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པོའྱི་རྲེས་གནང་སོགས་ཆོས་བཀའ་དུ་མ་གསན། 

དགུང་ལོ་ཉྱི་ཤུ་པ་ ༡༤༡༠ ལོར་གྲུབ་པ་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་མཁན་པོ་མཛད་དྲེ་བསྲེན་པར་

རོགས། མཁན་རྱིན་པོ་ཆྲེ་ལས་ཀྱཻ་རོར་དང༌། དོན་ཞགས་སོགས་མང་དུ་ཞུས། རྣམ་འགྲེལ་དང་

ཊྱིཀྐ་ཐུགས་འཛིན་མཛད། སོབ་དཔོན་ཆྲེན་པོ་ཨ་བྷ་ཡ་ཀྱིརྱི་ཞྲེས་པས་སོབ་དཔོན་མཛད་དྲེ་ཉ་

དཔོན་པའྱི་ཚད་མའྱི་འགྲེལ་པའྱི་སྲེང་ནས་སྣར་ཐང་དུ་གྲྭ་སྐོར་མཛད། 

དགུང་ལོ་ཉྲེར་ལྔ་པ་ ༡༤༡༥ ལོར་དབུས་ལ་ཕྲེབས་ཏྲེ་ཁྲ་འབྲུག་ཏུ་སྲེམས་པ་ཆྲེན་པོ་ཀུན་
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ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

བཟང་དང༌། ཐང་པོ་ཆྲེར་རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་དབུ་མ་དང་ཕར་

ཕྱིན་གསན། འོན་བཀྲ་ཤྱིས་དོ་ཁར་རྲེ་ཙོང་ཁ་པ་དང་མཇལ་ཏྲེ་ཚད་མ་རྣམ་ངྲེས་སོགས་མང་དུ་

ཞུས། རྲེ་ཙོང་ཁ་པའྱི་བཀའ་ལ་བརྲེན་ནས་ཐང་པོ་ཆྲེར་ཉྱི་མ་རྒྱལ་མཚན་དང་། གསང་ཕུ་པ་རྲེ་

ཤྲེས་རབ་སྲེང་གྲེ་གཉྱིས་ལས་གསང་འདུས་མྱི་བསྐྱོད་པ་སོགས་གསན། གསང་ཕུ་ནྲེའུ་ཐོག་དང་

རྱི་བོ་དགའ་ལྡན་དུ་ཕར་བྱོན་ཚུར་བྱོན་མཛད་ནས་ལོ་གསུམ་ཙམ་བཞུགས། 

དགུང་ལོ་ཉྲེར་བདུན་བཞྲེས་པ་ནས་འབས་སྤུངས་དགོན་དང་སྲེ་ར་ཆོས་སྱིངས། ཕན་ཡུལ་

གོ་པ་སོགས་སུ་བྱོན། དམར་སོན་དཔལ་ལྡན་རྱིན་ཆྲེན་དང༌། རྒྱ་མཚོ་རྱིན་ཆྲེན་གཉྱིས་ལས་ལོ་

གཉྱིས་རྱིང་མདོ་ར་བ་དང་མངོན་པ་ལྲེགས་པར་གསན། 

དགུང་ལོ་སོ་ལྔ་པ་ ༡༤༢༥ ལོར་གསང་ཕུའྱི་འཆད་ཉན་མཛད། དྲེ་ལྟར་དབུས་ལ་ལོ་བཅུ་

གཉྱིས་བཞུགས། སོ་དྲུག་པ་ ༡༤༢༦ ལོར་རྲེ་ཤྲེས་རབ་སྲེང་གྲེ་དང་ལྷན་དུ་གཙང་ལ་ཕྲེབས། 

བྱང་ཆྲེན། རྱི་ཁུད། བག་དམར་སོགས་སུ་བཞུགས། འཆད་ཉན་སྨར་ཞྱིང་གྲྭ་ཚོགས་འཕྲེལ་བར་

མཛད། རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རྲེ་ལས་སྤྱིར་ཆོས་མང་པོ་དང་མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཊྱིཀྐ་དྲེ་གསན། 

མཁས་གྲུབ་རྲེ་ལས་ཀང་ཆོས་འབྲེལ་ཙམ་གསན། དགུང་ལོ་བཞྱི་བཅུར་འཇུག་ཊྱིཀྐ་བརམས། ལ་

སོད་ལྷོ་བྱང་རྣམས་སུ་བྱ་བལ་འཆད་ཉན་མཛད། 

དགུང་ལོ་ཞྲེ་གཅྱིག་པ་ ༡༤༣༡ ལོར་ཆོས་སྱིངས་སུ་གཡུལ་རྒྱལ་བ་ཡོན་འབྱུང་ཞྲེས་པ་

གདན་དྲངས་ཏྲེ་ཁོང་ལ་དབྱངས་འཆར་གྱི་རྒྱུད་ཆ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་བཤད་པ། ལག་ལྲེན་གྱི་

ས་རྱིས་སོགས་ཞུས་ཏྲེ་ལྲེགས་པར་སྦངས། 

དགུང་ལོ་ཞྲེ་གཉྱིས་པར་བོ་དོང་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དང་མཇལ་ཏྲེ་སྒོལ་མ་ཉྲེར་གཅྱིག་པ་

དང༌། བཅུ་བདུན་མ། དཀར་སོ་སོགས་ཆོས་གང་མང་གསན། དྲྱི་བ་དུ་མ་མཛད་པར་ལན་བདྲེ་

བག་ཏུ་ཕུལ་བས་ཐུགས་ཤྱིན་ཏུ་མཉྲེས་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ཞྲེས་པའྱི་མཚན་གསོལ། 

དགུང་ལོ་ཞྲེ་དྲུག་པ་ ༡༤༣༦ ལོར་བྱང་ཆྲེན་དུ་ཐྲེག་ཆྲེན་ཕོ་བང་བཏབ། དྲེ་ནས་སར་བཀྲ་

ཤྱིས་དོ་ཁར། རྲེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆྲེན་པོ་ལས་ཚད་མ་རྣམ་ངྲེས་ཀྱི་དོགས་གཅོད་གསན་པའྱི་ཟྱིན་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བྱིས་རྣམས་དང་། དགྲེ་ལྡན་དུ་རྒྱལ་ཚབ་རྲེ་ལ་རྣམ་འགྲེལ་གསན་པའྱི་གསུང་རྒྱུན་རྣམས་ལ་གཞྱི་

བྱས་ཏྲེ། ཚད་མའྱི་བསན་བཅོས་ཆྲེན་པོ་རྱིགས་པའྱི་རྒྱན་བཀའ་རོམ་གནང་། 

དགུང་ལོ་ཞྲེ་བརྒྱད་པ་ ༡༤༣༨ ལོར་དབུས་སུ་ཕྲེབས། བྱང་རྲེ་ཆོས་རྲེ་ནམ་མཁའ་དཔལ་

བ་དང༌། ཟུར་ཁང་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ། སྤན་ས་རྱིན་ཆྲེན་འཕྲེལ་སོགས་ལས་ཆོས་མང་དུ་

ཞུས། དྲེ་ནས་འཇམ་དབྱངས་རྱིན་ཆྲེན་རྒྱལ་མཚན་ལས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་དབང་རོགས་པ་

དང་། སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གྱི་ཁྲྱིད་སོགས་དང་། ལྔ་བསྡུས་ཀྱི་རྱི་མོ་ས་བྱིས་བཀའ་རྲེས་གནང་

སོགས་མང་པོ་ཞུས། 

དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་པ་ ༡༤༤༠ ལོར་ཤྲེས་རབ་སྲེང་གྲེ་དང་ལྷན་དུ་གཙང་ལ་ཕྲེབས་ཏྲེ་སྣར་

ཐང་དང་བྱང་ཆྲེན་སོགས་སུ་འདུལ་བའྱི་འཆད་ཉན་གཙོ་བོར་མཛད། དྲེ་ནས་རྲེ་ཤྲེས་རབ་སྲེང་

གྲེའྱི་དགོངས་རོགས་སུ་ནང་རྲེན་ཐུབ་ཆྲེན་བཞྲེངས། དགུང་ལོ་ང་བདུན་པ་ ༡༤༤༧ ལོར་

འཕོངས་རྒྱས་པ་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོས་རོགས་སྐྱོར་བྱས་པར་བརྲེན་ནས་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོ་

ཕག་བཏབ་ཅྱིང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྲེན་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་བཞྲེངས། 

དགུང་ལོ་ང་དགུ་པ་ ༡༤༤༩ ལོའྱི་དགུན་ཆོས་ནས་བརམས་ཏྲེ་དཔོན་སོབ་ཐམས་ཅད་

བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོར་གཞྱིས་ཆགས་ཏྲེ་བཞུགས་ཤྱིང་དགོན་པ་བཞྲེངས་ནས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀྱི་

བར་འཆད་ཉན་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་མཛད། པཎ་ཆྲེན་དགྲེ་འདུན་གྲུབ་པ་ཞྲེས་མཚན་སན་བྱུང་ཞྱིང་། 

དྲེ་ནས་བཟུང་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོའྱི་གདན་ས་པ་སུས་མཛད་ལ་མཚན་དབུར་པཎ་ཆྲེན་ཞྲེས་པ་

མཉམ་སྦོར་བྱྲེད། 

དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་པ་ ༡༤༥༠ ལོའྱི་དགུན་ཆོས་གོལ་མཚམས་ཤྱིག་ཏུ། རྲེ་འདྱི་རྱི་བོ་དགྲེ་

ལྡན་གྱི་གསྲེར་ཁྲྱིར་བཞུགས་རྒྱུའྱི་གདན་འདྲྲེན་དུ། བ་མ་དཀའ་བཅུ་བ་སྦྱིན་པ་དཔལ་བ་དང་དགྲེ་

བསྲེན་དཔལ་ལྡན་པ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་གཉྱིས་སོགས་སྲེབས་ནས། དགའ་ལྡན་གྱི་གདན་ས་ལ་འབྱོན་

དགོས་པའྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཀང་། བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོ་བཏབ་མ་ཐག་ཏུ་སོང་བར་བརྲེན་དགའ་ལྡན་ཁྲྱི་ལ་

ཕྲེབས་པ་མ་མཛད། 



  vii  

ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

དགུང་ལོ་དོན་དྲུག་པ་ ༡༤༦༦ ལོར་རྲེ་བཙུན་སྒོལ་མས་ལུང་བསན་པ་ལྟར། སྒོལ་མ་ལྷ་

ཁང་གསར་དུ་བཞྲེངས། དགུང་ལོ་དོན་བརྒྱད་པ་ ༡༤༦༨ ལོར་གོས་སྐུ་ཆྲེན་མོ་བཞྲེངས་པ་

ལྲེགས་པར་གྲུབ་པ་དང་། གོས་སྐུའྱི་ཐུགས་ཀར་རྲེ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་བསན་པ་རྒྱས་པའྱི་

སྨོན་ལམ་གྱི་ཚིགས་བཅད་མང་པོ་བྱིས་གནང་མཛད། དྲེ་ནས་རྲེ་ཙོང་ཁ་པས་ལྷ་སར་སྨོན་ལམ་

ཆྲེན་མོ་བཙུགས་པ་དང་མཐུན་པར། ཤྱིང་ཕོ་ར་ལོའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོའྱི་ཟླ་བ་ལ། བུ་སོབ་བསན་

འཛིན་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཀང་སྤན་དྲངས་ནས་ཚོགས་པ་སོང་གཅྱིག་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་གྱིས་སྨོན་ལམ་

བཙུགས། སྐུ་ཚེའྱི་གང་པོར་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱི་བ་མ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ལ་བསྲེན་པ་

དང་། ཁད་པར་བཀའ་དྲྱིན་མཚུངས་མྲེད་ཀྱི་བ་མ་གསུམ་སྲེ། བཀའ་དྲྱིན་མཚུངས་མྲེད་མཁན་ཆྲེན་

གྲུབ་པ་ཤྲེས་རབ་དང་། རྲེ་ཤྲེས་རབ་སྲེང་གྲེ་གཉྱིས། སྐྱྲེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བཀའ་དྲྱིན་ཆྲེ་བ་རྲེ་

བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཞྲེས་གསུངས། 

སོབ་མ་གགས་ཆྲེ་བ་ནྱི་འདུལ་འཛིན་དཔལ་ལྡན་བཟང་པོ་དང་། རོ་རྲེ་སོབ་དཔོན་བཟང་པོ་

བཀྲ་ཤྱིས། འཇམ་དབྱངས་ཀུན་དགའ་བདྲེ་ལྲེགས་རྱིན་ཆྲེན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ། རབ་

འབྱམས་པ་བསན་པའྱི་ཉྱི་མ། སྨོན་ལམ་དཔལ་ལྲེགས་བོ་གོས། མཁན་ཆྲེན་བཟོད་པ་དཔལ་གྲུབ། 

མཁན་ཆྲེན་ཤྲེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་མང་དུ་བྱུང་། 

དགུང་ལོ་ག་བཞྱི་པ་ ༡༤༧༤  ལོའྱི་དགུན་ཟླ་འབྱིང་པོ་ལ་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོར་སྐུ་མྱ་ངན་

ལས་འདས་སོ། །རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའྱི་རྲེས་ནས་རྲེ་དགྲེ་འདུན་གྲུབ་པ་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་

དང་པོར་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་རྲེད། ཁོང་གྱི་གསུང་རོམ་ལ། འདུལ་བའྱི་གྲེང་འབུམ། མདོ་ཊྱིཀ །ཚད་

མའྱི་ཊྱིཀྐ །ར་འཇུག་གྱི་ཊྱིཀྐ །སོགས་པོ་ཏྱི་བདུན་ཙམ་བཞུགས།

༢༠༡༦.༠༨.༡༡.ལ་སྲེར་བྱྲེས་རྱིག་མཛོད་ཆྲེན་མོའྱི་རོམ་སྒྱིག་པས་བཏུས་བསྒྱིགས་བྱས།
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད། 

བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལོངས་སུ་སོན་བྱོན་མཁས་པའྱི་དབང་པོ་དག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལས། བོད་

མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཤྲེས་རྱིག་གྱི་ཉྱིང་བཅུད་དང་འགོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྤྱི་ནོར་དུ་གྱུར་པའྱི་གསུང་རབ་

ཀྱི་གྲེགས་བམ་ཁྲྱི་ཕག་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མྱོང་ནའང་། དུས་རབས་ཀྱི་འཕྲེལ་འགྱུར་དང་འགོགས་

པའྱི་མྱིའྱི་ཉྲེས་སྤོད་ཀྱི་དབང་གྱིས་ར་ཆྲེའྱི་གསུང་རབ་མང་པོ་ཞྱིག་ར་བརླག་ཏུ་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་དང་། 

ལྷག་འཕོས་གང་མང་ཞྱིག་ར་བརླག་ཏུ་འགོ་ཉྲེར་ཡོད་པར་བརྲེན་དུས་རབས་འདྱིའྱི་བོད་མྱི་ཞྱིག་ལ་

མཚོན་ན་ར་ཆྲེ་བའྱི་གསུང་རབ་དྲེ་དག་གཅྲེས་ཉར་བྱྲེད་རྒྱུར་བརོན་དགོས་པ་ནྱི་དུས་ལ་བབ་པའྱི་

ལས་འགན་བཟློག་ཏུ་མྲེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ངྲེས། དྲེ་བས་འདྱི་ག་སྲེར་བྱྲེས་རྱིག་མཛོད་ཆྲེན་མོའྱི་རོམ་

སྒྱིག་ཁང་ནས་ཀང་ར་ཆྲེའྱི་གསུང་རབ་དྲེ་དག་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆྲེད་དུ་རོམ་སྒྱིག་གྱི་

ལས་ཀ་འདྱི་གཉྲེར་བཞྱིན་ཡོད།

དྲེང་རབས་ཀྱི་འཕྲུལ་ལས་སབས་བདྲེ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་གསར་དུ་རོམ་སྒྱིག་བྱས་

པའྱི་དྲེབ་དང་འཕྲུལ་དྲེབ་གང་མང་ཞྱིག་ཁབ་བརལ་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ནྱི་དགའ་འོས་པ་ལྟ་བུར་

སྣང་མོད། སྤྱིར་གསུང་རབ་དཔར་བསྐྲུན་དང་ཞུ་སྒྱིག་བྱྲེད་སྐབས་ཡྱིག་འབྲུ་གཅྱིག་བཅོས་ནོར་

ཤོར་ནའང་ཚབས་ཆྲེ་བའྱི་སྐྱོན་ཆ་འབྱུང་སྲྱིད་པས་བསྲྲེས་ལྷད་དང་བཟོ་བཅོས་མྲེད་པར་སོར་

འཇོག་གྱིས་བདག་ཉར་བྱ་རྒྱུ་ཅྱི་ནས་ཀང་གལ་ཆྲེ་ཞྱིང་། གལ་ཏྲེ་ནོར་བར་ངྲེས་པའྱི་ཡྱིག་འབྲུ་

གཅྱིག་བཅོས་དགོས་བྱུང་ནའང་ཁ་གསལ་གྱི་མཆན་ཡྱིག་འགོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེ་བ་ཡྱིན། 

འདྱི་ག་རོམ་སྒྱིག་ཁང་ལ་མཚོན་ན། པར་གཞྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མ་ཕྱིར་བཟུང་ནས་དྲེའྱི་ཡྱིག་

འགོས་སོར་བཞག་གྱིས་རོམ་སྒྱིག་བྱྲེད་རྒྱུ་ར་དོན་དུ་འཛིན་བཞྱིན་ཡོད་ལ། དྲེའྱི་པར་གཞྱི་མྱི་འདྲ་

བ་གཞན་ཡང་ལག་སོན་བྱུང་ན་པར་གཞྱི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤྱིག་སྡུར་བཞྱིན་ཡོད།

མ་ཕྱིར་ཡྱིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅོས་ཏྲེ་མཆན་གྱིས་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།

ལ། མ་ཕྱི་དང་པར་གཞྱི་སོ་སོར་ལྷག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡྱི་གྲེ་མྱི་འདྲ་བ་བྱུང་བ་སོགས་ལ་མཐའ་

མཆན་བཀོད་དྲེ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། 

རོམ་སྒྱིག་ཁང་འདྱི་ནས་རོམ་སྒྱིག་བྱས་པའྱི་དྲེབ་ཀོག་སྐབས་ངྲེས་དགོས་པ་འགའ་ཞྱིག་ངོ་

སྤོད་ཅུང་ཙམ་ཞུ་ན། གཞུང་གྱི་དཀྱུས་སུ་རགས་[  ]འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནྱི་མ་ཕྱིའྱི་ནང་གྱི་འོག་

མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡྱིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རགས་ ” འདྱི་བཀོད་ཡོད་ན་དྲེ་ནྱི་དོ་སྣང་བྱ་

དགོས་སའྱི་ཡྱི་གྲེའམ་ཚིག་ཅྱིག་གྱི་མདུན་དུ་བཀོད་ཡོད་ལ། དྲེའྱི་རྲེས་སུ་མཆན་གངས་ཀྱི་ཨང་

ཡྱིག་བཀོད་ཡོད་པས་མཆན་གངས་དྲེ་དང་མཐུན་པའྱི་མཐའྱི་མཆན་ཡྱིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་

བྱས་ཡོད་པ་ཡྱིན། ཡང་བར་སྤོད་ཀྱི་བཞྲེད་ལུགས་མྱི་འདྲ་བ་སོགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཐ་སད་དང་

ཕད་སྦོར་སངས་སོགས་མྱི་འདྲ་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གྱིས་གསལ་བཤད་ཐྲེངས་གཅྱིག་བྱས་

པས་ཆོག་པར་བྱས་ཏྲེ་རྲེས་མ་རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རགས་ “ འདྱི་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་རྲེ་རྲེ་བཞྱིན་

མཆན་བྱིས་མྲེད།

མཐའ་མཆན་ཀོག་སྐབས་དྲེབ་དྲེ་དཔྲེ་བསྡུར་བྱས་ཡོད་ཚེ་དྲེའྱི་མ་ཕྱིར་བཟུང་བའྱི་པར་གཞྱི་

ལ་མ་ཕྱི་ཞྲེས་དང་། པར་གཞྱི་གཞན་དག་ལ་སྲེ་དགྲེ་པར་མ་དང་། བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོ། ཞོལ། སྐུ་

འབུམ། བ་བང་པར་མ་རྣམས། སྲེ། བཀྲ། ཞོལ། སྐུ། བ། སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད། མཐའ་

མཆན་གྱི་ཁྲོད་དུ་རགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕྱིའྱི་ཡྱིག་ནོར་ཞྱིག་ཞུ་སྒྱིག་པས་

བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའྱི་དོན་དུ་གོ་དགོས་ལ། ཡང་རགས་ * འདྱིས་ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་

ཚིག་མཚོན་པའྱི་སྐབས་ཀང་ཡོད། ཡང་རགས་ཅན་ -བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་བསྒྲུབས་ཆད་པ་

དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལྷག་མ་བྱུང་བའྱི་དོན་དུ་གོ་དགོས། 

དཔྲེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕྱི། ༩༨ན༥ན།  བསྒབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   

བ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དྲེ་དག་གྱི་དོན་ནྱི། མ་ཕྱིའྱི་ཤོག་གངས་

༩༨མདུན་ངོས། ཡྱིག་ཕྲེང་༥པ་ན། བསྒབ་ཅྲེས་བྱིས་ཡོད་པ་མཚོན་ཞྱིང་།  *བསྒྲུབས  ནྱི་མ་ཕྱིའྱི་

ཡྱིག་ནོར་བསྒབ་དྲེ་ཉྱིད་ཞུ་སྒྱིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅོས་ཡོད་པ་མཚོན་བྱྲེད་དུ་གོ་དགོས། ཡང་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

གཞུང་དྲེའྱི་ཐད་ཀྱི་སྐུ་འབུམ་པར་མའྱི་ལྡྲེབ་གངས་༡༠༣མདུན་ངོས། ཡྱིག་ཕྲེང་༦པ་ན། བ་བང་

པར་མའྱི་ལྡྲེབ་གངས་༡༡༠རྒྱབ་ངོས། ཡྱིག་ཕྲེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞྲེས་བཀོད་འདུག་ཅྲེས་གོ་

དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། 

ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་ཤྲེས་ཚད་དང་དོ་སྣང་གྱིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དྲེབ་ཏུ་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་

སོགས་གཟྱིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལམ་སོན་གྱི་ཆྲེད་དུ་མཁྲེན་ལྡན་

རྣམས་ནས་འདྱི་གའྱི་རོམ་སྒྱིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གྱི་ངོ་སྤོད་དང་ལམ་སོན་གནང་བའྱི་རྲེ་བསྐུལ་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། འདྱི་ནས་ཀང་གང་མགོགས་ངང་པར་གཞྱིར་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང་ལྲེགས་སྒྱིག་ཞུས་ཏྲེ་སྤུས་

ཀ་ཇྲེ་ལྲེགས་སུ་གཏོང་ངྲེས་ཡྱིན། 

སྲེར་བྱྲེས་རྱིག་མཛོད་ཆྲེན་མོའྱི་རོམ་སྒྱིག་ཁང་ནས།

ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།
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༄༅། །ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཞེས་བྱ་བ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀིས་མཛད་པ་ལས་ 

རང་དོན་རེས་སུ་དཔག་པའི་ལེའུའི་རྣམ་བཤད་ 

བཞུགས་སོ། །

ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལྲེགས་པར་བཤད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ། རྲེ་བཙུན་འཇམ་པའྱི་དབྱངས་

ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དགྲེ་ལྲེགས་གསྲེར་གྱི་ས་གཞྱིར་མཐའ་ཡས་

འགོ་ལ་ཕན་པར་བཞྲེད་པའྱི་ཐུགས་རྲེའྱི་ཆུ་གཏྲེར་རྒྱ་ཆྲེན་ལན་གཅྱིག་མྱིན་པར་རབ་

ཏུ་བསྐྱྱིལ། །ཐབས་མང་སོན་པ་ཡུན་རྱིང་གོམས་པའྱི་རླུང་གྱིས་བསྲུབས་པས་སངས་

རོགས་མཐར་ཕྱིན་རྱིན་ཆྲེན་ལས་གྲུབ་བདྲེ་གཤྲེགས་བང་རྱིམ་མངོན་པར་མཐོ། །ཇྱི་

བཞྱིན་ཇྱི་སྲེད་ཀུན་གཟྱིགས་ཉྱི་ཟླའྱི་སྐ་རགས་རྒྱས་པས་གདུལ་བྱ་ཀུན་སྐྱོབ་ཀུན་ལ་

ཚད་མར་གྱུར་པའྱི་ཐུབ་དབང་ལྷུན་པོ་ནྱི། །འཕགས་མཆོག་གསྲེར་རྱིས་བསྐོར་བ་

དང་བཅས་གདུལ་བྱ་གྱིང་བཞྱིའྱི་དབུས་ན་ལྷམ་མྲེ་ལྷན་ནྲེ་ལྷང་ངྲེར་མཛེས་པ་དྲེ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། །སོན་པ་བསན་པ་སོབ་མའྱི་ཚོགས། །རྱིགས་པས་སྒྲུབ་བྱྲེད་གགས་

པའྱི་གཞུང་། །རྣམ་འགྲེལ་ལྲེགས་པར་བཤད་པའྱི་གཏྲེར། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་དབྱྲེ་

བར་བྱ། །    ། ། 

༈ འདྱིར་རྒྱས་པའྱི་བསན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་འཆད་པ་ལ་བཞྱི། མཚན་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

གྱི་དོན། འགྱུར་གྱི་ཕག །གཞུང་གྱི་དོན། མཇུག་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། རྒྱ་གར་གྱི་

སྐད་དུ་བསན་བཅོས་འདྱིའྱི་མཚན་ལ། པྲ་མཱ་ཎ་བརྱི་ཀ་ཀ་རྱི་ཀ་ཞྲེས་བྱ་ལ། དྲེ་བོད་

སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་ཞྲེས་བྱའོ། །གཉྱིས་པ་

ནྱི། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ་ཞྲེས་

པའོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། བསན་བཅོས་རོམ་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག། ཡན་

ལག་ཅན་གྱི་བསན་བཅོས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། མཆོད་བརོད་དང་། རོམ་པར་དམ་

བཅའ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གསུམ་མངའ་བའྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསན་

བཅོས་རོམ་པའྱི་ཐོག་མར་ཕག་འཚལ་བ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། བསན་བཅོས་

རོམ་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གསུམ་ཇྱི་ལྟར་

མངའ་ཞྲེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་སྲེ། 

རོག་པའྱི་དྲ་བ་རྣམ་པར་བསལ་བ་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་དང་། ཟབ་པ་ལོངས་སྤོད་རོགས་

པའྱི་སྐུ་དང་། རྒྱ་ཆྲེ་བ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་མངའ་བའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་མངའ་སྲེ། མངོན་མཐོ་དང་ངྲེས་ལྲེགས་ཀྱི་དགྲེ་ལྲེགས་ཀུན་”ཏུ1་བཟང་པོ་

གདུལ་བྱའྱི་སྐལ་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ཐོབ་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། གཞན་

དོན་ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་མངའ་སྲེ། དམ་པའྱི་ཆོས་སོན་པའྱི་འོད་ཟྲེར་དག་

ཀུན་ནས་འཕོ་བའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ནྱི། མཆོད་པར་བརོད་ནས་བྱ་བ་ཅྱི་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། ཀུན་

ལས་བཏུས་ཀྱི་རྣམ་འགྲེལ་རོམ་མོ། །གང་གྱི་དོན་དུ་རོམ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 

1 [མ་ཕྱི། ༢བ༢ན།   དུ    སྲེར ཤ༣ན།   ཏུ    * ཏུ]
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་བདག་ལ་རྣམ་འགྲེལ་འདྱི་ནྱི་གཙོ་ཆྲེར་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཡྱིན་

ཞྲེས་བསམ་པའང་མྲེད་དྲེ། སྐྱྲེ་བོ་ཕལ་ཆྲེར་ཕལ་པའྱི་བསན་བཅོས་ལ་ཆགས་ཤྱིང་། 

ལྲེགས་ཉྲེས་འབྱྲེད་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་རལ་མྲེད་པས་ན་ལྲེགས་བཤད་རྣམས་དོན་དུ་

མྱི་གཉྲེར་ལ། དྲེ་ཁོ་ནར་མ་ཟད་ལྲེགས་བཤད་ལ་ཕག་དོག་དྲྱི་མ་དག་གྱིས་ཡོངས་སུ་

སང་བར་གྱུར་པ་དྲེས་ནའོ། །འོན་ཀང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་ཆོས་ཅན། རྣམ་འགྲེལ་

རོམ་པ་འདྱི་ལ་དགའ་བ་སྐྱྲེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། རང་གྱི་སྲེམས་ནྱི་ཡུན་རྱིང་དུ་

ལྲེགས་བཤད་ལ་གོམས་པ་ལྷུར་ལྲེན་པ་བསྐྱྲེད་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།

༼ཡན་ལག་ཅན་གྱི་བསན་བཅོས་བཤད་པ།༽

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། གཞལ་བྱ་རོགས་པ་ཚད་མའྱི་རང་བཞྱིན་བཤད། དྲེ་

གཞན་ལ་སྐྱྲེད་པའྱི་ཐབས་ངག་གྱི་རང་བཞྱིན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལོག་

གྱུར་གསལ་བྱྲེད་རང་དོན་ལྲེའུ། ཐར་ལམ་གསལ་བྱྲེད་ཚད་མ་གྲུབ་པ། མངོན་གྱུར་

གསལ་བྱྲེད་མངོན་གསུམ་ལྲེའུའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ལུས་རྣམ་གཞག །ཡན་ལག་

རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། བསན་བཅོས་འདྱི་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྱི་རྣམ་འགྲེལ་དུ་

རོམ་ན། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ལྲེའུའྱི་གོ་རྱིམས་བཟློག་ནས་རང་དོན་དང་པོར་འཆད་ཅྲེ་ན། དོན་

དང་དོན་མ་ཡྱིན་པ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་ནྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ལ་རྲེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

ལ། དྲེ་ལ་ལོག་པར་རོག་པས་དྲེ་རྣམ་པར་བཞག་པའྱི་ཕྱིར་རང་དོན་རྲེས་དཔག་དང་

པོར་བཤད་དོ། །འོ་ན་རྲེས་དཔག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དབྱྲེ་བ་སོགས་མྱི་འཆད་པར་ཅྱིའྱི་

ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་འཆད་ཅྲེ་ན། སྐྱོན་མྲེད་དྲེ། གཏན་ཚིགས་བཤད་པས་རྲེས་དཔག་

ལ་ལོག་རོག་སྲེལ་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་གང་། 
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

དབྱྲེ་ན་དུ་ཞྲེ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་

ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་དང་། ཕོགས་བཏགས་པ་བ་དྲེའྱི་ཆ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་

ཀྱིས་རགས་ལ་ཁབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་ཡང་དག་དྲེ་ནྱི་འབས་

རང་མ་དམྱིགས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ཉྱིད་དུ་ངྲེས་ཏྲེ། ཕོགས་ཆོས་དང་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་

བའྱི་འབྲེལ་བ་དྲེ་འབས་རང་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཁོ་ན་ལ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །གསུམ་པ་དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་རགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་

ཡྱིན་ཏྲེ། རགས་སུ་བཀོད་པ་གང་ཞྱིག །ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། ཡང་དག་གསུམ་གྱི་གཏན་ཚིགས་བཤད། ངྲེས་བཟུང་

ཚིག་ལ་རོད་པ་སང་། ཟློག་ཕོགས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བཤད། མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་

རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། འབས་རང་མ་དམྱིགས་པ་གསུམ་མོ། དང་པོ་ནྱི། 

གལ་ཏྲེ་དུ་བ་མྲེ་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་འཁྲུལ་ན་”སྐྱ1་རས་ཀང་མྲེ་གོ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་

ཏྲེ། མྲེ་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་མྲེ་ལ་ཡོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཇྱི་སྲེད་ཅྱིག་མྲེད་ན་

མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབས་བུ་དུ་བ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྲེ་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་

ཡང་དག་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་པ་ནྱི། མྱི་རག་པའྱི་

རང་བཞྱིན་ཡོད་ཙམ་དང་འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་བྱས་པའང་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རག་

པར་བསྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པ། སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་

རགས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱིས་ཤ་ཟ་དམྱིགས་

1 [མ་ཕྱི། ༣བ༡ན།   སྐྱྲེ   *སྐྱ]
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

པའྱི་ཚད་མ་རྣམས་ནྱི་མྱི་འཇུག་པ་ཆོས་ཅན། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་

དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་ངོར་ཤ་ཟ་ཡོད་ངྲེས་ཀྱི་བཅད་ཤྲེས་མྱི་འཇུག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

འབས་བུ་ཅན་ཏྲེ་རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ངོ་བོ། དབྱྲེ་བ། རོད་སང་ངོ་། །དང་པོ་ནྱི། ཡོད་ན་སྣང་རུང་གྱི་

བྱྲེ་བག་ལ་ལྟོས་ནས་བུམ་པ་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཆོས་ཅན། གཞྱི་འགའ་

ཞྱིག་ཏུ་བུམ་པ་མྲེད་པའྱི་ཤྲེས་བརོད་སྒྲུབ་པའྱི་འབས་བུ་ཅན་གྱི་རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་

ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཡང་དག་ལ་དབྱྲེ་ན་དུ་ཞྲེ་ན། 

མྲེད་དགག་གྱི་དོན་ཅན་གྱི་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། 

རྣམ་པ་བཞྱི་ཡོད་དྲེ། རང་བཞྱིན་འགལ་དམྱིགས་དང་། འགལ་བའྱི་འབས་བུ་དག་

གྲུབ་པ་དང་། རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་ལྟར་རུང་བའྱི་བདག་ཉྱིད་དག་ནྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་རགས་རྣམས་

སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། འགལ་འབས་དམྱིགས་པས་གང་རྲེག་མྲེད་པར་གྲུབ་

ན། འགལ་བའྱི་རྒྱུ་དམྱིགས་པས་ཀང་གང་རྲེག་མྲེད་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། 

གང་རྲེག་དྲེ་དང་འགལ་བ་ཡྱི་ནྱི་རྒྱུ་དམྱིགས་པ་རགས་སུ་སྦོར་བ་བུད་ཤྱིང་གང་ཡྱིན་

པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། གཞྱི་འགར་གང་རྲེག་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁབ་པ་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡྱིན་

ཏྲེ། ཁོད་དང་གང་རྲེག་གྱི་རྒྱུ་མཚན་དག་ནྱི་འགལ་བ་ཉྱིད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། མྲེ་རྒྱུ་བུད་

ཤྱིང་གྱིས་གང་རྲེག་འགོག་མྱི་ནུས་ན། མྲེ་འབས་དུ་བས་ཀང་གང་རྲེག་འགོག་མྱི་

ནུས་སོ་ཞྲེ་ན། འགལ་འབས་དམྱིགས་པའྱི་རགས་དུ་བ་ཆོས་ཅན། གཞྱི་འགར་གང་

རྲེག་འགོག་པ་ལ་ཡང་ཡུལ་དང་ནྱི་དུས་ལ་སོགས་པ་ཁད་པར་བ་ལ་ལྟོས་པར་འདོད་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

དྲེ། གཞན་དུ་ན་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁབ་པ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། གཞྱི་འགར་

མྱི་གང་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་ནྱི་ཐལ་བ་རགས་སུ་བཀོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། 

ས་ཕྱི་ལ་བརྲེན་པའྱི་རོད་པ་སང་། དུས་མཉམ་ལ་བརྲེན་པའྱི་རོད་པ་སང་”བའོ1། །

དང་པོ་ནྱི་རགས་ཡང་དག་ལ་འབས་རང་མ་དམྱིགས་པ་གསུམ་དུ་ངྲེས་ན། རྒྱུ་

ཚོགས་པ་ལས་འབས་བུ་སྐྱྲེ་བར་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་རགས་ཡང་དག་མ་

ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ནས་ཀྱི་ས་བོན་དང་ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤྲེར་ཚོགས་པ་དྲེ་ནྱི་

ཆོས་ཅན། དྲེ་འདྲའྱི་”ཞྱིང2་སྲེང་དུ་ནས་ཀྱི་མྱུ་གུ་སྐྱྲེ་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་

རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་བརོད་དྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རགས་ཡང་དག་གང་ཞྱིག །རྒྱུ་

རྐྲེན་དོན་གཞན་ལ་ནྱི་མྱི་ལྟོས་པར་ནས་ཀྱི་མྱུ་གུ་སྐྱྲེ་རུང་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རགས་དྲེས་མྱུ་གུ་འབྱུང་ངྲེས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་དཔོག་ཅྲེ་ན། ཆོས་ཅན། 

གཞྱི་དྲེར་འབས་བུ་མྱུ་གུ་འབྱུང་ངྲེས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཁབ་པ་མ་ངྲེས་པ་ནྱི་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། 

ཁོད་ཀྱིས་ཚོགས་པའྱི་འབས་བུ་མྱུ་གུ་སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་རྣམས་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བ་

དང་འབྲེལ་བའྱི་བར་འདྱིར་གྲེགས་བྱྲེད་པ་དག་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། རགས་ཡང་དག་ལ་འབས་རང་མ་དམྱིགས་པ་གསུམ་དུ་ངྲེས་ན། 

རོ་ད་ལྟར་བའྱི་རགས་ལས་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་རོགས་པའྱི་རྲེས་དཔག་སྐྱྲེ་བ་མྱི་འཐད་

ཅྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དྲེ་མྱི་འཐད་མྱི་དགོས་པར་ཐལ། རོ་ད་ལྟར་བའྱི་རགས་ལས་

ཁ་ནང་བུ་རམ་གོང་བུའྱི་སྲེང་དུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དྲེ་གྱུར་པ་རོགས་པ་ནྱི། རྒྱུའྱི་

ཆོས་རྲེས་སུ་དཔོག་པའྱི་འབས་རགས་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། དུ་བ་དུ་ལྡན་

1 [མ་ཕྱི། ༤ན༤ན།  བའྱི   *བའོ]

2 [མ་ཕྱི། ༤ན༥ན།  ཞྱིབ   *ཞྱིང]
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ལ་ལ་མྲེས་བུད་ཤྱིང་གྱི་འགྱུར་བ་སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་དཔགས་སོབས་ཀྱིས་བུད་ཤྱིང་

གྱི་འགྱུར་བ་དཔོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །ར་རགས་གྲུབ་སྲེ། རོ་གཟུགས་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་

པ་གཅྱིག་ལ་རག་ལུས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རོ་ས་མའྱི་ནུས་པ་འཇུག་པ་མྲེད་པར་ནྱི་རོ་ད་

ལྟར་བ་མྲེད་ལ། རོ་ས་མ་དྲེ་ཉྱིད་གཞན་གཟུགས་ད་ལྟར་བའྱི་ཡང་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་རྒྱུ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། རོ་ད་ལྟར་བའྱི་རགས་ལས་ཁ་ནང་བུ་རམ་གོང་བུའྱི་སྲེང་

དུ། གཟུགས་ད་ལྟར་བ་རོགས་པའྱི་རྲེས་དཔག་དྲེ་ནྱི་འབས་བུའྱི་རགས་ལས་སྐྱྲེས་པ་

ཡྱིན་ཏྲེ། སར་བཤད་པ་དྲེ་ལྟར་རོ་ད་ལྟ་བའྱི་རགས་ལས་འདས་པ་རོ་ས་མས་གཟུགས་

ད་ལྟ་བར་བསྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་དང་། རང་དང་དུས་གཅྱིག་པའྱི་གཟུགས་རྣམས་རོགས་

པའྱི་རྲེས་དཔག་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། རྒྱུ་ཁ་ཡར་བ་ལས་ཀང་འབས་བུ་འབྱུང་རུང་དུ་དཔོག་ནུས་ཏྲེ། 

ལུས་རྒྱས་པ་ལས་འདོད་ཆགས་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱིར་”ཞྲེ་ན1། རྒྱུ་མ་ཚོགས་པའྱི་ནས་ཡན་

”གར2་བ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་འབས་བུ་མྱུ་གུ་ནྱི་སྐྱྲེ་རུང་དུ་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་གང་

ཡྱིན་པ་དྲེ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པའྱི་རགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

དང་། ཁོད་ལ་མྱུ་གུ་སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ལུས་ལས་འདོད་

ཆགས་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །མྱི་འཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་

འབས་བུའྱི་སྤྱི་མཐོང་བ་ལས། རྒྱུའྱི་ཁད་པར་དཔོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཤྲེས་པ་མྱི་

འཐད་དྲེ། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་རགས་དྲེ་ཚད་མ་སྲེ་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དཔྲེར་ན། ཚིག་ལས་ཆགས་ཅན་ལ་སོགས་པ་དཔོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཚིག་ལས་ཕ་

1 [མ་ཕྱི། ༤བ༦ན།  ཞྲེ་ན   སྲེར།  ༨ན།   ཏྲེ]

2 [མ་ཕྱི། ༤བ༦ན།   གལ   *གར]
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

རོལ་པོ་ཆགས་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁབ་གྲུབ་སྲེ། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་

ཙམ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཚིག་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་

བ་ཙམ་གྱིས། ལྡོག་ཁབ་འཁྲུལ་བ་མྲེད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་ཡང་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

ལྡོག་ཁབ་འཁྲུལ་པ་སྲྱིད་པ་ཅན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། ཟོས་པའྱི་འབས་དང་

ཕྲུ་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཆུད་པའྱི་རགས་ལས། འབས་ལྷག་མ་ནྱི་ཚོས་པར་དཔོག་པ་

བཞྱིན་ནོ། །འོ་ན། ལྷག་ལྡན་གྱི་དོན་ཅྱི་ཞྲེ་ན། གང་ཞྱིག་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་པ་

རབ་ཏུ་སོན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ངག་སྨྲ་བ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཕ་རོལ་པོ་ཆགས་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་

པ་དྲེ་ལ་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་ཞྲེས་བརོད་དྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་གང་ཞྱིག །མྱི་

མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །

༼མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།༽

༈ བཞྱི་པ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། བསན་བཤད་གཉྱིས། དང་

པོ་ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག །རང་ལུགས་བཞག །མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་

ལ་གསུམ། རང་སྲེ་ལུང་དང་འགལ་བས་དགག །ཐུན་མོང་མངོན་སུམ་གནོད་པ་

བསན། གཞན་སྲེ་ཁས་བངས་འགལ་བས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ཡོངས་

གཅོད་ལ་འབྲེལ་བ་བཞྲེད་པར་བསན། རྣམ་བཅད་ལ་ལུང་འགལ་བརོད་པའོ། །དང་པོ་

ནྱི། སོབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སྲེ་ན་རྲེ། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་

ཁབ་གྲུབ་ལ། དྲེ་ཉྱིད་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་གྱི་བཞྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གཏན་

ཚིགས་ཀྱི་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་ལའང་ཕོགས་གང་དྲེ་ཡྱིས་ངྲེས་པ་བརོད་པར་མཛད་པ་

ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བྱས་པ་ལྟ་བུ་སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའྱི་མ་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

གྲུབ་པ་དང་། ཟློག་དོན་འགལ་རགས་དང་ཁབ་པ་འཁྲུལ་པ་ཅན་གྱི་གཉྲེན་པོར་ནྱི་

རོགས་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ནྱི། དྲེ་ལྟ་མྱིན་པར་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་

མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁབ་གྲུབ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་པ་ཅན་གྱི་གཉྲེན་

པོར་ནྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་ངག་བརོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། 

ཕོགས་ས་དྲེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྲེ་ཤྱིག་འགལ་བ་དང་མ་ངྲེས་པའྱི་གཉྲེན་པོར་གཉྱིས་

ཀ་བརོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་རྱིགས་སོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

གལ་ཏྲེ་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་ངག་དྲེ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གོ་

བའྱི་འབས་བུ་ཅན་ཡྱིན་པས་སྐྱོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་ཆོས་ཅན། རགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་རོགས་པའྱི་དོན་དུ་

སྨོས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། རགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་དྲེ་ཁོད་མ་སྨོས་

ཀང་རོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། རགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་ངྲེས་རོགས་པའྱི་

དོན་དུ་སྨོས་པས་སྐྱོན་མྲེད་ཅྲེ་ན། རགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་བའྱི་ཚིག་

ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱིས་ཀང་རགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་

ལ་མྲེད་པ་ཁོ་ན་གོ་བ་མྱིན་པར་ཐལ། རགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་བརོད་

པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་རགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་པར་ཇྱི་ལྟར་རོགས་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། 

ཁོད་ལ་བརྲེན་ནས་རགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་བ་རོགས་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་ཇྱི་

ལྟར་རགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་པའྱི་རྱིགས་པ་རགས་ཆོས་འབྲེལ་བ་དྲེ་རོད་

པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བས་ལྡོག་ཁབ་གྲུབ་པར་

འགྱུར་ན། ཟོས་པའྱི་ཤྱིང་ཏོག་དང་གཟུགས་དང་ཤྱིང་ཕུང་གཅྱིག་ལས་སྐྱྲེས་པར་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

མཚུངས་པ་ཆོས་ཅན། མ་ཟོས་པའྱི་ཤྱིང་ཏོག་ལྷག་མ་རྣམས་སྨྱིན་པ་དང་རོ་ནུས་ཁད་

པར་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཅྱི་སྲེ་ལྷག་ལྡན་འཁྲུལ་བ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་བར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་

ཀྱི་ལྡོག་ཁབ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མཚུངས་པས་རོ་ལ་

སོགས་པ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་མཚུངས་པ་མྱིན་ནོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

ལྡོག་པ་ཅན་སྲོག་ལྡན་ཡང་ཆོས་ཅན། གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་

གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་གང་ཞྱིག །ལྡོག་

ཁབ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་ཁས། འདོད་ན། ལྷག་མ་ལྔ་པོ་དག་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སམ་

འགལ་བ་ཉྱིད་དུ་མ་ངྲེས་ཏྲེ། ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུའོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་

ལོ། །ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཆོས་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ་དང་། ལྡོག་ཁབ་

ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་དཔྲེ་དོན་སྦར་ནས་རགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་བརོད་བྱ་མྱིན་པར་

ཐལ། རགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁབ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་

ན། ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ནྱི་རོལ་བ་དང་ཕྱིར་རོལ་བ་གཉྱིས་ཀ་ལ་ངྲེས་པར་གཟུང་ངོ་། །དྲེ་

བཞྱིན་དུ་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལའང་ཅྱི་

རྱིགས་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཁད་པར་མཉན་བྱ་

ཆོས་ཅན། སྒའྱི་སྲེང་དུ་རག་མྱི་རག་གཉྱིས་ཀ་རྣམ་པར་གཅོད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་

འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་གང་ཞྱིག །མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་

ཙམ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས་བངས། འདོད་ན། ཁད་པར་ནྱི་རྣམ་པར་གཅོད་པའྱི་

གཏན་ཚིགས་མྱིན་ནོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་མཉན་བྱ་དྲེ་སྒའྱི་

སྲེང་དུ་རག་མྱི་རག་གཉྱིས་ཀ་རྣམ་པར་གཅོད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ཚད་མ་གཞན་གྱིས་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དྲེ་ནྱི་མྱི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་ལས་མྲེད་པར་གྲུབ་པ་མྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལ་ཚད་མས་གནོད་

པའྱི་ཕྱིར། མཉན་བྱ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ནྱི་རགས་གཞན་ལའང་ཆོས་ཅན། མྱི་མཐུན་ཕོགས་

ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁབ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དྲེ་ལ་ཚད་མ་གཞན་གྱིས་གནོད་

པ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར། རྲེག་བྱ་བཏང་སོམས་པ་མ་མཐོང་བ་ཆོས་ཅན། མཐོང་བའྱི་ས་

སོགས་ལ་རྲེག་བྱ་བཏང་སོམས་པ་མྱི་ལྡན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁབ་པ་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པ་

ཅན་དུ་ཐལ། དྲེ་གྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རླུང་གྱི་

རབ་བྱྲེད་ལས། གལ་ཏྲེ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་མཐོང་བ་དག་ལ་འགོག་པར་བྱྲེད་ན་

དྲེ་ཡང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །གཉྱིས་པ་ཐུན་མོང་

མངོན་སུམ་གནོད་པ་བསན་པ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྐྱུ་རུ་ར་དྲེ་ལ་ཅྱིག་སྨྱིན་པ་དང་

རོ་ནུས་ཁད་པར་ཅན་དུ་མཐོང་བས། ཡུལ་གཞན་གྱི་སྐྱུ་རུ་ར་ལ་སྨྱིན་པ་དང་རོ་ནུས་

ཁད་པར་ཅན་དྲེ་ཡོད་པར་ངྲེས་པ་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཡུལ་ལ་སོགས་པའྱི་

ཁད་པར་ལས་རས་ལ་ནུས་པ་ཐ་དད་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་

ཅན། རགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་དམྱིགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཁོ་ན་གཏན་ཚིགས་

མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་ནམ་ཅྱི་སྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གསོན་

ལུས་ལ་བདག་དང་ས་ལ་ཤྲེས་པ་དང་འོ་མ་ལ་ཞོ་ལ་སོགས་པ་མ་མཐོང་བས་མྲེད་པ་

རབ་ཏུ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ལ་གཉྱིས། སྒྲུབ་རགས་ཀྱི་ཁབ་པ་འབྲེལ་བ་

ལ་ལྟོས། དགག་རགས་ཀྱི་ཁབ་པ་འབྲེལ་བ་ལ་ལྟོས་པའོ། །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

དང་པོ་ལ་གསུམ། དངོས། འབྲེལ་བ་དཔྲེ་སྲེང་དུ་སོན་ཚུལ། འབྲེལ་བ་ཤྲེས་

པའྱི་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁབ་མ་

གྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། མྱི་རག་པ་ལོག་པས་ཁོད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ལྡོག་པར་

འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། མྱི་རག་པ་དྲེ་ཙམ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འབས་

བུ་དུ་བ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མྲེ་ལོག་པ་ཡྱིས་ཁོད་ལྡོག་སྲེ། ཁོད་མྲེ་ལ་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པའྱི་

ཕྱིར། བྱས་མྱི་རག་འབྲེལ་བ་དྲེ་ལྟ་མྱིན་ན། གཅྱིག་མྱི་རག་པ་ལོག་པས་ཇྱི་ལྟར་གཞན་

བྱས་པ་ནྱི་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །དཔྲེར་ན། མྱི་ལ་ར་མྱི་བདོག་

ཅྲེས་ཏྲེ་དྲེ་ཙམ་གྱིས་ཕྱུགས་ཀང་བདོག་པ་མྱིན་ནམ་ཅྱི་སྲེ་མྲེད་མྱི་དགོས་པ་བཞྱིན་

ནོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་བྱས་པ་གཅྱིག་ཅྱིག་ཉྲེ་བའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་མྱི་རག་པ་གཞན་ནྱི་ཉྲེ་བར་

འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། བྱས་མྱི་རག་འབྲེལ་མྲེད་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་

ན། མྱི་ལ་ཕྱུགས་ནྱི་བདོག་ཅྲེས་ཏྲེ་དྲེ་ཙམ་གྱིས་དྲེ་བཞྱིན་ར་ཡང་བདོག་གམ་ཅྱི་སྲེ་

ཡོད་མྱི་དགོས་པ་བཞྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། འབས་རང་གྱི་གཏན་ཚིགས་འདྱི་ཆོས་ཅན། ལྡོག་ཁབ་འགྲུབ་པ་

རགས་ལྡོག་པའྱི་གཞྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་དཔྲེ་མཐའ་དག་རོགས་པ་ལ་ངྲེས་པར་ལྟོས་པར་

མྱི་འདོད་དྲེ། རགས་ཆོས་འབྲེལ་བ་བརོད་པ་ལས་ལྡོག་ཁབ་རོགས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 

བསྒྲུབ་ཆོས་དྲེ་དག་མྲེད་ནའང་རགས་དྲེ་མྲེད་ཅྲེས་བརོད་པ་ལས་ཀང་ལྡོག་ཁབ་དྲེ་

རོགས་པའྱི་ཕྱིར། མཐུན་དཔྲེ་ལ་རགས་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་སོན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་

ཡོད་དྲེ། བསྒྲུབ་ཆོས་དྲེ་རགས་དྲེའྱི་ངོ་བོ་དང་རྒྱུའྱི་དངོས་པོ་དྲེ་དག་ཏུ་མྱི་ཤྲེས་པ་

ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འབྲེལ་བ་ཤྲེས་པའྱི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ནྱི་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ཆོས་ཅན། འབྲེལ་བ་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་བརོད་མྱི་དགོས་ཏྲེ། ཕོགས་ཆོས་མྱི་ཤྲེས་ན་དྲེ་

ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞྱིག་བརོད་དགོས་པར་ཟད་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རགས་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཤྲེས་ན་རྲེས་སུ་

འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁབ་པ་གཉྱིས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་སྨྲས་པས། ཅྱིག་ཤོས་ལ་དྲན་པ་

ཡང་དག་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ཁབ་པ་གཅྱིག་དངོས་སུ་རོགས་པས་ཅྱིག་ཤོས་དོན་

གྱིས་གོ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལ་མྲེད་པར་ཞྲེས་པའྱི་ཕྱིར་

དུ་འབྲེལ་བ་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པ་དྲེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་ཅན། 

རྒྱུ་དང་རང་བཞྱིན་དག་མྲེད་པས་གཞྱི་འགར་འབས་བུ་དང་ཁབ་བྱ་འགའ་ཞྱིག་དགག་

པའྱི་ཡང་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ། ཁབ་པའྱི་ར་བ་འབྲེལ་བ་ལ་ལྟོས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། 

བུམ་པ་ཡོད་ན་དམྱིགས་པར་ནྱི་རྱིགས་པ་དང་ལྡན་པ་ལས་བུམ་པ་དྲེ་མྱི་དམྱིགས་པ་

ཡང་ཆོས་ཅན། གཞྱི་འགར་བུམ་པ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ན་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་འདྱི་རྣམ་པ་

གསུམ་བཤད་ཀང་ཕྲེ་ན་རྣམ་པ་དུ་མ་ཡོད་དྲེ། རྒྱུ་ཁབ་བྱྲེད་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་

པ་དྲེ་དང་། རྒྱུ་ཁབ་བྱྲེད་རང་བཞྱིན་དྲེ་དང་འགལ་བ་དང་། འགལ་འབས་དམྱིགས་པ་

དང་། རྒྱུ་དང་འགལ་བའྱི་འབས་བུ་དམྱིགས་པ་ལ་སོགས་པ། འབྲེལ་ཟླ་མ་རོགས་པ་

དང་འགལ་ཟླ་རོགས་པའྱི་སྦོར་བའྱི་སྒོ་ནས་དུ་མར་དབྱྲེ་བའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་མཇུག་

བསྡུ་བ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་ལས་ལྡོག་ཁབ་

གྲུབ་པ་མྱིན་ཞྱིང་། མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་ཙམ་ལས་རྲེས་ཁབ་གྲུབ་པ་མྱིན་པར་ཐལ། 

རགས་ཆོས་རྒྱུ་དང་འབས་བུའྱི་དངོས་པོའམ་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པ་ལས་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

རགས་ཆོས་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་བ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། རགས་ཆོས་འབྲེལ་བ་

ལས་གཞན་དུ་ན། དུ་བ་གཞན་ནྱི་ཆོས་ཅན། མྲེ་གཞན་དག་དང་ངྲེས་པར་ཡོད་པའྱི་

ངྲེས་པ་གང་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། མྲེ་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། བྱས་པ་ཆོས་

ཅན། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་ངྲེས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མྱི་རག་པ་དང་དོན་གཞན་རྒྱུ་

མཚན་ཅན་གྱི་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དཔྲེར་ན། གོས་ལ་ཚོན་བཞྱིན་ནོ། །ཆོས་ཅན། མྱི་རག་པ་དང་རས་གཞན་ཉྱིད་

ཡྱིན་པར་ཐལ། མྱི་རག་པ་དང་ཆོས་དོན་གཞན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་”མྱིན1་པར་གྱུར་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། མྱི་རག་པ་དང་འབྲེལ་མྲེད་ཡྱིན་པར་ཐལ། མྱི་རག་པ་དང་བདག་

གཅྱིག་དང་དྲེ་བྱུང་གྱི་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ན། མྱི་རག་པ་དྲེ་བྱས་

པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། འབས་བུ་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན། ཆོས་ཅན། མྱི་རག་པ་ཁོད་ཀྱི་རྒྱུ་

ཉྱིད་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཁོད་ཀྱི་ཕྱིས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལྟར་ན། ཆོས་ཅན། 

སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁབ་པ་ག་ལ་ངྲེས་ཏྲེ་མ་ངྲེས་པར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་

ཆོས་གང་ཞྱིག །མྱི་རག་པ་ཁོད་ཀྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། སྒྲུབ་རགས་དང་། དགག་རགས་ཀྱི་

འབྲེལ་བ་ངྲེས་བྱྲེད་དོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། སོ་སོར་བཤད་པ། མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉྱིས། འབས་རགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངྲེས་བྱྲེད། རང་བཞྱིན་རགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་

ངྲེས་བྱྲེད་དོ། །

དང་པོ་ནྱི། དུ་བ་མྲེ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པར་ཐལ། དུ་བ་མྲེ་ལས་

1 [མ་ཕྱི། ༨ན༤ན།  མྱིན   སྲེར། ༡༦ན།   ཡྱིན]
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

སྐྱྲེ་བར་མཐོང་བ་ཙམ་དང་མྲེ་མྲེད་ལས་སྐྱྲེ་བར་མ་མཐོང་ཙམ་གྱིས་དྲེ་མྱི་འགྲུབ། 

སྒྲུབ་བྱྲེད་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། དུ་བ་ཆོས་ཅན། མྲེའྱི་འབས་

བུ་ཡྱིན་ཏྲེ། འབས་བུའྱི་ཆོས་མྲེས་ཕན་བཏགས་སོབས་ཀྱིས། མྲེ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་རྲེས་

སུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་སྲེ། མྲེ་དྲེ་མྲེད་པར་ནྱི་དུ་བ་དྲེ་སྐྱྲེ་བ་ཡོད་ཅྲེ་ན། ཆོས་

ཅན། རྒྱུ་དང་ལྡན་པ་ལས་འདས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དུ་བ་གང་ཞྱིག །མྲེ་མྲེད་ལས་

སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྒྱུ་རྐྲེན་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་འབྱུང་བར་ཐལ། རྒྱུ་མྲེད་

དུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རག་ཏུ་ཡོད་པའམ་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །ཁབ་

སྲེ། དངོས་པོ་རྣམས་ནྱི་རྲེས་འགའ་ཞྱིག་འབྱུང་བ་རྒྱུ་རྐྲེན་ལ་ལྟོས་པ་ལས་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་སྤྱི་བོ་དྲེ་ཉྱིད་ཆོས་ཅན། མྲེ་ཡོད་དུ་ཐལ། མྲེའྱི་རང་བཞྱིན་

དུ་བ་སྐྱྲེ་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོན་ཏྲེ་དྲེ་མྲེའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བ་སྐྱྲེ་བྱྲེད་མྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་

ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ཁོད་ལས་དུ་བ་འབྱུང་སྲེ་མྱི་འབྱུང་བར་ཐལ་ལོ། །ཁབ་སྲེ། དུ་བའྱི་

རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་མྲེ་དྲེ་དུ་བ་སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེ་མྲེད་ལས་བྱྲེ་བག་ཏུ་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། 

དུ་བ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དུ་བ་གང་ཞྱིག །དུ་བའྱི་རྒྱུ་མྱིན་པ་

ལས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། དུ་བ་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་ཆོས་ཅན། མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་མྱི་

འབྱུང་སྲེ། མྲེ་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། མྲེས་ཕན་བཏགས་སོབས་ཀྱིས་མྲེ་ཡོད་

མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་ལས། ཁོད་གང་ཞྱིག་མྲེ་གང་གྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བར་

མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། རང་བཞྱིན་རགས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཚུལ། རང་

བཞྱིན་རགས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ། རང་བཞྱིན་རགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དངོས་སོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྱིས། རགས་ཆོས་བདག་གཅྱིག་འབྲེལ་བར་བསན། རོད་པ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

སངས་ཏྲེ་གཞན་སྲེལ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དུ་བ་མྲེ་ལས་སྐྱྲེས་པས་མྱི་འཁྲུལ་

མོད། རང་བཞྱིན་ཇྱི་ལྟར་མྱི་འཁྲུལ་ཞྲེ་ན། རང་བཞྱིན་ལ་ཡང་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། མྱི་

རག་པ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་སྲེ། རང་ཡོད་པ་ཙམ་ནས་མྱི་རག་པ་དང་

འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། མྱི་རག་པ་དྲེ་མྲེད་ན་ནྱི་ཁོད་ཡོད་པའྱི་བདག་ཉྱིད་མྲེད་པར་འགྱུར་

ཞྱིང་། མྱི་རག་པ་དང་བདག་ཉྱིད་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ། བསན་བཤད་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། བྱས་པ་དྲེ་སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་དམ་བཅའྱི་དོན་གྱི་ཕོགས་གཅྱིག་རགས་སུ་བཀོད་པའྱི་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། བྱས་

མྱི་རག་བདག་ཉྱིད་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྒའྱི་དངོས་པོ་ཀུན་ཆོས་ཅན། རྱིགས་

མཐུན་གྱི་དངོས་པོ་དང་། གཞན་རྱིགས་མྱི་མཐུན་གྱི་དངོས་པོ་དག་ལས་ལྡོག་པ་ལ་

ནྱི་རྲེན་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་གྱིས་རང་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་གནས་པའྱི་

མཉན་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དོན་སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བྱས་རག་པ་སོགས་གང་དང་གང་ལས་

ལྡོག་པ་དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་རྱིགས་དུ་མ་དབྱྲེར་རུང་སྲེ། མ་བྱས་རག་པ་ལས་ལོག་

པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱི་སྲེང་དུ་བྱས་མྱི་རག་དྲེའྱི་ཁད་པར་རྱིམ་གྱིས་རོགས་

པར་འགྱུར་བ་དག་རབ་ཏུ་བྱྲེད་དྲེ། ཁོད་ཀྱི་སྲེང་དུ་བྱས་པ་གྲུབ་ནས་དྲེའྱི་རྲེས་སུ་མྱི་

རག་པ་རོགས་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཁད་པར་བྱས་པ་གང་ཞྱིག་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རག་སྒྲུབ་

ཀྱི་དམ་བཅའྱི་དོན་གྱི་ཕོགས་གཅྱིག་རགས་སུ་བཀོད་པའྱི་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མྱི་

རག་པ་དང་ཐ་དད་རྣམ་པར་གནས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁོད་བྱས་པ་ཞྲེས་པའྱི་ཆོས་གང་གྱིས་

གོ་བར་འགྱུར་བ་དྲེ། དྲེ་ལས་གཞན་མྱི་རག་པ་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་གོ་བར་ནུས་པ་མ་

ཡྱིན་པ་དྲེས་ནའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཡོད་པའྱི་གཞན་སྲེལ་རྒྱས་པར་བཤད། མྲེད་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

པའྱི་གཞན་སྲེལ་འབད་མྲེད་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྒ་རོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པ་

དགག །སྲེལ་བས་འཇུག་པར་བསན། འཇུག་ཚུལ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། ཡུལ་ཅན་ཕྱི་མ་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བ། སྒ་བོ་རྣམ་གངས་པར་

ཐལ་བ། དྲེའྱི་ཉྲེས་སོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ཁད་གཞྱི་ངྲེས་པའྱི་རྲེས་སུ་

ཡུལ་ཅན་ཕྱི་མ་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བ། ཁད་ཆོས་ངྲེས་པའྱི་རྲེས་སུ་ཡུལ་ཅན་ཕྱི་མ་དོན་

མྲེད་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྒ་དང་རགས་དག་གྱིས་རྣམ་པར་གཅོད་པ་རོགས་པར་

བྱྲེད་ཀྱི། སྒྲུབ་པས་དངོས་པོའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཁོ་ན་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་བྱ་བ་ཇྱི་ལྟར་ཤྲེས་

ཞྲེ་ན། ཚད་མ་གཞན་དང་སྒ་གཞན་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི། དོན་གྱི་རང་

གྱི་ངོ་བོ་སྒ་གཅྱིག་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཆོས་ཅན། སྒ་འཛིན་ཉན་ཤྲེས་ཀྱིས་མ་མཐོང་བའྱི་ཆ་

གཞན་ཚད་མ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀྱིས་བརག་བྱ་གང་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། སྒ་

འཛིན་ཉན་ཤྲེས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་གཞལ་བ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག །སྒ་འཛིན་རོག་པ་དྲེ་

ཁོད་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། ཐལ་བ་ལས། སྒ་འཛིན་རོག་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་སྒྲུབ་

པའྱི་སྒོ་ནས་ངྲེས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀྱི་རྲེས་སུ་སྒ་མྱི་རག་པར་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་

དོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་མྱི་རག་པར་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བའྱི་ཉྲེས་པ་

དྲེ་ཁོད་རང་ལ་ཡང་མཚུངས་ཏྲེ། སྒ་འཛིན་ཉན་ཤྲེས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རག་པར་མཐོང་བའྱི་

ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་གཟུགས་དཀར་བ་ལ་སོགས་པར་ཆོས་མཐུན་པ་མཐོང་བ་ལས། 

ཉ་ཕྱིས་ལ་དངུལ་གྱི་རྣམ་པ་ལྟར་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། སྒ་ལ་ཡོན་ཏན་གཞན་

སྦོར་བར་མྱི་བྱྲེད་ན་བདྲེན་ཡང་། སྒ་མྱི་རག་པར་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། དོན་

ཡོད་དྲེ། སྒ་རག་འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་སྲེལ་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་འཛིན་ཉན་
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ཤྲེས་ཆོས་ཅན། སྒ་དང་གྲུབ་བདྲེ་རས་གཅྱིག་པའྱི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་མཐོང་བ་ཉྱིད་

ཡྱིན་ཏྲེ། སྒའྱི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པའྱི་སྒོ་ནས་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

རགས་དང་རྲེས་དཔག་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ལ་དོན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། འཁྲུལ་པས་སྒ་མྱི་

རག་པར་ངྲེས་པར་མྱི་བྱྲེད་པས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། སྒ་འཛིན་རོག་པར་མ་ཟད་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཀང་དངོས་པོ་

སྒྲུབ་པའྱི་སྒོ་ནས་འཛིན་ན། སྒ་མྱི་རག་རོགས་ཀྱི་རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། སྒའྱི་ཆོས་

ཀུན་འཛིན་པར་ཐལ། སྒའྱི་ཆོས་གཅྱིག་སྒྲུབ་པའྱི་སྒོ་ནས་ངྲེས་པར་གྱུར་པས་

སོ། །སངས་རྒྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཅན་ཕྱི་མ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཉྲེས་པ་

འདྱིར་ནྱི་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། སྒ་རོག་སྲེལ་བས་འཇུག་པར་སྨྲ་བའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་

རགས་དང་རྲེས་དཔག་སྲེལ་བའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པར་རབ་ཏུ་བསྒགས་ཏྲེ། སྒ་རོག་

སྒྲུབ་པས་འཇུག་པ་ལ་ཉྲེས་པ་ཡོད་ཅྱིང་། སྲེལ་བས་འཇུག་པ་ལ་ཉྲེས་པ་མྲེད་པ་དྲེའྱི་

ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཅན་སྒ་གྲུབ་པར་གྱུར་ན་དྲེ་ལས་མ་གྲུབ་པའྱི་སྒའྱི་

ཆོས་གཞན་ཅྱི་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། སྒ་རོག་སྲེལ་འཇུག་ལས་གཞན་དུ་སྒྲུབ་པས་

འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བ་འགའ་ལའང་སོན་པོ་ངྲེས་པའྱི་ཤྲེས་པ་

ཆོས་ཅན། སྲེལ་འཇུག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བསལ་བྱ་སྒོ་འདོགས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། སྤྱི་ཡྱི་དོན་ཅན་གྱི་རྣམ་རོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། སྲེལ་

བའྱི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། སོ་མྱིན་གཞན་གྱི་ཆ་སྒོ་མ་བཏགས་པ་དྲེ་ཙམ་ལ་འཇུག་

པའྱི་ངྲེས་ཤྲེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་གྲུབ་སྲེ། ངྲེས་ཤྲེས་འདྱི་ནྱི་སྒོ་འདོགས་ཀྱིས་

དབྲེན་པ་ལ་འཇུག་ཅྲེས་བྱ་བར་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ངྲེས་པ་དང་ནྱི་སྒོ་འདོགས་ཀྱི་ཡྱིད་
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གནོད་བྱ་གནོད་བྱྲེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྒ་རོག་དྲེ་དག་སྤོད་

ཡུལ་ཐ་དད་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། སྒའམ་བྱས་རག་པ་སོགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་སྒོ་འདོགས་ཇྱི་

སྲེད་པ་དྲེ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་དུ། ངྲེས་པ་དང་སྒ་ཡང་དྲེ་སྲེད་ཁོ་ན་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། སྲེལ་བས་འཇུག་པ་ལས་གཞན་དུ། སྒའྱི་དངོས་པོ་གཅྱིག་པུའྱི་

ཁད་ཆོས་མཐའ་དག་ལ། སྒའམ་བོ་གཅྱིག་གྱིས་འཇལ་བས་ཁབ་ན། བྱས་མྱི་རག་

བརོད་པའྱི་སྒ་གཉྱིས་པོ་ཆོས་ཅན། རྣམ་གངས་པ་ནྱི་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དགོས་

པ་དང་ཡུལ་གཞན་མ་ཡྱིན་པར་སྒ་ཐ་དད་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། །

གསུམ་པ་ནྱི། བྱྲེ་བག་པ་གང་གྱི་ལུགས་ལྟར་ན། ཁད་པར་སྣ་ཚོགས་པ་ཅན་

གྱི་དོན་སྒ་དང་བྱས་མྱི་རག་རས་ཐ་དད་ཡྱིན་ཏྲེ། སྒས་བྱས་མྱི་རག་ལ་ཕན་པའྱི་ཕྱིར། 

བྱས་མྱི་རག་ཀང་རས་ཐ་དད་ཡྱིན་ཏྲེ། བོས་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་རྣམ་

གངས་པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་སྒ་དང་དྲེས་བྱས་མྱི་རག་ལ་ཕན་པའྱི་

ནུས་པ་རས་གཅྱིག་གམ་ཐ་དད། དང་པོ་ལྟར་ན། སྒ་འཛིན་རོག་པ་ཆོས་ཅན། བྱས་མྱི་

རག་ལ་ཕན་པའྱི་ནུས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀུན་གཟུང་ཞྱིང་ངྲེས་པར་ཐལ། སྒ་སྒྲུབ་པའྱི་སྒོ་

ནས་ངྲེས་པ་གང་ཞྱིག །སྒ་དྲེ་ཁད་པར་སྣ་ཚོགས་ལ་ཕན་པའྱི་ཡན་ལག་གྱི་ནུས་པ་

ལས་དབྱྲེར་མྲེད་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཕན་བྱའྱི་བྱྲེ་བག་བྱས་མྱི་

རག་གང་མ་ངྲེས་ཏྲེ་ངྲེས་པར་ཐལ་ལོ། །ཁབ་སྲེ། སྒས་བྱས་མྱི་རག་ལ་ཕན་པའྱི་ནུས་

པ་གཅྱིག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཤྲེས་ན་ནྱི་ཁོད་དང་བྱས་མྱི་རག་གཉྱིས་ཀ་བཟུང་དགོས་

པར་ཐལ། ཁོད་བྱས་མྱི་རག་དྲེ་དག་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་ནས་ངྲེས་པ་

ལ་འབྲེལ་ཞྱིང་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར། 
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གཉྱིས་པ་ལྟར་ན། སྒས་ཆོས་བྱས་མྱི་རག་ལ་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་དྲེ་དག་རྣམས་

ཆོས་ཅན། སྒ་དྲེའྱི་ཁབ་བྱ་ཅྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྒ་ལས་རས་ཐ་དད་གང་

ཞྱིག །སྒ་དྲེ་ཡྱིས་ཁོད་ལ་ཕན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཕན་པ་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱིས་བྱས་མྱི་རག་ལ་ཕན་པའྱི་

ནུས་པ་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁོད་ཀྱིས་བྱས་མྱི་རག་པ་ལ་ཕན་པ་ལ། ནུས་

པ་རས་གཞན་ལ་ཕན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། སྒ་འཛིན་རོག་པས་སྒ་དྲེ་ཁད་

ཆོས་གཅྱིག་ཉྱིད་ལ་ཕན་བྱྲེད་དུ་བཟུང་ངོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྒས་ཁད་ཆོས་

བྱས་པ་ལ་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་དྲེ་བཟུང་ན་ནྱི། ཁད་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པའྱི་ནུས་

པ་བཟུང་དགོས་ཏྲེ། བྱས་པ་དྲེ་ལ་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་མཐོང་ན། དྲེ་དང་མ་མཐོང་བར་

འདོད་པའྱི་ཁད་ཆོས་ལ་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་གཞན་མྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འཁྲུལ་པ་

བཟློག་པའྱི་ཕྱིར་དུ་རོག་པས་ཁད་ཆོས་ཀུན་བཟུང་བ་ལའང་། ཚད་མ་གཞན་འཇུག་

པར་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། རྲེས་དཔག་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རྣམ་གཅོད་སྲེལ་བའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་

གྲུབ་སྲེ། སྒོ་འདོགས་སྲེལ་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པའྱི་རོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལས་གཞན་

པའྱི་རོག་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། རྲེས་དཔག་དྲེ་དང་འདྲ་བར་སྲེལ་འཇུག་ཡྱིན་ཏྲེ། སྒོ་

འདོགས་མྲེད་པའྱི་ཡུལ་ལ་ནྱི་འཇུག་པའྱི་རོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་སྒའྱི་ངོ་

བོ་གང་ངྲེས་པའྱི་རོག་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱིས་མ་ངྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ཁོད་ཀྱི་

ཡུལ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་རང་ཡུལ་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པའྱི་ངྲེས་ཤྲེས་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་འཛིན་ཉན་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། སྒའྱི་བྱས་མྱི་རག་ཐམས་ཅད་ངྲེས་པར་

ཐལ། དྲེ་ཐམས་ཅད་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མ་ཁབ་སྲེ། སྒའྱི་ཁད་པར་ལ་ཆ་ཤས་དུ་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ཕྲེ་ནས་འཇུག་པ་རྣམ་པར་སངས་པའྱི་སྒོ་ནས། མངོན་སུམ་གྱིས་ནྱི་བཟུང་བ་ལའང་

ཁད་པར་གང་ལ་རོགས་པའྱི་རྐྲེན་ཡོད་པ་དྲེ་ནྱི་རོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། །

༼གཞན་སྲེལ་བཤད་པ།༽

གཉྱིས་པ་སྲེལ་བས་འཇུག་པར་བསན་པ་ལ་གསུམ། ལོག་ལྡོག་དང་སྤྱི་

གསལ་མཚུངས་པའྱི་རོད་པ་སང་། གཞན་སྲེལ་བའྱི་སྤྱི་ངོས་གཟུང་། བརའྱི་ཡུལ་

ངོས་གཟུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྲེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་ཉྲེས་པ་མྲེད། སྒྲུབ་པས་འཇུག་

པ་ལ་ཉྲེས་པ་བསན། སྒ་འདོད་པའྱི་དབང་གྱིས་འཇུག་རྱིགས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ལོག་

ལྡོག་རས་གཅྱིག་གམ་ཐ་དད། གཅྱིག་ན་སྒ་ཐ་དད་མྱི་འཇུག་པར་འགྱུར་ལ། ཐ་དད་

ན། སྤྱི་གསལ་རས་ཐ་དད་ལ་བཀོད་པའྱི་ཉྲེས་པ་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། སྒ་རོག་སྲེལ་

བས་འཇུག་པ་དྲེ་ལའང་། གཞན་ལས་ལྡོག་པ་དང་གཞན་ལས་ལོག་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་

སྒ་དང་ངྲེས་པ་ཉྱིད་དག་ནྱི་ཆོས་ཅན། བརོད་བྱ་རས་ཐ་དད་པའྱི་དབང་གྱིས་འཇུག་པ་

མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བར་ཐ་དད་པའྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཆོས་ཅན་རས་ཐ་

དད་མྲེད་ན། དྲུག་པའྱི་སྒས་ཐ་དད་དུ་བརོད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། བ་ལང་དང་བ་

ལང་ཉྱིད་ཅྲེས་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། བརོད་བྱ་རས་ཐ་དད་མྱིན་ཏྲེ། ཁྲེད་གཉྱིས་ཀས་བ་

ལང་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པ་གཅྱིག་གཅྱིག་རོད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་”ལྟར1་མོད་ཀྱི་བ་ལང་

དང་བ་ལང་ཉྱིད་ཆོས་ཅན། ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་པའྱི་རྣམ་དབྱྲེ་དྲུག་པའྱི་སྒས་དོན་ཐ་དད་

པ་བཞྱིན་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། བརོད་བྱ་རས་ཐ་དད་ལ་བར་སྦོར་

བ་གོམས་པའྱི་ཤན་གྱི་ཁད་པར་གྱིས་ཐ་དད་དུ་གོ་བའྱི་ཕྱིར། རས་ཐ་དད་མྲེད་ན་བར་

1 [མ་ཕྱི། ༡༡བ༤ན།  ལྟ   *ལྟར]
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

ཐ་དད་སྦོར་བ་དོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཆོས་ཅན་གྱི་བར་ཐ་དད་སྦར་བ་ཆོས་ཅན། 

དོན་ཡོད་དྲེ། ཁད་པར་གཞན་ནྱི་སོང་བ་དང་མྱི་སོང་བ་དག་དྲེ་གཉྱིས་ཀྱི་བརའྱི་བྱྲེ་

བག་རོགས་པ་པོའྱི་འདོད་པའྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའྱི་གཞྱི་རོགས་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཡུལ་ཀུན་ལ་རས་ཆོས་ཅན་དང་། དངོས་པོ་བརོད་པའྱི་སྒ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། བརོད་

བྱ་ལ་རས་ཐ་དད་པའྱི་ཁད་པར་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁད་པར་གཞན་སོང་

མྱི་སོང་འདྱི་ཉྱིད་དུ་ཟད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་དོན་དྲེ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་

འདོད་པའྱི་སྐྱྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། རྐྲེན་གྱི་སྦོར་ཚུལ་ཐ་དད་པས་བརོད་བྱ་རས་ཐ་དད་དུ་

འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ཕན་པའམ། བྱྲེད་ལྡན་ནམ། གལ་ཏྲེ་གཞན་གྱིས་བརོད་

ཀང་རུང་། ཁད་པར་གཞན་སོང་མྱི་སོང་དྲེ་ལས་ཁད་པར་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་

རོག་གཞན་སྲེལ་བའྱི་ཡུལ་ལ་ནྱི་འཇུག་པར་སྨྲ་བའྱི་སངས་རྒྱས་པ་ཆོས་ཅན། 

རྱིགས་དྲེ་དང་དྲེ་ལྡན་རས་ཐ་དད་པའྱི་ཕོགས་ལ་བརོད་པའྱི་ཉྲེས་པ་བསལ་ཏྲེ། སྤྱི་

གསལ་རས་ཐ་དད་དུ་ཁས་མྱི་ལྲེན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། བྱྲེ་བག་པ་ཆོས་ཅན། རང་དབང་མྲེད་ཕྱིར་དྲེ་ལྡན་མྱིན། །ཞྲེས་

པའྱི་ཉྲེས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རྱིགས་དང་དྲེ་དང་ལྡན་པ་དག་རས་ཐ་དད་ཉྱིད་ཁས་ལྲེན་

པའྱི་ཕྱིར། བྱྲེ་བག་པ་གང་དག་གྱི་ལུགས་དྲེ་དག་ལ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དྲུག་པ་དང་ཚིག་

དབྱྲེ་ལ་སོགས་མྱི་རུང་བའྱི་ཀན་ཀ་རྱིགས་ཏྲེ། ཚིག་དངོས་པོའྱི་དབང་གྱིས་ལྷུར་རོད་

ཀྱི། བརོད་འདོད་ལ་མྱི་བརྲེན་པར་ཁས་ལྲེན་པའྱི་ཕྱིར། །

གསུམ་པ་ནྱི། སྲེལ་བ་སྨྲ་བ་ཆོས་ཅན། དྲུག་པ་སོགས་མྱི་རུང་བའྱི་ཉྲེས་པ་

མྲེད་དྲེ། ཕྱི་རོལ་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཚིག་སྨྲ་བ་པོས་བར་སྦར་བ་ཇྱི་ལྟ་བུར། རོད་བྱྲེད་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ཉྱིད་དུ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རོད་བྱྲེད་ཡྱིན་པར་ཁས་ལྲེན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ལ་དྲུག་པ་སོགས་མྱི་རུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྲེ་ན། བཙུན་མོ་གཅྱིག་ཆོས་

ཅན། བཙུན་མོ་རྣམས་ཞྲེས་ཐ་དད་དུ་བཞག་པ་འདྱི་ལ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། 

དུ་མར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གོང་དྲུག་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། གོང་ཞྲེས་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་

པར་བཞག་པ་འདྱི་ལ་རྒྱུ་མྲེད་པར་ཐལ། གཅྱིག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ནམ་མཁའྱི་རང་

བཞྱིན་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་རྒྱུ་མྲེད་པར་ཐལ། ནམ་མཁའ་དང་རང་བཞྱིན་རས་ཐ་དད་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ནམ་མཁའྱི་རང་བཞྱིན་མཁའ་ཉྱིད་ཅྲེས་པྱ་བ་འདྱི་ལ་རྒྱུ་མྲེད་པར་

ཕལ། ནམ་མཁའ་དང་ནམ་མཁའ་ཉྱིད་རས་གཞན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་གཞན་སྲེལ་གྱི་སྤྱི་ངོས་གཟུང་བ་ལ་གཉྱིས། ཡུལ་སྤྱིའྱི་གནས་

ཚུལ། དྲེར་སྣང་བོའྱི་འཇུག་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཀུན་རོབ་བདྲེན་པའྱི་ཀུན་

རོབ་ཀྱི་སྒ་བཤད། རོག་པའྱི་སྣང་བ་བསམ་ངོའྱི་བདྲེན་པ་ཙམ་དུ་བསྒྲུབ། དྲེར་འཛིན་

འཁྲུལ་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། རོག་པ་ལ་སྣང་བ་སྤྱི་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་གསལ་ཐ་དད་པའྱི་

དངོས་པོ་རྣམས་ལ་བརྲེན་ནས་དོན་ཤྱིང་གསལ་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་ནྱི་སྣང་བའྱི་རོག་བོ་

ཆོས་ཅན། ཀུན་རོབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་གང་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཡྱིས་གཞན་ཤྱིང་གྱི་ངོ་བོ་

གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པ་དྲེ་སྒྱིབ་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རོག་པ་ལ་

ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དྲེ་ཤྱིང་གསལ་གྱི་སྤྱི་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྱིང་གསལ་

རྣམས་བདག་ཉྱིད་ཐ་དད་ཀང་ཐ་དད་པ་ཉྱིད་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པ་ལ་སྒྱིབ་པའྱི་རོག་

པ་ལ། ཤྱིང་གསལ་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ལོག་པའྱི་ངོ་བོ་འགའ་ཞྱིག་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

གྱིས་རྱིགས་ཐ་དད་པ་མྱིན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། རོག་པ་དྲེ་ལ་སྣང་བའྱི་སྤྱི་དྲེ་བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་ནྱི་ཡོད་

པར་རབ་ཏུ་བསྒགས་ཏྲེ། དྲེ་རོག་པ་ལ་སྣང་བ་གང་ཞྱིག །རོག་པ་དྲེ་ཡྱིས་ཇྱི་ལྟར་ཀུན་

ཏུ་བརགས་པ་དྲེ་ནྱི་དམ་པའྱི་དོན་དུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། གསལ་བ་རྣམས་ནྱི་ཕན་ཚུན་

རྲེས་སུ་མྱི་འགོ་ཞྱིང་། རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་སྤྱི་རས་གཞན་ནྱི། བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་བ་

མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རོག་པ་ལ་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དྲེ། ཤྱིང་འཛིན་རོག་

པའྱི་དངོས་པོ་མྱིན་ནམ། ཇྱི་ལྟར་དམ་པའྱི་དོན་དུ་མྲེད་ཅྲེ་ན། རོག་པ་ལ་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་

ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་དོན་གཞན་ཤྱིང་གསལ་ལ་འབང་བར་

འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། རོག་པའྱི་ཤྲེས་པ་ལས་རས་ཐ་དད་མྱིན་པར། དྲེ་དང་

གྲུབ་བདྲེ་རས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། ཤྱིང་གསལ་གྱི་དོན་ལ་བདག་ཉྱིད་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་རྣམ་

རོག་འདྱི་ཆོས་ཅན། ལོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྱིང་མྱིན་པ་ཤྱིང་དུ་འཛིན་པའྱི་བོ་ཡྱིན་པ་དྲེས་

ནའོ། །རོག་པ་ལ་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དངོས་མྲེད་ཡྱིན་ན། ཤྱིང་འཛིན་

རོག་པ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་མྱིང་གྱི་དོན་གང་དང་

ལྡན་པའྱི་ཤྱིང་གསལ་ཕན་ཚུན་རས་ཐ་དད་པ་དྲེ་ཤྱིང་འཛིན་རོག་པ་འདྱིའྱི་ས་བོན་

མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྱིང་གསལ་རྣམས་སྤྱི་རག་དངོས་མྲེད་པའྱི་རས་ཐ་དད་ཡྱིན་ན། 

འབས་བུ་རྱིགས་གཅྱིག་སྐྱྲེད་པར་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འགལ་ཏྲེ། ཤྱིང་གསལ་འགའ་

ཞྱིག་སྤྱི་རག་དངོས་མྲེད་པའྱི་རས་ཐ་དད་ཡྱིན་ཡང་། རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་རོགས་པ་དང་

དོན་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་འབས་བུའྱི་དོན་གཅྱིག་སྒྲུབ་པ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ནུས་པ་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་དང་། སྨན་ཁ་ཅྱིག་སྤྱི་རག་

དངོས་མྲེད་པའྱི་རས་ཐ་དད་ཀང་ལྷན་ཅྱིག་པའམ་སོ་སོ་ཡྱིས་རྱིམས་ལ་སོགས་པ་ཞྱི་

བར་བྱྲེད་པ་མཐོང་གྱི །ཞོ་སོགས་གཞན་གྱིས་མྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །

སྨན་སྤྱི་རག་དངོས་ཀྱིས་རྱིམས་ནད་ཞྱི་བར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། སྨན་སྤྱི་ཆོས་ཅན། 

ཁོད་ཀྱིས་རྱིམས་ནད་ཞྱི་བར་བྱྲེད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། སྨན་གསལ་ཀུན་ལ་ཁད་པར་

མྲེད་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཁོད་ཀྱིས་རྱིམས་ནད་ཞྱི་བར་བྱྲེད་ན་སྨན་གསལ་དྲེ་

དག་ཞྱིང་སོགས་ཐ་དད་ཀང་། ནུས་པ་ཁད་པར་མྲེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་

དང་། འབས་བུ་ལ་ཕན་འདོགས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བརན་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་དྲེར་

སྣང་བོའྱི་འཇུག་ཚུལ་ལ། བསན་བཤད་བསྡུ་བ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནྱི། རོག་པ་ལ་

ཤྱིང་མྱིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དྲེ། ཤྱིང་གསལ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་འམ་མྱི་འགོ་འགོ་ན། 

ཤྱིང་གསལ་རྣམས་རོག་པའྱི་གཟུང་ཡུལ་དུ་འགྱུར་ལ། མྱི་འགོ་ན། ཤྱིང་གསལ་གྱི་

སྤྱིར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་གྱི་རང་བཞྱིན་དྲེ་འཛིན་པའྱི་རྣམ་རོག་གྱི་བོ་

ཆོས་ཅན། གཟུང་དོན་མྲེད་ཀང་གཟུང་དོན་ཅན་འདྲ་སྲེ། ཤྱིང་དྲེའྱི་འབས་བུ་ཅན་མྱིན་

པའྱི་དོན་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ཤྱིང་ལས་སྐྱྲེ་བ་གང་ཞྱིག །མཐར་ཐུག་ཤྱིང་རང་མཚན་

ཐོབ་པར་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། ཤྱིང་འཛིན་རོག་པ་དྲེ་ལ་ངོ་བོ་ཕྱི་རོལ་དང་གཅྱིག་ལྟ་བུ་དང་། 

ཤྱིང་མྱིན་གཞན་ལས་ལོག་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་གང་ཡྱིན་པ་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་དྲེ་ཉྱིད་མྱིན་

ཏྲེ། རག་པའྱི་ཡན་ལག་དོན་བྱྲེད་ནུས་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། སྤྱི་དང་གཞྱི་མཐུན་གྱི་ཐ་སད་འཇུག་པའྱི་ཚུལ། འཇུག་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན། རྣམ་གཞག་དྲེ་དག་བྱས་པའྱི་དགོས་པའོ། །



  26  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

དང་པོ་ནྱི། ཤྲེས་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་དོན་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དྲེ་

རྣམས་ཆོས་ཅན། སྤྱི་དང་གཞྱི་མཐུན་གྱི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་དག་གྱི་ཤྲེས་པ་དང་ནྱི་རོད་

པ་ཡྱིས་ཐ་སད་ནོར་བའྱི་དོན་ཅན་རྒྱས་པར་བྱྲེད་དྲེ། འདྱི་ལྟར་རྱིགས་མྱི་མཐུན་ལས་

ལྡོག་པའྱི་ངོ་བོ་ཅན་ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་རྱིགས་ཐ་དད་མྱིན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་དྲེ་ཉྱིད། 

རྱིགས་མཐུན་གཞན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། ཐ་སད་འཁྲུལ་ན་རང་མཚན་མྱི་

འཐོབ་བོ་ཞྲེ་ན། དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཐ་སད་དྲེ་ཀུན་ཡང་ཆོས་ཅན། དོན་གྱི་གཞན་

སྲེལ་ཐོབ་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཕན་ཚུན་འདྲྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་རང་མཚན་ལ་རྲེན་པའྱི་

ཐ་སད་དོན་མཐུན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། གང་ལ་དངོས་པོ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་

ཐ་སད་དྲེ་དངོས་པོ་རྲེད་པའྱི་རྲེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན། འབས་རང་གྱི་རགས་

ལ་བརྲེན་པའྱི་རྲེས་དཔག་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་

པར་འདྲ་ཡང་རང་མཚན་ཐོབ་མྱི་ཐོབ་མཚུངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྒ་རག་འཛིན་གྱི་སྒོ་

འདོགས་གཞན་ལས་རང་མཚན་ཐོབ་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། མར་མྲེའྱི་འོད་

ལས་ནོར་བུ་བཞྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། སྤྱི་དང་གཞྱི་མཐུན་དྲེ་ལ་འབས་བུ་རྱིགས་གཅྱིག་བྱྲེད་པ་ཅན་

གྱི་ཤྱིང་གསལ་དུ་མའང་ཆོས་ཅན། རོད་པ་དང་ཤྲེས་པས་རྱིགས་གཅྱིག་ཉྱིད་དུ་ཐ་

སད་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བྱྲེད་དྲེ། ཤྱིང་དྲེའྱི་འབས་བུ་ཅན་མྱིན་པ་ལས་གཞན་ལ་རྲེན་

པ་ཅན་དུ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཤ་པ་གཅྱིག་ཀང་ཆོས་ཅན། གཞྱི་མཐུན་

གྱི་ཐ་སད་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཤྱིང་དྲེའྱི་འབས་བུ་ཅན་མྱིན་པའྱི་དོན་ལས་

ནྱི་ཐ་དད་ཅྱིང་། ཤ་པ་མྱིན་པ་ལས་ཀང་ལོག་པའྱི་ལྡོག་ཆོས་སྣ་ཚོགས་པར་ཚད་མས་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། འབས་བུ་དུ་མ་བྱྲེད་པར་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། 

འབས་བུ་དུ་མ་བྱྲེད་པ་དྲེའྱི་དངོས་པོར་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། སྒ་དོན་འདྱི་དང་གཞྱི་མཐུན་ཉྱིད་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་

གྲུབ་པ་མྱི་སྲྱིད་དྲེ། དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་མྱིན་ཡང་རོག་པ་ལ་ཇྱི་ལྟ་བུར་གགས་པ་

བཞྱིན་དུ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་རྣམ་གཞག་དྲེ་དག་བྱས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། 

ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་། ཐ་དད་དང་ཐ་དད་མྱིན་པ་ཅྱི་འདྲ་བའྱི་སྤྱི་དང་

གཞྱི་མཐུན་དྲེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་དུ་ཡོད་མྲེད་མ་བརགས་པར། འཇྱིག་རྲེན་ཇྱི་ལྟར་

གགས་པ་དྲེ་བཞྱིན་ཁོ་ནར་བརྲེན་ནས་ནྱི། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་ཀུན་བཞག་པ་ཆོས་ཅན། 

དོན་ཡོད་དྲེ། དམ་པའྱི་དོན་ལ་འཇུག་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱས་པ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྤྱི་

དང་ཁད་པར་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་བྱྲེ་བག་ཏུ་སྣང་བ་འདྱི་ནྱི་བོ་ལ་སྣང་བའྱི་དོན་ལ་ཡོད་ཀྱི། 

དངོས་པོར་མྲེད་དྲེ། རས་ཐ་དད་དྲེ་ལ་ངོ་བོ་གཅྱིག་པ་དང་། རས་གཅྱིག་ལ་དུ་མར་

སྣང་བ་བོ་ཡྱིས་བསད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དམ་པའྱི་དོན་གྱི་དོན་རྣམས་ནྱི་རང་གྱི་

ངང་གྱིས་འདྲྲེ་བ་དང་། རས་གཅྱིག་རས་ཐ་དད་དུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དངོས་པོར་མྲེད་ན་

ཆོས་ཆོས་ཅན་ཇྱི་ལྟར་འཐད་ཅྲེ་ན། རོག་པ་ལ་སྣང་བ་དྲེ་ཉྱིད་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཆོས་

ཅན་གྱི་བྱྲེ་བག་རབ་ཏུ་བརག་ཏུ་རུང་སྲེ། རྱིགས་མཐུན་དང་རྱིགས་མྱི་མཐུན་གཞན་

ལས་ལྡོག་པས་སོ། །

རོག་པ་ལ་རང་མཚན་སྣང་ན། རང་མཚན་རོག་པའྱི་གཟུང་ཡུལ་དུ་འགྱུར་རོ་

ཞྲེ་ན། བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ལ་རོག་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་གཟུང་
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ཡུལ་དུ་མྱི་བྱྲེད་དྲེ། དངོས་པོ་གཟུང་ཡུལ་མཐོང་བ་ཉམས་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། ཁད་པར་

སྤྱི་དང་འདྲྲེས་པ་འཛིན་ཅྲེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། ཁད་པར་སྤྱི་དང་འདྲྲེས་

པ་འཛིན་ཅྲེས་གསུངས་པ་འདྱིར། རྲེས་དཔག་གྱི་གཟུང་བྱ་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དུ་

བསན་པ་མྱིན་པར་ཐལ། རང་མཚན་དྲེ་ནྱི་སྤྱི་དང་ཁད་པར་གྱི་རྣམ་པ་སོགས་ཅྱིར་

ཡང་དོན་དམ་པར་གཟུང་བྱ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བྱྲེ་བག་ཁད་པར་མང་པོ་རྣམས་རང་

མཚན་དྲེ་གཅྱིག་པུ་ལ་ནྱི་དོན་དམ་པར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་

ཆོས་ཅན། སྒ་དྲེའྱི་ངོ་བོ་རྱིགས་མཐུན་དང་རྱིགས་མྱི་མཐུན་ཀུན་ལས་ལོག་པ་དྲེ། དྲེ་

ཁོ་ན་བཞྱིན་དུ་རོགས་པར་བྱྲེད་པའྱི་སྒ་དང་རོག་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྒ་རོག་

ཡུལ་ལ་སྤྱིའྱི་ཚུལ་ཉྱིད་དུ་ནྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་བརའྱི་ཡུལ་ངོས་བཟུང་བ་ལ། དགག་བཞག་སང་གསུམ་མོ། །དང་

པོ་ནྱི། སྒ་རོག་ཡུལ་ལ་སྤྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་འཇུག་པ་མྱི་འཐད་དྲེ། དྲེ་མ་ཡྱིན་བཅད་པ་ལ་

མྱི་ལྟོས་པར་རང་མཚན་ལ་བར་སྦོར་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བར་དུས་ཀྱི་ཤྱིང་རང་གྱི་མཚན་

ཉྱིད་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་བརའྱི་འཇུག་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་ཐ་སད་ཀྱི་

དུས་དྲེའྱི་ཚེ་མྲེད་པ་དྲེས་ནའོ། །ཁབ་སྲེ། སྒ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་བརར་བཏགས་པའྱི་དོན་

སོན་པ་དྲེ་ནྱི། ཐ་སད་ཀྱི་དུས་སུ་དོན་གོ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། སྤྱི་རག་དངོས་

བརའྱི་འཇུག་ཡུལ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རྱིགས་རག་དངོས་ཆོས་ཅན། བརའྱི་འཇུག་ཡུལ་མ་

ཡྱིན་པར་ཐལ། དོན་བྱྲེད་རུང་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ཅྱི་ནས་སྐྱྲེས་བུ་དོན་བྱྲེད་པར་

ནུས་པ་ཤྲེས་ནས་དྲེ་བ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བསམས་ནས། 

དོན་རྣམས་བརོད་པར་བྱྲེད་པ་བར་སྦོར་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རྱིགས་དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་
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ཤྱིང་གསལ་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་ལ་བར་སྦོར་རོ་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་གྱི་བར་དྲེ་ཡང་ནྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་

ཤྱིང་གསལ་ལ་དངོས་སུ་སྦོར་བར་མྱི་བྱྲེད་དྲྱིས་པས། གལ་ཏྲེ་ཤྱིང་གསལ་ཆོས་ཅན། 

བར་སྦོར་མྱི་ནུས་ཏྲེ། མཐའ་ཡས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རྱིགས་ལྡན་གསལ་བ་ཆོས་ཅན། 

ཁོད་ལ་བར་སྦོར་མྱི་ནུས་པར་ཐལ། མཐའ་ཡས་པ་འདྱི་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། འོ་ན་གང་ལ་བར་སྦོར་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་གྱི་འབས་བུ་དྲེ་བྱྲེད་པ་མ་

ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པར་མཚུངས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ཤྱིང་གྱི་བར་ཅྱིས་མ་བྱས་ཏྲེ་

བྱྲེད་རྱིགས་ཏྲེ། ཤྱིང་དྲེའྱི་དོན་བྱྲེད་ནུས་ཤྱིང་། ཤྱིང་གསལ་ཀུན་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་

ཕྱིར། དྲེ་ལྡན་རང་དབང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྲེས་པའྱི་ཉྲེས་པ་ཁྲེད་རང་ལ་ཡང་མཚུངས་

ཏྲེ། ལྡོག་པ་དང་རྱིགས་དོན་གཅྱིག །ལྡོག་ལྡན་དང་རྱིགས་ལྡན་དོན་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར་

ཞྲེ་ན། མྱི་མཚུངས་མོད། མཚུངས་ཀང་ས་སྲེ། བར་སྦོར་བ་ལ་རྱིགས་དོན་གཞན་མྱི་

དགོས་པར་ཐལ། གཞན་སྲེལ་ཁས་ལྲེན་ན། རྱིགས་དོན་གཞན་ཁས་ལྲེན་མྱི་དགོས། 

གཞན་སྲེལ་ཁས་མྱི་ལྲེན་ན། རྱིགས་དོན་གཞན་ཁས་བངས་ཀང་དགོས་པ་མྱི་འགྲུབ་

པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་སྒས་ཤྱིང་མྱིན་གཅོད་དམ་མྱི་གཅོད། ཤྱིང་

ཞྲེས་པའྱི་སྒ་དྲེ་ཡྱིས་ཤྱིང་མྱིན་དྲེ་དག་རྣམས་ལས་ཤྱིང་འདྱི་མྱི་གཅོད་ན་ནྱི། ཤྱིང་

ཞྲེས་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་གོ་སྲེ་མྱི་གོ་བར་ཐལ། ཤྱིང་མྱིན་མྱི་གཅོད་

པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ཤྱིང་དྲེ་ལས་གཞན་པ་ཡོངས་སུ་སངས་ནས། ཤྱིང་ལ་འཇུག་པར་

འགྱུར་ཞྲེས་ཀང་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཤྱིང་

ཞྲེས་པའྱི་སྒ་འདྱི་ལ་ཤྱིང་མྱིན་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། བྱྲེ་བག་པ་ཆོས་ཅན། 

ཁྲེད་ལ་བར་སྦོར་བ་དྲེར་སྤྱི་དོན་གཞན་གྱིས་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་སྲེ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། སྒ་
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རྣམས་ཀྱི་དགོས་པ་དྲེ་མྱིན་བཅད་ནས། དོན་གོ་བ་དྲེ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་མྱིན་ནམ་སྲེ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གསུམ། དུ་མ་ངོ་ཤྲེས་མྲེད་པ་དགག །སྤྱི་འཛིན་

སྤྱི་ལས་སྐྱྲེ་བ་དགག །སྤྱི་སྒ་དོན་ལ་མྱི་བསླུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཤྱིང་གསལ་རྣམས་སྤྱི་

རག་དངོས་མྲེད་པའྱི་རས་ཐ་དད་ཡྱིན་ན། རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་ངོ་ཤྲེས་པ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་

ན། ཤྱིང་གསལ་རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྤྱི་རག་དངོས་མྲེད་པའྱི་རས་ཐ་དད་ཀང་། 

རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་ངོ་ཤྲེས་སུ་རུང་སྲེ། དྲེ་ཡྱིན་ཡང་ཤྱིང་གྱི་བྱ་བ་དྲེ་དང་དྲེ་བྱྲེད་པའྱི་

དོན་ས་མ་རྣམས་མཐོང་ནས། གཞན་ཤྱིང་གསལ་ཕྱི་མ་རྣམས་མཐོང་ཡང་། ཤྱིང་གྱི་

བྱ་བ་བྱྲེད་པ་དྲེ་ལས་གཞན་དང་བལ་བའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་སྒ་རོག་རྣམས་ཀྱིས་ལྷན་ཅྱིག་

སྦར་ནས་ངོ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། སྤྱི་འཛིན་སྤྱི་འབའ་ཞྱིག་

ལས་སྐྱྲེ་བ་དགག །སྤྱིས་གོགས་བྱས་པའྱི་གསལ་བ་ལས་སྐྱྲེ་བ་དགག །གསལ་བས་

གོགས་བྱས་པའྱི་སྤྱི་ལས་སྐྱྲེ་བ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། བྱྲེ་བག་པ་གཞན་གྱི་ལྟར་ནའང་སྤྱི་བོ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྤྱི་ནྱི་འབའ་

ཞྱིག་ཉྱིད་ཀྱི་གཟུང་དོན་ལས་སྐྱྲེ་བ་མྱིན་པར་ཐལ། རག་ཏུ་སྤྱི་དྲེ་ཙམ་རྣམ་པར་ཤྲེས་

ན་གསལ་བ་མྱི་ཤྲེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གསལ་བ་མྱི་ཤྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། 

དྲེའྱི་ཚེ་ན་ནམ་ཡང་ནྱི་སྤྱི་དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་གསལ་བའྱི་འབྲེལ་བ་མ་བཟུང་བར་ཐལ་

ལོ། །འདོད་ན། སྤྱི་དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་གསལ་བ་དྲེ་ལ་ཇྱི་ལྟར་ཐ་སད་འདོགས་ཏྲེ་མྱི་

འདོགས་པར་ཐལ། སྤྱི་དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་གསལ་བ་ངྲེས་པར་མྱི་འགྱུར་བས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་སྤྱི་དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་གྱིས་གོགས་བྱྲེད་པའྱི་གསལ་བ་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

རྣམས་སྤྱི་འཛིན་ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། སྤྱི་དངོས་པོ་བ་

གཅྱིག་པུ་དྲེས་གསལ་བ་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་རས་ཐ་དད་པ་ཉྱིད་སྲེལ་ཏམ་ཅྱི་སྲེ་སྲེལ་མྱི་

ནུས་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས་བངས་ཏྲེ། རས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར་ཡང་གསལ་བ་དྲེ་

རྣམས་ལ་སྤྱི་གཅྱིག་གྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུར་མྱི་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་དུ་

མའང་སྤྱི་དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་ལ་ལྟོས་ནས་རྱིགས་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོག་པའྱི་བོ་

གཅྱིག་སྐྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། སྤྱི་བོ་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་གཟུང་དོན་དུ་འཛིན་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། ཁོད་ལ་གསལ་བ་དྲེ་རྣམས་ཀྱིས་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 

གསལ་བ་དྲེ་དག་སོ་སོ་མྲེད་པར་ཡང་སྤྱི་དྲེ་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་བསྐྱྲེད་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མ་ཁབ་སྲེ། སོན་པོ་མྲེད་པར་སྲེར་པོས་མྱིག་ཤྲེས་བསྐྱྲེད་ཀང་། སོན་

པོ་ལ་མྱིག་ཤྲེས་སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མྱི་མཚུངས་ཏྲེ། སོ་སྲེར་

སོགས་ཆོས་ཅན། ཚོགས་པ་ལའང་མྱིག་ཤྲེས་སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་གྲུབ་སྲེ། མྱིག་གྱི་

རྣམ་ཤྲེས་ལ་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་སོ་སོར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། གསལ་བ་ཆོས་ཅན། སྤྱི་བོ་

ལ་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། རྲེ་རྲེ་བ་དང་ཚོགས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡང་ནྱི་སྤྱི་བོ་སྐྱྲེད་

པ་དྲེ་ལྟ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། ཐལ་བ་དགོད། སྐྱོན་སོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་

ཏྲེ་གསལ་བ་དྲེ་དག་གང་རུང་ལ་ལྟོས་ནས་སྤྱི་དྲེས་སྤྱི་བོ་སྐྱྲེད་ནུས་ཀྱི། སྤྱི་འབའ་

ཞྱིག་གྱིས་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གསལ་བ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་སྤྱི་བོ་གཅྱིག་ཉྱིད་ལ་

ཕན་པ་མྱིན་ཏྲེ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྤྱི་དྲེ་གཅྱིག་ལ་ཕན་པའྱི་ཕྱིར། སྤྱི་འདྱི་ཆོས་ཅན། 

གསལ་བ་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་འབས་བུར་འགྱུར་བར་ཐལ། གསལ་བས་ཕན་འདོགས་པའྱི་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ཕན་འདོགས་གང་ཡྱིན་སྐྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་སྤྱི་བོ་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་ཐ་དད་རྣམས་ཁོ་ན་ལས་སྐྱྲེ་

བར་མྱི་འདོད་དྲེ། ཐ་དད་མྱིན་པ་ཁོ་ནར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། སྤྱི་

བོའྱི་སྣང་བ་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། གསལ་བ་དྲེ་དག་མཚུངས་སོ་ཞྲེས་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་དྲེ་དག་མཚུངས་པར་འཛིན་ན་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་ཐ་དད་དུ་བོས་

བཟུང་བར་བྱ་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་གསལ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རྱིགས་གཅྱིག་ཡྱིན་ཏྲེ། འབས་བུ་

རྱིགས་གཅྱིག་བྱྲེད་པར་འདྲ་བའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། ཤྱིང་གསལ་དྲེ་དག་གྱི་

འབས་བུ་དབང་བོ་ཡང་ཐ་དད་དོ་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་གསལ་འཛིན་པའྱི་དབང་བོ་རྣམས་ནྱི་

ཆོས་ཅན། རྱིགས་ཐ་དད་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཤྱིང་གྱི་གསལ་བ་རྣམས་ཀང་ཆོས་ཅན། རྱིགས་ཐ་མྱི་དད་དྲེ། རྱིགས་གཅྱིག་

ཏུ་རོགས་པའྱི་བོ་གཅྱིག་གྱི་རྒྱུའྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འབས་བུ་རྱིགས་གཅྱིག་

བྱྲེད་པ་དྲེ་སྤྱི་རག་དངོས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་གསལ་འབས་བུ་རྱིགས་གཅྱིག་བྱྲེད་པ་

དྲེའང་ཆོས་ཅན། སྤྱི་རག་དངོས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཤྱིང་དྲེའྱི་འབས་བུ་ཅན་མྱིན་པ་

དང་བལ་བ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་དྲེ་ལས་གཞན་པ་རྲེས་

སུ་འགོ་བའྱི་སྤྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་དང་། སར་བཀག་

ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་བར་ནྱི་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། ཤྱིང་གྱི་གཞན་སྲེལ་

དྲེ་རྱིག་པའྱི་དོན་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་སྤྱི་སྒ་དོན་ལ་མྱི་སླུ་བ་ནྱི། ཤྱིང་སྒས་རོག་པ་ལ་སྣང་བ་རོད་ན། ཤྱིང་

རང་མཚན་ལ་ཇྱི་ལྟར་མྱི་བསླུ་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་གྱི་དོན་དྲེ་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་དྲེ་བྱྲེད་པ་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

དང་འདྲ་བའྱི་ངོ་བོར་སྣང་བ་ཅན་དང་། ཤྱིང་མྱིན་གྱི་དངོས་པོ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་དངོས་

པོ་ཙམ་གྱི་ས་བོན་ཅན་གཟུང་དོན་མྲེད་པའྱི་རོག་བོ་སྐྱྲེད་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཤྱིང་ཞྲེས་

པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། དོན་ལ་མྱི་སླུ་བ་ཡོད་པར་འདོད་དྲེ། ཤྱིང་གྱི་དོན་མྱི་བྱྲེད་པ་ཡོངས་

སུ་སངས་ནས་ཤྱིང་གོ་བའྱི་ཡན་ལག་གྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཤྱིང་མྱིན་གྱི་

དངོས་པོ་ལས་ཐ་དད་པ་ལ་བརྲེན་པ་ཅན་གྱི་ཐ་སད་དོན་མཐུན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་

ཅན། གཞན་སྲེལ་བའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྱིང་གྱི་དོན་དྲེ་བྱྲེད་པ་ལ་བརྲེན་པའྱི་ངོ་བོའྱི་

ཐ་སད་དོན་མཐུན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་མཇུག་ཚུལ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གསུམ། རོགས་པ་ཕན་ཚུན་

བརྲེན་པའྱི། སྒ་ལ་སྲེལ་འཇུག་གྱིས་མ་ཁབ་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཕྱི་མ་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བའྱི་

རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ། རོད་ལན་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཤྱིང་དང་ཤྱིང་མ་

ཡྱིན་གཉྱིས་པོ་དག་རོགས་པ་ཕན་ཚུན་རྲེན་པར་ཐལ། ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ལྡོག་པའྱི་སྒོ་

ནས་ཤྱིང་གྱི་དོན་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་གཉྱིས་གང་རུང་གཅྱིག་འཛིན་པ་མྲེད་

ན། གཉྱིས་ཀ་མྱི་འཛིན་པར་འགྱུར་ལ། འདོད་ན། དྲེའྱི་ཕྱིར་ན་ཤྱིང་གྱི་བརར་བཏགས་

པ་མྱི་སྲྱིད་དོ་ཞྲེས་གཞོན་ནུ་མ་ལྲེན་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅྱིག་སྨྲའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། མཚུངས་པས་དགག །རང་ལ་ཉྲེས་པ་མྲེད་པའོ། །དང་

པོ་ནྱི། རོལ་བ་དྲེ་དག་གྱི་ལུགས་ལྟར་ན། ཤྱིང་གྱི་བར་འདོགས་པ་ལ་ཤྱིང་མྱིན་རྣམ་

པར་གཅོད་དམ། གཅོད་པ་མྱིན། གལ་ཏྲེ་རྣམ་པར་གཅོད་ན། ཤྱིང་ལ་བར་སྦོར་གྱི་

སྐྱྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། བར་སྦོར་བའྱི་སོན་རོལ་ཏུ་ཤྱིང་མྱིན་ཇྱི་ལྟར་ཤྲེས་ཏྲེ་མྱི་ཤྲེས་པར་

ཐལ། ཤྱིང་གྱི་དོན་འཛིན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཤྱིང་གྱི་བར་ལས་ཤྱིང་མྱིན་དྲེ་དག་མྱི་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

སྲེལ་ན། ཤྱིང་གྱི་ཐ་སད་འདོགས་པར་བྱྲེད་པ་རྣམས་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་དྲེ་ཡོངས་སུ་སང་

ནས་ཤྱིང་ལ་འཇུག་པར་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །དཔྲེར་ན་ཤྱིང་གྱི་སྒ་ལས་ཤྱིང་གྱི་

ཁད་པར་མྱི་སོང་བ་བཞྱིན། གལ་ཏྲེ་གཞན་བཀག་པ་དང་ཤྱིང་མྱི་སྒྲུབ་པར། མདུན་ན་

གནས་པའྱི་ཤྱིང་སྤྱི་གཅྱིག་ཅྱིག་རབ་ཏུ་བསན་ནས། འདྱི་ཤྱིང་ཡྱིན་ཞྲེས་ཤྱིང་སྤྱི་རག་

དངོས་ལ་བར་བྱྲེད་ལ། ཐ་སད་འདོགས་པའྱི་ཚེ་ན་ཡང་སྤྱི་རག་དངོས་དྲེ་རོགས་པར་

འགྱུར་ལ། དྲེའྱི་ཕྱིར་མགོ་མཚུངས་ཀྱི་ཉྲེས་པ་འདྱི་ནྱི་མྲེད་སམ་ན། སྤོད་པ་བ་ཆོས་

ཅན། མགོ་མཚུངས་ཀྱི་ཐལ་བ་ལྡོག་པ་མྲེད་པར་ཐལ། འདྱི་ཡང་ཤྱིང་ཡྱིན་ཞྲེས་པ་

འམ། འདྱི་ཁོ་ན་ཤྱིང་ཡྱིན་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་བར་སྦོར་གཉྱིས་སུ་ངྲེས་ལ། གང་བྱས་ཀང་

གོང་གྱི་ཉྲེས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། སྤྱི་རག་དངོས་མྲེད་ན། ཤྱིང་དང་ཤྱིང་མྱིན་རོགས་པ་ཕན་ཚུན་

བརྲེན་པའྱི་སྐྱོན་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། སྐྱོན་དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། ཤྱིང་གསལ་རྣམས་རྱིགས་

གཅྱིག་ཏུ་རོགས་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི། རྒྱུད་གཅྱིག་ལ་གནས་པའྱི་རོགས་པ་

པོས། ཤྱིང་དྲེ་དང་དྲེ་མྱིན་པའྱི་རྒྱུའྱི་དོན་རྣམས་བདག་ཉྱིད་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་

པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཤྱིང་སྤྱི་རག་དངོས་མྲེད་ན། ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་བརའྱི་ཡུལ་མྲེད་པར་

འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། ཤྱིང་འཛིན་རོག་བོ་དྲེ་ལ་ནྱི་ཡོད་པའྱི་དངོས་པོ་རོག་

བོའྱི་རྒྱུ་ཉྱིད་དུ་ནྱི་སྣང་བ་དང་རྒྱུ་མྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་དང་བལ་བ་དང་། ངོ་བོ་གཅྱིག་འདྲར་

སྣང་བའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་ཤྱིང་དྲེ་ཤྱིང་མྱིན་ལས་ཐ་དད་པར་ནྱི་ཤྲེས་པར་འགྱུར་བའྱི་

ཕྱིར་དུ། ཤྱིང་གསལ་ཐ་དད་པ་ལ་ཤྱིང་གྱི་སྐད་སྦོར་བའྱི་ཕྱིར། སྤྱི་རག་དངོས་མྲེད་ན་

ཤྱིང་སྒ་ལས་ཤྱིང་མྱི་གོ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། ཤྱིང་སྒ་དྲེ་ལས་ཤྱིང་དྲེ་
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རོགས་པར་འགྱུར་པའྱི་བོ་འཁྲུལ་བས། ཤྱིང་གསལ་གྱི་དངོས་པོ་རྱིགས་གཅྱིག་པ་

ལྟར་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། །

གཉྱིས་པ་སྒ་ལ་སྲེལ་འཇུག་གྱིས་མ་ཁབ་པའྱི་རོད་པ་སང་བ་ལ་གཉྱིས། སྒ་བྱྲེ་

བག་པ་ལ་སྲེལ་འཇུག་གྱིས་མ་ཁབ་པ་སང་། གཞན་སྲེལ་བརོད་པའྱི་སྒ་ལ་སྲེལ་

འཇུག་གྱིས་མ་ཁབ་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། བུམ་པ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་ལ་གཅད་བྱ་ཡོད་

པས་སྲེལ་བས་འཇུག་མོད། ཤྲེས་བྱ་ཤྲེས་པའྱི་སྒ་སྲེལ་འཇུག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

གཅད་བྱ་ཤྲེས་བྱ་མ་ཡྱིན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྒ་ནྱི་རབ་ཏུ་སྦོར་བར་བྱྲེད་པ་ཆོས་

ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། བརོད་བྱའྱི་དོན་འདྱི་ངྲེས་པར་གཟུང་བར་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་ཏྲེ། བོ་ངོར་མྱི་འདོད་པའྱི་དོན་འགའ་ལས་རྣམ་པར་བཟློག་ནས། འདོད་པའྱི་དོན་

འགའ་ཞྱིག་ལ་འཇུག་པར་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལས་གཞན་དུ་ན། སྒ་སྦོར་

བ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྒས་མྱི་འདོད་པའྱི་དོན་སངས་ནས་འདོད་པའྱི་དོན་

ལ་འཇུག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ཐ་སད་དུ་ནྱི་འཇོག་པའྱི་ཤྲེས་བྱ་

ལ་སོགས་རོད་པའྱི་ཚིག་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་འགའ་ཞྱིག་

ཡོད་དྲེ། མྱི་འདོད་པའྱི་དོན་སངས་ནས་འདོད་པའྱི་དོན་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བའྱི་

ཕྱིར། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། སྒའྱི་ཡུལ་ངོས་བཟུང་། དྲེ་སོབ་དཔོན་གྱི་དགོངས་པར་

བསན། ལུང་གྱི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་གསལ་བྱྲེད་པ་ན་རྲེ། གཞན་སྲེལ་བརོད་

པའྱི་སྒ་སྲེལ་བས་འཇུག་གམ་མྱི་འཇུག །

དང་པོ་ལྟར་ན་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་ལ། གཉྱིས་པ་ལྟར་ན། སྒ་རོག་ཐམས་ཅད་

སྲེལ་འཇུག་ཡྱིན་པ་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་གྱི་ཁད་པར་ཤྱིང་མྱིན་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

དྲེ་དག་ལས་ཐ་དད་པར་མཚུངས་པའྱི་རྒྱུ་ཤྱིང་གྱི་རྣམ་པ་སྣང་བ་ཅན་ལ་ཤྱིང་སྒ་

འགོད་དྲེ། གང་ཞྱིག་གང་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ཤྱིང་མྱིན་དྲེ་ལས་རྣམ་པར་བཟློག་ནས་

ཤྱིང་གྱི་བར་སྦོར་བའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་ཅན། ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ལོག་པར་

སྣང་བ་དྲེ་ཉྱིད་ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་སྒའྱི་ཡུལ་དུ་སོབ་དཔོན་གྱིས་རབ་ཏུ་བཤད་དྲེ། དོན་

གཞན་ལས་བཟློག་པ་ཡྱིས་དངོས་པོ་དྲེའྱི་ཆ་འགའ་ཞྱིག་རོགས་པར་འགྱུར་ཞྲེས་པ་

དང་། སྒས་དོན་གཞན་ལས་ལྡོག་པས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་དངོས་པོ་དག་ཁོ་ན་རོད་

དོ། །ཞྲེས་པ་དང་། སྒས་ནྱི་སྒ་དང་དོན་གཞན་སྲེལ་བར་བྱྲེད་ཅྱིང་རང་གྱི་དོན་རོད་

པར་བྱྲེད་དོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། ཤྱིང་མ་ཡྱིན་པས་ལོག་པར་སྣང་བ་འདྱི་ལའང་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་

ཅུང་ཟད་མྲེད་དྲེ། སྒོ་བཏགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྱིང་རོགས་པ་དྲེ་ལས་ནྱི་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་

ལས་ལྡོག་པ་འགའ་”ལས1་ཁད་པར་དུ་བྱས་པ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་དོན་གཞན་པ་

འགའ་ཡང་མྲེད་དྲེ། ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་རྣམས་ལས་ཤྱིང་མྱིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དྲེ་

རོགས་པ་ཉྱིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཞན་ཤྱིང་མྱིན་ལས་ལྡོག་པ་རོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། 

ཤྱིང་མྱིན་བཅད་ནས་ཤྱིང་རོད་ན། ཤྱིང་མ་ཡྱིན་གཅོད་པའྱི་སྒ་དང་ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་

གཉྱིས་བྱྲེད་དགོས་པའང་མྱིན་ཏྲེ། ཤྱིང་བརོད་པས་ཤྱིང་མྱིན་བཅད་པ་གོ་བའྱི་ཕྱིར་

ཏྲེ། ཤྱིང་དང་ཤྱིང་མྱིན་ཕན་ཚུན་ཕུང་གསུམ་ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་དངོས་འགལ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་འདྱི་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་མྱིན་ཏྲེ། དངོས་

མྲེད་ཡྱིན་པ་ལས་དངོས་པོ་དང་ལྡན་པ་ཉྱིད་དུ་མཐོང་བ་བོ་ཡྱིས་བསད་པ་དྲེ་ཉྱིད་ཀྱི་

1 [མ་ཕྱི། ༡༨བ༣ན།   ལས   སྲེར།  ༤༠ན།   ཡྱིས]
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ཕྱིར། དྲེ་ལས་གཞན་དུ་དངོས་པོ་ཡྱིན་ན། ཤྱིང་གྱི་དངོས་པོ་ལས་ལྡོག་པར་སྣང་བ་

ཆོས་ཅན། ཤྱིང་གྱི་དངོས་པོར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཙན་དན་དང་རས་གཅྱིག་དང་ཐ་

དད་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ན། ཙན་དན་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་མྱིན་ལས་

ལོག་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་ལས་རས་ཐ་དད་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། ཙན་དན་འདྱི་ཤྱིང་མྱིན་འདྱི་ལས་ཐ་དད་ཅྲེས་ནྱི་བརོད་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ཡུལ་ཅན་ཕྱི་མ་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བའྱི་རོད་པ་སང་བ་ལ་གཉྱིས། 

ཡུལ་ཅན་ས་ཕྱི་སྤོད་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་བསན་པ། རང་གཞན་ལ་རྣམ་གཞག་རུང་མྱི་རུང་

གྱི་ཁད་པར་རོ། །

དང་པོ་ནྱི། སྤྱི་དངོས་པོར་མྲེད་ན། རང་མཚན་སྒའྱི་བརོད་བྱར་འགྱུར་ལ། དྲེ་

ལྟ་ན་རང་མཚན་ལ་ཆ་ཤས་མྲེད་པས། ཡུལ་ཅན་ཕྱི་མ་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་

རོ་ཞྲེ་ན། སྒ་ལ་བོ་ངོར་འདྲྲེས་པའྱི་དོན་རག་པ་གཅྱིག་གཅོད་པ་ན། སྒ་མྱི་རག་པའྱི་

སྒའམ་རགས་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྒ་དྲེ་ལ་རག་པ་བཅད་པའྱི་དངོས་པོའྱི་ཆོས་མ་ལུས་པ་

བརོད་བྱར་བྱས་པ་ཅྱི་ཡང་མྲེད་དྲེ། སྒ་ལ་རག་པ་གཅྱིག་གཅོད་པའྱི་བྱ་བ་བྱྲེད་པའྱི་

ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། དངོས་པོ་གང་གྱི་ཆོས་རོད་པ་བྱྲེད་པ་ལས་ཆ་མ་ལུས་པར་ནྱི་རོགས་

པར་འགྱུར་བ་དངོས་པོའྱི་ནུས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 

ཡུལ་ཅན་ཕྱི་མ་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་མྲེད་དྲེ། བྱས་མྱི་རག་རོད་པའྱི་སྒ་འབས་བུ་

དུ་མ་རྲེན་གཅྱིག་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སྤྱི་དང་གཞྱི་མཐུན་རུང་མྱི་རུང་གྱི་ཁད་པར། བར་སྦོར་

རུང་མྱི་རུང་གྱི་ཁད་པར་རོ། །
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དང་པོ་ནྱི། སྤྱི་དངོས་པོར་མྲེད་ན། སྤྱི་དང་གཞྱི་མཐུན་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། 

ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སོ་མྱིན་རྣམ་པར་གཅོད་པ་གཅྱིག་ཅྱིག་སོན་པ་ན། གང་གྱི་ཚེ་སོན་

པོ་ཞྲེས་པའྱི་སྒས་གཞན་ཨུཏ་པ་ལ་མྱི་སོང་བར་གནས་ཏྲེ། སོན་པོ་དྲེ་ཡྱིས་ནྱི་ཨུཏ་པ་

ལ་དྲེ་ལ་ཁབ་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། མྲེ་ཏོག་ཨུཏ་པ་ལ་སོན་པོ་ཆོས་ཅན། བོའྱི་ངོར་བྱས་

ནས་གཞྱི་མཐུན་པ་ནྱི་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ལྡོག་པ་གཉྱིས་དང་ལྡན་པའྱི་ཆོས་ཅན་

གཅྱིག་པུར་ཡང་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། བུམ་པ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། བུམ་པའྱི་

དངོས་པོའྱི་ཆོས་ལ་རྲེག་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་ནྱི་ཁོད་ལ་ཡོད་ཅྲེས་བྱ་སྲེ། བུམ་མྱིན་རྣམ་

པར་གཅོད་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། སྤྱི་དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་ནྱི་རོད་བྱྲེད་མྱིན་

པར་ཐལ། སྤྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་པར་ཚད་མས་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ཡོད་ན་བོ་མ་

འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་དུ་རུང་བ་ལས་སྣང་བ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྤྱི་ཡྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་སྒ་རྣམས་

དང་ནྱི་བོ་ཉྱིད་ཀང་གཞན་སྲེལ་བའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་བསན་ཏྲེ། སྲེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་སྤྱི་དང་

གཞྱི་མཐུན་རུང་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དང་། སྤྱི་དངོས་པོ་བ་ལ་སྤྱི་དང་གཞྱི་མཐུན་དྲེ་དག་མྱི་

སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་མྱི་སྲྱིད་ན། བུམ་པ་དྲེ་སྲེར་བུམ་དང་རས་གཅྱིག་གམ་ཐ་དད། 

གངས་ཅན་ན་རྲེ། རྲེས་གཅྱིག་གོ་ཞྲེ་ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། གསྲེར་བུམ་དང་

ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་བོ་ལ་སྣང་པ་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གསྲེར་བུམ་དང་

དངོས་པོའྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཆོས་ཅན། དྲེ་དང་གཅྱིག་ཏུ་

ཐལ། གཞྱི་གྲུབ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཆོས་ཅན། ར་བུམ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་མྱི་

འགོ་གཉྱིས་ཀར་ཐལ། ར་བུམ་གྱི་སྤྱི་གང་ཞྱིག །གསྲེར་བུམ་དང་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། ཆོས་གཅྱིག་ནྱི་དོན་གཅྱིག་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་དང་། དྲེ་ལས་
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ལྡོག་པའྱི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བྱྲེ་བག་པ་ན་རྲེ། རས་ཐ་དད་དོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་

བྱ་ཆོས་ཅན། དབྱྲེར་མྲེད་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་གྱི་ཐ་སད་དག་ཀང་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་

ཐལ། སྤྱི་གསལ་རས་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱིར། གསལ་བ་ཀུན་ལ་ཆོས་ཅན། སྤྱི་དང་

གཞྱི་མཐུན་མྲེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཉྲེས་པ་དྲེ་དག་མྲེད་དྲེ། རྱིགས་མཐུན་དང་

རྱིགས་མྱི་མཐུན་ལས་ལྡོག་པ་ཀུན་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རང་ལ་རུང་བ། གཞན་ལ་མྱི་རུང་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྤྱི་

དངོས་པོར་མྲེད་ན་བར་སྦོར་བ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་

རས་ཐ་དད་འབས་བུ་རྱིགས་གཅྱིག་བྱྲེད་པ་དག་ལ་རན་པོས་སྒ་གཅྱིག་བརར་བྱས་

པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་དྲེའྱི་འབས་བུ་རྱིགས་གཅྱིག་བྱྲེད་པ་

ཡོངས་སུ་བསན་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་

ཞྲེས་པའྱི་སྒ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། བ་ལང་དྲེའྱི་འབས་བུ་མྲེད་པ་ཅན་ལས་

ལྡོག་པ་ཡྱི་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་སྒ་འཇུག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་མྱིན་བཅད་པ་ལ་མྱི་

ལྟོས་པར་གསལ་བ་སོ་སོ་ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བར་མྱི་སྦོར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དྲེ་

མྱིན་བཅད་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་གསལ་བ་སོ་སོ་ལ་བར་སྦོར་བ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། 

དྲེ་མྱིན་བཅད་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་གསལ་བ་ཐ་དད་པ་དག་བསན་པ་ནྱི་དཀའ་བ་དང་། 

དྲེ་ལྟར་བསན་མྱི་ནུས་པ་དང་། དྲེ་ལྟར་བསན་པ་ལ་འབས་བུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་

ཅན། སྤྱི་དངོས་པོ་ལ་བར་སྦོར་བ་མྱིན་ཏྲེ། དངོས་པོ་ཀུན་རང་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་མ་

འདྲྲེས་པར་གནས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁྲ་བོའྱི་ངོ་བོ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་སྲེར་སྐྱ་ལ་ཡོད་པ་

མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྲ་བོ་དང་སྲེར་སྐྱ་ཆོས་ཅན། དོན་ལ་སྤྱི་རས་ཐ་དད་མྲེད་པར་ཡང་
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རྱིགས་ཐ་དད་མྱིན་པའྱི་སྒ་འཇུག་རྱིགས་ཏྲེ། བ་ལང་དྲེའྱི་འབས་བུ་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་

ལས་ལྡོག་པ་ཁོད་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བ་ལང་དྲེའྱི་འབས་བུ་

འདོད་ནའང་བ་ལང་དྲེའྱི་འབས་བུ་མྲེད་པ་ལས་ཐ་དད་ཉྱིད་ཁས་ལྲེན་རྱིགས་ཏྲེ། སྤྱི་

རག་དངོས་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། སྤྱི་རག་དངོས་མྲེད་ཀང་སྒ་གཅྱིག་འཇུག་པ། དཔྲེར་ན། 

མྱིག་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་འབས་བུ་དྲེ་སྐྱྲེད་ཅྲེས་སོན་པ་དག་

ནྱི་སྲྱིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། གཟུགས་འཛིན་རྣམ་ཤྲེས་གཅྱིག་གྱི་འབས་བུ་ཅན་ཡྱིན་ནོ་

ཞྲེས་སོན་པ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར། རྐྲེན་གསུམ་པོ་དྲེའྱི་ངོ་བོ་སྤྱི་ལས་ནྱི་རས་ཐ་དད་མྲེད་དུ་

ཟྱིན་ན་ཡང་། དབང་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུ་ཞྲེས་པའྱི་བར་ལས་བྱུང་བ་བསད་པར་བྱས་པ་ཆོས་

ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། དབང་ཤྲེས་འགའ་ཞྱིག་གྱི་རྒྱུ་ཚོགས་ཀུན་ཅྱིག་ཅར་རོགས་པའྱི་

ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། འདོད་པ་བརོད། དྲེ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་མང་པོ་དག་ལའང་ཆོས་ཅན། མཉན་པ་གཅྱིག་

འཇུག་སྲེ། སྤྱི་རག་པ་ཆ་མྲེད་གཅྱིག་གནས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སྤྱི་

རག་དངོས་གནས་པ་དགག །སྤྱི་ཆ་མྲེད་གནས་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྱིས། བསན་བཤད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། སྤྱི་དྲེ་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་

