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རྣམས་གུས་པེས་ཉིོན། །

 དེ་ལེ་འིདིརི་བདེ་ལེེགས་ཐོམས་ཅེད་ཀྱིི་རྩེ་བ་བློང་དོརི་འིབྱེད་པེའིི་ལེེགས་

པེརི་བཤད་པེའིི་འིབྱུང་གནས། སྐལེ་ལྡན་བློོ་གསལེ་སོགས་ཀྱིི་དགའི་སྟོན་ཤེས་རིབ་

ཀྱིི་སྐྱོེས་སྟེརི་བརི་བྱེད་པེའིི་ཐོབས་ཀྱིི་འིཕྲུལེ་དམ་པེ་རིིགས་གནས་ལེེགས་བཤད་

བང་མཛོོད་ཅེེས་བྱ་བ་འིདི་འིཆད་པེ་ལེ། ཚུལེ་འིདིས་ལེས་དང་པེོ་པེ་ལེ་ཕན་པེའིི་

ཕྱིིརི། རིིགས་ལེམ་ཆུང་ངུའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ། དབང་པེོ་འིབྲིང་ལེ་རིིགས་ལེམ་



རིིགས་ལེམ་ཆུང་ངུའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།2

1

འིབྲིང་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ། དབང་པེོ་རིབ་ལེ་རིིགས་ལེམ་ཆེན་པེོའིི་རྣམ་གཞག་

བཤད་པེའིོ། །

ཁྱབ་མཐོའི་དང་ཡིན་ལེོག་མིན་ལེོག་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།ཁྱབ་མཐོའི་དང་ཡིན་ལེོག་མིན་ལེོག་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།

དང་པེོ་ལེ་ཁྱབ་མཐོའི་དང་ཡིན་ལེོག་མིན་ལེོག་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ། རྒྱུ་འིབྲས་

དང་མཚན་མཚོན་གྱིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ། སྤྱིི་བྱེ་བྲག་དང་རྫས་ལྡོག་གི་རྣམ་གཞག་

བཤད་པེའིོ། །དང་པེོ་ལེ། ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ཁ་དོག་ཡིན་ན་དམརི་པེོ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་

ན། ཆོས་དུང་དཀོརི་པེོའིི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅེན། དམརི་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ།  

 ཁ་དོག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཆོས་དུང་དཀོརི་པེོའིི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅེན། 

ཁ་དོག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དཀོརི་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཆོས་དུང་དཀོརི་པེོའིི་ཁ་

དོག་ཆོས་ཅེན། དཀོརི་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཆོས་དུང་དཀོརི་པེོའིི་ཁ་དོག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

རྩེ་བརི་འིདོད་ན། ཆོས་དུང་དཀོརི་པེོའིི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅེན། དམརི་པེོ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

དཀོརི་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཆོས་དུང་དཀོརི་པེོའིི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅེན། དཀོརི་

པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཆོས་དུང་དཀོརི་པེོའིི་ཁ་དོག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཆོས་དུང་

དཀོརི་པེོའིི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅེན། ཆོས་དུང་དཀོརི་པེོའིི་ཁ་དོག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཆོས་དུང་

དཀོརི་པེོའིི་ཁ་དོག་དང་གཅེིག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ཁ་དོག་ཡིན་ན་དཀོརི་པེོ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། པེདྨ་རཱ་གའིི་ཁ་



རིིགས་ལེམ་ཆུང་ངུའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།3

1

དོག་ཆོས་ཅེན། དཀོརི་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁ་དོག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། པེདྨ་རཱ་

གའིི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅེན། ཁ་དོག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དམརི་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། 

པེདྨ་རཱ་གའིི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅེན། དམརི་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། པེདྨ་རཱ་གའིི་ཁ་དོག་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། པེདྨ་རཱ་གའིི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅེན། དཀོརི་པེོ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

དམརི་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། པེདྨ་རཱ་གའིི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅེན། དམརི་པེོ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། པེདྨ་རཱ་གའིི་ཁ་དོག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། པེདྨ་རཱ་གའིི་ཁ་དོག་ཆོས་

ཅེན། པེདྨ་རཱ་གའིི་ཁ་དོག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། པེདྨ་རཱ་གའིི་ཁ་དོག་གི་ལྡོག་པེ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། པེདྨ་རཱ་གའིི་ཁ་དོག་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱིི་ལྡོག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

ཁྱོད་ཡོད་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ཁ་དོག་ཡིན་ན་སོན་པེོ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། ལེི་ཁིའིི་ཁ་དོག་

ཆོས་ཅེན། སོན་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁ་དོག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ལེི་ཁིའིི་ཁ་དོག་

ཆོས་ཅེན། ཁ་དོག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། སེརི་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། ལེི་ཁིའིི་

ཁ་དོག་ཆོས་ཅེན། སོན་པེོ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ལེི་ཁིའིི་ཁ་དོག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། གཞི་གྲུབ་ན་ཀོ་བ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཀོ་

བ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། གཞི་གྲུབ་པེརི་

ཐོལེ། ཡོད་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཀོ་བ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 



རིིགས་ལེམ་ཆུང་ངུའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།4

1

བུམ་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་

པེའིི་ལྡོག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱིི་ལྡོག་པེ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། གཞི་གྲུབ་ན་བུམ་པེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། ཙོན་དན་གྱིི་ཀོ་བ་

ཆོས་ཅེན། བུམ་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཙོན་དན་གྱིི་ཀོ་བ་

ཆོས་ཅེན། གཞི་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཙོན་དན་གྱིི་ཀོ་

བ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞལེ་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཙོན་དན་

གྱིི་ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། གཞལེ་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཚད་མས་རྟོགས་པེརི་བྱ་བ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། ཙོན་དན་གྱིི་ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཙོན་དན་གྱིི་ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། ཀོ་བ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བའིི་

བྱེ་བྲག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཙོན་དན་གྱིི་ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། ཀོ་བའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། ཙོན་དན་གྱིི་ཀོ་བ་དང་གཅེིག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཙོན་དན་གྱིི་ཀོ་བ་

ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཁྱོད་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་ན་དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེརི་བུད་ཟོེརི་ན། བུམ་པེའིི་

ལྡོག་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་

པེའིི་ལྡོག་པེ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བློོའིི་ཡུལེ་དུ་བྱ་རུང་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེའིི་ལྡོག་པེ་ཆོས་ཅེན། བློོའིི་ཡུལེ་དུ་བྱ་རུང་བ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཚད་
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1

མས་དམིགས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། བུམ་པེའིི་ལྡོག་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་

པེོ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེའིི་ལྡོག་པེ་ཆོས་ཅེན། 

རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། 

ཁྱོད་ཀྱིི་ལྡོག་པེ་རྟག་པེའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། གཞི་གྲུབ་ན་རྟག་པེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། གསེརི་བུམ་ཆོས་

ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། གསེརི་བུམ་ཆོས་ཅེན། 

གཞི་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། ཚད་མས་གྲུབ་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན། ཚད་མས་གྲུབ་པེ་

ཡིན་ན་གཞི་གྲུབ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། ཚད་མས་གྲུབ་པེ་གཞི་གྲུབ་ཀྱིི་མཚན་ཉིིད་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། གསེརི་བུམ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མི་

རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། གསེརི་བུམ་ཆོས་ཅེན། མི་རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

འིདུས་བྱས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། གསེརི་བུམ་ཆོས་ཅེན། འིདུས་བྱས་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། བྱས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། གསེརི་བུམ་ཆོས་ཅེན། བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། བེམ་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། གསེརི་བུམ་ཆོས་ཅེན། བེམ་པེོ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། རྡུལེ་དུ་གྲུབ་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་ན་འིདུས་མ་བྱས་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། དོན་བྱེད་

ནུས་པེ་ཆོས་ཅེན། འིདུས་མ་བྱས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། 

དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན། 
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1

ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེ། གཞི་གྲུབ། ཤེས་བྱ། གཞལེ་བྱ་རྣམས་ཡིན་ཁྱབ་མཉིམ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཆོས་ཅེན། འིདུས་མ་བྱས་མ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། འིདུས་བྱས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཆོས་ཅེན། འིདུས་

བྱས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མི་རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན། ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། 

འིདུས་བྱས། དངོས་པེོ། མི་རྟག་པེ། བྱས་པེ་རྣམས་ཡིན་ཁྱབ་མཉིམ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ཡོད་པེ་ཡིན་ན་འིདུས་བྱས་མ་ཡིན་པེརི་བུད་ཟོེརི་ན། འིདུས་མ་

བྱས་ཀྱིི་ནམ་མཁའི་ཆོས་ཅེན། འིདུས་བྱས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་

གྲུབ་ན། འིདུས་མ་བྱས་ཀྱིི་ནམ་མཁའི་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཚད་མས་

དམིགས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། འིདུས་མ་བྱས་ཀྱིི་ནམ་མཁའི་ཆོས་ཅེན། ཚད་

མས་དམིགས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཚད་མས་གཞལེ་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན་ཁྱབ་

པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཚད་མས་དམིགས་པེ། ཚད་མས་གཞལེ་བྱ། ཚད་མས་གྲུབ་པེ་

རྣམས་ཡིན་ཁྱབ་མཉིམ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། འིདུས་མ་བྱས་ཀྱིི་ནམ་མཁའི་

ཆོས་ཅེན། འིདུས་བྱས་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། འིདུས་མ་བྱས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། 

འིདུས་མ་བྱས་ཀྱིི་ནམ་མཁའི་ཆོས་ཅེན། འིདུས་མ་བྱས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མ་བྱས་པེ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། འིདུས་མ་བྱས་ཀྱིི་ནམ་མཁའི་ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། དངོས་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན་ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། དངོས་མེད། 

འིདུས་མ་བྱས། མི་རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེ་རྣམས་དོན་གཅེིག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 
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1

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། དངོས་པེོ་ཡིན་ན་ཤེས་པེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། ཤུག་པེའིི་ཀོ་བ་

ཆོས་ཅེན། ཤེས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཤུག་པེའིི་ཀོ་

བ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བེམ་ཤེས་ལྡན་མིན་འིདུ་བྱེད་གསུམ་པེོ་གང་

རུང་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཤུག་པེའིི་ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། བེམ་ཤེས་ལྡན་མིན་འིདུ་

བྱེད་གསུམ་པེོ་གང་རུང་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མི་རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཤུག་

པེའིི་ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། མི་རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། སྐད་ཅེིག་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་

འིདོད་ན། ཤུག་པེའིི་ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་པེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བེམ་པེོ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཤུག་པེའིི་ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། བེམ་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བེམ་པེོའིི་བྱེ་བྲག་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། དངོས་པེོ་ཡིན་ན་བེམ་པེོ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། རྣམ་མཁྱེན་

ཆོས་ཅེན། བེམ་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། རྣམ་མཁྱེན་

ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། རྣམ་

མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བྱས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། 

རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། སྐྱོེས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་

ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། བེམ་པེོ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་

ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཤེས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གསལེ་ཞིང་རིིག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

མ་གྲུབ་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། གསལེ་ཞིང་རིིག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གསརི་དུ་མི་



རིིགས་ལེམ་ཆུང་ངུའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།8

1

སླུ་བའིི་རིིག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། གསརི་དུ་མི་སླུ་

བའིི་རིིག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཚད་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། 

ཚད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་དང་གཅེིག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། རྣམ་མཁྱེན་

ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཁྱོད་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་ན་དངོས་པེོ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་

ཟོེརི་ན། རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། དངོས་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་མེད་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། དོན་བྱེད་ནུས་སྟོང་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་

མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། ཆོས་དང་སྐད་ཅེིག་མ་མ་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་ན་དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེས་

ཁྱབ་ཟོེརི་ན། ཟོངས་བུམ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེ་

ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཟོངས་བུམ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེ་

ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཟོངས་བུམ་ཆོས་

ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བྱས་པེ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་



རིིགས་ལེམ་ཆུང་ངུའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།9

1

གྲུབ་ན། ཟོངས་བུམ་ཆོས་ཅེན། བྱས་པེ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བྱས་

པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་ན་རྟག་པེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་

ན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

མ་གྲུབ་ན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་མ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། འིདུས་བྱས་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། འིདུས་བྱས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། འིཇིག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

མ་གྲུབ་ན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། འིཇིག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

མ་ཁྱབ་ན། ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེ། འིཇིག་པེ། སྐྱོེས་པེ། སྐད་ཅེིག་

མ་རྣམས་དོན་གཅེིག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་ན་རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་

ཟོེརི་ན། མཚན་ཉིིད་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་

པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། མཚན་ཉིིད་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། མཚན་ཉིིད་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། འིདུས་མ་བྱས་ཀྱིི་ཆོས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། མཚན་ཉིིད་ཆོས་ཅེན། 

འིདུས་མ་བྱས་ཀྱིི་ཆོས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མི་འིཇིག་པེའིི་ཆོས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་
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1

འིདོད་ན། མཚན་ཉིིད་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཆོས་དང་སྐད་ཅེིག་མ་མ་ཡིན་

པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། མཚན་ཉིིད་ཆོས་ཅེན། ཆོས་དང་སྐད་

ཅེིག་མ་མ་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཆོས་ཡིན་པེ་གང་ཞིག སྐད་ཅེིག་མ་

མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། མཚན་ཉིིད་ཆོས་ཅེན། ཆོས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞི་

གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། མཚན་ཉིིད་ཆོས་ཅེན། སྐད་ཅེིག་མ་མ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། མི་རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། བྱས་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་ན། བྱས་

པེ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། བྱས་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་

ལེོག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བྱས་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། བྱས་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བྱས་པེ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཀོ་བ་ཆོས་

ཅེན། བྱས་པེ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བྱས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་

ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་

འིདོད་ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། བྱས་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བྱས་པེ་

མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། བྱས་པེ་མ་ཡིན་

པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བྱས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། 

བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གདུང་འིདེགས་ཀྱིི་དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 
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1

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། བྱས་པེ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་ན། 

བྱས་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། བྱས་པེ་ཡིན་

པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བྱས་པེ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་

པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། བྱས་པེ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་མ་

ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བྱས་པེ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། བྱས་པེ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བྱས་

པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། བྱས་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་

པེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བྱས་པེ་མ་ཡིན་པེ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་

ཅེན། བྱས་པེ་མ་ཡིན་པེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་

པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། 

བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ལོ་ལྡིརི་ཞབས་ཞུམ་ཆུ་སྐྱོོརི་གྱིི་

དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་

ལེོག་པེ་ཡིན་ན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་

ཟོེརི་ན། འིདུས་མ་བྱས་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་

པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། འིདུས་མ་བྱས་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་
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1

ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་

པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། འིདུས་མ་བྱས་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། འིདུས་མ་བྱས་ཆོས་ཅེན། 

དངོས་པེོ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་

པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན་ཁྱབ་པེརི་ཡོད་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེ་ལེས་

ལེོག་པེ་ཡིན་ན་དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་གཉིིས་པེོ་

དེ་ཡིན་ན་དངོས་པེོ་ཡིན་པེས་ཁྱབ། གསུམ་པེོ་དེ་ཡིན་ན་དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ། 

བཞི་པེོ་དེ་ཡིན་ན་དངོས་པེོ་ཡིན་པེས་ཁྱབ། ལྔ་པེོ་དེ་ཡིན་ན་དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་

པེ་སོགས་གཞན་རྣམས་ལེའིང་རིིགས་འིདྲི་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ཀོ་བུམ་གཉིིས་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་ན། ཀོ་བུམ་གཉིིས་

ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། མཚོན་བྱ་ཆོས་

ཅེན། ཀོ་བུམ་གཉིིས་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་

བུམ་གཉིིས་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། མཚོན་བྱ་ཆོས་ཅེན། ཀོ་

བུམ་གཉིིས་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བུམ་གཉིིས་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་

བརི་འིདོད་ན། མཚོན་བྱ་ཆོས་ཅེན། ཀོ་བུམ་གཉིིས་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་

ལེོག་པེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བུམ་གཉིིས་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་གཉིིས་པེོ་དེ་མེད་པེའིི་

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཀོ་བུམ་གཉིིས་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་གཉིིས་པེོ་དེ་
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1

མེད་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་པེ་མི་སྲིིད་པེའིི་ཆོས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན། ཁྱབ་པེ་ཡོད་

པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་པེ་མི་སྲིིད་པེའིི་ཆོས་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་གཅེིག་པེོ་

དེ་ཡོད་པེས་ཁྱབ། གཉིིས་པེོ་དེ་མེད་པེས་ཁྱབ། གསུམ་པེོ་དེ་ཡོད་པེས་ཁྱབ། བཞི་པེོ་

དེ་མེད་པེས་ཁྱབ་པེ་སོགས། རྟག་དངོས་གཉིིས་མཚན་མཚོན་གཉིིས་དང་བཅེས་པེ་

ཡིན་པེ་མི་སྲིིད་པེའིི་ཤེས་བྱ་མཐོའི་དག་ལེ་རིིགས་འིདྲི་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་

ན། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། 

བུམ་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་

ལེོག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་

པེ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཆོས་

ཅེན། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་

ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་མཚན་ཉིིད་རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་མཚོན་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་

བརི་འིདོད་ན། བུམ་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་མ་

ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་མ་ཡིན་
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1

པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན། ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་དུ་

བརྩེེགས་ཀྱིང་དངོས་པེོ་ཡིན་པེས་ཁྱབ། དེས་ཤེས་བྱ་རྟག་པེ་སོགས་ཐོམས་ཅེད་ལེ་

རིིགས་འིདྲི་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ཤེས་བྱ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་ན། 

ཤེས་བྱ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། རིི་བོང་རྭ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་

མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་

ལེོག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། རིི་བོང་རྭ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་

ལེོག་པེ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། རིི་བོང་རྭ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

ཤེས་བྱ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། རིི་བོང་རྭ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་མ་ཡིན་པེ་

ལེས་ལེོག་པེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མེད་ངེས་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་

གྲུབ་ན། རིི་བོང་རྭ་ཆོས་ཅེན། མེད་ངེས་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མེད་

ངེས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡོད་ཟོེརི་ན། དེ་མི་འིཐོད་པེརི་ཐོལེ། 

ཤེས་བྱ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་གཅེིག་པེོ་དེ་མེད། གཉིིས་པེོ་དེ་ཡོད། གསུམ་པེོ་དེ་མེད། 

བཞི་པེོ་དེ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། མེད་ངེས་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་

པེ་གཅེིག་པེོ་ཡོད། གཉིིས་པེོ་དེ་མེད། གསུམ་པེོ་དེ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་དང་པེོ་གྲུབ་
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1

སྟེ། གཞི་གྲུབ་ན། མེད་ངེས་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཡིན་དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་ན་ཤེས་བྱ་ཡིན་དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི། །

རྒྱུ་འིབྲས་དང་མཚན་མཚོན་གྱིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།རྒྱུ་འིབྲས་དང་མཚན་མཚོན་གྱིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།

གཉིིས་པེ་རྒྱུ་འིབྲས་དང་མཚན་མཚོན་གྱིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ་ནི། ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། 

དངོས་པེོའིི་རྒྱུ་ཡིན་ན། དངོས་པེོའིི་དངོས་རྒྱུ་མ་ཡིན་པེརི་བུད་ཟོེརི་ན། དངོས་པེོའིི་ས་

ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོའིི་དངོས་རྒྱུ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་རྒྱུ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་ས་

ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེའིི་རྒྱུ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་སྐྱོེད་བྱེད་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཆོས་

ཅེན། དངོས་པེོའིི་སྐྱོེད་བྱེད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཆོས་ཅེན། 

དངོས་པེོའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་རྒྱུ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། དངོས་པེོའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་

བ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོའིི་དངོས་རྒྱུ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་བརྒྱུད་རྒྱུ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཆོས་ཅེན། 

དངོས་པེོའིི་བརྒྱུད་རྒྱུ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་ས་ལེོགས་སུ་
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1

བྱུང་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་

ཀྱིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཁྱོད་ཀྱིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་དངོས་པེོ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། བུམ་པེའིི་རྒྱུ་ཡིན་ན། བུམ་པེའིི་བརྒྱུད་རྒྱུ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། 

བུམ་པེའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་བརྒྱུད་རྒྱུ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་

པེའིི་རྒྱུ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཆོས་ཅེན། བུམ་

པེའིི་རྒྱུ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་སྐྱོེད་བྱེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་

ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཁྱོད་ཀྱིི་སྐྱོེད་བྱེད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་བྱས་པེ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། བུམ་པེའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་

བརྒྱུད་རྒྱུ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དངོས་རྒྱུ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེའིི་

ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དངོས་རྒྱུ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དངོས་

སུ་སྐྱོེད་བྱེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་

བ་ཁྱོད་ཀྱིི་དངོས་སུ་སྐྱོེད་བྱེད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། ཀོ་བའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་ཕྱིི་ལེོགས་

སུ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཀོ་བའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། ཀོ་བ་ཆོས་

ཅེན། ཀོ་བའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་ས་

ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་ཕྱིི་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། 
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ཀོ་བའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་ཕྱིི་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། ཀོ་བའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

མ་གྲུབ་ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། ཀོ་བའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་

འིབྲས་བུ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་

གྲུབ་ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

ཁྱོད་ཀྱིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། ཀོ་

བའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བ་དང་དུས་མཉིམ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་

གྲུབ་ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཁྱོད་དང་དུས་མཉིམ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡོད་པེ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། བྱས་པེའིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་ན། བྱས་པེའིི་དངོས་འིབྲས་ཡིན་པེས་

ཁྱབ་ཟོེརི་ན། བྱས་པེའིི་ཕྱིི་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་ཕྱིི་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཆོས་ཅེན། བྱས་

པེའིི་དངོས་འིབྲས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བྱས་པེའིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བྱས་

པེའིི་ཕྱིི་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་ཕྱིི་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཆོས་ཅེན། བྱས་པེའིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། བྱས་པེའིི་བརྒྱུད་འིབྲས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བྱས་པེའིི་ཕྱིི་ལེོགས་སུ་

བྱུང་བ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཕྱིི་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་བྱས་པེའིི་བརྒྱུད་འིབྲས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

ཁྱོད་བྱས་པེའིི་དངོས་འིབྲས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བྱས་པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་

ཕྱིི་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཁྱོད་ཀྱིི་དངོས་འིབྲས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཡིན་



རིིགས་ལེམ་ཆུང་ངུའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།18

1

པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། བྱས་པེའིི་ཕྱིི་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་ཕྱིི་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་

ཆོས་ཅེན། བྱས་པེའིི་དངོས་འིབྲས་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བྱས་པེའིི་བརྒྱུད་འིབྲས་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བྱས་པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཕྱིི་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་ཕྱིི་ལེོགས་

སུ་བྱུང་བ་ཁྱོད་ཀྱིི་བརྒྱུད་འིབྲས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་མི་རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། དངོས་པེོའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་ཕྱིི་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་

ན། དངོས་པེོ་དང་དུས་མཉིམ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། དངོས་པེོའིི་འིབྲས་བུ་ཆོས་

ཅེན། དངོས་པེོ་དང་དུས་མཉིམ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་ཕྱིི་

ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་འིབྲས་བུ་

ཁྱོད་ཀྱིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་ཕྱིི་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཀྱིི་འིབྲས་

བུ་ཁྱོད་ཀྱིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་བརྒྱུད་འིབྲས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དངོས་

པེོ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་འིབྲས་བུ་ཁྱོད་ཀྱིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་བརྒྱུད་འིབྲས་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་དངོས་འིབྲས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་

འིདོད་ན། དངོས་པེོའིི་འིབྲས་བུ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་དང་དུས་མཉིམ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

དངོས་པེོའིི་རེས་སུ་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོའིི་འིབྲས་བུ་ཆོས་ཅེན། དངོས་

པེོའིི་རེས་སུ་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་ཕྱིི་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་

ན། ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་ཕྱིི་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་དངོས་པེོའིི་དངོས་འིབྲས་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་ཕྱིི་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་ཕྱིི་ལེོགས་སུ་



རིིགས་ལེམ་ཆུང་ངུའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།19

1

བྱུང་བའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་དེ་དངོས་པེོའིི་དངོས་འིབྲས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་ཕྱིི་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་གསུམ་གྱིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་དེ། དངོས་

པེོའིི་བརྒྱུད་འིབྲས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་

གཉིིས་ཀྱིི་ཕྱིི་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་དེ་དངོས་པེོའིི་དངོས་རྒྱུ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་གསུམ་གྱིི་ཕྱིི་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ། དངོས་པེོའིི་

བརྒྱུད་རྒྱུ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རིིགས་འིགྲོེས་འིདི་དག་དངོས་པེོ་མཐོའི་དག་ལེ་སྦྱོོརི་ཚུལེ་

ཤེས་པེརི་བྱའིོ།། །།

 ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། དངོས་པེོའིི་ལྡོག་པེ་དང་ཡིན་ཁྱབ་མཉིམ་ཡིན་ན་མཚོན་བྱ་ཡིན་

པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཆོས་ཅེན། 

མཚོན་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་ལྡོག་པེ་དང་ཡིན་ཁྱབ་མཉིམ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་

གྲུབ་ན། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོའིི་

ལྡོག་པེ་དང་ཡིན་ཁྱབ་མཉིམ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་ན་དངོས་པེོའིི་ལྡོག་པེ་ཡིན་

པེས་ཁྱབ། དངོས་པེོའིི་ལྡོག་པེ་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་

ན། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཆོས་ཅེན། མཚོན་བྱ་མ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་བཏགས་

ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཆོས་ཅེན། མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་

མཚོན་བྱའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་



རིིགས་ལེམ་ཆུང་ངུའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།20

1

ཀྱིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཁྱོད་ཀྱིི་མཚོན་བྱའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

ཁྱོད་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། དངོས་པེོའིི་ལྡོག་པེ་དང་ཡིན་ཁྱབ་མཉིམ་ཡིན་ན་མཚན་ཉིིད་ཡིན་

པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་མཚོན་བྱ་ཆོས་ཅེན། མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

དངོས་པེོའིི་ལྡོག་པེ་དང་ཡིན་ཁྱབ་མཉིམ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དོན་བྱེད་ནུས་

པེའིི་མཚོན་བྱ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོའིི་ལྡོག་པེ་དང་ཡིན་ཁྱབ་མཉིམ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

ཁྱོད་ཡིན་ན་དངོས་པེོའིི་ལྡོག་པེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ། དངོས་པེོའིི་ལྡོག་པེ་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཡིན་

པེས་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་མཚོན་བྱ་ཆོས་ཅེན། མཚན་

ཉིིད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མཚོན་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་མཚོན་

བྱ་ཆོས་ཅེན། མཚོན་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་

ཚང་བའིི་མཚོན་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་

མཚོན་བྱ་ཁྱོད་ཀྱིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའིི་མཚོན་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་

མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་ལྡོག་པེ་དང་ཡིན་ཁྱབ་མཉིམ་ཡིན་ན། མཚོན་

བྱ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། དངོས་པེོའིི་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཆོས་ཅེན། མཚོན་

བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་ལྡོག་པེ་དང་ཡིན་ཁྱབ་མཉིམ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་

གྲུབ་ན། དངོས་པེོའིི་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཆོས་ཅེན། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་ལྡོག་
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1

པེ་དང་ཡིན་ཁྱབ་མཉིམ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་ན་དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་ལྡོག་པེ་ཡིན་

པེས་ཁྱབ། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་ལྡོག་པེ་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་

འིདོད་ན། དངོས་པེོའིི་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཆོས་ཅེན། མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོའིི་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་

བ་ཆོས་ཅེན། མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་མཚན་ཉིིད་ཀྱིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་

ཁྱོད་ཀྱིི་མཚན་ཉིིད་ཀྱིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་མཚོན་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་ལྡོག་པེ་དང་ཡིན་ཁྱབ་མཉིམ་ཡིན་ན། མཚན་

ཉིིད་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། དངོས་པེོའིི་མཚན་ཉིིད་ཆོས་ཅེན། མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་ལྡོག་པེ་དང་ཡིན་ཁྱབ་མཉིམ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། 

དངོས་པེོའིི་མཚན་ཉིིད་ཆོས་ཅེན། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་ལྡོག་པེ་དང་ཡིན་ཁྱབ་མཉིམ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་ན། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་ལྡོག་པེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ། དོན་བྱེད་

ནུས་པེའིི་ལྡོག་པེ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། དངོས་

པེོའིི་མཚན་ཉིིད་ཆོས་ཅེན། མཚན་ཉིིད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མཚོན་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་

གྲུབ་ན། དངོས་པེོའིི་མཚན་ཉིིད་ཆོས་ཅེན། མཚོན་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་རྫས་

ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའིི་མཚོན་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། 

ཁྱོད་ཀྱིི་མཚན་ཉིིད་ཁྱོད་ཀྱིི་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའིི་མཚོན་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 
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1

ཁྱོད་མཚོན་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཡང་ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ཚད་མས་དམིགས་པེའིི་མཚོན་བྱའིི་ལྡོག་པེ་དང་ཡིན་ཁྱབ་

མཉིམ་ཡིན་ན། མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། ཚད་མས་དམིགས་པེའིི་བཏགས་

ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའིི་མཚོན་བྱ་ཆོས་ཅེན། མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཚད་

མས་དམིགས་པེའིི་མཚོན་བྱའིི་ལྡོག་པེ་དང་ཡིན་ཁྱབ་མཉིམ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་

ན། ཚད་མས་དམིགས་པེའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའིི་མཚོན་བྱ་ཆོས་

ཅེན། ཚད་མས་དམིགས་པེའིི་མཚོན་བྱའིི་ལྡོག་པེ་དང་ཡིན་ཁྱབ་མཉིམ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་ན་ཚད་མས་དམིགས་པེའིི་མཚོན་བྱའིི་ལྡོག་པེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ། ཚད་

མས་དམིགས་པེའིི་མཚོན་བྱའིི་ལྡོག་པེ་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་

འིདོད་ན། ཚད་མས་དམིགས་པེའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའིི་མཚོན་བྱ་ཆོས་

ཅེན། མཚན་ཉིིད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མཚོན་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཚད་མས་

དམིགས་པེའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའིི་མཚོན་བྱ་ཆོས་ཅེན། མཚོན་བྱ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཚད་མས་དམིགས་པེའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའིི་བཏགས་

ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའིི་མཚོན་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཚད་མས་དམིགས་

པེའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའིི་མཚོན་བྱ་ཆོས་ཅེན། ཚད་མས་དམིགས་

པེའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའིི་མཚོན་

བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཚད་མས་དམིགས་པེའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའིི་
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1

བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཁྱོད་ཀྱིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཚད་

མས་དམིགས་པེའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་

ཚང་བ་དེ། ཚད་མས་དམིགས་པེའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའིི་མཚོན་བྱའིི་

མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཚད་མས་དམིགས་པེའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་

བའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་དེ། ཚད་

མས་དམིགས་པེའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་

ཚང་བའིི་མཚོན་བྱའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཚད་མས་དམིགས་པེའིི་

བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའིི་བཏགས་

ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་དེ། ཚད་མས་དམིགས་པེའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་

བའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའིི་མཚོན་བྱའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཚད་

མས་དམིགས་པེའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་བཞི་པེོ་དེ། ཚད་མས་དམིགས་

པེའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་གསུམ་གྱིི་མཚོན་བྱའིི་མཚན་ཉིིད། དེ་འིདྲི་བའིི་

བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ལྔ་པེོ་དེ། བཞི་པེོའིི་མཚོན་བྱའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེ་

སོགས་ལྷག་མ་རྣམས་ལེའིང་རིིགས་འིདྲི་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

གཞན་ཡང༌། ཡོད་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཀྱིི་ལྡོག་པེ་དང་ཡིན་ཁྱབ་མཉིམ་ཡིན་ན། 

མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེས་ཀྱིང་མ་ཁྱབ་མཚོན་བྱ་ཡིན་པེས་ཀྱིང་མ་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་

པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཀྱིི་ལྡོག་པེ་དང་ཡིན་ཁྱབ་མཉིམ་ཡང་ཡིན་མཚན་ཉིིད་ཀྱིང་ཡིན་པེའིི་



རིིགས་ལེམ་ཆུང་ངུའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།24

1

གཞི་མཐུན་པེ་ཡོད། དེ་དང་མཚོན་བྱ་ཡང་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། 

རྟགས་དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེའིི་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་

བའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་དེ་དེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཡོད་པེའིི་

རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཆོས་ཅེན། དེ་འིདྲི་

བའིི་གཞི་མཐུན་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཀྱིི་ལྡོག་པེ་དང་ཡིན་ཁྱབ་

མཉིམ་ཡིན་པེ་གང་ཞིག མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་སླ། གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། 

ཡོད་པེའིི་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཆོས་

ཅེན། མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེའིི་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའིི་མཚོན་

བྱའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཡོད་པེའིི་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་

བ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཁྱོད་ཀྱིི་མཚོན་བྱའིི་མཚན་

ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཡོད་པེའིི་རྫས་ཡོད་

ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཆོས་ཅེན། མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཀྱིི་

མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཡོད་པེའིི་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཡོད་

པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཀྱིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཀྱིི་རྫས་ཡོད་ཆོས་

གསུམ་ཚང་བ་ཡོད་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཀྱིི་མཚན་ཉིིད་ཀྱིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་

གྲུབ་ན། ཡོད་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཀྱིི་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཡོད་པེའིི་མཚན་ཉིིད་

ཀྱིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཀྱིི་མཚན་ཉིིད་ཀྱིི་རྫས་ཡོད་ཆོས་
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1

