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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

གངས་རིའི་ཤེལ་གི་མཆློད་རེན་གི་ཕེང་བས་མུ་ཁྱུད་བས་པའི་རང་རེའི་སཱ་ལའི་སྨན་ལློངས་སུ། 

ཆློས་རྒྱལ་ལློ་པཎ་རྣམས་དང་ཀུན་རིག་མཁས་པའི་དབང་པློ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། གསུང་རབ་

ཀི་གེགས་བམ་རི་རབ་ཀི་གཏློས་དང་མཉམ་པ་ཡློད་ན་ཡང་། དུས་ཀི་འཕེལ་འགིབ་སློགས་ཀིས་

མང་པློ་ཞིག་འབྱུང་བཞིའི་ཟས་སུ་ཕིན་པ་དང་། གང་མང་ཞིག་ས་རྡུལ་གི་ཁློད་དུ་ཆེས་མཐའ་

མཇུག་གི་གཟིམས་མལ་བསེན་ལ་ཉེ་བ་སློགས་ཀིས་དེ་དག་མྱུར་སྐློབ་དང་། གཅེས་ཉར་བེད་རྒྱུ་

ནི་འཕི་མེད་ན་སྔ་མེད་པའི་དུས་ཡིན་ཞིང་། དེས་རང་རིགས་བསམ་ཡློད་གང་མང་ཞིག་གིས་དེ་

དག་བསྐར་དཔར་དང་། དེབ་གཟུགས་པར་སྐྲུན་སློགས་ཀིས་འགེམས་སེལ་དང་། སྲུང་སྐློབ་ལ་

རེམ་བཞིན་པ་ནི་དགའ་འློས་པ་དང་། ཡི་རང་གི་ལེགས་སློ་འབུལ་བའི་གནས་ཡིན་ནློ།། ཕློགས་

གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། མི་རིགས་དེའི་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་ནི་མི་རིགས་དེའི་བླ་སློག་ཡིན་

ཞིང་། དེ་ཉིད་དར་སེལ་དང་སྲུང་སྐློབ་བེད་རྒྱུ་ཡང་། མི་རིགས་དེ་ཉིད་ཀི་འློས་འགན་ཡིན་ན། 

བསམ་བླློའི་རྒྱགས་ཕེ་རུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་ཀི་གེགས་བམ་དེ་དག་ནི། ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་

ཡིན་ལ། མི་རིགས་འདིའི་བླ་སློག་ཀང་ཡིན་ནློ།།  སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་ལས་ཀང་། 

ཤེར་ཕིན་གི་གེགས་བམ་རིན་པློ་ཆེ་ཉིད། ཡི་གེར་འདྲི་བ་དང་། འདྲིར་བཅུག་པ་སློགས་ཀི་ཕན་

ཡློན་ནི་སློང་གསུམ་ནློར་གིས་བཀང་སེ་སངས་རྒྱས་འབུམ་ཕག་བརྒྱ་ལ་མཆློད་པ་ཕུལ་བ་བས་

ཀང་། བསློད་ནམས་ཆེ་བར་གསུངས་པ་སློགས་ཀིས་ཀང་གསུང་རབ་ཀི་གེགས་བམ་དག་ཡི་

གེར་འབི་བ་དང་། འབིར་བཅུག་པ་དག་གི་ཕན་ཡློན་དང་དགེ་མཚན་ཀང་མཚོན་ལ། དློན་གནད་

ཀང་གློ་ཐུབ་བློ།། 

༸ གློང་ས་༸སྐབས་མགློན་ཆེན་པློ་མཆློག་གིས་ཀང་། ང་རང་སྐུ་ཆེན་པློ་དང་འདུ་ཁང་རིག་
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པློ་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་དེ་ཙམ་དགའ་བློ་མེད། སྐུ་ཆེན་པློ་བཞེངས་རུང་དེས་གསུང་ནི་མི་འབློན། དེ་ལས་