ལ་གནས་པའྱི་དོན་གསལ་”བ་ལ1་བརྲེན་ནམ། གསལ་བས་གསལ་བ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལྟར་

ཁོད་ལ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། རག་དངོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བརྲེན་

པ་དགག །གསལ་བ་དགག་པའོ། དང་པོ་ནྱི། ཆོས་ཅན། གསལ་བ་དྲེ་རྲེན་དོན་གཞན་

མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གསལ་བས་ཕན་འདོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རག་དངོས་ཡྱིན་

1 [མ་ཕྱི།   ༢༠བ༢ན།   བ་ལ   སྲེར། ༤༥ན།   བར]
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

པའྱི་ཕྱིར། མཁར་གཞོང་ཆོས་ཅན། རྒྱ་ཤུག་གྱི་རྲེན་མྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལ་མྱི་ཕན་པའྱི་

ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མཁར་གཞོང་ལ་སོགས་ཆོས་ཅན། རྒྱ་ཤུག་ལ་ཕན་ནུས་ཏྲེ། འཐུར་དུ་

ལྟུང་བའྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་གྱི་རྒྱ་ཤུག་སོགས་རྒྱ་ཤུག་དྲེའྱི་ཉྲེར་ལྲེན་དང་ཡུལ་མཚུངས་

པར་སྐྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། སྤྱི་དྲེ་ཆོས་ཅན། གསལ་བས་ཕན་འདོགས་པ་དྲེ་ཡང་ཁོད་ལ་མྱི་

སྲྱིད་པར་ཐལ། རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསལ་བས་སྤྱི་གྲུབ་ཟྱིན་གནས་པར་བྱྲེད་དོ་

ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། གསལ་བས་གྲུབ་ཟྱིན་གནས་པ་མྱིན་པར་ཐལ། གསལ་བ་དྲེ་མྲེད་

ན་ཡང་གནས་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། གསལ་བས་གནས་པ་དྲེ་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། 

གསལ་བས་གནས་པ་ཁོད་དང་རས་ཐ་དད་དང་ཐ་དད་མྱིན་པ་བྱྲེད་ཅྲེས་པའྱི་རྣམ་

པར་དཔྱོད་པས་དཔྱད་ན་མྱི་རྱིགས་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། གསལ་བ་དྲེ་སྤྱི་གསལ་བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བུམ་གཟུགས་གང་

ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྒོན་འོད་ཀྱི་གསལ་བྱ་ཡྱིན་ལ། སྒོན་འོད་དྲེ་གསལ་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་

རུ་འདོད་དྲེ། བདག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་སྐྱྲེད་དུ་རུང་བའྱི་དོན་དུ་གཞན་སྒོན་

འོད་ཀྱི་ངོར་བྱྲེད་པ་གང་ཞྱིག །སྒོན་འོད་དྲེ་རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེད་རུང་ཉྱིད་ཀྱི་བྱྲེད་

པ་པོ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྤྱི་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེད་པ་གསལ་བ་

དྲེ་ལ་ལྟོས་པར་མྱི་རུང་སྲེ། གསལ་བའྱི་སར་ནས་རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེད་རུང་ཉྱིད་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྤྱི་ལྡན་གསལ་བས་གསལ་བར་བྱས་པ་གང་ཡྱིན་

ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འགྱུར་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གསལ་བས་སྤྱི་འཛིན་དབང་པོ་འདུ་

བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གསལ་བ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། མྱིག་སྨན་སོགས་བཞྱིན་དུ་སྤྱི་འཛིན་

དབང་པོའང་འདུ་བྱྲེད་པ་མྱིན་ཏྲེ། ཁོད་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་དུས་དག་ལ་སྤྱི་རོགས་པ་ཐ་དད་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྱིགས་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་གསལ་བྱྲེད་ཀང་ཡྱིན་པས་རྱིགས་དང་

ལྡན་པར་འདོད་ན། སྒོན་མྲེ་ལ་སོགས་ཆོས་ཅན། བ་ལང་ཉྱིད་སོགས་དྲེ་དང་ལྡན་པ་

འཐོབ་པར་ཐལ། བ་ལང་ཉྱིད་གསལ་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་སྤྱི་ཆ་མྲེད་དགག་པ་ལ་གཉྱིས། སྤྱིར་དགག །ཁད་པར་དུ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གང་དག་རྱིགས་ནྱི་གསལ་བ་ལས་རས་གཞན་ནམ་རས་གཞན་མྱིན་

པར་ཡོད་པ་ཉྱིད་དྲེའྱི་ལུགས་ལ། སོན་མྲེད་པའྱི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་ནྱི། སྤྱིའྱི་བོ་གོས་

ཇྱི་ལྟར་འཇུག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྤྱི་ཆ་མྲེད་གང་ཞྱིག །གསལ་བ་ས་མ་

གཅྱིག་ལ་ཡོད་པ་མཐོང་བ་ནྱི། གསལ་བ་ཕྱི་མ་གཞན་ལ་མཐོང་བ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར། 

དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། སྤྱི་དྲེ་གསལ་བ་ས་མ་དང་རས་གཅྱིག་གམ་ཐ་དད། དང་པོ་ལྟར་ན། 

སྤྱི་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་ཕྱི་མ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པར་ཐལ། གསལ་བ་ས་མ་ལས་

གཞན་ཉྱིད་མྱིན་པར་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལྟར་ན། ཆོས་ཅན། གསལ་བ་ས་

མ་ལ་བརྲེན་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལས་རས་གཞན་ཉྱིད་གང་ཞྱིག །རྒྱུ་འབས་མྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བྱྲེ་བག་པའྱི་ལུགས་དགག །གངས་ཅན་པའྱི་ལུགས་

དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། སྤྱིའྱི་ངོ་བོ་དགག །སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྱིས། གསལ་བའྱི་བར་སོང་ན་སྤྱི་མྲེད་པ་དགག །ཡོད་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། གཟྲེགས་ཟན་གྱིས། སྤྱི་ནྱི་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བའོ། །ཞྲེས་པའྱི་

དོན་ལ། དཔྲེ་ཐར་ན་རྲེ། སྤྱི་ནྱི་རང་གྱི་རྲེན་ཙམ་ལ་ཁབ་བོ་ཞྲེ་ན། སྤྱི་ཆོས་ཅན། 

གསལ་བ་གསར་བྱུང་ལ་རྲེས་སུ་མྱི་འགོ་བར་ཐལ། གསལ་བ་གསར་བྱུང་ཡོད་པའྱི་

ཡུལ་དྲེ་ན། སར་ནས་ཡོད་པའང་མྱིན། ཕྱིས་ཡོད་པའང་མྱིན། ཆ་གཅྱིག་གསལ་བ་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ས་མ་ལ་གནས་ནས། ཆ་གཅྱིག་ཕྱི་མ་ལ་འཕོ་བའྱི་ཆ་དང་ལྡན་པའང་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསལ་བ་ཕྱི་མ་ལ་རོགས་པར་འཕོ་བའང་མྱིན་ཏྲེ། རྲེན་གསལ་བ་ས་མ་ནྱི་ཡོངས་སུ་

མྱི་འདོར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཀྲེ་མ་བྱྲེ་བག་པའྱི་སྤྱི་ཁས་ལྲེན་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་ཕོངས་པའྱི་རྒྱུ་

ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། གསལ་བ་ས་ཕྱི་གང་རུང་སྤྱི་དང་ལྡན་པར་ཁས་བངས་ན་ཅྱིག་ཤོས་

སྤྱིས་སོང་། གཉྱིས་ཀ་སྤྱི་དང་ལྡན་པར་ཁས་བངས་ན་སྤྱི་ཆ་མྲེད་ཉམས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཆོས་ཅན། གསལ་བ་ས་མ་དྲེ་ལས་གནས་གཞན་དུ་སྐྱྲེ་བའྱི་གསལ་བ་ལ་གནས་ན་

ཤྱིན་ཏུ་རྱིགས་པར་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གསལ་བ་ས་མ་གཞན་ལ་གནས་པར་

གྱུར་པ་ནྱི་རང་གྱི་གནས་ལས་མྱི་གཡོ་ཞྱིང་ཆ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། གསལ་བ་

གསར་བྱུང་དྲེ་དག་གྱི་ཡུལ་ལ་ཁབ་པ་ཅན་དྲེ་ནྱི་ཅྱི་ག་ངོ་མཚར་ཆྲེ་བ་སྲེ་མྱི་རྱིགས་

པར་ཐལ། གང་ན་གསལ་བ་གསར་བྱུང་གྱི་དངོས་པོ་དྲེ་གནས་པར་གྱུར་བ་དྲེར་ནྱི་

འབྲེལ་བའང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་དཔྲེ་ལུ་ཀ་ན་རྲེ། གསལ་བ་ཡོད་མྲེད་ཀུན་ན་རྱིགས་

ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཀུན་ཏུ་མཐོང་བར་ཐལ། ཡུལ་གཅྱིག་ཏུ་གསལ་

བས་གསལ་བ་ཉྱིད་གང་ཞྱིག །ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཆ་ཐ་དད་མྲེད་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཐམས་ཅད་དུ་མཐོང་བ་མྱིན་ཏྲེ། གསལ་བས་གསལ་བ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་

ཡང་ཆོས་ཅན། གསལ་བས་གསལ་བ་ལ་ལྟོས་པ་མྱིན་པར་ཐལ། གསལ་བྱྲེད་རོགས་

པ་མྱིན་ན་གསལ་བྱ་ཡང་དག་པར་རོགས་པ་མྱིན་པ་གང་ཞྱིག །སྤྱི་དང་སྤྱི་དྲེ་དང་ལྡན་

པའྱི་གསལ་བ་དག་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་རོགས་ཚུལ་གོ་བཟློག་པར་འདོད་དྲེ་ཁོད་བཟུང་བའྱི་

སྒོ་ནས་གསལ་བ་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། 
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

གཉྱིས་པ་ནྱི། གསལ་བ་ཆོས་ཅན། སྤྱི་རས་གཞན་ཡོད་དྲེ། སྤྱི་སྒ་དང་སྤྱི་བོ་

འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མ་ཁབ་སྲེ། ཆ་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་སྤྱི་དོན་གཞན་མྲེད་པར་ཡང་

འཚེད་པ་པོ་སོགས་རོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འབས་འཚེད་པའྱི་ལས་ཙམ་དྲེ་འཚེད་པ་

པོའྱི་སྒ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུའོ་ཞྲེ་ན། འབས་འཚེད་པའྱི་ལས་རྣམས་ཆོས་ཅན། འཚེད་པ་

པོའྱི་སྒ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མྱིན་པར་ཐལ། རས་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འབས་འཚེད་པའྱི་

ལས་ཀྱི་རྱིགས་དྲེ་འཚེད་པ་པོའྱི་སྒ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུའོ་ཞྲེ་ན། འབས་འཚེད་པའྱི་ལས་

འདྱིའྱི་རྱིགས་ཆོས་ཅན། འབས་འཚེད་པ་པོ་དུ་མ་ལ་འཚེད་པ་པོའྱི་སྒ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་

མྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྱི་ལས་ལ་འབྲེལ་གྱི་འཚེད་པ་པོ་ལམ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། འབས་

འཚེད་པའྱི་ལས་ཞྲེས་པའྱི་མཉན་པ་གཞན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སར་འབས་

འཚེད་པའྱི་ལས་བྱས། ད་ལྟ་འབས་འཚེད་པའྱི་ལས་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་སྐྱྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། 

ད་ལྟ་འབས་འཚེད་པ་པོ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་མྱི་འཇུག་པར་ཐལ། ད་ལྟ་འབས་འཚེད་པའྱི་

ལས་ཀང་གནས་པ་ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། འབས་འཚེད་པའྱི་ལས་ཀྱི་སྤྱི་

དྲེ་ད་ལྟ་ཁོད་ལ་འཚེད་པ་པོ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་མྱི་རྱིགས་པ་མྱིན་པ་

མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཁོད་ལ་ད་ལྟ་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། འབྲེལ་བ་མྲེད་

ཀང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར། 

ལས་ད་ལྟ་མྲེད་ཀང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། གལ་ཏྲེ་ལས་མྲེད་ན་ཡང་ད་

ལྟ་འཚེད་པ་པོའྱི་ཤྲེས་རོད་དག་གྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་ན་ཁོད་ལ་འཚེད་པ་པོ་རྒྱུ་

མཚན་ཅན་མྱིན་པ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འབས་འཚེད་པའྱི་ནུས་པ་དྲེ། འཚེད་པ་པོ་

ཞྲེས་པའྱི་སྒ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འབས་འཚེད་པའྱི་ནུས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། 
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

འཚེད་པ་པོའྱི་སྒ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མྱིན་པར་ཐལ། ཕན་ཚུན་རྲེས་འགོ་མྲེད་པར་ཐ་དད་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འཚེད་པ་པོ་ཉྱིད་སོགས་ཀྱི་སྤྱི་དྲེ་འཚེད་པ་པོའྱི་སྒ་འཇུག་

པའྱི་རྒྱུའོ་ཞྲེ་ན། ཕྱིས་འབས་འཚེད་འགྱུར་གྱི་སྐྱྲེས་བུ་སྐྱྲེས་མ་ཐག་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། 

དང་པོ་ཉྱིད་དུ་ཡོད་པ་ཉྱིད་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་དུ། འཚེད་པ་པོའ་ོསམ་དུ་གསལ་བར་

འགྱུར་བར་ཐལ། འཚེད་པ་པོ་ཉྱིད་ཀྱི་སྤྱི་དང་དང་པོ་ནས་འཕོད་འདུ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར། 

དང་པོ་ནས་གསལ་བ་མྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། དྲེ་ཕྱིས་ཀང་གསལ་བར་མྱི་

འགྱུར་བར་ཐལ། སར་མྱི་གསལ་བ་གང་ཞྱིག །ས་ཕྱི་ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འབས་

འཚེད་པའྱི་བྱ་བས་ཕན་འདོགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་གསལ་བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་

ཅན། རྐྲེན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། འགྱུར་མྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྐྱྲེས་བུ་འདྱི་ནྱི་རྐྲེན་

གྱིས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་བྱར་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ནའང་། ཆོས་ཅན། སྐད་ཅྱིག་མ་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་

ཐལ། རྐྲེན་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཆོས་ཅན། འབས་འཚེད་པའྱི་བྱ་བས་ཕན་

འདོགས་པ་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འབས་འཚེད་པའྱི་བྱ་བའྱི་དུས་ན་

ཞྱིག་པའྱི་ཕྱིར། སྤྱི་རག་དངོས་མྲེད་པར་མཚུངས་ན། ཤྱིང་གསལ་དང་བ་ལང་གྱི་

གསལ་བ་ལ་ཤྱིང་གྱི་སྒ་རོག་འཇུག་མྱི་འཇུག་གྱི་ཁད་པར་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། སྤྱི་རག་

དངོས་མྲེད་པའྱི་རས་ཐ་དད་དུ་མཚུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་། ཤྱིང་གྱི་གཞན་སྲེལ་གྱི་

རྱིགས་ཉྲེ་བ་གང་གྱིས། ཤྱིང་གསལ་འགའ་ཞྱིག་ལ་ཤྱིང་གྱི་སྒ་རབ་ཏུ་འཇུག་ལ། 

གཞན་བ་ལང་ལ་ཤྱིང་གྱི་སྒ་འཇུག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཞན་སྲེལ་དྲེ་ཉྱིད་སྒ་དང་ཤྲེས་པ་

འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་གངས་ཅན་པའྱི་ལུགས་དགག་པ་ལ་གཉྱིས། དངོས། དྲེས་གཅྲེར་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

བུ་པའང་ཁྲེགས་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། འདོད་པ་བརོད། དྲེ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གངས་ཅན་ན་རྲེ། གལ་ཏྲེ་གཞན་ལས་ལྡོག་པ་སངས་པའྱི་དངོས་

པོའྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་སྤྱི་གཙོ་བོ་གཞན་མྲེད་ན། ས་བོན་གཅྱིག་གྱི་འབས་བུ་མྱུ་གུ་

དྲེ་ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤྲེར་གཞན་གྱི་འབས་བུ་མྱིན་པར་ཐལ། ས་བོན་དང་ཆུ་ལུད་དྲོད་

གཤྲེར་ཤྱིན་ཏུ་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་རང་གྱི་ལུགས་གང་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་སྤྱི་གཙོ་བོའྱི་

ངང་དུ་བདག་ཉྱིད་གཅྱིག་པ་ཡྱིས། རྒྱུ་དུ་མས་འབས་བུ་གཅྱིག་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། །གཉྱིས་

པ་ལ་གསུམ། རྒྱུ་དུ་མ་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བ། རྒྱུ་འབས་འཆོལ་བར་ཐལ་བ། འཇུག་པ་

འཆོལ་བར་ཐལ་བའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་རྐྲེན་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། རྒྱུ་འབས་ངྲེས་

མྲེད་དུ་ཐལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་པའྱི་རྐྲེན་དོན་

མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ས་བོན་གྱི་བདག་ཉྱིད་གཅྱིག་པུ་ལའང་མྱུ་གུ་སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་

པ་དྲེ་རོགས་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ས་བོན་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ངོ་བོ་སྤྱི་གཙོ་བོ་དྲེ་

རྲེས་སུ་མྱི་འགོ་བ་དང་བལ། ཁད་པར་ཆུ་ལུད་རྣམས་ཡོད་པའྱི་ངྲེས་པ་དང་བལ་བའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། འབས་བུ་མྱུ་གུ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་རྐྲེན་གྱི་བྱྲེ་བག་

རྣམས་ལས་འབྱུང་སྲེ། སྐྱྲེ་བ་གང་ཞྱིག །དྲེ་གང་རུང་གཅྱིག་དང་བལ་ནའང་ཁོད་སྐྱྲེ་བ་

མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གང་ཞྱིག་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་སྤྱི་གཙོ་བོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་འབས་

བུ་མྱི་འབྱུང་བར་ཐལ། དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཉྱིད་དོན་དམ་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་

ལ། དྲེ་ཡང་ཁོད་ལ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། རང་བཞྱིན་ཐ་དད་ལ་ཉྲེས་པ་

མྲེད། རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ལ་ཉྲེས་པ་བསན། ཉྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་དོན་བསྡུ་བའོ། །
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

དང་པོ་ནྱི། ནས་ཀྱི་ས་བོན་ཆོས་ཅན། ས་ལུའྱི་ས་བོན་དང་བདག་ཉྱིད་ཐ་དད་

དུ་མཚུངས་ཀང་། ནས་ཀྱི་མྱུ་གུ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། གཞན་པ་ས་ལུའྱི་མྱུ་གུའྱི་

རྒྱུ་མྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་ནས་ཀྱི་མྱུ་གུ་སྐྱྲེད་ལ་ས་ལུའྱི་མྱུ་གུ་མྱི་སྐྱྲེད་པ་འདྱི་ཁོད་ཀྱི་

རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ནས་དང་ས་ལུའྱི་ས་བོན་ཆོས་ཅན། ཅྱིག་ཅར་སྐྱྲེ་འཇྱིག་བྱྲེད་

པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྤྱི་གཙོ་བོའྱི་ངང་དུ་ཐ་དད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཙོ་བོ་དྲེ་ལས་

སྐྱྲེས་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་གནས་སྐབས་ཐ་དད་པས། ཅྱིག་ཅར་སྐྱྲེ་འཇྱིག་བྱྲེད་པ་

དྲེ་ལྟར་མྱི་འགྱུར་ཞྲེ་ན། སྤྱི་གཙོ་བོ་དྲེ་བུམ་གསལ་གཅྱིག་འཇྱིག་པའྱི་ཚེ་འཇྱིག་གམ་

མྱི་འཇྱིག །གཉྱིས་པ་ལྟར་ན། སྤྱི་གཙོ་བོ་ཆོས་ཅན། བུམ་གསལ་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་མ་

ཡྱིན་པར་ཐལ། བུམ་གསལ་གཅྱིག་འཇྱིག་པའྱི་ཚེ་བདག་ཉྱིད་རག་པར་གནས་པའྱི་

དངོས་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་དང་སྤྱི་དང་ཁད་པར་གྱི་བོ་སྐྱྲེ་བར་མྱི་འགྱུར་

བར་ཐལ་ལོ། །བུམ་གསལ་འཇྱིག་པའྱི་ཚེ་འཇྱིག་མྱི་འཇྱིག་བརགས་ནས་གཞན་སྲེལ་

གྱི་སྤྱི་ལའང་མཚུངས་ཞྲེ་ན། གཞན་སྲེལ་གསུམ་ལས། བུམ་པའྱི་དོན་གྱི་གཞན་སྲེལ་

ཆོས་ཅན། བུམ་གསལ་འཇྱིག་པའྱི་ཚེ་འཇྱིག་མྱི་འཇྱིག་བརགས་ནས། སྲེལ་བ་སྨྲ་བ་

སུན་དུ་བྱུང་དུ་མྲེད་དྲེ། དྲེ་འཇྱིག་པའྱི་ཚེ་འཇྱིག་པར་ཁས་བངས་པ་ལ་ཉྲེས་པ་མྲེད་

པའྱི་ཕྱིར། ལྡོག་པ་མྲེད་དགག་གྱི་སྲེལ་བ་ཆོས་ཅན། བུམ་གསལ་གཅྱིག་འཇྱིག་པའྱི་

ཚེ་གནས་པ་དང་མྱི་གནས་པར་རོག་པའྱི་སྒོ་ནས། སྲེལ་བ་སྨྲ་བ་སུན་དབྱུང་བ་

རྱིགས་པ་མྱིན་ཏྲེ། དངོས་པོའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། སྤྱི་བོའྱི་སྲེམས་ལ་ཡང་ཆོས་

ཅན། བུམ་གསལ་གཅྱིག་འཇྱིག་པའྱི་ཚེ་འཇྱིག་མྱི་འཇྱིག་བརགས་ནས་སྲེལ་བ་སྨྲ་བ་
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སུན་དབྱུང་བ་ཡང་མྲེད་དྲེ། རོག་པས་བསད་པ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤྲེར་

ཆོས་ཅན། མྱུ་གུ་ཇྱི་ལྟར་སྐྱྲེད་དྲེ་མྱི་སྐྱྲེད་པར་ཐལ། མྱུ་གུ་དྲེའྱི་སྐྱྲེད་བྱྲེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ས་

བོན་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལས་གཞན་པས་སོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། དྲེ་ལ་ཁབ་པ་མྲེད་པར་ཐལ། 

ཁོད་ཐ་དད་པའྱི་ཁད་པར་ཉྱིད་དུ་མྱུ་གུ་སྐྱྲེ་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤྲེར་དྲེ་

ལ་ཐ་དད་མྱིན་པའྱི་གཙོ་བོའང་ཡོད་པས། དྲེས་མྱུ་གུ་སྐྱྲེད་ཅྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 

སྤྱི་གཙོ་བོ་དྲེས་མྱུ་གུ་དྲེ་སྐྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་བརོད་དྲེ། སྤྱི་གཙོ་བོ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

རྒྱུ་མཚན་ནྱི། དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་བྱྲེད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། 

བོ་མ་འཁྲུལ་པ་ལ་སྣང་བའང་གཞན་ལ་མྱི་བརྲེན་པར་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དྲེ་ཉྱིད་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྒོ་མ་བཏགས་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ནྱི་ཆོས་

ཅན། གཞན་ལས་ལོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཞན་དང་མ་འདྲྲེས་པར་གནས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ནྱི་

ཆོས་ཅན། རྒྱུ་དང་འབས་བུར་བཤད་དྲེ། ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དང་གདགས་བྱ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དུ་འདོད་དྲེ། དོན་བྱྲེད་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། 

དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྐྱྲེས་བུ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ཏྲེ། བང་དོར་གྱི་འབས་བུ་

ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་གངས་ཅན་གྱི་ལུགས་ལ་རས་ཐ་དད་མྲེད་པར་ཁད་

མྲེད་ན་ཡང་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་འབས་བུ་ཀུན་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ། རས་ཐ་

དད་པར་ཁད་པར་མྲེད་ནའང་། རྒྱུ་ཐམས་ཅད་འབས་བུ་ཀུན་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྱིན་ཏྲེ། 

རས་ཐ་དད་ན་ཡང་དངོས་པོའྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཀྱིས་རྒྱུ་ཁ་ཅྱིག་འབས་བུ་འགའྱི་བྱྲེད་པ་

པོར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་རྒྱུ་འབས་འཆོལ་བར་ཐལ་བ་ནྱི། ནས་ཀྱི་ས་བོན་
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ཆོས་ཅན། ནས་ཀྱི་མྱུ་གུ་གཅྱིག་ཉྱིད་ཀྱི་བྱྲེད་པ་པོ་དང་། ས་ལུའྱི་མྱུ་གུ་མྱི་བྱྲེད་པ་

འགལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ས་ལུའྱི་ས་བོན་དང་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། 

ས་ལུའྱི་མྱུ་གུ་སྐྱྲེད་པའྱི་བྱ་བ་མྲེད་དྲེ། ས་ལུའྱི་ས་བོན་དང་གནས་སྐབས་ཐ་དད་དུ་

ཡོད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་རྐྲེན་ཆོས་ཅན། མྱུ་གུ་མྱི་བྱྲེད་པར་ཐལ། ས་

བོན་དང་གནས་སྐབས་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོན་ཏྲེ་སྤྱི་གཙོ་བོ་དྲེ་མྱུ་གུ་རྣམས་རྱིམ་

བཞྱིན་བྱྲེད་པ་པོ་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྤྱི་གཙོ་བོ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་དྲེ་ཉྱིད་ཀྱི་རྱིམ་

བཞྱིན་བྱྲེད་པ་པོ་ཅྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཆ་མྲེད་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། “སྤྱི་དྲེ1་

དང་ལྡན་པའྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཤྱིན་ཏུ་ནྱི་ཐ་དད་དང་ཐ་དད་མྲེད་པར་

འགྱུར་བ་ཐལ། གནས་སྐབས་རས་ཐ་དད་དང་། སྤྱི་གཙོ་བོའྱི་ངང་དུ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར། 

སྤྱི་དང་ཁད་པར་ཆོས་ཅན། རྣམ་གངས་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། འདྲ་བ་

དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྤྱི་ཁད་དྲེ་ཡང་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། 

དྲེ་ནྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་ལ། ཁད་པར་ནྱི་མངོན་པར་གསལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གལ་

ཏྲེ་དངོས་པོ་དྲེ་དག་གྱི་སྤྱི་དང་ཁད་པར་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། རས་ཐ་དད་ཉྱིད་

དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ནུས་པ་དང་མངོན་པར་གསལ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་གང་གྱིས་ཐ་དད་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་པ་དྲེ་ལྟ་ནའང་། སྤྱི་དང་ཁད་པར་དུ་འདོད་པའང་སྤྱི་དང་ཁད་པར་

ཅན་དུ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །ཇྱི་ལྟར་བུམ་སྣམ་སོགས་ཕན་ཚུན་སྤྱི་དང་ཁད་པར་

དུ་མྱི་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། བ་ལང་གྱི་བདག་ཉྱིད་མདུན་དུ་བྱས་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་བཞོ་བཀལ་

1 [མ་ཕྱི། ༢༤བ༣ན།   སྤྱིན   *སྤྱི་དྲེ]
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དྲེའྱི་འབས་བུ་འདོད་པ་ཅན་གྱི་སྐྱྲེས་བུ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། བཞོ་བཀལ་དྲེའྱི་རྲེན་བ་

ལང་གྱི་གསལ་བ་རྣམས་རས་ཐ་དད་དང་ཐ་དད་མྲེད་ཅྲེས་དཔྱད་པར་བྱས་ནས་

འཇུག་པར་འགྱུར་གྱི། སྤྱི་གཙོ་བོ་ལ་འཇུག་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བ་ལང་གྱི་གསལ་

བ་རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་རས་ཐ་དད་པ་རྣམས་ལ། བ་ལང་མྱིན་པ་ལས་ལོག་པར་

མཚུངས་པ་ཉྱིད་དག་ནྱི་ཡོད་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་གྱི། དངོས་པོ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་གཙོ་བོ་

མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། མྲེ་དོན་གཉྲེར་ཆུ་ལ་འཇུག་པ་སོགས་སུ་འགྱུར་

བར་ཐལ། མྲེ་ཆུ་གཉྱིས་སྤྱི་གཙོ་བོའྱི་ངང་དུ་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་དྲེས་གཅྲེར་བུ་པའང་ཁྲེགས་པར་བསན་པ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྤྱི་

གཙོ་བོ་འགོག་པའྱི་རྱིགས་པ་དྲེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི། འཛེམ་མྲེད་པ་མུན་སྤྲུལ་གང་ཅྱི་ཡང་

རུང་བ་སྨྲ་བ་དྲེ་དག་ཀང་ནྱི་གསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དངོས་པོ་རྣམས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རས་

ཐ་དད་པར་ནྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་

གཅྱིག་པ་དང་། གནས་སྐབས་ཐ་དད་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་

ཆོས་ཅན། ཞོ་འཐུང་ཞྲེས་ནྱི་བསྐུལ་བ་ན། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་རྔ་མོ་འཐུང་བ་ལ་མྱི་རྒྱུག་སྲེ་རྒྱུག་

རྱིགས་པར་ཐལ། ཞོ་རྔ་ཐ་དད་པ་དྲེའྱི་ཁད་པར་གསལ་བའྱི་ཕྱིར། འོན་ཏྲེ་ཞོ་ལ་འོ་མས་

བྱས་པའྱི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པ་གང་གྱིས། ཁད་པར་ཞོ་ལ་འཇུག་པར་

འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། ཞོ་རྔ་གཉྱིས་ཀ་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་མྱིན་པར་གཞན་ཡྱིན་

པར་ཐལ། འོ་མས་བྱས་པའྱི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དྲེ་ཉྱིད་ཞོ་ཡྱིན་ལ། དྲེ་གཞན་རྔ་མོ་ལ་མྲེད་

པའྱི་ཕྱིར། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། བོ་སྒ་ཐ་དད་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་བར་

ཐལ། ཁྲེད་ཀུན་བདག་ཉྱིད་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཐ་དད་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ཏུ་བསྡུས་པར་སྨྲ་བའྱི་གཅྲེར་བུ་པ་ཆོས་ཅན། ཐ་དད་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་པ་མྱི་སྲྱིད་པར་

འགྱུར་བར་ཐལ། ཐ་དད་པ་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་མྲེད་པའྱི་གཞན་སྲེལ་འབད་

མྲེད་གྲུབ་པ་ནྱི། ཡོད་པའྱི་སྒ་རོག་སྲེལ་བས་འཇུག་མོད། མྲེད་པའྱི་སྒ་རོག་སྲེལ་བས་

ཇྱི་ལྟར་འཇུག་ཅྲེ་ན། དངོས་མྲེད་བརོད་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། དངོས་མྲེད་དྲེ་སྒྲུབ་པའྱི་ངོ་

བོའྱི་སྒོ་ནས་རོད་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེས་དཔྱད་བྱ་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དངོས་པོའྱི་ངོ་བོ་མྲེད་པ་

ཚིག་གྱིས་ཟྱིན་པར་རོད་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་ནྱི་དྲེ་དག་ཉྱིད་རྣམ་གཅོད་སྲེལ་བ་རྲེད་པར་བྱྲེད་

པར་གྲུབ་སྲེ། སྒ་རོག་ཀུན་སྲེལ་འཇུག་ཏུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

༼རང་བཞྱིན་རགས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་བཤད་པ།༽ 

གཉྱིས་པ་རང་བཞྱིན་རགས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་ལ་གསུམ། དངོས། རོད་སང་། སྦོར་

བའྱི་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ལ་དབྱྲེ་ན་དུ་ཞྲེ་ན། བསྒྲུབ་བྱ་བསྒྲུབ་

པའྱི་ཕྱིར་དུ་བརོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཆོས་ཅན། གཉྱིས་ཡོད་དྲེ། ཁད་

པར་བྱྲེད་ཆོས་ཀྱི་བྱྲེ་བག་ལ་ལྟོས་པའམ། འོན་ཏྲེ་འབའ་ཞྱིག་པ་རང་བཞྱིན་དག་པ་བ་

གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེ་རྱིམ་པ་བཞྱིན། སྒ་འཇྱིག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། འབས་བུ་བྱས་

པ་དང་ཡོད་པ་ཉྱིད་དྲེ་དངོས་པོ་རགས་སུ་བཀོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །བྱས་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་

མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁད་པར་ལྟོས་པ་བའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ཏྲེ། 

དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞྱིག །རང་རོད་པའྱི་སྒས་རང་གྱི་ཁད་

པར་བྱྲེད་ཆོས་འཕྲེན་པའྱི་ཕྱིར། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དག་པ་

བའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་ཞྱིག །རང་རོད་པའྱི་སྒས་ཁད་པར་

བྱྲེད་ཆོས་མྱི་འཕྲེན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལ་རོད་ལན་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། གངས་ཅན་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

ན་རྲེ། གལ་ཏྲེ་ཡོད་པ་རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ན། གཙོ་བོའྱི་སྒ་དོན་ཡོད་པ་

ཇྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱ་མྱིན། དྲེ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་དག་ལས་ཉམས་པར་ཐལ། ཡོད་པ་ཙམ་

གྲུབ་ཟྱིན། ཡོད་པའྱི་ཁད་པར་”དཔྲེ1་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཡོད་པ་གཏན་

ཚིགས་དག་ལས་ཉམས་པར་ཐལ། ཡོད་ཙམ་ཁབ་པ་མ་ངྲེས། ཡོད་པའྱི་ཁད་པར་

དཔྲེ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། 

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ཡོད་པ་སྒྲུབ་ན་དགོས་ནུས་མྲེད། ཡོད་ཙམ་རགས་སུ་

འགྱུར་བའྱི་ཚུལ། སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པས་བསྒྲུབ་བྱ་མྱིན་”པའོ2། །དང་པོ་ནྱི། ཆོས་ཅན། 

གཙོ་བོའྱི་སྒ་དོན་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁད་པར་དག་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་ལ་

ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག །ཡོད་ཙམ་བསྒྲུབ་བྱ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་

གྲུབ་སྲེ། སྤྱིའྱི་ཆོས་ཅན་གཙོ་བོའྱི་སྒ་དོན་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁད་པར་གྱི་ཆོས་ཙམ་དུ་ནྱི་

བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གཙོ་བོའྱི་སྒ་དོན་ཡོད་ཙམ་དྲེ་འདྲའང་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བྱ་

མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་སྒྲུབ་ན་ས་རོལ་གྱིས་དོན་འགའ་ཞྱིག་ཀང་འགྲུབ་པར་མྱི་

འགྱུར་ཞྱིང་། ཕྱི་རོལ་གྱིས་བཀག་པ་མྲེད་པར་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ར་བར་འདོད་དྲེ། 

ཁད་པར་བསྒྲུབ་བྱར་གཟུང་ངོ་ཞྲེ་ན། ཁད་པར་རྣམས་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་གཏན་

ཚིགས་ཆོས་ཅན། གཙོ་བོའྱི་སྒ་དོན་དངོས་པོར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྲེས་འགོའྱི་ཁབ་པ་མྲེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། དངོས་པོ་དྲེའྱི་ཁད་པར་བཟུང་བ་མྲེད་པར་དངོས་པོ་ཙམ་ནྱི་

ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ནྱི། བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ཉམས་པ་

1 [མ་ཕྱི། ༢༦ན༡ན།   དཔྱྲེ   *དཔྲེ]

2 [མ་ཕྱི། ༢༦ན༢ན།   པར   *པའོ]
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མྲེད་དྲེ། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་མྱི་རག་པ་ཁབ་བྱྲེད་དུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། གཙོ་

བོའྱི་སྒ་དོན་དངོས་པོར་ཡོད་པ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། 

དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་ཡང་དག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཡོད་ཆོས་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་ཡྱིན་ན། དྲེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་སུ་མྲེད། གཉྱིས་ཀ་བརྲེན་པའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ན། ཁབ་པ་འཁྲུལ་བ་

ཅན་ཡྱིན། དངོས་པོར་མྲེད་པའྱི་ཆོས་ནྱི་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁབ་པ་འགལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རགས་དང་པོ་གྲུབ་སྲེ། དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་ཡྱིན་ན་གཙོ་བོའྱི་སྒ་དོན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་

མཐུན་པར་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་སྦོར་བའྱི་དབྱྲེ་བ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། མྱི་རག་པ་འདྱི་ལྡོག་པ་ན་

བྱས་པ་དྲེ་ལྡོག་པར་བྱྲེད་དྲེ། མྱི་རག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་པའྱི་བྱས་པ་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་

ཞྱིང་། བྱས་པ་དྲེ་ལ་ཁབ་བྱྲེད་དུ་ངྲེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ངྲེས་པའྱི་མྱི་རག་པ་གོ་བྱ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་རག་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་ཁབ། དཔྲེར་ན་བུམ་

པ་བཞྱིན། སྒ་ཡང་བྱས་ཞྲེས་པའྱི་ངག་ཆོས་ཅན། ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡྱིན་

ཏྲེ། རགས་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་དངོས་སུ་སོན་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། གང་མྱི་འཇྱིག་ན་མ་བྱས་པས་ཁབ། དཔྲེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞྱིན། སྒ་ནྱི་བྱས་

ཞྲེས་པའྱི་ངག་ཆོས་ཅན། ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡྱིན་ཏྲེ། རགས་མྱི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་མྲེད་པ་ཁོ་ནར་དངོས་སུ་སོན་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །

གསུམ་པ་རང་བཞྱིན་རགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དངོས་ནྱི། བྱས་ན་མྱི་རག་

པས་ཁབ་པ་ཇྱི་ལྟར་ངྲེས་ཞྲེ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། འཇྱིག་པ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོས་རྲེས་

སུ་འབྲེལ་བ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། འཇྱིག་པ་ཕྱིས་བྱུང་གྱི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པའྱི་དངོས་པོ་



  54  
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ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། བུམ་པའྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཅན། 

འཇྱིག་པའྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་མཐོང་བར་ཐལ། འཇྱིག་པ་ཕྱིས་བྱུང་གྱི་རྒྱུ་

ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁབ་སྲེ། འཇྱིག་པ་དྲེ་ལ་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་

ཞྲེ་ན་ཡང་། ཆོས་ཅན། ཁོད་འགའ་ཞྱིག་ལ་ནྱི་འཇྱིག་པ་མྱི་སྲྱིད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། 

འཇྱིག་རྒྱུ་དང་མ་ཕད་པ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར། འཇྱིག་པ་ཕྱིས་བྱུང་གྱི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་སྨྲ་བ་

རྣམས་ཀྱིས་འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཐམས་ཅད་དག་ཆོས་ཅན། འཇྱིག་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་ཉྱིད་

དུ་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་ལ་འབས་བུ་འཇྱིག་པ་གནས་པའྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །ཐོ་བ་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་འཇྱིག་པ་དྲེའྱི་རྒྱུ་མྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་

མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་གྱི་སྒས་ཆོས་ཅན། བུམ་པའྱི་འཇྱིག་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བུམ་

པའྱི་འཇྱིག་པ་དངོས་མྲེད་སྐྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གོག་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་

འཇྱིག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཕྱིས་བྱུང་གྱི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་མྲེད་དུ་འཇྱིག་པའྱི་ཕྱིར། གང་ལ་ངོ་བོ་

ཉྱིད་ཀྱིས་འཇྱིག་པར་འགྱུར་ཞྲེས་བྱ་བར་ངྲེས་པ་དྲེ་ལས་གཞན་རྱི་བོ་ལའང་ཆོས་

ཅན། ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་འཇྱིག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རགས་འདྲ། 

གཉྱིས་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། འབས་རང་གྱི་རགས་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་མྱི་

འཁྲུལ་བ་དྲེས་ན། དངོས་པོ་སྲེ་སྒྲུབ་པའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་རྲེས་སུ་དཔོག་པའྱི་རགས་གང་

ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གཉྱིས་ཡོད་དྲེ། འབས་བུ་དང་རང་གྱི་ངོ་བོ་དྲེ་དག་ལས་

རང་གྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་འབྲེལ་བ་གཉྱིས་སུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། །

༼དགག་རགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངྲེས་བྱྲེད་བཤད་པ།༽

གཉྱིས་པ་དགག་རགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངྲེས་བྱྲེད་ལ་གཉྱིས། དངོས། རོད་པ་སང་
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བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་འབྲེལ་བ་ངྲེས་བྱྲེད། སྣང་རུང་

མ་དམྱིགས་པའྱི་འབྲེལ་བ་ངྲེས་བྱྲེད་དོ། །

དང་པོ་ནྱི། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཆོས་ཅན། ཤ་ཟའྱི་བུམ་པ་བསྐལ་དོན་དུ་

སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་ངོར་ཤ་ཟའྱི་བུམ་པ་ཡོད་ངྲེས་ཀྱི་བཅད་ཤྲེས་འཇུག་པར་མྱི་

བྱྲེད་ཅྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་ངོར་ཤ་ཟའྱི་བུམ་པ་དྲེའྱི་ངོ་བོ་ཚད་མས་མྱི་དམྱིགས་

པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ཆོས་དྲེ་ཡོད་ངྲེས་ཀྱི་བཅད་ཤྲེས་དོན་མཐུན་འཇུག་པ་ལ་ཆོས་

དྲེ་དམྱིགས་པའྱི་བོ་སོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་ངོར་ཤ་ཟའྱི་བུམ་པ་

ཚད་མས་མྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཚད་མར་བཤད་དྲེ། དྲེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་དམྱིགས་པས་མྲེད་ངྲེས་ཇྱི་ལྟར་མྱི་འགྲུབ་ཅྲེ་

ན། བསྐལ་དོན་དྲེ་རྣམས་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ན་ཇྱི་ལྟར་མྲེད་ངྲེས་སུ་མྱི་འགྲུབ་

པར་ཐལ། བསྐལ་དོན་ཡོད་ཀང་ཚད་མ་གསུམ་གྱིས་དམྱིགས་པའྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་

ཕྱིར་དང་། བསན་བཅོས་སྐབས་དང་འབྲེལ་མྲེད་ཀྱི་དོན་མྱི་སོན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། 

བསྐལ་དོན་རྣམས་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་དང་། བསྐལ་དོན་

སྒྲུབ་པའྱི་རགས་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་ངོར་ཤ་ཟའྱི་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་

དམྱིགས་པ་ཆོས་ཅན། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར། དྲེའྱི་ངོར་ཤ་ཟའྱི་བུམ་པ་མྲེད་པའྱི་སྒྲུབ་

བྱྲེད་ཚད་མ་ཉྱིད་དུ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། འདྱིར་ཤ་ཟའྱི་བུམ་པ་ཡོད་པ་དང་། མྲེད་པར་

ངྲེས་པའྱི་འབས་བུ་ཅན་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། མ་དམྱིགས་པས་མྲེད་ངྲེས་སྒྲུབ་ནུས་པ་ཡོད་དྲེ། ཡོད་ན་སྣང་

དུ་རུང་བའྱི་རགས་ཀྱི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡོད་པ་ཅན་གྱི་མ་དམྱིགས་པ་ལ་ལ་མྲེད་ངྲེས་



  56  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་དག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་མ་དམྱིགས་པས་མྲེད་ངྲེས་སྒྲུབ་མྱི་

ནུས་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འགལ་ཏྲེ། མ་དམྱིགས་པས་མྲེད་ངྲེས་

སྒྲུབ་མྱི་ནུས་པའྱི་རྱིགས་པ་འདྱི་ནྱི། རང་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་ཤྲེས་བྱྲེད་ཚད་མས་

མྱི་ཤྲེས་པའྱི་བསྐལ་དོན་ལ་བརོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་

རགས་གང་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་མྲེ་མྱི་ཤྲེས་ན་འབས་བུ་དུ་བ་ནྱི་མྲེད་པ་ཉྱིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་ལ། 

ཤ་བ་མྲེད་པའྱི་དོན་གྱི་རང་བཞྱིན་རགས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱར་བྱས་པ་ལ་ཤྱིང་གྱི་རང་

བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པའང་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ། །

རྒྱུ་ཁབ་བྱྲེད་མ་དམྱིགས་པ་གང་གྱིས་འགྲུབ་ཅྲེ་ན། རྒྱུ་ཁབ་བྱྲེད་མ་དམྱིགས་

པ་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་སྐྱོན་མྲེད་དྲེ། གལ་ཏྲེ་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་

འགའ་ཞྱིག་གྱིས། རྒྱུ་ཁབ་བྱྲེད་དྲེ་མྲེད་པར་རོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་

ཆོས་ཅན། བུམ་པ་སྣང་རུང་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་རྒྱུ་གཞན་མྱི་སྲྱིད་པ་ནྱི་འགྱུར་བ་ན། 

སྣང་རུང་བུམ་པའྱི་དངོས་པོ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ལས་བུམ་པའྱི་དངོས་པོ་མྲེད་

པར་རོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། བུམ་པ་ཡོད་ན་ཚད་མས་དམྱིགས་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཆོས་ཅན། གང་རྲེག་དྲེ་དང་འགལ་བ་མྱི་དམྱིགས་པས་ནྱི། གང་རྲེག་མྲེད་པ་ཉྱིད་དུ་

ངྲེས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། གང་རྲེག་དང་འགལ་བའྱི་དངོས་པོ་མྲེ་ཡོད་ན་ཡང་གང་རྲེག་དྲེ་

ཡོད་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །

གཉྱིས་པ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གཉྱིས། མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཀྱི་གངས་ངྲེས་ལ་

རོད་པ་སང་། མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ལ་བྱྲེ་བག་ཏུ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ། སྒ་དོན་ངོས་གཟུང་། དྲེ་དགག་མྱི་ནུས། ལུང་དང་འགལ་བ་སང་བའོ། །
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

དང་པོ་ནྱི། མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ལ་ཡོད་ངྲེས་འགོག་པ་དང་། མྲེད་ངྲེས་

སྒྲུབ་པ་གཉྱིས་སུ་ངྲེས་ན། གཙོ་བོ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་

འདྱི་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་མྱིན་པར་ཐལ། ཡོད་ངྲེས་འགོག་པ་དང་། མྲེད་ངྲེས་སྒྲུབ་

པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། གཙོ་བོ་ཡོད་ན། ཡོད་པ་མྱིན་ཞྲེས་པ་དང་འགལ་ལ། མྲེད་ན་

གཙོ་བོ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་སྦོར་བ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གཙོ་བོ་

མྲེད་ཀང་གཙོ་བོ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་སྦོར་བ་མྱི་འགལ་ཏྲེ། ཐོག་མ་མྲེད་པའྱི་བག་ཆགས་

ལས་བྱུང་བའྱི་རྣམ་པར་རོག་པས་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབས་པའྱི་རོག་པ་ལ་གཙོ་བོར་སྣང་

བ་དྲེ་གཙོ་བོའྱི་སྒ་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་དོན་གྱི་ཆོས་ནྱི་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གསུམ་

ཡོད་དྲེ། དངོས་པོར་ཡོད་མྲེད་དང་གཉྱིས་ཀ་ལ་བརྲེན་པའྱི་སྒ་དོན་རྣམས་སུ་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར། 

གཙོ་བོ་དངོས་པོའྱི་ཉྲེར་ལྲེན་ཅན་དུ་མ་དམྱིགས་པ་ནྱི། གཙོ་བོའྱི་སྒ་དོན་དྲེ། 

གཙོ་བོ་དངོས་པོའྱི་ཉྲེར་ལྲེན་ཅན་དུ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡྱིན་

ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཙོ་བོའྱི་སྒ་དོན་དྲེ་ཉྱིད་ནྱི་མྲེད་པ་

མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཙོ་བོ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་སྦོར་བའྱི་ཕྱིར། གཙོ་བོ་རང་མཚན་པ་མྲེད་ན། གཙོ་

བོའྱི་སྒ་དོན་མྲེད་དྲེ། རོད་བྱྲེད་ཀྱི་སྒ་དོན་དམ་པ་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་འཇུག་པ་ཉྱིད་ཅན་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དོན་རྣམས་ལ་ནྱི་ཆོས་ཅན། མཐོང་བའྱི་བྱྲེ་བག་ཐ་དད་པས་རག་

མྱི་རག་གྱི་སྒ་རྣམས་ནྱི་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་ལྟར་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མྲེད་པ་

ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདས་པ་དང་ནྱི་མ་སྐྱྲེས་པ་ལ་ཡང་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་འཇུག་པར་

ཐལ། དངོས་མྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཚིག་འགའ་ཞྱིག་ཀང་རྫུན་པའྱི་དོན་ཅན་ཉྱིད་དུ་མྱི་
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འགྱུར་བར་ཐལ། སྒ་རོག་རང་མཚན་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་རོག་དྲེ་དག་ཆོས་

ཅན། རང་མཚན་ཁོ་ན་ལ་མྱི་འཇུག་སྲེ། བོ་ལ་སྣང་བའྱི་སྒ་དོན་གྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་འདོད་

པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། སྒ་དོན་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བསོན་པ་ཡྱིན་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གཙོ་

བོའྱི་སྒ་དོན་དང་དངོས་མྲེད་ཀྱི་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་བྱར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྲེན་ནྱི་བསལ་བའྱི་ཕྱིར། འདོད་དྲེ། ཆོས་ཡན་གར་པ་བསྒྲུབ་བྱ་

ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བསྒྲུབ་ཆོས་ཡན་གར་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བྱ་མྱིན་པར་ཐལ། ཕྱི་

རོལ་གྱིས་གྲུབ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྒ་དོན་ལ་བསོན་པ་མྲེད་

པའྱི་བཙོ་སྲྲེག་དོན་གཉྲེར་རྣམས་ཀྱིས། མྲེའྱི་དངོས་པོ་ཉྱིད་ལ་ནྱི་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་ཕོགས་

ཀྱི་བྱྲེ་བག་གྱིས་དཔྱད་ནས་འཇུག་བྱ་ཡྱིན་གྱི། སྒ་དོན་ལ་འཇུག་བྱ་མྱིན་ཏྲེ། མྲེ་འདྱི་

ལས་བཙོ་སྲྲེག་གྱི་འབས་བུ་འབྱུང་བ་རག་ལས་ཤྱིང་། སྒ་དོན་གྱིས་དོན་བྱྲེད་མྱི་ནུས་

པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་དོན་གཉྲེར་གྱིས་བརགས་པས་ཅྱི་

ཞྱིག་བྱ་སྲེ་དོན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། མ་ནྱིང་གཟུགས་བཟང་ངམ་མྱི་བཟང་ཞྲེས་འདོད་ལྡན་

བུད་མྲེད་རྣམས་ཀྱིས་བརགས་པས་ཅྱི་ཡང་མྱི་ཕན་པ་བཞྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། མ་

དམྱིགས་པ་དྲེ་སྒ་དོན་གྱི་ཆོས་ཡྱིན་ན། བཏགས་པའྱི་ཆོས་མ་དམྱིགས་པ་ཞྲེས་

གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འགལ་ཏྲེ། གཙོ་བོ་དངོས་པོའྱི་རྲེན་དུ་མ་གྲུབ་པ་

འདྱི་སྒ་དོན་གྱི་ཆོས་སུ་རྱིགས་པ་སྨྲ་བས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་སྒ་དོན་དྲེ་

བཏགས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། སྒའྱི་དོན་ནྱི་ཆོས་ཅན། བཏགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རོག་པའྱི་

ཤྲེས་པའྱི་སྣང་ཡུལ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོ། །
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གཉྱིས་པ་མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ལ་བྱྲེ་བག་ཏུ་རོད་པ་སང་བ་ལ་

གཉྱིས། ལུང་ཚད་མར་འདོད་པ་དགག །ལུང་ཚད་མར་འདོད་པ་བླུན་པོར་བསན་

པའོ། །དང་པོ་ལ། བསན། བཤད། བསྡུ་བ་གསུམ་མོ། །

དང་པོ་ནྱི། མངོན་རྲེས་ཀྱིས་མ་དམྱིགས་པས་མྲེད་པར་མྱི་འགྲུབ་མོད། ལུང་

གྱིས་མ་དམྱིགས་ན་མྲེད་པར་འགྲུབ་སྲེ། ལུང་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། དྲེས་ན་ལུང་ནྱི་རང་གྱི་བརོད་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྒ་རྣམས་ཆོས་ཅན། 

ཁོད་ལས་བརོད་བྱའྱི་དོན་གྲུབ་པ་མྱིན་ཏྲེ། བརོད་བྱའྱི་དངོས་པོ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་མྲེད་

ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རོད་བྱྲེད་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། སྨྲ་བ་པོའྱི་རྒྱུད་

ལ་བསམ་པ་སོན་པར་བྱྲེད་དྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལ་

གཉྱིས། སྐྱྲེས་བུས་བྱས་པའྱི་ལུང་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་དགག །མ་བྱས་པའྱི་ལུང་ཚད་མ་

ཡྱིན་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ལུང་འགལ་སང་བ། “ཁད1་པར་ཅན་གྱི་ཚིག་ཚད་མ་ཡྱིན་

པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། རོད་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། ལུང་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ན། 

ཡྱིད་ཆྲེས་ཚིག་ནྱི་མྱི་སླུ་བའྱི། །སྤྱི་ལས་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ཉྱིད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་དང་

འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། གཉྱིས་པ་ནྱི། དྲེ་མྱི་འགལ་བར་ཐལ། ས་ཕྱི་འབྲེལ་ཆགས་པ་དང་ནྱི་

སྐྱྲེས་བུས་ཐོབ་པར་ནུས་པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཐབས་སོན་པ་དང་། སྐྱྲེས་བུའྱི་

དོན་ནྱི་རོད་པར་བྱྲེད་པའྱི་ངག་ཡོངས་སུ་བརགས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ལུང་ཚད་

མར་བསན་པ་ཡྱིན་གྱི། དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་ལུང་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

1 [མ་ཕྱི། ༢༩ན༦ན།   ཁྲེད   *ཁད]
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ལུང་དྲེ་བསན་བྱའྱི་དོན་ལ་ཇྱི་ལྟར་མྱི་སླུ་ཞྲེ་ན། ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་གྱི་ལུང་འདྱི་

ཆོས་ཅན། བསན་བྱའྱི་དོན་ལ་མྱི་སླུ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དཔྱད་གསུམ་གྱིས་དག་པའྱི་ལུང་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་དང་ལོག་རྒྱུར་ལ་མངོན་སུམ་དང་རྲེས་དཔག་

དང་། མ་མཐོང་བ་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གྱི་དངོས་པོའྱི་དོན་དྲེ་དག་ལ་ཡྱིད་ཆྲེས་རྲེས་

དཔག་གྱིས་ཀང་གནོད་པ་མྲེད་པའྱི་ལུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྱིན་ལོག་སོན་པའྱི་ཡྱིད་

ཆྲེས་པའྱི་ཚིག་ནྱི་དཔྱད་གསུམ་གྱིས་དག་པའྱི་སྤྱི་ལས་བསན་བྱའྱི་དོན་ལ་མྱི་སླུ་བར་

གསར་དུ་རོགས་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། རྲེས་སུ་དཔག་པ་ཉྱིད་དུ་གསུངས་ཏྲེ། རང་ཡུལ་

ལོག་གྱུར་རོགས་པའྱི་ཚད་མ་གང་ཞྱིག །ཁོད་ཀྱི་ཡུལ་ལ་མངོན་སུམ་འཇུག་པའྱི་གོ་

སྐབས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གཞན་ལ་ཡང་སངས་

རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་རྲེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། བང་བྱ་དང་དོར་བྱའྱི་

དྲེ་ཉྱིད་ཐབས་དང་བཅས་པ་རབ་ཏུ་ངྲེས་པའྱི་སྒོ་ནས། གཙོ་བོའྱི་དོན་བདྲེན་བཞྱིའྱི་

གནས་ལུགས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་མྱི་སླུ་བའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། གཞན་ལུགས་དགག །རང་ལུགས་གཞག་པའོ། །དང་པོ་

ནྱི། ཉྲེས་ཟད་ཀྱི་སྐྱྲེས་བུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཚིག་དྲེ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་གྱི་དོན་

ཅན་དུ་གཞན་གྱིས་ཤྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་སྐྱྲེས་བུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དྲེ་ཤྲེས་པར་ནུས་

ན། དྲེའྱི་ཚིག་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་འདྱི་འདོད་མོད། འོན་ཀང་སྐྱྲེས་བུ་གང་ཟག་དྲེའྱི་

གསུང་རབ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར། གང་ཟག་དྲེ་ཉྲེས་པ་ཀུན་ཟད་དུ་རོགས་

པར་དཀའ་སྲེ། དྲེ་ལ་མ་ལྟོས་པར་གང་ཟག་འདྱི་ནྱི་སྐྱོན་ཡོན་འདྱི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་

པའམ་ལྡན་པ་མྱིན་ནོ་ཞྲེས་གཞན་ལ་སྐྱོན་ལྡན་དང་སྐྱོན་མྲེད་དུ་རོགས་པའྱི་ཚད་མ་
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རྣམས་ནྱི་རྲེད་པར་དཀའ་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་ནྱི་སངས་རྒྱས་པ་གཞན་གྱིས་ཤྲེས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། འོ་ན་ཉྲེས་ཟད་མྱི་སྲྱིད་དམ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གང་ཟག་

ལ་ཉྲེས་པ་ཟག་པ་ཟད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། གོམས་པ་ལས་སྲེམས་རྒྱུད་བདག་མྲེད་རོགས་

པའྱི་ཤྲེས་རབ་དྲེའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་

ཤྲེས་རབ་འཕྲེལ་ན་འགྱིབ་པ་དང་། དྲེ་འགྱིབ་ན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལ་བརྲེན་པའྱི་ཉྲེས་པ་

ཀུན་མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་བཅས་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། ཉྲེས་པ་ལན་ཅྱིག་ཟད་ཀང་སར་

སྐྱྲེའོ་ཞྲེ་ན། གནས་གྱུར་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་སྐྱྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱིས་འབད་

དུ་ཟྱིན་ཀང་། སངས་པ་སར་མྱི་ལྡོག་སྲེ། འཁོར་བའྱི་འཚེ་བ་མྲེད་པ་དང་། ཡང་དག་

པའྱི་དོན་མངོན་སུམ་གྱིས་རོགས་ཤྱིང་། དྲེ་སྲེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ལ་ཞུགས་པའྱི་ཕྱིར་

དང་། ཁོད་ཀྱི་བོ་ནྱི་བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་དྲེའྱི་ཕོགས་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །ཉྲེས་པའྱི་ར་བ་གང་ཞྲེ་ན། ཉྲེས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མྲེད་མ་

ཡྱིན་ཏྲེ། འཇྱིག་ཚོགས་ལྟ་བ་ལས་སྐྱྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འཇྱིག་ལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། མ་

རྱིག་པ་རྒྱུར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འགལ་ཏྲེ། འཇྱིག་ལྟ་དྲེ་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཉྲེས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་ནྱི་གཏྱི་མུག་ཡྱིན་པར་གསུངས་

ཏྲེ། མ་རྱིག་པ་ལས་བདག་དྲེར་ཆགས་པ་དང་། བདག་གྱི་བདྲེ་ལ་ཆགས་ལ། དྲེ་ལས་

ཞྲེ་སང་ལ་སོགས་འབྱུང་བ་དྲེ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོ། །ཆོས་ཅན། མདོ་གཞན་ལས་འཇྱིག་

ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཉྲེས་པའྱི་ར་བར་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། འཇྱིག་ལྟ་དྲེ་སངས་

པ་ན་ཉྲེས་པ་ཀུན་སོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །
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༼རྱིག་བྱྲེད་ཚད་མར་དགག་པ།༽

གཉྱིས་པ་སྐྱྲེས་བུས་མ་བྱས་པའྱི་ལུང་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་དགག་པ་ལ་གཉྱིས། མ་

བྱས་པའྱི་རྱིག་བྱྲེད་བདྲེན་པ་དགག །ཕོགས་གཅྱིག་ལ་མྱི་སླུ་བས་བདྲེན་པ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། འདོད་པ་བརོད། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྐྱྲེས་བུས་མ་

བྱས་པའྱི་ཚིག་ནྱི་བདྲེན་པའྱི་དོན་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཚིག་རྣམས་ལོག་པ་ཉྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཉྲེས་

པ་རྣམས་སྐྱྲེས་བུ་ལ་བརྲེན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་ནྱི་སྤོད་པ་པ་ལ་ལ་བརོད་པར་བྱྲེད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བསྒྲུབ་བྱ་བདྲེན་པའྱི་དོན་ཅན་དགག །སྒྲུབ་བྱྲེད་སྐྱྲེས་

བུས་མ་བྱས་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མཚུངས་པས་དགག །བར་ལ་ལྟོས་

པས་དགག །བརགས་ལ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཆོས་ཅན། སྐྱྲེས་བུས་མ་བྱས་པའྱི་

ཚིག་ལོག་པའྱི་དོན་ཅན་ཅྱིས་མྱིན་ཏྲེ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཚིག་རྣམས་བདྲེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་

ཡོན་ཏན་སྐྱྲེས་བུ་ལ་བརྲེན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་ནྱི་སངས་རྒྱས་པ་གཞན་དག་རོད་

དོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཚིག་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྐྱྲེས་བུས་བྱས་པ་མྱིན་ཡང་

དོན་ལོག་པ་སོན་པ་ཉྱིད་དུ་སྲྱིད་པར་ཐལ། དོན་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པ་དག་གྱི་རྒྱུ་བར་ནྱི་

སྐྱྲེས་བུ་ལ་བརྲེན་པས་སོ། །རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། སྒ་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་སྐྱྲེས་བུས་བྱས་

པ་མྱིན་པར་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། བར་རྱིག་པ་མྲེད་པར་

དོན་རོགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །མ་ཁབ་སྲེ། བར་ལས་སྒ་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་དྲེ་ནྱི་

གསལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། འབྲེལ་བ་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་བཏགས་པ་

གཞན་དག་ནུས་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དོན་གོ་བ་བར་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། བརོད་བྱ་ལ། འབྲེལ་བ་ལ། རོད་བྱྲེད་ལ་བརགས་ནས་
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དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྒ་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་ན། དོན་རྲེ་རྲེ་དང་

འབྲེལ་ལམ། དུ་མ་དང་འབྲེལ། དང་པོ་ལྟར་ན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཚིག་རྣམས་ཆོས་ཅན། 

བར་སྦར་ན་དོན་གཞན་རོགས་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དོན་གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་

པར་ངྲེས་བའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་སར་ན། ཆོས་ཅན། སྐྱྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་ཉྱིད་ཀང་ཀུན་དུ་བརགས་པ་

དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། རགས་འདྲ། སྒ་དོན་རས་ཐ་དད་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཅན། 

འབྲེལ་”པ1་དངོས་པོ་པ་ཡང་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་ཡོད་ན་དྲེ་རྣམ་པར་བཞག་པའྱི་ཕྱིར་དུ་

གཏན་ཚིགས་བརོད་དགོས་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་

ཀུན་དུ་དོན་སོན་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྐྱྲེས་བུས་ལྲེགས་པར་མ་བྱས་པའྱི་

ཕྱིར། སྐྱྲེས་བུས་ལྲེགས་པར་བྱས་པར་ཁས་ལྲེན་ནོ་ཞྲེ་ན། རྱིག་བྱྲེད་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་

འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། དངོས་སུ་གང་ཆྲེན་གྱི་ཁྲུས་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། རྱིག་

བྱྲེད་བདྲེན་པའྱི་དོན་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་སྐྱྲེས་བུས་མ་བྱས་པར་ཁས་ལྲེན། དོན་

སོན་པའྱི་ཕྱིར་དུ་སྐྱྲེས་བུས་བྱས་པར་ཁས་ལྲེན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རག་

གམ་མྱི་རག་བརགས་ལ་དགག །གཅྱིག་གམ་ཐ་དད་བརགས་ལ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། སྒ་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་དངོས་པོར་གྲུབ་ན། རག་གམ་མྱི་རག །རག་ན། 

བུམ་པ་དང་བུམ་པ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལ་རག་དངོས་ཡོད་པ་

མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འབྲེལ་བ་ཅན་ཁྲེད་རྣམས་མྱི་རག་པའྱི་ཕྱིར། དོན་དང་སྒའྱི་འབྲེལ་

བ་དྲེ་སྐྱྲེས་བུའྱི་བོ་ཡྱིས་ལྲེགས་པར་བརགས་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྒ་དོན་གྱི་འབྲེལ་

1 [མ་ཕྱི། ༣༡ན༣ན།   པ   སྲེར།   ༧༠ན།   བར]
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

བ་སྒོ་བཏགས་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། མྱི་རག་ན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཚིག་དོན་ཕྱི་མ་དང་མ་

འབྲེལ་བར་ཐལ། དོན་ས་མ་ཞྱིག་པའྱི་ཚེ་ཞྱིག་པའྱི་ཕྱིར། དོན་ཕྱི་མ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་

འབྲེལ་བ་སྐྱྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒ་རྣམས་ལ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དོན་ཕྱི་མ་དང་

འབྲེལ་མྲེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དག་གསར་དུ་རྣམ་པར་བཟློག་ཅྲེས་པ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། 

རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སངས་རྒྱས་པ་ཆོས་ཅན། འབྲེལ་བ་དངོས་པོ་བ་ལ་བརོད་

པའྱི་ཉྲེས་པ་འདྱི་མྲེད་དྲེ། འབྲེལ་བ་རོག་པས་རྣམ་པར་བརགས་པར་ཁས་ལྲེན་པའྱི་

ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྲེན་སྒ་དོན་ནྱི་འཇྱིག་ན་ཡང་འབྲེལ་བ་འཇྱིག་པ་མྱིན་ཏྲེ། རག་པ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། གསལ་བ་འཇྱིག་ཀང་རྱིགས་མྱི་འཇྱིག་པ་དང་འདྲའོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་

ཅན། གང་གྱིས་རྱིགས་དྲེ་གསལ་བ་ལ་བརྲེན་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་པ་མྱི་རྱིགས་པར་

ཐལ། རག་པ་རྣམས་ལ་རྲེན་གྱིས་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་གང་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གསལ་

བ་དྲེ་རྱིགས་གསལ་བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བུམ་སོགས་ཀང་ཆོས་ཅན། རྱིགས་པ་ཤྲེས་

པས་རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེ་བ་ལ་ནྱི་སྒོན་འོད་ཀྱིས་གསལ་བར་འདོད་དྲེ། རང་འཛིན་

ཤྲེས་པ་སྐྱྲེད་པར་བྱྲེད་པའྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་རྒྱུ་རྣམས་ཚོགས་པ་ན། རང་འཛིན་ཤྲེས་

པ་དྲེ་སྐྱྲེད་པར་ནྱི་རུང་བ་ཉྱིད་དུ་སྒོན་འོད་ཀྱིས་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རྱིགས་དྲེ་ཆོས་ཅན། 

གསལ་བ་དྲེས་གསལ་བར་འདོད་པ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། གསལ་བྱྲེད་རང་གྱིས་ཕན་

པའྱི་དོན་ཅྱི་ཡང་བྱས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྐྲེན་གྱིས་ཁད་པར་དུ་བྱར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་

ཏྲེ། འགྱུར་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། འབྲེལ་བ་དངོས་པོ་ཉྱིད་དུ་གྱུར་མོད། སྒ་དོན་དང་རས་ཐ་དད་

ཡྱིན་ནམ་མྱིན། ཡྱིན་ན། འབྲེལ་བ་དང་སྒ་དོན་ཆོས་ཅན། བོ་མ་འཁྲུལ་པ་ལ་སྣ་ཚོགས་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

སུ་སྣང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། རས་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མྱིན་ན། འབྲེལ་བ་ཆོས་

ཅན། སྒ་དོན་དྲེ་ཉྱིད་དུ་ཐལ། སྒ་དོན་དྲེ་ལས་རས་ཐ་དད་མྱིན་པར་རས་གཅྱིག་པའྱི་

ཕྱིར། ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་མྱིན་པར་ཐལ། རས་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རས་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་འདྱི་ལས་གཞན་པའྱི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་

མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་དང་དོན་གྱི་དངོས་པོའྱི་ངོ་བོ་ཆོས་ཅན། འབྲེལ་བ་རོག་པས་བྱས་

པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་དོན་གཞན་ལ་

རག་ལས་པའམ། སྒ་དོན་གཞན་གྱི་འབྲེལ་བར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་པར་ཐལ། 

རྲེས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་རོད་བྱྲེད་ལ་བརགས་ནས་དགག་པ་ནྱི། རྱིག་བྱྲེད་

ཀྱི་སྒ་དང་བརོད་བྱ་དོན་དམ་པར་འབྲེལ་ན། ཡྱི་གྲེ་རྲེ་རྲེ་བ་དང་འབྲེལ་ལམ། ཚིག་

སོགས་དང་འབྲེལ། དང་པོ་ལྟར་ན། ཡྱི་གྲེ་རྲེ་རྲེ་བ་ཆོས་ཅན། བརོད་བྱ་དང་དོན་དམ་

པར་མ་འབྲེལ་བར་ཐལ། དོན་སོན་པ་མྲེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལྟར་

ན། ཚིག་སོགས་ཆོས་ཅན། བརོད་བྱ་དང་དངོས་པོའྱི་ནྱི་འབྲེལ་བ་འདྱི་ཇྱི་ལྟ་བུར་ནྱི་

འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་རོད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་

རོག་པས་ཀུན་དུ་བརགས་པའྱི་དངོས་མྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་སྐྱྲེས་

བུས་མ་བྱས་པ་དགག་པ་ལ་བཞྱི། རྱིག་བྱྲེད་བྱས་པར་བསྒྲུབ། མྱི་རག་པར་བསྒྲུབ། 

མ་བྱས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་འཁྲུལ། སགས་བྱས་པར་བསྒྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྱིས། མ་བྱས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག །མ་བྱས་པ་ཉྱིད་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མྱི་དྲན་པའྱི་རགས་དགག །འདོན་པར་བྱྲེད་པའྱི་རགས་

དགག །ཐོག་མ་མྲེད་པའྱི་རགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྱིག་བྱྲེད་ཆོས་ཅན། སྐྱྲེས་
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བུས་མ་བྱས་ཏྲེ། བྱྲེད་པ་པོ་རྣམས་མྱི་དྲན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་ཀང་འདོད་ལོ། །ཤྲེས་བྱ་

ཆོས་ཅན། སྤོད་པ་པ་དྲེའྱི་བོ་གོས་ལ་ངན་པའྱི་མུན་པས་ཁབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བྱྲེད་པ་པོ་

མྱི་དྲན་ནམ་བྱས་པས་ཁབ་པར་འདོད་པ་འདྱི་ལའང་རྲེས་སུ་བརོད་པ་ཡོད་པར་འདོད་

པ་དྲེས་ནའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། གཞན་བརྒྱད་པ་ལའང་ཆོས་ཅན། འདོན་པ་ས་མ་སོན་དུ་སོང་

སྲེ། འདོན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་ད་ལྟར་སྐྱྲེས་བུ་འདྱི་གཞན་ལས་མ་ཐོས་པར་ནྱི་

ཡྱི་གྲེ་དང་ཚིག་གྱི་བཀོད་པ་ནྱི། བརོད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་རོ་ཞྲེས་འགའ་

ཞྱིག་སྨྲའོ། །པཎ་ཌྱི་ཏ་ནག་མོའྱི་འབངས་ཀྱིས་སྲེལ་བ་ཡྱི་ནྱི་སན་ངག་གྱི་གཞུང་གཞན་

གཞོན་ནུ་འབྱུང་བ་ཅན་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། གང་གྱིས་ན་སྐྱྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་དྲེ་ལྟར་

རྲེས་སུ་མྱི་དཔོག་སྲེ་དཔོག་རྱིགས་པར་ཐལ། བ་མ་ས་མའྱི་མན་ངག་ཡོད་པ་ལས་

གཞན་དུ་དྲེ་ལྟར་གཞན་དག་གྱི་འདོན་པ་གང་མཐོང་སྲེ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་སྐྱྲེས་

བུ་ལས་སྐྱྲེ་བར་མ་མཐོང་བ་ཅན་གྱི་རྱིག་བྱྲེད་གཞན་ཡང་ཆོས་ཅན། སྐྱྲེས་བུ་དྲེ་ལས་

སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་བར་ཡང་དག་པར་ཤྲེས་ཏྲེ། འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་ཚིག་དང་སྐྱྲེས་བུའྱི་

འབས་བུ་དག་ཚིག་ཏུ་མཚུངས་པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། འབས་བུའྱི་རྱིགས་

གང་རྒྱུ་གང་ལས་གྲུབ་པ་དྲེ་ཁད་པར་མྲེད་པར། དྲེ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་དྲེ་ལས་འབྱུང་བའྱི་

ཕྱིར། མྲེ་དང་ཤྱིང་བཞྱིན་ནོ། །ཆོས་ཅན། སྐྱྲེས་བུས་མ་བྱས་པའྱི་ཁད་པར་དག་ནྱི་མ་

བསན་པར། གཏན་ཚིགས་རབ་ཏུ་སྤོས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པ་

ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། རགས་ས་མ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་ཀུན་དུ་ཐོག་མ་

མྲེད་པར་གྲུབ་པར་གྱུར་མོད། དྲེ་ལྟར་གྲུབ་པས་སྐྱྲེས་བུས་བྱས་པ་མྱིན་པ་ལ་བརྲེན་
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པ་ཅན་དུ་འགྲུབ་པ་མྱིན་པར་ཐལ། ཐོག་མྲེད་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། སྐྱྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་

ཉྱིད་ཡྱིན་ན། ཐ་སད་གཞན་ཡང་མྱི་ལ་མྱི་བརྲེན་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ཀ་ཀོ་ལ་

སོགས་པའྱི་ཐ་སད་དང་། སྐྱྲེ་བ་ས་ཕྱི་མྲེད་པར་སྨྲ་བའྱི་ཚིག་རྣམས་ཀང་ཆོས་ཅན། 

སྐྱྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཐོག་མྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྐྱྲེས་བུ་

ས་མ་ས་མས་སོན་འདུས་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར། དྲེ་འདྲའྱི་ཐ་སད་སྐྱྲེས་

བུས་མ་བྱས་པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། སྐྱྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། རྱིག་བྱྲེད་

བདྲེན་པའྱི་དོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། ལོག་པའྱི་

དོན་ཅན་ལ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། རྱིག་བྱྲེད་ཆོས་ཅན། དོན་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པ་ལ་ཐྲེ་

ཚོམ་དག་ཀང་ཟ་བ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འཆད་པ་པོའྱི་འདུ་བྱྲེད་ཀྱིས་དོན་གྱི་ཁད་པར་

རྣམས་ལ་སྦོར་བ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་པ་མ་བྱས་པ་ཉྱིད་དགག་པ་ལ་གཉྱིས། ཡྱི་

གྲེ་མ་བྱས་པ་དགག །ངག་མ་བྱས་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། རྱིག་བྱྲེད་མ་བྱས་ན། ཡྱི་གྲེ་མ་བྱས་སམ། ངག་མ་བྱས། དང་པོ་

ལྟར་ན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། མ་བྱས་པར་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་ན་འབས་བུ་

ཅྱིར་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་ཡྱི་གྲེ་གཞན་དང་ཡྱི་གྲེར་ཁད་པར་

མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཡྱི་གྲེ་ལས་རས་ཐ་དད་པའྱི་ངག་མ་བྱས་པ་

དགག །ཡྱི་གྲེའྱི་རྱིམ་པ་མ་བྱས་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། མ་དམྱིགས་པས་

དགག །བརགས་ལ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ངག་མ་བྱས་ན། ངག་དྲེ་ཡྱི་གྲེ་ལས་རས་

ཐ་དད་དམ། ཡྱི་གྲེའྱི་རྱིམ་པ་དྲེ་དག་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན། ངག་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཡྱི་གྲེ་

ལས་རས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་མྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལ་
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གསུམ། ཆ་ཡོད་མྲེད་བརགས་ལ་དགག །རག་མྱི་རག་བརགས་ལ་དགག །ཁབ་མ་

ཁབ་བརགས་ལ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ངག་དྲེ་ཡན་ལག་དུ་མའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་ནམ། ཆ་

མྲེད་གཅྱིག་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན། ཡན་ལག་དྲེ་རྣམས་ཐ་དད་རྲེ་རྲེས་དོན་སོན་པ་མྲེད་

པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ནམ། ཆ་རྲེ་རྲེས་དོན་སོན། དང་པོ་ལྟར་ན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ངག་ཆོས་ཅན། 

སྐྱྲེས་བུས་བྱས་པར་ཐལ། ཆ་རྲེ་རྲེས་དོན་སོན་པ་དྲེའྱི་དངོས་པོ་ཅན་མྱིན་པ་ལ་དྲེའྱི་

དངོས་པོ་ཅན་དུ་བཏགས་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། བམ་ཟྲེའྱི་ཁྲེའུ་ལ་སྲེང་གྲེ་ཉྱིད་སོགས་

བཏགས་པ་བཞྱིན། ཆ་རྲེ་རྲེས་དོན་རོགས་པར་སོན་པ་དང་བཅས་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་

ན་ཡང་། ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་དུ་མ་ཉྱིད་བཏགས་པ་ལ་ལོག་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཆ་རྲེ་

རྲེས་དོན་རོགས་པར་སོན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་གཅྱིག་ནྱི་རོགས་པས་

ཀང་། ངག་གྱི་དོན་དག་རོགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རགས་འདྲ། ཆ་ཐམས་ཅད་ཅྱིག་

ཅར་ཐོས་པས་སྐྱོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ནའང་། ཆོས་ཅན། དུས་ཀྱི་ཁད་པར་མྱི་རུང་བར་ཐལ་

ལོ། །ཆ་མྲེད་གཅྱིག་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ནའང་། ཆོས་ཅན། རྱིམ་གྱིས་རོགས་པ་མྱི་སྲྱིད་

པར་ཐལ། ཆ་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ངག་དྲེ་རག་གམ་མྱི་རག །མྱི་རག་ན་ནྱི། དྲེ་ཆོས་

ཅན། ཅྱིས་སྐྱྲེས་བུས་བྱས་པ་མྱིན་ཏྲེ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རོལ་བྱུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རག་

པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ནའང་ཆོས་ཅན། རག་པར་ནྱི་དམྱིགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཐོས་རུང་

གྱི་རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རག་པ་ལ་སྒྱིབ་གཡོགས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་

ཏྲེ་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་རྐྲེན་འགའ་ཞྱིག་མ་ཚང་བས། རག་ཏུ་ཐོས་པ་མྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཅྱིས་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ཀང་རྐྲེན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་སྲེ། ཆོས་ཅན། རག་པར་ངྲེས་པ་དག་ནྱི་

འགལ་བ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྐྲེན་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ངག་དྲེ་དག་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་བྱྲེད་

ཡྱིན་ནམ་མྱིན། མྱིན་ན། ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་དམྱིགས་པར་མྱི་འགྱུར་བར་

ཐལ། ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་མ་ཁབ་པའྱི་ཆ་མྲེད་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཁབ་བོ་

ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། ཉན་ཤྲེས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཅྱིག་ཅར་དམྱིགས་པ་དག་ཏུ་འགྱུར་བར་

ཐལ། ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པ་གང་ཞྱིག །ཉན་ཤྲེས་ཀྱིས་ཐོས་རུང་གྱི་ཆ་མྲེད་

གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྐྲེན་གྱིས་འདུས་བྱས་པ་ལས་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པས། སྐྱོན་

མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན་ཡང་། ཆོས་ཅན། རྐྲེན་གང་གྱིས་ཀང་འདུ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་

བར་ཐལ། འགྱུར་མྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དབང་པོ་ལྲེགས་པར་བྱས་པས་ཐོས་པར་

འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། དབང་པོ་ལྲེགས་པར་བྱས་པ་དྲེས་ཀང་མ་ལུས་པ་ཐོས་

པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེས་ཐོས་རུང་གྱི་ཆ་མྲེད་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དབང་

པོ་ལྲེགས་པར་བྱས་པའྱི་ཁད་པར་ལས། རོད་བྱྲེད་ཀྱི་དོན་སྒ་གཅྱིག་ཁོ་ན་ཐོས་པར་

ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དབང་པོ་ཐ་དད་པ་རྲེ་རྲེར་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཉན་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། 

སྒའྱི་ཚོགས་པ་དུ་མའྱི་ཅ་ཅོའང་ཇྱི་ལྟར་ཐོས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། རོད་

བྱྲེད་ཀྱི་སྒ་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་ཐོས་པར་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྒའྱི་ཚོགས་པ་དྲེ་ལས་སྒ་

ཙམ་ཡན་གར་བ་ཐོས་པར་འགྱུར་གྱི་རོད་བྱྲེད་ཐོས་པ་མྱིན་ནོ། །ཞྲེ་ན། སྒ་ཙམ་ལས་

རས་ཐ་དད་པའྱི་རོད་བྱྲེད་ཡོད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་ལ་ཤྱིན་ཏུ་ཆྲེས་དད་པར་བྱ་བ་མྱི་

རྱིགས་པར་ཐལ། སྒ་ཙམ་ལས་རས་ཐ་དད་པའྱི་རོད་བྱྲེད་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

ཕྱིར། སྒ་གཞན་དག་ནྱི་མྱི་འདོན་པར་གནས་ནས། སྐྱྲེས་བུ་གཅྱིག་གྱིས་སན་ངག་

འདོན་པའྱི་ཚེ་ན། ཆོས་ཅན། རོད་བྱྲེད་ཇྱི་ལྟར་ཐོས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྒ་

ཙམ་ཡན་གར་བ་ཐོས་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ན་ཆོས་ཅན། སྒ་ཙམ་རས་ཐ་དད་པ་ཇྱི་ལྟར་

རོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། རོད་བྱྲེད་རྲེ་རྲེ་ཐོས་པའྱི་ནུས་པ་ངྲེས་པའྱི་

ཕྱིར། སྒ་ཙམ་ལས་རས་ཐ་དད་པའྱི་རོད་བྱྲེད་ཡོད་དྲེ། རོད་བྱྲེད་ཀྱིས་དོན་སོན་ལ། སྒ་

ཙམ་གྱིས་དོན་མྱི་སོན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཆ་བཅས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རོད་བྱྲེད་ཆོས་

ཅན། ཆ་བཅས་ཡྱིན་པའྱི་ཉྲེས་པ་གང་དང་གང་གྱིས་ཀང་། སྒ་ཙམ་རོད་བྱྲེད་དུ་མྱི་

འདོད་པའྱི་ཉྲེས་པ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་ཁོད་ལ་མྲེད་དྲེ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁོད་ཆ་བཅས་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་ཏྲེ། སྒ་ཙམ་དག་གྱིས་གསལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ཡྱི་གྲེའྱི་རྱིམ་པ་མ་བྱས་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ། ཡྱི་གྲེ་བཀོད་པའྱི་

རྱིམ་པ་མ་བྱས་པའྱི་ངག་ཡྱིན་པ་དགག །ཡྱི་གྲེ་གསལ་བའྱི་རྱིམ་པ་མ་བྱས་པའྱི་ངག་

ཡྱིན་པ་དགག །ཡྱི་གྲེ་ལས་རས་ཐ་དད་པའྱི་གོ་རྱིམ་བཀག་ཟྱིན་དུ་བསན་པའོ། །དང་

པོ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་ཡྱི་གྲེའྱི་རྱིམ་པ་དྲེ་མ་བྱས་པའྱི་ངག་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཡྱི་གྲེ་བཀོད་

པའྱི་རྱིམ་པ་མ་བྱས་པའྱི་ངག་ཡྱིན་ནམ། གསལ་བའྱི་རྱིམ་པ་མ་བྱས་པའྱི་ངག་ཡྱིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱི་རྱིམ་པ་དྲེ་མ་བྱས་པའྱི་

ངག་མྱིན་པར་ཐལ། འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་ཡྱི་གྲེ་དང་བྱས་པར་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རྱིག་

བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། གོ་རྱིམ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྣམ་པར་བཞག་པའང་མྲེད་

པར་ཐལ། རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རག་པ་ལ་གོ་རྱིམ་གཞན་ནྱི་འགལ་བའྱི་

ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ཅན། ཡུལ་དང་དུས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁབ་པ་དང་རག་པར་
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བརོད་པའྱི་ཕྱིར། མྱི་རག་པ་དང་ཁབ་བྱྲེད་མྱིན་པའང་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། དྲེའྱི་སྐྱོན་

ཡང་སར་བརོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རག་པ་ལ་གསལ་བ་མྱི་སྲྱིད། སྲྱིད་ཀང་མྱི་འཐད་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱི་གསལ་བའྱི་རྱིམ་པའང་མ་བྱས་པའྱི་ངག་མྱིན་

པར་ཐལ། རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རག་པ་ལ་རྐྲེན་གྱིས་གསལ་བ་བསལ་བའྱི་

ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ཅན། ལྲེ་རྐན་གྱིས་བསྐྱྲེད་པའྱི་འབས་བུ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། བྱྲེད་པ་ལྲེ་རྐན་

རྣམས་ཀྱི་བྱ་བ་ཉྱིད་ལས་གསར་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཆོས་ཅན། ལྲེ་རྐན་འདྱི་

གསལ་བྱྲེད་ཙམ་ལས་གཞན་དུ་ནའང་། གསར་དུ་བྱྲེད་པ་པོ་ལས་ཁད་པར་ཅྱི་ཡང་

མྲེད་པར་ཐལ་ལོ། །ཁབ་སྲེ། གསལ་བྱྲེད་རང་ཉྱིད་ཤྲེས་པས་དམྱིགས་པའྱི་སྒོ་ནས། 

གསལ་བྱའྱི་རྱིགས་རྒྱུན་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་དོན་གཞན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་བོའྱི་རྒྱུ་ནྱི་

གསལ་བྱྲེད་དུ་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། སྒོན་མྲེ་བཞྱིན་ནོ། །ཆོས་ཅན། ལྲེ་རྐན་

གྱིས་གསར་དུ་བསྐྱྲེད་པའྱི་འབས་བུ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། བྱྲེད་པ་ལྲེ་རྐན་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་

པའྱི་བྱ་བ་ལས་ནྱི་ངྲེས་པར་ཡང་གསར་དུ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། གསལ་བྱྲེད་

ཙམ་ལ་གསར་དུ་བསྐྱྲེད་པ་དྲེ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་ཁྲེད་ཀྱི་ལུགས་ལ་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒ་དྲེའྱི་ངོ་བོ་ཐོས་པའྱི་

སྒྱིབ་བྱྲེད་དང་བལ་བ་ཙམ་གསལ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་ན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒ་ཐོས་པའྱི་སྒྱིབ་

བྱྲེད་དང་བལ་བ་ཙམ་ཆོས་ཅན། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཁོད་ལ་བྱྲེད་པའྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནུས་པ་དྲེ་

རུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དངོས་པོར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ར་མཁན་

དག་ཀང་ཆོས་ཅན། ར་བུམ་གསལ་བྱྲེད་ཙམ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ལྲེ་རྐན་རྱིག་
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བྱྲེད་ཀྱི་སྒའྱི་གསལ་བྱྲེད་ཙམ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག །དྲེས་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒ་སྐྱྲེད་ཚུལ་དང་། 

ཁོད་ཀྱིས་ར་བུམ་སྐྱྲེད་ཚུལ་ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

དྲེ་བཞྱིན་དུ་ནྱི་ཁས་ལྲེན་ནོ་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་རྣམས་ཀུན་ནྱི་དོན་མྲེད་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་

པར་ཐལ། ར་མཁན་དྲེ་ར་བུམ་གྱི་གསལ་བྱྲེད་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒ་

རག་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཅྱི་ཞྲེས་དྲྱིས་པས། འདྱིའོ་ཞྲེས་ངོ་ཤྲེས་པ་དང་། སར་ཡོད་པ་ལ་

བར་སྦོར་བ་སོགས་གང་ཡྱིན་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འདོད་ན་ནྱི། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒ་རག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་དཔྲེ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་རྣམས་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་

འཇྱིག་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་”དོན1་གཞན་ཡང་སུན་དབྱུང་བར་བྱ་

སྲེ། རགས་འདྲ། གལ་ཏྲེ་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒ་ཉན་ཤྲེས་ལ་གསལ་བའྱི་རྱིམ་པ་དྲེ་མ་བྱས་

པའྱི་ངག་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཉན་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རག་དངོས་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྱིག་སྒ་རག་

དངོས་གསལ་བའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཆོས་ཅན། སྐྱྲེས་བུ་ལ་མ་བརྲེན་པར་ཐལ་

ལོ། །འདོད་ན། བོ་གཞན་ཡང་སྐྱྲེས་བུ་ལ་མྱི་རྲེན་པར་ཁས་ལྲེན་དགོས་པས། སྤོད་པ་

བ་ཆོས་ཅན། བོ་འདོད་ཆགས་ནྱི་སྐྱྲེས་བུའྱི་རྲེན་ཅན་མྱིན་པར་དམ་འཆའ་མྱི་རྱིགས་

པར་ཐལ། དྲེ་ལྟར་དམ་བཅས་པ་ལ་འདོད་ཆགས་སྐྱྲེས་བུའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་ཁས་བངས་

པས་གནོད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། བོ་བདྲེ་སྡུག་ནྱི་སྐྱྲེས་བུའྱི་རྲེན་ཅན་མྱིན་པར་དམ་

འཆའ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། དྲེ་ལྟར་དམ་བཅས་པ་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་གནོད་པའྱི་

ཕྱིར། ཆོས་ཅན། བོ་ཉན་ཤྲེས་ནྱི་སྐྱྲེས་བུའྱི་རྲེན་ཅན་མྱིན་པར་དམ་འཆའ་མྱི་རྱིགས་

པར་ཐལ། དྲེ་ལྟར་དམ་བཅས་པ་ལ་གགས་པ་དང་། རྲེས་སུ་དཔག་པས་ཅྱིག་ཅར་

1 [མ་ཕྱི། ༣༥བ༡ན།   དན   *དོན]
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གནོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། ཡྱི་གྲེ་རྣམས་ལས་རས་ཐ་དད་པའྱི་རྱིམ་པའང་མ་བྱས་པའྱི་ངག་

མྱིན་ཏྲེ། དྲེ་གསལ་བར་དཔྱད་ནས་བཀག་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡྱི་གྲེའྱི་གོ་རྱིམ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་

ཅན། ཇྱི་ལྟར་སྐྱྲེས་བུའྱི་རྲེན་ཅན་མྱིན་ཏྲེ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རོག་པས་སྒོ་བཏགས་པའྱི་གོ་

རྱིམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་མྱི་རག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ། རགས་དགོད། རོད་པ་

སང་། དྲེས་གཞན་ཡང་ཁྲེགས་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྒ་མྱི་རག་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་

ཞྲེ་ན། སྒ་ནྱི་ཆོས་ཅན། མྱི་རག་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། དངོས་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། 

འཇྱིག་པ་དྲེ་དངོས་པོ་ཡོད་ཙམ་ནས་འབྲེལ་བ་ཅན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལ་

གཉྱིས། ལྟོས་མྲེད་ཀྱི་རགས་ལ་རོད་པ་སང་། ར་བའྱི་རགས་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྱིས། འཇྱིག་རྒྱུ་གཞན་གྱིས་འཇྱིག་པ་སང་། འཇྱིག་རྒྱུ་མྲེད་ན་

འགལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། མྲེ་ལས་ཤྱིང་གྱི་འཇྱིག་པ་དོན་

གཞན་དུ་གྱུར་པ་”དག1་སྐྱྲེའོ་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་ནྱི་བསྲྲེགས་པའྱི་འོག་ཏུ་མཐོང་བ་ཉྱིད་དུ་

འགྱུར་བར་ཐལ། ཤྱིང་སར་མཐོང་བ་གང་ཞྱིག །ཤྱིང་འཇྱིག་པའྱི་རས་སུ་མྲེད་པའྱི་

ཕྱིར། འཇྱིག་པ་དོན་གཞན་དྲེ་ཉྱིད་ཤྱིང་དྲེའྱི་འཇྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འཇྱིག་པ་དོན་

གཞན་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ཤྱིང་གྱི་འཇྱིག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཤྱིང་

ལས་རས་གཞན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཤྱིང་གྱི་འཇྱིག་པ་ཡྱིན་ཡང་ས་སྲེ། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཤྱིང་

བསྲྲེགས་པའྱི་འོག་ཏུ་ཤྱིང་མྱི་སྣང་ཞྲེས་དྲྱིས་པས། འཇྱིག་པ་དོན་གཞན་དྲེས་བཟུང་

བའྱི་ཕྱིར་སྣང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་ཆོས་ཅན། འཇྱིག་པ་དོན་གཞན་དྲེས་བཟུང་

1 [མ་ཕྱི། ༣༦ན༡ན།   དག   སྲེར། ༨༡ན།   དང]
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

ནས་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་པ་མྱིན་པར་ཐལ། གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ཡྱིས་མྱི་སྒྱིབ་པའྱི་ཕྱིར། 

འཇྱིག་པ་དོན་གཞན་པ་ཆོས་ཅན། འཇྱིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། རང་གྲུབ་དུས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པར་ཞྱིག་པར་ཐལ་ལོ། འདོད་པ་དྲེ་ལྟ་

ནའང་། དྲེའྱི་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པར་ཤྱིང་མཐོང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེའྱི་ཚེ་ཤྱིང་མྱི་

མཐོང་བའྱི་རྒྱུ་ཞྱིག་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ནག་པ་གསོད་བྱྲེད་བསད་པ་ན། ནག་པ་སར་

འབྱུང་བ་མྱིན་པ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། ཤྱིང་འདྱི་ལའང་ཞྱིག་པ་ཞྱིག་པས། ཤྱིང་མྱི་འབྱུང་བ་

དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ནག་པ་གསོད་བྱྲེད་བསད་པས་ནག་པ་

སར་མྱི་འབྱུང་བ་དང་། ཤྱིང་གྱི་ཞྱིག་པ་ཞྱིག་ནས་ཤྱིང་སར་མྱི་འབྱུང་བ་མྱི་མཚུངས་

པར་ཐལ། ནག་པ་གསོད་བྱྲེད་ནག་པ་བསད་པའྱི་ཆ་ཉྱིད་མྱིན་ཞྱིང་། ཤྱིང་གྱི་ཞྱིག་པ་

དྲེ་ཤྱིང་འགགས་པའྱི་ཆ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྱིང་ཉྱིད་ཆོས་ཅན། འཇྱིག་པ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་

བར་ཐལ། རང་གྱི་འཇྱིག་པ་ལས་གཞན་ཉྱིད་མྱིན་པའྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མྲེ་

ཆོས་ཅན། ཤྱིང་ཞྱིག་པའྱི་རྒྱུ་མྱིན་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཞྱིག་པ་དྲེ་དངོས་པོར་མྲེད་

པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། ཤྱིང་གྱི་འཇྱིག་པ་མྱི་བསྐྱྲེད་པར་ཐལ། ཤྱིང་གྱི་འཇྱིག་པ་ཤྱིང་

དང་རས་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མ་བསྐྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རས་གཅྱིག་དང་

ཐ་དད་པ་འདྱི་ལས་གཞན་པའྱི་དངོས་པོའྱི་རྣམ་པའང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། དངོས་པོ་དང་ཞྱིག་པ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཡོད་པ་སང་། རང་ལ་

མཚུངས་པ་སང་། ཚུལ་དྲེས་རྱིགས་ཅན་གཞན་ཡང་ཁྲེགས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། འཇྱིག་

པ་རྒྱུ་མྲེད་ཅན་ཡྱིན་ནའང་། ཤྱིང་གྱི་དངོས་པོ་དང་འཇྱིག་པ་དག་ལྷན་ཅྱིག་ཡོད་པར་

འགྱུར་ཏྲེ། འཇྱིག་པ་དྲེ་རག་དངོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་གྱི་ཞྱིག་པ་ཆོས་ཅན། 
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

རག་དངོས་ཉྱིད་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དངོས་པོར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་

ཤྱིང་མྱི་འཇྱིག་པར་ཐལ། འཇྱིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་

ཅན། འཇྱིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་མྲེད་པར་ཁས་བངས་པ་ལ། ཤྱིང་གྱི་དངོས་པོ་འཇྱིག་པ་

མྲེད་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁབ་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་མྱི་རུང་སྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ཤྱིང་གྱི་དངོས་

པོ་འཇྱིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་པ་ཡྱིས་འཇྱིག་པ་དག་ནྱི་མྱི་འདོད་པར། རང་རྒྱུ་ལས་འཇྱིག་

པར་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱིར། ཤྱིང་རང་རྒྱུ་ལས་འཇྱིག་པར་སྐྱྲེ་ན། འཇྱིག་པ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་བཤད་པ་

དང་འགལ་ལ། ཤྱིང་གྱི་འཇྱིག་པ་ཞྲེས་པའྱི་དྲུག་སྒ་མྱི་རུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་

འཇྱིག་པའྱི་གནས་སྐབས་དྲེ་རྒྱུ་མྲེད་པ་ཅན་དུ་བཤད་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། ཤྱིང་

གྱི་དངོས་པོ་འཇྱིག་པ་དྲེ། རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ཤྲེས་པའྱི་དོན་དུ་སྲེ་ཆྲེད་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྱིང་དང་འཇྱིག་པ་རས་གཞན་མ་ཡྱིན་ཡང་། དྲུག་སྒ་སྦར་རུང་སྲེ། 

རོག་པའྱི་སྲེམས་ཀྱིས་ནྱི་ཤྱིང་དྲེའྱི་འཇྱིག་པ་ཤྱིང་ལས་ཐ་དད་དུ་སྒོ་བཏགས་ནས་

དྲུག་སྒ་སྦོར་བའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཤྱིང་ཞྱིག་ནས་མྲེད་པ་དྲེ་ཤྱིང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་ཟྱིན་དུ་

ཡོད་པར་ཐལ། ཤྱིང་རང་རྒྱུ་ལ་འཇྱིག་པར་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ནའང་། རས་

གཅྱིག་དང་ཐ་དད་བརགས་པའྱི་རྣམ་རོག་འདྱི་ནྱི་ཁྲེད་རང་ལའང་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། 

ཤྱིང་གྱི་ཞྱིག་པ་ཆོས་ཅན། རས་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་བརགས་པ་དྲེའྱི་སྐྱོན་དུ་ཅུང་ཟད་

འགྱུར་བ་མྲེད་དྲེ། དངོས་པོར་མྲེད་པར་གྱུར་པ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། 

དངོས་པོར་ཡོད་པར་འདོད་པ་ལ་རས་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་པའྱི་རྣམ་རོག་འདྱིར་འགྱུར་

ཏྲེ། རྒྱུས་བསྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་པོ་དང་རས་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་དུ་འབྲེལ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཤྱིང་ཞྱིག་ནས་མྲེད་པར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། 

ཞྱིག་པ་རྒྱུ་ལས་སྐྱྲེས་པར་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྱིང་ཞྱིག་ནས་དངོས་པོ་མྱིན་ཞྲེས་

བྱ་བའང་བརོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མྲེའྱི་དངོས་པོ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཅྱི་སྲེ་

ཤྱིང་གྱི་འཇྱིག་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ལྟོས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། གལ་ཏྲེ་ཕན་

པའྱི་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་ཡོད་ན། དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པར་འགྱུར་གྱི། ཁོད་ཀྱིས་ཤྱིང་

གྱི་འཇྱིག་པ་ལ་ཕན་པ་ཅུང་ཟད་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། ཞྱིག་པ་དངོས་མྲེད་དུ་བསན་པ་དྲེས་ནྱི་སྐྱོན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་

བསལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ན། ཤྱིང་ཆོས་ཅན། མ་སྐྱྲེས་པ་ལས་འཇྱིག་པར་འགྱུར་པར་

ཐལ། འཇྱིག་པ་རྒྱུ་མྲེད་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། མ་སྐྱྲེས་པའྱི་སར་ནས་ཡོད་པ་

ཉྱིད་དང་འཇྱིག་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཞྲེས་པའོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། ཞྱིག་པ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་

ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དངོས་པོར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ར་བའྱི་རགས་ལ་རོད་

པ་སང་བ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་སྐྱྲེ་ལྡན་འགའ་ཞྱིག་ཉྱིད་ཐོགས་བཅས་ཉྱིད་དང་། ཁ་ཅྱིག་ཐོགས་

མྲེད་དུ་འདོད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ། སྐྱྲེ་ལྡན་གྱི་དངོས་པོར་ཡོད་པ་རྣམས་འཇྱིག་པའྱི་རང་

བཞྱིན་ཡྱིན་གྱི། སྐྱྲེ་ལྡན་མྱིན་པའྱི་དངོས་པོ་འཇྱིག་པ་མྱིན་པས། དངོས་པོ་ཡྱིན་ན་

འཇྱིག་པས་མ་ཁབ་བོ་ཞྲེ་ན། འབས་བུ་ཆོས་ཅན། མྱི་རག་པ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་མྲེད་

དྲེ། མྱི་རག་པ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་སྐྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་རྣམས་མྲེད་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁབ་སྲེ། རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་ངྲེས་པ་ལས། འབས་བུའྱི་རང་བཞྱིན་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་དྲེས་གཞན་ཡང་ཁྲེགས་པར་བསན་པ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྒ་དོན་དྲེ་

རྣམས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡང་། རག་པའྱི་དངོས་པོ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའང་བསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

དངོས་པོ་ཡྱིན་ན་མྱི་རག་པས་ཁབ་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། སྒ་ལས་དོན་གོ་བའྱི་ནུས་པའང་ཆོས་

ཅན། རག་དངོས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡྱིན་པ་སར་བཤད་པའྱི་འབྲེལ་བ་རག་དངོས་

ལ་བརོད་པའྱི་སྐྱོན་གྱིས་བསལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་མ་བྱས་པའྱི་གཏན་

ཚིགས་འཁྲུལ་པ་ལ་གཉྱིས། དངོས་དང་། སྐྱོན་སོང་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྐྱྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཉྱིད། རྱིག་

བྱྲེད་ཇྱི་བཞྱིན་དོན་ཤྲེས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྱིན་པར་ཐལ། སྐྱྲེས་བུའྱི་ཉྲེས་པས་བྱས་པའྱི་

སྐྱོན་མྲེད་པའྱི་མྲེ་སོགས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་རྒྱུར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། 

ཆོས་ཅན། རྱིག་བྱྲེད་དྲེ་ནྱི་མ་བྱས་པར་འདོད་ན། དོན་ཤྲེས་པ་ཉྱིད་ཀྱི་རྒྱུར་མྱི་འགྱུར་

བར་ཐལ། རག་པ་དག་ལས་དངོས་པོའྱི་ནུས་པ་འགའ་ཡང་སྐྱྲེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་གྲུབ་པའྱི་

ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལ་རོག་པའྱི་བོ་དག་འགའ་ཞྱིག་ཆོས་ཅན། 

བག་ཆགས་དྲེ་ལས་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་གྱི། གཟུང་དོན་གྱི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་མ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། རྣམ་རོག་གྱི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའྱི་སྒོ་བཏགས་པའྱི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་མ་བྱས་པའྱི་ཚིག་ནྱི་བདྲེན་པའྱི་དོན་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། མ་

བྱས་པ་ལས་བཟློག་པས་བདྲེན་པའྱི་དོན་ཅན་དང་འགལ་བ་ལ་ཁབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 

བྱས་པའྱི་ངག་ལོག་པ་ཉྱིད་དུ་མཐོང་བ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྐྱྲེས་བུས་མ་བྱས་

པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རྱིག་བྱྲེད་བདྲེན་པའྱི་དོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་

ཡོད་པར་དོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་པར་བསྒྲུབ་པའྱི་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

ཕྱིར་དུ་གཏན་ཚིགས་མ་བསན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྐྱྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། 

ལོག་པའྱི་དོན་ཅན་ལ་མྲེད་པར་ཐལ། བདྲེན་པའྱི་དོན་ཅན་ལ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། 

དྲེ་ལ་ཁབ་པ་མྲེད་པར་ཐལ། རོལ་བ་ལས་བྱུང་མ་བྱུང་གྱི་དངོས་པོ་འགལ་བ་དག་ལ་

ཡང་། དངོས་པོ་གཅྱིག་གྱིས་ཁབ་པར་བྱྲེད་པ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། སྐྱྲེས་བུས་མ་བྱས་

པ་ཆོས་ཅན། ལོག་པའྱི་དོན་ཅན་ལ་མྲེད་དྲེ། དྲེ་ལ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཁབ་པ་

མྲེད་དྲེ། མ་དམྱིགས་པས་ཀུན་ལ་མྲེད་པར་མྱི་འགྲུབ་ཅྲེས་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

སྐྱྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་པ་ཉྱིད་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བར་ཐལ། མྱི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་པ་ཉྱིད་ནྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་ཡང་

དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཁབ་སྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། གལ་ཏྲེ་རྲེས་

འགོ་དང་ལྡོག་པ་དང་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པ་ཉྱིད་དྲེ་ངྲེས་པའྱི་འབས་བུ་ཅན་

གྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིས་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་ཞྱིག་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ལྡོག་

ཁབ་གྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་མཐུན་ཕོགས་ལ་རྲེས་འགོ་ཅན་དུ་ཐལ། གང་

ལ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལས་”བཟློག1་པ་ཉྱིད་དུ་བརོད་པ་དྲེ་ཉྱིད་ནྱི། གཏན་

ཚིགས་འདྱིའྱི་ཆོས་མཐུན་ཕོགས་སུ་འགྱུར་བ་དྲེས་ནའོ། །བཞྱི་པ་སགས་བྱས་པར་

བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ། དངོས། བྱྲེད་པ་པོ་ཁད་པར་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་པ། ཁད་པར་ཅན་

མྱིན་ན་རང་ཚིག་འགལ་བའོ། །

དང་པོ་ལ་བཞྱི། བར་ལས་འབས་བུ་འགྲུབ་པར་བསན། སྒའྱི་ནུས་པས་འགྲུབ་པ་

དགག །སྦོར་བའྱི་ཤན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དགག །གོ་རྱིམ་མྲེད་པའྱི་འགལ་བ་སང་བའོ། །

1 [མ་ཕྱི། ༣༨བ༡ན།   བཟོག   *བཟློག]
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

དང་པོ་ནྱི། སགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྐྱྲེས་བུ་འགའ་ཡྱིས་བར་བྱས་པ་ཉྱིད་

ཡྱིན་ཏྲེ། ཞྱི་སོགས་འབས་བུ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་པ་ནྱི། ཅྱི་སྲེ་ཡྱི་གྲེའྱི་

དངོས་པོའྱི་ནུས་པ་ཁོ་ནས་ཞྱི་སོགས་སྲེར་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། ཆོ་ག་ཕྱིན་ཅྱི་

ལོག་ཏུ་བྱས་པ་གཞན་ལའང་ཞྱི་སོགས་སྲེར་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཆོ་ག་ཕྱིན་ཅྱི་

ལོག་མ་ལོག་གྱི་ཡྱི་གྲེ་ལ་ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཡྱི་གྲེ་ལས་དོན་གཞན་ཉྱིད་དུ་

གྱུར་པའྱི་བཀོད་པའང་སགས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་སར་ནྱི་བསལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཆོས་ཅན། ཞྱི་སོགས་དྲེའྱི་དོན་རགས་ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཞྱི་སོགས་སྲེར་

བྱྲེད་དུ་རག་པའྱི་ཕྱིར། ཞྱི་སོགས་སྲེར་བ་རྐྲེན་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། 

རྐྲེན་གྱིས་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ནྱི་

ཆོས་ཅན། སྐྱྲེས་བུ་ཀུན་གྱི་ཞྱི་སོགས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། གལ་ཏྲེ་ཡྱི་གྲེའྱི་

དངོས་པོའྱི་ནུས་པ་ཁོ་ནས་ཞྱི་སོགས་སྲེར་བ་དྲེ་འདྲ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཆོ་ག་ཚུལ་བཞྱིན་བྱྲེད་པའྱི་བམ་ཟྲེ་ལ་ཞྱི་སོགས་སྲེར་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་

ཅན། བྱྲེད་པ་པོའྱི་ཁད་པར་ལ་ཡང་ལྟོས་པར་མྱི་རུང་བར་ཐལ། སྐྱྲེས་བུས་ལྲེགས་

པར་བྱས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བྱྲེད་པ་པོའྱི་ཁད་པར་ལས་ཞྱི་སོགས་སྲེར་

བའྱི་ནུས་པ་ངྲེས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཁབ་སྲེ། དངོས་པོ་རྐྲེན་གྱིས་འདུས་བྱས་

པའྱི་ཡང་། དངོས་པོའྱི་ཐ་དད་པ་རྒྱུ་རྐྲེན་ཐ་དད་ཀྱིས་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། བམ་གདོལ་གྱི་

རྱིགས་ཀྱི་ཁད་པར་གང་ལས་གྲུབ་ཅྲེ་ན། བམ་གདོལ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པའྱི་

རྱིགས་བཟང་ངན་མྲེད་དྲེ། འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་བར་ཙམ་ལས་རྱིགས་བཟང་ངན་དུ་འགྱུར་

བའྱི་ཕྱིར། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སགས་ཆོས་ཅན། བམ་ཟྲེ་ལ་ཞྱི་སོགས་སྲེར་ལ། གདོལ་བ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

ལ་མྱི་སྲེར་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྐྱྲེས་བུ་ཤྲེས་མཐུ་ཅན་གྱིས་བར་བྱས་པ་ལས་དྲེ་ལྟར་

འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། ཆོས་ཅན། བམ་ཟྲེ་ཅྱི་ཞྱིག་བྱྲེད་ནས། བྱྲེད་པ་པོར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་

འགྱུར་བར་ཐལ། ཁད་པར་བྱར་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སགས་མངོན་

པར་གསལ་བ་དྲེ། སགས་ཀྱི་འབས་བུ་ལ་སྦོར་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ན། ཆོས་ཅན། རྐྲེན་

གྱིས་གསལ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རག་པ་རྐྲེན་གྱིས་

གསལ་བ་དྲེ་ནྱི་གོང་དུ་བསལ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བམ་ཟྲེ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སགས་

ཀྱི་འབས་བུར་སྦོར་ཏྲེ། གང་ལས་སགས་དྲེ་གསལ་བའྱི་བོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་

ན། སགས་ཉན་པ་པོ་གདོལ་པའང་ཆོས་ཅན། སགས་འབས་དང་འབྲེལ་བར་འགྱུར་

བར་ཐལ། སྨྲ་བ་པོའྱི་རྒྱུ་ལས་སགས་གསལ་བ་ཡྱིན་པས་སོ། །སགས་སྒ་མངོན་པར་

གསལ་བ་མྱིན་པར། སྒ་དག་གྱི་བྱྲེད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྦོར་བ་སགས་ཤུབ་བུས་བཟླས་

པའམ། སགས་ཡྱིད་ཀྱིས་བཟླས་པ་ཆོས་ཅན། སགས་སུ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་

ཐལ། སགས་སྒ་གསལ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཉན་ཤྲེས་ཀྱི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། སྒ་ནྱི་རྣ་བའྱི་ཤྲེས་པའྱི་སྤོད་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སགས་ཡྱིད་ཀྱིས་

བཟླ་དུས་ཀྱི་རོག་བོ་དྲེའང་ཆོས་ཅན། སགས་སྒ་གསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། བརྒྱུད་པས་

སགས་སྒ་དྲེ་ལས་སྐྱྲེས་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། གལ་ཏྲེ་གཟུང་དོན་

ཅན་ཡྱིན་པར་”མ1་འགྲུབ་པར་ཐལ། རྱིགས་མཐུན་གྱི་རོག་པ་ས་མའྱི་རྲེས་སུ་འགོ་

བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁྲེད་རང་ལའང་ཉྲེས་པ་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། སགས་ཡྱིད་ཀྱིས་བཟླས་

1 [མ་ཕྱི། ༣༩བ༡ན།   མ   སྲེར། ༨༨ན།   མྱི]
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པ་ཆོས་ཅན། ཞྱི་སོགས་སྲེར་བ་མྱི་འགལ་བར་ཐལ། སགས་རང་མཚན་པ་དང་སྤྱིའྱི་

རང་བཞྱིན་རྣམས་ཞྱི་སོགས་སྲེར་བའྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་བརོད་འདོད་ཀྱིས་ཀུན་ནས་

བསངས་ནས། བར་བྱྲེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་བར་སྦར་བ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། སགས་

ཆོས་ཅན། དངོས་པོའྱི་ནུས་པ་ཁོ་ན་ལས་ཞྱི་སོགས་སྲེར་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཞྱི་

སོགས་སྲེར་བ་བར་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ལ་གཉྱིས། རོད་ལན་ནོ། །

དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་རོ་དང་མཚོ་ཞྲེས་ཐོས་པ་ལས་འབས་བུ་ཐ་དད་དུ་གོ་བ་

མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཡྱི་གྲེ་ལ་གོ་རྱིམ་དང་ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གཉྱིས་པ་ལ་

གཉྱིས། གོ་རྱིམ་བསན། ཁད་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཡྱི་

གྲེའྱི་གོ་རྱིམ་དྲེ་ནྱི་སྐྱྲེས་བུའྱི་རྲེན་ཅན་དུ་ཡོད་དྲེ། ཡྱི་གྲེ་ས་མ་ཀུན་སོང་གྱི་ཤྲེས་པ་

ལས་ཕྱི་མ་ཀུན་སོང་གྱི་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེས་ལ། ཤྲེས་པ་རྱིམ་ཅན་ལས་སྒ་རྱིམ་ཅན་སྐྱྲེ་བའྱི་

ཕྱིར། ཆོས་འདྲ། ཡྱི་གྲེ་ས་མ་དྲེའྱི་ཁད་པར་ཅན་གྱི་ཡྱི་གྲེ་ཕྱི་མ་དྲེ་ནྱི། རྣ་བས་རྱིམ་

ཅན་དུ་ངྲེས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་འདྲ། ཡྱི་གྲེ་ས་མ་ཐོས་པའྱི་ཤྲེས་པ་

དྲེས་བསྐྱྲེད་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཅན་གྱི་ཡྱི་གྲེ་ཕྱི་མ་དྲེ་ཐོས་པ་མྱུར་པོ་མྱིན་པར་དལ་བུས་

ཐོས་པ་ཅན་གྱི། ཡྱི་གྲེ་ས་མ་དྲེ་དྲན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ནྱི་ཕྱིས་ནྱི་ཕྱི་མའྱི་བདག་ཉྱིད་ལ་

དྲན་པ་སྐྱྲེད་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཡྱི་གྲེ་དྲེ་དག་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྐྱྲེས་བུས་བྱས་པ་

ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་རྒྱུ་ཀུན་སོང་རྱིམ་ཅན་གྱི་འབས་བུ་དང་། རང་འཛིན་པའྱི་སྲེམས་

རྱིམ་ཅན་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས། གོ་རྱིམ་དག་ནྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ས་ར་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་དང་ར་ས་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་ངོ་

བོ་ས་གཉྱིས་དང་ར་གཉྱིས་པོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། རས་གཞན་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། བྱྲེད་པ་པོའྱི་འདུ་
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བྱྲེད་ལས་ཐ་དད་དུ་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ལྷན་ཅྱིག་བརོད་པས་འབས་བུ་རོ་མཚོ་གོ་

བའྱི་ཁད་པར་ཐ་དད་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཡྱི་གྲེ་རྣམས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་དྲེའང་ཆོས་ཅན། རག་

དངོས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདོད་པས་སྲེལ་བར་བྱྲེད་པ་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། 

འདོད་པ་དང་མྱི་འགལ་བར་གྲུབ་པར་ཅན་གྱི་གོ་རྱིམ་རག་པར་གནས་པ་འགལ་བའྱི་

ཕྱིར་རོ། །ཡྱི་གྲེའྱི་རྱིམ་པ་ཀུན་སྐྱྲེས་བུ་ལས་སྐྱྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྐྱྲེས་བུ་དང་ནྱི་ཡྱི་གྲེ་

རྣམས་རྒྱུ་འབས་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། མྲེ་དང་ཤྱིང་གྱི་རྱིགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་བྱྲེད་པ་པོ་ཁད་པར་ཅན་བསྒྲུབ་པ་ནྱི། ཤྲེས་མཐུ་དག་གྱིས་སགས་

ཞྲེས་པའྱི་གོ་རྱིམ་གསར་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་གྱི་སྐྱྲེས་བུ་དྲེ་གཞན་དང་ཐུན་

མོང་མྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་སྲེ། ཐ་མལ་པ་གཞན་ལ་ཤྲེས་མཐུ་དྲེ་དག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །མ་གྲུབ་སྲེ། ལམ་པོ་ཆྲེའྱི་སྐྱྲེས་བུ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་དུག་ཞྱི་བ་སོགས་བྱྲེད་

པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། གང་ཡང་ནམ་མཁའ་ལྡྱིང་གྱི་རྒྱུད་རྱིག་པའྱི་སྐྱྲེས་བུ་འགའ་ཞྱིག་

གྱིས། གསང་སགས་འགའ་ཞྱིག་བྱྲེད་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་དག་གྱི་དུག་ཞྱི་བའྱི་ནུས་པ་

དྲེ་ཆོས་ཅན། གཙོ་བོ་ནམ་མཁའ་ལྡྱིང་གྱི་རྒྱུད་རོམ་པ་པོའྱི་མཐུ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེས་བཤད་

པའྱི་རྱིགས་པའྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །སགས་རྣམས་ནྱི་ཆོས་

ཅན། བྱས་པ་དང་སྐྱྲེས་བུས་བྱས་པར་བརོད་བྱ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཞྱི་སོགས་ཀྱི་འབས་བུ་

འབྱུང་བར་འདོད་པས་སོ། །སགས་བྱྲེད་པ་པོ་ཁད་པར་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་པ་འདྱིས་ནྱི་

ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། སྐྱྲེས་བུ་ལ་དབང་པོ་ལས་འདས་པའྱི་དོན་མཐོང་བའྱི་ནུས་

པ་མྲེད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ནྱི་བསལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བོ་དང་དབང་པོ་དང་ངག་སྨྲ་བ་དང་

སྐྱྲེས་བུ་ཉྱིད་ལ་སོགས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གང་བརོད་པ་ཆོས་ཅན། ཇྱི་བཞྱིན་དོན་རོགས་
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པའྱི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་ཡོད་པ་མྱིན་ཏྲེ། ཚད་མ་སྲེ་རགས་ལྟར་སྣང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 

ལྷག་ལྡན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ཁད་པར་ཅན་མྱིན་ན་རང་ཚིག་

འགལ་བ་ལ་གཉྱིས། དངོས་དང་། དོན་ངྲེས་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། སྐྱྲེས་བུ་ཁད་པར་ཅན་མྲེད་པ་དང་། རྒྱལ་དཔོག་པས་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་

དོན་ངྲེས་རྱིག་པ་འགལ་བར་སོན་པ་ནྱི། སྐྱྲེས་བུ་སྤོད་པ་པ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཁོད་

ཀྱིས་དོན་ངྲེས་”འཛིན1་འདྱི་བཏགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་དོན་ངྲེས་འདོད་པ་གང་

ཞྱིག །རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒ་ནྱི་ཁོ་བོའྱི་འདྱི་དོན་དང་འདྱི་དོན་མྱིན་ཞྲེས་རོད་པར་མྱི་བྱྲེད་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁོད་ཀྱིས་དོན་ངྲེས་མྱི་འགྲུབ་པར་ཐལ། འདོད་ཆགས་སོགས་

དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། རྒྱལ་དཔོག་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྐྱྲེས་བུ་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་

འགས་ཀང་། ཁྲེད་ཅྱི་དོན་ངྲེས་ཤྲེས་པ་དང་ལྡན་པ་འགའ་མྱི་འདོད་པ་མྱི་རྱིགས་པར་

ཐལ། རྒྱལ་དཔོག་པས་དོན་ངྲེས་རྱིག་པ་གང་ཞྱིག །དྲེ་གཅྱིག་བུས་དྲེ་ཉྱིད་རྱིག་ལ། 

གཞན་གྱིས་རྱིག་པ་མྱིན་པའྱི་ཁད་པར་ཡང་ནྱི་སུ་ཡྱིས་བྱས་ཏྲེ་མ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། 

གལ་ཏྲེ་གང་གྱི་ཚིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྱིས་བསན་བྱའྱི་དོན་ལ་མྱི་སླུ་བ་དྲེས། དོན་

ངྲེས་རྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ལྷ་དང་ཚངས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་

རྒྱལ་དཔོག་པའྱི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་འཇལ་བྱྲེད་དུ་ཡོད་པ་སྲྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྱིན་

ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྱིག་བྱྲེད་བདྲེན་པའྱི་དོན་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་

དུ། སྐྱྲེས་བུས་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་པ་རགས་སུ་བརོད་པ་དོན་མྲེད་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྒྱལ་

དཔོག་པ་དྲེ་ཡྱིས་བྱས་པའྱི་ཚིག་དྲེ་ལུང་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 

1 [མ་ཕྱི། ༤༠བ༢ན།   -འཛིན   སྲེར། ༩༡ན།   འཛིན    *འཛིན]
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

རྒྱལ་དཔོག་པ་གང་གྱི་ཚིག་མངོན་སུམ་ཚད་མར་གྱུར་པའྱི་སྒོ་ནས་བསན་བྱའྱི་དོན་

ལ་མྱི་སླུ་བའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་ལས་འདོད་པའྱི་དོན་རྱིག་པ་འགའ་

ཡོད་དོ་ཞྲེས་ནྱི་མངོན་པར་འདོད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། གལ་ཏྲེ་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གྱི་

དོན་ལུང་མྲེད་པར་ནྱི་ཤྲེས་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར། །

གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། ཚད་མས་གྲུབ་པ་དགག །གགས་པས་གྲུབ་པ་དགག །རྱིག་

བྱྲེད་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་དགག །རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྒྱལ་

དཔོག་པ་བདག་ཉྱིད་ཆོས་ཅན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་དོན་ངྲེས་རྱིག་པ་མྱིན་པར་ཐལ། འདོད་

ཆགས་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། སྐྱྲེས་བུ་གཞན་ཡང་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་

རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་དོན་ངྲེས་རྱིག་པ་མྱིན་པར་ཐལ། རགས་འདྲ། རྱིག་བྱྲེད་ཆོས་ཅན། ཁོད་

ཀྱིས་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་དོན་ངྲེས་རྱིག་པར་བྱྲེད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལྟར་ན། རྱིག་བྱྲེད་

འཆད་པ་པོ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་དོན་ངྲེས་

ནྱི་ཚད་མ་གང་ལས་རོགས་ཏྲེ་མྱི་རོགས་པར་ཐལ། རྒྱལ་དཔོག་པ་དང་། སྐྱྲེས་བུ་

གཞན་དང་། རྱིག་བྱྲེད་ལས་ཀང་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་དོན་ངྲེས་མྱི་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་

ན། མཐོ་རྱིས་འདོད་པས་མྲེ་ལ་སྦྱིན་སྲྲེག་སྦྱིན་ཞྲེས་ཐོས་པ་ལས། ཁྱི་ཤ་ཟ་བ་ཞྲེས་

བྱ་བ་དྲེ་བརོད་བྱའྱི་དོན་མྱིན་ཞྲེས་པ་འདྱི་ལ། ཚད་མ་གང་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། 

འདོད་པ་དྲེས་ནའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཨག་ནྱི་ཧོ་ཏྭཾ་ཛུ་ཧུ་ཡ་ད་ཏྱི་ཞྲེས་པའྱི་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒ་དོན་མར་

མྲེ་ནང་དུ་ལྡུགས་པའྱི་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཚིག་ལ་རབ་ཏུ་གགས་

པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་གགས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་སྣ་ཚོགས་པའྱི་དོན་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ཅན་གྱི་སྒའྱི་དོན་ངྲེས་འདྱི་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། གང་གྱིས་དབང་པོ་

ལས་འདས་པའྱི་དོན་མཐོང་བ་གང་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། 

འཇྱིག་རྲེན་གྱི་གགས་པས་ཁོད་ཀྱི་དོན་ངྲེས་མྱི་འགྲུབ་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྱིས་འཇྱིག་

རྲེན་གྱི་གགས་པ་དང་མཐུན་པ་མྱིན་པའྱི་དོན་རོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། འཇྱིག་རྲེན་ན་ལྷའྱི་

གནས་ལ་མཐོ་རྱིས་དང་། དྲེ་ན་གནས་པའྱི་བུ་མོ་ལ་ལྷ་མོ་ཞྲེས་བརོད་ལ། ཁོད་ཀྱིས་

མཐོ་རྱིས་ནྱི་འཁྲྱིག་པའྱི་བདྲེ་བ་དང་། ལྷ་མོ་ནྱི་གཙུག་སན་ནམ་སྣོད་ཅྲེས་རོད་པར་

མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། མར་མྲེ་ནང་དུ་ལྡུགས་པའྱི་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་རྱིག་

བྱྲེད་ར་བའྱི་འགྲེལ་པ་ལས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རྱིག་བྱྲེད་ར་བ་དྲེ་འདྲ་བའྱི་སྒ་ལས་

གཞན་རྱིག་བྱྲེད་ར་བའྱི་འགྲེལ་པ་དག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱིས་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་དོན་ངྲེས་

མྱི་འགྲུབ་པར་ཐལ། ཁོད་ལ་ནྱི་རྱིག་བྱྲེད་ར་བ་ལ་བརོད་པ་དྲེ་འདྲ་བའྱི་སྐྱོན་གྱི་རྣམ་

རོག་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། 

ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སར་ཡང་གགས་པ་དྲེ་ལས་དོན་ངྲེས་རོགས་པར་འདོད་པ་

འདྱི་ནྱི་རྱིགས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏྲེ། མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། གགས་པ་དག་ཀང་མྱི་རྣམས་

ཀྱི་ཚིག་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ཡང་ཚད་མར་མྱི་འདོད་པར་སང་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གགས་པ་

ལས་བརལ་ནས་རྱིག་བྱྲེད་ཁྱི་ཤ་ཟ་བའྱི་རོད་བྱྲེད་དུ་རོག་པ་ལ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། 

འཇྱིག་རྲེན་ན་རབ་ཏུ་གགས་པ་ཆོས་ཅན། སྒྲུབ་བྱྲེད་ཚད་མ་དྲེར་འཛིན་པ་ལ་རྒྱུ་ཅྱི་

ཞྱིག་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཉྱིད་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གགས་པ་

ཉྱིད་ཀྱིས་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒའྱི་དོན་གྱི་ངྲེས་པ་ལ་དོགས་པ་སྐྱྲེད་པར་ནྱི་ཡྱིན་པར་ཐལ། 
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གང་གྱི་ཕྱིར་གགས་པ་དྲེ་”ལ1་སྒ་རྣམས་དོན་སྣ་ཚོགས་ལ་འཇུག་པ་ཅན་ཉྱིད་དུ་མཐོང་

བའྱི་ཕྱིར། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒ་རང་ཉྱིད་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱི་ངྲེས་བྱྲེད་མ་མཐོང་བ་དག་གྱིས་

དོན་སྣ་ཚོགས་ལ་འཇུག་ནུས་པ་ཅན་དུ་ངྲེས་པར་དོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། 

བརོད་བྱའྱི་དོན་ལས་གཞན་དུ་འཇུག་པ་མྱི་སྲྱིད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱིས་རྒྱལ་དཔོག་པ་ལ་དོན་ངྲེས་བཤད། དྲེས་ངྲེད་

སྤོད་པ་པ་ལ་བཤད་དོ་ཞྲེ་ན། གོང་ཁྲེར་པ་ཊ་ལྱི་བུ་ཊར་འགོ་བའྱི་ལམ་གང་ཞྲེས་དྲྱིས་

པ་ན། གཡོ་ཅན་འགའ་ཞྱིག་ལམ་ནྱི་གཡས་མ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོང་དུམ་འདྱི་ནྱི་སྨྲ་

བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་དང་། སྐྱྲེས་བུ་གཡོ་མྲེད་གཞན་ནྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱིས་ལམ་

སྨྲས་པ་དྲེ་ལྟར་ན། ཚིག་གཉྱིས་པོ་དྲེ་དག་རང་རང་གྱི་འདོད་པས་རོད་པར་བྱྲེ་བག་

བརག་པར་གྱིས་ཏྲེ་ཁད་པར་མྲེད་དྲེ། སོང་དུམ་ལ་ལམ་སོན་པའྱི་མཐུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

སྤོད་པ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དང་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་དོན་ངྲེས་སྨྲ་བའྱི་མུ་སྲེགས་གཞན་གཉྱིས་

རང་རང་གྱི་འདོད་པས་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་དོན་ངྲེས་རོད་པར་ཁད་པར་མྲེད་དྲེ། ཁྲེད་གཉྱིས་

ཀས་རྱིག་བྱྲེད་དོན་ངྲེས་འདོད་པ་གང་ཞྱིག །རྱིག་བྱྲེད་རང་ཉྱིད་ལ་དོན་ངྲེས་རོད་པའྱི་

མཐུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། དོན་གཅྱིག་གྱི་གསལ་བྱྲེད་དུ་ངྲེས་

པ་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་དང་། བརོད་འདོད་ཀྱི་དོན་ངྲེས་པ་མ་གཏོགས་པར་གང་གྱིས་དབང་པོ་ལས་

འདས་པ་ཤྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། དོན་གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་ཅན་དྲེ་

གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྐྱྲེས་བུས་མ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། བརོད་

1 [མ་ཕྱི། ༤༡བ༤ན།   ལ   སྲེར། ༩༤ན།   ཡང]
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འདོད་དྲེ་དོན་ངྲེས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། བར་ནྱི་དོན་ངྲེས་པ་དྲེའྱི་གསལ་བྱྲེད་ཡྱིན་ལ། 

དྲེ་ནྱི་སྐྱྲེས་བུས་བྱས་པ་མྱིན་པ་ལ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ནྱི། རང་བཞྱིན་གྱིས་དོན་

རྲེ་རྲེ་ཁོ་ནའྱི་རོད་བྱྲེད་དུ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། དོན་གཞན་ལ་འདོད་པ་

དྲེས་ཀང་འཇུག་ཏུ་མྱི་རུང་བ་དང་། བར་སྦར་བ་ཡང་དོན་མྲེད་པ་ཅན་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་

རོ། །བར་ལས་དོན་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་གསལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། རང་བཞྱིན་གྱིས་

ཁད་པར་གྱི་དོན་རྲེ་རྲེ་གསལ་བའྱི་ངྲེས་པའང་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

བར་ལས་དོན་གོ་བའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། སྤོད་པ་པའྱི་འདོད་པ་ཁོ་ན་གསལ་བར་མྱི་

འགྱུར་བར་ཐལ། འདོད་པས་བར་ནྱི་སྦར་དུ་རུང་བའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། གང་ལ་འདོད་

པར་བརྒྱུད་པས་འཇུག་པ་དྲེ་ལ། དོན་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་གང་ཡང་

མྲེད་པ་དྲེས་ནའོ། །གཉྱིས་པ་ཕོགས་གཅྱིག་མྱི་སླུ་བས་བདྲེན་པ་དགག་པ་ལ་གཉྱིས། 

འདོད་པ་བརོད། དྲེ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། །ཨག་ནྱི་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་རྱིག་བྱྲེད་གཞན་ཡང་ཆོས་ཅན། བདྲེན་

པའྱི་དོན་ཅན་དྲེ་འདྲ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། དཔྲེར་ན། མྲེས་གང་བ་བཟློག་པའྱི་ངག་བདྲེན་པ་བཞྱིན། དྲེ་སྐད་དུ་སྤོད་པ་པ་

གཞན་དག་ཟྲེར་རོ་ལོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ངྲེས། བསྒྲུབ་བྱ་དགག །ཧ་

ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཕོགས་གཅྱིག་འདྱི་འདྲ་བ་ཆོས་ཅན། ཨག་

ནྱི་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་རྱིག་བྱྲེད་བདྲེན་པའྱི་དོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་

རྱིགས་པ་ཤྲེས་པས་བཀག་སྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྷག་ལྡན་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དཔྲེར་ན། ཤྱིང་ཏོག་ལྷག་མ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཟོས་པའྱི་ཤྱིང་ཏོག་དང་རོ་འདྲ་བ་ཡྱིན་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