གསུམ་ཚང་བ། ཡོད་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཀྱིི་མཚན་ཉིིད་ཀྱིི་མཚན་ཉིིད་ཀྱིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་

པེ་སོགས་ལྷག་མ་ཀུན་ལེའིང་རིིགས་འིདྲི་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་རྟགས་གཉིིས་པེ་གྲུབ་

སྟེ། ཡོད་པེའིི་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའིི་མཚོན་བྱ་དེ། དེ་འིདྲི་བའིི་གཞི་མཐུན་པེ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་དེ་འིདྲི་བའིི་གཞི་མཐུན་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དང་པེོ་ཡིན་

པེ་གང་ཞིག ཕྱིི་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། གཞི་གྲུབ་ན། མཚན་མཚོན་གང་རུང་མ་ཡིན་པེརི་བུད་ཟོེརི་

ན། རྟག་དངོས་གཉིིས་ཆོས་ཅེན། མཚན་མཚོན་གང་རུང་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་

པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། རྟག་དངོས་གཉིིས་ཆོས་ཅེན། གཞི་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། ཡིན་པེ་མི་

སྲིིད་པེའིི་ཆོས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། རྟག་དངོས་གཉིིས་ཆོས་ཅེན། མཚན་

མཚོན་གང་རུང་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མཚན་ཉིིད་མ་ཡིན་པེ་གང་ཞིག མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། རྟག་དངོས་གཉིིས་ཆོས་ཅེན། མཚན་ཉིིད་མ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་མ་ཚང་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན། ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་

ཐོལེ། རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་མ་ཚང་བ་མཚན་ཉིིད་མ་ཡིན་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་མ་ཚང་བ། མཚན་ཉིིད་མ་ཡིན་པེའིི་མཚན་

ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་མཚན་ཉིིད་ཀྱིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། གོང་གི་རྟགས་གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། རྟག་དངོས་གཉིིས་ཆོས་ཅེན། མཚོན་

བྱ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་མ་ཚང་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན། 
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1

ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་མ་ཚང་བ་དེ། མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་

པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་མ་ཚང་བ་དེ། 

མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་

བ་དེ་མཚོན་བྱའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་

ཚང་བ་དེ་མཚོན་བྱའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་བཏགས་ཡོད་

ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་དེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་མཚོན་བྱའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་

གྲུབ་ན། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་དེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་

མཚོན་བྱའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་

མ་ཚང་བ་དེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

མ་གྲུབ་ན། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་མ་ཚང་བ་དེ། དོན་བྱེད་

ནུས་པེའིི་མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་རྫས་

ཡོད་ཆོས་གསུམ་མ་ཚང་བ་དེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་མཚན་ཉིིད་མ་ཡིན་པེའིི་མཚན་

ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་མ་ཚང་བ་

དེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་མཚན་ཉིིད་མ་ཡིན་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གང་ཟོག་

གི་བདག་མེད་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་མ་ཚང་བ་ཁྱོད་ཀྱིི་མཚན་ཉིིད་

མ་ཡིན་པེའིི་མཚན་ཉིིད། ཁྱོད་ཀྱིི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་མ་ཚང་བ་ཁྱོད་ཀྱིི་མཚོན་

བྱ་མ་ཡིན་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། དེས་ཡོད་མེད་ཐོམས་ཅེད་ལེ་
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1

རིིགས་འིགྲོེས་སྦྱོརི་བརི་བྱའིོ།། 

ཁོ་ན་རིེ། མཚན་ཉིིད་ཡིན་ན་རྟག་པེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། མཚན་ཉིིད་རྟག་

པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ན། མ་ཁྱབ། འིོ་ན་ཁྱོད་རིང་ལེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། མཚན་ཉིིད་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་དེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

སྐད་ཅེིག་མ་མི་རྟག་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། སྐད་ཅེིག་མ་མི་རྟག་པེའིི་མཚན་

ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། སྐྱོེས་པེ་བྱས་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། སྐྱོེས་པེ་བྱས་པེའིི་

མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། འིཇིག་པེ་འིདུས་བྱས་ཀྱིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིཇིག་

པེ་འིདུས་བྱས་ཀྱིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མ་སྐྱོེས་པེ་མ་བྱས་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། མ་སྐྱོེས་པེ་མ་བྱས་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཆོས་དང་སྐད་ཅེིག་

མ་མ་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་རྟག་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། ཆོས་དང་སྐད་མ་

མ་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་རྟག་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དོན་བྱེད་ནུས་སྟོང་

དངོས་མེད་ཀྱིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དོན་བྱེད་ནུས་སྟོང་དངོས་མེད་ཀྱིི་མཚན་

ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཚད་མས་དམིགས་པེ་ཡོད་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། ཚད་

མས་དམིགས་པེ་ཡོད་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཚད་མས་གྲུབ་པེ་གཞི་གྲུབ་ཀྱིི་

མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། ཚད་མས་གྲུབ་པེ་གཞི་གྲུབ་ཀྱིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

ཚད་མས་རྟོགས་པེརི་བྱ་བ་གཞལེ་བྱའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། ཚད་མས་རྟོགས་
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1

པེརི་བྱ་བ་གཞལེ་བྱའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གང་ཟོག་གི་བདག་ཚད་མས་མ་

དམིགས་པེ་གང་ཟོག་གི་བདག་མེད་ཀྱིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། གང་ཟོག་གི་བདག་

ཚད་མས་མ་དམིགས་པེ་གང་ཟོག་གི་བདག་མེད་ཀྱིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གང་

ཟོག་གི་བདག་ཚད་མས་མ་དམིགས་པེ། གང་ཟོག་གི་བདག་མེད་ཀྱིི་རྫས་ཡོད་ཆོས་

གསུམ་ཚང་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེ་ལརི་རིིགས་པེ་དེ་དག་ལེ་བརྟེན་ནས་མཚན་མཚོན་

གྱིི་རྣམ་གཞག་ཁོང་དུ་ཆུད་པེརི་བྱས་ནས་རིིགས་འིགྲོེས་ལེ་བརྩེོན་པེརི་བྱའིོ། །

སྤྱིི་བྱེ་བྲག་དང་རྫས་ལྡོག་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།སྤྱིི་བྱེ་བྲག་དང་རྫས་ལྡོག་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།

གསུམ་པེ་སྤྱིི་བྱེ་བྲག་དང་རྫས་ལྡོག་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ་ལེ། ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། སྤྱིི་

ཡིན་ན་བྱེ་བྲག་ཡིན་པེརི་བུད་ཟོེརི་ན། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། བྱེ་བྲག་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

སྤྱིི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། སྤྱིི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་སྤྱིི་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་སྤྱིི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་

པེ་ཁྱོད་ཀྱིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་དངོས་པེོའིི་བྱེ་

བྲག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་དངོས་པེོ་ཡིན། ཁྱོད་དངོས་པེོ་དང་བདག་གཅེིག་ཏུ་འིབྲེལེ། 

ཁྱོད་མ་ཡིན་ཞིང་དངོས་པེོ་ཡང་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་དུ་མ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་

འིདོད་ན། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། བྱེ་བྲག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཤེས་བྱ་



རིིགས་ལེམ་ཆུང་ངུའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།29

1

ཡིན། ཁྱོད་ཤེས་བྱ་དང་བདག་གཅེིག་ཏུ་འིབྲེལེ། ཁྱོད་མ་ཡིན་ཞིང་ཤེས་བྱ་ཡང་ཡིན་

པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་དུ་མ་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། 

ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་དངོས་གང་རུང་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། རྟག་པེའིི་སྤྱིི་ཡིན་ན། རྟག་པེའིི་བྱེ་བྲག་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་

ན། མཚོན་བྱ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེའིི་བྱེ་བྲག་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེའིི་སྤྱིི་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། མཚོན་བྱ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེའིི་སྤྱིི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཁྱོད་ཀྱིི་

བྱེ་བྲག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན། མཚོན་བྱའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། ཁྱོད་མཚོན་བྱ་ཡིན། ཁྱོད་མཚོན་བྱ་དང་བདག་གཅེིག་ཏུ་འིབྲེལེ། ཁྱོད་མ་ཡིན་

ཞིང་མཚོན་བྱ་ཡང་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་དུ་མ་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། 

མཚོན་བྱ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་རྟག་པེ་ཡིན། ཁྱོད་རྟག་པེ་

དང་བདག་གཅེིག་ཏུ་འིབྲེལེ། ཁྱོད་མ་ཡིན་ཞིང་རྟག་པེ་ཡང་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་དུ་

མ་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། མཚོན་བྱ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། ཆོས་དང་སྐད་ཅེིག་མ་མ་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། 

དངོས་པེོའིི་སྤྱིི་ཡིན་ན། བུམ་པེའིི་སྤྱིི་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། བུམ་པེ་དང་ཐོ་དད་དུ་གྱུརི་

པེའིི་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་སྤྱིི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་སྤྱིི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་

གྲུབ་ན། བུམ་པེ་དང་ཐོ་དད་དུ་གྱུརི་པེའིི་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོའིི་སྤྱིི་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཁྱོད་ཀྱིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། བུམ་
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1

པེ་དང་ཐོ་དད་དུ་གྱུརི་པེའིི་ཤེས་བྱའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་བུམ་པེ་དང་ཐོ་དད་དུ་

གྱུརི་པེའིི་ཤེས་བྱ་ཡིན། ཁྱོད་དེ་དང་བདག་གཅེིག་ཏུ་འིབྲེལེ། ཁྱོད་མ་ཡིན་ཞིང་བུམ་པེ་

དང་ཐོ་དད་དུ་གྱུརི་པེའིི་ཤེས་བྱ་ཡང་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་དུ་མ་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་

པེོ་མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེ་དང་ཐོ་དད་དུ་གྱུརི་པེའིི་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། བུམ་པེ་དང་ཐོ་དད་ཡིན་པེ་གང་ཞིག ཤེས་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། 

དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེ་དང་ཐོ་དད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་སྤྱིི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

རྩེ་བརི་འིདོད་ན། བུམ་པེ་དང་ཐོ་དད་དུ་གྱུརི་པེའིི་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་སྤྱིི་མ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་ཁྱོད་ཀྱིི་བྱེ་བྲག་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་

ཅེན། བུམ་པེ་དང་ཐོ་དད་དུ་གྱུརི་པེའིི་ཤེས་བྱའིི་བྱེ་བྲག་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་དང་

ཐོ་དད་དུ་གྱུརི་པེའིི་ཤེས་བྱ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། བུམ་

པེ་དང་ཐོ་དད་དུ་གྱུརི་པེའིི་ཤེས་བྱ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་དང་ཐོ་དད་མ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཁྱོད་དང་ཐོ་དད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཁྱོད་

དང་ཐོ་མི་དད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཁྱོད་དང་ཐོ་མི་དད་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་གང་ཟོག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། དངོས་པེོའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་ན། བུམ་པེའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པེས་ཁྱབ་

ཟོེརི་ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་དངོས་
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1

པེོ་ཡིན། ཁྱོད་དངོས་པེོ་དང་བདག་གཅེིག་ཏུ་འིབྲེལེ། ཁྱོད་མ་ཡིན་ཞིང་དངོས་པེོ་ཡང་

ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་དུ་མ་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་སླ། གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། ཀོ་བ་

ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་དངོས་པེོ་དང་བདག་གཅེིག་ཏུ་འིབྲེལེ་བརི་ཐོལེ། ཁྱོད་དངོས་པེོ་དང་

བདག་ཉིིད་གཅེིག་པེའིི་སོ་ནས་ཐོ་དད། དངོས་པེོ་མེད་ན་ཁྱོད་མེད་དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

རྟགས་གསུམ་པེ་མ་གྲུབ་ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་མ་ཡིན་ཞིང་དངོས་པེོ་ཡང་ཡིན་

པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་དུ་མ་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་ཡང་དེ་ཡིན། རྣམ་མཁྱེན་ཡང་དེ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་བྱེ་བྲག་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་

པེ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། རྟག་དངོས་གང་རུང་ཡིན་ན། ལྡོག་ཆོས་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། 

ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། ལྡོག་ཆོས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་དངོས་གང་རུང་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་

གྲུབ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། རྟག་དངོས་གང་རུང་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། ལྡོག་ཆོས་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྫས་ཆོས་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། རྫས་ཆོས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་གཞི་

གྲུབ། ཁྱོད་ཁྱོད་རིང་ཡིན། ཁྱོད་མ་ཡིན་པེ་ཁྱོད་མ་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིི་ལྡོག་པེ་རྫས་ཆོས་

དང་མི་འིགལེ་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ལྡོག་ཆོས་ཡིན་ན་རིང་ཡིན་པེའིི་ལྡོག་ཆོས་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་

ན། མཚན་མཚོན་གཉིིས་ཆོས་ཅེན། རིང་ཡིན་པེའིི་ལྡོག་ཆོས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ལྡོག་



རིིགས་ལེམ་ཆུང་ངུའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།32

1

ཆོས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། མཚན་མཚོན་གཉིིས་ཆོས་ཅེན། ལྡོག་ཆོས་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཁྱོད་རིང་མ་ཡིན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་ཡོད་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེ་དེ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། ཡིན་པེ་མི་སྲིིད་པེའིི་ཆོས་ཀྱིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། མཚན་མཚོན་

གཉིིས་ཆོས་ཅེན། ཡིན་པེ་མི་སྲིིད་པེའིི་ཆོས་ཀྱིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་པེ་

མི་སྲིིད་པེའིི་ཆོས་ཡིན། ཞེས་སོགས་གོང་དང་རིིགས་འིདྲི་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་

སླ། གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། མཚན་མཚོན་གཉིིས་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཡིན་པེ་མི་སྲིིད་པེའིི་

ཆོས་དང་བདག་གཅེིག་ཏུ་འིབྲེལེ་བརི་ཐོལེ། ཡིན་པེ་མི་སྲིིད་པེའིི་ཆོས་དང་བདག་ཉིིད་

གཅེིག་པེའིི་སོ་ནས་ཐོ་དད། ཡིན་པེ་མི་སྲིིད་པེའིི་ཆོས་མེད་ན་ཁྱོད་མེད་དགོས་པེའིི་

ཕྱིིརི། གསུམ་པེ་མ་གྲུབ་ན། མཚན་མཚོན་གཉིིས་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་མ་ཡིན་ཞིང་ཡིན་

པེ་མི་སྲིིད་པེའིི་ཆོས་ཀྱིང་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་དུ་མ་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བུམ་གཉིིས་

དེ་ཡང་དེ་ཡིན། རྟག་དངོས་གཉིིས་དེ་ཡང་དེ་ཡིན། གསེརི་བུམ་ཟོངས་བུམ་གཉིིས་དེ་

ཡང་དེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། མཚན་མཚོན་གཉིིས་ཆོས་ཅེན། རིང་ཡིན་

པེའིི་ལྡོག་ཆོས་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རིང་མ་ཡིན་པེའིི་ལྡོག་ཆོས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་

ན། མཚན་མཚོན་གཉིིས་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་གཞི་གྲུབ། ཁྱོད་ཁྱོད་རིང་མ་

ཡིན། ཁྱོད་མ་ཡིན་པེ་ཁྱོད་མ་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིི་ལྡོག་པེ་རིང་མ་ཡིན་པེའིི་ལྡོག་ཆོས་དང་

མི་འིགལེ་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ལྡོག་ཆོས་ཡིན་ན། རིང་མ་ཡིན་པེའིི་ལྡོག་ཆོས་ཡིན་པེས་ཁྱབ་



རིིགས་ལེམ་ཆུང་ངུའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།33

1

ཟོེརི་ན། རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན། རིང་མ་ཡིན་པེའིི་ལྡོག་ཆོས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ལྡོག་ཆོས་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན། ལྡོག་ཆོས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རིང་ཡིན་

པེའིི་ལྡོག་ཆོས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་དེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མ་བྱས་པེ། འིདུས་མ་

བྱས། དངོས་མེད་རྣམས་རིང་ཡིན་པེའིི་ལྡོག་ཆོས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། 

མ་བྱས་པེ་ཆོས་ཅེན། རིང་ཡིན་པེའིི་ལྡོག་ཆོས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་གཞི་གྲུབ། ཁྱོད་

ཁྱོད་རིང་ཡིན། ཁྱོད་མ་ཡིན་པེ་ཁྱོད་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིི་ལྡོག་པེ་རིང་ཡིན་པེའིི་ལྡོག་ཆོས་

དང་མི་འིགལེ་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། མ་བྱས་པེ་ཆོས་ཅེན། གཞི་གྲུབ་

པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། མ་བྱས་པེ་ཆོས་

ཅེན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། འིདུས་མ་བྱས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། གསུམ་པེ་མ་གྲུབ་ན། 

མ་བྱས་པེ་མ་ཡིན་པེ་ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

དེས་གཞན་རྣམས་ལེའིང་རིིགས་འིགྲོེའིོ། །རྩེ་བརི་འིདོད་ན། རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན། རིང་མ་

ཡིན་པེའིི་ལྡོག་ཆོས་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཁྱོད་རིང་ཡིན་པེ་གང་ཞིག ཁྱོད་མ་ཡིན་

པེ་ཁྱོད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

རྟག་པེ་དང་གཅེིག་ཏུ་གྱུརི་པེའིི་ཡོད་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན། 

ཁྱོད་ཁྱོད་དང་གཅེིག་ཏུ་གྱུརི་པེའིི་ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡོད་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

རྟགས་གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཆོས་

དང་སྐད་ཅེིག་མ་མ་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 



རིིགས་ལེམ་ཆུང་ངུའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།34

1

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ལྡོག་ཆོས་ཡིན་ན་རིང་ཡིན་པེའིི་ལྡོག་ཆོས་དང་རིང་མ་ཡིན་པེའིི་

ལྡོག་ཆོས་གང་རུང་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། བུམ་པེའིི་སྤྱིི་ཆོས་ཅེན། དེ་གང་རུང་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། ལྡོག་ཆོས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེའིི་སྤྱིི་ཆོས་ཅེན། ལྡོག་ཆོས་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེ་གང་ཞིག ཁྱོད་ཁྱོད་རིང་མ་ཡིན་པེའིི་མུ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་

པེོ་མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་སྤྱིི་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་བྱེ་བྲག་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། བྱེ་བྲག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་དེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མཚོན་བྱའིི་བྱེ་བྲག་གང་ཞིག དངོས་པེོའིི་

བྱེ་བྲག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། མཚོན་བྱའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་མཚོན་བྱ་ཡིན། ཁྱོད་མཚོན་བྱ་དང་ཞེས་སོགས་གོང་དང་རིིགས་འིདྲི་

བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་གཉིིས་སླ། གསུམ་པེ་དེརི་ཐོལེ། བྱས་པེ་མི་རྟག་པེ་རྣམས་དེ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་རྟགས་གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེའིི་སྤྱིི་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་སྤྱིི་

མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་ཁྱོད་ཀྱིི་བྱེ་བྲག་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། བུམ་

པེའིི་སྤྱིི་ཆོས་ཅེན། རིང་ཡིན་པེའིི་ལྡོག་ཆོས་དང་རིང་མ་ཡིན་པེའིི་ལྡོག་ཆོས་གང་རུང་

མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ལྡོག་ཆོས་ཕུང་སུམ་ཙོམ་པེོ་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་

པེའིི་སྤྱིི་ཆོས་ཅེན། དེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་གཞི་གྲུབ། ཁྱོད་ཁྱོད་རིང་མ་ཡིན། ཁྱོད་མ་

ཡིན་པེ་ཁྱོད་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིི་ལྡོག་པེ་ལྡོག་ཆོས་ཕུང་སུམ་ཙོམ་པེོ་བ་དང་མི་འིགལེ་བ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་སླ། གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེའིི་སྤྱིི་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་སྤྱིི་



རིིགས་ལེམ་ཆུང་ངུའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།35

1

མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་ཁྱོད་ཀྱིི་བྱེ་བྲག་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་

ཅེན། བུམ་པེའིི་སྤྱིིའིི་བྱེ་བྲག་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་སྤྱིི་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་

ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱིི་སྤྱིི་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

རྩེ་རྟགས་གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེའིི་སྤྱིི་མ་ཡིན་པེ་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་སྤྱིི་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་ཁྱོད་ཀྱིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། བུམ་

པེའིི་སྤྱིི་མ་ཡིན་པེའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་བུམ་པེའིི་སྤྱིི་མ་ཡིན་པེ་ཡིན། ཁྱོད་

བུམ་པེའིི་སྤྱིི་མ་ཡིན་པེ་དང་བདག་གཅེིག་ཏུ་འིབྲེལེ། ཁྱོད་མ་ཡིན་ཞིང་བུམ་པེའིི་སྤྱིི་མ་

ཡིན་པེ་ཡང་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་དུ་མ་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། གཞན་ཡང༌། བུམ་པེའིི་སྤྱིི་

ལྡོག་ཆོས་ཕུང་སུམ་ཙོམ་པེོ་བ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་བྱེ་བྲག་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་སྤྱིི་ལྡོག་

ཆོས་ཕུང་སུམ་ཙོམ་པེོ་བ་ཡིན་དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེ་དེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བའིི་སྤྱིི་ཡང་

དེ་ཡིན། མི་རྟག་པེའིི་སྤྱིི་ཡང་དེ་ཡིན་པེ་སོགས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ལྡོག་ཆོས་ཡིན་ན། ལྡོག་ཆོས་དང་པེོ་གསུམ་པེོ་གང་རུང་ཡིན་

པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། རིང་མ་ཡིན་པེའིི་ལྡོག་ཆོས་ཆོས་ཅེན། ལྡོག་ཆོས་དང་པེོ་གསུམ་པེོ་

གང་རུང་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ལྡོག་ཆོས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། རིང་མ་ཡིན་པེའིི་ལྡོག་

ཆོས་ཆོས་ཅེན། དེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྫས་ལྡོག་གང་རུང་གང་ཞིག རྫས་ཆོས་མ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། གཉིིས་པེ་

མ་གྲུབ་ན། རིང་མ་ཡིན་པེའིི་ལྡོག་ཆོས་ཆོས་ཅེན། རྫས་ཆོས་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་
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1

ཁྱོད་རིང་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། རིང་མ་ཡིན་པེའིི་ལྡོག་ཆོས་ཆོས་ཅེན། རིང་

མ་ཡིན་པེའིི་ལྡོག་ཆོས་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྫས་ཆོས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིཁོརི་གསུམ། 

རྩེ་བརི་འིདོད་ན། རིང་མ་ཡིན་པེའིི་ལྡོག་ཆོས་ཆོས་ཅེན། ལྡོག་ཆོས་དང་པེོ་གསུམ་པེོ་

གང་རུང་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ལྡོག་ཆོས་ཕུང་སུམ་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེ་དེ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། རིང་མ་ཡིན་པེའིི་ལྡོག་ཆོས་ཀྱིི་རེས་མཐུན་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། རིང་མ་

ཡིན་པེའིི་ལྡོག་ཆོས་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་གཞི་གྲུབ། ཁྱོད་ཁྱོད་རིང་མ་ཡིན། 

ཁྱོད་མ་ཡིན་པེ་ཁྱོད་མ་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིི་ལྡོག་པེ་རིང་མ་ཡིན་པེའིི་ལྡོག་ཆོས་ཀྱིི་རེས་

མཐུན་དང་མི་འིགལེ་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ཁྱོད་ཁྱོད་རིང་ཡིན། ཁྱོད་མ་ཡིན་པེ་ཁྱོད་མ་ཡིན་པེའིི་མུ་ཡིན་ན། 

རྫས་ཆོས་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། ལྡོག་ཆོས་སུ་གྱུརི་པེའིི་དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། རྫས་

ཆོས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཁྱོད་རིང་ཡིན། ཁྱོད་མ་ཡིན་པེ་ཁྱོད་མ་ཡིན་པེའིི་མུ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། ལྡོག་ཆོས་སུ་གྱུརི་པེའིི་དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། ལྡོག་ཆོས་

སུ་གྱུརི་པེའིི་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ལྡོག་ཆོས་ཡིན་པེ་གང་ཞིག དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། ལྡོག་ཆོས་སུ་གྱུརི་པེའིི་དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། ལྡོག་ཆོས་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། རྫས་ཆོས་ལེ་ཉིེ་བའིི་ལྡོག་ཆོས་ཕུང་སུམ་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་གཉིིས་

པེ་མ་གྲུབ་ན། ལྡོག་ཆོས་སུ་གྱུརི་པེའིི་དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

མི་རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ལྡོག་ཆོས་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་དུ་གྱུརི་པེའིི་དངོས་



རིིགས་ལེམ་ཆུང་ངུའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།37

1

པེོ་མི་རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་དུ་གྱུརི་པེའིི་དངོས་པེོ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། 

ལྡོག་ཆོས་སུ་གྱུརི་པེའིི་དངོས་པེོ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། གསེརི་བུམ་ཟོངས་བུམ་གཉིིས་དེ་

ཡང་དེ་ཡིན། ཀོ་བུམ་གཉིིས་དེ་ཡང་དེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། ལྡོག་ཆོས་

སུ་གྱུརི་པེའིི་དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཁྱོད་རིང་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་རྫས་ཆོས་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་ཁས། འིདོད་ན། ལྡོག་ཆོས་སུ་གྱུརི་པེའིི་དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། ལྡོག་

ཆོས་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྫས་ཆོས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིཁོརི་གསུམ། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ཁྱོད་ཁྱོད་རིང་ཡིན། ཁྱོད་མ་ཡིན་པེ་ཁྱོད་མ་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིི་ལྡོག་

པེ་རྫས་ཆོས་དང་མི་འིགལེ་བ་དེ། རྫས་ཆོས་ཀྱིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་ཟོེརི་ན། མེད་ངེས་

ཆོས་ཅེན། རྫས་ཆོས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དེའིི་མཚན་ཉིིད་དེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་མ་

གྲུབ་ན། མེད་ངེས་ཆོས་ཅེན། མེད་ངེས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། མེད་ངེས་མ་ཡིན་པེ་ཆོས་ཅེན། མེད་ངེས་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་

པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། མེད་ངེས་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་མ་ཡིན་པེ་ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། ཁྱོད་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་རྟགས་གསུམ་པེ་མ་གྲུབ་ན། མེད་ངེས་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་

ཀྱིི་ལྡོག་པེ་རྫས་ཆོས་དང་མི་འིགལེ་བ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་མེད་ངེས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

གཞན་ཡང༌། ཁྱོད་ཀྱིི་རྫས་ཆོས་ཀྱིི་མཚན་ཉིིད་དེ་མི་འིཐོད་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་གཞི་

གྲུབ། ཁྱོད་ཁྱོད་རིང་ཡིན། ཁྱོད་མ་ཡིན་པེ་ཁྱོད་མ་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིི་ལྡོག་པེ་རྫས་ཆོས་དང་

མི་འིགལེ་བ་དེ། རྫས་ཆོས་ཀྱིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེ་དེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་



རིིགས་ལེམ་ཆུང་ངུའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།38

1

གཞི་གྲུབ། ཁྱོད་ཁྱོད་རིང་ཡིན། ཁྱོད་མ་ཡིན་པེ་ཁྱོད་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིི་ལྡོག་པེ་རིང་ཡིན་

པེའིི་ལྡོག་ཆོས་དང་མི་འིགལེ་བ་དེ། ཁྱོད་རིང་ཡིན་པེའིི་ལྡོག་ཆོས་ཡིན་པེའིི་མཚན་

ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེ་དེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་གཞི་གྲུབ། ཁྱོད་ཁྱོད་རིང་མ་ཡིན། ཁྱོད་

མ་ཡིན་པེ་ཁྱོད་མ་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིི་ལྡོག་པེ་རིང་མ་ཡིན་པེའིི་ལྡོག་ཆོས་དང་མི་འིགལེལེ་

བ་དེ། ཁྱོད་རིང་མ་ཡིན་པེའིི་ལྡོག་ཆོས་ཡིན་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེ་དེ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་གཞི་གྲུབ། ཁྱོད་ཁྱོད་རིང་མ་ཡིན། ཁྱོད་མ་ཡིན་པེ་ཁྱོད་ཡིན། ཁྱོད་

ཀྱིི་ལྡོག་པེ་ལྡོག་ཆོས་ཕུང་སུམ་ཙོམ་པེོ་བ་དང་མི་འིགལེ་བ་དེ། ཁྱོད་ལྡོག་ཆོས་ཕུང་

སུམ་ཙོམ་པེོ་བ་ཡིན་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེ་སོགས་རེས་མཐུན་རྣམས་ཀྱིང་རིང་རིང་

གི་རྫས་ལྡོག་གི་སྒྲུབ་ཚུལེ་རིིགས་འིདྲི་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྫས་ཆོས་ཀྱིི་མཚན་གཞི་ནི། 

ཤེས་བྱ། དངོས་པེོ། བུམ་པེ་རྣམས་ཡིན། རྟག་པེ། མཚོན་བྱ། གང་ཟོག་གི་བདག་མེད་

རྣམས་རིང་ཡིན་པེའིི་ལྡོག་ཆོས་ཡིན། ཀོ་བུམ་གཉིིས། ཡིན་པེ་མི་སྲིིད་པེའིི་ཤེས་བྱ། 

བུམ་པེའིི་ལྡོག་པེ་རྣམས་རིང་མ་ཡིན་པེའིི་ལྡོག་ཆོས་ཡིན། བུམ་པེའིི་སྤྱིི། ཀོ་བའིི་སྤྱིི་

རྣམས་ལྡོག་ཆོས་ཕུང་སུམ་ཙོམ་པེོ་བ་ཡིན། དང་པེོ་ནི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། རྫས་ཆོས་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་གཞི་གྲུབ། ཁྱོད་ཁྱོད་རིང་ཡིན། ཁྱོད་མ་ཡིན་པེ་ཁྱོད་མ་ཁྱོད་ཡིན། 

ཁྱོད་ཀྱིི་ལྡོག་པེ་རྫས་ཆོས་དང་མི་འིགལེ་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། གཞན་རྣམས་ཀྱིི་སྒྲུབ་བྱེད་

ཀྱིང་དེ་དང་འིདྲི་བའིི་ཕྱིིརི་རིོ། །གསརི་བུ་པེ་ལེ་ཕན་པེའིི་ཕྱིིརི་རིིགས་ལེམ་ཆུང་ངུའིི་

རྣམ་གཞག་བཤད་ཟོིན་ཏོ།། །།



རིིགས་ལེམ་ཆུང་ངུའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།39

1

 སྨས་པེ། འིདི་ལརི་བཀོོད་པེའིི་རིིགས་པེའིི་ཚུལེ་འིདི་ནི། །མཁས་རོམ་ཕྱིོགས་

ལྷུང་དོན་མི་གཉིེརི་ལེ་མིན། །གཟུརི་གནས་གསརི་བུ་རྣམ་དཔྱོོད་དཔེལེ་འིདོད་

པེའིི། །བློོ་གསལེ་རྣམས་ལེ་སྨོན་པེརི་ཅེིས་མི་འིགྱུརི། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་བརི་སྐབས་ཀྱིི་

ཚིགས་སུ་བཅེད་པེའིོ། །



རིིགས་ལེམ་འིབྲིང་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།40

1

རིིགས་ལེམ་འིབྲིང་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།རིིགས་ལེམ་འིབྲིང་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།

འིགལེ་འིབྲེལེ་གྱིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།འིགལེ་འིབྲེལེ་གྱིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།

གཉིིས་པེ་རིིགས་ལེམ་འིབྲིང་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ་ལེ། འིགལེ་འིབྲེལེ་གྱིི་རྣམ་

གཞག་བཤད་པེ། དེ་རྟོགས་ཀྱིི་ཚད་མ་དང་རྒྱུ་འིབྲས་ཀྱིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ། རྫས་

གྲུབ་ལྡོག་ཁྱབ་དང་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆུང་ངུའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ་དང་གསུམ། དང་པེོ་ལེ། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། དངོས་པེོ་དང་འིགལེ་བ་ཡིན་ན། དངོས་པེོ་དང་འིགལེ་བ་དང་འིགལེ་

བ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། རྟག་པེའིི་ལྡོག་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་དང་འིགལེ་བ་དང་

འིགལེ་བ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་དང་འིགལེ་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་

ཅེན། དངོས་པེོ་དང་འིགལེ་བ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་དངོས་པེོ་དང་ཐོ་དད། ཁྱོད་ཀྱིང་ཡིན་

དངོས་པེོ་ཡང་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། 

དངོས་པེོ་དང་ཐོ་དད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེ་གང་ཞིག དངོས་པེོ་དང་གཅེིག་མ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་ལྡོག་པེ་ཡང་ཡིན། 

དངོས་པེོ་ཡང་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་མེད་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་

བརི་འིདོད་ན། རྟག་པེའིི་ལྡོག་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་དང་འིགལེ་བ་དང་འིགལེ་བ་མ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་དང་འིགལེ་བ་དང་མི་འིགལེ་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། 

རྟག་པེའིི་ལྡོག་པེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཀྱིང་ཡིན་དངོས་པེོ་དང་འིགལེ་བ་ཡང་



རིིགས་ལེམ་འིབྲིང་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།41

1

ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་དེ་འིདྲི་བའིི་གཞི་མཐུན་པེ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། དངོས་པེོ་དང་འིགལེ་བ་དང་འིགལེ་བ་ཡིན་ན། དངོས་

པེོ་དང་འིགལེ་བ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། བུམ་པེའིི་ལྡོག་པེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་དངོས་པེོ་དང་འིགལེ་བ་དང་ཐོ་དད། 

ཁྱོད་ཀྱིང་ཡིན་དངོས་པེོ་དང་འིགལེ་བ་ཡང་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི། ཕྱིི་

མ་དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་ལྡོག་པེ་ཡིན་ན། དངོས་པེོ་དང་མི་འིགལེ་བ་ཡིན་དགོས་པེའིི་

ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། བུམ་པེའིི་ལྡོག་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་དང་འིགལེ་བ་མ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་དང་མི་འིགལེ་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་

པེོ་དང་མི་འིགལེ་བ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཀྱིང་ཡིན་དངོས་པེོ་ཡང་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་

པེ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་དེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། དངོས་པེོ་དང་མི་འིགལེ་བ་ཡིན་ན། དངོས་པེོ་དང་མི་འིགལེ་བ་

དང་མི་འིགལེ་བ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། ཀོ་བུམ་གཉིིས་ཀྱིི་ལྡོག་པེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་

ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་དང་མི་འིགལེ་བ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

ཁྱོད་ཀྱིང་ཡིན་དངོས་པེོ་ཡང་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། ཕྱིི་མ་དེརི་ཐོལེ། 

ཀོ་བུམ་གཉིིས་དེ་འིདྲི་བའིི་གཞི་མཐུན་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། ཀོ་བུམ་

གཉིིས་ཀྱིི་ལྡོག་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་དང་མི་འིགལེ་བ་དང་མི་འིགལེ་བ་མ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། དངོས་པེོ་དང་མི་འིགལེ་བ་དང་འིགལེ་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་



རིིགས་ལེམ་འིབྲིང་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།42

1

ཅེན། དེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་དངོས་པེོ་དང་མི་འིགལེ་བ་དང་ཐོ་དད། ཁྱོད་ཀྱིང་ཡིན་དངོས་

པེོ་དང་མི་འིགལེ་བ་ཡང་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཀོ་བུམ་

གཉིིས་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་ལྡོག་པེ་ཡང་ཡིན་དངོས་པེོ་དང་མི་འིགལེ་བ་ཡང་ཡིན་པེའིི་

གཞི་མཐུན་པེ་མེད་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་པེ་མི་སྲིིད་པེའིི་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། དངོས་པེོ་དང་མི་འིགལེ་བ་དང་མི་འིགལེ་བ་ཡིན་ན། དངོས་པེོ་

དང་མི་འིགལེ་བ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། ཤེས་བྱའིི་ལྡོག་པེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་དང་མི་འིགལེ་བ་དང་མི་འིགལེ་བ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། ཁྱོད་ཀྱིང་ཡིན་དངོས་པེོ་དང་མི་འིགལེ་བ་ཡང་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་ཡོད་

པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་དེ་འིདྲི་བའིི་གཞི་མཐུན་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། 

ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱའིི་ལྡོག་པེ་གང་ཞིག དངོས་པེོ་དང་མི་འིགལེ་

བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་སླ། གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་དང་

མི་འིགལེ་བ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་དང་དངོས་པེོའིི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་

འིདོད་ན། ཤེས་བྱའིི་ལྡོག་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་དང་མི་འིགལེ་བ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

དངོས་པེོ་དང་འིགལེ་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་

དངོས་པེོ་དང་ཐོ་དད། ཁྱོད་ཀྱིང་ཡིན། དངོས་པེོ་ཡང་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་མེད་པེའིི་

ཕྱིིརི། ཕྱིི་མ་དེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ཡོད་པེ་དང་འིགལེ་བ་དང་མི་འིགལེ་བ་ཡིན་ན། རྟག་པེ་དང་



རིིགས་ལེམ་འིབྲིང་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།43

1

འིགལེ་བ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། མ་བྱས་པེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་

ན། དེ་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེ་དང་འིགལེ་བ་དང་མི་འིགལེ་བ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཀྱིང་

ཡིན། ཡོད་པེ་དང་འིགལེ་བ་ཡང་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། 

མཚན་མཚོན་གཉིིས་དེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། མ་བྱས་པེ་ཆོས་ཅེན། རྟག་

པེ་དང་འིགལེ་བ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་དང་མི་འིགལེ་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། 

ཁྱོད་དང་རྟག་པེའིི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཡིན་

དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁོ་ན་རིེ། རྟག་པེ་ཡིན་ན། ཤེས་བྱ་དང་མི་འིགལེ་བ་ཡིན་དགོས་པེརི་ཐོལེ། རྟག་

པེ་ཤེས་བྱ་དང་མི་འིགལེ་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ན། མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་

དང་ཤེས་བྱའིི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། གོང་དུ་འིདོད་ན། རྟག་དངོས་གཉིིས་ཆོས་

ཅེན། ཤེས་བྱ་དང་མི་འིགལེ་བ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་སླ། 

འིདོད་ན། རྟག་དངོས་གཉིིས་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་དང་མི་འིགལེ་བ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

ཤེས་བྱ་དང་འིགལེ་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཤེས་བྱ་དང་ཐོ་དད། ཁྱོད་དང་

ཤེས་བྱའིི་གཞི་མཐུན་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། དངོས་པེོ་དང་འིབྲེལེ་བ་ཡིན་ན། དངོས་པེོ་དང་འིབྲེལེ་བ་དང་

འིབྲེལེ་བ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། དངོས་པེོ་དང་འིབྲེལེ་བ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་དང་བདག་གཅེིག་ཏུ་འིབྲེལེ་བ་



རིིགས་ལེམ་འིབྲིང་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།44

1

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་དང་འིབྲེལེ་བ་ཁྱོད་དང་བདག་

གཅེིག་ཏུ་འིབྲེལེ་བ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་དང་འིབྲེལེ་བ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་

ན། དངོས་པེོ་དང་འིབྲེལེ་བ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཁྱོད་དང་འིབྲེལེ་བ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་

གང་ཟོག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། དངོས་པེོ་དང་འིབྲེལེ་བ་ཡིན་ན། དངོས་པེོ་དང་བདག་གཅེིག་

འིབྲེལེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། དངོས་པེོའིི་ཕྱིི་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། 

དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་དང་དེ་བྱུང་འིབྲེལེ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། དངོས་པེོའིི་

ཕྱིི་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་དང་བདག་གཅེིག་འིབྲེལེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

དངོས་པེོ་དང་བདག་ཉིིད་གཅེིག་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་དང་དུས་

མཉིམ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་རེས་སུ་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། 

གཞན་ཡང༌། དངོས་པེོ་དང་འིབྲེལེ་བ་ཡིན་ན། དངོས་པེོ་དང་བདག་གཅེིག་

འིབྲེལེ་ཡིན་པེས་མ་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་ན། དངོས་པེོ་དང་དེ་

བྱུང་འིབྲེལེ་ཡིན་དགོས། དངོས་པེོ་དང་བདག་གཅེིག་འིབྲེལེ་མ་ཡིན་དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཤེས་བྱ་དང་འིབྲེལེ་བ་ཡིན་ན། ཤེས་བྱ་དང་བདག་གཅེིག་འིབྲེལེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཅེིང༌། 

དངོས་པེོའིི་འིབྲེལེ་བ་ལེ་དེ་གཉིིས་སུ་ཡོད་པེའིི་ཁྱབ་པེརི་འིཐོད་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། བུམ་པེ་དང་མི་འིགལེ་བ་དང་མི་འིགལེ་བ་ཡང་ཡིན། བུམ་པེ་



རིིགས་ལེམ་འིབྲིང་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།45

1

དང་འིགལེ་བ་དང་འིགལེ་བ་ཡང་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་ཡིན་ན། བུམ་པེ་དང་འིགལེ་

བ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། ལོ་ལྡིརི་ཞབས་ཞུམ་ཆུ་སྐྱོོརི་གྱིི་དོན་བྱེད་ནུས་པེ་དང་གཅེིག་

ཆོས་ཅེན། བུམ་པེ་དང་འིགལེ་བ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲི་བའིི་གཞི་མཐུན་པེ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་དང་མི་འིགལེ་བ་དང་མི་འིགལེ་བ་གང་ཞིག བུམ་པེ་དང་

འིགལེ་བ་དང་འིགལེ་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། ལོ་ལྡིརི་ཞབས་ཞུམ་ཆུ་སྐྱོོརི་

གྱིི་དོན་བྱེད་ནུས་པེ་དང་གཅེིག་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེ་དང་འིགལེ་བ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

བུམ་པེ་དང་མི་འིགལེ་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཀྱིང་ཡིན་བུམ་པེ་

ཡང་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ལོ་ལྡིརི་ཞབས་ཞུམ་ཆུ་སྐྱོོརི་

གྱིི་དོན་བྱེད་ནུས་པེ་དེ་དེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ཡིན་པེ་མི་སྲིིད་པེའིི་ཤེས་བྱ་དང་འིགལེ་བ་ཡིན་ན། ཡིན་པེ་མི་

སྲིིད་པེའིི་ཤེས་བྱ་དང་འིགལེ་བ་དང་འིགལེ་བ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། མཚན་ཉིིད་ཀྱིི་

ལྡོག་པེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། མཚན་ཉིིད་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་

ལྡོག་པེ་ཡིན་པེ་མི་སྲིིད་པེའིི་ཤེས་བྱ་དང་འིགལེ་བ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་པེ་སྲིིད་

པེའིི་ཆོས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། མཚན་ཉིིད་ཀྱིི་ལྡོག་པེ་ཆོས་ཅེན། ཡིན་པེ་

མི་སྲིིད་པེའིི་ཤེས་བྱ་དང་འིགལེ་བ་དང་འིགལེ་བ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡིན་པེ་མི་སྲིིད་

པེའིི་ཤེས་བྱ་དང་འིགལེ་བ་དང་མི་འིགལེ་བ་ཡིན་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་

ཐོལེ། ཁྱོད་དང་ཡིན་པེ་མི་སྲིིད་པེའིི་ཤེས་བྱ་དང་འིགལེ་བའིི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པེའིི་
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1

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། མཚན་ཉིིད་དེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། མཚན་ཉིིད་

ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དང་པེོ་གང་ཞིག ཕྱིི་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་སླ། གཉིིས་པེ་མ་

གྲུབ་ན། མཚན་ཉིིད་ཆོས་ཅེན། ཡིན་པེ་མི་སྲིིད་པེའིི་ཤེས་བྱ་དང་འིགལེ་བ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། ཁྱོད་དེ་དང་ཐོ་དད། ཁྱོད་དང་དེ་གཉིིས་ཀྱིི་གཞི་མཐུན་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་

གཉིིས་སླ། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། མཚོན་བྱ་དང་མི་འིགལེ་བ་ཡིན་ན་མཚོན་བྱ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་

ན། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཀྱིང་

ཡིན་མཚོན་བྱ་ཡང་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། མི་འིགལེ་བའིི་སྒྲུབ་བྱེད་

གཞན་རྣམས་ལེའིང་རིིགས་འིདྲི། 

གཞན་ཡང༌། རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་དང་འིགལེ་བ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་

དངོས་པེོ་དང་ཐོ་དད། ཁྱོད་དང་དངོས་པེོའིི་གཞི་མཐུན་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི། འིགལེ་བའིི་

སྒྲུབ་བྱེད་གཞན་རྣམས་ཀྱིང་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པེརི་བྱའོི། །

དེ་རྟོགས་ཀྱིི་ཚད་མ་དང་རྒྱུ་འིབྲས་ཀྱིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།དེ་རྟོགས་ཀྱིི་ཚད་མ་དང་རྒྱུ་འིབྲས་ཀྱིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་ན་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་

པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་

ཅེན། ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་
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1

འིདོད་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མེད་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། 

བེམ་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རྡུལེ་དུ་གྲུབ་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན། ཁྱབ་པེ་

ཡོད་པེརི་ཐོལེ། རྡུལེ་དུ་གྲུབ་པེ་བེམ་པེོའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ཤེས་བྱརི་རྟོགས་པེའིིཚད་མ་ཡོད་ན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མ་ཡོད་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། འིདུས་མ་བྱས་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་

གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། གཞལེ་བྱརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། གཞལེ་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་

ན། འིདུས་མ་བྱས་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མེད་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། རྟག་པེརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་

ཅེན། དེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་

ཡོད་ན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། བུམ་པེའིི་ལྡོག་པེ་

ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་

དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་
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1

བརི་འིདོད་ན། བུམ་པེའིི་ལྡོག་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མེད་པེརི་

ཐོལེ། དངོས་མེད་དུ་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དངོས་མེད་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། དངོས་མེད་དུ་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དངོས་མེད་དུ་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མ་ཡོད་ན། དངོས་མེད་དུ་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། རྣམ་མཁྱེན་

ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དངོས་མེད་དུ་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དངོས་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དངོས་མེད་དུ་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མ་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། དངོས་མེད་དུ་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མ་མེད་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་

ཅེན། དངོས་མེད་དུ་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མེད་པེརི་ཐོལེ། དངོས་མེད་དུ་རྟོགས་པེའིི་ཚད་

མ་མེད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། 

དངོས་མེད་དུ་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མེད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། འིདུས་བྱས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་

ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་ན། དངོས་པེོ་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེརི་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་

ན། དེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་
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མ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

རྩེ་བརི་འིདོད་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེརི་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མ་མེད་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མེད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་

མ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། 

རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། མ་བྱས་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མ་བྱས་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་

མ་ཡོད་ན། མ་བྱས་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། 

དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མ་

བྱས་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། བྱས་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མ་བྱས་

པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མ་བྱས་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། 

མ་བྱས་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་

པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མེད་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན། ཁྱབ་པེ་

ཡོད་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་ན། མ་བྱས་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མེད་པེས་ཁྱབ། མ་

བྱས་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཉིིས་པེོ་དེ་ཡོད་པེས་ཁྱབ། མ་བྱས་པེརི་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མ་གསུམ་པེོ་དེ་མེད་པེས་ཁྱབ། མ་བྱས་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་བཞི་པེོ་དེ་ཡོད་

པེས་ཁྱབ་པེ་སོགས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་པེརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མེད་པེརི་ཐོལེ། བྱས་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་
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1

ཐོལེ། བྱས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། མེད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མེད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་

ན། མེད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མེད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཉིིས་པེོ་དེ་ཡོད་པེརི་

ཐོལེ། མེད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། 

གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན། ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་ན། མེད་པེརི་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མ་མེད་པེས་ཁྱབ། མེད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཉིིས་པེོ་དེ་ཡོད་པེས་

ཁྱབ། གསུམ་པེོ་དེ་མེད་པེས་ཁྱབ་པེ་སོགས་ཡ་དང་བཅེས་ན་མེད་པེས་ཁྱབ། ཆ་དང་

བཅེས་ན་ཡོད་པེས་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། མེད་པེ་རྣམས་ལེ་མེད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མ་གཅེིག་པུ་ཡོད། མེད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཉིིས་པེོ་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་

ཐོལེ། མེད་པེ་ཡིན་ན། མེད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེས་ཁྱབ། དངོས་པེོ་ཡིན་ན། 

དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེས་ཁྱབ། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་ན། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་

པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེས་ཁྱབ། རྟག་པེ་ཡིན་ན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་

ཡོད་པེས་ཁྱབ། རྟག་པེ་མ་ཡིན་ན། རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེས་

ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཆོས་དེ་དང་དེ་ཡིན་ན། ཆོས་དེ་དང་དེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་

མ་ཡོད་པེས་ཁྱབ། ཆོས་དེ་དང་དེ་མ་ཡིན་ན། ཆོས་དེ་དང་དེ་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མ་ཡོད་པེས་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དཔེེརི་ན། བུམ་པེ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་
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ཚད་མ་ཡོད། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མེད་པེ་བཞིན་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་ན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མ་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། བུམ་པེའིི་མཚན་ཉིིད་

ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེའིི་མཚན་ཉིིད་རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་མཚན་

ཉིིད། བུམ་པེའིི་སྤྱིི། བུམ་པེའིི་ལྡོག་པེ་རྣམས་རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཀོ་བ་

སོགས་མཚོན་བྱརི་གྱུརི་པེའིི་དངོས་པེོ་གཞན་རྣམས་ལེའིང་རིིགས་འིདྲི་བ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། བུམ་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་

རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མེད་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན། 

ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་ན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཅེིག་བུ་ཡོད་

པེས་ཁྱབ། གཉིིས་ཕན་ཆད་མེད་པེས་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བེམ་པེོ་ཡིན་ན། བེམ་

པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཅེིག་པུ་ཡོད་པེས་ཁྱབ། གཉིིས་ཕན་ཆད་མེད་པེས་ཁྱབ་

པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ལྡན་མིན་འིདུ་བྱེད་ལེའིང་རིིགས་འིདྲི་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། བྱས་པེ་

ལེ་ཁོ་ན་རིེ། རྟག་པེ་ཡིན་ན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཉིིས་པེོ་དེ་ཡོད་པེས་ཁྱབ་

པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་ན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཉིིས་པེོ་དེ་ཡོད་པེས་

ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན། མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་ན། དངོས་པེོརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དུ་བརྩེེགས་ཀྱིང་ཡོད་པེས་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེ་ཡིན་
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ན། ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དུ་བརྩེེགས་ཀྱིང་ཡོད་པེས་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། 

གང་ཟོག་གི་བདག་མེད་ལེའིང་དེ་ལརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་ན། ཡིན་པེརི་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། ཀོ་བུམ་གཉིིས་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་

གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། དངོས་

པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། ཀོ་བུམ་གཉིིས་ཆོས་ཅེན། ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མ་མེད་པེརི་ཐོལེ། མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཀོ་

བུམ་གཉིིས་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བུམ་གཉིིས་མ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། རིིགས་པེ་འིདི་ལེ་བརྟེན་ནས། རྟག་དངོས་གཉིིས། མཚན་མཚོན་གཉིིས་

སོགས་ཡིན་པེ་མི་སྲིིད་པེའིི་ཤེས་བྱ་མཐོའི་དག་ལེ་ཤེས་པེརི་བྱའོི།། 

 ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། བུམ་པེའིི་རྒྱུ་ཡིན་ན། བུམ་པེའིི་ཉིེརི་ལེེན་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་

ན། བུམ་པེའིི་རྒྱུརི་གྱུརི་པེའིི་སྐྱོེས་བུ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་

པེའིི་རྒྱུརི་གྱུརི་པེའིི་སྐྱོེས་བུ་བུམ་པེའིི་རྒྱུ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་རྒྱུརི་གྱུརི་པེའིི་སྐྱོེས་

བུ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུརི་གྱུརི་པེའིི་སྐྱོེས་བུ་ཡོད་

པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་རིང་རྒྱུ་སྐྱོེས་བུའིི་རྩེོལེ་བ་ལེ་རིག་ལེས་པེའིི་འིདུས་བྱས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། རྩེོལེ་བྱུང་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་

པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། བུམ་པེའིི་རྒྱུརི་གྱུརི་པེའིི་སྐྱོེས་བུ་ཆོས་ཅེན། བུམ་
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པེའིི་ཉིེརི་ལེེན་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་ལྷན་ཅེིག་བྱེད་རྐེན་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་

ཐོལེ། བུམ་པེའིི་རྫས་རྒྱུན་མ་ཡིན་པེརི་རྫས་སུ་གཙོོ་བོརི་སྐྱོེད་བྱེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་

ཁྱབ་ན། ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། དེ་བུམ་པེའིི་ལྷན་ཅེིག་བྱེད་རྐེན་གྱིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། བུམ་པེའིི་རྒྱུ་ཡིན་ན། བུམ་པེའིི་ལྷན་ཅེིག་བྱེད་རྐེན་ཡིན་པེས་

ཁྱབ་ཟོེརི་ན། བུམ་པེའིི་རྫས་རྒྱུན་ས་མརི་གྱུརི་པེའིི་བེམ་རྫས་ཡན་གརི་བ་ཆོས་ཅེན། 

དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་རྫས་རྒྱུན་ས་མ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཆོས་ཅེན་དེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། 

བུམ་པེའིི་ལྷན་ཅེིག་བྱེད་རྐེན་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་ཉིེརི་ལེེན་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་རྫས་རྒྱུན་དུ་རྫས་སུ་གཙོོ་བོརི་སྐྱོེད་བྱེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་

ན། ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། དེ་བུམ་པེའིི་ཉིེརི་ལེེན་གྱིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་

ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་ན་རིང་གི་ཉིེརི་ལེེན་དང་ལྷན་ཅེིག་བྱེད་རྐེན་གཉིིས་ཀོ་ཡོད་པེས་

ཁྱབ་ཅེིང༌། རྫས་སུ་གྲུབ་པེའིི་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། དངོས་པེོའིི་མ་འིོངས་པེ་ཡིན་ན། དངོས་པེོའིི་དུས་སུ་མ་འིོངས་

པེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། དངོས་པེོའིི་རྒྱུ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། 

དེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་སྐྱོེད་བྱེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན། ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། 

དངོས་པེོ་ཡིན་ན། རིང་ཉིིད་ཀྱིི་རྒྱུ་རིང་ཉིིད་ཀྱིི་མ་འོིངས་པེ་དང༌། རིང་ཉིིད་ཀྱིི་འིབྲས་



རིིགས་ལེམ་འིབྲིང་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།54

1

བུ་རིང་ཉིིད་ཀྱིི་འིདས་པེ་ཡིན་དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་

པེོའིི་དུས་སུ་མ་འིོངས་པེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་དུས་སུ་འིདས་པེ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོའིི་རྒྱུ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་དུས་སུ་འིགགས་

ཟོིན་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུ་ཁྱོད་ཀྱིི་དུས་སུ་

འིགགས་ཟོིན་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་འིདུས་བྱས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། བུམ་པེའིི་འིདས་པེ་ཡིན་ན། བུམ་པེའིི་དུས་སུ་འིདས་པེ་ཡིན་

པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། བུམ་པེའིི་འིབྲས་བུ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་

ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་བསྐྱོེད་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན། ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་

ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་ན། རིང་གི་འིབྲས་བུ་རིང་ཉིིད་ཀྱིི་འིདས་པེ་ཡིན་དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

རྩེ་བརི་འིདོད་ན། བུམ་པེའིི་འིབྲས་བུ་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དུས་སུ་འིདས་པེ་མ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དུས་སུ་མ་འིོངས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དུས་སུ་

སྐྱོེ་དགོས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་འིབྲས་བུ་ཁྱོད་ཀྱིི་

དུས་སུ་སྐྱོེ་དགོས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། བུམ་པེའིི་སྐྱོེས་ལེ་འིགགས་པེ། བུམ་པེའིི་འིདས་པེའིི་མཚན་

ཉིིད་ཟོེརི་ན། བུམ་པེའིི་ཕྱིི་ལེོགས་སུ་བྱུང་བ་ཆོས་ཅེན། མཚན་ཉིིད་དེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

མཚོན་བྱ་དེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་

འིདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། འིགགས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་སྐྱོེ་ལེ་འིགགས་པེ་ཡིན་
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1

པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། འིགགས་པེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། འིགག་བཞིན་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

དེརི་ཐོལེ། འིཇིག་བཞིན་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རིང་གྲུབ་ཙོམ་ནས་འིཇིག་ངེས་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རིང་ཉིིད་འིཇིག་པེ་རིང་ལེས་ཕྱིིས་འིབྱུང་གི་རྒྱུ་དོན་གཞན་

ལེ་མི་ལོས་པེའིི་དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། འིདུས་བྱས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། སྐྱོེས་ལེ་འིགགས་པེ་འིདས་པེའིི་མཚན་ཉིིད། མ་སྐྱོེས་པེ་མ་འིོངས་

པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཟོེརི་ན། དེ་མི་འིཐོད་པེརི་ཐོལེ། འིདས་པེ་དང་མ་འིོངས་པེ་གཉིིས་མེད་

པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་ན་ད་ལརི་བ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། གཞི་

གྲུབ་ན་རིང་དུས་སུ་ད་ལརི་བ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་རིང་དུས་

སུ་ད་ལརི་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དེ་ད་ལརི་བརི་གྱུརི་པེའིི་དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ད་ལརི་བརི་གྱུརི་པེའིི་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི།  

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། འིགགས་པེའིི་དངོས་པེོ་འིདས་པེའིི་མཚན་ཉིིད། མ་སྐྱོེས་པེའིི་

དངོས་པེོ་མ་འིོངས་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་ཟོེརི་ན། འིགགས་པེའིི་དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། 

མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། འིདས་པེའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། དེ་ཆོས་

ཅེན། ཡོད་པེརི་ཐོལེ། མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། འིགགས་པེའིི་དངོས་པེོ་

འིགགས་པེའིི་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། འིགགས་པེའིི་དངོས་པེོ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་

ན། འིགགས་པེའིི་དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། འིགགས་པེའིི་དངོས་
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1

པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། མ་འིགགས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

འིདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། འིགགས་པེརི་ཐོལེ། འིགགས་པེརི་གྱུརི་པེའིི་དངོས་པེོ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། འིགགས་པེའིི་དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་ཁྱབ་རིིམ་པེརི་

སོང༌། གཉིིས་པེ་ལེ། མ་སྐྱོེས་པེའིི་དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། མ་འིོངས་པེའིི་མཚན་ཉིིད་མ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མེད་ངེས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེརི་ཐོལེ། 

མེད་ངེས་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། དེ་ཁོ་ཁོ་རིང་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དེ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། 

འིདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། མ་སྐྱོེས་པེའིི་དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། སྐྱོེས་པེའིི་དངོས་པེོ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། སྐྱོེས་པེ་དང༌། དངོས་པེོའིི་གཞི་མཐུན་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་

ཐོལེ། སྐྱོེས་པེ་གང་ཞིག དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་དེརི་ཐོལེ། བྱས་པེ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། མ་སྐྱོེས་པེའིི་དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། རྟགས་ཁྱབ་རིིམ་པེརི་སོང༌། 

ཁོ་ན་རིེ། དངོས་པེོ་ཡིན་ན། རིང་གི་རྒྱུ་ལེས་སྐྱོེས་པེས་མ་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། རིང་

རྒྱུ་ལེས་མ་སྐྱོེས་པེའིི་དངོས་པེོ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན། མ་ཁྱབ། འིོ་ན་ཁྱོད་རིང་ལེ། 

གཞི་གྲུབ་ན་ཁྱོད་ཁྱོད་དང་གཅེིག་ཡིན་པེས་མ་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཁྱོད་དང་གཅེིག་

མ་ཡིན་པེའིི་གཞི་གྲུབ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། ཁྱབ་པེ་འིགྲོིག མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། དངོས་

པེོ་དེ་ཁྱོད་ཁྱོད་དང་གཅེིག་མ་ཡིན་པེའིི་གཞི་གྲུབ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དངོས་

པེོ་ཁྱོད་ཁྱོད་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མ་གྲུབ་པེ་དེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། ཁྱོད་ཆོས་
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1

ཅེན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཡིན་ན་དངོས་པེོ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེ་དང༌། དངོས་པེོ་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཁྱོད་

ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེ་གཉིིས་ཀོ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཁྱོད་ཁྱོད་དང་གཅེིག་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། འིདོད་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཁྱོད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

རྟགས་གྲུབ་ཅེིང་འིདོད་མི་ནུས། 

གཞན་ཡང༌། ཀོ་བུམ་གཉིིས་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིཁོརི་གསུམ། 

ཁོ་ན་རིེ། རྒྱུ་འིབྲས་གཉིིས་འིགལེ་བ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་རྒྱུ་འིབྲས་

གཉིིས་འིགལེ་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་

རྒྱུ་འིབྲས་གཉིིས་འིགལེ་བ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུ་འིབྲས་གཉིིས་ཕན་ཚུན་སྤང་

འིགལེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུ་འིབྲས་གཉིིས་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི།  

རྩེ་བརི་འིདོད་ན། རྒྱུ་འིབྲས་གཉིིས་འིགལེ་བ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་ན་རྒྱུ་

འིབྲས་གཉིིས་ཀོ་ཡིན་དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་རྒྱུ་འིབྲས་གཉིིས་ཀོ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། རྒྱུ་གང་ཞིག འིབྲས་བུ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་དེརི་ཐོལེ། རིང་གི་འིབྲས་བུའིི་རྒྱུ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། གཉིིས་པེ་དེརི་

ཐོལེ། རིང་གི་ས་ལེོགས་སུ་བྱུང་བའིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེས་དངོས་པེོ་མཐོའི་

དག་ལེ་རིིགས་འིདྲིའིོ། །

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། གཙོོ་བོ་སེམས་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡིན་ན། ཤེས་པེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། 
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1

གཙོོ་བོ་སེམས་ཀྱིི་རྒྱུརི་གྱུརི་པེའིི་གང་ཟོག་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་

ན། དེ་ཆོས་ཅེན། གཙོོ་བོ་སེམས་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཙོོ་བོ་སེམས་ཀྱིི་རྒྱུརི་གྱུརི་

པེའིི་གང་ཟོག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་དེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་པེའིི་རྒྱུརི་གྱུརི་

པེའིི་གང་ཟོག་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཤེས་པེའིི་རྒྱུརི་གྱུརི་པེའིི་བེམ་པེོ་ཡོད་པེའིི་

ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་རྒྱུརི་གྱུརི་པེའིི་བེམ་ཤེས་ལྡན་མིན་འིདུ་བྱེད་གསུམ་ཀོ་

ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། དངོས་པེོའིི་རྒྱུརི་གྱུརི་པེའིི་བུམ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། དངོས་

པེོའིི་རྒྱུརི་གྱུརི་པེའིི་བེམ་པེོ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ན་མ་ཁྱབ། ཁྱོད་རིང་ལེ་འིདོད་ན། དངོས་

པེོ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོའིི་རྒྱུརི་གྱུརི་པེའིི་བུམ་པེ་དང་འིབྲེལེ་བ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་

པེོའིི་རྒྱུརི་གྱུརི་པེའིི་བུམ་པེའིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོ་ཆོས་

ཅེན། ཁྱོད་རིང་གི་རྒྱུརི་གྱུརི་པེའིི་བུམ་པེའིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུརི་གྱུརི་

པེའིི་བུམ་པེ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། གོང་དུ་འིདོད་ན། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུརི་གྱུརི་

པེའིི་བུམ་པེ་མེད་ན་ཁྱོད་མེད་དགོས་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་དེ་དང་འིབྲེལེ་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

འིདོད་ན། བུམ་པེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པེའིི་ས་ཕྱིོགས་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་མེད་པེརི་

ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་རྒྱུརི་གྱུརི་པེའིི་བུམ་པེ་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་མེད་པེའིི་

ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཆོས་ཅེན་དེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་

པེོ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། གང་ཟོག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 
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1

ཁོ་ན་རིེ། དངོས་པེོའིི་རྒྱུརི་གྱུརི་པེའིི་བུམ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་འིབྲས་

བུརི་གྱུརི་པེའིི་དངོས་པེོ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་

འིབྲས་བུ་ཡིན་ན། བུམ་པེའིི་འིབྲས་བུརི་གྱུརི་པེའིི་དངོས་པེོ་ཡིན་དགོས་སོ། །གོང་དུ་

འིདོད་ན། དངོས་པེོའིི་རྒྱུརི་གྱུརི་པེའིི་བུམ་པེ་མེད་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོའིི་རྒྱུརི་གྱུརི་པེའིི་

ཀོ་བ་མེད་པེ་གང་ཞིག  མཚུངས་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་དེརི་ཐོལེ། ཀོ་བ་དགག་གཞི་ཅེན་

གྱིི་ཆོས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཡང་ཁོ་ན་རིེ། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་རྒྱུའིི་དུས་སུ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། བུམ་

པེའིི་རྒྱུའིི་དུས་སུ་དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། བུམ་

པེའིི་རྒྱུའིི་དུས་སུ་འིབྲས་བུ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་རྒྱུའིི་དུས་སུ་བུམ་

པེ་འིབྲས་བུ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེའིི་རྒྱུའིི་དུས་སུ་བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། 

འིབྲས་བུ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན། ཁ་ཅེིག་གིས་སྐྱོོན་ཅེན་

ཡིན་ཟོེརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེའིི་རྒྱུ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་རིང་དུས་སུ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་

པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁོ་ན་རིེ། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་རྒྱུ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་དུས་སུ་དངོས་པེོརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མེད་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་རྒྱུ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། འིདོད་ན། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། རིང་དུས་སུ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་



རིིགས་ལེམ་འིབྲིང་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།60

1

པེརི་ཐོལེ། རིང་དུས་སུ་དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། 

རིང་དུས་སུ་ཡོད། རིང་དུས་སུ་རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་དེརི་ཐོལེ། རིང་དུས་

སུ་ད་ལརི་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། །

རྫས་གྲུབ་ལྡོག་ཁྱབ་དང་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆུང་ངུའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།རྫས་གྲུབ་ལྡོག་ཁྱབ་དང་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆུང་ངུའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ཁྱོད་ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་ཞིག ཁྱོད་ཀྱིི་རེས་ཁྱབ་རྣལེ་མརི་ངེས་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་

ཐུརི་ཁྱབ་རྣལེ་མརི་ངེས་པེའིི་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཐུརི་ཁྱབ་རྣལེ་

མརི་ངེས་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་ཞིག ཁྱོད་ཀྱིི་རེས་ཁྱབ་རྣལེ་མརི་ངེས་པེའིི་

ཕྱིིརི། དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

རྟགས་གསལེ་དང་བཅེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་

ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་རེས་ཁྱབ་རྣལེ་མརི་ངེས་པེརི་ཐོལེ། དངོས་

པེོ་ཡིན་ན་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེ་དེ། ཁྱོད་ཀྱིི་རེས་ཁྱབ་ཏུ་སློང་རིིགས་པེ་གང་ཞིག 

དངོས་པེོ་ཡིན་ན་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོ་ཡིན་

ན་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེ་དེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རེས་ཁྱབ་ཏུ་སློོང་རིིགས་པེརི་

ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དེ་ཤེས་བྱས་གསལེ་བ་དང༌། དངོས་པེོས་རྟགས་བྱས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་ཞིག ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་དང་གང་བཀོོད་པེའིི་ཚེ། རྟགས་དེ་ཡིན་ན་



