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ལེའུ་གཉིས་པ།  རང་གི་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ།    � � � � � � � � � � � � � � � � � �336
ལེའུ་གསུམ་པ།  གཞན་གྱི་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ།  � � � � � � � � � � � � � � �374
ལེའུ་བཞི་པ།  དཔེ་དང་དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་བརྟག་པ།    � � � � � � � � � � � � � �427
ལེའུ་ལྔ་པ།  གཞན་སེལ་བརྟག་པ།  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �446
ལེའུ་དྲུག་པ།  ལྟག་ཆོད་བརྟག་པ།  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �482

 

༣ གཏན་ཚིགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཏན་ལ་དབབ་པ། � � � � � � � � � � � � � � � � � � �503
༤ དུས་གསུམ་བརྟག་པ།� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �505
༥ཀ ཚད་མ་རིགས་པར་འཇུག་པའི་སྒོ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ།� � � � � � �509
༥ཁ ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་རིགས་པ་ལ་འཇུག་པ།  � � � � � � � � � � � � � � � � �519
༦ དམིགས་པ་བརྟག་པ། 

དམིགས་པ་བརྟག་པའི་ས་བཅད།  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �529
གཞུང་དངོས། � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �531

༧ དམིགས་པ་བརྟག་པའི་འགྲེལ་པ།    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �533
དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ།  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �539
དཔར་བྱང་སྨོན་ཚིག  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �543



ཞུ་སྒྲིག་པའི་སྔོན་གླེང་། 

༈ འདིར་འཕགས་ཡུལ་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེས་གྲགས་ཅན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོའ་ིཚད་

མའི་གཞུང་།  རང་རེའི་བསྟན་འགྱུར་དུ་བཞུགས་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཏུས་

ཏེ།  དེང་རབས་ཀྱི་སྲོལ་ལྟར་ཞུ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་དཔར་དུ་བསྐྲུན་ཡོད།  དཔེ་དེབ་འདི་

བཞིན་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་དང་བྱ་འགྱུར་གྱི་«རྒྱ་

གཞུང་གནད་ཆེ་བདམ་བསྒྲིགས་ཀྱི་པོད་ཕྲེང་»ཁོངས།  ཚད་མའི་སྐོར་གྱི་པོད་དང་པོ་

དེ་ཡིན།  དེ་ལ་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་བྱོན་པའི་དུས་ནི་སྤྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་ལྔ་པའི་

སྨད་དང་དྲུག་པའི་སྟོད་དུ་ཡིན་པ་སྣང་ལ།  དེང་གི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་འགའ་ཞིག་གིས་སྤྱི་

ལོ་༥༤༠ལོར་སློབ་དཔོན་དགོངས་པ་ཞི་བར་གཤེགས་པར་བཤད།1 སློབ་དཔོན་འདི་

ལ་”དབྱིག་གཉེན་གྱི་སློབ་མ་ཚད་མ་རང་ལས་མཁས་པ་”ཞེས་རང་རེའི་ཆོས་འབྱུང་

གི་ཡིག་ཆ་དག་ལས་བསྙད་ཅིང་།  གང་ལྟར་ཡང་སློབ་དཔོན་འདི་འཕགས་ཡུལ་གྱི་ལྟ་

གྲུབ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཚད་མ་རིག་པའི་སློབ་དཔོན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་ལ་ཕྱི་ནང་

གི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་རྩོད་པ་མེད་པར་མ་ཟད།  ཁོང་ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་མེས་

པོའམ་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་ཀྱང་ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ལྟར་ལགས།  ཕྱོགས་

གླང་གི་སྔོན་དུ་འཕགས་ཡུལ་གྱི་ནང་པའི་གཞུང་དུ་ཚད་མ་རིག་པའི་ཆ་ཤས་གཏན་

ཚིགས་དང་སུན་འབྱིན་བེད་སྤྱད་དེ་དགག་བཞག་གི་ཚུལ་ལ་འཇུག་པར་བྱུང་ཡོད་པ་

ནི།  སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་«ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག་»དང་།  «རྩོད་བཟློག་»རྩ་འགྲེལ།  དེ་

བཞིན་དུ་སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀྱི་«མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་»ཀྱི་འབེལ་གཏམ་བརྟག་

