱོལ་བྱེད། བརྒལ། རྒྱོལ་ཅྲིག

༣༩ རྡེག་པ་དང་སྒྱོ་སྱོགས་རྒྱག་པའྲི་དྱོན།       

               བརྒྱབ་བྱ། རྒྱག་བྱེད། བརྒྱབས། རྒྱྱོབས་ཤྲིག

༤༠ ལྱོག་རྔན་སྤྱོད་པའྲི་དྱོན།      བརྒྱག་བྱ། རྒྱགས་བྱེད། བརྒྱགས། རྒྱྱོགས་ཤྲིག

༤༡ མཛེས་ཆས་ཀྲིས་སྤས་པའྲི་དྱོན།         བརྒྱན་བྱ། རྒྱན་བྱེད། བརྒྱན། རྒྱན་ཅྲིག

༤༢ མགྱོགས་པྱོར་འགྱོ་བའྲི་དྱོན།    བརྒྱུག་བྱ། རྒྱུག་བྱེད། བརྒྱུགས། རྒྱུགས་ཤྲིག

༤༣ ལྟྱོ་བ་འཁྲུ་བར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།     བརྒྱུང་བྱ། རྒྱུང་བྱེད། བརྒྱུངས། རྒྱུངས་ཤྲིག

༤༤ སྐུད་པ་སྱོགས་བུ་གའྲི་ནང་དྲངས་པའྲི་དྱོན།

བརྒྱུ་བྱ།  རྒྱུད་བྱེད།  བརྒྱུས། རྒྱུས་ཤྲིག

༣༨ ས་ལ་འགེལ་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན།    བསྒེལ་བྱ། སྒེལ་བྱེད། བསྒེལ། བསྒེལ་ཅྲིག

༤༥ འཁྲིག་པ་སྤྱོད་པའྲི་དྱོན།             བརྒྱྱོ་བྱ།  རྒྱྱོ་བྱེད།  བརྒྱྱོས། རྒྱྱོས་ཤྲིག

༤༦ པགས་པ་སྱོགས་འཐེན་ནས་ཆེར་སྐྱེད་བྱེད་པ།  
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                 བརྒྱང་བྱ། རྒྱྱོང་བྱེད། བརྒྱངས། རྒྱྱོངས་ཤྲིག

༤༧ འགེབས་པའྲི་དྱོན།             བསྒབ་བྱ། སྒབ་བྱེད། བསྒབས།  སྒྱོབ་ཤྲིག

༤༨ མ་ཡྱོང་བར་དུ་མྲི་འགྱོ་བར་སྱོད་པའྲི་དྱོན།    

              བསྒུག་བྱ། སྒུག་བྱེད། བསྒུགས། སྒུགས་ཤྲིག

༤༩ ལུས་སྱོགས་གུག་པའམ་དུད་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།   

               བསྒུར་བྱ། སྒུར་བྱེད། བསྒུར། བསྒུར་ཅྲིག

༥༠ གཡྱོ་རུ་འའག་པའམ་དཀྲུག་པའྲི་དྱོན།  བསྒུལ་བྱ། སྒུལ་བྱེད། བསྒུལ། སྒུལ་ཅྲིག

༥༡ བསླབ་བྱ་རྒྱག་པའམ་གདམས་པའྲི་དྱོན།   བསྒྱོ་བྱ། སྒྱོ་བྱེད། བསྒྱོས། སྒྱོས་ཤྲིག

༥༢ དམ་པྱོར་འཆྲིང་བའམ་འཚིར་བའྲི་དྱོན།     

               བསྒག་བྱ། སྒྱོག་བྱེད། བསྒགས། སྒྱོགས་ཤྲིག

༥༣ རྡྱོག་པྱོར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།         བསྒྱོང་བྱ། སྒྱོང་བྱེད། བསྒྱོངས། སྒྱོངས་ཤྲིག

༥༤ ཡུལ་ལ་འདྲྲིས་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།         

              བསྒྱོམ་བྱ། སྒྱོམ་བྱེད། བསྒྱོམས། སྒྱོམས་ཤྲིག

༥༥ དུས་ཚོད་འགྱོར་བར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།        

               བསྒང་བྱ། སྒང་བྱེད། བསྒངས། སྒྱོངས་ཤྲིག །

༥༦ ངར་ཉམས་དང་རྲིག་ཉམས་སྟྱོན་པའྲི་དྱོན།    

              བསྒྲིང་བྱ། སྒྲིང་བྱེད། བསྒྲིངས། སྒྲིངས་ཤྲིག

༥༧ ངྱོ་བྱོ་སྱོགས་འགྱུར་བར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།  བསྒྱུར་བྱ། སྒྱུར་བྱེད། བསྒྱུར། སྒྱུར་ཅྲིག

༥༩ གངས་ཀ་བརྲི་བའྲི་དྱོན།         བསྒང་བྱ། སྒྱོང་བྱེད། བསྒངས། སྒྱོངས་ཤྲིག

༦༠ རྲིམ་པ་ལྟར་འགྱོད་པ་དང་གཤྱོམ་པའྲི་དྱོན།    
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               བསྒྲིག་བྱ། སྒྲིག་བྱེད། བསྒྲིགས། སྒྲིགས་ཤྲིག

༦༡ བརྡ་རྲིང༌། སྡུར་བ་དང་འགན་པའྲི་དྱོན།   བསྒྲིན་བྱ། སྒྲིན་བྱེད། བསྒྲིན། སྒྲིན་ཅྲིག

༦༢ མྲི་མངྱོན་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།     བསྒྲིབ་བྱ། སྒྲིབ་བྱེད། བསྒྲིབས། སྒྲིབས་ཤྲིག

༦༣ སྐུད་པ་སྱོགས་དམ་པྱོར་འཁེལ་བའྲི་དྱོན།      

               བསྒྲིམ་བྱ། སྒྲིམ་བྱེད། བསྒྲིམས། སྒྲིམས་ཤྲིག

༦༤ ཕྱོགས་གཅྲིག་ཏུ་སྤུངས་པ་དང་བཏུམ་པའྲི་དྱོན།   

                བསྒྲིལ་བྱ། སྒྲིལ་བྱེད། བསྒྲིལ། སྒྲིལ་ཅྲིག

༦༥ ཡར་ལེན་པའམ་འཐུ་བའྲི་དྱོན།   བསྒྲུག་བྱ། སྒྲུག་བྱེད། བསྒྲུགས། སྒྲུགས་ཤྲིག

༦༦ སྦངས་ནས་ཞུ་བར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།  བསྒྲུང་བྱ། སྒྲུང་བྱེད། བསྒྲུངས། སྒྲུངས་ཤྲིག

༦༧ འགན་པའམ་སྡུར་བའྲི་དྱོན།           བསྒྲུན་བྱ། སྒྲུན་བྱེད། བསྒྲུན། སྒྲུན་ཅྲིག

༦༨ བྱ་བ་སྱོགས་བྱེད་པའྲི་དྱོན།       བསྒྲུབ་བྱ། སྒྲུབ་བྱེད། བསྒྲུབས། སྒྲུབས་ཤྲིག

༦༩ ཆྱོས་མཚུངས་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།         བསྒེ་བྱ། སྒེ་བྱེད། བསྒེས། སྒེས་ཤྲིག

༧༠ འཕར་བའམ་ཡར་སླྱོང་བར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།     

              བསྒེང་བྱ། སྒེང་བྱེད། བསྒེངས། སྒེངས་ཤྲིག

༧༡ གྱོས་བྱེད་པའྲི་དྱོན། བགྱོ་དང་དྱོན་འདྲ།     བསྒྱོ་བྱ། སྒྱོ་བྱེད། བསྒྱོས། སྒྱོས་ཤྲིག

༧༢ ཐག་པ་སྱོགས་ཀྲིས་འདྱོགས་པའྲི་དྱོན།        

               བསྒྱོག་བྱ། སྒྱོག་བྱེད། བསྒྱོགས། སྒྱོགས་ཤྲིག

༧༣ སྐད་ཆེན་པྱོ་འབྱྲིན་པའྲི་དྱོན།   བསྒག་བྱ། སྒྱོག་བྱེད། བསྒགས། སྒྱོགས་ཤྲིག

༧༤ ཞེ་ཚིག་འབུལ་བའྲི་དྱོན།             བསྒྱོན་བྱ། སྒྱོན་བྱེད། བསྒྱོན། སྒྱོན་ཅྲིག

༧༥ ཐར་བ་བྱེད་པའམ་འདྱོན་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།     
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                བསྒྱོལ་བྱ། སྒྱོལ་བྱེད། བསྒྱོལ། སྒྱོལ་ཅྲིག

༧༦ གདུས་ནས་དཀག་ཏུ་འའག་པའྲི་དྱོན།  བསྒར་བྱ། སྒྱོར་བྱེད། བསྒར། སྒྱོར་ཅྲིག

༧༧ ལྱོ་ཏྱོག་སྱོགས་འབེག་པའྲི་དྱོན།           བརྔ་བྱ། རྔ་བྱེད། བརྔས། རྔྱོས་ཤྲིག

༧༨ རྒྱུ་ནྱོར་སྤད་ནས་སླུ་བའྲི་དྱོན།           བརྔན་བྱ། རྔན་བྱེད། བརྔན། རྔྱོན་ཅྲིག

༧༩ འཇྲིགས་སྣང་སྐུལ་བའྲི་དྱོན།      བརྔམ་བྱ། རྔམ་བྱེད། བརྔམས། རྔྱོམས་ཤྲིག

༨༠ དབུགས་དང་དུ་བ་འཇྲིབ་པའྲི་དྱོན།  བརྔུབ་བྱ། རྔུབ་བྱེད། བརྔུབས། རྔུབས་ཤྲིག

༨༡ གྱོ་སྱོགས་སླ་ངར་བླུགས་ཏེ་ཚོས་སུ་འའག་པའྲི་དྱོན།  

                        བརྔྱོ་བྱ། རྔྱོ་བྱེད། བརྔྱོས། རྔྱོས་ཤྲིག

༨༢ རྲི་དགས་འཛིན་པ་དང་གསྱོད་པའྲི་དྱོན།   བརྔྱོན་བྱ། རྔྱོན་བྱེད། བརྔྱོན། རྔྱོན་ཅྲིག

༨༣ བྱོས་བཏང་བའམ་བྱྲིན་པའྲི་དྱོན།         བསྱོ་བྱ། སྱོ་བྱེད། བསྱོས། སྱོས་ཤྲིག

༨༤ ཉེས་སྐྱྱོན་རེན་པར་འདྱོན་པའྲི་དྱོན།           

              བསྱོག་བྱ། སྱོག་བྱེད། བསྱོགས། སྱོགས་ཤྲིག

༨༥ དངྱོས་པྱོ་ཕར་སྤྱོད་ཚུན་ལེན་བྱེད་པའྲི་དྱོན།      

                   བརེ་བྱ།  རེ་བྱེད།  བརེས།  རེས་ཤྲིག

༨༦ ཡྲིད་ལ་མྲི་དྲན་པར་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།    བརེད་བྱ།  རེད་བྱེད།  བརེད།  རེད་ཅྲིག

༨༧ བཤད་པའམ་སྨྲ་བའྲི་དྱོན།            བརྱོད་བྱ། རྱོད་བྱེད།  བརྱོད།  རྱོད་ཅྲིག

༨༨ བརྡ་རྲིང༌། གཡྱོར་བའམ་བསྐྱྲི་བའྲི་དྱོན།      བར་བྱ། ར་བྱེད།  བརས། རྱོས་ཤྲིག

༨༩ ཁྱོག་པ་བཤལ་བའྲི་དྱོན།           བརང་བྱ། རང་བྱེད། བརངས། རྱོངས་ཤྲིག

༩༠ གཡྱོར་བ་དང་བསྐྱྲི་བའྲི་དྱོན།              བརན་བྱ། རྱོན་བྱེད།  བརན། རྱོན་ཅྲིག

༩༡ རེག་པའམ་འཛིན་པའྲི་དྱོན།       བརབ་བྱ། རྱོབ་བྱེད། བརབས། རྱོབས་ཤྲིག
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༩༡ རྐྱོང་བ་དང་མྱུལ་ནས་གནས་ཚུལ་ལེན་པའྲི་དྱོན།   

               བརང་བྱ། རྱོང་བྱེད། བརངས། རྱོངས་ཤྲིག །

༩༢ བརྡ་རྲིང་དུ་བཤད་པའྲི་དྱོན།       བསྙད་བྱ། སྙད་བྱེད། བསྙད་བྱེད། སྙྱོད་ཅྲིག

༩༣ ཉལ་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན།            བསྙལ་བྱ། སྙྱོལ་བྱེད།  བསྙལ། སྙྱོལ་ཅྲིག

༩༤ མྲི་རུང་བ་རྣམས་ལྱོགས་སུ་དགར་བའྲི་དྱོན།      

              བསྙྲིག་བྱ། སྙྲིག་བྱེད། བསྙྲིགས། སྙྲིགས་ཤྲིག

༩༥ འཇྱོམས་པའམ་གཏྱོར་བའྲི་དྱོན།      བསྙྲིལ་བྱ། སྙྲིལ་བྱེད། བསྙྲིལ། སྙྲིལ་ཅྲིག

༩༦ འབྱུག་པའམ་སྐུད་པའྲི་དྱོན།     བསྙུག་བྱ། སྙུག་བྱེད། བསྙུགས། སྙུགས་ཤྲིག

༩༧ ཉུང་དུ་གཏྱོང་བའྲི་དྱོན།          བསྙུང་བྱ། སྙུང་བྱེད། བསྙུངས། སྙུངས་ཤྲིག

༩༨ གཞན་ལ་ཁེན་པའམ་བརེན་པའྲི་དྱོན།      བསྙེ་བྱ། སྙེ་བྱེད། བསྙེས། སྙེས་ཤྲིག

༩༩ རེས་སུ་རྒྱུག་པའམ་འདེད་པའྲི་དྱོན།           

              བསྙེག་བྱ། སྙེག་བྱེད། བསྙེགས། སྙེགས་ཤྲིག

༡༠༠ ཐག་ཉེ་བར་བཏུད་པའྲི་དྱོན།            བསྙེན་བྱ། སྙེན་བྱེད། བསྙེན། སྙེན་ཅྲིག

༡༠༡ གཉེར་མ་སྡུད་པའྲི་དྱོན།             བསྙེར་བྱ། སྙེར་བྱེད། བསྙེར། སྙེར་ཅྲིག

༡༠༢ དཀྲུག་པའམ་དཀྲྱོག་པའྲི་དྱོན།  བསྙྱོག་བྱ། སྙྱོག་བྱེད། བསྙྱོགས། སྙྱོགས་ཤྲིག

༡༠༣ མ་ཡྲིས་ཕྲུ་གུར་ཁ་ནས་ཁ་ལ་ཟས་སྤྱོད་པའྲི་དྱོན།

                  བསྙྱོད་བྱ། སྙྱོད་བྱེད། བསྙྱོད། སྙྱོད་ཅྲིག

༡༠༤ འའན་པའྲི་དྱོན།                   བསྙྱོན་བྱ། སྙྱོན་བྱེད། བསྙྱོན། སྙྱོན་ཅྲིག

༡༠༥  ལག་པ་བརྐངས་ཏེ་ལེན་པའྲི་དྱོན།            

              བརབ་བྱ། སྙྱོབ་བྱེད། བསྙབས། སྙྱོབས་ཤྲིག
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༡༠༦ མཉམ་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།     བསྙམ་བྱ། སྙྱོམ་བྱེད། བསྙམས། སྙྱོམས་ཤྲིག

༡༠༧ བདག་སྐྱྱོང་བྱེད་པའྲི་དྱོན།            བསྙྱོར་བྱ། སྙྱོར་བྱེད། བསྙྱོར། སྙྱོར་ཅྲིག

༡༠༨ ཤུལ་ཀྱོང་བུ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།       བརྲིབ་བྱ། རྲིབ་བྱེད། བརྲིབས། རྲིབས་ཤྲིག

༡༠༩ འབད་པའམ་བརྱོན་པའྲི་དྱོན།           བརྟུན་བྱ། རྟུན་བྱེད། བརྟུན། རྟུན་ཅྲིག

༡༡༠ མའག་སྡུད་པ་དང་ཕྱོགས་གཅྲིག་ཏུ་སྡུད་པའྲི་དྱོན།  

                  བརྟུལ་བྱ། རྟུལ་བྱེད། བརྟུལ། རྟུལ་ཅྲིག

༡༡༡ རག་ལས་པའམ་ཁེན་པའྲི་དྱོན།         བརེན་བྱ། རེན་བྱེད། བརེན། རེན་ཅྲིག

༡༡༢ དཔྱད་པ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།          བརག་བྱ། རྱོག་བྱེད། བརགས། རྱོགས་ཤྲིག

༡༡༣ ཕུར་པར་ཕྱུགས་བཏགས་ནས་རྩྭ་ཟ་རུ་འའག་པའྲི་དྱོན།   

                 བརྱོད་བྱ། རྱོད་བྱེད། བརྱོད། རྱོད་ཅྲིག །

༡༡༤ བྱོས་འཁེལ་བའམ་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་དྱོན།   བརན་བྱ། རྱོན་བྱེད། བརན། རྱོན་ཅྲིག

༡༡༥ བུ་ག་འབྲིགས་པའམ་བཏྱོད་པའྲི་དྱོན།  བརྱོལ་བྱ། རྱོལ་བྱེད། བརྱོལ། རྱོལ་ཅྲིག

༡༡༦ མྲིག་གྲིས་མཐྱོང་བར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།       བལྟ་བྱ། ལྟ་བྱེད། བལྟས། ལྟྱོས་ཤྲིག

༡༡༧ གྱོས་སྱོགས་ཆག་རྒྱག་པའྲི་དྱོན།         

               བལྟབ་བྱ། ལྟེབ་བྱེད། བལྟབས། ལྟྱོབས་ཤྲིག

༡༡༨ འགེངས་པའྲི་དྱོན།           བལྟམ་བྱ། ལྟེམ་བྱེད། བལྟམས། ལྟྱོམས་ཤྲིག

༡༡༩ ཕན་འདྱོགས་པའྲི་དྱོན།         བསྟང་བྱ། སྟང་བྱེད། བསྟངས། སྟྱོངས་ཤྲིག

༡༢༠ དབྱེར་མེད་དུ་སྲེ་བའམ་འཐྲིམ་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།

                བསྟྲིམ་བྱ། སྟྲིམ་བྱེད། བསྟྲིམས། སྟྲིམས་ཤྲིག

༡༢༡ ཇེ་ཐུང་དུ་གཏྱོང་བའྲི་དྱོན།       བསྟུང་བྱ། སྟུང་བྱེད། བསྟུངས། སྟུངས་ཤྲིག
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༡༢༢ རྒྱུན་མྲི་ཆད་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།        བསྟུད་བྱ། སྟུད་བྱེད། བསྟུད། སྟུད་ཅྲིག

༡༢༣ གཞན་ལྟྱོས་པའམ་མཐུན་ཐབས་བྱེད་པའྲི་དྱོན།        

                བསྟུན་བྱ། སྟུན་བྱེད། བསྟུན། སྟུན་ཅྲིག

༡༢༤ ཉེ་བར་བསྙེན་པའམ་ཉེ་བར་གཏུགས་པའྲི་དྱོན།        

               བསྟེན་བྱ། སྟེན་བྱེད། བསྟེན། སྟེན་ཅྲིག

༡༢༥ ཕྱུགས་ཀྲི་རྒྱབ་ལ་སྒ་ཆས་རྒྱག་པའྲི་དྱོན།            

                བསྟད་བྱ། སྟྱོད་བྱེད། བསྟད། སྟྱོད་ཅྲིག

༡༢༦ བཤད་པའམ་བརྱོད་པ། ལྟད་མྱོ་སྱོགས།            

                བསྟན་བྱ། སྟྱོན་བྱེད། བསྟན། སྟྱོན་ཅྲིག

༡༢༧ འབུལ་བའམ་སྟེར་བའྲི་དྱོན།     བསྟབ་བྱ། སྟྱོབ་བྱེད། བསྟབས། སྟྱོབས་ཤྲིག

༡༢༨ ཕྲེང་དུ་སྒྲིག་པ་དང༌། བརྡ་རྲིང་དུ་འགྲིམ་པ་དང་སྦྲིན་པ་སྟེར་བ་སྱོགས།    

               བསྟར་བྱ། སྟྱོར་བྱེད། བསྟར། སྟྱོར་ཅྲིག

༡༢༩ སྲིགས་མྱོའམ་འཕ་སྨྱོད་བྱེད་པའྲི་དྱོན།            

               བསྟྲིང་བྱ། སྟྲིང་བྱེད། བསྟྲིངས། སྟྲིངས་ཤྲིག

༡༣༠ བརྡ་རྲིང་དུ་ངལ་གསྱོ་བའྲི་དྱོན།         བསྟྲི་བྱ།  སྟྲི་བྱེད།  བསྟྲིས། སྟྲིས་ཤྲིག

༡༣༡ རྡེག་པའམ་རྒྱག་པའྲི་དྱོན།       བརྡུང་བྱ། རྡུང་བྱེད། བརྡུངས། རྡུངས་ཤྲིག

༡༣༢ རྡུང་བའམ་རྒྱག་པའྲི་དྱོན།       བརྡེག་བྱ། རྡེག་བྱེད། བརྡེགས། རྡེགས་ཤྲིག

༡༣༣ རྡུང་བའམ་རྡེག་པའྲི་དྱོན།       བརྡབ་བྱ། རྡེབ་བྱེད། བརྡབས། རྡྱོབས་ཤྲིག

༡༣༤ གྲི་སྱོགས་རྣྱོན་པྱོར་བཟྱོ་བའྲི་དྱོན།     བརྡར་བྱ། རྡྱོར་བྱེད། བརྡར། རྡྱོར་ཅྲིག

༡༣༥ འགེམ་པའྲི་དྱོན།                  བརྡལ་བྱ། རྡྱོལ་བྱེད། བརྡལ། རྡྱོལ་ཅྲིག
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༡༣༦ ལེ་ངྱོས་རས་ལེན་པའྲི་དྱོན།      བལག་བྱ། ལག་བྱེད། བལག །ལྱོགས་ཤྲིག

༡༣༧ སྱོ་ཡྲིས་ཟས་ཞྲིབ་མྱོར་འཐག་པའྲི་དྱོན། བལད་བྱ། ལད་བྱེད། བལད། ལྱོད་ཅྲིག

༡༣༨ ཡང་ཡང་བསྐྱར་བའྲི་དྱོན།       བལབ་བྱ། ལབ་བྱེད། བལབས། ལྱོབས་ཤྲིག

༡༣༩ འཇྲིགས་པར་བྱེད་དང་སྐྲག་སྣང་སྐུལ་བའྲི་དྱོན།        

              བསྲིག་བྱ། སྲིག་བྱེད། བསྲིགས། སྲིགས་ཤྲིག

༡༤༠ གཅྲིག་ཏུ་སྒྲིལ་བ་དང་ཚུར་འགུགས་པའྲི་དྱོན།         

                 བསྡུ་བྱ། སྡུད་བྱེད། བསྡུས། སྡུས་ཤྲིག

༡༤༡ འགྲིག་མཐུན་ཡྱོང་བར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།             

              བསྡུམ་བྱ། སྡུམ་བྱེད། བསྡུམས། སྡུམས་ཤྲིག

༡༤༢ ཕན་ཚུན་འགན་པའམ་གཤྲིབ་པའྲི་དྱོན།            

                བསྡུར་བྱ། སྡུར་བྱེད། བསྡུར། སྡུར་ཅྲིག

༡༤༣ འགྱོགས་པའྲི་དྱོན།          བསེབ་བྱ། སེབ་བྱེད། བསེབས། སེབས་ཤྲིག

༡༤༤ གཏྱོང་བའམ་བརེ་བའྲི་དྱོན།           བསྱོ་བྱ། སྱོ་བྱེད། བསྱོས། སྱོས་ཤྲིག

༡༤༥ ཐུང་ངུར་གཏྱོང་བའམ་འགྲིལ་བའྲི་དྱོན།            

              བསྱོག་བྱ། སྱོག་བྱེད། བསྱོགས། སྱོགས་ཤྲིག

༡༤༦ འགྱོ་བའྲི་དྱོན།               བསྱོང་བྱ། སྱོང་བྱེད། བསྱོངས། སྱོངས་ཤྲིག

༡༤༧ བཀྲིག་པའམ་འཆྲིང་བའྲི་དྱོན།   བསམ་བྱ། སྱོམ་བྱ། བསྱོམས། སྱོམས་ཤྲིག

༡༤༨ བརྡ་རྲིང་དུ་མདུན་དུ་འཐེན་པའྲི་དྱོན།    བརྣུར་བྱ། རྣུར་བྱེད། བརྣུར། རྣུར་ཅྲིག

༡༤༩ སྦས་སྐུང་བྱེད་པའྲི་དྱོན།       བརྣྱོག་བྱ། རྣྱོག་བྱེད། བརྣྱོགས། རྣྱོགས་ཤྲིག

༡༥༠ དྲན་པ་དང་སེམས་པའྲི་དྱོན།    བརྣག་བྱ། རྣྱོག་བྱེད། བརྣྱོགས། རྣྱོགས་ཤྲིག
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༡༥༡ ཟས་མྲིད་པ་ནས་ཐར་དཀའ་བའྲི་དྱོན།

                བརྣང་བྱ། རྣྱོང་བྱེད། བརྣངས། རྣྱོངས་ཤྲིག

༡༥༢ ནན་ཏན་དང་གལ་ཆེན་པྱོར་འཛིན་པའྲི་དྱོན།           

                  བརྣན་བྱ། རྣྱོན་བྱེད། བརྣན། རྣྱོན་ཅྲིག

༡༥༣ རས་པའམ་གནྱོད་པ། ཉམས་པའྲི་དྱོན།             

               བསྣད་བྱ། བསྣད་བྱེད། བསྣད། སྣྱོད་ཅྲིག

༡༥༤ ཕྲིར་འཕུད་པའམ་ཕྲིར་སྐྲྱོད་པའྲི་དྱོན།  བསྣུད་བྱ། སྣུད་བྱེད། བསྣུད། སྣུད་ཅྲིག

༡༥༥ ནུ་མ་ནུ་རུ་འའག་པའྲི་དྱོན།          བསྣུན་བྱ། སྣུན་བྱེད། བསྣུན། སྣུན་ཅྲིག

༡༥༦ མེད་པར་བཟྱོ་བའྲི་དྱོན།       བསྣུབ་བྱ། སྣུབ་བྱེད། བསྣུབས། སྣུབས་ཤྲིག

༡༥༧ དུས་ཚོད་ས་ཕྲི་སྱོ་བའྲི་དྱོན།         བསྣུར་བྱ། སྣུར་བྱེད། བསྣུར། སྣུར་ཅྲིག

༡༥༨ གནྱོན་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།        བསྣེམ་བྱ། སྣེམ་བྱེད། བསྣེམས། སྣྱོམ་ཅྲིག

༡༥༩ འཇྲིམ་པ་དང་སགས་སྱོགས་བརྲི་བའྲི་དྱོན།            

                   བསྣྱོ་བྱ། སྣྱོ་བྱེད། བསྣྱོས། སྣྱོས་ཤྲིག

༡༦༠ གྱོ་རྲིམ་འཆྱོལ་བའམ་ནྱོར་བར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།          

                བསྣྱོག་བྱ། སྣྱོག་བྱེད། བསྣྱོགས། སྣྱོག་ཅྲིག

༡༦༡ ཁ་སྐྱོང་བའམ་མང་དུ་གཏྱོང་བའྲི་དྱོན།   བསྣན་བྱ། སྣྱོན་བྱེད། བསྣན། སྣྱོན་ཅྲིག

༡༦༢ སྣས་དྲྲི་ཚོར་བ་བྱེད་པ་དང༌། འཁེར་བའྲི་ཞེ་ས།         

              བསྣམ་བྱ། སྣྱོམ་བྱེད། བསྣམས། སྣྱོམས་ཤྲིག

༡༦༣ ཐུར་དུ་དཔྱང་བའམ་རྐྱོང་བའྲི་དྱོན།    བསྣར་བྱ། སྣྱོར་བྱེད། བསྣར། སྣྱོར་ཅྲིག

༡༦༤ ནྱོར་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན།            བསྣྱོར་བྱ། སྣྱོར་བྱེད། བསྣྱོར། སྣྱོར་ཅྲིག
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༡༦༥ ཕན་ཚུན་གཅྲིག་སྟེང་གཅྲིག་རེག་པའམ་སྒྲིག་པའྲི་དྱོན།     