ཏྲེ། དྲེ་དང་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཟོས་པའྱི་འབས་ལྷག་མ་རྣམས་

ཆོས་ཅན། ཚོས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཟོས་པའྱི་འབས་དང་སྣོད་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཆུད་པ་ལ་

ཡང་ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། སྤོད་པ་པ་ཆོས་ཅན། རྱིག་བྱྲེད་བདྲེན་པའྱི་དོན་ཅན་དུ་ཁས་

ལྲེན་པ། གཡྲེམ་མ་མུ་ཅོར་གྱིས་བདག་པོ་ལས་རྒྱལ་བ་དང་མཚུངས་ཏྲེ། སྐྱྲེས་བུ་

རག་པ་ལས་བྱྲེད་པ་པོ་ཉྱིད་དང་། དངོས་པོ་རྣམས་རག་པ་དང་། དབང་པོ་ལས་འདས་

པའྱི་དོན་དབང་པོའྱི་གཟུང་བྱ་དང་། དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་མྱི་མཉམ་པ་རག་པ་རྒྱུར་

འདོད་པ་དང་། གནས་པ་མྱི་མཉམ་པ་གྲུབ་ཟྱིན་རྐྲེན་གྱིས་གནས་པ་དང་། འཇྱིག་པ་

མྱི་མཉམ་པ་ཕྱིས་བྱུང་གྱི་རྒྱུས་འཇྱིག་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཚད་མ་རྣམ་པ་གཉྱིས་

ཀྱིས་རྣམ་པར་བསལ་བའྱི་སྤོད་ཡུལ་ལམ། ལུང་ལ་ལྟོས་པའྱི་རྲེས་དཔག་དང་འགལ་

བ་དག་ནྱི་རོད་པར་བྱྲེད་པའྱི། འགལ་བ་ཀུན་དུ་མ་བསལ་ཞྱིང་། བསན་བཅོས་ཀྱི་དོན་

ངྲེས་པར་ལྲེགས་པ་ཡང་མ་བསན་ལ། ཕོགས་གཅྱིག་མྱི་སླུ་བ་ཙམ་གྱིས། རྱིག་བྱྲེད་

བདྲེན་པའྱི་དོན་ཅན་ནོ་ཞྲེས་ཁས་ལྲེན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་ཕོགས་

གཅྱིག་མྱི་སླུ་བས་བདྲེན་པའྱི་དོན་ཅན་དྲེ་ལྟར་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་ན། འོ་ན། ཚིག་འདྱི་

ལ་ཚད་མྱིན་ཅྱི་ཡང་མྲེད་པར་ཐལ། སྐྱྲེས་བུ་མང་དུ་སྨྲ་བ་ལ་བདྲེན་པའྱི་དོན་གཅྱིག་

མྲེད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། རོད་བྱྲེད་ཀྱི་སྒ་འདྱི་ཆོས་ཅན། བརོད་བྱའྱི་དངོས་

པོའྱི་རང་བཞྱིན་ནམ་འབས་བུ་མྱིན་པར་ཐལ། རོད་པ་པོའྱི་བརོད་འདོད་ལ་གནས་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བརོད་བྱའྱི་དོན་ལ་མ་འབྲེལ་བར་ཐལ་ལོ། །ཁབ་སྲེ། བདག་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

གཅྱིག་དང་དྲེ་བྱུང་འདྱི་ལས་རྣམ་པར་བཟློག་པས་ཀང་། འབྲེལ་བ་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པ་

ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རོད་བྱྲེད་རྣམས་ཀྱི་འཇུག་པ་ནྱི་བརོད་བྱ་མཐོང་བས་བྱྲེད་

པའྱི་ཕྱིར། བརོད་བྱའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྒ་གཅྱིག་ཆོས་ཅན། རག་མྱི་རག་གྱི་

སྒ་དྲེ་ནྱི་ཁོད་ལ་འཇུག་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། རག་མྱི་རག་ཕན་

ཚུན་དག་ནྱི་འགལ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ལུང་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་དོན་གང་

ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་དང་བརོད་བྱའྱི་དངོས་པོ་རྣམས་རོགས་པ་

པོའྱི་རྣམ་པ་འགས་ཀང་། མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་བ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། བསྐལ་

དོན་ལུང་གྱིས་མ་དམྱིགས་པས་ནྱི། མྲེད་ངྲེས་ཀྱི་འབས་བུ་ཅན་དུ་མྱི་འགྲུབ་པར་ཐལ། 

ལུང་དྲེ་ནྱི་ལོག་ན་ཡང་བསྐལ་དོན་གྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པར་འགྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་བ་

དྲེས་ནའོ། །

༼ལུང་ཚད་མར་འདོད་པ་བླུན་པོར་བསན་པ།༽

གཉྱིས་པ་ལུང་ཚད་མར་འདོད་པ་བླུན་པོར་བསན་པ་ནྱི། སྤོད་པ་པ་ཆོས་ཅན། 

བླུན་པོ་ཤྲེས་རབ་འཆལ་བའྱི་རགས་ལྔ་ཚང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ནང་འགལ་སོན་པའྱི་རྱིག་

བྱྲེད་ཚད་མ་དང་ནྱི། སྐྱྲེས་བུ་རག་པ་འགའ་ལས་བྱྲེད་པ་པོར་སྨྲ་བ་དང་། ཁྲུས་ཙམ་

ལས་ཆོས་འཕྲེལ་བར་འདོད་པ་དང་། ཡོན་ཏན་མྲེད་ཀང་བམ་ཟྲེ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་རྱིགས་

སྨྲ་བས་དྲྲེགས་པ་དང་། སྱིག་པ་གཞོམ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ལུས་ཀྱི་གདུང་བ་རོམ་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་ལས་རང་དོན་རྲེས་སུ་དཔག་པ་སྲེ་

ལྲེའུ་དང་པོའྱི་བཤད་པའོ། །མངྒ་ལཾ། །
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༄༅། །ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཞེས་བྱ་བ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀིས་མཛད་པ་ 

ལས་ཚད་མ་གྲུབ་པའི་ལེའུའི་རྣམ་བཤད་ 

བཞུགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ཐར་ལམ་གསལ་བྱྲེད་ཚད་མ་གྲུབ་པ་སོན་པ་ལ། ཚད་མའྱི་མཚན་

ཉྱིད་ཀྱི་བསན་བཅོས་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་རང་དོན་རྲེས་དཔག་དང་པོར་བཤད་ནས་སྐབས་

སུ་བབ་པ། ཚད་མར་གྱུར་པ་འགོ་ལ་ཕན་བཞྲེད་པ། །སོན་པ་བདྲེ་གཤྲེགས་སྐྱོབ་ལ་

ཕག་འཚལ་ཏྲེ། །ཞྲེས་པའྱི་དོན་འཆད་པ་ལ་གསུམ། ཚད་མར་གྱུར་པ་བཤད། དྲེའྱི་

སྒྲུབ་བྱྲེད་རྒྱས་པར་བཤད། ཚད་མས་བསོད་པའྱི་དགོས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྱིས། ཚད་མ་བཤད། གྱུར་པ། སྨོས་པའྱི་དགོས་པའོ། །

༼ཚད་མ་སྤྱིའྱི་མཚན་ཉྱིད་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ལ་གཉྱིས། མཚོན་བྱྲེད་ཚད་མ་དང་། དྲེས་མཚོན་པའྱི་ཚད་མའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉྱིས། མྱི་སླུ་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཚད་མར་བསན། མ་ཤྲེས་དོན་གསལ་ཚད་མར་

བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དངོས། རོད་པ་སང་། མྱི་སླུ་བའྱི་ངྲེས་བྱྲེད་བསན་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པ་ཞྲེས་བརོད་ན། ཚད་

མ་སྤྱིའྱི་མཚན་ཉྱིད་གང་། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚད་མ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། སོ་སྣང་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གསར་དུ་སླུ་བ་མྲེད་པ་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། མ་ཁབ་པ་སང་། ཁབ་ཆྲེས་པ་སང་། ཤྲེས་པ་སྨོས་

པའྱི་དགོས་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་མྱི་སླུ་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཚད་མའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་ན། རྲེས་

དཔག་ལ་མ་ཁབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རྲེས་དཔག་གྱིས་རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་མྱི་བྱྲེད་

པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྲེ་ཡོད་པར་རོགས་པའྱི་རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། མྱི་སླུ་

བ་ཡྱིན་ཏྲེ། བཙོ་སྲྲེག་གྱི་དོན་བྱྲེད་ནུས་པར་གནས་པ་ནྱི་རོགས་པའྱི་བོ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མྱི་སླུ་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཚད་མའྱི་མཚན་ཉྱིད་དུ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། སྒ་བྱུང་ཚད་

མ་ལ་མ་ཁབ་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྒ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚད་མ་ཡང་ཆོས་ཅན། མྱི་སླུ་བ་ཡྱིན་

ཏྲེ། མངོན་པར་འདོད་པའྱི་འཇུག་ཡུལ་སོན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན། བུམ་པ་

ཞྲེས་པའྱི་སྒ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་སྨྲ་བ་པོའྱི་རྒྱུད་ལ་བྱྲེད་པའྱི་ཡུལ་དོན་བུམ་པ་གང་གྱི་

རྣམ་པ་བོ་ལ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་སྒྲུབ་པ་དྲེ་ལ་ཚད་མ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་

གསུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཉྱིད་ཆོས་ཅན། གཞྱི་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་བུམ་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་འབས་རགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བུམ་པའྱི་དོན་གྱི་རྒྱུ་ཅན་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། མྱི་སླུ་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཚད་མའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་ན། བཅད་ཤྲེས་

ཀང་ཚད་མར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཀུན་རོབ་པའྱི་བོ་བཅད་ཤྲེས་ནྱི་ཆོས་ཅན། གསར་དུ་

མྱི་སླུ་བའྱི་ཤྲེས་པར་མྱི་འདོད་དྲེ། རང་གྱི་ཉྲེར་ལྲེན་ཚད་མ་ས་མས་བཟུང་བ་འཛིན་

པའྱི་དྲན་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པའང་ཚད་མ་མ་

ཡྱིན་ནམ། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་སླུ་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཉྱིད་ཚད་མ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

གསར་དུ་མྱི་སླུ་བའྱི་བོ་ནྱི་ཚད་མ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། བང་བྱ་དང་དོར་བྱའྱི་དངོས་པོའྱི་རྲེས་

སུ་འཇུག་ལྡོག་བྱྲེད་པ་ལ། གསར་དུ་མྱི་སླུ་བའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

དང་། དོན་གྱི་རྣམ་པ་ཤར་བ་དྲེ་ཡོད་ན་དོན་རོགས་པ་འདྱི་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཡུལ་གྱི་

རྣམ་པ་ཅན་གྱི་བོ་ནྱི་ཐ་དད་པས། བོ་ཡྱིས་དོན་རོགས་པ་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། མྱི་སླུ་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཚད་མའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་ན། མྱི་སླུ་བར་རང་ངམ་

གཞན་ལས་ངྲེས་ཞྲེ་ན། སོ་འཛིན་དབང་མངོན་ཆོས་ཅན། མྱི་སླུ་བ་རང་ངམ་གཞན་ཁོ་

ན་ལས་ངྲེས་པས་མ་ཁབ་སྲེ། རང་རྱིག་མངོན་སུམ་ལས་རང་གྱི་ངོ་བོ་རོགས་ལ། 

ཕྱིས་འབྱུང་བའྱི་ཐ་སད་པའྱི་ཚད་མ་ལས་ནྱི་སོན་པོ་ལ་ཚད་མ་ཉྱིད་ཡྱིན་པ་རོགས་

དགོས་པའྱི་ཕྱིར། མྱི་སླུ་བ་རང་ངམ་གཞན་ལས་ངྲེས་ན། ཚད་མའྱི་མཚན་ཉྱིད་སོན་

པའྱི་བསན་བཅོས་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཚད་མའྱི་མཚན་ཉྱིད་སོན་པའྱི་བསན་

བཅོས་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། ཚད་མའྱི་མཚན་ཉྱིད་ལ་རོངས་པ་ཟློག་བྱྲེད་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། མྱི་སླུ་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཙམ་གྱིས་ཚད་མའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སར་མ་ཤྲེས་པའྱི་དོན་གྱི་གསལ་བྱྲེད་ཀང་

ཚད་མའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ཟུར་དུ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། སོན་པོ་རང་གྱི་ངོ་བོ་རོགས་པའྱི་

འོག་ཏུ་སོན་པོའྱི་སྤྱི་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། སོན་པོ་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་

པ་ཐོབ་པར་ཐལ། སོན་པོའྱི་སྤྱི་གསར་དུ་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་མ་ཁབ་པར་

ཐལ། སོན་པོ་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་ན་སོན་པོ་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་སར་མྱི་ཤྲེས་པ་གསར་དུ་

ཤྲེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དགོས་སོ་ཞྲེས་དགོངས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སོན་པོ་ལ་ཚད་མ་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ཡྱིན་ན། སོན་པོ་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ལ་དཔྱད་ནས་འཇུག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་

པ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། གདུལ་བྱ་མངོན་མཐོ་དང་

ངྲེས་ལྲེགས་ལ་མྱི་སླུ་བར་མཛད་ཅྱིང་། བདྲེན་བཞྱིའྱི་གནས་ལུགས་གསར་དུ་ཤྲེས་

པ་དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དངོས་དང་། རོད་པ་སང་བའོ། །དང་

པོ་ནྱི། འོ་ན་ཚད་མ་ཞྲེས་སྨོས་པས་ཆོག་མོད། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གྱུར་པ་ཞྲེས་སྨོས་ཞྲེ་ན། 

ཚད་མར་གྱུར་པ་ཉྱིད་ཅྲེས་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། མ་སྐྱྲེས་པ་རང་

བྱུང་གྱི་ཚད་མ་ནྱི་བཟློག་པའྱི་དོན་དུ་བྱས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་དྲེ་

སྒྲུབ་བྱྲེད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཚད་མའྱི་སྐྱྲེས་བུ་ཡྱིན་པར་རྱིགས་སོ་

ཞྲེས་རོགས་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།

༼རག་པ་རང་བྱུང་གྱི་ཚད་མའྱི་སྐྱྲེས་བུ་དགག་པ།༽

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རྣམ་བཅད་ཀྱི་དགོས་པ་ལ་རོད་པ་སང་། ཡོངས་གཅོད་

ཀྱི་དགོས་པ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། རང་བྱུང་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་

དགག །རང་བྱུང་ཡོད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མ་སྐྱྲེས་པ་ནྱི་བཟློག་

དོན་དུ། །ཞྲེས་པ་མྱི་འཐད་དྲེ། དབང་ཕྱུག་དྲེ་རག་པ་རང་བྱུང་གྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་རག་པ་ཉྱིད་ཡོད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། དངོས་པོར་

ཡོད་པ་རོགས་པའྱི་བོ་དྲེ་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ཤྲེས་བྱ་མྱི་རག་པ་ཉྱིད་

ཀྱིས། ཚད་མ་དྲེ་ནྱི་མྱི་བརན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །དབང་ཕྱུག་གྱི་ཤྲེས་པ་མྱི་རག་ཀང་

དབང་ཕྱུག་རག་གོ་ཞྲེ་ན། དབང་ཕྱུག་གྱི་ཤྲེས་པ་ས་ཕྱི་དག་ནྱི་ཆོས་ཅན། རག་པ་ལས་

སྐྱྲེ་བ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། རྱིམ་བཞྱིན་སྐྱྲེ་བ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རག་པ་ལ་
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རྐྲེན་གྱི་རྣམ་པ་འགས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རག་པ་རྐྲེན་ལ་ལྟོས་

པ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར། མྱི་རག་པ་རང་བྱུང་གྱི་ཚད་མ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན་ཡང་། མྱི་རག་པ་རང་

བྱུང་གྱི་ཚད་མ་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཚད་མ་མྲེད་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། འདོད་པ་བརོད། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། འཇྱིག་རྲེན་

གྱི་གནས་ལུས་ལོངས་སྤོད་ཆོས་ཅན། སྐྱྲེས་བུས་བོ་སོན་དུ་བཏང་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན་

ཏྲེ། སོད་ཅྱིང་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། སྲེའུ་བཞྱིན། དབྱྱིབས་ཀྱི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞལ་ཡས་ཁང་བཞྱིན། དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དག་ས་

བཞྱིན། དྲེ་ཡང་དབང་ཕྱུག་ལས་གཞན་གྱིས་བྱྲེད་པར་མྱི་ནུས་པས། དབང་ཕྱུག་

གྱིས་བྱས་པར་གྲུབ་པོ་ཞྲེ་ན། གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། བསྒྲུབ་བྱ་དགག །སྒྲུབ་བྱྲེད་

དགག །དབང་ཕྱུག་ཀུན་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་གནས་

ལུས་སོགས་སྐྱྲེས་བུས་བྱས་པར་སྒྲུབ་ན། སྤྱིར་སྐྱྲེས་བུའྱི་བོ་སོན་སོང་ཙམ་སྒྲུབ་

བམ། སྐྱྲེས་བུ་རག་པས་བྱས་པར་སྒྲུབ། དང་པོ་ལྟར་ན། ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་པའྱི་

ངོར་བོ་སོན་སོང་ཙམ་དུ་བསྒྲུབ་མྱི་དགོས་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་པས་བོ་སོན་སོང་

ཙམ་དུ་འདོད་པ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལྟར་ན། ཆོས་ཅན། སྐྱྲེས་བུ་རག་པས་

བྱས་པར་བསྒྲུབ་མྱི་ནུས་པར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ན་

དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་ཆོས་ཅན། འཇྱིག་རྲེན་གྱིས་གནས་ལུས་སོགས་སྐྱྲེས་བུས་བོ་སོན་

དུ་བཏང་ནས་བྱས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁབ་

པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། དངོས། ཚུལ་དྲེས་རྱིགས་ཅན་གཞན་ཡང་ཁྲེགས་པ། དྲེས་
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གྲུབ་པའྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དབྱྱིབས་ཀྱི་དོན་རགས་སུ་མྱི་རུང་། དབྱྱིབས་ཀྱི་

སྒ་རགས་སུ་མྱི་རུང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་དབྱྱིབས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་སུ་འགོད་ན། 

དབྱྱིབས་ཀྱི་ཁད་པར་རགས་སུ་འགོད་དམ། དབྱྱིབས་ཙམ་རགས་སུ་འགོད། 

དང་པོ་ལྟར་ན། རང་བྱྱིན་གྱིས་རློབ་པ་པོ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་ཅན་

གྱི་དབྱྱིབས་སོགས་ཅྱི་འདྲ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་ཁང་བཟང་གྱི་

དབྱྱིབས་སྐྱྲེས་བུས་བྱས་པར་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་རྱིགས་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་

ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། ཁོད་རྱིའྱི་དབྱྱིབས་སྐྱྲེས་བུས་

བྱས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའྱི་

ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལྟར་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྱིགས་ལས་ཐ་དད་པའྱི་དངོས་པོ་ལ་རབ་

ཏུ་གྲུབ་པའྱི་དབྱྱིབས་དང་། དབྱྱིབས་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་འཇུག་པར་མཚུངས་པས་དབྱྱིབས་

ཙམ་དུ་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའྱི་རགས་ལས། རྱིའྱི་དབྱྱིབས་སྐྱྲེས་བུས་བྱས་

པར་རྲེས་སུ་དཔོག་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁབ་པ་མ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་

ན། སྐྱ་བོའྱི་རས་ལས་མྲེ་ཡོད་པར་དཔོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཁབ་པ་མ་ངྲེས་པ་དྲེ་ལྟ་མྱིན་

ན། གོག་མཁར་ཡང་ཆོས་ཅན། ར་མཁན་དྲེས་བྱས་པར་གྲུབ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། 

ར་མཁན་གྱིས་བྱས་པའྱི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། འཇྱིམ་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་འགའ་

ཞྱིག་བྱྲེད་པར་འདྲ་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དབྱྱིབས་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་དབྱྱིབས་ཀྱི་

ཁད་པར་ལ་བརགས་ནས་སུན་འབྱྱིན་པ་འདྱི། འབས་མཚུངས་ཀྱི་ལྟག་ཆོད་ཡྱིན་ནོ་

ཞྲེ་ན། འབས་བུའྱི་སྤྱི་བྱས་པས་ཀང་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་

རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་གང་ཞྱིག །བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྲེས་
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འགོའྱི་ཁབ་པ་རྣལ་མར་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་ལ། སྒའྱི་བྱས་པ་བུམ་པ་ལ་མ་

གྲུབ། བུམ་པའྱི་བྱས་པ་སྒ་ལ་མ་གྲུབ་པས། བྱས་པ་སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་

ཡང་དག་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་འབྲེལ་པ་ཅན་སྒ་བུམ་ནྱི་ཐ་དད་པས་ཐ་དད་དུ་བརགས་ནས་

སྐྱོན་བརོད་པའྱི་སུན་འབྱྱིན་ཆོས་ཅན། འབས་མཚུངས་ཀྱི་ལྟག་ཆོད་དུ་འདོད་དྲེ། 

བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་ནུས་ཀྱི་སྤྱི་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་ཁད་པར་ལ་བརགས་ནས་སུན་

འབྱྱིན་པའྱི་སུན་འབྱྱིན་ལྟར་སྣང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དབྱྱིབས་ཁད་པར་ཅན་ཕོགས་ཆོས་

མ་གྲུབ། དབྱྱིབས་ཙམ་ཁབ་པ་མ་ངྲེས་པས། དབྱྱིབས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་ཡང་དག་མ་

ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སུན་འབྱྱིན་པའྱི་སུན་འབྱྱིན་ཆོས་ཅན། འབས་མཚུངས་ཀྱི་ལྟག་ཆོད་མ་

ཡྱིན་ཏྲེ། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་ནུས་ཀྱི་སྤྱི་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་ཁད་པར་ལ་བརགས་ནས་

སུན་འབྱྱིན་པའྱི་སུན་འབྱྱིན་ལྟར་སྣང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། དབྱྱིབས་ལྡན་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཁད་པར་མ་གྲུབ་པ་དང་། དབྱྱིབས་

ཞྲེས་པའྱི་སྒའྱི་སྤྱི་ནྱི་འཇུག་པར་མཚུངས་པར་མཐོང་བ་ལས། རྱིའྱི་དབྱྱིབས་སུ་སྐྱྲེས་

བུས་བྱས་པར་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁབ་པ་འཁྲུལ་པའྱི་ཕྱིར། 

དཔྲེར་ན། ངག་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། རྭ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། གོ་ཉྱིད་ཀྱི་སྒ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་

ཞྲེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །རགས་མ་གྲུབ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྐྱྲེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནྱི་

དོན་ཐམས་ཅད་འབད་མྲེད་དུ་གྲུབ་པར་ཐལ། སྒ་དྲེ་ཡོད་པས་ནྱི་དོན་ཡོད་པར་གྲུབ་

པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། སྒ་རྣམས་གང་ནའང་འཇུག་རུང་དུ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 

སྒ་རྣམས་བརོད་པ་འདོད་པའྱི་གཞན་དབང་གྱིས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ནྱི། 

དབྱྱིབས་རགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་བསན་པའྱི་རྱིགས་པ་འདྱིས་ནྱི་དཔྱད་པ་ཡྱིན་
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ནོ། །གང་ལ་དཔྱད་ན། སྲེར་སྐྱ་བ་ལ་སོགས་ཀྱིས་བོ་བདྲེ་ཆོས་ཅན། སྲེམས་མྲེད་

ཡྱིན་ཏྲེ། མྱི་རོག་པ་དང་། སོགས་པ་སྐྱྲེ་བ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གཅྲེར་བུ་བས་

ཤྱིང་ཆོས་ཅན། སྲེམས་ལྡན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤུན་པ་བཤུས་ན་ནྱི་འཆྱི་བའྱི་ཕྱིར། ཞྲེས་པ་ལ་

དཔྱོད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་དཔྱད་ན། ཤུན་པ་བཤུས་ན་འཆྱི་བ་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་སྲེམས་ལྡན་

དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྱིང་གྱི་སྲེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་

མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཞྲེས་སོགས་སྦར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་

ནས་ངོ་བོ་གཙོ་ཆྲེ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། རགས་ཀྱི་དངོས་པོའྱི་ངོ་བོ་ཆོས་ཅན་ལ་མ་གྲུབ་ན་

ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་འཐད་ཀྱི། རགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཆོས་ཅན་ལ་འགོད་

ཚུལ་དང་མཐུན་པར་གྲུབ་ན་རགས་ཀྱི་ཁད་པར་མ་གྲུབ་ཀང་ཕོགས་ཆོས་འགྲུབ་པ་

ལ་གནོད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། སྒའྱི་སྲེང་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་བརྲེན་པའྱི་

བྱས་པ་མ་གྲུབ་ཀང་། བྱས་པ་སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་ཡྱིན་པ་ལ་མྱི་

གནོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །འོ་ན། ཆོས་ཅན་ལ་རགས་ཀྱི་སྒ་མ་གྲུབ་པ་དྲེ་ལ་ཅྱིར་འགྱུར་ཞྲེ་

ན། ཆོས་ཅན་ལ་རགས་ཀྱི་སྒ་མ་གྲུབ་ཀང་རགས་ཀྱི་དངོས་པོ་ནྱི་གྲུབ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་

གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན། འུག་པ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་པས་འབྱུང་བཞྱིའྱི་རྡུལ་ཕན་

མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། ལུས་ཅན་དང་སོགས་པ་ཐོགས་བཅས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཤད་པ་

བཞྱིན་ནོ། །རྲེག་བྱ་ཅན་ཆོས་ཅན། བྱྲེ་བག་པས་ལུས་ཅན་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་དྲེ་འབྱུང་

བཞྱིའྱི་རྡུལ་ཕན་གྱི་སྲེང་དུ་མ་གྲུབ་ཀང་། ཁོད་བྱྲེ་བག་པའྱི་ངོར་འབྱུང་བཞྱིའྱི་རྡུལ་

ཕན་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་མ་གྲུབ་ཀང་ཁོད་དྲེའྱི་ངོར་དྲེ་
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སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རགས་ཀྱི་དོན་དྲེ་ཉྱིད་འཁྲུལ་

པ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་ན། སྒ་ནྱི་འཁྲུལ་པ་མྲེད་ན་ཡང་སྒྲུབ་བྱྲེད་སྐྱོན་ལྡན་དུ་ཤྲེས་པར་

བྱ་སྲེ། འབས་བུ་དང་ཁབ་བྱའྱི་དངོས་པོ་ལས་རྒྱུ་དང་ཁབ་བྱྲེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ནྱི་གྲུབ་

པའྱི་ཕྱིར། སྒ་མ་འཁྲུལ་ཡང་དོན་འཁྲུལ་པ་དཔྲེར་ན། བ་ཁྲ་མོ་ཆོས་ཅན། རྭ་ཅན་ཡྱིན་

ཏྲེ། འགོ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། གང་པོ་ཆྲེའྱི་ཕྲུ་གུ་ཆོས་ཅན། གང་པོ་ཆྲེ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལག་ལྡན་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །གང་ཆྲེན་འདྱིའྱི་མྱིང་ལག་ལྡན་

ཞྲེས་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། གང་ཆྲེན་གྱི་མྱིང་དུ་མྱི་འཁྲུལ་ཏྲེ། བརོད་བྱ་གང་ཆྲེན་ལ་ནྱི་

གགས་པས་བར་སྦར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བརོད་བྱ་འདོད་པའྱི་ལག་པ་དང་ལྡན་པ་

ཆོས་ཅན། གང་ཆྲེན་ལ་དོན་མྱི་འཁྲུལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མྱི་དྲེ་ཁོད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་དབང་ཕྱུག་ཀུན་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དགག་པ་ནྱི། དབང་ཕྱུག་གྱི་དངོས་

པོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། གང་གྱིས་རྒྱུར་འདོད་ལ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་མྱི་འདོད་པ་མྱི་འཐད་པར་

ཐལ། ཇྱི་ལྟར་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལྟ་དྲེ་ཉྱིད་གང་གྱི་ཚེ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དབང་ཕྱུག་དང་ཁད་

པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁབ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། འབྲེལ་མྲེད་སོང་དུམ་ཡང་ཅྱིའྱི་

ཕྱིར་ནག་པའྱི་ར་དང་དྲེ་སོས་པའྱི་རྒྱུ་ཉྱིད་དུ་ནྱི་རོག་པར་མྱི་བྱྲེད་དྲེ་བྱྲེད་རྱིགས་པར་

ཐལ། རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་དང་ཁད་པར་མྲེད་ཀང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་

ཏྲེ། མཚོན་དང་སྨན་སོགས་དང་འབྲེལ་བ་ལས་ནག་པའྱི་ར་དང་དྲེ་འདྲུབས་པ་འབྱུང་

བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྐྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་འབས་བུ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དབང་ཕྱུག་ཆོས་

ཅན། རྐྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་འབས་བུ་བྱྲེད་པར་ཡང་ནྱི་མྱི་རུང་བར་ཐལ། འབས་བུ་མྱི་

བྱྲེད་པའྱི་དབང་ཕྱུག་དང་རང་བཞྱིན་ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། འབས་བུ་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཉྱིད་ཀང་རོགས་པར་དཀའ་བར་ཐལ། ཁོད་ལོག་པས་འབས་བུ་

ལྡོག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ར་བར་མ་ཁབ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་

ཅན། འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱུ་རྣམས་ཐུག་པ་མྲེད་པར་”འགྱུར1་ཏྲེ། རྒྱུ་གང་དག་

ཡོད་ན་འབས་བུ་གང་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་བ་ཉྱིད་དྲེ་དག་ལས་གཞན་ལའང་འབས་བུ་དྲེའྱི་

རྒྱུར་རོགས་རྱིགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ས་སོགས་ཆོས་ཅན། མྱུ་གུ་མྱི་སྐྱྲེད་

པར་ཐལ། མྱུ་གུ་མྱི་སྐྱྲེད་པའྱི་ས་སོགས་དང་ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ས་ལ་

སོགས་པ་ཆོས་ཅན། མྱུ་གུ་མྱི་སྐྱྲེད་པའྱི་ས་སོགས་ལས་རང་བཞྱིན་ཡོངས་སུ་འགྱུར་

ན་ནྱི་མྱུ་གུ་སྐྱྲེ་བ་ལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་རྐྲེན་གྱིས་ལྲེགས་པར་བྱས་པ་ན་མྱུ་གུ་དྲེའྱི་

ཁད་པར་བཟང་བར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཇྱི་ལྟར་ཡུལ་དང་དབང་པོ་ཚོགས་ལ་

དྲེ་ཡུལ་དབང་མ་ཚོགས་པ་དང་ཁད་པར་མྲེད་ཀང་དབང་བོའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལྟར་

དབང་ཕྱུག་འདྱི་ཡང་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་དབང་ཚོགས་མ་ཚོགས་

ཁད་པར་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དབང་ཤྲེས་དྲེ་ལ་ཡང་གསལ་མྱི་གསལ་ཀྱི་ཁད་

པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟ་མྱིན་ན་ཡུལ་དབང་ཚོགས་པས་ཀང་ཆོས་ཅན། དབང་

ཤྲེས་སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཡུལ་དབང་སོ་སོ་སོ་སོར་དབང་ཤྲེས་

སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་མྲེད་རྣམས་དང་རང་བཞྱིན་ཁད་པར་མྲེད་པས་ནའོ། །ཆོས་ཅན། ཡུལ་

དབང་མ་ཚོགས་པ་དང་ཁད་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡུལ་དབང་མ་ཚོགས་པས་དབང་

ཤྲེས་སྐྱྲེད་མྱི་ནུས། ཁོད་ཀྱིས་དབང་ཤྲེས་སྐྱྲེད་ནུས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དབང་ཕྱུག་སོགས་

ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་དང་ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། སོ་

1 [མ་ཕྱི། ༦ན༣ན།   འགྱུར   སྲེར། ༡༠༩ན།   བྱས]



  100  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

སོར་འབས་བུ་གང་སྐྱྲེད་ནུས་སུ་མྲེད་པ་ལ་ཚོགས་ན་འབས་བུ་སྐྱྲེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་

སྲྱིད་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་དག་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཇྱི་ལྟར་

གནས་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཤྲེས་པ་ཀུན་མཁྲེན་དུ་བསྒྲུབ་པ།

གཉྱིས་པ་ཡོངས་གཅོད་ཀྱི་དགོས་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གཉྱིས། རོད། ལན་

ནོ། །དང་པོ་ནྱི། རྒྱང་འཕྲེན་ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚད་མའྱི་སྐྱྲེས་བུར་མྱི་

རྱིགས་ཏྲེ། ཚད་མའྱི་སྐྱྲེས་བུ་ཡྱིན་ན། ལོག་གྱུར་གྱི་དོན་མཐའ་དག་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་

དགོས་པ་ལ། དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དྲེའྱི་ཐབས་ལ་ནན་ཏན་བྱྲེད་པ་

ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་ནྱི་རབ་ཏུ་རོད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ཀུན་མཁྲེན་ཚོལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན། ཚོལ་བའྱི་ཚུལ། ཀུན་

མཁྲེན་ངོས་གཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྡུག་བསལ་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་མྱི་ཤྲེས་བཞྱིན་དུ་

སོན་པར་བྱྲེད་པ་ལ་སོན་པ་ཡང་དག་ཏུ་འཁྲུལ་བར་དོགས་པ་ཅན་གྱི་གོལ་བ་དོན་

གཉྲེར་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ཤྲེས་པ་དང་ལྡན་པ་འགའ་ཞྱིག་

ཚོལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། སོན་པ་དྲེས་བཤད་པའྱི་ཐབས་ལ་ནན་ཏན་བྱ་

བའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་ཅན། སོན་པ་འདྱི་ཡྱིས་གོལ་བ་དོན་

གཉྲེར་དྲེ་ཡྱི་བསྒྲུབ་བྱ་རུ་གྱུར་པའྱི་སྡུག་བསལ་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་

ཡོད་མྲེད་རྣམ་པར་དཔྱད་པར་བྱའྱི། སྲྱིན་བུའྱི་གངས་མཁྲེན་མྱི་མཁྲེན་དཔྱད་བྱ་མ་

ཡྱིན་ཏྲེ། གོལ་བ་དོན་གཉྲེར་ངྲེད་ལ་སྲྱིན་བུའྱི་གངས་མཁྲེན་པ་”འགར་ཡང1་ཉྲེར་མཁོ་

མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཚད་མའྱི་

1 [མ་ཕྱི། ༦བ༦ན།   འགར་ཡང   སྲེར། ༡༡༡ན།   ལ]
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སྐྱྲེས་བུ་ཉྱིད་དུ་འདོད་དྲེ། བང་བྱ་དང་དོར་བྱའྱི་དྲེ་ཉྱིད་ནྱི་ཐབས་དང་བཅས་པ་རྱིག་

པར་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། སྲྱིན་བུའྱི་གངས་ཐམས་ཅད་རྱིག་པ་

མཛད་པས་ཚད་མའྱི་སྐྱྲེས་བུ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེས་གོལ་བ་དོན་གཉྲེར་ལ་ཉྲེར་མཁོ་མྲེད་

པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། ཚད་མའྱི་སྐྱྲེས་བུ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐག་རྱིང་པོ་མཐོང་ངམ་མྱིན་ཡང་

རུང་། འདོད་པའྱི་དྲེ་ཉྱིད་མཐོང་བ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྱིང་པོ་

མཐོང་བ་ཙམ་ཚད་མའྱི་སྐྱྲེས་བུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གོལ་བ་དོན་གཉྲེར་ཚུར་ཤོག་བྱ་རོད་

སོན་པར་སྲེན་པར་གྱིས་ཤྱིག་ཅྲེས་གདམས་རྱིགས་པར་ཐལ། དྲེས་ཀང་རྱིང་པོ་

མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། །

༼ལུགས་འབྱུང་གྱི་སྒོ་ནས་ཚད་མར་བསྒྲུབ་པ།༽

༈ གཉྱིས་པ་དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། ལུགས་འབྱུང་གྱི་སྒོ་

ནས་ཚད་མར་བསྒྲུབ་པ་དང་། ལུགས་བཟློག་གྱི་སྒོ་ནས་ཚད་མར་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉྱིས། རྒྱུ་ཕུན་ཚོགས་དང་། འབས་བུ་ཕུན་ཚོགས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། 

བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། སྦོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྱིས། དངོས་དང་། རོད་པ་སང་ངོ་། །དང་པོ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཚད་

མའྱི་སྐྱྲེས་བུ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་གོམས་པ་ལས་འཁྲུངས་པའྱི་

ཕྱིར། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མྲེད་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་

ཏྲེ། སྱིང་རྲེ་སྐྱྲེ་བ་དུ་མར་གོམས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སྐྱྲེ་བ་དུ་

མར་གོམས་པ་མྲེད་པ་སང་། གོམས་ཀང་མཐའ་མྲེད་དུ་འཕྲེལ་བ་མྲེད་པ་སང་བའོ། །
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༼སྐྱྲེ་བ་ས་ཕྱི་ཡོད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ལ། རོད་ལན་གཉྱིས། རྒྱང་འཕྲེན་ན་རྲེ། སྐྱྲེ་བ་ས་ཕྱིར་གོམས་པས་

སྱིང་རྲེ་གྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ། སྐྱྲེ་བ་ས་ཕྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ལུས་ཞྱིག་པ་ན་སྲེམས་ཞྱིག་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཡྱིད་བོ་ནྱི་ལུས་ལ་བརྲེན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གཉྱིས་པ་ལ། བསན་བཤད་

གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། ཡྱིད་བོ་ཆོས་ཅན། ལུས་དྲེ་ཁོད་ཀྱི་རྲེན་ཁད་པར་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། 

ལུས་ཁོད་ཀྱི་རྲེན་ཁད་པར་ཅན་ཡྱིན་པ་ནྱི་རྱིགས་པས་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སྐྱྲེ་བ་ས་ཕྱི་ཡོད་པར་བསན། མྲེད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྐྱྲེ་བ་ཡོངས་སུ་ལྲེན་པ་ན་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དང་དབང་པོ་དང་

བོ་དག་ནྱི་རང་གྱི་རྱིགས་འདྲ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་ཅན་དུ་ལུས་ཉྱིད་འབའ་ཞྱིག་ལས་སྐྱྲེ་

བ་མྱིན་ཏྲེ། ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ད་ལྟ་རྱིག་པ་ས་མས་རྱིག་པ་

ཕྱི་མ་མཚམས་སྦོར་བར་ནུས་ལྡན་དུ་མཐོང་བ་གང་དྲེ་ལ་རྒྱུ་ལྷག་པོ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་

པར་གྱུར་ལ། རྒྱུ་གང་མྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་གྱིས་ཕྱི་ནས་སྲེམས་ཕྱི་མ་མཚམས་

སྦོར་བ་མྲེད་པ་མྱི་འཐད་དོ། །

ངག་དོན་ནྱི། མངལ་དུ་སྐྱྲེས་མ་ཐག་པའྱི་རྱིག་པ་ཆོས་ཅན། རྱིག་པ་ས་མ་སོན་

དུ་སོང་སྲེ། རྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ད་ལྟར་གྱི་རྱིག་པ་འདྱི་བཞྱིན། ཐ་མལ་པའྱི་འཆྱི་

སྲེམས་ཆོས་ཅན། རྱིག་པ་ཕྱི་མ་མཚམས་སྦོར་ཏྲེ། ཆགས་བཅས་ཀྱི་རྱིག་པ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ད་ལྟར་གྱི་རྱིག་པ་འདྱི་བཞྱིན་ཞྲེས་པའོ། །ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་

ཇྱི་ལྟར་ཡོད་ཅྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ས་སོགས་ཐམས་ཅད་སྲེམས་ཅན་གྱི་ས་བོན་

གྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་དུ་ཐལ། གང་དུ་དྲོད་གཤྲེར་སྐྱྲེས་ལ་སོགས་པ་སྐྱྲེ་བོ་སྐྱྲེ་བར་མྱི་
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འགྱུར་བའྱི་ས་སོགས་ཀྱི་ཆ་དྲེ་འགའ་ཡང་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 

དབང་སོགས་རང་གྱི་རྱིགས་འདྲ་ས་མ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་ནྱི་འབྱུང་བ་འབའ་ཞྱིག་

ལས་སྐྱྲེ་བ་ཡྱིན་ན། ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་བ་གཅྱིག་ནྱི་སྲོག་ཆགས་སུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

བཞྱིན་དུ། འབྱུང་བ་ཀུན་སྲོག་ཆགས་སུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་དག་གྱི་རྒྱུ་འབྱུང་བ་ལ་

ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་ལུས་ཡྱིད་བོའྱི་རྲེན་ཁད་པར་ཅན་ཡྱིན་ན། 

དབང་པོ་དང་བཅས་པའྱི་ལུས་ཡྱིན་ནམ། དབང་པོ་མྲེད་པའྱི་ལུས་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་

འོག་ཏུ་འགོག །

དང་པོ་ལྟར་ན། ཡྱིད་བོ་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་དང་བཅས་པའྱི་ལུས་དྲེ་ཁོད་ཀྱི་

རྲེན་ཁད་པར་ཅན་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དབང་པོ་རྣམས་རྲེ་”རྲེ1་ལ་གནོད་པ་ཡོད་ན་

ཡང་། ཁོད་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་ཆོས་ཅན། ལུས་ཀྱི་

རྲེན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་འགྱུར་ན་ནྱི་ལུས་དྲེ་དག་ཀང་འགྱུར་བ་དག་ཏུ་མཐོང་བ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཡྱིད་བོ་ལས་དབང་པོ་སྐྱྲེ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། བོ་ཕྱི་མ་གནས་པའྱི་

རྲེན། བོ་ས་མ་ཉྱིད་ལ་ནྱི་བརྲེན་པའྱི་ལས་འགའ་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་

ཕྱིར། འཆྱི་ཁ་མའྱི་དབང་སོགས་ཆོས་ཅན། ཕྱིས་ཀང་རྱིགས་འདྲ་ཕྱི་མ་མཚམས་

སྦོར་བ་དྲེ་འདྲར་འདྲར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་འདྲའྱི་འཕྲེན་བྱྲེད་ཡོད་པར་གྱུར་པའྱི་

ཕྱིར། ལུས་ཡྱིད་བོའྱི་རྲེན་ཁད་པར་ཅན་མ་ཡྱིན་ན། མདོ་ལས། ལུས་དང་སྲེམས་དག་

ནྱི་ཕན་ཚུན་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་ཅན་ནོ། ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འགལ་

ཏྲེ། ལུས་དྲེའྱི་ཤྲེས་པས་ཡྱིད་བོ་ལ་ཕན་འདོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། ཡྱིད་ནྱི་ལུས་

1 [མ་ཕྱི། ༨ན༢ན།   ར   *རྲེ]
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ལ་བརྲེན་པར་བཤད་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དབང་པོ་ཆོས་ཅན། ཡྱིད་བོའྱི་

རྲེན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྲེད་མྲེད་པར་ཡྱིད་བོ་སྐྱྲེ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཡྱིད་བོ་དྲེ་ཆོས་

ཅན། ལུས་ཀྱི་རན་ཡྱིན་པར་ཐལ། ལུས་དྲེ་ཡང་ཁོད་མྲེད་པར་སྐྱྲེ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་པ་དྲེ་ལྟ་ནའང་། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ལུས་སྲེམས་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་

ཐལ། ལུས་ཀང་སྲེམས་ཀྱི་རྲེན་ཡྱིན། སྲེམས་ཀང་ལུས་ཀྱི་རྲེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་

ན། རྒྱུན་ལ་ལྟོས་ནས་ལུས་སྲེམས་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ཅན་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྱི་ཕྱིར། ལུས་

ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་ཡྱིད་བོ་རྱིམ་ཅན་དུ་སྐྱྲེ་བ་མྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་རྱིམ་ཅན་མྱིན་

པའྱི་རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རག་ཀང་རྐྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་ཡྱིད་བོ་རྱིམ་ཅན་དུ་སྐྱྲེད་དོ་

ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། རྐྲེན་ལ་ལྟོས་པའང་མྲེད་པར་ཐལ། རྐྲེན་གྱི་ཁད་པར་ཅན་མ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཡྱིད་བོ་ས་མ་ལ་ལྟོས་ནས་ལུས་ལས་རྱིམས་ཀྱིས་བོ་ཕྱི་མ་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་

རོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ལུས་དྲེའྱི་ཡང་རྱིམ་པ་གསལ་བར་བྱྲེད་པར་ཐལ། 

ཕོགས་ས་དྲེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ལུས་སྲེམས་ས་མ་ནྱི་ལུས་སྲེམས་ཕྱི་མའྱི་རྒྱུར་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ན་མཐོང་བ་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་ཐལ། ལུས་སྲེམས་སྐད་ཅྱིག་ས་མ་ས་མ་

ནྱི། སོན་མྲེད་པའྱི་ལུས་སྲེམས་སྐད་ཅྱིག་རྲེ་རྲེ་བ་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། བསན། བཤད། བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཐ་མལ་པའྱི་འཆྱི་

སྲེམས་ཆོས་ཅན། སྲེམས་ཕྱི་མ་མཚམས་མྱི་སྦོར་ཏྲེ། འཆྱི་སྲེམས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དཔྲེར་ན། དག་བཅོམ་པའྱི་འཆྱི་སྲེམས་བཞྱིན་ཞྲེ་ན། ཐ་མ་འཆྱི་ཁའྱི་སྲེམས་ནྱི་ཆོས་

ཅན། ཐ་མལ་པའྱི་འཆྱི་སྲེམས་སྲེམས་ཕྱི་མ་མཚམས་མྱི་སྦོར་བར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་

ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་སྲེམས་གཞན་དང་མཚམས་སྦོར་བ་ལ་འགལ་བ་ཅྱི་
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ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དག་བཅོམ་པའྱི་འཆྱི་སྲེམས་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཡང་། རྒྱུ་

མཚན་གང་ལས་སྲེམས་ཕྱི་མ་མཚམས་སྦོར་བ་མྲེད་པར་འདོད་ཅྲེས་དྲྱིས་པས། 

སངས་རྒྱས་པའྱི་ལུང་ལས་དྲེ་ལྟར་བཤད་པས་སོ་ཞྲེ་ན། སངས་རྒྱས་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་

ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འབང་ངམ་ཅྱི་སྲེ་འབང་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། ཚད་མས་མ་

གྲུབ་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དག་བཅོམ་པའྱི་འཆྱི་སྲེམས་ཆོས་ཅན། སྲེམས་

ཕྱི་མ་མཚམས་མྱི་སྦོར་ཏྲེ། དྲེའྱི་རྒྱུ་དབུགས་ལུས་དང་བལ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་

དབུགས་ལུས་དང་བལ་བ་དྲེ་ཉྱིད་ཆོས་ཅན། ཐ་མལ་པའྱི་འཆྱི་སྲེམས་སྲེམས་ཕྱི་མ་

མཚམས་མྱི་སྦོར་བར་བསྒྲུབ་པ་འདྱིར་ནྱི་རགས་སུ་ཅྱིས་མ་བརོད་དྲེ་བརོད་རྱིགས་

པར་ཐལ། ཁོད་དང་འཆྱི་སྲེམས་གང་རུང་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞྱིག །འཆྱི་

སྲེམས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། བདག་རྐྲེན་ཡྱིན་པ་དགག །ཉྲེར་ལྲེན་ཡྱིན་པ་

དགག །རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ལུས་ཡྱིད་བོའྱི་རྲེན་ཁད་པར་ཅན་ཡྱིན་ན། 

བདག་རྐྲེན་ཡྱིན་ནམ། ཉྲེར་ལྲེན་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན། ཡྱིད་ཤྲེས་རོག་པ་ཆོས་ཅན། 

དབང་པོ་དང་བཅས་པའྱི་ལུས་ཀྱིས་བདག་རྐྲེན་བྱས་པ་ལས་སྐྱྲེ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

དྲེ་ཡྱིན་ན། དབང་པོ་དྲེའྱི་བོ་བཞྱིན་དུ་ཡུལ་གསལ་བར་འཛིན་པར་འགྱུར་བའྱི་སྐྱོན་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དབང་པོ་ཀུན་ཚོགས་པ་ལས་ཀང་ནྱི་ཡྱིད་ཤྲེས་སྐྱྲེ་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། དབང་པོ་རྣམས་དབང་ཤྲེས་སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་སྐྲ་

སྲེན་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱིས་བདག་རྐྲེན་བྱས་པ་ལས་ཡྱིད་ཤྲེས་སྐྱྲེ་བ་མ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། སྲེམས་མྲེད་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། ལུས་སྲེམས་ལྷན་ཅྱིག་གནས་པར་
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འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། ལུས་སྲེམས་ཆོས་ཅན། ལྷན་ཅྱིག་གནས་སུ་རུང་སྲེ། རྒྱུ་ཚོགས་

གཅྱིག་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། དབང་པོ་ལྔ་བཞྱིན་དང་། གཟུགས་དང་རོ་

བཞྱིན་ནོ། །ལུས་ཆོས་ཅན། ཡྱིད་བོའྱི་རྲེན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་འགྱུར་བས་ཡྱིད་བོ་འགྱུར་

བ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཕྱི་དོན་ཆོས་ཅན། ཡྱིད་བོའྱི་རྲེན་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྱི་སྒོ་

ནས་ཡྱིད་བོ་འགྱུར་བ་མཐོང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་འབས་བུའྱི་ལྡོག་རྒྱུ་ཁད་པར་

ཅན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། སྒོན་མྲེའྱི་འོད་ཆོས་ཅན། སྒོན་མྲེ་དྲེ་ཁོད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁད་པར་ཅན་ཡྱིན་

ཏྲེ། སྒོན་མྲེ་གང་ཞྱིག་ཁོད་ཀྱི་ས་ལོགས་སུ་ཡོད་པས། ཁོད་ལ་དངོས་སུ་ཕན་འདོགས་

བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རག་ཏུ་སྒོན་མྲེ་དྲེའྱི་ཉྲེར་ལྲེན་གྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། 

འདྱི་ཡོད་ན་འདྱི་འབྱུང་ཞྲེས་པའྱི་བདུན་པ་དང་། འདྱི་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱིར་འདྱི་སྐྱྲེ་ཞྲེས་པའྱི་

ལྔ་པའྱི་སྒ་ནྱི་བཤད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། འབས་བུ་དྲེའྱི་ལྡོག་རྒྱུ་

ཁད་པར་ཅན་ཡྱིན་ན། འབས་བུ་དྲེའྱི་ས་ལོགས་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བའྱི་སྒོ་ནས་ཕན་

འདོགས་པ་ཞྱིག་དགོས་སོ་ཞྲེས་རོགས་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ལུས་དྲེ་དུས་འགའ་

ཞྱིག་གྱི་ཚེ་ན་སྲེམས་རྒྱུན་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་ཡྱིན་པའང་ས་སྲེ། དྲེ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་

ལུས་ལོག་པས་སྲེམས་ལྡོག་པ་མྱིན་ཏྲེ། གཟུགས་མྲེད་ཁམས་ནའང་སྲེམས་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། བུམ་སོགས་ལ་ནྱི་མྲེ་སོགས་ཀྱིས་གནས་སྐབས་ཕན་འདོགས་

པ་བཞྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ལུས་ཀྱིས་ཉྲེར་ལྲེན་བྱྲེད་ཚུལ་ལ་བརགས་ནས་

དགག །ལུས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་བརགས་ནས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ཉྲེར་ལྲེན་ཡྱིན་

པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་བརོད་པ། ཉྲེར་ལྲེན་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་བརོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

གཉྱིས། ས་ཕྱི་ལ་བརགས་ནས་དགག །དུས་མཉམ་ལ་བརགས་ནས་དགག་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ། ཐལ་བ་འགོད། དྲེའྱི་ལན་དགག །ཉྲེར་ལྲེན་གྱི་མཚན་ཉྱིད་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ལུས་སྲེམས་ཀྱི་ཉྲེར་ལྲེན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཤྱི་བའྱི་ལུས་ཆོས་ཅན། 

སྲེམས་ལྡོག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཉྲེར་ལྲེན་ལུས་ནྱི་གནས་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། མཐུན་རྐྲེན་ཚང་བའྱི་ལན་དགག །འགལ་རྐྲེན་གྱིས་

བཅོམ་པའྱི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཉྲེར་ལྲེན་ལུས་ཡོད་ཀང་རྐྲེན་དབུགས་མྲེད་

པས་སྲེམས་མྱི་ལྡོག་པའྱི་སྐྱོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཡྱིད་བོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་

དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་འབྱུང་གྱི །དྲེ་ཁོད་ཀྱི་རྲེན་ཁད་པར་ཅན་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་

ཡོད་སོབས་ཀྱིས་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དྲེ་ཡོད་པ་དང་། ཁོད་ཀྱི་དབང་གྱིས་དབུགས་

དྲག་ཞན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རླུང་འབྱྱིན་པ་དང་འདྲྲེན་པ་ནྱི། ཁོད་ཀྱི་འབད་རོལ་

མྲེད་པར་གང་ལས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། དབུགས་དྲེ་དག་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་འགྱིབ་པ་ལས་ཁོད་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་འགྱིབ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་

བར་ཐལ། དབུགས་དྲེ་ཁོད་ཀྱི་དངོས་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དབུགས་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། 

ཤྱི་བའྱི་ལུས་ལ་ཡང་ལྡོག་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བ་མཚུངས་ཏྲེ། ཉྲེར་ལྲེན་ལུས་གནས་

པའྱི་ཕྱིར། ཁོད་རང་ལ་ཡང་ཤྱི་བའྱི་ལུས་ལ་སྲེམས་མྱི་ལྡོག་པར་ཐལ། སྲེམས་ས་མ་

སྲེམས་ཕྱི་མའྱི་ཉྲེར་ལྲེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྲེམས་ས་མ་

སྲེམས་ཕྱི་མའྱི་ཉྲེར་ལྲེན་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ཤྱི་བའྱི་ལུས་ལ་སྲེམས་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཉྲེས་པ་

མཚུངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་འཕྲེན་བྱྲེད་ཀྱི་ལས་གཞན་དག་ཀང་། ལུས་

སྲེམས་ལྷན་ཅྱིག་གནས་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཡྱིན་པར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

སགས་ཀྱིས་བཏབ་པའྱི་སོང་བུ་ལ་སོགས་པ་མྲེའྱི་རྒྱུ་མྱིན་པ་བཞྱིན་དུ། ཤྱི་བའྱི་ལུས་

ཆོས་ཅན། སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུ་མྱིན་ཏྲེ། རླུང་མཁྲྱིས་སོགས་ཉྲེས་པས་སྲེམས་གནས་པ་

དང་མྱི་མཐུན་པར་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤྱི་བའྱི་ཚེ་ལུས་ཆོས་ཅན། སྲེམས་སར་ཡང་

འཚོ་བ་དག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཉྲེར་ལྲེན་ལུས་གནས་ཤྱིང་། ཉྲེས་པ་ཉམས་པར་

འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མྲེ་ནྱི་ལྡོག་ན་ཡང་མྲེས་བྱས་པའྱི་ཤྱིང་གྱི་འགྱུར་བ་མྱི་ལྡོག་

པ་བཞྱིན་དུ། ནད་ལོག་ཀང་ནད་ཀྱི་འགྱུར་བ་དྲེ་ནྱི་ལྡོག་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་

ཆོས་ཅན། ནད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལྡོག་མྱི་རུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ནད་གསོ་བའྱི་སྦོར་བ་

དོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འགྱུར་བ་ཡྱིན་ན་སར་ལྡོག་མྱི་རུང་ཡྱིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ། 

འགྱུར་བྱྲེད་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་ལ་ལར་སར་མྱི་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་སྐྱྲེད་པར་བྱྲེད་ལ། 

འགྱུར་བྱྲེད་འགའ་ཞྱིག་སར་ལྡོག་པའྱི་འགྱུར་བ་སྐྱྲེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དཔྲེར་ན། ཤྱིང་དང་གསྲེར་ལ་མྲེ་བཞྱིན་ནོ། །འགྱུར་བ་དང་པོ་ཆོས་ཅན། ཆུང་

ཡང་སར་ལྡོག་པ་མྱིན་ཏྲེ། རང་རྒྱུ་ལས་སར་ལྡོག་མྱི་རུང་དུ་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱིར། སར་

ལྡོག་ཏུ་རུང་བར་བྱས་པའྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སར་ཡང་འབྱུང་

བར་འགྱུར་ཏྲེ། རང་རྒྱུ་ལས་སར་ལྡོག་རུང་དུ་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། གསྲེར་གྱི་

སྲ་བ་ཉྱིད་བཞྱིན་ནོ། །ནད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལྡོག་ཏུ་རུང་ན། གསོར་མྱི་རུང་གྱི་ནད་བཤད་

པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འགལ་ཏྲེ། ཅུང་ཟད་གསོ་བྱ་མྱིན་པའྱི་ནད་བརོད་པ་ནྱི། 

འཆོས་བྱྲེད་སྨན་དང་སྨན་པ་རྲེད་པར་དཀའ་བའྱི་ཕྱིར་རམ། ནད་པའྱི་ཚེ་ཟད་པ་ལ་

དགོངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསོ་བྱ་མྱིན་པའྱི་ནད་མྲེད་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་ཐལ། མཐུན་རྐྲེན་

མ་ཚང་བ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར། ཉྲེས་པ་ནད་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་འཆྱི་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྱི་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

བའྱི་ལུས་ཆོས་ཅན། སྲེམས་དྲེ་ཅྱིས་སར་ཡང་འཆྱི་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་འགྱུར་བར་ཐལ། 

ཉྲེར་ལྲེན་ལུས་གནས་ཤྱིང་། འགལ་རྐྲེན་དུག་ལ་སོགས་པ་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར་རམ། དུག་

སྦྲུལ་དྲེ་ཡྱི་སོས་ཟྱིན་པ་བཅད་པ་ལས་ཀང་། ནད་ཀྱི་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་དང་བལ་བས་

ནའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཉྲེར་ལྲེན་འགྱུར་བ་མྲེད་པར་ནྱི་ཉྲེར་ལྲེན་ཅན་དག་འགྱུར་བར་ནྱི་

བྱྲེད་པར་མྱི་ནུས་ཏྲེ། དཔྲེར་ན། འཇྱིམ་པ་འགྱུར་བ་མྲེད་པར་བུམ་སོགས་མྱི་འགྱུར་

བ་བཞྱིན་ནོ། །དངོས་པོ་གང་འགྱུར་བ་མྲེད་པར་ནྱི་དངོས་པོ་གང་ཞྱིག་རྣམ་པར་

འགྱུར་བ་དྲེ་དྲེའྱི་ཉྲེར་ལྲེན་དུ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། བ་ལང་དང་བ་མྱིན་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན། 

སྲེམས་དང་ལུས་ཀང་དྲེ་བཞྱིན་ནོ། །ལུས་ཆོས་ཅན། སྲེམས་ཀྱི་ཉྲེར་ལྲེན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། 

ཁོད་མྱི་འགྱུར་བར་སྲེམས་འགྱུར་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་ལུས་སྲེམས་ལྷན་ཅྱིག་

གནས་པ་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། འབས་བུ་སྲེམས་ཆོས་ཅན། ལུས་དང་ལྷན་ཅྱིག་གནས་ཏྲེ། 

ལུས་དྲེའྱི་ཉྲེར་ལྲེན་གྱི་རྒྱུས་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་རྐྲེན་བྱས་པ་ལས་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། 

མྲེ་དང་ཟངས་མའྱི་ཞུ་བ་ཉྱིད་བཞྱིན་”ནོ1། །

གཉྱིས་པ་དུས་མཉམ་ལ་བརགས་ནས་དགག་པ་ལ་གསུམ། དུས་མཉམ་པའྱི་

རྲེན་དགག །ཚུལ་དྲེས་རྱིགས་ཅན་གཞན་ཡང་ཁྲེགས། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། 

ལུས་དྲེ་ཡྱིད་བོའྱི་དུས་མཉམ་པའྱི་རྲེན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཡྱིད་བོ་ཆོས་ཅན། ལུས་དྲེ་ཁོད་

ཀྱི་དུས་མཉམ་པའྱི་རྲེན་དོན་གཞན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་དངོས་པོར་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པ་

དག་ལ་རྲེན་དོན་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རགས་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དངོས་པོར་ཡོད་པ་

གནས་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་རྲེན་དོན་གཞན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། ལུས་འདྱི་ཁོད་གྲུབ་ཟྱིན་

1 [མ་ཕྱི། ༡༡ན༣ན།   ན   *ནོ]
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

གནས་པའྱི་རྲེན་དུ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྱི་གནས་པ་པོ་ཁོད་ལས་གཞན་མྱིན་པར་

རས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། རས་གཞན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་ཡང་། ཆོས་

ཅན། ལུས་དྲེས་ནྱི་ཁོད་ཀྱི་དངོས་པོ་ཅྱི་ཞྱིག་གནས་པར་བྱས་ཏྲེ་མ་བྱས་པར་ཐལ། 

ལུས་དྲེ་ཁོད་ཀྱི་གནས་པ་རས་གཞན་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། འཇྱིག་

པ་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་གྲུབ་དུས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པར་སོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གལ་ཏྲེ་ཡྱིད་བོ་དྲེ་འཇྱིག་རྒྱུ་ལས་འཇྱིག་པར་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། འཇྱིག་རྒྱུས་

འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འཇྱིག་རྒྱུས་འཇྱིག་པ་དྲེ་ལའང་གོང་གྱི་ཐལ་བ་མཚུངས་

པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། གནས་པའྱི་རྒྱུས་ཀང་ཅྱི་ཞྱིག་བྱས་ཏྲེ་གནས་མྱི་ནུས་

པར་ཐལ། འཇྱིག་རྒྱུ་ལས་འཇྱིག་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འཇྱིག་རྒྱུ་དང་མ་ཕད་བར་དུ་

ལུས་དྲེས་གནས་པར་བྱས་སོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། གནས་པའྱི་རྒྱུས་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་སྲེ་

དོན་མྲེད་པར་ཐལ། འཇྱིག་པ་དངོས་པོའྱི་ཆོས་ཉྱིད་དུ་ཡོད་པ་འདྱི་ལ་གནོད་པ་མྲེད་

པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་བུམ་པ་དྲེ་ཆུ་སོགས་ཀྱི་རྲེན་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་དུ། ལུས་ཀང་

སྲེམས་ཀྱི་རྲེན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། རང་ནང་གྱི་ཆུའྱི་དུས་མཉམ་པའྱི་རྲེན་

མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལྟར་འདོད་པ་འདྱི་ལའང་། ཡོད་མྲེད་དག་ལ་རྲེན་མྲེད་ཕྱིར། 

ཞྲེས་པའྱི་ཐལ་བ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་བུམ་པ་རང་ནང་གྱི་ཆུའྱི་རྲེན་དུ་གགས་པ་

ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། རང་ནང་གྱི་ཆུ་དྲེའྱི་རྲེན་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་ནང་གྱི་ཆུའྱི་

དངོས་པོ་རྣམས་སྐད་ཅྱིག་རྲེ་རྲེར་ནྱི་འཇྱིག་པ་ན། རང་ནང་གྱི་ཆུའྱི་དངོས་པོའྱི་རྒྱུན་

ཕྱི་མ་རྣམས་ཁོ་རང་གྱི་ཉྲེར་ལྲེན་དང་གོ་ས་མཚུངས་པ་དྲེ་ལྟ་བུར་སྐྱྲེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། ཆོས་ཅན། རང་ནང་གྱི་ཆུའྱི་རྲེན་དོན་གཞན་དུ་རྱིགས་
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པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་ནང་གྱི་ཆུ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་

ཅན། རང་ནང་གྱི་ཆུ་སོགས་ཀྱི་ནྱི་རྲེན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། རང་ནང་གྱི་ཆུ་ཐུར་དུ་འབོ་བ་ཡྱི་

ནྱི་གྲེགས་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། མྱི་རག་པ་ལ་རྲེན་དོན་གཞན་འཐད་ཀྱི། ཡོན་ཏན་དང་སྤྱི་

དང་ལས་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ནྱི་རྲེན་དོན་གཞན་ཅྱི་དགོས་ཏྲེ་མྱི་དགོས་པར་

ཐལ། འགོ་བ་མྲེད་པ་ཅན་གྱི་རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་”རྐྲེན1། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཡོད་མྲེད་དག་ལ་རྲེན་མྲེད་ཕྱིར་ཞྲེས་པའྱི་རྱིགས་པ་འདྱིས་ནྱི་

ཆོས་ཅན། ཡོན་ཏན་རས་ལ་འཕོད་པ་འདུ་བ་དང་། རས་འཕོད་པ་འདུ་བ་ཅན་གྱི་རྒྱུ་

དང་། གསལ་བ་ལ་རྱིགས་གནས་པ་དང་། སོགས་པ་འབྱུང་བ་ལ་འབྱུང་རྒྱུར་དང་། 

འབྱུང་བ་ལ་སྲེམས་དང་། ཆོས་ཅན་ལ་ཆོས་ཉྱིད་རྣམ་པར་གནས་པ་ཉྱིད་བསལ་བ་

ཡྱིན་ཏྲེ། དུས་མཉམ་པའྱི་རྲེན་དོན་གཞན་མྲེད་པར་བསྲེན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། 

གལ་ཏྲེ་ཡྱིད་བོ་ཆོས་ཅན། ལུས་དྲེའྱི་གནས་རྒྱུས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་སྲེ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། 

འཇྱིག་རྒྱུ་གཞན་ལས་འཇྱིག་པའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། དྲེ་འཇྱིག་རྒྱུ་གཞན་མྲེད་

པར་འཇྱིག་གོ་ཞྲེ་ན་ཡང་། ཆོས་ཅན། གནས་པའྱི་རྒྱུ་རྣམས་ནུས་མྲེད་དུ་ཐལ་

ལོ། །ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནྱི་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་ནའང་འཇྱིག་པར་མྱི་འགྱུར་

བར་ཐལ། སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས་བངས་ཏྲེ། རྲེན་བཅས་ཐམས་ཅད་གནས་ལྡན་

དང་། སྐྱྲེ་བ་ཅན་ཀུན་རྲེན་བཅས་ཡྱིན་པར་ཁས་བངས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། 

གནས་བྱྲེད་གཞན་གང་ཡང་མྲེད་པར་ཐལ། གལ་ཏྲེ་རང་འཇྱིག་པའྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་གྱི་

བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། གནས་བྱྲེད་གཞན་གང་

1 [མ་ཕྱི། ༡༢ན༡ན།   རྐྲེན   སྲེར། ༡༢༢ན།   ཕྱིར]
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དགོས་ཏྲེ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། གལ་ཏྲེ་རང་འཇྱིག་པའྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་གྱི་བདག་ཉྱིད་

མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ཉྲེར་ལྲེན་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་བརོད་པ་ལ་གསུམ། དངོས། ལུས་

སྲེམས་རས་གཅྱིག་དགག །འཁོར་བའྱི་རྒྱུ་ངོས་གཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཤྲེས་རབ་

དང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། ལུས་དྲེ་ཁོད་ཀྱི་ཉྲེར་ལྲེན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལུས་

ཀྱི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་འགྱིབ་པ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར། བོའྱི་བྱྲེད་པའྱི་ཁད་པར་གྱིས་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་འགྱིབ་པའྱི་ཁད་པར་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། བོ་

འཕྲེལ་འགྱིབ་ཀྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་འདྱི་ནྱི་མར་མྲེའྱི་འོད་ལ་སོགས་པ་ཉྲེར་ལྲེན་བྲེམ་པོ་

ལ་བརྲེན་པ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ལུས་བཅུད་ལྲེན་གྱིས་རྒྱས་པ་ལས་

ཤྲེས་རབ་འཕྲེལ་བ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། ར་བའྱི་རགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་རབ་འདྱི་

ཆོས་ཅན། ལུས་བཅུད་ལྲེན་གྱིས་རྒྱས་པ་དྲེ་ལས་ཀང་ཁོད་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་མོད་

ཀྱི། ལུས་དྲེ་ཁོད་ཀྱི་དངོས་རྒྱུ་མྱིན་ཏྲེ། ལུས་ཀྱིས་དབང་པོའྱི་སྲེམས་ལ་ཕན་འདོགས་

པ་མྲེད་པར་ཁོད་སྐྱྲེ་བ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ལུས་རྒྱས་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་། རྒུད་

པ་ལས་ཞྲེ་སང་སྐྱྲེ་བར་མཐོང་བས། ར་བའྱི་རགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། དུས་འགའ་ཞྱིག་

གྱི་ཚེ་ན་ལུས་རྒྱས་རྒུད་སོགས་ཀྱིས་འཕྲེལ་བའྱི་ཡྱིད་ཤྲེས་འཁོར་གྱི་ཆགས་སང་

སོགས་ཆོས་ཅན། ལུས་དྲེ་ཁོད་ཀྱི་ཉྲེར་ལྲེན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དབང་ཤྲེས་འཁོར་གྱི་བདྲེ་

བ་དང་སྡུག་བསལ་ལས་སྐྱྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དབང་ཤྲེས་འཁོར་གྱི་བདྲེ་སྡུག་དྲེ་

ཡང་ཆོས་ཅན། ཆོས་འདྲ། ཁམས་སོམས་མྱི་སོམས་ལ་སོགས་པ་ནང་གྱི་རྲེག་བྱའྱི་

གཟུང་དོན་ནྱི་ཉྲེ་བ་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བཤད་མ་ཐག་པའྱི་
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རྱིགས་པ་འདྱིས་ནྱི་འདུས་པ་ལ་སོགས་པས་དྲན་པ་ཉམས་པ་སོགས་ལ་ལུས་ཉྲེར་

ལྲེན་དུ་མྲེད་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ནང་གྱི་རྲེག་བྱ་གཟུང་དོན་དུ་ཉྲེ་བའྱི་ཁད་པར་

ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་དབང་བོས་ནྱི་འགྱུར་བ་དྲེ་སྐྱྲེད་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དཔྲེར་ན། 

རྒྱུད་ཀྱི་ཁད་པར་འགའ་ཞྱིག་ལ་སག་ཉྱིད་ཀྱི་སྒ་ཐོས་པ་དང་ནྱི། ཁྲག་ལ་སོགས་པ་

མཐོང་བ་ལས་རོངས་པ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ། །སྲེམས་ཕྱི་མ་ནྱི་

ཆོས་ཅན། སྲེམས་ས་མ་ལ་བརྲེན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེམས་ས་མ་དྲེ་ཉྲེར་ལྲེན་དུ་མྲེད་ན་མྱི་

འབྱུང་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ངྲེས་པར་སྲེམས་ས་མ་གང་ཡང་རུང་བ་ཉྱིད་ཀྱི་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་ནྱི་

རྲེས་སུ་འཇུག་པའྱི་སྲེམས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་པ་ནྱི། སྲེམས་ཕྱི་མ་དྲེ་སྲེམས་ས་

མ་ལ་བརྲེན་པར་བསྒྲུབས་པས། ལུས་ཉྲེར་ལྲེན་ཡྱིན་པ་ལ་མྱི་གནོད་དྲེ། ལུས་སྲེམས་

རས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་སྲེམས་ས་མ་ལ་བརྲེན་

པར་བྱས་ནས་ཐོས་སོགས་འདུ་བྱྲེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་སྲེམས་ལ་ནྱི་དུས་འགའ་ཞྱིག་གྱི་

ཚེ་གསལ་བ་དྲེ་ལྟར། ལུས་ལའང་ཡོན་ཏན་དྲེ་གསལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ལུས་

སྲེམས་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། །

གསུམ་པ་ནྱི། ལུས་སྲེམས་ཀྱི་ཉྲེར་ལྲེན་མ་ཡྱིན་ན་འཁོར་བའྱི་རྒྱུ་གང་ཞྲེ་ན། 

ཆོས་ཅན། ཐ་མལ་པ་རྣམས་བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་ལྡན་པས་སྲེམས་ཅན་གཞན་

གྱིས་བཀྲྱི་བ་མྱིན་པར། བདྲེ་བ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་འདོར་བར་འདོད་

པས་དམན་པའྱི་གནས་ནྱི་ཡོངས་སུ་ལྲེན་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་ལ་བདྲེ་བར་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་

གྱི་བོ་དང་། སྲྲེད་པའྱི་ཀུན་ནས་འཆྱིང་བ་ནྱི་ཐ་མལ་པ་འཁོར་བར་སྐྱྲེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་ཏྲེ། གང་ལ་ལོག་སྲྲེད་དྲེ་མྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་འཁོར་བར་སྐྱྲེ་བར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། 
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གལ་ཏྲེ་སྐྱྲེ་བ་གཞན་དུ་འགོ་འོང་མྲེད་དྲེ། དྲེ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རྒྱང་འཕྲེན་

ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱིས་བར་སྲྱིད་མ་མཐོང་བས་མྲེད་པར་མྱི་འགྲུབ་པར་ཐལ། ཁོད་བར་

སྲྱིད་ལྟ་བ་ལ་དབང་པོ་མྱི་གསལ་བའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། མྱིག་མྱི་གསལ་བ་ཡྱིས་དུ་བ་

ཆུང་དུ་མྱི་མཐོང་བ་བཞྱིན་ནོ། །བར་དོའྱི་ལུས་ཆོས་ཅན། ཐོགས་བཅས་ཡྱིན་པར་

ཐལ། ལུས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བར་དོའྱི་ལུས་འགའ་ཞྱིག་ཆོས་ཅན། ལུས་ཅན་

ཡྱིན་ཡང་ལ་ལར་ཐོགས་མྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། ཕ་ཞྱིང་དྭངས་པའྱི་ལུས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དཔྲེར་ན། ར་སོ་མ་ལ་ཆུ་བཞྱིན་དང་། གསྲེར་ལ་དངུལ་ཆུ་བཞྱིན་ནོ། །རྒྱང་འཕྲེན་

ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱིས་བར་སྲྱིད་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ན་མྲེད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཁོད་

ཀྱིས་མ་མཐོང་ཡང་ཡོད་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར། །

གཉྱིས་པ་ལུས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་བརགས་ནས་དགག་པ་ལ་གཉྱིས། ལུས་གཅྱིག་ཉྲེར་

ལྲེན་ཡྱིན་པ་དགག །ལུས་དུ་མ་ཉྲེར་ལྲེན་ཡྱིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

དངོས། རོད་སང་། རས་ལ་བརྲེན་པའྱི་ཆོས་གཞན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ལུས་

སྲེམས་ཀྱི་ཉྲེར་ལྲེན་ཡྱིན་ན། ལུས་རགས་པ་ཆ་མྲེད་གཅྱིག་ཡྱིན་ནམ། ཡན་ལག་དུ་མ་

ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན། སྐྱྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ལག་སོགས་གཡོ་ན་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་

གཡོ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ལུས་རགས་པ་ཆ་མྲེད་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། 

གཡོ་མྱི་གཡོའྱི་འགལ་བ་ཅན་གྱི་ལས་ནྱི། ཆ་མྲེད་གཅྱིག་ལ་གཞྱི་མཐུན་དུ་མྱི་རུང་

བའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། ཆ་ཐ་དད་”དུ1་གྲུབ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ལག་པ་གཡོ་བའྱི་ཚེ་

རྐང་པ་གཡོ་བ་ལས་གཞན་དུ་མྱི་གཡོ་བའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། གདོང་གཅྱིག་བསྒྱིབས་པ་

1 [མ་ཕྱི། ༡༣བ༥ན།   -དུ   *དུ]
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ན། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་བསྒྱིབས་པར་འགྱུར་བའམ། ཡན་ལག་གཞན་མ་བསྒྱིབས་ན། 

གདོང་ཡང་མ་བསྒྱིབས་པར་མཐོང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ལུས་རགས་པ་ཆ་མྲེད་

གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། གཅྱིག་གདོང་ཚོན་གྱིས་བསྒྱུར་ན་ཡན་ལག་ཐམས་

ཅད་ཚོན་གྱིས་བསྒྱུར་བའམ། ཡན་ལག་གཞན་མ་བསྒྱུར་ན། གདོང་ཡང་ཚོན་གྱིས་མ་

བསྒྱུར་བར་རོགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རགས་འདྲ། སྐྱྲེས་བུའྱི་ལུས་ཆོས་ཅན། 

ཚོགས་པ་ཆ་མྲེད་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད་པ་མྱིན་ཏྲེ། གཡོ་མྱི་གཡོ་བསྒྱིབས་མ་བསྒྱིབས་

བསྒྱུར་མ་བསྒྱུར་སོགས་འགལ་བའྱི་ཆོས་དུ་མ་ལྡན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། བུམ་གཟུགས་ཆོས་ཅན། རྡུལ་དུ་མ་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཕྱི་

དོན་གང་ཞྱིག་རགས་པ་ཆ་མྲེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ནའང་ཆོས་ཅན། ས་མ་རྡུལ་

ཕན་རྲེ་རྲེ་བ་བཞྱིན་དུ། དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་རོགས་པ་མྱིན་པར་ཐལ། རྡུལ་རྲེ་རྲེ་བ་དང་

ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རྡུལ་ཕ་རབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བུམ་གཟུགས་

རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཅན། རྡུལ་རྲེ་རྲེ་བ་དང་ཁད་པར་མྲེད་པར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དབང་

ཤྲེས་སྐྱྲེད་ནུས་ཀྱི་རྡུལ་ཁད་པར་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། རྡུལ་ཕན་མྱིན་པར་

ཐལ། དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་ངྲེས་པ་འདྲྲེན་ནུས་ཀྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། བཤད་མ་ཐག་

པའྱི་རྱིགས་པ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། བུམ་གཟུགས་ལ་སྒྱིབ་བྱྲེད་ལ་

སོགས་པ་མྲེད་པ་དག་ཀང་བསལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དངུལ་ཆུ་གསྲེར་སོགས་དང་

འདྲྲེས་པའམ། རོ་ཚན་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། དབང་ཤྲེས་ལ་ཇྱི་ལྟར་སྣང་སྲེ་མྱི་སྣང་

བར་ཐལ། ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རས་ཆ་མྲེད་གཅྱིག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རྐྲེན་གསུམ་ཚོགས་

པ་ཆོས་ཅན། དབང་ཤྲེས་སྐྱྲེད་ནུས་སུ་རོགས་པ་དག་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་
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ཐལ། དབང་སོགས་སོ་སོར་ནུས་མྲེད་རྣམས་དང་ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རགས་

ཁས་བངས། གལ་ཏྲེ་ཚོགས་པ་ལས་ལྡན་པ་སྐྱྲེ་ལ། ལྡན་པ་ལས་དབང་ཤྲེས་སྐྱྲེའོ་ཞྲེ་

ན། ཆོས་ཅན། ལྡན་པ་མྱི་སྐྱྲེད་པར་ཐལ། ལྡན་པ་སྐྱྲེད་པ་འདྱིར་ཡང་ཐལ་བ་མཚུངས་

པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གསྲེར་དང་དངུལ་ཆུ་ལ་ནྱི་ལྡན་པ་ཡོད་པས། དྲེ་དབང་ཤྲེས་ལ་

སྣང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རྡུལ་གྱི་ལྡན་པ་གང་ལས་རོགས་ཏྲེ་མྱི་

རོགས་པར་ཐལ། རྲེན་རྡུལ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཇ་དཀར་གྱི་བཏུང་བ་ཆོས་ཅན། 

རོ་གཟུགས་ལ་སོགས་ལྡན་པར་”འགལ1་པར་ཐལ། ཡོན་ཏན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་

ཁབ་ཁས་བངས། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། བཏུང་བ་གཟུགས་བཟང་པོ། རོ་ཞྱིམ་པོ་ཞྲེས་

པའྱི་ཐ་སད་དང་འགལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་རོ་གཟུགས་ཀྱི་སྒ་ཉྲེ་བར་བཏགས་པ་ལས་

འཇུག་པར་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། ཁོད་དང་འོ་མ་གཉྱིས་རོ་མཚན་ཉྱིད་པ་ཡོད་

མྲེད་བོ་ལ་ཐ་དད་པར་སྣང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁོད་དང་འོ་མ་གཉྱིས་རོ་མཚན་ཉྱིད་

པ་ཡོད་མྲེད་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་བྱའྱི་ཕྲེང་བ་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ཕྲེང་བ་རྱིང་

པོ་ཞྲེས་བྱ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁོད་ལས་དོན་གཞན་པའྱི་ཕྲེང་བ་རྱིང་

པོ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། མ་དམྱིགས་པས་དགག་པ། རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་

ནྱི། གངས་སོགས་དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་བུམ་པ་རང་གྱི་ངོ་བོ་དང་། བུམ་པ་བརོད་པའྱི་སྒ་

དག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་རས་ཐ་དད་པར། གངས་དང་ལྡན་པ་དང་ལས་ལ་སོགས་

པའྱི་ངོ་བོ་མྲེད་དྲེ། དྲེ་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སྒ་

1 [མ་ཕྱི། ༡༤བ༢ན།   འགལ   སྲེར། ༡༢༧ན།   འགྲུབ]
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

རོག་ཐ་དད་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཉྲེས་པ་མྲེད་པ། དྲུག་སྒ་མྱི་རུང་བའྱི་ཉྲེས་པ་མྲེད་པའོ། །དང་

པོ་ནྱི། ཆོས་ཅན། བུམ་པའྱི་གངས་སོགས་ལས་རས་ཐ་དད་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་དང་ཐ་

དད་དུ་བོ་ལ་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བུམ་པ་དང་གངས་ལ་སོགས་པ་འཇལ་བའྱི་སྒ་དང་

ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། སྣང་ཡུལ་དངོས་པོར་མྲེད་དྲེ། དངོས་པོ་ཐ་དད་པའྱི་རྲེས་སུ་འབང་

བའྱི་རྣམ་རོག་གྱིས་བཏགས་པའྱི་དོན་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དཔྲེར་ན། ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པའམ། ཞྱིག་པ་དང་མ་སྐྱྲེས་པ་དག་ལ་གཅྱིག་

གཉྱིས་ལ་སོགས་པའྱི་སྒ་འཇུག་པ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་འདས་སོགས་འདྱིར་ནྱི་གངས་

སོགས་བཏགས་མྱིང་དུ་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་མཚན་གང་གྱིས་འདས་སོགས་ལ་གངས་

སོགས་ཀྱི་སྒ་དྲེ་བཏགས་མྱིང་དུ་འཇུག་པར་འདོད་པ་དྲེ་ནྱི། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་

གངས་སོགས་དྲེ་དག་གྱི་སྒ་བཏགས་མྱིང་དུ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་”ཅྱིས1་མྱི་

འདོད་ཅྲེས་དྲྱིས་པས། གལ་ཏྲེ་ཀུན་ལ་ཉྲེ་བར་བཏགས་པའྱི་མྱིང་འཇུག་པ་མྱིན་ཏྲེ། 

ཁད་པར་བྱྲེད་ཆོས་རས་ཐ་དད་པ་ཡོད་པ་ལ་གཙོ་བོ་དངོས་མྱིང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། 

དྲེ་དངོས་མྱིང་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་ཉྱིད་གང་ལས་ངྲེས་དྲྱིས་པས། རས་ཐ་དད་མྲེད་

པ་ལ་སྒ་ཐ་དད་དོན་མྲེད་དྲེ། སྒ་རྣམ་གངས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བརོད་བྱ་རས་

ཐ་དད་པ་མྲེད་ན་སྒ་རྣམ་གངས་པ་ཡྱིན་མྱི་དགོས་ཏྲེ། དོན་གཞན་རྒྱུ་མཚན་ཅན་མྱིན་

ཡང་། དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་གངས་སོགས་དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་སྒ་ནྱི་རྣམ་གངས་པ་མྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དཀར་པོ་དྲེ་ལ་ཡང་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཡོན་ཏན་

དང་རྲེས་ནྱི་ཁད་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །རས་ཐ་དད་མྲེད་ཀང་སྒ་ཐ་དད་འཇུག་

1 [མ་ཕྱི། ༡༥ན༢ན།   ཅྱིག   *ཅྱིས]
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

པ་མྱི་འགལ་ཏྲེ། དོན་གཞན་ཡོད་པ་མྱིན་ཡང་ལྡོག་པའྱི་དབྱྲེ་བས་སྒ་ཐ་དད་འཇུག་པ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། ལས་རས་མྱིན་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་བཞྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། བུམ་པ་དང་གངས་ཆོས་ཅན། རས་ཐ་དད་ཡྱིན་ཏྲེ། །དྲུག་པའྱི་

སྒས་ཐ་དད་དུ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དངོས་པོ་ཆོས་བརོད་པའྱི་སྒ་རྣམས་ཀྱིས་

གངས་སོགས་དྲེ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཐ་དད་པ་བཞྱིན་དུ་”བསན1་པ་གང་དྲེའང་ཆོས་ཅན། 

དོན་ཡོད་དྲེ། གངས་དྲེ་བུམ་པའྱི་ཆོས་གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ལ་ལར་སོར་མོའྱི་ལྡན་པ་ཞྲེས་ལྡན་པ་སོར་མོ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ཆོས་

བཞྱིན་དུ་བརོད་པར་བྱྲེད་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། སོར་མོའྱི་ལྡན་པ་དྲེ་ཙམ་ཤྲེས་

པར་འདོད་པ་ལ། ཁད་ཆོས་གཞན་ཀུན་འཕངས་པ་མྲེད་པར་ནྱི་སོར་མོའྱི་ལྡན་པ་

ཤྲེས་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སོར་མོ་ལྡན་པར་འགྱུར་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཆོས་

ཅན་རོད་པར་གགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སོར་མོའྱི་ཁད་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་འཕྲེན་པའྱི་སྒོ་

ནས་སོར་མོ་ལ་ལྡན་པ་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་དྲེ་གཉྱིས་ཀྱིས་དོན་གཅྱིག་བརོད་

ཀང་། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་རོད་པའྱི་བར་ཐ་དད་པར་ནྱི་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་

པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁད་པར་གཞན་སོང་མྱི་སོང་གྱི་སྒོ་ནས་དོན་དྲེ་ཤྲེས་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། བུམ་པ་དང་གཟུགས་རས་ཐ་དད་མྱིན་ན་གཞྱི་མཐུན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་

བྱ་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་གཟུགས་སོ་ཞྲེས་གཞྱི་གཅྱིག་པ་ཅན་གྱི་སྒ་འཇུག་པ་མ་ཡྱིན་

ཏྲེ། གཟུགས་སོགས་ཀྱི་ནུས་པའྱི་ཁད་པར་ནྱི་བརོད་བྱར་སོང་བའྱི་སྒོ་ནས། 

གཟུགས་སོགས་དྲེའྱི་མཚུངས་པའྱི་འབས་བུའྱི་རྒྱུ་མྱིན་པ་ནྱི་རྣམ་པར་གཅོད་པའྱི་ལྟོ་

1 [མ་ཕྱི། ༡༥བ༡ན།   བསན   སྲེར། ༡༣༠ན།   འཇུག]
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ལྡྱིར་བ་ལ་བུམ་པའྱི་སྒ་ནྱི་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དྲེས་ནའོ། །ཆོས་ཅན། རྱིགས་རོད་

ཀྱིས་རྱིགས་དོན་གཞན་དང་། ཚོགས་རོད་ཀྱིས་ཚོགས་པ་དོན་གཞན་རོད་པ་མྱིན་ཏྲེ། 

རྱིགས་རོད་ཀྱིས་རྱིགས་ཅན་བརོད་བྱར་མྱི་སོང་། ཚོགས་རོད་ཀྱིས་ཚོགས་པ་ཅན་

བརོད་བྱར་སོང་བ་འདྱི་ནྱི། རྱིགས་དང་ནྱི་ཚོགས་པ་རོད་པའྱི་ཁད་པར་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། བུམ་པ་དང་གཟུགས་རས་ཐ་དད་མྱིན་ན། བུམ་པའྱི་གཟུགས་ཞྲེས་བརོད་པ་

དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཚོགས་སྤྱི་བུམ་པ་དྲེའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་བྱས་ཏྲེ་བུམ་པ་ཡྱི་

ནྱི་གཟུགས་སོ་ཞྲེས་བརོད་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། བུམ་པས་མྱིག་ཤྲེས་སྐྱྲེད་པའྱི་

ནུས་པའྱི་ཁད་པར་སོན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཕོགས་འདྱིས་གཞན་ལའང་བརོད་པར་

བྱའོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། ཙན་དན་གྱི་དྲྱི་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། ཙན་དན་གྱི་

དྲྱི་དྲེ་ཤུག་པའྱི་དྲྱི་ལས་ཁད་པར་དུ་བྱས་ནས་བསན་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལུས་དུ་མ་ཉྲེར་ལྲེན་ཡྱིན་པ་དགག་པ་ལ་གཉྱིས། ཡན་ལག་ཚོགས་

པ་རྒྱུར་མྱི་འཐད། ཡན་ལག་རྲེ་རྲེ་བ་རྒྱུར་མྱི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཡན་ལག་དུ་མ་

ཡྱིད་བོའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ཡན་ལག་མ་ལུས་པ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། ཡན་ལག་རྲེ་རྲེ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན། ཡྱིད་བོ་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་གཅྱིག་དང་བལ་ནའང་སྐྱྲེ་བ་མ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། ཡན་ལག་མ་ལུས་པ་རྒྱུ་ཉྱིད་དུ་དགོས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། 

ཐལ་བ་དགོད། སྐྱོན་སོང་དགག །མཚུངས་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཉྱིས་པ་ལྟར་

ན། ཆོས་ཅན། ཅྱིག་ཅར་མང་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡན་ལག་རྲེ་རྲེས་སྐྱྲེད་

ནུས་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ནྱི། དབུགས་དྲེ་ཡྱིད་བོ་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་གསལ་བྱྲེད་

ཡྱིན་པས་སྐྱོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དག་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཡྱིད་བོ་རྲེ་རྲེའྱི་
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གསལ་བྱྲེད་དུ་ངྲེས་བྱྲེད་མྱིན་པར་ཐལ། དུ་མ་ཉྱིད་དུ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་

གྲུབ་སྲེ། རག་པ་གཅྱིག་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་ཡང་། ཆོས་ཅན། ཡྱིད་བོ་མང་པོ་ཅྱིག་ཅར་

གསལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེའྱི་རྒྱུ་རག་ཏུ་དྲེ་ཉྲེ་བའྱི་ཕྱིར། 

གལ་ཏྲེ་ཅྱིག་ཅར་ཡྱིད་བོ་དུ་མའྱི་རྒྱུ་མྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། ཡྱིད་བོ་རྱིམ་

གྱིས་ཀང་སྐྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཅྱིག་ཅར་མྱི་སྐྱྲེད་པ་གང་ཞྱིག །ས་ཕྱི་ཁད་པར་

མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དབུགས་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་ཡྱིད་བོ་རྲེ་རྲེ་སྐྱྲེ་བར་ངྲེས་པ་མ་

ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་གཅྱིག་གྱི་ཡུན་ལ་ཡང་དོན་དུ་མ་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁབ་སྲེ། 

དོན་དུ་མ་བོ་གཅྱིག་གྱིས་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཡྱིད་བོ་ཆོས་ཅན། དོན་དུ་མ་དྲེ་ནྱི་

ཅྱིག་ཅར་ཉྱིད་དུ་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་འཛིན་པ་གང་ཞྱིག །རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁབ་སྲེ། རག་པས་འཛིན་ན་ཅྱིག་ཅར་འཛིན་པ་ལ་འགལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། 

དོན་དུ་མ་རྱིམས་གྱིས་ཀང་འཛིན་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཅྱིག་ཅར་མྱི་འཛིན་པ་

གང་ཞྱིག །ས་ཕྱི་ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རང་གྱི་རྱིགས་འདྲ་ས་མ་ལས་བྱུང་

བ་མྱིན་པའྱི་དུས་ཅན་གྱི་དབུགས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་མང་པོ་དག་ས་ཕྱི་དྲེ་འདྲའྱི་སྲེམས་

ཉྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་ནྱི་རོག་པར་བྱྲེད་ན། དབུགས་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། རྱིམ་ལྡན་དུ་ཇྱི་

ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། གོ་རྱིམ་དང་ལྡན་པའྱི་རྒྱུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་

གྲུབ་སྲེ། རང་རྱིགས་ས་མ་རྒྱུ་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མངལ་དུ་དབུགས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་

དང་པོ་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའྱི་རྒྱུ་རྱིགས་འདྲ་ས་མ་དྲེ་འདྲ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། རགས་ཁས། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་ཆོས་ཅན། རྱིགས་འདྲ་ས་མ་ཡོད་ཀང་

ཆ་དུ་མ་ཉྱིད་དུ་ངྲེས་པར་ཐལ། ཡུལ་ཐ་དད་པར་ཁབ་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 



  121  

ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

བོ་དུ་མ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཅྱིག་ཅར་སྐྱྲེ་བར་ཐལ། རྒྱུ་ལུས་དང་རྐྲེན་དབུགས་དུ་མ་ཉྲེ་བར་

ཡོད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། མ་ཁབ་སྲེ། གལ་ཏྲེ་དབུགས་དུ་མའང་དུས་གཅྱིག་པ་ཅན་གྱི་

སྲེམས་གཅྱིག་གྱི་ནྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དབུགས་རྒྱུ་བ་ཞན་

པ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡྱིད་བོ་མྱི་འབྱུང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེའྱི་ཚེ་

དབུགས་གཅྱིག་མ་ཚང་བའྱི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས་བངས། ཅྱི་སྲེ་དབུགས་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་

པ་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་སྐྱོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཡྱིད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། དབུགས་འཕྲེལ་འགྱིབ་

ཀྱིས་ཁོད་ལའང་འཕྲེལ་འགྱིབ་ཀྱི་ཁད་པར་ཡོད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དབུགས་ཀྱི་

དངོས་འབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། གང་ཞྱིག་རྒྱུ་གང་གྱི་འཕྲེལ་འགྱིབ་ཐ་དད་ལས། 

འཕྲེལ་འགྱིབ་ཐ་དད་མྱིན་པ་དྲེ། རྒྱུ་དྲེའྱི་དངོས་འབས་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། བོ་དུ་མ་ཅྱིག་ཅར་སྐྱྲེ་བའྱི་ཉྲེས་པ་ཁོད་རང་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ་

ཞྲེ་ན། མྱི་མཚུངས་ཏྲེ། བོ་ས་མ་གཅྱིག་ནྱི་ཕྱི་མ་གཅྱིག་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྣམ་ཤྲེས་ས་

མ་རྲེ་རྲེས་ཕྱི་མ་རྲེ་རྲེ་སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྣམ་ཤྲེས་དོན་གཞན་ལ་

ཆགས་པ་ཡྱིས། དོན་གཞན་སྒ་འཛིན་པའྱི་ནུས་མྲེད་དུ་བྱས་ནས་སྒ་མྱི་འཛིན་པའྱི་

ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དང་པོ་ལུས་ལས་གཅྱིག་ཅར་བོ་སྐྱྲེས་ཤྱིང་། ཕྱིས་ནྱི་བོ་རང་གྱི་རྱིགས་

འདྲ་ལས་སྐྱྲེ་བར་ངྲེས་པས། བོ་དུ་མ་ཅྱིག་ཅར་མྱི་སྐྱྲེའོ་ཞྲེ་ན། ལུས་ཆོས་ཅན། ཕྱིས་

ཁོད་ཀྱི་ནུས་པ་ནྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རག་པའྱི་

ཕྱིར། །གསུམ་པ་རོད་པ་སང་བ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་ཤྱི་བའྱི་ཚེ་ལུས་ནྱི་ལྡོག་པ་ན་སྲེམས་

འབའ་ཞྱིག་གནས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྲེམས་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་གང་ཞྱིག །ལུས་སྲེམས་ཀྱི་

རྲེན་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་འདོད་ཁམས་ནས་གཟུགས་མྲེད་དུ་སྐྱྲེ་འགྱུར་གྱི་



  122  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

སྐྱྲེས་བུ་འཆྱི་ཁ་མ་ཆོས་ཅན། ཤྱི་བའྱི་འོག་ཏུ་རྲེ་ཞྱིག་སྲེམས་འབའ་ཞྱིག་གནས་པར་

འགྱུར་ཏྲེ། སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུན་གནས་པའྱི་རྒྱུ་འཆྱི་ཁའྱི་སྲེམས་དྲེ་ལུས་ཕྱི་མ་དྲེའྱི་རྒྱུ་

འཇུག་པ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་རྐྲེན་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ཁམས་ནས་འདོད་ཁམས་སུ་འཆྱི་ཁའྱི་སྐྱྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཤྱི་བའྱི་འོག་ཏུ་

སྲེམས་འབའ་ཞྱིག་གནས་པ་མྱིན་ཏྲེ། འཆྱི་ཁའྱི་སྲེམས་དྲེ་ལུས་ཕྱི་མའྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་

རྐྲེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་ལུས་ཕྱི་མའྱི་ཉྲེར་ལྲེན་གང་ཞྲེ་ན། ཚེ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་

ཐ་མ་ལྔ་ཆོས་ཅན། ལུས་གཞན་སྐྱྲེད་པའྱི་ཉྲེར་ལྲེན་གྱི་རྒྱུ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། ཕྱི་མའྱི་ལུས་ཀྱི་

ངོ་བོ་ལ་གཙོ་བོར་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མའྱི་ལུས་སྲེམས་ཀྱི་ལྷན་ཅྱིག་

བྱྲེད་རྐྲེན་དང་ཉྲེར་ལྲེན་དུ་མ་དམྱིགས་པ་ཆོས་ཅན། འཆྱི་ཁའྱི་ལུས་སྲེམས་དྲེའྱི་ཡན་

ལག་གྱི་དངོས་པོ་དང་རྒྱུ་ཉྱིད་འགོག་པར་ངྲེས་བྱྲེད་མྱིན་པར་རབ་ཏུ་བཤད་དྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་

ཀྱི་ཁབ་པ་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དབང་སོགས་ཀང་ནྱི་ཆོས་ཅན། འཆྱི་ཁའྱི་དབང་

པོ་དྲེ་དབང་པོ་ཕྱི་མ་མཚམས་མྱི་སྦོར་བར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཡང་དག་མྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་

ཀྱི་ལྷག་ལྡན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་ས་མ་ལས་

ཕྱི་མ་གཞན་དང་གཞན་སྐྱྲེ་བ་དག་ཀང་འགྲུབ་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། དབང་པོ་ས་མའྱི་རྲེས་སུ་

ཕྱི་མ་འགྱུར་བ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ད་ལྟ་དབང་པོ་ས་མ་རང་རྱིགས་ལ་ཕན་པའྱི་

ནུས་པ་དག་ནྱི་མཐོང་བ་བཞྱིན་ནོ། །མ་གྲུབ་སྲེ། གལ་ཏྲེ་ལུས་ལས་དབང་པོ་དྲེ་སྐྱྲེའོ་ཞྲེ་

ན། དབང་པོ་ཆོས་ཅན། ས་མ་བཞྱིན་དུ་ཅྱིག་ཅར་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། རྒྱུ་ལུས་

རག་པ་ཉྲེ་བར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དབང་པོ་དྲེ་སྲེམས་ལས་སྐྱྲེའོ་ཞྲེ་ན། ཕྱི་མའྱི་ལུས་

གཞན་ཡང་སྲེམས་འདྱི་ཉྱིད་ལས་ནྱི་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

གསུམ་པ་བསྡུ་བ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཐ་མ་ཡྱི་ནྱི་སྲེམས་རྣམས་ཀུན་

སྲེམས་ཕྱི་མ་མཚམས་སྦོར་བ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཉྲེར་ལྲེན་གྱི་རྒྱུ་ལུས་དང་བལ་བའྱི་

ཕྱིར་ཞྲེས་པ་རྱིགས་པ་མྱིན་ཏྲེ། ལུས་སྲེམས་ཀྱི་ཉྲེར་ལྲེན་མྱིན་པ་དྲེས་ནའོ། །འཆྱི་

སྲེམས་དྲེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཆོས་ཅན། ཐ་མལ་པའྱི་འཆྱི་སྲེམས་དྲེ་སྲེམས་ཕྱི་མ་

མཚམས་མྱི་སྦོར་བར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྷག་ལྡན་དུ་

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། །

གཉྱིས་པ་གོམས་ཀང་འཕྲེལ་བ་མྲེད་པ་སང་བ་ལ། རོད་ལན་གཉྱིས། དང་པོ་

ནྱི། སྱིང་རྲེ་གོམས་པ་ལས་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་ན་ཡང་། སར་གྱི་རང་བཞྱིན་ལས་

འདས་ནས་མཐའ་མྲེད་དུ་འཕྲེལ་བ་མྱིན་ཏྲེ། མཆོངས་”པ1་དང་ཆུའྱི་དྲོད་བཞྱིན་དུའོ་

ཞྲེ་ན། གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། “དཔྲེ་དོན2་མྱི་མཚུངས། རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། 

སྱིང་རྲེ་ཆོས་ཅན། མཐའ་མྲེད་དུ་མྱི་འཕྲེལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དྲེ་འདྲའང་མྱིན་ཏྲེ། གལ་

ཏྲེ་གོམས་པར་བྱས་པ་དྲེ་སར་ཡང་ནྱི་འབད་རོལ་ལ་ནྱི་ལྟོས་པར་འགྱུར་རམ། རྲེན་མྱི་

བརན་པ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ན་ཁད་པར་དག་ནྱི་མྱི་འཕྲེལ་ནའང་། རྲེན་བརན་ཞྱིང་། གོམས་

པས་རང་གྱི་ངང་གྱིས་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མཆོངས་པ་

ཆོས་ཅན། ཁད་པར་འཕྲེལ་ཡང་མཐའ་མྲེད་དུ་འཕྲེལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དྲེ་འདྲའང་མྱིན་

ཏྲེ། ཁོད་ཀྱི་ཁད་པར་ས་མ་དྲེ་ལ་ཕན་འདོགས་པའྱི་ནུས་པ་རྣམས་ཁད་པར་ཕྱི་མ་

དག་ལ་ནྱི་ཕན་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཆུ་དྲོན་ཆོས་ཅན། ཆོས་འདྲ། 

རག་ཏུ་རྲེན་གནས་པ་མྱིན་པར་སྐམ་པའྱི་ཕྱིར། མཆོངས་པ་ཆོས་ཅན། མཐའ་མྲེད་དུ་

1 [མ་ཕྱི། ༡༨ན༢ན།   བྱ   *པ]

2 [མ་ཕྱི། ༡༨ན༣ན།   དཔྲེར་ན   *དཔྲེ་དོན]
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འཕྲེལ་བར་ཐལ། གང་གྱི་ཚེ་གོམས་པར་བྱས་པར་གྱུར་པ་ཡང་། རོལ་བ་ལ་ལྟོས་

པར་མྱི་འགྱུར་བར་རོལ་བ་གཞན་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་པར་བྱྲེད་པར་འགྱུར་བའྱི་

ཕྱིར། རགས་ཁས་བངས། གོམས་པ་དྲེ་དག་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་བརྲེ་སོགས་དྲེ་ཆོས་ཅན། 

གོམས་པའྱི་རོལ་བ་ཕྱི་མ་དང་ཕྱི་མ་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་པར་དུ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། 

སྲེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་དུ་སྐྱྲེས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྲེམས་ལ་གོམས་པ་

ལས་སྐྱྲེ་བ་གང་ཞྱིག །རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇུག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། མྲེ་

ལ་སོགས་པས་ཤྱིང་དག་ལ་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇུག་པ་དང་། དངུལ་ཆུ་དང་ནྱི་

གསྲེར་སོགས་ཁ་སྦར་དུ་བཞུ་བ་དྲེ་ཞུ་བ་གཉྱིས་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་བཞྱིན། བརྲེ་བ་ལ་

སོགས་པའྱི་བོ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། གོམས་པར་གྱུར་ན་ཚད་གང་ན་གནས་ཏྲེ་མྱི་

གནས་པར་འཕྲེལ་ཏྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་རྱིགས་མཐུན་ས་མའྱི་ས་བོན་ལས་ནྱི་འཕྲེལ་བ་

ཅན་གྱི་སྲེམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། བརྲེ་སོགས་གོམས་པ་ལས་མཐའ་མྲེད་དུ་འཕྲེལ་ན། མཆོངས་

པའང་མཐའ་མྲེད་དུ་མཆོངས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བརྲེ་སོགས་དྲེ་ལྟར་མཆོངས་པ་

རྱིགས་འདྲ་ས་མ་ཉྱིད་ལས་ཕྱི་མ་མཐའ་མྲེད་དུ་མཆོངས་པ་མྱིན་ཏྲེ། མཆོངས་པ་ཚད་

ངྲེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེའྱི་རྒྱུ་སོབས་དང་འབད་རོལ་དག་གྱི་ནུས་

པ་ཚད་ངྲེས་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། འོ་ན་དང་པོ་ནས་ཕྱིས་བཞྱིན་དུ་མཆོངས་པར་འགྱུར་རོ་

ཞྲེ་ན། མཆོངས་པ་སྦོར་བའྱི་སྐྱྲེས་བུ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དང་པོ་ནས་ཕྱིས་བཞྱིན་དུ་

མཆོངས་པ་མྱིན་ཏྲེ། བད་ཀན་སོགས་ཀྱིས་ལུས་ཡང་བ་དང་མྱི་མཐུན་པར་བྱས་པའྱི་

ཕྱིར། ཆོས་ཅན། རོལ་བས་རྱིམས་ཀྱིས་མྱི་མཐུན་པ་བསལ་ནའང་མཐའ་མྲེད་དུ་
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མཆོངས་པ་མྱིན་ཏྲེ། རང་རྒྱུ་ལུས་ཀྱི་སོབས་ཚད་ངྲེས་པ་ཉྱིད་དུ་གནས་པའྱི་ཕྱིར། 

སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྱིང་རྲེ་ཆྲེན་པོ་ཡོད་པར་ཐལ། སྱིང་རྲེ་རྱིགས་འདྲ་ས་མ་

ལས་སྐྱྲེ་ཞྱིང་ཐོག་མ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བརྲེ་བ་ཆོས་ཅན། གལ་ཏྲེ་རང་གྱི་ས་བོན་

གྱི་རྒྱུ་ཅན་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱིས་གནོད་པ་མྲེད་ན། སྲེམས་ལ་རང་གྱི་ངང་གྱིས་

འཇུག་པ་དྲེའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། རང་གྱི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའྱི་སྲེམས་ཀྱི་ཡོན་

ཏན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། གོམས་པ་ལས་བརྲེ་བའྱི་བདག་

ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར་གོམས་པ་ས་མ་དང་ས་མའྱི་སྲེམས་ཀྱི་ཆོས་བརྲེ་བ་དང་། 

ཆགས་བལ་གྱི་བོ་སོགས་རྱིགས་འདྲ་གཞན་དག་གྱིས་ནྱི་གསལ་བ་ཡྱི་ནྱི་ར་བ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། དག་བཅོམ་ལ་ཆགས་བལ་གྱི་བོ་དང་། ཆགས་ཅན་ལ་འདོད་

ཆགས་དང་། རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་ཡྱིད་ལོག་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ། ། 

༼སྦོར་བ་ཕུན་ཚོགས་བཤད་པ།༽

༈ གཉྱིས་པ་སྦོར་བ་ཕུན་ཚོགས་ལ་གསུམ། མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད། 

དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། བརྲེ་ལྡན་སྦོར་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་ཞྱི་བའྱི་

ཐབས་རྣམས་ལ་ནྱི་མངོན་པར་སྦོར་བ་གོམས་པར་མཛད་དྲེ། གཞན་གྱི་སྡུག་བསལ་

གཞོམ་པར་འདོད་པའྱི་སོ་སྐྱྲེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ཐབས་བྱུང་དང་དྲེའྱི་རྒྱུ་ལོག་

ཏུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ན། དྲེ་གཞན་ལ་འཆད་པ་ནྱི་དཀའ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་

པ་ནྱི། འོ་ན་བདྲེན་བཞྱི་ལ་རོག་པའྱི་ཐབས་གང་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། བདྲེན་བཞྱི་ལ་རོག་

པའྱི་ཐབས་ཡོད་དྲེ། བདྲེན་བཞྱི་ལ་ལུང་དང་རྱིགས་པས་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་ཉྱིད་ཀྱི་ཁད་པར་རྲེས་འགའ་སྐྱྲེ་བའྱི་རགས་ཀྱིས། སྡུག་
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བསལ་གྱི་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་དྲེ་མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་རོག་པར་མཛད་དྲེ། 

གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་རྒྱུ་རག་པར་གནས་ན། འབས་བུ་ལོག་པ་གཟྱིགས་པ་མྲེད་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ཅན། ཀུན་འབྱུང་དྲེའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་རག་པ་མཛད་དྲེ། སྡུག་

བསལ་དྲེའྱི་རྒྱུ་གཞོམ་པར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། ཀུན་འབྱུང་དྲེའྱི་མྱི་མཐུན་

ཕོགས་ཀང་ངྲེས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཀུན་འབྱུང་གྱི་རྒྱུའྱི་ངོ་བོ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་

སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་དང་དྲེའྱི་གནོད་བྱྲེད་གང་ཞྲེ་ན། བདག་དང་བདག་གྱིར་འཛིན་པས་

བྱས་པའྱི་འདུས་བྱས་ཀྱི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་གྱི་འདོད་ཆགས་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་

གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་ར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བདག་མྲེད་མཐོང་བའྱི་ཤྲེས་རབ་ཆོས་ཅན། 

བདག་འཛིན་དྲེའྱི་གནོད་བྱྲེད་ནྱི་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་དང་འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་བའྱི་

སྒོ་ནས་སུན་འབྱྱིན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་གོམས་པ་ལས་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་

བའྱི་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། ཐུབ་ཆྲེན་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུའྱི་བག་ཆགས་

སངས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བང་དོར་ལ་ཐུགས་ཀང་གསལ་བ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྲེད་ལ་

སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་དག་ཀང་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། རྣམ་པ་དུ་མར་ཐབས་

མང་པོ་ཡུན་རྱིང་པོ་གངས་མྲེད་གསུམ་གྱི་དུས་སུ་གོམས་པ་ལས་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་བའྱི་

ཕྱིར། ཆོས་ཅན། བསྲེ་རུ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཁད་ཞུགས་པ་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ། གཞན་

དོན་ལ་འཇུག་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། ཐབས་བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་གོམས་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་

ཉྱིད་ཆོས་ཅན། སྐབས་འདྱིར་སོན་པ་ཡྱིན་པར་འདོད་དྲེ། སོན་པ་མཐར་ཐུག་དྲེའྱི་རྒྱུའྱི་

དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བསམ་སྦོར་གཉྱིས་པོ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་ཕུན་ཚོགས་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ཀྱི་རྒྱུ་རུ་བཤད་དྲེ། དོན་གཉྱིས་གྲུབ་པ་ལས་དང་པོར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། ༈

༼འབས་བུ་ཕུན་ཚོགས་བཤད་པ།༽

གཉྱིས་པ་འབས་བུ་ཕུན་ཚོགས་ལ་གཉྱིས། བདྲེ་གཤྲེགས། སྐྱོབ་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉྱིས། དངོས་དང་། རོད་སང་ངོ་། །དང་པོ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། 

ཡོན་ཏན་གསུམ་ལྡན་གྱི་བདྲེ་གཤྲེགས་ཉྱིད་བརྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་མ་

ལུས་པར་སངས་པའྱི་ཕྱིར། ཡོན་ཏན་གསུམ་གང་ཞྲེ་ན། ལྲེགས་པར་སངས་པ་ཡྱིན་

ཏྲེ། སྡུག་བསལ་གྱི་རྲེན་མྱིན་པའྱི་སངས་པ་བརྲེས་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། རྒྱུ་ལྲེགས་

པ་སོན་དུ་སོང་སྲེ། བདག་མྲེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའམ། མཐོང་ཟྱིན་གོམས་

པའྱི་སྦོར་བ་ལས་ཐོབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། འཁོར་བར་སར་མྱི་གཤྲེགས་པ་

ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། བདག་ལྟའྱི་ས་བོན་སངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། འཁོར་བར་སྐྱྲེ་བ་

དང་སྐྱོན་ནྱི་ཀུན་དུ་འབྱུང་བ་དག་སར་ཡང་ལྡོག་ཅྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བདག་

འཛིན་ལ་བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་གནོད་ཅྲེ་ན། བདག་མྲེད་

རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཆོས་ཅན། བདག་འཛིན་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་དང་འཛིན་

སངས་ཐ་དད་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱིས་འགལ་བ་གང་ཞྱིག །བདྲེན་པ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་

རོགས་པའྱི་ཕྱིར། ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་ཆོས་ཅན། ལུས་ངག་སྲེམས་ཀྱི་གནས་ངན་

ལྲེན་ལུས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཉོན་མོངས་མྲེད་པ་དང་ནད་མྲེད་ཀང་། ལམ་ལ་བཤད་པ་མཛད་

ན་ཐུགས་མྱི་གསལ་བ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། སྐྱོན་མ་

ལུས་པར་སངས་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། གཉྲེན་པོ་གོམས་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་ཅན། སྐྱོན་ཟད་པ་མྱིན་ཏྲེ། ངག་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་རྒྱང་འཕྲེན་ཁ་ཅྱིག་ཟྲེར་རོ། །ངག་སྨྲ་བ་འདྱི་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁབ་

པ་ལ་འཁྲུལ་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁབ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་སྐྱོན་རྣམས་

རག་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རམ། མྱི་རག་ཀང་སོང་བའྱི་ཐབས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རམ། 

ཡང་ན་ཐབས་ནྱི་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རམ། སྐྱོན་རྣམས་མྱི་ཟད་པ་ཉྱིད་ཅྲེས་བྱ་བར་

ཡོངས་སུ་རོག་གང་ན། དྲེ་ཐམས་ཅད་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། སྐྱོན་གྱི་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། 

རྒྱུའྱི་ནྱི་གཉྲེན་པོ་གོམས་པས་ཟད་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སྐྱོན་གྱི་རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་ཤྲེས་

པ་ཡྱིས་ཐབས་དྲེ་ཤྲེས་པའང་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་པ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཆོས་ཅན། སྐྱོབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཉྱིད་ཀྱིས་གཟྱིགས་པའྱི་ལམ་གསུང་བ་མཐར་ཕྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། རྫུན་མྱི་གསུང་སྲེ། རྫུན་གསུངས་པ་ལ་འདོད་བྱའྱི་འབས་བུ་

མྲེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་གཟྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། ཚད་མའྱི་སྐྱྲེས་བུ་ཡྱིན་ཏྲེ། 

ཐུགས་བརྲེ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ལམ་གྱི་རོམ་པ་ཀུན་ཀང་གཞན་གྱི་དོན་དུ་

སྦོར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

༼ལུགས་ལྡོག་གྱི་སྒོ་ནས་ཚད་མར་སྒྲུབ་ཚུལ་བཤད་པ།༽

༈ གཉྱིས་པ་ལུགས་བཟློག་གྱི་སྒོ་ནས་ཚད་མར་སྒྲུབ་པ་ལ་གཉྱིས། རྒྱས་པར་

བཤད། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། འབས་བུ་ཕུན་ཚོགས་དང་རྒྱུ་ཕུན་ཚོགས་

སོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། སྐྱོབ་པ་དང་། བདྲེ་གཤྲེགས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། བདྲེན་

བཞྱི་སོན་པས་སྐྱོབ་པར་བསན། བསན་བྱའྱི་བདྲེན་བཞྱི་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་

པོ་ནྱི། ལུགས་མཐུན་གྱི་སྒོ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚད་མའྱི་སྐྱྲེས་བུར་སྒྲུབ་པ་ལས་

ཡང་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། སྐྱོབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བདྲེན་པ་བཞྱི་ནྱི་སོན་པར་
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མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། བདྲེན་བཞྱི་སོན་པ་སྐྱོབ་པ་ཡྱིན་ན། བདྲེན་པ་བཞྱི་པོ་གང་ཞྲེ་ན། 

འདྱི་ལ་བཞྱི། སྡུག་བསལ། ཀུན་འབྱུང་། འགོག་བདྲེན། ལམ་བདྲེན་ནོ། །དང་པོ་ལ་

བཞྱི། སྡུག་བསལ་ངོས་གཟུང་། དྲེ་ཐོག་མྲེད་དུ་བསྒྲུབ། ཐོག་མ་ཡོད་པ་དགག །བདྲེན་

པའྱི་རྣམ་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཉྲེར་ལྲེན་གྱི་ཕུང་པོ་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་ཡྱིན་

ཏྲེ། ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་འཁོར་བ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རགས་

འགོད། ཚུལ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྒྱང་འཕྲེན་ན་རྲེ། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། སྐྱྲེ་བ་ས་

ཕྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྐྱྲེས་མ་ཐག་པའྱི་འདོད་ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན། རྱིགས་

འདྲ་ས་མ་སོན་དུ་སོང་སྲེ། གོམས་པ་ལས་གསལ་བར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལ་

གཉྱིས། རྒྱུ་མྲེད་དུ་སྐྱྲེ་བ་དགག་པ། མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་སྐྱྲེ་བ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མྲེད་པར་འདོད་རྒྱལ་དུ་བྱུང་བ་ཉྱིད་མྱིན་ཏྲེ། རྲེས་

དགའ་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རྒྱུ་མྲེད་ན་སྐྱྲེ་བ་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཉྱིས་པ་ལ་

གཉྱིས། ནད་གསུམ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དགག །འབྱུང་བཞྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གཉྱིས། བསན། བཤད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། དུག་གསུམ་རྱིགས་འདྲ་ས་མ་ལས་སྐྱྲེ་བ་

མྱིན་གྱི། ནད་གསུམ་ལས་རྱིམ་བཞྱིན་སྐྱྲེའོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། རླུང་སོགས་གྱི་དངོས་

འབས་ཀྱི་ཆོས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རླུང་སོགས་ལ་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བད་ཀན་ཅན་ཞྲེ་སང་

ཤས་ཆྲེ་བ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བད་ཀན་ལ་མཁྲྱིས་པའྱི་རང་བཞྱིན་འདྲྲེས་པའྱི་

ཕྱིར། འཁྲུལ་པའྱི་སྐྱོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། བད་ཀན་ལ་མཁྲྱིས་པ་དྲེའྱི་ཆོས་ཞྲེ་སང་དྲེ་ལས་

གཞན་ཤ་སྲེར་བ་ལ་ཡང་ཅྱིས་མ་མཐོང་སྲེ་མཐོང་བར་ཐལ། དྲེ་ལ་དངོས་རྒྱུ་མཁྲྱིས་
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པ་ཚང་བའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། ནད་ཀུན་གྱི་དངོས་འབས་ཀྱི་ཆོས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་

ཡྱིན་ན་ནད་གསུམ་ཆ་མཉམ་པའྱི་སྐྱྲེས་བུ་ཐམས་ཅད་འདོད་ཆགས་ཆྲེ་ཆུང་མཚུངས་

པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་འབྱུང་བ་མཚུངས་ཀང་གཟུགས་སོགས་ཆྲེ་

ཆུང་མྱི་མཚུངས་པ་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་སྐྱོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། གཟུགས་དྲེར་ཡང་ཆྲེ་ཆུང་

མྲེད་པའྱི་རོད་པ་མཚུངས་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གལ་ཏྲེ་གཟུགས་དྲེ་ལ་ཁད་པར་ཅན་གྱི་

ལས་རྣམས་བདག་པོའྱི་རྐྲེན་མ་1(ཡྱིན་པར་རྒྱུ་འབྱུང་བ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་ཅན། ནད་ཀུན་ལས་དངོས་སུ་སྐྱྲེས་པའང་མྱིན་ཏྲེ། སྐྱོན་

རྣམས་འཕྲེལ་འགྱིབ་ཀྱི་ཁད་པར་ཡོད་ན་ཡང་། ཁོད་འཕྲེལ་འགྱིབ་ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་

ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། མཁྲྱིས་པས་ལུས་གདུངས་པ་ལས་ཞྲེ་སང་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་

ན། དྲེ་ཙམ་གྱིས་རགས་མ་གྲུབ་པ་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ནད་ཐམས་ཅད་འགྱུར་བ་ཡྱིས་ཞྲེ་

སང་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ར་བར་ཁབ་སྲེ། རྒྱུ་ནྱི་འཕྲེན་པར་གྱུར་པ་ན་འབས་བུ་

འགྱིབ་པར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། མཁྲྱིས་པ་འཕྲེལ་བ་ལས་ཚ་བ་སོགས་

འཕྲེལ་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཆགས་སོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཆོས་ཅན། ནད་འབའ་ཞྱིག་ལས་སྐྱྲེ་

བ་མྱིན་ཏྲེ། བདྲེ་སྡུག་ལས་སྐྱྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ནད་གསུམ་ཆ་མྱི་མཉམ་

པ་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་སྡུག་བསལ་གྱིས་འདོད་ཆགས་མྱི་སྐྱྲེད་ན། ཅྱིས་སྐྱྲེད་སྨོས་ཤྱིག་

བྱས་པས། ནད་གསུམ་ཆ་མཉམ་པ་ལས་ཁུ་བ་འཕྲེལ་ལ། དྲེ་ལས་འདོད་ཆགས་སྐྱྲེ་

བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ནད་གསུམ་ཆ་མྱི་མཉམ་པ་ལའང་ཆགས་ཅན་

1 [* མ་ཕྱིའྱི་ནང་དུ་ཤོག་གངས་ཉྲེར་གཅྱིག་གྱི་དབུ་གཟྱིགས་ཀྱི་མཐའ་དང་དྲེའྱི་རྒྱབ་གཟྱིགས་གཉྱིས་ལ་ཤོག་གངས་འགྱིག་ནའང་ཚིག་མ་

རྐང་མ་འགྱིག་པ་དང་། གསུང་འབུམ་དྲེབ་གཟུགས་པར་ར་ལྟར་ན་འདྱིར་མ་ཕྱིའྱི་ནང་དུ་ཤོག་ལྷྲེ་གཅྱིག་ཙམ་ཆད་འདུག་པ་མཚམས་

འདྱི་ནས་བཀོད་ཡོད།]
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མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་དང་། རྣལ་འབྱོར་བ་གཞན་ནྱི་ནད་གསུམ་ཆ་མཉམ་ནའང་ཆགས་

ཅན་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སྐྱྲེས་བུ་གཞན་ནྱི་ཁུ་བ་ཟད་ནས་ཁྲག་འཛག་ཀང་འདོད་

ཆགས་སྐྱྲེ་བ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། བུད་མྲེད་གཅྱིག་ལ་ཆགས་པའྱི་སྐྱྲེས་བུ་དྲེ་ཆོས་ཅན། 

བུད་མྲེད་གཅྱིག་པོ་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་དྲག་པོ་ཅན་དུ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། བུད་མྲེད་

གཅྱིག་པོ་དྲེ་ལ་ཁུ་བ་འཕྲེལ་བའྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གཟུགས་མཛེས་

སོགས་ཀང་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་སོ་ཞྲེ་ན། བུད་མྲེད་ཀྱི་གཟུགས་

མཛེས་ཆོས་ཅན། འདོད་ཆགས་ཀྱི་དངོས་རྒྱུར་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་དང་

ལྡན་པ་ཀུན་ལ་འདོད་ཆགས་སྐྱྲེ་བར་མ་ངྲེས་)པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

ཡང་ཁ་ཅྱིག །གཞལ་བྱ་ལ་རང་སྤྱི་གཉྱིས་སུ་གངས་ངྲེས་ཏྲེ། གཞལ་བྱ་ལ་

རོག་པའྱི་ཡུལ་དང་རོག་མྲེད་ཤྲེས་པའྱི་ཡུལ་གཉྱིས་སུ་གངས་ངྲེས་བའྱི་ཕྱིར་ཟྲེར་

རོ། །འོ་ན་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། སྤྱི་མཚན་ཡྱིན་པར་ཐལ། རོག་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

བུམ་འཛིན་རོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་ཡྱིན་པར་ཐལ། རོམ་

མྲེད་ཤྲེས་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བུམ་འཛིན་རོག་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་རང་

རྱིག་མངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ས་མ་གཉྱིས་ཁས་བངས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། གཞལ་བྱ་ལ་རང་སྤྱི་གཉྱིས་སུ་གངས་ངྲེས་ཏྲེ། དྲེ་ལ་དོན་བྱྲེད་

ནུས་པ་དང་མྱི་ནུས་པའྱི་ཆོས་གཉྱིས་སུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་

པའྱི་བོ་ངོར་ཆོས་གཞན་ལ་རྲེས་འགོ་བྱྲེད་པར་སྣང་བ་དང་མྱི་སྣང་བའྱི་ཆོས་གཉྱིས་

སུ་གངས་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པའྱི་བོ་ལ་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་

སྒའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པ་དང་མྱིན་པའྱི་ཆོས་གཉྱིས་སུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རོག་པའྱི་སྣང་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

ཡུལ་དང་རོག་མྲེད་ཤྲེས་པའྱི་སྣང་ཡུལ་གཉྱིས་སུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་ནྱི། དོན་

བྱྲེད་ནུས་དང་མྱི་ནུས་ཕྱིར། །འདྲ་དང་མྱི་འདྲ་ཉྱིད་ཕྱིར་དང་། སྒ་ཡྱི་ཡུལ་དང་ཡུལ་

མྱིན་ཕྱིར། །རྒྱུ་མཚན་གཞན་ནྱི་ཡོད་པ་ན། བོ་ནྱི་ཡོད་དང་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །ཞྲེས་

གསུངས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གྱིས་སོང་པའྱི་སོང་ཉྱིད་ཆོས་ཅན། 

རང་མཚན་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པའྱི་བོ་ལ་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་སྒའྱི་

ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། དོན་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་

ཞྲེ་ན། སྐབས་འདྱིར་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གྱིས་སོང་པའྱི་སོང་ཉྱིད་ཁས་མྱི་ལྲེན་

ཏྲེ། སྐབས་འདྱིར་མདོ་སྲེ་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་པས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་

ན་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གྱིས་སོང་

པར་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་མ་བསན་པར་ཐལ། སྐབས་འདྱིར་གཟུང་པའྱི་

ཕྱིར་དང་། ཁོད་ཡོད་པའྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་འདོད་ཆགས་འབྱུང་བའང་མྱིན་པར་ཐལ་

བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཁོད་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་མྱི་འཛིན་པ་ལའང་འདོད་ཆགས་

སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གཟུགས་མཛེས་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་

འཛིན་པ་དྲེ་ཡང་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བུད་མྲེད་ཀྱི་གཟུགས་

མཛེས་ཉྲེ་བར་ཡོད་པའྱི་སྐྱྲེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱིས་གཟུགས་མཛེས་

པ་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་འཛིན་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའྱི་རྒྱུ་ཡོད་པ་ལ་ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །གནས་སྐབས་གང་ལ་བད་ཀན་ཤས་ཆྲེ་བའྱི་སྐྱྲེས་བུ་དྲེ་འདྲ་ཆོས་ཅན། ཞྲེ་

སང་ཅན་དུ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། འདོད་ཆགས་དྲག་པོ་ཅན་དུ་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

སྲེ། ཆགས་སང་དྲེ་གཉྱིས་འཛིན་སངས་ངོ་བོ་མྱི་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་

ཏྲེ། བད་ཀན་ཅན་འདྱི་ལ་ཞྲེ་སང་མྱི་སྐྱྲེ་བ་ངྲེས་པར་མཐོང་བའང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། བད་

ཀན་ལ་ཞྲེ་སང་མྱི་སྐྱྲེ་བའྱི་ཉྲེས་པ་ཁྲེད་རང་ལའང་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། སངས་རྒྱས་པ་

གང་གྱི་ལུགས་དྲེ་ལ་ཆོས་ཅན། བད་ཀན་ལ་ཞྲེ་སང་མྱི་སྐྱྲེ་བའྱི་སྐྱོན་འདྱིར་ཐལ་བ་

མྲེད་དྲེ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་ཁད་པར་ལ་

རག་ལས་པས་ནྱི་འཇུག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཆགས་སོགས་ནད་གསུམ་གྱི་དངོས་འབས་མྱིན་ཡང་། འབྱུང་

བའྱི་དངོས་འབས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆགས་སོགས་ནད་གསུམ་གྱི་དངོས་འབས་ཡྱིན་པ་

འགོག་པའྱི་རྱིགས་པ་འདྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། ཆགས་སོགས་འབྱུང་བའྱི་

དངོས་འབས་ཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན་པའང་བཀག་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འབྱུང་བ་དྲེ་ཆགས་

སོགས་གྲུབ་ཟྱིན་གནས་པའྱི་རྲེན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འབྱུང་བ་ཆོས་ཅན། ཆགས་སོགས་

གྲུབ་ཟྱིན་གནས་པའྱི་རྲེན་ཡང་མྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡང་བཀག་ཟྱིན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་

རོ། །རྲེན་དོན་གཞན་ཐམས་ཅད་འགོག་ན། འབྱུང་བ་འབྱུང་གྱུར་གྱི་རྲེན་དུ་བཤད་པ་

དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དཀར་པོ་ལ་སོགས་ཆོས་ཅན། ས་སོགས་འབྱུང་བ་ལ་དུས་

མཉམ་བརྲེན་པ་ཉྱིད་ནྱི་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འབྱུང་བ་དང་རྒྱུ་འབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཆོས་ཅན། འབྱུང་བ་དྲེ་དུས་མཉམ་པའྱི་རྲེན་དོན་གཞན་དུ་འཐད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། 

ཁོད་འབྱུང་བ་དྲེ་ལ་བརྲེན་པའྱི་སྒའྱི་དོན་ཡང་འབྱུང་བ་རྒྱུའྱི་དོན་ནམ། ཡང་ན་རང་གྱི་

རྲེན་དག་དང་དབྱྲེར་མྲེད་པར་ནྱི་གནས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རྲེན་དུ་བཤད་པ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། གལ་ཏྲེ་ཆང་དང་མྱོས་པའྱི་ནུས་པ་བཞྱིན་དུ། འབྱུང་
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སྲེམས་རྲེན་དང་བརྲེན་པ་ཡྱིན་ཡང་དབྱྲེར་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། མྱོས་

པའྱི་ནུས་པ་འཇྱིག་ན། ཆང་གྱི་དངོས་པོ་འཇྱིག་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། རྲེན་ཆང་ཚང་བར་

གནས་ན་བརན་པ་”མྱོང1་པའྱི་ནུས་པ་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཆང་གྱི་དངོས་པོ་

ལས་མྱོས་པའྱི་ནུས་པ་དོན་གཞན་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འབྱུང་སྲེམས་རས་

གཅྱིག་པ་དྲེ་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། འབྱུང་སྲེམས་ཆོས་ཅན། རས་གཅྱིག་མྱིན་ཏྲེ། རས་

ཐ་དད་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བོ་མ་འཁྲུལ་བས་སྣང་བ་ཐ་དད་པ་ཅན་དུ་རོགས་

པས་སོ། །ཡྱིད་ཆོས་ཅན། ཇྱི་སྲྱིད་ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་ནྱི་འགྱུར་གྱི་བར་དུ་གཟུགས་

སོགས་མྱི་འགྱུར་བ་བཞྱིན་དུ། ཁོད་ཀྱི་ངོ་བོ་མཚུངས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། འབྱུང་

བ་དྲེ་ཁོད་མྱི་འཇྱིག་པར་གནས་པའྱི་རྲེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཟུང་དོན་གྱི་དབང་གྱིས་

གཞན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། རྣམ་པར་རོག་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། གཟུང་དོན་གྱི་གཞན་དབང་

ཅན་ཉྱིད་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྒོ་བཏགས་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པ་ས་མ་འགའ་ཞྱིག་ལས་ཕྱི་མ་འགའ་ཞྱིག་སྐྱྲེ་བ་ཡྱིན་

ཏྲེ། གང་གྱི་ཚེ་ལུས་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར། ཤྲེས་པ་ས་མ་འགའ་ཞྱིག་ཕྱི་མ་འགའ་ཞྱིག་

གྱི་བག་ཆགས་སད་པའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་དྲེས་ནའོ། །གསུམ་པ་ཐོག་མ་ཡོད་པ་དགག་

པ་ལ་གཉྱིས། རགས་ཀྱིས་དགག །ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འཁོར་བ་ཐོག་མྲེད་དུ་གྲུབ་སྲེ། རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་ཉྲེར་ལྲེན་ཡོད། རྣམ་