1  བུ་སྟོན་«ཆོས་འབྱུང་»དུ།  དེབ།  (ཤོག ༡༥༨-༡༥༩) སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་
ཤིག་བྱུང་བར་སློབ་དཔོན་རིགས་བྲམ་ཟེ་ཡིན་པ་དང་།  གནས་མ་བུ་པའི་མཁན་པོ་ཞིག་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་
བར་བཤད།  དེར་ཆོས་མཆོག་གི་རྣམ་ངེས་འགྲེལ་པར་ཕྱོགས་གླང་ལ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཞལ་
གཟིགས་བྱུང་བའི་ཚུལ་གསུངས་པའི་བཤད་པ་ཡང་བཀོད། 



vi སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

པའི་ལེའུ་དང་།  དབྱིག་གཉེན་གྱི་«རྩོད་སྒྲུབ་»སོགས་བྱུང་བ་ལས་དཔོག་ནུས་མོད།2 

རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་བརྒྱད་ཀ་བཙལ་དུ་བཏོན་ཅིང་།  ཚད་མའི་ངོ་བོ་དང་།  གྲངས་

དང་།  སྤྱོད་ཡུལ།  སྒྲའི་དོན་གྱི་སྐོར།  གཞན་ཡང་རིག་པ་ཅན་པའི་མདོ་རྩ་འགྲེལ་ལས་

བྱུང་བའི་རྟོག་གེའི་སྤྱི་སྐད་ཀྱི་ཚིག་དོན་རྟགས་དང་།  དཔེ།  ལྟག་ཆོད་སོགས་ལ་ཞིབ་

ཏུ་བརྟགས་ཏེ་ཚད་མའི་གཞུང་ལུགས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ནི།  སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་

མཐའི་ནང་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་ཉིད་ཐོག་མར་འཇོག་དགོས་སོ།།

སྤྱིར་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་དེ་ཚད་མ་ཙམ་མིན་པར་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་བའི་

སློབ་དཔོན་ཆེ་གྲས་ཤིག་ཡིན་ལ།  དེས་«ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་མ་བསྡུས་པ་»བྱ་

བ་བརྒྱད་སྟོང་དོན་བསྡུས་སུ་གྲགས་པ་བརྩམས་ཏེ།  མདོ་དེའི་དོན།  “རྟེན་དང་དབང་

དུ་བྱ་བ་དང་།།”ཞེས་སོགས་དོན་ཚན་སོ་གཉིས་སུ་བསྡུས་ཏེ་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡོད་པས།  བོད་སྔ་མ་རྣམས་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་ཤེར་ཕྱིན་

གྱི་མདོ་དོན་འགྲེལ་བའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུའང་བརྩི་བ་བྱུང་།3 གཞན་ཡང་ཕྱོགས་

གླང་གིས་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་གཞུང་«རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་པ་»ཞེས་པ་དང་།  ཆོས་

མངོན་པ་ལ་དབྱིག་གཉེན་གྱི་«མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་གནད་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་»བྱ་བ་

དང་།  དེ་བཞིན་བསྟོད་པའི་གཞུང་རེ་གཉིས་མཛད་ཡོད་པ་རྣམས་རང་རེའི་བསྟན་

འགྱུར་དུ་བཞུགས།  འདིར་ནི་གོང་དུ་སྨྲས་པ་ལྟར་སློབ་དཔོན་དེའི་གཞུང་ཚད་མ་རིག་

པའི་སྐོར་རྣམས་བཏུས་ཏེ་ཞུ་སྒྲིག་བགྱིས་ཡོད། 

སྤྱིར་ཕྱོགས་གླང་གིས་ཚད་མའི་སྐོར་ལ་གཞུང་མང་དག་ཅིག་བརྩམས་ཡོད་པ་

ཕྱི་ནང་གི་ཚད་མ་རིག་པའི་མཁས་པའི་གསུང་ལས་གསལ་བར་རྟོགས་ནུས་ལ།  སློབ་

དཔོན་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་«ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་»དབུར།   “ཚད་མ་བསྒྲུབ་

པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་རིགས་པའི་སྒོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལས།  

འདིར་གཅིག་ཏུ་བཏུས་ཏེ་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་བརྩམ་པར་བྱའོ།།”4ཞེས་དངོས་