དཔེ་ཆ་མང་པློ་དཔར་བསྐྲུན་གིས་འགེམས་སེལ་བས་ན་བཟང་། ཞེས་ཚོགས་སུ་བཀའ་གནང་བ་

སློགས་ཀིས། གྲྭ་ཚང་རིན་པློ་ཆེ་ནས་ཀང་ང་ཚོའི་མི་རིགས་འདིའི་ཡབ་མེས་གློང་མ་དག་གི་ཤུལ་

བཞག་དེ་དག་མི་ཉམས་གློང་འཕེལ་དང་། གནས་པ་བརྒྱུད་འཛིན་སློགས་དང་། རང་རིགས་ལ་

ཞབས་འདེགས་ཕན་ཙམ་ཞུ་ཐུབ་ན་དགློངས་ཏེ། སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་དྲ་ཚིགས་སྒློ་

འབེད་དང་། སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་རློམ་སྒིག་ཁང་གསར་འཛུགས་བས་པ་ལགས་ན། 

འདི་ག་རློམ་སྒིག་ཁང་གིས་ཀང་གཙོ་བློ་བཀའ་བསན་གཉིས་ཀིས་མཚོན། གཡུང་དྲུང་བློན་དང་

བཅས་པའི་ཆློས་བརྒྱུད་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བློད་ཀི་མཁས་དབང་དག་གི་བཀའ་རློམ་གི་གེགས་

བམ་དག །པར་བསྐྲུན་འགེམས་སེལ་དང་། ཞློར་དུ་གཞན་གི་ཤེས་རིག་ནང་འདྲེན། དེང་རབས་ཀི་

རློམ་པ་པློ་རྒན་གཞློན་དབེར་མེད་ཀི་བརམས་ཆློས་ཀང་པར་བསྐྲུན་འགེམས་སེལ་གི་ཞབས་ཞུའི་

ལས་གཞི་འདི་གཉེར་བ་ཡིན། 

སྤིར་སློབ་གཉེར་པ་མང་ཤློས་ཤིག་དེབ་གཟུགས་ལ་མློས་པ་ཆེ་བ་དང་། དེབ་གཟུགས་ཀང་

གང་མང་ཞིག་པར་བསྐྲུན་བས་ཏེ་ཐློན་གིན་ཡློད་ལ། དེ་དང་མཉམ་དུ་དཔེ་རིང་ལྟ་ཀློག་བེད་མཁན་

ཇེ་ཉུང་དང་། པར་ཤིང་གི་སྤློད་སྒློ་ཡང་ཇེ་ཆུང་དུ་འགློ་བཞིན་ཡློད་པས། པར་ཤིང་མང་པློ་ཞིག་

མཛོད་ཕུགས་སུ་ས་རྡུལ་གི་ཁློད་དུ་གཟིམས་འགློ་རློམ་བཞིན་ཡློད།

ལྷག་པར་དུ་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་བརྡ་འཕིན་གི་དུས་རབས་འདིར་འློད་རླབས་ཀི་

འགློས་དང་འགློགས་ཏེ། ཚན་རལ་གི་ཤེས་རིག་རབ་ཏུ་དར་བས། མི་རྣམས་ཀི་བླློ་ངློར་མི་ཤློང་

བའི་དངློས་གཟུགས་གང་མང་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་ཡློད་ལ། དེ་དང་བསྟུན་ནས་ཕློགས་གཞན་ཞིག་

ལ་ཐློབ་ཤློར་དང་། ཕམ་ཉེས་འབྱུང་གིན་ཡློད་པའང་ཆློས་ཉིད་ཡིན། དཔེར་ན།  eBook གམ་

གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཀི་བཟློ་རལ་འདི་དར་བས། གཟིགས་པ་པློ་དག་ལ་ཀློག་བདེ་བ་དང་། སྤློད་

བདེ་བ། གཞུང་ཚན་འཚོལ་ས་བ། འཁེར་བདེ་བ་སློགས་ཀིས་མི་རྣམས་ཀི་ཡིད་དབང་བཀུག་སེ། 

འཕྲུལ་དེབ་ལ་དགའ་མློས་ཇེ་ཆེར་འགློ་བཞིན་པ་དེས། ཤློག་སེང་གི་དཔེ་ཆ་ཉར་བའི་དཔེ་མཛོད་

ཁང་གགས་ཆེན་གང་མང་ཞིག་གི་གཏན་པ་མེད་པའི་སྒློ་གེགས་ཀང་། དེ་ཉིད་ཀི་ཆློས་ཉིད་ལས་
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ངས་བཟློད་པ་བེད་ཀི་ཡློད། འློན་ཀང་རྒྱལ་པློ་ཁེད་དང་འདྲ་བའི་སེམས་ཅན་ཞིག་