               བསྣྱོལ་བྱ། སྣྱོལ་བྱེད། བསྣྱོལ། སྣྱོལ་ཅྲིག

༡༦༦ བརྡ་རྲིང༌། ལག་པ་སྱོགས་བཀྲུས་པའྲི་དྱོན།           

               བསྣལ་བྱ། སྣྱོལ་བྱེད། བསྣལ། སྣྱོལ་ཅྲིག

༡༦༧ གངས་ཀ་བགང་བའྲི་དྱོན།              བརྲི་བྱ། རྲི་བྱེད། བརྲིས། རྲིས་ཤྲིག

༡༦༨ རྡྱོ་སྱོགས་གཅྲིག་ཐྱོག་གཅྲིག་བཞག་པའྲི་དྱོན།           

               བརྲིག་བྱ། རྲིག་བྱེད། བརྲིགས། རྲིགས་ཤྲིག

༡༦༩ རྡྱོ་སྱོགས་གཅྲིག་ཐྱོག་གཅྲིག་བཞག་པའྲི་དྱོན།

                བརེག་བྱ། རེག་བྱེད། བརེགས། རེགས་ཤྲིག

༡༧༠ ཡར་ལང་བའམ་འགེང་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན།            

               བརེང་བྱ། རེང་བྱེད། བརེངས། རེངས་ཤྲིག

༡༧༡ ཤགས་འགེད་པའམ་རྒྱོལ་བའྲི་དྱོན།     བརད་བྱ། རྱོད་བྱེད། བརད། རྱོད་ཅྲིག

༡༧༢ དཔེ་ཆའམ་བསྟན་བཅྱོས་མཛད་པའྲི་དྱོན།  

               བརམ་བྱ། རྱོམ་བྱེད། བརམས། རྱོམས་ཤྲིག

༡༧༣ བརྱོན་པ་དང་འབད་པའྲི་དྱོན།         བརལ་བྱ། རྱོལ་བྱེད། བརལ། རྱོལ་ཅྲིག

༡༧༤ ཞེ་ཚིག །འབྱྲིན་པའམ་སྤྱོད་པའྲི་དྱོན། བསྩལ་བྱ། སྩྱོལ་བྱེད། བསྩལ། སྩྱོལ་ཅྲིག

༡༧༥ གཡྱོས་སྦྱོར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།             བརྲི་བྱ། རྲི་བྱེད། བརྲིས། རྲིས་ཤྲིག

༡༧༦ རྣམ་པ་གཞན་དུ་བསྒྱུར་ནས་འཁྲུལ་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན། 

                  བརྫུ་བྱ། རྫུ་བྱེད། བརྫུས། རྫུས་ཤྲིག

༡༧༧ གྱོས་སྱོགས་ཡར་བཀགས་པའམ་དྲྲིལ་བའྲི་དྱོན།        
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                  བརེ་བྱ། རེ་བྱེད། བརེས། རེས་ཤྲིག

༡༧༨ མངགས་པ་དང་གཏྱོང་བའྲི་དྱོན།   བརང་བྱ། རྱོང་བྱེད། བརངས། རྱོངས་ཤྲིག

༡༧༩ སྐྱྱོན་ལད་གཏྱོང་བའྲི་དྱོན།            བརད་བྱ། རྱོད་བྱེད། བརད། རྱོད་ཅྲིག

༡༨༠ སྣྱོན་པའྲི་དྱོན།                 བརབ་བྱ། རྱོབ་བྱེད། བརབས། རྱོབས་ཤྲིག

༡༨༡ ཁ་ཟས་ལྱོངས་སུ་སྤྱོད་པའྲི་དྱོན།            བཟའ་བྱ། ཟ་བྱེད། བཟས། ཟྱོ་ཞྲིག

༡༨༢ བླུག་པའྲི་དྱོན།                 བཟླུག་བྱ། ཟླུག་བྱེད། བཟླུགས། ཟླུག་ཅྲིག

༡༨༣ སྒྲིལ་བའམ་སྡུད་པའྲི་དྱོན།      བཟླུམ་བྱ། ཟླུམ་བྱེད། བཟླུམས། ཟླུམས་ཤྲིག

༡༨༤ ཡང་ཡང་བཤད་པའྲི་དྱོན།          བཟླ་བྱ།  ཟླྱོ་བྱེད།   བཟླས།  ཟླྱོས་ཤྲིག

༡༨༥ ཞེ་ཚིག །འཆད་པའམ་བཤད་པའྲི་དྱོན།    བཟླྱོ་བྱ། ཟླྱོ་བྱེད། བཟླྱོས། ཟླྱོས་ཤྲིག

༡༨༦ འགྱོག་པ་དང༌། ལྱོག་པ། ཁ་ཕྱོགས་སྒྱུར་བ་སྱོགས་ཀྲི་དྱོན།   

                   བཟླྱོག་བྱ། ཟླྱོག་བྱེད། བཟླྱོགས། ཟླྱོགས་ཤྲིག

༡༨༧ བྱོ་གཏད་པ་དང་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་དྱོན།    

              བརླུག་བྱ། རླུག་བྱེད། བརླུགས། རླུགས་ཤྲིག

༡༨༨ འཇྱོམས་པའམ་རྡུལ་དུ་བརགས་ནས་མེད་པར་གཏྱོང་བའྲི་དྱོན།   

               བརག་བྱ། རག་བྱེད། བརགས། རགས་ཤྲིག

༡༨༩ ལྱོབས་པའམ་གྱོམས་པ་བྱང་ཆུབ་པའྲི་དྱོན།            

              བརྱོང་བྱ། རྱོང་བྱེད། བརྱོངས། སླྱོངས་ཤྲིག

༡༩༠ ཆུའྲི་ནང་དུ་སྦྱོང་བའམ་བངས་པའྲི་དྱོན། བརྱོན་བྱ། རྱོན་བྱེད། བརྱོན། རྱོན་ཅྲིག

༡༩༡ གནང་བའྲི་དྱོན།              བརབ་བྱ། རྱོབ་བྱེད། བརབས། རྱོབས་ཤྲིག

༡༩༢ ངན་སྐུལ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།        བརམ་བྱ། རྱོམ་བྱེད། བརམས། རྱོམས་ཤྲིག
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༡༩༣ ནང་ཁུལ་དངྱོས་པྱོ་འཚོང་བའམ་སྤྱོད་པའྲི་དྱོན།          

                བཤུག་བྱ། ཤུག་བྱེད། བཤུགས། ཤུགས་ཤྲིག

༡༩༤ སྐད་སྒ་དམའ་བྱོས་བཤད་པའྲི་དྱོན། 

བཤུབ་བྱ། ཤུབ་བྱེད། བཤུབས། ཤུབས་ཤྲིག

༡༩༥ རྲི་མྱོ་དང་རེས་ཤུལ་སྱོགས་འབྱྲིད་པའམ་མེད་པར་བཟྱོ་བའྲི་དྱོན། 

               བསུབ་བྱ། སུབ་བྱེད། བསུབས། སུབས་ཤྲིག

༡༩༦ ཁ་གཏན་པའམ་སྱོམ་པའྲི་དྱོན། བསུམ་བྱ། སུམ་བྱེད། བསུམས། སུམས་ཤྲིག

༡༩༧ རྱོག་དཔྱྱོད་བྱེད་པའམ་འདང་རྒྱག་པའྲི་དྱོན།         

              བསམ་བྱ། སེམས་བྱེད། བསམས། སྱོམས་ཤྲིག

༡༩༨ འདག་པར་བྱེད་པའམ་མེད་པར་གཏྱོང་བའྲི་དྱོན།

                   བསལ་བྱ། སེལ་བྱེད། བསལ། སེལ་ཅྲིག

༡༩༩ དངྱོས་རས་ནང་དུ་འདྲེས་པའྲི་ཆུ་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏྱོང་བའྲི་དྱོན།

                   བསྲབ་བྱ། སྲབ་བྱེད། བསྲབས། སྲྱོབས་ཤྲིག

༢༠༠ གྱོན་ཆུང་དང་སེར་སྣ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།     བསྲྲི་བྱ། སྲྲི་བྱེད། བསྲྲིས། སྲྲིས་ཤྲིག

༢༠༡ རྐྱོང་བ་དང་རྲིང་དུ་གཏྱོང་བའྲི་དྱོན།

               བསྲྲིང་བྱ། སྲྲིང་བྱེད། བསྲྲིངས། སྲྲིངས་ཤྲིག

༢༠༢ ལས་ཀ་ལག་འཕྲྱོ་མེད་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།        

               བསྲྲིབ་བྱ། སྲྲིབ་བྱེད། བསྲྲིབས། སྲྲིབས་ཤྲིག

༢༠༣ སྐྱྱོབ་པ་དང་སྐྱྱོང་བའྲི་དྱོན།      བསྲུང་བྱ། སྲུང་བྱེད། བསྲུངས། སྲུངས་ཤྲིག

༢༠༤  སྒྱོ་ཕྱུགས་འདུལ་སྦྱོང་བྱེད་པའྲི་དྱོན། བསྲུན་བྱ། སྲུན་བྱེད།  བསྲུན། སྲུན་ཅྲིག
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༢༠༥ དཀྲུག་པའྲི་དྱོན།    བསྲུབ་བྱ། སྲུབ་བྱེད། བསྲུབས། སྲུབས་ཤྲིག

༢༠༦ ཚྭ་ཆུ་སྱོགས་ཀྲི་ནང་ཀྱོ་བ་སྦངས་ཏེ་མཉེན་མྱོར་བཟྱོ་བའྲི་དྱོན།   

                བསྲུལ་བྱ། སྲུལ་བྱེད། བསྲུལ། སྲུལ་ཅྲིག

༢༠༧ མཉམ་དུ་འདྲེས་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།       བསྲེ་བྱ། སྲེ་བྱེད། བསྲེས། སྲེས་ཤྲིག

༢༠༨ མེས་འབར་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན། བསྲེག་བྱ། སྲེག་བྱེད། བསྲེགས། སྲེགས་ཤྲིག

༢༠༩  ཉར་ཚགས་བྱེད་པ་དང་གཅེས་སྤས་བྱེད་པའྲི་དྱོན།

                 བསྲེལ་བྱ། སྲེལ་བྱེད། བསྲེལ། སྲེལ་ཅྲིག

༢༡༠ དྲྱོས་སུ་འའག་པ་དང་སྐེམ་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།

                   བསྲྱོ་བྱ། སྲྱོ་བྱེད། བསྲྱོས། སྲྱོས་ཤྲིག

༢༡༡ དྲང་པྱོར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།        བསྲང་བྱ། སྲྲིང་བྱེད། བསྲངས། སྲྱོངས་ཤྲིག

༢༡༢ སྡུག་རུས་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་བཟྱོད་ཐུབ་པའྲི་དྱོན།

                   བསྲན་བྱ། སྲན་བྱེད། བསྲན། སྲྱོན་ཅྲིག

༢༡༣ སྲབ་མྱོར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།        བསྲབ་བྱ། སྲབ་བྱེད། བསྲབས། སྲྱོབས་ཤྲིག

༢༡༤ བྱོ་འབྲིད་པ་དང་མགྱོ་སྐྱོར་གཏྱོང་བའྲི་དྱོན། བསླུ་བྱ། སླུ་བྱེད། བསླུས། སླུས་ཅྲིག

༢༡༥ ལད་མ་སླས་པའྲི་དྱོན།                བསླེ་བྱ། སླེ་བྱེད། བསླེས། སླྱོས་ཤྲིག

༢༡༦ ཕྲི་ནང་དང་སྟེང་འྱོག་དང་མགྱོ་མའག་གྱོ་ལྱོག་པའྲི་དྱོན། 

              བསླྱོག་བྱ། སླྱོག་བྱེད། བསླྱོགས། སླྱོགས་ཤྲིག

༢༡༧ ལང་བར་སྐུལ་བ་དང་འབྱུང་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན།       

               བསླང་བྱ། སླྱོང་བྱེད། བསླངས། སླྱོངས་ཤྲིག

༢༡༨ ལད་འདྲེ་བའམ་སྐྱྱོན་སྲེ་བའྲི་དྱོན།      བསླད་བྱ། སླྱོད་བྱེད། བསླད། སླྱོད་ཅྲིག
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༢༡༩ ལྭ་བ་སྱོགས་ལན་པ་རྒྱག་པའྲི་དྱོན།    བསླན་བྱ། སླྱོན་བྱེད། བསླན། སླྱོན་ཅྲིག

༢༢༠ གཞན་ལས་ཡྱོན་ཏན་སླྱོབ་པའམ་གཞན་ལ་ཡྱོན་ཏན་སླྱོབ་པའྲི་དྱོན།

                  བསླབ་བྱ། སླྱོབ་བྱེད། བསླབས། སླྱོབས་ཤྲིག

   དུས་གསུམ་ཐྱོར་བུའྲི་ནང་གསེས་བྱ་བྱེད་མྱོས་འཕུལ་འདས་

སྐུལ་འཕུལ་མེད་སེ།

བྱ་བྱེད་ཐ་དད་པའྲི་ལས་ཚིག

བྱ་བྱེད་མྱོས་དང་འདས་སྐུལ་འཕུལ་མེད་ཅྲིང༌། །

མྲིང་གཞྲི་མྲི་འགྱུར་མྱོ་དང་མ་ནྲིང་ངེས། །

བྱ་བྱེད་གཟུགས་གཅྲིག་འདས་སྐུལ་ཡྲིག་གཟུགས་གཅྲིག །

ལས་ཚིག་རྐང་གངས་ཉྲི་ཤུ་ཙམ་ཞྲིག་ཡྱོད། །

ཚིག་དྱོན།                           མ་འྱོངས།  ད་ལྟ།  འདས།  སྐུལ་ཚིག

༡ རྡྱོག་ཁེས་དང་ཁལ་སྱོགས་འཁེར་བའྲི་དྱོན། འཁུར་བྱ། འཁུར་བྱེད། ཁུར། ཁུར་ཅྲིག

༢ ལག་ནས་བཟུང་སྟེ་འགྱོ་བའྲི་དྱོན།         འཁེར་བྱ། འཁེར་བྱེད། ཁེར། ཁེར་ཅྲིག

༣ སྣ་འདྲེན་བྱེད་པའྲི་དྱོན།                འཁྲིད་བྱ། འཁྲིད་བྱེད། ཁྲིད། ཁྲིད་ཅྲིག

༤ འགྱོ་བར་སྐུལ་བའྲི་དྱོན།                 འདེད་བྱ། འདེད་བྱེད། དེད། ཐེད་ཅྲིག

༥ འབྲུ་བའམ་རྐྱོ་བའྲི་དྱོན།                   འདྲུ་བྱ།  འདྲུ་བྱེད། དྲུས། དྲུས་ཤྲིག

༦ འཐེན་པའྲི་དྱོན།                        འདྲུད་བྱ། འདྲུད་བྱེད། དྲུད། དྲུད་ཅྲིག

༧ རུལ་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན།                འདྲུལ་བྱ། འདྲུལ་བྱེད། དྲུལ། དྲུལ་ཅྲིག

༨ ཕྲིར་འདྱོན་པའམ་ཕརསྐྲྱོད་པའྲི་དྱོན།       འཕུད་བྱ། འཕུད་བྱེད། ཕུད། ཕུད་ཅྲིག
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༩ གཙུབ་རྡར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།              འཕུར་བྱ། འཕུར་བྱེད། ཕུར། ཕུར་ཅྲིག

༡༠ འཐེན་ནས་ར་བ་འབྱྲིན་པའྲི་དྱོན།        འབལ་བྱ། འབལ་བྱེད། བལ། བྱོལ་ཅྲིག

༡༡ ཕུ་བཏབ་ནས་སྒ་འབྱྲིན་པའྲི་དྱོན།       འབུད་བྱ། འབུད་བྱེད། བུས། བུས་ཤྲིག

༡༢ ཚུར་འགུགས་པའྲི་བརྡ་གཏྱོང་བའྲི་དྱོན།  འབྱོད་བྱ། འབྱོད་བྱེད། བྱོས། བྱོས་ཤྲིག

༡༣ ཡལ་བའམ་འདྱོར་བའྲི་དྱོན།           འབྱོར་བྱ། འབྱོར་བྱེད། བྱོར། བྱོར་ཅྲིག

༡༤ སྟེང་ནས་མར་ལྡུག་པའམ་འབྱོ་བའྲི་དྱོན།        འབྱྱོ་བྱ། འབྱྱོ་བྱེད། བྱྱོ། བྱྱོ་ཞྲིག

༡༥ ཕྱུགས་ཀྲི་སྒ་སྟེང་ལ་ཐག་པ་བརྒྱུ་བའྲི་དྱོན།   འབ་བྱ། འབ་བྱེད། བེས། བེས་ཤྲིག

༡༦ ཐབས་ཀྲིས་བསླུས་ནས་ཚུར་འགུགས་པའྲི་དྱོན། འབྲི་བྱ། འབྲི་བྱེད། བྲིད། བྲིད་ཅྲིག

༡༧ གཡྱོལ་ཐབས་སུ་གནས་གཞན་དུ་འགྱོ་བའྲི་དྱོན།      

                  འབྱོ་བྱ། འབྱོས་བྱེད། བྱོས། བྱོས་ཤྲིག

༡༨ སྐྱྲིན་པ་འཇལ་བའམ་གསྱོབ་པའྲི་དྱོན། འཚབ་བྱ། འཚབ་བྱེད། ཚབ། ཚོབས་ཤྲིག

བྱ་བྱེད་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ལས་ཚིག

ཚིག་དྱོན།                            མ་འྱོངས་པ།   ད་ལྟ་བ།    འདས་པ།

༡ ཐག་ཆྱོད་པའྲི་དྱོན།                       འཁེལ་རྒྱུ། འཁེལ་བཞྲིན། ཁེལ་ཟྲིན།

༢ དཀྲྲི་བའམ་འཁྱུད་པའྲི་དྱོན།                 འཁྲིལ་རྒྱུ། འཁྲིལ་བཞྲིན། ཁྲིལ་ཟྲིན།

༣ སྟེང་འྱོག་འཁྱོར་བཞྲིན་འགྱོ་བའམ་ལྷུང་བའྲི་དྱོན།

འགྲིལ་རྒྱུ། འགྲིལ་བཞྲིན། གྲིལ་ཟྲིན།

༤ བསྒྲུབས་ཚར་བའམ་འབས་བུ་ཐྱོབ་པའྲི་དྱོན།   འགྲུབ་རྒྱུ། འགྲུབ་བཞྲིན། གྲུབ་ཟྲིན།

༥ མངྱོན་པའྲི་དྱོན།                         འཆར་རྒྱུ། འཆར་བཞྲིན། ཤར་ཟྲིན།
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༦ ཚེ་འཕྱོ་བའམ་ལུས་འཇྲིག་པའྲི་དྱོན།               འཆྲི་རྒྱུ། འཆྲི་བཞྲིན། ཤྲི་ཟྲིན།

༧ ཐར་བའྲི་དྱོན།                          འཆྱོར་རྒྱུ། འཆྱོར་བཞྲིན། ཤྱོར་ཟྲིན།

༨ ནང་ནས་ཕྲི་ལ་བུད་པའྲི་དྱོན།                 འཐྱོན་རྒྱུ། འཐྱོན་བཞྲིན། ཐྱོན་ཟྲིན།

༩ ལག་པར་འྱོང་བའམ་རེད་པའྲི་དྱོན།            འཐྱོབ་རྒྱུ། འཐྱོབ་བཞྲིན། ཐྱོབ་ཟྲིན།                   

༡༠ སྱོ་སྱོར་བལ་བའྲི་དྱོན།                     འཐྱོར་རྒྱུ། འཐྱོར་བཞྲིན། ཐྱོར་ཟྲིན།

༡༡ དྲྲི་མ་སྱོགས་གཙང་མར་གྱུར་པའྲི་དྱོན།       འདག་རྒྱུ། འདག་བཞྲིན། དག་ཟྲིན།

༡༢ འགན་མ་བཏུབ་པར་ཕམ་པའྲི་དྱོན།          འཕམ་རྒྱུ། འཕམ་བཞྲིན། ཕམ་ཟྲིན།

༡༣ རག་པ་དང་གནྱོད་པའྲི་དྱོན།                འཕུང་རྒྱུ། འཕུང་བཞྲིན། ཕུང་ཟྲིན།

༡༤ ཐྱོག་ལ་ཁེལ་བ་དང་ཐེབས་པའྲི་དྱོན།        འཕྱོག་རྒྱུ། འཕྱོག་བཞྲིན། ཕྱོག་ཟྲིན། 

༡༥ དབུལ་པྱོར་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།         འཕྱོངས་རྒྱུ། འཕྱོངས་བཞྲིན། ཕྱོངས་ཟྲིན།

༡༦ ཕྲི་ལ་ཐྱོན་པའྲི་དྱོན།                      འབུད་རྒྱུ། འབུད་བཞྲིན། བུད་ཟྲིན།

༡༧ བརྒྱལ་བའམ་མྱོས་པའྲི་དྱོན།              འབྱོག་རྒྱུ། འབྱོག་བཞྲིན། བྱོག་ཟྲིན།

༡༨ བྱོར་སྟྱོར་བྱུང་བའྲི་དྱོན།                    འདྱོར་རྒྱུ། འདྱོར་བཞྲིན། དྱོར་ཟྲིན།

༡༩ འདག་པའྲི་དྱོན།                         འབྱང་རྒྱུ། འབྱང་བཞྲིན། བྱང་ཟྲིན།

༢༠ སྲྱོག་ཆགས་ལུས་སྟེང་གྲི་སྤུ་ལྷུང་བའྲི་དྱོན།          འབྱྲི་རྒྱུ། འབྱྲི་བཞྲིན། བྱྲི་ཟྲིན།

༢༡ ཆུ་དང་འདམ་དུ་ནུབ་པའྲི་དྱོན།              འབྱྲིང་རྒྱུ། འབྱྲིང་བཞྲིན། བྱྲིང་ཟྲིན།

༢༢ འཚོ་ཐབས་བྱེད་པའྲི་དྱོན།                 འབྱྲིད་རྒྱུ། འབྱྲིད་བཞྲིན། ཕྲིད་ཟྲིན།

༢༣ འགེད་པ་དང་འདྲེད་པའྲི་དྱོན།              འབྱྲིད་རྒྱུ། འབྱྲིད་བཞྲིན། བྱྲིད་ཟྲིན།

༢༤ མར་ལྷུང་བའམ་ཉྲིལ་པའྲི་དྱོན།            འབྱྲིལ་རྒྱུ། འབྱྲིལ་བཞྲིན། བྱྲིལ་ཟྲིན།

༢༥ འཐྱོབ་པ་དང༌། ཡྱོང་བ། སྐྱེ་བ། འབབ་པ་བཅས་ལ་འའག །



  235  

དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག

                   འབྱུང་རྒྱུ། འབྱུང་བཞྲིན། བྱུང་ཟྲིན།

༢༦ ཁ་འབྱེད་པའྲི་དྱོན།                            འབྱེ་རྒྱུ། འབྱེ་བཞྲིན། བྱེ་ཟྲིན།

༢༧ འབྱོས་པའྲི་དྱོན།                       འབྱེར་རྒྱུ། འབྱེར་བཞྲིན། བྱེར་ཟྲིན།

༢༨ གཡྱོལ་བའམ་འབྱོས་པའྲི་དྱོན།             འབྱྱོལ་རྒྱུ། འབྱྱོལ་བཞྲིན། བྱྱོལ་ཟྲིན།

༢༩ གངས་ཚད་ལྱོངས་པའམ་ཆ་ཤས་ཀུན་འཛོམས་པའྲི་དྱོན། 

                   འཚང་རྒྱུ། འཚང་བཞྲིན། ཚང་ཟྲིན། 

༣༠ རང་བཞྲིན་གྲིས་སྲེག་པར་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།  འཚིག་རྒྱུ། འཚིག་བཞྲིན། ཚིག་ཟྲིན། 

༣༡ གས་སུ་ཚུད་པའྲི་དྱོན།                    འཚུད་རྒྱུ། འཚུད་བཞྲིན། ཚུད་ཟྲིན།

༣༢ གཤེར་ཁུའྲི་རྲིགས་འབབ་པའམ་འཛིར་བའྲི་དྱོན།     

                  འཛག་རྒྱུ། འཛག་བཞྲིན། ཟགས་ཟྲིན། 

༣༣ ཚར་བའམ་ཟད་པའྲི་དྱོན།                 འཛད་རྒྱུ། འཛད་བཞྲིན། ཟད་ཟྲིན།

   དུས་གསུམ་ཐྱོར་བུའྲི་ནང་གསེས་བྱེད་ཚིག་མྱོ་དང་གཞན་རྣམས་

འཕུལ་མེད་སེ། བྱ་བྱེད་ཐ་དད་པའྲི་ལས་ཚིག

སྱོམ་ལས། 

བྱེད་ཚིག་མྱོས་འཕུལ་གཞན་རྣམས་འཕུལ་མེད་ཅྲིང༌། །

མྲིང་གཞྲི་ཕལ་ཆེར་མྲི་འགྱུར་མྱོ་མ་ནྲིང༌། །

 གཉྲིས་ཀྲིས་ངེས་ཤྲིང་ལས་ཚིག་རྐང་གངས་ནྲི། །    

 ཉྲི་ཤུ་ཙམ་ལས་མེད་པའྲི་ཐྱོར་བུ་འྱོ། །

ཚིག་དྱོན།                            མ་འྱོངས།  ད་ལྟ།  འདས།  སྐུལ་ཚིག
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༡ སྐྱུར་བའམ་སངས་པའྲི་དྱོན།               དྱོར་བྱ། འདྱོར་བྱེད། དྱོར། དྱོར་ཅྲིག

༢ སྱོག་ལེ་སྱོགས་ཀྲིས་གཅྱོད་པའྲི་དྱོན།       དྲེག་བྱ། འདྲེག་བྱེད། དྲེག །དྲེག་ཅྲིག

༣ ཕྲི་ཤུན་བུ་ག་བརྱོལ་བའྲི་དྱོན།               དྲལ་བྱ། འདྲལ་བྱེད། དྲལ། དྲྱོལ་ཅྲིག

༤  མྲི་ཤེས་པའྲི་དྱོན་རྣམས་གཞན་ལ་ཞུ་བའྲི་དྱོན།   དྲྲི་བྱ། འདྲྲི་བྱེད། དྲྲིས། དྲྲིས་ཤྲིག

༥ རྲིལ་བུ་བྱེད་པའམ་གྱོང་བུ་བཟྱོ་བའྲི་དྱོན།    དྲྲིལ་བྱ། འདྲྲིལ་བྱེད། དྲྲིལ། དྲྲིལ་ཅྲིག

༦ ཚེམ་པའྲི་དྱོན།                     དྲུབ་བྱ། འདྲུབ་བྱེད། དྲུབས། དྲུབས་ཤྲིག

༧ སྐྱེལ་བའྲི་དྱོན།                     དྲང་བྱ། འདྲེན་བྱེད། དྲངས། དྲྱོངས་ཤྲིག

༨  རྡུལ་སྙྲིགས་གད་བདར་བྱེད་པའྲི་དྱོན། ཕག་བྱ། འཕག་བྱེད། ཕགས། ཕྱོགས་ཤྲིག

༩ གེན་ལ་འདྲེན་པའམ་སྒེང་བའྲི་དྱོན།         ཕར་བྱ། འཕར་བྱེད། ཕར། ཕྱོར་ཅྲིག

༡༠ སྐུད་པའྲི་དྱོན།                  བྱུག་བྱ། འབྱུག་བྱེད། བྱུགས། བྱུགས་ཤྲིག

༡༢ ཆུ་གཏྱོར་ནས་རྱོན་པ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།       བན་བྱ། འབན་བྱེད། བན། བན་ཅྲིག