ཤྲེས་མ་ཡྱིན་པ་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་ཉྲེར་ལྲེན་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་ཤྲེས་མྱིན་པ་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་

1 [མ་ཕྱི། ༢༢བ༤ན།   མྱོང   སྲེར། ༡༤༦ན།   མྱོས]
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ཉྲེར་ལྲེན་མྱིན་པར་ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་རྩྭ་སོགས་

ཀྱི་རྲེ་ན་འབས་བུ་གང་ཆྲེན་བརྒྱ་སོན་གྱི་ཚེ་མ་མཐོང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཡོད་དོ་ཞྲེས་དྲེ་

སྐད་གངས་ཅན་ཕྱུགས་ལྟ་བུ་ལས་གཞན་ངོ་ཚར་བཅས་པ་སུ་ཡང་བརོད་པར་རོལ་

བ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། འབས་བུ་དྲེ་ནྱི་རྒྱུའྱི་ངོ་བོར་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་

འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྒྱུ་ནྱི་ལན་བརྒྱར་རྣམ་པར་ཕྲེ་ཡང་འབས་བུའྱི་ངོ་བོ་གང་ཞྱིག་

སྣང་བར་འགྱུར་བའྱི་ངོ་བོ་དྲེ་ནྱི། སར་རྒྱུའྱི་དུས་ན་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཐལ་བ་དགོད། སྐྱོན་སོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་

ཏྲེ་འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་ན། ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན། སྲེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྐྱྲེ་བའྱི་

ངྲེས་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། རྱིགས་འདྲ་ས་ན་མྲེད་པར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ཆགས་སོགས་ཡོད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག །ཁབ་པ་མ་ངྲེས་པ་

དགག །མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་ཆགས་སོགས་དང་ལྡན་

ཏྲེ། འབྱུང་བའྱི་བདག་ཉྱིད་ལས་མ་འདས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཆོས་ཅན། འདོད་ཆགས་ཆྲེ་ཆུང་མཚུངས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རྒྱུ་འབྱུང་བ་

མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འབྱུང་བའྱི་ཁད་པར་ལས་འདོད་ཆགས་ཆྲེ་ཆུང་དུ་འགྱུར་

རོ་ཞྲེ་ན། ཆགས་སོགས་དྲེ་ཆོས་ཅན། སར་ཡོད་པ་ལས་ཕྱིས་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་

ཐལ། འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་ཆྲེས་སྲོག་ཆགས་སོགས་ཀྱི་ཁད་པར་མྲེད་ཀང་། ཁོད་

འཕྲེལ་འགྱིབ་ཀྱི་ཁད་པར་འདྱིའྱི་རྲེན་འབྱུང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི། ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་

འགྱིབ་པའྱི་ཁད་པར་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཆགས་སོགས་འཕྲེལ་འགྱིབ་

ཐ་དད་ཀང་། གཏན་ཟད་པ་སྲྱིད་པ་མྱིན་ཏྲེ། རྒྱུ་འབྱུང་བ་མཚུངས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་མྱི་
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ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཆོས་ཅན། འདོད་ཆགས་འདྲ་བར་འགྱུར་

བར་ཐལ། རྒྱུ་འབྱུང་བའྱི་བདག་ཉྱིད་འདྲ་བའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། གངས་ཅན་གྱི་ལུགས་

ལ་བ་ལང་དུ་མཚུངས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ལས་བྱུང་བའྱི་བ་ལང་གྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཡུལ་ལ་

ཆྲེས་བ་ལང་སོགས་ཀྱི་ཁད་པར་མྲེད་པའམ། རྒྱང་འཕྲེན་གྱི་ལུགས་འདྱིར་ཡང་ས་

སོགས་ལ་ཆྲེས་སྲོག་ཆགས་ཉྱིད་སོགས་ཀྱི་ཁད་པར་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་ལར་ཡོད་པ་མྱིན་

པ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་མྲེ་ལ་དྲོ་རྱིམ་གྱི་ཁད་པར་ཡོད་ན་ཡང་། དྲོ་བ་མྲེད་པའྱི་མྲེ་

འགའ་ཡོད་པ་མྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ། སྲེམས་ཅན་འདྱིར་ཡང་ཆགས་སོགས་ཆྲེ་ཆུང་

ཁད་པར་ཡོད་ཀང་ཆགས་སོགས་མྲེད་པའྱི་སྲེམས་ཅན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དཔྲེ་དོན་

མཚུངས་པ་མྱིན་ཏྲེ། དྲོ་བ་ལས་མྲེ་གཞན་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཆགས་སོགས་དྲེ་

དག་ཆོས་ཅན། ལུས་དྲེའྱི་ཁད་པར་ནྱི་ལ་ལར་ཆད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ལུས་ལས་དོན་

གཞན་དུ་ཡོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་གང་ཞྱིག །འཕྲེལ་འགྱིབ་ཀྱི་ཁད་པར་གྱི་རྱིམ་པ་དང་ལྡན་

པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། སྣམ་བུ་ལ་དཀར་སོགས་བཞྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་འབྱུང་བ་ལ་གཟུགས་སོགས་འབལ་མྱི་ཤྲེས་ཡྱིན་པ་

བཞྱིན་དུ་ཆགས་སོགས་ཀང་ཡྱིན་པས། ས་ན་མྲེད་པ་འབྱུང་བ་ལ་ཞྲེས་པའྱི་ཁབ་པ་

མ་ངྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། འབྱུང་བ་ལ་གཟུགས་སོགས་བཞྱིན་དུ་ཆགས་

སོགས་འབལ་མྱི་ཤྲེས་སུ་ངྲེས་པ་མྱིན་ཏྲེ། གཟུགས་སོགས་དྲེ་དག་འབྱུང་བ་དང་

དབྱྲེར་མྲེད་གང་ཞྱིག །ཆགས་སོགས་འབྱུང་བ་དང་དབྱྲེར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་

འབྱུང་བ་ལ་གཟུགས་སོགས་དང་ཆགས་སོགས་དབྱྲེར་མྲེད་པ་དྲེ་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། 

དྲེ་མཚུངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མཚུངས་ན་ཆགས་སང་སོགས་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྲེ་བར་ཐལ་བའྱི་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ཕྱིར། གཟུང་དོན་གྱི་དབང་གྱིས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་སྐྱྲེའོ་ཞྲེ་ན། ཆགས་སང་ཆོས་ཅན། 

གཟུང་ཡུལ་ཡང་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་སྐྱྲེ་བར་ངྲེས་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རོག་པས་རྣམ་

པར་བརགས་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན། སྲེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྐྱྲེ་བའྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་

པར་ཐལ། སྐལ་མཉམ་གྱི་རྒྱུ་དང་བལ་བའྱི་ཕྱིར། སྐྱོན་མྲེད་དྲེ། འབྱུང་བ་རག་པ་རྒྱུ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བོ་རྣམས་ཀུན་ཆོས་ཅན། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཀུན་གྱི་ཚེ་

སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། རྒྱུ་འབྱུང་བ་རག་པ་ནྱི་ཉྲེ་བའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་

པ་བཤད་པ་ནྱི། ཉྲེར་ལྲེན་གྱི་ཕུང་པོ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། མྱི་རག་སྲེ། རྲེས་འགའ་སྐྱྲེ་བར་

དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། སྡུག་བསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཉྲེས་པའྱི་རྲེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རྒྱུ་

ལས་ཉོན་གྱི་གཞན་དབང་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྱིན་ཏྲེ། མྱི་རག་པ་

དང་སྡུག་བསལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། སོང་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། བདག་གྱིས་བྱྱིན་

གྱིས་བརླབས་པའང་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བདག་དྲེ་བྱྱིན་གྱིས་རློབ་པ་པོ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

ཏྲེ། བདག་དྲེ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་ཁས་བངས། རག་པ་གཅྱིག་ལས་འབས་བུ་

དུ་མ་ནྱི་དུས་ཐ་དད་པར་སྐྱྲེ་བར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། རག་པའང་ཇྱི་ལྟར་སྐྱྲེ་བྱྲེད་ཡྱིན་

ཏྲེ་མ་ཡྱིན་དྲེའྱི་ཕྱིར། རག་པ་ལ་འབས་བུ་སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་དྲེ། རྒྱུ་གཞན་དག་ནྱི་

ཚོགས་ན་ཡང་འབས་བུ་རྲེས་འགའ་སྐྱྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྒྱུ་གཞན་རྲེས་སུ་དཔོག་

པར་འགྱུར་ན། རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་དྲེ་ནྱི་རག་པ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ཀུན་འབྱུང་ལ་བཞྱི། རྒྱུ། ཀུན་འབྱུང་། རབ་སྐྱྲེ། རྐྲེན་གྱི་རྣམ་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྡུག་བསལ་འདྱི་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་སྲེ། རྲེས་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

འགའ་སྐྱྲེ་བ་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་ནའོ། །རྒྱུ་མྲེད་དུ་འབྱུང་ངོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། གཞན་ལ་མྱི་

ལྟོས་པར་འབྱུང་བར་ཐལ། རྒྱུ་མྲེད་དུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རག་ཏུ་ཡོད་པའམ་

མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །ཇྱི་ལྟར་ཚེར་མ་ལ་སོགས་ཀྱི་རྣོ་བ་ཉྱིད་སོགས་རྒྱུ་

མྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་དངོས་པོ་འདྱི་དག་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ནྱི་རྒྱང་འཕྲེན་ཁ་ཅྱིག་

རབ་ཏུ་རོད་དོ། །ཚེར་མའྱི་རྣོ་བ་སོགས་དྲེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་ཡོད་དྲེ། རྒྱུ་གང་ཡོད་

པ་ཉྱིད་ན་གང་སྐྱྲེ་བའམ་། རྒྱུ་གང་འགྱུར་ན་ཡང་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་ནྱི་དྲེའྱི་རྒྱུར་

རབ་ཏུ་བརོད་ལ། དྲེ་ནྱི་ཁོད་ལའང་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་རྱིག་པ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་

འཛིན་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཡོད་ན་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤྲེས་སྐྱྲེ། 

མྲེད་ན་མྱི་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རྱིག་པ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་མཐོང་བའྱི་དབང་ཤྲེས་ལ་

ནྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། རྒྱུ་ཡོད་མྲེད་རྒྱུ་དྲེ་རག་པའོ་ཞྲེ་ན། སྡུག་བསལ་ཆོས་ཅན། 

དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀང་སྐྱྲེ་བ་སྲྱིད་པ་མྱིན་ཏྲེ། དྲེས་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རག་པ་རྣམས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། རྒྱུ་ཡོད་ཅྱིང་མྱི་རག་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྲྱིད་པའྱི་

འདོད་ཆགས་དྲེ་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་མྱི་རྣམས་ཡུལ་གྱི་ཁད་པར་

ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དྲེ་ནྱི། དྲེ་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་བསམ་པས་བྱས་ལ། དྲེ་ནྱི་སྲྱིད་པའྱི་

འདོད་ཆགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྲྱིད་པའྱི་སྲྱིད་པ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། མདོ་ལས། སྲྱིད་པ་གསུམ་

ག་རྒྱུར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འགལ་ཏྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ཡང་སྲོག་ཆགས་

རྣམས་བདྲེ་བ་ཐོབ་པ་དང་སྡུག་བསལ་འདོར་བར་འདོད་པས་འཇུག་པ་དྲེ་དག་ནྱི་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

འདོད་སྲྲེད་དང་འཇྱིག་སྲྲེད་ཡྱིན་པར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། །བཞྱི་པ་ལ་གཉྱིས། དངོས་དང་

རོད་སང་ངོ་། །

དང་པོ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྲྲེད་པ་སྲྱིད་པའྱི་རྲེན་ཏྲེ། བདག་ཏུ་ཆགས་པའྱི་

རྒྱུ་ཉྱིད་ལས་དྲེ་མྱིན་བདྲེ་བར་འདུ་ཤྲེས་པས། ཡུལ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་འགྱུར་

བ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཆོས་འདྲ། ཆགས་བལ་སྲྱིད་པར་སྐྱྲེ་བ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་ནྱི་སོབ་

དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དྲེ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་ལུས་ལས་ཀང་ནྱི་འདོད་

ཆགས་འབྱུང་བར་ཐལ། ལུས་མྲེད་ཆགས་པ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ལུས་ཆོས་

ཅན། ཁོད་ལས་ཀང་འདོད་ཆགས་འབྱུང་བར་འདོད་དྲེ། དྲེའྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་རྐྲེན་གྱི་

རྒྱུ་མཚན་དུ་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། གོང་དུ་འདོད་ཆགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་

བཀག་པ་མྱིན་ཏྲེ། འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཉྲེར་ལྲེན་ཉྱིད་ནྱི་བསལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་

བྱ་ཆོས་ཅན། རྒྱང་འཕྲེན་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་རང་གྱི་འདོད་པ་སྐྱྲེ་བ་ས་ཕྱི་མྲེད་པ་ལ་གནོད་

པར་འགྱུར་ཏྲེ། འདོད་ཆགས་ལུས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིགས་པ་འདྱིའྱི་རྲེས་སུ་འབངས་

ནས། ལུས་འདོད་ཆགས་ཀྱི་རྒྱུར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཆགས་པ་ལུས་ཀྱི་རྒྱུ་མ་

ཡྱིན་ཏྲེ། ལུས་སྐྱྲེ་བ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ལུས་སྐྱྲེ་བ་ལ་ཆགས་པ་

མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆགས་པ་ཆོས་ཅན། ལུས་ལས་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

ལུས་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། རགས་ཁས་བངས། འདོད་ན། རྱིགས་འདྲ་སར་

གྲུབ་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྐལ་མཉམ་གྱི་རྒྱུ་ལས་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། མ་རྱིག་པ་དང་ལས་ཀང་སྲྱིད་པའྱི་རྒྱུར་མྱི་འཆད་པར། སྲྱིད་པ་

རྒྱུར་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། མྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། སྲྱིད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡང་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

འདྱིར་དངོས་སུ་མ་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཡང་སྲྱིད་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་འགྲུབ་བྱྲེད་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྲྲེད་པ་ཉྱིད་ཆོས་ཅན། རྒྱུར་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། སྲྱིད་པའྱི་

རྒྱུན་ནྱི་འཕྲེན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སྲྱིད་པ་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་འགྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ལས་ཀང་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་མྱིན་ཏྲེ། སྲྲེད་པ་དྲེ་ཡོད་ན་ལས་སོག་པ་ཡོད་ལ། སྲྲེད་པ་མྲེད་

ན་ལས་ཡོད་ཀང་སྲྱིད་པར་སྐྱྲེ་བའྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་འགོག་པའྱི་

བདྲེན་པ་ལ་གསུམ། འགོག་པ། ཞྱི་བ། ག་ནོམ་གྱི་རྣམ་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། སྡུག་བསལ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། གཏན་དུ་བ་མྱིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་

གྲེགས་བྱྲེད་པ་སོགས་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གང་ཟག་གྱི་བདག་ཆོས་ཅན། ཐར་པ་མྲེད་

པར་ཐལ། འཁོར་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། 

སངས་རྒྱས་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་ལན་དང་རགས་མ་གྲུབ་ཀྱི་

ལན་ཐྲེབས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བདག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གོལ་བ་པོའྱི་བདག་མྲེད་ན་ལམ་ལ་

འབད་པ་དོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། སོ་སྐྱྲེ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། གོལ་བ་པོའྱི་བདག་ནྱི་མྲེད་ན་ཡང་། 

ལོག་པར་སྒོ་བཏགས་པ་གཞོམ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་བརོན་དགོས་ཏྲེ། ཇྱི་སྲྱིད་བདག་ཆགས་

མ་བཅོམ་ཞྱིང་སྡུག་བསལ་གྱིས་ཡོངས་སུ་གདུང་བར་གྱུར་པ་དྲེ་སྲྱིད་དུ། སྡུག་

བསལ་ལ་བདྲེ་བར་སྒོ་བཏགས་ནས་བདྲེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ནྱི་གནས་པ་མྲེད་པའྱི་

ཕྱིར། དག་བཅོམ་པ་ཆོས་ཅན། འཁོར་བར་སྐད་ཅྱིག་ཀང་མྱི་གནས་པར་ཐལ། བདག་

མྲེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པས་བདག་གྱི་དོན་ལ་རྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འདོད་

ཆགས་དང་བལ་བའྱི་དག་བཅོམ་པ་ཆོས་ཅན། བརྲེ་བའམ་ཡང་ན་ལས་ཀྱིས་གནས་

པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལས་ཀྱིས་འཕངས་པའྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་ལྷག་མ་ལུས་པ་ལ་ལྡོག་འདོད་
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མྲེད་ཅྱིང་། དགོས་པ་འགའ་ཞྱིག་”མཐའ1་ནས་ཀང་གནས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལས་ཀྱིས་

གནས་ན་ཡང་སྲྱིད་དུ་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། སྲྱིད་པའྱི་སྲྲེད་པ་ལས་རྣམ་པར་བརལ་

བའྱི་དག་བཅོམ་པ་ཆོས་ཅན། ལས་ཀྱིས་སྲྱིད་པ་གཞན་འཕྲེན་ནུས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལྷན་

ཅྱིག་བྱྲེད་རྐྲེན་སྲྱིད་པ་ཟད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་ཅན། བདག་འཛིན་མ་སངས་པར་ཐལ། བརྲེ་ལྡན་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། བརྲེ་བ་སྐྱྲེ་བ་དྲེ་སྲེམས་ཅན་དུ་ལྟ་བ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་

བ་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་མངོན་སུམ་དུ་ཤྲེས་པ་ལ་འགལ་ཟླ་མྲེད་པར་གོམས་

པའྱི་འདུ་བྱྲེད་ས་མའྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། 

འདོད་ཆགས་ཅན་དུ་ཐལ། བརྲེ་ལྡན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། འདོད་ཆགས་

དང་བརྲེ་བ་དམྱིགས་རྣམ་མྱི་མཚུངས་པར་ཐལ། གཙང་བདྲེ་དྲེའྱི་བདག་ཉྱིད་མྱིན་

པའྱི་ཆོས་ལ་ནྱི་བདག་ཉྱིད་གཞན་དུ་སྒོ་འདོགས་པ་ལས་འདོད་ཆགས་སྐྱྲེ་ལ། སྲེམས་

ཅན་སྡུག་བསལ་བའྱི་རྒྱུན་རྱིག་པ་ཙམ་ལས་ནྱི་བརྲེ་བ་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཆོས་ཅན། ཞྲེ་སང་ཡྱིན་པར་ཐལ། བརྲེ་ལྡན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། 

ཉྲེས་པའྱི་རྒྱུ་ལས་ཁྲོ་བ་སྐྱྲེ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཏྱི་མུག་”ཉྲེས2་པའྱི་ར་བ་སྲེ་དྲེ་ཡང་

སྲེམས་ཅན་རང་དབང་བར་འཛིན་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱི་

བརྲེ་བ་ཉྲེས་མྲེད་དུ་འདོད་དྲེ། ཁོད་ཀྱི་བརྲེ་བ་ཉོན་མོངས་ཀུན་གྱིས་དབྲེན་པ་དྲེས་

ནའོ། །ལས་ཀྱི་གནས་ན་མ་གོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། གོལ་མྲེད་མ་ཡྱིན་

ཏྲེ། སོན་གྱི་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་ནུས་པ་ཟད་ནས། སྲྱིད་པ་གཞན་མཚམས་མྱི་སྦོར་བའྱི་ཕྱིར། 

1 [མ་ཕྱི། ༢༦ན༤ན།   མཐའ   སྲེར། ༡༥༣ན།   མཐོང]

2 [མ་ཕྱི། ༢༦བ༢ན།   ཉྲེས   སྲེར། ༡༥༤ན།   གཉྱིས]
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

ཐྲེག་ཆྲེན་དག་བཅོམ་པ་གང་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྲྱིད་པར་གནས་པ་ཉྲེས་མྲེད་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། 

ཚོགས་གཉྱིས་འདུ་བྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མ་ཟད་བར་གནས་པའྱི་ཕྱིར། སྱིང་རྲེས་འཁོར་

བར་གནས་ན་རག་ཏུ་གནས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཐྲེག་དམན་དག་བཅོམ་ཆོས་ཅན། 

སྲྱིད་པར་གནས་པའྱི་འབད་རོལ་ཆྲེན་པོ་མྲེད་དྲེ། སྱིང་རྲེ་དམན་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཐྲེག་ཆྲེན་དག་བཅོམ་གང་དག་ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་ཇྱི་སྲྱིད་བར་གཞན་གྱི་ངོར་ནྱི་

བཞུགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བརྲེ་བ་ཆྲེན་པོ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་

ཏྲེ་འཇྱིག་ལྟ་འཁོར་བའྱི་ར་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱུན་ཞུགས་ཆོས་ཅན། འཕགས་ལམ་དང་པོར་

ནྱི་ཐོབ་པ་ན་སྲྱིད་པར་སྐྱྲེ་བ་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། འཇྱིག་ཚོགས་ལ་”ལྟར་ན1་

བལ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། འཇྱིག་ལྟ་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྲེས་པ་མ་སངས་པའྱི་

ཕྱིར། སངས་སོ་ཞྲེ་ནའང་། ཆོས་ཅན། ཡང་སྲྱིད་པར་སྐྱྲེ་བ་ག་ལ་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པར་

ཐལ་ལོ། །ཆོས་ཅན། སྲེམས་ཅན་ལ་ལྟ་བ་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྲེས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། རང་

དབང་བའྱི་ངའོ་སམ་པའྱི་བོ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བདག་བདྲེ་བར་གྱུར་

པའམ་སྡུག་བསལ་བར་མ་གྱུར་ཅྱིག་ཅྲེས་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རང་དབང་བའྱི་

ང་ཞྲེས་མཐོང་བ་མྲེད་པ་ནྱི་འགའ་ཡང་བདག་ལ་ཆགས་པ་མ་ཡྱིན་ལ། བདག་ལ་སྲྲེད་

པ་མྲེད་པར་ཡང་བདྲེ་བ་འདོད་པས་མངོན་པར་རྒྱུག་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། ག་ནོམ་པའྱི་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ། བདག་རག་པ་བཅྱིང་གོལ་གྱི་

གཞྱིར་དགོས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྡུག་བསལ་སྐྱྲེ་བའྱི་རྒྱུ་ཉྱིད་

ནྱི་འཆྱིང་བྱྲེད་ཡྱིན་ལ། རག་པ་ལ་དྲེ་གང་ལས་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སྡུག་

1 [མ་ཕྱི། ༢༦བ༦ན།   སྲེར། ༡༥༥ན།   ལྟ་བ་དང]
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བསལ་མྱི་སྐྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་ཉྱིད་ནྱི་ཐར་བྱྲེད་ཡྱིན་ལ། རག་པ་ལ་དྲེ་གང་ལས་ཡོད་དྲེ་མྲེད་

པའྱི་ཕྱིར། མང་བཀུར་བ་ན་རྲེ། རག་མྱི་རག་གང་དུ་ཡང་བརོད་དུ་མྲེད་པའྱི་བདག་དྲེ་

འཆྱིང་གོལ་གྱི་གཞྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བདག་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་འགའྱི་

ཡང་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མྱི་རག་པ་ཉྱིད་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། བཅྱིངས་པ་དང་

ཐར་པ་ཇྱི་ལྟ་བུར་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རག་མྱི་རག་གང་དུ་ཡང་བརོད་བྱ་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མང་བཀུར་བ་ཆོས་ཅན། དངོས་འགལ་བར་དུ་ཕུང་གསུམ་ཁས་ལྲེན་

པའྱི་ངོ་ཚ་བའྱི་ལྟ་བ་འདྱི་སོང་ལ། བདག་དྲེ་ནྱི་རག་པར་སྨོས་ཤྱིག་སྲེ། བདག་དྲེ་མྱི་

འཇྱིག་པའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། གང་གྱི་རང་བཞྱིན་འཇྱིག་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ལ། 

མཁས་པ་རྣམས་རག་ཅྲེས་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། །

བཞྱི་པ་ལམ་བདྲེན་ལ་གཉྱིས། རང་ལུགས་ཀྱི་གོལ་ལམ་བཤད། གཞན་

ལུགས་ཀྱི་གོལ་ལམ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་

རབ་གོལ་ལམ་དུ་བསན། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་། བདག་འཛིན་སྲྱིད་པའྱི་ར་བར་བསན་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། འོ་ན་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བྱྲེད་ཀྱི་ལམ་དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། སར་བཤད་

ཟྱིན་པའྱི་བདག་མྲེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་དྲེ་ཆོས་ཅན། གོལ་ལམ་

ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་གོམས་པ་ལས་གནས་གྱུར་མཐར་ཕྱིན་པ་འཐོབ་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སངས་པ་སར་ལྡོག་པའྱི་རོད་པ་སང་། བདག་མྲེད་རོགས་

པའྱི་ཤྲེས་རབ་བདག་འཛིན་གྱི་གཉྲེན་པོ་ཡྱིན་པ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། 

གལ་ཏྲེ་ལན་གཅྱིག་གནས་གྱུར་ཀང་། ཟག་བཅས་ལས་ལམ་འབྱུང་བ་བཞྱིན་དུ་སར་

ཡང་སྐྱོན་ནྱི་འབྱུང་ངོ་ཞྲེ་ན། སངས་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་སྐྱྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཉྲེས་པ་
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སར་སྐྱྲེ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཉྲེས་པ་སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་

སྲེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་འོད་གསལ་བ་དང་དྲྱི་མ་རྣམས་བོ་བུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

འདྱི་ལྟར་གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་

ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པ་དྲེ་འཛིན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡུལ་གཟུགས་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པ་བཞྱིན་འཛིན་པ་དྲེ་

ཁོད་ཀྱི་ཆོས་སམ་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཟུགས་ཆོས་ཅན། གཟུགས་འཛིན་

པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་སྐྱྲེད་པ་འདྱི་ཁོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པ་ཡྱི་ནྱི་

བདག་ཉྱིད་དྲེ་འཛིན་པའྱི་གཟུགས་འཛིན་རྣམ་ཤྲེས་འདྱི་ཡྱི་སྐྱྲེད་པར་བྱྲེད་པའང་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཕུང་པོ་རག་པར་འཛིན་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཅན་གྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་

ཏྲེ། ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་ལས་རྐྲེན་གཞན་གྱིས་ནྱི་གོལ་བར་འགྱུར་ཞྱིང་། ཁོད་

ལྡོག་པ་ལ་ནྱི་རྐྲེན་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། སྲེམས་ལ་འབལ་མྱི་རུང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། 

མྱི་བརན་པ་འཁྲུལ་རྒྱུས་བསད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། ཐག་ཁྲ་ལ་སྦྲུལ་འཛིན་གྱི་

བོ་བཞྱིན་ནོ། །ཕུང་པོ་མྱི་རག་པར་རོགས་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། སྲེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་

འོད་གསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་རོགས་པའྱི་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲྱི་མ་

རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཅན། བོ་བུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། འཁྲུལ་རྒྱུ་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། 

སྲེམས་རྒྱུད་བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་དྲེའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཕྱིས་

གནོད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་དྲེ། སར་ཐོས་བསམ་གྱིས་དཔྱོད་པའྱི་ཚེ་ཡང་བདག་མྲེད་

རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ལ་གནོད་པའྱི་ནུས་མྲེད་རྣམས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱིར་འོང་ཆོས་

ཅན། ཉྲེས་པ་སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་ན་ཡང་། ཡུན་དུ་གནས་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་མྱིན་

ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་བདག་འཛིན་ལ་གནོད་པ་ཅན་གྱི་གཉྲེན་པོ་སྐྱྲེད་ནུས་པའྱི་སྱིང་པོ་
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ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ས་རློན་ལ་ནྱི་མྲེ་བཞྱིན་ནོ། །གནས་གྱུར་མཐར་ཕྱིན་

པའྱི་སྐྱྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱིས་འབད་དུ་ཟྱིན་ཀང་སངས་པ་སར་མྱི་ཟློག་

ཏྲེ། འཁོར་བའྱི་འཚེ་བ་མྲེད་པ་དང་། ཡང་དག་པའྱི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཤྱིང་དྲེ་

སྲེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ཞུགས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཁོད་ཀྱི་བོ་ནྱི་བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་

ཤྲེས་རབ་དྲེའྱི་ཕོགས་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་བདག་འཛིན་གྱི་གཉྲེན་པོར་

མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། འཛིན་སངས་འགལ་བ་ཙམ་གྱིས་གཉྲེན་པོ་ཡྱིན་ན། ཆགས་སང་ཡང་

ཕན་ཚུན་གཉྲེན་པོར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འདོད་ཆགས་དང་ཁོང་ཁྲོ་ཆོས་ཅན། ཕན་

ཚུན་དུ་འཛིན་སངས་ཐ་དད་ན་ཡང་གནོད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྒྱུ་བདག་འཛིན་ལས་

སྐྱྲེས་པར་གཅྱིག་པ་ཅན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཕན་ཚུན་རྒྱུ་དང་འབས་བུའྱི་དངོས་

པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཁོ་ན་གཉྲེན་པོར་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། 

བྱམས་སོགས་ཀང་གཉྲེན་པོ་ཡྱིན་པས་སོ་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་

བྱམས་སོགས་ཆོས་ཅན། ཤྱིན་ཏུ་ཉྲེས་པ་ཚར་གཅོད་པ་མྱིན་ཏྲེ། རོངས་པ་མ་རྱིག་

པ་དང་འཛིན་སངས་འགལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ཉྲེས་པ་ཀུན་མ་རྱིག་པ་དྲེའྱི་ར་

བ་ཅན་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ཡང་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འཇྱིག་ལྟ་མ་

རྱིག་པར་མྱི་འཐད་དྲེ། འཇྱིག་ལྟ་ནྱི་ལོག་པར་རོག་པ་ཡྱིན་ལ། མ་རྱིག་པ་ནྱི་སྲེམས་

བྱུང་མྱི་གསལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མ་རྱིག་པ་ཆོས་ཅན། རྱིག་པ་མྲེད་ཙམ་

དང་རྱིག་པ་ལ་གཞན་ཙམ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྱིག་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་འགལ་བ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སྲེམས་བྱུང་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་དམྱིགས་པ་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་
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རྱིག་པ་དང་འཇྱིག་ལྟ་རས་གཞན་ནྱི་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལོག་པར་དམྱིགས་པའྱི་

འཇྱིག་ལྟ་ཉྱིད་མ་རྱིག་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་གསུངས་ན། ཟླ་བ་སྒོན་མའྱི་

མདོ་ལས། མྱི་ཤྲེས་པ་མྲེད་པ་གང་ཞྲེ་ན། ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་གྱི་ཆོས་རྣམས་

ལ་སྒོ་འདོགས་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །

འོ་ན་མ་རྱིག་པ་དང་འགལ་བ་དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། འགལ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་འདྱིར་

བཤད་པར་བྱ་སྲེ། སོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ལྟ་བ་ཆོས་ཅན། མ་རྱིག་པ་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་

དང་། དྲེ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཉྲེས་པ་ཀུན་དང་འགལ་བར་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། མ་རྱིག་

པ་དྲེ་དང་འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཉྲེས་པ་ཆོས་ཅན། སྲོག་

ཆགས་ལ་ཟད་པ་མྱིན་ཏྲེ། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། བུམ་

པའྱི་གཟུགས་སོགས་བཞྱིན་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མྱི་ཟད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྱི་ཆོས་ཉྱིད་དུ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དང་། 

གཉྲེན་པོའྱི་ཕོགས་དང་འབྲེལ་”བར་རོག1་པ་དག་ཀང་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། ཉྲེས་པ་ལན་

གཅྱིག་འགགས་ཀང་སར་ཡང་སྐྱྲེའོ་ཞྲེ་ན། གནས་གྱུར་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་སྲེམས་ཆོས་

ཅན། ཉྲེས་པ་རྣམ་པར་འགགས་པ་ནྱི་གསྲེར་གྱི་སྲ་བ་བཞྱིན་དུ་སར་ཡང་སྐྱྲེར་མྲེད་

དྲེ། བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་དྲེའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་འབྲེལ་བ་

མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གཉྲེན་པོ་ལོག་ཀང་སང་བྱ་སར་སྐྱྲེ་བར་མ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། མྲེ་

ལོག་ཀང་ཐལ་བ་ཤྱིང་དུ་མྱི་ལྡོག་པ་བཞྱིན་དུའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། སོང་ཉྱིད་ལྟ་དང་དྲེ་འགལ་ཕྱིར། །ཞྲེས་པའྱི་རགས་བསྒྲུབ་པ་ནྱི། 

1 [མ་ཕྱི། ༢༩ན༡ན།   བར་རོག   སྲེར། ༡༥༩ན།   བ་ན་ལྡོག]
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ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བདག་ལ་མངོན་པར་ཆགས་པ་དྲེ་སྲྱིད་དུ་ནྱི་གང་ཟག་དྲེ་ནྱི་འཁོར་

བར་འགྱུར་ཏྲེ། གང་ཞྱིག་གང་ཟག་གྱི་བདག་ཏུ་མཐོང་བ་དྲེ་ལ་ནྱི་ང་ཞྲེས་”རག1་ཏུ་ཞྲེན་

པར་འགྱུར་ལ། ཞྲེན་པས་བདག་གྱི་བདྲེ་བ་ལ་སྲྲེད་པར་འགྱུར་ན། སྲྲེད་པས་སྐྱོན་

རྣམས་སྒྱིབ་པར་བྱྲེད་ཅྱིང་། ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་ཡོངས་སུ་སྲྱིད་པ་དྲེ་ངའྱི་ཞྲེས་བདྲེ་

བ་དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་”ལན2་པ་དྲེས་ནའོ། །ཆོས་ཅན། བདག་འཛིན་དྲེ་ཉྲེས་པའྱི་ར་བ་ཡྱིན་

ཏྲེ། བདག་འཛིན་ཡོད་ན་ནྱི་གཞན་དུ་ཤྲེས་པ་འབྱུང་ལ། བདག་གཞན་དུ་འཛིན་པའྱི་ཆ་

ལས་འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་འབྱུང་ཞྱིང་། ཆགས་སང་འདྱི་དག་དང་ནྱི་ཡོངས་སུ་

འབྲེལ་བ་ལས་ཉྲེས་པ་ཐམས་ཅད་”འགྱུར་བ3་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར།

༼གཞན་ལུགས་ཀྱི་གོལ་ལམ་དགག་པ།༽

གཉྱིས་པ་གཞན་ལུགས་ཀྱི་གོལ་ལམ་དགག་པ་ལ་བཞྱི། བྱྲེ་བག་པའྱི་གོལ་

ལམ་དགག །གངས་ཅན་པའྱི་གོལ་ལམ་དགག །དབང་ཕྱུག་པའྱི་གོལ་ལམ་

དགག །གཅྲེར་བུ་བའྱི་གོལ་ལམ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ཐལ་བ་དགོད། སྐྱོན་

སོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་བྱྲེ་བག་པ་ན་རྲེ། བདག་ལ་ཆགས་ཀང་བདག་གྱི་བ་ལ་

ཆགས་པ་དང་བལ་ནས་གོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གོལ་བ་ཐོབ་པར་འདོད་པའྱི་སྐྱྲེས་

བུ་ཆོས་ཅན། བདག་གྱི་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་མྱི་འབལ་བར་ཐལ། ངྲེས་པར་བདག་ལ་

ཆགས་པ་ནྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བའྱི་རྒྱུ་ཡང་

1 [མ་ཕྱི། ༢༦ན༣ན།   རག   སྲེར། ༡༦༠ན།   ལྷག]

2 [མ་ཕྱི། ༢༩ན༤ན།   ལན   སྲེར། ༡༦༠ན།   ཡྱིན]

3 [མ་ཕྱི། ༢༩ན༥ན།   -འགྱུར་བ   སྲེར། ༡༦༠ན།   +འགྱུར་བ]
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ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བདག་ཉྲེས་མྲེད་དུ་ཞྲེན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། 

སྐྱོན་ཅན་སྒོམ་པ་གོལ་ལམ་མྱིན། སྡུག་བསལ་སྒོམ་པ་གོལ་ལམ་མྱིན། ཡོན་ཏན་

འཛིན་པ་འཆྱིང་བྱྲེད་མྱིན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་བདག་ཉྲེས་མྲེད་ཡྱིན་ཡང་། བདག་ལ་ཆགས་པ་སྐྱོན་

བཅས་སུ་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལས་ཅྱིར་འགྱུར་དྲྱིས་པས། བདག་ལ་

ཆགས་པ་དྲེ་སོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བདག་ལ་ཆགས་པ་འདྱིའྱི་

ཞྲེན་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་བ་མྲེད་པར་ནྱི། བདག་ལ་ཆགས་པ་དྲེ་སོང་བར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། ཡོན་ཏན་དང་སྐྱོན་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་

སོགས་སོང་བ་ནྱི། སྐྱོན་ཡོན་དྲེ་དག་ཡུལ་ལ་མཐོང་བས་ཡྱིན་གྱི། ཕྱི་རོལ་ཚེར་མ་

འདོན་པའྱི་ཚུལ་དག་གྱིས་སོང་བ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བདག་ལ་ཆགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་

ཀྱི་སྐྱོན་མཐོང་བས་སོང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་

ཆགས་པ་ཁོད་ཀྱི་སྐྱྲེ་བ་མ་ཡྱིན་གྱི། དོན་བདག་གྱི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་སྐྱྲེ་བ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། གོལ་བ་ཐོབ་པར་འདོད་པའྱི་བདག་དྲེ་ལ་ནྱི་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་དག་ལ་

ཆགས་པ་གང་གྱིས་ཟློག་པར་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པར་ཐལ། དྲེའྱི་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མྲེད་པར་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། བདག་ལ་ཆགས་པ་ལ་སྐྱོན་ཡང་གང་ཞྱིག་མཐོང་དྲྱིས་པས། གལ་ཏྲེ་

སྡུག་བསལ་གྱི་རྲེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བདག་ལ་ཆགས་པ་འདྱི་ཆོས་ཅན། སྡུག་

བསལ་གྱི་རྲེན་ཡྱིན་པ་ད་ལྟ་ནའང་། ཁོད་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

བདག་གྱི་བར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། བདག་བདྲེ་སྡུག་བསལ་གྱི་རྲེན་ཡྱིན་ཡང་

ཆགས་པ་དང་མྱི་འབལ་བ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་བདག་ཆོས་ཅན། སྐྱོན་མྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། 
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བདག་གྱི་བ་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཁོད་རྐང་པ་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། 

བདག་གྱི་བ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། བདག་དྲེ་དང་འདྲ་བར་སྐྱོན་མྲེད་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

བདག་མྲེད་པའྱི་ཁོད་རྐང་པ་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་པ་དྲེ་ལྟར་

ནའང་། བདག་དང་བདག་གྱི་བ་གཉྱིས་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། དྲེ་གཉྱིས་ཀ་སྐྱོན་མྲེད་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། འདོད་པ་བརོད། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་

དུག་སྦྲུལ་གྱི་བཟུང་བའྱི་ཡན་ལག་བཞྱིན་དུ། བདག་གྱི་བ་སྡུག་བསལ་དུ་བསྒོམས་

པས་སོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དཔྲེ་དགག །དོན་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དུག་སྦྲུལ་གྱིས་བཟུང་བའྱི་ཡན་ལག་འདྱི་ཆོས་ཅན། བཟློག་པ་སྡུག་

བསལ་དུ་བསྒོམས་པ་ཙམ་ལས་སོང་བ་མྱིན་པར་ཐལ། བདག་གྱི་བའྱི་བོ་བཅོམ་པས་

འདོར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། རང་བོ་ཡོད་པས་དགག །བདག་འཛིན་

ཡོད་པས་དགག །རྱིགས་པ་གཞན་གྱིས་དགག །བདག་དྲེ་སྐྱོན་མྲེད་ཡྱིན་པས་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་བར་འཛིན་པའྱི་བོ་གང་

གྱིས་ཟློག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ལོངས་སྤོད་ཀྱི་རྲེན་ཉྱིད་དུ་བཟུང་བའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་ཆགས་བལ་དྲེ་གང་ལས་འཐད་དྲེ་མྱི་འཐད་

པར་ཐལ་ལོ། །ཁབ་སྲེ། ལུས་ལས་བོག་པའྱི་སྒ་སོགས་ལ་ཡྱིད་འབྱུང་བའྱི་བོ་ནྱི་སྐྱྲེ་

བར་འགྱུར་ཞྱིང་། གཞན་ལ་ཞྲེན་བཅས་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་བ་སྐྱྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མངོན་

སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་དུ་མཐོང་དུ་ཟྱིན་ཀང་

བདག་གྱི་བར་འཛིན་པའྱི་བོ་སྦོང་བར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། བདག་དྲེ་ལ་འདུ་བ་ལ་
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སོགས་པའྱི་འབྲེལ་བ་ལས་རང་གྱི་བོ་ནྱི་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་བའྱི་འབྲེལ་བ་དྲེ་སར་གྱི་དྲེ་

བཞྱིན་ཉྱིད་དུ་གནས་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། བདག་ལ་འདུ་བའྱི་འབྲེལ་བ་དྲེ་བདག་གྱི་

བར་འཛིན་པའྱི་རྒྱུར་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བདག་ལ་འདུ་བ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་

ན་ཡང་ཟས་གོས་ཀུན་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ཉྱིད་ནྱི་ཡོད་པར་མཐོང་བས། བདག་གྱི་

བར་འཛིན་པའྱི་བོ་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། རང་གྱི་བའྱི་བོ་ནྱི་སྐྱྲེ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། 

སྡུག་བསལ་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱིར། དུག་སྦྲུལ་གྱིས་བཟུང་བའྱི་སོར་མོ་བཞྱིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་ཆོས་

ཅན། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་སྡུག་བསལ་སྐྱྲེད་པ་མྱིན་ཏྲེ། རྲེས་འགའ་བདྲེ་བ་སྐྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཆོས་ཅན། རང་གྱི་བའྱི་བོ་མྱི་སྐྱྲེ་སྲེ། ཕལ་ཆྲེར་སྡུག་བསལ་སྐྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དུག་

བཅས་ཀྱི་ཟས་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སོ་སྐྱྲེ་ཟས་ཁད་པར་ཅན་གྱི་བདྲེ་བ་ལ་ཆགས་པས། 

དྲེ་དང་འགལ་བ་ལ་རྲེ་ཤྱིག་ཆགས་བལ་དུ་འགྱུར་ཡང་། དྲེ་ཙམ་གྱིས་ཆགས་བལ་དུ་

མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཟས་ཁད་པར་ཅན་གྱི་བདྲེ་བ་ལ་སྲྲེད་པས། བདྲེ་བ་ཅུང་ཟད་ཡོངས་

སུ་སོང་ཡང་། ཟས་ཁད་པར་ཅན་མ་རྲེད་པའྱི་ཚེ་བསམ་མྲེད་བདག་ལ་ཆགས་པ་

ཡྱིས། ཟས་ཇྱི་ལྟར་རྲེད་པ་བཞྱིན་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། བུད་མྲེད་དག་ནྱི་མ་

རྲེད་པར་དུད་འགོ་ལ་འདོད་པ་སྤོད་པ་མཐོང་བ་བཞྱིན་ནོ། །

བདག་གྱི་འདོད་པ་གང་ཡྱིན་པའྱི་སྐྱྲེས་བུ་དྲེ་ཆོས་ཅན། གོལ་བ་ཐོབ་པའྱི་ཚེ་

མྱོང་དྲན་སོགས་ཀྱི་རྲེན་བྱྲེད་པའྱི་བདག་དྲེ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་འཇྱིག་པར་འདོད་པ་མྱི་

རྱིགས་པར་ཐལ། ཚོར་བ་མྱོང་བ་དང་ནྱི་བང་དོར་གྱི་ཐ་སད་དང་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་

རྲེན་དུ་ལོག་པ་དྲེ། ཇྱི་ལྟར་ཞྲེན་པའྱི་བདག་ཡྱིན་པར་འདོད་པ་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 

ཕྱི་རོལ་པས་ཞྲེན་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་བདག་མྱོང་དྲན་གྱི་རྲེན་དུ་ལོག་པ་དྲེ་འདྲ་མྱིན་
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པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། གོལ་བ་ཐོབ་པར་འདོད་པའྱི་གང་ཟག་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། བདག་

གྱིར་ཞྲེན་པའྱི་ས་བོན་གྱི་གནས་སྐབས་དྲེ་ཉྱིད་དུ་གནས་པར་ཐལ། བདག་འཛིན་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བདག་འཛིན་ནྱི་བདག་ལ་ཆགས་པ་བརན་

པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། བདག་གྱི་བ་སྡུག་བསལ་དུ་སྒོམ་པ་ལ་བརོན་ཡང་། 

བདག་གྱི་བ་ལ་ནྱི་ཆགས་བལ་གྱི་གྲེགས་བྱྲེད་པ་ཉྱིད་དང་། བདག་གྱི་བ་དྲེའྱི་སྐྱོན་

ཡང་སྒྱིབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བདག་གྱི་བའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་ལ་བརྲེན་ནས་འཇུག་པ་དང་ལྡན་

པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གོལ་བ་ཐོབ་པའྱི་ཚེ་བདག་ལའང་ཆགས་བལ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་

ཅན། ད་ནྱི་ཆགས་བལ་གྱི་བདག་གང་ཡྱིན་པ་མྲེད་པར་ཐལ། བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་

བལ་ནས་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། གོལ་བ་ཐོབ་ཕྱིར་དུ་སྡུག་བསལ་སྒོམ་

པ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། གོལ་བ་ཐོབ་པ་དྲེའྱི་ཚེ་ཇྱི་ལྟར་བདག་གྱི་བ་བཞྱིན་དུ་

བདག་ཀང་འདོར་བའྱི་ཕྱིར། ། 

གསུམ་པ་ནྱི། ཆོས་ཅན། བདག་གྱི་བ་སྡུག་བསལ་དུ་བསྒོམས་པ་དྲེ་ལྟ་ནའང་

ཆགས་བལ་མྲེད་པར་ཐལ། བདག་གྱི་བ་དྲེ་དག་སྡུག་བསལ་དུ་བསྒོམས་པས་ཀང་

སྡུག་བསལ་ཉྱིད་ནྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཙམ་བྱྲེད་ལ། དྲེ་ནྱི་སར་ཡང་མངོན་སུམ་ཉྱིད་

ཀྱིས་གྲུབ་ཀང་ཆགས་བལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། ཡུལ་དྲེའྱི་ཉྲེས་པ་

མཐོང་བས་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྐྱྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། གལ་ཏྲེ་

ཡུལ་དྲེ་ལ་ཉྲེས་པ་མཐོང་བ་ཡྱིས་སྐད་ཅྱིག་ཙམ་ཆགས་པ་དྲེའྱི་བོ་ལྡོག་ཀང་། ཡུལ་

དྲེ་ལ་ཆགས་བལ་དུ་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། བང་བྱ་དང་དོར་བྱའྱི་ཁད་པར་ལ་ཞྲེན་པ་ཡོད་པའྱི་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ཡུལ་གཅྱིག་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཉྱིད་ནྱི། རྣམ་

གངས་ཀྱིས་བསྐྱྲེད་པའྱི་ཚེ་ཆགས་པ་ཀུན་གྱི་ས་བོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། 

འདོད་ལྡན་བུད་མྲེད་གཅྱིག་ལ་ཉྲེས་པ་མཐོང་ཡང་། བུད་མྲེད་གཞན་ལ་ཆགས་པས་

སར་ཡང་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་སྐྱྲེ་བ་བཞྱིན་ནོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི། བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་དབང་སོགས་ཀང་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྐྱོན་

མྲེད་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྱིམ་བཞྱིན་བདག་སྐྱོན་མྲེད་དྲེའྱི་ཡུལ་ཅན་དང་། དྲེའྱི་བདྲེ་བ་

སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ད་ནྱི་གང་ལ་ཆགས་བལ་དུ་

འགྱུར་བ་མྲེད་པར་ཐལ། བདག་དང་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་དང་བདག་གྱི་བ་གསུམ་སྐྱོན་

མྲེད་གང་ཞྱིག །འགོ་བའང་གསུམ་པོ་དྲེ་ཙམ་ཉྱིད་དུ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བདག་

དྲེར་ཆགས་པ་དྲེ་སྐྱོན་བཅས་ཀང་ཡྱིན་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་གྱི་རྲེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། 

བདག་ཆོས་ཅན། སྐྱོན་བཅས་སུ་ཐལ། སྡུག་བསལ་གྱི་རྲེན་དྲེ་ནྱི་ཁོད་ལའང་མཚུངས་

པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྐྱྲེས་བུ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ད་ནྱི་གང་ལ་ཆགས་བལ་མྲེད་པར་

ཐལ། བདག་དྲེའྱི་སྐྱོན་མཐོང་ཡང་བདག་དྲེ་ལ་ཆགས་བལ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་

ནྱི། བདག་གྱི་བ་ལ་ཆགས་པ་ཆོས་ཅན། ཉྲེས་པ་མཐོང་བས་སོང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡོན་ཏན་

མཐོང་བས་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དབང་སོགས་ལ་ཆགས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཡོན་ཏན་

མཐོང་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཞྲེན་པ་ཉྲེས་པ་མཐོང་བས་འཇྱིག་པ་དྲེ་ལྟར། ཁྲེད་དབང་

སོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་སྐྱྲེ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དབང་སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་ཡོན་

མྱི་ཤྲེས་པའྱི་བྱྱིས་སོགས་ལའང་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་དང་། དབང་སོགས་སྐྱོན་ལྡན་

ལའང་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཡོན་ཏན་ལྡན་ཡང་གཞན་དག་གྱི་དབང་པོ་སོགས་ལ་མྲེད་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

པའྱི་ཕྱིར་དང་། འདས་པ་ལ་སོགས་པ་བདག་གྱི་བ་ལ་ཁོད་སྐྱྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །བདག་གྱི་བར་ཆགས་པའྱི་བོ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། བདག་གྱི་བའྱི་ཡོན་ཏན་མྱིན་པ་

མཐོང་བས་སོང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡང་ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་བྱས་པ་

མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་བསན་ཟྱིན་པ་དྲེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་བདག་གྱི་བ་སྡུག་

བསལ་དུ་སྒོམ་པ་ཆོས་ཅན། བདག་གྱི་བར་ཆགས་པ་དྲེ་ལ་ཇྱི་ལྟར་གནོད་པ་མྲེད་

པར་ཐལ། དྲེའྱི་རྒྱུ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་པ་ཅན་དུ་བསྒྲུབས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བདག་ལ་ཡོད་

པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡོན་ཏན་ནྱི་སྒོ་འདོགས་པའྱི་ཆགས་པས་བདག་གྱི་བ་དྲེར་ཡང་

ཆགས་པ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་གངས་ཅན་པའྱི་གོལ་ལམ་དགག་པ་ལ་བཞྱི། ཐ་དད་ཤྲེས་པས་གོལ་

བ་དགག །ཡྱིད་འབྱུང་བ་ཙམ་གྱིས་གོལ་བ་དགག །དྲེ་དག་འཁོར་བ་ཡྱིན་པར་བསན། 

དྲེས་ན་འཇྱིག་ལྟ་སང་བར་གདམས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གངས་ཅན་ན་རྲེ། སྡུག་བསལ་

སྒོམ་པ་ཙམ་གོལ་ལམ་མ་ཡྱིན་མོད། རང་བཞྱིན་དང་སྐྱྲེས་བུ་གཅྱིག་ཏུ་བཟུང་བས་

འཁོར་ལ། ཐ་དད་དུ་ཤྲེས་པས་གོལ་ལོ་ཞྲེ་ན། སྐྱྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། དབང་སོགས་ཀྱི་

རང་བཞྱིན་དང་སྐྱྲེས་བུ་གཅྱིག་ཉྱིད་དུ་མཐོང་བས་ཀང་ཆགས་པ་སྐྱྲེ་བ་མ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། སྐྱྲེ་བོ་ཐ་མལ་པ་འདྱི་ཡྱིས་དབང་སོགས་ལས་བདག་ནྱི་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པར་

ཤྲེས་པ་དྲེ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དབང་སོགས་མཆོག་གཞན་དོན་དུ་གཉྲེར་བའྱི་

ཕྱིར་དང་། བདག་རག་པར་ཞྲེན་ནས་དབང་སོགས་སྐྱྲེ་འཇྱིག་བྱྲེད་པར་རོགས་པའྱི་བོ་

ཅན་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། འོ་ན་བདག་གྱི་བར་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་གང་ཞྲེ་ན། བདག་ལ་ཆགས་པ་

དྲེ་ཆོས་ཅན། བདག་གྱི་བར་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་ལ་བརྲེན་ནས་དམྱིགས་
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པའྱི་ནང་གྱི་ཡན་ལག་ལ་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་རྲེས་སུ་ཆགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་

པ་ལ་གསུམ། དངོས། ཆགས་བལ་ངོས་གཟུང་། ལུང་འགལ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་སྡུག་བསལ་གྱིས་ཡྱིད་འབྱུང་བས་ཆགས་བལ་དུ་འགྱུར་

རོ་ཞྲེ་ན། གང་ཞྱིག་དྲེ་ལྟར་སྡུག་བསལ་བས་ཡྱིད་འབྱུང་དྲེ་འདྲ་ཆོས་ཅན། ཞྲེ་སང་དང་

མཚུངས་ལྡན་ཡྱིན་གྱི། ཆགས་བལ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་སྐྱྲེས་པ་དྲེའྱི་ཚེ་ཡང་

ཆགས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེའྱི་ཚེ་བདྲེ་བའྱི་སྐབས་གཞན་ཚོལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞྲེ་

སང་རྒྱུན་དུ་སྐྱྲེས་ན་ཆགས་བལ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཞྲེ་སང་ཅན་གྱི་སྐྱྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། 

ཞྲེ་སང་སྐྱྲེས་པས་ཆགས་བལ་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཞྲེ་སང་དྲེ་ནྱི་སྡུག་བསལ་ཡོད་

པ་དྲེ་སྲྱིད་ཙམ་དུ་གནས་ཀྱི། ཞྲེ་སང་དྲེ་ལོག་ན་ནྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཆགས་ཅན་

ཉྱིད་ལ་སར་རྲེན་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། རགས་དང་པོ་གྲུབ་སྲེ། ཞྲེ་སང་དྲེ་སྡུག་བསལ་

གྱི་རྒྱུ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཡྱིད་འབྱུང་བ་ཆགས་བལ་མྱིན་ན་ཆགས་བལ་དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། 

དག་བཅོམ་པ་ཆོས་ཅན། ཆགས་བལ་ཞྲེས་ནྱི་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཙན་དན་གྱིས་

བྱུགས་པ་དང་སྲེ་འུས་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ནྱི་མཉམ་སོམས་པ་ཅན་དུ་མཚུངས་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བང་བྱ་དང་དོར་བྱ་ལ་ཞྲེན་པ་སངས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། སྡུག་

བསལ་སྒོམ་པ་གོལ་ལམ་མྱིན་ན། སྡུག་བསལ་བསྒོམ་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་

ཞྲེ་ན། མྱི་འགལ་ཏྲེ། ཁབ་པ་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ལ་དགོངས་ནས་སྡུག་བསལ་

བསྒོམ་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ངྲེད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། བདག་

རག་པ་ལ་བརྲེན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྐྲེན་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱིར། འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་
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སྒོམ་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། གོལ་ལམ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བདག་མྲེད་ལྟ་བའྱི་རྲེན་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། སོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཆོས་ཅན། གོལ་ལམ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་བསྒོམས་པས་གོལ་བར་

འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། འདུས་བྱས་མྱི་རག་པར་རོགས་པ་ལས་ཟག་

བཅས་སྡུག་བསལ་དུ་རོགས་པ་འབྱུང་། སྡུག་བསལ་དུ་རོགས་པ་ལས་ནྱི་བདག་མྲེད་

རོགས་པ་འབྱུང་བར་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། སོང་ཉྱིད་ལྟ་བས་གོལ་བར་

འགྱུར་ལ། སྒོམ་པ་ལྷག་མ་དྲེ་བསྐྱྲེད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། ཆགས་བལ་དུ་འདོད་པའྱི་གང་ཟག་བདག་འཛིན་ཅན་དྲེ་འདྲ་

ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་པ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ། ཉོན་མོངས་པ་དང་ལས་ལས་གོལ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་ཏྲེ། ཆགས་བལ་མྱིན་པ་དང་། སྲྲེད་ལྡན་དང་། བང་དོར་གྱི་རོམ་པ་ཀུན་ལ་བརྲེན་

པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འཁོར་བ་ལས་གོལ་ན། ཆོས་ཅན། བདག་གྱི་བ་དྲེའྱི་ཟབ་

མོ་ཡང་མྲེད་པར་ཐལ། བདག་གྱི་བ་ཉྱིད་ནྱི་མྱི་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཆོས་ཅན། 

དྲེའྱི་ཚེ་དྲེའྱི་བདག་ཀང་མྲེད་པར་ཐལ་ལོ། །ཁབ་སྲེ། བདག་དྲེ་བྱ་བ་དང་འབས་བུ་

ལོངས་སྤོད་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 

གོལ་བ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་ཐོག་མ་མྲེད་པའྱི་རྒྱུ་ཅན་གྱི་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་ས་བོན་

ལས་བྱུང་བའྱི་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་དབྱུང་བར་བྱ་སྲེ། འཇྱིག་ལྟ་

འཁོར་བའྱི་ར་བ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། །གསུམ་པ་དབང་ཕྱུག་པའྱི་གོལ་ལམ་དགག་པ་

ལ་གསུམ། སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག །གནོད་བྱྲེད་བརོད། གོལ་ལམ་ངོས་གཟུང་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དབང་ཕྱུག་པ་ན་རྲེ། གོང་དུ་བཤད་པ་དྲེ་དག་གོལ་ལམ་མ་ཡྱིན་

མོད། དབང་ཕྱུག་གྱི་བཀའ་ལུང་ཙམ་གོལ་ལམ་ཡྱིན་ཏྲེ། དབང་ཕྱུག་གྱི་ལུང་ལས་
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བཤད་པའྱི་སགས་བཏབ་པའྱི་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་མྱི་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་

ཆོས་ཅན། གོལ་བ་དོན་གཉྲེར་རྣམས་ལ་ནྱི། དབང་ཕྱུག་གྱི་ལུང་ཙམ་གྱིས་ནྱི་གོལ་

བར་ཡང་སྨྲ་བ་ཡོངས་སུ་མགུ་བྱྲེད་མྱིན་པར་ཐལ། དབང་ཕྱུག་གྱི་ལུང་ནྱི་བསན་བྱའྱི་

དོན་ལ་མྱི་བསླུ་བ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་དངོས་པོ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། 

སགས་ཀྱིས་བཏབ་པའྱི་ས་བོན་སོགས་ལས་མྱུ་གུ་མྱི་སྐྱྲེ་བར་གྲུབ་པའྱི་ཆོ་གས་ནྱི། 

སྐྱྲེས་བུ་ཡང་སྲྱིད་དུ་མྱི་སྐྱྲེ་བར་བྱྲེད་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལྟ་ན་ཏྱིལ་མར་

བསྐུས་པ་དང་མྲེས་བསྲྲེགས་པ་སོགས་ལས་ཀང་གོལ་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། སྦྱིན་

སྲྲེག་གྱིས་གོལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། སྦྱིན་སྲྲེག་བྱས་ནས་སྱིག་ཅན་སྲང་ལ་བཅལ་བ་ན་

སར་ལྱི་བ་དག་ཕྱིས་ཡང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དྲེ་ཙམ་གྱིས་སྱིག་པ་

བཅོམ་པར་བྱས་པ་མྱིན་པར་ཐལ། སྦྱིན་སྲྲེག་བྱས་པས་ལུས་འདྱིའྱི་ལྱི་བ་ཉྱིད་མྲེད་

པར་འགྱུར་གྱི། སྱིག་པ་སྲང་ཁར་འཇལ་རུང་གྱི་ལྱི་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྱིག་པ་

ལུས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། དབང་གྱིས་སྲྱིད་པའྱི་རྒྱུ་ལ་མྱི་

གནོད། དྲེའྱི་ལན་དགག །རོད་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ལོག་ཤྲེས་དང་ནྱི་དྲེ་ལས་བྱུང་བའྱི་སྲྲེད་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་

སྲེམས་པ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། ཁོད་གཉྲེན་པོས་བཅད་པ་དྲེ་འཁོར་བར་འགོ་བར་མྱི་

འགར་ཏྲེ། ཁོད་ཀྱི་དབང་གྱིས་དམན་པའྱི་གནས་སུ་འགོ་བ་སྐྱྲེ་བ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། 

ཐ་མལ་པ་འཁོར་བར་སྐྱྲེ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ལོག་སྲྲེད་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་

སྲེམས་པ་དྲེ་དག་ཉྱིད་ཀྱིས་ཕན་པར་ནུས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེམས་པ་དྲེ་ཙམ་ལས་ནྱི་

འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། ལས་ཀང་རྒྱུ་མྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། ལོག་སྲྲེད་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

སྲེམས་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་གཞན་པའྱི་ལས་སྲྱིད་པའྱི་རྒྱུར་མྱི་དགོས་ཏྲེ། 

རང་ཉྱིད་ཡང་སྲྱིད་འཕྲེན་པའྱི་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དབང་དང་ལྡན་པའྱི་སྐྱྲེས་བུ་དྲེ་

ཆོས་ཅན། སྲྱིད་པར་སྐྱྲེ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་རྒྱུ་ཉམས་པ་མྲེད་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་ཅན། སྲྱིད་པར་འགོ་བ་མྲེད་པར་ཐལ། འགོ་བ་དང་ཡུལ་

རོགས་པའྱི་རྲེན་བྱྲེད་པ་དབང་པོ་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ནྱི་མ་མཐོང་བའྱི་ལས་ལས་སྐྱྲེ་བར་འགྱུ་

ཞྱིང་། མ་མཐོང་བའྱི་ལས་དབང་གྱིས་ཞྱིག་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བདག་གྱི་འདུ་བྱྲེད་ལས་

ཡྱིན་གྱི། སྲེམས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བྱྲེད་པ་དབང་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྐྱྲེད་པ་ལ་བོ་

སྲེམས་ཡྱི་ནྱི་ནུས་པ་མཐོང་གྱི །ཞན་གྱིས་སྐྱྲེད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། སྲེམས་པ་ཡོད་པ་

དང་མྲེད་པའྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། དབང་དང་ལྡན་པའྱི་སྐྱྲེས་བུ་དྲེ་དག་ཆོས་

ཅན། སྲྱིད་པར་ཅྱིས་མྱི་འགོ་སྲེ་འགོ་བར་ཐལ། ལོག་སྲྲེད་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་

སྲེམས་པ་དྲེ་རྒྱུར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། ཆོས་ཅན། སྲྱིད་པ་མྱིན་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་སྲེམས་པ་དྲེ་དག་གྱི་ནུས་

པ་དབང་གྱིས་མྲེད་པར་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། དབང་སོགས་བྱས་

མ་ཐག་སྲེམས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡུལ་འཛིན་པ་དང་། ཡུལ་བྱྲེ་བག་པ་ལ་འཇུག་པ་

དང་། ཡུལ་གཞན་ལ་གཡྲེང་བ་དང་། དྲེ་འགོག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྲེམས་

པའྱི་ནུས་པ་དབང་གྱིས་བཅོམ་པའྱི་ཕྱིར། ཅྱི་སྲེ་ཆོས་ཅན། སྲྱིད་པར་སྐྱྲེ་བར་མྱི་

འགྱུར་ཏྲེ། ཤྱི་བ་དྲེའྱི་ཚེ་བོ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། སོན་པ་ཉྱིད་ནའང་བོ་སྐྱྲེ་

བའྱི་ནུས་མྲེད་དུ་འགྱུར་པར་ཐལ། དྲྱི་མ་རྣམས་ཀྱིས་བོ་མཚམས་སྦོར་བ་དྲེ་རྣམས་

ཀྱི་ནུས་པ་དབང་གྱིས་མྲེད་པར་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་རང་གྱི་ས་བོན་ཅན་གྱི་ཉྲེས་རྒྱུན་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

ཆོས་ཅན། དབང་བསྐུར་བ་ཙམ་ལས་ལྡོག་པ་མྲེད་དྲེ། གཉྲེན་པོ་བདག་མྲེད་རོགས་

པའྱི་ཤྲེས་རབ་འཕྲེལ་ན་འགྱིབ་པ་དང་། རང་གྱི་ཕོགས་འཕྲེལ་ན་འཕྲེལ་བའྱི་ཕྱིར། 

སྲེམས་པ་ཁོ་ན་རྒྱུར་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། བདག་རག་པ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བདག་རག་

པ་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་རྱིམ་གྱིས་སྐྱྲེད་པར་བྱྲེད་པ་འགལ་བར་ཐལ། རྐྲེན་ལ་ལྟོས་པ་

མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འབས་བུ་བྱྲེད་པ་འགལ་བར་ཐལ། འབས་

བུ་བྱྲེད་པ་དང་མྱི་བྱྲེད་པ་དག་ནྱི་འདྲ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་དང་འབས་

བུའང་གཅྱིག་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། བདག་རག་པ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་འབས་དྲེ་

དག་བདག་རག་པ་དྲེ་ལས་རས་ཐ་དད་དོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། ལས་བྱྲེད་པ་པོ་དང་

འབས་བུ་ཟ་བ་པོ་ཡྱིན་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རྒྱུ་འབས་ལས་རས་ཐ་དད་

པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། འབས་བུ་ལ་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་ཡང་ནྱི་འགྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། ཁོད་ལོག་པས་འབས་བུ་ལྡོག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། བདག་རག་པ་མྲེད་ན། གཞན་

གྱིས་མྱོང་བ་གཞན་གྱིས་དྲན་པ་སོགས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 

བདག་རག་པ་བཀག་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས། གཞན་གྱིས་མྱོང་བ་གཞན་གྱིས་དྲན་

པ་དང་། གཞན་གྱིས་བསགས་པ་གཞན་གྱིས་ལོངས་སྤོད་པ་སོགས་ཀྱི་ཐལ་བ་

གནོད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བདག་རག་པ་འགའ་ཡང་དྲན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་དྲན་པ་

གང་ལས་བྱུང་ཞྲེ་ན། དྲན་པ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་ཡོད་དྲེ། མྱོང་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། འོ་ན་གོལ་ལམ་དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། བདྲེན་བཞྱི་དྲེ་ཉྱིད་ལ་ནྱི་ཕྱིན་ཅྱི་

ལོག་དྲེ་དང་འགལ་བའྱི་དོན་དྲེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་རྲེས་སུ་རོགས་པ་ཅན། 

ལྲེགས་པར་སྒོམ་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་ཆོས་ཅན། གོལ་ལམ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲྲེད་པ་རྲེས་
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འབངས་དང་བཅས་པ་འཇོམས་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། བདྲེན་པ་བཞྱི་ལ་བརན་

པ་དང་བདྲེ་དང་ང་དང་ངའྱི་ཞྲེས་སོགས་ཡང་དག་མྱིན་པ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་སྒོ་

བཏགས་ནས་ནྱི་ཡོངས་སུ་སྲྲེད་པ་དྲེ་སྲྱིད་པའྱི་ར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་གཅྲེར་

བུ་བའྱི་གོལ་ལམ་དགག་པ་ལ་བཞྱི། ལས་ལུས་ཡོད་པས་འཁོར་བ་དགག །ལས་

ལུས་སོང་བའྱི་གཉྲེན་པོ་དགག །ལས་འབས་བཅད་པས་ཟད་པ་དགག །རང་ལ་ཁས་

བངས་འགལ་བས་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། གཅྲེར་བུ་བ་ན་རྲེ། སྲྲེད་པ་སངས་ཀང་ལས་ལུས་ཡོད་ན་འཁོར་

བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དག་བཅོམ་ཆོས་ཅན། ལས་དང་ལུས་དག་གནས་ན་ཡང་། སྲྱིད་

པར་སྐྱྲེ་བ་སྲྱིད་པ་མྱིན་ཏྲེ། རྒྱུ་གཅྱིག་སྲྲེད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། སྲྱིད་པར་སྐྱྲེ་

བ་རྒྱུ་གསུམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ས་བོན་མྲེད་པར་མྱུ་གུ་བཞྱིན་ནོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི། 

ལས་ལས་སངས་པས་ཀང་གོལ་བར་ཐལ། སྲྱིད་པར་སྐྱྲེ་བ་རྒྱུ་གསུམ་པ་ཅན་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ལས་དང་ལུས་དག་རྐང་པ་སོང་བ་མྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སོང་བའྱི་གཉྲེན་པོ་དག་

ནྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དྲེ་སོང་བའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྲྲེད་པ་ནྱི་ཡོད་ན་ལས་

ལུས་སར་ཡང་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལས་སྲྲེད་གཉྱིས་སོ་སོར་ཟད་པའྱི་དོན་དུ་འབད་

རྱིགས་སོ་ཞྲེ་ན་ཡང་། ལས་རྐང་པ་ཟད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་འབད་པ་བྱྲེད་པའྱི་དུབ་པ་དོན་

མྲེད་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྲྲེད་པ་མ་སངས་པར་ལས་སོང་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། 

གཉྲེན་པོ་དག་ནྱི་མྲེད་ཕྱིར་དང་། ཞྲེས་པ་མ་གྲུབ་སྲེ། དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་སོན་གྱི་ལས་

ཟད་ནས། ཕྱིས་ལས་མ་བསགས་པས་གོལ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 

དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་རྣམ་པ་འགས་དྲེ་སྐྱྲེད་པའྱི་འབས་བུ་ནྱི་ཆུང་བར་འགྱུར་བ་ཙམ་ཡྱིན་
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གྱི། རྱིགས་མྱི་མཐུན་པ་ཅན་གྱི་ལས་ཟད་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་

ཉོན་མོངས་པའྱི་དངོས་པོ་གཅྱིག་གྱིས་ལས་ཀུན་མྱི་འཛད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ལས་རྣམས་

ནུས་པ་ཐ་དད་དུ་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། འབས་བུ་ཡྱིད་དུ་འོང་མྱི་འོང་

སྣ་ཚོགས་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། ཅྱི་སྲེ་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་ནུས་པ་ཡྱིས་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་འདྲྲེས་

ནས་གཅྱིག་ཟད་པ་ན་ཀུན་ཟད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་དཀའ་ཐུབ་ཉོན་མོངས་ལས་

གཞན་དུ་འདོད་དམ། ཉོན་མོངས་ཉྱིད་ཡྱིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན། ཉོན་མོངས་པའྱི་ཆ་འགས་ལས་ཀུན་སོང་བའམ། ཉོན་མོངས་

མྲེད་པར་ལས་ཀུན་སོང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དཀའ་ཐུབ་གཅྱིག་གྱིས་ལས་ཀུན་

སོང་། དྲེ་ཉོན་མོངས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལྟར་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དཀའ་ཐུབ་དྲེ་

ནྱི་ཆོས་ཅན། ལས་ཀྱི་ནུས་པ་འདྲྲེས་པ་སོགས་སུ་འགྱུར་བ་མྱིན་པར་ཐལ། ལས་ངན་

གྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ནྱི། སྲྲེད་པས་སངས་པས་ལས་ཀང་སོང་བའྱི་

ཕྱིར། ལས་ཀྱི་གཉྲེན་པོ་མྲེད་པར་འདོད་པ་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། གང་ཡང་སྐྱོན་རྣམས་

འགོག་པར་བྱྲེད་པའྱི་བདག་མྲེད་པ་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཆོས་ཅན། ཉྲེས་པ་དྲེས་

བསྐྱྲེད་པའྱི་ལས་ལ་གནོད་ནུས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྐྱྲེ་བར་འདོད་པའྱི་ཉྲེས་པའྱི་རྒྱུ་

བདག་འཛིན་བཅོམ་པའྱི་ཕྱིར། བྱས་ཟྱིན་པའྱི་འབས་བུ་ཇྱི་ལྟར་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་

མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། གྲུབ་ཟྱིན་སོང་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། སྲྲེད་པ་ལས་ལས་འབྱུང་བ་

བཞྱིན་དུ། ལས་ལས་ཀང་སྲྲེད་པ་འབྱུང་ངོ་ཞྲེ་ན། དག་བཅོམ་ཆོས་ཅན། ལས་ལས་

ཉྲེས་པ་སྐྱྲེ་བ་མྱིན་ཏྲེ། སྲྲེད་པ་སངས་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། སྐྱོན་ལྡན་གྱི་ལས་ལས་ཉྲེས་
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པ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་གྱི། བཟློག་པས་ཉྲེས་”པ1་བྱྲེད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ལས་ཀྱི་འབས་

བུ་བདྲེ་བ་ལས་སྲྲེད་པ་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དག་བཅོམ་ཆོས་ཅན། བདྲེ་བ་ལས་

ཀང་འདོད་ཆགས་སྐྱྲེ་བར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ལོག་པའྱི་རྣམ་རོག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། །

གཉྱིས་པ་བདྲེ་གཤྲེགས་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། དྲེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་དང་

བརན་པ་དང་མ་ལུས་པའྱི་ཁད་པར་མཁྲེན་པར་གྲུབ་སྲེ། སྐྱོབ་པ་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་པ་

དྲེའྱི་ཕྱིར། སྐབས་འདྱིར་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པ་རོགས་པའྱི་དོན་ཅན་དུ་གསུངས་པ་

ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། འབས་བུ་སྐྱོབ་པ་ལས་རོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་དཔོག་

པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་པ་དང་སོབ་པ་དང་མྱི་སོབ་པའྱི་ཉན་ཐོས་

ལས་ལྷག་སྲེ། ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་གྱི་བདྲེ་གཤྲེགས་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་

རྒྱུ་ཕུན་ཚོགས་ལ་གཉྱིས། སྦོར་བ་ཕུན་ཚོགས། བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་སོ། །

དང་པོ་ནྱི། བདྲེ་གཤྲེགས་དྲེ་རྒྱུ་གང་ལས་བྱུང་ཞྲེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་

ཅན། གཞན་དོན་དུ་མཁྲེན་པའྱི་སྦོར་བ་གོམས་པའྱི་སོན་པ་དྲེ་སོན་དུ་སོང་སྲེ། རོགས་

པ་ཕུན་ཚོགས་མངའ་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་ཅན། བརྲེ་བ་ཆྲེན་པོ་སོན་དུ་

སོང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཞན་དོན་དུ་མཁྲེན་པའྱི་སྦོར་བ་གོམས་པ་དྲེ་ལས་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར། 

ཆོས་ཅན། ཚད་མའྱི་སྐྱྲེས་བུར་སྒྲུབ་པ་ལ། སྱིང་རྲེ་སོན་དུ་སོང་བར་བསྒྲུབ་དགོས་ཏྲེ། 

རང་དོན་གྲུབ་ཀང་སྱིང་རྲེའྱི་དབང་གྱིས་གཞན་དོན་གྱི་ངོར། ཆོས་སོན་པའྱི་མཛད་པ་

མྱི་འདོར་བའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། ཆོས་ཅན། ལྲེགས་པ་གསུང་སྲེ། བརྲེ་བ་སྱིང་རྲེ་

1 [མ་ཕྱི། ༣༦ན༡ན།   -པ   *པ]
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ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། བདྲེན་པ་གསུང་བར་མཛད་དྲེ། མཁྲེན་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་

མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། ཚད་མའྱི་སྐྱྲེས་བུ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། མཁྲེན་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་

སྒྲུབ་བྱྲེད་དང་བཅས་པ་དྲེ་དག་གསུང་བར་ཡང་མངོན་པར་སྦོར་བར་མཐར་ཕྱིན་པ་

དང་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པ་དྲེས་ནའོ། །

༼ཚད་མས་བསོད་པའྱི་དགོས་པ་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་ཚད་མས་བསོད་པའྱི་དགོས་པ་བཤད་པ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་

ཡོན་ཏན་དུ་མ་མངའ་བ་ལ། ཚད་མས་བསོད་པའྱི་དགོས་པ་ཅྱི་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཚད་མར་

གྱུར་པ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་དངོས་པོས་སོན་པ་ལ་བསོད་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། 

སོན་པ་དྲེའྱི་བསན་པ་ཉྱིད་ལས་ནྱི་ཚད་མའྱི་དྲེ་ཉྱིད་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། མངོན་སུམ་གསུངས་མོད། རྲེས་དཔག་ཇྱི་ལྟར་བཞྲེད་ཅྲེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཆོས་ཅན། རྲེས་དཔག་བཞྲེད་དྲེ། རྲེས་སུ་དཔག་པ་མ་བཟློག་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཅུང་

ཟད་སྐྱྲེ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཐམས་ཅད་ནྱི་འགག་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་

ནོ། །ཞྲེས་སོགས་རྣམ་པ་དུ་མར་ནྱི་རྲེས་དཔག་འདྱི་ཡྱི་སྦོར་བའང་གསུངས་པ་མཐོང་

བའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རགས་ཆོས་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཅན་གྱི་རགས་ནྱི་

རྲེས་དཔག་གྱི་རྲེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ཅན། །རགས་ཆོས་གྱི་འབྲེལ་བ་དྲེ་ཡང་

གསལ་བར་བཤད་དྲེ། བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཁབ་པ་ནྱི་དངོས་སུ་

བསན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས་ཚད་མ་གྲུབ་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལྲེའུ་གཉྱིས་

པའྱི་བཤད་པའོ། །དགྲེ་ལྲེགས་འཕྲེལ། །    ། །
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༄༅། །ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཞེས་བྱ་བ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀིས་མཛད་པ་ལས་

མངོན་སུམ་ལེའུའི་རྣམ་བཤད་བཞུགས་སོ། །

གསུམ་པ་མངོན་གྱུར་གསལ་བྱྲེད་མངོན་སུམ་ལྲེའུ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། 

ཚད་མའྱི་གངས་དང་སྤོད་ཡུལ་ལ་ལོག་རོག་བསལ། མངོན་སུམ་རང་གྱི་ངོ་བོའྱི་ལོག་

རོག་བསལ། ཚད་མའྱི་འབས་བུའྱི་ལོག་རོག་བསལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། གངས་

ངྲེས་སྒྲུབ། རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རགས་དགོད། ཚུལ་སྒྲུབ། དོན་བསྡུ་

བའོ། །དང་པོ་ནྱི་གསར་དུ་མྱི་སླུ་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཚད་མའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་ན། དྲེ་ལ་དབྱྲེ་

ན་དུ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་ལ་མངོན་རྲེས་གཉྱིས་སུ་ངྲེས་ཏྲེ། གཞལ་བྱ་

ལ་རང་སྤྱི་གཉྱིས་སུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རང་མཚན་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཚད་

མ་ཡྱིན་ན། མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྱིན་དགོས། སྤྱི་མཚན་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཚད་མ་

ཡྱིན་ན་རྲེས་དཔག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ། ཁབ་པ་སྒྲུབ་པའོ། ། དང་པོ་ལ་

གསུམ། མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རགས་

དགོད། ཁབ་པ་སྒྲུབ། རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཨུཏྤལ་སོན་པོ་ལྟ་བུར་སྤྱི་འདྲྲེས་

པའྱི་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཇྱི་ལྟར་རང་སྤྱི་གཉྱིས་སུ་ངྲེས་ཞྲེ་ན། 

ཆོས་ཅན། གཞལ་བྱ་ལ་རང་སྤྱི་གཉྱིས་སུ་ངྲེས་ཏྲེ། གཞལ་བྱ་ལ་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་དང་
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མྱི་ནུས་པའྱི་ཆོས་གཉྱིས་སུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། འདྲ་དང་མྱི་འདྲ་ཉྱིད་དྲེ་རང་སྣང་

ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པའྱི་བོ་ངོར་ཆོས་གཞན་ལ་རྲེས་འགོ་བྱྲེད་པར་སྣང་བ་དང་མྱི་སྣང་བའྱི་

ཆོས་གཉྱིས་སུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པའྱི་བོ་ལ་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་

ལྟར་སྒའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པ་དང་། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཡུལ་མྱིན་པ་གཉྱིས་སུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། 

གཟུང་དོན་ལས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ནྱི་ཡོད་པ་ཅན་ཡོད་པ་ན་ཡོད་པའྱི་རོག་བོའྱི་སྣང་

ཡུལ་དང་། རོག་མྲེད་ཤྲེས་པའྱི་སྣང་ཡུལ་གཉྱིས་སུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་དབང་ཤྲེས་

འཁྲུལ་པ་ལ་སྣང་བའྱི་སྐྲ་ཤད་ཆོས་ཅན། ཡུལ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་སྤྱི་གང་ཡང་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དོན་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གསལ་བར་སྣང་ཞྱིང་རྲེས་འགོ་

མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དབང་ཤྲེས་འཁྲུལ་པ་ལ་སྣང་བའྱི་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་ནྱི་ཆོས་

ཅན། དོན་མྱིན་ཏྲེ། དོན་དུ་མོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི། བུམ་པ་གང་ཡྱིན་

པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། བསན་བཅོས་འདྱིར་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་

དོན་བྱྲེད་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་རོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཀུན་རོབ་

ཙམ་དུ་ཡོད་དྲེ། དོན་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་གཉྱིས་ལ་ཁབ་པ་ཡོད་

དྲེ། དོན་དམ་པར་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་དང་མྱི་ནུས་པའྱི་ཆོས་དྲེ་དག །རང་སྤྱིའྱི་མཚན་

ཉྱིད་དུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་དོན་དམ་པར་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་རང་མཚན་གྱི་མཚན་

ཉྱིད་དུ་མྱི་འཐད་དྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དོན་དམ་པར་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་

ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། ས་བོན་སོགས་ནྱི་སྨྱུ་གུ་སོགས་ལ་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་

མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐྱྲེ་བ་དྲེ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཏུ་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། 
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐྱྲེ་བ་ཆོས་ཅན། ཅྱི་སྲེ་ཀུན་རོབ་ཙམ་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་

བར་ཐལ། ཡུལ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། ས་བོན་ཆོས་ཅན། 

ཁོད་ལས་མྱུ་གུ་མྱི་སྐྱྲེ་བར་ཐལ། ཁོད་ལས་མྱུ་གུ་སྐྱྲེ་བར་ཡུལ་རང་ངོས་ནས་མ་གྲུབ་

པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དོན་དམ་པར་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་རང་མཚན་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དུ་མྱི་

འཐད་དྲེ། རང་སྤྱི་ཀུན་ལ་དྲེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྤྱིའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཆོས་ཅན། དོན་

བྱྲེད་ནུས་པ་མྱིན་ཏྲེ། རང་འཛིན་གྱི་བོ་ལ་ཕན་པ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རང་འཛིན་

གྱི་བོ་དྲེ་ཁོད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། མྱི་མཐུན་དཔྲེ་ནྱི། མྱིག་དང་

གཟུགས་སོགས་ཀྱིས་མྱིག་བོ་སྐྱྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ། །

ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྤྱིའྱི་མཚན་ཉྱིད་རྲེས་འགོ་ལྡོག །ཅྲེས་པའྱི་རྱིགས་པ་དྲེས་

ནྱི། རས་བུམ་པ་དང་ལས་འདོགས་པ་དང་། སྤྱི་དང་ནྱི་ཡོན་ཏན་གངས་སོགས་འཛིན་

པའྱི་བོ་ལ་ནྱི། གཟུང་དོན་མྲེད་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་བོ་དྲེ་བར་དང་རོལ་

བ་སོགས་ནང་གྱི་ཡན་ལག་གྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དོན་བྱྲེད་མྱི་ནུས་

པས་སྤྱི་མཚན་ཡྱིན་ན། དབང་ཤྲེས་འཁྲུལ་པ་ལ་སྣང་བའྱི་སྐྲ་ཤད་ཀང་སྤྱི་མཚན་དུ་

འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་སྣང་བའྱི་སྐྲ་ཤད་སོགས་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྤྱི་མྱིན་ཏྲེ། དོན་དུ་ཞྲེན་

པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། དངོས་མྲེད་ཆོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དངོས་

པོར་མྲེད་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དོན་དུ་ཞྲེན་པ་མྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། སྤྱི་མཚན་

མྱིན་པའྱི་ཉྲེས་པ་དག་ཏུ་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། ཤྲེས་བྱར་འཛིན་ཅྱིང་ཞྲེན་པའྱི་ཕྱིར། 

སྐྲ་ཤད་འཛག་སྣང་གྱི་དབང་ཤྲེས་དྲེ་དག་གྱི་ཡང་རྲེས་སུ་སྐྱྲེས་པའྱི་རོག་པ་ལ་སྐྲ་ཤད་

དྲེ་ལྟ་བུའྱི་དངོས་པོར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། སྤྱི་མཚན་ཡྱིན་ཏྲེ། སྤྱི་མཚན་ཡྱིན་པ་བཀག་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དབང་ཤྲེས་འཁྲུལ་པ་ལ་སྣང་བའྱི་སྐྲ་ཤད་མ་གྲུབ་ན། དབང་ཤྲེས་

འཁྲུལ་པ་ལ་སྐྲ་ཤད་སྣང་བར་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འགལ་ཏྲེ། དབང་ཤྲེས་འཁྲུལ་པ་ལ་

སྐྲ་ཤད་གསལ་བར་སྣང་བ་ཉྱིད་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྲེས་པའྱི་ངོ་བོའྱི་དོན་

ཉྱིད་དམ་རས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་སྐྲ་སོགས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བར་མོས་པའྱི་བོ་དྲེ་དག་ནྱི་

ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་སྣང་བ་དྲེ་སྤྱི་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་སྤྱིའྱི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་གྱི་རོག་པ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། སྐྲ་ཤད་འཛག་སྣང་གྱི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། གཟུང་དོན་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་

ཏྲེ། ལོག་ཤྲེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྤྱི་འཛིན་རོག་པའྱི་གཟུང་རྣམ་ནྱི་ཆོས་ཅན། 

རང་མཚན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ཤྲེས་པའྱི་ངོ་བོའྱི་དོན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་

ཆོས་ཅན། རང་མཚན་དུ་ཐལ་བའྱི་སྒོ་ནས་སྐྱོན་ཡོད་པ་མྱིན་ཏྲེ། རང་མཚན་དྲེ་ལྟར་

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་རོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་དྲེ་སྤྱི་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དོན་གྱི་ངོ་

བོ་ཉྱིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་རོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། སྤྱི་ཡྱིན་ཏྲེ། བུམ་གསལ་

ཀུན་ལ་ངོ་བོ་མཚུངས་པར་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། བུམ་མྱིན་ལས་ལྡོག་པ་ལ་

བརྲེན་པའྱི་རོག་པའྱི་སྣང་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། རོག་པའྱི་སྣང་བ་དངོས་མྲེད་དུ་སྒྲུབ། 

གཟུགས་སོགས་རང་མཚན་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ། སྤྱི་མཚན་དྲེའྱི་དབྱྲེ་བ་བསན་པའོ། །དང་

པོ་ལ་བརྒྱད། བརོད་བྱ་ཡྱིན་པས་སྒྲུབ། གཅྱིག་དང་ཐ་དད་མྱིན་པས་སྒྲུབ། སྣང་ཚུལ་

མཚུངས་པས་སྒྲུབ། སྤྱི་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་སྒྲུབ། འབས་བུ་མྱིན་པས་སྒྲུབ། བར་ལ་ལྟོས་

པས་སྒྲུབ། ཡན་གར་དུ་མྱི་སྣང་བས་སྒྲུབ། དོན་བྱྲེད་ནུས་སོང་ཡྱིན་པས་སྒྲུབ་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དངོས་དང་། རོད་སང་ངོ་། །དང་པོ་ནྱི། སྒའྱི་ཡུལ་སྤྱི་མཚན་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

དུ་བསན་པ་ལ། རོག་པ་ལ་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་སུ་ཐལ། གཟུགས་

ཞྲེས་པའྱི་སྒའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཟུགས་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། དངོས་

པོ་མྱིན་ཏྲེ། རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པའྱི་རོག་བོ་ལ་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་སྒས་བརོད་བྱ་

ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། གཟུགས་ཆོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། 

རགས་དྲེ་མྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པ་ལ་དབང་སོགས་འབས་བཅས་ཉྱིད་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། མྱིང་སོགས་བརོད་བྱར་འདོད་པ་དགག །སྤྱི་བརོད་བྱར་

འདོད་པ་དགག །གཟུགས་སོགས་བརོད་བྱར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྱིས། འདོད་པ་བརོད་ལ་དྲྱི་བ་དགོག། དྲྱིས་པའྱི་ལན་གསུམ་སོ་སོར་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བྱྲེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ན་རྲེ། དབང་སོགས་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་མྲེད་

དྲེ། བུམ་པ་ཞྲེས་པའྱི་སྒས་བུམ་པའྱི་མྱིང་སོགས་ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱྲེད་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་

ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ན། བུམ་པ་ཞྲེས་པའྱི་སྒས་འཆད་པ་པོ་དང་ཉན་པ་པོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་

མྱིང་སོགས་བརོད་དམ། བརོད་བྱ་བུམ་པ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་མྱིང་སོགས་

རོད་དམ། དྲེ་གསུམ་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པ་ཅན་གྱི་མྱིང་སོགས་རོད་གང་། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། དང་པོ་ལྟར་ན། བུམ་པ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་སྐྱྲེས་

བུ་དོན་བུམ་པ་ལ་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། བུམ་པའྱི་མྱིང་སོགས་ཁོ་ན་རོད་

པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བུམ་པ་དང་བུམ་པའྱི་མྱིང་སོགས་ཚུལ་འདྲ་བ་ལས། འཁྲུལ་ནས་

དོན་བུམ་པ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་དུས་ཀུན་ཏུ་བུམ་པ་

ལ་མྱི་འཇུག་པར། རྲེས་འགའ་མྱིང་སོགས་ལ་འཇུག་པར་ཐལ། བུམ་པ་དང་བུམ་པའྱི་
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མྱིང་སོགས་ཚུལ་འདྲ་བ་ལས་འཁྲུལ་ནས་འཇུག་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། 

མཚེ་མ་བཞྱིན། ཆོས་ཅན། བུམ་པ་དང་བུམ་པའྱི་མྱིང་སོགས་ཡུལ་གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་

འཁྲུལ་པ་མྱིན་པར་ཐལ། བུམ་པའྱི་མྱིང་སོགས་དྲེ་འཆད་ཉན་བྱྲེད་པའྱི་བོ་ཁོ་ན་དང་

འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར། རགས་ཁས་བངས། ཁྲེད་རང་ལ་ཡང་ཉྲེས་པ་མཚུངས་ཏྲེ། བུམ་པ་

ཞྲེས་པའྱི་སྒས་རོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་རོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱིས་

ཤྲེས་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་རོད་པས། སྐྱྲེས་བུ་བུམ་པ་ལ་མྱི་འཇུག་པར་མཚུངས་པ་

མྱིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀྱིས་དྲེ་རོད་པས་བུམ་པའྱི་རྣམ་པར་ཤར་བ་དྲེ་འདྲའྱི་བོ་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་བྱྲེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་ལ་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པ་ལ་དོན་གྱི་རྣམ་པ་ཤར་བ་མྲེད་

དྲེ། ཕྱི་རོལ་དོན་གྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྣང་བའྱི་བོ་ནྱི་ཁས་ལྲེན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁས་

ལྲེན་ནོ་ཞྲེ་ན་ཡང་། མྱིང་སོགས་འཛིན་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་ཐ་དད་

པའྱི་མྱིང་སོགས་ནྱི། ཁོད་ཀྱི་གཟུང་དོན་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཅན་མྱིན་པར་ཐལ། མྱིང་

སོགས་དང་ལྡོག་པ་གྲུབ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

དྲེ་མ་གྲུབ་སྲེ། ཤྲེས་པ་ཀུན་གཟུང་དོན་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་

ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པ་ཀུན་གཟུང་དོན་དང་ལྡན་པ་དྲེ་འཐད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། རྱི་ལམ་

སོགས་ཀྱི་ཤྲེས་པ་གཟུང་དོན་དང་ལྡན་པ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་

རོ། །རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱྲེད་དྲེ་གཟུང་དོན་དུ་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། རྱི་ལམ་

གྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་གཟུང་དོན་ལས་ཀང་སྐྱྲེ་བ་མྱིན་པར་

ཐལ། སོན་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྱི་ལམ་ན་སོན་པོར་སྣང་བ་

དྲེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་སོན་པོ་ཡྱིན་པས་དྲེ་གཟུང་དོན་དུ་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། རྱི་ལམ་ན་སོན་པོར་



  169  
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སྣང་བ་ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་གྱི་སོ་སོགས་མྱིན་པར་ཐལ། ཐོགས་མྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན་དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡུལ་རུང་བ་ན་གནས་

པས་མྱི་ཤྲེས་པར། རྱི་བ་པོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་མྱོང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར། 

བཤད་མ་ཐག་པ་དྲེས་ནྱི་མྱིང་སོགས་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་རོད་པ་ཡྱིན་

ཏྲེ། ཡུལ་རུང་བ་ན་གནས་པའྱི་གང་ཟག་གཞན་གྱིས་མྱི་ངྲེས་པར། རོགས་པ་པོ་རང་

ཉྱིད་ཀྱིས་མྱོང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་མྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་བོ་

འདོད་པ་དྲེ་ཉྱིད་གང་གྱིས་གཟུང་དོན་དང་ལྡན་པར་འདོད་ཅྲེས་དྲྱིས་པས། གལ་ཏྲེ་

གཟུང་དོན་གྱི་ནུས་པ་ལ་སྐྱྲེ་བར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གཞན་མྱིང་སོགས་འཛིན་

པའྱི་རོག་པ་ཆོས་ཅན། གཟུང་དོན་མྲེད་པ་ཅན་ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། གཟུང་དོན་

གྱི་ནུས་པ་ལས་སྐྱྲེ་བར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། འབྲེལ་མྲེད་ཀྱི་མྱིང་སོགས་རོད་དོ་ཞྲེ་ན་

ཡང་། བུམ་པ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན་ཁོད་ལས་སྐྱྲེས་བུ་བུམ་པ་ལ་འཇུག་པར་མྱི་

འགྱུར་པར་ཐལ། འབྲེལ་མྲེད་ཀྱི་མྱིང་སོགས་རོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དོན་བུམ་པ་དང་

འབྲེལ་བའྱི་མྱིང་སོགས་བརོད་བྱར་ལྡན་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། འདས་པ་དང་མ་

འོངས་པའྱི་བུམ་པ་ད་ལྟ་བརོད་བྱ་མྱིན་པར་ཐལ། ད་ལྟ་དོན་འདས་པའྱི་བུམ་པ་དང་

དྲེའྱི་མྱིང་སོགས་དྲེ་ནྱི་ཟད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་དབང་སོགས་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བར་མྱི་འདོད་དྲེ། སྒ་

ཡྱིས་སྤྱི་ཡན་གར་བ་ནྱི་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། སྤྱི་ཡན་གར་བ་

བརོད་པས་དབང་སོགས་དོན་མྲེད་པ་དྲེ་མྱིན་པར་ཐལ། སྤྱི་ཡན་གར་བརོད་པ་མྲེད་

པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རོད་དོ་ཞྲེ་ན་ཡང་། སྤྱི་དྲེ་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་ལ་མཚུངས་པར་ཡོད་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

པ་མྱིན་པ་དང་། གསལ་བས་གསལ་བ་མྱིན་པར་ཐལ། གསལ་བ་ལ་ལྟོས་མྲེད་ཡན་

གར་བར་སྒས་རོད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། རག་ཏུ་དམྱིགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། གསལ་བ་

ལ་ལྟོས་མྲེད་ཀྱི་རག་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གལ་ཏྲེ་ཡང་གསལ་བས་གསལ་བ་ལས། མངོན་སུམ་ལ་གསལ་བ་ཡྱིན་ནོ་

ཞྲེ་ན། སྤྱི་གང་དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་རག་ཏུ་སྐྱྲེད་ནུས་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

བདག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེད་པ་ལ། ནུས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་ནུས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཀུན་གྱི་ཚེ་

ནུས་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དུས་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་ནུས་མྲེད་གང་ཞྱིག །རག་པ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་གཉྱིས་ལ་ཁབ་པ་ཡོད་དྲེ། ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གང་གནས་པའྱི་སྤྱི་ཆོས་

ཅན། རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེད་པ་དྲེའྱི་ནུས་པའམ། ནུས་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ཟད་པར་བྱ་བའྱི་

ཕྱིར་དུ་ནུས་པ་གང་ཡང་མྲེད་པར་ཐལ། རྐྲེན་གྱིས་བཅོས་སུ་ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

ཏྲེ། རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྤྱིའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲེ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་སོན་པོ་

ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པའྱི་ཆ་ནྱི་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི། སྤྱི་འཛིན་གྱི་བོ་དྲེ་

ལ་སྤྱི་གང་གྱིས་སྤྲུལ་ཅྱིང་སྐྱྲེད་དྲེ་མ་སྐྱྲེད་པར་ཐལ། སྤྱི་འཛིན་གྱི་བོས་སྤྱི་ཡན་གར་

པ་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་རོད་བྱྲེད་ཀྱི་སྒས་གཟུགས་སོགས་བརོད་

ཀང་དབང་བོའྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་མྲེད་མྱིན་ཏྲེ། གཟུགས་སོགས་མངོན་སུམ་

དུ་ཤྲེས་པའྱི་དོན་ཅན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དབང་ཤྲེས་དང་རོག་བོ་ཆོས་ཅན། སྒ་

སོགས་ལས་གསལ་མྱི་གསལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

དངོས་པོ་གཅྱིག་གཟུང་དོན་དུ་བྱྲེད་པར་འདྲ་བའྱི་ཕྱིར། 
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

གཉྱིས་པ་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་མྱིན་པས་སྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ། དངོས། དྲེས་གྲུབ་

པའྱི་དོན། རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། བུམ་སྤྱི་ཆོས་ཅན། དངོས་པོའྱི་རང་བཞྱིན་

དུ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་སྲེ། བུམ་གསལ་དང་རྲེས་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པ་

དྲེའྱི་ཕྱིར། གངས་ཅན་ན་རྲེ། རས་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རྱིགས་ལྡན་གསྲེར་བུམ་ཆོས་

ཅན། བུམ་གསལ་གྱི་རྱིགས་མྱིན་པར་ཐལ། གང་གྱི་ཕྱིར་གསལ་བའྱི་ངོ་བོ་གཞན་ར་

བུམ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་བརྲེན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། བྱྲེ་བག་པ་ན་རྲེ། གལ་ཏྲེ་རས་ཐ་དད་

དུ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། བུམ་སྤྱི་ཆོས་ཅན། བུམ་གསལ་གྱི་འབས་བུ་ཉྱིད་དུ་བརོད་པར་ཐལ། 

དྲེ་དང་རས་ཐ་དད་གང་ཞྱིག །དྲེ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་འབས་

མྱིན་པའྱི་སྤྱི་གསལ་ཇྱི་ལྟར་ཡང་དོན་དམ་པར་ཅྱི་ཞྱིག་འབྲེལ་ཏྲེ་འབྲེལ་བར་ཐལ། རྒྱུ་

འབས་སུ་གྱུར་པའྱི་ས་སྨྱུག་ལྟ་བུ་ཡང་དོན་དམ་པར་མ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། འབས་བུ་

མྱུ་གུ་དྲེ་གྲུབ་རྲེས་སུ་ས་བོན་ལ་རག་ལས་པ་མྲེད་པར་ཡང་རོག་པ་ཡྱིས་ནྱི་འབྲེལ་

བར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་རག་མ་ལས་ཞྲེ་ན། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། རང་གྲུབ་རྲེས་སུ་

ས་བོན་ལ་རག་ལས་པ་མྲེད་དྲེ། རང་གྱི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། བུམ་སྤྱི་དྲེ་ཆོས་ཅན། 

བུམ་གསལ་དང་འབྲེལ་མྲེད་དུ་ཐལ། བུམ་གསལ་དང་རས་གཞན་ཉྱིད་ཡྱིན་པ་གང་

ཞྱིག །དྲེའྱི་འབས་བུ་”མྱིན1་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དངོས་པོར་མྲེད་ཀང་སྤྱི་ཡྱིན་ན། རྱི་

བོང་རྭ་ལ་སྤྱིར་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མྲེད་པ་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་ཆོས་ཅན། རྱིགས་སུ་ཐལ་བར་མྱི་

འགྱུར་ཏྲེ། གསལ་བ་དྲེ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་རོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་དངོས་མྲེད་ཡྱིན་ན། སྒས་བརོད་

1 [མ་ཕྱི། ༦ན༡ན།   མྱིན   སྲེར། ༡༣༧ན།   ཡྱིན]
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པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། བུམ་པའྱི་ངོ་བོ་ལ་བརྲེན་ནས་ངོ་བོ་མྲེད་པའྱི་རྱིགས་སུ་

བརགས་པའྱི་རོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་སྒ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་རབ་ཏུ་བསན་པ་ཆོས་ཅན། 

དོན་ཡོད་དྲེ། ཁད་པར་བུམ་པ་དྲེ་ལ་འཇུག་བའྱི་དོན་ཅན་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། རོག་པ་ལ་

བུམ་པར་སྣང་བ་དྲེ་ལ་བུམ་པའྱི་ངོ་བོར་སྣང་བའམ། དོན་བུམ་པ་ལ་བུམ་སྤྱི་དྲེ་ཉྱིད་དུ་

འཛིན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐོག་མ་མྲེད་པའྱི་དུས་ཅན་གྱི་

རང་མཚན་མཐོང་བ་གོམས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དོན་རྣམས་ཀྱི་

ནྱི་སྤྱི་གང་ཡྱིན་པ་གཞན་ལས་ལྡོག་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཅན་སྒ་འདྱི་དག་གྱིས་གང་བརོད་

པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དངོས་པོའྱི་ངོ་བོ་ཅུང་ཟད་མྲེད་དྲེ། རོག་པས་སྒོ་བཏགས་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། བུམ་སྤྱི་འཛིན་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བུམ་པའྱི་ངོ་བོར་མྲེད་

པ་ཅན་གྱི་སྤྱི་བུམ་ཉྱིད་དུ་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། དོན་ལ་མྲེད་པའྱི་བུམ་སྤྱིར་འདོད་པ་དྲེ་

ཡང་ཆོས་ཅན། དངོས་པོའྱི་ངོ་བོ་ཅན་མྱིན་ཏྲེ། རོག་པས་བསད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དྲེ་ཉྱིད་

དུ་ན་དོན་དངོས་སུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། བུམ་གསལ་

དང་རས་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་བརོད་བྱ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་ཆོས་ཅན། བུམ་གསལ་དང་རས་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་

མྱིན་ཡང་དངོས་པོར་འདོད་དྲེ། སྣམ་བུའྱི་སྤྱི་འགའ་ཞྱིག་ལས་རས་ཐ་དད་དུ་བརོད་

བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། བུམ་གསལ་རྣམས་ལ་ཇྱི་ལྟར་ཡང་རས་གཅྱིག་

དང་ཐ་དད་གང་རུང་དུ་བརོད་བྱ་མྱིན་པ་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། བུམ་པའྱི་སྤྱི་སྣམ་བུའྱི་སྤྱི་དང་རས་གཞན་དུ་བརོད་བྱ་མྱིན་པར་ཐལ། ཉྲེར་

ལྲེན་བུམ་སྣམ་རས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར་སྣམ་བུའྱི་སྤྱི་དང་རས་ཐ་དད་དུ་ཉྲེ་བར་བཏགས་



  173  

ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

པའྱི་ཕྱིར། འདས་པ་དང་ནྱི་མ་འོངས་པའྱི་དོན་ལའང་སྤྱི་དངོས་པོ་བའྱི་རྒྱུ་ཅན་གྱིས། 

མཉན་པ་དག་ན་འཇུག་པར་འགྱུར་བས་སྤྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། ད་ལྟ་

མྲེད་པ་འདས་མ་འོངས་ཀྱི་བུམ་པའྱི་ཆོས་སུ་ད་ལྟ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་

ཐལ། རག་པའྱི་དངོས་པོར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། འདས་མ་འོངས་ཀྱི་བུམ་པ་ལ་

ད་ལྟ་བུམ་པ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་མྱི་འཇུག་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་འདས་མ་འོངས་ཀྱི་བུམ་པ་

ལ་བུམ་པ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་དྲེ་ཉྲེ་བར་བཏགས་པ་ལས་འཇུག་པར་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། བུམ་

པ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་གང་ཞྱིག་ཆོས་ཅན། འདས་མ་འོངས་ཀྱི་བུམ་པ་ལ་བཏགས་མྱིང་དུ་

འཇུག་ལ། སྣམ་སོགས་ལ་བཏགས་མྱིང་དུ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཁད་པར་མྲེད་པར་ཐལ། 

སྣམ་སོགས་ལ་འཇུག་པ་མྲེད་ལ། ད་ལྟར་བའྱི་བུམ་པའྱི་དངོས་པོར་མྲེད་པའྱི་འདས་

མ་འོངས་ཀྱི་བུམ་པ་དང་ནྱི་ཉྲེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། སྲེང་གྲེ་ཞྲེས་

པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། རྱི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་རག་ཏུ་དངོས་མྱིང་དང་། བམ་ཟྲེའྱི་ཁྲེའུ་ལ་

སྒོ་འདོགས་པའྱི་བཏགས་མྱིང་དྲེ་ལྟར་རོད་པའང་འཇྱིག་རྲེན་ན་ཡོད་དྲེ། རྱི་དྭགས་ཀྱི་

རྒྱལ་པོ་ལ་ཐོག་མར་བར་སྦར་བའྱི་མྱིང་གང་ཞྱིག །ཁོད་ལས་རྱི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་

བོ་ནྱི་འཁྲུལ་བ་མྲེད་པར་འཇུག་ཅྱིང་། བམ་ཟྲེའྱི་ཁྲེའུ་ལ་རྱི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་འདྲ་

བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་པའྱི་མྱིང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྤྱི་དོན་གཞན་ཡོད་པ་རོད་པ་དངོས་མྱིང་དང་། སྤྱི་དོན་

གཞན་མྲེད་པ་རོད་པ་བཏགས་མྱིང་དུ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། སྤྱི་དོན་གཞན་མྲེད་ན་

ཡང་། འགོ་བ་ཡྱིས་གང་ལ་ཐོག་མར་གགས་པས་སྒ་བཀོད་པའྱི་མྱིང་དྲེ་དོན་དྲེ་ལ་

དངོས་མྱིང་དང་། དངོས་མྱིང་དུ་འཇུག་པའྱི་དོན་དྲེ་དང་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་འཁྲུལ་
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རོག་ཅན་ཏྲེ་རྲེས་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པའྱི་མྱིང་དྲེ་གཞྱི་དྲེ་ལ་ཕལ་པ་བཏགས་མྱིང་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་ཏྲེ་དཔྲེར་ན། བུའྱི་དངོས་པོ་ཕའྱི་འདོད་དོན་བསྒྲུབ་ནུས་སུ་མྲེད་པ་ལ་

བུ་མྲེད་ཅྲེས་པའམ། གངས་ཅན་གྱི་རོག་པ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། ཡུལ་མྱིའྱི་འདོད་དོན་བསྒྲུབ་

ནུས་ཀྱི་མྱི་རན་ལའང་། གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའྱི་མཉན་པ་སྐྱྲེ་བོས་བྱས་པ་ཡྱིན་པ་

བཞྱིན་ནོ། །

གསུམ་པ་སྣང་ཚུལ་མཚུངས་པས་སྒྲུབ་པ་ནྱི། མ་ཞྱིག་པ་ད་ལྟར་གྱི་བུམ་པ་

ལའང་རོག་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། གཟུང་དོན་དངོས་པོར་མྲེད་དྲེ། སྒ་ལས་ཞྱིག་པ་ལ་རོག་

པའྱི་བོ་ལ་ཇྱི་འདྲར་སྣང་བ་དྲེ་འདྲ་བར་སྣང་ཚུལ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རྣ་བ་

ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གཟུང་དོན་ཡོད་པ་ཅན་ལ། ཞྱིག་པ་ལ་རོག་པའྱི་བོ་

དང་སྣང་ཚུལ་མཚུངས་པ་དྲེ་དག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁབ་སྲེ། སྤྱི་ཙམ་གཟུང་དོན་དུ་

འཛིན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། སྲེམས་གཉྱིས་པོ་དག་སྣང་ཚུལ་མཚུངས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 

ཆོས་ཅན། སྤྱི་དྲེ་འབའ་ཞྱིག་ནྱི་འཛིན་པར་བྱྲེད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་སར་ནྱི་རྣམ་པར་

བཟློག་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །བཞྱི་པ་སྤྱི་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་སྒྲུབ་པ་ནྱི། བུམ་གསལ་རྣམས་ནྱི་

ཆོས་ཅན། ཁད་མྲེད་ངོ་བོར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཕན་ཚུན་རས་ཐ་

དད་པའྱི་ཁད་པར་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁབ་སྲེ། རང་བཞྱིན་གཅྱིག་པ་དང་གནས་

སྐབས་རས་ཐ་དད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་ཡང་། དྲེ་ཆོས་ཅན། 

དངོས་པོ་གཅྱིག་ཏུ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། རས་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་དྲེ་དག་ལ་མཚུངས་པར་ཡོད་པའྱི་སྤྱི་དངོས་པོ་བ་དྲེ། གསལ་བ་དྲེ་

དག་ལས་རས་གཞན་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྤྱི་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་དྲེ་དག་གྱི་སྤྱི་ཞྲེས་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

པ་འབྲེལ་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། གསལ་བ་དང་རས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར། བུམ་མྱིན་

ལས་ལྡོག་པར་སྣང་བ་ལ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རས་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་བརགས་ནས་སུན་

དབྱུང་དུ་མྲེད་དྲེ། དངོས་མྲེད་དུ་ཁས་ལྲེན་པའྱི་ཕྱིར། གསལ་བ་ལ་མཚུངས་པ་ཉྱིད་

ཀྱི་སྤྱི་འདྱི་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་མྲེད་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། སྤྱི་མཚན་ཡྱིན་པ་

དྲེའྱི་ཕྱིར། ལྔ་པ་འབས་བུ་མྱིན་པས་སྒྲུབ་པ་ནྱི། སྤྱི་དྲེ་འབས་བུ་ཡྱིན་ནམ་མྱིན། སྤྱི་དྲེ་

འབས་བུའོ་ཞྲེ་ན། སྤྱི་ཆོས་ཅན། ཆ་དུ་མ་དང་འཇྱིག་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། འབས་བུ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཡང་འདོད་པ་མྱིན་ཏྲེ། རག་པ་དང་གཅྱིག་པུར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཆོས་ཅན། རག་པ་ཉྱིད་མྱིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། འཇྱིག་པ་

དངོས་པོ་ཙམ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལྟར་ན། རྱིགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་ལ་དོན་དམ་པར་མ་

འབྲེལ་བ་དང་། དངོས་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། འབས་བུ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །དྲུག་པ་

བར་ལ་ལྟོས་པས་སྒྲུབ་པ་ནྱི། སྤྱི་འཛིན་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། གཟུང་དོན་མྲེད་དྲེ། བར་

ལ་མྱི་ལྟོས་པ་དྲེ་ལྟར་སྣང་བ་མྲེད་པར། རང་ཡུལ་འཛིན་པ་བར་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁབ་སྲེ། གཟུང་དོན་དངོས་པོའྱི་སོབས་ཀྱིས་སྐྱྲེས་པའྱི་ཤྲེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་བར་

དག་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ར་རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། བར་མྱི་ཤྲེས་ཀང་ཁུ་ཡུ་དང་

དཀར་ཟལ་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཡང་སྤྱི་དངོས་པོ་བའྱི་དབང་

གྱིས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བ་ལང་གྱི་དངོས་པོ་གཉྱིས་མཐོང་བ་ལ་བར་མྲེད་ན་ཡང་། རྱིགས་

ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་བོ་འགའ་ཞྱིག་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྤྱི་དངོས་

པོ་བའྱི་དབང་གྱིས་མྱིན་ཏྲེ། བཞོ་བཀལ་གྱི་དོན་བྱྲེད་པ་ཉྲེ་བ་དང་འབྲེལ་བས་ཡྱིན་



  176  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་དངོས་པོ་མྲེད་ཀང་མྱིག་གྱི་ཤྲེས་པའྱི་འབས་བུ་ཅན་དུ་མྱིག་

སོགས་ཉྲེ་བར་འདོད་པ་བཞྱིན། ཁུ་ཡུ་དང་དཀར་ཟལ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་གྱི་རྱིགས་

ཀང་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་གྱིས་བ་ལང་མྱིན་པ་ལས་རྣམ་པར་ཕྲེ་བ་ཡྱིས་སོ། །

བདུན་པ་ཡན་གར་དུ་མྱི་སྣང་བས་སྒྲུབ་པ་ནྱི། སྤྱི་ཆོས་ཅན། དངོས་མྲེད་ཡྱིན་

ཏྲེ། རྣམ་པ་འགས་ཀང་རྣམ་ཤྲེས་མ་འཁྲུལ་པ་ལ་དངོས་པོར་སྣང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །འོ་ན། མྱིག་གྱི་དབང་པོ་ཆོས་ཅན། མྲེད་པར་ཐལ། མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། 

དབང་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། གལ་ཏྲེ་ལྟ་བ་པོ་ཀུན་མཁྲེན་ཡོད་ན། ཁོད་ཀྱི་ལུས་སྣང་

བར་འགྱུར་ཏྲེ། གཟུགས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྱིགས་རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཀུན་

མཁྲེན་གྱིས་ཀང་མཐོང་བ་མྱིན་ཏྲེ། ནམ་ཡང་ཡན་གར་དུ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་འཛིན་པའྱི་ཚེ་ནའང་རྱིགས་ཡན་གར་བ་མཐོང་བ་མྲེད་

དྲེ། དྲེའྱི་ཚེ་ནའང་གསལ་བ་དྲེའྱི་སྒ་དང་ཁ་དོག་དབྱྱིབས་སོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལས་གཞན་

སྣང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། བརྒྱད་པ་དོན་བྱྲེད་ནུས་སོང་ཡྱིན་པས་སྒྲུབ་པ་ནྱི། སྤྱི་དྲེ་ནྱི་

ཆོས་ཅན། དངོས་པོའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མྲེད་དྲེ། དོན་བྱྲེད་པ་དྲེ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 

རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེད་པ་ཙམ་གྱིའང་དོན་བྱྲེད་པར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར། ར་བར་ཁབ་

སྲེ། དོན་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པ་དྲེ་ནྱི་དངོས་མྲེད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་པ་

གཟུགས་སོགས་རང་མཚན་དུ་བསན་པ་ནྱི། གཟུགས་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། 

རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དུ་འདོད་དྲེ། ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་ལས་བཟློག་པ་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་

སོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །གསུམ་པ་སྤྱི་མཚན་དྲེའྱི་དབྱྲེ་བ་བསན་པ་ལ་གཉྱིས། དངོས། 

རོད་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྤྱི་དངོས་མྲེད་ཡྱིན་ན་དྲེ་ལ་དབྱྲེ་བ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་
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ན། །སྤྱི་དྲེ་ལའང་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་དྲེ། དངོས་པོ་དང་དངོས་མྲེད་དང་

གཉྱིས་ཀ་ལ་བརྲེན་པའྱི་སྤྱི་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེ་རྱིམ་བཞྱིན་རོག་པ་ལ་བུམ་

པ་དང་དངོས་མྲེད་དང་ཤྲེས་བྱར་སྣང་བ་ལྟ་བུའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་ལ་བརྲེན་པའྱི་བུམ་འཛིན་རོག་པ་ཆོས་ཅན། 

བུམ་པའྱི་དངོས་པོ་གཟུང་དོན་དུ་ཤྲེས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དངོས་པོ་བུམ་པ་ལ་

འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། དམ་བཅའ་དྲེ་མྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལ་ལན་བཏབ་ནས་

བཀག་པའྱི་ཕྱིར་དང་། འདས་སོགས་ལ་རོག་པའྱི་བོ་གཟུང་དོན་དང་ལྡན་པ་ལས་རྣམ་

པ་གཞན་དུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། བུམ་

པའྱི་དངོས་པོའྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན་པ་ཉམས་པར་ཐལ། བུམ་པ་ལ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། 

ཆོས་ཅན། བུམ་པའྱི་ཆོས་མྱིན་པའྱི་ཉྲེས་པ་འདྱི་མྲེད་དྲེ། བུམ་པའྱི་དངོས་པོ་འཛིན་

པའྱི་མངོན་སུམ་སོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་གྱི་རོག་པས་བུམ་པ་དྲེའྱི་ཆོས་སུ་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གཉྱིས། དངོས་དང་། རོད་སང་ངོ་། །དང་པོ་ནྱི། 

ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དོན་བྱྲེད་ནུས་པའྱི་གཞལ་བྱ་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་གཅྱིག་པུ་ངྲེས་

ཏྲེ། བང་དོར་གྱི་འབས་བུ་ཡོད་མྲེད་ཉྱིད་དུ་དཔྱོད་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་གཉྲེར་བྱར་རང་

མཚན་དྲེ་ཁོ་ན་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། སོབ་དཔོན་གྱིས་གཞལ་བྱ་རང་སྤྱི་གཉྱིས་

སུ་བཤད་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། སོབ་དཔོན་གྱིས་གཞལ་བྱ་རང་སྤྱི་གཉྱིས་

སུ་བཞྲེད་དྲེ། རང་མཚན་དྲེ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་རང་གྱི་ངོ་བོ་དང་། རྲེས་དཔག་གྱིས་

གཞན་སྤྱིའྱི་ངོ་བོ་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། རང་མཚན་གཅྱིག་པུ་ལ་
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རོགས་ཚུལ་གཉྱིས་འབྱུང་ན། གང་འཁྲུལ་ཞྲེ་ན། རོགས་ཚུལ་གཉྱིས་པ་སྒ་མྱི་རག་

རོགས་ཀྱི་རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་པར་བཞྲེད་དྲེ། རང་ལ་སྣང་བ་སྒ་མྱི་

རག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མྱིན་པ་གང་ཞྱིག །སྒ་མྱི་རག་པར་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་ཅན། འཇུག་ཡུལ་རང་མཚན་མྱི་ཐོབ་པར་ཐལ། གལ་ཏྲེ་

གཞན་སྤྱི་མཚན་གྱི་ངོ་བོ་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་ནྱི་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། ཚད་མ་མ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། འཁྲུལ་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ཡང་ཚད་མ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། 

དྲེ་ཡྱིན་ཡང་བསམ་པ་འཇུག་ཡུལ་ལ་ནྱི་གསར་དུ་བསླུ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོསཅན། 

རང་མཚན་ཐོབ་པ་ལ་རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་མྱི་དགོས་པར་ཐལ། ནོར་བུ་

གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་གྱིས་ཀང་། ནོར་བུ་རོགས་ཤྱིང་ཐོབ་པ་

མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་མྱི་བྱྲེད་པར་ཐལ། རང་མཚན་

གཟུང་ཡུལ་བྱྲེད་པའྱི་ཕོགས་འདྱི་ལ་ནྱི་ལན་བཏབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 

འཁྲུལ་ན་འཇུག་ཡུལ་མྱི་ཐོབ་པར་མཚུངས་པ་མྱིན་ཏྲེ། ནོར་བུའྱི་འོད་དང་སྒོན་མྲེའྱི་

འོད་དག་ལ་ནོར་བུའྱི་བོ་ཡྱིས་མངོན་པར་རྒྱུག་པའྱི་བོ་གཉྱིས་ལོག་པའྱི་ཤྲེས་པར་

ཁད་པར་མྲེད་ཀང་། ཇྱི་ལྟར་དོན་བྱྲེད་པའྱི་ནོར་བུ་ཐོབ་པ་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དཔྲེ་དྲེ་ལྟར་སྒ་མྱི་རག་རོགས་ཀྱི་རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། ཁོད་དང་ནྱི་རྲེས་དཔག་དྲེར་

སྣང་བའྱི་བོ་དག་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་བཞྱིན་གྱི་དོན་མྲེད་པར་འདྲ་ན་ཡང་། ཁོད་ཚད་མ་སྲེ་

མྱི་བསླུ་བ་ཉྱིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་སྲེ། དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་ཡང་། ཁོད་དོན་བྱྲེད་པའྱི་འཇུག་

ཡུལ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་ཐ་སད་དོན་མཐུན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ཁབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་གཞལ་བྱ་གཉྱིས་སུ་ངྲེས་པས་ཚད་མ་
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གཉྱིས་སུ་ངྲེས་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྲུབ་ཅྲེ་ན། སོན་པོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། མངོན་གྱུར་ཡྱིན་ཏྲེ། 

གང་ལ་དོན་གྱི་ནུས་པ་ལས་རྲེས་འགོ་དང་ལྡོག་པ་ཅན་གྱི་བོ་མངོན་སུམ་དྲེ། ཁོད་ལ་

འཛིན་པ་རང་དབང་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་དངོས་པོ་དབང་པོ་ལས་

འདས་ནས་མ་མཐོང་བའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་མྲེའྱི་ཚོགས་དོན་དྲེ་ཆོས་ཅན། ལོག་

གྱུར་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་རོགས་པའྱི་རྲེན་ནྱི་དོན་གཞན་ཚུལ་གསུམ་པའྱི་རགས་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། རགས་དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། དུ་བ་ཆོས་ཅན། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྲེ་སྒྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཚེ་གོ་བྱྲེད་

ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྲེན་ཆོས་ཅན་དང་འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་ཕོགས་ཆོས་

དང་། ཁབ་པ་རྣལ་མར་ངྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་ལ་ལ་ཙན་དན་གྱི་མྲེ་ལ་སོགས་

པ་ཡང་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། དྲེའྱི་ཚེ་གོ་བྱྲེད་དུ་བ་ཆོས་ཅན། ལ་ལ་ཙན་དན་གྱི་མྲེ་

ལ་སོགས་པ་ལོག་གྱུར་གྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཁད་པར་དུ་ནྱི་རོགས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། 

ལ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་སྤྱིའྱི་ངོ་བོ་མྲེ་ཙམ་ཉྱིད་དུ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 

ལོག་གྱུར་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་རྲེས་དཔག་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཕོགས་ཆོས་དང་

བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་རགས་ལས་ནྱི། ཆོས་ཅན་ལ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་

ཀྱི་རོགས་པ་གསར་དུ་སྐྱྲེ་བའྱི་བོ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་རྲེས་དཔག་ཏུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གཞལ་བྱ་གཉྱིས་སུ་ངྲེས་པ་

ཉྱིད་ཀྱིས་ཚད་མ་གཉྱིས་སུ་བཞྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་བ་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་

པ་ལས་གཞལ་བྱ་གཞན་ནྱི་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཚད་མ་ལ་གསུམ་དང་

གཅྱིག་ཏུ་གངས་ངྲེས་པ་ནྱི་བསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཞལ་བྱ་རང་སྤྱི་གཉྱིས་སུ་ངྲེས་པ་ནྱི་

མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་པ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གཉྱིས། གངས་ཉུང་བར་འདོད་པ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

དགག །མང་བར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། རོད་ལན་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། རྒྱང་

འཕྲེན་ན་རྲེ། སྤྱི་མཚན་ཆོས་ཅན། གཞལ་བྱ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དངོས་པོར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

དྲེས་ན་གཞལ་བྱ་རང་མཚན་གཅྱིག་པུར་ངྲེས་པས་ཚད་མ་མངོན་སུམ་གཅྱིག་པུ་

ཉྱིད་དུ་ངྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། 

གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། འདོད་པ་གྲུབ་ཟྱིན་པར་བསན། རྲེས་དཔག་ཁས་བང་

དགོས། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་། རྲེས་དཔག་མྲེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སངས་

རྒྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱི་ངོར་གཞལ་བྱ་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་རང་མཚན་གཅྱིག་པུར་

བསྒྲུབ་མྱི་དགོས་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ཁོ་བོའང་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ནྱི། དངོས་པོར་མྲེད་

པའང་ཆོས་ཅན། སྤྱི་མཚན་གཞལ་བྱ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཁབ་པ་མ་ངྲེས་པ་

ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་ཚད་མས་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་གཉྱིས་པ་

རྲེས་དཔག་ཉྱིད་གྲུབ་པར་ཐལ། དངོས་མྲེད་དྲེ་ཚད་མས་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁབ་སྲེ། 

དངོས་མྲེད་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་དངོས་སུ་རོགས་སོ་ཞྲེ་ན། དབང་པོ་ལས་

སྐྱྲེས་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། དངོས་མྲེད་ལ་དངོས་སུ་འཇལ་བྱྲེད་མྱིན་ཏྲེ། གཟུང་དོན་གྱི་

སོབས་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱིར། གཟུང་དོན་གྱི་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དབང་

པོ་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་བོ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་དང་བར་ཆོད་ལ་སོགས་ཡོད་ན་ཡང་སྐྱྲེ་

བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་གང་ཞྱིག །གཟུང་དོན་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་

ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མངོན་སུམ་ཉྱིད་འཇལ་བྱྲེད་དུ་ལྡོག་པ་ལས། སྤྱི་སོགས་མྲེད་པར་ངྲེས་

པ་ཡྱིན་པས། སྐྱོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེའྱི་དོན། མངོན་སུམ་འཇལ་བྱྲེད་དུ་ལོག་ཙམ་དྲེས་

སྤྱི་སོགས་མྲེད་པར་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནམ། མངོན་སུམ་འཇལ་བྱྲེད་དུ་ལོག་པའྱི་རགས་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ལས་སྤྱི་སོགས་མྲེད་པར་ངྲེས་པ་ཡྱིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན། མངོན་སུམ་འཇལ་བྱྲེད་དུ་ལོག་ཙམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱིས་སྤྱི་

སོགས་མྲེད་པར་ངྲེས་པ་འགལ་བར་ཐལ། ཁོད་མྲེད་དགག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་

པ་ལྟར་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་གཉྱིས་ནྱི་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མངོན་སུམ་

འཇལ་བྱྲེད་དུ་ལོག་པ་དྲེ་ཉྱིད། སྤྱི་སོགས་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་དང་། ལྡོག་

པ་དང་རྲེས་འགོ་ཅན་གྱི་རགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གཞན་སྲེམས་དག་ནྱི་རོགས་

པའྱི་ཚད་མ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་ཡོད་ཅྲེ་ན། རྒྱང་འཕྲེན་གྱི་བུ་ཆོས་ཅན། སྲེམས་

དྲེའྱི་ངོ་བོ་ངྲེས་པར་གྲུབ་སྲེ། ངག་སྨྲ་བ་སོགས་ལ་ནྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། རགས་དྲེ་ལས་

ཕ་རོལ་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྲེམས་ཡོད་པར་གསར་དུ་རོགས་པའྱི་བོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་

ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། གསར་དུ་བསླུ་བ་མྲེད་པ་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་སྐྱུ་རུ་རས་རོ་སྐ་བ་དཔོག་པ་ལྟ་བུ། ལ་ལ་དག་ཏུ་ནྱི་

འཁྲུལ་པའྱི་ཕྱིར། རགས་ཡང་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྱིད་བརན་མྲེད་ཅྲེ་ན། རྒྱང་འཕྲེན་

ཆོས་ཅན། ཕོགས་ས་དྲེ་མྱིན་པར་ཐལ། རགས་ལོག་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རགས་ཡང་དག་

དྲེ་ཡང་དྲེ་དང་འདྲ་བར་ཞྲེན་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། རགས་ཡང་དག་ལ་འབྲེལ་བ་འཁྲུལ་མྱི་

སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་མྱི་འཁྲུལ་ཞྲེ་ན། གང་ལས་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་ལའྱི་དངོས་པོ་

འགའ་ལ། མྲེ་དྲེའྱི་རོགས་པ་གྲུབ་པར་གྱུར་བའྱི་དུ་བ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་རྒྱུ་མྲེ་

མྲེད་པར་དོན་ཁོད་ནྱི་སྲྱིད་པ་མྱིན་ཏྲེ། མྲེ་དྲེ་ལས་སྐྱྲེས་པར་གདོན་མྱི་ཟ་བའྱི་ཕྱིར། 

བྱས་པ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་ངོ་བོ་མྱི་རག་པ་མྲེད་པར་ཁོད་སྲྱིད་པ་མྱིན་ཏྲེ། མྱི་རག་པ་

དྲེའྱི་ངོ་བོར་གདོན་མྱི་ཟ་བའྱི་ཕྱིར། དུ་བ་དང་བྱས་པ་དྲེ་དག་ལས་གཞན་པའྱི་འབས་
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རང་གྱི་རགས་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་

མཚན་ཉྱིད་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་གྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་འབྲེལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མཐོང་

བའྱི་ཕྱིར། སྒྲུབ་རགས་མྱི་འཁྲུལ་མོད། དགག་རགས་ཇྱི་ལྟར་མྱི་འཁྲུལ་ཞྲེ་ན། བུམ་

པས་དག་པའྱི་ས་ཕོགས་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་དྲེ་དང་ལྡན་པའང་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་དྲེ་མྲེད་

པར་ཐལ། བལྟར་རུང་བུམ་པ་རང་གྱི་ངོ་བོ་མཐོང་བའྱི་རྒྱུ་གཞན་དག་ཡོད་པར་བུམ་

པ་སྣང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། མཚན་མོའྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆོས་ཅན། དུ་བ་དྲེ་དང་ལྡན་པའང་མྲེད་

དྲེ། བལྟར་རུང་དུ་བ་རང་གྱི་རྒྱུ་མ་མཐོང་བའྱི་རྒྱུ་གཞན་དག་ཡོད་པར་མྲེ་སྣང་བ་མྲེད་

པའྱི་ཕྱིར། 

བཞྱི་པ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ད་ལྟ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ས་ཕོགས་ལ་སོགས་

པ་མྲེད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྤྱིའྱི་བོ་རྲེས་དཔག་ནྱི་ཚད་མ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དཔྲེར་ན། འཇྱིག་རྲེན་ཕ་རོལ་གྱི་དངོས་པོ་བཞྱིན། གལ་ཏྲེ་མྱི་མཚུངས་ཏྲེ། ད་ལྟ་ལོག་

ཏུ་གྱུར་པའྱི་ས་ཕོགས་ལ་སོགས་པ་དབང་སོན་རྣམས་ཀྱིས། དུས་གཞན་དུ་ནྱི་རོགས་

པའྱི་ཕྱིར་ཡོད་ལ། འཇྱིག་རྲེན་ཕ་རོལ་དབང་མངོན་གྱིས་ནམ་ཡང་མ་མཐོང་བས་མྲེད་

དོ་ཞྲེ་ན། དབང་སོན་གྱིས་ནམ་ཡང་མ་མཐོང་བས། འཇྱིག་རྲེན་ཕ་རོལ་མྲེད་པ་དྲེ་མྱིན་

པར་ཐལ། མྱིག་དབང་དང་དྲེས་མྱིག་ཤྲེས་སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་སོགས་ལ། དབང་པོའྱི་བོ་

ནྱི་འཇལ་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་མྲེད་པར་རོགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་

ན་ནྱི། མྱིག་བོ་སྐྱྲེ་བ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། མྱིག་དབང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁོད་ལྟར་

ན་མྱིག་དབང་གང་གྱིས་རོགས་ཞྲེ་ན། རགས་ལས་མྱིག་དབང་ཡོད་པར་གསར་དུ་

རོགས་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། རྲེས་དཔག་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། རྣམ་རོག་མྲེད་པར་ཡུལ་འཇལ་བ་
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མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྤྱི་འཛིན་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རང་གྱི་མཚན་

ཉྱིད་ལ་མངོན་སུམ་ཡྱིན་ན། རྣམ་རོག་མྲེད་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁབ་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་གངས་མང་བར་རོད་པ་ལ་གཉྱིས། རོད་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། གཞལ་

བྱ་རང་སྤྱི་གཉྱིས་སུ་ངྲེས་ན། ཁ་དོག་ནྱི་མྱི་རག་པ་ཉྱིད་དུ་རོགས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་

ལྟར་ངྲེས་ན་ཁ་དོག་མྱི་རག་པ་དྲེ་རོགས་པའྱི་བོ་ཚད་མ་གཞན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 