གིས་རྒྱལ་པློ་ཁེད་ཀིས་ཁློང་དང་སློབས་འགན་ནུས་ན་སློབས་འགན་རྒྱུ་དང་། འགན་

མ་ནུས་ན་ཁློང་གི་བན་དུ་བཀློལ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཤློད་ཀི་འདུག་”ཅེས་བཤད། དེར་

སེང་གེ་ང་རྒྱལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་“ད་ལྟ་གང་ན་འདུག་གམ། དེ་དང་སློབས་འགན་རྒྱུ་

ཡིན་”ཞེས་བཤད།

རི་བློང་གིས་སེང་གེ་དེ་ཁིད་ནས་ཁློན་པ་ཤིན་ཏུ་གཏིང་རིང་བ་ཞིག་བསན་

ནས་“ཕ་གིའི་ནང་ན་འདུག་”ཅེས་བཤད། སེང་གེས་ཁློན་པའི་འགམ་དུ་སློང་སེ་མར་

བལྟས་པས་ཆུ་ནང་ནས་རང་གི་གཟུགས་བརྙན་གསལ་བ་དེ་དག་བློ་རེད་བསམས་

ཏེ་དྲིས་ན་ཁློས་ཀང་འདྲི་བར་མངློན།

འཁབ་ན་གཟུགས་བརྙན་དེས་ཀང་འཁབ། ཁློས་མཆེ་བ་གཙིགས་ན་དེས་

ཀང་མཆེ་བ་གཙིགས་པར་མངློན། དེ་དག་ལ་སློགས་པ་ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་སྣ་

ཚོགས་བསན་ན་དེས་ཀང་དེ་ལྟར་བེད་པས་སེང་གེ་འདིས་ང་རྒྱལ་གིས་མ་བཞག་

པར་དེའི་ནང་མཆློངས་པས་དེར་ཤི། དེས་ན་བླློ་གསལ་རི་བློང་དེ་རྣམ་པར་རྒྱལ་

བར་གྱུར།
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རི་བོང་ཅལ་འདོགས།

སྔློན་མཚེའུ་ཞིག་གི་འགམ་ན་ཤིང་བིལ་བའི་ཚལ་ཡློད་པ་དེར་རི་བློང་དྲུག་གནས་

ཡློད་པ་དང་། ཤིང་བིལ་བའི་ཚལ་དེ་ནས་བིལ་བ་ཞིག་མཚེའུའི་ནང་དུ་ལྷུང་བ་དང་

“ཅལ་”ཟེར་བའི་སྒ་བྱུང་བ་དེ་རི་བློང་དྲུག་པློས་ཐློས་པས་སྐྲག་ནས་བློས།

དེ་དག་བློས་པ་ཝ་མློ་ཞིག་གིས་མཐློང་ནས་ཁློ་ཚོར་“གང་གི་དློན་དུ་བློས་

འགློ་བ་ཡིན་”ཞེས་དྲིས། དེར་ཁློ་ཚོས་“ཅལ་བྱུང་ངློ་”ཞེས་བཤད་པས་ཝ་མློ་ཡང་

བློས།

དེ་བཞིན་དུ་སྤེའུ་དང་། རི་དྭགས། ཕག། མ་ཧེ། བསེ། གང་པློ་ཆེ། དློམ། 

དྲེད། གུང་། སག། སེང་གེ་རྣམས་ཀང་བློས་སློ།

རི་ཞིག་གི་འཁིས་སུ་སེང་གེ་རལ་པ་ཅློད་པན་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡློད་