༡༣ ལགས་སྱོགས་ཀྲིས་གཞུ་བའྲི་དྱོན།   བབ་བྱ། འབབ་བྱེད། བབས། བྱོབས་ཤྲིག

༡༤ ཡྲི་གེ་དང་རྲི་མྱོ་སྱོགས་ཕབ་པའྲི་དྱོན།        བྲི་བྱ། འབྲི་བྱེད། བྲིས། ཕྲྲིས་ཤྲིག

༡༥ སྱོག་པ་དང་རྐྱོ་བའྲི་དྱོན།                   བྲུ་བྱ། འབྲུ་བྱེད། བྲུས། བྲུས་ཤྲིག

༡༦ བརྡ་རྲིང༌། བཙོན་དུ་བཅུག་པའམ་དྱོང་དུ་བཅུག་པའྲི་དྱོན། 

               བྲུབ་བྱ། འབྲུབ་བྱེད། བྲུབས། བྲུབས་ཤྲིག

 ༡༧ གྲི་དང་ཟྱོར་བ་སྱོགས་ཀྲིས་མཉམ་དུ་གཅྱོད་པའྲི་དྱོན། 

               བེག་བྱ། འབེག་བྱེད། བེགས། བེགས་ཤྲིག

༡༨ འཕྲྱོ་བརག་ཏུ་གཏྱོང་བའྲི་དྱོན།              ཟ་བྱ། འཛའ་བྱེད། ཟྱོས། ཟྱོས་ཅྲིག
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  དུས་གསུམ་འཕུལ་མེད་ཐྱོར་བུའྲི་སེ་ཚན། 

སྱོམ་ལས། 

དུས་གསུམ་སྐུལ་ཚིག་བཅས་པར་འཕུལ་མེད་ཅྲིང༌། །

མྲིང་གཞྲི་མྲི་འགྱུར་རྐང་བརེགས་འདྱོགས་གསུམ་ནས། །

ཐྱོན་ཅྲིང་དུས་གསུམ་ཐྱོར་བུའྲི་ནང་གསེས་ཀྲི། །

ལས་ཚིག་རྐང་གངས་མང་ཤྱོས་ཡྲིན་པའྲི་སེ། ། 

ཚིག་དྱོན།                              མ་འྱོངས། ད་ལྟ། འདས། སྐུལ་ཚིག

༡ སྙྲིང་ནད་རྱོད་པའྲི་དྱོན།                     ཀན་བྱ། ཀན་བྱེད། ཀན། ཀན་ཅྲིག

༢ སྱོམ་པའྲི་ལྱོག་ཟླ།                        ཀྱོད་བྱ། ཀྱོད་བྱེད། ཀྱོད། ཀྱོད་ཅྲིག

༣ ཆུའྲི་ནང་དུ་སྐྱྱོད་པའྲི་དྱོན།                རྐལ་བྱ། རྐལ་བྱེད། རྐལ། རྐྱོལ་ཅྲིག

༤ བརྡ་རྲིང༌། བྱོ་འཁབ་པའྲི་དྱོན།              སྐྲབ་བྱ། སྐྲབ་བྱེད། སྐྲབ། སྐྲབ་ཅྲིག

༥ བརྡ་རྲིང༌། གཏྱོང་བའྲི་དྱོན།                     སྐྲྲི་བྱ།  སྐྲྲི་བྱེད།  སྐྲྲི།  སྐྲྲི་ཞྲིག

༦ བསྐྱོར་ནས་གཞྱོག་པའྲི་དྱོན།              སྐྲུག་བྱ། སྐྲུག་བྱེད། སྐྲུག །སྐྲུག་ཅྲིག

༧ བརྡ་རྲིང༌། ཐབས་ཀྲིས་བསླུ་བའམ་བྲིད་པའྲི་དྱོན། སྐྲུད་བྱ། སྐྲུད་བྱེད། སྐྲུད། སྐྲུད་ཅྲིག

༨ བརད་པའམ་བཙོག་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།      གྱོས་བྱ། གྱོས་བྱེད། གྱོས། གྱོས་ཤྲིག

༩ དབྱངས་སུ་དྲངས་ནས་ཚིག་འདྱོན་པའྲི་དྱོན།   གེར་བྱ། གེར་བྱེད། གེར། གེར་ཅྲིག

༡༠ གྱོས་སྱོགས་གྱོན་པའྲི་དྱོན།               གྱོན་བྱ། གྱོན་བྱེད། གྱོན། གྱོན་ཅྲིག

༡༡ ཆུད་ཟྱོས་སུ་གཏྱོང་བའྲི་དྱོན།              གྱོན་བྱ། གྱོན་བྱེད། གྱོན། གྱོན་ཅྲིག

༡༢  ག་རྔན་སྤད་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའྲི་དྱོན།       ག་བྱ། ག་བྱེད། གས། གྱོས་ཤྲིག

༡༣ གཅྲིག་སྟེང་གཅྲིག་བཞག་པའམ་སྦར་བའྲི་དྱོན།   
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                    གན་བྱ། གྱོན་བྱེད། གན། གྱོན་ཅྲིག

༡༤ བཤད་པའམ་འཆད་པའྲི་དྱོན།        གེང་བྱ། གེང་བྱེད། གེངས༌། གེངས་ཤྲིག

༡༥ མནན་ནས་ལེབ་མྱོར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།   གེབ་བྱ། གེབ་བྱེད། གེབས། གེབས་ཤྲིག

༡༦  དངྱོས་རས་སླྱོག་སྟེ་འཚོལ་བའྲི་དྱོན།   གྱོང་བྱ། གྱོང་བྱེད། གྱོངས། གྱོངས་ཤྲིག

༡༧ བཅྲིངས་པ་འགྱོལ་བའམ་ལྱོད་པའྲི་དྱོན།      གྱོད་བྱ། གྱོད་བྱེད། གྱོད། གྱོད་ཅྲིག

༡༨ རང་གྲི་ཡྱོན་ཏན་སྱོགས་གཞན་ལ་སྟྱོན་པའྲི་དྱོན།   

                  ངྱོམ་བྱ། ངྱོམ་བྱེད། ངྱོམ། ངྱོམ་ཞྲིག

༡༩ འཛིན་པའམ་གཉེར་བའྲི་དྱོན།               ཉར་བྱ། ཉར་བྱེད། ཉར། ཉྱོར་ཅྲིག

༢༠ རེག་པ། འབྱུག་པ། ཕྲིར་སྲྲིང་བའྲི་དྱོན། ཉུག་བྱ། ཉུག་བྱེད། ཉུགས། ཉུགས་ཤྲིག

༢༡ ནྱོར་བའམ་འཛོལ་བ། གནྱོད་པ་བཅས་ཀྲི་དྱོན། ཉེས་བྱ། ཉེས་བྱེད། ཉེས། ཉེས་ཤྲིག

༢༢ དངུལ་བྱྲིན་ནས་དངྱོས་རས་བརེ་བའྲི་དྱོན།         ཉྱོ་བྱ། ཉྱོ་བྱེད། ཉྱོས། ཉྱོས་ཤྲིག

༢༣ བཙལ་ནས་ལག་པར་ཐྱོབ་པའྲི་དྱོན།                    རེད་བྱ། རེད་བྱེད། རེད། 

༢༤ ཡར་འདེགས་པའྲི་དྱོན།      སྟེགས་བྱ། སྟེགས་བྱེད། སྟེགས། སྟེགས་ཤྲིག

༢༥ སྦྲིན་པའྲི་དྱོན།                         སྟེར་བྱ། སྟེར་བྱེད། སྟེར། སྟེར་ཅྲིག

༢༦ རེག་བའམ་འཆང་བའྲི་དྱོན།               ཐུག་བྱ། ཐུག་བྱེད། ཐུག །ཐུག་ཅྲིག

༢༧ ཡྲིད་ལ་ཤར་བའྲི་དྱོན།                     དྲན་བྱ། དྲན་བྱེད། དྲན། དྲན་ཅྲིག

༢༨ རྐང་པས་ས་ལ་རྡུང་བའྲི་དྱོན།             ལྲིག་བྱ། ལྲིག་བྱེད། ལྲིག །ལྲིག་ཅྲིག

༢༩ སྣྱོད་ཀྲི་ནང་དུ་འབྱྱོ་བའྲི་དྱོན།        བླུག་བྱ། ལྡུག་བྱེད། བླུགས། བླུགས་ཅྲིག

༣༠ བཏུང་བ་སྟེར་བའམ་སྦྲིན་པའྲི་དྱོན།         ལྡུད་བྱ། ལྡུད་བྱེད། བླུད། བླུད་ཅྲིག

༣༡ ཉྲི་མར་སྐམ་པའྲི་དྱོན།                     ལེ་བྱ། ལེ་བྱེད། ལེས། ལེས་ཤྲིག
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༣༢ བརྡ་རྲིང༌། དྲྲིས་ལན་འདེབས་པའྲི་དྱོན།      ལྱོན་བྱ། ལྱོན་བྱེད། ལྱོན། ལྱོན་ཅྲིག

༣༣ ནུ་མ་འཇྲིབ་པའྲི་དྱོན།                     ནུ་བྱ། ནུ་བྱེད། ནུས། ནུས་ཤྲིག

༣༤ བརྡ་རྲིང༌། རྒྱན་གྲིས་བརྒྱན་པའྲི་དྱོན།              ས་བྱ། ས་བྱེད། ས། ས་ཞྲིག

༣༥ བརྡ་རྲིང༌། སྟ་གྱོན་བྱེད་པ། སྱོ་སྱོར་བསྱོ་བ། སྱོ་བ་དང་སར་བ་བཅས་ཀྲི་དྱོན།        

               སགས་བྱ། སགས་བྱེད། སགས། སགས་ཤྲིག

༣༦ འདྱོར་བ་དང་སེལ་བའྲི་དྱོན།          སང་བྱ། སྱོང་བྱེད། སངས། སྱོངས་ཤྲིག

༣༧ བཏུལ་བ་དང་ཕམ་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།      སམ་བྱ། སམ་བྱེད། སམ། སམ་ཞྲིག

༣༨ ཕྱོགས་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པའྲི་དྱོན།      སྤུང་བྱ། སྤུང་བྱེད། སྤུངས། སྤུངས་ཤྲིག

༣༩ བརྡ་རྲིང༌། བརྒྱན་པའྲི་དྱོན།               སྤུད་བྱ། སྤུད་བྱེད། སྤུད། སྤུད་ཅྲིག

༤༠ བརྡ་རྲིང༌། བསྲེས་པ་དང་སྟུན་པའྲི་དྱོན།      སྤུན་བྱ། སྤུན་བྱེད། སྤུན། སྤུན་ཅྲིག

༤༡ འཕུར་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན།                སྤུར་བྱ། སྤུར་བྱེད། སྤུར། སྤུར་ཅྲིག

༤༢ ཇེ་མང་དུ་གཏྱོང་བའྲི་དྱོན།              སེལ་བྱ། སེལ་བྱེད། སེལ། སེལ་ཅྲིག

༤༣ རྐང་པ་འདེགས་འཇྱོག་བྱས་ནས་སྐྱྱོད་པའྲི་དྱོན།  སྱོ་བྱ། སྱོ་བྱེད། སྱོས། སྱོས་ཤྲིག

༤༤ དམའ་ས་ནས་མཐྱོ་སར་སྱོར་བའྲི་དྱོན། 

                སག་བྱ། སྱོག་བྱེད། སགས། སྱོགས་ཤྲིག

༤༥ བརྡ་རྲིང༌། གཏྱོང་བ་དང་སྦྲིན་པའྲི་དྱོན།      སྱོན་བྱ། སྱོན་བྱེད། སྱོན། སྱོན་ཅྲིག

༤༦ སར་གནས་ལས་གཞན་དུ་སྱོ་བའྲི་དྱོན།     སར་བྱ། སྱོར་བྱེད། སར། སྱོར་ཅྲིག

༤༧ ཐག་པ་སྱོགས་ཐུར་དུ་དཔྱང་བའྲི་དྱོན།  སྤང་བྱ། སྤང་བྱེད། སྤངས། སྤྱོངས་ཤྲིག

༤༨ ལྱོངས་སུ་སྤྱོད་པའྲི་དྱོན།                 སྤད་བྱ། སྤྱོད་བྱེད། སྤད། སྤྱོད་ཅྲིག

༤༩ ཆུ་རུ་འབྱྲིང་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན།       སྤྲིང་བྱ། སྤྲིང་བྱེད། སྤྲིངས། སྤྲིངས་ཤྲིག
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༥༠ འདམ་སྱོགས་ཀྲིས་ཞལ་བ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།   སྤྲིལ་བྱ། སྤྲིལ་བྱེད། སྤྲིལ། སྤྲིལ་ཅྲིག

༥༡ ཕྲིར་སྐྲྱོད་པའྲི་དྱོན།               སྤྱུག་བྱ། སྤྱུག་བྱེད། སྤྱུགས། སྤྱུགས་ཤྲིག

༥༢ ཚིག་གྲིས་སྲིགས་པའྲི་དྱོན།                 སྤྱོ་བྱ། སྤྱོ་བྱེད། སྤྱོས། སྤྱོས་ཤྲིག

༥༣ ཡྱོན་ཏན་སྱོགས་གཞན་ལ་ངྱོམ་པའྲི་དྱོན།     

                སྤྱོམ་བྱ། སྤྱོམ་བྱེད། སྤྱོམས། སྤྱོམས་ཤྲིག

༥༥ རྒྱན་ཆ་སྱོགས་བརྒྱན་པའྲི་དྱོན།          སྤས་བྱ། སྤས་བྱེད། སྤས། སྤས་ཤྲིག

༥༦ འཕྲྲིན་ཡྲིག་སྱོགས་སྐུར་བའྲི་དྱོན།   སྤྲིང་བྱ། སྤྲིང་བྱེད། སྤྲིངས། སྤྲིངས་ཤྲིག །

༥༧  རྡེབ་གསྲིག་གམ་གཡྱོ་འགུལ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།    

               སྤུག་བྱ། སྤུག་བྱེད། སྤུགས། སྤུགས་ཤྲིག

༥༧ འྱོད་འཕྲྱོ་བར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།                སྤྱོ་བྱ། སྤྱོ་བྱེད། སྤྱོས། སྤྱོས་ཤྲིག

༥༨ སྟེར་བའམ་སྦྲིན་པའྲི་དྱོན།                སྤད་བྱ། སྤྱོད་བྱེད། སྤད། སྤྱོད་ཅྲིག

༥༩ རྒྱས་པར་བཤད་པའྲི་དྱོན།                  སྤྱོ་བྱ། སྤྱོ་བྱེད། སྤྱོས། སྤྱོས་ཤྲིག

༦༠ རྱོགས་པའྲི་དྱོན།             ཕྲིགས་བྱ། ཕྲིགས་བྱེད། ཕྲིགས། ཕྲིགས་ཤྲིག

༦༡ བརྡ་རྲིང༌། བཏུམ་པའྲི་དྱོན།               ཕུར་བྱ། ཕུར་བྱེད། ཕུར། ཕུར་ཅྲིག

༦༢ བརྡ་རྲིང༌། སྐྲྱོད་པ་དང་འདེད་པའྲི་དྱོན།      ཕུལ་བྱ། ཕུལ་བྱེད། ཕུལ། ཕུལ་ཅྲིག

༦༣ ཤྲིང་སྱོགས་གཅྱོད་ཐུབ་པའམ་གཏུབ་ཐུབ་པའྲི་དྱོན། 

                   ཕེད་བྱ། ཕེད་བྱེད། ཕེད། ཕེད་ཅྲིག

༦༤ བརྡ་རྲིང༌། རྱོགས་ཐུབ་པའྲི་དྱོན།          ཕྱོལ་བྱ། ཕྱོལ་བྱེད། ཕྱོལ། ཕྱོལ་ཅྲིག

༦༥ གཡྱོབ་པ། འདེད་པ། ཕྲིས་པ། ཕགས་པ་བཅས་ཀྲི་དྱོན། 

                 བྱབ་བྱ། བྱབ་བྱེད། བྱབས། བྱྱོབས་ཤྲིག
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༦༦ འགེབས་པའམ་འཐུམ་པའྲི་དྱོན།  བྱྲིབས་བྱ། བྱྲིབས་བྱེད། བྱྲིབས། བྱྲིབས་ཤྲིག

༦༧ འབྱུག་པའམ་སྐུད་པའྲི་དྱོན།                བྱྲིལ་བྱ། བྱྲིལ་བྱེད། བྱྲིལ། བྱྲིལ་ཅྲིག

༦༨ ལས་ཀ་དང་བྱ་བ་སྱོགས་སྒྲུབ་པའྲི་དྱོན། བྱ་འགྱུར། བྱེད་བཞྲིན། བྱས། བྱྱོས་ཤྲིག

༦༩ བརྡ་རྲིང༌། ལག་པའྲི་དྱོན།      བྱྱོགས་བྱ། བྱྱོགས་བྱེད། བྱྱོགས། བྱྱོགས་ཤྲིག

༧༠ བརྡ་རྲིང༌། བཏུམ་པའྲི་དྱོན།                བད་བྱ། བད་བྱེད། བད། བད་ཅྲིག

༧༡ བ་བེ་སྱོགས་ཀད་ལ་རྒྱྱོང་བའྲི་དྱོན།            བེ་བྱ། བེ་བྱེད། བེས། བེས་ཤྲིག

༧༢ བརྡ་རྲིང༌། སྱོ་ཡྲིས་ལད་པའམ་མུར་བའྲི་དྱོན།   བད་བྱ། བད་བྱེད། བད། བྱོད་ཅྲིག

༧༣ རྩྭ་སྱོགས་ཕན་ཚུན་བསྣྱོལ་ནས་སྦེལ་བའྲི་དྱོན། 

བས་བྱ། བས་བྱེད། བས། བྱོས་ཤྲིག

༧༤ ཞེ་ཚིག །ཉྱོ་བའྲི་དྱོན།                      བླུ་བྱ། བླུ་བྱེད། བླུས། བླུས་ཤྲིག

༧༥ རྣ་བ་གཏད་ནས་ཉན་པའྲི་དྱོན།      བག་བྱ། བྱོག་བྱེད། བགས། བྱོགས་ཤྲིག

༧༦ སྐུལ་བ་དང་གཏྱོང་བའྲི་དྱོན།               རྱོད་བྱ། རྱོད་བྱེད། རད། རྱོད་ཅྲིག

༧༧ མྲི་མངྱོན་པར་བྱེད་པའམ་ཡྲིབ་པའྲི་དྱོན།      སྦ་བྱ། སྦེད་བྱེད། སྦས། སྦྱོས་ཤྲིག

༧༨ མྲི་གཙང་བས་སྒྱོ་བའྲི་དྱོན།         སྦག་བྱ། སྦག་བྱེད། སྦགས། སྦྱོགས་ཤྲིག

༧༩ མེ་འབར་དུ་འའག་པ་དང་སེན་མྱོས་འབད་པའྲི་དྱོན།  

                  སྦར་བྱ། སྦར་བྱེད། སྦར། སྦྱོར་ཅྲིག

༨༠ གསང་བྱའྲི་གནས་དྱོན་གང་སར་བསྒགས་པའྲི་དྱོན།   

                  སྦྲིར་བྱ། སྦྲིར་བྱེད། སྦྲིར། སྦྲིར་ཅྲིག

༨༡ སྣྱོད་སྱོཌ་ཁ་མར་སྟྱོན་པའྲི་དྱོན།        སྦུབ་བྱ། སྦུབ་བྱེད། སྦུབས། སྦུབས་ཤྲིག

༨༢ ཆུས་ནེམ་པ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།              སྦང་བྱ། སྦྱོང་བྱེད། སྦངས། སྦྱོངས་ཤྲིག
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༨༣ ཆུན་པྱོ་རེ་རེ་བྱས་ནས་སྱོམ་པའྲི་དྱོན། སྦམ་བྱ། སྦྱོམ་བྱེད། སྦམས། སྦྱོམས་ཤྲིག

༨༤ གཅེར་བུར་འཛིང་བ་དང་མནན་པའྲི་དྱོན།       

                སྦྲིག་བྱ། སྦྲིག་བྱེད། སྦྲིགས། སྦྲིགས་ཤྲིག

༨༥ སྟེར་བ་དང་སྤྱོད་པའྲི་དྱོན།                སྦྲིན་བྱ། སྦྲིན་བྱེད། བྱྲིན། བྱྲིན་ཅྲིག

༨༦ཤེས་ཡྱོན་སྱོགས་སླྱོབ་པའྲི་དྱོན།       སྦང་བྱ། སྦྱོང་བྱེད། སྦངས། སྦྱོངས་ཤྲིག

༨༧ འབྱར་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན།                སྦར་བྱ། སྦྱོར་བྱེད། སྦར། སྦྱོར་ཅྲིག

༨༨ ཆུ་བླུགས་ཏེ་གཡྱོ་བའམ་རྲི་བའྲི་དྱོན།         སྦྲུ་བྱ། སྦྲུད་བྱེད། སྦྲུས། སྦྲུས་ཤྲིག

༨༩ སྒྲིག་པ། དཀྲྱོལ་བ། རྒྱྱོང་བ། བཅས་ལ་འའག །

                 སྦེང་བྱ། སྦེང་བྱེད། སྦེངས། སྦེངས་ཤྲིག

༩༠ ཕན་ཚུན་མཐུད་པའམ་འབེལ་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན། 

                  སྦེལ་བྱ། སྦེལ་བྱེད། སྦེལ། སྦེལ་ཅྲིག

༩༡ བརྡ་གཏྱོང་བའམ་གྱོ་བརྡ་སྤྱོད་པའྲི་དྱོན།      སྦན་བྱ། སྦྱོན་བྱེད། སྦན། སྦྱོན་ཅྲིག

༩༢ ཟས་སྱོགས་མྲིད་པར་འགྱོར་འའག་པའྲི་དྱོན།  མྲིད་བྱ། མྲིད་བྱེད། མྲིད། མྲིད་ཅྲིག

༩༣ ཁ་ནང་དུ་བཞག་ནས་ལེས་འགུལ་བར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།  

                  མུར་བྱ། མུར་བྱེད། མུར། མུར་ཅྲིག

༩༤ སླྱོབ་གསྱོ་བཏང་ནས་བཤད་པའྲི་དྱོན།     མྱོལ་བྱ། མྱོལ་བྱེད། མྱོལ། མྱོལ་ཅྲིག

༩༥ ཤེས་པས་ཚོར་བར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།     མང་བྱ། མྱོང་བྱེད། མངས། མྱོངས་ཤྲིག

༩༦ འཚོལ་བའྲི་དྱོན།                མྱུག་བྱ། མྱུག་བྱེད། མྱུགས། མྱུགས་ཤྲིག

༩༧ གསང་སྟབས་ཀྲིས་འཚོལ་བར་བྱེད་པའྲི་དྱོན། 

མྱུལ་བྱ། མྱུལ་བྱེད། མྱུལ། མྱུལ་ཅྲིག
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༩༨ བརྡ་རྲིང༌། ཤེས་པའྲི་དྱོན།        རངས་བྱ། རངས་བྱེད། རངས། རངས་ཤྲིག

༩༩ མཚོན་ཆ་སྱོགས་ཕྱོག་ནས་ར་བཟྱོས་པའྲི་དྱོན།      

                   རས་བྱ། རས་བྱེད། རས། རས་ཤྲིག

༡༠༠ རྲི་ལམ་གཏྱོང་བའྲི་དྱོན།                   རྲི་བྱ། རྲི་བྱེད། རྲིས། རྲིས་ཤྲིག

༡༠༡ ཁྲི་སྱོགས་ཀྲིས་སྱོ་འདེབས་པའྲི་དྱོན། རྨུག་བྱ། རྨུག་བྱེད། རྨུགས། རྨུགས་ཤྲིག

༡༠༢ བལ་སྱོགས་གསེད་པའྲི་དྱོན།             རེལ་བྱ། རེལ་བྱེད། རེལ། རེལ་ཅྲིག

༡༠༣ ཕྲུ་སླྱོག་པའྲི་དྱོན།                      རྱོ་བྱ། རྱོད་བྱེད། རྱོས། རྱོས་ཤྲིག

༡༠༤ རྐྱོང་བའྲི་དྱོན།                   རྨྱང་བྱ། རྨྱྱོང་བྱེད། རྨྱངས། རྨྱྱོངས་ཤྲིག

༡༠༥ བརྡ་རྲིང༌། འདྲྲི་བ་དང༌། ཞུ་བ། གསྱོལ་བ་བཅས་ཀྲི་དྱོན། 

                  སྨེད་བྱ། སྨེད་བྱེད། སྨེད། སྨེད་ཅྲིག

༡༠༦ གཞན་ལ་ངན་སྨྱོས་བྱེད་པའྲི་དྱོན།          སྨད་བྱ། སྨྱོད་བྱེད། སྨད། སྨྱོད་ཅྲིག

༡༠༧ རེ་བ་ཧ་ཅང་བཟང་པྱོ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།        སྨྱོན་བྱ། སྨྱོན་བྱེད། སྨྱོན། སྨྱོན་ཅྲིག

༡༠༨ བཤད་པའམ་རྱོད་པའྲི་དྱོན།              སྨྱོས་བྱ། སྨྱོས་བྱེད། སྨྱོས། སྨྱོས་ཤྲིག

༡༠༩ ཇེ་ཐུང་དུ་གཏྱོང་བའྲི་དྱོན།    སྨྱུགས་བྱ། སྨྱུགས་བྱེད། སྨྱུགས། སྨྱུགས་ཤྲིག

༡༡༠ བཟའ་བཏུང་གཅྱོད་པའྲི་དྱོན།             སྨྱུང་བྱ། སྨྱུང་བྱེད། སྨྱུང༌། སྨྱུང་ཞྲིག

༡༡༡ མགྱོགས་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།                སྨྱུར་བྱ། སྨྱུར་བྱེད། སྨྱུར། སྨྱུར་ཅྲིག

༡༡༢  བརྡ་རྲིང༌། མྲི་མངྱོན་པར་སྨྲ་བའྲི་དྱོན། སྨེང་བྱ། སྨེང་བྱེད། སྨེངས། སྨེངས་ཤྲིག

༡༡༣ བཤད་པ་དང་རྱོད་པའྲི་དྱོན།                སྨྲ་བྱ། སྨྲ་བྱེད། སྨྲས། སྨྲྱོས་ཤྲིག

༡༡༤  བརྡ་རྲིང༌། ངན་པར་སྨྲ་བའམ་སྐྱྱོན་རྱོད་པའྲི་དྱོན།   

                         སྨྲེ་བྱ། སྨྲེ་བྱེད། སྨྲེས། སྨྲེས་ཤྲིག
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༡༡༥ ཡུལ་སྐད་ལ་ལར་སྐྱྱོ་བའྲི་དྱོན།             སྨྲེང་བྱ། སྨྲེང་བྱེད། སྨྲེང༌། སྨྲེང་ཞྲིག

༡༡༦ བརྡ་རྲིང༌། མཆུ་སྦར་ཏེ་འྱོ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།      ཙུན་བྱ། ཙུན་བྱེད། ཙུན། ཙུན་ཅྲིག

༡༡༧ མཆུ་སྦར་ཏེ་འྱོ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།            ཙུམ་བྱ། ཙུམ་བྱེད། ཙུམ། ཙུམ་ཞྲིག

༡༡༨ བརྡ་རྲིང༌། ཞྲིབ་མྱོར་གཏུབ་པའྲི་དྱོན།         

              རབས་བྱ། རབས་བྱེད། རབས། རྱོབས་ཤྲིག

༡༡༩ བརྡ་རྲིང༌། འབྱྲིན་པའྲི་དྱོན།              རལ་བྱ། རལ་བྱེད། རལ། རྱོལ་ཅྲིག

༡༢༠རྱོལ་བའམ་རེ་འཇྱོ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།             རེ་བྱ། རེ་བྱེད། རེས། རེས་ཤྲིག