རིིགས་ལེམ་འིབྲིང་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།61

1

གསལེ་བ་དེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེ་དེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་དེའིི་རེས་ཁྱབ་ཏུ་སློང་རིིགས་པེ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཐུརི་ཁྱབ་རྣལེ་མརི་མ་ངེས་

པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་ན་དངོས་པེོ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེ་དེ། ཁྱོད་ཀྱིི་ཐུརི་ཁྱབ་ཏུ་སློང་

རིིགས་པེ་གང་ཞིག ཤེས་བྱ་ཡིན་ན་དངོས་པེོ་ཡིན་པེས་མ་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་

དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོས་རྟགས་དང་

ཤེས་བྱས་གསལེ་བ་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་ཞིག ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་དང་གང་བཀོོད་

པེའིི་ཚེ་གསལེ་བ་དེ་ཡིན་ན་རྟགས་དེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེ་དེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་དེའིི་ཐུརི་ཁྱབ་

ཏུ་སློང་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་ཞིག་ཁྱོད་ཀྱིི་ཐུརི་ཁྱབ་རྣལེ་མརི་ངེས་ན། ཁྱོད་

ཀྱིི་རེས་ཁྱབ་རྣལེ་མརི་ངེས་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། 

དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། 

རྟགས་གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་ཐུརི་ཁྱབ་རྣལེ་མརི་ངེས་པེརི་ཐོལེ། 

རྟག་པེ་ཡིན་ན། ཡོད་པེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེ་དེ་དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་ཐུརི་ཁྱབ་ཏུ་སློོང་

རིིགས་པེ་གང་ཞིག རྟག་པེ་ཡིན་ན་ཡོད་པེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། 

ཡོད་པེ་ཡིན་ན། རྟག་པེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེ་ཡིན་
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1

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རེས་ཁྱབ་རྣལེ་མརི་ངེས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། རྟགས་གསལེ་དང་བཅེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཁྱབ་

པེ་སོ་བརྒྱད་པེོ་གང་རུང་ངེས་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མཚན་

ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཁྱབ་པེ་སོ་བརྒྱད་པེོ་གང་

རུང་ངེས་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་རྟགས་གསལེ་དང་བཅེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་

གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། རྟགས་གསལེ་ཐོ་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། མ་

བྱས་པེ་དང་མཚན་ཉིིད་གཉིིས་དངོས་མིང་གི་འིདོགས་ཚུལེ་ཐོ་དད་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

རྩེ་བརི་འིདོད་ན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཁྱབ་པེ་སོ་བརྒྱད་པེོ་གང་རུང་མ་ངེས་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཀྱིི་

ཁྱབ་པེ་རྣལེ་མ་བཞི་པེོ་གང་རུང་མ་ངེས་པེ་གང་ཞིག ཕྱིིན་ཅེི་ལེོག་བཞི་པེོ་གང་རུང་མ་

ངེས་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཁྱབ་པེ་རྣལེ་

མ་བཞི་པེོ་གང་རུང་དུ་མ་ངེས་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཀྱིི་རེས་ཁྱབ་མ་ངེས་པེ་གང་ཞིག  ལྡོག་

ཁྱབ་ཀྱིང་མ་ངེས། ཐུརི་ཁྱབ་ཀྱིང་མ་ངེས། འིགལེ་ཁྱབ་ཀྱིང་མ་ངེས་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་

པེོ་མ་གྲུབ་ན། མཚན་ཉིིད་ཡིན་ན་མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་རེས་ཁྱབ་ངེས་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་པེ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་གྲུབ་ཅེིང་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དངོས་

པེོའིི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 
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1

རྟགས་གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་ངེས་པེརི་

ཐོལེ། མ་བྱས་པེ་མ་ཡིན་ན་མཚན་ཉིིད་མ་ཡིན་པེས་མ་ཁྱབ་པེ་གང་ཞིག མ་བྱས་པེ་

མ་ཡིན་ན་མཚན་ཉིིད་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེ་དེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། སྐད་ཅེིག་མ་ཆོས་ཅེན། མཚན་ཉིིད་མ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། མ་བྱས་པེ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་གྲུབ་ཅེིང་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། མི་རྟག་པེའིི་

རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། མ་བྱས་པེ་

མ་ཡིན་ན་མཚན་ཉིིད་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེ་དེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། དེའིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་མ་བྱས་པེས་གསལེ་བ་དང༌། མཚན་ཉིིད་ཀྱིིས་རྟགས་

བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་ཞིག ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་དང་གང་གི་གསལེ་བ་དེ་མ་ཡིན་ན་

རྟགས་དེ་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེ་དེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དེའིི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

རྟགས་གསུམ་པེ་མ་གྲུབ་ན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་ན་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེརི་

ཐོལེ། མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་

ཐུརི་ཁྱབ་ངེས་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་

བཞི་པེ་མ་གྲུབ་ན། མཚན་ཉིིད་ཡིན་ན་མ་བྱས་པེ་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། དེ་

འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་འིགལེ་ཁྱབ་ངེས་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན་ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། དེ་

འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་མ་བྱས་པེས་གསལེ་བ་དང༌། མཚན་ཉིིད་ཀྱིིས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གང་ཞིག ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་དང་གང་གི་རྟགས་དེ་ཡིན་ན། གསལེ་བ་དེ་མ་ཡིན་
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1

པེས་ཁྱབ་པེ་དེ་ཐོལེ་འིགྱུརི་དེའིི་འིགལེ་ཁྱབ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། གོང་དུ་འིདོད་ན། དོན་བྱེད་

ནུས་སྟོང་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་རྟགས་གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། དེ་འིདྲིའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་ཁྱབ་པེ་ཕྱིིན་ཅེི་ལེོག་བཞི་པེོ་གང་རུང་མ་ངེས་པེརི་ཐོལེ། རེས་ཁྱབ་ཕྱིིན་

ཅེི་ལེོག་ཏུ་མ་ངེས། ལྡོག་ཁྱབ་ཕྱིིན་ཅེི་ལེོག་ཏུ་མ་ངེས། ཐུརི་ཁྱབ་ཕྱིིན་ཅེི་ལེོག་ཏུ་མ་

ངེས། འིགལེ་ཁྱབ་ཕྱིིན་ཅེི་ལེོག་ཏུ་མ་ངེས་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། མཚན་ཉིིད་

ཡིན་ན་མ་བྱས་པེ་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རེས་ཁྱབ་ཕྱིིན་

ཅེི་ལེོག་ཏུ་ངེས་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན་དེ་ལེ་ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

གྱིི་རེས་ཁྱབ་ཕྱིིན་ཅེི་ལེོག་ཏུ་ངེས་པེ་གང་ཞིག ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་དང་གང་བཀོོད་པེའིི་

ཚེ། རྟགས་དེ་ཡིན་ན་གསལེ་བ་དེ་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེ་དེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་དེའིི་རེས་ཁྱབ་

ཕྱིིན་ཅེི་ལེོག་ཏུ་སློང་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་དང་གང་

ཡིན་ཡང༌། དེའིི་རེས་ཁྱབ་ཕྱིིན་ཅེི་ལེོག་དང་འིགལེ་ཁྱབ་གཉིིས་དོན་གཅེིག་པེའིི་ཕྱིིརི། 

རྩེ་བརི་འིདོད་མི་ནུས། གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། མ་བྱས་པེ་མ་ཡིན་ན། མཚན་ཉིིད་མ་

ཡིན་པེ་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་ལྡོག་ཁྱབ་ཕྱིིན་ཅེི་ལེོག་ཏུ་

ངེས་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན། ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་མ་བྱས་པེས་

གསལེ་བ་དང༌། མཚན་ཉིིད་ཀྱིིས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་ཞིག ཐོལེ་འིགྱུརི་

གང་དང་གང་གི་གསལེ་བ་དེ་མ་ཡིན་ན། རྟགས་དེ་མ་ཡིན་པེ་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེ་དེ་

ཐོལེ་འིགྱུརི་དེའིི་ལྡོག་ཁྱབ་ཕྱིིན་ཅེི་ལེོག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། མི་རྟག་པེ་
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1

ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བྱས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

གོང་དུ་འིདོད་ན། མི་རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན། མཚན་ཉིིད་མ་ཡིན་པེ་མ་ཡིན་པེ་མ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མཚོན་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། གསུམ་པེ་མ་གྲུབ་ན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་ན། 

མཚན་ཉིིད་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་ཐུརི་ཁྱབ་ཕྱིིན་ཅེི་ལེོག་

ཏུ་ངེས་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན། ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་མ་བྱས་པེས་

གསལེ་བ་དང༌། མཚན་ཉིིད་ཀྱིིས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་ཞིག ཐོལེ་འིགྱུརི་

གང་དང་གང་གི་གསལེ་བ་དེ་ཡིན་ན་རྟགས་དེ་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེ་དེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་

དེའིི་ཐུརི་ཁྱབ་ཕྱིིན་ཅེི་ལེོག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། བློོའིི་ཡུལེ་དུ་བྱ་རུང་བ་

ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་གྲུབ་ཅེིང་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཤེས་བྱའིི་མཚན་

ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། བཞི་པེ་མ་གྲུབ་ན། མཚན་ཉིིད་ཡིན་ན། མ་བྱས་པེ་མ་ཡིན་པེ་མ་

ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་འིགལེ་ཁྱབ་ཕྱིིན་ཅེི་ལེོག་ཏུ་ངེས་པེ་

གང་ཞིག ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་དང་གང་གི་རྟགས་དེ་ཡིན་ན། གསལེ་བ་དེ་མ་ཡིན་པེ་མ་

ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེ་དེ་ཐོལེ་འིགྱུརི་དེའིི་འིགལེ་ཁྱབ་ཕྱིིན་ཅེི་ལེོག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། གོང་དུ་

འིདོད་ན། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་གསལེ་གཉིིས་སླ། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་ཞིག ཁྱོད་ཀྱིི་ཐུརི་ཁྱབ་ངེས་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཐུརི་

ཁྱབ་ཀྱིི་ཐུརི་ཁྱབ་ངེས་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། རྟག་པེའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་
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ཐོལེ། རྟག་པེའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་ན། རྟག་པེ་ཡིན་དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། རྟག་པེ་ཡིན་

ན་རྟག་པེའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་

པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་ཐུརི་ཁྱབ་ཀྱིི་ཐུརི་ཁྱབ་ངེས་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་

ཁྱབ་ན། ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་ན་རྟག་པེའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེ་དེ་

འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རེས་ཁྱབ་གང་ཞིག ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་དང་གང་གི་རེས་ཁྱབ་དང་

ཐུརི་ཁྱབ་ཀྱིི་ཐུརི་ཁྱབ་དོན་གཅེིག་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་དང་གང་གི་

ཐུརི་ཁྱབ་དང་པེོ་ཐུརི་ཁྱབ། ཐུརི་ཁྱབ་གཉིིས་པེ་རེས་ཁྱབ། ཐུརི་ཁྱབ་གསུམ་པེ་ཐུརི་

ཁྱབ། ཐུརི་ཁྱབ་བཞི་པེ་རེས་ཁྱབ་ཡིན་པེ་སོགས་གཞན་རྣམས་ལེའིང་རིིགས་འིདྲི་བ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། ཁྱོད་ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་ཞིག་ཁྱོད་ཀྱིི་ལྡོག་ཁྱབ་རྣལེ་མརི་ངེས་

ན། ཁྱོད་ཀྱིི་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱིི་ལྡོག་ཁྱབ་རྣལེ་མརི་ངེས་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། གང་ཟོག་གི་

བདག་མེད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

གྱིི་རྟགས་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་དུ་གྱུརི་པེའིི་བུམ་པེ་ཡོད་པེ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། ཕྱིི་མ་དེརི་ཐོལེ། གང་ཟོག་གི་བདག་

མེད་ཡིན་ན། ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་དང་ཕན་

ཚུན་ཐོ་དད་དུ་གྱུརི་པེའིི་བུམ་པེ་ཡོད་པེས་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། ཡོད་པེརི་

ཐོལེ། ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་དུ་གྱུརི་པེའིི་
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1

བུམ་པེ་ཡོད་པེ་མ་ཡིན་པེ་མ་ཡིན་པེ་མ་ཡིན་ན། གང་ཟོག་གི་བདག་མེད་མ་ཡིན་པེ་

མ་ཡིན་པེ་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱིི་ལྡོག་

ཁྱབ་ངེས་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

གྱིི་རྟགས་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་དུ་གྱུརི་པེའིི་བུམ་པེ་ཡོད་པེ་མ་ཡིན་ན། གང་ཟོག་གི་

བདག་མེད་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། འིདོད་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། བུམ་པེའིི་དགག་

གཞི་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་

ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེ་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི། དེ་ལེ་མཁས་པེ་ཁ་ཅེིག་གིས། ཐོལེ་འིགྱུརི་

གང་ཞིག ཁྱོད་ཀྱིི་ལྡོག་ཁྱབ་ངེས་ན་ཁྱོད་ཀྱིི་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱིི་ལྡོག་ཁྱབ་ངེས་པེས་ཁྱབ་

པེརི་ཐོལེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་ཞིག ཁྱོད་ཀྱིི་ལྡོག་ཁྱབ་ངེས་ན་ཁྱོད་ཀྱིི་རེས་ཁྱབ་ངེས་

པེས་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

གྱིི་རྟགས་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་དུ་གྱུརི་པེའིི་བུམ་པེ་ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གང་ཟོག་

གི་བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དང༌། མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

མཚན་མཚོན་གང་རུང་གང་ཞིག  མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

ལ་བུའིི་ལྡོག་ཁྱབ་སློང་པེའིི་ཚེ། གསལེ་བ་དེ་མ་ཡིན་ན། རྟགས་དེ་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་

ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་ཟོེརི། 

གཞན་ཡང༌། ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་དང་གང་ཡིན་པེ་དེའིི་ལྡོག་ཁྱབ་ངེས་ན། ཐོལེ་

འིགྱུརི་དེའིི་ལྡོག་ཁྱོབ་ཀྱིི་ལྡོག་ཁྱབ་ངེས་པེས་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། ལྡོག་ཁྱབ་གཉིིས་པེ་རེས་
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1

ཁྱབ། ལྡོག་ཁྱབ་གསུམ་པེ་ལྡོག་ཁྱབ། ལྡོག་ཁྱབ་བཞི་པེ་རེས་ཁྱབ་དང་དོན་གཅེིག་

ཅེིང་སྒྲིས་བརོད་ཚུལེ་གྱིི་སློང་ཚུལེ་མི་འིདྲི་བ་ཙོམ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་ཞིག་ཁྱོད་ཀྱིི་འིགལེ་ཁྱབ་རྣལེ་མརི་ངེས་ན། ཁྱོད་

ཀྱིི་འིགལེ་ཁྱབ་ཀྱིི་འིགལེ་ཁྱབ་རྣལེ་མརི་ངེས་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་

ན། དེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་ན་རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། 

དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རེས་ཁྱབ་ངེས་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་འིགལེ་ཁྱབ་

ཀྱིི་འིགལེ་ཁྱབ་ངེས་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན། ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་དང་

གང་བཀོོད་པེའིི་ཚེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་དེ་དང་དེའིི་འིགལེ་ཁྱབ་དང་པེོ་འིགལེ་ཁྱབ། འིགལེ་

ཁྱབ་གཉིིས་པེ་རེས་ཁྱབ། འིགལེ་ཁྱབ་གསུམ་པེ་འིགལེ་ཁྱབ། འིགལེ་ཁྱབ་བཞི་པེ་རེས་

ཁྱབ་དང་དོན་གཅེིག་ཅེིང་སློང་ཚུལེ་མི་འིདྲི་བའིི་ཕྱིིརི། 

གཞན་ཡང༌། ཐོལེ་འིགྱུརི་དེའིི་འིགལེ་ཁྱབ་ངེས་ན་འིགལེ་ཁྱབ་ཀྱིི་འིགལེ་ཁྱབ་

ངེས་པེས་མ་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་ལ་བུའིི་འིགལེ་ཁྱབ་སློང་བའིི་ཚེ། དངོས་པེོ་ཡིན་ན་རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་

པེ་འིགལེ་ཁྱབ་དང་པེོ། དངོས་པེོ་ཡིན་ན། རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེ་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེ་འིགལེ་

ཁྱབ་གཉིིས་པེ། དངོས་པེོ་ཡིན་ན། རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེ་མ་ཡིན་པེ་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེ་

འིགལེ་ཁྱབ་གསུམ་པེ་ཡིན་པེ་སོགས་ཕྱིི་མ་རྣམས་ལེའིང་རིིགས་འིདྲི་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 
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1

ཁོ་ན་རིེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་དེའིི་རེས་ཁྱབ་ངེས་ན། ཐོལེ་འིགྱུརི་དེའིི་རེས་ཁྱབ་ཀྱིི་རེས་

ཁྱབ་ངེས་པེས་མ་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་དེའིི་ཐུརི་ཁྱབ་ངེས་ན། ཐོལེ་འིགྱུརི་དེའིི་

ཐུརི་ཁྱབ་གྱིི་ཐུརི་ཁྱབ་ངེས་པེས་མ་ཁྱབ་བའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན། མ་ཁྱབ། འིདོད་མི་ནུས་

ཏེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་དང་གང་བཀོོད་པེའིི་ཚེ། རེས་ཁྱབ་དང་པེོ་རེས་ཁྱབ། རེས་ཁྱབ་

གཉིིས་པེ་སོགས་དུ་བརྩེེགས་ཀྱིང་ཐོལེ་འིགྱུརི་དེའིི་རེས་ཁྱབ་དང་དོན་གཅེིག་ཅེིང་སློང་

ཚུལེ་ཡང་འིདྲི་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རེས་ཁྱབ་ཀྱིི་རེས་ཁྱབ་དང༌། དེའིི་རེས་ཁྱབ་དོན་

གཅེིག རེས་ཁྱབ་ཀྱིི་ཐུརི་ཁྱབ་དང་དེའིི་ཐུརི་ཁྱབ་དོན་གཅེིག རེས་ཁྱབ་ཀྱིི་ལྡོག་ཁྱབ་

དང་དེའིི་ལྡོག་ཁྱབ་དོན་གཅེིག རེས་ཁྱབ་ཀྱིི་འིགལེ་ཁྱབ་དང་དེའིི་འིགལེ་ཁྱབ་དོན་

གཅེིག རེས་ཁྱབ་ཀྱིི་རེས་ཁྱབ་ཕྱིིན་ཅེི་ལེོག་དང་རེས་ཁྱབ་ཕྱིིན་ཅེི་ལེོག་དོན་གཅེིག་པེ་

སོགས། ཕྱིིན་ཅེི་ལེོག་གཞན་རྣམས་ལེའིང་རིིགས་འིདྲི་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། 

དེརི་ཐོལེ། མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་

རེས་ཁྱབ་སློང་པེའིི་ཚེ། རྟག་པེ་ཡིན་ན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེ་ཁས་བློངས་པེ་

ལེ། མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་འིཕངས་པེའིི་ཚེ་གོང་བཞིན་

ཐོལེ་འིགྱུརི་དང་རྟགས་གསལེ་སོརི་གནས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

གྱིི་རེས་ཁྱབ་སློང་པེའིི་ཚེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཡིན་ན་དངོས་པེོ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་བྱས་པེ་
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ལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་བཀོོད་པེའིི་ཚེ་ས་

མ་ལརི་རྟགས་གསལེ་སོརི་གནས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁོ་ན་རིེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མཚོན་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་ཐུརི་ཁྱབ་ཀྱིི་རེས་ཁྱབ་དང༌། རེས་ཁྱབ་དོན་གཅེིག་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་རེས་ཁྱབ་ཀྱིི་རེས་ཁྱབ་དང༌། རེས་ཁྱབ་དོན་གཅེིག་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་མ་ཁྱབ། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་ཐུརི་ཁྱབ་ཀྱིི་རེས་ཁྱབ་དང་ཐུརི་ཁྱབ་དོན་

གཅེིག དེའིི་ཐུརི་ཁྱབ་ཀྱིི་ཐུརི་ཁྱབ་དང་རེས་ཁྱབ་དོན་གཅེིག ཐུརི་ཁྱབ་ཀྱིི་འིགལེ་ཁྱབ་

དང༌། ཐུརི་ཁྱབ་ཕྱིིན་ཅེི་ལེོག་དོན་གཅེིག་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། དེ་

འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་ཐུརི་ཁྱབ་ཀྱིི་རེས་ཁྱབ་སློང་པེའིི་ཚེ། དངོས་པེོ་ཡིན་ན། མཚོན་བྱ་

ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཅེེས་སློང་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་ཐུརི་ཁྱབ་ཀྱིི་ཐུརི་ཁྱབ་སློང་པེའིི་ཚེ། མཚོན་བྱ་ཡིན་ན། དངོས་པེོ་ཡིན་

པེས་ཁྱབ་པེ་སློང་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

རྟགས་གསུམ་པེ་མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་ཐུརི་ཁྱབ་ཀྱིི་

འིགལེ་ཁྱབ་སློང་པེའིི་ཚེ། དངོས་པེོ་ཡིན་ན་མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཅེེས་སློང་

རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་ཐུརི་ཁྱབ་ཀྱིི་འིགལེ་

ཁྱབ་ཕྱིིན་ཅེི་ལེོག་སློང་པེའིི་ཚེ། དངོས་པེོ་ཡིན་ན། མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་པེ་མ་ཡིན་པེས་

ཁྱབ་ཅེེས་སློང་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་ཐུརི་
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ཁྱབ་ཀྱིི་ལྡོག་ཁྱབ་ཕྱིིན་ཅེི་ལེོག་སློང་པེའིི་ཚེ། མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་ན། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་

པེ་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཅེེས་སློང་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་ཐུརི་ཁྱབ་ཀྱིི་ལྡོག་ཁྱབ་སློང་པེའིི་ཚེ། མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་ན། དངོས་པེོ་མ་

ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཅེེས་སློང་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདིརི་ཁྱབ་པེ་སོ་བརྒྱད་པེོ་རིེ་རིེ་ལེའིང་

རེས་ཁྱབ་སོགས་ཀྱིི་ཁྱབ་པེ་སོ་བརྒྱད་སོགས་དུ་མ་བརྩེེགས་པེའིི་སློང་ཚུལེ་གྱིི་གནད། 

ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ལ་བུ་ལེ་མཚོན་

ན། རེས་ཁྱབ་ཀྱིི་ཁྱབ་པེ་སོ་བརྒྱད། ཐོལེ་འིགྱུརི་དེའིི་འིགལེ་ཁྱབ་ཀྱིི་ཁྱབ་པེ་སོ་བརྒྱད་

སོགས་ཀྱིི་སློང་ཚུལེ་གོང་གི་རིིགས་འིགྲོོས་ལེས་ཤེས་དགོས་ཤིང༌། ཐོལེ་འིགྱུརི་དེའིི་

ཐུརི་ཁྱབ་དང་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱིི་ཁྱབ་པེ་སོ་བརྒྱད་ཀྱིི་སློང་ཚུལེ་ནི། ཤེས་བྱ་ཡིན་ན། དངོས་

པེོ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེ་ཐོལེ་འིགྱུརི་དེའིི་ཐུརི་ཁྱབ་དང༌། ཐུརི་ཁྱབ་དེ་གཤགས་པེའིི། 

དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་ཁྱབ་པེ་སོ་

བརྒྱད་པེོ་དེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་ས་མའིི་ཐུརི་ཁྱབ་ཀྱིི་ཁྱབ་པེ་སོ་བརྒྱད་དང༌། ཤེས་བྱ་མ་ཡིན་

ན། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེ་དེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་ལྡོག་ཁྱབ་དང༌། ལྡོག་

ཁྱབ་དེ་གཤགས་པེའིི། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་ཁྱབ་པེ་སོ་བརྒྱད་པེོ་དེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་ས་མའིི་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱིི་ཁྱབ་པེ་

སོ་བརྒྱད་དུ་འིཇོག་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། མདོརི་ན། རྟགས་གསལེ་དང་བཅེས་སུན་འིབྱིན་

ཡིན་ཕྱིིན་ཆད། །ལྡོག་ཐུརི་གཉིིས་དང་དེ་ཡི་ཕྱིིན་ཅེི་ལེོག ། བཞི་པེོ་རྣམས་ལེ་གསལེ་
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1

ནས་རྟགས་སུ་སློང༌། །དེ་སྟེང་སོ་བརྒྱད་བརྩེེགས་ན་ལྡོག་ཐུརི་དང༌། །དེ་ཡི་ཟློག་

ཕྱིོགས་གཉིིས་ལེ་རྟགས་དང་ཆོས། །སྤེལེ་བའིི་ཚུལེ་གྱིིས་བརྩེི་ཚུལེ་ཤེས་པེརི་བྱ། ། 

རེས་འིགལེ་གཉིིས་དང་དེ་ཡི་ཕྱིིན་ཅེི་ལེོག །བཞི་པེོ་རྣམས་ལེ་རྟགས་ནས་གསལེ་བརི་

སློང༌། །རེས་འིགྲོོའིི་སྟེང་གི་སོ་བརྒྱད་སོརི་གནས་ཤིང༌། །འིགལེ་ཁྱབ་ལེ་ནི་རིིགས་

འིགྲོེས་དག་ལེས་ཤེས། །ལག་འོིག་འིགལེ་འིདུ་མེད་པེའིི་རིིགས་ཚུལེ་ལེ། །བློོ་གྲོོས་

ཞིབ་མོས་དཔྱོོད་དང་གཏིང་དཔེོག་འིགྱུརི། །

ཁ་ཅེིག་གིས། རྟགས་གསལེ་དང་བཅེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་ན། རྟགས་

གསལེ་ཁྱབ་གསུམ་གང་རུང་གྲུབ་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། ལྡོག་ཆོས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་བུམ་པེས་རྩེོད་གཞི། རྟག་པེས་

གསལེ་བ། ལྡོག་ཆོས་ཀྱིིས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་

ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་གསལེ་ཁྱབ་གསུམ་གང་རུང་མ་

གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་མ་གྲུབ། གསལེ་བ་མ་གྲུབ། ཁྱབ་པེ་མ་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། 

དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་མ་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་ལེ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱིི་ལེན་བཏབ་པེའིི་ཚེ། བུམ་པེ་ལྡོག་ཆོས་ཡིན་

པེརི་རྟགས་མ་གྲུབ་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེ་གང་ཞིག བུམ་པེ་ལྡོག་ཆོས་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

རྟགས་གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་
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1

པེས། བུམ་པེ་རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེ་གང་ཞིག བུམ་པེ་རྟག་པེ་མ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་གསུམ་པེ་མ་གྲུབ་ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་ཁྱབ་པེ་མ་གྲུབ་

པེརི་ཐོལེ། ལྡོག་ཆོས་ཡིན་ན། རྟག་པེ་ཡིན་པེས་མ་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཀོ་བུམ་

གཉིིས་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ཁྱོད་རྟགས་གསལེ་དང་བཅེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་ན། ཁྱོད་

ཀྱིི་རྟགས་གསལེ་ཁྱབ་གསུམ་གང་རུང་མ་གྲུབ་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་

ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྣམ་

མཁྱེན་གྱིིས་རྩེོད་གཞི་དང༌། དངོས་པེོས་གསལེ་བ་དང༌། དོན་བྱེད་ནུས་པེས་རྟགས་

བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་

གསལེ་ཁྱབ་གསུམ་གང་རུང་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གསལེ་

ཁྱབ་གསུམ་ཀོ་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་ལེ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱིི་ལེན་བཏབ་པེས། རྣམ་མཁྱེན་དོན་བྱེད་ནུས་པེ་

ཡིན་པེརི་རྟགས་མ་གྲུབ་ཅེེས་པེ་བརྩེི་རིིགས་པེ་གང་ཞིག རྣམ་མཁྱེན་དོན་བྱེད་ནུས་

པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེ་འིདྲིའིིཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེའིི་ཚེ། རྣམ་

མཁྱེན་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེ་གང་ཞིག རྣམ་མཁྱེན་དངོས་པེོ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་གསུམ་པེ་གྲུབ་སྟེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཡིན་ན། དངོས་པེོ་ཡིན་
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1

པེས་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། རྟགས་གསལེ་དང་བཅེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་ན། རྟགས་

གསལེ་ཐོ་མི་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། 

དེརི་ཐོལེ། སྒྲུབ་བྱེད་འིཕེན་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། 

རྟགས་གསལེ་ཐོ་མི་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟགས་གསལེ་ཐོ་དད་ཀྱིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། རྟགས་གསལེ་དང་བཅེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་ན། རྟགས་

གསལེ་ཐོ་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེརི་ཐོལེ། 

ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་སླ། འིདོད་

ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། རྟགས་གསལེ་ཐོ་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་མ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། རྟགས་གསལེ་ཐོ་མི་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། 

ཡོད་པེ་ཡོད་པེ་དང་ཐོ་མི་དད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་ན། རྟགས་གསལེ་དང་བཅེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་

ན། ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་ལརི་སྣང་ཐོལེ་འིགྱུརི་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་གི་རྟགས་གསལེ་ངོས་
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1

འིཛོིན་རྒྱུ་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་ན་དེ་མ་ཡིན་དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་ཆོས་ཅེན། རྟགས་གསལེ་དང་བཅེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཐོལེ་

འིགྱུརི་ལརི་སྣང་ཐོལེ་འིགྱུརི་ལརི་སྣང་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་མ་ཁྱབ་ཏེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་

ཡང་དག་ཐོལེ་འིགྱུརི་ལརི་སྣང་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེ་རྟགས་གསལེ་དང་མི་ལྡན་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་ན། རྩེོད་གཞི་དང་ལྡན་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་

པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་གྲུབ་ཅེིང་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོས་ཅེན་དེ་དང་

གཅེིག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་ན། ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་ཡིན་པེས་ཁྱབ། ཐོལེ་

འིགྱུརི་ཡིན་ན། ཐོལེ་འིགྱུརི་ལརི་སྣང་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། དང་པེོ་ལེ། ཀོ་བ་ཆོས་

ཅེན། རྟགས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། 

དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་སླ། འིདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་མ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་ལརི་སྣང་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རྟགས་གསལེ་ཐོ་མི་

དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། ཁྱབ་སྟེ། རྟགས་གསལེ་ཐོ་མི་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི། 

རྩེོད་གཞི་དང་མི་ལྡན་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི། གསལེ་བ་གྲུབ་ཅེིང་རྟགས་མ་གྲུབ་པེའིི་ཐོལེ་
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1

འིགྱུརི། གསལེ་བ་མ་གྲུབ་ཅེིང་རྟགས་གྲུབ་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི། ཁྱབ་པེ་མ་གྲུབ་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་རྣམས་རིེ་རིེ་ནས་ཐོལེ་འིགྱུརི་ལརི་སྣང་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དམ་བཅེའི་གཉིིས་པེ་ལེ། 

སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མི་རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བྱས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་སླ། འིདོད་ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། 

ཐོལེ་འིགྱུརི་ལརི་སྣང་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། 

སྒྲུབ་བྱེད་མི་འིཕེན་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། 

སྒྲུབ་བྱེད་མི་འིཕེན་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། དངོས་པེོ་ཁྱོད་ཡིན་ན། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཁྱོད་ཡིན་པེས་ཁྱབ་

ཟོེརི་ན། མཚོན་བྱ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། 

མཚོན་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་

འིདོད་ན། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཆོས་ཅེན། མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མཚན་ཉིིད་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། ཀོ་བ་ཁྱོད་ཡིན། བུམ་པེ་ཁྱོད་ཡིན་ན། ཀོ་བུམ་གཉིིས་ཁྱོད་ཡིན་

པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། ཡིན་པེ་སྲིིད་པེའིི་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་

གཉིིས་ཀོ་གྲུབ་ཅེིང་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཀོ་བུམ་གཉིིས་ཡིན་པེ་མི་སྲིིད་པེའིི་ཤེས་བྱ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། ཐོལེ་འིགྱུརི་ཁྱོད་ཀྱིི་རེས་ཁྱབ་རྣལེ་མརི་ངེས་ན། ཤེས་བྱ་ཁྱོད་
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1

ཀྱིི་རེས་ཁྱབ་རྣལེ་མརི་ངེས་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཐོལེ་

འིགྱུརི་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རེས་

ཁྱབ་ངེས་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། ཤེས་བྱ་དངོས་པེོ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རེས་ཁྱབ་མ་ངེས་

པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་ན། ཤེས་བྱ་དངོས་པེོ་ཡིན་པེས་མ་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁོ་ན་རིེ། ཡོད་ན་ཡོད་པེས་ཁྱབ་པེ་རྟག་པེ་ཡིན་ན། རྟག་པེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་

པེརི་ཐོལེ། ཡོད་ན་ཡོད་པེས་ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན། མ་ཁྱབ། ཁྱོད་རིང་ལེ་

འིདོད་ན། གཡུ་བུམ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་ན་ཡོད་པེས་ཁྱབ་པེ་

རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་

བརི་འིདོད་ན། གཡུ་བུམ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རིང་དང་ལྡན་པེའིི་སྐྱོེས་བུའིི་འིབད་རྩེོལེ་ལེ་མི་ལོས་པེརི་འིཕྲེལེ་

ཡུན་གྱིི་དགོས་འིདོད་འིབྱུང་བའིི་བུམ་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། སྨས་པེ། རིང་སྤྱིིའིི་ངོ་བོ་སོ་