2  འཕགས་ཡུལ་དུ་ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་བྱུང་རིམ་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཁོ་བོས།  བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་
གཅེས་བཏུས་པོད་ཕྲེང་། ༢༠ «དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་གཅེས་བཏུས།» ཞེས་པའི་སྔོན་
གླེང་ངོ་སྤྲོད་དུ་སྨྲས་ཟིན་པ་ལ་གཟིགས། 

3  དཔེར་ན་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའ་ི«ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་།»སྟོད་ཆ། ཤོག ༤ན༣ ལ་གཟིགས། 
4  དེབ་འདིའི་ཤོག་གྲངས་ ༩༧ ལ་གཟིགས། 



viiཞུ་སྒྲིག་པའི་སྔོན་གླེང་།

སུ་ཀུན་བཏུས་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ནི།   རང་ཉིད་ཀྱིས་སྔར་བརྩམས་ཟིན་པའི་ཚད་མའི་

གཞུང་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་ཆེད་དུ་མཛད་པར་གསུངས་པ་ལས་

ཀྱང་ཤེས་ནུས།   དེ་ལྟར་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་མཚན་དངོས་སུ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའི་ཕྱོགས་

གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་གི་གྲངས་འདིར་སྨྲོས་ན།   

༡ «ཚད་མ་རིག་སྒོའམ་»ཉཱཡཱ་མུ་ཁ་བྱ་བ་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་གྱི་དབུར་

མིང་འདོན་མཛད་པ། 

༢ «སྤྱི་བརྟག་པའི་»བསྟན་བཅོས་རྣམ་འགྲེལ་རང་འགྲེལ་དུ་ཞལ་འཕངས་ཐོན་པ།  

༣ «དྭ་ཱད་ཤ་ཤ་ཏི་ཀཱ་»བྱ་བ་རྣམ་འགྲེལ་རང་འགྲེལ་དུ་ཤུགས་ལ་ཐོན་པ། 

༤ «རིག་པ་ཅན་པ་བརྟག་པ་»དང་། 

༥ «བྱེ་བྲག་པ་བརྟག་པ།»

༦ «གྲངས་ཅན་བརྟག་པ་»བཅས།   ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་གྱི་མཇུག་ཏུ་ཞལ་

འཕངས་མཛད་པའི་བརྟག་པ་གསུམ། 

༧ «རླུང་གི་རབ་དབྱེ་»དང་།5

༨ «ཧེ་ཏུ་མུ་ཁ་»སྟེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྒོ་ཞེས་པ་རྣམས་ལས།   རྒྱ་ནག་གི་སྐད་དུ་

རིགས་སྒོ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་ལྷག་མ་བདུན་རྣམས་དེང་དཔེ་མཇལ་དུ་མེད།   ད་ལྟ་

མཇལ་དུ་ཡོད་པ་ནི་བསྟན་འགྱུར་དུ་བཞུགས་ཤིང་ང་ཚོའི་གླེགས་བམ་འདིར་བཏུས་

པའི་གཞུང་གཤམ་གསལ་རྣམས་ལགས། 

༩-༡༠ «ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་»རྩ་འགྲེལ་དང་།   

༡༡ «གཏན་ཚིགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།»

5  འདིའི་མཚན་ཤཱཀྱ་བློའ་ིརྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ་ིའགྲེལ་བཤད་དུ་ལུང་འགལ་གྱི་ཐད་དུ་དངོས་སུ་ཐོན་
མོད།  ལེགས་སྦྱར་གྱི་མཚན་ངོས་འཛིན་མ་ཐུབ་ལ།  གཞན་ཡང་གོང་དུ་དྲངས་པའི་ཨང་གྲངས་གསུམ་པ་
«དྭཱ་ད་ཤ་ཤ་ཏི་ཀཱ་»ཞེས་པ་དེ་དང་། བརྒྱད་པ་«ཧེ་ཏུ་མུ་ཁ་»འོག་གི་བཅུ་དྲུག་པ་«ཨུ་པཱ་དཱ་ཡ་པཛྙཱཔྟི་»ཞེས་
པ་དེ་གསུམ་རང་ཅག་བོད་ཀྱི་ཚད་མ་པ་རྣམས་ལ་རྒྱུས་མེད་པས། བོད་འགྱུར་ཚད་མའི་གཞུང་རྣམས་སུ་དེ་
གསུམ་ལ་ཞལ་འཕངས་ཡོད་མེད་དཔྱད་དགོས་པར་མཐོང་།



viii སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༡༢-༡༣ «དམིགས་པ་བརྟག་པ་»རྩ་འགྲེལ་གཉིས།   