༡༢༡ ཡར་འཕགས་པའམ་ལྲིང་བའྲི་དྱོན།         རེན་བྱ། རེན་བྱེད། རེན། རེན་ཅྲིག

༡༢༢ ཉར་བའྲི་དྱོན།             ཚགས་བྱ། ཚགས་བྱེད། ཚགས། ཚགས་ཤྲིག

༡༢༣ སྡུར་བ་དང་རྲིང་ཐུང་སྱོགས་འཇལ་བའྲི་དྱོན། ཚད་བྱ། ཚད་བྱེད། ཚད། ཚོད་ཅྲིག

༡༢༤ ཐུབ་པའམ་ནུས་པའྲི་དྱོན།     ཚུགས་བྱ། ཚུགས་བྱེད། ཚུགས། ཚུགས་ཤྲིག

༡༢༥ རྱོགས་པ་དང་ཤེས་པའྲི་དྱོན།           ཚོར་བྱ། ཚོར་བྱེད། ཚོར། ཚོར་ཅྲིག

༡༢༦ འཛེམ་དྱོགས་དང་ངྱོ་ཚ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།              རྲི་བྱ། རྲི་བྱེད། རྲི། རྲི་ཞྲིག

༡༢༧ འདམ་བག་སྱོགས་འབྱུག་པའྲི་དྱོན།        ཞལ་བྱ། ཞལ་བྱེད། ཞལ། ཞལ་ཅྲིག

༡༢༨ རེ་འདུན་སྱོགས་བཤད་པའྲི་དྱོན།             ཞུ་བྱ། ཞུ་བྱེད། ཞུས། ཞུས་ཤྲིག

༡༢༩ གཅུ་བའྲི་དྱོན།                        ཞུད་བྱ། ཞུད་བྱེད། ཞུད། ཞུད་ཅྲིག

༡༣༠ བྱོ་ལ་ངེས་པའྲི་དྱོན།                    ཟྲིན་བྱ། ཟྲིན་བྱེད། ཟྲིན། ཟྲིན་ཅྲིག

༡༣༡ སེམས་ཆུང་བྱེད་པའྲི་དྱོན།              ཟེམ་བྱ། ཟེམ་བྱེད། ཟེམ། ཟེམ་ཞྲིག

༡༣༢ རྱོད་པའམ་བཤད་པའྲི་དྱོན།              ཟེར་བྱ། ཟེར་བྱེད། ཟེར། ཟེར་ཅྲིག

༡༣༣ བརྡ་རྲིང༌། ལད་པའྲི་དྱོན།               ཟླད་བྱ། ཟླད་བྱེད། ཟླད། ཟླད་ཅྲིག
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༡༣༤ གར་འཁབ་པའྲི་དྱོན།                    ཟླྱོ་བྱ། ཟླྱོ་བྱེད། ཟླྱོས། ཟླྱོས་ཤྲིག

༡༣༥ སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའྲི་དྱོན།               འྱོར་བྱ། འྱོར་བྱེད། འྱོར། འྱོར་ཅྲིག

༡༣༦ བརྡ་རྲིང༌། ལག་པ་ཡར་བཏེགས་པའྲི་དྱོན། ཡེར་བྱ། ཡེར་བྱེད། ཡེར། ཡེར་ཅྲིག

༡༣༧ འཁལ་བའམ་སྒྲིམ་པའྲི་དྱོན།          ཡྱོག་བྱ། ཡྱོག་བྱེད། ཡྱོག །ཡྱོག་ཅྲིག

༡༣༨ མཐྱོང་བའྲི་དྱོན།                      རྲིག་བྱ། རྲིག་བྱེད། རྲིག །རྲིག་ཅྲིག

༡༣༩ ཕྱོགས་གཅྲིག་ཏུ་སྡུད་པའྲི་དྱོན།         རུག་བྱ། རུག་བྱེད། རུག། རུག་ཅྲིག

༡༤༠ འདྱོད་པའམ་འདུན་པའྲི་དྱོན།                           རེ་བྱ།  རེ་བྱེད། རེ།         

༡༤༡ དངྱོས་སུ་ཐུག་པའམ་འཕྲད་པའྲི་དྱོན།     རེག་བྱ། རེག་བྱེད། རེག །རེག་ཅྲིག

༡༤༢ རྲིག་པ་སྒྲིམ་པའྲི་དྱོན།                 རེམ་བྱ། རེམ་བྱེད། རེམ། རེམ་ཅྲིག

༡༤༣ ལྱོངས་སུ་སྤྱོད་པའྲི་དྱོན།              རྱོལ་བྱ། རྱོལ་བྱེད། རྱོལ། རྱོལ་ཅྲིག

༡༤༤ རང་དགར་བཤད་པ་དང་སྨྲ་བའྲི་དྱོན།     ལབ་བྱ། ལབ་བྱེད། ལབ། ལྱོབ་ཅྲིག

༡༤༥ བྱ་བ་སྱོགས་བྱེད་པའྲི་དྱོན།            ལས་བྱ། ལས་བྱེད། ལས། ལྱོས་ཤྲིག

༡༤༦ པར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།  ལུག་བྱ། ལུག་བྱེད། ལུགས། ལུགས་ཤྲིག

༡༤༧ རྱོན་པས་བན་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།  ལུམ་བྱ། ལུམ་བྱེད། ལུམས། ལུམས་ཤྲིག

༡༤༨ ལག་ཏུ་འཛིན་པའམ་འཁེར་བའྲི་དྱོན། བང་བྱ། ལེན་བྱེད། བངས། ལྱོངས་ཤྲིག

༡༤༩ ལེན་ཐུབ་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།            ལྱོན་བྱ། ལྱོན་བྱེད། ལྱོན། ལྱོན་ཅྲིག

༡༥༠ གསེད་པའྲི་དྱོན།                      ཤད་བྱ། ཤད་བྱེད། ཤད། ཤད་ཅྲིག

༡༥༡ མཛེས་རྒྱན་སྤས་པའྲི་དྱོན།              ཤན་བྱ། ཤན་བྱེད། ཤན། ཤན་ཅྲིག

༡༥༢ གྲི་སྱོགས་ནང་ནས་ཕྲིར་འདྱོན་པའམ་འཐེན་པའྲི་དྱོན།    

                 ཤབ་བྱ། ཤབ་བྱེད། ཤབས། ཤྱོབས་ཤྲིག
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༡༥༣ གྱོ་བའམ་རྱོགས་པ་ཁྱོང་དུ་ཆུད་པའྲི་དྱོན། ཤེས་བྱ། ཤེས་བྱེད། ཤེས། ཤེས་ཤྲིག

༡༥༤ ཚོད་འགམ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།              སད་བྱ། སད་བྱེད། སད། སད་ཅྲིག

༡༥༥ ཐ་གུ་སྱོགས་ཀྲིས་སླེ་བའམ་སླྱོ་མ་སྱོགས་བཟྱོ་བའྲི་དྱོན།    

                  སླས་བྱ། སླས་བྱེད། སླས། སླྱོས་ཤྲིག

བྱ་བྱེད་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་འཕུལ་མེད་ལས་ཚིག

ཚིག་དྱོན།                              མ་འྱོངས། ད་ལྟ། འདས། སྐུལ་ཚིག

༡ རང་ཤུགས་སུ་འཁུམས་པའྲི་དྱོན།                            ཀུམ། ཀུམ། ཀུམ།

༢ གེན་དུ་ལངས་པའྲི་དྱོན།                              ཀེར། ཀེར། ཀེར། ཀེར།

༣ སྐད་ཆ་བཤད་མྲི་ཤེས་པའྲི་དྱོན།                  སྐུགས་རྒྱུ། སྐུགས། སྐུགས།

༤ བསྐམས་ནས་ཆུ་འཐུང་འདྱོད་སྐྱེ་བའྲི་དྱོན།             སྐྱོམ་རྒྱུ།  སྐྱོམ། སྐྱོམ། སྐྱོམ།

༥ སར་མེད་གསར་དུ་འབྱུང་བའྲི་དྱོན།                                སྐྱེ། སྐྱེ། སྐྱེས།

༦ ངྱོ་ཚ་བའྲི་དྱོན།                            སྐྱེངས། སྐྱེངས། སྐྱེངས། སྐྱེངས།

༧ སེམས་སྡུག་བསལ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།                             སྐྱྱོ། སྐྱྱོ། སྐྱྱོ། སྐྱྱོ།

༨ འཇྲིགས་པའམ་ཞེད་པའྲི་དྱོན།                                  སྐྲག །སྐྲག །སྐྲག

༩ ལུས་ལ་ནད་ཀྲིས་འབུར་བུ་བྱུང་བའྲི་དྱོན།                      སྐྲང༌།  སྐྲང༌།  སྐྲངས།

༡༠ ཉྱོ་འཚོང་སྐབས་རག་པའམ་ཐྱོབ་པའྲི་དྱོན།                            ཁུག །ཁུག །ཁུག

༡༡ བཀག་ནས་ཁེགས་པའྲི་དྱོན།                            ཁེག །ཁེག །ཁེགས།

༡༢ གང་བའྲི་དྱོན།                                        ཁེང༌། ཁེང༌། ཁེངས།

༡༣ འགེབས་པའམ་ཁབ་པའྲི་དྱོན།                       ཁེབས། ཁེབས། ཁེབས།
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༡༤ བཟྱོད་པའམ་ཐེག་པའྲི་དྱོན།                                ཁག །ཁག །ཁག

༡༥ གང་བ་དང༌། ངེས་པ་ཡྱོད་པའྲི་དྱོན།                          ཁབ། ཁབ། ཁབ།

༡༦ ཐེག་པའྲི་དྱོན།                                          ཁྱོག །ཁྱོག །ཁྱོག

༡༧ རྡྱོག་པྱོར་ཐྱོར་བའྲི་དྱོན།                                   ཁྲུལ། ཁྲུལ། ཁྲུལ།

༡༨ བཀྲམ་པའམ་ཁབ་པའྲི་དྱོན།                         ཁེམས། ཁེམས། ཁེམས།

༡༩ ངྱོ་ཚ་བའམ་འཛེམ་པའྲི་དྱོན།                               ཁེལ། ཁེལ། ཁེལ།

༢༠ ཞེ་སང་ལང་བའྲི་དྱོན།                                           ཁྱོ། ཁྱོ། ཁྱོ།

༢༡ ཆ་ཚང་བའམ་ཚད་ལྱོང་བའྲི་དྱོན།         གང༌། གང༌། གང༌།

༢༢ ཡྲིབ་པའམ་སྐུང་བའྲི་དྱོན།                                 གབ། གབ། གབ།

༢༣ སེར་ཁ་བྱུང་བའྲི་དྱོན།                                   གས། གས། གས།

༢༤ འཁྱོག་པའམ་ཐུར་དུ་དུད་པའྲི་དྱོན།                           གུག །གུག །གུག

༢༥ རྒུད་པའམ་ཉམས་པའྲི་དྱོན།                                གུད། གུད། གུད།

༢༦ བརྲི་བཀུར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།                                གུས། གུས། གུས།

༢༧ ཤེས་པའམ་རྱོགས་པའྲི་དྱོན།                                   གྱོ   གྱོ   གྱོ

༢༨ ལྟྱོ་བས་འགྱོ་བའྲི་དྱོན།                                    གྱོག །གྱོག །གྱོག

༢༩ ཉམས་པའམ་ཟད་པའྲི་དྱོན།                                གྱོད། གྱོད། གྱོད།

༣༠ ལུས་ལ་གྱོན་པའྲི་དྱོན།                                   གྱོན། གྱོན། གྱོན།

༣༡ ནྱོར་བའམ་འཁྲུལ་བའྲི་དྱོན།                               གྱོལ། གྱོལ། གྱོལ།

༣༢ བརྡ་རྲིང༌། ཉམས་པའྲི་དྱོན།                                   ག།  ག།  ག།

༣༣ འཁམ་པ་དང༌། ཁ་འཐྱོར་བའམ་བརགས་པའྲི་དྱོན།                གར། གར། གར།
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༣༤ བརྡ་རྲིང༌། ཟྱོས་པ། བཀུར་བ། བཀྲུ་བ་བཅས་ལ་འའག །                གྱུ། གྱུ།  གྱུ།

༣༥ རྐང་པ་རས་སྐྱྱོན་གྲིས་འཁྱོག་ཏེ་འགྱོ་བའྲི་དྱོན།                 གྱོལ། གྱོལ། གྱོལ།

༣༦ སྐད་འབྱྲིན་པའམ་ཐྱོན་པའྲི་དྱོན།                         གག །གག །གགས།                                                 

༣༧ འཁགས་པའྲི་དྱོན།                                     གང༌། གང༌། གང༌།

༣༨ ཁབ་པའམ་འཐྱོར་བའྲི་དྱོན།                                གམ། གམ། གམ།

༣༩ དམ་པྱོར་སྒྲིལ་བའྲི་དྱོན།                                གྲིམ། གྲིམ། གྲིམས།

༤༠ ཆག་གྲུམ་དུ་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།                               གྲུག །གྲུག །གྲུགས།

༤༡ ཆག་པའམ་དུམ་བུར་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།                       གྲུམ། གྲུམ། གྲུམས།

༤༢ ཞེ་ས། འཆྲི་བའྲི་དྱོན།                               གྱོངས། གྱོངས། གྱོངས།

༤༣ མདུད་པ་སྱོགས་ཞྲིག་པའམ་ཐྱོར་བའྲི་དྱོན།                  གྱོལ། གྱོལ། གྱོལ།

༤༤ ན་ཚོད་ཡྱོལ་བའམ་རྲིང་པ་དང༌། ཡུན་ལྱོན་པའྲི་དྱོན།                རྒ  རྒ  རྒས།

༤༥ སྟྱོབས་ཤུགས་སྱོགས་ཟད་པའམ་ཉམས་པའྲི་དྱོན།               རྒུད། རྒུད། རྒུད།

༤༦ མང་དུ་འཕེལ་བའམ་ཇེ་ཆེར་དར་བའྲི་དྱོན།                      རྒྱ།  རྒྱ། རྒྱས།

༤༧ རྒྱལ་ཁ་ཐྱོབ་པའྲི་དྱོན།                                   རྒྱལ། རྒྱལ། རྒྱལ།

༤༨ ཁྱོང་ཁྱོ་ལང་བའམ་ཞེ་སང་ལང་བའྲི་དྱོན།                       ངར། ངར། ངར།

༤༩ ཐང་ཆད་པའམ་དུབ་པའྲི་དྱོན།                              ངལ། ངལ། ངལ།

༥༠ སེམས་དགའ་བའམ་སྐྱྱོ་བས་མྲིག་མཆུ་འཆྱོར་བའྲི་དྱོན།          ངུ༌། ངུ༌། ངུས། ངུས།

༥༡ སྟག་གཟྲིག་སྱོགས་ཀྲིས་ངར་སྐད་འབྱྲིན་པའྲི་དྱོན།                   ངེར། ངེར། ངེར།

༥༢ བྱོ་ལ་འཇགས་པའྲི་དྱོན།                                   ངེས། ངེས། ངེས།

༥༣ ཡྲིད་ཚིམས་པའྲི་དྱོན།                             ངྱོམས། ངྱོམས། ངྱོམས།
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༥༤ སྲེད་པ་དང་ཧམ་པ་ལངས་པའྲི་དྱོན།                         རྔམ། རྔམ། རྔམ།

༥༥ ཆགས་པ་དང་ཧམ་པ། སྲེད་པ་སྱོགས་ཀྲི་དྱོན།                  རྔབ། རྔབ། རྔབ།

༥༦ རྔུལ་ཆུ་ཐྱོན་པའྲི་དྱོན།                                    རྔུལ། རྔུལ། རྔུལ།

༥༧ རྔབ་ཀྲི་འབྲི་ཚུལ་གཞན།                                  སབ། སབ། སབ།

༥༨ དབུགས་དྲག་ཏུ་འབྱྲིན་རྔུབ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།                    སམ། སམ། སམ།

༥༩ ཞྲིག་སྐྱྱོན་བྱུང་པའྲི་དྱོན།                                   ཆག །ཆག །ཆག

༦༠ འདྱོད་པས་ཞེན་པ་དང༌། བྱུང་བ་བཅས་ལ་འའག །         ཆགས། ཆགས། ཆགས།

༦༡ ཞུགས་པའམ་ཚུད་པའྲི་དྱོན།                                ཆུད། ཆུད། ཆུད།

༦༢ མཐར་ཕྲིན་པར་རྱོགས་པའམ་ཤེས་པའྲི་དྱོན།                     ཆུབ། ཆུབ། ཆུབ།

༦༣ བག་འཁུམས་པའྲི་དྱོན།                                   ཆུམ། ཆུམ། ཆུམ།

༦༤ བྱོ་འཁེལ་བའྲི་དྱོན།                                    ཆེས། ཆེས། ཆེས།

༦༥ རུང་བའམ་འྱོས་པ། འགྲིག་པ། འཐད་པའྲི་དྱོན།                 ཆྱོག །ཆྱོག །ཆྱོག

༦༦ བར་འགྱོག་ཐུབ་པ། ཁས་ལེན་པ། གྱོ་ཆྱོད་པ་བཅས་ལ་འའག །     ཆྱོད། ཆྱོད། ཆྱོད། 

༦༧ ཐུལ་བའྲི་དྱོན།                                         ཆྱོམ། ཆྱོམ། ཆྱོམ།

༦༨ རྒུད་པའམ་འཇྲིག་པའྲི་དྱོན།                          ཉམས། ཉམས། ཉམས།

༦༩ ལུས་པྱོ་མལ་དུ་ཕབ་ནས་ངལ་གསྱོ་བའྲི་དྱོན།                ཉལ། ཉལ། ཉལ། ཉྱོལ།

༧༠ ཞྲིག་ནས་མར་ལྷུང་བའྲི་དྱོན།                               ཉྲིལ། ཉྲིལ། ཉྲིལ།

༧༡ སྡུག་བསལ་གྲི་གནས་སུ་གར་བའྲི་དྱོན།                        ཉེན། ཉེན། ཉེན།

༧༢ འཁྲུག་པའམ་འཆྱོལ་བའྲི་དྱོན།                               ཉྱོག །ཉྱོག །ཉྱོག

༧༣ ལུས་སེམས་ཀྲི་ནུས་སྟྱོབས་ཉམས་ནས་ལས་སུ་མྲི་རུང་བའྲི་དྱོན།   ཉྱོབ། ཉྱོབ། ཉྱོབ།
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༧༤ ཡུན་རྲིང་འགྱོར་ནས་ངྱོ་བྱོ་དང་རྣམ་པ་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།            རྲིང༌། རྲིང༌། རྲིང༌།

༧༥ རྲི་ཤྲིང་བརན་དང་བལ་ནས་སྐམ་པའྲི་དྱོན།                      རྲིད། རྲིད། རྲིད།

༧༦ རྲིང་ཚད་སླེབས་པའམ་འདང་བའྲི་དྱོན།                        རྱོབ། རྱོབ། རྱོབ།

༧༧ འདྱོད་པའམ་སེམས་པའྲི་དྱོན།                           སྙམ། སྙམ། སྙམས།

༧༨ ཤེས་པའྲི་དྱོན།                                    རྱོགས། རྱོགས། རྱོགས།

༧༩ མར་ལྷུང་བའྲི་དྱོན།                                     ལྟུང༌། ལྟུང༌། ལྟུངས།

༨༠ བརྡ་རྲིང༌། གཉྲིད་ཡུར་བ་དང་ཁམས་དུབ་པའྲི་དྱོན།               ལྟུར། ལྟུར། ལྟུར།

༨༡ ཞེ་ཚིག །ན་བའྲི་དྱོན།                                    ལྟེམ། ལྟེམ། ལྟེམ།

༨༢ ཁྱོག་པར་ཟས་ཀྲིས་སྟྱོངས་ནས་ཟ་འདྱོད་སྐྱེ་བའྲི་དྱོན།     ལྟྱོགས། ལྟྱོགས། ལྟྱོགས།

༨༣ ཟད་པའམ་མེད་པར་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།                      ལྟྱོང༌། ལྟྱོང༌། ལྟྱོངས།  

༨༤ བྱོར་བའྲི་དྱོན།                                          སྟྱོར། སྟྱོར། སྟྱོར།

༨༥ ཆུ་སྱོགས་གདུས་ནས་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྱོ་བའྲི་དྱོན།                   ཐག །ཐག །ཐག

༨༦ གནམ་ངྱོ་དངས་པའྲི་དྱོན།                                  ཐང༌། ཐང༌། ཐང༌།

༨༧ བརྡ་རྲིང༌། སེམས་མཐུན་པ་དང་ཡྲིད་འཐད་པའྲི་དྱོན།        ཐམས། ཐམས། ཐམས།  

༨༨ གྱོལ་བའམ་ཤྱོར་བའྲི་དྱོན།                                   ཐར། ཐར། ཐར།

༨༩ སྱོང་བ་དང་ཕྲིན་པའྲི་དྱོན།                                   ཐལ། ཐལ། ཐལ།

༩༠ ཚད་འཛིན་པ་དང་ཚད་ཤེས་པའྲི་དྱོན།                          ཐྲིག །ཐྲིག །ཐྲིག

༩༡ ཆུ་སྱོགས་ཀྲི་རྡྱོག་པྱོ་མར་ལྷུང་བའྲི་དྱོན།                ཐྲིགས། ཐྲིགས། ཐྲིགས།

༩༢ སླེབས་པ་དང་འཕྲྱོད་པ། འབྱྱོར་བ་བཅས་ལ་འའག །              ཐྲིང༌། ཐྲིང༌། ཐྲིངས།

༩༣ ངྱོ་བྱོ་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་པའྲི་དྱོན།                          ཐྲིམ། ཐྲིམ། ཐྲིམ།
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༩༤ ཕན་ཚུན་འཕྲད་པའྲི་དྱོན།                                  ཐུག །ཐུག །ཐུག

༩༥ རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དང་འགན་ཟླ་བྱེད་ཐུབ་པའྲི་དྱོན།                ཐུབ། ཐུབ། ཐུབ།

༩༦ བརྡ་རྲིང༌། སྨྲིན་པའྲི་དྱོན།                                  ཐུལ། ཐུལ། ཐུལ།

༩༧ གཏྱོགས་པའམ་ཚུད་པའྲི་དྱོན།                                     ཐེ། ཐེ། ཐེ། 

༩༨ བཟྱོད་པའམ་བསྲན་པའྲི་དྱོན།                                ཐེག །ཐེག །ཐེག

༩༩ ཚད་ལྱོང་བ་དང་ཆ་ཚང་བའྲི་དྱོན།                         ཐེང༌། ཐེང༌། ཐེངས།

༡༠༠ བརྡ་རྲིང༌། སླེབས་པའྲི་དྱོན།                            ཐེངས། ཐེངས། ཐེངས།

༡༠༡ གྱོས་སྱོགས་རལ་བའྲི་དྱོན།                                 ཐེད། ཐེད། ཐེད།

༡༠༢ བརེ་གདུང་ཆེ་བའམ་ཞེན་ཆགས་ཆེ་བའྲི་དྱོན།                  ཐེན། ཐེན། ཐེན།

༡༠༣ ཕྱོག་པའམ་འགྱོས་པའྲི་དྱོན།                           ཐེབས། ཐེབས། ཐེབས།

༡༠༤ ཐྱོབ་པའྲི་དྱོན།                                     ཐེམས། ཐེམས། ཐེམས།

༡༠༥ འཛིན་པའམ་འཆང་བའྲི་དྱོན།                       ཐྱོགས། ཐྱོགས། ཐྱོགས།

༡༠༦ རྣ་བས་སྒ་གྱོ་བའྲི་དྱོན།                                  ཐྱོས། ཐྱོས། ཐྱོས།

༡༠༧ ཡྲིད་ཆེས་ཤྲིང་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བའྲི་དྱོན།                      དད། དད། དད།

༡༠༨ རྒྱས་པའམ་འཕེལ་བའྲི་དྱོན།                                 དར། དར། དར།

༡༠༩ སད་པ་དང་སངས་པའྲི་དྱོན།                                དུང༌། དུང༌། དུང༌།

༡༡༠ ཞེན་ཆགས་པའ་འཕྲེང་བའྲི་དྱོན།                       དུངས། དུངས། དུངས།

༡༡༡ ཐུར་དུ་གུག་པའྲི་དྱོན།                                      དུད། དུད། དུད།

༡༡༢ ལུས་སེམས་ཐང་ཆད་པའྲི་དྱོན།                              དུབ། དུབ། དུབ།

༡༡༣ འཛེམ་པའམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་བཅས་ཀྲི་དྱོན།             དྱོགས། དྱོགས། དྱོགས།
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༡༡༤ དབྱྲིབས་དང་རྲི་མྱོ་ཇྲི་བཞྲིན་ཐྱོན་པའྲི་དྱོན།                    དྱོད། དྱོད། དྱོད།

༡༡༥ གསལ་བར་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།                            དངས། དངས། དངས།

༡༡༦  ནད་བསྱོས་པའམ་དངས་པའྲི་དྱོན།                          དྲག །དྲག །དྲག

༡༡༧ རྒྱགས་པའམ་ཁེངས་པའྲི་དྱོན།                        དྲེགས། དྲེགས། དྲེགས།

༡༡༨ འཛེམ་དྱོགས་མེད་པའམ་ཇྲི་མྲི་སྙམ་པའྲི་དྱོན།                  དྲེད། དྲེད། དྲེད།

༡༡༩ ཚ་དྲྱོད་རྒྱས་པའྲི་དྱོན།                                        དྲྱོ། དྲྱོ། དྲྱོས།   

༡༢༠ གྲི་སྱོགས་རྣྱོ་ཉམས་པའྲི་དྱོན།                       རྡུགས། རྡུགས། རྡུགས།

༡༢༡ བརྡ་རྲིང༌། འདུས་པའྲི་དྱོན།                              རྡུབ། རྡུབ། རྡུབས།

༡༢༢ བརྡ་རྲིང༌། མེད་པའྲི་དྱོན།                           རྡེངས། རྡེངས། རྡེངས།

༡༢༣ སྟེང་དུ་འཕྱུར་བའམ་ཐྱོན་པའྲི་དྱོན།                        རྡྱོས། རྡྱོས། རྡྱོས།

༡༢༤ རྒྱུ་བ་དང་འབྱུང་བའྲི་དྱོན།                              ལང༌། ལང༌། ལང༌། 

༡༢༥ ཡྱོད་པ་དང་ཐྱོབ་པའྲི་དྱོན།                           བདྱོག །བདྱོག །བདྱོག

༡༢༦ ནམ་ལང་བའྲི་དྱོན།                                    ལང༌། ལང༌། ལང༌། 

༡༢༧ ཆུས་བངས་ནས་རྲི་བར་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།                         ལར། ལར། ལར།

༡༢༨ བརྡ་རྲིང༌། ལག་པའམ་ལུས་པའྲི་དྱོན།                      ལས། ལས། ལས།

༡༢༩ འཕུར་བའམ་འཕྱོར་བའྲི་དྱོན།                     ལྲིང༌། ལྲིང༌། ལྲིང༌། ལྲིང༌།

༡༣༠ སྒ་སྒྱོག་པའྲི་དྱོན།                                       ལྲིར། ལྲིར། ལྲིར།

༡༣༡ ཆུས་བངས་ནས་ཞྲིག་པའམ་འདལ་བའྲི་དྱོན།                  ལྡུར། ལྡུར། ལྡུར།

༡༣༢ བརྡ་རྲིང༌། ལག་པའམ་ལུས་པའྲི་དྱོན།                     ལྡུས། ལྡུས། ལྡུས།

༡༣༣ མྲིག་དབང་ཉམས་པའྲི་དྱོན།                       ལྱོངས། ལྱོངས། ལྱོངས།
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༡༣༤ མྱུར་བའམ་ལྱོབས་པ་དང་ཧ་གྱོ་བའྲི་དྱོན།                   ལྱོབ། ལྱོབ། ལྱོབ།