སོརི་མ་འིདྲིེས་པེརི། །ལེེགས་པེརི་འིབྱེད་པེའིིདངོས་སྟོབས་རིིགས་པེ་ཡིས། །ཚུལེ་

བཞིན་བརྟགས་ནས་བློོ་གསལེ་གཞོན་ནུ་ལེ། །ཉིེརི་མཁོའིི་རིིགས་གཏེརི་རྒྱན་

ཕྲེེང་འིདི་ཀོོ་མཚརི། །རྣམ་དག་དྲིི་མེད་ལེེགས་བཤད་འིབྱུང་བའིི་གནས། །རྣམ་

མང་ཕྱིོགས་ལྷུང་བྲལེ་བའིི་བློོ་ལྡན་ལེ། །རྣམ་གསུམ་ཚད་མའིི་ཡུལེ་ལེ་ཉིེརི་འིཇུག་



རིིགས་ལེམ་འིབྲིང་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།78

1

བའིི། །རྣམ་དཔྱོོད་བློོ་གྲོོས་སྐྱོེད་པེའིི་དགའི་སྟོན་ལེགས། །ཞེས་པེ་ནི་བརི་སྐབས་ཀྱིི་

ཚིགས་སུ་བཅེད་པེའིོ། །



རིིགས་ལེམ་ཆེ་བའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།79

1

རིིགས་ལེམ་ཆེ་བའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།རིིགས་ལེམ་ཆེ་བའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།

དྲུག་སྒྲིའིི་བརྩེི་ཚུལེ་ཞརི་བྱུང་དང་བཅེས་པེ།དྲུག་སྒྲིའིི་བརྩེི་ཚུལེ་ཞརི་བྱུང་དང་བཅེས་པེ།

གསུམ་པེ་དབང་པེོ་རིབ་ལེ་ཕན་པེའིི་ཕྱིིརི། །རིིགས་ལེམ་ཆེན་པེོའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་

པེ་ལེ། །དྲུག་སྒྲིའིི་བརྩེི་ཚུལེ་ཞརི་བྱུང་དང་བཅེས་པེ། །དགག་གཞིའིི་བརྩེི་ཚུལེ་ཞརི་

བྱུང་དང་བཅེས་པེ། །ཐོལེ་འིགྱུརི་འིགོད་ཚུལེ་བརྩེི་ཚུལེ་དང་བཅེས་པེ། །རིིགས་པེའིི་

རྣམ་གཞག་གཞན་བསྟན་པེ་དང་བཞི། །དང་པེོ་ལེ་མཐོའི་དཔྱོད་པེ་དང༌། རིང་གི་ཁས་

ལེེན་ཚུལེ་བསྟན་པེའིོ། །

དང་པེོ་ལེ། ཁ་ཅེིག་གིས། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། རྣམ་མཁྱེན་ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་

ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་ཟོེརི་ན། འིོ་ན། གཞི་གྲུབ་ན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མ་དང་ཐོ་དད་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། དངོས་

པེོ་ཡིན་ན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་རྒྱུ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། འིདོད་པེའིི་

ཕྱིིརི། འིདོད་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། 

ཁྱོད་མེད་ན་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མེད་དགོས་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་དངོས་པེོརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་རྒྱུ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་



རིིགས་ལེམ་ཆེ་བའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།80

1

སྟེང་དུ་དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། བརྩེི་ལུགས་ལེ་སོང༌། 

གཞན་ཡང༌། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཐོ་དད་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་

བཏབ་པེས། བུམ་པེ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཐོ་དད་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་

བརྩེི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་

ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། རྣམ་མཁྱེན་ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་འིདོད་

ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་

འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེ་བུམ་པེ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཐོ་དད་

ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེ་བུམ་པེ་རྟག་པེརི་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། 

ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་

པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། ཤེས་

བྱ་ཤེས་བྱ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་

རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་
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1

པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་

བཏབ་པེས། ཤེས་བྱ་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་

པེ་གང་ཞིག དེ་འིདྲིའིི་ཡིན་འིགོད་དང་ཡོད་དགོད་གཉིིས་ལེ་བརྩེི་ཚུལེ་མི་འིདྲི་བའིི་ཁྱད་

པེརི་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེརི་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མ་དང་ཐོ་དད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། ཁྱབ་པེ་སོང༌། འིདོད་

ན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཁྱོད་དང་ཐོ་དད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་བྱས་པེ་ལེ། དངོས་འིགལེ་ལེ་འིགྲོོ་ཟོེརི་ན། མི་འིགྲོོ་

སྟེ། གོང་དུ་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེརི་རྟོག་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཐོ་

དད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་

ལེན་བཏབ་པེས། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་རྟག་པེརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཐོ་དད་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེ་གང་ཞིག  འིདིརི་

རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཁྱོད་དང་ཐོ་དད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བདག་

མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། རྟག་

པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཐོ་དད་མ་ཡིན་པེརི་འིདོད་

ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། རྟག་

པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཐོ་དད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་
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1

ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་རྟག་པེརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཐོ་དད་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། གཞི་གྲུབ་ན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་

ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། ཀོ་བ་ཆོས་

ཅེན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཁྱོད་དང་ཐོ་དད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་རྟག་པེརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། 

རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེརི་རྟགས་པེའིི་ཚད་མ་ཁྱོད་དང་ཐོ་

དད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

གཞན་ཡང༌། གོང་དུ་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་

འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། ཀོ་བ་དེ་ཀོ་བ་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་

དད་ཡིན་པེ་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེ་གང་ཞིག །ཀོ་བ་དེ་ཀོ་བ་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མ་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་དེརི་ཐོལེ། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། 

དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། ཀོ་བ་ཀོ་བ་དངོས་

པེོ་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

དེརི་ཐོལེ། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཁྱོད་ཀྱིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་
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1

པེས། ཀོ་བ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཀོ་བའིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་

རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཁྱོད་དང་

ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བྱས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་

བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། ཀོ་བ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཀོ་བ་དང་ཕན་ཚུན་

ཐོ་དད་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། 

རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་མེད་དུ་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་

བཏབ་པེས། རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་

པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་ཤིང་འིདོད་ལེན་ཐོེབས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁོ་ན་རིེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཚད་མ་གང་ཞིག དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་

ཡིན་པེརི་ཁྱོད་ཀྱིི་གཞལེ་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་

ལེན་བཏབ་པེས། རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་ཟོེརི་ན། རྣམ་མཁྱེན་དངོས་པེོརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་གཞལེ་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཀྱིི་བརྩེི་

ཚུལེ་འིཐོད་པེ་གང་ཞིག དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་ཐོེབས་པེའིི་

ཕྱིིརི། འིདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། འིདོད་པེའིི་
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1

ཕྱིིརི། འིདོད་ན། ཚད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་

མ་ཡིན་ན། ཚད་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། གཞན་ཡང༌། 

གོང་གི་བརྩེི་ལུགས་དེ་མི་འིཐོད་པེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་

མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། རྣམ་

མཁྱེན་དེ། རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་

ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། 

རྣམ་མཁྱེན་དེ། རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་

ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་

རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་

མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་

ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་
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1

ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། རྣམ་མཁྱེན་དེ། རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་

མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་

པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དེས་

གཞན་རྣམས་ལེའིང་རིིགས་འིདྲི་སྦྱོོརི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི་རིོ། །

དེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། ཁྱོད་ཀྱིི་བརྩེི་ལུགས་ཕྱིི་མ་རྣམས་མི་འིཐོད་པེརི་ཐོལེ། དངོས་

པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་སོགས་དུ་བརྩེེགས་ཀྱིང༌། ཆོས་

ཅེན་གསུམ་ལེས་ལྷག་མ་འིཕརི་མི་དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་ཟོེརི་ན། 

ཁོ་ན་རིེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པེརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཚད་མ་གང་ཞིག རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མ་

ཡིན་པེརི་ཁྱོད་ཀྱིི་གཞལེ་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། འིདོད་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། འིདོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་མ་ཁྱབ། 

རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིིས་

གཞལེ་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། འིདོད་པེ་གང་ཞིག དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་

འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་
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1

པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་

ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མ་ཡིན་

པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་

ལེན་བཏབ་པེས། རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་

འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་ལེ་འིདོད་ལེན་མི་ཐོེབས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ལེ་

འིདོད་ལེན་མི་ཐོེབས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མ་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི། མགྲུབ་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་

ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། དེརི་

ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་མ་ཡིན་

པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དེ་ལརི་ཡིན་པེརི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་གཞལེ་བྱ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་མི་ནུས། 

ཡང་ཁོ་ན་རིེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དངོས་པེོརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡིན་པེརི་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེ་བཏབ་པེས། 

རྣམ་མཁྱེན་གསུམ་འིཕརི་ནས་བརྩེི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། དངོས་

པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་
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1

བཏབ་པེས། རྣམ་མཁྱེན་གསུམ་འིཕརི་ནས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་འིདོད་པེ་ཁོ་

ན་ཡིན་ཏེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་

མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། རྣམ་

མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དངོས་པེོ་རྟོགས་པེའིི་ཚད་

མ་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་ཤིང་འིདོད་ལེན་མི་

ཐོེབས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཡིན་

པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཉིིས་ཀོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་

ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་ཟོེརི་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་

དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང༌། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཉིིས་

ཀོ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེ་གང་ཞིག རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པེརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་

ཡིན་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་ན་ཚད་མ་ཡིན་དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁོ་ན་རིེ། གཟུགས་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཡོད་པེརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཉིིས་ཀོའིི་རྒྱུ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། འིདུས་བྱས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་
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1

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། གཟུགས་དེ། གཟུགས་དངོས་

པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཉིིས་ཀོའིི་རྒྱུ་ཡིན་པེརི་

འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་ཟོེརི་ན། དེ་ལརི་མི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་

གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། གཟུགས་དེ་གཟུགས་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མ་དང༌། གཟུགས་ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཉིིས་ཀོའིི་རྒྱུ་ཡིན་པེརི་འིདོད་

ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེ་ལརི་བརྩེི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། གཟུགས་ཆོས་ཅེན། རྟག་

པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཉིིས་ཀོ་དང་ཐོ་དད་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་

པེས། གཟུགས་གཟུགས་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང༌། གཟུགས་དངོས་པེོརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཉིིས་ཀོ་དང་ཐོ་དད་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

དེརིཐོལེ། གཟུགས་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཡོད་པེརི་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མ་གཉིིས་ཀོ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། གཟུགས་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་

གཟུགས་ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཉིིས་ཀོ་ཡོད་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་

པེའིི་ཕྱིིརི། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། གཟུགས་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་དང་དངོས་པེོ་གང་རུང་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་



རིིགས་ལེམ་ཆེ་བའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།89

1

པེས། གཟུགས་རྟག་པེ་དང་གཟུགས་དངོས་པེོ་གང་རུང་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་

རིིགས་པེརི་ཐོལེ། གཟུགས་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་དངོས་པེོརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཉིིས་ཀོ་ཡོད་པེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། གཟུགས་རྟག་པེརི་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མ་དང་གཟུགས་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཉིིས་ཀོ་ཡོད་པེ་མ་ཡིན་

པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་མི་ནུས། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། གཟུགས་རྟག་པེ་དང་དངོས་པེོ་གང་

རུང་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་

པེོ་དང་བུམ་པེ་གང་རུང་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེ་དངོས་པེོ་དང་བུམ་པེ་གང་རུང་ཡིན་

པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་དང་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་

དགག་གཞི་གང་རུང་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་

གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་མི་ཐོེབས་ཟོེརི་ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་

ལེན་ཐོེབས་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། 

བུམ་པེ་རྟག་པེ་དང་བུམ་པེ་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་གང་རུང་ཡིན་

པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། རིི་བོང་རྭ་དང་
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1

མེད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་གང་རུང་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེ་རིི་བོང་

རྭ་དང་བུམ་པེ་མེད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་གང་རུང་ཡིན་པེརི་འིདོད་

ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། མེད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་

མ་དང་ཐོ་དད་དང༌། མེད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞིའིི་གཞི་མཐུན་པེ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། དང་པེོ་གང་ཞིག ཕྱིི་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་

ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེ་དེ་བུམ་པེ་མེད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཐོ་དད་

དང༌། བུམ་པེ་མེད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞིའིི་གཞི་མཐུན་པེ་ཡིན་པེརི་

འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་རྒྱུ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་ཁྱབ་པེ་མ་གྲུབ་ཟོེརི་ན། 

དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ལེ་ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་

འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེ་དེ། བུམ་པེ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་རྒྱུ་ཡིན་

པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེ་གང་ཞིག བུམ་པེ་དེ་བུམ་པེ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མའིི་རྒྱུ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེརི་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེ་
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1

དེ་བུམ་པེ་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་

ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཐོ་དད་དུ་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཐོ་མི་

དད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་

པེ་བུམ་པེ་ཐོ་དད་དུ་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་

ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁོ་ན་རིེ། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། གཅེིག་ཏུ་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་གཅེིག་ཏུ་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། གཅེིག་ཏུ་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་

ན་མ་ཁྱབ། འིོ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཐོ་མི་དད་དུ་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཐོ་མི་དད་

དུ་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཐོ་མི་དད་དུ་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁྱབ་པེ་འིགྲོིག མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཐོ་མི་དད་དུ་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་

པེརི་ཐོལེ། ཐོ་མི་དད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། གཅེིག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། གོང་དུ་འིདོད་

ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཐོ་མི་དད་དུ་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཐོ་མི་དད་དུ་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མ་མེད་པེརི་ཐོལེ། ཐོ་མི་དད་དུ་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཐོ་དད་དུ་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཐོ་མི་དད་དུ་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཐོ་དད་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཐོ་མི་དད་དུ་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཐོ་དད་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན་ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་ན་
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1

ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཐོ་དད་ཡིན་དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེ་ལརི་ཁྱབ་པེ་ཁས་

བློངས་པེ་ལེ། ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་

དང་ཐོ་དད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་འིདོད་པེ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེ་འིདྲིའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་

པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཐོ་དད་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་

བརྩེི་རིིགས་ཤིང་འིདོད་ལེན་ཐོེབས་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། རྟག་པེརི་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཐོ་དད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞི་

གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། རྟག་པེརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཐོ་

དད་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་ན། མ་བྱས་པེརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཐོ་དད་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཅེེས་པེ་སོགས་ཡོད་པེའིི་རིིགས་ཀྱིི་རྩེོད་

གཞི་གང་འིཕངས་ཀྱིང་འིདོད་ལེན་ཐོེབས་ཤིང༌། མེད་པེའིི་རིིགས་གང་འིཕངས་ཀྱིང་

རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱིི་ལེན་ཐོེབས་པེའིི་ཕྱིིརི། །

 གཉིིས་པེ་རིང་གི་ཁས་ལེེན་ཚུལེ་ནི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། ཞེས་པེ་དང༌། རྣམ་

མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་

པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ལ་བུའིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། 



རིིགས་ལེམ་ཆེ་བའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།93

1

ཤེས་བྱ་ཤེས་བྱ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་

པེ་དང༌། རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་

འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཡང་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེ་དང༌། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་

ཡོད་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་

ལེན་བཏབ་པེས། དང་པེོ་ལེ། ཤེས་བྱ་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་ཅེེས་པེ་དང༌། 

གཉིིས་པེ་ལེ། རྣམ་མཁྱེན་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་

ཕྱིིརི། ཡང་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཆོས་དང་སྐད་ཅེིག་མ་མ་ཡིན་

པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། ཞེས་པེ་དང༌། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡོད་

པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། ཞེས་པེའིི་དང་པེོ་ལེ། ཤེས་བྱ་རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་

འིདོད་ཅེེས་པེ་དང༌། གཉིིས་པེ་ལེ། རྟག་པེ་ཡོད་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་ཤིང༌། 

དེས་མཚོན་ནས་རྟགས་གསལེ་ལེ་དྲུག་སྒྲི་ཡོད་ཅེིང༌། རྩེོད་གཞི་དང་ལྡན་པེ་ཡིན་ཕྱིིན་

ཆད། ཡིན་དགོད་རྣམས་ལེ་རྩེོད་གཞི་གཉིིས་གཉིིས་དང༌། ཡོད་དགོད་རྣམས་ལེ་རྩེོད་

གཞི་ལེན་གཅེིག་ཐོེན་ནས་བརྩེི་བ་སོགས་རྟགས་གསལེ་དང་ལྡན་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

གང་ལེ་ཡང་གོང་གི་རིིགས་འིགྲོེ་ལེ་བརྟེན་ནས་ཁོང་དུ་ཆུད་པེརི་བྱའིོ། །

ཞརི་བྱུང་ལེ། ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ཡོད་མེད་གང་རུང་ཡིན་ཞེས་ཟོེརི་ན། ཡོད་པེ་ཡིན་
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1

པེརི་ཐོལེ། དེ་གང་རུང་གང་ཞིག མེད་པེ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་དངོས། གཉིིས་པེ་མ་

གྲུབ་ན། མེད་ངེས་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ལེས་འིབྲས་ཀྱིི་

རྣམ་གཞག་འིཐོད་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན། འིོ་ན། ལེས་འིབྲས་ཀྱིི་རྣམ་གཞག་འིཐོད་པེརི་

ཐོལེ། མ་ཁྱབ་པེ་དེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། མེད་པེརི་ལེས་འིབྲས་ཀྱིི་རྣམ་གཞག་འིཐོད་པེརི་

ཐོལེ། འིདོད་པེ་གང་ཞིག  ཡོད་པེརི་ལེས་འིབྲས་ཀྱིི་རྣམ་གཞག་མི་འིཐོད་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་

བརི་འིདོད་ན། རྟག་དངོས་གང་རུང་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། 

རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། འིདོད་པེ་གང་ཞིག དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་དངོས། 

གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། ཁྱོད་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་

ན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུ་ལེས་སྐྱོེས་པེརི་ཐོལེ། འིདོད་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུ་མེད་

ན་ཁྱོད་མེད་དགོས་པེརི་ཐོལེ། འིདོད་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། དེརི་

ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་གྲུབ་ཅེིང༌། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོས་ཅེན་དེ་དང་གཅེིག་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། གོང་དུ་འིདོད་ན། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་

ན། མ་ཡིན་པེ་དང་རྟག་པེ་གཉིིས་ཀོ་ཡིན་ན། རྟག་པེ་ཡིན་དགོས་པེརི་ཐོལེ། མ་ཡིན་

པེ་དང་ཤེས་བྱ་གཉིིས་ཀོ་ཡིན་ན། ཤེས་བྱ་ཡིན་དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། མ་ཡིན་

པེ་དང་དངོས་པེོ་གཉིིས་ཀོ་ཡིན་ན། དངོས་པེོ་ཡིན་དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི། གོང་དུ་འིདོད་ན། 

དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མ་ཡིན་པེ་དང་རྟག་པེ་གཉིིས་ཀོ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེ་དང་རྟག་པེ་གཉིིས་ཀོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་
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1

མ་ཡིན་པེ་གང་ཞིག རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་གསལེ་ཁྱབ་གསུམ་དངོས། 

གཞན་ཡང༌། ཀོ་བུམ་གཉིིས་མ་ཡིན་པེ་དང་རྟག་པེ་གཉིིས་ཀོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

ཀོ་བུམ་གཉིིས་མ་ཡིན་པེ་གང་ཞིག རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། ཀོ་བུམ་གཉིིས་

ཆོས་ཅེན། མ་ཡིན་པེ་དང་རྟག་པེ་གཉིིས་ཀོ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མ་ཡིན་པེ་དང་དངོས་

པེོ་གཉིིས་ཀོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཀོ་བུམ་གཉིིས་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། མ་ཡིན་

པེ་དང་དངོས་པེོའིི་གཞི་མཐུན་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཀོ་བུམ་གཉིིས་ཆོས་ཅེན། 

དེརི་ཐོལེ། མ་ཡིན་པེ་གང་ཞིག དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

གཞན་ཡང༌། ཀོ་བུམ་གཉིིས་ཆོས་ཅེན། མ་ཡིན་པེ་དང་དངོས་པེོའིི་གཞི་མཐུན་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་གང་ཞིག ཡིན་པེ་དང་དངོས་པེའིི་གཞི་མཐུན་མ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཀོ་བུམ་གཉིིས་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། ཡིན་པེ་མི་སྲིིད་པེའིི་དངོས་པེོ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

གཞན་ཡང༌། རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། 

བུམ་པེ་དང་དངོས་པེོ་གང་རུང་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་

དང་དངོས་པེོ་གང་རུང་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན། ཁ་ཅེིག་གིས་

མ་ཁྱབ་ཟོེརི། རིང་ལུགས་ལེ་འིདོད་ལེན་ཐོེབས་པེ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པེ་དང་བུམ་པེ་དངོས་

པེོ་གང་རུང་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། བུམ་

པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་དང་ཤེས་བྱ་གང་རུང་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་
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1

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེ་དང་བུམ་པེ་ཤེས་བྱ་

གང་རུང་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། གཞན་ཡང༌། རྟག་པེརི་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་

ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་

མ་དང༌། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཉིིས་ཀོ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེ་གང་ཞིག རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་

ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མ་དང༌། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཉིིས་ཀོ་མེད་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་

དང་རྟག་པེ་གཉིིས་ཀོ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། བརྩེི་ལུགས་ལེ་སོང༌། འིགའི་ཞིག་གིས་འིདོད་

ལེན་ཐོེབས་ཟོེརི། 

གཞན་ཡང༌། མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་མི་ནུས་

ཏེ། བྱས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། བྱས་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་

པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། བྱས་པེ་དང་བྱས་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཉིིས་ཀོ་

ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བྱས་པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་དང་བྱས་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་

གཉིིས་ཀོ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡོད་པེ་གང་ཞིག བྱས་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་

པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་སླ། གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པེ་ཆོས་ཅེན། བྱས་པེརི་རྟོགས་པེའིི་
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1

ཚད་མ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། བྱས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། གོང་དུ་མ་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། རིང་ལུགས་ལེ་འིདོད་ལེན་ཐོེབས་ཏེ། 

བྱས་པེ་དང་བྱས་པེ་བྱས་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཉིིས་ཀོ་ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་འིདོད་

ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་དང་བྱས་པེརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཉིིས་ཀོ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། བྱས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། རྣམ་མཁྱེན་དང་རྣམ་མཁྱེན་བྱས་པེརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཉིིས་ཀོ་ཡོད་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

གཞན་ཡང༌། མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མ་ཡིན་པེ་དང་ཡིན་པེ་གང་རུང་གང་ཞིག ཡིན་

པེ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་གྲུབ་སྟེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། 

མ་ཡིན་པེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། མ་ཡིན་པེ་མ་ཡིན་པེ་དང་ཡིན་

པེ་གཉིིས་ཀོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མ་ཡིན་པེ་མ་ཡིན་པེ་གང་ཞིག ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། 

མ་ཡིན་པེ་ཆོས་ཅེན། མ་ཡིན་པེ་དང་ཡིན་པེ་གཉིིས་ཀོ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། ཡིན་པེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མ་ཡིན་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

འིདོད་ན། མ་ཡིན་པེ་ཡིན་པེ་དང་མ་ཡིན་པེ་གཉིིས་ཀོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མ་ཡིན་པེ་ཡིན་

པེ་གང་ཞིག མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། མ་ཡིན་པེ་ཆོས་ཅེན། ཡིན་པེ་དང་མ་ཡིན་པེ་

གཉིིས་ཀོ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

གཞན་ཡང༌། མ་ཡིན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་རྟག་པེ་ཡིན་ན། རྟག་པེ་ཡིན་དགོས་པེརི་
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1

ཐོལེ། ཡིན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་རྟག་པེ་ཡིན་ན། རྟག་པེ་ཡིན་དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན། ཁ་

ཅེིག་གིས་མ་ཁྱབ་ཟོེརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། ཡིན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་ཤེས་བྱ་ཡིན་ན་

ཤེས་བྱ་ཡིན་དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། མ་ཡིན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། མ་ཡིན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་

ཡོད་པེ་གང་ཞིག མ་ཡིན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་མ་གྲུབ་

ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། མ་ཡིན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མ་ཡིན་པེརི་གྱུརི་

པེའིི་ཡོད་པེ་དང༌། ཡིན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་ཡོད་པེ་གང་རུང་གང་ཞིག ཡིན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་

ཡོད་པེ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། ཡིན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་ཡོད་པེ་མ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མ་ཡིན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་ཡོད་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཀོ་བ་ཆོས་

ཅེན། དེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེ་གང་ཞིག མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། ཀོ་བ་མ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། སོང༌། གོང་དུ་འིདོད་ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། རྟག་

པེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། གཞན་ཡང་མ་ཡིན་པེ་དང་རྟག་པེའིི་གཞི་

མཐུན་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མ་ཡིན་པེ་གང་ཞིག རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་ཁས། འིདོད་

ན། མ་ཡིན་པེ་དང་རྟག་པེའིི་གཞི་མཐུན་ཡིན་ན། རྟག་པེ་ཡིན་དགོས་པེརི་ཐོལེ། མ་

ཡིན་པེ་དང་དངོས་པེོའིི་གཞི་མཐུན་ཡིན་ན་དངོས་པེོ་ཡིན་དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། 

མ་ཡིན་པེ་དང་ཤེས་བྱའིི་གཞི་མཐུན་ཡིན་ན། ཤེས་བྱ་ཡིན་དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་
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1

འིདོད་ན། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མ་ཡིན་པེ་དང་རྟག་པེའིི་གཞི་

མཐུན་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེ་དང་རྟག་པེའིི་གཞི་མཐུན་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེ་དང་རྟག་པེ་གཉིིས་ཀོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཏེ། དངོས་པེོ་མ་

ཡིན་པེ་གང་ཞིག རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་རིིམ་པེ་བཞིན་སོང༌། 

གཞན་ཡང༌། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེ་དང་རྟག་པེ་གཉིིས་ཀོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་

པེོ་མ་ཡིན་པེའིི་རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཏེ། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེའིི་ཤེས་བྱ་ཡིན། དངོས་

པེོ་མ་ཡིན་པེའིི་དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་དང་པེོ་གྲུབ་སྟེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེའིི་དངོས་

པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན་ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། མེད་ངེས་མ་ཡིན་པེའིི་དངོས་པེོ་

ཡིན་ན་དངོས་པེོ་ཡིན་དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

གཞན་ཡང༌། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེའིི་དངོས་པེོ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་

པེའིི་དངོས་པེོ་དེ་དེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེའིི་རྣམ་མཁྱེན་ཡོད་

པེརི་ཐོལེ། འིདོད་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། དེ་འིདྲིའིི་རྣམ་མཁྱེན་དེ་འིདྲིའིི་རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། འིདོད་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། དེ་འིདྲིའིི་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། དེ་འིདྲིའིི་རྣམ་

མཁྱེན་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། 

རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

གཞན་ཡང༌། ཀོ་བུམ་གཉིིས་མ་ཡིན་པེ་དང་རྟག་པེའིི་གཞི་མཐུན་ཡིན་པེརི་
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ཐོལེ། ཀོ་བུམ་གཉིིས་མ་ཡིན་པེ་དང་རྟག་པེ་གཉིིས་ཀོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། ཀོ་

བུམ་གཉིིས་ཆོས་ཅེན། མ་ཡིན་པེ་དང་རྟག་པེའིི་གཞི་མཐུན་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མ་

ཡིན་པེ་དང་དངོས་པེོའིི་གཞི་མཐུན་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། མ་ཡིན་པེའིི་བྱེ་བྲག་

དང་དངོས་པེོའིི་བྱེ་བྲག་གི་གཞི་མཐུན་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་དང་དུས་

མཉིམ་ཡིན་པེ་གང་ཞིག ཡིན་པེ་མི་སྲིིད་པེའིི་དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། མ་ཡིན་པེ་དང་རྟག་པེའིི་གཞི་མཐུན་

མ་ཡིན་པེརི་ཐོརི། མ་ཡིན་པེ་དང་དངོས་པེོའིི་གཞི་མཐུན་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། མ་

ཡིན་པེ་གང་ཞིག དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། ཁ་ཅེིག་གིས་མ་ཁྱབ་ཟོེརི། རྩེ་བརི་འིདོད་

ན། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེ་དང་རྟག་པེའིི་གཞི་མཐུན་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མི་རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེ་

དང་མི་རྟག་པེའིི་གཞི་མཐུན་མ་ཡིན་པེ་གང་ཞིག ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་གྲུབ་སྟེ། མི་

རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་ཁྱབ་རིིམ་པེརི་སོང༌། 

ཁ་ཅེིག  དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་མེད་ངེས་ཡིན་ན། མེད་ངེས་ཡིན་པེས་

ཁྱབ་ཟོེརི་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་མེད་ངེས་ཡིན་ན། མེད་ངེས་

ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དངོས་

པེོ་མ་ཡིན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་ཡོད་མེད་གང་རུང་གང་ཞིག དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་
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ཡོད་པེ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་གྲུབ་སྟེ། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་བདག་མེད་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་

ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་ཡོད་པེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་

པེརི་གྱུརི་པེའིི་ཡོད་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁོ་ན་རིེ། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཉིིས་

ཀོ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་དང༌། རྟག་པེ་གཉིིས་ཀོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེ་ལེ་འིདོད་ན། རྟག་

པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་དང་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཉིིས་ཀོ་

ཡོད་པེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེ་

ལེ་ཁ་ཅེིག་གིས་མ་ཁྱབ་ཟོེརི། རིང་ལུགས་ལེ་འིདོད་ལེན་ཐོེབས། མ་གྲུབ་ན། རྟག་པེརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། འིདིརི་རིིགས་པེའིི་རྣམ་གྲོངས་འིདི་དག་ཁས་ལེེན་ཚུལེ་གྱིི་ཁྱད་པེརི་ནི། 

རྟག་དངོས་གཉིིས་ཀྱིི་ནང་ནས་རྟག་པེ་དང༌། ཡིན་མིན་གཉིིས་ཀྱིི་ནང་ནས་མ་ཡིན་པེ། 

ཐོ་དད་དང་ཐོ་མི་དད་གཉིིས་ཀྱིི་ནང་ནས་ཐོ་དད་དང༌། རྫས་ལྡོག་གཉིིས་ཀྱིི་ནང་ནས་

ལྡོག་ཆོས་ཡིན་ཞེས་ཁས་བློངས་ན་བཙོན་ནོ། །གོང་གི་སྒྲུབ་བྱེད་དེ་དག་ལེ་ཁྱབ་མེད་

དང༌། སོམ་རྟགས་མ་གྲུབ་སོགས་ཀྱིིས་ལེན་འིདེབས་ཚུལེ་ཁས་ལེེན་དང་བསྟུན་ནས་

ཤེས་པེརི་བྱའིོ། །
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དགག་གཞིའིི་བརྩེི་ཚུལེ་ཞརི་བྱུང་དང་བཅེས་པེ་བཤད་པེ།དགག་གཞིའིི་བརྩེི་ཚུལེ་ཞརི་བྱུང་དང་བཅེས་པེ་བཤད་པེ།

གཉིིས་པེ་དགག་གཞིའིི་བརྩེི་ཚུལེ་ཞརི་བྱུང་དང་བཅེས་པེ་འིཆད་པེ་ལེ། མཐོའི་དཔྱོད་

པེ་དང༌། རིང་གི་བརྩེི་ལུགས་མདོརི་བསྟན་པེའིོ། །དང་པེོ་ལེ། ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། བུམ་

པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་

གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་ཟོེརི་ན། འོི་

ན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

ཁྱོད་ཡོད། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་དང་ཐོ་དད་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་

ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་

སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན། ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། བུམ་

པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་དང་གཅེིག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་དང་གཅེིག་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡོད། ཁྱོད་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་དང་ཐོ་དད་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་

ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་འིདོད་

ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་
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1

པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཤེས་བྱ་ཡིན་

པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

གཞན་ཡང༌། ཀོ་བའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། ཀོ་བའིི་དགག་གཞིའིི་ལྡོག་པེ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེ་གང་ཞིག ཀོ་བའིི་དགག་གཞི་དང་ཐོ་དད་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་

ན། གཞལེ་བྱ་ཆོས་ཅེན། ཀོ་བའིི་དགག་གཞི་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བའིི་སྤྱིི་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། དེ་ལེ་འིདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། ཀོ་བའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བའིི་དགག་

གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཀོ་བའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན་ཁྱབ་པེ་ཡོད་

པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཀོ་བའིི་དགག་གཞི། ཀོ་བའིི་དགག་

གཞི་དང་གཅེིག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། ཀོ་བའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། 

ཀོ་བའིི་དགག་གཞི་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བའིི་དགག་གཞིའིི་ལྡོག་པེ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། ཀོ་བའིི་དགག་

གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཀོ་བའིི་དགག་གཞི། ཀོ་བའིི་དགག་གཞི་དང་གཅེིག་ཡིན་

པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། ཕྱིི་མ་དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་

ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞིའིི་ལྡོག་

པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་

པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་

དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་
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1

གཞི་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་

གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་

པེའིི་དགག་གཞི་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་དངོས། 

གཞན་ཡང༌། ཁྱོད་ཀྱིི་བརྩེི་ལུགས་མི་འིཐོད་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་

ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་

གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་

པེའིི་དགག་གཞི་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་འིདོད་

ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་

དགག་གཞི་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞིའིི་ལྡོག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་

ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་

དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་

ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་

ཡོད་པེ་གང་ཞིག  བུམ་པེ་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་

ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི། 

བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་

བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེ་མེད་པེརི་
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1

ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་

ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེ་བུམ་པེའིི་དགག་

གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་མེད་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་

པེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པེའིི་ས་ཕྱིོགས་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བྱས་

པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་

པེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པེའིི་ས་ཕྱིོགས་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེ་ཚད་མས་མ་

དམིགས་པེའིི་ས་ཕྱིོགས། བུམ་པེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པེའིི་ས་ཕྱིོགས་ཆོས་ཅེན་གྱིི་