༡༤ «རིགས་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོའམ་»ཉཱཡཱ་པྲ་བེ་ཤ

༡༥ «དུས་གསུམ་བརྟག་པ་»བཅས་བདུན་དང་།   

དེའི་སྟེང་གཞུང་ཚིགས་བཅད་བཅུ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན།   ༡༦ «ཨུ་པཱ་དཱ་ཡ་

པྲཛྙཱཔྟི་»བྱ་བ་ཕྱོགས་གླང་གིས་མཛད་པར་གྲགས་པ་དེང་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་དུ་བཞུགས་པ་

བཅས་བསྡོམས་ཚད་མའི་སྐོར་ལ་གཞུང་བཅུ་དྲུག་ཙམ་བྱུང་སྣང་།  འགའ་ཤས་ཀྱིས་

གོང་གི་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་།   རང་རེའི་བསྟན་འགྱུར་དབུ་མའི་སྡེ་ཚན་དུ་འཕགས་པ་

ལྷས་མཛད་པར་དྲངས་པའི་གཞུང་«རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལག་པའི་ཚད་»རྩ་འགྲེལ་གཉིས་

ཀའང་ཕྱོགས་གླང་གི་ཡིན་པར་བཤད་ལ།6 དེ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་གླང་གིས་དབྱིག་གཉེན་

གྱི་«རྩོད་སྒྲུབ་»ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཞིག་ཀྱང་བརྩམས་ཡོད་པར་བཤད་པ་བསྣན་ན།   ཚད་

མའི་སྐོར་ལ་གཞུང་བཅུ་དགུ་ཙམ་ཞིག་བརྩི་དགོས་པར་མཐོང་།   ད་ལྟ་གཙོ་བོ་བོད་

སྐད་དང་གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་དུ་བཞུགས་པ་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་

དེ་དག་ལས་ལེགས་སྦྱར་གྱི་དཔེ་གང་ཡོད་མེད་སོགས་ནི།   གཤམ་དུ་གཞུང་སོ་སོའ་ི

བཤད་པའི་ཐད་དུ་ཞུ་རྒྱུ། 

འདིར་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་རྣམས་

ཞུ་སྒྲིག་ཇི་ལྟར་བྱས་ཚུལ།

«ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རྩ་འགྲེལ།»

«ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་»རྩ་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་ནི།  དེང་མཇལ་དུ་ཡོད་པའི་

ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་རྒྱས་ཤོས་དེ་ཡིན་ཅིང་།  དུས་རབས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་

པོར་ཕྱི་ནང་གི་ཚད་མ་རིག་པའི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་བརྩི་འཇོག་ཆེན་པོར་མཛད་

པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར།  ལྷག་པར་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་གཞུང་གྲགས་ཅན་«ཚད་མ་

6   རྒྱ་འགྱུར་དུ་གཞུང་འདིའི་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ཕྱོགས་གླང་གི་ཡིན་པར་ངོས་བཟུང་བ།  «རྒྱ་གར་ལྟ་གྲུབ་སྣེ་མང་
ཚིག་མཛོད།»དེབ།  ༩ ཤོག ༣༡༨ ནང་བཤད། 



ixཞུ་སྒྲིག་པའི་སྔོན་གླེང་།

རྣམ་འགྲེལ་»གྱི་”ཚད་མ་”ཞེས་པའི་སྒྲ་འཇུག་ཡུལ་གྱི་གཞུང་ཡང་འདི་ཉིད་ཡིན་པར་

ཡོངས་སུ་གྲགས།  དེ་ཡང་རང་རེའི་བསྟན་འགྱུར་དུ་«ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་»ལ་རྩ་འགྲེལ་

གཉིས་ཡོད་པས།  ཆེས་སྔ་ས་ཞིག་ནས་ཀུན་བཏུས་ལ་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ངོས་འཛིན་

པའི་སྲོལ་དར་མོད།  ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པའི་གཞུང་རང་གི་འགྲོས་ལ་བརྟགས་ན།  རྩ་

བ་སྔོན་ལ་བརྩམས་ནས་དེ་ལ་ཕྱིས་རང་འགྲེལ་མཛད་པ་ལྟ་བུ་མིན་པར།  ཕལ་ཆེར་

ཐོག་མར་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་གཞུང་དེ་ཚིགས་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མར་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་