༡༣༥ གནས་ངེས་མེད་དུ་འཁམ་པའྲི་དྱོན།                       ལྱོམ། ལྱོམ། ལྱོམ།

༡༣༦ ཁུ་བའམ་ཁྱོ་བའྲི་དྱོན།                                  སང༌། སང༌། སང༌།

༡༣༧ སྐྲག་པའམ་ཞེད་པའྲི་དྱོན།                                སར། སར། སར།

༡༣༨ ཡྲིད་དུ་འྱོང་བ་དང་མཛེས་པའྲི་དྱོན།                         སྡུག །སྡུག །སྡུག

༡༣༩ ནད་ཕྱོག་པ་དང་ཟུག་གཟེར་ལངས་པའྲི་དྱོན།                        ན། ན། ན།

༡༤༠ མདུན་རྒྱབ་ཏུ་འཐེན་པ་དང་སྱོར་བའྲི་དྱོན།               ནུད། ནུད། ནུད། ནུད།

༡༤༡ ཡལ་བའམ་མེད་པར་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།                       ནུབ། ནུབ། ནུབ།

༡༤༢ གནས་དང་དུས་ཚོད་ས་གཞུག་ཏུ་སྱོ་བའྲི་དྱོན།                ནུར། ནུར། ནུར།

༡༤༣ ཐུབ་པའྲི་དྱོན།                                        ནུས། ནུས། ནུས།

༡༤༤ ནག་ནྱོག་བྱེད་པའྲི་དྱོན།                          ནྱོགས། ནྱོགས། ནྱོགས།

༡༤༥ འཛེམ་པ་དང༌། ནྱོར་བ། འགྱོད་པ། ངྱོ་ཚ་བ་བཅས་ལ་འའག །

                         ནྱོངས། ནྱོངས། ནྱོངས།

༡༤༦  ས་བཀྱོང་བའམ་ཞུམ་པའྲི་དྱོན།                            ནྱོན། ནྱོན། ནྱོན།

༡༤༧ འཁྲུལ་བ་དང༌། འཛོལ་བ། འཕྱུག་པའྲི་དྱོན།                    ནྱོར། ནྱོར། ནྱོར།

༡༤༨ འཆར་བ་དང༌། མངྱོན་པ། གསལ་བ་བཅས་ལ་འའག །             སྣང༌། སྣང༌། སྣང༌།

༡༤༩ སྦྱོས་ནས་ཇེ་ཆེར་གྱུར་པའྲི་དྱོན།          སགས། སགས། སགས། སགས།

༡༥༠ དཔའ་གདེང་དང་སྙྲིང་སྟྱོབས་ཡྱོད་པའྲི་དྱོན།             སྱོབས། སྱོབས། སྱོབས།       

༡༥༡ སླྱོང་མྱོ་བྱེད་ཆེད་འཁམ་པའྲི་དྱོན།                           སྤང༌། སྤང༌། སྤང༌།

༡༥༢ བརྡ་རྲིང༌། ལྟྱོགས་པའྲི་དྱོན།                       སྤྲིབས། སྤྲིབས། སྤྲིབས།
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༡༥༣ དགའ་བའྲི་དྱོན།                                         སྤྱོ། སྤྱོ། སྤྱོ། སྤྱོ།  

༡༥༤ ཤ་ཚ་བའམ་གཅེས་པའྲི་དྱོན།                       ཕངས། ཕངས། ཕངས།

༡༥༥ ནུས་པ་དང་འབས་བུ་ཡག་པྱོ་བྱུང་བའྲི་དྱོན།                       ཕན། ཕན། ཕན།

༡༥༦ གྱོ་ཆྱོད་པའྲི་དྱོན།                                 ཕེར། ཕེར། ཕེར། ཕེར།

༡༥༧ སྱོབས་པའ་བཟྱོད་པ་དང་ནུས་པའམ་ཐུབ་པའྲི་དྱོན།        ཕྱོད། ཕྱོད། ཕྱོད། ཕྱོད།

༡༥༨ འཁགས་པས་འཁངས་ནས་ངྱོ་བྱོ་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།          ཕྲིད། ཕྲིད། ཕྲིད། ཕྲིད།

༡༥༩ སྲྱོག་ཆགས་མྱོའྲི་མངལ་ནས་ཕྲུ་གུ་བཙའ་རན་པའྲི་དྱོན།  ཕྲིས། ཕྲིས། ཕྲིས། ཕྲིས།

༡༦༠ ཡར་ཐྱོན་པའྲི་དྱོན།                                ཕྱུག །ཕྱུག །ཕྱུག །ཕྱུག

༡༦༡ སྱོ་སྱོར་ཕེ་བའྲི་དྱོན།                               ཕེད། ཕེད། ཕེད། ཕེད།

༡༦༢ རྐང་ལག་རྐྱོང་བའྲི་དྱོན།                          ཕྲེས། ཕྲེས། ཕྲེས། ཕྲེས། 

༡༦༣ ཐུར་དུ་འཕང་བའྲི་དྱོན།                           ཕྲུལ། ཕྲུལ། ཕྲུལ། ཕྲུལ།

༡༦༤ བརན་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།                             བང༌། བང༌། བངས།

༡༦༥ ཟས་ཀྲིས་ཚིམ་པའམ་ངྱོམས་པའྲི་དྱོན།                       བད། བད། བད།

༡༦༦ བསླེབས་པའམ་འགན་འཁུར་དགྱོས་བྱུང་བའྲི་དྱོན།         བབ། བབ། བབ། བབ།

༡༦༧ རུལ་བའྲི་དྱོན།                                        བམ། བམ། བམ།

༡༦༨ བརྡ་རྲིང༌། ཟད་པའྲི་དྱོན།                                 བས། བས། བས།

༡༦༩ བརྡ་རྲིང༌། འཁྲིགས་པའྲི་དྱོན།              བུངས། བུངས། བུངས། བུངས།

༡༧༠ སྐྲ་སྱོགས་ལྷུང་པའྲི་དྱོན།                                  བུད། བུད། བུད།

༡༧༡ སྦྲིད་པའྲི་དྱོན།                                         བེམ། བེམ། བེམ།

༡༧༢ འདྲྲིས་ཆ་ཆེ་བའྲི་དྱོན།                              བྱང༌། བྱང༌། བྱང༌། བྱང༌།
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༡༧༣ གཞན་ལ་སྙྲིང་ཉེ་བའྲི་དྱོན།               བྱམས། བྱམས། བྱམས། བྱམས།

༡༧༤  བརྡ་རྲིང༌། ཉུལ་བའྲི་དྱོན།                        བྱུལ། བྱུལ། བྱུལ། བྱུལ།

༡༧༥  ཐུབ་པ་དང་བཟྱོད་པའྲི་དྱོན།                                     བ། བ། བ།

༡༧༦ རྲིན་གྱོང་བཟང་བའམ་ཉྱོ་མཁན་མང་བའྲི་དྱོན།                བྲིན། བྲིན། བྲིན།

༡༧༧ ཆུ་གྱོ་བུར་དུ་རྒྱས་པའམ་འཕེལ་བའྲི་དྱོན།              བྲུག །བྲུག །བྲུག །བྲུག

༡༧༨ ས་ལ་འཐྱོར་བའམ་ལྷུང་བའྲི་དྱོན།                   བྲུལ། བྲུལ། བྲུལ། བྲུལ།

༡༧༩ འཇྲིགས་པའམ་ཞེད་པའྲི་དྱོན།                       བེད། བེད། བེད། བེད།

༡༨༠ ཁྱོམ་པར་མེད་པར་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།                  བེལ། བེལ། བེལ། བེལ།

༡༨༡ སེམས་སྣང་མངྱོན་སུམ་དུ་བྱུང་བའྲི་དྱོན།                       བྱོ། བྱོ། བྱོ། བྱོ།

༡༨༢ དགའ་བ་དང་སྤྱོ་བ་སྱོགས་ཀྲི་དྱོན།                    བྱོད། བྱོད། བྱོད། བྱོད།

༡༨༣ བརྡ་རྲིང༌། ཐུབ་པའམ་བཟྱོད་པའྲི་དྱོན།                        བ། བ། བ། བ།

༡༨༤ ཁྲི་ཟུག་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།                        སྦལ། སྦལ། སྦལ། སྦལ།

༡༨༥ སྐྲངས་པ་དང་འབུར་བའྲི་དྱོན།                            སྦྱོས། སྦྱོས། སྦྱོས།

༡༨༦ མྱོ་ཕྱུགས་དྲུས་ར་ལངས་པ་དང༌། འདྲེད་པའྲི་དྱོན།        སྦྲིག །སྦྲིག །སྦྲིག །སྦྲིག

༡༨༧ རྐང་ལག་སྱོགས་ཀྲི་ཚོར་བ་ཉམས་པའྲི་དྱོན།            སྦྲིད། སྦྲིད། སྦྲིད། སྦྲིད།

༡༨༨  བརྡ་རྲིང༌། ལྟྱོགས་པའྲི་དྱོན།                        སྦྲིབ། སྦྲིབ། སྦྲིབ། སྦྲིབ།

༡༨༩ མངལ་ཆགས་པའྲི་དྱོན།                           སྦྲུམ། སྦྲུམ། སྦྲུམ། སྦྲུམ།

༡༩༠ གང་ལྟྱོགས་ཀྲིས་མནར་བའྲི་དྱོན།           སྦེབས། སྦེབས། སྦེབས། སྦེབས།

༡༩༡ འཁག་ལྟྱོགས་ཀྲི་སྡུག་བསལ་མྱོང་བའྲི་དྱོན།            སྦེས། སྦེས། སྦེས། སྦེས།

༡༩༢ ཡྲིད་ཐང་ཆད་པ་དང་ལྟྱོགས་པའྲི་དྱོན།                       མུག །མུག །མུག
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༡༩༣ དགའ་བའྲི་དྱོན།                                      མྱོས། མྱོས། མྱོས།

༡༩༤ རུལ་ནས་འདམ་བག་དང་འདྲ་བར་གར་པའྲི་དྱོན།            མག །མག །མགས།

༡༩༥ ཕྱོ་བའྲི་འའ་སྟྱོབས་ཀྲིས་ཟས་ཞུ་བར་བྱེད་པའྲི་དྱོན། 

                   མགས། མགས། མགས། མགས།               

༡༩༦ ཆང་སྱོགས་ཀྲིས་བཟྲི་བའྲི་དྱོན།                   མྱོས། མྱོས། མྱོས། མྱོས།

༡༩༧ ཕྱོངས་པ་དང་མེད་པར་གྱུར་བའྲི་དྱོན།           དམན། དམན། དམན། དམན།

༡༩༨ སེར་སྣ་དང་སྲེད་པ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།             དམར། དམར། དམར། དམྱོར།

༡༩༩ རྒུད་པ་དང༌། འགྲིབ་པ། ཉམས་པ་བཅས་ལ་འའག །

                    དམས། དམས། དམས། དམས།

༢༠༠ འཛུམ་མདངས་འབྱྲིན་པའྲི་དྱོན།             དམུལ། དམུལ། དམུལ། དམུལ།

༢༠༡ ཡྲིད་སྐྱྱོ་བ་དང༌། མཚེར་བ། སུན་པ། ཡྲི་ཆད་པ་བཅས་ཀྲི་དྱོན། 

                   དམུས། དམུས། དམུས། དམུས།

༢༠༢ ཡྲིད་སྐྱྱོ་བ་དང༌། མཚེར་བ། སུན་པ། ཡྲི་ཆད་པ་བཅས་ཀྲི་དྱོན། 

                        རྨུས། རྨུས། རྨུས། རྨུས།

༢༠༣ བརྡ་རྲིང༌། སྨྲ་བ་དང་བཙོག་པའྲི་དྱོན།                   རེ། རེ། རེས། རེས།

༢༠༤ བརྡ་རྲིང༌། འདྲྲི་བ་དང་རད་གཅྱོད་བྱེད་པའྲི་དྱོན།            ར། རེད། རས། རྱོས།

༢༠༥ མྲི་ཤེས་པའྲི་དྱོན།                        རྱོངས། རྱོངས། རྱོངས། རྱོངས།

༢༠༦ ལུས་སེམས་བྱྲིང་ཞྲིང་འཐྲིབས་པའམ་ཐང་ཆད་པའྲི་དྱོན།          རྨྱ། རྨྱ། རྨྱ། རྨྱ། 

༢༠༧ བརྡ་རྲིང༌། ཕན་པའྲི་དྱོན།                           སྨན། སྨན། སྨན། སྨན།

༢༠༨ རྲི་ཤྲིང་གྲི་འབས་བུ་སྐྱེ་བའྲི་ཚད་རྱོགས་པའྲི་དྱོན།        སྨྲིན། སྨྲིན། སྨྲིན། སྨྲིན།
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༢༠༩ དབང་ར་ལ་སྐྱྱོན་བྱུང་ནས་ཤེས་རྲིག་འཆྱོལ་བའྲི་དྱོན།        སྨྱོ། སྨྱོ། སྨྱོས། སྨྱོས།

༢༡༠ ཟུག་རྔུ་བྱུང་བའྲི་དྱོན།                                          ཚ། ཚ། ཚ།

༢༡༡ བརྡ་རྲིང༌། ཚར་བའམ་གྲུབ་པའྲི་དྱོན།                 ཚགས། ཚགས། ཚགས།

༢༡༢ ཟད་པའམ་རྱོགས་པའྲི་དྱོན།                              ཚར། ཚར། ཚར།                  

༢༡༣ ངྱོམ་པའམ་མགུ་བའྲི་དྱོན།                            ཚིམ། ཚིམ། ཚིམས།

༢༡༤ ལྱོ་ཟླའྲི་འགྱོ་བརམས་པའྲི་དྱོན།                          ཚེས། ཚེས། ཚེས།

༢༡༥ སྱོམ་ཉྲིའམ་བྱོ་ཐག་མ་ཆྱོད་པའྲི་དྱོན།                ཚོམ། ཚོམ། ཚོམ། ཚོམ།

༢༡༦ བཙོས་ནས་ཟ་ཆྱོག་པའྲི་ཚད་ལ་བསླེབས་པའྲི་དྱོན།    ཚོས། ཚོས། ཚོས། ཚོས།

༢༡༧ མར་ཕྲིན་པ་དང་གྲུབ་པའྲི་དྱོན།             རྱོགས། རྱོགས། རྱོགས། རྱོགས།

༢༡༨ རྐང་ལག་སྱོགས་ལ་རྐེན་བྱུང་བའྲི་དྱོན།                            ཞ། ཞ། ཞ།

༢༡༩ མྲིག་དབང་ཤྱོར་བའྲི་དྱོན།                                  ཞར། ཞར། ཞར།

༢༢༠ ཡལ་བའམ་མེད་པར་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།                             ཞྲི། ཞྲི། ཞྲི།

༢༢༡ སྲ་འཐས་རྣམས་གཤེར་ཁུར་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།                        ཞུ། ཞུ། ཞུ།

༢༢༢ ཐུར་དུ་དཔྱང་བའམ་མར་གུག་པའྲི་དྱོན།                       ཞུད། ཞུད། ཞུད།

༢༢༣ དཔའ་འཁུམས་པ་དང་སྱོབས་པ་ཉམས་པའྲི་དྱོན།              ཞུམ། ཞུམ། ཞུམ།

༢༢༤ སྐྲངས་པ་དང་སྦྱོས་པ་སྱོགས་ཇེ་ཉུང་དུ་ཕྲིན་པའྲི་དྱོན།            ཞུལ། ཞུལ། ཞུལ།

༢༢༥ འཇྲིགས་པའྲི་དྱོན།                                      ཞེད། ཞེད། ཞེད།

༢༢༦ དགའ་བ་དང་ཆགས་པའྲི་དྱོན།                               ཞེན། ཞེན། ཞེན།

༢༢༧ འདྲྱོགས་ནས་བྱོས་པའྲི་དྱོན།                      ཞྱོགས། ཞྱོགས། ཞྱོགས།

༢༢༨ ཉྲིལ་བའམ་རྡྲིབ་པའྲི་དྱོན།                                 ཞྱོམ། ཞྱོམ། ཞྱོམ།
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༢༢༩ ཟ་ཕྲུག་ལངས་པ་དང་དྱོགས་པ་སྐྱེ་བའྲི་དྱོན།                          ཟ། ཟ། ཟ།

༢༣༠ ལྷུང་བའམ་འབབ་པའྲི་དྱོན།                                ཟག །ཟག །ཟག

༢༣༡  མའག་རྱོགས་པ་དང་ཚར་བའྲི་དྱོན།                           ཟད། ཟད། ཟད།

༢༣༢  འཆྱོལ་བའམ་འཁྲུག་པའྲི་དྱོན།                              ཟྲིང༌། ཟྲིང༌། ཟྲིང༌།

༢༣༣ ན་བའྲི་དྱོན།                                            ཟུག །ཟུག །ཟུག

༢༣༤ འགབས་པ་དང་མྲི་མངྱོན་པར་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།                ཟུབ། ཟུབ། ཟུབ།

༢༣༥ ཁ་རུབ་པའྲི་དྱོན།                                       ཟུམ། ཟུམ། ཟུམ།

༢༣༦ ཁྲིས་ཟུག་པའྲི་དྱོན།                                      ཟུས། ཟུས། ཟུས།

༢༣༧ བྲུལ་བའམ་སྱོ་སྱོར་འཐྱོར་བའྲི་དྱོན།                 ཟེགས། ཟེགས། ཟེགས།

༢༣༨ བསྐྱར་བའྲི་དྱོན།                                  ཟླྱོས། ཟླྱོས། ཟླྱོས། ཟླྱོས།

༢༣༨ བརྡ་རྲིང༌། འདུ་བའྲི་དྱོན།                                 འུབ། འུབ། འུབ།

༢༣༩ སྒ་ཐྱོས་མྲི་ཐུབ་པའྲི་དྱོན།                                   འྱོན། འྱོན། འྱོན།

༢༤༠ རུང་བའམ་ཆྱོག་པའྲི་དྱོན།                                 འྱོས། འྱོས། འྱོས།

༢༤༡ འཁམ་པའྲི་དྱོན།                                        ཡན། ཡན། ཡན།

༢༤༢ འཁར་བ་དང་འཐྱོར་བའྲི་དྱོན།                               ཡར། ཡར། ཡར།

༢༤༣ མཐྱོང་རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།                       ཡལ། ཡལ། ཡལ།

༢༤༤ ཁ་ཚོན་གཅྱོད་པའྲི་དྱོན།                                ཡྲིན། ཡྲིན། ཡྲིན།

༢༤༥ སྦས་པའམ་སྐུང་བའྲི་དྱོན།                          ཡྲིབ། ཡྲིབ། ཡྲིབ། ཡྲིབ།

༢༤༦ གཉྲིད་ལྱོག་པའམ་གཉྲིད་ཁུག་པའྲི་དྱོན།                    ཡུར། ཡུར། ཡུར།       

༢༤༧ རྲིག་པ་སྱོར་མྲི་གནས་པར་གཞན་ལ་འཕྲྱོ་བའྲི་དྱོན།        ཡེང༌། ཡེང༌། ཡེངས།
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༢༤༨ ཡར་འཕར་བ་དང༌། དངས་པའམ་སད་པའྲི་དྱོན།              ཡེར། ཡེར། ཡེར།

༢༤༩ ཕྱོགས་རྲིས་སུ་ལྷུང་བའྲི་དྱོན།                                 ཡྱོ། ཡྱོ། ཡྱོ།

༢༥༠ ཚུར་འྱོང་པའྲི་དྱོན།                                    ཡྱོང༌། ཡྱོང༌། ཡྱོང༌།

༢༥༡ གཏྱོགས་པ་དང་དབང་བའྲི་དྱོན།                           ཡྱོད། ཡྱོད། ཡྱོད།

༢༥༢ ཡྱོ་བའྲི་དྱོན།                                   ཡྱོར། ཡྱོར། ཡྱོར། ཡྱོར། 

༢༥༣ འདའ་བའྲི་དྱོན།                               ཡྱོལ། ཡྱོལ། ཡྱོལ། ཡྱོལ།

༢༥༤ རེད་པའམ་ཐྱོབ་པའྲི་དྱོན།                                 རག །རག །རག

༢༥༥ དགའ་བའམ་འཐད་པ། མྱོས་པ་བཅས་ལ་འའག །               རང༌། རང༌། རང༌།

༢༥༦ ཧ་ཅང་དགའ་བའྲི་དྱོན།                             རངས། རངས། རངས།

༢༥༦ འཚམ་པ་དང་འྱོས་པའྲི་དྱོན།                               རན། རན། རན། 

༢༥༨ རྲིན་དུ་བྲིན་པའམ་རྲིན་ཚད་འྱོས་པའྲི་དྱོན།                          རྲི། རྲི། རྲི།

༢༥༩ འྱོས་པའམ་རུང་བའྲི་དྱོན།                         རྲིགས། རྲིགས། རྲིགས།

༢༦༠  ཐུར་དུ་འགྲིལ་ནས་ལྷུང་བའྲི་དྱོན།                         རྲིལ། རྲིལ། རྲིལ།

༢༦༡ འགྲིག་པ་དང༌། འྱོས་པ། ཆྱོག་པའྲི་དྱོན།                    རུང༌། རུང༌། རུང༌།

༢༦༢ བརྡ་རྲིང༌། བྲུལ་བ་དང༌། ཉྲིལ་བའྲི་དྱོན།                        རུད། རུད། རུད།

༢༦༣ མུན་ནག་འཐྲིབས་པའྲི་དྱོན།                              རུབ། རུབ། རུབ།

༢༦༤ རང་གྲི་ལུས་དྲྱོད་ཀྲིས་གཞན་དྲྱོས་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།   རུམ། རུམ། རུམ། རུམ།

༢༦༥ ཧེང་བ་དང་མཁང་པྱོར་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།                   རེང༌། རེང། རེངས།

༢༦༦ གཏན་འཁེལ་བ་དང་ཁ་ཚོན་གཅྱོད་པའྲི་དྱོན།                  རེད། རེད། རེད།

༢༦༧ ཐུར་དུ་འཕང་བའྲི་དྱོན།                                  རླུག །རླུག །རླུག



  260  

དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

༢༦༨ བརྡ་རྲིང༌། མར་འཕང་བའྲི་དྱོན།                                 རྱོ། རྱོ། རྱོས།

༢༦༩ ཞེ་ཚིག །ཡྲིན་ནམ་རེད་ཀྲི་དྱོན།                   ལགས། ལགས། ལགས།

༢༧༠ ནམ་ལང་བའྲི་དྱོན།                                   ལང༌། ལང༌། ལངས།

༢༧༡ ཉམས་པ་དང་ཞན་པ་ངན་པ་བཅས་ལ་འའག །                    ལད། ལད། ལད། 

༢༧༢ རྐེན་ངན་བྱེད་པའྲི་དྱོན།                                  ལན། ལན། ལན།

༢༧༣ ལུད་པ་འདྱོན་པའྲི་དྱོན།                                       ལུ། ལུ། ལུ། 

༢༧༤ ཉྲིལ་བའམ་ཐུར་དུ་བརྣར་བའྲི་དྱོན།                        ལུག །ལུག །ལུག

༢༧༥ འཕྱུར་བའྲི་དྱོན།                                        ལུད། ལུད། ལུད།

༢༧༦ མ་ཚང་བའམ་ཆད་པའྲི་དྱོན།                             ལུས། ལུས། ལུས།

༢༧༧ འགེལ་བའམ་ཉྲིལ་བའྲི་དྱོན།                              ལྱོག །ལྱོག །ལྱོག

༢༧༨ མྲིག་ཞར་བའྲི་དྱོན།                                    ལྱོང༌། ལྱོང༌། ལྱོང༌།

༢༧༩ གངས་ལྱོང་བའམ་སྱོན་པའྲི་དྱོན།                          ལྱོན། ལྱོན། ལྱོན།

༢༨༠ ཤེས་པའྲི་དྱོན།                                   ལྱོབས། ལྱོབས། ལྱོབས།

༢༨༡ རེངས་པར་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།                               ཤྲིང༌། ཤྲིང༌། ཤྲིང༌།

༢༨༢ བཀྲ་ཤྲིས་པའམ་འབས་བུ་ཡག་པྱོ་ཡྱོང་བའྲི་དྱོན།              ཤྲིས། ཤྲིས། ཤྲིས།

༢༨༣ རྡྱོག་སྟབས་འཆྱོར་བའམ་འདྲེད་པའྲི་དྱོན།                     ཤུད། ཤུད། ཤུད། 

༢༨༤ ཆུད་པའམ་ཚུད་པའྲི་དྱོན།                              ཤྱོང༌། ཤྱོང༌། ཤྱོང༌།

༢༨༥ འདག་པའྲི་དྱོན།                                  སངས། སངས། སངས།

༢༨༦ སངས་པའམ་རྱོགས་པ། ཇེ་མཐྱོར་སྱོང་བའྲི་དྱོན།               སད། སད། སད།

༢༨༧ ཐྲིམ་པའམ་ནུས་པའྲི་དྱོན།                             སྲིམ། སྲིམ། སྲིམས།
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༢༨༨ བརྡ་རྲིང༌། རུལ་བའྲི་དྱོན།                               སུང༌། སུང༌། སུང༌།

༢༨༩  སྐྱྱོ་བའྲི་དྱོན།                                          སུན། སུན། སུན།

༢༩༠ སྱོ་བརེ་བའྲི་དྱོན།                                      སེག །སེག །སེག

༢༩༡ བར་མཚམས་ཡངས་པྱོར་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།                སེང༌། སེང༌། སེངས།

༢༩༢ རྒྱུ་ནྱོར་དམ་དུ་འཛིན་པའྲི་དྱོན།                             སེར། སེར། སེར།

༢༩༣ འདུ་བ་དང་འཕེལ་བའྲི་དྱོན།                      སྱོགས། སྱོགས། སྱོགས།

༢༩༤ སླེབས་པ་དང་ཕྲིན་པ་འཕྲྱོད་པ་བཅས་ལ་འའག །                སྱོན། སྱོན། སྱོན།

༢༩༥ སྐྱེ་ཞྲིང་འཕེལ་བའྲི་དྱོན།                               སྱོས། སྱོས། སྱོས།

༢༩༦ ཐུབ་པ་དང་ཆྱོག་པའྲི་དྱོན།                                སྲྲིད། སྲྲིད། སྲྲིད།

༢༩༧ ཞེན་པའམ་ཆགས་པའྲི་དྱོན།                              སྲེད། སྲེད། སྲེད།

༢༩༨ ས་རུབ་པའྲི་དྱོན།                                     སྲྱོས། སྲྱོས། སྲྱོས།

༢༩༩ འབྱྱོར་བའམ་རྱོལ་བའྲི་དྱོན།                               སླེབ། སླེབ། སླེབས།

དུས་གསུམ་འཕུལ་ཡྱོད་ཀང་སྤྲི་བྱེ་ཁབ་མཉམ་གང་དང་ཡང་མྲི་

མཐུན་པའྲི་ཐྱོར་བུའྲི་རེའུ་མྲིག

དུས་གསུམ་དང་ནྲི་དུས་གཉྲིས་འཕུལ་ཡྱོད་ཀང༌། །

སྤྲི་བྱེ་ཁབ་མཉམ་གང་དང་མྲི་མཐུན་ཞྲིང༌། །

མྲིང་གཞྲི་འགྱུར་དང་མྲི་འགྱུར་གཉྲིས་ནས་འཐྱོན། །

དེ་ཡང་ཐྱོར་བུའྲི་སེ་ཚན་ཉུང་ངུའྲི་སེ།  །

ཚིག་དྱོན།                           མ་འྱོངས།  ད་ལྟ།  འདས།  སྐུལ་ཚིག
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༡ འབྲུ་རྲིགས་ནང་གྲི་སྙྲིགས་མ་བསལ་བའྲི་དྱོན།  