སྤྱི་འཛིན་པས་མངོན་སུམ་མྱིན། རགས་མྲེད་པར་ནྱི་ཡོད་པས་རྲེས་དཔག་མྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཁད་པར་ངོ་ཤྲེས་ཀྱི་བོ་དྲེ་ནྱི་ཚད་མ་གཞན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁད་པར་མཐོང་བས་ཚད་

མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། སྤྱི་འཛིན་པས་མངོན་སུམ་མྱིན། རགས་དུ་བ་དང་ནྱི་སར་གྱི་མྲེ་ལ་

འབྲེལ་བ་རོགས་པ་མྲེད་པས་རྲེས་དཔག་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚད་མ་རྣམས་མང་པོ་

ཉྱིད་དུ་ཐལ། གཞལ་བྱ་རང་སྤྱི་གཉྱིས་ལས་མང་བའྱི་ཕྱིར་དང་། ཡུལ་གཅྱིག་ལའང་

ཚད་མ་དུ་མ་ཉྱིད་ནྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་སར་ཁང་ནང་དུ་མྲེ་མཐོང་ནས་

ཕྱིས་དུ་བའྱི་རགས་ལས་ཀང་ཁད་པར་མྲེ་མཐོང་བ་བཞྱིན། ཚད་མ་གཅྱིག་དང་

གསུམ་གྱི་གངས་ཀང་སྲེལ་བར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། མངོན་རྲེས་གཉྱིས་ཡུལ་སོ་

སོར་ངྲེས་པ་ནྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རང་སྤྱི་གཉྱིས་ལས་གཞལ་བྱ་གཞན་ནྱི་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། རགས་ལ་བརྲེན་པའྱི་བོ་ཚད་མ་གཞན་ཡྱིན་པ་

དགག །རྲེས་སུ་སྐྱྲེས་པའྱི་བོ་ཚད་མ་གཞན་ཡྱིན་པ་དགག །ཁད་པར་ངོ་ཤྲེས་ཚད་

མ་གཞན་ཡྱིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། བསན་བཤད་བསྡུ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནྱི། 

ཁ་དོག་མྱི་རག་པར་རོགས་པའྱི་བོ་ཚད་མ་གཞན་ཡྱིན་ན། བྱས་པའྱི་རགས་ལས་ཁ་
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དོག་མྱི་རག་པར་གསར་དུ་རོགས་པའྱི་བོའམ། ཁ་དོག་རྒྱུན་འཆད་ཁ་མ་མཐོང་བའྱི་

མངོན་སུམ་གྱི་རྲེས་སུ་སྐྱྲེས་པའྱི་ཁ་དོག་མྱི་རག་པར་རོགས་པའྱི་བོ་ལ་ཟྲེར། དང་པོ་

ལྟར་ན། བྱས་རགས་ལས་ཁ་དོག་མྱི་རག་པར་གསར་དུ་རོགས་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། 

ཚད་མ་ཕུང་གསུམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་སྐྱོན་འདྱིར་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། ཁ་དོག་གྱི་སྤྱི་ལ་

མྱི་རག་པའྱི་སྤྱི་སྦོར་བའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རོད་ལན་མདོར་བསན། མྱི་སླུ་བའྱི་ཚུལ་རྒྱས་པར་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མྱི་རག་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་མྲེད་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྤྱིའྱི་ཆོས་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། མྱི་རག་པ་དྲེ་དངོས་མྲེད་ཀྱི་ངོ་བོ་མྱིན་པར་

ཐལ། ཁ་དོག་དྲེ་ཉྱིད་མྱི་རག་པ་དྲེ་ལྟར་གྲུབ་པས་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སར་བཤད་པའྱི་

བོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། གཞན་ཁ་དོག་མྱི་རག་པ་གྲུབ་པ་མྱིན་པར་ཐལ། གཞན་ཁ་དོག་མྱི་

རག་པའྱི་དོན་སྤྱི་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། དྲེ་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་

པས་ཁ་དོག་མྱི་རག་པ་གྲུབ་པ་དྲེ་མྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་ཀང་ཁ་དོག་མྱི་

རག་པ་ལ་འབྲེལ་བས། ཁ་དོག་མྱི་རག་པ་དྲེ་ཉྱིད་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སྒྲུབ་རགས་ལ་བརྲེན་པའྱི་རྲེས་དཔག་མྱི་སླུ། དགག་

རགས་ལ་བརྲེན་པའྱི་རྲེས་དཔག་མྱི་སླུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྲེས་དཔག་རགས་ལས་སྐྱྲེ་

བ་མྱིན་ནམ། འཇུག་ཡུལ་ལ་ཇྱི་ལྟར་མྱི་སླུ་ཞྲེ་ན། སྒའྱི་དངོས་པོ་གང་མྱི་རག་པ་ཇྱི་ལྟ་

བུར་གྱུར་པ་དྲེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་བྱས་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་འབས་རགས་འཛིན་

སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྐྱྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་མྱི་རག་པ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་དངོས་པོ་

ལ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཅན་གྱི་བོ་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་འཛིན་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

སྲེམས་དྲེས་བསྐྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་

དང་རགས་ཅན་གྱི་བོ་ཆོས་ཅན། གཟུང་དོན་དྲེར་སྣང་བ་ཡྱིས་ནྱི་སོང་ཡང་། རང་

མཚན་ལ་སླུ་བྱྲེད་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ཡྱིན་ཡང་། བརྒྱུད་པ་ཡྱིས་ནྱི་དངོས་པོ་ལ་འབྲེལ་

བའྱི་ཐ་སད་དོན་མཐུན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་འཁྲུལ་བར་ཐལ། རང་མཚན་ལ་མྱི་སླུ་བའྱི་

ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། རང་མཚན་དྲེའྱི་དངོས་པོ་ལ་སླུ་བྱྲེད་ཉྱིད་མྱིན་ཡང་། འཁྲུལ་

བར་རྣམ་གཞག་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ཡྱིན་ཡང་རང་མཚན་དྲེའྱི་ངོ་བོས་སོང་པ་དྲེ་དག་

སྣང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས། རང་མཚན་དྲེའྱི་ངོ་བོར་ཞྲེན་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་མྱི་རག་པའྱི་དངོས་

པོ་རོགས་པར་བྱ་བ་ལ་ཁབ་བྱྲེད་མྱི་རག་པ་དྲེའྱི་ངོ་བོ་ཁབ་བྱ་བྱས་པ་རགས་སུ་བཀོད་

པའྱི་ཚེ་ན་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། རང་འབས་རགས་འཛིན་སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་ཏྲེ། 

དྲེ་སྐྱྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་འཛིན་གྱི་སྲེམས་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། དྲེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་ཅན་གྱི་བོ་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྐྱྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་མྲེ་དག་

ཆོས་ཅན། དུ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ། དུ་བ་སྐྱྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དུ་བ་དྲེ་རགས་འཛིན་

སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཞྲེས་སོགས་སྦར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། དགག་རགས་ཡང་དག །དགག་རགས་ལྟར་སྣང་། འགལ་

དམྱིགས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ། མྱི་སླུ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། འོ་ན། དགག་རགས་ལ་

བརྲེན་པའྱི་རྲེས་དཔག་ཇྱི་ལྟར་མྱི་སླུ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དགག་པ་ཉྱིད་ནྱི་

ཐམས་ཅད་དུ་དགག་བྱ་མྱི་དམྱིགས་པ་ལས་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་

ཡོད་པས་ཁབ་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་དོན་གྱི་བཟློག་པ་ཉྱིད་ལས། སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་

པ་ལ་མྲེད་པས་ཁབ་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཁས་ལྲེན་པའྱི་ཕྱིར། དགག་བྱ་དམྱིགས་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་བཀག་པས། དགག་པ་འགྲུབ་མྱི་དགོས་ཏྲེ། འགལ་ཟླ་དམྱིགས་པའྱི་

རགས་ཀང་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གཞྱི་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་གང་རྲེག་དང་གང་འབས་སྤུ་ལོང་

བྱྲེད་དགག་པ་ལ། གང་རྲེག་དྲེའམ། གང་འབས་སྤུ་ལོང་བྱྲེད་དྲེའྱི་རྒྱུ་དང་འགལ་བར་

བརོད་པ་མཐོང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཡང་། གང་རྲེག་དམྱིགས་པ་དྲེའྱི་ཚད་མ་ཉྱིད་མྲེད་

པ་འཕྲེན་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། འཕྲེན་པ་ལས་གཞན་དུ་ན་མྲེའྱི་དངོས་པོ་གཅྱིག་ཡོད་

པར་བརོད་པས། གཞན་གང་རྲེག་དྲེ་ནྱི་མྲེད་པར་གང་ལས་རོགས་ཏྲེ་མྱི་རོགས་པའྱི་

ཕྱིར། རོགས་ཏྲེ། ཚ་གང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འགལ་བ་དྲེ་ཉྱིད་ཀང་ཅྱིས་གྲུབ། ཚ་

གང་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པ་དྲེ་ཡང་གང་ལས་

འདོད། གང་རྲེག་རྒྱུན་མ་གཏུགས་པར་ཡོད་པ་ན། མྲེ་ཉྲེ་བར་ཡོད་སོབས་ཀྱིས་གང་

རྲེག་སྣང་བ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གང་རྲེག་སྣང་རུང་མཐོང་བ་མྲེད་པ་དྲེ་ནྱི། 

གང་རྲེག་འགོག་པའྱི་ཚད་མ་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དགག་བྱ་དམྱིགས་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་

མ་བཀག་པ་ལས་དགག་པ་འགྲུབ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རགས་འགལ་དམྱིགས་རང་སྒས་བརོད་ན་ཡང་། སྣང་

རུང་མ་དམྱིགས་པ་དྲེ་ཉྱིད་མྲེད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འཕྲེན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དགག་བྱ་

དམྱིགས་པའྱི་ཚད་མ་བཀག་པས། དགག་པ་འགྲུབ་དགོས་པ་དྲེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། གང་

གྱི་ལུགས་ལ་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པ་དྲེ་ནྱི། མྲེད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཚད་མ་མྱིན་པར་

འདོད་པ་དྲེས། དགག་པ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བརོད་བྱ་མྱིན་པར་ཐལ། རགས་འདྲ། གང་

རྲེག་དྲེ་དང་འགལ་བའྱི་དོན་གྱི་འབས་བུ་དུ་བ་རགས་སུ་བརོད་པ་ལ་ཡང་། དགག་བྱ་

དམྱིགས་པའྱི་ཚད་མ་མྲེད་པ་འཕྲེན་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། འགལ་དམྱིགས་ཀུན་ལ་
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དགག་བྱ་དམྱིགས་པའྱི་ཚད་མ་མྲེད་པ་འཕྲེན་པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར། འགལ་དམྱིགས་

ཀྱི་རགས་ཀུན་ལ་ཆོས་ཅན། དགག་པ་འགྲུབ་པའྱི་དོན་ལ་ཐ་དད་མྲེད་དྲེ། འབྲེལ་ཟླ་མ་

དམྱིགས་པ་དང་འགལ་དམྱིགས་ཀྱི་སྦོར་བ་ཐ་དད་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། དགག་བྱའྱི་ཆོས་དང་འགལ་བ་གྲུབ་པ་དང་། དགག་བྱའྱི་ཆོས་

དྲེ་ནྱི་ཐབས་དང་བཅས་པ་བཀག་པ་མྲེད་པར་ནྱི། དགག་པ་འགྲུབ་པ་ལ་ཚད་མར་སྨྲ་

བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་རྱིགས་པའྱི་རྲེས་འབང་ཅན་མྱིན་ཏྲེ། ངག་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པས་ཀུན་

མཁྲེན་དང་འཇྱིག་རྲེན་གཞན་སོགས་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པ་བཞྱིན། དྲེ་རགས་ཡང་དག་ཇྱི་

ལྟར་མྱིན་ཞྲེ་ན། ངག་སྨྲ་བ་པོ་ཆོས་ཅན། ཕ་རོལ་པོ་ཀུན་མཁྲེན་མྱིན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

རགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དབང་པོ་ལས་འདས་པའྱི་དོན་ཀུན་མཁྲེན་རྣམས་

དང་འགལ་བ་གྲུབ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་ཁོད་ཀང་ཡྱིན་ཀུན་རྱིག་པ་ཡང་ཡྱིན་

པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཁས་བངས་ན། གནོད་བྱ་གནོད་བྱྲེད་ཀྱི་ངོ་བོ་གང་ཡང་མྲེད་པའྱི་

ཕྱིར། རགས་མ་སྒྲུབ་སྲེ། ངག་སྨྲ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ཀུན་མཁྲེན་མྲེད་དྲེ། ཀུན་

མཁྲེན་དྲེ་འདྲ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཀུན་མཁྲེན་དུ་མ་དམྱིགས་པ་དྲེ་ཉྱིད་ཆོས་

ཅན། ཕ་རོལ་པོ་ཀུན་མཁྲེན་མྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་བརོད་པར་ཐལ། 

ཁོད་དང་ངག་སྨྲ་གང་རུང་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག །ངག་སྨྲ་དྲེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་ཡང་དག་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། མྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་དྲེ་ལྟ་བུ་

ངྲེས་བྱྲེད་མྱིན་པར་རབ་ཏུ་བརོད་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱང་འཕྲེན་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱི་

མངོན་སུམ་གྱིས་ཀུན་མཁྲེན་ཡོད་མྲེད་ངྲེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཀུན་མཁྲེན་དྲེ་

ཁོད་ལ་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
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གསུམ་པ་ནྱི། དགག་རགས་ལ་སྦོར་བ་འགོད་ཚུལ་ཐ་དད་པ་གཉྱིས་ཡོད་ན། 

འགལ་ཟླ་དམྱིགས་པ་ལ་སྦོར་བ་འགོད་ཚུལ་དུ་ཞྲེ་ན། འགལ་དམྱིགས་ཀྱི་རགས་དྲེ་

ཆོས་ཅན། གཉྱིས་ཡོད་དྲེ། དགག་བྱའྱི་ཆོས་དང་རས་ཐ་དད་དམ། རས་ཐ་དད་མྲེད་

པ་ལ་རབ་ཏུ་སྦོར་བའྱི་རགས་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེ་རྱིམ་བཞྱིན། གཞྱི་འགའ་

ཞྱིག་ཏུ་ཁ་བ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མྲེ་རགས་སུ་བཀོད་པ་དང་། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། ས་

བོན་གྱི་དུས་ན་ཡོད་པ་མྱིན་ཏྲེ། ས་བོན་ལས་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱིར། ཞྲེས་གནོད་བྱྲེད་དུ་བཀོད་

པ་བཞྱིན་ནོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་མྲེའྱི་དངོས་བོ་ཉྱིད་སྒྲུབ་པ་ལ། དུ་བའྱི་

དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་འདོད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ། མྲེའྱི་དངོས་པོ་ཉྱིད་རང་ལྡོག་ན། 

དུ་བའྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ལྡོག་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དུ་བ་མྲེ་ལ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར། 

རགས་ཡང་དག་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པར་བསན་པ་དྲེས་ནྱི་བསལ་ལོ། །གང་

ན། རོག་པས་སྦར་བའྱི་ཆོས་ཕོགས་དང་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་

བ་ཉྱིད་སོགས་ཆོས་ཅན། སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་བསལ་བ་

ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ཅྱི་ཡང་རུང་བ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་སྲྱིད་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །འོ་ན། དུ་བ་ལོག་པས་མྲེ་ལྡོག་པར་ཐལ། མྲེ་དུ་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་

ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། མྲེ་ལོག་པས་དུ་བ་ལྡོག་པ་དྲེ་ལའང་། ཁབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཆོས་

མྲེ་ལོག་པ་དྲེ་ཁབ་བྱ་དུ་བ་ལྡོག་པའྱི་གོ་བྱྲེད་དུ་འདོད་དྲེ། གལ་ཏྲེ་མྲེ་དུ་རང་གྱི་ལྡོག་

པ་འབྲེལ་བ་ནྱི་རྣམ་པ་འགར་ཡོངས་སུ་བཅད་པའྱི་ཚེ་ན་གོ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། 

ཤྱིང་མྲེད་ཀྱིས་ཤ་བ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལའང་སྦར་རོ། །དགག་རགས་དྲེ་ཙམ་དུ་ཟད་
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དམ་ཞྲེ་ན། ས་ཕོགས་སུ་བུམ་པ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ནྱི། བུམ་པ་དྲེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་

གྱི་ཚད་མ་མྲེད་པ་རགས་སུ་བརོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི། ཕྱི་རོལ་ཤྱིན་ཏུ་རོངས་པའྱི་

དོན་དུ་ཡྱིན་ཏྲེ། བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པ་ལ་བུམ་མྲེད་ཀྱིས་ཁབ་པ་གནག་རྱི་

མོའྱི་བར་ལ་གགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན། འདྱིར་མ་དམྱིགས་པ་གསུམ་ཙམ་བསན་པ་

ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། འབྲེལ་ཟླ་མ་དམྱིགས་པ་ནྱི་གསུམ་པོ་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག །མྲེད་

དགག་སྒྲུབ་པས་ངྲེས་པའྱི་འབས་བུ་ཅན་ཡྱིན་པར་བསན་པ་དྲེའང་ཆོས་ཅན། དོན་

ཡོད་དྲེ། ཡོད་ན་སྣང་བར་འདོད་པའྱི་རྒྱུའམ་ཁབ་བྱྲེད་དམ་རང་བཞྱིན་སྣང་བ་མྲེད་པ་

ཉྱིད་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསན་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་བསྡུ་བ་ནྱི། བྱས་

པའྱི་རགས་ལས་ཁ་དོག་མྱི་རག་པ་སོགས་གསར་དུ་འཛིན་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། ཚད་

མ་ཕུང་གསུམ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྲེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཚུལ་འདྱིར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་

པ་རྲེས་སུ་སྐྱྲེས་པའྱི་བོ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ། རང་ལུགས་ཀྱི་མྱི་

རག་པ་གྲུབ་ཚུལ། གཞན་ལུགས་ཀྱི་མྱི་རག་པ་རོགས་ཚུལ། རོད་པ་སང་བའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉྱིས། མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་ཚུལ། རྲེས་དཔག་གྱིས་གྲུབ་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། རྲེས་དཔག་གྱིས་ཁ་དོག་མྱི་རག་པར་རོགས་པ་ལས་གཞན་དུ། ཁ་

དོག་རྒྱུན་འཆད་ཁ་མ་འཛིན་པའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་རྲེས་སུ་བྱུང་བའྱི་ཁ་དོག་མྱི་རག་

པར་ངྲེས་པའྱི་བཅད་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་ཉྱིད་དུ་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་གྱི་ཉྲེར་

ལྲེན་ཚད་མ་ས་མས་བཟུང་ཟྱིན་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རགས་སྒྲུབ་པ་ནྱི། ཁ་དོག་རྒྱུན་འཆད་ཁ་མ་འཛིན་པའྱི་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་

ཆོས་ཅན། ཁ་དོག་མྱི་རག་པ་དྲེ་ཡང་ཁོད་ལས་བཅད་ཤྲེས་ཀྱི་སར་གྲུབ་སྲེ། ཁ་དོག་གྱི་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

དངོས་པོ་ལས་མྱི་རག་པ་གཞན་དུ་མྲེད་པས་ཁ་དོག་མྱི་རག་པར་མཐོང་བ་གང་

ཞྱིག །ཁ་དོག་རག་པར་འཁྲུལ་བའྱི་རྒྱུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁ་དོག་དང་མྱི་རག་པ་རས་ཐ་

དད་མྱིན་ན། ཁ་དོག་གྱི་མྱི་རག་པ་ཞྲེས་བརོད་པ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། ཁ་དོག་མྱི་རག་པ་

ཞྲེས་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཁ་དོག་དང་མྱི་རག་པ་རས་དུ་མའྱི་དངོས་པོ་དྲེ་བརོད་བྱ་མྱིན་

ཏྲེ། རོག་པས་བསྐྱྲེད་པའྱི་ཆོས་ཁ་དོག་དང་མྱི་རག་པ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ཙམ་བརོད་བྱ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ས་མ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྤྱིའྱི་རྲེན་ཁ་དོག་ནྱི་གྲུབ་པ་ན་སྤྱི་མྱི་རག་པ་དྲེ་

ཉྱིད་ནྱི་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁ་དོག་མྱི་རག་པར་རོགས་པའྱི་མཐུན་རྐྲེན་ཚང་ཞྱིང་། འགལ་

རྐྲེན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། མངོན་སུམ་གྱིས་ཁ་དོག་མྱི་རག་པར་གྲུབ་ན། ཁ་དོག་མྱི་རག་པར་

རོགས་པའྱི་རྲེས་དཔག་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཁ་དོག་མྱི་རག་པར་རོགས་པའྱི་

རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན་དོན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་ཡང་ཁ་དོག་མྱི་

རག་པ་དྲེ་མ་གྲུབ་ན། ཁ་དོག་དྲེ་མྱི་རག་པ་དྲེ་ལྟར་རབ་ཏུ་གྲུབ་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་ཡང་རག་པར་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་ཅྱི་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཁ་དོག་རྒྱུན་

ཆགས་སུ་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ་ལར་ཆོས་ཅན། ཁ་དོག་མྱི་རག་པར་ཡོངས་སུ་མྱི་

ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུ་ཡོད་དྲེ། ཁ་དོག་ས་ཕྱི་ཐ་དད་དུ་མཐོང་བ་མྲེད་པར་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའྱི་

ཕྱིར་ཏྲེ། ཁ་དོག་ས་ཕྱི་འདྲ་བ་གཞན་འབྱུང་ནྱི་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། སྒོང་གྱི་ཐ་དད་བཞྱིན་

ནོ། །འདྲ་བ་གཞན་རག་པར་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར་རགས་མྲེད་པར་བྱྱིས་

པའྱི་བར་གྱི་སྐྱྲེ་བོས་རང་གྱི་རྱིགས་འདྲ་ཕྱིས་འབྱུང་བ་དང་ནྱི་འབྲེལ་མྲེད་ཀྱི་མར་མྲེ་

ལ་སོགས་ཀྱི་འཇྱིག་པ་མཐོང་བས་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མཐོང་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ཡང་མ་ངྲེས་པའྱི་དཔྲེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། མྱུ་གུ་སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ས་བོན་གྱི་དངོས་པོའྱི་

རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པས་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་ཡང་། ས་བོན་གྱིས་མྱུ་གུ་སྐྱྲེད་པའྱི་

ནུས་པ་ལ་རོངས་པར་གྱུར་པ་སྲྱིད་དྲེ། ས་བོན་གྱིས་མྱུ་གུ་སྐྱྲེད་པ་ལ་ངྲེས་པ་གསལ་

པོ་མྲེད་པ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་དྲེ་མ་ཐག་འབྱུང་བ་མྲེད་པས། ས་བོན་

ལས་འབས་བུ་མྱུ་གུ་དངོས་སུ་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་མྲེད་པ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་མྱི་རག་

པར་རོགས་པའྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། སྒ་རག་པར་རོངས་པ་དྲེ་

ཉྱིད་བཟློག་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ནྱི་བརོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བོ་གོས་ཆྲེན་པོ་འཕགས་པ་ཆོས་

ཅན། ཁོད་ཀྱི་ངོར་སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་མྱི་དགོས་ཏྲེ། ཁོད་ཀྱིས་སྒ་མཐོང་བ་ཉྱིད་ལས་

མྱི་རག་པ་སོགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་བྱས་མྱི་རག་རས་ཐ་

དད་མྱིན་ན། སྒ་ཐ་དད་ཇྱི་ལྟར་འཇུག་ཅྲེ་ན། དོན་སྒ་དྲེ་ལ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རས་ཐ་དད་མྲེད་

ཀང་ལྡོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་བོ་དང་། ཇྱི་ལྟར་བར་བཏགས་པའྱི་སྒ་ཐ་དད་པའྱི་རྲེན་

ཅན་བཞྱིན་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། མ་བྱས་རག་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་ལས་ནྱི་ལྡོག་

པའྱི་ཕྱིར། སྒ་དྲེ་ཡྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་རྒྱུ་མྲེད་ན་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་རབ་དང་ནྱི་རྲེས་

སུ་མཐུན་པའྱི་བོ་སྐྱྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། དངོས་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། མངོན་སུམ་གྱིས་ཁ་དོག་མྱི་རག་པར་རོགས་པ་ལས་ཡང་ན། སྲེ་

པ་ཁ་ཅྱིག་ཁ་དོག་རྒྱུན་འཆད་ཁ་མ་འདྱིར་ནྱི་སར་ཡོད་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ལས་

ཁ་དོག་འཇྱིག་པ་རྲེས་དཔག་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེ་པ་ཁ་ཅྱིག་སར་བྱུང་གྱི་དངོས་

པོ་ཕྱིས་མྲེད་པར་གྱུར་པ་ལ་མྱི་རག་ཅྲེས་ནྱི་བརོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། རོད། ལན། རང་ལུགས་བསྡུས་ཏྲེ་བསན་པའོ། །དང་པོ་
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ནྱི། རྱིག་པ་ཅན་པ་ན་རྲེ། དངོས་པོ་ཙམ་མྱི་རག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ནམ་མཁའང་མྱི་རག་

པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞྱིག་པའང་མྱི་རག་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དངོས་པོའྱི་མྱི་རག་པ་ཞྲེས་

པའྱི་དྲུག་སྒ་སྦར་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར། རྱིགས་པ་ཅན་པ་གང་གྱི་ལུགས་ལ། མཐའ་

གཉྱིས་ལ་ཆོད་པའྱི་ཡོད་པའམ། ཡོད་པ་དྲེ་དང་འབྲེལ་བ་བརོད་པའྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་གྱི་

དངོས་པོ་དྲེ་མྱི་རག་པ་ཉྱིད་ཀྱི་སྒ་དོན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། རོལ་བ་དྲེའྱི་ལུགས་ལ་མཐའ་དྲེ་དག་གང་ལ་བརོད་དྲྱིས་པས། 

གལ་ཏྲེ་ས་ཕྱིར་མྲེད་པ་དྲེ་མཐའ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ས་ཕྱིར་མྲེད་པ་དྲེ་ཉྱིད་མྱི་རག་པ་ཅྱིས་

མ་ཡྱིན་ཞྲེས་དྲྱིས་པས། ས་ཕྱིར་མྲེད་པ་ཆོས་ཅན། མྱི་རག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དངོས་པོའྱི་

མྱི་རག་པ་ཞྲེས་པའྱི་དྲུག་པ་སོགས་སྦོར་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། མཐའ་

མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དངོས་པོའྱི་མཐའ་ཞྲེས་པའྱི་དྲུག་སྒ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་རུང་སྲེ་མྱི་རུང་བའྱི་

ཕྱིར་ཏྲེ། དངོས་པོར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་ཁས་བངས། ཡོད་པ་ཉྱིད་དང་འབྲེལ་བ་

ཆོས་ཅན། ས་ཕྱིར་མྲེད་པའྱི་མཐའ་ཡྱིས་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བ་མྱིན་པར་ཐལ། རག་

པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ས་ཕྱིར་མྲེད་པ་མཐའ་མྱིན་གྱི། རྒྱུ་འབས་མཐའ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 

ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་དྲེ་ལ་རྒྱུ་འབས་དྲེའྱི་ཁད་པར་ཅན་དུ་བརོད་པ་དྲེ་ཡང་

མྱི་འགྲུབ་པར་ཐལ། ཁད་པར་རྒྱུ་འབས་མྲེད་པ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སར་མྲེད་

གསར་བྱུང་གྱི་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རགས་ཁས་བངས་ཏྲེ། རྱིགས་པ་ཅན་པ་

དྲེ་ཡྱིས་ནྱི་དངོས་པོ་སར་མྲེད་འདོད་པ་མྱིན་པས་སོ། །ར་བར་མ་ཁབ་སྲེ། རྒྱུས་

འབས་བུ་གསར་དུ་སྐྱྲེད་པ་མྱིན་གྱི། འབས་བུ་སར་ཡོད་པ་ཉྱིད་རང་རྒྱུ་དང་འཕོད་

འདུ་འབྲེལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ན། འཕད་འདུ་ནྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། འབྲེལ་བ་ནྱི་འབས་བུ་
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ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གག་གོ །

འོ་ན་ཡོད་པ་ཉྱིད་དྲེ་དང་འབྲེལ་བ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་འདྱིའྱི་འབས་བུ་གང་

ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དངོས་པོ་རྱིལ་འདྱི་ཆོས་ཅན། རག་

པར་འགྱུར་བར་ཐལ། འབས་བུ་མྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། འབས་བུ་གང་ཞྱིག་སར་མྲེད་པ་དྲེ་

རྒྱུས་བྱྲེད་ན། ཁོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་དྲེ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། དངོས་པོ་སར་མྲེད་ལྡན་པ་

མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སར་མྲེད་གསར་བྱུང་གྱི་འབྲེལ་བ་ཁས་ལྲེན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དུས་མཉམ་དུ་མྲེད་པའྱི་དོན་ལ་སྒོ་འདོགས་པ་བརོད་བྱ་རས་ཐ་

དད་པ་ཅན་དང་། རས་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་དོན་དུ་མངོན་པར་འདོད་པ་ཅན་གྱི་བོ་དང་སྒ་

ལའང་ཆོས་ཅན། འབྲེལ་བ་རས་གྲུབ་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པ་མྱིན་ཏྲེ། ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་ལ་

བརྲེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །གསུམ་པ་ཁད་པར་ངོ་ཤྲེས་ཚད་མ་གཞན་ཡྱིན་པ་དགག་

པ་ནྱི། ཁད་པར་ངོ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མྲེ་སྐད་ཅྱིག་སོ་སོར་

ཐ་དད་པ་གཅྱིག་ཏུ་ཞྲེན་པའྱི་ཕྱིར། ཁད་པར་གྱི་གཟུང་ཡུལ་ཅན་ཉྱིད་ཀང་མྱིན་པར་

ཐལ། ཕྱིས་ཀྱི་མྲེ་དྲེ་སར་མཐོང་བའྱི་མྲེ་དང་མཚུངས་པར་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་

ཆོས་སར་གྱི་མྲེ་དང་ཕྱིས་ཀྱི་མྲེའྱི་སྤྱི་འཛིན་པ་མྱིན་ཏྲེ། སར་གྱི་མྲེ་དྲེ་ཉྱིད་ཕྱིས་ཀྱི་

མྲེར་འཇལ་བའྱི་དཔྲེ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག །དཔྲེ་དང་དཔྲེ་ཅན་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། 

སར་གྱི་མྲེ་ཆོས་ཅན། ཕྱིས་མྲེ་འཇལ་བའྱི་ཚེ་ན་གྲུབ་ཟྱིན་པར་ཐལ། ཕྱིས་མྲེ་འཇལ་

བའྱི་མཐུན་དཔྲེ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁོད་འཇལ་བ་ལ་ཚད་མ་གཞན་གྱིས་

ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་སྲེ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་ཕྱིས་མྲེ་འཇལ་བའྱི་ཚེ་བརྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

སྐྱོན་མྲེད་ཅྲེ་ན། ཆོས་ཅན། དྲེའྱི་དཔྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བརྲེད་པ་དྲེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། 
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གལ་ཏྲེ་སར་མཐོང་བའྱི་མྲེ་ལ་དྲེའྱི་དངོས་པོ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག །ཕྱིས་ཀྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པས་

སྐྱོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཁད་པར་ངོ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱི་གྲུབ་པ་དྲེ་རྒྱབ་རྲེན་ཚད་མ་

ཅན་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཕྱིས་ཀྱི་མྲེ་དྲེ་སར་གྱི་མྲེ་དང་དངོས་པོ་གཞན་ཡྱིན་པ་ལ། 

སར་གྱི་མྲེ་དྲེ་ཉྱིད་དུ་སྒོ་འདོགས་པའྱི་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། 

གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མངོན་སུམ་དང་ཅྱིག་ཤོས་ཁད་པར་ངོ་ཤྲེས་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་མྲེ་

གཉྱིས་ཆོས་ཅན། ཁོད་གཉྱིས་གཅྱིག་གྲུབ་པ་ན་གཉྱིས་ཀ་གྲུབ་པར་ཐལ། གཅྱིག་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། བོ་དྲེ་རྱིགས་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཁད་པར་ངོ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། མཁས་

པས་དྲན་པར་ཤྲེས་ཏྲེ། ཕྱིས་ཀྱི་མྲེ་དྲེ་སར་གྱི་མྲེ་གཞན་དང་གཅྱིག་ཏུ་མཚམས་ནྱི་

སྦོར་བའྱི་ཞྲེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རགས་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར་དྲན་པ་མྱིན་ནོ་ཞྲེ་

ན། རགས་ལ་ལྟོས་ན་དྲན་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁབ་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྱི་ཁབ་པ་

འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། ། 

༼མངོན་སུམ་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ལོག་རོག་བསལ་བ།༽

༈ གཉྱིས་པ་མངོན་སུམ་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ལོག་རོག་བསལ་བ་ལ་གཉྱིས། 

མངོན་སུམ་ཡང་དག་དང་། མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ངོ་། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། མཚན་ཉྱིད་

དང་། དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། རོག་བལ་དུ་མངོན་སུམ་གྱིས་སྒྲུབ་པ་དང་། རྲེས་

དཔག་གྱིས་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཚད་མ་ལ་མངོན་རྲེས་གཉྱིས་སུ་གངས་ངྲེས་ན། 

མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། རོག་པ་དང་བལ་ཞྱིང་མ་འཁྲུལ་བའྱི་ཤྲེས་

པའོ། །འོ་ན། རོག་བལ་དུ་གང་གྱིས་འགྲུབ་ཅྲེ་ན། གྲུབ་མཐས་རྒྱུད་མ་བསད་པའྱི་

མཁས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱི་ངོར་མངོན་སུམ་རོག་བལ་དུ་རགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་མྱི་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

དགོས་ཏྲེ། ཁོད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་རོག་པ་དང་བལ་བར་ནྱི་མངོན་སུམ་ཉྱིད་ཀྱིས་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་སྲེ། རོག་པ་ཡོད་ཀང་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་མྱི་

རུང་ངོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྐྱྲེས་བུ་ཀུན་གྱི་རྣམ་རོག་མྱིང་གྱི་རྲེན་ཅན་དྲེ། སོ་

སོ་རང་གྱི་རང་རྱིག་གྱིས་རྱིག་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཡྱིན་མོད། སྣང་རུང་རོག་པས་

དབྲེན་པའྱི་དབང་ཤྲེས་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཐམས་ཅད་ལས་ནྱི་སྲེམས་

བསྡུས་ནས་ནང་གྱི་བདག་ཉྱིད་གཡོ་བ་མྲེད་པར་གནས་ནའང་། མྱིག་གྱི་ཤྲེས་པས་

གཟུགས་དག་ནྱི་མཐོང་བའྱི་བོ་དྲེ་སྣང་རུང་རོགས་པས་དབྲེན་པའྱི་དབང་སྐྱྲེས་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། མཉམ་པར་བཞག་དུས་ཀྱི་དབང་ཤྲེས་ལ་རོག་པ་ཡོད་ཀང་མ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་

ནོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མཉམ་གཞག་ལས་སར་ཡང་ཅུང་ཟད་རྣམ་པར་རོག་ན། 

ཁོ་བོའྱི་རྣམ་རོག་འདྱི་འདྲར་གྱུར་ཅྲེས་རྱིག་པའྱི་ཕྱིར། སར་བཤད་པའྱི་གནས་སྐབས་

ཀྱི་དབང་པོའྱི་རོགས་པ་ལ་ཆོས་ཅན། རོག་མྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། རོག་པ་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་

པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། དབང་ཤྲེས་མྱིང་སྦོར་རོག་པ་ཡྱིན་པ་དགག ། དོན་སྦོར་

རོག་པ་ཡྱིན་པ་དགག །སར་ཡང་མྱིང་སྦོར་རོག་པ་ཡྱིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། རང་ལུགས། མཐོང་རོག་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའྱི་རྒྱུ། གཞན་ལུགས་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་དབང་ཤྲེས་རོག་པ་ཡྱིན་ན། མྱིང་སྦོར་རོག་པ་ཡྱིན་ནམ། 

དོན་སྦོར་རོག་པ་ཡྱིན། དང་པོ་འགོག་པ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་ལས་སྐྱྲེས་

པའྱི་བོ་ཐམས་ཅད་ཁད་པར་རང་མཚན་གྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་གྱི། མྱིང་སྦོར་རོག་པ་མ་

ཡྱིན་པར་ཐལ། བརའྱི་དུས་གཅྱིག་ཏུ་མཐོང་བའྱི་ཁད་པར་ནྱི། དུས་གཞན་འགའ་ཞྱིག་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

ཏུ་མཐོང་བར་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་། ཁད་པར་དྲེ་ལས་སྤྱི་གཞན་ཐ་དད་པ་ཡོད་པ་མྱིན་ལ། 

དབང་ཤྲེས་ལ་རང་མཚན་གསལ་བར་སྣང་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར། རགས་བར་འགྲུབ་སྲེ། སྤྱི་

རས་ཐ་དད་པ་བོ་མ་འཁྲུལ་པ་ལ་སྣང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

དྲེ་ཉྱིད་འཆད་པ་ནྱི། ཁད་པར་རྣམས་ལ་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་ལ་སྣང་བ་ལྟར་

སྒ་དག་ནྱི་འཇུག་པ་སྲྱིད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མངོན་སུམ་ལ་སྣང་བ་ལྟར་བར་འཇུག་

པ་ནྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁད་པར་ཕན་ཚུན་རྲེས་འགོ་མྲེད་པས་སོ། །ས་མ་ལ་ཁབ་སྲེ། 

སྒ་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་ཡང་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཉྱིད་ལ་བར་དྲེ་རྣམས་ཉྱིད་ནྱི་སྦོར་བར་བྱྲེད་

པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། བརའྱི་ཡུལ་གང་ཞྲེ་ན། དོན་དྲེའྱི་མྱིང་ནྱི་འདྱིའོ་ཞྲེས་ནྱི་བར་འབྲེལ་

བྱྲེད་པའྱི་རོག་པ་ལ་དོན་སྣང་བ་ནྱི་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་དག་ཉྱིད་ལ་ནྱི་བར་འབྲེལ་བྱྲེད་པ་

ཡྱིན་ན། དྲེ་ནྱི་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་སྤོད་ཡུལ་མྱིན་ཏྲེ། བར་འབྲེལ་བྱྲེད་པ་དྲེའྱི་

ཚེ་རོག་པ་ལ་གསལ་བར་སྣང་བའྱི་དོན་སྣང་བ་ནྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁབ་སྲེ། ཤྲེས་

པའྱི་སྣང་བ་ཐ་དད་པ་ཡྱིས་ནྱི་དོན་རྣམས་ཐ་དད་པའྱི་ཁད་པར་དུ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། མྱིག་ཤྲེས་ཀྱི་མཐོང་བའྱི་དོན་ལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཚེ་རོག་པ་ལ་ཡུལ་གསལ་བར་

སྣང་ངོ་ཞྲེ་ན། མྱིག་ལ་དོན་སྣང་བ་ན་ཡང་འདྱི་ཞྲེས་གཞན་གྱིས་བསན་པ་གང་ཡྱིན་པ་

དྲེ་ཉྱིད་ལ་སྒ་ཡྱིས་བར་སྦོར་བར་བྱྲེད་ཀྱི། དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་སྤོད་ཡུལ་རོག་

པ་ལ་གསལ་བར་སྣང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡྱིན་ན་མྱིག་གྱི་དབང་པོའྱི་བྱ་བ་མྲེད་

པའྱི་ལོང་བ་ལ། གཞན་གྱི་ངག་ཙམ་གྱིས་གཟུགས་གསལ་བར་སྣང་དགོས་པ་ལས། 

དྲེ་ལྟར་སྣང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། བར་འབྲེལ་མ་བྱས་པར་དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་མྱིང་དོན་

བསྲྲེས་ནས་འཛིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། བརའྱི་འབྲེལ་བ་མ་བྱས་པ་ཅན་
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དུ་མྱིང་དོན་བསྲྲེས་ནས་འཛིན་པ་མྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ཡྱིན་ན་ལྟོ་ལྡྱིར་བ་ལ་བུམ་པ་ཞྲེས་པའྱི་

བར་མ་སྦར་བར། བུམ་པ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་ལས་ལྟོ་ལྡྱིར་བ་རང་ཉྱིད་ཤྲེས་པར་ཐལ་བའྱི་

ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དབང་ཤྲེས་རོག་པ་མ་ཡྱིན་ན། དྲེ་རོག་པར་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་ཅྱི་ཞྲེ་

ན། རོག་བཅས་དང་རོག་པ་མྲེད་པའྱི་ཡྱིད་དང་དབང་ཤྲེས་དྲེ་དག་ལ་ནྱི་ཆོས་ཅན། 

བླུན་པོ་དག་གཅྱིག་ཏུ་ཞྲེན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཡུལ་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་ཅར་དུ་ནྱི་

འཇུག་པའྱི་འཇུག་པ་མྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཐག་ཁྲ་མཐོང་བའྱི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་

ཅན། རང་ཡུལ་མཐོང་བ་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་ཡུལ་མཐོང་བའྱི་བར་

དུ་རྣམ་རོག་གྱིས་བཅད་པས་སོ་ཞྲེ་ན། དབང་ཤྲེས་རོག་པར་འདོད་པ་གཞན་གྱི་

ལུགས་ལའང་། བ་ལང་ལས་རྱིགས་ནྱི་ཐ་དད་པའྱི་བུམ་པ་ལ་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་ཚེ་

བ་ལང་མཐོང་བའྱི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་མཐོང་བ་བར་ཆད་པ་ཇྱི་ལྟར་མྱིན་

ཏྲེ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་ཡུལ་མཐོང་བའྱི་བར་དུ་རྣམ་རོག་གྱིས་བཅད་པའྱི་ཕྱིར། 

གལ་ཏྲེ་ཆོས་ཅན། འདས་པ་ལ་རོག་པའྱི་རྣམ་རོག་གྱིས་བར་གཅོད་མྱི་ནུས་

ཏྲེ། དྲེ་ལས་ཆྲེས་སོབས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དངོས་པོར་ཡོད་པའྱི་ཕོགས་འཇུག་

པ་མྱུར་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། མགལ་མྲེ་མཐོང་བ་བཞྱིན་ཞྲེ་ན། 

གཞན་ཐག་ཁྲ་མཐོང་བའྱི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་མཐོང་བའྱི་བར་དུ་རྣམ་

རོག་གྱིས་གཅོད་མྱི་ནུས་པར་ཐལ། དངོས་པོར་ཡོད་པའྱི་ཕོགས་འཇུག་པ་མྱུར་བའྱི་

ཚུལ་གྱིས་འཛིན་པ་དྲེ་ནྱི་ཁོད་ལའང་མཚུངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡྱི་གྲེ་ས་ར་དང་ར་

སའང་ཆོས་ཅན། ཅྱིག་ཅར་ཐོས་པ་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། འཇུག་པ་མྱུར་བར་
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ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར། བོ་དུ་མ་ཅྱིག་ཅར་མྱི་སྐྱྲེ་བར་འདོད་པ་འདྱིར་དོན་ཀུན་དང་ཅྱིག་ཅར་

དུ་འདུས་པ་ཅན་གྱི་དབང་པོ་རྣམས་ཡོད་པ་ན། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤྲེས་ཆོས་

ཅན། རང་ཡུལ་བར་མ་ཆད་དུ་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་ཡུལ་འཛིན་པའྱི་བར་

དུ་འཇུག་ཤྲེས་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ཆོད་ནའང་ཆོད་པ་མྲེད་པ་

བཞྱིན་དུ་སྣང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་བོ་འདོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་དང་། མྱིང་གྱི་

མཐར་ཐུག་པའྱི་ས་ར་དང་ར་ས་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་སྐད་ཅྱིག་ས་མ་དང་ཕྱི་མ་འདྲྲེས་

པ་སྲེ་བར་མ་ཆོད་ཀང་བར་ཆོད་པར་སྣང་བར་ཁས་ལྲེན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ངོ་མཚར་

བ་སྲེ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། ནང་འགལ་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བོ་དུ་མ་ནྱི་ཅྱིག་ཅར་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། བོ་དུ་མ་

ཅྱིག་ཅར་མྱི་སྐྱྲེ་བ་ལ་རྱིགས་པས་གནོད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། བར་

བཅས་དང་བར་མྲེད་གཉྱིས་ཡོད་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་ཡུལ་བར་

མ་ཆད་དུ་སྣང་བ་ལ་ཡང་ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཡྱིད་ཀྱི་རོག་པ་འབའ་ཞྱིག་ལའང་

ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་རྱིམ་ཅན་དུ་འཛིན་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་ཡུལ་འཇུག་པ་

མྱུར་བར་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། བོ་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་སྐྱྲེ་ན། སྒ་ཉྲེ་བའྱི་སྐྱྲེས་བུ་ལ་རྲེས་

འགའ་སྒ་འཛིན་ཉན་ཤྲེས་མྱི་སྐྱྲེ་བ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། སྐབས་ལ་ལར་ཡྱིད་གཟུགས་

མཛེས་ལ་ཀུན་དུ་ཆགས་པའྱི་སྲེམས་ཅན་དོན་སྒ་ཉྲེ་བ་ལའང་སྒ་འཛིན་ཉན་ཤྲེས་སྐྱྲེ་

བ་མྲེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཡྱིད་གཟུགས་མཛེས་ལ་

ཆགས་པས་གཞན་སྒ་འཛིན་ཉན་ཤྲེས་སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཉམས་པས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

སྒ་ཉྲེ་བའྱི་སྐྱྲེས་བུ་ལ་རྲེས་འགའ་སྒ་འཛིན་ཉན་ཤྲེས་མྱི་སྐྱྲེ་བ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེས་པའྱི་
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རོད་པ་སྲེལ་དགོས་པ་འདྱི་ཆོས་ཅན། བོ་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་སྐྱྲེ་བར་འདོད་པ་ཁོ་ན་ལ་

ཡོད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། བོ་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་སྐྱྲེ་བར་འདོད་མྱི་འདོད་གཉྱིས་ཀ་ལའང་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། མགལ་མྲེ་དྲེ་མཐོང་བའྱི་དབང་ཤྲེས་མགལ་མྲེའྱི་མྲེ་སག་

ས་ཕྱི་གཅྱིག་ཏུ་མཚམས་སྦོར་བ་ལས་སྐྱྲེ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འགལ་མྲེ་ལ་སོགས་

མྱུར་དུ་འཇུག་པའྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བས། གནོད་པ་ཅན་གྱི་མྱིག་ལས་འཁོར་ལོར་འཁྲུལ་

བའྱི་དབང་ཤྲེས་སྐྱྲེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། པཎ་ཌྱི་ཏ་སྲྱིད་པའྱི་བདག་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལ་ན་རྲེ། རན་

པོའྱི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རོག་མྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། དབང་སྐྱྲེས་དང་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་

རྣམ་པས་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། བྱྱིས་པའྱི་དབང་བོ་བཞྱིན་

དང་། བྱྱིས་པའྱི་དབང་བོ་རོག་མྲེད་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན། བར་ཉམས་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་

པར་སྨྲའོ། །རོལ་བ་དྲེ་དག་གྱི་ནྱི་ལུགས་ལ། བྱྱིས་པའྱི་བོ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། 

མངོན་སུམ་སྲེ་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། རོག་མྲེད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་ཁས་བངས། བྱྱིས་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཕྱིས་ཀང་བར་འཛིན་

པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། བརའྱི་རྒྱུ་རོག་པ་དང་བལ་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བར་ལ་མ་བྱང་

བའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡྱིད་ཡོད་པ་དྲེས་ན། ཕྱིས་བར་འཛིན་པ་དྲེ་འདོད་ན། བྱྱིས་པའྱི་དབང་

སྐྱྲེས་ཆོས་ཅན། བྱྱིས་པའྱི་ཡྱིད་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཁོད་ལ་ཡང་ཕྱིས་བར་འཛིན་པར་འགྱུར་

བར་ཐལ། བྱྱིས་པའྱི་ཡྱིད་ཀྱིས་ཕྱིས་བར་འཛིན་པ་གང་ཞྱིག །དྲེ་དང་རོག་མྲེད་དུ་

མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། དབང་སྐྱྲེས་འདྱི་འདྲ་འདྱི་ཡང་ཆོས་ཅན། རན་པོའྱི་དབང་ཤྲེས་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

རོག་བལ་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྷག་ལྡན་གྱི་

རགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བྱྱིས་པའྱི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རོག་བལ་ཡྱིན་ཏྲེ། རོག་པ་

དང་བལ་རུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བྱྱིས་པའྱི་དབང་ཤྲེས་རོག་བལ་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་

པ་གང་ཡྱིན་པ་རོག་པ་དང་བལ་རུང་དྲེ་ཉྱིད་ཆོས་ཅན། རན་པོའྱི་དབང་ཤྲེས་རོག་

བལ་དུ་སྒྲུབ་པ་འདྱིར་ཡང་རགས་སུ་བརོད་བྱ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བྱྱིས་པའྱི་དབང་ཤྲེས་

རོག་བལ་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་གང་ཞྱིག །བྱྱིས་པ་དང་རན་པོའྱི་བོ་ནྱི་ཁོད་ཀྱིས་རོག་

བལ་དུ་སྒྲུབ་དཀའ་ས་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་འདྲ་འདྱི་ཡང་ལྷག་ལྡན་ཡྱིན་ཞྲེས་པའྱི་

རྱིགས་པ་འདྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། མྱོང་བས་འཇུག་པ་སོགས་རགས་

ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་དོན་སྦོར་རོག་པ་ཡྱིན་པ་

དགག་པ་ལ་གསུམ། ཁབ་པར་བསྒྲུབས་ནས་རགས་དགོད། ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ། དོན་

བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དབང་ཤྲེས་མྱིང་སྦོར་རོག་པ་མ་ཡྱིན་མོད། རྱིགས་སོགས་རས་

ལ་སྦར་ནས་འཛིན་པའྱི་དོན་སྦོར་རོག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་ཁད་པར་དང་ནྱི་ཁད་པར་གྱི་

གཞྱི་དང་། དྲེ་གཉྱིས་འབྲེལ་བ་དང་། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཐ་སད་ནྱི། སར་

སོ་སོར་བཟུང་ནས་ཕྱིས་དྲེ་དག་བསོམ་པར་བྱས་ཏྲེ་ཁད་གཞྱི་ལ་ཁད་ཆོས་ལྡན་པ་

དྲེ་ལྟར་རོགས་ཀྱི། གཞན་སར་སོ་སོར་བཟུང་བ་ལས་གཞན་དུ། ཁད་གཞྱི་ལ་ཁད་

ཆོས་ལྡན་པར་རོགས་པ་མྱིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན། སྐྱྲེས་བུ་དབྱུག་པ་ཅན་བཞྱིན། སྐྱྲེས་བུ་

དབྱུག་པ་ཅན་དུ་འཛིན་པའྱི་བོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དོན་སྦོར་རོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁད་གཞྱི་ལ་

ཁད་ཆོས་སྦར་ནས་འཛིན་པའྱི་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དབང་ཤྲེས་འདྱི་ལ་ཆོས་ཅན། 
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

རྱིགས་སོགས་རས་ལ་སྦོར་བའྱི་རོག་པའང་མྲེད་དྲེ། རྱིགས་དང་རྱིགས་དྲེ་ལྡན་སྦོར་

བ་ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྱིགས་སོགས་ཀྱི་བྱྲེ་བག་རོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་རྱིགས་རས་གཞན་འཛིན་པ་

དགག །འཕོད་འདུ་འཛིན་པ་དགག །རྱིགས་རས་གཞན་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྲེས་སུ་འགོ་བ་ཅན་གྱི་སྤྱི་འཛིན་རྣམ་ཤྲེས་གང་ཡྱིན་པ་དྲེའང་ཆོས་

ཅན་སྤྱི་གཟུང་དོན་དུ་བྱྲེད་པ་མྱིན་ཏྲེ། གསལ་བའྱི་སྒ་དང་ཁ་དོག་དབྱྱིབས་སོགས་ཀྱི་

རྣམ་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས་བངས་ཏྲེ། ཁ་དོག་དབྱྱིབས་ཡྱི་གྲེའྱི་རྣམ་པ་

ཡྱིས་སོང་པ་བ་ལང་གྱི་སྤྱི་ཉྱིད་དུ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། རོག་པ་ལ་ཁ་དོག་དབྱྱིབས་

སོགས་སུ་སྣང་བ་དྲེ་ཉྱིད་གསལ་བ་མཚུངས་པའྱི་སྤྱི་ཉྱིད་ཡྱིན་པས། དབང་ཤྲེས་ལ་

སྣང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་ཡང་། རོག་པ་ལ་ཁ་དོག་དབྱྱིབས་སོགས་སུ་སྣང་བ་དྲེ་མྱིག་གྱི་

ཤྲེས་པའྱི་ཡུལ་ལ་མཐོང་བ་མྲེད་དྲེ། དབང་ཤྲེས་དྲེ་ཡུལ་གསལ་མྱི་གསལ་གྱི་བོ་ཐ་

དད་པའང་རྲེད་པར་དཀའ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཡུལ་གསལ་མྱི་གསལ་གྱི་སྣང་བ་གཉྱིས་ནྱི་

མྲེད་པར། གསལ་བ་འབའ་ཞྱིག་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དངོས་དང་། སྐྱོན་སོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དབང་

པོའྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། འཕོད་འདུའྱི་འབྲེལ་བ་མཐོང་བ་མྲེད་པར་གནས་ཏྲེ། འཕོད་

འདུ་འཛིན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ནྱི། སྣལ་མ་འདྱི་ལ་སྣམ་བུའོ་སམ་པའྱི་བོ་

ཆོས་ཅན། རྒྱུ་དང་བཅས་ཏྲེ། བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་དྲེ་ཡང་འཕོད་འདུའོ་ཞྲེ་ན། སྣལ་

མ་འདྱི་ལ་སྣམ་བུ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་འདྱི་དག་ཀང་རྱིགས་པ་ཅན་པ་རང་གྱིས་བྱས་ཀྱི། 

འཇྱིག་རྲེན་དང་མྱི་མཐུན་ཏྲེ། བ་ལང་ལ་རྭ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་འཇྱིག་རྲེན་ན་གགས་ཀྱི། རྭ་
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ལ་བ་ལང་ཡོད་ཅྲེས་འཇྱིག་རྲེན་ན་གགས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བ་ལང་ལ་རྭ་ཡོད་དོ་

ཞྲེས་པའྱི་ཐ་སད་དྲེ་ཡང་། འཕོད་འདུ་རང་མཚན་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མ་

ཡྱིན་པར་ཐལ། རཱ་མ་གཏོགས་པའྱི་བ་ལང་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཡན་ལག་ནྱི་ལྷག་མ་བར་རྣམ་

པར་བཅད་པ་མྲེད་པར། དམྱིགས་པ་བ་ལང་ལ་རྭ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། སྣལ་

སྣམ་འཕོད་འདུ་རང་མཚན་པ་མྲེད་ན། སྣལ་མ་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་སྣམ་བུ་འདྱིའོ་ཞྲེས་པའྱི་

ཐ་སད་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། སྣལ་མ་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་སྣམ་བུ་འདྱིའོ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། 

ཇྱི་ལྟ་བུར་ཡང་དུས་གཅྱིག་ཏུ་སྣལ་སྣམ་འཕོད་པར་འདུ་བས་མྱིན་པར་ཐལ། སྣལ་མ་

རྐྲེན་གྱི་འདུས་བྱས་པ་ལས། ཕྱིས་འབྱུང་གྱི་གང་བ་སྐྱོབ་ནུས་ཀྱི་ལྱིང་པོ་དྲེ་འབས་བུ་

སྣམ་བུར་བརོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རྣལ་སྣམ་འཕོད་འདུ་རང་མཚན་པ་མྲེད་ན། སར་གྱི་སྣལ་མ་དྲེ་གང་ཞྲེས་པའྱི་

ལན་དུ། སྣམ་བུ་འདྱིའོ་ཞྲེས་པའྱི་ཐ་སད་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་འཐད་པར་ཐལ། སར་

གྱི་རྣལ་མ་དྲེ་སྣམ་བུ་འདྱིའོ་ཞྲེས་པའྱི་སྒའྱི་རྲེན་ནྱི་སོན་པ་ན། སྐྱྲེས་བུ་འགའ་ཡྱིས་སྣམ་

བུ་ལ་རྒྱུ་རྣལ་མར་སྒོ་བཏགས་པའམ། སྣལ་མ་གཅྱིག་ནྱི་བཀར་བར་བྱས་ལ་འབས་

དུས་ཀྱི་སྣལ་མ་ལ་སྣལ་མ་ཞྲེས་འཇུག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། འཕོད་འདུ་རང་མཚན་

མྲེད་ན་བ་ལང་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་འཇུག་པར་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འགལ་ཏྲེ། བ་ལང་གྱི་ཡན་

ལག་ཕན་ཚུན་ཕན་གདགས་བྱ་དང་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་ཉྱིད་དམ། བར་རྣམ་པར་ཆད་

པ་མྲེད་པར་སྣང་བ་ཉྱིད་ལ་བ་ལང་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། འཕོད་འདུ་རང་

མཚན་པ་མྲེད་ན་དྲེ་ཡང་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། ནོག་སོགས་འདུས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་

ཆོས་ཅན། བ་ལང་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་དྲེ་ཁོད་ཀྱི་དངོས་མྱིང་ཡྱིན་ཏྲེ། བ་ལང་གྱི་སྒ་ལས་ཁོད་
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འཁྲུལ་མྲེད་ཅན་དུ་ཤྲེས་ཤྱིང་། དང་པོར་བ་ལང་ཞྲེས་པའྱི་བར་སྦོར་བའྱི་སྤོད་ཡུལ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། དངོས་དང་། རྱིགས་དོན་གཞན་མྲེད་ཀང་དུ་མ་ལ་སྒ་

གཅྱིག་འཇུག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་ཆོས་ཅན། རྱིགས་དོན་གཞན་

ཡོད་དྲེ། སྤྱི་སྒ་དང་སྤྱི་བོ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། ཁད་ཆོས་དབྱུག་པ་དོན་གཞན་

པའྱི་དབང་གྱིས། སྐྱྲེས་བུ་དབྱུག་པ་ཅན་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་འཇུག་པ་བཞྱིན་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་

ཆོས་ཅན། སྒ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དངོས་པོ་ལས་ནྱི་རས་ཐ་དད་པ་ཅན་གྱི་

རྱིགས་སོགས་སྒྲུབ་པ་ལ་ནྱི་རྲེས་དཔག་མྲེད་པར་ཐལ། དབྱུག་པ་ཅན་སོགས་ཐམས་

ཅད་ལའང་ཀུན་རོབ་པའྱི་རོག་པ་ལས་དབྱུག་པ་ཅན་དུ་ཐ་སད་འདོགས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཆོས་འདྲ། དངོས་པོ་ཚིག་གྱི་དོན་དྲུག་དང་། ཁང་བཟང་དང་ཁང་བཟང་གྱི་ཕྲེང་བ་

སོགས་ཀྱི་སྒ་ཡང་། རྱིགས་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཁང་པ་

རྡུལ་རྱིགས་མྱི་མཐུན་ཕད་པའྱི་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཁང་བཟང་དྲེའྱི་ཕྲེང་བ་དྲེ་ནྱི་ཅྱི་

ཞྱིག་ཡྱིན། གལ་ཏྲེ་ཁང་བཟང་གྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཁང་བཟང་གཅྱིག་ཀང་ཆོས་

ཅན། ཁང་བཟང་གྱི་ཕྲེང་བ་ཞྲེས་བརོད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེའྱི་ཕྲེང་བ་དྲེ་ཁོད་ཀྱི་

རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། ཙན་དན་གཅྱིག་ལ་ཤྱིང་ཞྲེས་བརོད་པ་བཞྱིན། 

ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཁང་བཟང་གྱི་ཕྲེང་བ་མང་པོ་ལ་ཁང་བཟང་གྱི་ཕྲེང་བ་དྲེའྱི་སྒ་ཇྱི་

ལྟར་འཇུག་སྲེ་མྱི་འཇུག་པར་ཐལ། ཁང་བཟང་གྱི་ཕྲེང་བ་རྱིགས་ཡྱིན་པ་གང་

ཞྱིག །རྱིགས་ལ་རྱིགས་གཉྱིས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁང་བཟང་དང་ཁང་བཟང་གྱི་ཕྲེང་

བ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ནྱི་ཆྲེན་པོ་སོགས་ཀྱི་སྒ་མྱི་འཇུག་པར་ཐལ། ཁོད་ལས་
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དོན་གཞན་པའྱི་ཆྲེན་པོ་སོགས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

དྲེ་ལ་ཆྲེན་པོའྱི་སྒ་ཉྲེ་བར་བཏགས་པ་ལས་འཇུག་པར་འདོད་པ་གང་ཡྱིན་པའོ་

ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། ཆྲེན་པོའྱི་སྒ་ཉྲེ་བར་བཏགས་པ་མྱིན་པར་ཐལ། ཆྲེན་པོ་དངོས་དང་

ཁད་མྲེད་དུ་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱིས་གཟུང་བྱ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁད་ཆོས་དོན་གཞན་ཡོད་

པ་རོད་པ་དངོས་མྱིང་དང་། མྲེད་པ་རོད་པ་བཏགས་མྱིང་དུ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། མྱིང་

དངོས་སུ་འཇུག་པར་མངོན་པར་འདོད་པ་ལའང་། རྒྱུ་ཁད་ཆོས་དོན་གཞན་ཡོད་པ་

མྱིན་པ་ཉྱིད་དྲེ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་འདྲ། ཚིག་གྱི་དོན་དྲུག་རྣམས་ལ་ནྱི་ཚིག་གྱི་

དོན་དྲུག་ཅྲེས་པའྱི་སྒ་འཇུག་པ་རྒྱུ་གཞན་གང་ལ་ལྟོས་པར་མཐོང་སྲེ་མ་མཐོང་བའྱི་

ཕྱིར། ཆོས་འདྲ།། ཇྱི་ལྟར་གགས་པ་ལས་གྲུབ་པའྱི་མྱིང་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་དངོས་མྱིང་

དང་། དོན་དྲེ་དང་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་གང་ལ་དངོས་མྱིང་དྲེ་སྐད་བརོད་པའྱི་རྲེས་སུ། 

རྲེས་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པ་དྲེ་ལ་ཕལ་པ་བཏགས་མྱིང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བུ་གྲེན་པའྱི་

དངོས་པོ་ལ་བུའྱི་དངོས་མྱིང་དུ་བཏགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མ་ཁབ་སྲེ། གགས་པ་དྲེ་

དངོས་དབང་གྱིས་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གགས་པ་དྲེའྱི་རྲེས་

སུ་འགོ་བ་ཅན་ཡྱིན་ལ། བར་དྲེ་ཡང་བརོད་འདོད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། རྱིགས་དོན་གཞན་མྲེད་ན་སྒ་སྦོར་བ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། 

ཐ་སད་ཀྱི་དུས་སུ་དོན་གོ་བའྱི་དོན་དུ་སྒ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། སྲེབ་སྦོར་གྱི་མྱིང་

ལ་མྲེ་ཏོག་ཕྲེང་འཛིན་དང་། སྒའྱི་ཆ་ཤས་ལ་རང་བཞྱིན་དང་རྐྲེན་ཞྲེས་མྱིང་བཏགས་

པ་བཞྱིན་ནོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བསན་བཤད་དོ། །

དང་པོ་ནྱི། རྱིགས་དོན་གཞན་མྲེད་ན་དུ་མ་ལ་སྤྱི་སྒ་གཅྱིག་ཇྱི་ལྟར་འཇུག་ཅྲེ་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ན། ཤྱིང་གསལ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། རས་ཐ་དད་ཀང་ཤྲེས་པ་དྲེས་རྱིགས་གཅྱིག་པ་དྲེ་

ལྟར་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་དངོས་པོའྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཀྱིས་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་

འཛིན་པ་དྲེ་འདྲའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱི་ནྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྱིང་གསལ་འཛིན་པའྱི་

དབང་པོའྱི་ཤྲེས་པ་དུ་མའང་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་གསལ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྱིགས་གཅྱིག་ཡྱིན་

ཏྲེ། རས་ཐ་དད་ཀང་རྱིགས་ཐ་དད་མྱིན་པར་ནྱི་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྱིང་

གསལ་ཆོས་ཅན། སྤྱི་རག་དངོས་གཅྱིག་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྱིང་དྲེའྱི་འབས་བུ་མྲེད་

ཙམ་དང་བལ་བ་རྲེས་འགོ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཤྱིང་གྱི་དངོས་པོ་ལ་ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་མཉན་

པ་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་དྲེའྱི་མཐར་ཐུག་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྱིང་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ཡོད་

པའྱི་གཞན་སྲེལ་གོ་བྱྲེད་དུ་བར་སྦར་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རོད་པ་སང་

བ། བརའྱི་ཡུལ་ངོས་བཟུང་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་སྒས་ཤྱིང་གྱི་དངོས་པོ་ཁོ་ན་བརོད་པར་ཐལ། དྲེས་

ཤྱིང་གྱི་མཐར་ཐུག་པ་ཅན་བརོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་དོན་བརོད་བྱར་

བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། ཕྱི་རོལ་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་ཤྱིང་མྱིན་རྣམ་པར་གཅོད་པ་

ལ་དོན་དམ་པར་རྲེག་པ་མྲེད་ཀང་ཤྱིང་སྒ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་གྱི་གཞན་སྲེལ་གྱི་

མཐར་ཐུག་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་ལ་བརྲེན་ནས་ཤྱིང་འཛིན་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་

གཟུགས་བརན་ནྱི། ཤྱིང་དྲེའྱི་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་དང་འབྲེལ་བ་དྲེས་ནའོ། །ཤྱིང་

ཞྲེས་པའྱི་མཉན་པ་ཆོས་ཅན། གཞན་སྲེལ་གོ་བར་བྱྲེད་པར་བརོད་དྲེ། ཤྱིང་གྱི་གཞན་

སྲེལ་གོ་བྱྲེད་དུ་བར་སྦར་བའྱི་མྱིང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། གཞན་

ལུགས་དགག །རང་ལུགས་གཞག་པའོ། །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

དང་པོ་ནྱི། ཤྱིང་མྱིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དྲེ་ཉྱིད་ཤྱིང་ཡྱིན་པས། ཤྱིང་སྒས་

ཤྱིང་གྱི་དངོས་པོ་ཁོ་ན་བརོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་དག་ལས་རོག་པའྱི་ཤྲེས་པ་

ལ་ཤྱིང་མྱིན་ལས་ལྡོག་པ་བཞྱིན་དུ་གཞན་ཤྱིང་གྱི་གཟུགས་བརན་སྣང་བ་གང་ཡྱིན་

པ་དྲེའང་ཆོས་ཅན། དོན་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འཁྲུལ་བའྱི་བག་ཆགས་ལས་

བྱུང་བའྱི་སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རང་སྲེ་ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ། ཤྱིང་འཛིན་རོག་པའྱི་གཟུང་

རྣམ་དྲེ་ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་སྒས་བརོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་མཉན་པ་ཆོས་ཅན། དོན་

གྱི་ཆ་ཤྱིང་གང་རོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཤྱིང་འཛིན་རོག་པའྱི་གཟུང་

རྣམ་དྲེ་ནྱི་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། ཤྱིང་དྲེ་མྱི་རོགས་སོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། ཤྱིང་རོགས་པ་དྲེའྱི་

དོན་ཅན་དུ་བར་བྱྲེད་པ་ནྱི་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །འོ་ན་ཤྱིང་སྒས་དོན་གྱི་

ཆ་ནྱི་ཅྱི་བརོད་ཅྲེས་འདྲྱི་བ་དྲེ་ལ་གཞན་སྲེལ་བརོད་པར་བྱ་སྲེ། ཤྱིང་གྱི་གཞན་སྲེལ་

གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ནྱི་མཉན་པས་ཞྲེས་པའྱི་ཁབ་སྒྲུབ་ནྱི། ཤྱིང་འཛིན་རོག་པའྱི་

གཟུང་རྣམ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཁོད་བརོད་པས་ཇྱི་ལྟར་དོན་ཤྱིང་རོགས་པའྱི་རྲེན་ཡྱིན་

ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཤྱིང་གྱི་དོན་ལ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། ཤྱིང་

གསལ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ཅན་གྱི་ཤྱིང་སྒས་བརོད་པའྱི་དོན་གྱི་འབས་བུ་ཤྱིང་འཛིན་

རོག་པའྱི་གཟུང་རྣམ་དྲེ། ཤྱིང་གསལ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་

མཐོང་བ་གོམས་པས་སྤྲུལ་པའྱི་ཤྱིང་འཛིན་རོག་པའྱི་གཟུང་རྣམ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། 

ཤྱིང་གསལ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྱིང་འཛིན་རོག་བོ་ལས་གྲུབ་པ་

དྲེ་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

འོ་ན་ཤྱིང་སྒའྱི་དོན་གང་ཡྱིན་ཞྲེས་འདྲྱི་ན། ཤྱིང་གྱི་གཞན་སྲེལ་དྲེ་ཉྱིད་ཡྱིན་
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ཞྲེས་བརོད་པ་ལ་ནྱི་འགལ་བ་མྲེད་དྲེ། ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་ལས་ཤྱིང་དྲེའྱི་དངོས་པོར་

སྒོ་བཏགས་པ་ཤྱིང་མྱིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་རོགས་པ་ཡྱིས། གཞན་ཤྱིང་མྱིན་

ལས་ལྡོག་པ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་ཡྱིས་ངྲེས་པར་”སྤྲུལ1་པའྱི་ཤྲེས་པ་

དྲེ་དག་ལ་ཤྱིང་མྱིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དྲེ་ཉྱིད་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་གསལ་གྱི་སྤྱི་ཡྱིན་

ཏྲེ། ཤྱིང་གསལ་གྱི་དོན་གྱི་ཆ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་ཉན་

པ་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་གྱི་གཞན་སྲེལ་རོད་བྱྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྱིང་གྱིས་གཞན་སྲེལ་གོ་བྱྲེད་

དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་གྱི་གཞན་སྲེལ་དང་འབྲེལ་

བར་འགྱུར་ཏྲེ། བརའྱི་ཡུལ་ལ་ཡང་ཤྱིང་རང་ཉྱིད་མཐོང་བའྱི་འབས་བུ་ཅན་སར་

བསན་པའྱི་དོན་གྱི་གཞན་སྲེལ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར། ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་

ཅན། གཞན་སྲེལ་དང་འབྲེལ་བར་འགྱུར་གྱི། སྤྱི་རག་དངོས་ལ་འཇུག་པ་མྱི་རུང་སྲེ། 

ཤྱིང་ལས་གཞན་དུ་འཇུག་པ་མ་མཐོང་བ་ལ་ལྟོས་པ་དང་། ཤྱིང་ལ་ལར་འཇུག་པ་དྲེ་

མཐོང་བ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། རྱིགས་སོགས་ལ་རག་དངོས་

དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་དོན་ནྱི་ཡོད་པ་མྱིན་ཏྲེ། རྱིགས་རག་དངོས་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། རྱིགས་

རག་དངོས་དང་ལྡན་པའྱི་དོན་དང་། རྱིགས་རག་དངོས་དྲེ་དག་ལ་དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་

མཉན་པ་བར་འབྲེལ་བྱྲེད་པ་མྱིན་ཏྲེ། གཞན་ལས་ནྱི་ལྡོག་པ་ཉྱིད་ལ་རོག་པས་སྒ་སྦོར་

བའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་སར་ཡང་མྱིང་སྦོར་རོག་པ་ཡྱིན་པ་དགག་པ་ལ་ལྔ། ས་ཕྱི་འཛིན་

1 [མ་ཕྱི། ༢༣ན༣ན།   སྤྲུལ   སྲེར། ༢༢༦ན།   སྒྲུབ]
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

པས་སོང་པས་དགག །གཞན་ལ་རོག་ཀང་མཐོང་བས་དགག ། མྱོང་བྱྲེད་མྲེད་པར་

ཐལ་བས་དགག །རང་མཚན་རོག་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བས་དགག །མཐོང་རོག་རྒྱུ་

གཞན་ཡྱིན་པས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་མྱིག་ཤྲེས་ལ་ནྱི་ཆོས་ཅན། བར་དྲན་པའྱི་རྒྱུ་

ཅན་གྱིས་ཕྱིས་མཐོང་བའྱི་དོན་དང་། སར་གྱི་མྱིང་གཉྱིས་གཅྱིག་ཏུ་སྲྲེ་བར་བྱྲེད་པའྱི་

བདག་ཉྱིད་ཅན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ས་ཕྱི་འཛིན་པས་སོང་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། དོན་གཞན་ལ་སྲེམས་འཇུག་པ་ཅན་གྱི་ཡང་མྱིག་གྱིས་གཟུགས་དག་

མཐོང་བར་གྱུར་པ་དྲེར་ནྱི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། བར་དྲེས་བསྐྱྲེད་པའྱི་རོག་པའང་

མྲེད་དྲེ། ཡུལ་གསལ་བར་དྲེའྱི་བར་མྱི་འཛིན་པ་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། དབང་སྐྱྲེས་ཆོས་ཅན། 

སྒ་དོན་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པར་ཐལ། མྱིང་སྦོར་”རོག1་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། གང་

ལ་སྒ་ནྱི་ངྲེས་པར་འགོད་པའྱི་ཡུལ་དྲེ་ལ་དམྱིགས་ནས། མྱིང་སྦོར་རོག་པ་སྐྱྲེ་བར་

འགྱུར་བ་དྲེས་ནའོ། །འདོད་ན། ཆོས་ཅན། “ཡུལ2་ལ་”འདོད3་པ་ཡྱིས་འཇུག་པར་

འགྱུར་ཞྱིང་། ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུང་དོན་མཐོང་བར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དབང་ཤྲེས་རོག་པར་ཁས་ལྲེན་ཅྱིང་། རོག་གཉྱིས་གཅྱིག་ཅར་སྐྱྲེ་

བར་ཁས་མྱི་ལྲེན་ན། གཟུགས་ལ་གཟུགས་ཞྲེས་མཐོང་བ་ན་གཟུགས་དྲེ་འཛིན་པའྱི་

བོ་ཆོས་ཅན། འདྱིའོ་ཞྲེས་ནྱི་དྲན་པ་ཇྱི་ལྟར་མཐོང་སྲེ་མ་མཐོང་བར་ཐལ། མྱོང་བྱྲེད་

མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རགས་ཁས་བངས། ཐལ་བ་ལས། ཆོས་ཅན། གཟུགས་འཛིན་པའྱི་བོ་

དྲེ་ཡྱིས་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཡང་ཡོད་དྲེ། དྲེའྱི་དྲན་པ་ཡོད་པ་ཕྱིར། མྱོང་བྱྲེད་ཡོད་པར་

1 [མ་ཕྱི། ༢༣བ༤ན།   རག   *རོག]

2 [མ་ཕྱི། ༢༣བ༤ན།   ཡུལ   སྲེར། ༢༢༨ན།   གསུམ]

3 [མ་ཕྱི།   འདོད  སྲེར།   རོད]



  209  

ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

འདོད་ན། གཟུགས་འཛིན་པའྱི་བོ་མྱོང་བྱྲེད་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རོག་མྲེད་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏྲེ་

མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། གཟུགས་འཛིན་པའྱི་བོ་དྲེ་གང་

གྱིས་མྱོང་། བོ་དྲེ་ཉྱིད་ཀྱིས་མྱོང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་ནྱི། གཟུགས་འཛིན་པའྱི་བོ་དྲེ་ཉྱིད་

ཀྱིས་མྱོང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རོག་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་ཁས་བངས། དུས་མཉམ་པའྱི་ཤྲེས་པས་མྱོང་ངོ་ཞྲེ་ན། དྲེས་མྱོང་བ་

མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རོག་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་མཐོང་བ་མྲེད་ཅྲེས་པའྱི་རྱིགས་པ་དྲེས་ནྱི། 

དུས་མཚུངས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གཞན་གྱིས་མྱོང་བ་ལའང་གནོད་བྱྲེད་བསན་པ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱིས་བྱུང་གྱི་ཤྲེས་པས་མྱོང་ངོ་ཞྲེ་ན། ཕྱིས་བྱུང་གྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། 

གཟུགས་འཛིན་པའྱི་བོ་མྱོང་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གཟུགས་འཛིན་པའྱི་བོ་དྲེ་ལ་

འདས་པ་ལ་ནྱི་དམྱིགས་པའྱི་དྲན་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ས་མ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་

དྲན་པ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། མྱོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ལྷས་བྱྱིན་གྱི་བོ་ཆོས་

ཅན། རང་བོའྱི་འཇལ་ཚུལ་དང་གཞན་གྱི་བོ་ཡོངས་སུ་གཅོད་ཚུལ་ངོ་བོ་གཅྱིག་པར་

འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་གཉྱིས་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་འཇལ་བའྱི་ཕྱིར། འདས་པའྱི་

དོན་རྱིག་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་ཅྱིས་གྲུབ་སྲེ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། གང་གྱི་ཕྱིར་ཁོད་ལ་

ནྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་མྱིན་ཞྱིང་། རགས་ཅན་རྲེས་དཔག་གྱིས་གྲུབ་པ་མྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་ཏྲེ། ཁོད་སྒྲུབ་པ་ལ་མཐུན་དཔྲེ་དག་དང་བལ་ཞྱིང་། རགས་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པ་

ནྱི་ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། རང་རྱིག་མ་གྲུབ་པར་འགལ་ལོ། །གལ་

ཏྲེ་གཟུགས་དྲེའྱི་ངོ་བོར་ནྱི་སྣང་བ་ཅན་གྱི་དྲེ་མ་ཐག་པའྱི་”བོ་ལ1་གཟུགས་སོགས་

1 [མ་ཕྱི། ༢༤ན༦ན། བོ་ལ   སྲེར། ༢༢༩ན།   བོས]
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

འཛིན་པ་བཞྱིན་དུ། གཟུགས་འཛིན་པའྱི་བོ་དྲེས་དྲེ་མ་ཐག་པའྱི་བོས་འཛིན་པར་

འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དོན་དུ་མ་འཛིན་པའྱི་རྲེས་སུ་སྐྱྲེས་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། ས་བོ་དྲེ་ནྱི་

འཛིན་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁོད་དང་དྲེའྱི་བར་དུ་དུས་གཞན་གྱིས་ཆོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཇྱི་ལྟར་གཟུགས་རང་གྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་བོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། 

རོག་མྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་ཡུལ་ལ་བར་བྱ་བར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་བཞྱིན་དུ་

དབང་ཤྲེས་གཞན་ཡང་ཆོས་ཅན། རོག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་ཡུལ་ལ་

བར་བྱ་བར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། 

བཞྱི་པ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཁད་པར་རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས། 

གང་གྱིས་རོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། རོག་པ་མྲེད་པའྱི་ཤྲེས་པ་མྲེད་

པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རོག་པའང་སྤྱི་རོད་པའྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་གྱི་སྒ་དྲེ་དང་། ཡུལ་ལ་

འཇུག་ཚུལ་དོན་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རོག་པ་མྲེད་པའྱི་དབང་ཤྲེས་འགའ་ཞྱིག་

ཀང་ཡོད་པས་སྐྱོན་མྲེད་ཅྲེ་ན། དབང་ཤྲེས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། དབང་ཤྲེས་ས་མ་

དྲེ་བཞྱིན་དུ་རོག་མྲེད་དུ་ཐལ། དྲེ་དང་རྐྲེན་གསུམ་མཚུངས་པའྱི་རྒྱུ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། འབས་བུའྱི་བདག་ཉྱིད་ཐ་དད་རྒྱུ་ཐ་དག་ལས་སྐྱྲེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ལྔ་

པ་ནྱི། མྱིག་བོ་ཆོས་ཅན། མྱིང་སྦོར་རོག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཕྱི་རོལ་དོན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་

པར། བར་དྲན་པ་ལས་མྱིང་སྦོར་རོག་པ་སྐྱྲེ་བ་ཡྱིན་ལ། དྲེ་བཞྱིན་དུ་བར་ལ་ལྟོས་པ་

མྲེད་པར། གཟུང་དོན་གྱི་དངོས་པོའྱི་ནུས་པ་ཉྱིད་ལས་ཁོད་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། 

རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། གལ་ཏྲེ་གཟུགས་ནྱི་བར་”དྲན1་པ་ལ་ལྟོས་ནས། དབང་པོའྱི་བོ་

1 [མ་ཕ་ཕྱི། ༢༤བ༥ན།   དྲན།   སྲེར། ༢༣༠ན།   བལ]
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

དག་ལ་ཕན་ནུས་པར་འགྱུར་གྱི། ལྟོས་མྲེད་དུ་མྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གཟུགས་དྲེ་ནྱི་ཆོས་

ཅན། དྲན་པ་ཉྱིད་ལ་དངོས་སུ་ཕན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། བར་དྲན་དྲེ་ལ་འབྲེལ་བ་དྲེ་

ལྟོས་ནས་ཁོད་ལས་དབང་བོ་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། རགས་ལས་རགས་འཛིན་

སྲེམས་དང་། དྲེ་ལས་རགས་ཅན་རྲེས་དཔག་སྐྱྲེ་བ་བཞྱིན། འདོད་ན། དབང་བོ་ཆོས་

ཅན། དྲན་པ་ལས་དངོས་སུ་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་པའམ། གཟུགས་ལས་དངོས་སུ་སྐྱྲེ་བ་

མྱིན་པར་ཐལ། གཟུགས་ལས་བར་དྲན་སྐྱྲེ། བར་དྲན་ལས་ཁོད་དངོས་སུ་སྐྱྲེ་བའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། ཆོས་ཅན། རང་གྱི་རྐྲེན་གསུམ་ཚང་བ་དྲེ་ལས་དུས་གཞན་དུའང་སྐྱྲེ་

བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེའྱི་”ཚེ་དང1་བར་དྲན་པ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར། རང་གྱི་རྐྲེན་གསུམ་

ཚང་བའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་སྐྱྲེ་བ་སྲྱིད་པར་ཐལ། “དྲེ་རྱིག་པས2་ལ་ལར་ཡྱིད་རྣམ་པར་

གཡྲེང་བ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

དྲན་ལས་དབང་བོ་འགྱུར་བའམ་མྱིན། ཞྲེས་པའྱི་ཁད་པ་མ་ངྲེས་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་

གཟུགས་དྲེ་རྱིམ་གྱིས་དྲན་པ་དང་དབང་བོ་གཉྱིས་ཀའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲན་

པ་དང་དབང་བོའྱི་རྒྱུའྱི་གཟུགས་གཉྱིས་གཅྱིག་གམ་ཐ་དད། དང་པོ་ལྟར་ན། གཟུགས་

གཉྱིས་ཆོས་ཅན། སར་ཉྱིད་དབང་ཤྲེས་བསྐྱྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་སྐྱྲེད་པ་གང་

ཞྱིག །ས་ཕྱི་ཐ་དད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དབང་བོའྱི་རྒྱུ་གཟུགས་ནྱི་གཞན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 

དབང་ཤྲེས་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དྲན་པ་རྒྱུར་དོན་ཅྱི་ཡོད་དྲེ་དྲན་པ་དོན་མྲེད་དུ་

འགྱུར་བར་ཐལ། བར་དྲན་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་བར་བཏགས་པ་ཁོད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་དོན་དུ་

བར་དྲན་ཁོད་ཀྱི་རྒྱུར་འདོད་པ་གང་ཞྱིག །བར་བཏགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཁད་པར་འཛིན་

1 [མ་ཕྱི། ༢༥ན༡ན།   ཚེ་དང   སྲེར། ༢༣༠ན།   ཚེའང]

2 [མ་ཕྱི།  ༢༥ན༢ན།   དྲེ་རྱིག་པས   སྲེར། ༢༣༠ན།   དྲེའྱི་སྐབས]
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

པའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། སྤྱི་ཙམ་འཛིན་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི། ཆོས་ཅན། ཁད་པར་གྱི་

གཟུང་དོན་ལ་ལྟོག་པ་མྱི་རུང་བར་ཐལ་ལོ། །”ཡྱིད1་བོ་ཆོས་ཅན། མྱིང་སྦོར་རོག་པ་

མྱིན་ཏྲེ། མྱིག་དང་གཟུགས་དག་ལ་བརྲེན་ནས་དངོས་སུ་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར། 

༼མཚན་གཞྱིའྱི་དབྱྲེ་བ་བཤད་པ།༽

༈ གཉྱིས་པ་མཚན་གཞྱིའྱི་དབྱྲེ་བ་ལ་བཞྱི། དབང་མངོན། ཡྱིད་མངོན། རང་

རྱིག་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དབང་ཤྲེས་ཀྱི་མྱིང་དོན་ལ་རོད་

པ་སང་། རོག་བལ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་མངོན་སུམ་གྱི་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེད་པ་ལ་དབང་པོ་བཞྱིན་དུ། 

ཡུལ་ཡང་ནུས་ལྡན་ཡྱིན་པ་འོ་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར། ཡུལ་དབང་གཉྱིས་པ་”ལ2་རག་ལས་

ནས་སྐྱྲེ་བ་དྲེ་ནྱི། ཡུལ་ཤྲེས་ཞྲེས་པ་དྲེ་ཡྱིས་མྱི་རོད་པར་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་སྒས་རོད་ཅྲེ་

ན། དབང་པོའྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཐ་སད་ཆོས་ཅན། སྒོ་ལྔའྱི་ཤྲེས་པ་ལ་བར་སྦར་བར་བྱ་

བའང་འོས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་གོ་ནུས་དྲེར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། 

གོ་བར་བྱྲེད་པ་ཉྱིད་མཐོང་ནས་ཐ་སད་ངྲེས་པར་སྦར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཐུན་མོང་

མ་ཡྱིན་པར་གོ་ནུས་ཆོས་ཅན། སྒོ་ལྔའྱི་ཤྲེས་པ་འདྱི་ལ་ནྱི། དབང་ཤྲེས་ཀྱི་ཐ་སད་

སྦར་བར་བྱ་འོས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

སྒྲུབ་རགས་གང་ཞྱིག་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དྲེ་དང་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་པའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཡུལ་ཤྲེས་ཀྱི་ཐ་སད་ཆོས་ཅན། སྒོ་ལྔའྱི་ཤྲེས་པ་ལ་བར་སྦར་བར་འོས་པ་ལྡོག་

1 [མ་ཕྱི། ༢༥ན༥ན།   མྱིག   *ཡྱིད]

2 [མ་ཕྱི། ༢༥བ༡ན།   -ལ   *ལ]
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཁབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་དྲེ་གོ་ནུས་ནྱི་ལོག་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ལུང་འགལ་སང་བ། ལྡོག་པ་དང་སྤྱི་གཞན་འཛིན་པའྱི་

རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ། རོད་ལན་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། དབང་པོའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། 

རོག་པར་ཐལ། རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་ཚོགས་ལྔ་ནྱི་བསགས་པ་ལ་དམྱིགས་པ་ཅན་

ནོ། །ཞྲེས་གསུངས་པས་བསགས་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། བསགས་པ་

དག་ནྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ལ། ཚོགས་པ་དྲེ་སྤྱི་ཡྱིན་ཞྱིང་། སྤྱི་དྲེ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སྤྱི་བོ་

ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ཡང་། རྣམ་པར་རོག་པ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་

ན། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དངོས་དང་། རོད་སང་ངོ་། །

དང་པོ་ནྱི། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ལུང་ཆོས་ཅན། དབང་ཤྲེས་ཀྱི་བསགས་པ་དོན་གཞན་

ལ་དམྱིགས་པར་བསན་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དོན་གཞན་རྡུལ་ཕན་ས་མ་དང་ནྱི་མངོན་

པར་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་དབང་ཤྲེས་སྐྱྲེད་ནུས་ཀྱི་རྡུལ་ཕན་གཞན་གང་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་བ་

དྲེ་དག་བསགས་པར་བཤད་ཅྱིང་། དྲེ་དག་ནྱི་དབང་པོའྱི་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱི་”དོན1་ཡྱིན་པ་ལ་དགོངས་པའྱི་ཕྱིར། རྡུལ་ཚོགས་པས་དབང་ཤྲེས་སྐྱྲེད་པ། རྲེ་

རྲེ་བས་མྱི་སྐྱྲེད་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དབང་ཤྲེས་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཚོགས་སྤྱིའྱི་སྤོད་

ཡུལ་ཅན་དུ་བཤད་དྲེ། རྡུལ་གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་ནས་སྐྱྲེ་བར་ངྲེས་པ་མྱིན་པར་དུ་མ་

ལས་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྱིགས་མཐུན་གྱི་རྡུལ་ཕན་གཞན་དག་མྲེད་པར་ནྱི། ཁོད་སྐྱྲེད་

ནུས་ཀྱི་རྡུལ་ཕན་ཁད་པར་ཅན་དྲེ་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རོད་

ལན་ནོ། །

1 [མ་ཕྱི། ༢༦ན༡ན།   དོན   སྲེར། ༢༣༢ན།   དངོས]
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་བསགས་པའྱི་ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་མྲེད་ན། གཟུགས་

རྡུལ་དུ་མ་དྲེ་དབང་ཤྲེས་སྐྱྲེད་ནུས་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་གཅྱིག་ཡྱིན་ཡང་། བོས་ཅྱིག་ཅར་

འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རས་མྲེད་པའྱི་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་

ན། གཉྱིས་པ་ལ་ལྔ། “ཏྱིལ1་སོགས་འཛིན་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁྲ་བོ་འཛིན་པ་མྲེད་པར་

ཐལ། ནོག་སོགས་འཛིན་པ་མྲེད་པར་ཐལ། “རས2་གཞན་འཛིན་པ་མྲེད་པར་ཐལ། 

ཅྱིག་ཅར་དུ་མ་འཛིན་པ་གཞན་ལའང་གྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཏྱིལ་སོགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ཅྱིག་ཅར་འཛིན་པར་

སྣང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རས་མྲེད་པའྱི་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། འཇུག་པ་མྱུར་བས་ཅྱིག་ཅར་འཛིན་པ་ལ་སྣང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འཇུག་པ་

མགོགས་པས་ཅྱིག་ཅར་སྣང་བར་འདོད་པ་འདྱི་ཆོས་ཅན། མྱི་འཐད་པར་ཐལ། གནོད་

བྱྲེད་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཏྱིལ་རྱིམ་བཞྱིན་འབབ་པ་དྲེ་ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་བོ་ཆོས་

ཅན། ཏྱིལ་ཇྱི་ལྟར་རྱིམ་མྱིན་དུ་འཛིན་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཏྱིལ་མྱུར་བ་

འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བོ་དྲེ་དག་ལ་འགའ་ཞྱིག་རྱིམ་མྱིན་སྣང་བ་དང་། 

གཞན་ནྱི་རྱིམ་ལྡན་སྣང་བར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། བོ་རྣམས་དག་ནྱི་

ཐམས་ཅད་ཀང་། དུས་མྱུར་བར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། དོན་ཀུན་འཛིན་པའྱི་བོ་ཆོས་

ཅན། ཁོད་ལ་དོན་འདྱི་ནྱི་རྱིམ་མྱིན་དུ་སྣང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དོན་ཀུན་མྱུར་བར་

འཛིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ཐལ་བ་དགོད། སྣ་ཚོགས་གཅྱིག་མྱིན་པར་

སྒྲུབ། རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཕྲེ་མ་ལྲེབ་དང་ར་བྱའྱི་མདོངས་ཁྲ་ལ་སོགས་ཀྱི་

1 [མ་ཕྱི། ༡༦ན༣ན།   ཏྱིལ   སྲེར། ༢༣༣ན།   ཉྱི་མ]

2 [མ་ཕྱི། ༢༦ན༤ན།   ལྔ་པ   *རས]
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གཟུགས་ཆོས་ཅན། བོ་ལ་ཅྱིག་ཅར་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། 

ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རས་མྲེད་པའྱི་དུ་མའང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་སྣ་ཚོགས་པ་དྲེ་ཡན་ལག་ཅན་ཆ་མྲེད་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་

ན། ར་བྱའྱི་མདོངས་ཁྲ་ཅྱིག་ཅར་མྱི་སྣང་བ་དྲེ་བས་ཀང་། སྣ་ཚོགས་ཆ་མྲེད་གཅྱིག་

ཡྱིན་པ་འདྱི་ཆྲེས་ངོ་མཚར་ཆྲེ་བ་སྲེ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། སྣ་ཚོགས་ཡྱིན་ན། ཆ་མྲེད་

གཅྱིག་པའྱི་རང་བཞྱིན་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། ནོར་བུའྱི་གཟུགས་དུ་མ་དྲེ་བཞྱིན་

ནོ། །མྱི་མཚུངས་ཏྲེ། ནོར་བུའྱི་གཟུགས་བོས་དབྱྲེ་ནུས་ལ། ར་བྱའྱི་མདོངས་ཁྲ་དབྱྲེ་

མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ར་བྱའྱི་མདོངས་ཁྲ་ཆོས་ཅན། བོས་དབྱྲེ་ནུས་པར་ཐལ། སོ་

སྲེར་སོགས་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བ་ནྱི་སྣམ་ཁྲ་ལ་སོགས་དག་དང་ཁོད་ལའང་མཚུངས་པའྱི་

ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ར་བྱའྱི་མདོངས་ཁྲ་དྲེ་ཡན་ལག་གྱི་གཟུགས་འབའ་ཞྱིག་དབྱྲེ་ནུས་དྲེ་

ལྟར་མཐོང་གྱི །ཡན་ལག་ཅན་གྱི་མྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། གལ་ཏྲེ་ཡན་

ལག་གྱི་སོ་སོགས་སངས་པ་ཡྱི། ཁྲ་བོ་གཞན་མཐོང་བ་ངོ་མཚར་བ་སྲེ་མ་མཐོང་བའྱི་

ཕྱིར། སན་དང་ར་བྱའྱི་མདོངས་ཁྲ་ཆོས་ཅན། བོ་དག་ལས་ཁྲེད་གཉྱིས་གཅྱིག་ནྱི་རྱིམ་

ལྡན་དོན་མང་དང་། གཅྱིག་ནྱི་རྱིམ་མྱིན་དོན་གཅྱིག་གྱིས་དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། དུས་མྱུར་བ་དང་དོན་གྱི་རྣམ་པ་ནྱི་སྣ་ཚོགས་སུ་མཚུངས་པར་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། 

ར་བྱའྱི་མདོངས་ཁྲ་དྲེ་སྣ་ཚོགས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དོན་ར་བྱའྱི་མདོངས་ཁྲ་རྣམས་

ཆོས་ཅན། སྣ་ཚོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། བོ་མ་འཁྲུལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྣ་ཚོགས་

པའྱི་ངོ་བོར་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མ་ཁབ་སྲེ། བོ་མ་འཁྲུལ་བས་སྣ་ཚོགས་སུ་

དམྱིགས་པ་དྲེ། རས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རས་
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ཐ་དད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འདྱི་གང་གྱིས་ཀང་འགྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་

ལ་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རས་གཅྱིག་ཡོད་པས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཡྱིན་གྱི། སྣ་ཚོགས་

ཡྱིན་པས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་མྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རྱི་མོ་ཁྲ་བོ་སོགས་ཆོས་ཅན། བོ་ལ་སྣ་

ཚོགས་སུ་སྣང་བ་མྱིན་པར་ཐལ། ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རགས་ཁས་

བངས་ཏྲེ། རྡུལ་རྱིགས་མྱི་མཐུན་རྣམས་རས་རོམ་པ་མྲེད་པར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་

ཏྲེ་རྱི་མོ་ཁྲ་བོའྱི་ལྡན་པ་དྲེ་བོ་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེའྱི་ལྡན་པ་ཆོས་

ཅན། མྱིག་ཤྲེས་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་མྱིན་པར་ཐལ། གཟུགས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

རགས་ཁས་བངས། རས་དང་འཕོད་པ་འདུ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྣ་ཚོགས་སུ་

བཏགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། རས་དང་འཕོད་པར་འདུ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། 

སྣ་ཚོགས་སུ་ཉྲེ་བར་བཏགས་པ་ལ་བརྲེན་པའང་མྱིན་པར་ཐལ། རས་འདུ་བའྱི་སོ་

སྲེར་རྲེ་རྲེ་བར་སྣ་ཚོགས་ཁོད་འདུ་བ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྱི་མོའྱི་ཁྲ་བོ་དབང་ཤྲེས་

ཀྱིས་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ནྱི་བཟུང་བ་ལའང་། སྣ་ཚོགས་པར་རོག་བོ་ཡྱིས་བསྲྲེས་པ་མྱིན་

ཏྲེ། བོ་གཅྱིག་གྱིས་དོན་དུ་མ་མྱི་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་ཁས་བངས། བོ་གཅྱིག་གྱིས་

དོན་དུ་མ་འཛིན་པ་ཅན་དུ་གྲུབ་སྲེ། ཁྲ་འཛིན་དབང་ཤྲེས་གྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཁྲ་འཛིན་

དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རོག་པ་མྲེད་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་དོན་སོན་པོ་

གཅྱིག་རོགས་པ་ནའང་། གཞན་སྲེར་པོ་དག་གསལ་བར་མཐོང་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། རོད་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་

ཅན་གྱི་དོན་རྣམས་ལ་ཆ་མྲེད་གཅྱིག་ཉྱིད་མྱི་རྱིགས་ན། རྲེ་ཤྱིག་བོ་ལ་སྣང་བའྱི་ཁྲ་

བོའྱི་རྣམ་པ་དྲེ་ཉྱིད་ཆོས་ཅན། སྣ་ཚོགས་སུ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་སྣང་སྲེ་མྱི་སྣང་བར་ཐལ། 
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གཅྱིག་པུར་བདྲེན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས་བངས་སམ་ན། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རྣམ་

པ་བདྲེན་མྲེད་དུ་འདོད་པའྱི་ལན། རྣམ་པ་བདྲེན་པར་འདོད་པའྱི་ལན་ནོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྱིས། བདྲེན་མྲེད་དུ་སྒྲུབ། རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གཅྱིག་དང་དུ་བལ་

གྱིས་སྒྲུབ། དོན་དང་ཤྲེས་པར་མ་གྲུབ་པས་སྒྲུབ། དོན་བསྡུས་ཏྲེ་སོང་ཉྱིད་ཀྱི་འདོད་

ཚུལ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དོན་ཁྲ་བོའྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། སྣང་བ་ལྟར་བདྲེན་པར་མྲེད་དྲེ། ཇྱི་ལྟ་

ཇྱི་ལྟར་བདྲེན་ཞྲེས་བསམས་པ་ན། སྣང་བ་ལྟར་བདྲེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་མ་དྲེ་ལྟ་དྲེ་

ལྟར་རྣམ་པར་བལ་ཞྲེས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གང་གསུངས་པ་དྲེ་ནྱི། དངོས་པོའྱི་

སོབས་ལས་འོངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བོ་གཅྱིག་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བའྱི་རྣམ་པ་དྲེ་

སྣང་བ་ལྟར་བདྲེན་ན་སྐྱོན་ཅྱིར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་ཡང་བོ་གཅྱིག་གྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་མྱི་

འགྱུར་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་དོ། །གལ་ཏྲེ་དོན་ཁྲ་བོའྱི་རྣམ་པ་རྣམས་སྣང་བ་ལྟར་བདྲེན་པའྱི་

བདག་ཉྱིད་འདྱིར་འདོད་དྲེ། བདྲེན་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྣང་བ་ལྟར་བདྲེན་ན་དྲེ་ལ་

ངས་འགོག་པས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་སྲེ་དོན་མྲེད་མོད། ཆོས་ཅན། བདྲེན་པར་སྣང་བས་བདྲེན་

པར་མྱི་འགྲུབ་པར་ཐལ། ཁོད་བདྲེན་པར་སྣང་བའྱི་བོ་དྲེ་འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། དབང་ཤྲེས་ལ་རགས་པར་སྣང་བ་དྲེའྱི་བདག་ཉྱིད་ཆོས་ཅན། 

སྣང་བ་ལྟར་བདྲེན་པར་མྲེད་དྲེ། སྣང་བ་ལྟར་དོན་དང་ཤྲེས་པ་ལ་ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་ཏྲེ། དོན་རགས་པ་གཅྱིག་ལ་བཀག་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཕྱི་རྡུལ་མང་པོ་

ལ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དོན་ལ་མྲེད་མོད། ཤྲེས་པ་ལ་སྣང་བ་ལྟར་བདྲེན་

ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ནང་ཤྲེས་པ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་ནྱི་འཛིན་རྣམ་ཡྱིན་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

ལ། དྲེ་ལས་ཆ་གཞན་ཕྱི་རོལ་ལྟར་གནས་པ་འདྱི་ནྱི་འཁྲུལ་སྣང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་

རྒྱུ་མཚན་ནྱི། དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་བསད་པ་

ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་དུ་མྲེད་པ་ཅན་ལ། རས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའྱི་

ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཟུང་བ་རས་གཞན་མྲེད་མོད། འཛིན་པ་རས་གཞན་ཡོད་

དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། གཟུང་འཛིན་དྲེ་ལ་གཅྱིག་གཟུང་བ་རས་གཞན་ནྱི་

མྲེད་པས་ཀང་། གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་པ་གཉྱིས་ཀའང་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གཉྱིས་སོང་གྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་འཛིན་པ་

དྲེའྱི་ཡང་དྲེ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་པས་སོང་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་བསད་པ་

ཉྱིད་ཡྱིན་ན། གཟུང་འཛིན་དྲེ་དག་གྱི་ཐ་དད་ཀང་བསད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དངོས་པོ་

རྣམས་ཐ་དད་དུ་གནས་པ་འདྱི་བོ་དྲེ་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ལ་བརྲེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ཀུན་བརགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་རབ་ཏུ་བཤད་དྲེ། མཚན་

ཉྱིད་བདྲེན་པས་སོང་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་ལས་མཚན་ཉྱིད་གཞན་ནྱི་

ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་ཀྱིས་སོང་པ་དྲེས་ནའོ། །ཕུང་པོ་དྲེ་

དག་མཚན་ཉྱིད་བདྲེན་པ་དང་བལ་ཏྲེ། ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་བྱྲེ་བག་གྱིས་མཚན་

ཉྱིད་ཐམས་ཅད་མཚོན་པར་བྱྲེད་པའྱི་བྱྲེད་པ་ཁད་པར་ཅན་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཡང་དྲེ་ཁོ་ན་

ཉྱིད་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་རོད་པ་སང་བ་ནྱི། ཕྱི་དོན་མྲེད་ན་དོན་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་

སྐྱྲེ་བ་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འགལ་ཏྲེ། མ་རྱིག་གྱིས་བསད་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ལ་བག་

ཆགས་སད་པ་ཇྱི་ལྟའྱི་རང་རྐྲེན་ལ་ལྟོས་ནས། དྲེ་བཞྱིན་ཉྱིད་མྱིན་པར་དོན་གྱི་རྣམ་པ་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

སྣང་བའྱི་རྣམ་རྱིག་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། རབ་རྱིབ་ལ་སོགས་པས་སྐྲ་

ཤད་སྣང་བ་བཞྱིན། གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་མྲེད་ན། རས་ཐ་དད་མྲེད་པར་མངོན་

སུམ་དུ་མྱི་རོགས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཕ་རོལ་མཐོང་བ་མྱིན་པའྱི་སོ་སྐྱྲེ་དྲེ་ཐམས་

ཅད་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱིས་གཉྱིས་སོང་གྱི་དྲེ་ཉྱིད་དྲེ་ནྱི་མངོན་སུམ་དུ་རྱིག་པ་མ་

ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྱི་བསད་པ་མྲེད་ན་ཁོད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱི་རོལ་

མྲེད་ན་དྲེའྱི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། གཉྱིས་སོང་གྱི་དྲེ་ཁོ་ན་

ཉྱིད་ཀྱི་དོན་སོན་པ་ལ་བཏང་སོམས་མཛད་པ་ཅན་གྱི་སངས་རྒྱས་དྲེས། གང་ཆྲེན་གྱི་

གཟྱིགས་སངས་ཉྱིད་ལྟར་མཛད་ནས་འཇྱིག་རྲེན་དང་མཐུན་པའྱི་ཐུགས་ནྱི་འབའ་

ཞྱིག་གྱིས། ཕྱི་རོལ་དཔྱོད་པ་ལ་འཇུག་པར་མཛད་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། རྱིལ་

པོའྱི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་བཟློག་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་རྣམ་པ་བདྲེན་པར་འདོད་པའྱི་ལན་ནྱི། ཤྲེས་པ་ལ་སོ་སོགས་སྣ་

ཚོགས་སུ་སྣང་བའྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པའྱི་ཁད་པར་ལས་རས་གཞན་ལ་བརྲེན་

པ་མྲེད་དྲེ། ཤྲེས་པ་ལས་སོ་སོར་མཐོང་ནུས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། 

རྣམ་པ་དྲེ་ལ་འདྱི་སོན་པོའ་ོའདྱི་སྲེར་པོའ་ོཞྲེས་འབྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྲེ་ན། དྲེ་མྱི་འཐད་

པར་ཐལ། འདྱི་སོན་པོའ་ོསྲེར་པོའ་ོཞྲེས་འབྱྲེད་པ་དྲེའྱི་ཚེ་རྣམ་དབྱྲེ་ཕྱི་དོན་ལ་འཇུག་

པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་སྲེམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ནྱི་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་དྲེ་བོ་གཅྱིག་

གྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་ཏྲེ། ཤྲེས་པ་གང་ལ་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བའྱི་རྣམ་པ་དྲེ་དྲེ་ལྟ་ཉྱིད་དུ་མྱོང་བ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཁྲ་བོའྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ། རས་ཁྲ་སོགས་ཀྱི་

གཟུགས་ནྱི་ཆ་མྲེད་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རས་ཁྲ་བོ་ཆོས་ཅན། ཁྲ་བོའྱི་རྣམ་པ་དྲེ་
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བཞྱིན་དུ་རྣམ་དབྱྲེ་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཆ་མྲེད་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་

དྲེ། དབྱྲེ་བ་ནྱི་ཡན་ལག་ལ་ཡོད་ཀྱི། ཡན་ལག་ཅན་ལ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་མྱི་འཐད་པར་

ཐལ། ཡན་ལག་གྱི་ཐ་དད་པ་ཅན་ནྱི་རྣམ་པར་གསལ་བའྱི་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་ཐ་དད་པ་

མྲེད་པ་གཞན་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་རོད་པ་སང་བ་ནྱི། ཡན་ལག་ཅན་

གྱི་རས་མྲེད་ན་རྡུལ་དུ་མས་དབང་ཤྲེས་གཅྱིག་སྐྱྲེད་པ་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འགལ་ཏྲེ། 

ཁད་པར་ཅན་དུ་སྐྱྲེས་པར་གྱུར་པའྱི་རྡུལ་མང་པོ་དག་ཅྱིག་ཅར་དབང་བོའྱི་རྒྱུར་

འགྱུར་ཡང་འགལ་བ་དག་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དབང་པོ་ལ་

སོགས་པས་དབང་ཤྲེས་གཅྱིག་སྐྱྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་ཡྱིན་མོད་ཡུལ་ཇྱི་ལྟར་

ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དོན་དྲེ་ལ་བོ་ནྱི་གང་གྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྣང་བའྱི་དོན་དྲེ་ནྱི་བོ་དྲེ་ཡྱི་གཟུང་

བར་བརོད་དྲེ། རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་རང་འདྲའྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱི་དངོས་པོ་

མ་གཏོགས་པ་གཟུང་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་གཞན་ཅྱི་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནོག་སོགས་འཛིན་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་རང་གྱི་ཡན་

ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཡན་ལག་ཅན་བ་ལང་བོ་གཅྱིག་གྱིས་ཅྱིག་ཅར་གཟུང་བ་ཡྱིན་

ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བོ་གཅྱིག་གྱིས་དོན་དུ་མ་ཅྱིག་ཅར་མྱི་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་

མྱི་ནུས་ཏྲེ། ལོག་ཤལ་སོགས་མཐོང་བ་མྲེད་པར་ནྱི། བ་ལང་ཤྲེས་པ་མཐོང་བ་མྲེད་

པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཁད་པར་དང་ཁད་པར་ཅན་དུ་མ་གྱུར་པའྱི་དུ་མ་ཅྱིག་ཅར་མྱི་

འཛིན་པ་ཡྱིན་གྱི། རྣ་བ་ལ་སོགས་ཡོན་ཏན་དང་བ་ལང་གཙོ་བོ་དག་ཁད་པར་དང་

ཁད་པར་ཅན་ཡྱིན་པས་བོ་གཅྱིག་གྱིས་ཅྱིག་ཅར་རོགས་པར་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཅྱིག་

ཅར་བ་ལང་གྱི་ཡན་ལག་རྣམས་རོགས་པར་འཛིན་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་རྣམས་ཁད་
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པར་དང་ཁད་པར་ཅན་དུ་མ་གྱུར་པའྱི་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྣ་བ་དྲེ་ཡོན་ཏན་སོན་པོ་

ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པའང་། བོ་གཅྱིག་གྱིས་ཅྱིག་ཅར་འཛིན་པ་མྱིན་པར་ཐལ། 

རགས་འདྲ། ཁད་པར་དང་ནྱི་ཁད་པར་ཅན་ཆོས་ཅན། དངོས་དབང་གྱིས་མ་གྲུབ་པར་

ཐལ། བརོད་པར་འདོད་པའྱི་གཞན་དབང་གྱིས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། ཅྱིག་ཅར་ཡན་ལག་

རོགས་འཛིན་མྱིན་ལ་འདོད་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་ཉྱིད་དུ་ཉྲེ་བར་བཟུང་

བའྱི་”རྒྱུ1་ལྟ་བུ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི། བ་ལང་དྲེ་ཁད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་

པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་ཡན་ལག་གྱིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་དགོས། ཡན་

ལག་དུ་མ་ཅྱིག་ཅར་མྱི་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། 

བཞྱི་པ་རས་གཞན་འཛིན་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བ་ནྱི། ཆོས་ཅན། བུམ་སྣམ་གཞན་

དང་གཞན་མཐོང་ཡང་། བོ་རྣམ་པ་གཅྱིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་པར་ཐལ། བུམ་སྣམ་རང་

གྱི་དངོས་པོ་གཞན་དག་ལས་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཐ་དད་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་

ལ་སོགས་པའང་བོ་གཅྱིག་གྱིས་མ་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར། སར་རས་བཟུང་ནས་ཕྱིས་ཡོན་

ཏན་ལ་སོགས་ཁད་པར་ནྱི་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར། དུ་མ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འགྱུར་

མོད། དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་ཡང་། རས་དང་ཡོན་ཏན་དྲེ་དག་གྱིས་འབྲེལ་བ་འཆོལ་པར་འགྱུར་

བར་ཐལ། དྲེ་གཉྱིས་ལྷན་ཅྱིག་འཛིན་པ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར། 

ལྔ་པ་ཅྱིག་ཅར་དུ་མ་”ཡྱིན་པར2་གཞན་ལའང་འགྲུབ་པ་ནྱི། གངས་ཅན་གྱི་

ལུགས་ལའང་ཅྱིག་ཅར་དུ་མ་འཛིན་པར་གྲུབ་སྲེ། སྒ་སོགས་རྣམ་བདྲེ་སྡུག་དུ་མས་

བཀོད་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། བཀོད་པ་ཅན་ནྱི་མ་བཟུང་བར་བཀོད་པ་

1 [མ་ཕྱི། ༢༩བ༣ན།   རྒྱུ   སྲེར། ༢༤༡ན།   རྭ]

2 [མ་ཕྱི། ༢༩བ༦ན།   ཡྱིན་པར   སྲེར། ༢༤༡ན།   འཛིན་པ]
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འཛིན་པ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལྡོག་པ་དང་སྤྱི་གཞན་འཛིན་པའྱི་རོད་སང་ནྱི། 

དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རོག་པར་ཐལ། ལྡོག་པ་དུ་མ་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མ་བྱས་

རག་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་ལས་ལྡོག་པའྱི་ལོག་པ་གང་དང་གང་ལས་ལོག་པ་དྲེ་ལས་

ཐ་དད་དུ་བརགས་པའྱི་ཐ་དད་པ་ཅན་ཆོས་ཅན་སྒ་དྲེ་ནྱི་དུ་མའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་དུ་བརགས་

པའྱི་རང་བཞྱིན་ཐ་དད་པ་སྣ་ཚོགས་སྣང་བ་དྲེ་དག་ནྱི་ཆོས་ཅན། རྲེས་འགའ་བའྱི་

དབང་ཤྲེས་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་སྤོད་ཡུལ་མྱིན་ཏྲེ། རོག་པ་མྲེད་པའྱི་སྲེམས་ལ་སྣ་ཚོགས་

ཁོད་སྣང་བ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་དཀར་པོ་ཉྱིད་ལ་སོགས་པའྱི་སྤྱི་འཛིན་

ནོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་དཀར་པོ་ཉྱིད་སོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཡོད་པར་གྱུར་ཀང་། དབང་པོའྱི་སྤོད་

ཡུལ་ཅྱི་འདྲ་བ་དྲེ་ནྱི་སྒ་ཡྱིས་བརོད་པ་མྱིན་ཏྲེ། དབང་ཤྲེས་དང་རོག་པའྱི་རང་བཞྱིན་

སྣང་ཚུལ་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར། དབང་ཤྲེས་དང་རོག་བོ་རྣམས་བཟུང་དོན་གཅྱིག་ཉྱིད་

ཡྱིན་ཡང་། རྲེན་སྣ་ཚོགས་པས་གསལ་མྱི་གསལ་དྲེར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་རྣ་བ་ལ་

སོགས་པའྱི་སྲེམས་རྣམས་ཐ་དད་པའྱི་གཟུང་དོན་ཅན་དྲེ་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་

པར་ཐལ་ལོ། །

སྲེམས་ཀྱི་རྲེན་ནྱི་གཞན་དང་གཞན་སྐྱྲེས་སུ་ཆུག་ཀང་། དབང་ཤྲེས་དང་རོག་

པ་ཆོས་ཅན། གསལ་མྱི་གསལ་གྱི་རང་བཞྱིན་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་དྲེ་ནྱི་གང་ལས་

ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་གཅྱིག་ཉྱིད་ཀྱི་གཟུང་དོན་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

སྣང་ཚུལ་ཐ་དད་ཀང་གཟུང་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན་ཏྲེ། དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་མཐོང་བ་ལ་རོག་

པས་འདྱིའོ་ཞྲེས་ངོ་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་མཐོང་བ་ལས་བ་ལང་ལ་

སོགས་པའྱི་ངོ་ཤྲེས་པའྱི་བོ་ནྱི་གཟུང་དོན་ཅན་ཡྱིན་པ་བཟློག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དབང་ཤྲེས་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ཀྱིས་མཐོང་བ་རོགས་པ་མྲེད་པར་ནྱི་རོད་པ་དང་རྣམ་རོག་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་

ཆོས་ཅན། བ་ལང་ལ་སོགས་མཐོང་བ་ལ་བརོད་པ་དང་རྣམ་རོག་དག་རྲེས་སུ་འགོ་བ་

ལས། རྱིགས་རག་དངོས་སོགས་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཡང་། རྱིགས་པ་

འདྱི་ཡྱིས་སུན་ཕྱུང་སྲེ། དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་མཐོང་བ་རྣམས་རས་ཐ་དད་ཉྱིད་ཡྱིན་ཡང་། 

རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་ངོ་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་རྣམ་རོག་གཅྱིག་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་བྱྲེད་པ་

ཡྱིན་ཞྲེས་བརོད་ཟྱིན་ཏོ། །

༼ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་བཤད་པ།༽

གཉྱིས་པ་ཡྱིད་མངོན་ལ། ཡྱིད་ཀང་དོན་དང་། ཞྲེས་པའྱི་དོན་འཆད་པ་ལ། 

རོད་ལན་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། མུ་སྲེགས་རྣ་བ་མ་ཕུག་པ་ན་རྲེ། དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་སར་

མྱོང་བ་ནྱི་འཛིན་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིད་མངོན་ནྱི་ཚད་མ་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །མ་

མཐོང་བ་འཛིན་ན། ལོང་བ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིས་ཀང་དོན་མཐོང་བར་གྱུར་རོ་ཞྲེ་

ན། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག །རང་ལུགས་གཞག །རོད་པ་སང་

བའོ། །དང་པོ་ནྱི། འགྲེལ་བྱྲེད་ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ། དབང་སོན་གྱིས་བཟུང་ཟྱིན་འཛིན་ནོ་

ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །ཡྱིད་མངོན་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་དངོས་རྒྱུའྱི་དུས་ན་འདས་པའྱི་གཟུགས་

དྲེ། གཟུང་དོན་དུ་མཐོང་བ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྱི་གཟུང་དོན་དྲེ་སྐད་ཅྱིག་མ་ཉྱིད་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །རགས་མ་གྲུབ་ན། ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་ཚད་མ་ས་མས་

བཟུང་ཟྱིན་འཛིན་པ་ཞྲེས་པའྱི་ཁད་པར་དང་བཅས་པ་བརོད་བྱར་འགྱུར་པར་ཐལ། 

སྐད་ཅྱིག་མ་མྱིན་པ་གཟུང་དོན་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དབང་པོ་ཅན་གྱི་མངོན་སུམ་ཕྱི་

མའམ། གཞན་ཡྱིད་མངོན་དག་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཚད་མར་ཇྱི་ལྟར་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

འདོད་དྲེ་འདོད་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། ཚད་མ་ས་མས་བྱ་བ་བསྒྲུབས་པ་ཅན་གྱི་ལས་

ལ་ནྱི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཡྱིད་མངོན་དང་དབང་བོའང་ཐམས་ཅད་

ཆོས་ཅན། ཅྱིག་ཅར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། རག་པའྱི་དངོས་པོ་དྲེ་ལས་སྐྱྲེས་

པའྱི་ཕྱིར། རག་ཀང་རྐྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་རྱིམ་ཅན་དུ་སྐྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེའྱི་གཟུང་དོན་

ཆོས་ཅན། རྐྲེན་དྲེ་ལ་ལྟོས་པ་”ཡྱིན1་པར་ཐལ། རྐྲེན་གཞན་གྱིས་ཁད་པར་བྱར་ཡོད་

པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཡྱིད་མངོན་ཆོས་ཅན། དབང་མངོན་གྱི་ཡུལ་ལས་གཞན་ཉྱིད་

འཛིན་བྱྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡུལ་འཛིན་པ་གང་ཞྱིག །དབང་མངོན་གྱི་ཡུལ་མྱི་འཛིན་པ་དྲེའྱི་

ཕྱིར། དྲེ་ལྟ་ནའང་ལོང་བས་གཟུགས་མཐོང་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པ་མྱིན་ཏྲེ། དབང་པོའྱི་

རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་དྲེ་མ་ཐག་རྐྲེན་བྱས་པ་ལས་བྱུང་པ་ཅན་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དབང་

མངོན་གྱི་ཡུལ་ལས་གཞན་འཛིན་”དུ2། ཡུལ་”ངྲེས3་པ་འཛིན་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་

ན། འདྱི་ཆོས་ཅན། དྲེའྱི་ཡུལ་ལས་གཞན་འཛིན་ན་ཡང་ཡུལ་”ངྲེས་པ4་འཛིན་པར་

འདོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་གྱི་གཟུང་དོན་གྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་དོན་ལ་ལྟོས་པ་ཅན་གྱི་

དབང་ཤྲེས་བོ་ནྱི་ཁོད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། ཡྱིད་མངོན་གྱི་གཟུང་

དོན་དག་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་དབང་པོའྱི་ཤྲེས་པས་ཡྱིད་མངོན་རྐྲེད་པའྱི་ལྷན་ཅྱིག་

བྱྲེད་པའྱི་རྐྲེན་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དབང་ཤྲེས་དྲེ་དང་ཡྱིད་མངོན་”དུ5་བྱྲེད་

1 [མ་ཕྱི། ༣༡ན༡ན།   ཡྱིན   སྲེར། ༢༤༤ན།   འགག]

2 [མ་ཕྱི། ༣༡ན༣ན།   དུ   *ཏྲེ]

3 [མ་ཕྱི། ༣༡ན༣ན།   སྲེར། ༢༤༤ན།   རྱིག]

4 [མ་ཕྱི། ༣༡ན༣ན།   ངྲེས་པ   སྲེར། ༢༤༤ན།   སྲེམས]

5 [མ་ཕྱི། ༣༡ན༤ན།   དུ   སྲེར། ༢༤༥ན།   བྱ]
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དུས་མཚུངས་པ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁོད་ལ་”མ་ངྲེས1་པའྱི་ཡྱིད་མངོན་

དང་དུས་གཅྱིག་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཡྱིད་མངོན་གྱི་གཟུང་དོན་དྲེ་རང་བོ་

བཅས་ཏྲེ་ཡྱིད་མངོན་དང་དུས་མཉམ་མྱིན་ཏྲེ། རྒྱུ་རྣམས་ཐམས་ཅད་རང་འབས་ཀྱི་

སར་ཡོད་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། འབས་བུའྱི་སར་མྲེད་པས་འབས་བུ་ལ་ཕན་པའྱི་ནུས་

པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཕྱིས་ཀང་ཕན་པ་ཉྲེ་བར་”མྱི་སྦོད2་བའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། ཡྱིད་

མངོན་”གྱིས3་ཇྱི་ལྟར་འཛིན་ཏྲེ་མྱི་འཛིན་པར་ཐལ། དྲེ་དང་དུས་ཐ་དད་པས་སོ་ཞྲེ་ན། 

འབས་བུ་ཡྱིད་མངོན་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་དུ་མ་ཉྱིད་ཡོད་ན་ཡང་གཟུགས་

དྲེའྱི་རྣམ་པའྱི་ངོ་བོ་དྲེ་བཞག་པ་དང་”དྲེ4་གཟུང་བ་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུགས་

ཀྱི་རྣམ་པའྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པར་སྐྱྲེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རྱིགས་པ་ཤྲེས་པ་ཡྱིས་

ཤྲེས་པའྱི་རྣམ་པ་འཇོག་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་ཉྱིད་ལ་ནྱི་གཟུང་”བར5་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

༼རང་རྱིག་མངོན་སུམ་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་རང་རྱིག་ལ། ཆགས་ལ་སོགས། རང་རྱིག་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པ། 

ཞྲེས་པའྱི་དོན་འཆད་པ་ལ་གཉྱིས། མྱོང་བྱྲེད་རོག་བལ་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་། མྱོང་བྱ་ལ་

རོད་པ་སང་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བདྲེ་སོགས་དྲེ་དག་མྱོང་བའྱི་རང་རྱིག་ནྱི་ཆོས་ཅན། 

བདྲེ་སོགས་ལ་རོད་པ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་རོག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀྱིས་

1 [མ་ཕྱི། ༣༡ན༤ན།   མ་ངྲེས   སྲེར། ༢༤༥ན།   སྲེམས]

2 [མ་ཕྱི། ༣༡ན༦ན།   མྱི་སྦོད   སྲེར། ༢༤༥ན།   སྦོར]

3 [མ་ཕྱི། ༣༡ན༦ན།   གྱིས   སྲེར། ༢༤༥ན།   ཕྱི་མ]

4 [མ་ཕྱི། ༣༡ན༦ན།   དྲེ   སྲེར། ༢༤༥ན།   ནྱི]

5 [མ་ཕྱི། ༣༡བ༡ན།   བར   སྲེར། ༢༤༥ན།   བ་མ]
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

བདྲེ་སོགས་ལ་བར་བྱྲེད་པར་ནྱི་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁོད་ཀྱི་ངོར་བདྲེ་

སོགས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་གཞན་ཐ་སད་ཀྱི་དུས་སུ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་མྱི་སྲེན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བྱྲེ་བག་པའྱི་རོད་པ་སང་། གངས་ཅན་པའྱི་རོད་པ་སང་

བའོ། །དང་པོ་ལ་རོད་ལན་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། བདྲེ་སོགས་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་

ངོ་བོ་ཇྱི་ལྟར་རྱིག་སྲེ་མྱི་རྱིག་པར་ཐལ། གཞན་ཡང་རྱིག་བྱྲེད་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་

བདག་དང་དོན་གཅྱིག་ལ་བརྲེན་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་རྱིག་བྱ་ཡྱིན་ཞྲེས་བྱྲེ་བག་པ་འགའ་

ཞྱིག་ཟྲེར་རོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ཤྲེས་པར་སྒྲུབ། རང་རྱིག་སྒྲུབ། གཞན་རྱིག་སྒྲུབ་

པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བདྲེ་སོགས་དྲེ་ཅྱིས་ཤྲེས་པ་མྱིན་ཏྲེ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། དྲེ་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་གཞན་མྱིན་པའྱི་རྐྲེན་གསུམ་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 

དོན་བཅས་དབང་པོ་རུང་བ་དང་བདག་ཉྱིད་ཇྱི་ལྟ་བའྱི་སྲེམས་ཡོད་ན། བདྲེ་བ་ལ་

སོགས་སྐྱྲེ་བར་མཐོང་ལ། ཡྱིད་ཀང་དབང་ཤྲེས་དྲེ་དང་མཚུངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མ་ཁབ་སྲེ། རྱིགས་འདྲ་བ་དྲེ་དང་དྲེ་མྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་འབས་བུ་རྣམས། 

རྱིགས་འདྲ་དྲེ་དང་དྲེ་”མྱིན1་པའྱི་དངོས་རྒྱུས་སྐྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ར་བར་མ་ཁབ་སྲེ། རྐྲེན་

གསུམ་ལས་སྐྱྲེས་ཀང་བདག་གྱི་ཡོན་ཏན་འདུ་བྱྲེད་ལས་དབང་ཤྲེས་ཤྲེས་པ་དང་

བདྲེ་སོགས་བྲེམ་པོར་སྐྱྲེའོ་ཞྲེ་ན། བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་དབང་བོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། 

རྐྲེན་གསུམ་དྲེ་ལས་སྐྱྲེའྱི། གཞན་བདག་གྱི་ཡོན་ཏན་འདུ་བྱྲེད་ལས་སྐྱྲེ་བ་མྱིན་པར་

ཐལ། རྐྲེན་གསུམ་དྲེ་དག་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པ་ན། རྒྱུད་འགའ་ལ་སྐྱྲེ་བ་དང་མྱི་སྐྱྲེ་བར་

1 [མ་ཕྱི། ༣༡བ༦ན།   མྱིན   སྲེར། ༢༤༦ན།   ཡྱིན]
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

མཐོང་གྱི །བདག་གྱི་ཡོན་ཏན་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་ལས་སྐྱྲེ་བར་མ་མཐོང་བ་དྲེའྱི་

ཕྱིར། འོ་ན་རྐྲེན་གསུམ་ལས་སྐྱྲེས་པར་མཚུངས་པས། བདྲེ་སྡུག་ཀང་ཁད་མྲེད་དུ་

འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། རྐྲེན་གསུམ་དྲེ་དག་ཉྱིད་ཀྱི་ཁད་པར་ལས། བདྲེ་བ་དང་

སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་ཐ་དད་དུ་སྐྱྲེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། བོ་དྲེ་ཉྱིད་ཀྱི་ནྱི་ཁད་

པར་གསལ་བ་དང་མྱི་གསལ་བ་དང་། ཐྲེ་ཚོམ་ཅན་དུ་སྐྱྲེ་བ་བཞྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། གཟུང་དོན་དྲེ་བོར་ནས་བདྲེ་སོགས་ཉྱིད་དབང་ཤྲེས་དྲེས་”ན1་

ཇྱི་ལྟར་རོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། གཟུང་དོན་གང་ཉྲེ་བས་དབང་བོ་

དང་ནྱི་བདྲེ་སོགས་དྲེ་དག་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་གཟུགས་

འཛིན་ལ། ཡྱིད་ཤྲེས་ཀྱིས་བདྲེ་སོགས་རྱིམ་གྱིས་འཛིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བདྲེ་སོགས་དྲེ་

མྱོང་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་རྣམ་པར་ཆད་པ་མྲེད་པར་སྣང་བར་མྱི་འགྱུར་བར་

ཐལ། ཡུལ་མྱོང་བའྱི་བར་དུ་དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་ཆོད་པའྱི་ཕྱིར། འཇུག་པ་མགོགས་

པའྱི་ཕྱིར་བར་མ་ཆད་དུ་སྣང་ངོ་ཞྲེ་ན། དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། བདྲེ་སོགས་མྱོང་བ་

མྲེད་པར་ཁོད་ལ་གཟུགས་སྣང་བ་ཅྱིས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གཟུགས་འཛིན་པ་

མྱུར་བ་དྲེ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། དབང་ཤྲེས་གཅྱིག་གྱིས་གཟུགས་དང་བདྲེ་སོགས་

གཉྱིས་ཀ་གཟུང་དོན་འཛིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའྱི་སྲེམས་ནྱི་ཆོས་ཅན། 

ཁོད་གཅྱིག་གྱིས་གཟུགས་དང་བདྲེ་སོགས་གཉྱིས་ཀ་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་ཤྲེས་

པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། བདྲེ་

སོགས་དྲེས་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་གྲུབ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བདྲེ་སོགས་མྲེད་ཀང་དོན་

1 [མ་ཕྱི། ༣༢ན༤ན།   *ནྱི]
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

དག་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁབ་སྲེ། གཟུགས་དང་བདྲེ་སོགས་གཉྱིས་ཀྱིས་སོ་སོ་

སོ་སོར་ཡང་དབང་ཤྲེས་སྐྱྲེད་ནུས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རོ་སོགས་རྲེ་རྲེས་དབང་ཤྲེས་སྐྱྲེད་པ་

བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། བདྲེ་སོགས་འབའ་ཞྱིག་འཛིན་སྲྱིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་

འབའ་ཞྱིག་གཟུང་དོན་དུ་བྱྲེད་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། བདྲེ་སོགས་དྲེའྱི་

རྒྱུའྱི་དོན་ནྱི་མ་བཟུང་བར། བདྲེ་སོགས་དྲེ་མྱོང་བར་ནྱི་མྱི་རྱིགས་སོ། །

བདྲེ་སོགས་དོན་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཉྱིད་འཛིན་ན། ཆོས་ཅན། བདྲེ་སོགས་ཀྱིས་

ནྱི་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་ཅྱི་ཡང་མྲེད་པར་ཐལ། གང་གྱི་ཕྱིར་བདྲེ་སོགས་དྲེས་བསྐྱྲེད་པའྱི་

བོར་ཁོད་མྱི་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། དོན་མྲེད་པར་ནྱི་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་མྱིག་སོགས་རྣམས་

ཀྱིས་མྱོང་ན་ནྱི་གཟུགས་སོགས་དང་བུད་མྲེད་སོགས་ཀྱི་ཁད་པར་ནམ་ཡང་མྱིག་

གྱིས་འཛིན་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། ནང་གྱི་ཡན་ལག་ཕན་ནུས་པའྱི་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་ན་

ཕྱི་རོལ་མཐོང་བར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་དོན་རྐང་པ་འཛིན་ན་ནྱི། 

དོན་དྲེ་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་མྱོང་བར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། བོ་གཉྱིས་

ཅྱིག་ཅར་མྱི་སྐྱྲེ་བ་གང་ཞྱིག །ཕོགས་ས་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཡུལ་དྲེ་དང་ནྱི་དྲེ་ཡོད་པ་ལས་བོ་

ནྱི་ཅྱིག་ཅར་སྐྱྲེའོ་ཞྲེ་ན་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཅྱིག་ཅར་ཡྱིད་དུ་འོང་མྱི་འོང་གྱི་དོན་

ནྱི་ཡོད་པ་ན། བདྲེ་སྡུག་དག་ནྱི་ཅྱིག་ཅར་རྱིག་པར་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །ནང་གྱི་ཉྲེར་

ལྲེན་ཤྲེས་པ་ཡང་ཡོད་ན། སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་འབྱུང་བས་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་པོ་དྲེ་

ནྱི་ཅྱིག་ཅར་བདྲེ་སྡུག་འགལ་བའྱི་ཉྲེར་ལྲེན་མྱིན་པར་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། བདྲེ་སོགས་

ཆོས་ཅན། གང་གྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནྱི་ཉྲེར་ལྲེན་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མྱི་