དང་།  ཚིགས་བཅད་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་ཕྱིས་ཤིག་ཏུ་ལོགས་སུ་ཁོལ་འདོན་མཛད་པ་ཡིན་

མིན་བརྟག་དགོས་པར་མཐོང་།  གང་ལྟར་ཡང་དེང་གི་ཆར་ནི།  ཀུན་བཏུས་རྩ་འགྲེལ་

གཉིས་ཀའི་ལེགས་སྦྱར་གྱི་མ་ཕྱི་ལ་ཕྱིས་ཀྱི་མཁས་པ་གཞན་གྱི་གཞུང་དུ་ཕ་འཕངས་

ཐོན་པའི་ཐར་ཐོར་རེ་གཉིས་ལས།  ལེགས་སྦྱར་གྱི་དཔེ་མཇལ་དུ་མེད་ཅིང་།  གཞུང་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཚང་བ་ནི་བོད་འགྱུར་འབའ་ཞིག་ཡིན་པས།  བོད་འགྱུར་ཀུན་

བཏུས་རྩ་འགྲེལ་རྣམས་འཛམ་གླིང་ནང་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཤིན་ཏུ་

གལ་འགངས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆར་གྱུར་ཡོད་ལ།  དུས་ད་ལྟའང་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་

གཞུང་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ཏེ་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དེའི་ཚད་མ་རིག་པར་

ཐོས་བསམ་གྱིས་འཇུག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ནི།  བོད་ཀྱི་མི་རིགས་དང་སྐད་དང་དེ་ལ་བརྟེན་

པའི་ཆེས་མཐོའ་ིརིག་གནས་ཀྱི་མཛད་རྗེས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་ཁོ་བོས་མཐོང་། 

ཀུན་བཏུས་ལ་བོད་འགྱུར་གཉིས་བཞུགས་ཏེ།  སྤྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་བཅུ་གཅིག་

པའི་སྨད་དམ་བཅུ་གཉིས་པའི་སྟོད་དུ་ཞ་མ་སེང་རྒྱལ་དང་པཎྜིཏ་ནོར་འཛིན་སྲུང་བས་

རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ཀ་བསྒྱུར་བ་དང་།  དེ་བཞིན་དུ་དུས་རབས་དེ་གའི་ཡས་མས་སུ་མར་

ཐུང་དད་པའི་ཤེས་རབ་དང་པཎྜིཏ་གསེར་གྱི་གོ་ཆ་གཉིས་ནས་ཀྱང་ཀུན་བཏུས་རྩ་

འགྲེལ་གཉིས་ཀྱི་འགྱུར་མཛད་པ་བྱུང་།7 སྤྱིར་འགྱུར་གྱི་ཚིག་སྦྱོར་དང་།  དེ་བཞིན་དུ་

7  བུ་སྟོན་ཆོས་འབྱུང་དུ།  (དེབ།  ༢༤༩)  ཞ་མས་རྩ་བ་དང་།  དད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་འགྲེལ་པ་བསྒྱུར་བར་
འཁོད་མོད།  གཉིས་ཀས་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ཀ་བསྒྱུར་ཅིང་།  དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་སྣར་ཐང་
དང་པེ་ཅིང་གཉིས་ལས་སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར་དུ་མི་བཞུགས།  འགོས་ལོའ་ི«དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ་»ལྟར་ན།  
(དེབ་སྟོད་ཆ།  ཤོག ༣༩༩) མར་ཐུང་དད་པའི་ཤེས་རབ་བྱ་བ་ཞིག་རྔོག་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་དང་།  བྱམས་
ཆོས་བཙན་ལུགས་སུ་གྲགས་པ་སྒྱུར་མཁན་བཙན་ཁ་བོ་ཆེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བཤད་པས།  ཀུན་བཏུས་



x སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

དཔང་བློས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་དབང་བློའ་ིཀུན་བཏུས་རྒྱས་འགྲེལ་གྱི་འགྱུར་ལ་བསྟུན་

ཏེ་བརྟགས་ན།  དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་དེ་སྤུས་དག་པར་མཐོང་མོད།  དེ་ལྟ་ནའང་བོད་

ཀྱི་ཚད་མ་སྨྲ་བ་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་ནི་ཞ་མའི་འགྱུར་དེ་རྩ་འཛིན་དུ་མཛད་པའི་སྲོལ་ཆགས་