               དཀྲབ་བྱ། འཁབ་བྱེད། དཀྲབས། ཁྱོབས་ཤྲིག

༢  རྱོལ་མྱོ་སྱོགས་འབུད་རྡུང་བྱེད་པའྲི་དྱོན།    

                དཀྲྱོལ་བྱ། འཁྱོལ་བྱེད། དཀྲྱོལ། ཁྱོལ་ཅྲིག

༣ སླྱོབ་པའམ་སྟྱོན་པ་དང་འཆད་པའྲི་དྱོན།  

            གདམ་བྱ། འདྱོམས་བྱེད། གདམས། འདྱོམས་ཤྲིག

༤ སྟེང་ནས་འྱོག་ཏུ་རྲི་བའྲི་དྱོན།          གནན་བྱ། གནྱོན་བྱེད། མནན། ནྱོན་ཅྲིག

༥ བྱ་བ་བྱེད་པར་སྐུལ་བའྲི་དྱོན།         འའག་བྱ། འའག་བྱེད། བཅུག །ཆུག་ཅྲིག

༦ བག་ཟྱོན་ནམ་དྱོགས་ཟྱོན་བྱེད་པའྲི་དྱོན།     

             གཟེམ་བྱ། འཛེམ་བྱེད། འཛེམས། འཛེམས་ཤྲིག

༧ རྣ་པར་གཏད་དེ་སྒ་འཛིན་པའྲི་དྱོན།        མཉན་བྱ། ཉན་བྱེད། མཉན། ཉྱོན་ཅྲིག

༨ ཕུར་ཕུར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།               མཉེ་བྱ། ཉེད་བྱེད། མཉེས། མཉེས་ཤྲིག

༩ ཞེ་ཚིག །གྱོན་པའྲི་དྱོན།           མནབ་བྱ། ནབ་བྱེད། མནབས། ནྱོབས་ཤྲིག

༡༠ དང་དུ་ལེན་པའྲི་དྱོན།                 མནྱོད་བྱ། ནྱོད་བྱེད། མནྱོས། ནྱོད་ཅྲིག །

          ཕྱོ་བ་ཡྲིག་ཁབ་མཉམ་གྲི་རེའུ་མྲིག

ཚིག་དྱོན།                           མ་འྱོངས།  ད་ལྟ།  འདས།  སྐུལ་ཚིག

༡ གེན་དུ་བསླངས་པའྲི་དྱོན།            བཀན་བྱ། བཀན་བྱེད། བཀན། བཀན་ཅྲིག

༢ སྨན་གདུས་ནས་སྨན་ཁུ་ལེན་པའྲི་དྱོན།   བཀུ་བྱ། བཀུ་བྱེད། བཀུས། བཀུས་ཤྲིག

༣ བརྲི་འཇྱོག་དང་དྲྲིན་ལན་འཇལ་བའྲི་དྱོན།   
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            བཀུར་བྱ། བཀུར་བྱེད། བཀུར། བཀུར་ཅྲིག

༤ ས་ཞུམ་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།        བཀྱོང་བྱ། བཀྱོང་བྱེད། བཀྱོང༌། བཀྱོང་ཞྲིག

༥ ཟུར་དུ་འདྱོན་པའམ་ལྱོགས་སུ་བཀར་བའྲི་དྱོན།   

              བཀྱོལ་བྱ། བཀྱོལ་བྱེད། བཀྱོལ། བཀྱོལ་ཅྲིག

༦ སྲིགས་པའྲི་ཞེ་ཚིག །                བཀྱོན་བྱ། བཀྱོན་བྱེད། བཀྱོན། བཀྱོན་ཅྲིག

༧ མང་པྱོའྲི་ནང་ནས་འདམ་པའྲི་དྱོན། 

             བཀྲབ་བྱ། བཀྲབ་བྱེད། བཀྲབས། བཀྲབས་ཤྲིག

༨ ཁལ་སྱོགས་འགེལ་བའྲི་དྱོན།      བཀྲལ་བྱ། བཀྲལ་བྱེད། བཀྲལ། བཀྲྱོལ་ཅྲིག

༩ ལམ་སྣ་འདྲེན་པའྲི་དྱོན།              བཀྲྲི་བྱ། བཀྲྲི་བྱེད། བཀྲྲིས། བཀྲྲིས་ཤྲིག

༡༠ བྱ་བ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།                བགྲི་བྱ། བགྲིད་བྱེད། བགྲིས། གྲིས་ཤྲིག

༡༡ རྱོག་མ་དངས་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན། 

            བགྲུང་བྱ། བགྲུང་བྱེད། བགྲུངས། བགྲུངས་ཤྲིག

༡༢ འགྱོར་རྐེན་བཟྱོ་བའམ་འགྱོག་པའྲི་དྱོན། 

             བགག་བྱ། བགག་བྱེད། བགགས། བགྱོགས་ཤྲིག

༡༣ ཉམས་སད་བྱེད་པའམ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།   

                བགམ་བྱ། བགམ་བྱེད། བགམ། བགྱོམ་ཞྲིག

༡༤ བགྱོ་བཤའ་རྒྱག་པའྲི་དྱོན།         བགྱོ་བྱ། བགྱོ་བྱེད། བགྱོས། བགྱོས་ཤྲིག

༡༥ དུས་ལས་འདས་པ་དང་དུས་ཚོད་འགྱོར་བའྲི་དྱོན།  

              བགང་བྱ། བགང་བྱེད། བགངས། བགྱོངས་ཤྲིག

༡༦ གངས་ཀ་རྲི་བའྲི་དྱོན།       བགང་བྱ། བགང་བྱེད། བགངས། བགྱོངས་ཤྲིག
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༡༧ བར་ཐག་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ་གདང་བའྲི་དྱོན། 

                 བགད་བྱ། བགད་བྱེད། བགད། བགད་ཅྲིག

༡༨ འགྲིལ་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན།       བགྲིལ་བྱ། བགྲིལ་བྱེད། བགྲིལ། བགྲིལ་ཅྲིག

༡༩ འབས་སྱོགས་ཤུན་པ་ཕུད་པའྲི་དྱོན། བགྲུ་བྱ། བགྲུ་བྱེད། བགྲུས། བགྲུས་ཤྲིག

༢༠ གྱོས་བྱེད་པའྲི་དྱོན།                 བགྱོ་བྱ། བགྱོ་བྱེད། བགྱོས། བགྱོས་ཤྲིག

༢༡ རྐྱོང་བའྲི་དྱོན།                  བསྒད་བྱ། བསྒད་བྱེད། བསྒད། བསྒྱོད་ཅྲིག

༢༢ བཟང་པྱོར་བསྟྱོད་པའྲི་དྱོན། 

            བསགས་བྱ། བསགས་བྱ། བསགས། བསགས་ཤྲིག

༢༣ སྱོས་བད་པའམ་ལད་པའྲི་དྱོན། 

             བཅེམ་བྱ། བཅེམ་བྱེད། བཅེམས། བཅེམས་ཤྲིག

༢༤ བརྡ་རྲིང༌། སྤུངས་པའྲི་དྱོན།         བཅེར་བྱ། བཅེར་བྱེད། བཅེར། བཅེར་ཅྲིག

༢༥ བརེད་པའྲི་དྱོན།               བསྙེལ་བྱ། བསྙེལ་བྱེད། བསྙེལ། བསྙེལ་ཅྲིག

༢༦ ཐུབ་པའམ་ནུས་པའྲི་དྱོན།         བཏུབ་བྱ། བཏུབ་བྱེད། བཏུབ། བཏུབ་ཅྲིག

༢༧ བུ་ག་བརྱོལ་བའྲི་དྱོན།             བཏྱོལ་བྱ། བཏྱོལ་བྱེད། བཏྱོལ། བཏྱོལ་ཅྲིག

༢༨ ཐུབ་ཚོད་གཏྱོང་བའྲི་དྱོན།          བརས་བྱ། བརས་བྱེད། བརས། བརས་ཤྲིག

༢༩ ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་དྱོན།          བསྟར་བྱ། བསྟར་བྱེད། བསྟར། བསྟར་ཅྲིག

༣༠ ཡྱོན་ཏན་དང་བཟང་ཆ་བརྱོད་པའྲི་དྱོན། 

               བསྟྱོད་བྱ། བསྟྱོད་བྱེད། བསྟྱོད། བསྟྱོད་ཅྲིག

༣༡ སྱོས་དང་དུ་བ་སྱོགས་དཀྲྲིག་ཏུ་འའག་པའྲི་དྱོན།   

              བདུག་བྱ། བདུག་བྱེད། བདུགས། བདུགས་ཤྲིག
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༣༢ ཚུར་འགུགས་པའམ་འཐེན་པའྲི་དྱོན། 

              བདུང་བྱ། བདུང་བྱེད། བདུངས། བདུངས་ཤྲིག

༣༣ དབུར་བ། ཕྲིས་པ། བདེན་པ་བདར་བ་བཅས་ཀྲི་དྱོན། 

                བདར་བྱ། བདར་བྱེད། བདར། བདྱོར་ཅྲིག

༣༤ མྲིག་གྲིས་ལྟ་རྱོག་བྱེད་པའྲི་དྱོན།    བཙའ་བྱ། བཙའ་བྱེད། བཙའ། བཙའ་ཞྲིག

༣༥ འབད་པ་ལྱོད་མེད་བྱེད་པའྲི་དྱོན།    བརྱོན་བྱ། བརྱོན་བྱེད། བརྱོན། བརྱོན་ཅྲིག

༣༦ སྱོད་པ་དང་གནས་པ་འཚོ་བ་བཅས་ཀྲི་དྱོན།      

           བཞུགས་བྱ། བཞུགས་བྱེད། བཞུགས། བཞུགས་ཤྲིག

༣༧ གཞར་བའྲི་དྱོན།               བཞུར་བྱ། བཞུར་བྱེད། བཞུར། བཞུར་ཅྲིག

༣༨ གསར་དུ་བཟྱོ་བ་དང་སྐྲུན་པའྲི་དྱོན། 

              བཞེང་བྱ། བཞེང་བྱེད། བཞེངས། བཞེངས་ཤྲིག

༣༩ ཁས་ལེན་པའྲི་དྱོན།             བཞེད་བྱ། བཞེད་བྱེད། བཞེད། བཞེད་ཅྲིག

༤༠ བརྡ་རྲིང༌། སྲེད་པའྲི་དྱོན།                     བཞེན་བྱ། བཞེན་བྱེད། བཞེན།   

༤༡ གསྱོལ་བ་སྟེ་ལྱོངས་སུ་སྤྱོད་པའྲི་དྱོན། 

              བཞེས་བྱ། བཞེས་བྱེད། བཞེས།   བཞེས་ཤྲིག

༤༢ བརྡ་རྲིང༌། བརྱོན་པའྲི་དྱོན།        བཟུད་བྱ། བཟུད་བྱེད། བཟུད། བཟུད་ཅྲིག

༤༣ གསར་དུ་སྐྲུན་པའམ་ལས་པ་སྱོགས་ཀྲི་དྱོན། 

                  བཟྱོ་བྱ། བཟྱོ་བྱེད། བཟྱོས། བཟྱོས་ཤྲིག

༤༤ ཤ་དང་པགས་པའྲི་ཆེད་དུ་གསྱོད་པའྲི་དྱོན།  

                བཤའ་བྱ། བཤའ་བྱེད། བཤས། བཤྱོས་ཤྲིག
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༤༥ དྲྲི་མ་འཁྲུད་པར་བྱེད་དྱོན།      བཤལ་བྱ། བཤལ་བྱེད། བཤལ། བཤྱོལ་ཅྲིག

༤༦ དཀྲུག་པའམ་སྲུབ་པའྲི་དྱོན།             

           བཤྲིགས་བྱ། བཤྲིགས་བྱེད། བཤྲིགས། བཤྲིགས་ཤྲིག

༤༧ ཤུན་ལྤགས་འགྱོག་པའམ་འབལ་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན།  

                 བཤུ་བྱ། བཤུ་བྱེད། བཤུས། བཤུས་ཤྲིག

༤༨ སྨྱོད་པའམ་སྲིགས་པའྲི་དྱོན། བཤུང་བྱ། བཤུང་བྱེད། བཤུངས། བཤུངས་ཤྲིག

༤༩ མེ་ལ་ལེས་ནས་ངར་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན།      

                བཤེད་བྱ། བཤེད་བྱེད། བཤེད། བཤེད་ཅྲིག

༥༠ བརག་དཔྱད་བྱེད་པའྲི་དྱོན།      བཤེར་བྱ། བཤེར་བྱེད། བཤེར། བཤེར་ཅྲིག

༥༡ བརྡ་རྲིང༌། འཁྲིག་སྦྱོར་བྱེད་པའྲི་དྱོན། བཤྱོ་བྱ། བཤྱོ་བྱེད། བཤྱོས། བཤྱོས་ཤྲིག

༥༢ ཕྲི་སྣུར་དང་ཕྲི་འགང་བྱེད་པའྲི་དྱོན།          

               བཤྱོལ་བྱ། བཤྱོལ་བྱེད། བཤྱོལ། བཤྱོལ་ཅྲིག

༥༣ དྲྲི་མ་འདག་པར་བྱེད་པ་དང་སྐྱྱོན་སྱོང་བའྲི་དྱོན།     

              བསང་བྱ། བསང་བྱེད། བསངས། བསྱོངས་ཤྲིག

༥༤ གདན་འདྲེན་པའྲི་དྱོན།            བསུ་བྱ། བསུ་བྱེད། བསུས། བསུས་ཤྲིག

༥༥ བརྡ་རྲིང༌། རེག་པ་དང་ཐུག་པའྲི་དྱོན།          

               བསུར་བྱ། བསུར་བྱེད། བསུར། བསུར་ཅྲིག

༥༦ གཅེས་སྤས་བྱེད་པའམ་སེར་སྣ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།      

               བསེར་བྱ། བསེར་བྱེད། བསེར། བསེར་ཅྲིག

༥༧ ངལ་བ་ལས་སླར་གསྱོ་བའྲི་དྱོན།     བསྱོ་བྱ། བསྱོ་བྱེད། བསྱོས། བསྱོས་ཤྲིག



  267  

དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག

ཕྱོ་བ་ཡྲིག་དུས་གསུམ་ཁབ་མཉམ་ལ་འའག་པའྲི་བྱ་བྱེད་ཐ་མྲི་དད་

པའྲི་ལས་ཚིག

ཚིག་དྱོན།                           མ་འྱོངས།  ད་ལྟ།  འདས།  སྐུལ་ཚིག

༡ འཁྱོན་འཛིན་བྱེད་པའྲི་དྱོན།                             བཀྱོན། བཀྱོན། བཀྱོན།

༢ འྱོད་སྱོགས་འཚེར་བའྲི་དྱོན།                                   བཀྲ། བཀྲ། བཀྲ།

༣ ལྟྱོགས་པའྲི་དྱོན།                                     བཀྲེས། བཀྲེས། བཀྲེས།

༤ ཞེ་ཚིག །ན་ཚོད་རྒ་བའྲི་དྱོན།                        བགེས། བགེས། བགེས།

༥ སླུ་བའམ་འབྲིད་པའྲི་དྱོན།                         བརྔད། བརྔད། བརྔད། རྔད།

༦ གཟྲི་རྔམ་ཆེ་བར་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།                        བརྲིད། བརྲིད། བརྲིད།

༧ དར་བའམ་རྒྱས་པའྲི་དྱོན།                                བསྟ། བསྟ། བསྟས།

༨ ཡྱོད་པའམ་ཐྱོབ་པའྲི་དྱོན།                              བདྱོག །བདྱོག །བདྱོག

༩ ཤེད་ཀྲིས་རེག་པའ་ཐུག་པའྲི་དྱོན།                      བརྡབ། བརྡབ། བརྡབས།

༡༠ ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བའྲི་དྱོན།                                  བཙའ། བཙའ། བཙས།

༡༡ རེས་སུ་ཆགས་པའམ་སྙྲིང་ཉེ་བའྲི་དྱོན།                  བརེ། བརེ། བརེ། བརེ།

༡༢ གད་མྱོ་དགྱོད་པ་དང༌། མེ་ཏྱོག་ཁ་ཕེ་བའྲི་དྱོན།     བཞད། བཞད། བཞད། བཞྱོད།

༡༣ གཤེར་ཁུའྲི་རྲིགས་འབབ་པའམ་འཛག་པའྲི་དྱོན།          བཞུར། བཞུར། བཞུར།

༡༤ བསྲན་པ་དང༌། ཕྱོད་པ། ཐེག་པ། ནུས་པའྲི་དྱོན།     བཟྱོད། བཟྱོད། བཟྱོད། བཟྱོད།

༡༥ བྱོར་བ་དང་སྟྱོར་བའྲི་དྱོན།                         བརག །བརག །བརགས།

༡༦ འཁྲུ་བའམ་འབྱང་བའྲི་དྱོན།                         བཤལ། བཤལ། བཤལ།         

༡༧ རུབ་པ་དང་འཐྲིབས་པ་སྒྲིབ་པ་བཅས་ལ་འའག །         བསྲྲིབ། བསྲྲིབ། བསྲྲིབས།
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སྱོན་འའག་མ་ནྲིང་ག་ཡྲིག་དུས་གསུམ་ཁབ་མཉམ་ལ་འའག་པའྲི་བྱ་

བྱེད་ཐ་དད་པའྲི་ལས་ཚིག

ཚིག་དྱོན།                               མ་འྱོངས། ད་ལྟ། འདས། སྐུལ་ཚིག

༡ གཏྱོར་བའམ་འཆྱོལ་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན། 

               གཅྱོལ་བྱ། གཅྱོལ་བྱེད། གཅྱོལ། གཅྱོལ་ཅྲིག

༢ གཅྲིན་པ་གཏྱོང་བའྲི་དྱོན།            གཅྲི་བྱ། གཅྲི་བྱེད། གཅྲིས། གཅྲིས་ཤྲིག

༣ གྲིས་ཤ་སྱོགས་གཅྱོད་པའྲི་དྱོན།   གཅྲིལ་བྱ། གཅྲིལ་བྱེད། གཅྲིལ། གཅྲིལ་ཅྲིག

༤ ཐུམ་ནང་དུ་གཏུམ་པའྲི་དྱོན།        གཅུད་བྱ། གཅུད་བྱེད། གཅུད། གཅུད་ཅྲིག

༥ ཡུལ་སྐད་དུ་རྡུང་རྡེག་བྱེད་པའྲི་དྱོན། 

              གཉྱོག་བྱ། གཉྱོག་བྱེད། གཉྱོགས། གཉྱོགས་ཤྲིག

༦ སྱོ་ལྟ་བྱེདཔའམ་འཚོལ་བའྲི་དྱོན།   གཉུལ་བྱ། གཉལ་བྱེད། གཉུལ། གཉུལ་ཤྲིག

༧ འདྱོད་དྱོན་འཐྱོབ་པར་བརྱོན་པའྲི་དྱོན། གཉེར་བྱ། གཉེར་བྱེད། གཉེར། གཉེར་ཅྲིག

༨ སྱོ་ཡྲིས་ཞྲིབ་མྱོར་ལད་པའྲི་དྱོན། གཉག་བྱ། གཉྱོག་བྱེད། གཉགས། གཉྱོགས་ཤྲིག

༩ འཆྱོལ་བའམ་སྤྱོད་པའྲི་དྱོན།         གཏད་བྱ། གཏྱོད་བྱེད། གཏད། གཏྱོད་ཅྲིག

༡༠ བཤད་པ་དང་རྱོད་པའྲི་དྱོན།  གཏམ་བྱ། གཏམ་བྱེད། གཏམས། གཏྱོམས་ཤྲིག

༡༡ འགེངས་པའྲི་དྱོན།     གཏམས་བྱ། གཏམས་བྱེད། གཏམས། གཏྱོམས་ཤྲིག

༡༢ ཁག་རྣག་སྱོགས་གཙགས་ནས་འདྱོན་པའྲི་དྱོན།   

                གཏར་བྱ། གཏར་བྱེད། གཏར། གཏྱོར་ཅྲིག

༡༤ དབུགས་གཟུགས་ཀྲིས་སྒྲིབ་པའམ་འཐྲིབས་པའྲི་དྱོན། 

              གཏྲིབ་བྱ། གཏྲིབ་བྱེད། གཏྲིབས། གཏྲིབས་ཤྲིག



  269  

དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག

༡༥ ཕན་ཚུན་ཐུག་པའམ་འཕྲད་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན།   

             གཏུག་བྱ། གཏུག་བྱེད། གཏུགས། གཏུགས་ཤྲིག

༡༦ དུམ་བུར་གཅྱོད་པའྲི་དྱོན།    གཏུབ་བྱ། གཏུབ་བྱེད། གཏུབས། གཏུབས་ཤྲིག

༡༧ དུད་པ་གཏྱོང་བ་དང་འཐུལ་བར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།   

               གཏུལ་བྱ། གཏུལ་བྱེད། གཏུལ། གཏུལ་ཅྲིག

༡༨ མཛུབ་མྱོ་བརྡེབས་ནས་སྒ་འབྱྲིན་པའྲི་དྱོན།      

             གཏྱོག་བྱ། གཏྱོག་བྱེད། གཏྱོགས། གཏྱོགས་ཤྲིག

༡༩ ཐྱོར་བུར་གཏྱོར་བའྲི་དྱོན།         གཏྱོར་བྱ། གཏྱོར་བྱེད། གཏྱོར། གཏྱོར་ཅྲིག

༢༠ ཁ་མྲིག་སྱོགས་ཕེ་བའྲི་དྱོན།   གདང་བྱ། གདང་བྱེད། གདངས། གདྱོངས་ཤྲིག

༢༡ སྨན་སྱོགས་ཡུན་རྲིང་དུ་སྐྱོལ་བའྲི་དྱོན།  གདུ་བྱ། གདུ་བྱེད། གདུས། གདུས་ཤྲིག

༢༢ ཡར་འཕར་བའམ་སྒེང་བའྲི་དྱོན། 

              གདེང་བྱ། གདེང་བྱེད། གདེངས། གདེངས་ཤྲིག

༢༤ ཞེ་ཚིག །སྟེར་བའམ་སྩྱོལ་བའྲི་དྱོན།  

               གནང་བྱ། གནང་བྱེད། གནང༌། གནྱོངས་ཤྲིག

༢༣ འཚེ་བ་དང་རག་པའྲི་དྱོན།                    གནྱོད་བྱ། གནྱོད་བྱེད། གནྱོད།

༢༤ གྲི་མདུང་སྱོགས་ཀྲིས་སྣུན་པའྲི་དྱོན།         

              གཙག་བྱ། གཙག་བྱེད། གཙགས། གཙགས་ཤྲིག

༢༥ གཅེས་སྤས་དང་གུས་བཀུར་བྱེད་པའྲི་དྱོན། 

               གཙི་བྱ། གཙི་བྱེད། གཙིས།   གཙིས་ཤྲིག

༢༦ ཨམ་གཙིགས་བསམས་ནས་སྱོ་མངྱོན་པའྲི་དྱོན།    
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           གཙིགས་བྱ། གཙིགས་བྱེད། གཙིགས། གཙིགས་ཤྲིག

༢༧ དངྱོས་རས་ཕན་ཚུན་བརྡར་བའྲི་དྱོན།          

             གཙུབ་བྱ། གཙུབ་བྱེད། གཙུབས། གཙུབས་ཤྲིག

༢༨ གནྱོད་པའམ་སུན་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།  གཙེ་བྱ། གཙེ་བྱེད། གཙེས། གཙེས་ཤྲིག

༢༩ རྣ་བར་སུན་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།    གཙེར་བྱ། གཙེར་བྱེད། གཙེར། གཙེར་ཅྲིག

༣༠ དཔྱྱོད་པ་དང་རྱོག་པའྲི་དྱོན། གཞྲིག་བྱ། གཞྲིག་བྱེད། གཞྲིགས། གཞྲིགས་ཤྲིག

༣༡ ཤྲིང་སྱོགས་གཞྱོག་པའྲི་དྱོན།     གཞུར་བྱ། གཞུར་བྱེད། གཞུར། གཞུར་ཅྲིག

༣༢ དྲན་པའྲི་དྱོན།                 གཞེན་བྱ། གཞེན་བྱེད། གཞེན། གཞེན་ཅྲིག

༣༣ བརྡ་རྲིང༌། བསྟེན་པའྲི་དྱོན།         གཞེར་བྱ། གཞེར་བྱེད། གཞེར། གཞེར་ཅྲིག

༣༤ མེས་འཚིག་པའྲི་དྱོན།      གཞྱོབ་བྱ། གཞྱོབ་བྱེད། གཞྱོབས། གཞྱོབས་ཤྲིག

༣༥ འབད་པ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།          གཞྱོལ་བྱ། གཞྱོལ་བྱེད། གཞྱོལ། གཞྱོལ་ཅྲིག

༣༦ ཕྲིར་འདྱོན་པ་དང་གཏྲིག་པའྲི་དྱོན།  

              གཟག་བྱ། གཟག་བྱེད། གཟགས། གཟྱོགས་ཤྲིག

༣༧ སྦྱོར་བ་དང་ག་སྒྲིག་བྱེད་པའྲི་དྱོན། གཟའ་བྱ། གཟའ་བྱེད། གཟས། གཟས་ཤྲིག

༣༨ འགེལ་བ་དང་ཐུར་དུ་དཔྱང་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན།     

                གཟར་བྱ། གཟར་བྱེད། གཟར། གཟར་ཅྲིག

༣༩ བརྡ་རྲིང༌། ཡར་འཛེགས་པའྲི་དྱོན།           

             གཟེག་བྱ། གཟེག་བྱེད། གཟེགས། གཟེགས་ཤྲིག

༤༠ ཡར་འདེགས་པའམ་གེན་དུ་རྐྱོང་བའྲི་དྱོན།       

              གཟེང་བྱ། གཟེང་བྱེད། གཟེངས། གཟེངས་ཤྲིག
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༤༡ དྲྲིན་ལན་འཇལ་བའམ་གསྱོ་བའྲི་དྱོན།  གཟྱོ་བྱ། གཟྱོ་བྱེད། གཟྱོས། གཟྱོས་ཤྲིག

༤༢ ཆུད་ཟྱོས་པའྲི་དྱོན།              གཟན་བྱ། གཟྱོན་བྱེད། གཟྱོན། གཟྱོན་ཅྲིག

༤༣ འཕེན་པའམ་སྐྱུར་བའྲི་དྱོན། 

             གཡུག་བྱ། གཡུག་བྱེད། གཡུགས། གཡུགས་ཤྲིག

༤༤ འཁྲིག་ལྱོག་བྱེད་པའྲི་དྱོན། 

            གཡེམ་བྱ། གཡེམ་བྱེད། གཡེམས། གཡེམས་ཤྲིག

༤༥ ཁ་ཟས་བཅའ་བ་དང་འཚོད་པའྲི་དྱོན། 

                 གཡྱོ་བྱ། གཡྱོ་བྱེད། གཡྱོས། གཡྱོས་ཤྲིག

༤༦ སྐྱོན་པ་དང་འགེབས་པའྲི་དྱོན།              

             གཡྱོག་བྱ། གཡྱོག་བྱེད། གཡྱོགས། གཡྱོགས་ཤྲིག

༤༧ གཡུག་པའྲི་དྱོན།         གཡབ་བྱ། གཡྱོབ་བྱེད། གཡབས། གཡྱོབས་ཤྲིག

༤༨ ཅ་ལག་སྱོགས་གནས་སྐབས་གཞན་ལ་བཀྱོལ་སྤྱོད་བྱེད་འའག་པའྲི་དྱོན།               

               གཡར་བྱ། གཡྱོར་བྱེད། གཡར། གཡྱོར་ཅྲིག

༤༩ ཟུར་བའམ་བྱྱོལ་བའྲི་དྱོན།       གཡྱོལ་བྱ། གཡྱོལ་བྱ། གཡྱོལ། གཡྱོལ་ཅྲིག

༥༠ བརྡ་རྲིང༌། གསེད་པ་དང་འཕྲུག་པའྲི་དྱོན།         

                གཤད་བྱ། གཤད་བྱེད། གཤད། གཤད་ཅྲིག

༥༡ སྒྲིག་པ་དང་མཉམ་དུ་སེབ་པའྲི་དྱོན།   

             གཤྲིབ་བྱ། གཤྲིབ་བྱེད། གཤྲིབས། གཤྲིབས་ཤྲིག

༥༢ བརན་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།      གཤེར་བྱ། གཤེར་བྱེད། གཤེར། གཤེར་ཅྲིག