པ་དེས་སེང་གེ་སློགས་བློས་པ་མཐློང་ནས་“ཁེད་ཚོ་སེར་མློ་དང་མཆེ་བའི་སློབས་

ཅན་ཡིན་ན་གང་གི་དློན་དུ་བློས་སམ་”ཞེས་དྲིས།

སེང་གེས་“ཅལ་ཟེར་བ་དེ་གང་ནས་བྱུང་”ཞེས་དྲིས། དེར་ཁློ་ཚོས་“ག་ནས་

བྱུང་བ་མི་ཤེས་”ཞེས་བཤད།

སེང་གེས་“ཁློད་ཚོ་མ་བློས་ཤིག། བརག་དཔྱད་བེད་དློ། ཁློད་ལ་སུས་

བཤད་བྱུང་ངམ་”ཞེས་དྲིས། ཁློ་ཚོས་“སག་གིས་བཤད་བྱུང་”ཞེས་ལན་བཏབ།

དེ་བཞིན་དུ་ཝ་མློས་“རི་བློང་གིས་བཤད་བྱུང་”ཟེར། རི་བློང་ལ་”ཁློད་ལ་

སུས་བཤད་བྱུང་”ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ་རི་བློང་གིས་“ང་ཚོས་འཇིགས་པ་དེ་མངློན་

སུམ་དུ་མཐློང་བྱུང་། ཚུར་ཤློག་དང་། ཅལ་ཟེར་བ་དེ་ག་ནས་བྱུང་བ་བསན་ནློ་”ཞེས་
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བཤད་དེ་སེང་གེ་ཁིད་ནས་བིལ་བའི་ཚལ་བསན་ཏེ་“ཅལ་ཟེར་བ་དེ་འདི་ནས་བྱུང་ངློ་

”ཞེས་བཤད་པ་དང་ཡང་ཚལ་དེ་ནས་བིལ་བ་ལྷུང་སེ་ཅལ་ཟེར་བ་ཞིག་བྱུང་བས་

སེང་གེས་“འདི་ནི་ཅལ་མ་ཡིན་པས་མ་ཞེད་ཅིག་”ཅེས་ཟེར་རློ།

བོ་གོས་ཀིས་བཏུལ་བ།

ནགས་ཚལ་སྟུག་པློའི་ཁློད་དུ་རི་བློང་མང་པློ་ཞིག་གནས་ཡློད་པ་དེ་ཚོས་བར་ཐག་

མི་རིང་བ་ན་མཚོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡློད་པ་དེར་ཆུ་འཐུང་བ་ལ་སློགས་ཉེ་འདབས་སུ་

འཁློར་ཞིང་འཚོ་བ་སྐེལ་བཞིན་ཡློད། ཉིན་ཞིག་དཔྱིད་ཀའི་ཚད་པས་གདུངས་པའི་

གང་པློ་ཆེའི་ཁྱུ་ཚོགས་དེར་སེབས་ཏེ་རིང་བུ་དེ་བརིས་པ་དང་གནློད་བས་ཏེ་རི་བློང་

རྣམས་ཀང་ས་དེ་ནས་ཕུད།

དེས་ན་རི་བློང་ཐམས་ཅད་མཉམ་དུ་འཚོགས་ཏེ་གང་འདྲ་བེད་རྒྱུའི་ཐད་

གློས་བསྡུར་བས་ཤིང་། རི་བློང་གཅིག་གིས་ང་ལ་ཐབས་ཡློད། ཁློད་རྣམས་ཀིས་ང་

ཧ་ཅང་མཐློ་བའི་ཤིང་སློང་ཞིག་གི་རེར་སྐློལ་ཅིག་ཅེས་བཤད་པ་ལྟར་རི་བློང་ཐམས་

ཅད་ཀིས་ཁློ་ཤིང་སློང་མཐློན་པློའི་རེར་བསྐལ།

དེ་ནས་གང་ཆེན་གི་ཚོགས་རྣམས་དེར་འཚོགས་པས་རི་བློང་དེས་སྐད་

གསང་མཐློན་པློས་“ཝ་ཡེ། ཁློད་ཚོ་སློད་ཚུགས་ཤིག་”ཅེས་བཤད་པར་གང་ཆེན་དེ་

རྣམས་ཀིས་གདློང་གེན་དུ་ཕློགས་ནས་“ཁེད་སུ་ཡིན་”ཞེས་དྲིས།

རི་བློང་དེས་“ང་སྐལ་ལྡན་ཟླ་བའི་བང་ཆེན་ཡིན། ཟླ་བས་ང་འདི་ཕློགས་སུ་

ཆེད་དུ་མངགས་ནས་བཀའ་འདི་ལྟར་ཡློད་པ་སེ། ཁློང་གི་གློད་ཁློག་ལ་གནས་པའི་
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སློག་ཆགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་འདི་རྣམས་ཡུལ་དེ་ནས་ཕིར་འབུད་བས་ན་ཁློད་