སྟེང་དུ་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་ལེ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱིི་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་

པེའིི་ས་ཕྱིོགས་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པེའིི་ས་ཕྱིོགས། 

བུམ་པེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པེའིི་ས་ཕྱིོགས་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་

རྟགས་མ་གྲུབ་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཀོ་བའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། 

ཀོ་བ་དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། ཀོ་བའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་

དུ་ཀོ་བ། ཀོ་བའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་

བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་ལེ་རྟགས་མ་གྲུབ་

ཀྱིི་ལེན་བཏབ་པེས། ཀོ་བའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཀོ་བའིི་དགག་གཞི། ཀོ་
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1

བའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཀོ་བའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་རྟགས་མ་གྲུབ་

ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། རིིགས་པེ་འིདི་དག་ལེ་བརྟེན་ནས་དྲུག་སྒྲི་མེད་པེའིི་དགག་

གཞིའིི་རྟགས་གསལེ་ལེ་ལེན་འིདེབས་ཚུལེ་ཤེས་པེརི་བྱའོི།།

 ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་

བུམ་པེའིི་དགག་གཞི། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་ཟོེརི་ན། དེ་ལརི་བརྩེི་མི་

རིིགས་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་

པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་

ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་

དུ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་

ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་

ལེན་བཏབ་པེས། ཤེས་བྱ་ཤེས་བྱ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་

པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེ་གང་ཞིག ཐོལེ་འིགྱུརི་ས་ཕྱིི་གཉིིས་ལེ་དགག་གཞིའིི་

ནུས་པེ་ཡོད་མེད་ཀྱིི་ཁྱད་པེརི་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། 



རིིགས་ལེམ་ཆེ་བའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།107

1

གཞན་ཡང༌། ཁྱོད་ཀྱིི་བརྩེི་ལུགས་དེ་མི་འིཐོད་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་

ཆོས་ཅེན། གསེརི་བུམ་གྱིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡོད་པེ་གང་ཞིག གསེརི་

བུམ་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་

པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་

ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་གསེརི་བུམ་གྱིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེ་

གང་ཞིག  དེ་གཉིིས་ལེ་དྲུག་སྒྲི་ཡོད་མེད་ཀྱིི་ཁྱད་པེརི་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་དེརི་

ཐོལེ། བུམ་པེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པེའིི་ས་ཕྱིོགས་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པེའིི་ས་ཕྱིོགས་

ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པེའིི་ས་ཕྱིོགས། བུམ་པེ་ཚད་མས་

མ་དམིགས་པེའིི་ས་ཕྱིོགས་ཆོས་ཅེན་གྱིིས་སྟེང་དུ་བུམ་པེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པེའིི་

ས་ཕྱིོགས། བུམ་པེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པེའིི་ས་ཕྱིོགས་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྟག་

པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡོད་པེ་གང་ཞིག ཤེས་བྱ་དངོས་པེོརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་

བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི། བུམ་
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1

པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཤེས་བྱ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་

སྟེང་དུ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་

ཟོེརི་ན། དེ་བརྩེི་མི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་

ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི། 

བུམཔེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཤེས་བྱ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་

དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་

གཞི་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

དེ་ལརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། 

བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམཔེའིི་དགག་གཞི། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་

ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་

འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། བུམ་

པེ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཐོ་དད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་

ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་

བུམ་པེ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཐོ་དད་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་

པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། 



རིིགས་ལེམ་ཆེ་བའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།109

1

བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དེ་ལརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་

གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཤེས་

བྱ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་

དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་ཟོེརི་ན། དེ་བརྩེི་མི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། དེ་

འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་

ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་

ཤེས་བྱ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་

པེའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། 

བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་

བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་

པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཀོ་བ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་

དུ་ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེ་

བཞིན་དུ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཡོད་པེའིི་རིིགས་གང་ཁུརི་ཀྱིང་

གོང་གི་རིིགས་འིགྲོོས་ལེས་གོ་བརི་བྱའིོ། །

 ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་

ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་དངོས་གང་རུང་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་
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1

འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་

སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཤེས་བྱ་ཡིན་

པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་ཟོེརི་ན། དེ་མི་འིཐོད་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་

གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་

པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་

པེའིི་དགག་གཞི། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིིདགག་གཞི་

ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི་ཏེ། བུམ་པེའིི་

དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་

པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་

པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་

གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་པེོ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་

པེོ་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་

ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེ་མེད་པེརི་

ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་ལེ་རྟགས་

མ་གྲུབ་ཀྱིི་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྟག་པེ་ཆོས་

ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྟག་པེ། བུམ་པེའིི་དགག་

གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་



རིིགས་ལེམ་ཆེ་བའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།111

1

རྟགས་མ་གྲུབ་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་

ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན༌། མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོརི་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་ལེ་རྟགས་མ་

གྲུབ་ཀྱིི་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན་

གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྟག་པེ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་

ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་

སྟེང་དུ་རྟག་པེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་

དུ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་རྟགས་མ་གྲུབ་ཅེེས་བརྩེི་

རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི་ཏེ། བུམ་པེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པེའིི་ས་ཕྱིོགས་ཆོས་ཅེན། དངོས་

པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་ལེ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱིི་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེ་ཚད་མས་

མ་དམིགས་པེའིི་ས་ཕྱིོགས་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པེའིི་

ས་ཕྱིོགས། བུམ་པེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པེའིི་ས་ཕྱིོགས་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེ་

ཚད་མས་མ་དམིགས་པེའིི་ས་ཕྱིོགས། བུམ་པེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པེའིི་ས་ཕྱིོགས་

ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་རྟགས་མ་

གྲུབ་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་མེད་པེའིི་ས་ཕྱིོགས་ཆོས་ཅེན། 

ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་རྒྱུ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་



རིིགས་ལེམ་ཆེ་བའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།112

1

ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེ་མེད་པེའིི་ས་ཕྱིོགས་ཆོས་

ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེ་མེད་པེའིི་ས་ཕྱིོགས། བུམ་པེ་མེད་པེའིི་ས་ཕྱིོགས་ཆོས་ཅེན་གྱིི་

སྟེང་དུ་བུམ་པེ་མེད་པེའིི་ས་ཕྱིོགས། བུམ་པེ་མེད་པེའིི་ས་ཕྱིོགས་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་

ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་རྒྱུ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་

ཐོལེ། བུམ་པེ་མེད་པེའིི་ས་ཕྱིོགས་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེ་མེད་པེའིི་ས་ཕྱིོགས་ཆོས་

ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེ་མེད་པེའིི་ས་ཕྱིོགས། བུམ་པེ་མེད་པེའིི་ས་ཕྱིོགས་ཆོས་ཅེན་གྱིི་

སྟེང་དུ་ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེ་གང་ཞིག ཐོལེ་འིགྱུརི་ས་མ་ལེ་དྲུག་

སྒྲིའིི་ནུས་པེ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། ཡོད་ན་ཡོད་པེས་ཁྱབ་པེ་བུམ་

པེའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་ན་ཡོད་པེས་ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེ་གང་ཞིག བུམ་པེ་

མེད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་

དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཡོད་ན་ཡོད་པེས་ཁྱབ་པེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་

ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་ཟོེརི་ན། འིོ་ན། 

བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་ཡོད་ན་ཡོད་པེས་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་

གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཡོད་ན་ཡོད་པེས་ཁྱབ་པེ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་
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1

སྟེང་དུ་ཡོད་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཀྱིི་བརྩེི་ལུགས་འིཐོད་པེའིི་

ཕྱིིརི། འིདོད་ན། བུམ་པེའིི་དག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་མེད་ན་མེད་པེས་ཁྱབ་པེརི་

ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། མེད་པེརི་ཐོལེ། བུམ་

པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན། དེ་ལེ་ཁྱབ་པེ་ཡོད་

པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཀྱིི་བརྩེི་ལུགས་འིཐོད་པེའིི་ཕྱིིརི། 

གཞན་ཡང༌། ཁྱོད་ཀྱིི་བརྩེི་ལུགས་དེ་མི་འིཐོད་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་

ཡོད་ན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཡོད་པེས་ཁྱབ་པེ། བུམ་པེའིི་དགག་

གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་

ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། མེད་ན་མེད་པེས་ཁྱབ་པེ་བུམ་པེའིི་

དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མེད་ན་མེད་པེས་ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེ་གང་ཞིག  བུམ་པེ་མེད་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་

དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་མེད་ན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་

མེད་པེས་ཁྱབ་པེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་

ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དེ་
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1

འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་

བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་

ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན། དེ་བརྩེི་མི་

རིིགས་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་

པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་

གྱིི་སྟེང་དུ་མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྟག་

པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་

དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་

ཆོས་ཅེན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་

གྱིི་སྟེང་དུ་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་

པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་གྲུབ་པེརི་

འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། 

དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་
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1

པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་

བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དེ་

ལརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་

གྱིི་སྟེང་དུ་གྲུབ་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཀྱིི་བརྩེི་ལུགས་འིཐོད་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། 

བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། 

ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་

བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། །

 གཉིིས་པེ་རིང་ལུགས་ལེ་བརྩེི་ཚུལེ་མདོརི་བསྡུས་པེ་ནི། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་

ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དང༌། 

ཡང་དེ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གཉིིས་ཀྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་འིདེབས་ཚུལེ་ནི། དང་པེོ་ལེ། བུམ་པེའིི་

དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་

ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེ་དང༌། གཉིིས་པེ་ལེ། བུམ་
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པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཤེས་བྱ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་

སྟེང་དུ་ཡོད་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེས་མཚོན་ནས། དགག་གཞི་

ཅེན་གྱིི་ཆོས་རྣམས་ཀྱིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་དུ་བྱས་ཚེ། ཡིན་ཁྱབ་ཡོད་ཁྱབ་དང༌། 

དྲུག་སྒྲི་ཡོད་མེད་ཀྱིི་ཁྱད་པེརི་ཁོང་དུ་ཆུད་པེརི་བྱས་ནས། རྩེོད་གཞི་ནུས་པེ་དང་ལྡན་

པེ་རྣམས་ཀྱིི་རྟགས་གསལེ་ལེ་ལེན་འིདེབས་ཚུལེ་གོང་གི་རིིགས་འིགྲོོས་ལེས་ཤེས་

པེརི་བྱའིོ། །

 ཞརི་བྱུང་རྩེོད་བའིི་རིིགས་པེ་ནི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེརི་གྱུརི་པེའིི་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། 

དེ་དང་བུམ་པེ་མ་ཡིན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་གང་རུང་གང་ཞིག བུམ་པེ་

མ་ཡིན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། དེརི་

ཐོལེ། བུམ་པེ་མ་ཡིན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། 

ཁྱོད་ཡོད། བུམ་པེ་མ་ཡིན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་བུམ་པེ་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་

སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡོད་པེ་གང་ཞིག བུམ་པེའིི་དགག་

གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེ་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་མི་མཚུངས། འིདོད་ན། བུམ་པེ་

ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་

གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། བུམ་པེ་ཆོས་
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ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། འིདོད་པེའིི་

ཕྱིིརི། འིདོད་ན། བུམ་པེ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། བུམ་པེ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་པེོའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། འིདོད་མི་ནུས་སོ། །

ཁོ་ན་རིེ། བུམ་པེ་མེད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེརི་ཐོལེ། བུམ་

པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་མེད་པེརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། བུམ་

པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེ་མེད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན། མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རིེ། ཤེས་བྱ་དགག་གཞི་ཅེན་གྱིི་ཆོས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱའིི་དགག་

གཞི་ཡོད་པེ་གང་ཞིག རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་དགག་གཞི་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་དེརི་ཐོལེ། 

བུམ་པེ་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་དུ་གྱུརི་པེའིི་ཤེས་བྱའིི་དགག་གཞི་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན། 

མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རིེ། ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་ཤེས་བྱ་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་ཡང་མ་ཁྱབ། གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་རྟོགས་པེའིི་རྣམ་

མཁྱེན་གྱིི་དགག་གཞི་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན། མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་
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ཀྱིི་ཁྱད་ཆོས་མཐོའི་དག་གི་དགག་གཞི་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་དགག་གཞི་ཅེན་གྱིི་ཆོས་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། ཡང་བུམ་པེ་དང་རྫས་ཐོ་དད་ཀྱིང་ཡིན་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཡང་ཡིན་

པེའིི་གཞི་མཐུན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་ཡུལེ་ཕྱིོགས་དེ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཡིན་བྱས་པེ་ལེ་

ཁོ་ན་རིེ། དེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་མེད་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཟོེརི་བ་ལེ་འིདོད་བྱས་པེ་ལེ། དངོས་འིགལེ་ལེ་བུད་ཟོེརི་ན། དངོས་འིགལེ་ལེ་མི་

འིགྲོོ་སྟེ། གོང་དུ་དྲིིས་པེའིི་ཚེ་དེ་ལརི་བྱས་པེ་དང༌། འིདིརི་འིཕངས་པེའིི་ཚེ་འིདོད་ལེན་

བཏབ་པེས། བུམ་པེ་དང་རྫས་ཐོ་དད་ཀྱིང་ཡིན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཡང་ཡིན་པེའིི་

གཞི་མཐུན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་ཡུལེ་ཕྱིོགས་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ། དེ་འིདྲིའིི་གཞི་མཐུན་

པེརི་གྱུརི་པེའིི་ཡུལེ་ཕྱིོགས། དེ་འིདྲིའིི་གཞི་མཐུན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་ཡུལེ་ཕྱིོགས་ཆོས་

ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་མ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེ་གང་ཞིག 

དེ་འིདྲིའིི་གཞི་མཐུན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་ཡུལེ་ཕྱིོགས་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ། དེ་འིདྲིའིི་གཞི་

མཐུན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་ཡུལེ་ཕྱིོགས་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་གཞི་མཐུན་པེརི་

གྱུརི་པེའིི་ཡུལེ་ཕྱིོགས་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེ་དང་རྫས་ཐོ་དད་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི། 

དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་གཞི་མཐུན་པེརི་གྱུརི་པེའིི་ས་ཕྱིོགས་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེ་

དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་

དུ་བུམ་པེ་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁོ་ན་རིེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རིི་བོང་རྭའིི་དགག་གཞི་
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1

ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་དང་ཡིན་ཁྱབ་མཉིམ་དུ་གྱུརི་པེའིི་རྟག་པེ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། དགག་

གཞིའིི་ནུས་པེ་འིཕརི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་

བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། དགག་གཞིའིི་ནུས་པེ་འིཕརི་

རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན། མ་ཁྱབ། བྱས་པེ་ལེ་ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་

གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེ་དང༌། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རིི་

བོང་རྭ་གཉིིས་མེད་མཚུངས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་མ་ཁྱབ། འིོ་ན། ཁྱོད་རིང་ལེ་རིི་བོང་

རྭའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་

གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། དགག་གཞིའིི་ནུས་པེ་འིཕརི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། 

བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། དགག་གཞིའིི་ནུས་པེ་འིཕརི་རིིགས་པེའིི་

ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན། ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་དང་རིི་བོང་རྭ་གཉིིས་དགག་གཞི་

ཡོད་མཚུངས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁོ་ན་རིེ། ཀོ་བའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་

དུ་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། ཀོ་བའིི་དགག་གཞི་ཆོས་



རིིགས་ལེམ་ཆེ་བའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།120

1

ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཀོ་བའིི་དགག་གཞི། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཤེས་

བྱ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་

འིདོད་ལེན་འིདེབས་ཚུལེ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན། མ་ཁྱབ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་འིདྲིའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། ཀོ་བའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་

སྟེང་དུ་ཀོ་བའིི་དགག་གཞི། ཀོ་བའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཤེས་བྱ་ཡིན་

པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་

སྟེང་དུ་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཡོད་པེ་དང༌། 

དངོས་པེོ་གཉིིས་ཀོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་

པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་

པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་

གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྣམ་མཁྱེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྣམ་

མཁྱེན་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཡོད་པེ་དང༌། 

བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་པེོ་

གཉིིས་ཀོ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དུ་བས་དབེན་པེའིི་ས་

ཕྱིོགས་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་དང་ཡོད་པེ་གཉིིས་ཀོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། དུ་བས་དབེན་པེའིི་

ས་ཕྱིོགས་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དུ་བས་དབེན་པེའིི་ས་ཕྱིོགས། དུ་བས་དབེན་པེའིི་ས་
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1

ཕྱིོགས་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་པེོ་དང༌། དུ་བས་དབེན་པེའིི་ས་ཕྱིོགས་ཆོས་ཅེན་གྱིི་

སྟེང་དུ་ཡོད་པེ་གཉིིས་ཀོ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁོ་ན་རིེ། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡོད་

པེའིི་ཕྱིིརི། དེ་ལེ་ཁ་ཅེིག་གིས་མ་ཁྱབ་ཟོེརི། འིདོད་ན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་

དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་ཟོེརི་ན། འིདོད་བྱས་པེ་ལེ། དངོས་

འིགལེ་ལེ་འིགྲོོ་ཟོེརི་ན། དངོས་འིགལེ་ལེ་མི་འིགྲོོ་སྟེ། གོང་དུ་དེ་ལརི་ཡིན་བྱས་ཀྱིང༌། 

འིདིརི་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེའིི་ཚེ། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཆོས་

ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་

མའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་རྟག་

པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་

མའིི་དགག་གཞི་མ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་ཤིང་འིདོད་ལེན་ཐོེབས་པེ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་

གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ། རྟག་པེརི་རྟོགས་

པེའིིཚད་མ་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་
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1

རིིགས་པེ་གང་ཞིག ཐོལེ་འིགྱུརི་ས་མ་ལེ་དགག་གཞིའིི་ནུས་པེ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་

པེོ་དེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་

བཏབ་པེས། རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་

པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་

པེའིི་ཚེ། དེ་ལརི་བརྩེི་མི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིིས་རྩེོད་

གཞི་དང༌། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེས་གསལེ་བ་བྱས་པེའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་རྣམ་

མཁྱེན་གྱིིས་རྩེོད་གཞི་དང༌། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེས་

གསལེ་བ་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་

ནའིང་འིདོད་ལེན་ཐོེབས་པེ་ཡིན་ཏེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་

བཏབ་པེས། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དེ་རྣམ་མཁྱེན་གྱིིས་རྩེོད་གཞི་དང༌། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེས་གསལེ་བ་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་མ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཡང་ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་དང༌། དངོས་

པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་གང་རུང་ཡིན་ན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་
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1

མ་དང་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གང་རུང་གི་དགག་གཞི་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། 

རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་གྲུབ་ཅེིང་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། གཞི་

གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། གཞི་གྲུབ་ན། ཤེས་བྱ་དང་ཐོ་དད་དང་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མའིི་རྒྱུ་གཉིིས་ཀོ་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། བུམ་པེ་རྟོགས་པེའིི་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་

ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་གྲུབ་ཅེིང༌། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། རིང་རིེས་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་དུ་གྱུརི་པེའིི་

དངོས་པེོ། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་ཡིན་བྱས་པེ་ལེ། དེ་ཆོས་

ཅེན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན། འིདོད་རིིགས་པེ་ཡིན་ཏེ། དེ་འིདྲིའིི་དངོས་པེོ། དེ་འིདྲིའིི་དངོས་

པེོ་རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་མ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་

རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེརི་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མ་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་ཡིན་པེརི་འིདོད་

ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁོ་ན་རིེ། དངོས་པེོ་དང་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་དང་ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་
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ཚད་མ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་དང་ཡོད་པེརི་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་

འིདོད་ན། དངོས་པེོ་དང་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་དང་ཡོད། དངོས་པེོ་དང་

རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་དང་དངོས་པེོ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

གཞན་ཡང༌། དངོས་པེོ་དང་དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་དང་རྟག་པེ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། །

ཐོལེ་འིགྱུརི་འིགོད་ཚུལེ་བརྩེི་ཚུལེ་དང་བཅེས་པེ་བཤད་པེ།ཐོལེ་འིགྱུརི་འིགོད་ཚུལེ་བརྩེི་ཚུལེ་དང་བཅེས་པེ་བཤད་པེ།

གསུམ་པེ་ལེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་དགོད་ཚུལེ་དང༌། བརྩེི་ཚུལེ་གཉིིས་ལེས། དང་པེོ་ལེ། 

རྟགས་ཆོས་དོན་གསུམ་རིེ་རིེ་བའིི་དགོད་ཚུལེ། ཆོས་ཅེན་དུ་མ་བརྩེེགས་པེའིི་དགོད་

ཚུལེ། གསལེ་སྤུངས་ཀྱིི་དགོད་ཚུལེ། རྟགས་སྤུངས་ཀྱིི་དགོད་ཚུལེ། སྦུགས་འིཚངས་

ཀྱིི་དགོད་ཚུལེ་དང་ལྔ་ལེས། དང་པེོ་ནི། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ལ་བུ་དང༌། གཉིིས་པེ་ནི། རྣམ་

མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་

པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ལ་བུ། གསུམ་པེ་ནི། ཚད་མ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་

བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་
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ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ལ་བུ། བཞི་པེ་ནི། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། གཞལེ་བྱ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། ཚད་མས་རྟོགས་པེརི་བྱ་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། ཡོད་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དངོས་

པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིམ། ཡང་ན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། གཞལེ་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མ་

བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ལེ་ཁྱབ་པེ་ཡོད་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ལ་བུ། 

ལྔ་བ་ནི། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཚད་མས་དམིགས་པེ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རེས་ཁྱབ་རྣལེ་མརི་ངེས་པེརི་ཐོལེ། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་མི་རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ལ་བུ་ཡིན་ལེ། ཚུལེ་འིདིས་རྟགས་གསལེ་དང་བཅེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

གཞན་རྣམས་ཀྱིང་བཀོོད་ཚུལེ་ལེ་ལོས་ཏེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་དེ་ལྔའིི་ཁོངས་སུ་འིདུ་ཚུལེ་ལེ་

མཁས་པེརི་བྱའིོ། །

 གཉིིས་པེ་བརྩེི་ཚུལེ་ལེ། ཁ་ཅེིག་གིས། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེ་ཆོས་

ཅེན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེ་ཆོས་

ཅེན། ཀོ་བ་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་ཟོེརི་ན། དེ་མི་འིཐོད་པེརི་ཐོལེ། 

དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཀོ་བ་
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ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། 

དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིིས་རྩེོད་གཞི། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། 

ཤེས་བྱ་ཡིན་པེས་གསལེ་བ་དང༌། དངོས་པེོས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དེ་བུམ་པེས་རྩེོད་གཞི། ཀོ་བ་ཆོས་

ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེས་གསལེ་བ། དངོས་པེོས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཆོས་ཅེན་དུ་མ་དང་ལྡན་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་དང་གང་བཀོོད་ཀྱིང་དང་

པེོ་རྩེོད་གཞི་ཆོས་ཅེན་དང༌། ཆོས་ཅེན་ལྷག་མ་རྣམས་གསལེ་བརི་བྱེད་དགོས་པེའིི་

ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཁྱོད་དང་གཅེིག་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་

བཏབ་པེས། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་འིདོད་

ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཁྱོད་

དང་ཐོ་དད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་

བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཤེས་བྱ་དང་ཐོ་དད་ཡིན་པེརི་

འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཁྱོད་ཀྱིི་སྤྱིི་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་བྱེ་བྲག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་

བཏབ་པེས། ཤེས་བྱ་ཀོ་བའིི་སྤྱིི་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 
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1

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཀྱིི་བརྩེི་ལུགས་འིཐོད་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་

འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 
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1

དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རེས་ཁྱབ་སློང་པེའིི་ཚེ། ཡོད་པེ་ཡིན་ན་ཤེས་བྱ་

ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཅེེས་སློང་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁོ་ན་རིེ། ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་

ཁྱོད་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་བྱས་པེ་ལེ། ཡོད་

པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དང་གཅེིག་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ན། 

འིདོད་བྱས་པེ་ལེ་དངོས་འིགལེ་ལེ་བུད་ཟོེརི་ན། ས་མ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། ཡོད་

པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་འིདོད་བྱས་པེ་དང༌། གཉིིས་པེ་ལེ་གང་བཀོོད་

ལརི་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁོ་ན་རིེ། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་

པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྟགས་གསལེ་ཐོ་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྟགས་གསལེ་ཐོ་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ན། 

མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་འིདྲི་བའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། ཀོ་བ་ཆོས་

ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྟགས་

གསལེ་ཐོ་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་ལེ་
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1

རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱིི་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྟགས་གསལེ་ཐོ་དད་ཀྱིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེརི་རྟགས་མ་གྲུབ་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེ་གང་ཞིག དང་པེོ་དེ་རྟགས་

གསལེ་ཐོ་མི་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དང༌། གཉིིས་པེ་དེ་རྟགས་གསལེ་ཐོ་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། གཞི་གྲུབ་ན། ཁྱོད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་རྟགས་གསལེ་ཐོ་མི་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་

ན། ཁྱོད་ཁྱོད་དང་གཅེིག་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་མ་ཁྱབ། ཁྱོད་རིང་ལེ་འིདོད་

ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

རྟགས་གསལེ་ཐོ་མི་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། 

ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

རྟགས་གསལེ་ཐོ་མི་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

མ་ཁྱབ་ན་ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བ་ཆོས་

ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྟགས་གསལེ་ཐོ་མི་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཀོ་བས་རྩེོད་གཞི། རྟག་པེས་

གསལེ་བ། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

དེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི།
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1

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། ཁྱོད་ཆོས་ཅེན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་ན། རྟག་པེ་

ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེ་དེ། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། རྟག་

པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རེས་ཁྱབ་ཏུ་སློང་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། བདག་

མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་ན། རྟག་པེ་ཡིན་པེས་

ཁྱབ་པེ། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རེས་ཁྱབ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

འིདོད་བྱས་པེ་ལེ། དངོས་འིགལེ་ལེ་འིགྲོོ་ཟོེརི་ན། མི་འིགྲོོ་སྟེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་ས་མ་ལེ་

འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན་རྟག་པེ་ཡིན་ན། རྟག་པེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེ། 

ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རེས་ཁྱབ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། ཐོལེ་འིགྱུརི་

ཕྱིི་མ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། རྟག་པེ་ཡིན་ན་རྟག་པེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེ། ཀོ་བ་ཆོས་

ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་རེས་ཁྱབ་མ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། ཕྱིི་མ་མ་གྲུབ་ན། 

དེརི་ཐོལེ། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་ན་རྟག་པེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེ། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། 

རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རེས་ཁྱབ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་

ཐོེབས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་ན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེས་
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1

ཁྱབ་པེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རེས་ཁྱབ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་ཐོེབས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། 

དངོས་པེོ་དེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གསལེ་གཉིིས་ཀོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་ཐོེབས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། 

ཤེས་བྱ་ཆོས། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་སྒྲུབ་བྱེད་འིཕེན་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་ལེ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱིི་ལེན་བཏབ་པེས། 

ཤེས་བྱ་ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་རྟགས་མ་གྲུབ་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། ཁྱོད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

ཁྱོད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེ་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་འིདོད་

ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན། དེ་ལརི་བརྩེི་མི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེ་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་
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1

རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་

པེས། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེ་ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

དེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་དུ་གྱུརི་པེའིི་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། 

ཤེས་བྱརི་གྱུརི་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་

པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་ལེ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱིི་ལེན་བཏབ་པེས། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་རྟགས་མ་

གྲུབ་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེ་ཁྱོད་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། ཁྱོད་ཤེས་བྱ་དང་གཅེིག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་

འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེ་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་སྒྲུབ་བྱེད་འིཕེན་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

དུང་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མཉིན་བྱ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་སྒྲུབ་བྱེད་འིཕེན་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། 

དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། སྒྲི་མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་སྒྲུབ་བྱེད་འིཕེན་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

ཡང་དག་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་



རིིགས་ལེམ་ཆེ་བའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།133

1

ལེ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱིི་ལེན་བཏབ་པེས། དུང་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མཉིན་བྱ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

སྒྲི་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་སྒྲུབ་བྱེད་འིཕེན་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་

ཡིན་པེརི་རྟགས་མ་གྲུབ་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེ་གང་ཞིག ཕྱིི་མ་སྒྲུབ་བྱེད་འིཕེན་པེའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་ཡིན། ས་མ་སྒྲུབ་བྱེད་འིཕེན་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་མ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ལརི་བརྩེི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་བྱས་

པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དྲིི་ཟོའིི་གླུ་དབྱངས་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མཉིན་བྱ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་

གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། སྒྲི་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེ་

གང་ཞིག དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་

འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་ལརི་

སྣང་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རྩེོད་གཞི་དང་མི་ལྡན་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

རྩེ་རྟགས་གཉིིས་པེ་མ་གྲུབ་ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་ལེ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱིི་

ལེན་བཏབ་པེས། དེ་ལརི་བརྩེི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། དུང་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་རྟགས་གསལེ་ཐོ་མི་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་
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1

རྟགས་ལེ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱིི་ལེན་བཏབ་པེས། དུང་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། སྒྲི་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

སྒྲི་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྟགས་གསལེ་ཐོ་མི་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་

པེརི་རྟགས་མ་གྲུབ་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་

བདག་མེད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་ལེ་

རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱིི་ལེན་བཏབ་པེས། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། སྒྲི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། སྒྲི་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེརི་རྟགས་མ་གྲུབ་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་

པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཤེས་བྱས་རྩེོད་གཞི་ཁྱོད་བདག་མེད་ཡིན་

པེས་གསལེ་བ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་

ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་ཁྱོད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་ལེ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱིི་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེ་ཤེས་བྱ་

ཡིན་པེརི་རྟགས་མ་གྲུབ་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། རིང་རིེས། ཁྱོད་ཆོས་ཅེན། བུམ་

པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྟགས་

གསལེ་ཐོ་མི་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

ཁྱོད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྟགས་གསལེ་ཐོ་མི་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེ་ཆོས་



རིིགས་ལེམ་ཆེ་བའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།135

1

ཅེན། ཁྱོད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྟགས་གསལེ་ཐོ་

མི་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་འིདེབས་ཚུལེ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁོ་ན་རིེ། །བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྟགས་གསལེ་ཐོ་མི་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་

པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྟགས་

གསལེ་ཐོ་མི་དད་གྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་མི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། གཞི་

གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན། འིདོད་བྱས་པེ་ལེ། དངོས་འིགལེ་ལེ་འིགྲོོ་ཟོེརི་ན། མི་འིགྲོོ་སྟེ། 

ས་མ་དེ་ལརི་བརྩེི་རིིགས་ཀྱིང༌། འིདིརི་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། བུམ་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྟགས་གསལེ་ཐོ་མི་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་

འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྟགས་གསལེ་ཐོ་མི་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་

བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྟགས་གསལེ་ཐོ་མི་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། ཤེས་བྱ་
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1

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྟགས་གསལེ་ཐོ་མི་དད་

ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། ཡང་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། 

ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཁྱོད་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། རྣམ་མཁྱེན་

རྣམ་མཁྱེན་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཁྱོད་དང་

གཅེིག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་

འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་

འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་མི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་ཡང༌། འིདོད་

ལེན་ཐོེབས་པེ་ཡིན་ཏེ། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་

པེས། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་

མི་རིིགས་པེརི་འིདོད་ཅེེས་ལེན་ཐོེབས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་

གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་

འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཀོ་བས་རྩེོད་གཞི། 

རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་དང་གཅེིག་ཡིན་པེས་གསལེ་བ། གཞི་གྲུབ་ཀྱིིས་རྟགས་བྱས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། ཡང༌། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། གཟུགས་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེ་
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ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། གཟུགས་ཆོས་

ཅེན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་

འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། དེ་ལརི་བརྩེི་མི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན། འིདོད་པེ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེ་ལརི་འིཕངས་པེའིི་ཚེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་

གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་

ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། གཟུགས་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཆོས་

ཅེན། རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། 

རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་ཡང༌། འིདོད་པེ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་

བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེའིི་ཚེ། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་

པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཡང་ཁོ་ན་རིེ། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་

བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་
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1

ལེན་བཏབ་པེས། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་འིདོད་

ཅེེས་བརྩེི་མི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན། འིདོད་རིིགས་ཏེ། དེ་

འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་

ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། 

རྟག་པེ་ཆོས་ཅེན་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་མི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། ཟོེརི་ན་ཡང་འིདོད་དེ། དེ་འིདྲི་བའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་

ལེན་བཏབ་པེས། རྟག་པེ་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། རིང་

རིེས། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་དེ་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། 

ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་མེད་གང་རུང་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་རྩེོད་གཞི་རྟགས་གསལེ་ངོས་འིཛོིན་ཚུལེ་ཡོད་དེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྣམ་

མཁྱེན་གྱིིས་རྩེོད་གཞི། ཤེས་བྱ་དེ་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་

རྟགས་མ་ཡིན་པེས་གསལེ་བ། ཡོད་མེད་གང་རུང་གིས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་དེ་བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། 
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1

དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་

མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གསརི་དུ་མི་སླུ་བའིི་རིིག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

འིདི། རྣམ་མཁྱེན་གྱིིས་རྩེོད་གཞི། དངོས་པེོ་དེ་བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་མ་ཡིན་པེས་གསལེ་བ། 

གསརི་དུ་མི་སླུ་བའིི་རིིག་པེས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། 

ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་དེ་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་འིདི། ཤེས་བྱས་རྩེོད་གཞི། རྟག་པེ་དེ་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་

པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་ཡིན་པེས་

གསལེ་བ་བདག་མེད་ཀྱིིས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དེ་

འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གསལེ་ངོས་འིཛོིན་ཚུལེ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། བྱས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་

བཏབ་པེས། ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་འིདོད་

ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་ཟོེརི་ན། དེ་ལརི་བརྩེི་མི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་

གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་འིདོད་

ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 
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1

རྟག་པེས་གསལེ་བ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ་བྱས་པེས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞལེ་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མི་རྟག་པེ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། འིདུས་མ་བྱས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞལེ་བྱ་

ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་ཟོེརི་ན། དེ་ལརི་བརྩེི་མི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞལེ་

བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མི་རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་ལེ་

རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱིི་ལེན་བཏབ་པེས། འིདུས་མ་བྱས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་

ཡིན་པེརི་རྟགས་མ་གྲུབ་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དེ་

ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞལེ་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མི་རྟག་པེས་གསལེ་བ། འིདུས་མ་

བྱས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

དེས་མཚོན་ནས་ཐོལེ་ངག་གང་དང་གང་བཀོོད་ཀྱིང་རྟགས་གསལེ་གསུམ་པེ་ཅེན་ནི་

སླ་ལེ། རྟགས་གསལེ་བཞི་པེ་ཅེན་ལེ་གཉིིས་གསལེ་བ་དང་གཉིིས་རྟགས་བྱེད། ལྔ་པེ་

ཅེན་ལེ་གསུམ་གསལེ་བ་དང༌། གཉིིས་རྟགས་བྱེད་ཅེིང༌། དེ་བཞིན་དུ་དྲུག་པེ་སོགས་

རྟགས་གསལེ་ཆ་བྱུང་ཚེ་མཉིམ་པེརི་བགོ་ཞིང༌། ཡ་བྱུང་ཚེ་གཅེིག་གིས་གསལེ་བ་

མང་བ་བྱ་དགོས་སོ། །རིང་རིེས་ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་ན་གང་དྲིན་དྲིན་
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ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཞེས་པེ་དང༌། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མི་རྟག་པེ་ཡིན་ན་བདག་མེད་མ་

ཡིན་པེས་ཁྱབ། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། གང་དྲིན་དྲིན་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་

པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན། འིདོད་ལེན་ཐོེབས་པེ་ཡིན་ཏེ། དེ་

འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། གང་དྲིན་དྲིན་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིིས་རྩེོད་གཞི། གང་དྲིན་དྲིན་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེས་གསལེ་བ། 

ཤེས་བྱས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། ཡང་དམ་བཅེའི་གཉིིས་པེ་ལེ། 

ཚད་མས་དམིགས་པེ་ཆོས་ཅེན། བདག་མེད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

མི་རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན། ཁྱབ་མེད་ཀྱིི་ལེན་ཐོེབས་པེ་ཡིན་ཏེ། མི་རྟག་པེ་ཡིན་

ན། བདག་མེད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེ་བུད་ཅེེས་འིགལེ་ཁྱབ་ཀྱིི་ལེན་ཐོེབས་

པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཚད་མས་དམིགས་པེས་རྩེོད་གཞི། བདག་

མེད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེས་གསལེ་བ། མི་རྟག་པེས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞལེ་བྱ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཚད་མས་དམིགས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་ལེ་ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་



རིིགས་ལེམ་ཆེ་བའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།142

1

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

གཞལེ་བྱ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་ཟོེརི་ན། དེ་ལརི་བརྩེི་མི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། 

དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། ཤེས་བྱ་ཡོད་པེ་ཡིན་

པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཏེ། 

ཤེས་བྱས་རྩེོད་གཞི། ཡོད་པེས་གསལེ་བ། གཞལེ་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ་མན་ཆད་ཀྱིིས་

རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི་སྒྲི་དང་པེོས་དངོས་

པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ་ཞེས་པེ་དེ་དྲིངས། ཕྱིིརི་སྒྲི་གཉིིས་པེས་གཞལེ་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ་ཞེས་

པེ་དེ་དྲིངས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། ཕྱིིརི་སྒྲིས་གསལེ་བ་འིདྲིེན་ཚུལེ་

ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མི་རྟག་པེ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། འིདུས་མ་བྱས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ལེ་ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་

བ་ལེ་འིདོད་ལེན་ཐོེབས་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མི་

རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་ཟོེརི་ན་དེ་བརྩེི་མི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། རྣམ་མཁྱེན་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་

འིདོད་ཅེེས་རྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་ཕྱིིརི་སྒྲི་
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1

གསུམ་ཡས་རིིམ་གྱིིས་རིིམ་པེ་བཞིན་དུ་གསལེ་བ་ཕྱིི་མ་གསུམ་མས་རིིམ་གྱིིས་དྲིངས་

པེ་གང་ཞིག དེའིི་ཚེ་ཤེས་བྱ་གཅེིག་པུ་གསལེ་བརི་ལུས་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་མ་གྲུབ་ན། 

དེརི་ཐོལེ། རྟགས་སྤུངས་གསལེ་སྤུངས་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་བཀོོད་ཀྱིང་ཕྱིིརི་སྒྲི་རིེ་རིེས་

གསལེ་བ་རིེ་རིེས་འིདྲིེན་པེརི་བཤད་ཀྱིང༌། ཕྱིིརི་སྒྲི་ཇི་ཙོམ་ཡོད་ཀྱིང་རྩེ་བའིི་གསལེ་བ་

གཅེིག་པུ་འིདྲིེན་མི་ནུས་པེ་རིང་ལུགས་སུ་ཁས་ལེེན་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དོན་བྱེད་

ནུས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གསལེ་ངོས་འིཛོིན་ཚུལེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཀྱིི་ཁས་ལེེན་འིཐོད་པེའིི་

ཕྱིིརི། འིདོད་ན། ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གསལེ་ངོས་

འིཛོིན་ཚུལེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། འིདོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་གྲུབ་ཏེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིིས་རྩེོད་གཞི། ཤེས་བྱས་གསལེ་བ། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ལེ་ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་འིདི་སྒྲིས་རྩེོད་གཞི། 

མ་བྱས་པེས་གསལེ་བ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ལེ་ཁྱབ་པེ་ཡོད་

པེས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

གཞན་ཡང༌། ཁྱོད་རིང་ལེ་གང་ཟོག་གི་བདག་མེད་ཡིན་ན། ཁྱོད་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། 
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1

མི་རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་སུ་

བཀོོད་པེས་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་ན། ཁྱོད་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མི་རྟག་སྟེ། ཁྱོད་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་སྦྱོོརི་བའིི་རྟགས་སུ་བཀོོད་པེས་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། 

བདག་མེད་ཡིན་ན། རྟགས་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེ་གང་ཞིག  གཞི་གྲུབ་ན་རྟགས་ཡང་དག་

ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་གྲུབ་སྟེ། རིི་བོང་རྭ་རྟགས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། གཉིིས་པེ་

གྲུབ་སྟེ། ཀོ་བུམ་གཉིིས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཀོ་བུམ་གཉིིས་

རྟགས་སུ་སོང་བའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་དང་ལྡན་

པེའིི་གཞིརི་ཆོས་ཅེན། གང་ཟོག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བུམ་གཉིིས་ཡོད་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། 

བྱས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་སྒྲི་ཆོས་

ཅེན། མི་རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་སུ་

བཀོོད་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མི་རྟག་པེ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། བྱས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གསལེ་ངོས་འིཛོིན་ཚུལེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། འིདོད་

པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། དངོས་འིགལེ་ལེ་བུད། རིང་ལུགས་ཀྱིི་དེ་འིདྲིའིི་ཁྱབ་པེ་ལེ་སྐྱོོན་

འིཕེན་ཚུལེ་ནི་ཞེས་བརོད་པེའིི་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། 



རིིགས་ལེམ་ཆེ་བའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།145

1

མི་རྟག་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་སུ་བཀོོད་པེརི་

ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། ལེེགས་པེརི་སོམས་ལེ་ལེན་ཐོོབས་ཤིག 

ཁ་ཅེིག་གིས། ཁྱོད་ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་ཞིག ཁྱོད་ཀྱིི་བཀོོད་ཚོད་ཀྱིི་རྟགས་གྲུབ་ན། 

ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། འིདུས་མ་བྱས་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་

གྲུབ་ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་བཀོོད་ཚོད་ཀྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་དེ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་མ་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་སོང་ཚོད་ཀྱིི་རྟགས་མ་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་རྟག་པེ་མ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། ཐོལེ་འིགྱུརི་གང་ཞིག ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་གྲུབ་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་བཀོོད་ཚོད་

ཀྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་

པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དེ་

འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་ལེ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱིི་ལེན་མི་ཐོེབས་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་

འིདོད་ན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་བཀོོད་ཚོད་ཀྱིི་རྟགས་གྲུབ་

པེའིི་ཕྱིིརི། ཁྱབ་པེ་ཡོད་དེ། དངོས་པེོ་དེའིི་བཀོོད་ཚོད་ཀྱིི་རྟགས་དང་བུམ་པེ་དངོས་པེོ་

ཡིན་པེ་དེའིི་སོང་ཚོད་ཀྱིི་རྟགས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

གཞན་ཡང༌། ཐོལེ་འིགྱུརི་དེའིི་བཀོོད་ཚོད་ཀྱིི་རྟགས་གྲུབ་ན། དེའིི་རྟགས་གྲུབ་
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1

པེས་མ་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་བཀོོད་ཚོད་ཀྱིི་རྟགས་གསལེ་གཉིིས་ཀོ་གྲུབ་པེ་གང་ཞིག དེ་

འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གསལེ་གཉིིས་ཀོ་མ་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་དེའིི་བཀོོད་ཚོད་ཀྱིི་རྟགས་གྲུབ་ན། ཐོལེ་འིགྱུརི་

དེའིི་རྟགས་གྲུབ་པེས་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དེའིི་བཀོོད་ཚོད་ཀྱིི་རྟགས་གྲུབ་ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེས་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་བཀོོད་

ཚོད་ཀྱིི་རྟགས་ཡིན་ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་ཡིན་དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་

མ་ཁྱབ། 

ཡང་ཁོ་ན་རིེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་དེའིི་སོང་ཚོད་ཀྱིི་རྟགས་གྲུབ་ན། དེའིི་རྟགས་གྲུབ་

པེས་མ་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། ཐོལེ་འིགྱུརི་དེའིི་སོང་ཚོད་ཀྱིི་རྟགས་ཡིན་ན། ཐོལེ་འིགྱུརི་དེའིི་

རྟགས་ཡིན་པེས་མ་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ན་མ་ཁྱབ། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་བཀོོད་སོང་གི་རྟགས་གསལེ་ལེ་ཁྱད་པེརི་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། སྒྲི་ཆོས་

ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་བཀོོད་

སོང་གི་རྟགས་གསལེ་ལེ་ཁྱད་པེརི་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་འིདིརི་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། 

དེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་དེ་དེའིི་བཀོོད་ཚོད་ཀྱིི་རྟགས་གསལེ་གཉིིས་ཀོ་ཡིན། སྒྲི་རྟག་པེ་དེ་
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1

དེའིི་སོང་ཚོད་ཀྱིི་རྟགས་གསལེ་གཉིིས་ཀོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། དངོས་

པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་

བཀོོད་སོང་གི་རྟགས་གསལེ་ལེ་ཁྱད་པེརི་མེད་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་རྩེོད་གཞི་དང་མི་ལྡན་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

འིདི་ལེ་ཁ་ཅེིག་གིས། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་དང་གཅེིག་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་བཀོོད་སོང་གི་རྟགས་གསལེ་ལེ་ཁྱད་

པེརི་མེད་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་རྩེོད་གཞི་དང་མི་ལྡན་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་

རིང་ལུགས་ལེ་འིདོད་ལེན་ཐོེབས། 

ཁ་ཅེིག་གིས། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་གྲུབ་ན།  ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་གྲུབ་

པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་དང་གཅེིག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་

རྟགས་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་

པེ་དང་གཅེིག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་

ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་དང་གཅེིག་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་མ་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་

རྟགས་ལེ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱིི་ལེན་ཐོེབས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། ཀོ་བ་ཁྱོད་ཀྱིི་རེས་ཁྱབ་ངེས་ན། བུམ་པེ་ཁྱོད་ཀྱིི་རེས་ཁྱབ་ངེས་
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1

པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། 

དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཀོ་བ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རེས་ཁྱབ་ངེས་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

ཀོ་བ་ཡོད་ན་བུམ་པེ་ཡོད་པེས་མ་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁོ་ན་རིེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

ཆོས་ཅེན། རྟག་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་

དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། འིདོད་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་རྒྱུ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། འིདོད་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་

ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་

མའིི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་ཡང་འིདོད་ལེན་ཐོེབས་པེ་

ཡིན་ཏེ། བདག་མེད་ཡིན་ན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་རྒྱུ་མ་ཡིན་དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བདག་

མེད་ཡིན་ན་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དང་

གཅེིག་མ་ཡིན་དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་
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1

ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྒྱུ་ཆོས་ཅེན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བདག་

མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་ཡང་འིདོད་ལེན་ཐོེབས་པེ་ཡིན་ཏེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་

གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། གང་བཀོོད་པེ་ལརི་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེས་

མཚོན་ནས་གཞན་རྣམས་ལེའིང་རིིགས་པེ་མཚུངས། རིང་རིེས། བདག་མེད་ཡིན་ན། 

རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་

པེས་ཁྱབ། བདག་མེད་ཡིན་ན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་མ་གྲུབ་པེས་ཁྱབ། བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། དང་པེོ་ལེ། སྒྲི་ཆོས་

ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་

གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། གཉིིས་པེ་ལེ། བྱས་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་

པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་མ་གྲུབ་

པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིགལེ་ཁྱབ་ལེ་བུད་བྱས་པེ་ལེ། ཁྱབ་པེ་དངོས་

ཟོེརི་ན། དངོས་འིགལེ་ལེ་མི་འིགྲོོ་སྟེ། གོང་དུ་བདག་མེད་ཡིན་ན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེས་ཁྱབ། འིདིརི་

བདག་མེད་ཡིན་ན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེརི་བུད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས། ཕྱིི་མ་ལེ་ཡང་འིགལེ་ཁྱབ་

ཀྱིི་ལེན་ཐོེབས་ཚུལེ་ཡོད་དེ། དང་པེོ་ལེ། བདག་མེད་ཡིན་ན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་མ་གྲུབ་པེས་ཁྱབ། ཕྱིི་མ་ལེ་
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1

བདག་མེད་ཡིན་ན། བྱས་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་མ་གྲུབ་པེརི་འིབུད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

གཞན་ཡང༌། བདག་མེད་ཡིན་ན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེས་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། དེ་ལརི་ཁྱབ་པེརི་ཁས་

བློངས་པེ་ལེ། རྟག་པེའིི་རིིགས་ཀྱིི་ཆོས་ཅེན་གྱིིས་གཤགས་ན་འིདོད་ལེན་ཐོེབས། 

དངོས་པེོ་དང་མེད་ངེས་ཀྱིི་ཆོས་ཅེན་གྱིིས་གཤགས་ན་འིགལེ་ཁྱབ་ཀྱིི་ལེན་ཐོེབས་པེའིི་

ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་རིིགས་ཀྱིི་ཁྱབ་པེ་ཁས་བློངས་པེ་ལེ། ཆོས་ཅེན་ཅེི་ལ་བུ་ཞིག་

གིས་བཤགས་ཀྱིང་ཆོས་ཅེན་སྦུབས་སུ་འིཚངས་ནས་གང་བཀོོད་པེ་ལརི་བརྩེི་རིིགས་

པེའིི་ཕྱིིརི། 

གཞན་ཡང༌། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་རྒྱུ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། 

དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་རྒྱུ་ཡིན་

པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་

ཚད་མའིི་རྒྱུ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་

བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་

མའིི་རྒྱུ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་
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1

ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཁྱོད་ཀྱིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་

དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་རྒྱུ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་

བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ། 

དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། བུམ་

པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཁྱོད་ཀྱིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་

དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་རྒྱུ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་

ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེ་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་བུམ་པེའིི་འིབྲས་

བུ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། འིོ་ན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཁྱོད་

ཀྱིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་

བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ། 

དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་ཤིང་འིདོད་ལེན་

ཐོེབས་པེརི་ཐོལེ། འིདོད་པེ་གང་ཞིག ཁྱོད་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མའིི་རྒྱུ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ལེ་ཁྱབ་པེ་ཡོད། དངོས་པེོརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཁྱོད་ཀྱིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ལེ་ཡང་ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་རྟག་པེས་
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1

གསལེ་བ་དང༌། རྟག་པེས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་རྟག་

པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་རྟག་པེས་གསལེ་བ་དང༌། རྟག་པེས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། གོང་དུ་འིདོད་ན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དངོས་པེོརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་རྟག་པེས་གསལེ་བ་དང༌། རྟག་

པེས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། 

འིདོད་ན། རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། 

རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དངོས་པེོརི་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མ་རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་

འིབྲས་བུ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་འིབྲས་

བུ་ཡིན་ན་དངོས་པེོ་ཡིན་དགོས་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག བཅེད་སྐྱོོན་ཡིན་ཟོེརི་ན། ཁྱོད་རིང་ལེ་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་

པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གོང་གི་དམ་བཅེའི་འིཐོད་པེའིི་

ཕྱིིརི། འིདོད་ན། ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་
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1

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དང་གཅེིག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། 

ཁྱོད་དང་གཅེིག་ཡིན་ན། ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་དགོས་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

གྱིི་ལྡོག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཁྱོད་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་གཞི་གྲུབ་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན། འིདོད་ལེན་ཐོེབས་པེ་ཡིན་ཏེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་

ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་དང་གཅེིག་ཡིན་ན་དངོས་པེོ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཚད་མའིི་

བྱེ་བྲག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་

མ། ཡོད་པེརི་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་དང་གཅེིག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཡོད་པེརི་

རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཁྱོད་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་གཞི་གྲུབ་

པེའིི་ཕྱིིརི། ཁྱབ་པེ་རིིམ་པེརི་སོང་ཟོེརི། 

ཁ་ཅེིག  རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། བྱས་པེ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། འིདུས་བྱས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་གྲུབ་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རེས་ཁྱབ་ངེས་པེརི་ཐོལེ། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་
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1

པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་མ་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་

བ་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཚད་མས་དམིགས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། 

ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། མི་རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བྱས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་མི་ཐོེབས་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་

གསལེ་ངོས་འིཛོིན་ཚུལེ་མེད་ཟོེརི་ན། དེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དེ། རྣམ་

མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེ་ནས་བཟུང་

སྟེ། ཚད་མས་དམིགས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་གྲུབ་པེའིི་བརི་གྱིིས་གསལེ་བ་དང༌། ཤེས་བྱ་

ཆོས་ཅེན། མི་རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བྱས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་

གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་མི་ཐོེབས་པེས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

དེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེ་ནས། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཚད་མས་དམིགས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་འིདི། རྣམ་མཁྱེན་

ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་

རྟགས་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། འིདུས་བྱས་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་
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1

རེས་ཁྱབ་ངེས་པེས་གསལེ་བ། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་མ་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཚད་མས་དམིགས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་

གྲུབ་པེས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

དེའིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། ཞེས་པེ་ནས། འིདུས་བྱས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་གྲུབ་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རེས་ཁྱབ་ངེས་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས། རྟགས་

ལེ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱིི་ལེན་བཏབ་པེས། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཞེས་

པེ་ནས། ཚད་མས་དམིགས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེ་

རྟགས་མ་གྲུབ་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་ཟུརི་དང་པེོ་དེ་ལརི་བརྩེི་རིིགས་པེརི་

ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

འིདུས་བྱས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་འིདི། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེས་གསལེ་བ་དང༌། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། 

བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། འིདུས་བྱས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་

གྲུབ་པེས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་
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1

ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་འིདི། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། 

དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིིས་རྟགས་

གསལེ་གཉིིས་ཀོ་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

གོང་གི་རྩེ་རྟགས་གཉིིས་པེ་གྲུབ་སྟེ། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་མ་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བ་ཆོས་

ཅེན། ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཚད་མས་དམིགས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་འིདི། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་པེ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་མ་གྲུབ་པེས་

གསལེ་བ་དང༌། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཚད་མས་དམིགས་པེ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གསལེ་ངོས་འིཛོིན་ཚུལེ་ཡོད་

པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། གཞལེ་བྱ་ཆོས་ཅེན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། 

ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་

པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བ་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་
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1

ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་ཐོེབས་

པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྩེོད་གཞི་དང་ལྡན་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་ལེ་ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྩེོད་གཞི་དང་ལྡན་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་ཡིན་ཟོེརི་ན། དེ་མི་འིཐོད་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དེ། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། 

གཞལེ་བྱ་ཆོས་ཅེན། ཞེས་པེ་ནས། གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྩེོད་གཞི་

དང་ལྡན་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི། ཞེས་པེའིི་བརི་གྱིིས་གསལེ་བ་དང་རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ལེ་ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ནང་

གི་ཕྱིིརི་སྒྲི་རྣམས་ཀྱིིས་ཆོས་ཅེན་རྣམས་མས་རིིམ་ནས་སྦུབས་སུ་དྲིངས་པེ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་ལེ་ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་འིདི་

ཡང་རྩེོད་གཞི་དང་མི་ལྡན་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

གཞན་ཡང༌། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མཚོན་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ལེ་ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། མཚོན་བྱ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་
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1

ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་

རྟགས་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྟགས་གསལེ་ཐོ་

དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གསལེ་ངོས་འིཛོིན་

ཚུལེ་ཡོད་དེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དེ། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མཚོན་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་

བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ལེ་ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེས་གསལེ་བ་དང༌། རྣམ་

མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། མཚོན་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེ་མན་ཆད་ཀྱིིས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་

ན། དེརི་ཐོལེ། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྟགས་གསལེ་ཐོ་མི་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་

ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་

རྟགས་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྟགས་གསལེ་ཐོ་

དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གསལེ་ངོས་འིཛོིན་

ཚུལེ་དང་རིིགས་པེ་མཚུངས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྟགས་གསལེ་ཐོ་མི་དད་ཀྱིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

ལེ་ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གསལེ་ངོས་འིཛོིན་ཚུལེ་ལརི་



རིིགས་ལེམ་ཆེ་བའིི་རྣམ་གཞག་བཤད་པེ།159

1

ངེས་དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

གཞན་ཡང༌། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོཡིན་པེརི་ཐོལེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གསལེ་ངོས་འིཛོིན་ཚུལེ་ཡོད་དེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དོན་བྱེད་

ནུས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེ་ཡན་ཆད་ཀྱིིས་གསལེ་

བ་དང༌། བདག་མེད་ཀྱིིས་རྟགས་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དེ་

འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གསལེ་ངོས་འིཛོིན་ཚུལེ། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གྲུབ་པེརི་

ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གསལེ་ངོས་འིཛོིན་

དང་མཚུངས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་

བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་
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1

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡོད་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་ཟོེརི་ན། དེ་མི་རིིགས་

པེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

ཡོད་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་

ལེན་བཏབ་པེས། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡོད་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་

ཅེན། ཁྱོད་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཁྱོད་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། 

རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། རིང་

རིེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། ཤེས་

བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། འིདུས་བྱས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་བུམ་པེའིི་དགག་

གཞི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡོད་པེ་གང་ཞིག བུམ་པེ་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་

ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་

སྒྲི་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་

པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་འིདུས་བྱས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི། 
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1

བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་

བརྩེི་རིིགས། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། 

སྒྲི་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། འིདུས་བྱས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡོད་པེ་གང་ཞིག བུམ་པེ་

མེད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་

དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་

ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཤེས་བྱ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་འིདུས་བྱས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཡིན་

པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་མི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་འིདོད་

བྱས་པེ་ལེ། དངོས་འིགལེ་ལེ་འིགྲོོ་ཟོེརི་ན། དངོས་འིགལེ་ལེ་མི་འིགྲོོ་སྟེ། གོང་དུ་དེ་

ལརི་བརྩེི་རིིགས་ཀྱིང༌། འིདིརི། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྣམ་མཁྱེན་

ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་

གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་

སྟེང་དུ་འིདུས་བྱས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་

ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་
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1

གྱིི་སྟེང་དུ་དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡོད་པེ་གང་ཞིག བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་

སྟེང་དུ་བུམ་པེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་

གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་

དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་སྒྲི་ཆོས་

ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་

སྟེང་དུ་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་

དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་འིདུས་བྱས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི། བུམ་

པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་

པེའིི་དགག་གཞི་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་མི་རིིགས་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་བརྩེི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་

རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། གང་བཀོོད་པེ་ལརི་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

དེརི་ཐོལེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྩེོད་གཞི་དང་མི་ལྡན་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཡང༌བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དོན་
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1

བྱེད་ནུས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་མི་ཐོེབས་

པེརི་ཐོལེ། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་

འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། བུམ་

པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་

ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་

བ་ལེ་འིདོད་ལེན་མི་ཐོེབས་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། 

བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་

གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་

གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་མི་ཐོེབས་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་

དུ་བུམ་པེ་ཞེས་བརོད་པེའིི་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་

དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དོན་བྱེད་ནུས་པེ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་མི་ཐོེབས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེ་ཞེས་བརོད་པེའིི་སྒྲི་དོན་

མཐུན་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་མི་ཐོེབས་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། བུམ་
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1

པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེ་ཞེས་བརོད་པེའིི་སྒྲི་དོན་མཐུན་མེད་པེའིི་

ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེ་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཡང་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་

པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་

པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་

སྟེང་དུ་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་

ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་

དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་མི་རིིགས་པེརི་

ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་འིདོད་ལེན་ཐོེབས་པེ་ཡིན་ཏེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་

སྟེང་དུ་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་

གྱིི་སྟེང་དུ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་

གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་པེོ་ཡིན་
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1

པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་མི་རིིགས་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁོ་ན་རིེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་

པེས། སྒྲི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་སྒྲི། སྒྲི་ཆོས་

ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་འིདོད་

ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་འིདི། སྒྲིས་རྩེོད་གཞི་དང༌། དངོས་པེོས་རྟགས་གསལེ་

གཉིིས་ཀོ་བྱས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་འིདོད་པེ་ཡིན་ཏེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་

སྟེང་དུ་སྒྲི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་སྒྲི། བུམ་པེའིི་

དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་སྒྲི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་

ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་

ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་

ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་

དུ་དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་

པེས། དེ་ལརི་བརྩེི་རིིགས་པེ་གང་ཞིག རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁོ་ན་རིེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེའིི་
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1

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ལེ་དགག་གཞིའིི་ནུས་པེ་འིཕརི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་

དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་སྒྲུབ་བྱེད་འིཕེན་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ལེ་དགག་གཞིའིི་ནུས་པེ་

འིཕརི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་

ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གསལེ་ལེ་ལེན་བཏབ་པེས། དགག་གཞིའིི་ནུས་པེ་

འིཕརི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁོ་ན་རིེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། 

མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་

དག་ཏུ་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མ་

བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དངོས་པེོརི་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་ཐོེབས་

པེའིི་ཕྱིིརི་ན་མ་ཁྱབ། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་སྟེང་དུ་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་

ཅེན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་ཏུ་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཚད་མ་གང་ཞིག སྒྲི་
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1

ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་ཡང་དག་ཁྱོད་ཀྱིི་གཞལེ་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་

ལེ་འིདོད་ལེན་ཐོེབས་པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་འིདོད་ལེན་ཐོེབས་པེ་ཡིན་

ཏེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་

པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྣམ་མཁྱེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་

སྟེང་དུ་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་

གྱིི་སྟེང་དུ་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་

གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་གྱིི་སྟེང་

དུ་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་ཏུ་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་

ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྣམ་མཁྱེན་དེ་

ཆོས་ཐོམས་ཅེད་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རིང་རིེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་

ཆོས་ཅེན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་

ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་སྒྲི་

ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་
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1

པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་སྟེང་དུ་རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་བུམ་

པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཡོད་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་

པེས། ཁྱོད་ཀྱིི་བརྩེི་ལུགས་དེ་མི་འིཐོད་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན། 

འིདོད་བྱས་པེ་ལེ་དངོས་འིགལེ་ལེ་འིགྲོོ་ཟོེརི་ན། དངོས་འིགལེ་ལེ་མི་འིགྲོོ་སྟེ། གོང་དུ་

དྲིིས་པེའིི་ཚེ་དེ་ལརི་ཡིན་ཀྱིང༌། འིདིརི་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྣམ་

མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་

དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་

ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་

ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བདག་མེད་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་

དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྣམ་མཁྱེན་

ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་

གྱིི་སྟེང་དུ་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་

གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་

སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་
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1

སྟེང་དུ་ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་མི་རིིགས་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་

ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་

པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་

ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། རྣམ་མཁྱེན་

ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྟག་

པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་

དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། བཤད་མ་ཐོག་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་

བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། དེ་ལརི་བརྩེི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། 

ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཚད་མས་དམིགས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་

གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་དགག་

གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྣམ་མཁྱེན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བུམ་པེའིི་

དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

གཞན་ཡང༌། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། བྱས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྟགས་གསལེ་ཐོ་མི་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་
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འིགྱུརི་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། གཞི་གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་

ལེན་བཏབ་པེས། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་སྒྲི་ཆོས་ཅེན། བུམ་པེའིི་

དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་

ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་བྱས་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་

ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རྟགས་གསལེ་ཐོ་མི་དད་ཀྱིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡིན་པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་

རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། བུམ་པེའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། ཞེས་སོགས་ཀྱིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། དེ་ལརི་བརྩེི་མི་རིིགས་པེརི་ཐོལེ། 

བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་ཟོེརི་ན་ཁྱབ་པེ་མེད་པེས་ལེན་ཐོེབས་པེ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ལརི་འིཕངས་པེའིི་ཚེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དེ་རྩེོད་གཞི་དང་མི་ལྡན་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། ཀོ་བའིི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅེན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། 

རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་མ་གྲུབ་

པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རེས་ཁྱབ་ངེས་པེརི་ཐོལེ། 

ཡོད་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་རྩེོད་གཞི་དང་མི་ལྡན་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། མ་བྱས་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་འིདི། བྱས་པེའིི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པེརི་སྒྲུབ་པེརི་བྱེད་པེའིི་
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1

ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་ཡིན་ཟོེརི་ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། བྱས་པེའིི་རྟགས་

ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པེརི་སྒྲུབ་པེརི་བྱེད་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བྱས་

པེའིི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེརི་སྒྲུབ་པེརི་བྱེད་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་ན། ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་མ་ཡིན་ན། མི་རྟག་པེ་ཡིན་པེས་

མ་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། ཁྱབ་པེ་དོན་ཐོོབ་ལེ་སོང༌། གོང་དུ་མ་གྲུབ་ན། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་སྒྲི་རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེརི་སྒྲུབ་པེརི་བྱེད་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་རིང་གི་ཆོས་ལེོག་རིང་གི་ཤེས་འིདོད་ཆོས་ཅེན་གྱིི་སྟེང་དུ་རིང་གི་

རྟགས་ལེོགས་སུ་སྒྲུབ་པེ་ལེ་ཚུལེ་གསུམ་འིཕེན་ནུས་ཀྱིི་ཐོལེ་ངག་རྣམ་དག་ཡིན་པེ་

གང་ཞིག སྒྲི་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་རྩེོད་གཞི། བྱས་པེ་ཁྱོད་ཀྱིི་ཆོས་ལེོག རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེ་ཁྱོད་

ཀྱིི་རྟགས་ལེོག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་དང་པེོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་འིདྲི་བ་སྒྲུབ་བྱེད་འིཕེན་པེའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིིད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རིིག་གཏེརི་ལེས། སྒྲུབ་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་གསུམ་ལྡན། །ཞེས་གསུངས་པེའིི་ཕྱིིརི། གོང་གི་རྟགས་གཉིིས་

པེ་གྲུབ་སྟེ། བྱས་པེ་སྒྲི་རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེརི་སྒྲུབ་པེརི་བྱེད་པེའིི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། རྣམ་པེརི་བཞག་འིཇོག་གི་རྒྱུ་འིབྲས་ཡིན་ན། རྒྱུ་འིབྲས་ཡིན་

པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། སོན་པེོའིི་རྣམ་པེརི་ཤརི་ནས་སོན་པེོ་ལེ་གསརི་དུ་མི་སླུ་བའིི་རིིག་

པེ་དང༌། སོན་པེོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པེའིི་ཚད་མ་གཉིིས་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། 
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དེརི་ཐོལེ། ཚད་འིབྲས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། ཁྱབ་སྟེ། རིིག་གཏེརི་ལེས། དེས་ན་རྣམ་པེརི་

བཞག་འིཇོག་གི །རྒྱུ་འིབྲས་གཉིིས་ལེ་ཚད་འིབྲས་འིདོད། །ཅེེས་གསུངས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

རྩེ་བརི་འིདོད་ན། དེ་གཉིིས་ཆོས་ཅེན། རྒྱུ་འིབྲས་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རིང་བཞིན་གཅེིག་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དེ་གཉིིས་རྫས་གཅེིག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། སོན་པེོ་

གཞལེ་བྱ། སོན་པེོ་ལེ་གསརི་དུ་མི་སླུ་བའིི་རིིག་པེ་ཚད་མ། སོན་པེོ་དངོས་སུ་རྟོགས་

པེའིི་ཚད་མ་འིབྲས་བུརི་བྱས་པེའིི་ཚད་འིབྲས་ཀྱིི་རྣམ་གཞག་དེ་ཚད་འིབྲས་ཀྱིི་རྣམ་

གཞག་འིཐོད་ལྡན་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། ཁྱབ་སྟེ། ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གིས། དེ་ཕྱིིརི་གཞལེ་