༥༣ འབྱོ་བ་དང་ལྡུག་པའྲི་དྱོན།         གཤྱོ་བྱ། གཤྱོ་བྱེད། གཤྱོས། གཤྱོས་ཤྲིག
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༥༤ སྲིལ་བུར་བྱེད་པའྲི་དྱོན། གཤག་བྱ། གཤྱོག་བྱེད། གཤགས། གཤྱོགས་ཤྲིག

༥༥ གཞན་ལ་མྲི་མངྱོན་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།          

              གསང་བྱ། གསང་བྱེད། གསངས། གསྱོངས་ཤྲིག

༥༦ མྱུར་དུ་སྐྱོར་བའྲི་དྱོན།          གསྲིར་བྱ། གསྲིར་བྱེད། གསྲིར། གསྲིར་ཅྲིག

༥༧ ཞེ་ཚིག །སྨྲ་བའྲི་དྱོན།      གསུང་བྱ། གསུང་བྱེད། གསུངས། གསུངས་ཤྲིག

༥༨ མེས་ཡྲིས་སྲེག་པའྲི་དྱོན།        གསུར་བྱ། གསུར་བྱེད། གསུར། གསུར་ཅྲིག

༥༩ གཤག་པའམ་གསྲིལ་བའྲི་དྱོན།      གསེ་བྱ། གསེ་བྱེད། གསེད། གསེད་ཅྲིག

༦༠ བར་མཚམས་ལྱོད་པྱོར་གཏྱོང་བའྲི་དྱོན།

                    གསེང་བྱ། གསེང་བྱེད། གསེང། གསེང་ཞྲིག

༦༡ སྐྱྱོང་བའམ་འཚོ་བའྲི་དྱོན།         གསྱོ་བྱ། གསྱོ་བྱེད། གསྱོས། གསྱོས་ཤྲིག

༦༢ ཞེ་ཚིག །ཉན་པའྲི་དྱོན།         གསན་བྱ། གསྱོན་བྱེད། གསན། གསྱོན་ཅྲིག

༦༣ སྐྱོར་བ། སྣུན་པ། འཕར་བ་བཅས་ཀྲི་དྱོན།        

                   གསྱོར་བྱ། གསྱོར་བྱེད། གསྱོར། གསྱོར་ཅྲིག

༦༤ ཞུ་བའམ་འབུལ་བའྲི་དྱོན།     གསྱོལ་བྱ། གསྱོལ་བྱེད། གསྱོལ། གསྱོལ་ཅྲིག

    མ་ནྲིང་ག་ཡྲིག་དུས་གསུམ་ཁབ་མཉམ་ལ་འའག་པའྲི་བྱ་བྱེད་ཐ་

མྲི་དད་པའྲི་ལས་ཚིག

ཚིག་དྱོན།                           མ་འྱོངས།  ད་ལྟ།  འདས།  སྐུལ་ཚིག

༡  མཆེད་པ་དང་ཁབ་པའྲི་དྱོན།                          གདལ། གདལ། གདལ།

༢  བཤད་པའྲི་དྱོན།                                   གདས། གདས། གདས།
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༣  ཆུ་ཁྱོལ་ཏེ་ལྱོག་ལྱོག་ཏུ་འཕྱུར་བའྲི་དྱོན།                     གདུ། གདུ། གདུས།

༤ མནར་བའམ་གཟྲིར་བའྲི་དྱོན།                       གདུང༌། གདུང༌། གདུངས།

༥ བརྡ་སྙྲིང༌། ཤྲིན་ཏུ་སེམས་པའྲི་དྱོན། 

             གཙེགས།  གཙེགས།  གཙེགས།  གཙེགས།

༦ ཤ་མྲི་སྐྱེ་བ་དང༌། ར་ཁ་སྱོས་དཀའ་བའྲི་དྱོན།              གཞའ། གཞའ། གཞའ།

༧ བརྡ་རྲིང༌། མཐུན་པའྲི་དྱོན།                           གཞར། གཞར། གཞར།

༨ བརྡ་རྲིང༌། མགུ་བའྲི་དྱོན།                            གཞལ། གཞལ། གཞལ།

༩ བརྡ་རྲིང༌། བཞུགས་པ། འཚོ་བ། གནས་པའྲི་དྱོན།          གཞེས། གཞེས། གཞེས།

༡༠ གནྱོད་པའམ་གཙེ་བའྲི་དྱོན།                           གཟན། གཟན། གཟན།

༡༡ ཡར་བཀལ་ནས་སྣེ་གཞན་མར་འཕང་བའྲི་དྱོན།    གཟེད། གཟེད། གཟེད། གཟེད།

༡༢ ན་ཟུག་སྐྱེ་བའྲི་དྱོན།                         གཟེར། གཟེར། གཟེར། གཟེར།

༡༣ ཟ་ཕྲུགལང་བ་དང༌། གཡའ་ཆགས་པའྲི་དྱོན།              གཡའ། གཡའ། གཡའ།

༡༤ གལ་བའྲི་དྱོན།                                  གཡལ། གཡལ། གཡལ།

༡༥ སྒེགས་པའམ་སྐྱྲིགས་བུ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།                གཡྲིག །གཡྲིག །གཡྲིག

༡༦ གཉྲིད་ལྱོག་པའམ་གཉྲིད་ཁུག་པའྲི་དྱོན།                 གཡུར། གཡུར། གཡུར།

༡༧ སེམས་དང་མྲིག་གཞན་ལ་ཤྱོར་བའྲི་དྱོན།           གཡེང༌། གཡེང༌། གཡེངས།

༡༨ སེམས་གཡེང་བའྲི་དྱོན།                           གཡེལ། གཡེལ། གཡེལ།

༡༩ འགུལ་བའམ་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།                             གཡྱོ། གཡྱོ། གཡྱོ།

༢༠ དམ་པྱོར་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།                   གཤགས། གཤགས། གཤགས།

༢༡ བརྡ་རྲིང༌། མཐུན་པའྲི་དྱོན།                         གཤྲིམ། གཤྲིམ། གཤྲིམ།       
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༢༢ ཟས་མ་ཞུས་པར་སྐྱུག་པ་དང༌། སྒེགས་པ་རྒྱག་པའྲི་དྱོན།   གསུད། གསུད། གསུད།

༢༣ ཚེ་སྲྱོག་གནས་པའྲི་དྱོན།                            གསྱོན། གསྱོན། གསྱོན། 

སྱོན་འའག་མ་ནྲིང་ད་ཡྲིག་དུས་གསུམ་ཁབ་མཉམ་ལ་འའག་པའྲི་བྱ་

བྱེད་ཐ་དད་པའྲི་ལས་ཚིག

ཚིག་དྱོན།                            མ་འྱོངས།  ད་ལྟ།  འདས། སྐུལ་ཚིག

༡ གཞྱོན་པ་ལམ་དུ་ཁ་ལྱོ་སྒྱུར་བའྲི་དྱོན།    དཀྱུ་བྱ། དཀྱུ་བྱེད། དཀྱུས། དཀྱུས་ཤྲིག

༢ འཁྱོག་ཏུ་འའག་པའྲི་དྱོན།    དཀྱོག་བྱ། དཀྱོག་བྱེད། དཀྱོགས། དཀྱོགས་ཤྲིག

༣ སྐུད་པའམ་ཐག་པས་གཞན་ལ་འཆྲིང་བའྲི་དྱོན།      

                  དཀྲྲི་བྱ། དཀྲྲི་བྱེད། དཀྲྲིས། དཀྲྲིས་ཤྲིག

༤ སྤྲིན་པ་དང་དུ་བ་སྱོགས་ནམ་མཁར་འཁྲིག་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན། 

                  དཀྲྲིག་བྱ། དཀྲྲིག་བྱེད། དཀྲྲིགས། དཀྲྲིགས་ཤྲིག

༥ གཤེར་ཁུའྲི་རྲིགས་དབྱུག་པ་སྱོགས་ཀྲིས་སྲུབ་པའྲི་དྱོན། 

              དཀྲུགབྱ། དཀྲུག་བྱེད། དཀྲུགས། དཀྲུགས་ཤྲིག

༦ དཀར་ཡྱོལ་སྱོགས་བཅག་ནས་ཁྱོལ་བུར་གཏྱོང་བའྲི་དྱོན། 

             དཀྲུམ་བྱ། དཀྲུམ་བྱེད། དཀྲུམས། དཀྲུམས་ཤྲིག

༧ འདྲྱོག་ཏུ་འའག་པའྲི་དྱོན།    དཀྲྱོག་བྱ། དཀྲྱོག་བྱེད། དཀྲྱོགས། དཀྲྱོགས་ཤྲིག

༨ ཞེ་ཚིག །བསམ་བྱོ་གཏྱོང་བའམ་སེམས་ལ་དྲན་པའྲི་དྱོན། 

            དགྱོངས་བྱ། དགྱོངས་བྱེད། དགྱོངས། དགྱོངས་ཤྲིག

༩ ས་ལ་དགེལ་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན།    དགེལ་བྱ། དགེལ་བྱེད། དགེལ། དགེལ་ཅྲིག
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༡༠ རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ཤེས་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།     

                  དཔག་བྱ། དཔྱོག་བྱེད། དཔགས། དཔྱོགས་ཤྲིག

༡༡ རེས་སམ་ཤུལ་གཏྱོད་པའྲི་དྱོན།      དཔར་བྱ། དཔར་བྱེད། དཔར། དཔར་ཅྲིག

༡༢ བརྡ་རྲིང༌།  སེལ་བའྲི་དྱོན།        དཔེལ་བྱ། དཔེལ་བྱེད། དཔེལ། དཔེལ་ཅྲིག

༡༣ ངག་ནས་བཤད་པ་ཡྲི་གེར་འགྱོད་པའྲི་དྱོན།        

                 དཔྱོད་བྱ། དཔྱོད་བྱེད། དཔྱོད། དཔྱོད་ཅྲིག

༡༤ འཕ་སྨྱོད་བྱེད་པའྲི་དྱོན།               དཔྱ་བྱ། དཔྱ་བྱེད། དཔྱས། དཔྱྱོས་ཤྲིག

༡༥ དངྱོས་རས་ཐུར་དུ་བརྣར་བའྲི་དྱོན།            

              དཔྱང་བྱ། དཔྱང་བྱེད། དཔྱངས། དཔྱྱོངས་ཤྲིག

༡༦ བསམ་བྱོས་རྱོག་པའམ་འཇལ་བའྲི་དྱོན།          

                དཔྱད་བྱ། དཔྱྱོད་བྱེད། དཔྱད། དཔྱྱོད་ཅྲིག

༡༧ རྡྱོག་པྱོ་ཆེན་པྱོ་རྡྱོག་པྱོ་ཆུང་ངུར་རྡུང་བའྲི་དྱོན།      

               དཔྲུལ་བྱ། དཔྲུལ་བྱེད། དཔྲུལ། དཔྲུལ་ཅྲིག

༡༨ ཞྲིབ་མྱོར་འཐག་པའྲི་དྱོན།          དབུར་བྱ། དབུར་བྱེད། དབུར། དབུར་ཅྲིག

༡༩ རལ་བར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།          དབལ་བྱ། དབྱོལ་བྱེད། དབལ། དབྱོལ་ཅྲིག

༢༠ མཐྱོང་བ་དང་འཐྱོབ་པའྲི་དྱོན།   

          དམྲིགས་བྱ། དམྲིགས་བྱེད། དམྲིགས། དམྲིགས་ཤྲིག

༢༡ ཟས་སྱོགས་ལད་པའྲི་དྱོན།         དམུར་བྱ། དམུར་བྱེད། དམུར། དམུར་ཅྲིག

༢༢ ཁ་ངན་སྒྱོག་པ་དང་སྨྱོད་པའྲི་དྱོན།    དམྱོད་བྱ། དམྱོད་བྱེད། དམྱོད། དམྱོད་ཅྲིག

༢༣ གྱོས་ཆུ་ནང་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན།             
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            དམྱུག་བྱ། དམྱུག་བྱེད། དམྱུགས། དམྱུགས་ཤྲིག

སྱོན་འའག་མ་ནྲིང་ད་ཡྲིག་དུས་གསུམ་ཁབ་མཉམ་ལ་འའག་པའྲི་བྱ་

བྱེད་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ལས་ཚིག

ཚིག་དྱོན།                           མ་འྱོངས།  ད་ལྟ།  འདས།  སྐུལ་ཚིག

༡  གཤེར་ཁུ་འཁགས་ནས་སྲ་འཐས་སུ་གྱུར་པའྲི་དྱོན།         དཀག །དཀག །དཀག

༢ དྲྲི་བྱོ་བ་དང༌། འཛག་པའམ་ལྷུང་བའྲི་དྱོན།                 དཀུ། དཀུ། དཀུ། དཀུ།

༣ བརེད་པའམ་དྱོར་བའྲི་དྱོན།                            དཀྱུད། དཀྱུད། དཀྱུད། 

༤ སྤྱོ་བའམ་དགེས་པའྲི་དྱོན།                             དགའ། དགའ། དགའ།

༥ སྒུར་བའམ་ཐུར་དུ་གུག་པའྲི་དྱོན།                              དགུ། དགུ། དགུ།

༦ བརྡ་རྲིང༌། ན་བའྲི་དྱོན།                               དགུས། དགུས། དགུས།

༧ སེམས་དགའ་བའྲི་དྱོན།                              དགེས། དགེས། དགེས།

༨ མཁྱོ་བའྲི་དྱོན།                                      དགྱོས། དགྱོས། དགྱོས།

༩ རྒྱབ་ཕྱོགས་སུ་འཁྱོར་བའྲི་དྱོན།                   དགེད། དགེད། དགེད། དགེད།

༡༠ དགའ་བའྲི་དྱོན།                                    དགེས། དགེས། དགེས།

༡༡ འཇྲིགས་པའམ་སྐྲག་པའྲི་དྱོན།                        དངང༌། དངང༌། དངངས།     

༡༢ མངའ་བའམ་འཐྱོབ་པའྲི་དྱོན།                          དབང༌། དབང༌། དབང༌།

༡༣ རྒྱུ་ནྱོར་གྲིས་ཕྱོངས་པའྲི་དྱོན།                   དབུལ། དབུལ། དབུལ། དབུལ། 

༡༤ མེད་པའམ་ཉུང་བའྲི་དྱོན།                             དབེན། དབེན། དབེན།

༡༥ ཕྱོངས་པ་དང་མེད་པར་གྱུར་པའྲི་དྱོན།              དམན། དམན། དམན། དམན།
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༡༦ སེར་སྣ་དང་སྲེད་པ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།               དམར། དམར། དམར། དམྱོར།

༡༧ རྒུད་པ་དང་ཉམས་པ།   འགྲིབ་པའྲི་དྱོན།       དམས། དམས། དམས། དམས།

༡༨ འཛུམ་གདངས་འབྱྲིན་པའྲི་དྱོན།                 དམུལ། དམུལ། དམུལ། དམུལ།

༡༩ ཡྲི་ཆད་པའམ་སུན་པ་དང་ཉམས་ཉེས་པའྲི་དྱོན། དམུས། དམུས། དམུས། དམུས།      

༢༠ འགྱོ་བ་དང་འཁམ་པ། འའག་པ་དང་འཚོལ་བ་བཅས་ཀྲི་དྱོན།

                 དམྱུག །དམྱུག །དམྱུགས། དམྱུགས།

སྱོན་འའག་མྱོ་འ་ཡྲིག་དུས་གསུམ་ཁབ་མཉམ་ལ་འའག་པའྲི་བྱ་

བྱེད་ཐ་དད་པའྲི་ལས་ཚིག

ཚིག་དྱོན།                           མ་འྱོངས།  ད་ལྟ།  འདས།  སྐུལ་ཚིག

༡ གདུས་པ་དང༌། བརྡ་རྲིང་དུ་སྦས་པའྲི་དྱོན།       

                འཁུས་བྱ། འཁུས་བྱེད། འཁུས། འཁུས་ཤྲིག

༢ བརྡ་རྲིང་དུ་བསྐྲད་པའྲི་དྱོན།           འཁད་བྱ། འཁད་བྱེད། འཁད། འཁད་ཅྲིག

༣ བྱོ་རྡུང་བའྲི་དྱོན།            འཁབ་བྱ། འཁབ་བྱེད། འཁབས། འཁྱོབས་ཤྲིག

༤ རམ་པ་སྱོགས་ཁ་ནང་དུ་བཏབ་པའྲི་དྱོན།         

             འགམ་བྱ། འགམ་བྱེད། འགམས། འགྱོམས་ཤྲིག

༥ འཇྱོམས་པའྲི་དྱོན།          འགེམ་བྱ། འགེམ་བྱེད། འགེམས། འགེམས་ཤྲིག

༦ སྡུར་བའྲི་དྱོན།                    འགན་བྱ། འགན་བྱེད། འགན། འགན་ཅྲིག

༧ ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་བྱེད་པ་དང་ལན་དུ་གནས་པའྲི་དྱོན། 
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           འགྱོགས་བྱ། འགྱོགས་བྱེད། འགྱོགས། འགྱོགས་ཤྲིག

༨ འཛིན་པའམ་འཆང་བའྲི་དྱོན།           འའ་བྱ། འའ་བྱེད། འའས། འའས་ཤྲིག

༩ ཧམ་འཐུང་བྱེད་པའྲི་དྱོན།         འཇང་བྱ། འཇྱོང་བྱེད། འཇངས། འཇྱོངས་ཤྲིག

༡༠ གཞན་ལ་ཚོར་དུ་མྲི་འའག་པར་ཡྲིབ་པའྲི་དྱོན།   

              འཇབ་བྱ། འཇབ་བྱེད། འཇབས། འཇྱོབས་ཤྲིག

༡༢ དངངས་པ་དང་སྐྲག་པའྲི་དྱོན།          འཇྲིགས་བྱ། འཇྲིགས་བྱེད། འཇྲིགས། 

༡༣ སེར་སྣ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།        འའང་བྱ། འའང་བྱེད། འའངས། འའངས་ཤྲིག

༡༤ བརྡ་རྲིང༌། འཁྲིག་པ་དང༌། བཅུག་པའྲི་དྱོན།      

                འའད་བྱ། འའད་བྱེད། འའད། འའད་ཅྲིག

༡༥ བྱོ་གར་འཁབ་པའྲི་དྱོན།     འཆམ་བྱ། འཆམ་བྱེད། འཆམས། འཆྱོམས་ཤྲིག

༡༦ ཟས་སྲ་མྱོའྲི་རྲིགས་སྱོས་ལད་པ་དང་མུར་མུར་བྱེད་པའྲི་དྱོན། 

                  འཆའ་བྱ། འཆའ་བྱེད། འཆྱོས། འཆྱོས་ཤྲིག

༡༧ བརྡ་རྲིང༌། འཕྲྱོག་པའྲི་དྱོན།          འཆུ་བྱ། འཆུ་བྱེད། འཆུས། འཆུས་ཤྲིག

༡༨ བཙན་གྲིས་བཏུལ་ཏེ་ཐུལ་བའྲི་དྱོན།          

           འཆུམས་བྱ། འཆུམས་བྱེད། འཆུམས། འཆུམས་ཤྲིག

༢༠ གྲིམས་པ་དང་འཁྱོག་པའྲི་དྱོན།             

               འཆུས་བྱ། འཆུས་བྱེད། འཆུས། འཆུས་ཤྲིག

༢༡ ཁས་ལེན་བྱེད་པའྲི་དྱོན།             འཆེ་བྱ། འཆེ་བྱེད། འཆེས། འཆེས་ཤྲིག

༢༢ རྔུབ་པ་དང༌། ཐག་པ་སྱོགས་འདྲེན་པའྲི་དྱོན།     

                འཐེན་བྱ། འཐེན་བྱེད། འཐེན། འཐེན་ཅྲིག
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༢༣ བརྡ་རྲིང༌། གཤྲིན་ལས་བྱེད་པའྲི་དྱོན།         

                 འདད་བྱ། འདད་བྱེད། འདད། འདད་ཅྲིག

༢༤ ཕྲིར་འབྱྲིན་པ་དང༌། འདེགས་པ་བཅས་ཀྲི་དྱོན།    

              འདྲྱོང་བྱ། འདྲྱོང་བྱེད། འདྲྱོངས། འདྲྱོངས་ཤྲིག

༢༥ བརྡ་རྲིང༌། སྤུངས་པའྲི་དྱོན། 

              འཕུང་བྱ། འཕུང་བྱེད། འཕུངས། འཕུངས་ཤྲིག

༢༦ འདའ་བ་དང༌། འབུད་པ། སྐྱུར་བ་བཅས་ལ་འའག །

                འཕུལ་བྱ། འཕུལ་བྱེད། འཕུལ། འཕུལ་ཅྲིག

༢༧ རྒྱག་པ་དང༌། རྡེག་པ། འདྱོར་བ་བཅས་ལ་འའག །

              འཕང་བྱ། འཕེན་བྱེད། འཕངས། འཕྱོངས་ཤྲིག

༢༨ བརས་སྨྱོད་བྱེད་པའྲི་དྱོན།             འཕ་བྱ། འཕ་བྱེད། འཕས། འཕྱོས་ཤྲིག

༢༩ ཐུར་དུ་དཔྱང་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན།  འཕང་བྱ། འཕང་བྱ། འཕངས། འཕྱོངས་ཤྲིག

༣༠ རྒྱན་གྱོས་སྱོགས་ཀྲིས་བརྒྱན་པའྲི་དྱོན། འཕྱོར་བྱ། འཕྱོར་བྱ། འཕྱོར། འཕྱོར་ཅྲིག

༣༡ ར་ནྱོར་གྲིས་རྐང་པ་གཡུག་པའྲི་དྱོན།    འཕྲ་བྱ། འཕྲ་བྱེད། འཕྲས། འཕྲས་ཤྲིག

༣༢ གཙུབ་པའམ་འཕུར་བའམ་འབད་པ་བཅས་ལ་འའག །

             འཕྲུག་བྱ། འཕྲུག་བྱེད། འཕྲུགས། འཕྲུགས་ཤྲིག

༣༣ ཞྱོར་ལ་དྱོན་གཞན་བཤད་པའྲི་དྱོན། འཕྲྱོས་བྱ། འཕྲྱོས་བྱེད། འཕྲྱོས། འཕྲྱོས་ཤྲིག

༣༤ རྱོལ་བ་དང་བརྱོན་པའྲི་དྱོན།         འབད་བྱ། འབད་བྱེད། འབད། འབད་ཅྲིག

༣༥ ཆུ་ནང་གྱོམ་པ་སྱོས་ཏེ་འགྱོ་བའྲི་དྱོན།          

             འབྱོག་བྱ། འབྱོག་བྱེད། འབྱོགས། འབྱོགས་ཤྲིག
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༣༦ བརྡ་རྲིང༌། ལེས་ལག་པའྲི་དྱོན།             

             འབྱྱོག་བྱ། འབྱྱོག་བྱེད། འབྱྱོགས། འབྱྱོགས་ཤྲིག

༣༧ ཧུབ་ཆེན་པྱོ་བྱས་ནས་འཐུང་བའྲི་དྱོན།         

             འབྱྱོང་བྱ། འབྱྱོང་བྱེད། འབྱྱོངས། འབྱྱོངས་ཤྲིག

༣༨ གསྱོག་པའྲི་དྱོན།           འཚག་བྱ། འཚག་བྱེད། འཚགས། འཚོགས་ཤྲིག

༣༩ གསྱོ་བའམ་སྐྱྱོང་བའྲི་དྱོན།          འཚོ་བྱ། འཚོ་བྱེད། འཚོས། འཚོས་ཤྲིག

༤༠ གདུང་རྒྱུད་འཛིན་པ། སྐྱྲིན་པ་གསྱོབ་པ་བཅས་ལ་འའག །

                འཚོབ་བྱ། འཚོབ་བྱེད། འཚོབ། འཚོབ་ཅྲིག

༤༡ འགྱོག་སྱོམ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།                འཛི་བྱ། འཛི་བྱེད། འཛི། འཛི་ཞྲིག

༤༢ ཕན་ཚུན་འཐབ་མྱོ་བྱེད་པའྲི་དྱོན། འཛིང་བྱ། འཛིང་བྱེད། འཛིངས། འཛིངས་ཤྲིག

༤༣ འཛེར་མ་འདེབས་པའྲི་དྱོན།         འཛེར་བྱ། འཛེར་བྱེད། འཛེར། འཛེར་ཅྲིག

སྱོན་འའག་མྱོ་འ་ཡྲིག་དུས་གསུམ་ཁབ་མཉམ་ལ་འའག་པའྲི་བྱ་

བྱེད་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ལས་ཚིག

ཚིག་དྱོན།                           མ་འྱོངས།  ད་ལྟ།  འདས།  སྐུལ་ཚིག

༡ ཐག་ཆྱོད་པའྲི་དྱོན།                                  འཁེལ། འཁེལ། འཁེལ།

༢ མྲི་དགའ་བའམ་སང་བའྲི་དྱོན།                           འཁྱོན། འཁྱོན། འཁྱོན།

༣ སང་བའམ་འཚེ་བའྲི་དྱོན།                                  འཁུ། འཁུ། འཁུས།

༤ མྲི་དགའ་བའམ་སང་བའྲི་དྱོན།                           འཁུན། འཁུན། འཁུན།

༥ རྱོགས་པ་དང༌། རྐང་ལག་སྱོགས་རང་བཞྲིན་གྲིས་འཁུམ་པའྲི་དྱོན།  
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                         འཁུམ། འཁུམ། འཁུམས།

༦ ཐུལ་བའྲི་དྱོན།                                      འཁུལ། འཁུལ། འཁུལ།

༧ གང་ངེད་ཀྲིས་འཁགས་པར་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།            འཁེང༌། འཁེང༌། འཁེངས།

༨ ཐག་ཆྱོད་པའྲི་དྱོན།                                     འཁེལ། འཁེལ། འཁེལ།

༩ ཡྲིད་མ་ཚིམས་པའམ་འདྱོད་པ་གང་མེད་པའྲི་དྱོན།         འཁྱོང༌། འཁྱོང༌། འཁྱོངས།

༡༠ སྱོད་པའམ་གནས་པའྲི་དྱོན།                            འཁྱོད། འཁྱོད། འཁྱོད།

༡༡ གང་ནས་རེངས་པར་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།                     འཁྱོབ། འཁྱོབ། འཁྱོབས།

༡༣ གང་བའམ་དྲྱོད་མེད་པའྲི་དྱོན།                      འཁག །འཁག །འཁགས།

༡༦ དྱོན་རྲིང་མེད་པའྲི་སྐད་ཆ་བཤད་པའྲི་དྱོན།               འཁལ། འཁལ། འཁལ།

༡༧ དམ་པྱོར་བཟུང་བའམ་ཆྲིངས་པའྲི་དྱོན།                 འཁྲིག །འཁྲིག །འཁྲིགས། 

༡༨ སྣྱོད་དམ་ཐུམ་ནང་དུ་གང་བའྲི་དྱོན།              འཁྲིམས། འཁྲིམས། འཁྲིམས།

༡༩ འཁྱོར་བའྲི་དྱོན།                                    འཁྲིར། འཁྲིར། འཁྲིར།

༢༠ འཁྱོར་བའམ་ཆུ་སྱོགས་འཁྲིལ་བའྲི་དྱོན།                 འཁྲིལ། འཁྲིལ། འཁྲིལ།

༢༡ མྱུར་བའམ་རྐེན་པའྲི་དྱོན།                         འཁྱུག །འཁྱུག །འཁྱུགས།                    

༢༣ ལས་འགན་སྱོགས་གཙང་བའྲི་དྱོན།                    འཁྱུར། འཁྱུར། འཁྱུར།

༢༤ འབྱོས་པའྲི་དྱོན།                                  འཁྱུས། འཁྱུས། འཁྱུས།

༢༥ ཡྱོ་བའྲི་དྱོན།                                     འཁྱོག །འཁྱོག །འཁྱོགས།

༢༦ བར་མ་ཆད་པའམ་མུ་མཐུད་པའྲི་དྱོན།                 འཁྱོང༌། འཁྱོང༌། འཁྱོངས།

༢༧ གཡྱོ་བའྲི་དྱོན།                                  འཁྱོམ། འཁྱོམ། འཁྱོམས།

༢༨ འཁྱོག་པའམ་ཡ་ཡྱོར་དུ་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།                 འཁྱོར། འཁྱོར། འཁྱོར།
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༢༩ མཐར་ཕྲིན་པའམ་སླེབས་པའྲི་དྱོན།                    འཁྱོལ། འཁྱོལ། འཁྱོལ།