ཤྲེས་པའྱི་བྲེམ་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་ཤྲེས་དྲེ་བདག་པོའྱི་རྐྲེན་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

པས། བདྲེ་སྡུག་འགལ་བ་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་མྱི་སྐྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། 

རྐྲེན་དྲེ་ནྱི་འབས་བུ་འགལ་བ་ཅྱིག་ཅར་སྐྱྲེད་པ་དག་ལའང་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། 

སྣང་བ་ཉྱི་འོད་གཅྱིག་གྱིས་མཚན་མོ་རྒྱུ་བ་འུག་པ་དང་། དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་དབང་

པོ་དག་གྱིས་གཟུགས་མཐོང་བ་དང་མྱི་མཐུན་པ་དང་མཐུན་པ་ཅྱིག་ཅར་བྱྲེད་པ་

བཞྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བདྲེ་སོགས་ཆོས་ཅན། དོན་མྱོང་ཞྲེས་འཇྱིག་རྲེན་ན་

འདོགས་སུ་རུང་སྲེ། རང་ཉྱིད་ལ་འཕོས་པའྱི་དོན་གྱི་རྣམ་པ་ནྱི་སྣང་བ་དང་། རྣམ་པ་

དྲེ་འཛིན་རྣམ་གྱིས་མྱོང་བའྱི་ཕྱིར། རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་རྱིག་པར་བྱྲེད་པའྱི་བདྲེ་སོགས་

འདྱི་དག་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་དོན་ནྱི་དངོས་སུ་མྱོང་བ་མྱིན་ཏྲེ། དོན་ལས་སྐྱྲེ་བ་ཙམ་

དུ་”ཟད1་པའྱི་ཕྱིར། དོན་མྱོང་བར་བཤད་དུ་རུང་སྲེ། དོན་གྱི་བདག་ཉྱིད་དྲེ་དག་ལ་

རྣམ་པ་རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་བའྱི་འཛིན་རྣམ་དྲེས་མྱོང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དོན་

དམྱིགས་པ་ཉྱིད་ནྱི་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་གྱི་རྣམ་པ་དྲེར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཉྱིས་པ་ལ། རོད་

ལན་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། གངས་ཅན་འགའ་ཞྱིག་བདྲེ་སོགས་ཕྱི་རོལ་ན་གནས་པ་ཉྱིད་

དང་སྲེམས་མྲེད་དང་གཟུང་བར་སྨྲ་སྲེ། 

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཕྱི་རོལ་ཡྱིན་པ་དགག །སྲེམས་པ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གངས་ཅན་དྲེའྱི་ལུགས་ལ་ཡང་། སོ་སྣང་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། 

ཅྱིག་ཅར་སོ་སོགས་དང་བདྲེ་སོགས་གཉྱིས་འཛིན་པ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། གཟུགས་

ཀྱི་སྐྱྲེ་མཆྲེད་པའྱི་གཟུང་དོན་ཅན་དུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། སོ་སོགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་བདྲེ་

སོགས་དང་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཅྱིག་ཅར་འཛིན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སོ་སོགས་དང་

1 [མ་ཕྱི། ༣༣ན༤ན།   ཟད   སྲེར། ༢༤༩ན།   ཐ་དད]
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བདྲེ་སོགས་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ཐ་མྱི་དད་དྲེ་ཐ་དད་དུ་ཐལ། ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ཅན་

གྱི་མ་འཁྲུལ་བའྱི་སྲེམས་ཀྱིས་ནྱི་ཐ་དད་དུ་གཟུང་བའྱི་ཕྱིར། བདྲེ་སོགས་ཆོས་ཅན། 

གོམས་པ་ཡྱི་ནྱི་ཁད་པར་ལས། བོ་ལ་དགའ་བ་དང་ཡོངས་སུ་གདུང་བའྱི་ཁད་པར་

དུ་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཕྱི་རོལ་དྲེར་ཁད་པར་ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གལ་ཏྲེ་བོ་ཡང་བདྲེ་སོགས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་པས། གོམས་པ་ལས་ཁད་

པར་དུ་འགྱུར་བ་མྱི་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དྲེ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་དྲེ་བདྲེ་སོགས་

ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་ཞྲེས་ཇྱི་ལྟར་རོགས་ཏྲེ་མྱི་རོགས་པར་ཐལ། བོའྱི་བདྲེ་སོགས་

གོམས་པས་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གཟུགས་དང་བདྲེ་སོགས་ཆོས་

ཅན། གཟུང་འཛིན་མྱིན་པར་ཐལ། རྱིགས་ནྱི་ཐ་དད་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྐྱྲེས་

བུ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཀུན་གྱི་འཛིན་བྱྲེད་དུ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ་ཏྲེ། བདྲེ་སོགས་དང་

རྱིགས་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེས་ན་ཟབ་པོ་ཉྱིད་ཉམས་སོ། །འདྱིས་ནྱི་

བསལ་ལོ། །གང་ན། གཟུགས་དང་བདྲེ་སོགས་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་དང་འབས་བུའང་མ་

ཡྱིན་པར་ཐལ། རྱིགས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའོ། །ཇྱི་ལྟར་བསལ་ན། སྐྱྲེས་བུ་དང་

བདྲེ་སོགས་ཆོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའྱི་ཕྱིར། གསུམ་ཁས་བངས། ར་བའྱི་ཐལ་འགྱུར་

ལ་བསལ་བ་དགོད་པ་ནྱི། གཟུགས་དང་བདྲེ་སོགས་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་མ་

ཡྱིན་པར་ཐལ། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་རྒྱུ་འབས་སུ་མྱི་འགྲུབ། སྒྲུབ་

བྱྲེད་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཟུང་འཛིན་ཡྱིན་པས་རྒྱུ་འབས་སུ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། སྐྱྲེས་

བུ་དང་གཟུགས་གཞན་ལའང་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་འབས་སུ་འགྱུར་པར་ཐལ། གཟུང་འཛིན་

དྲེ་ནྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །
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གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དངོས་དང་། དྲེའྱི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བདྲེ་

སོགས་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ནང་ཉྱིད་དང་སྲེམས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་མྱིན་ཏྲེ། འཛིན་རྣམ་གྱིས་

མྱོང་བྱ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མྱོང་བ་ཤྲེས་རྱིག་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། བདྲེ་སོགས་དྲེ་ཡྱི་

མྱོང་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བདྲེ་སོགས་གང་གྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ནྱི། 

གལ་ཏྲེ་བདྲེ་སོགས་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་མྱིན་པའྱི་མྱོང་བས། བོ་ལ་གནས་པའྱི་རྣམ་པ་དྲེ་

རྱིག་གོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་དང་དྲན་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་མྱོང་བ་མ་

གཏོགས་པ་ཡུལ་དབང་བར་འདྱིར་བོའམ་ཆྲེན་པོ་གང་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། དོན་དྲེ་

དང་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་སོགས་མྱོང་བ་གཅྱིག་ཉྱིད་འབྱུང་བར་

འགྱུར་བ་མཐོང་གྱི །ཡུལ་དབང་བར་དུ་བོའམ་ཆྲེན་པོ་གཞན་ནྱི་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། 

བོ་མྱོང་རས་ཐ་དད་ཡྱིན་ཡང་། ལགས་གོང་དང་ནྱི་མྲེ་བཞྱིན་དུ་འདྲྲེས་པས་རྣམ་པར་

དབྱྲེར་མྲེད་པར་སྣང་ངོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་ཀུན་ལ་རས་ཐ་དད་དང་

ཐ་དད་མྱིན་པའྱི་རྣམ་གཞག་ཉམས་པར་ཐལ། བོ་མྱོང་རས་ཐ་དད་ཡྱིན་ཡང་། བོ་མ་

འཁྲུལ་བ་ལ་དབྱྲེར་མྲེད་དུ་སྣང་བ་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ཐ་དད་མྲེད་པར་མྱོང་

བ་དྲེ་གཅྱིག་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་ན། དྲེ་ལྟར་གང་མྱིན་པར་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་དྲེ་ཐ་དད་པ་

ཅན་དུ་འགྲུབ་ལ། གཅྱིག་ཏུ་སྣང་བ་འདྱི་གཅྱིག་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྱིན་ན། ཐ་དད་ཀྱི་སྒྲུབ་

བྱྲེད་ཀང་འགྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རས་ཐ་དད་དང་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་རྲེན་ཅྱི་ཡང་མྲེད་པར་

ཐལ། སྡུག་བསལ་དང་དཀར་སོགས་ཐ་དད་དུ་སྣང་ཡང་ཐ་དད་མྱིན། བོ་མྱོང་ནྱི་ཐ་

དད་མྲེད་པར་སྣང་ཡང་རས་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཀུན་འགོ་ལྔ་ཐ་དད་དུ་མ་མཐོང་
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ཡང་ཐ་དད་ཡྱིན་པ་ལྟར་བོ་མྱོང་ཡང་དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དཔྲེ་དོན་མྱི་མཚུངས་ཏྲེ། 

དུས་གཅྱིག་གྱི་ཚེ་ཚོར་བ་གསལ་བས། གཞན་རྣམས་བསྒྱིབས་ན་ཡང་། སྲེམས་ཀྱི་

ཁད་པར་གྱི་རྒྱུན་དག་ལ། ཀུན་འགོ་ལྔ་ཐ་དད་པར་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཐ་དད་པའྱི་རྣམ་

གཞག་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ། བོ་མྱོང་ནམ་ཡང་ཐ་དད་དུ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། །

༼རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་བཤད་པ།༽

བཞྱི་པ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ལ། རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀྱི་བ་མས་བསན། མ་

འདྲྲེས་པ་ཡྱི་དོན་ཙམ་མཐོང་། །ཞྲེས་པའྱི་དོན་འཆད་པ་ལ་གསུམ། མདོར་བསན། 

རྒྱས་པར་བཤད། ཞར་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སར་བཤད་པ་བདྲེན་བཞྱི་དྲེ་

དག་གྱི་མྱི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་པོ་དྲེ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་བའྱི་

ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡང་དག་པའྱི་དོན་བསྒོམས་པ་

ལས་བྱུང་བའྱི་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་ཅན། རོག་པ་དྲ་བ་རྣམ་པར་བསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། གོམས་པའྱི་སོབས་

ཀྱིས་རང་ཡུལ་གསལ་བ་ཉྱིད་དུ་སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། འདོད་ཆགས་དང་

འཇྱིགས་པ་དང་མྱ་ངན་གྱིས་བརླམས་པ་དང་རྐུན་པོ་རྱི་སོགས་ཀྱིས་བསད་པས། 

མདུན་ན་གནས་པ་བཞྱིན་དུ་ནྱི་ཡང་དག་པ་མྱིན་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་བཞྱིན། ཁབ་

སྲེ། རྣམ་པར་རོག་པ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བ་ནྱི་དོན་གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་མ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྱི་ལམ་ན་ཡང་དྲན་པ་དྲེ་གསལ་བ་དྲེ་འདྲའྱི་དོན་ལྡན་མྱིན་པར་དྲན་པའྱི་

ཕྱིར། གོམས་པས་གསལ་བར་སྣང་བ་སྒྲུབ་པ་ནྱི། ཡང་དག་དང་ཡང་དག་མྱིན་པ་གང་

དང་གང་ཤྱིན་ཏུ་བསྒོམས་པར་གྱུར་པ་སྒོམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ན། དྲེའྱི་འབས་བུ་
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གསལ་ལ་མྱི་རོག་པའྱི་བོ་འབྱུང་བ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། མྱི་གཙང་བ་དང་ཟད་པར་ས་ལ་

སོགས་པ་ཡང་དག་པ་མྱིན་པའང་། བསྒོམས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་རོག་མྲེད་དང་། 

གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་དུ་མཐོང་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན། གོམས་པས་གསལ་བར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། 

དྲེ་ལ་སར་བཤད་པ་བཞྱིན་དུ། བདྲེན་བཞྱིའྱི་དངོས་པོ་མྱི་རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོན་

སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་ཚད་མར་འདོད་

དྲེ། ཡང་དག་པའྱི་དོན་བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་ཞྱིང་། དྲེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་གསར་དུ་བསླུ་བ་

མྲེད་པ་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ལྷག་མ་ཟད་པར་གྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཆོས་ཅན། 

མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཉྲེ་བར་བསད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་མངོན་

སུམ་ཡྱིན་ན། གསལ་བར་སྣང་བ་ཡྱིན་ན། རོག་པའང་ཆོས་ཅན། གསལ་བར་སྣང་

བར་ཐལ། རང་རྱིག་མངོན་སུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། མྱི་གསལ་བར་བཤད་པ་

དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། བུམ་འཛིན་རོག་པའྱི་ཤྲེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། བུམ་

པ་དྲེ་ལ་རོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བུམ་པ་གང་ལ་སྒ་དོན་འདྲྲེས་རུང་དུ་འཛིན་པའྱི་བོ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཤྲེས་པ་ཀུན་གྱི་སྲེང་གྱི་འཛིན་རྣམ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་ངོ་བོ་དྲེ་ལ་མངོན་སུམ་

ཡྱིན་ཏྲེ། རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་སྒ་དོན་འདྲྲེས་རུང་དུ་འཛིན་པ་མྱིན་པར་མ་འཁྲུལ་བའྱི་ཤྲེས་

པ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། །

༼མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བཤད་པ།༽

གཉྱིས་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ལ། འཁྲུལ་དང་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་དང་། །རྲེས་

དཔག་རྲེས་སུ་དཔག་ལས་བྱུང་། །དྲན་དང་མངོན་འདོད་ཅྲེས་བྱའོ། །མངོན་སུམ་ལྟར་
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སྣང་རབ་རྱིབ་བཅས། །ཞྲེས་པའྱི་དོན་འཆད་པ་ལ། བསན་བཤད་བསྡུ་གསུམ་

མོ། །དང་པོ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་རྣམ་པ་བཞྱིར་ཡོད་དྲེ། རོག་

པའྱི་ཤྲེས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་། རྲེན་བསད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཅན་གྱི་རོག་པ་མྲེད་པ་

གཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་། རོག་མྲེད་མངོན་སུམ་

ལྟར་སྣང་ངོ་། །དང་པོ་ནྱི། རོག་པ་གསུམ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་བཤད་པ་ལ་དགོས་

པ་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། འཁྲུལ་པ་དང་ཀུན་རོབ་པའྱི་ཤྲེས་པ་གཉྱིས་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་

ལྟར་སྣང་དུ་བཤད་པ་ལ་དོན་ཡོད་དྲེ། དབང་ཤྲེས་སུ་འཁྲུལ་བ་མཐོང་བས། དབང་

སྐྱྲེས་མྱིན་པར་བསྒྲུབ་པའྱི་དོན་དུ་དྲེར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྲེས་དཔག་”གྱིས1་

མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་གྲུབ་ཀང་བརོད་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། ས་མ་གཉྱིས་

ཉྱིད་དབང་ཤྲེས་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དཔྲེ་བསན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ས་མ་གཉྱིས་མངོན་

སུམ་དུ་འཁྲུལ་བའྱི་རྒྱུ་གང་ཞྲེ་ན། བར་རྲེན་ཅན་ཀུན་རོབ་པའྱི་ཤྲེས་པ་དང་། དོན་

གཞན་ལ་སྒོ་འདོགས་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་དག་ཆོས་ཅན། འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་མངོན་

སུམ་དུ་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། མངོན་སུམ་དང་ཡུལ་ལ་ཉྲེ་བར་འཇུག་པ་ཅན་

ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་རོག་པའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡང་ནྱི་ཆོས་

ཅན། མངོན་སུམ་ལས་ནྱི་ཡོངས་སུ་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཉམས་སུ་མྱོང་བ་དྲན་པ་

མྲེད་པར་ཁོད་སྐྱྲེ་བ་ཡོད་པ་མྱིན་པས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ལོག་ཏུ་གྱུར་བའྱི་དོན་ཅན་གྱི་དྲན་

པ་ལ་སོགས་པའྱི་རོག་པ་འདྱི། བར་ལ་ལྟོས་པའྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡྱིན་པས། མངོན་

1 [མ་ཕྱི། ༣༥བ༢ན།   གྱིས   སྲེར། ༢༥༥ན།   སོགས]
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སུམ་གྱི་གཟུང་དོན་ལ་འཛིན་པར་མྱི་བྱྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རང་ལུགས་གཞག །གཞན་ལུགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་

ནྱི། གལ་ཏྲེ་རོག་མྲེད་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བཤད་པ་ལ་དོན་མྲེད་དྲེ། མྱིང་དང་རྱིགས་

སོགས་སྦོར་བ་ཡྱི། །རོག་པ་དང་བལ་མངོན་སུམ་མོ། །ཞྲེས་རོག་མྲེད་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་

ན། མངོན་སུམ་དུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། འདྱིར་ནྱི་བཞྱི་པར་

བསན་པའྱི་རོག་མྲེད་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བཞྲེད་དྲེ། རོག་པ་དང་བལ་མངོན་སུམ་

མོ། །ཞྲེས་སྤྱིར་བཏང་ནས། རབ་རྱིབ་བཅས་ཞྲེས་དམྱིགས་ཀྱིས་བསལ་ཏྲེ་གསུངས་

པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། རབ་རྱིབ་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་ཁོ་ན་རོག་མྲེད་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ཡྱིན་

ནམ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རབ་རྱིབ་བཅས་ཞྲེས་པ་དྲེས་ནྱི་དབང་པོ་ལ་ཉྲེ་བར་

གནད་པ་ལས་དངོས་སུ་སྐྱྲེས་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རབ་རྱིབ་

བཅས་ཞྲེས་གསུངས་པ་དྲེ་ལ་རབ་རྱིབ་འབའ་ཞྱིག་བསན་པ་ནྱི། དབང་པོ་ལ་ཉྲེ་བར་

གནོད་པར་ཐམས་ཅད་མཚོན་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ལུང་གྱིས་དགག །རྱིགས་པས་དགག་པའོ། ། དང་པོ་ནྱི། 

ཟླ་གཉྱིས་གསལ་བར་སྣང་བའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡང་ཡྱིད་ཀྱི་རོག་པ་ཡྱིན་པས། རབ་རྱིབ་

བཅས་ཞྲེས་པ་དམྱིགས་བསལ་མྱིན་ནོ་ཞྲེས་འགྲེལ་བྱྲེད་ཁ་ཅྱིག་ཟྲེར་རོ། །མྱིག་གྱི་

དབང་པོའང་སོན་པོ་དང་ཟླ་བ་གཉྱིས་ལ་སོགས་པ་སྣང་བའྱི་བོའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་

བའྱི་གཞུང་འདྱི་དང་ནྱི། དྲེ་རོག་པར་འདོད་པ་དྲེ་དག་འགལ་ལོ། །ཟླ་གཉྱིས་གསལ་

བར་སྣང་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། མྱིག་དབང་ལས་དངོས་སུ་སྐྱྲེས་པ་མ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། རོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གཞུང་དྲེས་མྱིག་དབང་བརྒྱུད་པས་རོག་པའྱི་
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རྒྱུར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེའང་མྱི་འཐད་དྲེ། དབང་པོའྱི་ཤྲེས་པའྱི་སྤོད་ཡུལ་དག་

ལ་དཔྱད་ནས་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་དངོས་རྒྱུ་ཡྱིན་པས། དམྱིགས་རྐྲེན་དུ་འདོད་པ་འདྱི་ལ་

མྱིག་དབང་བརྒྱུད་རྒྱུ་ཡྱིན་པས། ཡྱིད་ཀྱི་ནྱི་དམྱིགས་རྐྲེན་དུ་ཐལ་བ་འཕྲེན་པ་སྐབས་

སུ་བབ་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། གཞན་ཡང་ཟླ་གཉྱིས་གསལ་བར་སྣང་བའྱི་ཤྲེས་པ་དབང་ཤྲེས་

མྱིན་ན། དབང་པོ་ལ་དངོས་སུ་བརྲེན་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་འཇོག་བྱྲེད་གང་ཡྱིན། གལ་ཏྲེ་

གང་དབང་པོ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་ཅན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། དབང་ཤྲེས་སུ་

ཐལ། ཕོགས་ས་དྲེ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དབང་པོའྱི་རྲེས་སུ་འགྱུར་བ་ལྡན་པའོ་

ཞྲེ་ན། འདྱི་ཉྱིད་ནྱི་ཆོས་ཅན། དབང་ཤྲེས་ཡྱིན་པ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འགོག་སྲེ། དབང་པོའྱི་

རྲེས་སུ་འགྱུར་བ་དང་ལྡན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། འདྱིར་ཡང་ཆོས་ཅན། ཐག་ཁྲ་ལ་སྦྲུལ་ལ་

སོགས་པར་འཁྲུལ་བ་བཞྱིན་དུ། དབང་པོའྱི་འགྱུར་བ་ཡོད་ན་ཡང་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་

དང་། དབང་པོའྱི་བསད་པ་ནྱི་ལོག་ཀང་ལྡོག་པར་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་། དྲེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་

གྱི་རྒྱུད་ལ་ནྱི་བརོད་པ་དག་གྱིས། འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་འཇོག་པ་དང་། ཡུལ་མཐོང་བ་

དྲན་པ་ལ་ལྟོས་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། ཡོངས་སུ་གསལ་བར་སྣང་བར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། 

རོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་ཁབ་སྲེ། གཉྱིད་ལོག་པའམ་སད་པ་ན། གསལ་བར་སྣང་

བ་ཅན་གྱི་བོ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་རོག་མྲེད་ཡྱིན་ལ། སད་ལོག་གཉྱིས་ཀར་ཡང་དྲེ་ལྟ་མྱིན་

པར་མྱི་གསལ་བར་སྣང་བའྱི་བོ་ཡྱིན་ན་རོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། དྲེ་ཆོས་

ཅན། རོག་མྲེད་ཡྱིན་ཡང་ཚད་མ་ཉྱིད་ནྱི་བཀག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སླུ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །མངོན་

སུམ་ལྟར་སྣང་གཉྱིས་སུ་བཤད་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། རོག་བལ་ཡྱིན་ཡང་འཁྲུལ་
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ན། མངོན་སུམ་མྱིན་པར་བསན་པ་དྲེའྱི་དོན་དུའང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

༼ཚད་འབས་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་ཚད་མའྱི་འབས་བུ་ལ་ལོག་རོག་བསལ་བ་ལ་གཉྱིས། དངོས་དང་། 

རྣམ་གཞག་དྲེ་ཉྱིད་འཐད་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། འབས་རོག་དང་པོ། 

གཉྱིས་པ། གསུམ་པའྱི་རྣམ་གཞག །ཕྱི་རོལ་མྲེད་ཀང་རྣམ་གཞག་འཐད་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉྱིས། སྤྱིར་བསན་པ་དང་། བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཚད་མ་འདྱིའྱི་

འབས་བུ་གང་ཞྲེ་ན། གཞལ་བྱ་རོགས་པའོ། །འོ་ན། གཞལ་བྱ་རོགས་པའྱི་འཇོག་བྱྲེད་

ཚད་མ་གང་ཞྲེ་ན། དོན་འདྲ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་དོན་རོགས་སྐྱྲེད་བྱྲེད་དབང་པོ་

སོགས་ཚད་མ་མྱིན་ནམ། ཇྱི་ལྟར་ན་དོན་འདྲ་བ་དོན་རོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། 

ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བྱ་བ་དོན་རོགས་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་ཅྲེས་པ་ཙམ་གྱིས། ལས་སུ་བྱ་བ་

དོན་རོགས་ཀུན་གྱི་ནྱི་སྐྱྲེད་བྱྲེད་སོགས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དག་ཐམས་ཅད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་

ལས་འབས་བུ་དོན་རོགས་བར་མ་ཆད་དུ་འཇོག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི། དོན་རོགས་དྲེ་

སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ། བསན་བཤད་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། ཡུལ་དྲེ་ལ་ཉམས་སུ་མྱོང་ཙམ་

དུ་ནྱི་འདྲ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་གྱི་སྒོ་ལྔའྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། གང་གྱི་ལས་ནྱི་སོ་སོ་

ལ་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་དྲེ་ཁོད་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། 

ཁོད་ཀྱིས་དོན་རོགས་པར་འཇོག་བྱྲེད་ཅྱིག་ཡོད། ཁོད་ལས་རས་ཐ་དད་པས་དོན་

རོགས་པར་འཇོག་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་དབང་པོ་དག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་གསལ་མྱི་

གསལ་ཐ་དད་ཡོད་ཀང་། ཐ་དད་ཀྱི་ལས་ལ་མྱོང་ཙམ་དུ་ཐ་དད་མྲེད་པ་འདྱི། དོན་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

རོགས་ཐ་དད་པར་ནྱི་ངྲེས་བྱྲེད་མྱིན་ཏྲེ། དོན་སྣང་ཤྲེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་བ་

མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དོན་འདྱིའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་ཤར་བའྱི་ཤྲེས་པ་གང་ཡྱིན་

པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དོན་རོགས་ཐ་དད་པ་དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཅན་དུ་གྲུབ་སྲེ། ཁོད་ལས་དོན་

སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་འདྱི་དོན་འདྱིའྱི་རོགས་པ་ཞྲེས་བྱྲེད་པ་ཡྱི་ནྱི་ལས་ངྲེས་པ་སྲེ་དོན་

རོགས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ཆོས་ཅན། ཁོད་

གསལ་མྱི་གསལ་གྱི་རྣམ་པ་འགས་ཤྲེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཐ་དད་པར་ནྱི་བྱྲེད་ན་ཡང་། 

དོན་སྣང་ཤྲེས་པ་འདྱི་ནྱི་དོན་དང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་འབྲེལ་བར་བྱྲེད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། 

དོན་གྱི་རྣམ་པའྱི་ངོ་བོ་ལས་གཞན་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། རང་ལུགས་གཞག །གཞན་ལུགས་དགག །རོད་པ་སང་

བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཞལ་བྱའྱི་རང་བཞྱིན་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་

བའྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། གཞལ་བྱ་རོགས་པའྱི་ཚད་མའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་འཇོག་

བྱྲེད་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དོན་རོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གཞན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་

ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དོན་སྣང་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལས་ཡུལ་

དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ་མྱི་འགྲུབ་པར་ཐལ། རྣམ་པ་ཤར་བ་ལས་གཞན་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། དོན་འདྲ་བ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་དོན་རོགས་ལས་དོན་གཞན་མྱིན་པར་

ཐལ། དོན་རོགས་དྲེའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་པ་དྲེས་ནའོ། །ཆོས་ཅན། དོན་རོགས་དང་བྱ་

བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་དང་རས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སོ་སྣང་དབང་ཤྲེས་

ཆོས་ཅན། རང་གྱི་ལས་སོན་པོ་ལ་ནྱི་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པའྱི་བྱ་བ་བྱྲེད་པ་དང་བཅས་

པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སོན་པོ་དྲེའྱི་རྣམ་པའྱི་བདག་ཉྱིད་རང་རྱིག་གྱིས་འཛིན་པའྱི་སྒོ་ནས། དོན་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

སོན་པོ་རོགས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་བྱ་བ་བྱྲེད་པས་སོ། །ལྟ་བུར་སྣང་ཞྲེས་པས། དོན་

འདྲ་བ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་དོན་རོགས་འཇོག་བྱྲེད་མྱིན་ཏྲེ། དྲེ་དང་རས་གཅྱིག་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོན་ཀང་དོན་རོགས་འཇོག་བྱྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་བདག་ཉྱིད་

དོན་རོགས་འཇོག་པར་བྱྲེད་པ་པོ་མྱིན་ན་ཡང་། ཁོད་ཀྱི་དབང་གྱིས་དོན་རོགས་པ་

དྲེར་བཞག་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། འབས་བུ་བུ་དྲེ་རྒྱུ་ཕ་རྣམས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་འདྲ་བར་

འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། ཕའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་འཛིན་པའྱི་ར་བ་དང་ལྡན་པ་ཉྱིད་མྱིན་ཡང་། 

འཇྱིག་རྲེན་ན་བུས་རྒྱུ་ཕའྱི་གཟུགས་འཛིན་ཞྲེས་བརོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ལ། བསན་བཤད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། དོན་འདྲ་བ་ལས་གཞན་གྱིས་དོན་

རོགས་འཇོག་མྱི་ནུས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དང་པོར་མཐོང་བ་ཙམ་དང་དབང་དོན་འབྲེལ་བ་

དང་། ཁད་པར་ནྱི་བོ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། དོན་རོགས་འཇོག་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་ཉྱིད་དུ་མྱི་

འདོད་དྲེ། ཁོད་དང་བྱ་བ་དོན་རོགས་ལ་ནྱི་བྱྲེད་པ་དོན་འདྲ་བས་ཆོད་པའྱི་ཕྱིར། བྱ་བ་

དོན་རོགས་ལ་ནྱི་བྱྲེད་པ་དབང་སོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་དུ་ཕན་པ་ཉྲེ་བར་སྦོར་

ན་ཡང་། དོན་གྱི་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་ཤར་པའྱི་ཤྲེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དོན་

རོགས་ཐ་དད་པ་དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དམ་པར་འདོད་དྲེ། ཐ་མའྱི་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་

བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། དབང་སོགས་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་དགག །ཁད་པར་གྱི་བོ་

ཚད་མ་ཡྱིན་པ་དགག །དབང་དོན་འབྲེལ་བ་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། 

དབང་པོ་ཆོས་ཅན། དོན་རོགས་སོ་སོར་འཇོག་ནུས་འདྱི་འདྲ་ཁོད་ལ་ཡོད་པ་མྱིན་ཏྲེ། 

དབང་ཤྲེས་ཀུན་གྱི་མཚུངས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། ཁོད་གསལ་མྱི་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

གསལ་གྱིས་དབང་ཤྲེས་གསལ་མྱི་གསལ་དྲེ་ཐ་དད་ཀང་། དོན་སྣང་ཤྲེས་པས་དོན་

འདྱི་དང་འདྱི་རོགས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བར་འཇོག་བྱྲེད་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

དོན་གྱི་རྣམ་པ་ཐ་དད་ཤར་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཐ་དད་ཀང་ཐ་དད་མྲེད་ཅྲེས་སོགས་

ཀྱི་རྱིགས་པ་འདྱིས་ནྱི། ལྷག་མ་དོན་ལ་ལྟ་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཚད་མ་མྱིན་པར་བཤད་པ་

ཡྱིན་ཏྲེ། རྣམ་པ་ཤར་བ་མྲེད་ན་དོན་ལ་ལྟ་བ་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཁད་པར་གྱི་བོ་ཡང་ཁད་པར་ཅན་གྱི་བོ་དང་ཐ་དད་མྲེད་པར་

འགྱུར་ཞྱིང་། ཁད་པར་ཅན་གྱི་བོ་གཞན་དག་ཀང་། དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཁད་པར་གྱི་བོ་དང་

ཐ་དད་མྲེད་པར་ཐལ། དོན་དྲེའྱི་རྣམ་པའྱི་དངོས་པོར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁད་པར་དང་

ཁད་པར་ཅན་གྱི་བོ་གཉྱིས་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཐ་དད་པའང་མྱི་འདོད་དྲེ། ཚད་འབས་ཀྱི་

བྱ་བ་དང་ནྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་དྲེ། གཟུང་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་

ཡང་། ཁད་པར་གྱི་བོའྱི་ཡུལ་ཆོས་ཅན། གཉྱིས་པ་ཁད་པར་ཅན་གྱི་བོ་དྲེ་ཁོད་འཇལ་

བྱྲེད་དུ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། ཁད་པར་གྱི་བོས་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ས་མ་དྲེ་ཆོས་ཅན། 

རྱིམ་བཞྱིན་འབྱུང་བ་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། གཟུང་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་དྲེ། བོ་དྲེ་གཉྱིས་ནྱི་ཅྱིག་ཅར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བསྐྱྲེད་བྱ་སྐྱྲེད་བྱྲེད་

ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན། དོན་འདྲ་བ་དང་དོན་རོགས་ཀང་

བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དོན་འདྲ་བ་དང་དོན་རོགས་ཀྱི་ཆ་དག་

ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཞག་སྲེ། ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་དྲེའྱི་རྣམ་གཞག་ལ་

བརྲེན་ནས་ནྱི། དྲེ་ལྟར་དུ་བཞག་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། བུམ་གཟུགས་འཛིན་པའྱི་མྱིག་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་ནྱི་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

འབྲེལ་བ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀྱིས་བདག་རྐྲེན་མྱིག་གྱི་དབང་པོ་དྲེ། བུམ་པའྱི་

གཟུགས་དྲྱི་སོགས་དང་བདག་ཉྱིད་ཀུན་གྱིས་འབྲེལ་ན་ཡང་། ཁོད་ཀྱིས་བུམ་

གཟུགས་རོགས་ལ། དྲྱི་མ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། བུམ་གཟུགས་ཀྱི་ཆོས་འགའ་

ཞྱིག་ནྱི་རོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ངྲེས་པ་དྲེར་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བར་བུམ་པའྱི་དྲྱི་རོ་སོགས་

ཀང་རོགས་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྱི་བདག་རྐྲེན་མྱིག་གྱི་དབང་པོ་དྲེ་བུམ་པའྱི་གཟུགས་དྲྱི་

སོགས་དང་འབྲེལ་བར་བྱྲེ་བག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། མྱིག་དབང་དྲེ་བུམ་པའྱི་གཟུགས་

དྲྱི་སོགས་དང་འབྲེལ་བར་ཐ་དད་མྲེད་ཀང་། དོན་གྱི་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་ཤར་བའྱི་ཤྲེས་

པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དོན་རོགས་ཐ་དད་པ་འདྱིའྱི་ཚད་མ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་གང་ལས་དོན་

རོགས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་ནུས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། བདག་གྱི་ཡོན་ཏན་འདུས་བྱས་ལས་ནྱི། 

དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་ནུས་པ་མྱིན་པར་ཐལ། དོན་དྲེའྱི་དངོས་པོའྱི་རྣམ་པར་

ཤར་བ་མྲེད་ན། བདག་གྱི་ཡོན་ཏན་འདུས་བྱས་དྲེ་ཡང་གཞག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་རོད་པ་སང་བ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་དོན་འདྲ་བ་དང་དོན་རོགས་ཆོས་ཅན། བྱ་བྱྲེད་

ཡྱིན་པར་འགལ་ཏྲེ། གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། གཅྱིག་ཡྱིན་པ་མྱི་བདྲེན་

ཏྲེ། ལྡོག་ཆོས་ཐ་དད་པ་ཁས་ལྲེན་པའྱི་ཕྱིར། དངོས་སུ་རས་ཐ་དད་མྲེད་པར་འདོད་

དྲེ། ངོ་བོ་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བྱ་བ་བྱྲེད་པའྱི་ཐ་སད་དག་

ཐམས་ཅད་སྒོ་བཏགས་པ་དྲེ་ལྟར་རྣམ་པར་གནས་ཏྲེ། རས་ཐ་དད་འདོད་པའྱི་དངོས་

པོ་རྣམས་ལ་བྱ་བྱྲེད་དུ་སྒོ་འདོགས་པས་ནྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ། 

༼འབས་རོག་གཉྱིས་པའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

༈ གཉྱིས་པ་འབས་རོག་གཉྱིས་པའྱི་རྣམ་གཞག་ལ། ཡང་ན་རང་རྱིག་འབས་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

བུ་སྲེ། ཞྲེས་པའྱི་དོན་འཆད་པ་ལ་གསུམ། ཕྱི་རོལ་རྱིག་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག །ཕྱི་

རོལ་རྱིག་པའྱི་གནོད་བྱྲེད་བསན། དྲེས་གྲུབ་པའྱི་དོན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། 

དངོས་དང་། སྣང་བ་དང་འགལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། དོན་རྱིག་པའྱི་དོན་རྱིག་གང་

ཡྱིན་དྲྱིས་པས། གཟུགས་སྒ་སོགས་སོ་སོར་རྱིག་པའྱི་མངོན་སུམ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་

ཉྱིད་དོ་ཞྲེ་ན། མངོན་སུམ་དྲེ་ནྱི་གང་གྱིས་དོན་རྱིག་ཏུ་འཇོག་པ་ཡྱིན་དྲྱིས་པས། དོན་

དྲེ་དང་འདྲ་བ་ལས་དོན་རོགས་པར་འཇོག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དོན་དང་འདྲ་བ་ཆོས་ཅན། 

དོན་རོགས་འཇོག་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། འོན་ཏྲེ་

དོན་སྣང་ཤྲེས་པས་ཕྱི་དོན་མ་རྱིག་ན། དོན་སྣང་ཤྲེས་པས་དོན་འདྱི་མྱོང་བར་སྣང་བ་

དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་གང་ལས་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དོན་སྣང་ཤྲེས་པས་དོན་མྱོང་བར་སྣང་བའྱི་སྒྲུབ་

བྱྲེད་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྲེམས་ཙམ་པ་ལ་དྲྱི་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མདོ་སྲེ་པ་

དྲེ་ཉྱིད་ལ་དྲྱིས་ནས་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དོན་སྣང་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དོན་གྱིས་རྣམ་པ་དངོས་སུ་གཏད་པ་མྱིན་

པར་ཐལ། རགས་པའྱི་རྣམ་པར་སྣང་བ་གང་ཞྱིག །རགས་པ་རས་སུ་མ་གྲུབ་ཅྱིང་། 

རྡུལ་ཕན་དྲེ་དག་གང་གྱིས་ན། རགས་པར་སྣང་བ་དྲེ་འདྲར་བྱྲེད་དྲེ་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པ་

དྲེའྱི་ཕྱིར། དོན་དང་འདྲ་བ་ཡྱིན་ཡང་དོན་དང་འདྲ་བ་ཆོས་ཅན། དོན་དྲེ་མྱོང་བའྱི་ངོ་

བོ་ཉྱིད་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡྱིན་པས་སོ། །དོན་

དྲེ་དང་འདྲ་བ་དང་དོན་དྲེ་ལས་བྱུང་བ་དྲེ། གལ་ཏྲེ་དོན་མྱོང་བའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ་

ཞྲེ་ན། སོ་འཛིན་རྣམ་ཤྲེས་ཕྱི་མ་ཆོས་ཅན། མཚུངས་པ་དྲེ་མ་ཐག་པའྱི་སོ་སྣང་དབང་

ཤྲེས་ས་མ་དྲེས་མྱོང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་ལས་སྐྱྲེས་པ་གང་ཞྱིག །དྲེ་དང་དོན་
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སོན་པོའྱི་རྣམ་པར་མཚུངས་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འདྱི་མཐོང་འདྱི་ཐོས་ཞྲེས་

བྱ་བར་གང་ལས་བོ་ནྱི་ངྲེས་པ་འདྲྲེན་པ་དྲེ། དོན་སྣང་ཤྲེས་པ་དྲེས་དོན་མྱོང་བའྱི་སྒྲུབ་

བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གང་གྱིས་དོན་ལ་ངྲེས་པ་འདྲྲེན་པ་དྲེ། དོན་

རོགས་པ་དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་པར་འདོད་པ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། སྣང་བ་ཡུལ་དང་དྲེ་

མཐོང་བ་དྲེ་དག་གྱི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཉྲེ་བ་དྲེ་ཉྱིད་དཔྱད་པར་བྱས་ན་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དྲེ་དག་གྱི་འབྲེལ་བ་ལ་བརྲེན་ནས། ལྟ་བ་པོའྱི་ངྲེས་

ཤྲེས་དྲེ་སྐྱྲེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་

དགག །སྣང་བ་ཙམ་ལ་གཟུང་འཛིན་གཞག །དྲེས་ན་རང་རྱིག་འབས་བུར་གྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དོན་སྣང་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡང་རང་ལས་རས་གཞན་

འགའ་ཞྱིག་གྱི་མྱོང་བྱྲེད་མྱིན་ཏྲེ། དོན་སྣང་ཤྲེས་པ་དྲེའྱི་མྱོང་བྱ་དྲེ་དོན་སྣང་ཤྲེས་པའྱི་

བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཟུགས་སྒ་སོགས་མངོན་སུམ་གྱིས་སོ་སོར་རྱིག་བྱ་དྲེ་

ཡང་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཉམས་སུ་མྱོང་བྱ་རས་གཞན་དུ་མྲེད་དྲེ། དོན་སྣང་ཤྲེས་པ་དྲེའྱི་

བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་པ་དྲེས་ནའོ། །དོན་སྣང་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལའང་མྱོང་བ་

རས་གཞན་ཡོད་པ་མྱིན་ཏྲེ། མྱོང་བྱྲེད་རས་གཞན་འདོད་པ་དྲེར་ཡང་བརད་པ་

མཚུངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་ཉྱིད་གསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་རྒྱུ་ལས་

རྱིག་པར་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱིར། རང་གྱི་ངོ་བོ་མྱོང་ན། སོ་སོགས་སྣང་བ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་

ན། རང་གྱི་རང་བཞྱིན་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་སོ་སྣང་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་ངོ་བོ་

མྱོང་བར་གྱུར་ཀང་། ཕྱི་རོལ་གྱི་སོ་སོགས་མྱོང་བར་སྣང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། སོ་སོགས་དྲེའྱི་

དངོས་པོའྱི་རྣམ་པ་ཤར་བའྱི་ཕྱིར། རང་གྱིས་རང་མྱོང་བ་མྱི་འཐད་དྲེ། རང་ཉྱིད་རང་
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ལ་བྱ་བྱྲེད་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཇྱི་ལྟར་གསལ་བྱྲེད་སྒོན་འོད་ཆོས་ཅན། དོན་

གསལ་བ་ན་རང་གྱི་ངོ་བོ་གསལ་བྱྲེད་དུ་འདོད་དྲེ། རང་རྒྱུ་ལས་གསལ་བ་དྲེའྱི་བདག་

ཉྱིད་དུ་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེ་དྲེ་ལྟར་དོན་སྣང་གྱི་བོ་ཆོས་ཅན། བདག་རྱིག་པ་ཅན་ཡྱིན་

ཏྲེ། རང་རྒྱུ་ལས་རྱིག་པར་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་རྱིག་བྱ་དོན་གཞན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 

སོན་པོ་དང་སོ་སྣང་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། ཚོར་བྱ་ཚོར་བྱྲེད་འཐད་པར་དཀའ་བར་ཐལ། 

རས་གཞན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། རྱིག་བྱ་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་རྣམ་པ་རྲེས་གཞན་མྲེད་

དྲེ། གཟུང་འཛིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་མྲེད་ན། གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་གཞག་

མྲེད་པར་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། གང་གྱི་ཚེ་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་གཞག་བྱྲེད་པ་དྲེའྱི་ཚེ། 

གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ལ་ནྱི་མྲེད་དོ་ཞྲེས་པ་བརད་བྱ་མྱིན་ཏྲེ། གཟུང་

འཛིན་རྣམ་པར་ཕྲེ་བའྱི་མཚན་ཉྱིད་རྣམ་པར་བསད་པ་ཅན་གྱི་འཁྲུལ་པས་ཇྱི་ལྟར་

མཐོང་བར་གྱུར་པ་དྲེ་ལྟར། གཟུང་འཛིན་འདྱིའྱི་རྣམ་གཞག་བྱས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དཔྲེར་ན། སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པ་སྣང་བའྱི་ཤྲེས་པའྱི་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་བཞྱིན་

ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དོན་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་རྱིག་པ་འབས་

བུ་ཡྱིན་པར་འདོད་དྲེ། ཡུལ་རྱིག་པ་གང་ཞྱིག །རས་གཞན་རྱིག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 

ཕྱི་དོན་མྲེད་པ་དྲེས་ནའོ། །གཉྱིས་པ་ཕྱི་རོལ་རྱིག་པའྱི་གནོད་བྱྲེད་བསན་པ་ནྱི། གལ་

ཏྲེ་དོན་སྣང་ཤྲེས་པས་ཕྱི་རོལ་མྱོང་བར་གྱུར་ན། ཉྲེས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེན། ཅྱི་ཡང་མྲེད་

མོད། ཕྱི་རོལ་དོན་ནྱི་མྱོང་བར་གྱུར་པ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི། རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་བརོད་པར་

འགྱུར་ཞྲེས་དྲྱིས་པས། གལ་ཏྲེ་དོན་སྣང་གྱི་བོ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དོན་རྱིག་སྲེ། དོན་དྲེའྱི་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། དོན་གྱི་རྣམ་པ་རྲེས་སུ་ཞུགས་པ་ཅན་དྲེ་

ཡོད་མོད། དྲེ་ཙམ་གྱིས་ཕྱི་རོལ་རྱིག་པར་འཇོག་མྱི་ནུས་པར་ཐལ། དོན་གྱིྱི་རྣམ་པ་

དྲེ་ནྱི་ཕྱི་འམ་གཞན་ལས་ཡྱིན་ཞྲེས་འདྱི་ནྱི་དཔྱད་པར་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ལ། དཔྱད་ན་ཕྱི་

རོལ་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་མྱི་འགྲུབ་ཅྲེ་ན། སོན་པོར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། སོན་

པོ་མཐོང་བའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་གྱི། ཕྱི་རོལ་ཡན་གར་པའྱི་དོན་དུ་ཡོད་པ་མྱིན་ཏྲེ། སོ་

འཛིན་ཤྲེས་པ་མཐོང་བའྱི་ཁད་པར་དང་བལ་བ་ན་ཁོད་མྱི་འཛིན། སོ་འཛིན་ཤྲེས་པ་

དྲེ་འཛིན་ན་ཁོད་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་རོལ་མྲེད་ན་དོན་སྣང་ཤྲེས་པ་རྲེས་འགའ་སྐྱྲེ་

བར་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འགལ་ཏྲེ། དོན་སྣང་ཤྲེས་པ་རྲེས་འགའ་སྐྱྲེ་བ་འདྱིར། ཤྲེས་

པ་ས་མ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་ཕྱི་མ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་བག་ཆགས་རབ་ཏུ་སད་བྱྲེད་ཡྱིན་པས། 

དོན་སྣང་གྱི་བོ་ནྱི་རྲེས་འགའ་སྐྱྲེ་བར་རྣམ་པར་ངྲེས་ཀྱི། ཕྱི་རོལ་དོན་ལ་སོས་པ་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་དྲེས་གྲུབ་པའྱི་དོན་བསན་པ་ནྱི། དོན་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་ཆོས་

ཅན། ཁོད་ལ་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད་དྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ཚུལ་གཉྱིས་པ་དྲེ་ལྟར་འཛིན་རྣམ་

གྱིས་མྱོང་བ་དང་། རྲེས་ཀྱི་ཤྲེས་པས་དྲན་པས་སོ། །གཟུང་འཛིན་འདྱིའྱི་རྣམ་པ་

གཉྱིས་ལས། གཟུང་རྣམ་གཞལ་བྱ། འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། མྱོང་བ་རང་རྱིག་ཉྱིད་ནྱི་

འབས་བུ་ཡྱིན་ནོ། །དོན་དུ་སྣང་བའྱི་རྣམ་རྱིག་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དོན་གྱི་རྣམ་པ་སྣང་བ་

དྲེ་ལྟར་རང་མྱོང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་གྱི་རྣམ་པ་སྣང་བ་གང་ཞྱིག །གང་གྱི་ཚེ་རྒྱུའྱི་ཡུལ་

གཞན་འདོད་པའམ་མྱི་འདོད་པ་དྲེའྱི་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། 

ཡུལ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་གྱི་ཚེ་ཤྲེས་པའྱི་ཆ་དོན་ནམ་ཡུལ་དུ་ནྱི་བཞག་པའྱི་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

ཕྱིར། ཆོས་ཅན། རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཉྱིད་ལ། རྲེས་

ཀྱི་ཤྲེས་པས་དོན་དུ་རྣམ་པར་ངྲེས་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་འདྱིའྱི་བདག་ཉྱིད་འདོད་པའྱི་

རྣམ་པ་དང་མྱི་འདོད་པའྱི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་མྱོང་བར་གྱུར་ན། འདོད་པའམ་མྱི་འདོད་

པའྱི་རྣམ་པ་ངྲེས་ཀང་དོན་རྱིག་པར་ནྱི་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །

༼འབས་རོག་གསུམ་པའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་འབས་རོག་གསུམ་པའྱི་རྣམ་གཞག་ལ་གསུམ། འབས་བུའྱི་རང་

བཞྱིན་གཏན་ལ་དབབ། ཚད་མའྱི་རང་བཞྱིན་གཏན་ལ་དབབ། གཞལ་བྱའྱི་རང་

བཞྱིན་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་དོན་ནྱི་ཡོད་ན་ཡང་རང་

གྱི་བདག་ཉྱིད་རྱིག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདོད་མྱི་འདོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཇྱི་ལྟར་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་

ཉྱིད་དྲེའྱི་སྒོ་ནས། དོན་ངྲེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་འཇོག་གྱི །དོན་རང་གྱི་ངོ་བོས་རྣམ་པ་

གཏད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་ན་གཟུགས་གཅྱིག་ཡྱིད་དུ་འོང་མྱི་འོང་དུ་མའྱི་

བདག་ཉྱིད་དུ་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཡྱིད་དུ་འོང་མྱི་འོང་དུ་མར་ཁས་བངས་

ན་ཡང་སྐྱོན་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། དག་གཉྲེན་གྱི་མྱིག་ཤྲེས་གཉྱིས་པོ་དག་ཆོས་ཅན། ལྷས་

བྱྱིན་གྱི་གཟུགས་དྲེ་ཡྱིད་དུ་འོང་མྱི་འོང་ཐ་དད་པར་ནྱི་མྱོང་བར་མྱི་འགྱུར་བར། ཡྱིད་

དུ་འོང་མྱི་འོང་གཉྱིས་གཉྱིས་སུ་སྣང་བར་ཐལ། དྲེ་ཡྱིད་དུ་འོང་མྱི་འོང་དུ་མ་ཡྱིན་པ་

གང་ཞྱིག །དྲེ་སྣང་བའྱི་མ་འཁྲུལ་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་མཐོང་བའྱི་ལས་

ཀྱིས་བསྒྱིབས་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་ཀ་མཐོང་བ་མྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། དྲེ་གཟུང་དོན་

གྱི་དབང་གྱིས་རོགས་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་ཡྱིད་དུ་འོང་མྱི་འོང་དུ་མ་ཡྱིན་པ་

གང་ཞྱིག །དྲེ་ཡྱིད་དུ་འོང་མྱི་འོང་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །མ་མཐོང་བའྱི་ལས་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

དྲེ་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་དོན་མཐོང་བྱྲེད་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དུ་མའྱི་

བདག་ཉྱིད་ཀྱི་དངོས་པོ་དྲེ་ལ་གཅྱིག་གྱི་བདག་ཏུ་མཐོང་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་

འདོད་པ་དང་མྱི་འདོད་པར་སྣང་བ་རོག་པ་ཡྱིན་གྱི། དོན་བོ་དབང་ཤྲེས་མྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 

དྲེ་མྱི་འཐད་དྲེ། དབང་ཤྲེས་དྲེ་ལའང་སར་ཡྱིད་དུ་འོང་བར་སྣང་བ་འཆྱི་ལྟས་ལ་

སོགས་པས་ཟྱིན་པའྱི་ཚེ། ཡྱིད་དུ་འོང་བར་མཚམས་སྦོར་བ་མྲེད་པའྱི་སྲེམས་མཐོང་

བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དོན་སྣང་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་གཞལ་བྱ་ལའང་། རང་གྱི་

བདག་ཉྱིད་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་འབས་བུ་ཡྱིན་པར་རྱིགས་ཏྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ཇྱི་ལྟར་དོན་

འདྱིའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རྣམ་པ་སྣང་བ་དྲེ་ལྟར་དོན་ནྱི་རྣམ་པར་ངྲེས་ཀྱི། ཕྱི་རོལ་ཇྱི་ལྟ་བ་

བཞྱིན་རྣམ་པ་མྱི་རྱིག་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཕྱི་རོལ་གཞལ་བྱ་ལ་རང་རྱིག་འབས་བུ་ཡྱིན་ན། འཛིན་རྣམ་

ཚད་མར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དོན་དུ་སྣང་བ་གཞལ་བྱ་ལ། ཤྲེས་པ་རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་

རྱིག་པ་འབས་བུར་བྱས་པ་དྲེའྱི་ཚེ། འཛིན་རྣམ་ཚད་མ་མྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་ཚེ་དོན་དུ་སྣང་

བའྱི་རྣམ་པ་འདྱི་ཉྱིད་ནྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འཛིན་རྣམ་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཆོས་ཅན། 

ཕྱི་རོལ་ལ་ལྟོས་པར་བྱ་བའྱི་ཚད་མ་མྱིན་ཏྲེ། རང་ལས་དོན་གཞན་མྱིན་པ་གཉྱིས་སྣང་

ནུབ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་རྱིག་པའྱི་ཕྱིར། དོན་སྣང་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་

རྱིག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ཇྱི་ལྟར་དོན་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་དྲེ་ཤྲེས་པ་ལ་

གནས་པ་དྲེ་ལྟ་བུར། དོན་འདྱི་ནྱི་དྲེ་ལྟར་གནས་སོ་ཞྲེས་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་

ཉྱིད་ཆོས་ཅན། །རྲེས་ཀྱི་ཤྲེས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་དོན་རྱིག་ཏུ་འདོད་དྲེ། འདྱི་ལྟར་དོན་གྱི་

བདག་ཉྱིད་སྣང་བ་མ་ཡྱིན་པར་རྲེས་ཀྱི་ཤྲེས་པས། ཁོད་ཀྱིས་དོན་རྱིག་པར་ཞྲེན་པའྱི་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

ཕྱིར། དོན་དྲེའྱི་བྱ་བ་དོན་རོགས་དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་བོ་ལ་ནྱི་གནས་པའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། 

གང་གྱི་ཕྱིར་ཇྱི་ལྟར་དོན་གྱི་རྣམ་པ་དྲེ་ནྱི་བོ་ལ་གནས་པ་དྲེ་ལྟར། དོན་དྲེ་རབ་ཏུ་

གསལ་བའྱི་ཕྱིར། གཟུང་རྣམ་ཚད་མ། རང་རྱིག་འབས་བུ་ཡྱིན་ནོ། །

འབས་རོག་གསུམ་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་ཡུལ་རས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། 

ཆོས་ཅན། རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་རྱིག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་རོགས་འཇོག་བྱྲེད་རྣམ་པ་དྲེའྱི་

བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། “ཇྱི1་ལྟར་ཡྱིན་ཡང་རྲེས་ཀྱི་ཤྲེས་པ་ལ་ལྟོས་

ནས་དོན་རྱིག་ཏུ་འདོད་དྲེ། རྲེས་ཀྱི་ཤྲེས་པས་ཁོད་ཀྱིས་དོན་རྱིག་པར་ཞྲེན་པའྱི་ཕྱིར། 

སོན་པོ་གཞལ་བྱར་བྱས་པའྱི་འབས་རོག་གསུམ་པའྱི་ཚད་འབས་ཆོས་ཅན། ཡུལ་

རས་ཐ་དད་པའང་མྱིན་ཏྲེ། ཤྲེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སོན་པོ་གཅྱིག་རོགས་

པར་འདྲ་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར། རྲེས་ཀྱི་ཤྲེས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་དོན་རྱིག་ཏུ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 

རང་རྱིག་འབས་བུར་བཤད་པ་ཅྱི་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དོན་སྣང་ཤྲེས་པ་རང་གྱི་ངོ་བོ་དཔྱོད་པ་

ན་རང་རྱིག་འབས་བུ་ཡྱིན་པར་བཤད་དྲེ། དྲེན་སོན་པོ་དྲེ་རང་རྱིག་པ་དྲེའྱི་བདག་ཉྱིད་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། དོན་སྣང་ཤྲེས་པས་ཕྱི་དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མྱི་རྱིག་ན། 

ཇྱི་ལྟར་ཕྱི་དོན་གཞལ་བྱ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དོན་དྲེ་དང་འདྲ་བ་འམ་གཞན་མྱི་འདྲའང་རུང་། 

དོན་སྣང་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་དྲེ་ལྟར་སྣང་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་དོན་ཡང་ཡྱིན་པས་ན། 

དོན་ནྱི་གཞལ་བྱ་ཉྱིད་དུ་འདོད་རྱིགས་པར་ཐལ། དོན་དང་སྐྱྲེས་འདྲ་བའྱི་སྒོ་ནས། དོན་

གཞལ་བྱར་འཇོག་པ་གང་ཞྱིག །ཕྱི་རོལ་དང་འདྲ་བ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། ཇྱི་

ལྟར་གཟུང་དོན་འཛིན་ཏྲེ་མྱི་འཛིན་པར་ཐལ། ཇྱི་ལྟར་སྐྲ་ཤད་ཀྱི་རྣམ་པ་འགའ་ཞྱིག་

1 [མ་ཕྱི། ༤༢ན༣ན།   ཇྱི སྲེར། ༢༧༠ན།   དྲེ]
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ལྟར། དོན་དངོས་མྲེད་པར་སྣང་བ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། གཟུང་དོན་

མྱི་འཛིན་པ་བདྲེན་ཏྲེ། གཟུང་དོན་འཛིན་པ་དྲེ་འདྲ་”བས1་ཀང་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

བཞྱི་པ་ཕྱི་རོལ་མྲེད་ཀང་རྣམ་གཞག་འཐད་པ་ལ་གསུམ། སྣང་བ་ཙམ་ལ་རྣམ་

གཞག་བསན། སྣང་བ་བཞྱིན་དུ་བདྲེན་པ་དགག །ཕྱི་རོལ་མྲེད་ཀང་ཚད་འབས་འཐད་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་མྲེད་ན། ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་དང་འགལ་ལོ་

ཞྲེ་ན། མྱི་འགལ་ཏྲེ། བོ་གཅྱིག་གྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་རྣམ་པར་དབྱྲེར་མྲེད་ཀང་། མཐོང་བ་

ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་རྣམས་ཀྱིས། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་མྱོང་བ་དག །རས་ཐ་དད་དང་ལྡན་

པ་བཞྱིན་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། དབང་པོ་སགས་སོགས་ཀྱིས་

བསད་པ་རྣམས་ལ། འཇྱིམ་དུམ་སོགས་ར་གང་དྲེའྱི་གཟུགས་དང་བལ་བ་ཡང་། རྣམ་

པ་གཞན་ར་གང་དུ་སྣང་བ་བཞྱིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་མ་བསད་པའྱི་མྱིག་ཅན་གྱིས་ར་གང་དྲེ་

ལྟར་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དཔྲེར་ན། ཐག་རྱིང་མྱ་ངམ་གྱི་ཐང་ན་ཆུང་ངུ་ཆྲེན་

པོར་སྣང་བ་བཞྱིན་ནོ། །གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་མྲེད་ན་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་

མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། འཐད་དྲེ། གཟུང་བ་འཛིན་པ་རྱིག་པ་དག་རས་ཐ་དད་ཡོད་པ་མྱིན་

ཡང་། གཞལ་བྱ་དང་འཇལ་བྱྲེད་དང་འབས་བུར་གནས་པ་འདྱི། བོ་ལ་ཇྱི་ལྟར་རས་

སུ་སྣང་བ་བཞྱིན་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པར་སྣང་བ་ལྟར་བདྲེན་ན། བོའྱི་དངོས་པོ་གཅྱིག་

ལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོར་སྣང་བ་ཅན་གྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། སྣང་བ་ལྟར་ཇྱི་ལྟར་བདྲེན་

པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་ལྟར་བདྲེན་ན་ཁོད་གཅྱིག་པ་ཉྱིད་དྲེ་ཉམས་

1 [མ་ཕྱི། ༢༢བ༢ན།  བས   སྲེར། ༢༧༡ན།   ངྲེས]
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དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་བདྲེན་ཡང་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། བདྲེ་སྡུག་རས་གཞན་ལ་རས་

གཞན་ཉྱིད་ཉམས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ཅན། གཅྱིག་ཏུ་བདྲེན་པ་མྱིན་ཏྲེ། བོ་མ་འཁྲུལ་

བས་གཅྱིག་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ཐ་དད་མྲེད་པར་ངྲེས་

པར་འགྱུར་བ་ལ། བོས་དངོས་པོ་ཐ་དད་མྲེད་པར་མཐོང་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གཟུང་

འཛིན་གྱི་དངོས་པོ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། རྱིགས་པ་གང་གྱིས་རྣམ་པར་དཔྱད་ན། དྲེ་ཉྱིད་

དུ་ན་སྣང་བ་ལྟར་བདྲེན་པ་དྲེའྱི་དངོས་པོར་མྲེད་དྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ན་ཁོད་ལ་སྣང་བ་

ལྟར། བདྲེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་མའྱི་རང་བཞྱིན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་མཐུན་པ་ཉྱིད་

མཐོང་བ་ལས་དྲེའྱི་བདག་ཉྱིད་མྱིན་པ་ལ། དྲེའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་ཞྲེན་པས། འཇྱིག་རྲེན་

པ་དག་གྱི་འཁྲུལ་པ་སྐྱྲེ་ལ། སྲེམས་ཙམ་འདྱི་ལ་གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་དུ་འཁྲུལ་

པའྱི་རྒྱུ་དྲེ་མྲེད་དྲེ། འགོ་བ་འདྱི་ལ་གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་དྲེའྱི་བདག་ཉྱིད་གཅྱིག་

ཀང་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། ནང་གྱི་བསད་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་གཟུང་འཛིན་

རས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའྱི་ཤྲེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། བདྲེན་རྫུན་ཆོས་མཐུན་

པ་མཐོང་བ་སོགས་ཅན་ཉྱིད་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་དྲེ། ཉྲེས་པ་ལས་བྱུང་བས་རང་བཞྱིན་

གྱིས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་སྣང་བ་ཅན་འདྱིའང་ཡོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་རབ་རྱིབ་

ལ་སོགས་པས་སྐྲ་ཤད་སྣང་བ་བཞྱིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། སྲེམས་ཙམ་ཡྱིན་ན་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་མྱི་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན། 

སྲེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་དྲེ་ལ་བོ་ནྱི་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྱི་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་འདོད་

པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། བདག་རྱིག་སྲེ། རང་རྱིག་པ་དྲེའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་

ཅན། རང་རྱིག་དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་འཇོག་བྱྲེད་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། 
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འདོད་ཆགས་སོགས་མྱོང་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཕྱི་རོལ་མྲེད་ཀང་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་

རུང་མོད་གཞན་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཇྱི་ལྟར་རུང་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་པ་རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་

ཡུལ་དུ་བཞག་པ་ན། གཞལ་བྱ་འཇལ་བྱྲེད་འབས་བུར་གནས་པ་འདྱི་ནྱི། སོ་སོགས་

གཞལ་བྱར་བྱས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀུན་ལ་སྦར་བར་བྱ་སྲེ། སོན་པོ་གཞལ་བྱར་བྱས་

པ་དྲེ་ལའང་། སོན་པོ་མྱོང་རུང་གྱི་རྣམ་པ་ཉྱིད་དྲེ་ཚད་མ། ཤྲེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་

གྱུར་པའྱི་སོན་པོ་གཞལ་བྱ། ཤྲེས་པ་རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སོན་པོ་རྱིག་པ་

འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། སོན་པོ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་བདག་

ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་ཤྲེས་པས་མྱོང་བར་རུང་སྲེ། རང་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་ཤྲེས་པའྱི་

བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འཛིན་རྣམ་ཚད་མ་ཡྱིན་ན། སོབ་དཔོན་གྱིས། 

འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་རང་རྱིག་པ་ཚད་མ། ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་

ན། མྱི་འགལ་ཏྲེ། བདག་ལ་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྲེས། ཤྲེས་པ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྱི་

བདག་ཉྱིད་ཀྱི་ཚད་མ་དང་ཤྲེས་པ་མྱོང་རུང་ཉྱིད་ཅྲེས་བྱ་བའྱི་ཚད་མ་ལ་དགོངས་

ནས། སོབ་དཔོན་གྱིས་རང་རྱིག་པ་ཚད་མ་ཞྲེས་ནྱི་རབ་ཏུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་

པ་རྣམ་གཞག་དྲེ་ཉྱིད་འཐད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གཉྱིས། ཚུལ་གཉྱིས་སྒྲུབ། རང་རྱིག་སྒྲུབ་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མདོ་མཛད་པའྱི་རྱིགས་པས་སྒྲུབ། བསན་བཅོས་མཛད་

པའྱི་རྱིགས་པས་སྒྲུབ། སར་ཡང་མདོ་མཛད་པའྱི་རྱིགས་པས་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྱིས། དོན་གྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐྱྲེས་པས་ཚུལ་གཉྱིས་སྒྲུབ། དོན་གྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་དྲན་

པས་ཚུལ་གཉྱིས་སྒྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྱིས། གཟུང་དོན་ཅན་གྱི་བོ་ཚུལ་གཉྱིས་སུ་སྒྲུབ། གཟུང་དོན་
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མྲེད་པའྱི་བོ་ཚུལ་གཉྱིས་སུ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དོན་གྱི་རྣམ་པ་ཤར་བའྱི་ཤྲེས་པ་

དྲེ། དོན་རོགས་འཇོག་བྱྲེད་དུ་མྱི་འཐད་དྲེ། ཤྲེས་པ་ལ་དོན་གྱི་རྣམ་པ་ཤར་བ་མ་གྲུབ་

པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་དོན་གྱི་རྣམ་པ་འཆར་ན་ནྱི། དབང་པོའྱི་རྣམ་པའང་

འཆར་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཡུལ་རྣམས་ལས་ནྱི་བྱུང་བའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཐམས་

ཅད་དག །ཡུལ་དྲེ་ལས་གཞན་དབང་པོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ཡང་། རྣམ་པ་འགས་ཡུལ་གྱི་རྣམ་

པར་འགྱུར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན། “རས1་དང་དུས་ལ་སོགས་པ་བུ་སྐྱྲེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡང་། བུ་

དྲེ་ནྱི་ཕ་མ་གང་རུང་གཅྱིག་གྱི་གཟུགས་འཛིན་པར་འགྱུར་གྱི། གཞན་ཟས་སོགས་

འགའྱི་གཟུགས་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཡུལ་དྲེ་ལས་གཞན་དང་ཡུལ་དག་ནྱི་

དབང་ཤྲེས་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཉྱིད་དུ་མཚུངས་ན་ཡང་། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། 

གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤར་བ་དྲེའྱི་ཆ་ནས། གཟུགས་ཡུལ་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་འདོད་དྲེ། 

གཟུགས་གཟུང་དོན་གང་ཞྱིག །གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤར་བ་དྲེ་མྲེད་པར་ནྱི་གཟུགས་

ཡུལ་དྲེར་མྱི་འགྱུར་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། གཟུང་དོན་དང་ལྡན་པའྱི་སྲེམས་ལ་ནྱི་དོན་གྱི་རྣམ་པ་ཤར་བ་

མྲེད་པར་དོགས་ན་ཡང་། འདས་པའྱི་དོན་སོན་པོ་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་

ལ་ཚུལ་གཉྱིས་དང་རང་རྱིག་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུང་དོན་གྱིས་སོང་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། སོན་པོའྱི་རྱིགས་གཟུང་དོན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། །ཆོས་ཅན། 

དབྱྱིབས་སོགས་དྲེ་དང་ལྡན་པ་མྱིན་པའྱི་རྱིགས་གཟུང་དོན་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སོ་

སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་ཅན་དུ་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་དང་། རྱིགས་དྲེའང་མྱི་རག་ན་ཆ་

1 [མ་ཕྱི། ༤༤ན༢ན།   རས   སྲེར། ༢༧༥ན།   ཟས]
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

མྲེད་པའྱི་རྱིགས་སུ་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་། རག་ནའང་ཁོད་ཇྱི་ལྟར་སྐྱྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། སོན་པོའྱི་མྱིང་སོགས་གཟུང་དོན་དུ་བྱྲེད་པའང་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མྱིང་

སོགས་གཟུང་དོན་དུ་བྱྲེད་པའང་སར་ནྱི་བཀག་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གལ་ཏྲེ་རང་མཚན་གཟུང་དོན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སོན་པོ་དྲན་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་ཆོས་

ཅན། གཟུང་དོན་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུང་དོན་གྱི་ནུས་པ་ལས་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། འདོད་པ་ཙམ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར། སོན་པོ་དྲན་པའྱི་ཤྲེས་པ་

དོན་གྱི་རྣམ་ལྡན་ཡྱིན་མོད། སོ་སྣང་དབང་ཤྲེས་དོན་གྱི་རྣམ་ལྡན་མྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སོན་

པོ་དྲན་པའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་དོན་གྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། སོ་

སྣང་དབང་ཤྲེས་དྲེ་ཡང་དོན་གྱི་རྣམ་པས་སོང་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། སོན་པོའྱི་རྣམ་པ་

མྱི་གསལ་བ་འདྱི་འདྲའྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་དྲན་པ་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ཡང་མྱོང་བ་སོ་སྣང་དབང་ཤྲེས་

ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། སོན་པོ་ལས་དངོས་སུ་བྱུང་ངོ་ཞྲེ་ན། སོན་པོ་

དྲན་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་སོན་པོ་ལས་དངོས་སུ་བྱུང་བ་མྱིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀྱི་

དངོས་རྒྱུའྱི་དུས་དྲེའྱི་ཚེ་སོན་པོ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། སོན་པོའྱི་རྣམ་པ་ཤར་བ་

ཡྱིན་ཏྲེ། སོན་པོ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་མྱོང་བ་སོ་སྣང་དབང་ཤྲེས་ལའང་

ཆོས་ཅན། སོན་པོའྱི་རྣམ་ལྡན་དྲེར་འགྱུར་བར་ཐལ། རགས་འདྲ། ས་མ་དྲེ་ཆོས་ཅན། 

སོན་པོའྱི་རྣམ་པ་དྲེ་ནྱི་དོན་གྱིས་གཏད་པ་མྱིན་ཏྲེ། གསལ་བའྱི་རྣམ་པས་དབྲེན་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །མ་ཁབ་སྲེ། སོན་པོའྱི་རྣམ་པ་མྱི་གསལ་བ་དྲེ་ནྱི་ཤྲེས་པ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་

དོན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ལྷས་བྱྱིན་གྱི་རོག་པ་ལ་ཤར་བའྱི་སོན་པོའྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ལྷས་

བྱྱིན་དྲེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་གྱིས་རོགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཕྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

ལྷས་བྱྱིན་བདག་ལ་རག་ཏུ་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་པས། གཞན་གྱིས་མྱི་རོགས་སོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་

ཅན། སྒས་བརོད་ཀང་རོགས་བར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ལྷས་བྱྱིན་བདག་ལ་རག་ཏུ་

འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

འཆད་ཉན་བྱྲེད་པའྱི་ཡུལ་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་དག་དང་འབྲེལ་བས་གོ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་

ནྱི། འཆད་པོ་ཉན་པོའྱི་སྲེམས་དག་གྱིས་དོན་གཅྱིག་ཏུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྱི་བདག་

ཉྱིད་ཅན་དུ་མཚམས་སྦོར་བར་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཕོགས་”སུ1་དྲེའྱི་ཕྱིར། གལ་

ཏྲེ་འདྲ་བ་ལས་ཐ་དད་པ་དྲེར་སྣང་བ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡུལ་དྲེ་གཉྱིས་གཅྱིག་པར་ཐ་

སད་བྱྲེད་པ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེའྱི་ཚེ་འཆད་ཉན་བྱྲེད་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། གཟུང་དོན་མྲེད་

པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཐ་དད་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཇྱི་ལྟར་གཅྱིག་ཏུ་གཟུང་བ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་དོན་གྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་དྲན་པས་ཚུལ་གཉྱིས་སྒྲུབ་པ་ལ་གཉྱིས། དངོས་

དང་། དྲེའྱི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སོན་པོ་ཉམས་མྱོང་གྱི་རྣམ་ཤྲེས་དྲེ་ཡང་ནྱི་

ཆོས་ཅན། གཟུང་འཛིན་གྱི་ཆ་གཉྱིས་ལ་ནྱི་བརྲེན་པར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་དུ་

གཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཁད་པར་ཅན་དུ་བྱས་པའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡྱིས་དམྱིགས་

པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། རྣམ་པ་ཤར་བ་ལས་གཞན་དུ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། སོན་པོའྱི་རྣམ་

ལྡན་དུ་ཇྱི་ལྟར་དྲན་ཤྲེས་ལ་གནས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། སོན་པོའྱི་རྣམ་

པ་ཤར་བ་ཅན་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ས་མའྱི་རགས་སྒྲུབ་པ་ནྱི། འདྱི་ལྟར་སོ་སྣང་དབང་ཤྲེས་

དང་། སོན་པོ་དྲན་པའྱི་ཤྲེས་པ་དང་། དྲེ་དྲན་པའྱི་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའྱི་ཤྲེས་པ་གཟུང་རྣམ་

1 [མ་ཕྱི། ༤༥ན༢ན།  སུ   སྲེར། ༢༧༧ན།   ས]
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

གཅྱིག་གྱིས་ལྷག་པ་ཉྱིད་དྲེ། དོན་གྱི་ངོ་བོས་རྣམ་པ་གཉྱིས་དང་བདག་གྱི་འཛིན་པའྱི་

རྣམ་པ་འགའ་ཞྱིག་ཏུ། བོ་གཉྱིས་པ་དྲན་ཤྲེས་དྲེ་ནྱི། བོ་གསུམ་པ་དྲན་ཤྲེས་གཉྱིས་པ་

ཡྱིས་ནྱི་རོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་དོན་གྱི་འབས་བུ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཤྲེས་པ་དྲན་ན། དོན་དྲན་

པས་ཁབ་པའྱི་ཕྱིར་ན། འཁྲུལ་པ་ཡྱིས་དོན་གྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྲྲེའོ་ཞྲེ་ན། དོན་སྣང་ཤྲེས་

པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དྲན་ན་སྣང་བ་དང་ཡྱིད་བྱྲེད་ལའང་དྲན་པ་དྲེར་འགྱུར་བར་ཐལ། 

དྲེའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་བཞྱིན་དུ་ར་མཁན་ལ་སོགས་པ་དྲན་པ་མྲེད་པར་

བུམ་པ་དྲན་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱུ་དང་ལྷན་ཅྱིག་

འཛིན་པར་འགྱུར་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར། རགས་ཁས་བངས། 

དོན་སྣང་ཤྲེས་པ་ལ་དོན་གྱིས་བྱས་པའྱི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་ཁད་པར་ཡོད་པས། 

དོན་གྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་དྲན་ནོ་ཞྲེ་ན། དོན་སྣང་ཤྲེས་པ་ལ་དོན་གྱིས་བྱས་པའྱི་ཕུལ་དུ་

བྱུང་བའྱི་ཁད་པར་ཆོས་ཅན། དོན་སྣང་ཤྲེས་པ་དོན་དང་འདྲ་བ་ལས་གཞན་ཅྱིར་

འགྱུར་ཏྲེ་དོན་དང་འདྲ་བའྱི་ཆ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་གང་ལས་ཤྲེས་པ་ནྱི་དོན་དང་འདྲ་

བ་སྲེན་པ་སྲེ་དོན་སྣང་ཤྲེས་པ་དོན་གྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་དྲན་པའྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། དཔྲེར་ན། མཚེ་མ་སོགས་ལ་འདྲ་བས་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། བོ་

གཉྱིས་པ་དྲན་པའྱི་རང་བཞྱིན་འཛིན་རྣམ་གཅྱིག་པུ་ལ་ནྱི། རྣམ་པར་གནས་པར་ཐལ། 

དང་པོ་སོ་སྣང་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཚུལ་གཉྱིས་མྱིན་པར་འཛིན་རྣམ་རྐང་པ་

ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སོ་སྣང་དབང་ཤྲེས་དང་སོན་པོ་དྲན་པའྱི་ཤྲེས་པ་

གཉྱིས་ཆོས་ཅན། ངྲེས་པར་འཛིན་པའྱི་སྲེམས་ཀྱིས་གཟུང་རྣམ་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་པར་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འཛིན་རྣམ་རྐང་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སོ་སྣང་དབང་

ཤྲེས་ཆོས་ཅན། སོན་པོའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། སོ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་ངོ་བོ་རུ་མདུན་

ན་གནས་པར་འགྱུར་བའྱི་བོ། དོན་སོན་པོའྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྲྲེ་བ་དང་འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་

བོ་གཉྱིས་པ་དྲན་ཤྲེས་ཀྱིས་དམྱིགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་དུ་སོན་པོའྱི་རྣམ་པར་

ཤར་བ་ལས་གཞན་དུ། སོན་པོའྱི་དངོས་འབས་ཡྱིན་པས། སོན་པོའྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་དྲན་

ན། སོ་སྣང་དབང་ཤྲེས་དང་པོ་གཅྱིག་པུ་དོན་སོན་པོ་ལས་དངོས་སུ་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་

སོན་པོའྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་འབྲེལ་བར་འགྱུར་གྱི། དྲན་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ཆོས་ཅན། 

སོན་པོའྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་དྲན་པ་མྱིན་པར་ཐལ། ས་མའྱི་དོན་སོན་པོ་དང་དངོས་སུ་འབྲེལ་

བ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་བསན་བཅོས་མཛད་པའྱི་རྱིགས་པས་སྒྲུབ་པ་ལ་ལྔ། ལྷན་ཅྱིག་

དམྱིགས་ངྲེས་ཀྱི་རགས་ཀྱིས་སྒྲུབ། དོན་གཅྱིག་དུ་མར་སྣང་བས་སྒྲུབ། མྲེད་པ་

གསལ་བར་སྣང་བས་སྒྲུབ། ཉྲེ་རྱིང་བར་མའྱི་ཁད་ལས་སྒྲུབ། དོན་ཤྲེས་དུས་མཉམ་

མྱིན་པས་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དངོས་དང་། རོད་པ་སང་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། 

སོ་སྣང་དབང་ཤྲེས་སོན་པོའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པས་སོན་པོའྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་དྲན་པའང་མྱི་

འཐད་དྲེ། སོན་པོ་དང་སོ་སྣང་དབང་ཤྲེས་རས་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་སྒྲུབ་པ་

ནྱི། ཡུལ་སོན་པོ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སོ་འཛིན་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལས་རས་གཞན་ཉྱིད་དུ་རྣམ་པ་

གང་གྱིས་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ངྲེས་པར་སོ་འཛིན་གྱི་བོ་དང་ལྷན་

ཅྱིག་ཏུ་ཅྱིག་ཅར་དུ་ནྱི་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། སོན་པོ་དང་སོ་འཛིན་ཤྲེས་པ་

གཉྱིས་ཆོས་ཅན། རས་ཐ་དད་ཡྱིན་པར་ཐལ། རས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མ་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ཁབ་སྲེ། རྣམ་ཤྲེས་འཁྲུལ་པས་ཐ་དད་དུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། ཟླ་བ་གཉྱིས་

མྲེད་པར་མཐོང་བ་བཞྱིན། ར་བར་ཁབ་སྲེ། སོ་སྲེར་ལྟ་བུ་རས་ཐ་དད་དག་ལ་ནྱི། ལྷན་

ཅྱིག་མྱོང་བའྱི་ངྲེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སོ་འཛིན་ཤྲེས་པའྱི་དུས་ན་སྣང་བའྱི་

དོན་སོན་པོ་ནྱི། སོ་འཛིན་ཤྲེས་པ་ལས་རས་གཞན་མྱིན་པ་བཟློག་པར་རབ་ཏུ་དཀའ་

བ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། སོན་པོ་དང་སོ་འཛིན་ཤྲེས་པ་དྲེ་དག་རས་ཐ་དད་མྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 

སོ་འཛིན་ཤྲེས་པ་མྱོང་བ་མྲེད་པར། དོན་སོན་པོ་འགའ་དམྱིགས་པའམ། དོན་སོན་པོ་

དམྱིགས་པ་མྲེད་པའྱི་མྱོང་བ་སོ་འཛིན་ཤྲེས་པ་ཡང་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་མ་མཐོང་བ་

དྲེས་ནའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དབང་པོའྱི་བོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། དབང་ཡྱིད་ལས་ཐ་དད་པའྱི་རྒྱུ་

ནྱི་རྲེས་སུ་དཔོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱུ་གཞན་དབང་ཡྱིད་དག་ནྱི་ཡོད་ན་ཡང་རྲེས་

འགའ་སྐྱྲེ་བ་མྲེད་”ལ1། རྲེས་འགའ་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་གཞན་དྲེ་ཡང་ཕྱི་རོལ་གྱི་སོན་

པོའ་ོཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་མཚུངས་པ་དྲེ་མ་ཐག་རྐྲེན་གྱི་བག་ཆགས་སད་པ་ལས་སྐྱྲེ་བར་

ངྲེས་པར་མྱི་སྨྲ་ན་བདྲེན་ཡང་། སོ་སྣང་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རྲེས་འགའ་སྐྱྲེ་བའྱི་རྒྱུ་

མཚན་གྱིས། དམྱིགས་རྐྲེན་ཕྱི་རོལ་གྱི་སོན་པོ་ཡོད་མྱི་དགོས་པར་ཐལ། དྲེ་མ་ཐག་

རྐྲེན་གྱི་བག་ཆགས་སད་པ་ལས་སྐྱྲེ་བར་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། ས་བོན་ལས་ནྱི་མྱུ་གུ་སྐྱྲེ་བ་

དང་། དུ་བ་ལས་མྲེ་གྲུབ་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་འདྲ་ཕྱི་རོལ་དོན་ལ་བརྲེན་པ་ཅན་ཡྱིན་པས། 

ཕྱི་རོལ་མྲེད་པར་མྱི་འགྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། ས་བོན་མྱུ་གུའྱི་བྱྲེད་པ་པོ་དང་། དུ་བ་མྲེའྱི་ཤྲེས་

བྱྲེད་དུ་གནས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཕྱི་དོན་མྲེད་པར་མྱི་འགྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་

1 [མ་ཕྱི། ༤༦བ༢ན།   ལ   སྲེར། ༢༨༠ན།   པ]



  258  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

པར་ཐལ། གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་འབས་དྲེའྱི་ངོ་བོར་སྣང་བ་དྲེ་ལྟར་ངྲེས་པར་འབྲེལ་བའྱི་བོའྱི་

རས་ལ་བརྲེན་ནས། རོག་པར་བྱྲེད་ན་འགལ་བ་དག་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

འབས་བུ་དུ་བ་ལས་རྒྱུ་མྲེ་རོགས་པ་མྱིན་པར་ཐལ། དུ་བ་མྲེས་སྐྱྲེད་པར་

འགྱུར་བ་མྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རང་གྱི་བག་ཆགས་ཙམ་པར་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར། མྲེ་དྲེ་

དུ་བའྱི་རྒྱུ་དག་ནྱི་ཡྱིན་ན་ཡང་། དུ་བ་གང་ལས་མ་ངྲེས་པར་རོགས་པར་འགྱུར་བ་མ་

ཡྱིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་འབས་བུ་ལ་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དུ་བས་མྲེ་དཔོག་པ་དྲེ་ལའང་། 

ཕྱི་རོལ་གྱི་མྲེ་ཉྱིད་དཔོག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དུ་བར་སྣང་བའྱི་བོས་བག་ཆགས་གསལ་

བར་སད་པ་ཅན་གྱི་བོ་ཉྱིད་ལས། མྲེར་སྣང་བའྱི་བོ་ཉྱིད་ནྱི་རོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་

ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དུ་བར་སྣང་བ་དྲེ་དུ་བར་སྣང་བའྱི་བག་ཆགས་ལས་སྐྱྲེའྱི། མྲེར་སྣང་

ལས་མ་སྐྱྲེས་པས། མྲེར་སྣང་གོ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་མྲེ་ལས་དུ་བ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། 

སྲེམས་རྒྱུད་ལ་མྲེ་དྲེར་སྣང་དུ་རུང་བའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་སྱིང་པོ་ཅན་མྲེར་སྣང་བ་དྲེ་བོ་

དག་ལ་དུ་བར་ནྱི་སྣང་བ་གསལ་བྱྲེད་ཡྱིན་པ་དྲེས་ནའོ། །མཁས་པ་སྲེམས་ཙམ་པ་

རྣམས་ལ་ཆོས་ཅན། མྲེ་ལས་དུ་བ་སྐྱྲེ་བའྱི་རྣམ་གཞག་འདྱི་བརོད་དུ་ཡོད་དྲེ། དྲེ་ཚད་

མས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཕྱི་རོལ་མྲེད་ན་ཕྱི་རོལ་ལ་བརྲེན་ནས་བོ་ཚུལ་གཉྱིས་སུ་

གསུངས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཕྱི་རོལ་ལ་ནྱི་བརྲེན་ནས་སུ་ཚུལ་གཉྱིས་བརོད་པ་

ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། དོན་སྨྲ་བ་ཡང་དག་པའྱི་དོན་ལ་དྲང་བའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

བོ་ཚུལ་གཉྱིས་པོ་དྲེ་ཡང་ནྱི་ཆོས་ཅན། མྱི་འགྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལྷན་ཅྱིག་མྱོང་བའྱི་

ངྲེས་པས་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། དོན་སྣང་ཤྲེས་པ་དྲེ་དོན་ལ་རྣམ་ལྡན་དྲེར་སྣང་བ་མྱིན་ནོ། བུམ་
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གཟུགས་དྲེའྱི་དོན་ཅན་གྱི་ཡྱིད་དབང་ཤྲེས་ཀུན་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྣང་ཚུལ་གྱི་རང་བཞྱིན་

གཅྱིག་པ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། གཟུང་དོན་གྱི་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་རྣམ་མྲེད་དུ་འཛིན་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། དབང་པོའྱི་ཁད་པར་གྱིས་གསལ་བ་དང་མྱི་གསལ་བ་

དང་། འདྲྲེན་མ་ལ་སོགས་པ་སྣང་བ་ཐ་དད་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་དོན་གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་

པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། བུམ་གཟུགས་གསལ་མྱི་གསལ་དུ་སྣང་བ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། 

བུམ་གཟུགས་གཅྱིག་གྱི་རྣམ་པ་ཤར་བར་འདྲ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གཟུང་དོན་ལ་བརྲེན་

ནས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞྱིང་། བུམ་གཟུགས་དྲེའྱི་རྣམ་པའྱི་ངོ་བོའྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་

ཡང་། བུམ་གཟུགས་གསལ་མྱི་གསལ་གྱི་ཁད་པར་འཐད་དྲེ། བག་ཆགས་གཞན་

འགའ་ཞྱིག་ལས་ཀང་། དབྱྱིབས་སོགས་ཆ་འགའ་ཡྱིས་ནྱི། བུམ་གཟུགས་གསལ་མྱི་

གསལ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དཔྲེ་འདྱི་ལྟར་ཕ་ལ་བརྲེན་ནས་བུ་ཕ་དྲེའྱི་ནྱི་

གཟུགས་འཛིན་ཡང་། རྐྲེན་འགའ་ཞྱིག་ལས་ནྱི་དབྱྱིབས་སོགས་ཀྱི་ཆ་འགའ་ཡྱིས། 

ཕའྱི་གཟུགས་ལས་ཐ་དད་པར་ནྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན། 

གསུམ་པ་མྲེད་པ་གསལ་བར་སྣང་བས་སྒྲུབ་པ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བོ་

ཚུལ་གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྲེ། མར་མྲེ་ལ་སོགས་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི་ར་བྱའྱི་མདོངས་ཀྱི་རྣམ་

པ་ཅན་སོ་དང་དམར་དང་མདངས་གསལ་བར། མྱིག་མྱི་གསལ་བས་མཐོང་བར་

འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། མར་མྲེའྱི་རྲེ་མོའྱི་ཁྲ་སྒོར་བ་དྲེ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་དངོས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མར་

མྲེའྱི་རྲེ་མོའྱི་ཁྲ་སྒོར་བ་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་གསལ་བའྱི་ཤྲེས་པ་ལ་མཐོང་བའྱི་ནུས་

པ་ཅྱིས་མྲེད་དྲེ་ཡོད་པར་ཐལ། དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་མཐོང་རུང་གྱི་ཕྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁྲ་སྒོར་བ་དྲེ་མཐོང་བའྱི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་ཉམས་པའང་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏྲེ་
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མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཡང་དག་པའྱི་དོན་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་གཞན་

གྱིས་མཐོང་བའྱི་དོན་དྲེ་ཡང་། ཇྱི་ལྟ་བུར་ན་གསལ་བྱ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རབ་

རྱིབ་ཀྱིས་སྦངས་ནས་གསལ་བའྱི་མྱིག་ལ་བརྲེན་ནས་དབང་པོ་ལས་འདས་པའྱི་དོན་

མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། མར་མྲེའྱི་རྲེ་མོའྱི་ཁྲ་སྒོར་བ་གཞན་ནྱི་ཁོད་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་

ཏྲེ། སྣང་བ་དང་དབང་པོ་དང་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལས་གཞན་མྲེད་པར་ནྱི། གཅྱིག་གྱི་ནུས་

པ་ལས་སྐྱྲེ་བར་རོགས་པ་དྲེས་ནའོ། །འདོད་ན། དྲེ་ཕྱིའྱི་གཟུང་ཡུལ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་

ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་ཁྲ་སྒོར་བ་དྲེ་ཉྱིད་བོ་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། 

ཇྱི་ལྟར་མར་མྲེ་ལ་ལྟོས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །མར་མྲེ་དང་ཁྲ་སྒོར་བ་

གཉྱིས་ཀ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། དྲེ་གཉྱིས་ཀ་དག་ཀང་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

མར་མྲེ་ཙམ་གྱི་དམྱིགས་རྐྲེན་གྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

བཞྱི་པ་ཉྲེ་རྱིང་བར་མའྱི་ཁད་པར་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ། ཐལ་བ་དགོད། སྐྱོན་

སོང་དགག །མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཟུང་དོན་མྲེད་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཚུལ་གཉྱིས་

པ་ཡྱིན་མོད། གཟུང་དོན་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་ཚུལ་གཉྱིས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཉྲེ་རྱིང་ལ་

སོགས་ཁད་པར་གྱིས་ལྟ་བའྱི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། བུམ་གཟུགས་གསལ་བ་དང་མྱི་

གསལ་བར་སྣང་བ་མྱི་རུང་བར་ཐལ། བུམ་གཟུགས་རྣམ་མྲེད་དུ་རྱིག་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་སྣང་བའྱི་ཁད་པར་ལས་གསལ་མྱི་གསལ་དྲེར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་

ན། ཆོས་ཅན། བུམ་གཟུགས་གསལ་བར་མཐོང་ངམ་མྱི་མཐོང་མཚུངས་པར་འགྱུར་

བར་ཐལ། སྣང་བ་དྲེ་ནྱི་བར་ཆོད་པ་དང་མ་ཆོད་པ་དག་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་

རྱིང་བ་ནས་ལྟ་བའྱི་ཚེ་སྣང་བ་མྱི་གསལ་བས། བུམ་གཟུགས་དྲེའྱི་ཆ་ཕ་མོ་འགའ་ཞྱིག་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ནྱི་མ་མཐོང་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གསལ་མྱི་གསལ་ཐ་དད་དོ་ཞྲེ་ན། བུམ་གཟུགས་དྲེ་རགས་

པ་ཆ་མྲེད་གཅྱིག་ཡྱིན་ནམ། རྡུལ་ཕ་རབ་དུ་མ་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན། བུམ་གཟུགས་

ཆོས་ཅན། གསལ་བར་མཐོང་བ་དང་མྱི་མཐོང་བའྱི་ཐ་དད་པ་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་རགས་པ་ཆ་མྲེད་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལྟར་ན། ཆོས་ཅན། གསལ་བར་མཐོང་མྱི་མཐོང་ཐ་དད་གང་ལས་

ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྡུལ་ཕ་རབ་རས་ཐ་དད་པ་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་

སྣང་བ་གསལ་མྱི་གསལ་གྱི་ཁད་པར་གྱིས། བོ་ལ་གསལ་མྱི་གསལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་

ངོ་ཞྲེ་ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། གཞན་སྣང་བ་གསལ་མྱི་གསལ་ཐ་དད་པ་གང་ལས། 

གསལ་མྱི་གསལ་ཐ་དད་པར་སྣང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཆ་ཐ་དད་མྲེད་

པའྱི་ཕྱིར། ཐག་རྱིང་བ་ནས་ལྟ་བའྱི་ཚེ་སྣང་བ་དྲེ་ཡང་ཅྱིས་མ་གསལ་ཞྲེས་དྲྱིས་པས། 

རྡུལ་གྱིས་བསྒྱིབས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རྡུལ་དྲེ་ཉྲེ་བ་ནས་ལྟ་བ་འདྱིར་སྒྱིབ་བྱྲེད་ཅྱིས་མ་

ཡྱིན་ཞྲེས་དྲྱིས་པས། སྲབ་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཉྲེ་བ་ནས་ལྟ་བའྱི་ཚེ་སྣང་བའང་སྲབ་པ་དྲེ་

ལྟ་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྒྱིབ་རྡུལ་སྲབ་པ་གང་ཞྱིག །རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཉྲེ་

བ་ལས་གཞན་དུ་རྱིང་བ་ནས་ལྟ་བའྱི་ཚེ། སྣང་རྡུལ་སྲབ་མྱིན་འཐུག་པོ་ཡོད་པ་ཉྱིད་

ཡྱིན་པར་ཐལ། སྒྱིབ་རྡུལ་འཐུག་པ་གང་ཞྱིག །རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། བུམ་པ་

ལ་ཤྱིན་ཏུ་ཉྲེ་བ་ནས་ལྟ་བའྱི་མྱིག་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་སྣང་བ་ནྱི་ཆྲེར་གསལ་བར་

ཐལ། བུམ་གཟུགས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་ཉྲེ་བའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བུམ་གཟུགས་དྲེ་ཡང་ཆྲེས་

གསལ་བར་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏྲེ་བུམ་གཟུགས་ལ་ཉྲེ་རྱིང་ནས་ལྟ་བ་དྲེར་ཡང་། མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

ལས་ལ་བརྲེན་ནས་ལས་གཟུགས་གསལ་མྱི་གསལ་གཞན་འབྱུང་བས། བུམ་

གཟུགས་གསལ་མྱི་གསལ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ལས་གཟུགས་གསལ་མྱི་གསལ་དྲེ་

དག་རྣམས་ནྱི་ཕན་ཚུན་དུ་སྒྱིབ་པར་འགྱུར་རམ་མྱི་འགྱུར། སྒྱིབ་ན། ལས་གཟུགས་

གསལ་མྱི་གསལ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། མྱིག་ཤྲེས་དྲེ་ལ་གཅྱིག་ཁོ་ནར་སྣང་བར་འགྱུར་

བར་ཐལ། མྱིག་ཤྲེས་ལ་སྣང་རུང་གང་ཞྱིག །མྱིག་ཤྲེས་ལ་སྣང་བ་ནྱི་ཕན་ཚུན་སྒྱིབ་

བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་ཁས་བངས། དྲེ་མ་བསྒྱིབས་སོ་ཞྲེ་ན། བུམ་གཟུགས་ལ་

ཉྲེ་རྱིང་ནས་ལྟ་བའྱི་མྱིག་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཅྱིག་ཅར་ནྱི་ལས་གཟུགས་གསལ་བ་དང་

མྱི་གསལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དག་མཐོང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་

མཐོང་རུང་གང་ཞྱིག །ཕན་ཚུན་མྱི་སྒྱིབ་པའྱི་ཕྱིར། མཐོང་མྲེད་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་གཅྱིག་

བསྒྱིབས་ནས་གཉྱིས་ཀ་མྱི་མཐོང་ངོ་ཞྲེ་ན། བུམ་གཟུགས་ལ་ཉྲེ་རྱིང་ནས་ལྟ་བའྱི་

སྐྱྲེས་བུ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་མ་མཐོང་བའྱི་ལས་ཀྱིས་ཅྱི་བྱྲེད་དྲེ་མྱི་བྱྲེད་པར་ཐལ། 

མ་མཐོང་བའྱི་ལས་གང་གྱིས་དོན་ཕན་པ་དང་དོན་མྱིན་པ་མྱི་ཕན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དོན་ལ་བརྲེན་ནས་སྐྱྲེས་པར་གྱུར་པའྱི་མྱོང་

བ་དབང་ཤྲེས་དྲེ་བག་ཆགས་སད་པ་ཇྱི་ལྟ་བའྱི་རྒྱུ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་འཛིན་

བྱྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། ལྷག་མ་རྣམ་མྲེད་དུ་འཛིན་པར་འདོད་པ་བོ་ངན་ལུགས་ངན་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ལྔ་པ་དོན་ཤྲེས་དུས་མཉམ་མྱིན་པས་སྒྲུབ་པ་ལ་གཉྱིས། མྱི་རག་པ་རྣམ་མྲེད་དུ་

འཛིན་པ་དགག །རག་པ་རྣམ་མྲེད་དུ་འཛིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཤྲེས་པ་དང་

སྒ་དང་མར་མྲེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། གང་གྱིས་དབང་ཤྲེས་ལ་རྣམ་མྲེད་དུ་གསལ་བར་

འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྱི་དུས་ན་ཞྱིག་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེའྱི་ས་མར་བྱུང་བའྱི་སྐད་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ཅྱིག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རང་འཛིན་མངོན་སུམ་དང་ནྱི་ཅྱིག་ཤོས་དྲན་ཤྲེས་ཀྱི་སྐྱྲེད་

བྱྲེད་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་དྲེ་དུས་མཉམ་པའྱི་ཉན་ཤྲེས་ཀྱིས་གཟུང་དོན་དུ་བྱྲེད་དོ་

ཞྲེ་ན། སྒ་འཛིན་ཉན་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། དོན་ཀུན་གསལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཕན་

འདོགས་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྒ་གཞན་གཟུང་དོན་དུ་གསལ་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྒ་དྲེ་

དང་རྒྱུ་ཚོགས་གཅྱིག་ལས་སྐྱྲེས་པས་གཟུང་དོན་དུ་ངྲེས་སོ་ཞྲེ་ན་སྒ་འཛིན་ཉན་ཤྲེས་

ཆོས་ཅན། སྒ་དང་རྒྱུ་ཚོགས་གཅྱིག་ལས་སྐྱྲེས་པས་གཟུང་དོན་དུ་རོག་པ་འདྱི་ཡང་

འཐད་པ་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་ལྟར་ན་དུས་མཉམ་པའྱི་རྣ་བའྱི་དབང་པོ་ཡང་གཟུང་དོན་

དུ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྒ་དྲེས་བྱས་པའྱི་ཉན་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རང་དུས་ན་སྒ་དྲེ་མྲེད་

ཀང་། སྒ་དྲེ་གསལ་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་སྒའྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྣང་བ་ཉྱིད་ཀྱིས་

ཕྱིར། ཉན་ཤྲེས་དང་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྲེས་པའྱི་དོན་གཞན་སྒ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཉན་ཤྲེས་ལ་རྣམ་

པ་གཏོད་པར་མྱི་བྱྲེད་དྲེ། ཉན་ཤྲེས་ལ་ཕན་འདོགས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 

ཆོས་ཅན། ཉན་ཤྲེས་ཀྱི་གཟུང་དོན་དུ་ཇྱི་ལྟར་གསལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་

ཐལ། ཉན་ཤྲེས་ལ་རང་གྱི་རྣམ་པ་ཡྱིས་རྣམ་པ་གཏོད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། མྱི་རག་པ་རྣམ་མྲེད་དུ་མྱི་འཛིན་མོད། རོ་རྲེ་ལ་སོགས་པའྱི་རག་

པ་རྣམ་མྲེད་དུ་འཛིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བརན་པར་འདོད་པའྱི་རོ་རྲེ་དང་རོ་སོགས་ཀྱི་དོན་ཡང་

ཆོས་ཅན། འགོ་བ་ཀུན་གྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་ཅྱིག་ཅར་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་སྐྱྲེད་པར་འགྱུར་བར་

ཐལ། རྐྲེན་གཞན་ལ་ལྟོས་མྲེད་དུ་རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་

པས་ཕན་འདོགས་པའྱི་ཕྱིར། རོ་རྲེ་སོགས་འདྱིའྱི་ཡུལ་ཅན་དྲེ་དག་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་

འབྱུང་ངོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། ཁོད་སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱི་སོ་སོར་གཞན་ཡྱིན་པར་བརོད་དྲེ། 
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་རྱིམ་ཅན་དུ་སྐྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། འདྱིར་ཡང་ཆོས་ཅན། རང་

འཛིན་ཤྲེས་པ་ལ་རྣམ་མྲེད་དུ་མྱི་སྣང་བར་ཐལ། དྲེའྱི་དུས་ན་ཞྱིག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའྱི་

སྐྱོན་ནྱི་སར་བཞྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་སར་ཡང་མདོ་མཛད་པའྱི་རྱིགས་པས་སྒྲུབ་པ་ནྱི། 

དོན་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། བྱྲེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་ངོར་རྱིག་བྱ་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཚུལ་

གཉྱིས་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་མྱི་དགོས་ཏྲེ། དོན་དྲེ་བདག་ཉྱིད་ཀྱིས་མྱོང་བ་ལ་རོད་པ་

འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། དོན་གྱི་རྣམ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཉྱིད་

མ་གྲུབ་པ་དྲེ་ཡང་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་སྐྱོན་མྲེད་དྲེ། ཡང་དག་པར་དྲན་པ་ལས་གྲུབ་པའྱི་

ཕྱིར། འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། གཟུགས་འདྱི་ལྟར་རོགས་ཀྱི་སྒ་འདྱི་ལྟར་ནྱི་རོགས་པ་མྱིན་

ཞྲེས་ཐ་དད་པ་འདྱི་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དོན་ཐ་དད་པར་མྱོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་

ཏྲེ། རང་གྱི་སྤོད་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཐ་དད་ཤར་བས་ཕྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། 

ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཙམ་གྱིས་ནྱི། དོན་རོགས་ཐ་དད་འགའ་ཞྱིག་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་མྱིན་

པར་ཐལ། ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་བྱྲེད་གསལ་བ་མྲེད་པ་ལ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྱི་བོ་མྲེད་པའྱི་

ཕྱིར། དཔྲེར་ན། མཚེ་མ་ལ་སོགས་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་བཞྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་རང་རྱིག་སྒྲུབ་པ་ལ། རང་རྱིག་པ་ཡང་ངོ་། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་མ་མྱོང་

བར་འདྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞྲེས་པའྱི་དོན་འཆད་པ་ལ་བཞྱི། ཚུལ་གཉྱིས་གྲུབ་པས་

རང་རྱིག་གྲུབ། གསལ་བ་ཤྲེས་རས་ཡྱིན་པས་སྒྲུབ། གཞན་གྱིས་མྱོང་བ་བཀག་པས་

སྒྲུབ། དྲན་པ་ལས་ཀང་རང་རྱིག་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དངོས་དང་། དྲེའྱི་ལན་

དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཆོས་ཅན། ཚུལ་གཉྱིས་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པས་ཀང་རང་རྱིག་

ཕལ་ཆྲེར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྱི་རྣམ་པ་སྣང་བ་དྲེའྱི་ཚེ། རྣམ་པ་དྲེ་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

འཛིན་རྣམ་གྱིས་མྱོང་བར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མས་མྱོང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་

ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱི་དངོས་པོའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་བོ་ཕྱི་མ་ཡྱིས་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་མྱོང་བ་

ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྱི་དུས་”ནྱི1་འགགས་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་དྲེ་ཆོས་

ཅན། ཤྲེས་པ་ས་མ་ཉམས་མྱོང་མ་ལུས་པ་ལྡོག་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་གྱི་ངོ་

བོའང་མྱོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་གང་གྱི་ནྱི་རྣམ་པ་སྣང་བའྱི་

ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེས། ཤྲེས་པ་ས་མ་དྲེ་མྱོང་བ་མྱིན་ཞྲེས་པའང་འཐོབ་པར་

ཐལ། དོན་དུ་སྣང་བ་དང་ལྡན་པའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་ཁ་ཕྱི་རོལ་དུ་མངོན་པར་ཕོགས་པར་

སྣང་ལ། བོ་ལ་འཛིན་པར་བྱྲེད་པའྱི་བོ་ཡྱིན་ན་རག་ཏུ་བདག་ལ་ཁ་ནང་དུ་མངོན་པར་

ཕོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་དྲེ་དང་འདྲ་བ་ལས་དྲེ་མྱོང་བའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གཞན་ཅྱི་ཡོད་

ཅྲེས་འདོད་ན། འདྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། ཕན་ཚུན་དུ་མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་ཐོབ་པར་

འགྱུར་བར་ཐལ། ཕན་ཚུན་འདྲ་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བོའྱི་འདྲ་བ་དྲེ་མྱོང་བའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་

ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་འདྲ་བ་ལས་མྱོང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཕོགས་ས་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་

པ་དྲེའྱི་མྱོང་བ་རང་རྱིག་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དོན་དང་འདྲ་བའྱི་རྒྱུ་ཅན་མྱིན་པར་ཐལ། 

རང་ཉྱིད་མྱོང་བར་བྱྲེད་རུང་དྲེའྱི་གཞལ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་དོན་འདྲ་བའྱི་གཞལ་

བྱ་གང་ཞྲེ་ན། དོན་དང་འདྲ་བ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱི་གཞལ་བྱ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། 

འཇྱིག་རྲེན་ན་ལས་བྱ་བ་དོན་རོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། སོ་སྣང་

དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། གཞན་གྱི་བདག་ཉྱིད་མྱོང་བ་ལས་སོ་སོགས་མྱོང་བར་གགས་

1 [མ་ཕྱི། ༥༠ན༥ན།  ནྱི   *ན]
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

པ་མྱིན་ཏྲེ། རང་གྱི་ངོ་བོའྱི་རང་བཞྱིན་དྲེའྱི་རྣམ་པ་མྱོང་བ་ལ་སྒོ་འདོགས་འཁྲུལ་པ་

ལས། སོ་སོགས་མྱོང་བར་གགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སོ་སྣང་དབང་བོ་ནྱི་ཆོས་

ཅན། ཕྱི་རོལ་དོན་ལ་ཚད་མ་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སོ་སོགས་དངོས་ཀྱི་རྣམ་པ་

ཤར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སོ་སྣང་དབང་བོ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་དོན་མྱོང་བ་

ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཕྱི་རོལ་གྱི་སོ་སོགས་དངོས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤར་བ་མྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། གང་གྱི་ཚེ་མྱོང་བའྱི་བདག་ཉྱིད་ནྱི་འདྲ་བའྱི་རྒྱུ་ཅན་མ་ཡྱིན་པས་ན། ཤྲེས་པ་

མྱོང་བའྱི་རང་རྱིག་འདྱི་ཆོས་ཅན། དོན་འདྲ་བ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་ཉྲེ་བར་”བསྒྲུབ1་མྱི་

དགོས་པར་ཐལ། རང་ཉྱིད་མྱོང་རུང་གྱིས་གྲུབ་པས་ནའོ། །

ཤྲེས་པ་དོན་དང་འདྲ་ན། དོན་དང་བདག་ཉྱིད་ཀུན་གྱིས་འདྲ་ན་ནྱི། ཤྲེས་པ་

ཤྲེས་པ་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཕོགས་ས་དྲེའྱི་ཕྱིར། དོན་དང་ཆ་འགའ་

ཞྱིག་གྱིས་མཚུངས་པས། དོན་མྱོང་བར་འཇོག་ན་ནྱི། དོན་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྱིས་མྱོང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །ཇྱི་ལྟར་སོ་སོགས་དང་སྐྱྲེས་འདྲ་བའྱི་ངོ་བོ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་སོ་སོགས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་འདོད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ། སོ་སྣང་དབང་

ཤྲེས་ཕྱི་མ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། སོ་སྣང་དབང་ཤྲེས་ས་མ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་འགྱུར་

བར་ཐལ། ཉམས་མྱོང་སོ་སྣང་དབང་ཤྲེས་ས་མ་དང་སྐྱྲེས་འདྲ་བའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །ཉམས་མྱོང་ཉམས་སུ་མྱོང་ངོ་ཞྲེས་དོན་བཞྱིན་དུ་ནྱི་ངྲེས་པ་མྱིན་པ་དྲེའྱི་

ཕྱིར། ཉྲེས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། སོན་པོ་མ་རོགས་པར་ཐལ། དོན་སོན་པོ་

ལའང་ངྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་རག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ངྲེས་པ་ཡོད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་སྐྱྲེས་འདྲ་བ་ཡོད་

1 [མ་ཕྱི། ༥༠བ༦ན།   བསྒྲུབ   སྲེར། ༢༩༠ན།   བསླུ]
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

དོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། མྱོང་བ་སོ་སྣང་དབང་ཤྲེས་ས་མ་ལའང་། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ངྲེས་པ་མྲེད་

དྲེ་ཡོད་པར་ཐལ། དྲེ་དང་སྐྱྲེས་འདྲ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་གསལ་བ་ཤྲེས་རས་ཡྱིན་པས་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞྱི། གསལ་བ་ཤྲེས་

རས་ཡྱིན་མྱིན་བརག །ཤྲེས་རས་མྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ། ཤྲེས་རས་ཡྱིན་ན་རང་རྱིག་

གྲུབ། རང་བོ་ལོག་གྱུར་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཞན་ཡང་དཀར་སོགས་མཐོང་བ་

ན་དཀར་སོགས་མངོན་པར་གསལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་རྱིག་པ་གསལ་བར་ནྱི་སྐྱྲེས་པའྱི་

སྣང་བ་འདྱི་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཅྱི། དཀར་སོགས་མངོན་པར་གསལ་བ་ལས་གཞན་པའྱི་

དངོས་པོའམ། འོན་ཏྲེ་དྲེའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་བ་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དཀར་པོ་གསལ་

བའྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་དཀར་པོ་གསལ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

རང་གསལ་བ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། དོན་གསལ་ན་ཤྲེས་པ་གསལ་བ་ཡྱིན་ལ། 

ཤྲེས་པ་དྲེ་གསལ་བ་མྱིན་ན་འགོ་བ་མ་ལུས་པ་གསལ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་པ་

ཕྱི་མས་གསལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དཀར་པོ་གསལ་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། གསལ་

བྱྲེད་ཐུག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། གསལ་བྱྲེད་གཞན་གྱིས་གསལ་བའྱི་ཕྱིར། 

ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་དཀར་པོ་དྲེ་ཡྱིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་ནས་དྲན་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། མཐོང་བ་དཀར་པོ་དང་འབྲེལ་བ་ཤྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རགས་ཁས་

བངས་ཏྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ཁྲེད་གཉྱིས་ལས་གཅྱིག་རོགས་པའྱི་ཚེ། གཉྱིས་པ་མཐོང་བ་

ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ར་བར་ཁབ་སྲེ། ཡུལ་མཐོང་ཞྲེས་བྱ་བར་ངྲེས་པར་འགྱུར་

བ་ལ། ཡུལ་ཤྲེས་གཉྱིས་དག་འབྲེལ་བར་མཐོང་བ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གང་གྱིས་དཀར་
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པོ་མཐོང་བའྱི་ཤྲེས་པ་དཀར་པོ་དང་འདྲ་བ་ནྱི། སྲེམས་ཕྱི་མ་གཞན་གྱིས་མཐོང་བར་

གྱུར་པ་དྲེ་ལ། དཀར་པོ་མཐོང་ཞྲེས་བརོད་ཅྲེ་ན། འདྱི་ཆོས་ཅན། རང་རྱིག་གྲུབ་སྲེ། 

དོན་དང་འདྲ་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཅྱི་སྲེ་རང་གྱི་དངོས་པོ་འཛིན་རྣམ་གྱིས་མྱི་

རྱིག་ན། ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་གཞན་གྱི་ངོ་བོ་རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཆོས་ཅན། 

དོན་དང་འདྲ་བ་ལས་ནྱི་མྱོང་ཞྲེས་པའང་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། དྲེ་སར་ཉྱིད་རྣམ་པར་

བསལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་དོན་དྲེ་ནྱི་མཐོང་བ་དང་འདྲ་བ་ཡྱིན་པར་དྲན་ཤྲེས་

དྲེས་ངྲེས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དོན་ནྱི་སར་མཐོང་བ་ཡོད་པ་མྱིན་པས་

སོ། །ཁབ་སྲེ། དོན་ཤྲེས་གཉྱིས་མཐོང་བ་དག་ནྱི་འདྲ་བར་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། བྱྲེ་བག་

ཏུ་སྨྲ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དོན་ཤྲེས་གཉྱིས་མཐོང་བ་མྲེད་པར་ཐལ། 

ཤྲེས་པ་དོན་དང་འདྲ་བ་ཉྱིད་ཀང་མྱི་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་པ་དྲེའྱི་ཚེ། དོན་དང་ཤྲེས་

པ་ཞྲེས་དོན་ཤྲེས་དྲེ་དག་སྨོས་སུ་ག་ལ་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ་ལོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། ཅྱི་སྲེ་དཀར་པོ་གསལ་བར་སྣང་བ་དྲེ་དཀར་འཛིན་ཤྲེས་པ་རང་

གྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དཀར་འཛིན་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་ཉྱིད་རབ་ཏུ་

གསལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྲེད་ལ་དཀར་པོ་གསལ་བར་སྣང་བ་དྲེ་རང་གྱི་རས་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། དོན་མྱི་གསལ་བ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། གང་གྱི་ཕྱིར་

རང་མྱི་གསལ་བའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ལ་གཉྱིས། རང་བོ་མངོན་གྱུར་ཡྱིན་པར་བསན། 

ལོག་གྱུར་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་པའོ། །

དང་པོ་ལ། དངོས་དང་། སྐྱོན་སོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 

བོ་བདག་ཉྱིད་རྱིག་པ་མྱིན་པའྱི་ཕོགས་དག་ལ། དོན་ཀུན་མཐོང་བ་མྲེད་པར་བསན་



  269  

ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

པ་འདྱིས་ནྱི། བོ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་མྱིན་པར་སྨྲ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལའང་ལན་

བཏབ་སྲེ། རང་བོ་ལོག་གྱུར་ཡྱིན་ན། དོན་ཤྲེས་སོ་སོར་སྨོས་སུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། བདྲེ་

སྡུག་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁད་པར་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་དྲེ་དག་ནྱི་ཆོས་ཅན། 

བོ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། རྲེན་དང་དམྱིགས་པ་དང་གོམས་པའྱི་ཁད་པར་ལས་སྱིམ་གདུང་ཐ་

དད་པར་ནྱི་འཇུག་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་རྱིག་གྲུབ་སྲེ། མྱོང་བྱྲེད་

ཡོད། ཁོད་མྱོང་བའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཁོད་ལས་གཞན་རས་ཐ་དད་གང་ཡྱིན་པ་ཅུང་ཟད་

ཀང་རོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། བདྲེ་བ་ཆོས་ཅན། ཕྱིས་བྱུང་གྱི་ཤྲེས་པས་

མྱོང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཕྱིས་བྱུང་གྱི་ཤྲེས་པ་གཞན་གྱིས་རྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་

ཆོས་ཅན། གཞན་གྱི་བོས་ཀང་ནྱི་སྤོད་ཅྱིང་མྱོང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེས་རྱིག་པའྱི་

ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བདྲེ་བ་དྲེས་བསྐྱྲེད་པ་དང་དྲེར་སྣང་བའྱི་བོས་རྱིག་གྱི །གཞན་གྱི་བོས་

རྱིག་པ་མྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རང་རྒྱུད་ཀྱི་བདྲེ་བ་ལ་དམྱིགས་པར་བྱྲེད་པ་གཞན་གྱི་བོ་ནྱི་

ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ཀྱི་བདྲེ་བ་རྱིག་པར་ཐལ། ཁོད་ལ་ཡང་རང་རྒྱུད་ཀྱི་བདྲེ་བ་ལས་

སྐྱྲེས་སྣང་གཉྱིས་པོ་འདྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། ཅྱི་སྲེ་

རང་རྒྱུད་ཀྱི་བདྲེ་བ་དྲེ་ལས་སྐྱྲེས་པ་མྱིན་ཞྱིང་། དྲེར་སྣང་བ་ཅན་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 

རང་རྒྱུད་ཀྱི་བདྲེ་བ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་གཞན་གྱི་བོ་དྲེ་ཡུལ་མྲེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་

ཐལ། དྲེས་རང་རྒྱུད་ཀྱི་བདྲེ་བ་མ་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར། བདྲེ་བའྱི་སྤྱི་གཟུང་དོན་དུ་འཛིན་

ནོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། བདྲེ་བའྱི་སྤྱི་དག་ཀང་གཟུང་དོན་དུ་མྱི་འཛིན་པར་ཐལ། སྤྱི་དྲེ་

ནྱི་ཅུང་ཟད་ཀང་དངོས་པོ་མྱིན་ཞྲེས་ཀང་སར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་བོ་དྲེ་ཆོས་
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ཅན། མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་། བདག་རྱིག་གྲུབ་སྲེ། ཁོད་ལ་དོན་སྣང་བ་དྲེ་ནྱི་

རང་ལས་གཞན་མྱིན་པའྱི་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གཞན་གྱི་བོས་རང་རྒྱུད་ཀྱི་བདྲེ་

བ་དྲེ་ལ་འཛིན་པར་བྱྲེད་ཀང་། མངོན་སུམ་ཉྱིད་ནྱི་མྱིན་པས་མྱོང་བྱྲེད་མྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 

རང་རྒྱུད་ཀྱི་བདྲེ་བ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་རང་གཞན་གྱི་བོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ཀྱི་བདྲེ་

བ་ལ་མངོན་སུམ་ཡྱིན་མྱིན་ཐ་དད་པ་དྲེ་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་གཟུང་

དོན་དུ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གལ་ཏྲེ་རང་རྒྱུད་ཀྱི་བདྲེ་བ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་བོས་མྱོང་བར་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། 

དྲེས་མྱོང་བའྱི་མ་མཐོང་བའྱི་ལས་དང་ལྡན་པ་དང་། བདག་དང་དོན་གཅྱིག་ལ་འཕོད་

པ་འདུ་བ་དང་། སོགས་ཀྱིས་དྲེ་ལ་དབང་ཕྱུག་དགའ་བའྱི་ཕྱིར། གཞན་གྱི་བོས་མ་

མྱོང་སྲེ། རགས་བཟློག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གཞན་གྱི་བོས་ནྱི་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་འཛིན་པར་

མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེས་འཛིན་པ་ལ་མ་མཐོང་བའྱི་ལས་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་

ཅན། རང་གཞན་གྱི་བོས་མྱོང་མྱི་མྱོང་གྱི་དབྱྲེ་བའང་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། དྲེ་བསལ་

ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གང་དག་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གྱིས། གཞན་གྱི་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་

པ་མྱོང་བར་འདོད་པའྱི་ལུགས་ལ། འཕགས་པ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་ཅན་དྲེ་

བཞྱིན་དུ། སྡུག་བསལ་གྱིས་གདུངས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་དང་སྡུག་བསལ་མྱོང་

བར་མཚུངས་པས་ནའོ། །གལ་ཏྲེ་ཡུལ་ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་བ་དང་དབང་པོ་འདུས་པ་མྲེད་

པས། དྲེ་ལས་བྱུང་བའྱི་སྡུག་བསལ་ནྱི། འཕགས་པ་དྲེ་དག་ལ་ནྱི་སྐྱྲེ་བ་མྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 

སྡུག་བསལ་སྐྱྲེས་པར་གྱུར་བ་ཉྱིད་ནྱི་སྡུག་བསལ་མྱོང་བ་མྱིན་གྱི། འོན་ཀང་ཆོས་

ཅན། སྡུག་བསལ་མྱོང་བར་ཐལ། སྡུག་བསལ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེས་པ་ཡྱིན་
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པའྱི་ཕྱིར། ཁོད་རང་གྱི་ལུགས་ལ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། གཞན་གྱི་སྡུག་

བསལ་གྱིས་གདུང་བ་དང་། བདྲེ་བ་ཕན་འདོགས་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཞན་གྱི་སྡུག་

བསལ་སོགས་མྱོང་བ་”མྱིན1་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། གཞན་གྱི་སྡུག་བསལ་གྱིས་

གདུང་བ་དྲེ་ལྟར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེས་པ་ཙམ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། སྡུག་བསལ་གྱིས་གདུང་བ་ཡྱིན་ན་གང་གྱི་ཚེ་རང་ཉྱིད་སྡུག་

བསལ་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོར་སྣང་བ་ནྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དམྱིགས་ན་མྱོང་བས་མ་ཁབ་པ་

དྲེས་ན། ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དམྱིགས་མྱོང་དག་ནྱི་ཐ་དད་ཡྱིན་ཏྲེ། །དོན་དང་འདུ་

བས་དོན་དམྱིགས་པར་འཇོག་ལ། དྲེའྱི་བདག་ཉྱིད་མྱོང་བ་ལ་རང་ཉྱིད་གསལ་བར་

དྲེའྱི་ངོ་བོར་སྐྱྲེས་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་རང་བོ་ལོག་གྱུར་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་

ལ་གཉྱིས། རགས་ལས་རོགས་དགོས་པར་ཐལ། རགས་མྱི་སྲྱིད་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། གཞན་ཡང་རང་བོ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རགས་ལས་རོགས་པར་འགྱུར་

བར་ཐལ། ཚད་མས་གྲུབ། མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་མྲེད་པ་དྲེས་ནའོ། །འདོད་ན། 

ཆོས་ཅན། རགས་དྲེ་ཡང་དབང་པོ་དང་། དོན་ནམ་དབང་བོ་འམ་ཡང་ན་ཡྱིད་བྱྲེད་ས་

མར་འགྱུར་བར་ཐལ། རགས་ལས་རོགས་དགོས་ཤྱིང་། རགས་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཕྱི་མ་གྲུབ་སྲེ། བདག་ཡྱིད་ཕད་པའང་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འབས་བུ་དབང་ཤྲེས་

ཆོས་ཅན། རྒྱུ་རྐྲེན་གསུམ་ཚོགས་པ་འདྱི་དག་ལས་གཞན་བདག་ཡྱིད་འབྲེལ་བ་ཅན་

རྒྱུར་ཡོད་པ་མྱིན་ཏྲེ། དྲེས་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དབང་བོ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་མྱི་སྲྱིད། ཡྱིད་བོ་སྒྲུབ་པའྱི་

1 [མ་ཕྱི། ༥༣ན༣ན།   མྱིན   སྲེར། ༢༩༥ན།   ཡྱིན]
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རགས་མྱི་སྲྱིད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། དབང་སོགས་རགས་མྱིན། དོན་གསལ་རགས་

མྱིན། དོན་ཆོས་རགས་མྱིན། བོའྱི་ཆོས་རགས་མྱིན། འབས་རགས་མྱི་སྲྱིད་པའོ། །དང་

པོ་ནྱི། རགས་བཞྱི་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་དབང་པོ་དང་དྲེ་བཞྱིན་དུ་དོན་ཡང་ཆོས་ཅན། རང་

རྒྱུད་ལ་དབང་བོ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁབ་པ་འཁྲུལ་པའྱི་ཕྱིར། 

བོ་ཡྱིད་བྱྲེད་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལ་བོ་སྒྲུབ་པའྱི་སར་མ་གྲུབ་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་

པར་ཐལ། ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རང་རྒྱུད་ལ་བོ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཉྱིད་

མྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྱི་སར་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་དོན་གསལ་རགས་ཡྱིན་པར་འདོད་ན། དོན་གསལ་བའྱི་བོ་

དྲེ་ཉྱིད་ཆོས་ཅན། ཆོས་འདྲ། ཤྲེས་པ་མྱིན་ནམ་སྲེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བོ་རགས་མྱིན་པའྱི་

རྱིགས་པ་འདྱིས་ནྱི། བོས་གསལ་བར་གྱུར་པའྱི་དོན་རགས་ཡྱིན་པ་བསལ་ཏྲེ། གསལ་

བ་བོ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་མྱིན་ན། བོ་དྲེ་ཡྱིས་གསལ་བར་འགྱུར་བ་མ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། འོན་ཏྲེ་གསལ་བ་སྲེ་དོན་ཉྱིད་ཀྱི་ཁད་པར་འགའ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་

འདོད་ན། ཕྱི་དོན་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་སར་མྱི་གསལ་བ་ཕྱིས་གསལ་བའྱི་ཁད་པར་

འགའ་ཡང་མྲེད་པར་ཐལ། སྐྱྲེ་བ་དང་ནྱི་འཇྱིག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། སྐྱྲེ་འཇྱིག་དྲེ་འདོད་

ན་ཡང་། ཆོས་ཅན། སྐད་ཅྱིག་གྱིས་འཇྱིག་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་འབས་ཤྲེས་པ་

སོ་སོར་སྐྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རགས་ཁས་བངས། དོན་གྱི་ཁད་པར་དྲེ་ཡང་བོས་ཤྲེས་

པའམ་ཤྲེས་པར་མ་གྱུར་བ་”རགས1་ཡྱིན། གལ་ཏྲེ་བོས་ཤྲེས་པ་རགས་ཡྱིན་ན། བོ་

དྲེས་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ཚད་མ་གང་ལས་ཀང་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཤྲེས་པར་ཚད་

1 [མ་ཕྱི། ༥༣བ༦ན།   རགས   སྲེར། ༢༩༧ན།   རག་པ]
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

མས་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བོས་ཤྲེས་པར་གྱུར་པ་ཉྱིད་དུ་

གྱུར་པའྱི་དོན་གསལ་བ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལ་ཇྱི་ལྟར་བོ་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་

ཡྱིན་པར་ཐལ། ཚད་མས་བཅད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། བོས་མཐོང་བར་གྱུར་པ་མྱིན་པའྱི་

མཐོང་བ་དོན་གྱི་ཁད་པར་དྲེ་རགས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གཞན་སྒ་མཐོང་བའྱི་ལོང་བ་ལའང་

ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལ་མྱིག་བོ་རོགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། མྱིག་ཤྲེས་ཀྱིས་འགར་

ཡང་མཐོང་བར་གྱུར་པ་མྲེད་པར། གཞན་ཉན་ཤྲེས་ཀྱིས་མཐོང་བར་གྱུར་པའྱི་ཁད་

པར་དོན་གསལ་བ་དྲེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བོ་རང་གྱི་ཆོས་ལ་ལྟོས་པ་

མྲེད་པ་ཅན་གྱི་དོན་ཆོས་ཡན་གར་བ་ལས་ནྱི་བོ་ནྱི་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་མ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། བོས་ཤྲེས་པའྱི་དོན་ཆོས་ཡན་གར་བ་རགས་སུ་བཀོད་ན། ཕོགས་ཆོས་མ་

གྲུབ། བོས་མ་ཤྲེས་པའྱི་དོན་ཆོས་ཡན་གར་བ་རགས་སུ་བཀོད་ན། ཁབ་པ་འཁྲུལ་བ་

དྲེའྱི་ཕྱིར། 

བཞྱི་པ་ནྱི། བོ་རང་གྱི་ཆོས་བདྲེ་བ་ལྟ་བུ་དྲེ་རགས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བོ་རང་གྱི་

ཆོས་བདྲེ་བ་ལྟ་བུ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པར་ཐལ། རང་

རྒྱུད་ལ་བོ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་པར་ཐལ། རང་གྱི་བོ་ལས་

གཞན་ཅྱི་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། རས་ཐ་དད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རང་

བོ་ལས་རས་ཐ་དད་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་དང་རྒྱུ་མཚུངས་པ་ལས་

སྐྱྲེས་པ་དྲེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། རྒྱུ་ཚོགས་གཞན་ལས་སྐྱྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། 

དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། བོ་དང་འབྲེལ་བ་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་བོ་ལོག་གྱུར་

གང་ཞྱིག །བོ་དང་རྒྱུ་ཚོགས་གཞན་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱིར། 
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

ལྔ་པ་ནྱི། རང་རྒྱུད་ལ་དབང་བོ་སྒྲུབ་པའྱི་འབས་རགས་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡོད་

པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གཟུགས་སོགས་ཡུལ་ནྱི་ལྔ་པོ་དང་། དབང་པོ་དང་ནྱི་དམྱིགས་

པ་དག་མ་གཏོགས་པ་དབང་བོ་དྲེའྱི་འབས་བུ་གཞན་ཉྲེ་བར་མཚོན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་

ཞྱིང་། དྲེ་དག་གང་ཡང་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབས་རགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ལ་དབང་པོ་

དང་བོ་གཉྱིས་ནྱི་དབང་པོ་སྲེ་མངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་ལས་འདས་ཤྱིང་། དོན་”ལྡ1་དག་

ལ་གཟུགས་མཐོང་དབང་ཤྲེས་ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡོད་པ་ལས་གཞན་དུ་སྐྱྲེས་པ་སྲྱིད་པ་

དང་བལ་བ་གང་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་ཀང་རོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་དབང་སོགས་

གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལ་དབང་བོ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བ་བབ་

ཆོལ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཚད་མས་ཤྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ངག་སྨྲ་བརོད་ལ་སོགས་པའྱི་རགས་

ཡོད་ན་ཡང་། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་དབང་བོ་རོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། 

དབང་བོ་དྲེ་དང་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་འབྲེལ་བ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རགས་དག་

ནྱི་འབྲེལ་བ་མ་མཐོང་བའྱི་གསལ་བྱྲེད་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རགས་དྲེ་ཉྱིད་ལས་སར་གཞན་རྒྱུད་ལ་བོ་དྲེ་ནྱི་གྲུབ་པ་ཉྱིད་དུ་བྱས་ནས་

མཐུན་དཔྲེར་བརོད་ན་ནྱི། རང་རྒྱུད་ལ་བོ་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་དཔྲེ་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་

བར་ཐལ། གཞན་གྱི་བོ་དྲེ་བསྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔྲེ་གང་ཞྱིག །གཞན་རྒྱུད་ལ་བོ་སྒྲུབ་པ་

དྲེ་ལ་ཡང་ནྱི། དཔྲེ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བོ་

ལས་དོན་གྲུབ་ཀྱི། ཇྱི་ལྟར་ཡང་དོན་ལས་བོ་དྲེ་གྲུབ་པ་མྱིན་པར་ཐལ། བོ་དྲེ་མ་གྲུབ་

པར་དོན་རང་ཉྱིད་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ངག་སྨྲ་བརོད་དང་གཡོ་འགུལ་

1 [མ་ཕྱི། ༥༤བ༢ན།   ལྡ   སྲེར། ༢༩༨ན།   ལྡན]



  275  

ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

སོགས་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་གྱིས་བོ་གྲུབ་པ་དང་དྲེ་ལས་ནྱི་ཁོད་སྐྱྲེ་བར་མཐོང་

ནས། གཞན་རྒྱུད་ལ་སྲེམས་རྲེས་སུ་དཔག་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། བདག་རྒྱུད་ལ་བོ་དང་

འབྲེལ་བ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ཡྱིད་བོ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་མྱི་སྲྱིད་པ་ནྱི། ཡྱིད་ཀྱི་བོ་རོག་པ་ཆོས་ཅན། 

ཁོད་གཟུང་དོན་གྱི་རགས་ལས་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་ལ་གཟུང་

དོན་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། །

གསུམ་པ་ནྱི། ཁོད་ཀྱི་བོ་ས་མ་ནྱི་བོ་ཕྱི་མ་གཞན་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་རབ་ཏུ་གསལ་

བར་འགྱུར་དྲྱིས་པས། བོ་ཕྱི་མ་ཆོས་ཅན། བོ་ས་མ་གསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་དང་སྐྱྲེས་

འདྲ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། བོ་ས་མ་དང་གསལ་བྱ་གསལ་བྱྲེད་གང་ལས་

ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་དང་གསལ་བ་མྱིན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་མཚུངས་པའྱི་

ཕྱིར། ཡུལ་སོན་པོ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་གསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་མྱི་

གསལ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། གསལ་ཞྲེས་བརོད་དུ་རུང་སྲེ། གསལ་བ་དབང་

ཤྲེས་ལ་རྣམ་པའྱི་ངོ་བོ་འཕོ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསལ་བ་དབང་ཤྲེས་དྲེའང་ཆོས་ཅན། 

རང་ཉྱིད་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། སོན་པོའྱི་རྣམ་པ་ཤར་བ་དྲེའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། །དྲེ་ལྟར་བོ་ཕྱི་མ་ལ་བོ་ས་མའྱི་རྣམ་པ་ཤར་བར་འདོད་ན། བོ་ཕྱི་མ་ནྱི་ཆོས་ཅན། 