བྱ་རྟོགས་པེ་ཡིས། །སྒྲུབ་བྱེད་གཞལེ་བྱའིི་རིང་བཞིན་ཉིིད། །ཅེེས་གསུངས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་

དང་གཅེིག་ཡིན་ན། གང་དྲིན་དྲིན་ཡིན་དགོས་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ན་དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་དང་གཅེིག་མ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན། འིདིརི་མ་ཁྱབ། བདག་མེད་ཡིན་

ན་དེ་ལརི་ཁྱབ་བྱས་པེ་ལེ། 

ཁོ་ན་རིེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན། འིདོད་ལེན་ཐོེབས་པེ་ཡིན་ཏེ། དངོས་

པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དང་གཅེིག་མ་ཡིན་པེརི་

འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དེ་ལརི་ཁྱབ་པེ་ཁས་བློངས་པེ་ལེ། ཆོས་
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1

ཅེན་གང་གིས་གཤགས་ཀྱིང་འིདོད་ལེན་ཐོེབས་པེའིི་ཕྱིིརི་རིོ། །

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཁྱོད་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་གཞི་

གྲུབ་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་

ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། སྒྲི་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་

པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་དང་གཅེིག་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་མི་མཚུངས། ཡང༌རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་ཡིན་ན། རྟག་པེ་དང་གཅེིག་ཡིན་པེས་ཁྱབ། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། རྟག་པེ་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་བ་ལེ། ཤེས་བྱ་རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་

ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་ཡིན་པེ་རྟགས་མ་གྲུབ། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། རྟག་པེ་དང་གཅེིག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་

ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། 

བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ན་མ་ཁྱབ། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་
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1

པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་གསལེ་ངོས་འིཛོིན་ཚུལེ་ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་ཡང་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རིེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡོད་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན། མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། 

དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་

རྟགས་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅེན། ཡོད་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་

ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་རྟགས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁོ་ན་རིེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་ཆོས་ཅེན། རིང་གི་རྒྱུ་ལེས་སྐྱོེས་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་

ན། དེ་ཆོས་ཅེན། དངོས་པེོ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་

འིགྱུརི་གྱིི་རྒྱུ་ལེས་མ་སྐྱོེས་པེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་ཟོེརི་ན། གང་བཀོོད་

པེ་ལརི་འིདོད་ལེན་ཐོེབས་པེ་ཡིན་ནོ། །རིང་རིེས། དངོས་པེོ་ཡིན་ན་རིང་གི་རྒྱུ་ལེས་

སྐྱོེས་པེས་ཁྱབ། 

བྱས་པེ་ལེ་ཁོ་ན་རིེ། རིང་རྒྱུ་ལེས་མ་སྐྱོེས་པེའིི་དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། 

དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། ཆོས་ཅེན་དེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་གོང་དུ་འིདོད་ལེན་

ཐོེབས་པེ་ཡིན་ཏེ། དེ་འིདྲིའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། རིང་

རྒྱུ་ལེས་མ་སྐྱོེས་པེའིི་དངོས་པེོ། རིང་རྒྱུ་ལེས་མ་སྐྱོེས་པེའིི་དངོས་པེོའིི་རྒྱུ་ལེས་སྐྱོེས་
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1

པེརི་འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། རིང་གི་རྒྱུ་ཆོས་ཅེན། 

རིང་གི་རྒྱུ་ལེས་སྐྱོེས་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་

གསལེ་བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། རིང་གི་རྒྱུ། རིང་གི་རྒྱུའིི་རྒྱུ་ལེས་སྐྱོེས་པེརི་འིདོད་

ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེ་ཆོས་ཅེན། རིང་

གི་རྒྱུ་ལེས་སྐྱོེས་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཞེས་པེའིི་ཐོལེ་འིགྱུརི་གྱིི་གསལེ་

བ་ལེ་འིདོད་ལེན་བཏབ་པེས། དོན་བྱེད་ནུས་པེ། དོན་བྱེད་ནུས་པེའིི་རྒྱུ་ལེས་སྐྱོེས་པེརི་

འིདོད་ཅེེས་བརྩེི་རིིགས་པེའིི་ཕྱིིརི། །

རིིགས་པེའིི་རྣམ་གཞག་གཞན་བསྟན་པེ།རིིགས་པེའིི་རྣམ་གཞག་གཞན་བསྟན་པེ།

བཞི་པེ་རིིགས་པེའིི་རྣམ་གཞག་གཞན་བསྟན་པེ་ལེ། ཁ་ཅེིག་ན་རིེ། དོན་རིང་མཚན་

གྱིི་གཞན་སེལེ་གསུམ་པེོ་གང་རུང་ཡིན་ན། དོན་རིང་མཚན་གྱིི་གཞན་སེལེ་ཡིན་པེས་

ཁྱབ་ཟོེརི་ན། དོན་རིང་མཚན་འིཛོིན་པེའིི་རྟོག་པེ་ལེ་དོན་རིང་མཚན་མ་ཡིན་པེ་ལེས་

ལེོག་པེརི་སྣང་བ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། 

དོན་རིང་མཚན་གྱིི་བློོའིི་གཞན་སེལེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། བུམ་པེ་འིཛོིན་པེའིི་

རྟོག་པེ་ལེ་བུམ་པེ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེརི་སྣང་བ། བུམ་པེའིི་བློོའིི་གཞན་སེལེ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པེ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་འིཛོིན་པེའིི་རྟོག་པེ་ལེ་ཁྱོད་མ་ཡིན་པེ་

ལེས་ལེོག་པེརི་སྣང་བ་ཁྱོད་ཀྱིི་བློོའིི་གཞན་སེལེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་
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1

ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། རིང་མཚན་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དོན་རིང་མཚན་གྱིི་

གཞལེ་སེལེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། རིང་མཚན་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། སྤྱིི་

མཚན་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དོན་རིང་མཚན་

ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་འིཛོིན་རྟོག་པེ་ལེ་ཁྱོད་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེརི་སྣང་བ་རྟག་པེ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་གང་ཟོག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

གཞན་ཡང༌། དོན་རིང་མཚན་དང༌། དོན་རིང་མཚན་མ་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་

པེ་མེད་པེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དོན་རིང་མཚན་གྱིི་མེད་དགག་

གི་གཞན་སེལེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། རིི་བོང་རྭ་དང་རིི་བོང་རྭ་མ་ཡིན་

པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་མེད་པེ་དེ་རིི་བོང་རྭའིི་མེད་དགག་གི་གཞན་སེལེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

མ་གྲུབ་ན། རིི་བོང་རྭ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་དང་ཁྱོད་མ་ཡིན་པེའིི་གཞི་མཐུན་པེ་མེད་པེ་ཁྱོད་

ཀྱིི་མེད་དགག་གི་གཞན་སེལེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་

འིདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། དོན་རིང་མཚན་གྱིི་གཞན་སེལེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། སྤྱིི་མཚན་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། རིང་སྤྱིི་གང་རུང་གང་ཞིག རིང་མཚན་མ་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་གྲུབ་སྟེ། གཞལེ་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རེས་སུ་དཔེག་པེའིི་

ཚད་མའིི་གཞལེ་བྱ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། གོང་དུ་ཁྱབ་པེ་ཡོད་དེ། གཞལེ་བྱ་ལེ་རིང་སྤྱིི་

གཉིིས་སུ་གྲོངས་ངེས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དེ་ལརི་གྲོངས་ངེས་པེ་དེ། ཚད་མའིི་གྲོངས་

ངེས་འིབྱེད་པེའིི་སྐབས་འིདིརི། ཚད་མ་ལེ་མངོན་རེས་གཉིིས་སུ་གྲོངས་ངེས་པེརི་སྒྲུབ་
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1

པེརི་བྱེད་པེའིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རྣམ་འིགྲོེལེ་ལེས། གཞལེ་བྱ་

གཉིིས་ཕྱིིརི་ཚད་མ་གཉིིས། །ཞེས་གསུངས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། བློོའིི་གཞན་སེལེ་ཡིན་ན། བློོའིི་གཞན་སེལེ་གསུམ་པེོ་གང་རུང་

ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། སོ་འིཛོིན་རྟོག་པེ་ལེ་སོན་པེོ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེརི་སྣང་

བ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། བློོའིི་གཞན་སེལེ་ཡིན་

པེརི་ཐོལེ། སོན་པེོའིི་བློོའིི་གཞན་སེལེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། སོན་པེོ་ཆོས་ཅེན། 

ཁྱོད་འིཛོིན་རྟོག་པེ་ལེ་ཁྱོད་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེརི་སྣང་བ་ཁྱོད་ཀྱིི་བློོའིི་གཞན་སེལེ་

ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་བདག་མེད་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བརི་འིདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། བློོའིི་

གཞན་སེལེ་གསུམ་པེོ་གང་རུང་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བློོའིི་དོན་རིང་མཚན་གྱིི་གཞན་

སེལེ་མ་ཡིན་པེ་གང་ཞིག བློོའིི་བློོའིི་གཞན་སེལེ་མ་ཡིན། བློོའིི་མེད་དགག་གི་གཞན་

སེལེ་མ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་གྲུབ་སྟེ། རྟག་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། གཉིིས་པེ་གྲུབ་སྟེ། 

སོན་པེོའིི་བློོའིི་གཞན་སེལེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་གསུམ་པེ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། 

མེད་དགག་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། བློོའིི་མེད་དགག་གི་གཞན་སེལེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་

ན། དེ་ཆོས་ཅེན། མེད་དགག་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་

ཐོལེ། བློོའིི་གཞན་སེལེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། ཁྱབ་པེ་ཡོད་དེ། བློོའིི་གཞན་སེལེ་དང༌། དོན་

རིང་མཚན་གྱིི་གཞན་སེལེ་གཉིིས་པེོ་གང་རུང་ཡིན་ན། མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པེས་ཁྱབ། 

མེད་དགག་གི་གཞན་སེལེ་ཡིན་ན། མེད་དགག་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་མ་
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1

གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། རིིག་གཏེརི་ལེས། མ་ཡིན་པེ་ལེའིང་རྣམ་གཉིིས་ཏེ། །བློོ་དང་དོན་

གྱིི་དབྱེ་བས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། མེད་དགག་གི་གཞན་སེལེ་གསུམ་པེོ་གང་རུང་ཡིན་ན། མེད་

དགག་གི་གཞན་སེལེ་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། མེད་དགག་འིཛོིན་པེའིི་རྟོག་པེ་ལེ་མེད་

དགག་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེརི་སྣང་བ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། 

མེད་དགག་གི་བློོའིི་གཞན་སེལེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་གྲུབ་ཟོིན། གོང་དུ་འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། མ་ཡིན་དགག་གི་གཞན་སེལེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། བདག་མེད་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་གཞན་སེལེ་གསུམ་ག་ཡོད་པེས་

ཁྱབ་ཟོེརི་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅེན། 

ཁྱོད་ཀྱིི་དོན་རིང་མཚན་གྱིི་གཞན་སེལེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། འིདོད་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། དེ་

ཆོས་ཅེན། དོན་རིང་མཚན་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཀྱིི་དོན་རིང་མཚན་གྱིི་གཞན་སེལེ་

ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁོ་ན་རིེ། དོན་རིང་མཚན་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་གཞན་སེལེ་གསུམ་ག་ཡོད་པེས་

ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། སྤྱིི་མཚན་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་དོན་རིང་མཚན་གྱིི་གཞན་སེལེ་མེད་པེས་

ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། ཀོ་བུམ་གཉིིས་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། 

ཀོ་བུམ་གཉིིས་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་གཞན་སེལེ་གསུམ་ག་མེད་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཀྱིི་དོན་

རིང་མཚན་གྱིི་གཞན་སེལེ་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་མ་ཡིན་པེ་ལེས་
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ལེོག་པེ་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་མ་ཁྱབ། 

བྱས་པེ་ཁོ་ན་རིེ། ཁྱབ་པེ་ཡོད་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ། 

དངོས་པེོའིི་དོན་རིང་མཚན་གྱིི་གཞན་སེལེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་ཡང་མ་ཁྱབ། འིོ་ན་

ཁྱོད་རིང་ལེ་ཡིན་པེ་མི་སྲིིད་པེའིི་ཤེས་བྱ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་དོན་རིང་མཚན་གྱིི་གཞན་

སེལེ་མེད་པེས་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། ཀོ་བུམ་གཉིིས་ཀྱིི་དོན་རིང་མཚན་གྱིི་གཞན་སེལེ་མེད་

པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྟག་དངོས་གཉིིས་ཀྱིིས་སྟོང་བའིི་ཀོ་བུམ་གཉིིས་ཀོ་བུམ་

གཉིིས་ཀྱིི་དོན་རིང་མཚན་གྱིི་གཞན་སེལེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། ཀོ་བུམ་གཉིིས་

ཆོས་ཅེན། རྟག་དངོས་གཉིིས་ཀྱིིས་སྟོང་པེའིི་རིང་ཉིིད་རིང་ཉིིད་ཀྱིི་དོན་རིང་མཚན་གྱིི་

གཞན་སེལེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། དངོས་པེོ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁོ་ན་རིེ། དགག་པེ་ཡིན་ན། མེད་དགག་ཡིན་པེས་ཁྱབ་པེརི་ཐོལེ། མ་ཡིན་

དགག་གིས་དགག་པེའིི་གོ་མི་ཆོད་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། རྟགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་

བྱརི་གྱུརི་པེའིི་དགག་པེ་དང་མ་ཡིན་དགག་གི་གཞི་མཐུན་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་

ཐོལེ། བདག་མེད་ཕྲེ་རིགས་གཉིིས་གཏན་ལེ་འིབེབས་པེའིི་རྟགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་

བྱརི་གྱུརི་པེའིི་དགག་པེ་དང་མ་ཡིན་དགག་གི་གཞི་མཐུན་མེད་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་མ་

ཁྱབ། དེརི་ཐོལེ། ཡོད་པེའིི་རྟགས་ཀྱིིས་གང་ཟོག་གི་བདག་མེད་ཕྲེ་རིགས་གང་རུང་

དུ་སྒྲུབ་པེརི་བྱེད་པེའིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱ་ལེ་མེད་དགག་གིས་ཁྱབ་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་ཁྱབ་

མཚམས་ལེ་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྒྲི་མི་རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་དེ་རྟགས་ཡང་
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དག་གི་བསྒྲུབ་བྱ་གང་ཞིག མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དང་པེོ་དེརི་ཐོལེ། གཞན་

དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། སྒྲི་མི་རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་

པེརི་སྒྲུབ་པེརི་བྱེད་པེའིི་རྟགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་

ཐོལེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཕྱིོགས་ཡང་དག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཕྱིོགས་ནི་ཆོས་དང་ཆོས་

ཅེན་གྱིི། །ཚོགས་པེ་བརོད་པེའིི་དངོས་མིང་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པེའིི་ཕྱིིརི། གཉིིས་

པེ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དགག་པེ་གང་ཞིག རིང་ཞེས་བརོད་པེའིི་སྒྲིས་

རིང་གི་དགག་བྱ་བཀོག་ཤུལེ་དུ་ཆོས་གཞན་སྒྲུབ་པེ་ཤུགས་ལེ་འིཕེན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་

ཐོལེ། མི་རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེ་ལེས་ལེོག་པེ་ཞེས་པེའིི་སྒྲི་འིདིས། མི་རྟག་པེ་མ་ཡིན་པེ་

ལེས་ལེོག་པེ་དངོས་སུ་བརོད་ནས་མི་རྟག་པེ་ཡིན་པེ་ཤུགས་ལེ་འིཕེན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཁོ་ན་རིེ། དངོས་མེད་ཆོས་ཅེན། མེད་དགག་གི་གཞན་སེལེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། 

མེད་དགག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དགག་པེ་གང་ཞིག རིང་གི་དངོས་མིང་གི་

མཐོརི་མེད་ཚིག་སྦྱོརི་བའིི་འིདུས་མ་བྱས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། གོང་དུ་འིདོད་ན། དེ་ཆོས་

ཅེན། མེད་དགག་གི་གཞན་སེལེ་གསུམ་པེོ་གང་རུང་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། མེད་དགག་གི་

གཞན་སེལེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི་ན་མ་ཁྱབ།

ཁོ་ན་རིེ། དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་དགག་པེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་མ་ཡིན་པེ་

ལེས་ལེོག་པེ་དགག་པེ་གང་ཞིག དེ་ཁྱོད་དང་དོན་གཅེིག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། འིདོད་ན། 

དངོས་པེོ་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་དགག་པེ་མ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། སྒྲུབ་པེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། 
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1

རིང་གི་དངོས་མིང་ལེ་དགག་ཚིག་གང་ཡང་མ་སྦྱོརི་བའིི་ཆོས་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི་ཟོེརི། 

ཁ་ཅེིག་གིས། སོ་འིཛོིན་དབང་མངོན་གྱིི་རྐེན་གསུམ་པེོ་གང་རུང་ཡིན་ན། དེའིི་

དམིགས་རྐེན་ཡིན་པེས་ཁྱབ་ཟོེརི་ན། སོ་འིཛོིན་དབང་མངོན་གྱིི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུརི་

པེའིི་མིག་དབང་གཟུགས་ཅེན་པེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་

ཐོལེ། དེའིི་བདག་རྐེན་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། ཆོས་ཅེན་དེ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

གཞན་ཡང༌། གཟུགས་འིཛོིན་དབང་མངོན་གྱིི་ས་ལེོགས་དེ་མ་ཐོག་ཏུ་བྱུང་བའིི་

ཤེས་པེ་ཆོས་ཅེན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེརི་ཐོལེ། དེའིི་དེ་མ་ཐོག་རྐེན་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། གཟུགས་འིཛོིན་དབང་མངོན་ཆོས་ཅེན། ཁྱོད་ཀྱིི་ས་ལེོགས་

དེ་མ་ཐོག་ཏུ་བྱུང་བའིི་ཤེས་པེ་དེ། ཁྱོད་ཀྱིི་དེ་མ་ཐོག་རྐེན་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཤེས་པེ་

ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། རྩེ་བ་གཉིིས་ཀོརི་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་གཉིིས་ཀྱིི་དམིགས་རྐེན་ཡིན་

ན། ཕྱིི་རིོལེ་གྱིི་གཟུགས་ཡིན་དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི། 

གཞན་ཡང༌། ཁྱོད་ཀྱིི་དམ་བཅེའི་དེ་མི་འིཐོད་པེརི་ཐོལེ། གཟུགས་གཟུགས་

འིཛོིན་དབང་མངོན་གྱིི་དམིགས་རྐེན། གཟུགས་འིཛོིན་དབང་མངོན་གྱིི་བདག་རྐེན་དུ་

གྱུརི་པེའིི་ནང་གི་གཟུགས་ཅེན་དྭངས་བ་དེ། དེའིི་བདག་རྐེན། དེའིི་ས་ལེོགས་དེ་མ་

ཐོག་ཏུ་བྱུང་བའིི་ཤེས་པེ་དེ། དེའིི་དེ་མ་ཐོག་རྐེན་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། སྒྲི་འིཛོིན་

དབང་མངོན། དྲིི་འིཛོིན་དབང་མངོན། རིོ་འིཛོིན་དབང་མངོན། རིེག་བྱ་འིཛོིན་པེའིི་དབང་

མངོན་རྣམས་ཀྱིི་རྐེན་གསུམ་ངོས་འིཛོིན་ལུགས་ཀྱིང་ས་མའིི་རིིགས་འིགྲོོས་ལེས་ཤེས་
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1

དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། དཔེེརི་ན་སྒྲི་སྒྲི་འིཛོིན་དབང་མངོན་གྱིི་དམིགས་རྐེན། སྒྲི་

འིཛོིན་དབང་མངོན་གྱིི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུརི་པེའིི་རྣ་བའིི་དབང་པེོ་གཟུགས་ཅེན་པེ། དེའིི་

བདག་རྐེན་དང༌། དེའིི་ས་ལེོགས་དེ་མ་ཐོག་ཏུ་བྱུང་བའིི་ཤེས་པེ་དེ། དེའིི་དེ་མ་ཐོག་

རྐེན་ཡིན་པེ་ལརི་འིོག་མ་རྣམས་ལེ་ཡང་སྦྱོོརི་དགོས་པེའིི་ཕྱིིརི། རྟགས་དང་པེོ་གྲུབ་

སྟེ། དྲིི་ཟོའིི་གླུ་དབྱངས་དེ། དྲིི་ཟོའིི་གླུ་དབྱངས་འིཛོིན་པེའིི་དབང་པེོའིི་མངོན་སུམ་གྱིི་

དམིགས་རྐེན་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། མཆོག་གི་སྤྲུལེ་སྐུའིི་གསུང་དབྱངས་ཡན་

ལེག་དྲུག་ཅུ་དེ། དེ་འིཛོིན་པེའིི་སྒྲི་འིཛོིན་དབང་པེོའིི་མངོན་སུམ་གྱིི་དམིགས་རྐེན་ཡིན་

པེའིི་ཕྱིིརི། དེརི་ཐོལེ། གསུང་དབྱངས་ཡན་ལེག་དྲུག་ཅུ་མངའི་བའིི་ཐུབ་པེ་སངས་

རྒྱས་བཅེོམ་ལྡན་འིདས། ཚད་མའིི་སྐྱོེས་བུ་མཐོརི་ཐུག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་

ཆོས་ཅེན། དེ་ཡིན་པེརི་ཐོལེ། ཁྱོད་ཚད་མའིི་སྐྱོེས་བུ་མཐོརི་ཐུག་ཏུ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་དག་

ཡོད་པེའིི་ཕྱིིརི། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཐོལེ། སྐྱོེ་བ་དུ་མརི་རྒྱུ་བསམ་སྦྱོོརི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པེ་གཉིིས་གོམས་པེ་སོན་དུ་སོང་བ་དེ། ཐུབ་པེ་སངས་རྒྱས་བཅེོམ་ལྡན་འིདས། ཚད་

མའིི་སྐྱོེས་བུ་མཐོརི་ཐུག་ཏུ་སྒྲུབ་པེརི་བྱེད་པེའིི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་དག་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། 

ཞེས་སྟོན་པེ་ལེ། ཚད་མ་མདོ་ལེས། ཚད་མརི་གྱུརི་པེ་འིགྲོོ་ལེ་ཕན་བཞེད་པེ། །སྟོན་པེ་

བདེ་གཤེགས་སྐྱོོབ་ལེ་བདག་ཕྱིག་འིཚལེ། །ཞེས་གསུངས་པེའིི་ཕྱིིརི། ཐུབ་པེ་སངས་

རྒྱས་བཅེོམ་ལྡན་འིདས་ཆོས་ཅེན། དོན་གཉིིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པེ་མངའི་བ་ཡིན་ཏེ། 

རིང་དོན་སྤངས་རྟོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པེ་སྒྲིིབ་གཉིིས་ཟོད་པེརི་སྤངས་པེའིི་སྤངས་
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1

པེ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྱིི་སྐུ་མངའི་བ་གང་ཞིག གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པེ་ཀུན་

ཏུ་བཟོང་པེོའིི་གཟུགས་སྐུ་གཉིིས་ཀྱིི་རྣམ་དཀོརི་གྱིི་འིཕྲེིན་ལེས་གདུལེ་བྱ་ལེ་རྒྱུན་མི་

འིཆད་དུ་འིཕྲེོ་བ་ཡིན་པེའིི་ཕྱིིརི། ཞེས་སྟོན་པེརི་བྱེད་པེ་ལེ། སེ་བདུན་གྱིི་ཐོོག་མརི། 

རྟོག་པེའིི་དྲི་བ་རྣམ་བསལེ་ཅེིང༌། །ཟོབ་ཅེིང་རྒྱ་ཆེའིི་སྐུ་མངའི་བ། །ཀུན་ཏུ་བཟོང་པེོའིི་

འིོད་ཟོེརི་དག །ཀུན་ནས་འིཕྲེོ་ལེ་ཕྱིག་འིཚལེ་ལེོ། །ཞེས་གསུངས་སོ།།

 སྨས་པེ། རྣམ་འིདྲིེན་བུ་རིམ་ཤིང་པེའིི་གསུང་གི་མཆོག །ལེེགས་ཕྱིེའིི་

ཆོས་འིཁོརི་ཟོབ་མོའིི་གནད་ཀྱིི་དོན། །རྣམ་འིགྲོེལེ་མདོ་དང་སེ་བདུན་དགོངས་

འིགྲོེལེ་བཅེས། །མཁྱེན་པེའིི་གཏེརི་གྱིིས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གླིང་པེོ་ལེ། །ལུང་བསྟན་ཇི་

བཞིན་ཕྱིོགས་འིདིརི་གསལེ་མཛོད་པེའིི། །བསྟན་པེའིི་ཉིི་མ་བློོ་ལྡན་ཤེས་རིབ་

དང༌། །ཚུལེ་འིདིའིི་སྲིོལེ་འིབྱེད་ཆ་པེ་ཆོས་སེང་གེ །རིིགས་ཚུལེ་མ་ལུས་ཀུན་འིཛོིན་

འིཇམ་པེའིི་དབྱངས། །མཆོག་ལྷ་འིོད་ཟོེརི་ལུང་རིིགས་ཆུ་གཏེརི་ལེ། །བརྟེན་ནས་

དམ་ཆོས་དཔེལེ་ལེ་དབང་བསྒྱུརི་ཅེིང༌། །ཤེས་བྱའིི་གནས་ཀུན་རྟོག་པེའིི་རྣམ་དཔྱོོད་

ཀྱིིས། །ཕྱིོགས་ལེས་རྣམ་པེརི་རྒྱལེ་བའིི་མགོན་དེ་ཡི། །ལེེགས་བཤད་གསུང་གི་

བདུད་རྩེི་ལེ་བརྟེན་ནས། །རྣམ་པེརི་བཀྲ་བའིི་རིིགས་ལེ་ཕན་སེམས་ཀྱིིས། །ལེེགས་

པེརི་སྤེལེ་འིདིའིི་བསོད་ནམས་ཀྱིིས་བསྐྲུན་པེའིི། །འིབྲས་བུ་མངོན་མཐོོའིི་དཔེལེ་ལེ་

ལེོངས་སྤྱིོད་ཅེིང༌། །ངེས་ལེེགས་སྐྲུན་བྱེད་ངུརི་སྨིག་རྒྱལེ་མཚན་འིཛོིན། །མཚན་

ཉིིད་ཐོེག་པེའིི་སོརི་ཞུགས་བློོ་གསལེ་རྣམས། །ཕྱིོགས་འིཛོིན་བྲལེ་བརི་འིབད་པེས་
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1

བསྒྲུབ་ཀྱིིས་ལེ། །གཞལེ་བྱའིི་གནས་ལེ་བློོ་གྲོོས་རྒྱས་པེརི་མཛོོད། །མཁས་རྣམས་

མགུ་བའིི་ལེེགས་བཤད་རྩེོམ་པེ་ལེ། །ལུང་རིིགས་ཇི་བཞིན་འིབྱེད་པེའིི་རྩེལེ་དམན་

ཡང༌། །བསམ་པེ་དགེ་བས་འིདི་ལརི་བྱས་པེ་ལེ། །ནོངས་པེ་ཅེི་མཆིས་མཁས་རྣམས་

བཟོོད་པེརི་མཛོོད། །འིདིརི་འིབད་དགེ་བས་ཚེ་རིབས་ཐོམས་ཅེད་དུ། །དམ་པེའིི་མགོན་

གྱིིས་བརྩེེ་བས་རེས་བཟུང་ནས། །རྒྱལེ་བའིི་དམ་ཆོས་མ་ལུས་འིཛོིན་པེ་དང༌། །བཤད་

སྒྲུབ་བསྟན་པེ་ཕྱིོགས་བཅུརི་རྒྱས་པེརི་ཤོག །རིིགས་གནས་ལེེགས་བཤད་བང་མཛོོད་

ཅེེས་བྱ་འིདི། །ཐོོས་སོགས་ཚོལེ་བས་མི་ངོམས་གཟུརི་གནས་པེའིི། །གྲྭ་རིིགས་བློོ་

རིབ་ལྡན་པེ་འིགའི་ཞིག་གིས། །དགོས་ཞེས་ཡང་ཡང་བསྐུལེ་བ་ལེ་བརྟེན་ནས། །མང་

ཐོོས་ལེེགས་པེརི་སྤུངས་པེའིི་སྤོབས་པེ་ཅེན། །དགེ་སློང་ངག་དབང་འིཕྲེིན་ལེས་ལྷུན་

གྲུབ་གྱིིས། །ཤིང་སྟག་ཟླ་བ་བརྒྱད་པེའིི་ཡརི་ཚེས་ལེ། །ཕྱིོགས་ལེས་རྣམ་པེརི་རྒྱལེ་

བའིི་སེ་རུ་སྦྱོརི། །

 ཨོྃ་སྭ་སྟི། རྣམ་དག་གཞུང་ལུགས་རྟོགས་པེའིི་རིིགས་པེའིི་འིཕྲུལེ། །རྣམ་

མང་སོ་བརྒྱ་འིབྱེད་བྱེད་ཚད་མའིི་གཞུང༌། །རྣམ་མང་མཁས་པེའིི་མདུན་ས་ཕྱིོགས་

ཀུན་ལེས། །རྣམ་པེརི་རྒྱལེ་བའིི་སྐུ་འིབུམ་བྱམས་གླིིང་དུ། །སེ་བ་རིབ་འིབྱམས་ངག་

དབང་ལེེགས་གྲུབ་དང༌། །དགེ་སློང་ལྷ་མཆོག་རྡོོ་རེ་འིབད་པེ་ཡིས། །པེརི་དུ་བསྐྲུན་

པེའིི་དགེ་ཚོགས་རླུང་ཤུགས་ཀྱིིས། །ཐོོས་བསམ་སོམ་པེའིི་དཔེག་བསམ་ལོན་པེའིི་

འིབྲས། །རྒྱལེ་སྲིས་སྤྱིོད་པེ་རྒྱ་མཚོརི་ཉིེརི་ལྷུངས་པེས། །མ་སྨོད་སྲིིད་ཞིའིི་བདེ་བ་
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1

མཛོམྦུའིི་གསེརི། །ལེོངས་སུ་སྤྱིད་པེའིི་དགའི་སྟོན་འིགྲོོ་ཀུན་ལེ། །འིགྱིེད་པེས་བདེ་

ཆེན་རྩེེ་དགརི་རྟག་རིོལེ་ཤོག །ཅེེས་པེ་འིདི་ནི་ལེེགས་བཤད་འིདི་པེརི་དུ་བསྐྲུན་སྐབས་པེརི་བྱང་སྨོོན་ཚིག་ཏུ་

ཤཱཀྱིའིི་དགེ་སློང་ཡེ་ཤེས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱོརི་བའོི།། །།
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1

དཔེརི་བྱང་སྨོོན་ཚིགདཔེརི་བྱང་སྨོོན་ཚིག

རྣམ་གྲོོལེ་ཞི་བའིི་རྒྱ་མཚོརི་རིོ་གཅེིག་ཏུ། །གཞོལེ་བའིི་མཐོའི་ཡས་ཆོས་ཚུལེ་དལེ་

འིབབ་ཀླུང༌། །ཚིག་གི་གཟོེགས་མ་རིེས་ཀྱིང་དུག་གསུམ་གྱིི། །དྲིི་མ་ཡོངས་འིཁྲུད་

ལེེགས་བཤད་བདུད་རྩེི་འིདི། །དཔེརི་དུ་བསྐྲུན་པེའིི་རྣམ་དཀོརི་ཕུང་པེོའིི་མཐུས། །ཡང་

དག་ཆོས་ཀྱིི་སོ་མོ་སྟོང་ཕྲེག་བརྒྱ། །གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའིི་འིགྲོོ་བ་མ་ལུས་པེ། །ངེས་

ལེེགས་ནོརི་བུའིི་མཛོོད་ལེ་དབང་འིབྱོརི་ཤོག།  །།

 ཅེེས་འིཛོམ་གླིིང་ཡངས་པེའིི་ཁྱོན་ལེ་འིཚེ་མེད་ཞི་བའིི་ལེམ་སྟོན་རྣམ་འིདྲིེན་ྋཤཱཀྱི་སེངེའིི་རིིང་ལུགས་སོ་ཀུན་

ནས་རྒྱས་པེ་སོགས་འིཕྲེལེ་ཡུན་ལེེགས་ཚོགས་དུ་མའིི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐོའི་རིིས་མེད་ཀྱིི་གསུང་རིབ་

དག་དཔེརི་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འིགྱུརི་གང་ལེའིང་སྦྱོརི་ཆོག་པེའིི་དགེ་བསོའིི་སྨོོན་ཚིག་ཏུ་ྋཤཱཀྱིའིི་དགེ་སྦྱོོང་ཆོས་སྨ་བ་

ངག་དབང་བློོ་བཟོང་བསྟན་འིཛོིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱོརི་བའིོ།། །།

༄༅། །ནམཱཿཿསམནྟབུདྡྷནཱཾ།ཾ ཨཙོནིཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱིཎཱིཾ།ཾ ཨཏཾཱརིསེྭཱཧཱ། །༄༅། །ནམཱཿཿསམནྟབུདྡྷནཱཾ།ཾ ཨཙོནིཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱིཎཱིཾ།ཾ ཨཏཾཱརིསེྭཱཧཱ། །

ཡི་གེ་ཉིི་ཤུ་རྩེ་དྲུག་པེོ་འིདི་ཕྱིག་དཔེེའིི་ནང་དུ་བཞུགས་ན་དཔེེ་ཆ་དེ་བགོམས་ཀྱིང་ཉིེས་པེ་མི་འིབྱུང་བརི་

འིཇམ་དཔེལེ་རྩེ་རྒྱུད་ལེས་གསུངས་ས།ོ།  
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