རྣམས་ལ་ཚ་ཟེར་འཕློས་ཏེ་སེག་པར་བེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུང་གིན་གདུག་”ཅེས་

བཤད་པ་དང་། ཡང་རི་བློང་དེས་གང་ཆེན་རྣམས་ལ་སྤིན་གསེབ་ཏུ་མི་གསལ་བར་

འློད་ཉམས་ཏེ་གནས་པའི་ཚེས་བཅུ་བཞིའི་ཟླ་བ་དེ་བསན་ནས་“ལྟློས་དང་། ཟླ་བ་

འདི་ནི་ཁློད་རྣམས་ལ་ཁློས་ཏེ་ལྡབ་གཉིས་ཆེ་རུ་སློང་མི་འདུག་གམ། ཁློད་རྣམས་

བསེགས་ནས་འཆི་བར་མ་འདློད་ན་ངའི་སྐད་ཆར་ཉློན་ཅིག ངའི་རིགས་ལ་གནློད་

འཚེ་མ་བེད་ཅིག་”ཅེས་བཤད། དེ་ནས་གང་ཆེན་རྣམས་ཀིས་གློས་བས་ཏེ་དེ་ལྟར་

ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞེས་ཁས་བླངས། རི་བློང་དེས་འློ་ན་ང་ཁློད་ཀི་མགློ་ལ་འབབ་ཀི་ཡིན་

ཟེར་བཤད་དེ་མར་མཆློངས་ནས་སྤིན་དང་བལ་བའི་ཟླ་བ་དེ་གང་པློ་ཆེའི་ཚོགས་ལ་

བསན་ཏེ་“ད་ནི་སྐལ་ལྡན་ཟླ་བ་ཁློད་རྣམས་ལ་ཁློས་མི་འདུག ། ཁློད་རྣམས་བདེ་

བར་སློང་ཞིག ། རེས་སུ་འདིར་སར་ཡང་མ་ཡློང་”ཞེས་བཤད་པས་གང་ཆེན་རྣམས་

རང་རང་གི་སློད་གནས་སུ་བདེ་བར་སློང་བ་རེད།

རུས་སྦལ་ས་ལ་ལྷུང་བ།

སྔློན་རིང་བུ་གཅིག་ལ་རུས་སྦལ་གཅིག་དང་ངང་པ་གཉིས་གནས་ཡློད། དུས་ཤིག་

ཐན་པ་བྱུང་ནས་རིང་བུ་དེ་བསྐམས་པས་ངང་པ་གཉིས་པློས་རུས་སྦལ་ལ་“ང་

གཉིས་འདི་རུ་སྡུག་མི་བཟློད་པས་རིང་བུ་གཞན་ཞིག་ཏུ་འགློ་བ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། 

དེར་རུས་སྦལ་གིས་“གློགས་པློ་ངའང་མ་བཞག་པར་ཁིད་རློགས་”ཞེས་བཤད།

དེས་ན་རུས་སྦལ་གིས་ཐབས་སུ་ཤིང་ཐུར་ཞིག་གི་དཀིལ་ལ་སློ་བརྒྱབ། 
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ངང་པ་གཉིས་ཀིས་ཤིང་དེའི་སྣེ་གཉིས་ནས་མཆུས་བཏེགས་ནས་མཁའ་ལ་འཕུར་

ཏེ་སློང་། ངང་པ་གཉིས་ཀིས་དེ་ལྟར་རུས་སྦལ་ཁེར་ཏེ་ནམ་མཁའ་ལ་སློང་སློང་བའི་

དུས་གང་འཚམས་ཤིག་ན་སྐད་ཆ་ཤློད་འདློད་དེ་ཁ་གདངས་པས་དེ་མ་ཉིད་དུ་རུས་

སྦལ་ས་ལ་ལྷུང་།
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