༣༠ བརྡ་རྲིང༌། འཕྱོ་བའྲི་དྱོན།                           འཁྱོས། འཁྱོས། འཁྱོས།

༣༡ ཆགས་པའམ་བརེན་པའྲི་དྱོན།                             འཁ། འཁ། འཁས།

༣༢ ལས་འགན་སྱོགས་ཁུར་དུ་འབབ་པའྲི་དྱོན།                  འཁྲི། འཁྲི། འཁྲིས།

༣༣ འཐྲིབས་པའྲི་དྱོན།                          འཁྲིགས། འཁྲིགས། འཁྲིགས།

༣༤ སྐྲག་པའམ་འཇྲིགས་པའྲི་དྱོན།                 འཁྲིམས། འཁྲིམས། འཁྲིམས།

༣༥ རང་བའམ་བཤལ་བའྲི་དྱོན།                              འཁྲུ། འཁྲུ། འཁྲུས།

༣༦ གྱོ་རྲིམ་སྱོགས་ནྱོར་བའྲི་དྱོན།                      འཁྲུག །འཁྲུག །འཁྲུགས།        

༣༧ སྐྱེ་བའྲི་ཞེ་ཚིག །                                        འཁྲུང༌། འཁྲུང༌། འཁྲུངས།

༣༨ ནྱོར་བའམ་འཛོལ་བའྲི་དྱོན།                             འཁྲུལ། འཁྲུལ། འཁྲུལ།

༣༩ བརྡ་རྲིང༌། ཆགས་པའམ་ཞེན་པའྲི་དྱོན།                  འཁེན། འཁེན། འཁེན།

༤༠ སེམས་རྒྱུད་རེངས་པའྲི་དྱོན།                        འཁེབ། འཁེབ། འཁེབས།

༤༡ རུས་ཚིག་འཆུས་པ་དང༌། གྱོད་ཁྱོག་སྦྱོས་པའྲི་དྱོན།     འཁྱོག །འཁྱོག །འཁྱོགས།

༤༢ ཐྱོགས་པའམ་ཁེགས་པའྲི་དྱོན།                     འགག །འགག །འགགས།

༤༣ མྲི་མཐུན་པའྲི་དྱོན།                                 འགལ། འགལ། འགལ།

༤༤ བརྡ་རྲིང༌། འགྲིང་བའྲི་དྱོན།               འགྲིང༌། འགྲིང༌། འགྲིང༌། འགྲིངས།

༤༥ གཡྱོ་བའྲི་དྱོན།                                     འགུལ། འགུལ། འགུལ།

༤༦ ཐར་བའྲི་དྱོན།                                    འགྱོང༌། འགྱོང༌། འགྱོངས།

༤༧ ཡུན་རྲིང་དུ་འགྱོར་བའམ་ཐྱོགས་པའྲི་དྱོན།               འགང༌། འགང༌། འགངས།

༤༨ ག་གྱུར་གཡྱོ་བའྲི་དྱོན།                                  འགྱུ། འགྱུ། འགྱུས།
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༤༩ སྱོ་སྱོར་བལ་བའམ་ལྱོགས་སུ་བཀར་བའྲི་དྱོན།               འགེ། འགེ། འགེས།

༥༠ སར་ལྱོག་པའམ་རྡེབ་པའྲི་དྱོན།                      འགེལ། འགེལ། འགེལ།        

༥༡ སར་བྱས་ཀྲི་བྱ་བ་ལ་སེམས་སྡུག་བྱེད་པའྲི་དྱོན།            འགྱོད། འགྱོད། འགྱོད།

༥༢ ཟས་ཟྱོས་ནས་ལྟྱོ་བ་རྒྱགས་པའྲི་དྱོན།                 འགང༌། འགང༌། འགངས།

༥༣ ཁབ་པའམ་མཆེད་པའྲི་དྱོན།                             འགམ། འགམ། འགམས།

༥༤ དགར་འཛིན་པའྲི་དྱོན།                             འགས། འགས། འགས།

༥༥ འྱོས་ཤྲིང་འཚམས་པའྲི་དྱོན།                       འགྲིག །འགྲིག །འགྲིགས།

༥༦ ཟད་པའམ་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།                  འགྲིབ། འགྲིབ། འགྲིབས།

༥༨ འགེལ་ལྱོག་བྱེད་པའྲི་དྱོན།                                  འགེ། འགེ། འགེས།

༦༠ ཡྲིད་མཐུན་དང་ཡྲིད་རང་བའྲི་དྱོན།               འཆམས། འཆམས། འཆམས།

༦༡ ཟས་ཟ་འདྱོད་ཉམས་པའྲི་དྱོན།                             འཆུ། འཆུ། འཆུས།

༦༢ ནྱོར་བའམ་འཛོལ་བའྲི་དྱོན།                       འཆུག །འཆུག །འཆུགས།

༦༣ བརྡ་རྲིང༌། ཞེན་པའམ་ཆགས་པའྲི་དྱོན།                འཆུམ། འཆུམ། འཆུམས།

༦༤ འཁྲུག་པ་དང་ནྱོར་བའྲི་དྱོན།                         འཆྱོལ། འཆྱོལ། འཆྱོལ།

༦༥ བརྡ་རྲིང༌། ལེན་པ། ཡྲིད་ཚིམ་པ། ཡྲིད་ལ་འཇགས་པ་བཅས་ལ་འའག །

                           འཇེན། འཇེན། འཇེན།

༦༦ ཡྲིད་དུ་འྱོང་བའམ་བྱོ་ལ་བབས་པའྲི་དྱོན།           འཇེབས། འཇེབས། འཇེབས།

༦༧ འདྱོད་པ་སྟེར་བ་དང་སྐྱོང་བའྲི་དྱོན།                           འཇྱོ། འཇྱོ། འཇྱོ།

༦༨ མཁྲིས་ནད་ཀྲིས་གྱོད་པ་འཁྲུ་བའྲི་དྱོན།                འཇང༌། འཇང༌། འཇངས།

༦༩ ཞྲི་བའམ་མེད་པར་འགྱོ་བའྲི་དྱོན།                          འཇད། འཇད། འཇད།
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༧༠ བརྡ་རྲིང༌། རྐང་ལག་ཉམས་པའམ་ཞ་བའྲི་དྱོན།               འཇའ། འཇའ། འཇའ།

༧༡ ཡྲིབ་པ་དང་སྐུང་བའྲི་དྱོན།                             འཇར། འཇར། འཇར།

༧༢ ཉམས་པའམ་མེད་པར་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།                   འཇྲིག །འཇྲིག །འཇྲིག

༧༣ སྱོད་པའམ་གནས་པའྲི་དྱོན།                     འཇགས། འཇགས། འཇགས།

༧༤ ཆག་པའམ་ཉམས་པའྲི་དྱོན།                          འཇྲིལ། འཇྲིལ། འཇྲིལ།     

༧༥ སར་བྱས་ཉེས་སྐྱྱོན་དང་ཁས་ལེན་སྱོགས་རེས་སུ་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་དྱོན། 

                           འའན། འའན། འའན།

༧༦ རྲིང་པྱོར་བརྣར་བའམ་ཐུར་དུ་འཕང་བའྲི་དྱོན།              འཇྱོལ། འཇྱོལ། འཇྱོལ།

༧༧ བྱོ་རྲིག་མྲི་གསལ་བར་འགྱུར་བའྲི་དྱོན།                  འཐུམ། འཐུམ། འཐུམ།

༧༨ འགྲིག་པ་དང༌། ཆྱོག་པ། རུང་བ་བཅས་ཀྲི་དྱོན།             འཐུས། འཐུས། འཐུས།

༧༩ རྐང་པ་གྱོལ་བའྲི་དྱོན།                               འཐེང༌། འཐེང༌། འཐེང༌།

༨༠ ཤ་རུས་སྱོགས་བར་ཚགས་དམ་པྱོར་སྱོང་བའྲི་དྱོན།  འཐེམས། འཐེམས། འཐེམས།

༨༢ ཚད་ལྱོང་བའྲི་དྱོན།                                འདང༌། འདང༌། འདངས།

༨༣ དུས་ཡྱོལ་བའྲི་དྱོན།                                   འདའ། འདའ། འདས།

༨༤ ཡྱོམ་ཡྱོམ་དུ་འགུལ་བའྲི་དྱོན།                            འདར། འདར། འདར།

༨༥ ཆུ་སྱོགས་ཀྲིས་བངས་ནས་ཇེ་ཆེར་སྱོང་བའྲི་དྱོན།            འདལ། འདལ། འདལ།

༨༦ ལན་དུ་ཚོགས་པའྲི་དྱོན།                                   འདུ། འདུ། འདུས། 

༨༧ སྱོད་པའམ་གནས་པའྲི་དྱོན།                            འདུག །འདུག །འདུག

༨༨  འདྱོད་པ་དང་རེ་བ་བྱེད་པའྲི་དྱོན།                         འདུན། འདུན། འདུན།

༨༩ མཐུན་པ་དང་འགྲིག་པའྲི་དྱོན།                         འདུམ། འདུམ། འདུམས།
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༩༠ དལ་མགྱོགས་རན་པར་འགྱོ་བའྲི་དྱོན།                       འདུར། འདུར། འདུར།

༩༡ སྤྲིན་དང་དུ་བ་སྱོགས་སང་བའམ་ཡལ་བའྲི་དྱོན།             འདེང༌། འདེང༌། འདེང༌།

༩༢ ཆགས་པ་དང་དགའ་བ། སྲེད་པ་བཅས་ཀྲི་དྱོན།              འདྱོད། འདྱོད། འདྱོད།

༩༣ ལན་དུ་འཛོམས་པའམ་མཉམ་དུ་ཚོགས་པའྲི་དྱོན།            འདྱོམ། འདྱོམ། འདྱོམ།

༩༤ མཚུངས་པའྲི་དྱོན།                                         འདྲ། འདྲ། འདྲ།

༩༥ ཆ་རྒྱུས་ཡྱོད་པའྲི་དྱོན།                              འདྲྲིས། འདྲྲིས། འདྲྲིས།

༩༦ ར་ཁ་གསྱོས་པའྲི་དྱོན།                             འདྲུབ། འདྲུབ། འདྲུབས།

༩༧ བརྡ་རྲིང༌། གས་པའྲི་དྱོན།                                          འདྲུམས།

༩༨ མཉམ་དུ་སྲེ་བའྲི་དྱོན།                                     འདྲེ། འདྲེ། འདྲེས།

༩༩ མེས་ཚིག་རན་པའྲི་དྱོན།                        འདྲེགས། འདྲེགས། འདྲེགས།

༡༠༠ སུན་པའྲི་དྱོན།                                        འདྲེད། འདྲེད། འདྲེད།

༡༠༡ འཇྲིགས་སྣང་བྱུང་སྟེ་མཆྱོངས་རྒྱུགས་བྱེད་པའྲི་དྱོན།       འདྲྱོག །འདྲྱོག །འདྲྱོགས། 

༡༠༢ འཕག་འཚག་རྒྱག་པ་དང་ཇེ་མཐྱོར་འགྱོ་བའྲི་དྱོན།         འཕག །འཕག །འཕགས།

༡༠༣ བརྡ་རྲིང༌། ཆག་པ་དང་གས་པ་ཉམས་པ་བཅས་ཀྲི་དྱོན།                     འཕན།

༡༠༤ ཇེ་མང་དུ་འགྱོ་བའྲི་དྱོན།                               འཕར། འཕར། འཕར།

༡༠༥ གནམ་དུ་འཕུར་བའྲི་དྱོན།                           འཕྲིར། འཕྲིར། འཕྲིར།

༡༠༦ བར་སྣང་དུ་འགྱོ་འྱོང་བྱེད་པའམ་ལྲིང་བའྲི་དྱོན།   འཕུར། འཕུར། འཕུར། འཕུར།

༡༠༧ མང་དུ་ཕྲིན་པའམ་ཆེ་རུ་ཕྲིན་པའྲི་དྱོན།                འཕེལ། འཕེལ། འཕེལ།

༡༠༨ གནས་གཅྲིག་ནས་གཞན་དུ་འགྱོ་བའྲི་དྱོན།                  འཕྱོ། འཕྱོ། འཕྱོས།

༡༠༩ རེ་མྱོ་ཐུར་དུ་གཞྱོལ་བའྲི་དྱོན།                       འཕང༌། འཕང༌། འཕང༌། 
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༡༡༡ གཏན་འཁེལ་བའྲི་དུས་ལས་འདས་པའྲི་དྱོན།                  འཕྲི། འཕྲི། འཕྲིས།

༡༡༢ སྐྲ་སྱོགས་འཛིང་ཞྲིང་འབྱར་བའྲི་དྱོན།                འཕྲིང༌། འཕྲིང༌། འཕྲིངས།

༡༡༣ ནྱོར་བའམ་འཁྲུལ་བའྲི་དྱོན།                        འཕྱུག །འཕྱུག །འཕྱུགས།

༡༡༤ སྤྲིན་པ་དང་དུ་བ་སྱོགས་ཡར་འགྱོ་བའྲི་དྱོན།               འཕྱུར། འཕྱུར། འཕྱུར།

༡༡༥ གྱོག་པའམ་ནུར་བའྲི་དྱོན།                              འཕེ། འཕེ། འཕེས།

༡༡༦ ལྲིང་ཞྲིང་འཕུར་བའྲི་དྱོན།                                  འཕྱོ། འཕྱོ། འཕྱོས།

༡༡༧ མཇལ་བའམ་ཐུག་པའྲི་དྱོན།                             འཕྲད། འཕྲད། འཕྲད།

༡༡༨ ཤེས་པའམ་རྱོགས་པའྲི་དྱོན།                      འཕྲྲིག །འཕྲྲིག །འཕྲྲིགས།

༡༡༩ བྱོས་བདེན་རྫུན་གྲི་དབྱེ་བ་མྲི་ཕེད་པའྲི་དྱོན།               འཕྲུལ། འཕྲུལ། འཕྲུལ།

༡༢༠ སེམས་ཆགས་པའམ་ཁ་བལ་བར་མ་བཟྱོད་པའྲི་དྱོན།   

                     འཕྲེང༌། འཕྲེང༌། འཕྲེང༌། འཕྲེང༌།

༡༢༡ འྱོད་འཆར་བའྲི་དྱོན།                                   འཕྲྱོ། འཕྲྱོ། འཕྲྱོས།

༡༢༢ ལག་ཏུ་འབྱྱོར་བ་དང༌། ཕན་པའམ་མཐུན་པའྲི་དྱོན།        འཕྲྱོད། འཕྲྱོད། འཕྲྱོད།

༡༢༣ མྲི་གཙང་བ་དང་འདྲེས་པའྲི་དྱོན།                    འབག །འབག །འབགས།

༡༢༤ ར་ལུག་གྲིས་སྐད་འབྱྲིན་པའྲི་དྱོན།             འབའ། འབའ། འབའ། འབའ།

༡༢༥ དངྱོས་རས་ལ་མེ་ལེ་འབྱུང་བའྲི་དྱོན།                   འབར། འབར། འབར།

༡༢༦ གསར་དུ་སྐྱེ་བའྲི་དྱོན།                                    འབུ། འབུ། འབུས།

༡༢༧ ངྱོས་མྲི་མཉམ་པར་ཡར་འཕག་པའྲི་དྱོན།                 འབུར། འབུར། འབུར།

༡༢༨ བརྡ་རྲིང༌། ཐུབ་པའམ་ནུས་པའྲི་དྱོན།             འབྱོངས། འབྱོངས། འབྱོངས། 

༡༢༩ འཕེལ་བའམ་མཆེད་པ་དང་ཁབ་པའྲི་དྱོན།              འབྱམ། འབྱམ། འབྱམས།
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༡༣༠ མ་འདྲེས་པར་སྱོ་སྱོར་ཕེ་བའྲི་དྱོན།                  འབྱེས། འབྱེས། འབྱེས།

༡༣༡ སྦངས་ནས་བྱང་ཤ་ཐེབས་པའྲི་དྱོན།                    འབྱྱོང༌། འབྱྱོང༌། འབྱྱོང༌།

༡༣༢ འཕྲྱོད་པའྲི་དྱོན།                                    འབྱྱོར། འབྱྱོར། འབྱྱོར།

༡༣༣ རེས་སུ་འགྱོ་བ་དང་སྙེག་པའྲི་དྱོན།          འབང༌། འབང༌། འབངས། འབྱོངས།

༡༣༤ ཕན་ཚུན་མཐུད་པའམ་བརེན་པའྲི་དྱོན།       འབེལ། འབེལ། འབེལ། འབེལ།

༡༣༥ ག་སྒྲིག་བྱས་ཚར་བའྲི་དྱོན།                  འཚག །འཚག །འཚག །འཚག

༡༣༦ ཉུལ་བ་དང་འཛུལ་བའྲི་དྱོན།             འཚང༌། འཚང༌། འཚངས། ཚོངས།

༡༣༧ བེལ་བ་དང་རབ་པའྲི་དྱོན།                        འཚབ། འཚབ། འཚབས།

༡༣༨ འགྲིག་པ་དང་འྱོས་པ་མཐུན་པ་སྱོགས་ཀྲི་དྱོན།           འཚམ། འཚམ། འཚམས།

༡༣༩ ཆེར་སྐྱེ་བ་དང༌། འཕེལ་བ། སྐྱེད་ཐྱོན་པའྲི་དྱོན།  འཚར། འཚར། འཚར། འཚར།

༡༤༠ བྱ་བ་ཞྲིག་བྱེད་པའམ་སྐུལ་བའྲི་དྱོན།         འཚལ། འཚལ། འཚལ། འཚལ། 

༡༤༡ དུ་བ་དང་དྲྲི་མ་སྱོགས་འཁྲིགས་པའྲི་དྱོན།             འཚུབ། འཚུབ། འཚུབས།

༡༤༢ བརེ་ཞྲིང་གདུང་བའྲི་དྱོན།                         འཚུམ། འཚུམ། འཚུམས།

༡༤༣ ཚིམ་པ་དང་དགའ་བའྲི་དྱོན།                     འཚེམ། འཚེམ། འཚེམས།

༡༤༤ སྐད་སྒྱོག་པའྲི་དྱོན།                      འཚེར། འཚེར། འཚེར། འཚེར།

༡༤༥ ཚེ་སྲྱོག་གནས་པའྲི་དྱོན།                                འཚོ། འཚོ། འཚོ།       

༡༤༧ རུབ་པའྲི་དྱོན།                                འཚོབ། འཚོབ། འཚོབས།

༡༤༨ སེར་སྣའམ་དཀྱོན་པའྲི་དྱོན།                       འཛངས། འཛངས། འཛངས།   

༡༤༩ ཐུར་དུ་འཕང་བའྲི་དྱོན།                             འཛར། འཛར། འཛར།    

༡༥༡ འཛག་པའྲི་དྱོན།                              འཛིར། འཛིར། འཛིར། འཛིར།
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༡༥༢ དམྱུལ་བའམ་ཅུང་ཟད་དགྱོད་པའྲི་དྱོན།            འཛུམ། འཛུམ། འཛུམ། འཛུམ།

༡༥༣ དུས་ཚོད་ཡྱོལ་བ་དང་འདས་པའྲི་དྱོན།           འཛུར། འཛུར། འཛུར། འཛུར།

༡༥༧ ནྱོར་བའམ་འཁྲུལ་བ་དང་འགལ་བའྲི་དྱོན།      འཛོལ། འཛོལ། འཛོལ། འཛོལ།                

སྱོན་འའག་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་མ་ཡྲིག་དུས་གསུམ་ཁབ་མཉམ་ལ་འའག་

པའྲི་བྱ་བྱེད་ཐ་དད་པའྲི་ལས་ཚིག

ཚིག་དྱོན།                         མ་འྱོངས།   ད་ལྟ།  འདས།  སྐུལ་ཚིག

༡ གསང་བ་དང་སྦེད་པའྲི་དྱོན།        མཁྱུད་བྱ། མཁྱུད་བྱེད། མཁྱུད། མཁྱུད་ཅྲིག

༢ ཞེ་ཚིག །ཤེས་པའམ་རྱོགས་པའྲི་དྱོན།      

               མཁེན་བྱ། མཁེན་བྱེད། མཁེན། མཁེན་ཅྲིག

༣ ལགས་རྲིགས་སྱོགས་ཀྲི་ཡྱོ་བྱད་བཟྱོ་བའྲི་དྱོན།      

               མགར་བྱ། མགར་བྱེད། མགར། མགྱོར་ཅྲིག

༤ ལས་བཅྱོལ་བྱས་ནས་བྱ་བ་སྒྲུབ་དུ་འའག་པའྲི་དྱོན།     

        མངག་བྱ། མངག་བྱེད། མངགས། མངགས་ཤྲིག

༥ བརྡ་རྲིང༌། ཁས་ལེན་པའྲི་དྱོན། མཆེས་བྱ། མཆེས་བྱེད། མཆེས། མཆེས་ཤྲིག

༦  ཞེ་ཚིག །ཐུག་འཕྲད་བྱེད་པའྲི་དྱོན། མཇལ་བྱ། མཇལ་བྱེད། མཇལ། མཇྱོལ་ཅྲིག །

༧ ཞེ་ཚིག །ལས་དྱོན་སྱོགས་བྱེ་ད་པའྲི་དྱོན།         

                མཛད་བྱ། མཛད་བྱེད། མཛད། མཛོད་ཅྲིག

༨ ཡར་མར་ལྲིང་བའམ་འཕག་པའྲི་དྱོན།           

             མཆྱོང་བྱ། མཆྱོང་བྱེད། མཆྱོངས། མཆྱོངས་ཤྲིག
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དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག

༧ རས་ཕུལ་ཏེ་མཉེས་པར་བྱེད་པའྲི་དྱོན།          

               མཆྱོད་བྱ། མཆྱོད་བྱེད། མཆྱོད། མཆྱོད་ཅྲིག

༨ སྦེལ་བའམ་སྦྱོར་བའྲི་དྱོན།             མཐུད་བྱ། མཐུད་བྱེད། མཐུད། མཐུད་ཅྲིག

༩ རང་ཉེས་མྲི་གསང་བར་བཤད་པའྲི་དྱོན།         

               མཐྱོལ་བྱ། མཐྱོལ་བྱེད། མཐྱོལ། མཐྱོལ་ཅྲིག

༡༠ སྱོམ་པ་དང་མདུད་པ་རྒྱག་པའྲི་དྱོན།   མདུད་བྱ། མདུད་བྱེད། མདུད། མདུད་ཅྲིག

༡༡ གཞན་ལ་འཚེ་བའམ་སྡུག་སྦྱོང་སྐྱེད་པའྲི་དྱོན།       མནར་བྱ། མནར་བྱེད། མནར།

༡༢ དངྱོས་རས་ཀྲི་སྟེང་དུ་རགས་བཀྱོད་པའྲི་དྱོན།       

                མཚན་བྱ། མཚན་བྱེད། མཚན། མཚན་ཅྲིག

༡༣ མཚོན་རགས་བྱེད་པའྲི་དྱོན།     མཚོན་བྱ། མཚོན་བྱེད། མཚོན། མཚོན་ཅྲིག

སྱོན་འའག་ཤྲིན་ཏུ་མྱོ་མ་ཡྲིག་དུས་གསུམ་ཁབ་མཉམ་ལ་འའག་

པའྲི་བྱ་བྱེད་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ལས་ཚིག

ཚིག་དྱོན།                              མ་འྱོངས། ད་ལྟ། འདས། སྐུལ་ཚིག

༡ བྱང་ཆུབ་པའྲི་དྱོན།                                  མཁས། མཁས། མཁས། 

༢ དགྱོས་པ་ཡྱོད་པའྲི་དྱོན།                                    མཁྱོ། མཁྱོ། མཁྱོ།

༣ ཡྲིད་ཚིམ་པ་དང་དགའ་བའྲི་དྱོན།                            མགུ། མགུ། མགུ།

༤ ལན་པའམ་ཡྱོད་པ་དང༌། དབང་བའྲི་དྱོན།                   མངའ། མངའ། མངའ།

༥ གསལ་བའམ་མཐྱོང་བའྲི་དྱོན།                           མངྱོན། མངྱོན། མངྱོན།

༦ འགྱོ་བའམ་འྱོང་བའྲི་དྱོན།                                མཆྲི། མཆྲི། མཆྲིས།
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དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས།

༧ མྲི་ཟད་པའམ་འཇྲིགས་པའྲི་དྱོན།                         མཇེད། མཇེད། མཇེད། 

༩  ཁབ་པ་དང༌། རྒྱས་པ། འཕེལ་བ་བཅས་ལ་འའག །          མཆེད། མཆེད། མཆེད།  

༡༠ འདྲ་བའམ་འགན་ཐུབ་པའྲི་དྱོན།                        མཉམ། མཉམ། མཉམ།

༡༡ ཞེ་ཚིག །ངལ་བའམ་ཐང་ཆད་པའྲི་དྱོན།                 མཉེལ། མཉེལ། མཉེལ།

༡༢ ཞེ་ཚིག །དགའ་བའྲི་དྱོན།                             མཉེས། མཉེས། མཉེས།

༡༣ མཚུངས་པའྲི་དྱོན།                                  མཐུན། མཐུན། མཐུན།

༡༤ མྲིག་གྲིས་རྲིག་པ་དང་སྣང་བའྲི་དྱོན།                   མཐྱོང༌། མཐྱོང༌། མཐྱོང༌། 

༡༥ དྲྲི་མ་བྱོ་བའམ་ཚོར་བའྲི་དྱོན།                           མནམ། མནམ། མནམ།

༡༧ མྲི་གཙང་བ་འགྱོ་བའམ་འབག་པའྲི་དྱོན།               མནྱོལ། མནྱོལ།  མནྱོལ།

༡༨ ཕན་ཚུན་འདྲ་ས་ཡྱོད་པའྲི་དྱོན།                  མཚུངས། མཚུངས། མཚུངས།

༡༩ ངྱོ་གནྱོང་བའམ་ངྱོ་ཚ་བ་དང༌། ཞེད་པའྲི་དྱོན།   མཚེར། མཚེར། མཚེར། མཚེར།

༢༠ ཡྲིད་དུ་འྱོང་བའྲི་དྱོན།                              མཛེས། མཛེས། མཛེས།  
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པར་བྱང་སྨྱོན་ཚིག

རྣམ་གྱོལ་ཞྲི་བའྲི་རྒྱ་མཚོར་རྱོ་གཅྲིག་ཏུ། །

གཞྱོལ་བའྲི་མཐའ་ཡས་ཆྱོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང་། །

ཚིག་གྲི་ཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གྲི། །

དྲྲི་མ་ཡྱོངས་འཁྲུད་ལེགས་གསུངས་བདུད་རྲི་འདྲི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྲི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པྱོའྲི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆྱོས་ཀྲི་སྒྱོ་མྱོ་སྟྱོང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའྲི་འགྱོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནྱོར་བུའྲི་མཛོད་ལ་དབང་བྱེད་ཤྱོག །

ཅེས་འཛམ་གྲིང་ཡངས་པའྲི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞྲི་བའྲི་ལམ་སྟྱོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངྒེའྲི་རྲིང་

ལུགས་སྒྱོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སྱོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའྲི་ཆེད་དུ་དམྲིགས། ནང་

བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རྲིས་མེད་ཀྲི་གསུང་རབ་དག་དཔར་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལ་ཡང་སྦར་

ཆྱོག་པའྲི་དགེ་བསྱོའྲི་སྨྱོན་ཚིག་ཏུ། ཤཱཀའྲི་དགེ་སྦྱོང་ཆྱོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བྱོ་ བཟང་བསྟན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའྱོ།། །།
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