རང་ཉྱིད་རྱིག་པར་གྲུབ་སྲེ། བོ་ས་མའྱི་རྣམ་པ་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། རང་གསལ་བ་དྲེ་ལྟ་མྱིན་

ན། བོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། བོ་ས་མ་གསལ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཡུལ་ཡང་ནྱི་ཁོད་དང་ལྷན་

ཅྱིག་མྱི་གསལ་བར་ཆོས་མཚུངས་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ངྲེད་ཀྱི་ལུགས་ལ་བོ་དྲེ་

ཆོས་ཅན། བོ་གཞན་གྱིས་གསལ་མྱི་དགོས་ཏྲེ། རང་ཉྱིད་གསལ་བའྱི་ངོ་བོས་རབ་ཏུ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

གསལ་ཞྱིང་། ཡུལ་གཞན་དྲེར་རྣམ་པའྱི་ངོ་བོ་འཕོ་བ་ཡྱིས་གསལ་བ་ན་ནྱི་རབ་ཏུ་

གསལ་བ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བོ་ས་ཕྱི་འདྲ་བ་ཡྱིན་ཡང་། བོ་ས་མ་གཞན་ཆོས་ཅན། 

བོ་ཕྱི་མ་དྲེ་ཡྱིས་ནྱི་རབ་ཏུ་གསལ་བར་མྱི་འདོད་དྲེ། རང་ཉྱིད་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། སྒོན་མྲེ་གཉྱིས་བཞྱིན་ནོ། །དོན་གསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་དྲེའྱི་རྣམ་

པའྱི་ངོ་བོ་ཤར་བས་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བོ་ས་ཕྱི་གཉྱིས་ཆོས་ཅན། གང་

རུང་གཅྱིག་མྱི་གསལ་བར་ཐལ། གསལ་བྱ་གསལ་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། 

མར་མྲེ་གསལ་བྱྲེད་དང་བུམ་པ་དག་ཀང་གསལ་བྱ་ཡྱིན་པ་དྲེར་བརྲེན་ནས། གསལ་

བྱ་གསལ་བྱྲེད་ཀྱི་ངོ་བོའྱི་ཐ་སད་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱྲེད་པ་བཞྱིན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 

གང་ལས་དྲན་པ་སྐྱྲེ་བ་འདྱིར་འགྱུར་བ་ཡུལ་མཐོང་བའྱི་དུས་ན། གཞན་དོན་སྣང་གྱི་

ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡང་མཐོང་བ་ཡོད་པར་གདོན་མྱི་ཟ་སྲེ། ཡུལ་དང་དབང་པོ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་

དོན་མཐོང་ཞྲེས་བྱ་བར་ངྲེས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར།

༼དྲན་པ་ལས་རང་རྱིག་སྒྲུབ་ཚུལ་བཤད་པ།༽

བཞྱི་པ་དྲན་པ་ལས་ཀང་རང་རྱིག་སྒྲུབ་པ་ལ་གཉྱིས། དངོས་དང་། རོད་པ་

སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། དྲན་པ་ལས་ཚུལ་གཉྱིས་གྲུབ་པར་མ་ཟད། བདག་རྱིག་ཀང་

གྲུབ་བོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། དོན་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། མྱོང་བྱྲེད་ཡོད་དྲེ། དྲན་པ་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར། གཟུགས་བཞྱིན་ཞྲེས་པའྱི་རགས་ལས་གྲུབ་པོ། །གཉྱིས་པ་ལ། རོད་ལན་

གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། དོན་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཤྲེས་པ་གཞན་གྱིས་རྱིག་པ ས་མྱོང་བྱྲེད་

ཡོད་པར་གྲུབ་ཟྱིན་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་ནྱི། གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རྱིང་སོགས་འཛིན་

པ་མྲེད་པར་ཐལ། ཤྲེས་པ་ཡུལ་ལ་འཕོ་བ་མྲེད་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། 



  277  

ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

བསན་བཤད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོ་སོགས་ཉན་ཤྲེས་ཀྱིས་འཛིན་པར་མྱི་

འགྱུར་ཏྲེ། ཉན་ཤྲེས་རྲེ་རྲེས་མྱི་འཛིན་པ་གང་ཞྱིག །དུ་མས་ཀང་མྱི་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དང་པོ་གྲུབ་སྲེ། ཉན་ཤྲེས་རྲེ་རྲེ་བ་ཡུན་རྱིང་པོར་གནས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཉན་ཤྲེས་གཅྱིག་གྱིས་འཛིན་པ་དགག །དུ་མས་འཛིན་

པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། གནས་སོ་ཞྲེ་ན། ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོའྱི་ཆ་

དང་པོ་ཐོས་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོའྱི་ཆ་ཅྱིག་ཅར་སྣང་བར་ཐལ། དྲེ་

སྣང་བ་གང་ཞྱིག །གོ་རྱིམ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོ་འཛིན་པར་མྱི་

འགྱུར་བར་ཐལ། གོ་རྱིམ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རྱིམ་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོའྱི་ཆ་

ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ན་གོ་རྱིམ་མྲེད་པའྱི་ཉན་ཤྲེས་སྐྱྲེད་པར་བྱྲེད་དྲེ་མྱི་བྱྲེད་པར་ཐལ། 

ས་ཕྱི་ཕན་ཚུན་འདྲྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆ་ས་མ་མཐའྱི་བར་དུ་གནས་

ནས་ཉན་ཤྲེས་སྐྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། འོག་ཏུ་སྒ་ནྱི་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ་

ལོ། །ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོའྱི་ཆ་ཐ་མར་ནྱི་ཐོས་པའྱི་བོ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཡྱི་གྲེའྱི་ཆ་རྱིམ་ལྡན་

དུ་འཛིན་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡྱི་གྲེའྱི་ཆ་རྣམས་རྱིམ་མྱིན་ཅྱིག་ཅར་དུ་འཛིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོའྱི་ཆ་དང་པོ་ཐོས་པའྱི་བོ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཡྱི་གྲེའྱི་ཆ་དང་པོ་

ཐོས་པ་དྲེའྱི་འོག་ཏུ་རང་ཉྱིད་གནས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྱི་འོག་ཏུ་ཁོད་ཀྱི་ཡུལ་ནྱི་

གནས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས་བངས། གལ་ཏྲེ་རང་ཉྱིད་གནས་ན། དྲེ་ཆོས་

ཅན། ཕྱིས་ཀང་མྱི་འཇྱིག་པར་ཐལ། སར་མྱི་འཇྱིག་པ་གང་ཞྱིག །ས་ཕྱི་ཁད་པར་མྲེད་

པའྱི་ཕྱིར། ཡྱི་གྲེ་རྱིམ་མྲེད་ཅྱིག་ཅར་སྐྱྲེས་ནས་ཡུན་རྱིང་པོར་གནས་པ་ལ་ཡང་། ཡྱི་

གྲེ་རྱིང་པོ་ཆོས་ཅན། ཕྱིས་ཀང་མྱི་འཇྱིག་པར་ཐལ། སར་མྱི་འཇྱིག་པ་གང་ཞྱིག །ས་
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ཕྱི་ཁད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྲེས་པའྱི་སྐྱོན་འདྱི་ཡོད་དོ། །ཆོས་ཅན། ཁོད་སྐྱྲེས་པའྱི་

རོལ་བ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའང་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ལན་ཅྱིག་བརལ་བས་རོགས་

པར་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱིར། ཡྱི་གྲེ་རྣམས་ནྱི་གྲུབ་ཟྱིན་རྐྲེན་གྱིས་གསལ་བར་འདོད་པ་ལའང་། 

ཆོས་ཅན། གསལ་བྱྲེད་ཕྱི་མ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། རོལ་བ་དང་པོས་གསལ་ཟྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཞྲེས་པའྱི་སྐྱོན་འདྱི་རྲེས་སུ་གནས་པ་ཉྱིད་དོ། །

གཉྱིས་པ་དུ་མས་འཛིན་པ་དགག་པ་ལ་གཉྱིས། ཐལ་བ་དགོད། སྐྱོན་སོང་

དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཉན་ཤྲེས་དུ་མ་ཡྱིས་ནྱི་ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོ་དྲེ་འཛིན་ལ། ཉན་ཤྲེས་

དྲེ་རྲེས་ཀྱི་ཤྲེས་པས་མྱོང་ངོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོ་འཛིན་པའྱི་བོ་

མྱོང་བྱྲེད་མྲེད་པར་ཐལ། རྲེས་ཀྱི་ཤྲེས་པས་ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོའྱི་ཆ་ཐ་མ་ཐོས་པའྱི་བོ་གང་

ཡྱིན་པ་དྲེ་ཁོ་ན་མྱོང་ལ། དྲེ་ཡང་ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོ་འཛིན་པ་མྱིན་པ་དྲེས་ནའོ། །འདོད་

ན། །དྲེ་དྲན་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བོ་མྱོང་རྱིམ་གྱིས་སྐྱྲེ་བ་དགག །བོ་མྱོང་ཅྱིག་ཅར་སྐྱྲེ་བ་

དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། བོ་མྱོང་སྲེལ་ནས་སྐྱྲེ་བ་དགག །བརགས་ལ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོ་འཛིན་པའྱི་བོ་རྣམས། སོ་སོ་ཐ་དད་དུ་སྲེལ་ནས་མྱོང་

བས་སྐྱོན་མྲེད་ན། ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོ་དྲེའྱི་སྒ་ཐོས་པའྱི་ཉན་ཤྲེས་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཡུལ་བར་

ཆོད་པ་མྲེད་པར་སྣང་བར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁོད་ས་ཕྱིའྱི་བར་དུ་མྱོང་བྱྲེད་རས་

གཞན་གྱིས་བར་ཆོད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། འཇུག་པ་མྱུར་བས་བར་མ་ཆད་དུ་སྦོར་

བར་བྱྲེད་པའང་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་སར་བསལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བར་ཆད་

པ་མཐོང་ན་ཡང་བར་རྣམ་པར་ཆད་པ་མྲེད་པར་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཡྱི་གྲེ་
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ཐུང་ངུ་གཉྱིས་ནྱི་རོད་ན་ཡང་བར་རྣམ་པར་ཆད་པ་མྲེད་པར་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བར་

ཐལ་ལོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་སྦོར་བ་དགག །རོག་པས་སྦོར་བ་

དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་བར་མ་ཆད་དུ་སྦོར་ན། དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་སྦོར་རམ། 

རོག་པས་སྦོར། དང་པོ་ལྟར་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དབང་པོའྱི་ཤྲེས་པས་བར་རྣམ་

པར་བཅད་པར་མཐོང་ན་ཡང་། དབང་པོའྱི་ཤྲེས་པ་ལས་བར་ཆད་པ་མྲེད་པར་སྒོ་

འདོགས་པ་མྱི་རུང་བར་ཐལ། དྲེ་ལྟ་ན་དབང་པོའྱི་བོ་རྣམས་ཀུན་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་ཐལ་

བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོ་རྱིམ་གྱིས་རོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཡྱི་གྲེ་དང་དྲེ་ཐོས་པའྱི་

བོ་ཡང་སྐད་ཅྱིག་དུ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཡྱི་གྲེའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀུན་གྱི་ཐུང་མཐའ་

ཡང་། མྱིག་འཛུམ་པའྱི་ཡུན་ཚད་དུ་གནས་པ་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ཡང་རྱིམ་གྱིས་རྡུལ་ཕན་

ནྱི་དུ་མ་དག་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཡུན་གྱིས་རོགས་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རྡུལ་

གཅྱིག་གོ་ས་བསྒྲེས་པའྱི་དུས་ཀང་ཆོས་ཅན། དུས་མཐའྱི་སྐད་ཅྱིག་མར་འདོད་དྲེ། 

དུས་ཀྱི་ཆུང་བའྱི་མཐར་ཐུག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡྱི་གྲེ་དང་གཟུགས་སོགས་ལ་

དམྱིགས་པའྱི་དབང་ཤྲེས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། ལོག་པའྱི་དོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་

ཐལ། བོ་གཞན་གྱིས་ནྱི་ཆོད་ན་ཡང་ཆོད་པ་མྲེད་པར་སྣང་བ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དབང་པོའྱི་ཤྲེས་པ་འཁྲུལ་པ་ལས་ས་ཕྱི་གཞན་དུ་གྱུར་པའྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ནྱི་

གཅྱིག་ཏུ་སྦོར་བར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ན། དབང་ཤྲེས་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རོད་པ་དང་རྲེས་སུ་

འབྲེལ་བའྱི་རྣམ་རོག་ཅན་ཡྱིན་པར་ཐལ། ས་ཕྱི་ཐ་དད་དུ་མཚོན་པ་མྲེད་པར་གཅྱིག་

ཏུ་འཁྲུལ་པ་ཅན་གྱི་དྲན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ནྱི་ཡུལ་
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གསལ་བར་སྣང་བ་ཉྱིད་ག་ལ་ཞྱིག་སྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཁབ་སྲེ། དབང་པོས་

གཟུང་བ་ལ་དོན་དམ་པར་སྒ་སྦོར་བ་ཡོད་པ་མྱིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། དངོས། རོད་པ་སང་། ཚུལ་དྲེས་རྱིགས་ཅན་གཞན་ཡང་

ཁྲེགས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་དབང་པོས་ཆོད་པར་མཐོང་ན་ཡང་། རོག་པས་

གཅྱིག་ཏུ་སྦོར་བར་བྱྲེད་ན། དོན་དང་དོན་སྣང་བའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེའྱི་མྱོང་བ་ནྱི་ཆོས་ཅན། 

བར་ཆོད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་སྣང་

བ་དག་ལ་རྱིགས་པ་དམ་པས་གནོད་པ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་པ་ནྱི། 

གལ་ཏྲེ་རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། བོ་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་མྱི་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བོ་ས་མ་རྲེ་རྲེས་ཕྱི་

མ་རྲེ་རྲེ་སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བོ་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་མྱི་སྐྱྲེ་བ་དྲེ་ནྱི་གང་

ལས་འདོད་དྲྱིས་པས། བོ་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཉྱིད་འདྱི་

ལྟར་དཔྱད་བྱ་ཡྱིན་ཏྲེ། བོ་མྱོང་ཆོས་ཅན། བར་མ་ཆོད་པར་ཐལ། བར་ཆོད་པ་མཐོང་བ་

མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། བོ་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་སྐྱྲེ་བ་མྲེད་དྲེ། མདོ་ལས། སྲེམས་གཉྱིས་ལྷན་ཅྱིག་

ཏུ་འབྱུང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་གནས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གོ་སྐབས་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་གསུངས་

པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟའྱི་ལུང་ཆོས་ཅན། བོ་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་མྱི་སྐྱྲེ་བར་བསན་པ་མ་

ཡྱིན་པར་ཐལ། བོ་དྲེ་རྣམས་རྱིགས་མཐུན་ཕྱི་མ་རྲེ་རྲེ་བ་ཉྱིད་ལ་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་ངྲེས་

པར་གྱུར་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར་རྱིགས་མཐུན་གྱི་རྣམ་པར་རོག་

པ་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་འབྱུང་བར་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། དབང་ཤྲེས་རྱིགས་མཐུན་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་མྱི་སྐྱྲེ་བར་བསན་པ་

འདྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། རྒྱལ་དཔོག་པ་གང་ཞྱིག་དབང་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ཤྲེས་ཀྱིས་མཐོང་བའྱི་དོན་ལ། ངོ་ཤྲེས་བྱྲེད་པའྱི་རོགས་པ་དག་གསལ་བར་སྣང་བས། 

མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་དྲེ་ཡང་བསལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྐྲ་དང་སྒོང་དང་མར་མྲེ་

སོགས་ས་ཕྱི་ཐ་དད་དུ་རོགས་པ་དག་ལ་ཡང་། གཅྱིག་ཏུ་ངོ་ཤྲེས་པ་དྲེ་འདྲའྱི་བོ་ཆོས་

ཅན། མངོན་སུམ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གསལ་སྣང་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཅྱི་ལྟར་མངོན་

སུམ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། །ས་ཕྱི་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ངོ་

ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་ནྱི་ཡྱི་གྲེ་སོགས་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། 

རགས་འདྲ། སར་གྱི་དྲེ་ཉྱིད་འདྱི་ཞྲེས་བྱ་བར་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་དབང་

སྐྱྲེས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སོན་པོ་མྱོང་བ་དྲན་པ་ལས་དྲེའྱི་ཆོས་སུ་སྒོ་འདོགས་

པ་མྲེད་པར་ཁོད་སྐྱྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་བོ་མྱོང་ཅྱིག་ཅར་སྐྱྲེ་བ་དགག་པ་ནྱི། 

དོན་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་དུས་མཉམ་པའྱི་ཤྲེས་པ་རས་གཞན་གྱིས་མྱོང་ངོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་མྱི་

འཐད་པར་ཐལ། དོན་དང་ཤྲེས་པའྱི་མྱོང་བ་དག་ཅྱིག་ཅར་འབྱུང་བར་འདོད་པ་མྱིན་

ཞྱིང་། དོན་དང་ཤྲེས་པའྱི་སྣང་བ་དག་སོ་སོར་རོགས་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། མ་ཁབ་སྲེ། རས་ཐ་དད་ཀང་བོ་རྣམ་པ་གཅྱིག་པ་ཅན་གྱིས་བཟུང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་

ན། དོན་དུ་སྣང་བའྱི་རྣམ་ཤྲེས་དང་ཕྱི་རོལ་གྱི་ནྱི་དོན་འབའ་ཞྱིག་ཆོས་ཅན། བོ་རྣམ་

པ་གཅྱིག་གྱིས་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་པ་མྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ཡྱིན་ན་ཁོད་ཐ་དད་མྲེད་པར་ཐལ་

བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

དོན་དང་དོན་ཤྲེས་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། ཕྱི་ནས་ཇྱི་ལྟར་སོ་སོར་

དྲན་ཏྲེ་མྱི་དྲན་པར་ཐལ། ལྲེགས་པར་རོགས་པའྱི་ཁད་པར་གྱིས་མྱོང་བ་ལྲེགས་པར་

རོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དོན་དང་དོན་གྱི་ཡྱིད་དག་གྱི་མྱོང་བ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

རྱིམ་བཞྱིན་སྐྱྲེ་བ་ལའང་། སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་པར་ཐལ་བ་ཉྱིད་ཀྱི་བརད་པའྱི་སྐྱོན་འདྱི་

གདོན་པར་དཀའ་སྲེ། འདྱི་ལྟར་སོན་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་ཉྱིད་དམ། མྱོང་

བ་གཅྱིག་ཉྱིད་རོགས་ཀྱི། སོན་པོར་སྣང་བ་ནྱི་མྱོང་བ་ལ་མྱོང་བ་རས་གཞན་ཡོད་པ་

མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ཤྲེས་པ་ཡུལ་ལ་འཕོ་བ་མྲེད་པར་ཐལ་བ་ལ་གཉྱིས། བསན། བཤད་

དོ། །དང་པོ་ནྱི། ཤྲེས་པ་ས་མ་དྲེ་ཤྲེས་པ་གཞན་གྱིས་རྲེས་སུ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དྲེ་

ལའང་དྲན་པ་མཐོང་བར། དྲེ་ནྱི་གང་གྱིས་མྱོང་བ་ཡྱིན་དྲྱིས་པས། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་ཕྱི་

མ་དྲེ་ཡང་། ཤྲེས་པ་གཞན་གྱིས་མྱོང་ངོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་པ་ཕྱི་མས་ས་མ་རྱིག་པའྱི་ཕྲེང་

བ་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་འདྱི་སྐྱོན་བྱྲེད་དྲེ་ནྱི་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་དྲྱིས་པ་

ལ། གལ་ཏྲེ་ས་བོ་དྲེ་ཉྱིད་ཡྱིན་ན། ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་གཞན་ལ་ནྱི་འཕོ་

བར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་གྱི་ཉྲེར་ལྲེན་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་མྱོང་བའྱི་ཕྱིར། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ཤྲེས་པ་ཕྱི་མས་དོན་རྐང་པ་འཛིན་པ་དགག །དོན་ཤྲེས་

གཉྱིས་ཀ་འཛིན་པ་དགག །མྱོང་བྱྲེད་མྲེད་ཀང་ཡུལ་ལ་འཕོ་བ་དགག་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གཉྱིས། ཐལ་བ་དགོད། སྐྱོན་སོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་ཆོས་ཅན། 

སྐྱྲེད་བྱྲེད་ཀྱི་བོ་དྲེ་དག་མྱི་འཛིན་པར་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་ཡུལ་གཞན་ནྱི་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་

མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། བོ་ས་མ་དྲེ་གཟུང་བའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྱུར་བའྱི་སྒོ་ནས་ཉྲེ་བ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དོན་ཉྲེ་བས་བོ་ས་མ་འཛིན་པ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། 

བདག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ངྲེས་པའྱི་ནང་གྱི་ཡན་ལག་

ནྱི། དྲེ་དག་ལས་གཞན་ཕྱི་ཡྱི་ནྱི་ཡན་ལག་གང་གྱིས་གྲེགས་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་
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འགྱུར་བར་ཐལ། ཕྱི་རོལ་དོན་ནྱི་ཉྲེ་བས་ཀང་བོ་ཕྱི་མས་ས་མ་འཛིན་པ་དྲེ་ལ། གྲེགས་

བྱྲེད་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལས་གཞན་དུ་ནུས་ན། ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ཅན་གྱི་སྐྱྲེས་

བུ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ནྱི་ཉྲེ་བ་ན་འགས་ཀང་བོ་མྱོང་བར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དོན་དྲེ་ཉྲེ་

བ་མྱིན་པའྱི་གནས་སྐབས་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་པ་དྲེས་ན། བོའྱི་

དྲན་པ་ཡང་མྲེད་པར་ཐལ། ར་བ་མྱོང་བ་ནྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁབ་ན། རྒྱུ་མྲེད་པར་

འབས་བུ་འདོད་པ་ཨ་རྲེ་མཛེས་སོ། །འདས་སོགས་འཛིན་པའྱི་རྣམ་རོག་གང་དག་

ཆོས་ཅན། དོན་ལ་སྦོད་པ་མྱི་སྲྱིད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དོན་ལ་འཕོ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་མྲེད་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། གཟུང་དོན་ཉྲེ་བ་ནྱི་ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཤྲེས་པའྱི་ནུས་པ་ཟད་པས་འཕོ་བ་དགག །སྐྱྲེད་བྱྲེད་

ཡྱིན་ཡང་གཟུང་དོན་མྱིན་པས་འཕོ་བ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། དངོས་དང་། རོད་

སང་ངོ་། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་ས་མས་བདག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་སྐྱྲེད་

པའྱི་ནུས་པ་རྱིམ་གྱིས་ཟད་པ་ན། ཡུལ་གཞན་ལ་ནྱི་འཕོ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དོན་ལ་

འཕོ་བའྱི་བོ་དྲེ་ཉྱིད་ལ་རྒྱུ་གང་ལས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སར་གྱི་བོ་ནྱི་

ནུས་པ་ཟད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དོན་ལ་འཕོ་བར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །ར་བར་

”ཕྱིར1་སྲེ། བོ་སོན་མ་མྲེད་པར་བོ་ཕྱི་མ་སྐྱྲེ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དོན་གཞན་

གཟུགས་ལ་ཆགས་པས་སྒ་འཛིན་ཉན་ཤྲེས་སྐྱྲེ་བའྱི་ནུས་པ་ཉམས་པ་ན། སྒ་འཛིན་

ཉན་ཤྲེས་སྐྱྲེ་བ་མ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཀུན་གཞྱི་འཇུག་ཤྲེས་ཀྱི་ཉྲེར་ལྲེན་ཡྱིན་

ན། ཡྱིད་གཟུགས་ལ་ཆགས་པའྱི་ཚེ་སྒ་འཛིན་ཉན་ཤྲེས་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཀུན་

1 [མ་ཕྱི། ༥༩ན༡ན།   ཕྱིར   སྲེར། ༣༠༩ན།   ཁབ]
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གཞྱི་ལས་རྣམ་ཤྲེས་རྱིགས་མྱི་མཐུན་ཅྱིག་ཅར་སྐྱྲེ་ཡང་། ཡྱིད་གཟུགས་ལ་ལྷག་པར་

ཆགས་པའྱི་སྐྱྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཀུན་གཞྱི་ལས་གཞན་སྒ་འཛིན་ཉན་ཤྲེས་འབྱུང་བ་

མྱིན་པར་ཐལ། ཡྱིད་གཟུགས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའྱི་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བའྱི་སྲེམས་

གཅྱིག་གྱིས། སྒ་འཛིན་ཉན་ཤྲེས་སྐྱྲེ་བའྱི་ནུས་པ་ཉམས་པར་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། ཡྱིད་

ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ནྱི་མཚུངས་པ་ལ། ཡྱིད་གཞན་ཕྱི་མ་ལྟོས་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། 

བོ་ས་མ་ལས་ཕྱི་མ་སྐྱྲེ་བ་དྲེ་ལྟ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བོ་ཕྱི་མ་ས་མ་ལ་

ལྟོས་པར་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡྱིད་ཤྲེས་རྱིམ་བཞྱིན་སྐྱྲེ་བས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཡྱིད་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་གཞན་གཟུགས་ལ་ནྱི་ཆགས་པས། 

གཞན་རྣ་བའྱི་དབང་པོ་ལ་མྱི་འགོ་བའྱི་ཕྱིར། སྒ་འཛིན་ཉན་ཤྲེས་གཞན་མྱི་སྐྱྲེའོ་ཞྲེ་ན། 

ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཡྱིད་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གཟུགས་འཛིན་པའྱི་ཚེ། སྒ་

འཛིན་ཉན་ཤྲེས་མྱི་སྐྱྲེ་བ་མྱིན་པར་ཐལ། ལ་ལར་འཇུག་ཤྲེས་དྲུག་པོ་ཅྱིག་ཅར་འབྱུང་

བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡྱིད་ཡུལ་ལ་ཆ་མཉམ་དུ་འཇུག་པ་མཚུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ཆོས་

ཅན། གཞན་སྒ་རོགས་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡྱིད་གཟུགས་ལ་འཇུག་པར་

མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། བོ་དྲེ་བདག་ཡྱིད་ལྡན་པ་ཙམ་ལས་ནྱི་སྐྱྲེ་ན་ཡང་། བོ་ཆོས་ཅན། 

ཅྱིག་ཅར་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལས་བྱ་བ་གཅྱིག་ཁོ་ན་

སྐྱྲེའོ་ཞྲེ་ན། ཇྱི་ལྟར་མར་མྲེ་གཅྱིག་སྐྱྲེས་བུ་དུ་མས་མཐོང་བ་མྱི་སྲྱིད་པར་ཐལ་

ལོ། །ཡྱིད་ཆོས་ཅན། རྣམ་ཤྲེས་དུ་མ་རྱིམ་གྱིས་ཀང་སྐྱྲེད་པའྱི་ནུས་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། 

ཅྱིག་ཅར་མྱི་སྐྱྲེད་པ་གང་ཞྱིག །ཕྱིས་ཀང་ས་ཕྱི་བྱྲེ་བག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཤད་མ་

ཐག་པའྱི་རྱིགས་པ་འདྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། རྒྱང་འཕྲེན་གྱིས་ལུས་
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དང་བྱྲེ་བག་པས་སྐྱྲེས་བུ་རག་པ་རྒྱུར་འདོད་པ་ལའང་གནོད་བྱྲེད་བཤད་པ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བདག་གྱི་ཡོན་ཏན་འདུ་བྱྲེད་ལས་བོ་ཕྱི་མ་སྐྱྲེ་བར་ངྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། 

བདག་གྱི་ཡོན་ཏན་འདུ་བྱྲེད་དྲེ་ཕྱིས་གང་ལས་སྐྱྲེ་དྲྱིས་པས། བོ་ས་མ་ཉྱིད་ལས་སྐྱྲེའོ་

ཞྲེ་ན་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་མོད། བོ་ས་མ་ལས་ཕྱི་མ་སྐྱྲེ་བའྱི་འདོད་པ་ཉྱིད་གྲུབ་པར་ཐལ། བོ་ས་

མ་ལས་བདག་གྱི་ཡོན་ཏན་འདུ་བྱྲེད་དང་། དྲེ་ལས་བོ་ཕྱི་མ་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་

སྐྱྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་ཡང་གཟུང་དོན་མྱིན་པས་འཕོ་བ་དགག་པ་པ་ལ་གསུམ། དགག་པ་

དངོས། གཞན་ལན་དགག །ནུས་པ་རས་གཞན་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། བོ་ས་མ་དྲེ་ཕྱི་མའྱི་སྐྱྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་ཡང་གཟུང་དོན་མྱིན་པས། བོ་

ཕྱི་མ་ཡུལ་ལ་འཕོའ་ོཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གཟུང་དོན་ལ་གཟུང་དོན་ཉྱིད་ཀྱི་སྒོ་

ནས། སྐྱྲེད་བྱྲེད་ལས་གཞན་ཡོད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། ཤྲེས་པ་རང་འདྲའྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་

སྐྱྲེད་བྱྲེད་ཉྱིད་གཟུང་དོན་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། སྣང་བ་ལ་གཟུང་

དོན་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐྱྲེད་བྱྲེད་གཞན་མྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ། །སྣང་བ་ཆ་ཕ་བར་སོང་བའྱི་སྒོ་

ནས་གཟུང་དོན་མྱི་བྱྲེད་པ་བཞྱིན་དུ། བོ་ས་མའང་ཕྱི་མའྱི་གཟུང་དོན་མྱི་བྱྲེད་པ་སྲྱིད་

དོ་ཞྲེ་ན། བོ་ས་མའང་ཆོས་ཅན། ཆ་ཕ་བ་སོགས་སུ་སོང་བ་མྲེད་པར་ཐལ། ཕོགས་

ཀྱི་ཆ་མྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་པ་ནྱི། བོ་ས་མས་ཕྱི་མའྱི་གཟུང་བའྱི་ནུས་པ་

ཉམས་པར་འགྱུར་གྱི། སྐྱྲེད་བྱྲེད་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་གཞན་ཉམས་པ་མྱིན་པས། བོ་ཕྱི་མ་

ཡུལ་ལ་འཕོའ་ོཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གཟུང་བའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཅན་ལ་ནྱི། གཟུང་

དོན་ལས་སྐྱྲེད་བྱྲེད་གཞན་མྲེད་དྲེ། གཟུགས་སོགས་གཟུང་དོན་དྲེ་ལྟ་མྱིན་པར་ནྱི། 

དབང་བོ་ལ་དངོས་སུ་ཕན་འདོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། གཟུགས་དྲེ་ལ་གཟུང་བའྱི་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

མཚན་ཉྱིད་ལས་གཞན་པའྱི་དབང་ཤྲེས་འདྱིའྱི་རྒྱུའྱི་དངོས་པོར་ངྲེས་པ་ཅྱི་ཡོད་དྲེ་

མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། བོ་ས་མ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། བོ་ཕྱི་མའྱི་གཟུང་དོན་དྲེ་ཉྱིད་དུ་རྣམ་པར་

གནས་པར་ཐལ། ཁོད་ལའང་བོ་ཕྱི་མ་རང་འདྲའྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐྱྲེད་པ་དྲེ་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། ཆོས་ཅན། ཆོས་འདྲ། བོ་ཕྱི་མའྱི་ཉྲེར་ལྲེན་དང་མྱོང་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། 

རང་འཛིན་པ་ཡྱི་ནྱི་ཉྲེར་ལྲེན་དང་མྱོང་བ་དྲེ་སྲེམས་ཀྱི་གཟུང་དོན་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། “དོན1་གཞན་སྲེམས་ཆོས་ཅན། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གྱི་གཟུང་དོན་མ་

ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྱི་ཉྲེར་ལྲེན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གཟུགས་སོགས་ཆ་ཕ་བས་

གཟུང་དོན་མ་ཡྱིན་པ་དང་ནྱི། གཞན་གྱི་སྲེམས་ཉྲེར་ལྲེན་མ་ཡྱིན་པས། གཟུང་དོན་

མྱིན་ཞྲེས་དྲེ་ལྟར་གཟུང་བའྱི་མཚན་ཉྱིད་དཔྱོད་པ་འདྱི་ཆོས་ཅན། མ་དག་བོ་ཅན་གྱི་

དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སོ་སྐྱྲེའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། རྣལ་འབྱོར་པ་འཕགས་

པས་ཡུལ་རོགས་པའྱི་ཚུལ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་སོ་སྐྱྲེས་བསམ་གྱིས་

མྱི་ཁབ་སྲེ། ཁོད་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རོག་གྲེའྱི་བོས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་ཕྱིར། བོ་

ཕྱི་མས་རང་གྱི་བོ་ས་མ་འཛིན་པར་འགྱུར་ན། བོ་ཕྱི་མ་ཆོས་ཅན། དོན་གཞན་རོགས་

པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་མ་ཐག་པའྱི་རྒྱུའྱི་སྲེམས་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཉྱིད་གཟུང་དོན་

དུ་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་དྲེས་ནའོ། །ཁབ་སྲེ། གཟུགས་དྲེ་ལ་ཆ་ཕ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་

ངོ་བོ་ཡྱིས། སར་བཟུང་བ་ཕྱིས་གཟུང་དོན་མྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ན། གཟུགས་

སོགས་འཛིན་པའྱི་བོ་ལ་སར་མྲེད་པའྱི་ཆ་ཕ་བ་གང་། ཕྱིས་སྐྱྲེས་པ་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་

དྲེ་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། །

1 [མ་ཕྱི། ༦༠ན༣ན།   དོན   སྲེར། ༣༡༢ན།   འོ་ན]
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

གསུམ་པ་ནྱི། བོ་ས་མ་ཕྱི་མའྱི་ཉྲེར་ལྲེན་ཡྱིན་ཡང་གཟུང་དོན་ཡྱིན་མྱི་དགོས་

ཏྲེ། ཉྲེར་ལྲེན་དང་གཟུང་དོན་གྱི་ནུས་པ་རས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་

ཅན། ནུས་པ་རས་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་ལས་འབས་བུ་གཅྱིག་དང་དུ་མ་སྐྱྲེ་དགོས་པ་

མྱིན་ཏྲེ། ནུས་པ་རས་གཅྱིག་དང་དུ་མ་མྲེད་ཀང་དངོས་པོ་རྣམས་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་

འབས་བུ་གཅྱིག་དང་དུ་མ་བྱྲེད་ཅྲེས་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལས་འབས་

བུ་དུ་མ་འབྱུང་བ་མྱིན་གྱི། འབས་བུ་གཅྱིག་ཁོ་ན་འབྱུང་ངོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 

འགའ་ཞྱིག་ཏུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལས་འབས་བུ་གཅྱིག་ཁོ་ན་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

འབས་བུ་རྣམས་རྒྱུ་རྐྲེན་ཚོགས་པ་དག་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་ནུས་པ་

རས་ཐ་དད་དུ་མ་མྲེད་ན། དྲེ་བཞྱིན་གཅྱིག་ཀང་དུ་མ་བྱྲེད་ཅྲེས་གསུངས་པ་དང་

འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འགལ་ཏྲེ། རྒྱུ་གཅྱིག་ཀང་ནྱི་རྒྱུ་རྐྲེན་ཚོགས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་

ཆུད་པར་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འབས་བུ་དུ་མ་བྱྲེད་ཅྲེས་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དཔྲེར་ན། གཟུགས་ཀྱིས་རང་གྱི་རྱིགས་འདྲ་དང་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤྲེས་གཉྱིས་

ཀ་སྐྱྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ། །

༼མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བཤད་པ།༽

གཉྱིས་པ་དོན་ཤྲེས་གཉྱིས། འཛིན་པ་དགག་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་བོ་གཞན་ཕྱི་མས་

དོན་དང་རྣམ་ཤྲེས་ས་མ་གཉྱིས་ཀ་འཛིན་པར་འགྱུར་བས། བོ་ཕྱི་མ་ཡུལ་ལ་འཕོའོ་

ཞྲེ་ན། རག་ཏུ་རྱིམ་གྱིས་མཐོང་བའྱི་ཨ་ཨྱི་གཉྱིས་ལས་ཨྱིའྱི་དོན་གཅྱིག་ལ་དཔྱོད་པའྱི་

བོ་ཆོས་ཅན། རོད་པ་ཨ་ཨྱི་གཉྱིས་རྱིམ་མྱིན་ཅྱིག་ཅར་ཉྱིད་དུ་འཛིན་པར་འགྱུར་བར་

ཐལ། ས་མ་ཨ་འཛིན་པའྱི་ཉན་ཤྲེས་དང་ཕྱི་མ་ཨྱི་གཉྱིས་ཀ་གཟུང་དོན་དུ་སྣང་བ་ཅན་
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ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཨ་གཅྱིག་ཀང་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་ལ་གཉྱིས་གཉྱིས་སྣང་བར་

འགྱུར་བར་ཐལ། བདག་རྱིག་པ་དང་རྣམ་ཤྲེས་དྲེ་རྱིག་པའྱི་མངོན་སུམ་གཉྱིས་ཀ་ལ་

གཟུང་དོན་དུ་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་མྱོང་བྱྲེད་མྲེད་ཀང་ཡུལ་ལ་འཕོ་བ་དགག་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་ཡུལ་

གཞན་ལ་འཕོ་བ་ན། བོ་ཐ་མ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་མྱིན་པས། ཐུག་མྲེད་དང་ཡུལ་ལ་མྱི་

འཕོ་བའྱི་སྐྱོན་གཉྱིས་ཀ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ལྷས་བྱྱིན་ཆོས་ཅན། བོ་ཐམས་ཅད་མྱོང་བྱྲེད་

མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། བོ་ཐ་མ་མྱོང་བྱྲེད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། གཞན་གྱིས་

ཉམས་སུ་མྱོང་བ་རང་གྱིས་མ་མྱོང་བ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་དཔྲེ་དོན་མྱི་མཚུངས་ཏྲེ། 

བདག་གྱིས་མྱོང་བ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ། གཞན་གྱིས་མྱོང་བར་འགྱུར་

བ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གང་གྱིས་མྱོང་བའྱི་དབྱྲེ་བ་དྲེ་སྐད་རོད་

པར་འགྱུར་བ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། བདག་གྱིས་མྱོང་བ་དྲེ་ཚད་མ་གང་ལས་གྲུབ་སྲེ་

མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་མྱིག་གྱི་དབང་པོ་གསལ་ཞྲེས་རོད་པ་ཅྱི་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། མྱིག་

དབང་ཆོས་ཅན། རང་གསལ་བར་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་གྱི། གསལ་ཞྲེས་བརོད་དུ་རུང་

སྲེ། གསལ་བ་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསལ་བར་འདོད་པའྱི་དབང་ཤྲེས་

ཆོས་ཅན། རང་མྱི་གསལ་བཞྱིན་དུ་གསལ་བ་མྱིན་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་རང་གསལ་བར་མ་

གྲུབ་ཀང་། གསལ་ན་འགོ་བ་འདྱི་ཀུན་གསལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། 

ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས་མངོན་སུམ་གྱི་ལྲེའུ་སྲེ་གསུམ་པའྱི་བཤད་པའོ། །   

མངྒལཾ། །    ། །
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༄༅། །ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཞེས་བྱ་བ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀིས་མཛད་པ་ལས་

གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུའི་རྣམ་བཤད་ 

བཞུགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་དྲེ་གཞན་ལ་སྐྱྲེད་པའྱི་ཐབས་ངག་གྱི་རང་བཞྱིན་བཤད་པ་ལ། རོད་

བྱྲེད་ངག །བརོད་བྱའྱི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཞན་དོན་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ནྱི། 

རང་གྱིས་མཐོང་དོན་རབ་གསལ་བྱྲེད། ཅྲེས་པའྱི་དོན་འཆད་པ་ལ་གསུམ། རང་གྱིས་

མཐོང་བ་སྨོས་པའྱི་དགོས་པ། དོན་སྨོས་པའྱི་དགོས་པ། རབ་གསལ་བྱྲེད་སྨོས་པའྱི་

དགོས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། བསན། བཤད་དོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཚུལ་གསུམ་པའྱི་རགས་སོན་པ་གཞན་དོན་རྲེས་དཔག་གོ་ཞྲེས་

སྨོས་པས་ཆོག་མོད། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་རང་གྱིས་མཐོང་བ་ཞྲེས་སྨོས་ཞྲེ་ན། ས་རོལ་བདག་

གྱིས་མཐོང་བ་མྱིན་ཡང་། ཕྱི་རོལ་གཞན་དག་གྱི་ལུང་ཙམ་ལས་མཐོང་བའྱི་རགས་དྲེ་

སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡང་དག་ཡྱིན་ཏྲེ། གཞན་དོན་གྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ནྱི་གཞན་ལ་བསན་

པར་བྱ་བ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཡང་། དཔྲེར་ན། གངས་ཅན་གྱིས་སངས་རྒྱས་པའྱི་

ངོར། བོ་བདྲེ་ཆོས་ཅན། སྲེམས་མྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། སྐྱྲེ་འཇྱིག་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་

ན། གཟུགས་ཅན་བཞྱིན་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ་ཞྲེས་གངས་ཅན་ཁ་ཅྱིག་སྨྲའོ། །གཞན་དོན་

རྲེས་དཔག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་བདག་གྱིས་མཐོང་བའྱི་ཚིག་སྨྲས་
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པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། །ས་རོལ་རང་གྱིས་ཚད་མས་མ་མཐོང་བར། ཕྱི་རོལ་གྱི་

ལུང་ཙམ་ལས་བཤད་པའྱི་རགས་དྲེ་རགས་ཡང་དག་དང་། དྲེ་རོད་པ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་ཡྱིན་པ་དྲེ་སང་བའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཁས་བངས་ཙམ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་མྱི་རུང་། རང་ལ་མཚུངས་

པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག །བསྒྲུབ་བྱ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། སངས་རྒྱས་པའྱི་ལུང་ཙམ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྱིན། རང་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགོད་པར་

གདམས། ཁས་བངས་ཙམ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ལུང་ལས་བཤད་པ་ཙམ་ཇྱི་ལྟར་རགས་ཡང་དག་མྱིན་ཞྲེ་ན། 

སངས་རྒྱས་པའྱི་ལུང་ཚིག་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་རྲེས་སུ་དཔག་

པའྱི་ཡུལ་ལ། སྒྲུབ་བྱྲེད་ཚད་མ་ཉྱིད་དུ་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཞལ་བྱའྱི་གནས་དང་

པོ་གཉྱིས་ལ་ཡོངས་སུ་བརགས་ཟྱིན་ནས། ཤྱིན་ལོག་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཡོངས་སུ་ལྲེན་

པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བོ་བདྲེ་སྐྱྲེ་འཇྱིག་ཅན་དྲེར་ནྱི་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་སོབས་

ཞུགས་ཀྱི་རྲེས་དཔག་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ལུང་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། 

སངས་རྒྱས་པའྱི་ལུང་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྒྲུབ་བྱྲེད་ཚད་མ་མྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྱི་དོན་

ལ་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་དུ། བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་གཞན་ལ་ནྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡང་དག་བརོད་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་པ་དྲེའྱི་ཚེ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་ཀྱི་

ཕོགས་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བྱ་མ་ལུས་པ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་ལུང་དྲེ་

ཁས་བངས་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཚད་མར་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། སངས་རྒྱས་པ་གང་གྱི་ལུང་

ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་པས་བོ་བདྲེ་སྐྱྲེ་འཇྱིག་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཁས་བངས་པའྱི་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

རྒྱུ་མཚན་གྱིས། ལུང་ཚད་མ་གང་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་པས་དྲེའྱི་

སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཁས་མ་བངས་པའྱི་ཕྱིར། སངས་རྒྱས་པའྱི་ལུང་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་

ཚད་མར་གྲུབ་སྲེ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཚད་མས་གནོད་པར་གྱུར་པའྱི་ལུང་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། སངས་རྒྱས་པས་ལུང་ཚད་མར་ཁས་ལྲེན་པས། ཚད་མར་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། 

སངས་རྒྱས་པ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་པའྱི་ལུང་ཁས་བངས་པ་དྲེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི། བོ་

བདྲེ་སྐྱྲེ་འཇྱིག་ཅན་དུ་ཇྱི་ལྟར་གྲུབ་སྲེ། འགྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། སངས་རྒྱས་

པའྱི་ལུང་དྲེ་དང་འགལ་བ་ཁས་ལྲེན་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ལུང་དྲེ་ལས་གཞན་

པ་ཁས་ལྲེན་ན། ལུང་དྲེ་དོར་བྱའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་གྱི། ཚད་མ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། གངས་ཅན་ཆོས་ཅན། རང་གྱིས་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་རོགས་

པ་གང་ལས་བྱུང་བར་གྱུར་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲེ་ནྱི། སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཅྱིས་མ་བརོད་དྲེ་

བརོད་རྱིགས་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་པའྱི་ངོར་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ས་

རོལ་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ངྲེད་ཀྱིས་གངས་ཅན་གྱི་ལུང་ལས་བོ་བདྲེ་སྲེམས་

མྲེད་དུ་རོགས་ལ། ཁོད་གངས་ཅན་གྱི་ལུང་ཁས་མྱི་ལྲེན་པས། རགས་གང་ཡང་རུང་

བ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་སོན་པའྱི་ལུང་ཆོས་ཅན། རྱིགས་པ་

གང་གྱིས་ཁྲེད་ཚད་མར་འཛིན་པའྱི་རྱིགས་པ་དྲེ་ནྱི། སངས་རྒྱས་པ་འདྱིས་ཀང་ཅྱིས་

མྱི་འཛིན་ཏྲེ་འཛིན་རྱིགས་པར་ཐལ། ལུང་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ངྲེད་ཀྱིས་བོ་བདྲེ་

སྲེམས་མྲེད་དུ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གྱིས་རོགས་ལ། ཁོད་ལ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་

སུམ་མྲེད་པས། རགས་གང་ཡང་རུང་བ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གངས་ཅན་ཆོས་ཅན། 

སར་ནྱི་ཐ་མལ་པར་གྱུར་པ་ལས་སྒྲུབ་བྱྲེད་གང་དག་གྱིས་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

རོགས་པ་དང་། དབང་པོ་སྲེ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་འབྱུང་བའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲེ་དག་

སངས་རྒྱས་པ་ལ་སོན་རྱིགས་པར་ཐལ། བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་

སུམ་ཁོ་ནས་རོགས་པའྱི་ས་རོལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། སངས་རྒྱས་པས་ཀང་རྣལ་

འབྱོར་མངོན་སུམ་དྲེའྱི་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་ཤྲེས་ལ། ཤྲེས་པ་ལྟར་བསྒྲུབ་ནུས་པ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་གང་དང་ཡང་འབྲེལ་བ་རྣམ་པར་

ཆད་པ་ཅན་ཡྱིན་པས་མ་བསན་ཏོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་ཀྱི་

དོན་དྲེ་དག་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་དཔྱོད་པ་ཅུང་ཟད་མྲེད་པར་ཐལ། རྣལ་

འབྱོར་མངོན་སུམ་ཁོ་ན་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གང་ཞྱིག །རྣལ་འབྱོར་

མངོན་སུམ་དྲེ་དོན་སྤྱིས་ཀང་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་ཁས་བངས། 

གསུམ་པ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྐྱྲེས་བུའྱི་བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་ནྱི་གཏན་

ཚིགས་ཡང་དག་དྲེ་ཉྱིད་དང་། དྲེ་ཉྱིད་མྱིན་པར་འཇོག་ནུས་པར་ཐལ། ཕྱི་རོལ་གྱིས་

ཁས་བངས་པ་ཙམ་གྱིས་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། གཏན་

ཚིགས་ཡང་དག་དང་དྲེར་སྣང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཁབ་སྲེ། 

འདོད་པ་དྲེ་ནྱི་དངོས་པོ་ལ་རྲེན་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཚུལ་

གསུམ་དོན་ལ་མྲེད་པར་རོག་པའྱི་ཤྲེས་པས་བཏགས་པ་ཙམ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡང་དག་

མྱིན་ཏྲེ། རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན་ཚུལ་གསུམ་དོན་ལ་ཡོད་པ་ཚད་མས་ཤྲེས་པ་ལ་

ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་དགག་པ་ནྱི། སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་བོ་བདྲེ་སྲེམས་

མྲེད་ནྱི་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཡོད་ཀང་ཁོད་རོགས་པ་དྲེ་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

རོགས་པ་མྲེད་པ་དང་མཚུངས་པར་ཐལ། སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་དངོས་པོ་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་

པའྱི་ཕྱིར། སྐྱྲེ་འཇྱིག་ཅན་ཆོས་ཅན། བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་

ནྱི་འབས་བུའམ། སྣང་བ་མཐོང་བ་མྲེད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་རགས་གང་རུང་དུ་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྐྱྲེ་འཇྱིག་ཅན་དང་སྲེམས་མྲེད་ཀྱི་འབྲེལ་

བ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ས་རོལ་རང་ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མ་གྲུབ་སྲེ་གྲུབ་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ལ་གྲུབ་

པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་མ་གྲུབ་ན། གཞན་སྐྱྲེ་འཇྱིག་ཅན་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་པ་གཞན་

”ཕྱིར1་ཀང་ཁོད་ལས་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་རོགས་པར་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། 

སྲེམས་མྲེད་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བ་ནྱི། གཞན་གྱི་ཁས་བངས་རགས་སུ་མྱི་

རུང་ན། ཁོད་དང་སོན་གྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་ཁས་བངས་རགས་སུ་

བཀོད་ནས་ཐལ་བ་སྒྲུབ་པ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། བྱྲེ་བག་པ་གཞན་གྱིས་བཏགས་པའྱི་བ་

ལང་གྱི་སྤྱི་རག་དངོས་ཆོས་ཅན། རང་བཞྱིན་དུ་མར་ཐལ། གསལ་བ་དུ་མ་ལ་དོན་

དམ་པར་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར། ཞྲེས་མྱི་འདོད་པ་ཐལ་བར་སྒྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། 

གཅྱིག་རང་བཞྱིན་དུ་མ་མྲེད་ན། གཞན་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་དོན་དམ་པར་འབྲེལ་བ་

འགག་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རང་བཞྱིན་དུ་མར་མྲེད་པ་དྲེ་གསལ་བ་དུ་མ་དོན་

དམ་པར་མ་འབྲེལ་བ་ལ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར། 

༼དོན་སྨོས་པའྱི་དགོས་པ་བཤད་པ།༽

གཉྱིས་པ་དོན་སྨོས་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི། རང་གྱིས་མཐོང་བའྱི་རགས་སོན་པ་

1 [མ་ཕྱི། ༣བ༤ན། ཕྱིར   སྲེར། ༣༡༩ན།   གྱིས]
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

གཞན་དོན་རྲེས་དཔག་གོ་ཞྲེས་སྨོས་པས་ཆོག་མོད། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དོན་སྨོས་ཞྲེ་ན། 

གཞན་དོན་རྲེས་དཔག་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་དོན་སྨོས་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དོན་

ཡོད་དྲེ། དོན་”ལས1་གྲུབ་པར་སྒ་དག་དང་རོགས་པས་སྒོ་བཏགས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་

ཅན་གྱི་རགས་དྲེ་རགས་ཡང་དག་ཉྱིད་མྱིན་པར་བསྒྲུབ་པའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 

ཚུལ་གསུམ་དོན་ལ་ཡོད་པ་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་དོན་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་གྲུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་

པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ཇྱི་ལྟར་རགས་ཡང་དག་མྱིན་ཞྲེ་ན། རོག་པ་དང་ལུང་དག་

གྱིས་བཏགས་པའྱི་རགས་དག་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཁབ་པ་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བྱྲེད་པ་པོའྱི་

འདོད་པ་ཙམ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བ་དང་། མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་ལས་གཞན་དུ་

འཇུག་པ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

༼རབ་གསལ་བྱྲེད་སྨོས་པའྱི་དགོས་པ་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་རབ་གསལ་བྱྲེད་སྨོས་པའྱི་དགོས་པ་ལ་གསུམ། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་

ངག་གྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་པ་དགག །རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་། གཞན་གྱི་རོད་ལན་

འབྲེལ་མྲེད་དུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། གནོད་བྱྲེད་བསན། སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རབ་གསལ་བྱྲེད་སྨོས་པ་ལ་དོན་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། དྲེའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་

རབ་གསལ་བྱྲེད་སྨོས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གྱི་ཡན་ལག་

ཡྱིན་པ་བཅད་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་གཅོད་དགོས་ཞྲེ་ན། ཕོགས་དང་

གཏན་ཚིགས་བརོད་པའྱི་ཚིག་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། རང་ཉྱིད་ལས་དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་མྲེ་

སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པར་གནས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལ་མྲེའྱི་ཚོགས་དོན་ལ་རོགས་པ་སྐྱྲེ་བའྱི་

1 [མ་ཕྱི། ༤ན༢ན།   ལས   སྲེར། ༣༢༠ན།   ལ་མ]
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན་ཚུལ་གསུམ་པའྱི་དོན་གྱིས་

བསྒྲུབ་བྱའྱི་དོན་རོགས་པ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། སྒ་བྱུང་གྱི་ཚད་མ་བཤད་པ་ཅྱི་

ཡྱིན་ཞྲེ་ན། སྒ་མྱི་རག་ཅྲེས་པའྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཚིག་དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་སྨྲ་བ་པོའྱི་རྒྱུད་ལ་

བསམ་པ་སོན་པར་བྱྲེད་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཚད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རག་པ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྱིན་ཏྲེ། ཁོད་ལས་སྒ་མྱི་

རག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་དག་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། བརྒྱུད་ནས་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། 

ཆོས་ཅན། བརྒྱུད་པ་ཡྱིས་ཀང་སྒ་མྱི་རག་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་དྲེ། བསྒྲུབ་པར་བྱ་

བ་སྒ་མྱི་རག་པ་ཙམ་དངོས་སུ་རོད་པ་ཡྱིས་སོ། །འོ་ན། རགས་ཚིག་ཀང་བརྒྱུད་ནས་

སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། གང་བྱས་ན་མྱི་རག །དཔྲེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན། སྒ་ཡང་

བྱས་ཞྲེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་རོད་པའྱི་ཚིག་ཆོས་ཅན། རང་ཉྱིད་ལ་སྒ་མྱི་རག་པ་

དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་ཀང་། སྒ་མྱི་རག་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་ཞྲེས་བརོད་དུ་

རུང་སྲེ། སྒ་མྱི་རག་པ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་ནུས་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་སོན་བྱྲེད་ཀྱི་ངག་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། འོ་ན། ཕོགས་ཚིག་དངོས་དང་བརྒྱུད་པས་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྱིན་པར་སོབ་དཔོན་

བཞྲེད་དམ་ཞྲེ་ན། བཞྲེད་དྲེ། དྲེ་ལས་ཐྲེ་ཚོམ་དག་སྐྱྲེ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞྲེས་དང་། 

དྲེ་ལ་དཔག་བྱ་བསན་པ་ནྱི། གཏན་ཚིགས་དོན་གྱི་ཡུལ་དུ་འདོད། ཅྲེས་

གསུངས་པ་ཉྱིད་ཀྱིས། ཕོགས་ཚིག་གྱིས་ཕོགས་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕོགས་

དྲེ་ནྱི་རོད་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་ཕོགས་ཚིག་དྲེ་ལའང་ཆོས་

ཅན། ཕོགས་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་དྲེ། ཁོད་ལ་བརྲེན་ནས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཚིག་ནྱི་

འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྒ་དྲེ་ནྱི་རག་མྱི་རག་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཤྲེས་པར་
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འདོད་པས། ས་རོལ་ལ་འདྲྱི་བའྱི་སྐབས་ཆོས་ཅན། སྒྲུབ་ངག་གྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་པར་

ཐལ། ཁོད་ལ་བརྲེན་ནས་རགས་ཚིག་འཇུག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཚིག་གང་ཞྱིག་སྣོན་

ནོ་ཞྲེ་ན། གཉྲེན་པོ་འདྲྲེན་ནུས་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སྒ་རག་པར་ཁས་ལྲེན་པའྱི་ཚིག་

ཆོས་ཅན། ཆོས་འདྲ། ཁོད་ལ་བརྲེན་ནས་རགས་ཚིག་འཇུག་པའྱི་ཚིག་ཡྱིན་པ་དྲེ་

མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་ན། སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་གྱི་ཡན་ལག་

ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། སྒ་རག་ཅྲེས་པའྱི་ཚིག་དྲེ་ཡང་སྒྲུབ་ངག་གྱི་ཡན་ལག་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕོགས་ཚིག་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་དྲེ། ནང་གྱི་ཡན་ལག་

བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པས་ནྱི། ཚུལ་གསུམ་དག་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་

ལ། ཚུལ་གསུམ་དྲེ་ལ་དྲན་པ་སྐྱྲེད་པ་ནྱི། ཚུལ་གསུམ་དྲེ་ཉྱིད་རོད་པའྱི་ཚིག་ལ་ཡང་

དག་པར་གནས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཡུལ་ཕོགས་བསན་པ་མྲེད་པར་ནྱི་གཏན་ཚིགས་

འཇུག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཡུལ་ཕོགས་བསན་པ་དག་ཉྱིད་ལས་ནྱི་ཕོགས་སྒྲུབ་པའྱི་

ནུས་པ་གྲུབ་པར་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། གང་བྱས་པ་འདྱི་འདྲ་བ་ཀུན་མྱི་རག །དཔྲེར་ན། 

བུམ་པ་བཞྱིན། སྒ་ནྱི་བྱས་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་བརོད་པ་ཁབ་པ་སོན་འགོ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ངག་

ཆོས་ཅན། ཕོགས་དངོས་སུ་བསན་པ་དྲེ་མྲེད་ཀང་དོན་གྱིས་སྒ་དྲེ་ནྱི་འཇྱིག་པར་

རོགས་པའྱི་བོ་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ཕོགས་དངོས་སུ་བསན་པ་ནྱི་མྲེད་ན་ཡང་། སྒ་མྱི་

རག་པར་འགྲུབ་པ་ལ་ནྱི་གྲེགས་མྲེད་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན། སྒྲུབ་ངག་མ་ཚང་བ་དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། སྒ་མྱི་རག་སྲེ། བྱས་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་

ན། བུམ་པ་བཞྱིན་ཞྲེས་པའྱི་ངག་ཆོས་ཅན། སྒྲུབ་ངག་མ་ཚང་བ་ཡྱིན་པར་བརོད་དྲེ། 

ཚུལ་གསུམ་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཁབ་པ་ཉྱིད་དངོས་སུ་མ་བསན་པའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་
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པ་རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བ་ནྱི། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་པ་ལ། 

རྱིགས་པས་གནོད་པར་མ་ཟད་ཁས་བངས་འགལ་བས་ཀང་གནོད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། 

ཕོགས་དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གྱི་ཡན་ལག་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། ཕོགས་ཆོས་རོད་པའྱི་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་

པས། ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་པ་བཞྱིན། འདོད་ན། ཕོགས་ཆོས་

ཅན། སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྱི་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་ཞྱིག །ཕྱི་

རོལ་གྱིས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བཞྱིན། འདོད་ན། 

འགྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །མ་ཁབ་སྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྱི་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་

ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན། དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བྱར་ཐལ། 

སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྱི་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པས་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་མྱི་འགྲུབ་བསྒྲུབ་

བྱ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་ཁོད་རོད་པ་དམ་བཅའ་ཡྱིན་

པར་ཐལ་ལོ། །ཁབ་པ་ཁས་བངས་ཏྲེ། བསྒྲུབ་བྱ་རོད་པ་དམ་བཅའྱི་མཚན་ཉྱིད་དུ་

ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

འོ་ན། ཁོད་རང་ལའང་། ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བྱར་ཐལ། བསྒྲུབ་བྱའྱི་ངོ་བོ་ཕྱི་

རོལ་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག །ཁོད་ཕྱི་རོལ་གྱིས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་

ན། ཁོད་རོད་པ་དམ་བཅར་ཐལ། ཁབ་སྲེ། བསྒྲུབ་བྱ་རོད་པ་དམ་བཅའྱི་མཚན་ཉྱིད་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བསྒྲུབ་བྱ་རོད་པ་དམ་བཅའྱི་མཚན་ཉྱིད་དུ་སྨྲ་ནའང་། སངས་

རྒྱས་པ་ཆོས་ཅན། དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་རོད་པ་དམ་བཅར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་འཐད་པ་

མྱིན་ཏྲེ། གཏན་ཚིགས་དང་དཔྲེ་ལྟར་སྣང་བསྒྲུབ་བྱར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་
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ཕྱིར་ཏྲེ། དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཉྱིད་ཀྱི་མ་གྲུབ་པ་

ཡྱིན་ལ། བསྒྲུབ་བྱ་དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་དབང་དུ་མ་བྱས་པའྱི་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་རོད་པ་དམ་བཅའ་ཡྱིན་པ་གཅད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ངྲེས་གཟུང་སྨོས་

དགོས་ཞྲེ་ན། དྲེ་མྱི་དགོས་པར་ཐལ། ངྲེས་གཟུང་གྱི་ཁད་པར་མྲེད་པར་བསྒྲུབ་བྱ་

རོད་པ་དམ་བཅའོ་ཞྲེས་རོད་ན་ཡང་། །རྱིགས་གཅྱིག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་གྱི། 

དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་གཉྱིས་རྱིགས་མྱི་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལས་

གཞན་དུ་རྱིགས་མྱི་གཅྱིག་པ་ལའང་ཐྲེ་ཚོམ་སྐྱྲེ་ན། ར་བུམ་བྱའོ་ཞྲེས་སོགས་བསྒྲུབ་

བྱ་རོད་པ་ཀུན་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་རགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་བར་ནྱི་ཐལ་བར་འགྱུར་

བར་ཐལ། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མ་གྲུབ་པ་རོད་པ་ཙམ་དུ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གལ་ཏྲེ་རྱིགས་པ་ཅན་པ་གཞན་དག་ལ་ཡང་། དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་རོད་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་

ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་མྲེད་དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རོལ་གྱིས་

གྲུབ་པ་ཞྱིག་བརོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་བསན་པ་དག་ཆོས་ཅན། 

ཇྱི་ལྟར་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཕྱི་རོལ་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་རོད་

པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་གཞན་གྱི་རོད་ལན་འབྲེལ་མྲེད་དུ་བསན་པ་ནྱི། རྱིགས་སྒོའྱི་འགྲེལ་

བྱྲེད་ཁ་ཅྱིག་གྱིས། རྱིགས་པ་ཅན་པ་ན་རྲེ། ཕོགས་ཚིག་ཆོས་ཅན། སྒྲུབ་ངག་གྱི་ཡན་

ལག་ཡྱིན་ཏྲེ། ལྟར་སྣང་དང་བཅས་པ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་དུས་སུ་རོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་

སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་བཀོད་པ་དང་། དྲེ་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་མ་ངྲེས་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་

ལན་ནྱི་ཆོས་ཅན། མཁས་པའྱི་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་ཡྱིན་ཏྲེ། འབྲེལ་མྲེད་ཀྱི་དོགས་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

པ་བསུས་ནས་ལན་འབྲེལ་མྲེད་བཏབ་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། ཇྱི་ལྟར་ལན་འདྲེབས་ཞྲེ་ན། 

ལྟར་སྣང་བ་དང་བཅས་པ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་དུས་སུ་རོད་པ་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཚིག་

སྒྲུབ་ངག་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁབ་

མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། འདྱི་ལྟར་ལྡོག་ཁབ་མྱི་གྲུབ་པ་དྲེ་ནྱི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་

རྱིགས་པ་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་བརོད་བྱའྱི་དོན་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། ཤུགས་ཀྱི་བརོད་བྱ་བསྒྲུབ་བྱ། 

དངོས་ཀྱི་བརོད་བྱ་གཏན་ཚིགས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། རང་ལུགས་བཞག །གཞན་

ལུགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། བསྒྲུབ་བྱའྱི་མཚན་ཉྱིད། དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་

གྱི་དཔྲེའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། བསན། བཤད་དོ། །

དང་པོ་ནྱི། འོ་ན། བསྒྲུབ་བྱའྱི་མཚན་ཉྱིད་བསན་པ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། སྒྲུབ་

བྱྲེད་བརོད་པའྱི་ཤུགས་ལ་རོགས་པའྱི་དོན་ཅན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་

ཡྱིན་ཡང་བསྒྲུབ་བྱའྱི་མཚན་ཉྱིད་བསན་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། བསྒྲུབ་བྱའྱི་

མཚན་ཉྱིད་ལ་རོངས་པ་མྲེད་པར་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། བསྒྲུབ་བྱའྱི་

མཚན་ཉྱིད་གང་ཞྲེ་ན། ངོ་བོ་ཁོ་ན་བསན་བྱ་བ། །རང་ཉྱིད་འདོད་དང་མ་བསལ་

བ། །ཞྲེས་པས་བསན་ཏོ། །འོ་ན། ངོ་བོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚིག་བཞྱི་སྨོས་པ་ལ་དགོས་པ་

ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་དྲེའྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ངོ་བོ་དང་

ཚིག་ཕད་དང་བདག་ཉྱིད་དང་འདོད་པ་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་བཞྱི་སྨོས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་

ཡོད་དྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་

དང། སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པ་མྱིན་པ་དང་། རོལ་བས་དོན་གྱིས་བརོད་པ་སྲེ་འདོད་པ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

དང་། རོལ་བས་ཁས་བངས་པ་ཞྱིག་དགོས་སོ་ཞྲེས་གཟུང་བའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། འདོད་པ། རང་ཉྱིད། མ་བསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། འདོད་ཡུལ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པར་བསན། བསྒྲུབ་བྱ་མྱིན་ན་

ཧ་ཅང་ཐལ། ཚུལ་དྲེས་རྱིགས་ཅན་གཞན་ཡང་ཁྲེགས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཞན་དོན་

བསྒྲུབ་བྱའྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་གྱི་འདོད་པ་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་ཆོས་ཅན། 

དོན་ཡོད་དྲེ། རོལ་བས་དངོས་སུ་མ་བརོད་ན་ཡང་ཞྲེ་བས་འདོད་པས་ཁབ་པར་

བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་ཡོད་ཅྲེས་རོགས་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། མྱིག་

སོགས་གཞན་དོན་བྱྲེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། འདུས་པ་སོགས་རགས་སུ་བཀོད་པའྱི་ཚེ་

ན། མྱིག་སོགས་བདག་གྱི་དོན་བྱྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ། །འོ་ན། རང་ཉྱིད་སྨོས་པ་དོན་མྲེད་

པར་ཐལ། འདོད་པ་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་རོལ་བས་མྱི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བྱ་

ཡྱིན་པ་བཅད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འདོད་པ་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་རོལ་བ་ལས་གཞན་གྱི་

འདོད་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བྱ་”མྱིན1་པ་བཟློག་ན་ཡང་། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྱི་འགྲེལ་

བར་བདག་ཉྱིད་ཅྲེས་པའྱི་སྒ་བཤད་པ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། རོལ་བས་ཁས་

བངས་པའྱི་ལུང་དོན་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ནམ་སམ་པའྱི་དོགས་པའྱི་གནས་ནྱི་

བཟློག་པ་དྲེའྱི་དོན་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། བདག་དོན་བྱྲེད་པ་དྲེ་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མྱིག་སོགས་བདག་དོན་བྱྲེད་པ་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། འདྱི་ན་ཆོས་ཀྱི་ཁད་པར་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་འགལ་བ་

ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འགལ་ཏྲེ། བདག་དོན་བྱྲེད་པ་དྲེ་

1 [མ་ཕྱི། ༧ན༣ན།   མྱིན   སྲེར། ༣༢༧ན།   ཡྱིན]
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ནྱི་སྒས་བརོད་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ནས་ཆོས་དག་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་ཁད་པར་ཡྱིན་པར་

བརོད་པའྱི་ཕྱིར། དངོས་སུ་མ་བརོད་ན་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་གང་ལས་རོགས་ཞྲེ་ན། 

འདུས་བསགས་ཆོས་ཅན། མྱིག་སོགས་བདག་དོན་བྱྲེད་པ་ངག་ཏུ་མ་བརོད་ན་ཡང་

བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་རོགས་ནུས་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་ནྱི་ཁོད་

འགོད་པའྱི་སྐབས་ལས་རོགས་པར་གྱུར་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་བསྒྲུབ་བྱར་བྱས་ན་

སྐྱོན་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། ཆོས་ཅན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་དཔྲེ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྱི་སྐྱོན་ཡང་

ཡོད་པར་ཐལ། བདག་དོན་བྱྲེད་པ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག །དྲེ་དཔྲེ་ལ་

རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་སྐད་དུ་སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གཉྲེན་གྱིས། གཞན་དྲེ་བདག་

ལ་འདོད་ན། དྲེ་དཔྲེ་ལ་མ་གྲུབ་ཅྲེས་བཤད་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཆོས་ཅན། མྱིག་སོགས་

གཞན་དོན་བྱྲེད་པར་སྒྲུབ་པ་དྲེར་ནྱི་འགལ་རགས་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་

གང་ཞྱིག །འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་

ནྱི། གལ་ཏྲེ་བདག་ཡོད་མྲེད་གང་ལ་རོད་པའྱི་སྐབས་སུ་བདག་ཡོད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་

བཀོད་པ་དྲེའྱི་ཚེ་མྱིག་སོགས་བདག་དོན་བྱྲེད་པ་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་མྱིན་ན། དྲེའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་

ཅྱི་མྱིན་བྱིས་པས། དྲེ་ལས་གཞན་དུ་མྱིག་སོགས་གཞན་དོན་བྱྲེད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་

ནོ་ཞྲེ་ན། མྱིག་སོགས་གཞན་དོན་བྱྲེད་པ་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། ཁོད་ས་རོལ་གྱིས་བསྒྲུབ་པར་མྱི་འདོད་པའམ། ཕྱི་རོལ་གྱི་ངོར་སྒྲུབ་པ་ལ་

འབས་བུ་མྲེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དངོས། རོད་སང་། འདོད་ཡུལ་མྱིན་པ་བཀག་པས་
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འགལ་བ་མྱིན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གངས་ཅན་གྱི་ཟོལ་སྦོར་”འགོད1་པའྱི་རྱིགས་པ་

འདྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། རྒྱང་འཕྲེན་གྱི་གཉྱིས་བཅས་སྦོར་བ་ལ། ཆོས་དཔྲེ་

ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་དང་། རགས་འགལ་བ་དག་བསན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་བཅས་སྦོར་བ་ནྱི། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ལུས་སྲེམས་རས་གཅྱིག་པའྱི་སྐྱྲེས་

བུའྱི་ལུས་དང་བུམ་པ་གང་རུང་གྱི་ཟླ་བཅས་ཡྱིན་ཏྲེ། ཨུཏྤལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྱིག་

པ་བཞྱིན། ཞྲེས་པའོ། །ཅྱི་སྲེ་ཡང་ལུས་སྲེམས་རས་གཅྱིག་པའྱི་ལུས་དང་བུམ་པ་གང་

རུང་གྱི་ཟླ་བཅས་ཀྱི་སྤྱིར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བར་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བུམ་

པ་དྲེ་ལུས་སྲེམས་རས་གཅྱིག་པའྱི་སྐྱྲེས་བུའྱི་ལུས་བུམ་གང་རུང་གྱི་ཟླ་བཅས་སུ་

གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བུམ་པ་དྲེ་ཉྱིད་བུམ་པ་ལས་དོན་གཞན་དུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་

དང་། ལུས་སྲེམས་རས་གཅྱིག་པའྱི་སྐྱྲེས་བུའྱི་ལུས་ཀང་གྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། 

བུམ་པ་འདྱི་ལུས་སྲེམས་རས་གཅྱིག་པའྱི་སྐྱྲེས་བུའྱི་ལུས་དང་བུམ་པ་གང་རུང་གྱི་ཟླ་

བཅས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་དྲེ་ཆོས་ཅན། མྱི་ཤྲེས་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་པ་

ཡྱིན་ཏྲེ། བརོད་བྱས་སོང་པ་རོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་སྒ་དང་བུམ་པའྱི་ཁད་པར་གྱིས་རོག་ན། བྱས་པའྱི་

རགས་ཀྱིས་སྒ་འཇྱིག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་ཏྲེ། སྒའྱི་བྱས་པ་བུམ་པ་ལ་མ་

གྲུབ། བུམ་པའྱི་བྱས་པ་སྒ་ལ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། སྒའྱི་བྱས་

པ་བུམ་པ་ལ་མ་གྲུབ། བུམ་པའྱི་བྱས་པ་སྒ་ལ་མ་གྲུབ་ཀང་། སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

རགས་ལྟར་སྣང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འཇྱིག་པ་ཙམ་གྲུབ་པ་ཡྱིས་སྒ་ནྱི་མྱི་རག་པ་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་

1 [མ་ཕྱི། ༧བ༤ན།   འགོད   སྲེར། ༣༢༩ན།   འགོག]
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པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྤྱི་དོན་གཞན་ཡོད་པར་གྱུར་ན། 

བུམ་པའང་སྤྱི་དོན་གཞན་དྲེ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ནའང་། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། སྤྱི་དོན་

གཞན་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྤྱི་དོན་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། མྱི་རག་པ་ཆོས་

ཅན། བུམ་པ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པར་ཐལ། སྒ་ཡྱིས་ཁད་པར་ཅན་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་

ན། ཆོས་ཅན། སྒས་ཁད་པར་ཅན་དུ་བྱས་ན། བུམ་པ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པས་ཁབ་པ་

ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྒ་ལ་མ་འབྲེལ་བ་བཟློག་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། སྒ་ཡྱིས་

ཁད་པར་དུ་བྱས་པས་གཞན་བུམ་པ་དང་ནྱི་རྲེས་འགོ་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། མྱི་ལྡན་དང་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་རྣམ་པ་གཉྱིས་ལས་སྒས་མྱི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་

ཀྱིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རག་པ་གྲུབ་ཟྱིན་སྒྲུབ་པར་

ཐལ། མྱི་རག་པ་དྲེ་གོག་ལ་སོགས་པའྱི་སྲེང་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་

རག་པ་གྲུབ་ཟྱིན་བསྒྲུབ་པ་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྒའྱི་སྲེང་དུ་སྤྱི་མྱི་རག་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་

བའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན་སྒས་ཁད་པར་ཅན་དུ་བྱས་པས། 

བུམ་པ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྱི་སྐྱོན་ལྡན་པ་མྱིན་ཏྲེ། སྒས་མྱི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྱིས་ཁད་

པར་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། འདོད་ཡུལ་བསྒྲུབ་བྱར་བསན་པ་འདྱིས་ནྱི། 

སྒའྱི་སྲེང་དུ་ཆོས་ཅན་གྱིས་ཆོས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པ་དང་། ཆོས་དག་གྱིས་ཆོས་ཅན་

ཁད་པར་ཅན་དུ་བྱས་པ་འགོག་པ་དག་ནྱི། རགས་འགལ་བ་བསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཆོས་

ཅན་སྒ་ལ་ཚོགས་པ་དྲེ་ལྟར་མྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཅན་སྒ་ལ་ནྱི་

ཚོགས་པ་དོན་གཞན་དག་བསལ་བས་རགས་འགལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་སྒ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

ལ་ཚོགས་པ་དོན་གཞན་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྒ་འདྱིར་ཆོས་

མྱི་རག་པ་འབའ་ཞྱིག་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་པ་རང་ཉྱིད་རྒྱས་པར་བཤད་

པ་ལ་གསུམ། བསན། བཤད། བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བྱའྱི་མཚན་

ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་ནྱི་སྒ་སྨོས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། 

ཆོས་ཅན་གཅྱིག་ལ་བསན་བཅོས་ལས་ཆོས་རྣམས་དུ་མ་རྣམ་པར་བཞག་ཀང་། རོལ་

བ་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་འདོད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་རོགས་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། གཞན་སྲེ་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་དགག །ཐུན་མོང་ལུང་

དོན་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྱིས། འདོད་པ་བརོད། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་རོལ་

བས་བསན་བཅོས་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱིར། ལུང་དོན་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བྱར་བཟུང་

བས། ལུང་དོན་དྲེ་གཅྱིག་ལ་རབ་ཏུ་གནོད་ནའང་། གཏན་ཚིགས་དང་དམ་བཅའ་བ་

དག་འགལ་བའྱི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བསན། བཤད་དོ། །དང་

པོ་ནྱི། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ན་དྲྱི་རག་པ་སའྱི་ཡོན་ཏན་བཟློག་

པའྱི་སྒོ་ནས་ཀང་། གཏན་ཚིགས་འགལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེའྱི་སྒོ་ནས་ཀང་ལུང་

དོན་གཅྱིག་ལ་གནོད་པའྱི་ཕྱིར། དྲྱི་རག་པ་སའྱི་ཡོན་ཏན་བཀག་པས་རགས་འགལ་

བ་མྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྐབས་སུ་བབས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། སྒ་རག་པ་བཀག་

པས་ཀང་རགས་འགལ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྐབས་སུ་མ་བབ་པ་དྲེ་ནྱི་གཞན་སྒ་རག་

པ་ལའང་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཅྱི་སྲེ་འདྱིར་སྒ་རག་པ་སྐབས་སུ་བབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཆོས་

ཅན་སྒ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར། དྲྱི་རག་པ་ས་ཡོན་སྐབས་སུ་མ་བབ་སྲེ། ཆོས་ཅན་



  305  

ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

དྲྱི་སྐབས་སུ་མ་བབ་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། དྲྱི་རག་པ་ས་ཡོན་བཀག་པས་ཀང་

རགས་འགལ་བར་ཐལ། དྲྱི་རག་པ་ས་ཡོན་བཀག་པ་དྲེ་ལའང་། བསན་བཅོས་ཀྱི་དོན་

གཅྱིག་ལ་གནོད་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཅྱི་སྲེ་ཆོས་ཅན་སྒའྱི་ཆོས་སོགས་ཡྱིན་པའྱི་

སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱིས། སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ས་རོལ་ལ། སྒའྱི་སྲེང་དུ་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་

དཔག་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་པར་རོད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ཕྱི་རོལ་སྒ་རག་

མྱི་རག་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་འགའ་ཡྱིས། ས་རོལ་སྒ་མྱི་རག་པ་

ལ་དཔག་འདོད་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་ཞྱིང་། དཔག་འདོད་དྲེ་རོགས་པ་ཡང་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགོག་

པའྱི་སྐབས་དྲེ་དག་གྱིས་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། ནན་གྱིས་སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ས་རོལ་

ཁོད་རག་པ་ནམ་ཡོན་འདྱི་འདོད་ཅྲེས་པ་ཆོས་ཅན། མྱི་འཐད་དོ། གསལ་བར་དབང་

ཕྱུག་ངན་པའྱི་སྤོད་པ་དང་མཚུངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན་སྒའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པ་

ཆོས་ཅན། ས་རོལ་སྒའྱི་སྲེང་དུ་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་དཔག་འདོད་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

འབས་བུའྱི་རགས་ཅན་མྱིན་པར་བརོད་དྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁབ་པ་འཁྲུལ་པ་ཡྱིས། རགས་

ཡང་དག་ཡྱིན་པ་ལ་གནོད་པར་གྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གཞན་མྱི་རག་པ་ཆོས་ཅན། རག་པ་

ནམ་ཡོན་གྱི་དོན་ལ་གནོད་ཀང་། ཁོད་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་གནོད་དྲེ་མྱི་གནོད་པར་ཐལ། རག་

པ་ནམ་ཡོན་མྲེད་ན་ཁོད་མྱི་འབྱུང་བ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། དངོས་སོབས་ཡུལ་ལ་ལུང་གྱིས་མྱི་གནོད། ལུང་གྱིས་

གནོད་པའྱི་ཡུལ་ངོས་གཟུང་། རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྒ་མྱི་རག་རོགས་ཀྱི་

རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་སྤོད་ཡུལ་ལ་ལུང་གྱིས་མྱི་གནོད་དྲེ། ལུང་ལ་ལྟོས་པ་

མྲེད་པར་རང་ཡུལ་གྲུབ་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རག་པར་འཇལ་བ་
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དྲེའྱི་ཚེ་བསན་བཅོས་ཁས་ལྲེན་པ་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་སྒ་མྱི་

རག་པ་དྲེ་ནྱི་དངོས་སོབས་ཚད་མས་ལྲེགས་པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། །དངོས་སོབས་ཡུལ་

ལ་དཔྱོད་པ་དྲེའྱི་ཚེ་ལུང་ཁས་མ་བངས་ན། རོལ་བའྱི་རོད་པ་དོར་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་

ན། དྲེའྱི་ཚེ་སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ས་རོལ་ཆོས་ཅན། ལུང་དང་འགལ་བ་ཁས་

བངས་ན་རོད་པ་དོར་བ་མྱིན་པར་ཐལ། ལུང་ཁས་བངས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དངོས་

སོབས་ཡུལ་ལ་དཔྱོད་པ་དྲེའྱི་ཚེ་ལུང་ཁས་བངས་པ་ཡོད་ཀང་། གནོད་བྱྲེད་ཀྱི་ཡན་

ལག་མྱིན་ཏྲེ། དངོས་སོབས་ཡུལ་ལ་དཔྱོད་པ་འདྱི་ནྱི་ལུང་ཁས་ལྲེན་པའྱི་ཐབས་ཙམ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། འོ་ན་ཁས་ལྲེན་པའྱི་དུས་གང་ཞྲེ་ན། ཤྱིན་ལོག་ལ་དཔྱོད་པ་དྲེའྱི་

ཚེ་བསན་བཅོས་ཀྱིས་ནྱི་གནོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ཡུལ་དང་པོ་གཉྱིས་ལ་དཔྱད་

པ་རྣམ་པར་དག་པ་ན། ཤྱིན་ལོག་ལ་དཔྱོད་པ་དྲེ་ནྱི་བསན་བཅོས་ཡོངས་སུ་འཛིན་

པར་འདོད་པའྱི་དུས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ལུང་དྲེས་གྲུབ་པའྱི་དོན་ལ་ལུང་དྲེ་དང་ནྱི་

འགལ་བར་སྲེམས་ན་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གཞལ་བྱའྱི་གནས་

གསུམ་པར་ནྱི་འཕོ་བ་ན། བསན་བཅོས་ཁས་ལྲེན་པར་རྱིགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། 

ལུང་མ་གཏོགས་པ་ཤྱིན་ལོག་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། ལུང་ཁས་ལྲེན་

པ་དྲེར་ཡང་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དང་ནྱི་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་ལ་གནོད་པ་ཉྱིད་རགས་ཡང་

དག་ཡྱིན་པ་སང་བར་བྱའྱི། འབྲེལ་མྲེད་གཞན་ལ་གནོད་པས་རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་

པ་སང་བར་བྱ་བ་མྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་ན་ཐུག་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལུང་དོན་ལ་

དཔྱོད་པ་ཀུན་ལ་བསན་བཅོས་དག་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་གཟུང་དགོས་ཞྲེས་པའྱི་ལུགས་འདྱི། 
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རྱིགས་པ་གང་གྱིས་བྱས་ཏྲེ་མ་བྱས་པར་ཐལ། དྲེ་ལྟ་ན་དྲེ་ནྱི་གྲུབ་མཐའ་ཁས་ལྲེན་པ་

མྲེད་པའྱི་སྐྱྲེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས། དུ་བས་མྲེ་ནྱི་རོགས་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེས་ལུང་ཁས་ལྲེན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྐྱྲེ་བོ་དྲེ་འབྲེལ་མྲེད་རྲེང་བུར་སྐྱྲེས་

པར་འགྱུར་ཞྱིང་། ལུང་ཁས་བངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་ཁས་མ་བངས་པའྱི་ཉྲེས་པ་མ་

མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། ལུང་དོན་ལ་དཔྱོད་པ་ཀུན་ལ་ལུང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཁས་ལྲེན་དགོས་

ཞྲེས་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་མྱི་བཟོད་པའྱི་གདོན་དང་འདྲ་བ་འདྱི་ནྱི། ཀྲེ་མ་སུ་ཡྱིས་བགོས་

པ་ཡྱིན་ཞྲེས་དཔྱས་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ལུང་དོན་བཀག་པ་རགས་ཀྱི་ཉྲེས་པ་མྱིན། ལུང་དོན་

བཀག་པ་རོལ་བའྱི་ཉྲེས་པ་མྱིན། ལུང་དོན་བཀག་པ་པས་འགལ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་

བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་མཐུན་དཔྲེ་ལ་བསན་བཅོས་ཀུན་གྱིས་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་

གཅྱིག་ཉྱིད་ལ་ཁབ་པར་བསན་པ། སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། རགས་ཡང་

དག་ཡྱིན་ན། ལུང་དོན་ཀུན་གྱིས་མཐུན་དཔྲེའྱི་སྲེང་དུ་ཁབ་པ་བསན་དགོས་སོ་ཞྲེས་

པ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། མྱི་འཐད་དྲེ། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཐ་སད་ལས་འདས་པའྱི་ལུགས་ངན་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། འབྲེལ་མྲེད་ཀྱི་ཆོས་རག་པ་ནམ་ཡོན་ནྱི་མ་གྲུབ་

པས། སྒ་མྱི་རག་པར་མ་གྲུབ་པར་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། རག་པ་

ནམ་ཡོད་མ་གྲུབ་ཀང་། སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཆོས་ཅན། རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་གནོད་ཀང་། སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་

སྐྱོན་ལྡན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལ་གནོད་ཀང་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡང་

དག་ཏུ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་མ་ལུས་པས། 
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མཐུན་དཔྲེའྱི་སྲེང་དུ་ཁབ་པ་བསན་པ་དགོས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་མྱི་དགོས་པར་ཐལ། ཆོས་

ཅན་གྱི་ཆོས་ནྱི་མ་ལུས་པས་མཐུན་དཔྲེའྱི་སྲེང་དུ། ཁབ་པ་ཁས་བངས་པ་མྲེད་པ་ཁོ་

ནར་ནྱི་སྐྱྲེ་བོས་ཚིག་དང་དུད་སོགས་ལས། སྲེམས་ལྡན་དང་མྲེ་སོགས་རྲེས་སུ་

དཔོག་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་དཔོག་ན། རང་བཞྱིན་མྱི་རག་པ་དག་སྒྲུབ་པར་

བྱྲེད་པའྱི་དོན་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། རོལ་བ་འགའ་ཡྱི་སྨྲ་བ་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་གནོད་

པས། སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ལས་ལྡོག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་

ཆོས་གང་ཞྱིག །མྱི་རག་པ་དང་འབྲེལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་བས་སོ། །དུ་བ་ཆོས་ཅན། དུ་ལྡན་

གྱི་ལ་ལ་མྲེ་མྲེད་པ་ལ་གནོད་པས། དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་རྒྱུ་མྲེད་དག་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ངོ་བོ་ཉྱིད་ལས་ལྡོག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་གང་ཞྱིག །མྲེ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་

བའྱི་ཕྱིར། བྱས་པ་དྲེ་ལུང་དོན་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་ཡང་རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་མོད། དྲེ་

ལས་བསྒྲུབ་བྱ་ཇྱི་ལྟར་རོགས་ཞྲེ་ན། གཏན་ཚིགས་བྱས་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་

གཞན་དག་ཁོད་ལས་སྒ་མྱི་རག་པར་ཇྱི་ལྟར་རོགས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་གང་ཞྱིག །འདོད་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་དོན་མྱི་

རག་པ་དང་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བར་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། བྱས་པ་གཏན་ཚིགས་སྐྱོན་ཅན་མྱིན་ནའང་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་

བྱས་པ་གནོད་བྱྲེད་དུ་བརོད་པས། རོལ་བ་སྐྱོན་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་རོལ་བ་ཆོས་ཅན། བྱས་པ་དྲེ་གནོད་བྱྲེད་དུ་བརོད་པའྱི་ཉྲེས་པས་བསན་བཅོས་ལ་

གནོད་བྱྲེད་དུ་ནྱི་བྱས་པ་དྲེ་གསར་དུ་སྐྱྲེས་པ་མྱིན་པར་ཐལ། བྱས་པ་གནོད་བྱྲེད་དུ་

བརོད་པ་འདྱིར་ཉྲེས་པ་ཅྱི་བྱས་ཏྲེ་མ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། གཏན་ཚིགས་བྱས་པ་དྲེ་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

གནོད་བྱྲེད་དུ་བརོད་དམ་མ་བརོད་ཀང་། རག་པ་ནམ་ཡོན་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། མ་

བརགས་པར་གནོད་བྱྲེད་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་སྐྱོན་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། མ་

བརགས་པར་བྱས་པ་གནོད་བྱྲེད་དུ་བརོད་པས་ཅྲེས་ན་སྐྱོན་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། བྱས་པ་གནོད་བྱྲེད་དུ་བརོད་པས་མྱི་རྱིགས་པ་བྱྲེད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་

གནོད་བྱྲེད་དུ་མ་བརོད་ན་བྱས་པ་དྲེ་ཅྱི་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་གནོད་པ་མྱིན་ནམ་སྲེ་

གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མྱིག་གྱིས་གཟུང་བྱ་རགས་

སུ་འགོད་པའྱི་རོལ་བ་སྐྱོན་ཅན་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རགས་སུ་བཀོད་དམ་མ་བཀོད་ཀང་

རུང་། མྱིག་གྱིས་གཟུང་བྱ་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་

ཅན། རགས་ཡང་དག་འགོད་པར་ཁས་བངས་ན་དོན་མྲེད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་

བརོད་པས་རོལ་བ་སྐྱོན་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གཞན་དག་ལ་རང་

གྱི་འདོད་ཡུལ་ཉྱིད་ནྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ས་

རོལ་ཆོས་ཅན། བྱས་པས་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་གནོད་པ་འདྱིར་རོལ་བ་སྐྱོན་ཅན་མ་

ཡྱིན་ཏྲེ། བྱས་པ་དྲེ་སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་བསན་བཅོས་ལ་ལར་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལྟ་བུ་འགའ་

རྱིགས་པ་མྱིན་པ་བཀག་པས་ན། རྱིགས་པར་སྨྲ་བ་གཞན་པ་དག་ཀང་འགོག་པར་

བྱྲེད་ཅྲེས་བྱ་བ་ཆོས་ཅན། མྱི་འཐད་དྲེ། རྒྱལ་རྱིགས་ངན་པའྱི་ཆོས་ལུགས་དང་

མཚུངས་པ་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཀུན་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་

རྣམ་གཞག་འདྱི་ཉམས་པར་འགྱུར་པར་ཐལ། ལུང་དོན་ཀུན་དང་བསྒྲུབ་བྱར་མཚུངས་

པར་བྱས་ནས་ནྱི། སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡང་དག་བརོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ནའོ། །མཉན་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

བྱའྱི་རགས་ཀྱིས་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། བྱས་པའྱི་རགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་

པ་གཉྱིས་མྱི་འགལ་བར་ཐལ། བྱས་པས་སྒ་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་གནོད་པ་དང་། སྒ་མྱི་

རག་པར་འགྲུབ་པ་མྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྒ་གཅྱིག་ཆོས་ཅན། དངོས་སུ་འགལ་

བའྱི་རག་མྱི་རག་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན་པར་ངྲེས་པ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཁོད་ལ་རག་མྱི་

རག་འགལ་བ་དག་གཞྱི་མཐུན་དུ་འདུ་བ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར། 

རག་པ་ནམ་ཡོན་བཀག་པས་སྒ་མྱི་རག་པར་འགྲུབ་པ་མྱི་འགལ་ཏྲེ། རག་པ་

ནམ་ཡོན་མྱིན་པ་དང་མྱི་རག་པ་འདྱིར་ནྱི། རག་མྱི་རག་དྲེ་འདྲ་བའྱི་འགལ་བ་ཡོད་པ་

མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རག་མྱི་རག་འབྲེལ་བ་མྲེད་ཀང་རག་པ་ནམ་ཡོན་བཀག་ན། སྒ་མྱི་

རག་པ་ལ་གནོད་དྲེ། རག་པ་ནམ་ཡོན་མྱིན་པ་དང་མྱི་རག་པ་དྲེ་དག་གནོད་བྱ་གནོད་

བྱྲེད་མྱིན་ཡང་། རག་པ་ནམ་ཡོན་བཀག་ན་བསན་བཅོས་ཀྱི་དོན་བསད་པར་འགྱུར་

བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་

བར་ཐལ། འབྲེལ་མྲེད་ཀྱི་ལུང་དོན་ལ་གནོད་པས། སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པའྱི་

ཕྱིར། རག་པ་ནམ་ཡོན་དྲེ་སྒ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པས་དྲེས་ན་དྲེ་ཉྱིད་ལ་གནོད་ན་

རགས་འགལ་བར་འགྱུར་གྱི། གཞན་ལ་གནོད་པས་རགས་འགལ་བ་མྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 

བྱས་པ་ཆོས་ཅན། རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་གནོད་པས་སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་

འགལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་གནོད་ཀང་སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་འགྲུབ་པ་ལ་

མྱི་གནོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རགས་ཀུན་རང་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ལྟོས་ནས་སྐྱོན་ཅན་དང་

ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་དཔྱད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རག་པ་ནམ་ཡོན་མྲེད་ན་བསྒྲུབ་

བྱའྱི་ཆོས་མྱི་རག་པ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་བ་དྲེ་ནྱི་འདྱིར་རོགས་པ་མྲེད་ཀྱི། རག་པ་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ནམ་ཡོན་ལ་གནོད་བྱས་སྒ་མྱི་རག་པ་ལ་གནོད་པ་འདྱིར་ནྱི། བསན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལ་

གནོད་པ་འབའ་ཞྱིག་སྐྱོན་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཅན། རོལ་བྱུང་གྱིས་དྲྱི་རག་པ་ས་

ཡོན་ལ་གནོད་པས་ཀང་རགས་འགལ་བར་ཐལ། བསན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལ་གནོད་པ་

དྲེ་ནྱི། གཞན་རོལ་བྱུང་གྱིས་དྲྱི་རག་པ་ས་ཡོན་ལ་གནོད་པ་བྱས་པ་ལའང་མཚུངས་

པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ཐུན་མོང་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་གཉྱིས། 

འདོད་པ་བརོད། དྲེ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་རང་གཞན་གྱི་སྲེ་པ་ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ། རོལ་བས་བསན་བཅོས་

ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱིར། བསན་བཅོས་ལས་མཐོང་བ་མ་ལུས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་

ན། གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་དམ་བཅར་ཐལ་བ། རང་སྒ་

སྨོས་པ་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། བསན་བཅོས་ལས་བཤད་པའྱི་དཔྲེ་དང་

གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་སྨྲ་བ་ཆོས་ཅན། དམ་བཅའ་བར་ནྱི་ཐལ་བར་འགྱུར་བར་

ཐལ། བསྒྲུབ་བྱ་རོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཉྱིད་དུ་བརོད་པའྱི་དཔྲེ་

རགས་མ་གྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་གཅད་པའྱི་ཕྱིར་

དུ། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ཁོ་ན་དང་རྱིགས་སྒོར་འདོད་པ་སྨོས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་

ཅན། བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ། ཁོ་ན་དང་འདོད་པའྱི་ཚིག་ལས་ལྡོག་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

བསྒྲུབ་བྱར་རྱིགས་པས་ཐོབ་པ་ནྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བྱ་མྱིན་ཏྲེ། རོལ་

བས་བསྒྲུབ་བྱར་མྱི་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་གཞན་རག་པ་ནམ་ཡོན་ཡང་ཆོས་

ཅན། བསྒྲུབ་བྱ་མྱིན་པར་ཐལ། རོལ་བས་བསྒྲུབ་བྱར་མྱི་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་པ་

དྲེའྱི་ཚེ། ཆོས་ཅན། བྱས་པ་དྲེས་ཁོད་ལ་གནོད་པས་རགས་ཅྱི་ཞྱིག་འགལ་ཏྲེ་མྱི་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

འགལ་བར་ཐལ། ཁོད་བསྒྲུབ་བྱ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཐལ་བ་དགོད། 

སྐྱོན་སོང་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། རང་ཉྱིད་ཅྲེས་པའྱི་སྒ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ལས་

ཕྱི་རོལ་དུ་གྱུར་པའྱི་དོན་ཅན་ཡྱིན་པར་ཐལ། ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་གཅད་པའྱི་

ཕྱིར་དུ་སྨོས་པ་གང་ཞྱིག །ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཕོགས་ཀྱི་

མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་སྨོས་པ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། བསན་བཅོས་ལ་འདོད་པས་འཇུག་པའྱི་དོན་དུ་སྨོས་པ་

དགག །གགས་པ་ཆོས་ཅན་དུ་གཟུང་བའྱི་དོན་དུ་སྨོས་པ་དགག །ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་

བྱ་མྱིན་པར་རོགས་པའྱི་དོན་དུ་སྨོས་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དོན་མྲེད་དུ་མྱི་

འགྱུར་ཏྲེ། བསན་བཅོས་ལ་འདོད་པས་འཇུག་པའྱི་དོན་དུ་རང་སྒ་སྨོས་སོ་ཞྲེ་ན། འོ་

ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རོལ་བ་དབང་རྣོན་བསན་བཅོས་ལ་འདོད་པས་མྱི་འཇུག་གམ་

སམ་པའྱི་དོགས་པ་འདྱི་སྲེལ་དགོས་པ་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རོལ་བ་

དབང་རྣོན་དྲེ་ནྱི་ལུང་དོན་ཚད་མས་བཀག་པ་མྲེད་ན་ལུང་འཛིན་པ་གང་གྱིས་ཀང་

བཟློག་པར་མྱི་ནུས་ལ། གལ་ཏྲེ་ལུང་དོན་ཚད་མས་བཀག་ན་ཡང་། རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཚིག་

ལས་གང་གྱིས་ལུང་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། རོལ་བ་

དབང་རྟུལ་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའྱི་དོན་དུ་རང་སྒ་སྨོས་མྱི་དགོས་པར་ཐལ། 

རོལ་བ་དབང་རྟུལ་དྲེ་དག་སར་ཡང་གྲུབ་མཐའ་ནྱི་རང་གྱི་འདོད་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་འཛིན་

ཅྱིང་། དྲེ་ནྱི་ཕྱིས་ཀང་ཇྱི་ཞྱིག་ལྟར་བསན་བཅོས་གཞན་འཛིན་པ་ནྱི་ཅྱིས་མྱི་ཐོབ་སྲེ་

ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར། ཁོད་རང་ལའང་རང་སྒ་སྨོས་པ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན། བསྒྲུབ་བྱའྱི་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ནྱི། རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྒ་མཛད་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་

དྲེ། ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ནམ་སམ་པའྱི་ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར། སྲེལ་

ནུས་ཏྲེ། ལུང་དོན་ལ་གནོད་པས་འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་པ་དང་། 

ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་མྱིན་པ་དང་། ལུང་དོན་ལ་གནོད་པས་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་

གནོད་ན་ཐུག་པ་མྲེད་པར་བསན་པས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། རང་རང་གྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིས་བྱས་པའྱི་ཁད་པར་དག་ཆོས་

ཅན་དུ་ཡོངས་སུ་སངས་ནས། རབ་ཏུ་གགས་པའྱི་ཆོས་ཅན་དག་ནྱི་གཟུང་བའྱི་དོན་

དུ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྒ་བརོད་ཅྲེས་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྱི་འགྲེལ་བྱྲེད་གཞན་ནྱི་ཟྲེར་

རོ། །ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཁད་ཆོས་ལ་དཔྱད་པ་བྱྲེད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐབས་ཀྱིས་ནྱི། རོལ་

ཕྱི་རོལ་གཉྱིས་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་གགས་པའྱི་རྲེན་ཆོས་ཅན་ནྱི་གྲུབ་པར་གྱུར་ཏྲེ། རང་རང་

གྱི་འདོད་པས་བརགས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཁད་པར་ཅན་གྱི་སྲེང་དུ་ཁད་ཆོས་ཀྱི་དངོས་པོ་

རྣམས་ལ་རོད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། གྲུབ་ཟྱིན་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་མྱིན་པར་རོགས་པའྱི་དོན་

དུ་སྨོས་པ་དགག །མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་མྱིན་པར་རོགས་པའྱི་དོན་དུ་སྨོས་པ་

དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཅྱི་སྲེ། ཆོས་ཅན་གྲུབ་པར་བསན་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་མྱིན་

པར་རོགས་པའྱི་དོན་དུ་རང་སྒ་བརོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། རང་གྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་བསན་པ་

ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱིས། གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་རོགས་ཏྲེ། 

གྲུབ་ཟྱིན་པ་དང་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ངོ་བོར་ནྱི་བསན་པ་དག་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱར་དོགས་པ་

ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྲེ་གཅད་ཕྱིར་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་ཉྱིད་དུ་བསན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་འབས་
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བུ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཕོགས་སྐྱོན་དུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཚུལ། དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་

ནོ། །དང་པོ་ནྱི། མ་གྲུབ་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡན་གར་བ་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་རོགས་པའྱི་

དོན་དུ་རང་སྒ་སྨོས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། སོབ་དཔོན་གྱིས་རྲེས་སུ་དཔག་

པ་ཚོགས་སྤྱིའྱི་ནྱི་ཡུལ་ཅན་ཉྱིད་དུ་བཤད་པས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཡན་གར་

བསྒྲུབ་བྱ་མྱིན་པར་རོགས་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཆོས་འདྲ། བསྒྲུབ་བྱའྱི་

མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ནྱི། མ་གྲུབ་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡན་གར་བ་བསྒྲུབ་བྱ་

མ་ཡྱིན་པར་རོགས་པའྱི་དོན་དུ། རང་ཉྱིད་ཅྲེས་དྲེ་སྐད་མ་བསན་ཀང་། ཕོགས་ཡང་

དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་འགྲུབ་པ་ལ་འགལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མ་

གྲུབ་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡན་གར་བ་བསྒྲུབ་བྱར་བྱས་ན། དྲེ་ལས་སྐྱོན་ཅྱིར་འགྱུར་དྲྱིས་

པས། དྲེ་རགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བྱས་པས། རགས་

ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཆོས་དཔྲེ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རགས་

ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང་ཆོས་དཔྲེ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་འདྱི་ཆོས་ཅན། ཕོགས་

སྐྱོན་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རགས་དཔྲེ་དྲེ་དག་གྱི་སྐྱོན་མྱིན་ནམ་སྲེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་

སྲེ། ཡན་ལག་ཕྱི་མ་རགས་དཔྲེ་ལ་ལྟོས་པའྱི་སྐྱོན་ཕོགས་སྐྱོན་དུ་འདོད་པ་མྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཆོས་ཅན། ཕོགས་སྐྱོན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཕོགས་འགྲུབ་པ་ལ་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་

ལྟ་ནའང་གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཉྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཀྱི་

སྐྱོན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ཕོགས་འགྲུབ་པ་ལ་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

འོ་ན། ཕོགས་སྐྱོན་གང་ཞྲེ་ན། སྒ་མཉན་བྱར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་སུ་བཟུང་ནས། 
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ཕྱི་རོལ་གྱིས་གྲུབ་ཟྱིན་པ་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཀྱི་སྐྱོན་དུ་འདོད་ཀྱི། གཞན་རགས་སྐྱོན་

མྱིན་ཏྲེ། དམ་བཅའ་དྲེ་ཙམ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཉྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། མངོན་

སུམ་དང་འགལ་བ་སྒ་མཉན་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་དམ་བཅས་པ་བཞྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དངོས། རོད་སང་ངོ་། །དང་པོ་ནྱི། རགས་དཔྲེའྱི་སྐྱོན་དྲེ་

ཕོགས་སྐྱོན་མྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རགས་དཔྲེའྱི་སྐྱོན་དྲེ་

ཕོགས་སྐྱོན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ཕོགས་སྐྱོན་ཡྱིན་ན། རགས་དཔྲེའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་བསལ་

བྱ་སྲེལ་བའྱི་སྒོ་ནས་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་དགོས་པ་གང་ཞྱིག །རྒྱུ་རགས་དཔྲེ་

སོགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་བསལ་བྱ་སྲེལ་བ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར། མ་ཁབ་པ་དང་ལྡོག་

པ་ཁབ་ཆྲེས་པ་དག་ནྱི་སང་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་བཤད་པ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཚིག་གང་གྱིས་མ་ཁབ་པ་དང་ཁབ་ཆྲེས་པ་སྲེལ་ཞྲེ་ན། ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་

འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་གྱི་རང་ཉྱིད་ཚིག་ཕད་ངོ་བོའྱི་སྒ་མ་བསལ་བ་དང་བཅས་པ་དག་

ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ལྡོག་པ་ཁབ་ཆྲེས་པ་སྲེལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། 

རོལ་བས་མྱི་འདོད་པའྱི་ལུང་དོན་དང་། སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་བཞྱིན་པ་དང་། ཕྱིར་རོལ་

གྱིས་གྲུབ་ཟྱིན་པ་དང་། ཚད་མས་བསལ་བ་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་སྲེལ་བའྱི་

ཕྱིར། དྲེའྱི་ཚིག་ཟུར་གྱི་འདོད་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བྱའྱི་མ་ཁབ་པ་

སྲེལ་བར་བྱྲེད་དྲེ། ངག་ཏུ་དངོས་སུ་མ་བརོད་ཀང་། ཞྲེ་བས་འདོད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་

པ་ཡོད་པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར། ལོག་རོག་རྒྱས་པར་སྲེལ་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དྲེ་

ལྟར་བསན་གྱི། མདོར་བསྡུ་ན། ཚད་མས་མ་བསལ་ཞྱིང་། རོལ་བ་རོག་ལྡན་གྱིས་

བསྒྲུབ་བྱར་ཁས་བངས་པ་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་ཕོགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་
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ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་འཇོག་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། ཚད་མས་མ་བསལ་ཞྱིང་། རོལ་བ་

རོག་ལྡན་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱར་ཁས་བངས་པ་དྲེ་ལ། ངོ་བོའྱི་དོན་སོགས་ཆོས་ལྔ་ཚང་

ངམ་ཞྲེ་ན། ཚང་སྲེ། ཚད་མས་བསལ་བ་སོགས་དྲེ་རྣམས་ལ་ནྱི། ཕོགས་ཀྱི་མཚན་

ཉྱིད་དྲེ་འཇུག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཚད་མས་བསལ་བ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་

དང་། ལྷག་མ་ཕྱི་རོལ་གྱིས་གྲུབ་ཟྱིན་སོགས་བཞྱི་ལ། ཕོགས་གྱི་མཚན་ཉྱིད་རོལ་བ་

རོག་ལྡན་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱར་ཁས་བངས་འཇུག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ངྲེས་གཟུང་སྨོས་པ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། 

རང་ཉྱིད་དང་འདོད་པའྱི་ཚིག་གྱིས་ངྲེས་གཟུང་གྱི་དོན་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཀུན་

ལས་བཏུས་སུ། བསྒྲུབ་བྱའྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་གྱི་རང་ཉྱིད་དང་འདོད་

པ་བརོད་པ་ཆོས་ཅན། བསན་བྱ་བ་དང་ཁད་གཞྱི་ཁད་ཆོས་སུ་མ་འབྲེལ་ན་ཡང་། 

ངྲེས་གཟུང་གྱི་དོན་རོགས་ནུས་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་རང་ཉྱིད་འདོད་པར་གྱུར་པ་ཕོགས་

ཡྱིན་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་། ཆོས་ཅན། ངྲེས་གཟུང་གྱི་དོན་མྱི་

རོགས་ཏྲེ། བྱྲེད་པའྱི་མཐའ་བསན་བྱ་བ་དང་ཁད་གཞྱི་ཁད་ཆོས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་རང་

ཉྱིད་འདོད་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ཁོ་ན་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་བཤད་པ་ཆོས་

ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། དུས་གཞན་མ་འོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་རུང་གྱི་དཔྲེ་རགས་

མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་གཅད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་ཚིག་ཟུར་གྱིས་རང་ཉྱིད་དང་འདོད་

ཚིག་ཆོས་ཅན། དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་གཅོད་ནུས་པར་ཐལ། རང་

ཉྱིད་འདོད་པར་གྱུར་པ་ཕོགས་ཡྱིན་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཀུན་ལས་

བཏུས་སུ་འདོད་པའྱི་སྐད་ཀྱི་བྱྱིངས་ལ་རྐྲེན་བྱྱིན་པས། འདོད་པར་གྱུར་པ་ཞྲེས་པའྱི་
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ཚིག་འདྱིར་ནྱི་ཆོས་ཅན། དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་གཅོད་ནུས་པའྱི་

ཡན་ལག་མྱིན་ཏྲེ། བསན་བྱ་བ་དང་ཁད་གཞྱི་ཁད་ཆོས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་འདོད་ཚིག་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། རྱིགས་སྒོར་ཡང་ངྲེས་གཟུང་སྨོས་དགོས་སོ་ཞྲེ་ན། རྱིགས་

སྒོའྱི་འདོད་པར་གྱུར་པའྱི་ཚིག་དྲེ་ཡྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན། གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་ལ་

སོགས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་འགོག་སྲེ། དྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་གཅོད་ནུས་ཀྱི་ཡན་ལག་

ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་བསྡུ་བ་ནྱི། རང་ཉྱིད་ཅྲེས་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། བསན་བཅོས་ལ་འདོད་

པས་འཇུག་པ་སོགས་སོན་བྱྲེད་དུ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། དྲེ་དག་རོད་བྱྲེད་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དྲེས་ན། ཆོས་ཅན། རོལ་བ་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་འདོད་པ་བསྒྲུབ་བྱར་སོན་ཏྲེ། བསན་བཅོས་

ཀུན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་རོལ་བ་དྲེ་འདོད་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཉྱིད་དུ་བསན་པའྱི་ཕྱིར། 

དྲེས་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། རོལ་བས་མྱི་འདོད་པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་བསན་བཅོས་

མཁན་པོའྱི་འདོད་པ་ལ་ཡང་གནོད་པ་ན། སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་དང་གཏན་

ཚིགས་སྐྱོན་མྲེད་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་གནོད་ཀང་ཇྱི་ལྟར་སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་

གནོད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

༼མ་བསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།༽

༈ གསུམ་པ་མ་བསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། བསན། བཤད་དོ། །དང་

པོ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རོལ་བས་ཁས་བངས་པ་དྲེ་ཡང་། མངོན་རྲེས་ཀྱི་ཚད་མ་ནྱི་

དག་གྱིས་བཀག་པ་མྲེད་པ་ཞྱིག་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པར་འདོད་དྲེ། ཚད་མས་བསལ་བ་

གཏན་ཚིགས་འཇུག་པའྱི་རྲེན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། གཞན་དོན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡང་
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དག་ཡྱིན་ན། ཚད་མས་མ་བསལ་ཞྱིང་། ཕྱི་རོལ་ཐྲེ་ཚོམ་དང་ལྡན་པའྱི་ཚོགས་དོན་ལ་

སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། གནོད་བྱྲེད་ཚད་མ་ལ་གཉྱིས་སུ་ངྲེས་ན། གནོད་བྱྲེད་

ཚད་མ་བཞྱིར་བཤད་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་ལ་

གནོད་པའྱི་ཚད་མ་དྲེ་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱིར་བཤད་དུ་རུང་སྲེ། གནོད་བྱྲེད་ཚད་མ་ལ་མངོན་

སུམ་དང་། རྲེས་སུ་དཔག་པ་ལ་གསུམ་དུ་དབྱྲེ་བ་ཡྱིས་སོ། །ཡྱིད་ཆྲེས་དང་གགས་

པའྱི་ཚད་མ་དྲེ་རྲེས་དཔག་ཡྱིན་ན། དྲེའྱི་རྲེན་འབྲེལ་རང་མ་དམྱིགས་པ་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། 

རྲེས་དཔག་གསུམ་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་རོལ་བས་ཁས་བངས་པའྱི་ཡྱིད་ཆྲེས་པའྱི་ཚིག་ཆོས་

ཅན། རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་འབས་བུར་ཁས་ལྲེན་པའྱི་ངོར། རང་གྱི་བརོད་བྱ་སྒྲུབ་པ་ལ་

འབས་རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ཞྲེས་བཤད་དུ་རུང་སྲེ། དྲེའྱི་ངོར་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབས་བུའྱི་

ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་ཞྲེས་བརོད་དུ་རུང་བའྱི་ཕྱིར། འགོ་བ་ལ་གགས་པ་རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་

པ་ཆོས་ཅན། རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་

ཡང་དག་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རགས་ཡང་དག་གང་ཞྱིག །ཟླ་བའྱི་སྒས་བརོད་རུང་

ལ་བདག་གཅྱིག་ཏུ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སྲེལ་བྱྲེད་གང་གྱིས་མ་བསལ་བ། ཆོས་ཅན་གང་ལ་མ་

བསལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཡྱིད་ཆྲེས། གགས་པ། མངོན་སུམ་གྱི་མ་བསལ་བ་

རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ལུང་གནོད་གྲེགས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཚུལ། 

ཚད་མར་གྱུར་བའྱི་ལུང་ངོས་གཟུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། རང་ཚིག་དང་ལུང་

ཚིག་གཅྱིག་ཏུ་སྡུད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་པ། ལུང་གྱིས་གནོད་པའྱི་ཡུལ་ངོས་

གཟུང་བའོ། །
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

དང་པོ་ནྱི། ཡྱིད་ཆྲེས་པ་དང་དྲེའྱི་ཚིག་དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། རོལ་བ་བདག་དང་

གཞན་བསན་བཅོས་མཁན་པོ་ཆོས་ཅན། ཡྱིད་ཆྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་ཡང་དག་པར་

ངྲེས་པ་དང་ལྡན་པ་བརོད་པར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། རང་གྱི་ཚིག་དང་བསན་བཅོས་ཆོས་

ཅན། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ཡྱིད་ཆྲེས་ཞྲེས་སྲེལ་བྱྲེད་གཅྱིག་ཏུ་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དྲེ། ཡྱིད་ཆྲེས་པའྱི་ཚིག་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་གཉྱིས་སྲེལ་བྱྲེད་གཅྱིག་ཏུ་

བཤད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། ཇྱི་ལྟར་རོལ་བ་བདག་གྱི་ཚིག་ནྱི་ཚད་མ་མྱིན་

ན་གཞན་ལ་དོན་བསན་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཚིག་ནྱི་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ། 

བསན་བཅོས་ཚད་མར་ཁས་ལྲེན་པ་ལ་མྱི་རྲེན་ན། བསན་བཅོས་དྲེར་གགས་པའྱི་དོན་

ཤྱིན་ལོག་ལ་དཔྱོད་པ་ཡང་མྱི་རུང་ངོ་ཞྲེས་མཚུངས་པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར། བསན་

བཅོས་འདྱི་རང་གྱི་ཚིག་དང་ལྷན་ཅྱིག་བཤད་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། སྐབས་ཀྱི་

རྲེན་ཤྱིན་ལོག་ཉྱིད་ལ་བསན་བཅོས་དྲེ་ལས་བངས་པ་ཙམ་གྱིས་གནོད་བྱྲེད་དང་སྒྲུབ་

བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་པའྱི་དོན་འདྱི་བསན་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རང་ཚིག་དང་

བསན་བཅོས་འདྱི་ཆོས་ཅན། གཞལ་བྱའྱི་དོན་ཅན་གྱི་ཚད་མ་དག་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཁོད་

ལ་རང་འགལ་གྱི་དཔྲེ་དག་ཀང་མཚུངས་པ་ཉྱིད་དུ་བསན་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་

ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་རང་འགལ་གྱི་དམ་བཅའ་ལ་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གྱིས་གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་

པ་དྲེས་ནའོ། །ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གཞལ་བྱའྱི་དོན་ཅན་གྱི་ཚད་མ་དག་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་

པའྱི་ཚིག་དྲེ་རང་ཚིག་དང་བསན་བཅོས་དང་འགལ་བ་གཉྱིས་ཀའྱི་དཔྲེར་རུང་སྲེ། 

ཚད་མ་རྣམས་ནྱི་ཡོད་པ་མྱིན་ན། བསན་བཅོས་དང་རང་ཚིག་ཚད་མར་མྱི་རུང་བའྱི་

ཕྱིར་རོ། །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

གཞལ་བྱའྱི་དོན་ཅན་གྱི་ཚད་མ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་ཆོས་ཅན། ལུང་དང་

འགལ་བའྱི་དཔྲེར་མྱི་རུང་བར་ཐལ། བརོད་བྱའྱི་ལྡོག་ཕོགས་འགྲུབ་པ་ལུང་ལ་མྱི་

ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། རང་གྱི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ལ་རྣམ་པ་གསལ་བའྱི་

དཔྲེ་ཡྱིན་ཏྲེ། ངག་དངོས་ཤུགས་འགལ་བའྱི་དམ་བཅའ་གང་ཞྱིག །བརོད་བྱའྱི་ལྡོག་

ཕོགས་འགྲུབ་པ་ལུང་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། ལུང་དང་འགལ་བའྱི་རྣམ་པ་

གསལ་བའྱི་དཔྲེ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལུང་དང་འགལ་བ་ལ་ཕོགས་ཙམ་མཚོན་ནས་བསན་

པའྱི་དཔྲེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ལུང་དང་འགལ་བའྱི་རྣམ་པ་གསལ་བའྱི་དཔྲེ་གང་ཞྲེ་ན། 

དཀར་པོའྱི་ཆོས་ནྱི་མ་འོངས་པ་ན་བདྲེ་བ་མྱི་འགྲུབ་ཅྲེས་བྱ་བ་ཆོས་ཅན། ལུང་དང་

འགལ་བ་དྲེ་ལ་རྣམ་པ་གསལ་བའྱི་དཔྲེ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལུང་ཁོ་ནས་གྲུབ་པའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་

སྲེང་དུ་ལུང་དང་འགལ་བའྱི་དམ་བཅའ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཆོས་ཅན་དངོས་སོབས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ལ་ལུང་གྱི་མྱི་

གནོད། ཆོས་ཅན་ལུང་གྱིས་གྲུབ་པ་ལ་ལུང་གྱིས་གནོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཆོས་ཅན་

དངོས་སོབས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ལ་ཡང་ལུང་གྱིས་གནོད་པར་ཐལ། ལུང་དྲེ་ཁས་བངས་པ་

ཙམ་གྱིས་གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ལུང་དྲེ་ལ་བརྲེན་པ་

མྱིན་པའྱི་དངོས་པོ་སྒ་ལ། སྤོད་པ་པས་སར་སྒ་རག་པར་ཁས་བངས་ནས་ཕྱིས་ཚད་

མས་མ་གྲུབ་བཞྱིན་དུ། བསན་བཅོས་དང་འགལ་བ་སྒ་མྱི་རག་པར་བརོད་ན་ཡང་

གནོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དམ་བཅའ་གཉྱིས་པོ་དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་གྲེགས་བྱྲེད་ཙམ་དུ་

འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་གཉྱིས་དམ་བཅའ་འགལ་བ་ནུས་པ་མཚུངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། དཔྲེར་ན། ངའྱི་མ་མོ་གཤམ་མོ་ཞྲེས་པའྱི་རང་གྱི་ཚིག་བཞྱིན་ནོ། །དྲེས་ན་སྤོད་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

པ་བས་སར་སྒ་རག་སོན་གྱི་བསན་བཅོས་ཚད་མར་ཁས་བངས་ནས། ཕྱིས་ཚད་མས་

མ་གྲུབ་བཞྱིན་དུ་སྒ་མྱི་རག་པར་ཁས་བངས་པ་དྲེའྱི་ཚེ་སྒ་རག་སོན་གྱི་བསན་བཅོས་

དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རག་པར་དམ་བཅས་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་མྱིན་ཏྲེ། སྤོད་པ་བའྱི་

རང་ཚིག་འགལ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མཚུངས་པ་མ་གྲུབ་སྲེ། སྒ་མྱི་རག་

པར་དམ་བཅས་པས། སྒ་རག་པར་དམ་བཅས་པ་ལ་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྒ་རག་པ་

དང་མྱི་རག་པར་དམ་བཅས་པ་དྲེ་དག་ལས། ཚད་མས་གྲུབ་ནས་སྒ་མྱི་རག་པར་དམ་

བཅས་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། གཞན་སྒ་རག་པར་དམ་བཅས་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་

ཏྲེ། སྒ་རག་པའྱི་ལྡོག་ཕོགས་དངོས་སུ་དམ་བཅས་པ་གང་ཞྱིག །རྒྱབ་རྲེན་ཚད་མ་

ཡོད་པའྱི་དམ་བཅའ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟ་མྱིན་པར་སྒ་རག་སོན་གྱི་བསན་བཅོས་

ཀྱིས། སྒ་མྱི་རག་པར་དམ་བཅས་པ་ལ་གནོད་ན། སྒ་རག་སོན་གྱི་བསན་བཅོས་ཆོས་

ཅན། སྒ་མྱི་རག་པར་དམ་བཅས་པ་ལ་མྱི་གནོད་པར་ཐལ། རྒྱབ་རྲེན་རྱིགས་པ་དང་

བལ་བའྱི་སྒ་མྱི་རག་པའྱི་དམ་བཅའ་དང་ནུས་པ་མཚུངས་པའྱི་དམ་བཅའ་གང་

ཞྱིག །སྒ་མྱི་རག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་གྱི་དོན་ཅན་གྱི་རྲེས་དཔག་ལ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་གནོད་དྲེ་

མྱི་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ལུང་རྣམས་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སར་ཉྱིད་རྣམ་པར་བཟློག་ཟྱིན་

པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། འོ་ན། གང་ལ་ལུང་གྱིས་གནོད་ཅྲེ་ན། ལུང་ཁས་བངས་ནས་

དཔྱོད་པའྱི་དཀར་པོའྱི་ཆོས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱིས་བདྲེ་བ་མྱི་སྲེར་བར་དམ་བཅས་པ་

ལ། ལུང་གྱིས་གནོད་པའྱི་སྐྱོན་འདྱི་འདོད་དྲེ། ཁོད་ཀྱིས་བདྲེ་བ་སྲེར་བར་ལུང་གྱིས་

གྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་ཁས་བངས་པའྱི་ཡྱིད་ཆྲེས་རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། རྲེས་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

དཔག་ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་མྱིན་ཏྲེ། རགས་ལ་བརྲེན་ནས་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གྱི་

དོན་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་ཡང་། ཡྱིད་ཆྲེས་རྲེས་

དཔག་རྲེས་དཔག་ལས་ཐ་དད་དུ་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། ཡྱིད་ཆྲེས་རྲེས་

དཔག་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡུལ་གྱི་ཁད་པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟ་མྱིན་པར་

རྲེས་དཔག་གྱི་གསལ་བའྱི་དབྱྲེ་བ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་དུ། རྲེས་དཔག་ལས་ཐ་དད་དུ་

བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སྲེལ་བྱྲེད་ར་བའྱི་དབྱྲེ་བ་འཆད་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ཆོས་ཅན། འབས་

རང་གྱི་རགས་ལ་བརྲེན་པའྱི་རྲེས་དཔག་ཀང་། བསན་དགོས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆྲེས་པ་

འགྱུར་ཏྲེ། རྲེས་དཔག་གྱི་དབྱྲེ་བ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་དུ། ཡྱིད་ཆྲེས་རྲེས་དཔག་རྲེས་

དཔག་ལས་ཐ་དད་དུ་བསན་པའྱི་ཕྱིར། 

འབས་རང་གྱི་རགས་ལ་བརྲེན་པའྱི་རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། རྲེས་དཔག་ལས་

ཐ་དད་དུ་བྱས་པ་ལ་དོན་མྲེད་དྲེ། རྲེས་དཔག་གྱི་ནང་དུ་འདུས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཡྱིད་

ཆྲེས་རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། རྲེས་དཔག་ལས་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་བྱས་པ་དོན་མྲེད་དུ་

འགྱུར་བར་ཐལ། རགས་འདྲ། འོ་ན། རྱིགས་སྒོར། རང་ཚིག་བསན་བཅོས་ལས་ཐ་

དད་དུ་བྱས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། རྱིགས་སྒོར་རང་གྱི་ཚིག་ཀང་བསན་

བཅོས་ལས་ཐ་དད་པར་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། ཚིག་ཙམ་རོད་པར་རང་

འགལ་གྱི་དམ་བཅའ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་ཡྱིན་པར་བསན་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རོལ་

བ་དྲེ་ཡྱིས་བསན་བཅོས་ཚད་མར་ནྱི་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱིར་ན། དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ལུང་

གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་ལུང་དྲེ་ཆོས་ཅན། རོལ་བས་མྱི་འདོད་ནའང་གནོད་

བྱྲེད་ཡྱིན་ནམ་ཅྱི་སྲེ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དངོས་པོའྱི་སོབས་ཀྱིས་གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ཕྱིར། རགས་ཁས་བངས། བསན་བཅོས་དང་འགལ་ན་རོལ་བའྱི་རང་ཚིག་འགལ་བ་

ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རང་ཚིག་དང་བསན་བཅོས་གཉྱིས་རང་འགལ་གྱི་

དམ་བཅའ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་ཙམ་དུ་ཐ་དད་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཕོགས་ས་དྲེའྱི་

ཕྱིར། ལུང་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྐྱྲེས་བུའྱི་འདོད་པས་ཚད་མར་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་

ཞྲེ་ན། རང་གྱི་ཚིག་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པས་ཚད་མར་བྱས་

པ་འདྱི་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། མངོན་སུམ་ལ་རབ་ཏུ་གགས་པའྱི་དོན་དག་ཆོས་

ཅན། ཁོད་ལ་བསན་བཅོས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་དོར་ནའང་ཉྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། དངོས་སོབས་

ཀྱིས་གྲུབ་པ་དྲེས་ནའོ། །ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་དག་ཆོས་ཅན། བསན་བཅོས་ནྱི་ཚད་མར་

མྱི་འདོད་ན་ཁོད་ལ་དཔྱོད་པ་ཉྱིད་མྱི་འཇུག་སྲེ། ཁོད་ལུང་ཁོ་ནས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ཚད་མར་གྱུར་པའྱི་ལུང་ངོས་གཟུང་བ་ནྱི། འོ་ན། ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་

གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ལུང་གང་ཡང་རུང་བ་ཁས་བང་བར་བྱ་འམ་ཞྲེ་ན། དྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

ལུང་འདྱི་ལ་བརག་པ་བྱས་ན་ཕལ་ཆྲེར་ནྱི་ནང་འགལ་རོད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 

འདྱི་ལྟ་སྲེ། ཆགས་སོགས་ཆོས་མྱིན་པའྱི་ར་བ་དང་། ཁྲུས་ཀྱིས་ཆོས་མྱིན་སྱིག་པ་ར་

བ་ནས་དག་པར་འགྱུར་བ་རོད་པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། ལུང་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཤྱིན་ལོག་

གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་དང་ལོག་གྱུར་དག་ལ་རྱིགས་པས་གྲུབ་

པ་དང་། མ་མཐོང་བ་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་རང་ཚིག་གྱིས་གནོད་པ་མྲེད་པའྱི་བསན་

བཅོས་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་བརྲེན་ནས་ཤྱིན་ལོག་ལ་དཔྱོད་པ་འཇུག་

པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཁོད་ཤྱིན་ལོག་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་གཟུང་བར་བྱ་བའྱི་ལུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་གགས་པས་མ་བསལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་ལྔ། བརོད་རུང་
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གགས་པ་ཡྱིན་པར་བསན། བརོད་རུང་གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་པར་བསན། བརོད་རུང་

གགས་པར་སོབ་དཔོན་བཞྲེད། མདོའྱི་ཚིག་གྱི་དགོངས་པ་བཤད། གགས་པ་ལོགས་

སུ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ན་གགས་པས་མ་

བསལ་བ་དགོས་ན། གགས་པ་དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། སྐྱྲེས་བུའྱི་འདོད་པ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་

བའྱི་འདོད་རྒྱལ་བའྱི་ཟླ་བ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། རྱི་བོང་ཅན་ཁོད་ཀྱིས་བརོད་དུ་

རུང་བར་སྐྱྲེ་བོ་རྣམས་འདོད་ཅྱིང་ཡྱིད་ཆྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀྱིས་དོན་ཐམས་ཅད་

བརོད་དུ་རུང་བ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་པའྱི་ངག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁོད་ཀྱི་བརོད་བྱར་

རུང་བ་ཉྱིད་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་བཀག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཟླ་བ་ཞྲེས་པའྱི་ཐ་སད་ལས་

ནྱི་སྐྱྲེས་པའྱི་ཆོས་རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་སྒས་བརོད་རུང་དྲེ་ཆོས་ཅན། གགས་པའྱི་སྒ་

ཡྱིས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། གགས་པ་མཚན་ཉྱིད་པ་དྲེའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

བརོད་རུང་གྱིས་བརོད་མྱི་རུང་ལ་གནོད་མོད། སྒ་འཛིན་མངོན་སུམ་གྱིས་སྒ་མཉན་

བྱ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་གནོད་ཅྲེ་ན། སྒ་མཉན་བྱ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་

འཇལ་བྱྲེད་མངོན་སུམ་གྱི་སྒ་སྒོ་བཏགས་ནས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཁོད་སྒ་

འཛིན་མངོན་སུམ་གྱི་གཞལ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་སྒ་མཉན་བྱ་ཡྱིན་པས་སྒ་

མཉན་བྱ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པ་ལ། སྒ་འཛིན་མངོན་སུམ་གྱིས་སྒ་མཉན་བྱ་

མ་ཡྱིན་པ་ལ་དངོས་སུ་གནོད་ཅྲེས་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། འདོད་པ་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་འབྱུང་བ་ཅན་གྱི་ཟླ་བ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་

ཆོས་ཅན། དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་བ་དགག་ཏུ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདོད་པས་

འཇུག་པའྱི་སྒ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྣ་ཚོགས་པའྱི་རྱི་བོང་ཅན་ཆོས་ཅན། སར་བར་བྱས་
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པ་ཟླ་བ་ཞྲེས་པ་དང་། སར་བར་མ་བྱས་པ་བུམ་པ་ཞྲེས་སོགས་རྣམས་ཀྱིས་བརོད་

རུང་ཡྱིན་ཏྲེ། རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། སར་

བར་བྱུང་བ་ཟླ་བ་ཞྲེས་པའམ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་བུམ་པའྱི་སྒས་བརོད་དུ་རུང་བ་དྲེ་

ཡྱིས། དྲེ་དང་མྱི་མཐུན་པ་བརོད་མྱི་རུང་དག་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རོག་ཡུལ་ན་

ཡོད་པའྱི་དོན་ཙམ་དང་ནྱི་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། སོབ་དཔོན་གྱིས་གགས་པས་གནོད་པར་བཤད་ཀྱི། བརོད་

རུང་གྱིས་གནོད་པར་མ་བཤད་དོ་ཞྲེ་ན། བུམ་པའྱི་དངོས་པོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཟླ་བར་

གགས་པ་མྲེད་ཀང་ཁོད་ལ་ཟླ་བའྱི་སྒས་བརོད་རུང་དྲེ་ནྱི་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་མྲེད་ཀང་

རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་དྲེའྱི་སོབས་ཉྱིད་ལས་ཁོད་ལ་སྒ་ཀུན་བརོད་རུང་ཉྱིད་དུ་འབྲེལ་བ་

དྲེས་ནའོ། །བརོད་རུང་གགས་པར་བྱྲེད་པ་ལས་གཞན་དུ་གགས་ཟྱིན་ཁོ་ན་ལ་གགས་

པར་རོད་ན། རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་སྒས་བརོད་རུང་འདྱིར་ནྱི། གནོད་བྱྲེད་དུ་བརོད་པའྱི་

གཏན་ཚིགས་རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ཅན། རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་སྒས་བརོད་མྱི་

རུང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཟླ་བར་གགས་མ་ཟྱིན་

པ་དུ་མ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ལ། ཚད་མ་མདོར། གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་རྲེས་སུ་དཔག་པ་མྲེད་ལ། སྒ་ལས་བྱུང་བའྱི་གགས་པ་དང་འགལ་བའྱི་དོན་གྱིས་

ན། བསལ་བ་དྲེ་ཡང་ཕོགས་མ་ཡྱིན་ནོ། །དཔྲེར་ན། རྱི་བོང་ཅན་ནྱི་ཟླ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། 

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྲེས་པའྱི་དོན་འཆད་པ་ལ་གཉྱིས། བརོད་མྱི་རུང་ལ་སྦར་ཏྲེ་བཤད་

པ་དང། བརོད་རུང་ལ་སྦར་ཏྲེ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། རྱི་བོང་ཅན་ལ་ཟླ་བའྱི་སྒས་བརོད་རུང་དྲེ་ཆོས་ཅན། རྲེས་དཔག་
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ལས་འགོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཚད་མས་འགོག་པ་གང་ཞྱིག །མངོན་སུམ་གྱིས་མྱི་

འགོག་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྒ་དོན་ལ་དབང་པོ་སྲེ་མངོན་སུམ་གནོད་སྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་པ་མྲེད་

པའྱི་ཕྱིར། །འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། ཡོད་པ་རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་སྒས་བརོད་མྱི་རུང་དུ་སྒྲུབ་

པའྱི་རགས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡོད་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་མོད། 

རགས་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། རྱི་བོང་ཅན་ནྱི་ཟླ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། ཞྲེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དཔྲེར་བརོད་པ་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་དང་ནྱི་ལྡན་པར་

འདོད་དྲེ། རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་སྒས་བརོད་མྱི་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་གང་ལ། ཡོད་པ་དྲེ་མཐུན་

ཕོགས་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟར། རགས་གཞན་རྣམས་ཀང་ཐུན་མོང་མྱིན་པ་ཉྱིད་

དོ་ཞྲེས་དྲེ་ལྟར་རོགས་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་སྒས་བརོད་རུང་

ལ་གནོད་བྱྲེད་མྲེད་མོད། སྒྲུབ་བྱྲེད་གང་ཞྲེ་ན། སྒ་ལས་བྱུང་བའྱི་གགས་པ་ཞྲེས་

གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། ཟླ་བའྱི་སྒ་ཡྱིས་བརོད་རུང་དུ་གྲུབ་པ་དྲེ་དོན་

ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་མྱིན་ནོ་ཞྲེས་དྲེ་ལྟར་རོགས་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 

ཟླ་བ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་ནྱི་བར་ལ་བརྲེན་པ་ཅན་ཡྱིན་ལ། བར་དྲེ་ཡང་འདོད་པ་ཙམ་ལ་

བརྲེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པས་

བསྒྲུབས་པ་རྣམས་ལ། འགལ་བ་ལ་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པ་ཅན་མྲེད་པར་སོན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། 

རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་སྒས་བརོད་རུང་དྲེ་ལྟ་བུར་རོགས་པའྱི་གགས་པའྱི་རྲེས་དཔག་ལ་

འགན་ཟླ་མྲེད་པར་བསན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། རང་ལུགས་བཞག །གཞན་ལུགས་དགག །དོན་བསྡུ་

བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ལུང་དང་པོས་རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་སྒས་བརོད་རུང་ལ་གནོད་པ་མྲེད་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

པར་བསན་པ་ལས་ཡང་ན། ལུང་དང་པོ་ཆོས་ཅན། དངོས་སོབས་རྲེས་དཔག་ལས་

གགས་པའྱི་རྲེས་དཔག་ཡུལ་ཐ་དད་པ་ཅན་ཉྱིད་དུ་སོན་ཏྲེ། འཇྱིག་རྲེན་ན་རྱི་བོང་ཅན་

ཟླ་བའྱི་སྒས་བརོད་པ་དངོས་པོ་བ་ལ་རྲེས་དཔག་མྲེད་པར་བརོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དྲེ་ལྟར་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། དངོས་སོབས་རྲེས་དཔག་ལས་གགས་

པའྱི་རྲེས་དཔག་སྤོད་ཡུལ་ཐ་དད་པར་བསན་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། དངོས་པོ་

རྣམས་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པའྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་ཅན་གྱི་དངོས་སོབས་རྲེས་དཔག་ལས་

ཐ་དད་པར། གགས་པའྱི་རྲེས་དཔག་དྲེ་དངོས་པོའྱི་དབང་གྱིས་མྱི་འཇུག་པར་འདོད་

པ་ལས་སྐྱྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསན་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་རྲེས་དཔག་མྲེད་

ཅྲེ་ན། ཡོད་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་སྒས་བརོད་རུང་དངོས་པོ་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རགས་སུ་འདོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་

ཆོས་གང་ཞྱིག །དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་དྲེ་ལ་མཐུན་དཔྲེ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཟླ་

བའྱི་སྒས་བརོད་རུང་དངོས་པོ་བ་གང་ཞྱིག་འདོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་

ཏྲེ། ཟླ་བར་ཆྲེས་གགས་པའྱི་རྱི་བོང་ཅན་ཡང་ཟླ་བའྱི་སྒས་བརོད་རུང་དངོས་པོ་བར་

མྱི་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དཔྲེ་གཞན་ལ་མ་ཁབ་པར་ཐལ་བ་དང་། སྐབས་ཀྱི་དཔྲེ་

ལ་མཐུན་དཔྲེ་ཡོད་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ། ལུང་དང་པོས་འཇྱིག་

རྲེན་ན་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལས་མྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། ཡོད་པ་དྲེ་རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་

སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཐུན་མོང་མྱིན་པར་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་

བྱ་ཆོས་ཅན། རྱི་བོང་ཅན་ནྱི་ཟླ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྲེས་པའྱི་དཔྲེ་གཅྱིག་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

པོ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ནྱི། སྒ་ལས་བྱུང་བའྱི་གགས་པ་ཞྲེས་དྲེ་སྐད་དུ་

བཤད་པར་ཐལ། ཕོགས་ས་དྲེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ལུང་གཉྱིས་པས་དྲེ་སྐད་དུ་བཤད་

པ་མྱིན་པར་ཐལ། གགས་པས་གནོད་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་མཚན་གཞྱི་ལ་ཁབ་པར་

བསན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་སྒས་བརོད་མྱི་རུང་ལ་གགས་པས་གནོད་པ་

དྲེ་བཞྱིན་དུ། ད་ཏྱིག །ཤྱིང་སྒས་བརོད་རུང་མྱིན་ཞྲེས་བརོད་པ་ལའང་གགས་པས་

གནོད་པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་

པའྱི་མཐུན་དཔྲེ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འཇྱིག་རྲེན་འདྱིར་ཡང་ག་བུར་དང་དངུལ་ཆུ་

སོགས་ལ་ཟླ་བའྱི་སྒས་བརོད་པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། ཟླ་བ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། རྱི་

བོང་ཅན་ལ་ཐུན་མོང་མྱིན་པར་འཇུག་རུང་ཉྱིད་ཀང་ཅྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བར་

ལས་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྱི་བོང་ཅན་ལ་ཁོ་ནར་ཟླ་བ་ཞྲེས་

པའྱི་སྒ་དྲེ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རྱི་བོང་ཅན་ལ་དངོས་སོབས་ལས་གྲུབ་པ་

ཡྱིན་པར་ཐལ། རྱི་བོང་ཅན་ཁོ་ན་ལ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། རྱི་བོང་ཅན་ལ་གགས་པས་གྲུབ་

པར་ཁས་ལྲེན་ནོ་ཞྲེ་ན། རྱི་བོང་ཅན་མྱིན་པར་དངུལ་ཆུ་སོགས་ལའང་གགས་པས་

འཇུག་པ་བཟློག་ཏུ་མྲེད་པར་ཐལ། རྱི་བོང་ཅན་ལ་གགས་པས་གྲུབ་པ་གང་ཞྱིག །རྒྱུ་

མཚན་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། དངུལ་ཆུ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཟླ་བ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་རྒྱུ་མཚན་

གྱི་དབང་གྱིས་འཇུག་སྲེ། དཀར་བ་དང་བསྱིལ་བ་སོགས་དངོས་པོ་ལ་ནྱི་གྲུབ་པའྱི་

ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རྱི་བོང་ཅན་ལའང་ཆོས་ཅན། ཟླ་བ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་རྒྱུ་མཚན་གྱི་དབང་གྱིས་

འཇུག་པ་བཟློག་པ་མྲེད་པར་ཐལ། རགས་འདྲ། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། དཀར་བ་དང་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

བསྱིལ་བའྱི་དངོས་པོ་དྲེ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། རྱི་བོང་ཅན་ལ་ཆོས་ཅན། ཟླ་བ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་

བཟློག་ཀང་གགས་པས་གནོད་པའྱི་ཉྲེས་པ་ཡོད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། ཟླ་བ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་

དྲེ་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་སྒ་གང་ཞྱིག །ཁོད་ལ་ཟླ་བ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་སྒ་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པར་མྱི་འཇུག་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། 

ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་ལ་འཇུག་པའྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་པར། བར་ལ་ལྟོས་པ་ཅན་གྱི་

ཟླ་བ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱིས་བརོད་དུ་རུང་བ་དོན་རྣམས་ཉྱིད་

ཡྱིན་ཏྲེ། ཟླ་བ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་འདོད་པས་འཇུག་པ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གལ་ཏྲེ་ག་བུར་སོགས་ལ་ལ་ཁོ་ནར་ཟླ་བ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་དྲེ་རྒྱུ་མཚན་གྱི་དབང་

གྱིས་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། ཟླ་བ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ག་བུར་སོགས་ལ་དངོས་

སོབས་ལས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལ་

གགས་པས་གྲུབ་པར་ཁས་ལྲེན་ནོ་ཞྲེ་ན། རྱི་བོང་ཅན་ལའང་ཆོས་ཅན། ཟླ་བའྱི་རྒྱུ་

མཚན་གྱི་དབང་གྱིས་འཇུག་ཀང་། གགས་པས་གྲུབ་པ་བཟློག་ཏུ་མྲེད་པར་ཐལ། ག་

བུར་སོགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་གྱི་དབང་གྱིས་འཇུག་ཀང་གགས་པས་གྲུབ་པ་གང་

ཞྱིག །རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། ཟླ་བའྱི་སྒས་བརོད་མྱི་རུང་དུ་དམ་

འཆའ་བ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། ཁོད་ཟླ་བའྱི་སྒས་བརོད་དུ་རུང་བ་ཉྱིད་དྲེ་འགོག་པ་ལ། ཟླ་བ་

ཞྲེས་པའྱི་བར་འགོག་པ་མྲེད་པ་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་གགས་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་རྲེས་སུ་དཔག་

པ་ཟླ་བའྱི་སྒས་བརོད་དུ་རུང་བའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱིས་གནོད་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། བཤད་

མ་ཐག་པའྱི་རྱིགས་པ་འདྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན། རྱི་བོང་ཅན་སོགས་དྲེ་དག་རྣམས་ཟླ་བའྱི་

སྒས་བརོད་རུང་དྲེར་འགོག་པ་ནྱི་འགལ་བར་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བརའྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

པའྱི་སྒ་རྣམས་ལ་ནྱི་དོན་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པ་ཡོད་པ་མྱིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། རྱི་བོང་ཅན་ཆོས་ཅན། འཚེད་བྱྲེད་ཅྲེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་

གྱི་སྒའྱི་དོན་ཡྱིན་པ་འགོག་པ་ལ་གགས་པས་གནོད་པ་མྲེད་དྲེ། ཁོད་འཚེད་བྱྲེད་མྱིན་

པ་དྲེས་ནའོ། །ཆོས་ཅན། ཟླ་བ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་དོན། དོན་དམ་པ་ཉྱིད་འགོག་

པ་ལ་གགས་པས་གནོད་པ་མྲེད་པར་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་ཟླ་བའྱི་སྒས་

བརོད་རུང་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ལྔ་པ་གགས་པ་ལོགས་སུ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། གགས་པའྱི་རྲེས་དཔག་

ཆོས་ཅན། རྲེས་དཔག་ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རགས་ལ་བརྲེན་ནས་དམ་

བཅའ་ལྟར་སྣང་གྱི་དོན་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ནའོ། །དྲེ་ལྟར་ནའང་། 

གགས་པའྱི་རྲེས་དཔག་རྲེས་དཔག་ལས་ཐ་དད་དུ་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། 

གགས་པའྱི་རྲེས་དཔག་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡུལ་གྱི་ཁད་པར་ནྱི་བསན་པའྱི་ཕྱིར་

དུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། ས་མ་ཡྱིད་ཆྲེས་བཞྱིན་ནོ། །འོ་ན། ཡྱིད་ཆྲེས་དང་གགས་

པའྱི་རྲེས་དཔག་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡུལ་གྱི་ཁད་པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར་དུ། དྲེ་

གཉྱིས་རྲེས་དཔག་ལས་ཐ་དད་དུ་བསན་པར་གང་ལས་ཤྲེས་ཞྲེ་ན། ཡྱིད་ཆྲེས་དང་

གགས་པའྱི་རྲེས་དཔག་འདྱི་གཉྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན། རྲེས་དཔག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཡང་རྲེས་

དཔག་ལས་ཐ་དད་དུ་བཤད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་རང་འགལ་གྱི་

དམ་བཅའ་ལ་ཁས་བངས་དང་གགས་པས་གནོད་པའྱི་དགོས་པ་བསན་པའྱི་ཕྱིར་དུ། 

རང་འགལ་གྱི་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་པ་འབབ་ཚུལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་

རབ་ཏུ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། མངོན་སུམ་དང་དངོས་སོབས་རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། རང་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

འགལ་གྱི་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་པ་འབབ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་མྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དྲེ། རང་འགལ་གྱི་དམ་བཅའ་ལ་དངོས་པོའྱི་སོབས་ཀྱིས་གནོད་པའྱི་ཕྱིར།

༼མངོན་སུམ་གྱིས་མ་བསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་མ་བསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། དོན་

སྨོས་པའྱི་དགོས་པ། མཉན་བྱ་སྨོས་པའྱི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མངོན་སུམ་གྱིས་

གནོད་པ་རོགས་ས་བས་སོབ་དཔོན་གྱིས་རྒྱས་པར་མ་གསུངས་མོད། འདྱི་ལ་ཡང་

བརོད་པར་བྱ་བ་ཡོད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་ཡོད་ཅྲེ་ན། དོན་ཞྲེས་བཤད་པ་ཆོས་ཅན། དོན་

ཡོད་དྲེ། སྒ་དྲེ་ཉན་ཤྲེས་ལ་སྤྱི་གསལ་གཉྱིས་མྲེད་པར་གསལ་བར་སྣང་བར་གྱུར་པ་

དྲེ་རོགས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྒ་དྲེ་ཉན་ཤྲེས་ལ་སྤྱི་གསལ་

གཉྱིས་སུ་སྣང་བ་མྲེད་དྲེ། སྒ་ནྱི་ལྡོག་པ་དུ་མའྱི་དངོས་པོ་ཉྱིད་དུ་གགས་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་

གང་ཞྱིག །སྤྱི་གསལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བའྱི་བོ་ཉན་ཤྲེས་སྐྱྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་

མཉན་བྱ་ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཁོད་སོང་ན་མངོན་སུམ་གྱིས་གནོད་པར་འགྱུར་

ཏྲེ། ཁོད་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། སྒའྱི་ངོ་བོ་དྲེ་ཉྱིད་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དོན་

ཞྲེས་བཤད་དྲེ། དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ལྷག་མ་ལྡོག་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཅན་གྱི་

སྤྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། དབང་མངོན་གྱི་དངོས་ཀྱི་སྤོད་ཡུལ་མྱིན་ཏྲེ། དངོས་མྲེད་ཀྱི་ངོ་བོ་

ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། སྒ་ལ་མཉན་བྱའྱི་མྱིང་གྱིས་སྨོས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། 

སྤྱིའྱི་ཆོས་རྣམས་ནྱི་སོང་ཡང་མངོན་སུམ་གྱིས་གནོད་པ་ཡོད་པ་མྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསན་

པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྤྱིའྱི་ཆོས་རྣམས་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་མྱིན་པར་གྲུབ་པའྱི་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

ཕྱིར། སྒ་རང་མཚན་མྱིན་ཞྲེས་སྨོས་པས་ཆོག་མོད། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སྒ་མཉན་བྱ་མྱིན་ཞྲེས་

སྨོས་ཞྲེ་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་རང་མྱིང་གྱིས་བརོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། དོན་དམ་

པར་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་སྒས་བཅོད་བྱའྱི་དངོས་པོ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མཉན་བྱའྱི་མྱིང་གྱིས་

སྨོས་པ་ལ་དགོས་པ་ལྷག་པོ་ཡོད་དྲེ། དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་སྤོད་ཡུལ་སྒ་ལ་

མཉན་བྱའྱི་མྱིང་གྱིས་བཤད་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། སྒ་མཉན་བྱར་གྲུབ་པ་ཉན་

ཤྲེས་དྲེ་ལ་བརྲེན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཉན་ཤྲེས་དྲེའྱི་སོབས་ཀྱིས་སྒ་མཉན་བྱ་མྱིན་པ་ལ་

གནོད་པར་རོགས་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་པ་ཆོས་ཅན་གང་ལ་མ་བསལ་

བ་ལ་གསུམ། དངོས། རོད་སང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། སྐབས་ཀྱི་ཆོས་

ཅན་ལ་གནོད་པས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད། འབྲེལ་མྲེད་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པས་

བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མྱི་གནོད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། མངོན་སུམ་དོན་དང་རྲེས་དཔག་དང་། །ཡྱིད་ཆྲེས་གགས་པས་མ་

གསལ་བའོ། །ཞྲེས་སྨོས་པས་ཆོག་མོད། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་རང་རྲེན་ལ་ཞྲེས་སྨོས་ཞྲེ་ན། རང་

རྲེན་ལ་ཞྲེས་སྨོས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། ཀུན་དུ་རོལ་བ་བདག་ཉྱིད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་

བྱར་འདོད་པའྱི་ཆོས་གང་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་ན་བསྒྲུབ་

བྱ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་གྱི། ཆོས་གཞན་གྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་

གནོད་པ་མྱིན་ནོ་ཞྲེས་རོགས་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། རག་པ་ནམ་

ཡོད་ལ་གནོད་པས་སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་འགལ་བ་མྱིན་ཏྲེ། སྐབས་སུ་བབ་

པ་ལས་གཞན་དུ་ཆོས་ཅན་གཞན་ལ་ནྱི་གནོད་ཀང་། སྒ་མྱི་རག་པ་འགྲུབ་པ་འདྱི་ལ་ཅྱི་

ཞྱིག་བཀག་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རང་རྲེན་ལ་སྨོས་པ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། འབྲེལ་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

མྲེད་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མྱི་གནོད་པའྱི་དོན་འདྱི། རང་ཉྱིད་དང་

འདོད་པ་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་ལས་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་དོན་འདྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་

མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་གྱི་རང་ཉྱིད་དང་འདོད་པ་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་རོགས་

ཀང་། རང་གྱི་ཆོས་ཅན་སྨོས་པས་ནྱི་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ལ་

ནྱི་གནོད་པས་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ནྱི་གྲུབ་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་ཏྲེ། རྲེན་ནྱི་འགལ་བར་གྱུར་བ་ཡྱིས་དྲེ་ལ་བརྲེན་པ་ནྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་

ཆོས་ཅན། རང་རྲེན་ལ་སྨོས་པ་ལས་གཞན་དུ་ཚོགས་དོན་དྲེ་ལ་གནོད་པ་ཉྱིད་བསྒྲུབ་

བྱ་ལ་གནོད་པ་ཡྱིན་པར་སྲེམས་པ་སྲྱིད་དྲེ། རོལ་བས་འདོད་པ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པ་ཅན་

གྱི་ཆོས། ཆོས་ཅན་གྱི་སྲེང་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ཞྲེས་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། རང་གྱི་ཆོས་ཅན་

སྨོས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། ཚོགས་དོན་ལ་གནོད་པ་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་

ཡྱིན་ནམ་སམ་དུ་སྲེམས་པ་བཟློག་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པ་དྲེས་ནའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་འདྱི་ཡང་རང་ཉྱིད་

དང་འདོད་པའྱི་ཚིག་གྱི་དོན་གྱིས་གྲུབ་པ་མྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། བདྲེན་ཏྲེ། འོན་ཀང་རོལ་བ་

འགའ་ཞྱིག་ཆོས་ཅན་ན་འབའ་ཞྱིག་པ་བཞག་པ་ལ་ཡང་ནྱི་རགས་སྐྱོན་དང་ལྡན་པར་

ཁས་ལྲེན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན། སངས་རྒྱས་པས་མཁའ་སོགས་ཆོས་ཅན། རྐྲེན་གཞན་དག་

གྱིས་སོན་མྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་བསྐྱྲེད་དུ་མྲེད་པའྱི་རག་རས་མྱིན་ཏྲེ། ཅྱིག་ཅར་སྒ་

སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བཤད་པ་ལ། བྱྲེ་བག་པས་སུན་འབྱྱིན་པ། ཅྱིག་ཅར་

སྒ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མྱིན་པ་ཆོས་ཅན། ནམ་མཁའ་རག་རས་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་

འགལ་བར་ཐལ། རག་རས་བཀག་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ། མཁའ་སོགས་ཆོས་ཅན་གྱི་ངོ་
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བོའང་དངོས་མྲེད་དུ་བསན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྲེས་བརོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་ལ་ལན་ཇྱི་ལྟར་

འདྲེབས་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། དངོས་གྱུར་གྱི་ནམ་མཁའ་བཀག་པས། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་

འགལ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་བཀག་པས་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའྱི་འདོད་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་

གནོད་པ་འགའ་ཡང་མྲེད་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རང་རྲེན་ལ་ཞྲེས་

པ་འདྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པ་གང་གྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་འགོག་པས། 

བསྒྲུབ་བྱ་དྲེ་ལ་གནོད་ཅྲེས་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གཉྱིས་ཀའྱི་ཚོགས་

དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། འབྲེལ་མྲེད་ཀྱི་ཆོས་ཅན་འབའ་ཞྱིག་པ་

ལ་གནོད་པས། བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་མྱིན་ཏྲེ། རོལ་བས་ཞྲེ་བས་འདོད་པ་དྲེ་ལྟ་ཉྱིད་དུ་

ཆོས་ཀྱིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པས། བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་

པ་དྲེ་ལྟ་ན། སངས་རྒྱས་པས་གངས་ཅན་ལ་གནོད་བྱྲེད་བརོད་པ་འདྱིར་གནོད་བྱྲེད་

ཡོད་དྲེ། བདྲེ་སོགས་ཆོས་ཅན། རྐྲེན་གཞན་གྱིས་སྐྱྲེད་ནུས་མྱིན་པའྱི་རག་རས་མ་

ཡྱིན་ཏྲེ། ཅྱིག་ཅར་སྒ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་ས་མ་བྱྲེ་བག་པ་

བཞྱིན་དུ་རོལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་སྦོར་བ་འདྱི་ལ་མྲེད་དགག་གཏན་ཚིགས་སུ་ནྱི་ངྲེས་ན། 

རགས་འགལ་བར་འགྱུར་བ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཡང་། རྱིམ་བཞྱིན་དོན་བྱྲེད་པ་རགས་ཡྱིན་ལ། 

རྱིམ་བཞྱིན་དོན་བྱྲེད་པ་ཆོས་ཅན། བདྲེ་སོགས་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་འགལ་

བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྲེད་དང་མྱི་རག་པ་ཉྱིད་འགལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། བཀོད་ཚོད་ཀྱི་

རགས་དྲེ་ཅྱིར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ཅྱིག་ཅར་སྒ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། དྲེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་ལྷག་ལྡན་གྱི་ཁད་པར་དུ་འདོད་དྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁབ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བས་
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ནའོ། གསུམ་པ་ནྱི། རང་རྲེན་ཞྲེས་སྨོས་པ་ཆོས་ཅན། སྐབས་ཀྱི་ཆོས་དྲེའྱི་རྲེན་ལ་ནྱི་

གནོད་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་ཡྱིན་གྱི། ཆོས་ཅན་འབའ་ཞྱིག་པ་ཉྱིད་དམ། ཆོས་

གཞན་གྱི་རྲེན་ལ་གནོད་པས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་མྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསན་ཏྲེ། གང་གྱི་

ཕྱིར། རོལ་བ་རང་ཉྱིད་འདོད་པའྱི་ཆོས་ཆོས་ཅན་གྱི་སྲེང་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་

ཕྱིར། རང་གྱི་ཆོས་ཅན་ཞྲེས་སྨོས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། ཆོས་ཅན་གཞན་ལ་

གནོད་ན་ཡང་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་མྱིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་

ན། རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྒ་ཡྱིས་ཆོས་གཞན་ལ་གནོད་པས། སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་

མྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསན་པ་དྲེ་བཞྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གྱི་དཔྲེ་ལ་གཉྱིས། ཁད་པར་མ་གྲུབ་པ་ལ་

སོགས་པ་ཕོགས་སྐྱོན་མྱིན་པའྱི་ཚུལ། ཆོས་ཀྱི་ཁད་པར་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་

གནོད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། ཁད་པར་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཁད་པར་ཅན་མ་སྒྲུབ་པ་དང་། 

གཉྱིས་ཀ་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཕོགས་སྐྱོན་དུ་མྱི་སོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན། ཁད་

པར་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་གངས་ཅན་གྱི་ངོར་སྒ་མྱི་རག་ཅྲེས་པ་ལྟ་བུ། ཁད་པར་ཅན་མ་གྲུབ་

པ་ནྱི། བདག་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ། གཉྱིས་ཀ་མ་གྲུབ་པ་ནྱི། བདག་

ནྱི་འཕོད་པ་འདུ་བ་ཅན་གྱི་རྒྱུའོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲེ་དག་ཕོགས་སྐྱོན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཕོགས་

འགྲུབ་པ་ལ་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་སྐྱོན་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། 

ཕོགས་སྐྱོན་དུ་ཐལ། ཕོགས་འགྲུབ་པ་ཉྱིད་ལ་ནྱི་གནོད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། འདོད་

པ་དྲེ་ལྟར་ནའང་། རྲེན་ཆོས་ཅན་སོགས་མ་གྲུབ་པ་ཕོགས་སྐྱོན་མྱིན་པར་ཐལ། དམ་

བཅའ་བ་ཙམ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཉྲེས་པ་དྲེ་ཕོགས་སྐྱོན་ཡྱིན་གྱི། ཡན་ལག་ཕྱི་མ་རགས་
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དཔྲེ་ལ་ལྟོས་པའྱི་སྐྱོན་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི། རགས་དཔྲེ་དྲེ་ཉྱིད་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་

སྐྱོན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་བསལ་

བས་མཚོན་ཏྲེ་བསན་ཆོས་ཀྱི་ཁད་པར་བསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད། དྲེས་ཆོས་ཅན་

ལ་གནོད་ཚུལ་གཉྱིས་ཀང་རོགས་པར་བྱ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་པའྱི་དམ་བཅའ་ལྟར་

སྣང་ལ་མངོན་སུམ་སོགས་ཀྱིས་གནོད་པ་འབབ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བསན་ལ། ཆོས་ཀྱི་

ཁད་པར་དང་། ཆོས་ཅན་གྱི་ཁད་པར་དང་། ཆོས་ཅན་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་པའྱི་

དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་ལ། མངོན་སུམ་སོགས་ཀྱིས་གནོད་པ་འབབ་ཚུལ་རྒྱས་པར་མྱི་

སོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཞྲེ་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་པའྱི་དམ་

བཅའ་ལྟར་སྣང་ལ་གནོད་པ་འབབ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བསན་པ་འདྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན། 

བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཁད་པར་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཁད་པར་

དང་། ཆོས་ཅན་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་པའྱི་དམ་བཅའ་དག་ནྱི། དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་

དུ་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པའྱི་དམ་བཅའ་ཐམས་ཅད་

དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་དུ་བསན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དམ་བཅའ་ངོས་བཟུང་། 

གནོད་བྱྲེད་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བྱྲེ་བག་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁད་པར་ལ་གནོད་པའྱི་དམ་

བཅའ་ལྟར་སྣང་གྱི་དཔྲེ་ལ་གནོད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་ཕོགས་ཙམ་བརོད་པ་ཆོས་ཅན། དོན་

ཡོད་དྲེ། བྱྲེ་བག་པའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཁད་པར་དང་། ཆོས་ཅན་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་

པའྱི་དམ་བཅའ་དྲེ་ལ། གནོད་ཚུལ་གྱི་དོན་ནྱི་བསན་པའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན། ཆོས་ཀྱི་ཁད་པར་ལ་གནོད་པའྱི་དམ་བཅའ་དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་



  337  

ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ཅན། བྱྲེ་བག་པས་རྡུལ་ཕན་ཚུན་ལྡན་པས་བརམས་པའྱི་དོན་རས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་

གསུམ་གྱིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པ་ཅན། མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བ་ལ་བརྲེན་པའྱི་ཡན་

ལག་ཅན་ཡན་ལག་ལས་རས་གཞན་དུ་ཡོད་པར་དམ་བཅས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། མངོན་སུམ་

གྱིས་མ་མཐོང་ཞྱིང་ཆོས་གསུམ་གྱིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པ་ཅན་མྱིན་པའྱི་ཡན་ལག་

ཅན། ཡན་ལག་ལས་རས་གཞན་དུ་དམ་བཅས་པ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། མ་

མཐོང་བ་རྡུལ་ཕ་རབ་ལ་སྒྱིབ་ཐོགས་སོགས་ཀྱི་འབས་བུ་མྲེད་པར་མཐོང་ནས། སྒྱིབ་

ཐོགས་སོགས་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ། ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པའྱི་

ཕྱིར་དང་། ཆོས་གསུམ་གྱིས་ཁད་པར་ཅན་དུ་བྱས་པ་མྱིན་པའྱི་ཡན་ལག་ཅན་ཡན་

ལག་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་པ་ནྱི་སྒྲུབ་ན། གྲུབ་ཟྱིན་སྒྲུབ་པ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དངོས། དྲེའྱི་ལན་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འོ་ན། དམ་བཅའ་དྲེ་ལ་གནོད་པ་འབབ་ཚུལ་ཅྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། ལྱིད་

མཉམ་གྱི་འཇྱིམ་རྱིལ་བཅུ་ཚན་གཉྱིས་ལ། སོམ་ཐྲེབས་དགུ་བྱས་པའྱི་འཇྱིམ་རྱིལ་

འདྱི་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་ལ་མྲེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལྱིད་དང་། དྲེས་དྲངས་པའྱི་བྱ་བ་མྲེད་

པར་ཐལ། གལ་ཏྲེ་ཡན་ལག་ལ་མྲེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལྱིད་དང་། དྲེས་དྲངས་པའྱི་འོག་ཏུ་

འགོ་བའྱི་བྱ་བ་ཡོད་པར་གྱུར་ན། མ་བསོམས་པའྱི་འཇྱིམ་རྱིལ་བཅུ་པོ་དྲེ་དང་། སྲང་

གངས་མཉམ་པོ་ལ་བཅལ་བ་ན། ཁོད་སྲང་མགོ་ནྱི་དམའ་བ་དག་ཏུ་འགྱུར་དགོས་པ་

ལ་དྲེ་ལྟར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཆོས་ཅན་ཡན་ལག་ལ་མྲེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་

ལྱིད་དང་། དྲེས་དྲངས་པའྱི་བྱ་བ་འཕོད་པ་འདུ་བ་ཅན་གྱི་རྒྱུ་མྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་

དྲེའྱི་ཕྱིར། ཆོས་གསུམ་གྱིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་ཡན་ལག་ཅན་དྲེ་ཚད་མས་མཐོང་
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བ་མྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་འབས་བུ་དང་པོ་དག་ཚད་མས་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། བྱྲེ་བག་པས་

ཡན་ལག་ཅན་ཡན་ལག་ལས་རྲེས་གཞན་དུ་དམ་བཅས་པ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། 

ཆོས་གསུམ་གྱིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་ནས་ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་དུ་དམ་བཅས་པ་

གང་ཞྱིག །གང་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཁད་པར་གཞན་ཆོས་གསུམ་པོ་ལ་ཚད་མས་

གནོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། རྡུལ་ཕ་མོ་ནས་བརམས་ཏྲེ་རས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་དག །སྲང་ལ་བཅལ་

བ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ན། ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་གྱི་ལྱིད་ཉྱིད་མྱི་རོགས་ཏྲེ། རས་བལ་གྱི་

འདབ་མ་ཕ་མོ་ཉྱིད་བཞག་པའྱི་ལྱིད་སྲང་གྱིས་མྱི་རོགས་པ་བཞྱིན་ཞྲེས་བྱྲེ་བག་པ་

གཞན་དག་ཟྲེར་རོ། །ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རོལ་བ་དྲེའྱི་ལུགས་ལ་ལྱིད་མཉམ་པའྱི་

འཇྱིམ་རྱིལ་བཅུ་ཚན་གཉྱིས་ལས་གཅྱིག་ཅྱིག་ཅར་ལྡན་པ་དང་། གཅྱིག་སོ་སོར་ལྡན་

པའྱི་རྡུལ་སོགས་དག །སོ་སོར་ལྷན་ཅྱིག་”བཅོལ1་བ་ན་ལྱིད་ནྱི་ཆྲེ་ཆུང་ཐ་དད་དུ་

འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་གཉྱིས་ལ་སྲང་གྱིས་རོགས་པའྱི་ལྱིད་དུ་མ་ཡོད་མྲེད་ཐ་དད་པ་

དྲེའྱི་ཕྱིར། ལྱིད་ལྷག་པོ་ཡོད་པའྱི་སྐྱོན་མྲེད་དྲེ། ཡག་ལག་ཅན་ཕྱི་མ་སྐྱྲེས་པའྱི་ཚེ་ས་

མ་ཞྱིག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རྱིམ་གྱིས་བསྡུམས་པའྱི་གསྲེར་མ་ཤ་ཀ་ལྔ་པོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། 

ཁོད་དང་མ་བསོམས་པའྱི་མ་ཤ་ཀ་ལྔ་པོ་དྲེ་མ་ཤ་ཀ་ལྔ་ཙམ་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་

ཡྱིས་གངས་མཚུངས་པར་ནྱི་མྱི་རུང་བར་ཐལ། ཁོད་ལ་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་ལྱིད་གཅྱིག་

ལས་མྲེད། དྲེ་ལ་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་ལྱིད་ལྷག་པོ་ལྔ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྡུལ་

ཡུངས་ཀར་བརམས་ནས་བརམས་ཏྲེ་ཚོགས་པ་ཆྲེན་པོ་གོང་ནས་གོང་དུ་ནྱི་འཕྲེལ་

1 [མ་ཕྱི། ༢༥བ༣ན།   *བཅལ]
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བ་དང་ལྡན་པའྱི་འབས་བུའྱི་ཕྲེང་བའྱི་ལྱི་བ་སྲང་གྱིས་རོགས་པ་མྱིན་ཏྲེ། ཆུང་བའྱི་ཕྱིར་

ཞྲེ་ན། རྡུལ་ཕ་རབ་ནས་ཡུངས་ཀར་ཙམ་གྱི་བར་གྱི་ལྱིད་དག་ཀང་ཆོས་ཅན། ཤྱིན་

ཏུ་རོགས་པར་དཀའ་བར་ཐལ། ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་བའྱི་ཕྱིར། 

ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་ཅན་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཡན་ལག་གྱི་ལྱི་བ་ཉྱིད་སྲང་གྱིས་

གཞལ་བྱར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྲང་གྱིས་གཞལ་བའྱི་ལྱིད་ཡོད། འབས་བུ་ཡན་ལག་

ཅན་གྱི་ལྱིད་ནྱི་སྲང་གྱིས་མྱི་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། རགས་ཁས་བངས། རས་འདབ་བཞྱིན་

ཞྲེས་པའྱི་དཔྲེ་དོན་མྱི་མཚུངས་ཏྲེ། རས་འདབ་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་ཞྱིང་། དྲེའྱི་

ལྱིད་སྲང་གྱིས་རོགས་པ་གང་ཞྱིག །ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་པའྱི་དོན་དྲེ་མཐོང་བ་

མྲེད་ཅྱིང་། དྲེའྱི་འབས་བུའང་རོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཡོན་ཏན་ལྱིད་ལྷག་པོ་མྲེད་

ཀང་གཟུགས་སོགས་ལྷག་པོ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། མ་ཤ་ཀ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། ཡན་

ལག་ལ་མྲེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལྷག་པོ་ཡོད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། ཡན་ལག་ལ་མྲེད་པའྱི་ཡོན་

ཏན་ལྱིད་ཉྱིད་རོགས་པ་མྲེད་པ་བཞྱིན་དུ། ཡན་ལག་ཅན་དྲེའྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་

རོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། སྲང་དམའ་བའྱི་ཁད་པར་འཛིན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་

ཞྲེས་ལྱིད་ཁོ་ན་འགོག་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། སྲང་དམའ་བའྱི་ཁད་པར་འཛིན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་

ཞྲེས་གསུངས་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་ལ་མྲེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལྱིད་ཁོ་ན་འགོག་

འདོད་པ་མྱིན་ཏྲེ། ཡན་ལག་ལ་མྲེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་མྲེད་པ་ཉྲེ་བར་མཚོན་

པའྱི་ཕྱིར། གསྲེར་མ་ཤ་ཀ་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་ལ་མྲེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་གཟུགས་

སོགས་ལྷག་པོ་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་ཡོད་ན་ལྷག་པོ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ། རང་གྱི་དབང་

པོའྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་དགོས་པ་ལས་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 
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གསུམ་པ་དྲེས་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་ཚུལ་གཉྱིས་ཀང་རོགས་པར་བྱ་བ་ནྱི། བྱྲེ་

བག་པས་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་དུ་ཡོད་པའྱི་དམ་བཅའ་

ཆོས་ཅན། དམ་བཅའ་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀྱི་དོན་ལ་བྱྲེ་བག་པའྱི་ཁས་བངས་

དང་རང་གྱི་ཚིག་འགལ་བ་དང་། མངོན་སུམ་དང་རྲེས་དཔག་དང་གགས་པ་སོགས་

ཀྱིས། ཅྱི་རྱིགས་པར་གནོད་པ་དག་ནྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར། བྱྲེ་བག་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁད་པར་

ལ་གནོད་པའྱི་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་ཚུལ་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ཕོགས་ཀྱིས་ནྱི་ཆོས་

ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། བྱྲེ་བག་པའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཁད་པར་དང་ཆོས་ཅན་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་

གནོད་པའྱི་དམ་བཅའྱི་དཔྲེར་བརོད་ལ་གནོད་པ་འབབ་ཚུལ་དང་བཅས་པ་གཞན་

ཡང་རོགས་པར་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ལ་གཉྱིས། བསྒྲུབ་བྱ་དགག །རགས་དམ་

བཅའ་དང་འགལ་བའྱི་དཔྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉྱིད་དགག །མཚན་

གཞྱི་གང་ཡྱིན་བརགས་ལ་དགག །ཁོ་ནའྱི་སྦར་ས་ལ་བརགས་ནས་དགག་པའོ། །དང་

པོ་ནྱི། ཚད་མ་མདོར། བསྒྲུབ་བྱ་སོན་པ་ཞྲེས་འདྱི་ལ། །གྲུབ་པ་མྲེད་ལ་དོན་བྱས་

ཉྱིད། །དྲེ་ལྟ་ན་ནྱི་རགས་དང་དཔྲེ། །མ་གྲུབ་བརོད་པ་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་པའྱི་དོན་

འཆད་པ་ལ། རྱིགས་པ་ཅན་པ་ན་རྲེ། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་བསན་པར་བྱ་བ་དྲེ། བསྒྲུབ་

བྱའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་བདག་ཉྱིད་མྱིན་པ་

བཞྱིན་དུ། ཕྱི་རོལ་གཞན་གྱི་སྒ་མྱི་རག་སྒྲུབ་ལ་བྱས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་དྲེའྱི་ཚེ། 

དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། རོལ་བས་བསྒྲུབ་བྱར་མྱི་འདོད་ནའང་བསྒྲུབ་བྱར་

འགྱུར་བར་ཐལ། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་བསན་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། མ་འོངས་པ་ན་
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བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། བསན་བྱ་བ་དྲེ་དུས་གསུམ་ག་ལ་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་

ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་བསན་པར་བྱ་བ་ཞྲེས་པས་རོལ་བས་བསྒྲུབ་

བྱར་འདོད་པ་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་བྱར་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་བསན་པར་བྱ་

བ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། རོལ་བས་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པའྱི་ཁད་པར་ཁོ་ན་གོ་བ་ལ་

བརྲེན་པ་མྱིན་ཏྲེ། ཤྲེས་བྱྲེད་སྐབས་ཀྱི་མ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་བྱྲེད་པའྱི་

ཕྱིར། རྱིགས་པ་ཅན་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་མཚན་ཉྱིད་ལ་དཔྲེ་དང་གཏན་ཚིགས་དག་མ་

གྲུབ་པ་སུན་འབྱྱིན་གྱི་དཔྲེར་ནྱི་བྱས་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། རྱིགས་པ་ཅན་པས་

ཤྲེས་བྱྲེད་སྐབས་ཀྱི་མ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བྱར་བསན་པ་དྲེས་ནའོ། །དྲེ་ལས་

གཞན་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཙམ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ། །

རྱི་བོང་རྭ་ལ་སོགས་པ་མ་གྲུབ་པ་ཀུན་ཀང་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པར་འགྱུར་

རོ། །དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལས་བྱ་བྱྲེད་གསུམ་གྱི་

ནང་ནས་ལས་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཁོད་རོད་པ་དམ་བཅའྱི་ཡན་ལག་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་དང་། གྲུབ་མཐའ་བཞྱི་ཡྱི་ནང་ནས་ཁས་བངས་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

ཞྲེ་ན། དྲེ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། ལས་མྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁད་པར་ཉྲེ་བར་བཀོད་

པ་ཡྱི་ལན་གྱིས། བསྒྲུབ་བྱ་ལས་རྣམ་པར་འབྱྲེད་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཕྱི་རོལ་

གྱིས་རྣམ་པ་འགས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བྱ་བརོད་པ་དམ་བཅའྱི་ཡན་

ལག་གོ་ཞྲེས་པའྱི་ལན་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་རུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཕྱི་རོལ་

གྱིས་སར་མ་གྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། གྲུབ་མཐའ་ཉྱིད་

དུ་མཚུངས་པར་ཐལ། རོལ་པས་ཁས་བངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས་བངས་
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ཏྲེ། རོལ་བ་གང་གྱིས་ཁས་བངས་པ་དྲེ། ཁས་བངས་པའྱི་གྲུབ་མཐའྱི་མཚན་ཉྱིད་དུ་

འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་སྐྱྲེ་ལྡན་རགས་སུ་བཀོད་པའྱི་ཚེ་ན། 

མྱི་རག་པ་དང་སྒ་དང་ཚོགས་དོན་གང་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན། སྐྱྲེ་ལྡན་ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་གྱིས་ཁོད་དང་བུམ་པ་གཉྱིས་མྱི་

རག་པར་ཆོས་མཐུན་པ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། མྱི་རག་པ་དྲེ་ཁོད་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལྟར་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རག་པར་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་རགས་

བཀོད་པ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་གང་ཞྱིག །ཁོད་ཕྱི་རོལ་གྱིས་

གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་སྐད་དུ་ཡང་ཆོས་བསྒྲུབ་བྱ་ན་ཆོས་མཐུན་མྲེད། ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་

བྱ་རགས་དོན་མྲེད། ཅྲེས་གསུངས་སོ། །སྒ་དང་མྱི་རག་པའྱི་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཉྱིད་

ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྒ་དང་མྱི་རག་པ་གཉྱིས་པོ་ཕན་ཚུན་ཁད་པར་ཅན་

དུ་བྱས་པ་བསྒྲུབ་བྱར་ཐལ། ཕོགས་ས་དྲེའྱི་ཕྱིར། འདོད་པ་དྲེའྱི་ཚེ། ཆོས་ཅན། དཔྲེ་

དང་ཆོས་མཐུན་པས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་། 

བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་དྲེའྱི་ཆོས་ཡོད་པ་ཅན་མཐུན་དཔྲེའྱི་མཚན་

ཉྱིད་དུ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྒས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་མྱི་རག་པ་བསྒྲུབ་བྱ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དཔྲེ་རགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ཟུར་གྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་སྒ་དྲེ་

ཚོགས་དོན་ལ་འཇུག་པ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་ན། ཆོས་ཅན་ལ་འཇུག་པར་འདོད་དོ་ཞྲེ་

ན། ཆོས་ཅན། རྱིགས་པ་ཅན་པའྱི་དཔྲེ་རགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་སོན་པའྱི་བསན་བཅོས་

ཅྱི་བྱ་སྲེ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། དཔྲེ་རགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ལ་ཅྱི་རྱིགས་པར་དཔྱད་ནས་
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རོལ་བ་རང་ཉྱིད་འཇུག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་བསན་པར་བྱ་བ་དྲེ་དམ་བཅའྱི་མཚན་ཉྱིད་

ཡྱིན་ན། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཁོ་ན་བསན་པར་བྱ་བ་ཞྲེས་བསན་བྱ་བའྱི་སར་ངྲེས་གཟུང་

སྨོས་སམ། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་བསན་པར་བྱ་བ་ཁོ་ན་ཞྲེས་བསན་བྱ་བའྱི་མཇུག་ཏུ་ངྲེས་

གཟུང་སྨོས། 

དང་པོ་ལྟར་ན། གྲུབ་ཟྱིན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་བཅད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་སྨོས་སམ། 

སྒྲུབ་བྱྲེད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་གཅད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་སྨོས། དང་པོ་ལྟར་ན། བསྒྲུབ་བྱ་ཉྱིད་

ཡྱིན་ན་ཕྱི་རོལ་གྱིས་མ་གྲུབ་པའྱི་དོན་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་རྱིགས་

པ་ཅན་པའྱི་དམ་བཅའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ཟུར་དུ་ངྲེས་གཟུང་སྨོས་མྱི་དགོས་པར་ཐལ། 

སྒྲུབ་བྱྲེད་དཔྲེ་རགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་བསན་པའྱི་ཤུགས་ཉྱིད་ལས་ཁོད་རོགས་པའྱི་

ཕྱིར། རགས་བསལ་ཁས་བངས། 

གཉྱིས་པ་ལྟར་ན། སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ནམ་

སམ་པའྱི་དོགས་པའང་ངྲེས་གཟུང་གྱིས་གཅད་དགོས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། གཏན་

ཚིགས་དང་སོགས་པས་དཔྲེའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁོད་བསྒྲུབ་བྱ་མྱིན་པས་ཁབ་པ་དྲེ་

འཕངས་པའྱི་ཕྱིར། རགས་ཁས་བངས། བསན་བྱ་བའྱི་སར་ངྲེས་གཟུང་སྨོས་ན། 

རྱིགས་པ་ཅན་པ་དྲེ་ཡྱིས་ནྱི་དམ་བཅའྱི་མཚན་ཉྱིད་བརོད་པ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་བ་

དྲེའྱི་ཕྱིར། ཤུགས་ཀྱིས་བསན་བྱ་བའྱི་མཇུག་དྲེར་ངྲེས་གཟུང་བརོད་དགོས་པས་

ཁབ་པ་སྲེ་མྱི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྱི་འབས་བུ་ཅན་ཡྱིན་པར་རོགས་ལ། དྲེ་ལྟ་ན། དཔྲེ་

རགས་མ་གྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བྱར་ཐལ། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་བསན་པར་བྱ་བ་ཁོ་
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ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྲེས་པའྱི་སྐྱོན་སོ་ན་གནས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། འགལ་བའྱི་དོན་བརགས་ནས་དགག །རགས་ཀྱི་དོན་

བརགས་ནས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྱིགས་པ་ཅན་པ་ན་རྲེ། རགས་དམ་བཅའ་དང་

འགལ་བ། དམ་བཅའྱི་སྐྱོན་ཡྱིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན། སྒ་རག་སྲེ། ཐམས་ཅད་མྱི་རག་པའྱི་

ཕྱིར་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། དྲེ་རགས་དམ་བཅའ་དང་ཇྱི་ལྟར་འགལ་ན། ཐམས་ཅད་མྱི་རག་

ན། སྒ་རག་པར་འགལ་ཏྲེ། སྒ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་དུ་འདུས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རགས་

དམ་བཅའ་དང་འགལ་བའྱི་དོན་འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པ་དྲེ་ཡྱིན་

ན། དྲེའྱི་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕན་པ་མྲེད་པའམ། ཤྲེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་ལྷན་

ཅྱིག་གནས་པ་ཡྱིན། དང་པོ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལྟ་ན་ནྱི། རགས་ཀྱི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། 

དམ་བཅའྱི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། ཕོགས་སྐྱོན་རགས་དཔྲེ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་ཀང་

བཤད་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལྟར་ན། རགས་ཤྲེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་མྲེད་པའང་ཆོས་ཅན། 

ཕོགས་སྐྱོན་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའྱི་རགས་སྐྱོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། མྱི་རག་པ་རགས་སུ་མ་འཕངས་པ། ཐམས་ཅད་མྱིན་པ་རགས་

སུ་འཕངས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྒ་རག་སྲེ། ཐམས་ཅད་མྱི་རག་པའྱི་ཕྱིར། ཞྲེས་པའྱི་

སྦོར་བ་འདྱིས། མྱི་རག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་ལྡན་པས་སྒ་ལ་མྱི་རག་པ་དྲེ་ལྟར་རོད་

པར་བྱྲེད་ན། དྲེལྟར་སྒ་རག་པ་དྲེ་ནྱི་ཟློག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རག་མྱི་རག་དངོས་འགལ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོན་ཀང་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་སྦོར་བ་འདྱི་ཆོས་ཅན། མྱི་རག་པ་རགས་སུ་མ་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

འཕངས་པར་ཐལ། ཐམས་ཅད་མ་ཡྱིན་པའྱི་རགས་ཀྱིས། སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་

མྱི་མཐུན་དཔྲེའྱི་སྦོར་བ་ལྟར་སྣང་བསན་པ་ཉྱིད་ལས་དོན་གཞན་ཅྱི་ཞྱིག་མཐོང་བ་

ཡོད་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན་སྒ་ལ་མྱི་རག་པས་ཁབ་པ་འཕངས་པ་མ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། ཁད་པར་སྒ་ལ་ནྱི་གཞན་རག་པ་བརོད་ནས། ཐམས་ཅད་མྱི་རག་ཅྲེས་སྤྱིར་

བཏང་གྱི་ཚིག་ནྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་པས་ནའོ། །ཆོས་ཅན། སྒ་རག་ཅྲེས་དམྱིགས་ཀྱིས་

བསལ་ནས། ཐམས་ཅད་མྱི་རག་ཅྲེས་སྤྱིར་བཏང་གྱི་ཚིག་ནྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་ལ་

འབས་བུའང་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། སྒའང་མྱི་རག་པར་འཕངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྒ་ལ་གནས་པའྱི་མྱི་རག་པ་ཉྱིད་ཀྱིས། སྒ་རག་པ་སྲེལ་ཞྲེས་

གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། སྒ་མྱི་རག་ན་རག་པར་འགལ་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དངོས། དྲེ་སྒ་ལ་མ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། འོ་ན། སྦོར་

བ་དྲེས་གང་རགས་སུ་འཕངས་ཞྲེ་ན། སྦོར་བ་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྒ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལས་

གཞན་དུ་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐམས་ཅད་མྱི་རག་པར་བརོད་ནས་ཡུལ་གཞན་སྒ་ལ་ནྱི་

དྲེ་དང་འགལ་བ་རག་པ་སྨྲས་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་

མྱིན་པ་རགས་མ་གྲུབ་ཏུ་བསན། སྒ་མྱིན་ཐམས་ཅད་མྱིན་པ་རགས་མ་གྲུབ་ཏུ་བསན་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཐམས་ཅད་མྱིན་པ་རགས་སུ་འཕངས་པར་ངྲེད་ཀང་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། 

ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མྱིན་པ་རགས་ཡྱིན་ནམ། སྒ་མྱིན་ཐམས་ཅད་མྱིན་པ་རགས་ཡྱིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན། སྒ་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མྱིན་པ་དྲེ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྒ་

ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་དུ་འདུས་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། སྤྱི་སྒ་ནྱི་ཁད་པར་མྱི་སོང་བའྱི་

ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། སྒ་ཁོ་ན་ཐམས་ཅད་མྱིན་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་སྒ་ཐམས་ཅད་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

མ་ཡྱིན་པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྒ་ཁོ་ན་ཐམས་ཅད་མྱིན་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་ཆོས་ཅན། 

སྒ་ཐམས་ཅད་མྱིན་པར་བསན་པ་མྱིན་པར་ཐལ། ཐམས་ཅད་ཅྲེས་པའྱི་མཉན་པ་སྒ་

གཅྱིག་ཉྱིད་ལ་འཇུག་པ་འགོག་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། 

སྐབས་འགར་ཤྱིང་ཤ་པ་ཉྱིད་ནྱི་ཤྱིང་མྱིན་ཞྲེས་པའྱི་སྒས། ཤྱིང་གྱི་སྒ་ཤ་པ་ཁོ་ན་ལ་

འཇུག་པ་བཀག་གྱི །ཤ་བ་ལ་འཇུག་པ་མ་བཀག་པ་བཞྱིན་ནོ། །སྒ་ཆོས་ཅན། ཐམས་

ཅད་དུ་མ་འདུས་པར་ཐལ། ཐམས་ཅད་ནྱི་མ་ལུས་པ་ཡྱིན་ལ། ཁོད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཕོགས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྒ་ལས་གཞན་པའྱི་ཁད་པར་ཀུན་ཆོས་ཅན། 

ཐམས་ཅད་དུ་འདུས་པ་དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། ཐམས་ཅད་དྲེར་འདུས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྒ་དང་སྒ་ལས་

གཞན་པའྱི་ཁད་པར་ཀུན་ཐམས་ཅད་དུ་མ་འདུས་པའྱི་ཕྱིར། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དངོས་དང་། རོད་སང་ངོ་། །དང་པོ་ནྱི། གཉྱིས་པ་ལྟར་ན། 

ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཅན་སྒ་དྲེར་རག་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་མ་གྲུབ་སྲེ། ཆོས་ཅན་

གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དངོས་པོར་གྱུར་པ་ནྱི་ཤྲེས་བྱྲེད་ཕོགས་ཆོས་ཉྱིད་དུ་མ་གྲུབ་པའྱི་

ཕྱིར་ཏྲེ། ཕོགས་ཆོས་ཡྱིན་ན་ཤྲེས་བྱ་ཤྲེས་བྱྲེད་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ནྱི། རང་

བཞྱིན་གྱི་རགས་ཀུན་ལའང་གཞྱི་རགས་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཉྲེས་པ་དྲེ་མཚུངས་ཏྲེ། སྒ་

བྱས་མྱི་རག་པའྱི་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ཆོས་དང་ནྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་རྣམ་དབྱྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་

ཞྲེ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་དང་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཉྲེས་པ་མཚུངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྒ་

དང་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པའྱི་ཁད་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཀུན་རོབ་པའྱི་དངོས་པོ་སྒ་བྱས་

མྱི་རག་ཐ་དད་པའྱི་ཆ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རས་གཅྱིག་དྲེ་ཉྱིད་དང་རས་གཞན་ཉྱིད་
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འགོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་ནྱི་རྣམ་པར་དཔྱད་ན་རས་དྲེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་མ་

གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་བྱས་མྱི་རག་རས་ཐ་དད་མྱིན་ན། དཔག་བྱ་དཔོག་བྱྲེད་ཀྱི་ཐ་སད་

མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། འཐད་དོ། །དཔག་བྱ་དཔོག་པར་བྱྲེད་པའྱི་དོན་གྱི་ཐ་སད་གནས་པ་

འདྱི། ཤྲེས་པ་ལ་གྲུབ་པའྱི་ཐ་དད་ལ་བརྲེན་ནས་རྣམ་པར་བརགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

ཏྲེ། རང་མྱིན་ལས་ཐ་དད་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཅྱི་ལྟ་བའྱི་རང་མཚན་གྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་

ཤྲེས་པ་ལ། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་པར་སྣང་བར་གྱུར་པ་དྲེ་ནྱི། དཔག་བྱ་དཔོག་

བྱྲེད་ཀྱི་ཐ་སད་འཇུག་པའྱི་རྲེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཅན་སྒ་དྲེ་

ཉྱིད་སྒ་རག་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བྱས་པ་དྲེས་ན། ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པར་བསན་ཏྲེ། སྒ་

དང་སྒ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཆོས་ཅན་གྱི་ཐ་སད་ཀྱིས་བཞག་པའྱི་བོ་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་དང་

འབྲེལ་བ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན། འདུས་བྱས་ཆོས་ཅན། འདུས་བྱས་ཀྱི་བུམ་པ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ཕོགས་ཆོས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདུས་བྱས་དང་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 

དྲེསྒྲུབ་ཀྱི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། འདུས་བྱས་ཀྱི་

བུམ་པ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་དང་རགས་ཅན་ཐ་དད་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། འདུས་

བྱས་ཀྱི་བུམ་པ་དང་ལྡོག་ཆོས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་བྱྲེ་བག་དང་ཁོད་དྲེའྱི་སྤྱི་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། རོལ་བྱུང་གྱི་སྒ་ནྱི་ཆོས་ཅན། མྱི་རག་སྲེ། རོལ་བྱུང་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་

ཞྲེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །རོལ་བྱུང་ཆོས་ཅན། རོལ་བྱུང་གྱི་སྒ་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་

ཆོས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རོལ་བྱུང་གྱི་སྒའྱི་ཁད་པར་བྱྲེད་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། 

ཆོས་ཅན། ཕོགས་བཏགས་པ་བ་རོལ་སྒའྱི་བྱྲེད་ཆོས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ནའང་། ཆོས་
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ཅན་རོལ་སྒ་དང་ཐ་དད་དུ་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལྟ་ནའང་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་

བྱ་འགྲུབ་པ་ལ་མྱི་གནོད་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། གོང་བུ་རྭ་ཅན་འདྱི་ཆོས་ཅན། ར་མྱིན་

ཏྲེ། རྭ་ཅན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་བཞྱིན། ཁབ་པ་མ་གྲུབ་པ་ལས་ཡང་ན། ཆོས་

ཅན། རོལ་བྱུང་གྱི་སྒ་མྱི་རག་པ་བསྒྲུབ་བྱར་སོང་བའྱི་དུས་སུ། རོལ་བྱུང་གྱི་སྒའྱི་

མཚོན་བྱྲེད་ཀྱི་ཡན་ལག་མྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་དུས་སུ་དྲེ་མཚོན་ཟྱིན་ནས་མཚོན་བྱྲེད་ཡྱིན་

པ་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར། མཉན་བྱ་ཡང་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཞྱི་རགས་ཐ་དད་མྲེད་པར་

འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཁད་པར་མཉན་བྱ་ཡང་ཆོས་ཅན། སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དམ་བཅའྱི་

དོན་གྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཆོས་ཅན་རགས་སུ་བཀོད་པའྱི་མ་གྲུབ་པར་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་

ཏྲེ། སྒ་དང་ལྡོག་ཆོས་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

༼དངོས་ཀྱི་བརོད་བྱ་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ།༽

༈ གཉྱིས་པ་དངོས་ཀྱི་བརོད་བྱ་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། བསན་

བཤད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། ཚད་མ་མདོར། གང་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་དག་དང་ནྱི། །དྲེར་

སྣང་ཕལ་ཆྲེར་ཕོགས་ཆོས་ཉྱིད། །དྲེས་ན་གཏན་ཚིགས་སོགས་དོན་གྱི། །སོན་དུ་དྲེ་

དབྱྲེ་བསན་པར་བྱ། ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་དོན་འཆད་པ་ལ། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་

མྱི་འཆད་པར། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དབྱྲེ་བ་འཆད་ཅྲེ་ན། ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུའྱི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་

ཡྱིས་མདོར་བསྡུས་པ་ནྱི་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཏན་ཚིགས་

ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བའྱི་དོན་བདྲེ་བར་གཟུང་བ་གྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་

ཕྱིར་རོ། །བྱས་པ་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པར་ཐལ། སྒས་ཁད་པར་དུ་

བྱས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཀྱི་ཚིག་ཕད་སྦར་ས་ཐ་དད་པར་བྱྲེད་
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པས། མྱི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་དང་། གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་དང་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་སྲྱིད་རྣམ་

གཅོད་གོ་བར་བྱྲེད་དྲེ། ཁད་པར་དང་ཁད་པར་ཅན་དག་དང་བྱ་བ་དག་དང་ནྱི་ངྲེས་

གཟུང་ལྷན་ཅྱིག་བརོད་པས། རྣམ་གཅོད་གསུམ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་གོ་བའྱི་ཕྱིར། ངྲེས་

གཟུང་དངོས་སུ་མ་སྦར་ཡང་རྣམ་གཅོད་གོ་བ་ཡོད་དམ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 

ངྲེས་གཟུང་དྲེ་དངོས་སུ་སྦར་བ་མྲེད་ཀང་རོད་པ་པོའྱི་བརོད་འདོད་ལས་ངྲེས་གཟུང་

དྲེའྱི་དོན་ཉྱིད་ནྱི་རོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ངག་གྱི་འབས་བུ་ནྱི་རྣམ་གཅོད་

གོ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། ནག་པོ་འཕོང་སྐྱྲེན་ཞྲེས་པའམ། སྲྱིད་སྒྲུབ་འཕོང་སྐྱྲེན་

ཞྲེས་པའམ། མཚོ་སྐྱྲེས་སོན་པོར་འགྱུར་ཞྲེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་གསུམ་གྱིས་རྣམ་

གཅོད་གོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ནག་པོ་འཕོང་སྐྱྲེན་ཞྲེས་པ་དྲེར་ཡང་། འཕོང་

སྐྱྲེན་པའྱི་ཟླ་བོ་རྣམ་པར་གཅོད་པའྱི་དོན་རྣམས་ལ་ནྱི་རོགས་པ་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། 

འཕོང་མྱི་སྐྱྲེན་པ་གཅོད་པ་དྲེ་ལྟར་གགས་པ་དང་། དྲེ་ལྟར་གཅོད་ནུས་པ་དང་། སྒ་ནྱི་

བརོད་འདོད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འབངས་ནས་དོན་སོན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། 

སྒ་དྲེའྱི་ཁད་པར་ཅན་གྱི་ཆོས་ཡྱིན་པས་བུམ་པ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྱི་སྐྱྲེན་རྲེན་པ་

མྱིན་ཏྲེ། ཆོས་ཅན་སྒ་དྲེ་ཆོས་ཁོད་ཀྱིས་མྱི་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པས་ཁད་པར་དུ་

བྱས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དགུ་རུ་བསྡུས་པའྱི་དགོས་པ། རོགས་དཀའ་བ་བྱྲེ་བག་

ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཏན་ཚིགས་ནྱི་བཞྱི་སྲེ། ཡང་དག་དང་འགལ་མ་ངྲེས་མ་

གྲུབ་པའོ་ཞྲེས་སྨོས་པས་ཆོག་མོད། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུ་བསན་ཞྲེ་ན། 

ཕོགས་ཆོས་ཅན་གྱི་རབ་དབྱྲེ་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གཉྱིས་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

དང་བཟློག་པ་འགལ་རགས་གཉྱིས་སྨོས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། རགས་ཡང་དག་

གྱི་མཚན་གཞྱི་ལ། རང་བཞྱིན་དང་འབས་བུ་དང་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་གསུམ་དུ་

གངས་ངྲེས་པར་གྲུབ་པའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཁད་པར་མཉན་བྱ་དང་སྤྱི་གཞལ་བྱ་

དག་དཔྲེར་སྨོས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། ལྡོག་པ་རྐང་པ་དང་རྲེས་འགོ་རྐང་པ་ཅན་

གྱི་རགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་རོད་པ་བཟློག་ནས། རགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ལ་

ཚུལ་གསུམ་དུ་ངྲེས་སོ་ཞྲེས་རོགས་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ལྷག་མ་མ་ངྲེས་པའྱི་

གཏན་ཚིགས་གསུམ་སྨོས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན་མྱི་

མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལས་ལྡོག་པའྱི་སྒོ་ནས། སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་རོགས་པའྱི་

ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ཡང་དག་གཉྱིས་སྨོས་པའྱི་དགོས་པ། 

ཁད་པར་མཉན་བྱ་སྨོས་པའྱི་དགོས་པ། མ་དམྱིགས་པ་ལོགས་སུ་མྱི་སོན་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ནོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། རོལ་བྱུང་འབས་རགས་ཀྱི་དཔྲེར་སྨོས་པའྱི་དགོས་པ། 

བྱས་པ་རང་བཞྱིན་རགས་ཀྱི་དཔྲེར་སྨོས་པའྱི་དགོས་པ། འབས་རང་གཉྱིས་སོ་སོར་

སྨོས་པའྱི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རོལ་བྱུང་རང་བཞྱིན་རགས་ཀྱི་དཔྲེར་མྱི་སྨོས་

པར། བྱས་པ་ཉྱིད་སྨོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བྱས་པ་དྲེ་མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཁབ་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པའྱི་རང་བཞྱིན་རགས་ཀྱི་དཔྲེར་སྨོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དྲེ། རང་བཞྱིན་བྱས་པ་ཉྱིད་ལས་གཞན་འབས་རགས་ཀྱིས་ནྱི་གོ་བྱ་མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཁབ་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པ་ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྒྱུ་ནྱི་འབས་བུ་ལ་འཁྲུལ་

བ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འབས་བུ་རོལ་བྱུང་ཉན་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒ་ཐོས་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

པའྱི་ཉན་ཤྲེས། རང་རྒྱུ་སྒ་མྱི་རག་པ་སོན་དུ་སོང་བར་བསྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་

རྣམ་པ་གཉྱིས་སུ་འཇུག་སྲེ། མཐུན་ཕོགས་ལ་འཇུག་པ་གང་ཞྱིག །ཁབ་བྱྲེད་དུ་མྱི་

འཇུག་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒ་ཐོས་པའྱི་ཉན་ཤྲེས་དྲེ་རང་རྒྱུ་སྒ་མྱི་རག་པ་སོན་

དུ་མ་སོང་སྲེ། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒ་རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། 

ཁོད་ཐོས་པའྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི། རྐྲེན་རོལ་བས་བརོལ་མ་ཐག་བྱུང་བར་ངྲེས་པ་མྱིན་པར་

ཐལ། རོལ་བའྱི་སར་ནས་རག་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། སྒ་རག་པ་ཐོས་པའྱི་སྒྱིབ་

བྱྲེད་སྲེལ་བ་དང་། རྣ་བའྱི་དབང་པོ་དང་སྒ་རག་པ་ལ་ཕན་པ་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་ཉྲེ་བར་

སྦོར་བ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

ཆོས་ཅན། འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་ན་འབས་བུ་མྱི་བྱྲེད་པ་འགལ་བར་ཐལ། རྐྲེན་ལ་

ལྟོས་པ་མྲེད་པར་འབས་བུ་སྐྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རོལ་བྱུང་ཉན་ཤྲེས་འདྱི་འདྲ་ཆོས་ཅན། 

རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒ་ཐོས་པའྱི་ཉན་ཤྲེས། རང་རྒྱུ་སྒ་མྱི་རག་པ་སོན་དུ་སོང་བར་སྒྲུབ་པའྱི་

འབས་རགས་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་གང་ཞྱིག །རྲེས་འགའ་བ་རང་རྒྱུ་སྒ་མྱི་

རག་པའྱི་འབས་བུར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ནྱི། རོལ་བྱུང་སྨོས་པས་རང་བཞྱིན་གྱི་

རགས་གྲུབ་མོད། དྲེ་ལས་ཐ་དད་དུ་བྱས་པ་སྨོས་པས་ཅྱི་བྱ་ཞྲེ་ན། རོལ་བྱུང་འདྱི་ཉྱིད་

ཀྱིས་ནྱི་རང་བཞྱིན་རགས་ཉྱིད་གྲུབ་ཀང་། དྲེ་ལས་ཐ་དད་དུ་བྱས་པ་རང་བཞྱིན་རགས་

ཀྱི་དཔྲེར་བྱས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། འབས་བུ་རོལ་བྱུང་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་

བྱས་པ་རང་བཞྱིན་རགས་ཀྱི་དཔྲེར་བསན་པ་ནྱི། རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ཐམས་ཅད་

མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉྱིས་སུ་འཇུག་པ་དྲེ་འདྲར་ཤྲེས་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། རགས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་རང་དོན་རྲེས་དཔག་ཏུ་བཤད་ཟྱིན་པ་མྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། 
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གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དབྱྲེ་བའྱི་དོན་རང་དོན་རྲེས་སུ་དཔག་པར་བཤད་ཟྱིན་ཀང་། འདྱིར་

གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་ཙམ་བཤད་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། མཐུན་ཕོགས་ལ་

ཁབ་བྱྲེད་དང་ཆ་གཉྱིས་སུ་འཇུག་པའྱི་དབྱྲེ་བ་རོགས་པའྱི་དོན་དུ་བརོད་པར་བྱས་

པའྱི་ཕྱིར། འདྱིར་རགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་མྱི་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། 

རགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ལ་ནྱི་རང་དོན་རྲེས་དཔག་ཏུ་བཤད་པ་ལས་དོན་ཐ་

དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉྱིས་སུ་འཇུག་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་

རགས་ཀང་འཆད་དགོས་སོ་ཞྲེ་ན། ཕོགས་ཆོས་ཀྱི་རབ་དབྱྲེ་འཆད་པའྱི་སྐབས་

འདྱིར་ཆོས་ཅན། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉྱིས་སུ་འཇུག་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་མ་

བསན་པའྱི་ཉྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། འབས་བུའྱི་རགས་རོལ་བྱུང་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི། རང་བཞྱིན་གྱི་

རགས་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་བརྲེན་པའང་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་

ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། འབས་རགས་དང་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉྱིས་སུ་འཇུག་པའྱི་རང་

བཞྱིན་གྱི་རགས་གཉྱིས་དཔྲེར་བརོད་གཅྱིག་གྱི་མཚོན་ནུས་ཏྲེ། རོལ་བ་ལས་གསལ་

བར་དམྱིགས་པའྱི་འབས་རགས་དང་། རོལ་བ་ལས་སྐྱྲེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་

གཉྱིས་རོལ་བྱུང་དུ་འདྲ་བའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། འབས་རང་གཉྱིས་སོ་སོར་བརོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། 

འབས་རང་འདྱི་གཉྱིས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་ནས་བཤད་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། བསྒྲུབ་བྱའྱི་

ཆོས་གང་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་ཡོད་ན་སྐྱྲེ། མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའམ། བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་

དང་རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་རྣམ་པར་དབྱྲེར་མྲེད་པ་ཅན་གྱི་རགས་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི། 

བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དྲེ་དང་འཁྲུལ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
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དྲེ་ལྟར་རོགས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། ལྡན་པ་ཅན་སོགས་གང་དག་ལ་བརྲེན་

པའྱི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མྱིན་ཞྲེས་བཤད་པ་

ཡྱིན་ཏྲེ། བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་འཁྲུལ་བ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་དྲེ་འདྲ་

བའྱི་འགྲེལ་པ་ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། དྲེ་འདྲའྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་

ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ནའང་། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ལྡན་འདུའྱི་འབྲེལ་བ་བཏགས་པ་དོན་མྲེད་པར་

ཐལ། མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་བ་དྲེ་ཉྱིད་བསྒྲུབ་བྱ་རོགས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་ཏྲེ། འབྲེལ་བ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ན། མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་ལ། འབྲེལ་བ་

ངྲེས་པ་མྲེད་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡང་དག་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར།

༼ཁད་པར་མཉན་བྱ་སྨོས་པའྱི་དགོས་པ་བཤད་པ།༽

གཉྱིས་པ་ཁད་པར་མཉན་བྱ་སྨོས་པའྱི་དགོས་པ་ལ་གསུམ། སྲོག་ལ་ལྡོག་པ་

གྲུབ་པ་དགག །སྲོག་དང་མཉན་བྱ་མཚུངས་པར་བསན། ཚུལ་དྲེས་རྱིགས་ཅན་

གཞན་ཡང་ཁྲེགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དངོས། དྲེའྱི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་

ནྱི། རྱིགས་པ་ཅན་པ་ན་རྲེ། །སྲོག་དྲེ་གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་པ་

རྐང་པ་ཅན་གྱི་རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྲོག་ཆོས་ཅན། བདག་དང་མྲེད་ན་མྱི་

འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པར་བརོད་པར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་པའྱི་ཁབ་པ་

ཉྱིད་ནྱི་ངྲེས་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ལྡོག་ཁབ་དྲེ་ཡང་འབྲེལ་བ་མྲེད་ལ་མྲེད་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྲེས་འགོ་གནས་པར་ཐལ། འདོད་པ་དྲེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། 

ཁད་པར་སྲོག་ནྱི་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁབ་མྲེད་ཅྱིང་རྲེས་འགོའང་ཡོད་པ་མ་

ཡྱིན་པར་ཐལ། བདག་དྲེ་རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་དམ་རྒྱུའྱི་དངོས་པོར་ནྱི་གྲུབ་ན། ལྡོག་པ་
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གྲུབ་པར་འགྱུར་ན་ཡང་བདག་དང་འབྲེལ་མྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། སྲོག་ལྡོག་པ་

ཅན་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འགལ་ཏྲེ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་

ཙམ་ལ་བརྲེན་ནས། ལྡོག་པའང་འབའ་ཞྱིག་ཅན་དུ་བཤད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་

ཅན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་ངྲེས་པའྱི་རགས་ཡྱིན་ཏྲེ། ཕོགས་ཆོས་གང་ཞྱིག །མྱི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལས་གཞན་དུ་ལྡོག་ཁབ་གྲུབ་ན། ཆོས་

ཅན། གོ་བར་བྱྲེད་པའྱི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་

གང་ཞྱིག །ལྡོག་ཁབ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། རགས་ཁས་བངས། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་བདག་ནྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིས་སྲོག་སོགས་དག་ནྱི་ལྡོག་པར་

འགྱུར་ཏྲེ། སྲོག་སོགས་མྲེད་པས་བདག་མྲེད་ལ་ཁབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། 

བདག་ལྡོག་ན་སྲོག་ལྡོག་པས་ཁབ་པ་དྲེ་ཡང་ཡོད་པར་འདོད་པ་མྱིན་ཏྲེ་གཞན་བདག་

ལྡོག་པར་ནྱི་གྱུར་པ་ཡྱིས། གཞན་སྲོག་ལྡོག་པར་ནྱི་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བདག་སྲོག་

འབྲེལ་མྲེད་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། སྲོག་དྲེ་བདག་གྱི་བདག་ཉྱིད་

དམ། བདག་དྲེ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། བདག་གྱི་བདག་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། ཁོད་མྱི་རག་ལ། བདག་དྲེ་རག་དངོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། བདག་

ལས་མ་བྱུང་བར་ཐལ། བདག་དང་རྒྱུ་འབས་སུ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བདག་ཕན་

འདོགས་བྱྲེད་དུ་ཡོད་ན་སྐྱྲེ་བར་མཐོང་བ་དང་། ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་མྲེད་ན་སྐྱྲེ་བར་

མ་མཐོང་བ་དྲེ་ཉྱིད་གྲུབ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་བདག་ནྱི་དམྱིགས་པ་ན་ཁོད་

དམྱིགས། བདག་རོགས་པ་མྲེད་པར་ཡང་ཁོད་མ་རོགས་ན། རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་འདྱི་

གྲུབ་པར་འགྱུར་ན་ཡང་། བདག་དྲེ་ཡོད་ཀང་མཐོང་རུང་མྱིན་པའྱི་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་
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གྱུར་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་ཁས་བངས། བུམ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་བདག་

མྲེད་ཅྲེས་གང་ལས་གྲུབ་སྲེ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། བདག་དྲེ་གཞན་ལ་ཡོད་ཀང་མཐོང་

རུང་དུ་མྲེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བདག་ལྡོག་ན་སྲོག་ལྡོག་པའྱི་

ཁབ་པའང་ཇྱི་ལྟར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བདག་ལྡོག་པ་ཤྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་

ཕྱིར། ཆོས་ཅན། བདག་མྲེད་དྲེ། བདག་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྲོག་སོགས་དྲེ་ལ་

ལར་མཐོང་བ་ཡྱིས། གསོན་ལུས་ལ་ཡོད། བུམ་པ་ལ་མྲེད་པ་ཉྱིད་ནྱི་རོགས་པར་

འགྱུར་བ་དྲེ་ལྟར། གལ་ཏྲེ་བདག་ལ་ལར་མཐོང་ན་གསོན་ལུས་ལ་ཡོད། བུམ་པ་ལ་

མྲེད་པ་ཉྱིད་ནྱི་རོགས་པར་འགྱུར་ན་ཡང་། ཆོས་ཅན། བདག་མ་མཐོང་བས་མྲེད་པར་

མྱི་འགྲུབ་པར་ཐལ། བདག་དྲེ་ཡོད་ཀང་མཐོང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསོན་ལུས་ཆོས་ཅན། སྲོག་མྲེད་པར་ཐལ། བདག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་

བོ་གང་ཞྱིག་ནྱི་མྲེད་པ་ཡྱིས་བུམ་པ་ལ་སྲོག་མཐོང་བ་མྲེད་པ་ལྟར། གལ་ཏྲེ་གསོན་

ལུས་ལའང་བོ་དྲེ་མྲེད་ན། གསོན་ལུས་ལ་སྲོག་མྲེད་པར་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཆོས་

ཅན། བདག་མྲེད་པས་སྲོག་མྲེད་པར་མྱི་འགྲུབ་པར་ཐལ། བདག་སྲོག་འབྲེལ་མྲེད་ཐ་

དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། སྲོག་བཅས་ལས་ཐ་དད་པ་དྲེར་ཡང་རོག་རྱིགས་པར་

ཐལ། གལ་ཏྲེ་བུམ་པ་དང་ཅུང་ཟད་བདག་མྲེད་དུ་ཆོས་མཐུན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བུམ་

སོགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། བདག་དང་བཅས་པར་ཅྱིས་མྱི་དཔོག་སྲེ་དཔོག་རྱིགས་

པར་ཐལ། གསོན་ལུས་དང་གཞལ་བྱ་ཉྱིད་དུ་ཆོས་མཐུན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་བདག་བཅས་

སུ་མྱི་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། བདག་བཅས་སུ་འདོད་རྱིགས་པར་ཐལ། བདག་

བཅས་སུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཉྱིད་འདོད་པར་རྱིགས་
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པ་ཀུན་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཚད་མས་གྲུབ་པ་དྲེ་མྲེད་པར་ནྱི། དངོས་པོ་དང་

དངོས་མྲེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གང་གྱིས་ནུས་ཏྲེ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། 

བདག་དྲེ་བོའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྲོག་དང་མྱིག་འབྱྲེད་

འཛུམ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་དྲན་འདོད་རོལ་བ་ལས་སྐྱྲེས་པ་ཡྱིན་ལ། དྲན་འདོད་རོལ་བ་

དྲེ་དག་ཡུལ་དབང་བོ་ས་མ་ལས་བྱུང་། ཡུལ་དབང་བོ་ས་མ་དྲེ་ཡང་ཕན་ཚུན་རྐྲེན་ལ་

ནྱི་ལྟོས་པའྱི་རང་གྱི་རྱིགས་འདྲ་ས་མ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར། ནང་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་

དངོས་པོ་འདྱི་ཆོས་ཅན། རྱིགས་འདྲ་ས་མ་དྲེ་ཙམ་ལས་བྱུང་སྲེ། དྲེ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་

དུ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པའྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་ལ་བརྲེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་

ཅན། རྒྱུ་ཐུག་པ་མྲེད་པར་ཐལ། རང་གྱི་རྱིགས་འདྲ་ས་མ་ལས་གཞན་དུ། བདག་རག་

པ་རྒྱུར་རོག་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་སྲོག་དང་མཉན་བྱ་མཚུངས་པར་བསན་པ་ལ་གསུམ། མཚུངས་

པའྱི་ཚུལ། མྱི་མཚུངས་པར་འདོད་པ་དགག །སྲོག་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་པ་དགག་པའོ། །དང་

པོ་ནྱི། མཉན་བྱ་དང་སྲོག་སོགས་འདྱི་ནྱིཆོས་ཅན། ལྡོག་ཁབ་མ་གྲུབ་པར་མཚུངས་

པར་འགྱུར་ཏྲེ། ལྡོག་ཁབ་འཁྲུལ་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། མཚུངས་པ་མ་ཡྱིན་

ཏྲེ། སྲོག་ལྡོག་པ་ཅན་ཡྱིན་ཡང་། མཉན་བྱ་འདྱི་ནྱི་ལྡོག་པ་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཇྱི་

ལྟར་འཁྲུལ་དྲྱིས་པས། མཉན་བྱ་ཆོས་ཅན། ལྡོག་པ་འཁྲུལ་ཏྲེ། བསྒྲུབ་མྱིན་ཉྱིད་དྲེ་མྱི་

མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལས་ལྡོག་པ་མྱིན་པར། མཐུན་ཕོགས་ལས་ཀང་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར་

ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། འོ་ན་དོན་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱའྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་མྱིན་པས་ལྡོག་པ་

འཁྲུལ་བ་དྲེ་ལྟར་བརོད་དགོས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པས་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ལྡོག་པ་འཁྲུལ་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། གཞན་སྲོག་ཆོས་ཅན། ལྡོག་པ་འཁྲུལ་པར་ཐལ། 

མཐུན་ཕོགས་ལ་མྱི་འཇུག་པ་དྲེ་ནྱི་ཁོད་ལའང་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་

ཅན། དོན་གྱི་གོ་བས་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གང་རུང་གཅྱིག་གྱིས་གཉྱིས་ཀ་བསན་པར་

བརོད་དྲེ། བསྒྲུབ་མྱིན་ཉྱིད་ལས་ཁྱིདརྣམ་པར་བཅད་ཅྲེས་པའྱི་ཚིག་གྱིས། བསྒྲུབ་བྱ་

ལ་གནས་པ་བརོད་པ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་ལས་མྱི་

འཁྲུལ་བ་འདྱི་འདྲ་བའྱི་ལྡོག་ཁབ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ཕན་ཚུན་མྱི་

འཁྲུལ་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར། སྲོག་ཆོས་ཅན། མཐུན་ཕོགས་ལ་བསྒྲུབ་པ་ལས་གཞན་ཅྱི་འདྲ་

ཞྱིག་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མཐུན་ཕོགས་ལ་བཀག་པ་འགོག་པར་བྱྲེད་པ་ནྱི་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། འདོད་པ་བརོད། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། 

ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་མྱིན་ཉྱིད་དྲེ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་མྲེད་དྲེ། བསྒྲུབ་བྱ་མཐུན་

ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། མཐུན་ཕོགས་དངོས་མྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁབ་སྲེ། དངོས་མྲེད་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞྱིར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གཉྱིས་པ་ལ་

གཉྱིས། དངོས་མྲེད་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞྱིར་མྱི་རུང་བ་དགག །མཐུན་ཕོགས་ལས་

ལྡོག་པ་མྲེད་པས་ལྡོག་པ་གྲུབ་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། ལྡོག་པའང་དགག་ཏུ་མྲེད་པར་བསན། ཐ་སད་རྒྱུན་ཆད་

པར་ཐལ། རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་

སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ཆོས་ཅན། སྲོག་མྲེད་ཅྲེས་ལྡོག་པ་དྲེ་ཉྱིད་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ཁོད་

ལས་ལྡོག་པར་འདོད་དྲེ་འདོད་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། དངོས་མྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྲོག་

ཆོས་ཅན། མཐུན་ཕོགས་ལ་བསྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྱིགས་པ་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། བླུན་པོ་ཡྱི་ནྱི་དཔྱོད་ཚུལ་ལ་

ལྟོས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲོག་གྱི་དངོས་པོར་ཡོད་པ་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་ནའང་ཡོད་པ་

ཡྱིན་ལ། དངོས་པོ་མྲེད་པ་ཡོད་ནའང་ཡོད་པ་མྱིན་ཞྲེས་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་

གཏན་ཚིགས་སྲོག་དྲེ་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་མྲེད་ནའང་མཐུན་ཕོགས་ལ་

འཇུག་པར་འདོད་དམ་ཅྱི་བྱས་པས། མཐུན་ཕོགས་ལ་འཇུག་པ་དྲེ་ཡང་མྱིན་ན། 

སྲོག་ཆོས་ཅན། མཐུན་ཕོགས་ལ་འཇུག་པ་ཅྱི་སྲེ་འགོག་སྲེ་འགོག་མྱི་རྱིགས་པར་

ཐལ། མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་བཀག་པ་ནྱི་འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ནྱི། 

དངོས་པོ་མྲེད་པ་འདྱིར་ནྱི་ཆོས་ཅན། མྱི་སྨྲ་བ་ཐོབ་པར་ཐལ། སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ་

མ་གཏོགས་པར། སྒ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཐ་སད་གཞན་ཡོད་པ་མྱིན་ལ། ཐ་སད་དྲེ་ཡང་

ཁོད་ལ་འཇུག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྱིགས་པ་འདྱི་ཡྱིས་འགོ་བ་ལ་

དགག་པའྱི་དོན་ནྱི་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཆོས་དྲེ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་དྲེ་

དགག་པ་མྲེད་ལ། ཆོས་དྲེ་དགག་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་དྲེ་མྲེད་པ་ལའང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བུམ་པ་ཡུལ་དུས་ལ་ལྟོས་ནས་འགོག་གོ་ཞྲེ་ན། བུམ་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། 

ཡུལ་དུས་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་མྱི་འགོག་པར་ཐལ། ཡུལ་དུས་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་ཇྱི་ལྟར་

ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་ནྱི་མྱི་འགོག་ལ། ཇྱི་ལྟར་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་ཡང་ནྱི་འགོག་པར་མྱི་འགྱུར་

བའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་རྲེན་སྒ་དོན་དུ་བསྒྲུབ། རང་

མཚན་ཡྱིན་པ་དགག །ཐ་སད་ཇྱི་ལྟར་བྱྲེད་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སད་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ། ཆོས་དྲེ་ཡོད་ན་བསྒྲུབ་

མྱི་དགོས་ཤྱིང་དགག་མྱི་ནུས། མྲེད་ན་དགག་མྱི་དགོས་ཤྱིང་བསྒྲུབ་མྱི་ནུས་པའྱི་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་རྲེན་ཕྱི་རོལ་རང་མཚན་མྱིན་ཏྲེ། 

དྲེ་ཡྱིན་པ་ལ་རྱིགས་པས་གནོད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་རྲེན་

སྒ་དོན་ལ་བརྲེན་ནས་འདྱིར་ནྱི་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ་ཐམས་ཅད་འདོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། 

དགག་སྒྲུབ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དྲེ་འདྲ་མྲེད་ནའང་། ཆོས་ཅན་སྒ་དྲེ་དགག་སྒྲུབ་དྲེ་

དག་དང་ནྱི་འབྲེལ་བར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། སྒ་དོན་ཆོས་ཅན། གསུམ་ཡོད་དྲེ། དངོས་པོ་

དང་དངོས་མྲེད་དང་གཉྱིས་ཀ་ལ་བརྲེན་པའྱི་སྒ་དོན་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་དོན་

དྲེ་ཡང་ཡོད་ཅྲེས་ཐ་སད་རྲེན་པར་འདོད་དྲེ། སྒ་འཇུག་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། དྲེ་ལྟ་མྱིན་པ་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་རྲེན་རང་མཚན་ཡྱིན་ན། 

ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དོན་སྒ་རྣམས་ཀྱི་སྲེང་དུ་བྱས་པ་ལྟ་བུའྱི་ཆོས་གཅྱིག་བསྒྲུབས་

སམ་མ་བྱས་པ་ལྟ་བུ་གཅྱིག་བཀག་པ་ན། མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་

ཐམས་ཅད་བསྒྲུབས་པ་དང་རག་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་བཀག་པར་འགྱུར་བར་

ཐལ། བྱས་མྱི་རག་བདག་ཉྱིད་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས་བངས། རགས་མ་

གྲུབ་སྲེ། རས་ཐ་དད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བྱས་མྱི་རག་བསྒྲུབས་པ་དང་མ་བྱས་རག་པ་

བཀག་པ་དག་ཆོས་ཅན། སྒ་གཅྱིག་ལ་གཞྱི་མཐུན་དུ་འདུ་བར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། 

བྱས་མྱི་རག་རས་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། བུམ་རྣམ་གཞན་དང་གཞན་

བཀག་པ་དང་ནྱི་བསྒྲུབས་པ་གཞྱི་མཐུན་མྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། ཁྲེད་རང་གྱི་ལུགས་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སད་ཇྱི་ལྟར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། 

ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་རྲེན་རང་མཚན་མྱིན་ཏྲེ། སྣ་ཚོགས་པའྱི་

ཆོས་ཀྱི་གཞྱིར་གྱུར་པའྱི་ཆོས་ཅན་སྒ་ལྟ་བུ་གཅྱིག་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ། བྱས་པ་



  360  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

གཅྱིག་བསྒྲུབས་པ་ན་བྱས་པ་དྲེ་གསར་དུ་རྲེན་པ་ལྟ་བུ་དང་། མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་

གཞན་རྣམས་བཏང་སོམས་ལྟ་བུ་དང་། མ་བྱས་པ་འགོག་ན་མ་བྱས་པ་དྲེ་ཡྱིས་

གསར་དུ་དབྲེན་པ་ལྟ་བུ་དང་། དྲེ་ལས་གཞན་བྱས་པ་ལ་གསར་དུ་ལྟོས་པ་ལྟ་བུར་

སྣང་བའྱི་ཕྱིར། རོག་པའྱི་སྣང་བ་དངོས་པོར་མྲེད་ན། ཚད་མས་གནོད་པར་འགྱུར་རོ་

ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཐོག་མ་མྲེད་པའྱི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའྱི་འཇྱིག་རྲེན་

དགག་བསྒྲུབ་བྱྲེད་པའྱི་རོག་པའྱི་དོན་ལ་ཚད་མས་གནོད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། དངོས་

པོར་མྲེད་པའྱི་དོན་ཅན་གྱི་ཐ་སད་ཇྱི་ལྟར་བོས་བསན་པའྱི་དྲེ་བཞྱིན་ཉྱིད་དྲེ་དངོས་

པོར་ཡོད་མྲེད་མ་བརགས་པར་ཐ་དད་པའྱི་དོན་རང་མཚན་ལ་བརྒྱུད་ནས་བརྲེན་པའྱི་

ཐ་སད་དོན་མཐུན་ཁས་ལྲེན་པའྱི་ཕྱིར། རོག་པའྱི་སྣང་བ་དངོས་པོར་མྲེད་ན་དགག་

སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སད་ཇྱི་ལྟར་འཇུག་ཅྲེ་ན། དོན་བུམ་པ་གཅྱིག་ཆོས་ཅན། དགག་སྒྲུབ་དུ་མ་

འཇུག་སྲེ། ཆུ་མྱི་སྐྱོར་བ་དྲེ་ལས་ཀང་ཐ་དད། གང་བ་སྐྱོབ་པ་དྲེ་ལས་ཀང་ཐ་དད་པའྱི་

ཕྱིར་ཏྲེ། ཆུ་སྐྱོར་བ་དྲེའྱི་འབས་བུ་ཅན་དང་། གང་བ་སྐྱོབ་པ་དྲེའྱི་འབས་བུ་མྲེད་པ་ཅན་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྒའྱི་སྲེང་དུ་མྱི་རག་པ་གསར་དུ་འཕྲེལ་བ་ལྟ་བུ་དང་། རག་པ་གསར་

དུ་འགྱིབ་པ་ལྟ་བུར་བྱྲེད་པའྱི་བསད་པ་དྲེ་དང་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། གཟུང་དོན་དྲེ་དང་

ལྡན་པ་མྱིན་ཡང་། རང་མཚན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལ་སྦོར་ཏྲེ། དྲེ་མྱིན་ཡང་ཐ་དད་

པའྱི་རང་མཚན་ལ་བརྲེན་པའྱི་འབྲེལ་བ་འགའ་ལས་དྲེ་ལྟར་སྦོར་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་

དག་ཆོས་ཅན། རང་ཉྱིད་བསད་པའང་རང་གྱིས་ཤྲེས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྣང་བཏགས་སོ་

སོར་མྱི་ཕྲེད་པའྱི་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་མྲེད་པས་ལྡོག་པ་གྲུབ་པ་དགག་པ་ནྱི། 



  361  

ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

བུམ་པ་ཆོས་ཅན། བདག་དྲེ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཡོད་མྲེད་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། 

ཁོད་དང་གསོན་ལུས་བདག་མྲེད་པར་བསྒྲུབ་དཀའ་ས་མཚུངས་པ་གང་ཞྱིག །གསོན་

ལུས་ལ་བདག་ཡོད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། བདག་མྲེད་དྲེ། 

བདག་དྲེ་མྲེད་པར་སངས་རྒྱས་པས་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། སངས་

རྒྱས་པས་བདག་མྲེད་པར་ཁས་བངས་པ་ལས་བདག་མྲེད་པ་ཉྱིད་ཀང་རྱིགས་པ་མ་

ཡྱིན་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཁས་བངས་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། 

གསོན་ལུས་ཆོས་ཅན། བདག་མྲེད་པར་ཐལ་ལོ། །མཐུན་ཕོགས་དངོས་མྲེད་ལས་

ལྡོག་པ་མྲེད་ན་ཡང་། སྲོག་ཆོས་ཅན། མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བར་

ཐལ། བདག་དྲེ་ལ་ཡོད་མྲེད་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལས་

ལྡོག་པར་ཡང་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བར་ཐལ་ལོ། །ཁབ་སྲེ། བདག་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་གཉྱིས་

ལས་གཅྱིག་ལ་ནྱི་ངྲེས་པར་གྲུབ་ན། གཞན་ལས་ནྱི་ལྡོག་པ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། 

མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁ་ཅྱིག་ལ་མ་མཐོང་བས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་ངྲེས་སུ་མྱི་

འགྲུབ་པར་ཐལ། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁ་ཅྱིག་ལ་མ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ཡང་། ཡོད་ཀང་

མཐོང་རུང་དུ་མྲེད་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་དག་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར། མྱི་མཐུན་

ཕོགས་འགའ་ཞྱིག་ལ་མ་མཐོང་བས་མྲེད་པར་ངྲེས་པར་མྲེད་དྲེ། བདག་མྲེད་ཀྱི་

གསལ་བ་ལ་ཁབ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ཡང་། བདག་མྲེད་པའྱི་རྱིགས་སུ་གྱུར་པའྱི་དོན་ལ་

ཡོད་སྲྱིད་པས་སོ། །དཔྲེར་ན། ཤྱིང་གྱི་མཁྲྲེགས་པ་མཚོན་གྱིས་ཆོད་ཀང་། རོ་རྲེ་ཕ་

ལམ་གྱི་མཁྲྲེགས་པ་མཚོན་གྱིས་མ་ཆོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །

གསུམ་པ་སྲོག་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་པ་དགག་པ་ལ་གཉྱིས། འགལ་བ་མྲེད་པས་གོ་
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བྱྲེད་མྱིན། འབྲེལ་བ་མྲེད་པས་གོ་བྱྲེད་མྱིན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཆོས་ཅན། བདག་མྲེད་

ལས་ལྡོག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་གང་ལས་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། བདག་མྲེད་

ལ་ཡོད་པ་ལ་འགལ་བ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། ཆོས་ཅན། ལ་ལར་

བདག་དྲེའྱི་འབས་བུ་དང་དྲེའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་ངྲེས་པ་ལས་གཞན་ཅྱི་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པར་

ཐལ། བདག་མྲེད་དང་འགལ་བ་དྲེ་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། བདག་

མྲེད་པ་ལས་ཀང་ལྡོག་པར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བར་ཐལ། བདག་མྲེད་དང་འགལ་བ་མ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། བདག་མྲེད་ལས་ལྡོག་ཏུ་ཆུག་པ་དྲེ་ལྟ་ནའང་། བདག་མྲེད་ལ་མྲེད་པ་ལས་

བདག་བཅས་སུ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། གང་གྱིས་ཆོས་དྲེ་ནྱི་ལྡོག་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ངྲེས་

པར་དངོས་པོར་ཏྲེ་ཡོད་པར་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། སྲོག་སོགས་

མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་མྲེད་ཀང་ཡོད་པ་མྱིན་པ་བཞྱིན། གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་

སྲོག་སོགས་ཆོས་ཅན། མཐུན་ཕོགས་ལ་རྲེས་འགོ་ཅན་ཡྱིན་པར་ཐལ། མཐུན་

ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་མྲེད་པ་དྲེའྱི་རྒྱུས་སོ། །མ་ཁབ་ན། བདག་མྲེད་ཀང་མ་ཡྱིན་

བདག་བཅས་ཀང་མྱིན་པར་ཐལ། མཐུན་ཕོགས་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ཅན་མྱིན་ཞྱིང་

ལྡོག་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དྲེ་བྱུང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པས་གོ་བྱྲེད་མྱིན། བདག་གཅྱིག་

འབྲེལ་བ་མྲེད་པས་གོ་བྱྲེད་མྱིན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། གོ་བྱྲེད་འབྲེལ་བ་ལ་ལྟོས། 

དྲེ་སྲོག་ལ་མ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་མྲེ་འཇུག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། དུ་བ་

གང་གྱི་རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་རགས་སུ་བཀོད་པའྱི་ཚེ་ན། དུ་བ་ཆོས་ཅན། མྲེ་དྲེ་ཉྱིད་

ལོག་པ་ན་ལྡོག་པར་བྱྲེད་དྲེ། མྲེ་གང་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་ཅན་དུ་



  363  

ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

གྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། མྲེ་མྲེད་ན་དུ་བ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་བ་དྲེ་ཡང་

ནྱི། སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཁད་པར་ཅན་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། མྲེ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་ཡོད་

ན་འབས་བུ་དུ་བ་སྐྱྲེ་བར་མཐོང་བ་དང་། མྲེ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་མྲེད་ན་སྐྱྲེ་བར་མ་

མཐོང་བ་ལས། མྲེ་དུ་དྲེ་དག་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། །གཉྱིས་པ་ལ་

གསུམ། དངོས། རོད་སང་། དྲེའྱི་ལན་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། སྲོག་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་གསོན་ལུས་ལ་དོན་གཞན་བདག་

རོགས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཡོད་ན་བདག་ཡོད་པའྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་

ཕྱིར། བདག་དྲེ་དག་མྲེད་པ་ན་སྲོག་དྲེ་དག་མྱིན་པར་འགྱུར་བ་མྱི་སྲྱིད་དྲེ། བདག་དྲེ་

རག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ལྡོག་པ་འབའ་ཞྱིག་ལས་རྒྱུ་འབས་འགྲུབ་པ་མྱིན་ཏྲེ། རྲེས་

འགོས་གྲུབ་པས་རྒྱུ་འབས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་བདག་དྲེ་བསྐྱྲེད་

པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བདག་དྲེ་དག་མྲེད་པར་རྒྱུ་གཞན་ལས་

བྱུང་བའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། འབས་བུའྱི་རང་བཞྱིན་ཐ་དད་པ་རྣམས་རྒྱུ་ཐ་དད་པ་རྣམས་

ལས་ནྱི་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རས་སྣ་

ཚོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། རྒྱུ་རྐྲེན་ཚོགས་པའྱི་ནུས་པ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་སྐྱྲེས་

པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་རྐྲེན་ཐ་དད་ལས་སྐྱྲེས་པ་དྲེ་རས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་བྱྲེད་མྱིན་ནོ་

ཞྲེ་ན། འགོ་བ་དངོས་པོ་འདྱི་ཀུན་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། རྒྱུ་རྐྲེན་ཐ་དད་ལས་སྐྱྲེས་པ་དྲེ་རས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་བྱྲེད་མྱིན་

ཏྲེ། དུ་བ་འདྱི་མྲེ་ལས་ཀང་སྐྱྲེས་དྲེ་ལས་ཐ་དད་པ་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་སྤྱི་བོས་ཀང་སྐྱྲེད་པར་

བྱྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་སྤྱི་བོ་གཅྱིག་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་བཞྱིན་གཅྱིག་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

ཉྱིད་ཉམས་ནས་མྲེ་དང་མྲེ་མྱིན་གྱི་རང་བཞྱིན་གཉྱིས་ཡྱིན་པར་ཐལ། དུ་བ་སྐྱྲེད་བྱྲེད་

དང་མྲེ་མྲེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་བརྒྱ་བྱྱིན་ནྱི་ཆོས་ཅན། མྲེ་

ཡོད་དྲེ་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་ཐལ། དུ་བ་དྲེ་སྐྱྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དུ་བ་དྲེ་སྐྱྲེད་

པའྱི་རང་བཞྱིན་མྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། དུ་བ་དྲེ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ཁོད་ལས་འབྱུང་སྲེ་མྱི་

འབྱུང་བར་ཐལ་ལོ། །ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། མྲེའྱི་རང་བཞྱིན་ལས་དུ་བ་སྐྱྲེ་བར་མཐོང་བ་

བཞྱིན་དུ། འབས་བུ་དུ་བ་མཐོང་ན་ཡང་མྲེ་དྲེ་རོགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། མྲེ་དུ་རྒྱུ་

དང་འབས་བུ་དག་ཏུ་ཕན་ཚུན་རང་བཞྱིན་ངྲེས་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དུ་བ་དྲེ་མྲེ་

ལས་འབྱུང་གྱི །མྲེ་མྲེད་ལས་མྱི་འབྱུང་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། རྒྱུ་དུ་མ་ལས་འབས་བུ་གཅྱིག་འབྱུང་སྲེ། ཇྱི་ལྟར་ཆུ་དང་འོ་མ་ལས་

འབས་བུ་རུལ་པ་གཅྱིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ཞྲེ་ན། ཆུ་དང་འོ་མ་གཉྱིས་ཀ་

ཆོས་ཅན། རྱིགས་གཅྱིག་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། གཤྲེར་བའྱི་ནུས་པ་གང་ལས་འབས་བུ་རུལ་

པ་གཅྱིག་སྐྱྲེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ཅྱི་ཆུ་འོ་འདྱི་ནྱི་རས་ཐ་དད་དང་རྱིགས་གཅྱིག་

པའྱི་བདག་ཉྱིད་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྱིགས་གཅྱིག་གང་ཞྱིག །མངོན་སུམ་ལ་སོ་

སོར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རས་ཐ་དད་ན་གཤྲེར་བ་ཉྱིད་དུ་རྱིགས་གཅྱིག་པ་ཇྱི་

ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། རས་ཐ་དད་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་གནས་པའྱི་

དངོས་པོ་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། རྱིགས་གཅྱིག་ཅྲེས་བརོད་དྲེ། རྱིགས་

གཅྱིག་པ་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་བོའྱི་རྒྱུར་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཙན་

དན་དང་ཤུག་པའྱི་མྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རས་ཐ་དད་ཀང་རྱིགས་གཅྱིག་སྲེ། མྲེ་མྱིན་ལས་

ལོག་པའྱི་ཆ་གང་གྱིས་ནྱི་མྲེར་རོགས་པའྱི་རྲེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དུ་བ་ཆོས་ཅན། མྲེ་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་རོགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། མྲེ་དྲེས་ནྱི་བསྐྱྲེད་པ་དྲེས་ནའོ། །དུ་བ་ཆོས་ཅན། མྲེ་

དྲེ་ལ་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། མྲེར་ཤྲེས་པའྱི་ཡན་ལག་གཞན་བུད་ཤྱིང་ལས་ནྱི་

ལྟོས་པའྱི་མྲེ་ཉྱིད་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་དུ་འབས་བུ་གཞན་ཡང་ཆོས་ཅན། རང་

རྒྱུ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་འགྲུབ་སྲེ། རང་རྒྱུ་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བརྒྱ་

བྱྱིན་གྱི་སྤྱི་བོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་སོ་འཕྱུར་བ་དྲེ་དུ་བ་མྱིན་པར་ཐལ། 

ཁོད་མྲེ་ཡོད་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། མྲེ་ཡོད་དྲེ་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་ཐལ། གལ་ཏྲེ་ཁོད་

ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་སོ་འཕྱུར་བ་དྲེ་དུ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། དུ་བ་དང་བུད་ཤྱིང་གྱི་

འགྱུར་བའྱི་ཡན་ལག་གྱི་རྲེན་དམར་འབར་བ་དྲེ་ལ་མྲེར་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་བདག་གཅྱིག་འབྲེལ་བ་མྲེད་པས་གོ་བྱྲེད་མྱིན་པ་ནྱི། རང་བཞྱིན་གྱི་

གཏན་ཚིགས་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བར་ཤྲེས་པར་བྱ་

སྲེ། རང་གྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་འབྲེལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་

འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར། འཇྱིག་པ་དང་བྱས་པ་ཉྱིད་འབྲེལ་བར་གོང་དུ་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་

བཞྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཚུལ་དྲེས་རྱིགས་ཅན་གཞན་ཡང་ཁྲེགས་པ་ནྱི། ཕོགས་ཆོས་

ཅན་གྱི་རབ་དབྱྲེ་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ། མཉན་བྱ་ཉྱིད་ནྱི་དཔྲེར་བརོད་པར་མཛད་པ་

ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་སྲོག་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་རོགས་པའྱི་ཚུལ་

འདྱིས། ལྡོག་པ་རྐང་པ་ཅན་དུ་འདོད་པའྱི་རགས་ཐམས་ཅད་དཔག་པར་བྱ་སྲེ། སྲོག་

དང་མཉན་བྱ་ལྡོག་པ་འཁྲུལ་པ་ཅན་དུ་མཚུངས་པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར།

༼མ་དམྱིགས་པ་ལོགས་སུ་མྱི་སོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་མ་དམྱིགས་པ་ལོགས་སུ་མྱི་སོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་གཉྱིས། འབྲེལ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

ཟླ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ལོགས་སུ་མྱི་སོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། འགལ་ཟླ་དམྱིགས་པའྱི་

རགས་ལོགས་སུ་མྱི་སོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། རྒྱུ་ཁབ་བྱྲེད་མ་

དམྱིགས་པ་ལོགས་སུ་མྱི་སོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པ་ལོགས་སུ་

མྱི་སོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །

དང་པོ་ནྱི། རང་བཞྱིན་འབས་བུ་གྲུབ་དོན་དུ་གཏན་ཚིགས་གཉྱིས་སྨོས་ནས། 

རྒྱུ་ཁབ་བྱྲེད་མ་དམྱིགས་པའྱི་དཔྲེར་བརོད་མྱི་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་ཁབ་

བྱྲེད་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཆོས་ཅན་གྱི་རབ་དབྱྲེ་འཆད་པའྱི་

སྐབས་སུ། འབས་རང་གྱི་རགས་ལས་ཐ་དད་པར་ནྱི། ཁོད་ཀྱི་དཔྲེར་བརོད་མ་བཤད་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། སྣང་རུང་གྱི་རྒྱུ་དང་ཁབ་བྱྲེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ལྡོག་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་

འབས་བུ་དང་ཁབ་བྱའྱི་དོན་ལྡོག་པར་ནྱི་བརོད་པ་ལས། ཁོད་ཀྱི་དཔྲེ་ནྱི་གྲུབ་པའྱི་

ཕྱིར། རྒྱུ་ཁབ་བྱྲེད་མ་དམྱིགས་པ་ལ་སྣང་རུང་གྱི་ཁད་པར་དྲེ་གང་ལས་ཐོབ་ཅྲེ་ན། 

ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་ཁབ་བྱྲེད་མ་དམྱིགས་པ་དྲེ་ལའང་བལྟར་རུང་བའྱི་དོན་ལ་མ་

དམྱིགས་པ་དྲེ་མྲེད་པའྱི་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསན་ཏྲེ། སྐྱྲེས་བུ་སྲེ་བདག་མཐོང་རུང་

དུ་མྲེད་པ་ལས་སྲོག་སོགས་ལྡོག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། གཏན་ཚིགས་སྲོག་དྲེ་གསོན་

ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བར་

བཤད་པས་སོ། །རགས་ཐམས་ཅད་རྣམ་བཅད་ཙམ་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཇྱི་ལྟར་ན་

རགས་ཡང་དག་ལ་འབས་རང་མ་དམྱིགས་པ་གསུམ་དུ་ངྲེས་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་

ཅན། རགས་ཐམས་ཅད་རྣམ་བཅད་ཙམ་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་ཁབ་བྱྲེད་མ་

དམྱིགས་པ་འདྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན་དངོས་པོ་ལའང་། དངོས་པོའྱི་ཆ་ཁས་བངས་པ་མྲེད་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

པར་མྲེད་དགག་ཉྱིད་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་ལ། ས་མ་འབས་རང་དག་གྱིས་ནྱི་དངོས་སུ་སྒྲུབ་

པ་དང་། ཤུགས་ལ་མ་ཡྱིན་དགག་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་བཞྲེད། དྲེ་ལོགས་

སུ་མྱི་སོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དངོས། རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། རང་བཞྱིན་མ་

དམྱིགས་པའྱི་རགས་མྱི་བཞྲེད་དམ། དྲེའྱི་དཔྲེར་བརོད་མྱི་འཆད་པའྱི་རྒྱ་མཚན་ཅྱི་ཞྲེ་

ན། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པ་ལ་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་

མྱི་ཤྲེས་པ་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ། རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་དཔྲེ་གཅྱིག་བཞྲེད་

པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་དམྱིགས་རུང་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་ཡོད་པའྱི་འཇོག་བྱྲེད། ཚད་མས་

དམྱིགས་པ་ལས་གཞན་ཡོད་པ་མྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་

དཔྲེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། ཡུལ་སྣང་རུང་དམྱིགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞྱི་དྲེར་ཆོས་དྲེའྱི་

ཡུལ་ཅན་གྱི་ཤྲེས་རོད་ཐྲེ་ཚོམ་འགོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན། གཞྱི་འགའ་ཞྱིག་

ཆོས་ཅན། མྲེ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲོག་པར་བྱྲེད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྲེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །

སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པས་མྲེད་ངྲེས་སྒྲུབ་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་

བྱ་ཆོས་ཅན། སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པ་དྲེ་ཡོད་པ་ལས་མྲེད་པ་དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་

སྒ་ཤྲེས་སྒྲུབ་ནུས་ཏྲེ། དམྱིགས་སུ་རུང་བའྱི་མྲེད་པ་འཇོག་བྱྲེད་ནྱི། སྣང་རུང་མྱི་

དམྱིགས་པ་ལས་གཞན་ཡོད་པ་མྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་མཐོང་བ་ཆོས་

ཅན། ཁོད་ཀྱིས་བུམ་མྲེད་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་པར་ཐལ། བུམ་མྲེད་དྲེ་ཁོད་ཀྱི་རྣམ་གཞན་གྱི་

འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རྒྱུ་ནྱི་འབས་བུ་ལ་འཁྲུལ་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་

ཅན། བུམ་མྲེད་དྲེ་ཁོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ཡང་། ཁོད་ལས་བུམ་པའྱི་བོ་



  368  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

སྒ་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་ཡུལ་བུམ་པ་མྲེད་པར་འགྲུབ་སྲེ། ཁོད་ཡྱིན་ན་བུམ་པ་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་བའྱི་

ཐ་སད་འདྱི་གནག་རྱིའྱི་བར་གྱིས་གྲུབ་པས་སོ། །

འོ་ན། བུམ་པས་དག་པའྱི་ས་ཕོགས་ཆོས་ཅན། བུམ་མྲེད་བསྒྲུབ་མྱི་དགོས་

པར་ཐལ། བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འདྱིར་ཆོས་ཅན། 

ཡུལ་བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པ་གྲུབ་ཟྱིན་དུ་ཡོད་ན་ཡང་། ཕྱི་རོལ་གཞན་དག་

བུམ་པ་མྲེད་པར་རྲེས་སུ་མྱི་རོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། བུམ་པ་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་ལ་

རོངས་པ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། བུམ་མྲེད་ཀྱི་དོན་བསྒྲུབ་མྱི་དགོས་ཏྲེ། སྣང་རུང་

མ་དམྱིགས་པ་ལ་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་གྲུབ་པ་དང་ནྱི་ཆོས་མཐུན་པར་བསན་པ་ལས། 

བུམ་མྲེད་ཀྱི་བར་དྲན་པར་བྱྲེད་པ་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་ཏྲེ་དཔྲེར་ན། མྲེ་

ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་ཡོད་ན་དུ་བ་སྐྱྲེ་བར་མཐོང་བ་དང་། མྲེ་མྲེད་ན་དུ་བ་སྐྱྲེ་བར་མ་

མཐོང་བ་ལས། མྲེ་རྒྱུ་དང་དུ་བ་འབས་བུ་ཉྱིད་དུ་སྒྲུབ་པ་བཞྱིན་ཏྲེ། དོན་གཞན་ས་མ་

ཡོད་མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པ་པོ་དང་། དོན་གཞན་ཕྱི་མ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་རྲེས་

སུ་འགོ་ལྡོག་བྱས་དྲེ་གཉྱིས་ལ་ནྱི། འབས་བུ་དང་སོགས་པ་རྒྱུའྱི་སྒ་བཀོད་པ་ཆོས་

ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། ཐ་སད་ཟོར་ཡང་བར་བྱ་བའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ནྱི། 

འོ་ན། རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་དཔྲེར་བརོད་ལོགས་སུ་མྱི་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

ཅྱི་ཞྲེ་ན། རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རབ་

དབྱྲེ་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་འབས་རང་གྱི་རགས་ལས་ཐ་དད་པར་ནྱི། ཁོད་ཀྱི་དཔྲེར་

བརོད་མ་བསན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཁོད་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ཀྱི་ནང་དུ་འདུས་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྣམ་འཇོག་གྱི་རྒྱུ་ལས་རྣམ་གཞག་གྱི་འབས་བུ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཡྱིན་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

པས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། དངོས་དང་། མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་མྲེད་ངྲེས་བསྒྲུབ་མྱི་

ནུས་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཕོགས་ཆོས་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པར་

བསན། གྲུབ་པའྱི་ཚུལ། དྲེ་ལས་གཞན་དུ་ཐུག་མྲེད་དུ་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། བུམ་པ་

སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱིས་བུམ་མྲེད་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་པར་ཐལ། ཁོད་

ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ན། བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པ་

ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྱི་སྐྱོན་མྲེད་དྲེ། གཅྱིག་ས་ཕོགས་དག་པ་བ་དམྱིགས་པའྱི་དབང་

མངོན་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་རང་རྱིག་མངོན་སུམ་ལས། ས་ཕོགས་འདྱི་ནྱི་དམྱིགས་སོ་

ཞྲེས་བྱ་བའམ་བུམ་པ་འདྱི་ནྱི་མ་དམྱིགས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བར་རོག་པ་ཅན་གྱི་བོ་གཉྱིས་

ནྱི་སྐྱྲེ་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། གཅྱིག་དམྱིགས་ཞྲེས་སྨོས་པས་ཆོག་མོད། 

ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཞྲེས་སྨོས་པས་ཅྱི་བྱ་ཅྲེ་ན། ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཞྲེས་སྨོས་པ་ཆོས་

ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། མྱོང་བ་ཁད་པར་ཅན་ཉྱིད་ལས་དོན་རྣམས་ཁད་པར་ཅན་དུ་རོགས་

པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བུམ་འཛིན་དབང་མངོན་དང་། དག་འཛིན་

དབང་མངོན་གྱི་བོའྱི་དབྱྲེ་བ་རང་རྱིག་ཉྱིད་ལས་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། བོ་དྲེ་དག་གྱིས་

དྲེའྱི་དོན་གྱི་དབྱྲེ་བ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ས་ཕོགས་དག་པ་བ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་བདག་ཉྱིད་

ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་དབང་མངོན་མྱོང་བའྱི་རང་རྱིག་ནྱི། དག་འཛིན་མངོན་སུམ་འདྱི་ནྱི་

བུམ་འཛིན་མངོན་སུམ་ལས་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་པའྱི་བོའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟ་མྱིན་ན། 

ས་ཕོགས་དག་པ་འགའ་ཡང་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་མྲེད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཐུག་མྲེད་དུ་ཐལ། 
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བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཆོས་

ཅན། བུམ་ཡོད་པས་ཐ་དད་དུ་འགྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 

བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པ་འདྱི་ནྱི་རང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་ལས་རོགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། 

བུམ་པ་འདྱི་སྣང་རུང་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡང་། བུམ་པ་དྲེ་ལས་ཁད་པར་ཅན་གྱི་ས་

ཕོགས་དམྱིགས་པ་ཉྱིད་དང་ཚད་མ་གཅྱིག་གྱི་བྱྲེད་པ་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

ཏྲེ། བུམ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལས་ཁད་པར་ཅན་གྱི་ས་ཕོགས་མྱོང་བའྱི་མངོན་སུམ་ལས་

གཞན་བུམ་འཛིན་གསལ་བ་ནྱི་གཞན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་གཉྱིས་ཚད་མ་གཅྱིག་

གྱི་བྱྲེད་པ་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པ་ཆོས་ཅན། 

བུམ་པས་དག་པའྱི་ས་ཕོགས་སུ་རང་ཉྱིད་ཡོད་ཙམ་གྱིས་འཇུག་པ་ཅན་གྱི་བུམ་པ་དྲེ་

མྲེད་པའྱི་རྣམ་གཞག་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། དྲེ་ལས་གཞན་དུ་རྲེས་དཔག་གྱིས་གྲུབ་ན། བུམ་པས་དག་པའྱི་

ས་ཕོགས་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་མྲེད་པའྱི་དོན་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་

ཐལ། བུམ་པ་མྲེད་པར་བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པ་ལས་རོགས་པར་འགྱུར་ལ། 

བུམ་པ་དམྱིགས་པ་མྲེད་པ་ཉྱིད་དྲེ་ཡང་གཏན་ཚིགས་གཞན་གྱིས་བསྒྲུབ་དགོས་པའྱི་

ཕྱིར། གཉྱིས་པ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་མྲེད་ངྲེས་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་པར་བསན་པ་ནྱི། ཤྲེས་

བྱ་ཆོས་ཅན། མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་མྲེད་ངྲེས་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་ངྲེས་ཀྱི་ཐ་སད་

བཞག་པ་འགོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། མྱི་སྣང་བ་ཙམ་གྱིས་མྲེད་པར་ངྲེས་པ་མྱི་རུང་བའྱི་

ཕྱིར། དཔྲེར་ན། སྲེམས་ཅན་གཞན་ལ་རགས་མྲེད་པར་རྣམ་རོག་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་

བའྱི་གངས་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་མྲེད་པར་མྱི་འགྲུབ་པ་བཞྱིན་ནོ། །བུམ་པ་མ་མཐོང་
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ཙམ་འདྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་ལྡོག་པ་སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འབས་བུ་བུམ་

པ་མྲེད་པར་ངྲེས་པ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་དམྱིགས་པས་མྲེད་ངྲེས་སྒྲུབ་ནུས་

པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་

ཚིགས་ལས་མྲེད་ངྲེས་སྒྲུབ་ནུས་པ་དྲེ། དང་པོ་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་དབང་དུ་

བྱས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པས་མྲེད་པར་ངྲེས་པ་སྒྲུབ་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །གཉྱིས་པ་འགལ་ཟླ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ལོགས་སུ་མྱི་སོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། 

ཕོགས་ཆོས་ཅན་གྱི་རབ་དབྱྲེ་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ། འགལ་ཟླ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་

ཀྱི་དཔྲེར་བརོད་མྱི་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྲེ་ན། དྲེ་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་

ནང་དུ་འདུས་ལ། རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པ་ལོགས་སུ་མྱི་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ལ་དབྱྲེ་ན་དུ་ཞྲེ་ན། མ་དམྱིགས་པ་རང་གྱི་སྦོར་བ་དག་

ཆོས་ཅན། གཉྱིས་སུ་ཡོད་དྲེ། མ་དམྱིགས་པ་དྲེའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་རགས་སུ་སྦོར་བའམ། 

དགག་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་དོན་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཀྱི་ངོ་བོ་རགས་སུ་སྦོར་བ་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། དགག་བྱའྱི་ཆོས་ལ་གནོད་བྱྲེད་དུ་ཞྲེ་ན། ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་འགལ་དང་། ཕན་

ཚུན་སངས་འགལ་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཚ་རྲེག་ཆོས་ཅན། གང་རྲེག་ལ་གནོད་

བྱྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་རྲེག་རྒྱུན་མ་གཏགས་པར་ཡོད་པ་ན་ཁོད་ཉྲེ་བར་ཡོད་པས། གང་

རྲེག་མྲེད་པར་སོང་བའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལ། དངོས་འགལ་དང་བརྒྱུད་འགལ་གཉྱིས་

ལས། དང་པོ་ནྱི། བརན་དངོས་དང་ནྱི་འཇྱིག་པ་བཞྱིན་ཏྲེ། མྱི་རག་པ་ཆོས་ཅན། རག་པ་

དང་དངོས་འགལ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་དང་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་གྲུབ་པས་ཏྲེ་རྣམ་བཅད་ཡོངས་
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གཅོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་དངོས་སུ་མྱི་མཐུན་པར་གནས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ནྱི། 

འཇྱིག་ངྲེས་སུ་གྱུར་པ་དང་ནྱི་འཇྱིག་པ་ཕྱིས་བྱུང་གྱི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་བཅས་བཞྱིན་ཏྲེ། 

འཇྱིག་ངྲེས་ཆོས་ཅན། “འཇྱིན1་པ་ཕྱིས་བྱུང་གྱི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་བཅས་དང་བརྒྱུད་འགལ་

ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ཚད་མ་གཞན་གྱིས་གནོད་པའྱི་སྒོ་ནས་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

ཇྱི་ལྟར་འགལ་ཞྲེ་ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཉྲེ་བར་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ནྱི་འཇྱིག་པ་

ག་ལ་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། འཇྱིག་པ་ཕྱིས་བྱུང་གྱི་རྒྱུ་གཞན་ལས་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕྱིར། 

མ་ཁབ་སྲེ། བུམ་པའྱི་དངོས་པོའྱི་རྒྱུ་ལས་འཇྱིག་རྒྱུ་སྐྱྲེ། དྲེ་ལས་འཇྱིག་པ་བྱུང་བ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུ་ལས་འཇྱིག་རྒྱུ་འབྱུང་ལ། དྲེས་འཇྱིག་པའྱི་

བརྒྱུད་པའྱི་དུབ་པས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་སྲེ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་

ངྲེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འཇྱིག་རྒྱུ་དྲེས་འཇྱིག་པ་གཞན་སྐྱྲེད་པས། བུམ་པ་དྲེ་ནྱི་

འཇྱིག་པར་འགྱུར་ན། བུམ་པའྱི་དངོས་པོ་དྲེ་ཉྱིད་འཇྱིག་པའྱི་ངང་དུ་སྐྱྲེད་ན་སྐྱོན་ཅྱི་

ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་དྲྱིས་པས། གནས་ཚུལ་དང་མྱི་མཐུན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། 

འཇྱིག་”རྒྱུ2་དོན་གཞན་དྲེས་བདག་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་པ་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། བདག་ཉྱིད་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཆོས་ཅན། འཇྱིག་

རྒྱུ་དོན་གཞན་དྲེའྱི་ལྟོས་བྱ་གང་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་བདག་ལ་ཕན་

འདོགས་བྱྲེད་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། ནམ་ཡང་ནྱི་འཇྱིག་ངྲེས་དྲེ་ལྟ་མྱིན་པར་ཇྱི་

ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། འཇྱིག་པ་ཕྱིས་བྱུང་གྱི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་མྲེད་ཀྱི་དངོས་

པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། བུམ་པ་དྲེ་ཉྱིད་འཇྱིག་ཁ་མར་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པར་སོད་

1 [མ་ཕྱི། ༤༡བ༣ན།   འཛིན   *འཇྱིག]

2 [མ་ཕྱི། ༤༡བ༦ན།   རྒྱུ   སྲེར། ༤༠༦ན།   རུང]
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

པ་ལ་བརྲེན་པར་མྱི་འདོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །

ཕྱིས་བྱུང་གྱི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་འཇྱིག་ན་སྐད་ཅྱིག་ཀང་དངོས་པོར་ཡོད་པ་

མྱིན་པར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན། ལྟོས་མྲེད་དུ་འཇྱིག་པ་དྲེ་ལྟར་གྱུར་པ་དྲེ་དངོས་པོ་

ཉྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། དངོས་མྲེད་ལྟོས་མྲེད་དུ་འཇྱིག་པ་དྲེ་ལྟར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་

ཕྱིར། གང་དག་ཆོས་དྲེ་ལ་ཡོད་པ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་དྲེ་དག །རང་གྲུབ་ཙམ་

ནས་ཆོས་དྲེ་ལ་ཡོད་ངྲེས་ཡྱིན་ཏྲེ། འབས་བུ་མྱུ་གུ་སྐྱྲེ་བའྱི་ལས་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་པ་

མྲེད་པ་ཅན་གྱི་མྱུ་གུའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཐ་མ་བཞྱིན་དུ། བུམ་པ་འདྱི་ཡང་ཕྱིས་བྱུང་གྱི་རྒྱུ་

ལ་ལྟོས་མྲེད་དུ་འཇྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་སོ། །    ། །

ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས་གཞན་གྱི་དོན་གྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཚིག་ལྲེའུར་

བྱས་པ་སྲེ་ལྲེའུ་བཞྱི་པའྱི་བཤད་པའོ། །    ། ། 

༼མཇུག་གྱི་དོན་བཤད་པ།༽

༈ བཞྱི་པ་མཇུག་གྱི་དོན་ལ་གསུམ། གཞུང་རོགས་དཀའ་བར་བསན། རོགས་

ན་ཕན་ཡོན་ཆྲེ་བར་བསན། གང་གྱིས་མཛད་པ་འགྱུར་བྱང་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་

ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཀྱི་གགས་པ་ཁོ་བོའྱི་རྣམ་འགྲེལ་འདྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ནྱི་ཆུ་

བོ་བཞྱིན་དུ། རང་གྱི་བོ་གོས་ཀྱི་ལུས་ལ་ཐྱིམ་ཞྱིང་ནུབ་པ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། །འགོ་བ་

རྣམས་ལ་རོམ་པ་པོ་དང་མཚུངས་པར་ལྲེགས་བཤད་སར་འཛིན་པར་བྱྲེད་པ་མྱི་རྲེད་

པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བོའྱི་ནུས་པ་ཆུང་བ་མྲེད་པ་དྲེ་དག་གྱིས་ཀང་། བདྲེན་

གཉྱིས་ཟབ་མོའྱི་དྲེ་ཉྱིད་རོགས་པ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་ལ། བརོན་འགྲུས་ཤྱིན་ཏུ་ལྷག་

པར་གྱུར་པ་དྲེ་དག་གྱིས་ཀང་། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་བའྱི་མཆོག་གྱི་དྲེ་ཉྱིད་མཐོང་བ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

མྲེད་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། རྣལ་འགྲེལ་འདྱི་ཆོས་ཅན། ཉྱིན་མོར་བྱྲེད་པ་དང་མཚུངས་པ་

ཡྱིན་ཏྲེ། ཚུལ་དང་ཚུལ་མྱིན་པ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་ལ་མཁས་པ་དང་། རག་ཆད་ཀྱི་ལྟ་

བ་ངན་པའྱི་ཚང་ཚིང་སྲྲེག་པ་དང་། འཕགས་པ་འཇམ་དབྱངས་ཉྱིད་ཀྱིས་རྲེས་སུ་

བཟུང་བའྱི་ཕོགས་གང་གྱིས་མཛད་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་ལམ་སོན་པའྱི་

གཞུང་ལུགས་ཉྱིན་མོར་བྱྲེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་དང་། བོ་གོས་ངན་པ་ཉྱིན་

མོ་སོང་བའྱི་འུག་པ་ལྟ་བུས་འཇྱིགས་པས་སངས་པ་དྲེ་ལྟ་མོད་ཀྱི། བོ་མྱིག་རྣམ་པར་

དག་པའྱི་མཁས་པའྱི་པདྨོ་རྒྱས་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་འདྱི་ནྱི། ཡུལ་ལྷོ་

ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་བྱུང་བ། གཞུང་ལུགས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཆྲེས་ཤྱིན་ཏུ་འཁྲུལ་བར་

འཇུག་པ། སན་པའྱི་གགས་པས་ས་སྲེང་མ་ལུས་པ་ཁབ་པ། འགན་ཟླ་མྲེད་པའྱི་

མཁས་པ་ཆྲེན་པོ། རྱིགས་པ་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་གྱི་ནོར་བུ། དཔལ་ཆོས་ཀྱི་

གགས་པས་མཛད་པ་རོགས་སོ། །     ། །

རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་བྷུ་ཏྱི་ཤྲྱི་ཤཱནྱི་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགྲེ་སོང་དགྲེ་

བའྱི་བོ་གོས་ཀྱིས་བསྒྱུར། ཡང་པཎྱི་ཏ་སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་ཆྲེན་

པོ་དགྲེ་སོང་བོ་ལྡན་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་ཅུང་ཟད་བཅོས། དུས་ཕྱིས་སའྱི་སྲེང་ན་འགན་ཟླ་

ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྱི་མཁས་པ་ཆྲེན་པོ། ཤཱཀ་ཤྲྱི་བྷ་དྲ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་། 

ཤཱཀའྱི་དགྲེ་སོང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅྱིང་ཞུས་ཏྲེ་

གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །    ། །
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།།

བསན་པ་རྱིན་ཆྲེན་ཡུན་རྱིང་གསལ་བ་དང་། །རང་ཉྱིད་གོམས་དང་གཞན་ལ་

ཕན་བྱའྱི་ཕྱིར། །ཚིག་ཉུང་དོན་གསལ་ས་ཕྱི་འབྲེལ་ཆགས་པའྱི། །རྣམ་བཤད་འདྱི་ནྱི་

དགྲེ་འདུན་གྲུབ་ཀྱིས་བྱས། །དགྲེ་བ་འདྱི་ཡྱིས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །རྒྱལ་བ་

རྣམས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །རྒྱལ་བའྱི་དགོངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་འཛིན་པ་ལ། །རྲེ་

བཙུན་མཁྲེན་པའྱི་གཏྲེར་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །

ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལྲེགས་པར་བཤད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་བོ་བཟང་གགས་པའྱི་དཔལ་དང་། རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་དར་མ་རྱིན་

ཆྲེན་ལ་སོགས་པའྱི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོས་ལྲེན་པ། ཤཱཀའྱི་དགྲེ་སོང་དགྲེ་འདུན་གྲུབ་

པ་དཔལ་བཟང་པོས། ཆུ་ཕོ་བྱྱི་བའྱི་ལོ་ནག་པ་ཟླ་བའྱི་ཡར་ངོའྱི་ཚེས་བཞྱི་ལ་དཔལ་

ཤྲེལ་དཀར་གྱི་ཆོས་གྲྭ་ཆྲེན་པོར་སྦར་བའོ། །    ། །
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པར་བྱང་སྨོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞྱི་བའྱི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅྱིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའྱི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གྱི་གཟྲེགས་མ་རྲེས་ཀང་དུག་གསུམ་གྱི། །

དྲྱི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལྲེགས་བཤད་བདུད་རྱི་འདྱི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའྱི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མོ་སོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏྲེ་རྒྱུད་ལྔའྱི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངྲེས་ལྲེགས་ནོར་བུའྱི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ཤོག །

ཅྲེས་འཛམ་གྱིང་ཡངས་པའྱི་ཁོན་ལ་འཚེ་མྲེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་སོན་རྣམ་འདྲྲེན་ཤཱཀ་སྲེངྒྲེའྱི་རྱིང་

ལུགས་སྒོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལྲེགས་ཚོགས་དུ་མའྱི་ཆྲེད་དུ་དམྱིགས། ནང་

བསན་གྲུབ་མཐའ་རྱིས་མྲེད་ཀྱི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་

ཆོག་པའྱི་དགྲེ་བསོའྱི་སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའྱི་དགྲེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ། །

༄༅། །ནམཿ སམནབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔྱིཎཱཾ། ༀཏཱརྲེསྭཱཧཱ། །

ཡྱི་གྲེ་ཉྱི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་འདྱི་དཔྲེ་ཆའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགོམ་ཡུག་གྱིཉྲེས་པ་མྱི་འབྱུང་

བར་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ། །
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