པར་སྣང་སྟེ།  དཔེར་ན་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་བོད་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་«ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་

ཀྱི་རྣམ་བཤད་»དང་།  དེ་བཞིན་དུ་དགེ་བ་རྒྱལ་མཚན་བྱ་བའི་«ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་

རྒྱན་»དང་།8 ཕྱིས་ཀྱི་འཇུ་མི་ཕམ་གྱི་ཀུན་བཏུས་མཆན་འགྲེལ་སོགས་སུ་ཞ་མའི་འགྱུར་

ཉིད་རྐང་དུ་མཛད་སྣང་ལ།9 འགོས་ལོའ་ི«དེབ་སྔོན་»དུའང་།  “དིང་སང་གི་བར་དུ་

ཚད་མ་པ་རྣམས་དེ་ལ་བརྟེན།”10ཞེས་བྱུང་བ་ལྟར་ལགས།  གཞན་ཡང་ད་ལྟ་མཇལ་དུ་

ཡོད་པའི་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པའི་ནང་དུ་ནི།  ལེའུ་གསུམ་པ་གཞན་

དོན་རྗེས་དཔག་གི་ནང་དུ་ཤླཽཀ༣༠ཐད་ཀྱི་ཕྱི་འགྲེལ་གྱི་གཞུང་ནས་གང་འཚམས་ཤིག་

གོ་རིམ་འཆོལ་ཏེ་འཁོད་འདུག་པ་དང་།  ལྷག་པར་ལེའུ་ཐ་མ་བརྟག་ཆོས་བརྟག་པའི་

ནང་རྩ་ཚིག་ཤླཽཀ༨ནས་༡༠བར་སྟེ།  ལྟག་ཆོད་བཞི་པའི་ཐད་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་གཞུང་གི་

མཇུག་དང་།  ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་སྟོན་པའི་གཞུང་ཕལ་ཆེ་བ་རྣམས་ཆད་པ་སོགས་ཀྱི་

སྐྱོན་ཆ་ཞུགས་པས།  འདིར་ཞ་མའི་འགྱུར་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་དང་པོར་བཀོད་དེ་དད་

སྒྱུར་བ་པོའ་ིདད་ཤེས་དེ་ཡིན་ན།  ཞ་མ་སེང་རྒྱལ་ལས་ཅུང་སྔ་བར་འཇོག་དགོས། 
8    འགྲེལ་པ་དེའི་འགོར་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དུ་གྲགས་པ་དེའི་ཚིག་ཟིན་གྱི་དོན་ལ་རིགས་པ་དང་འགལ་

བ་ཐོན་པ་དང་།  ཆོས་གྲགས་ཀྱི་བཞེད་པ་དང་མི་མཐུན་པ་སོགས་ཀྱིས་དེ་རང་འགྲེལ་མིན་ཚུལ་
དང་།  མཇུག་བྱང་དུ་བོད་དུ་ཀུན་བཏུས་རྩ་འགྲེལ་གྱི་འགྱུར་གཉིས་པོ་དེ་ཡོད་པ་ཀུན་ལ་གྲགས་མོད།  རང་
ཉིད་ཀྱིས་དད་ཤེས་ཀྱི་དེ་གཉིས་མ་གཟིགས་པ་དང་།  དེ་བཞིན་དུ་རྔོག་ལོ་ཆེན་པོ་དང་།  ས་ལོས་ཀུན་
ལས་བཏུས་པ་བསྒྱུར་བ་དང་འཆད་ཉན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་སྣང་ཡང་འགྱུར་གྱི་དཔེ་རྣམས་ལག་ཏུ་མ་

སོན་པ་དང་།  འགྱུར་དམ་དུམ་རེ་རྙེད་པའི་རིགས་རྣམས་ཀྱང་ཕན་ཚུན་ཤིན་ཏུ་མི་མཐུན་པར་སྣང་ཚུལ་
སོགས།  དཔྱད་གཞིའི་གནད་མང་ཙམ་ཞིག་བཀོད་དེ།  རང་ཉིད་ནི་གཙོ་བོ་རྔོག་ལོ་དང་ཕྱྭ་པའི་གསུང་
གཞིར་བྱས་ཏེ་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་པར་བཤད། 

9    རྒྱལ་ཚབ་རྗེ་དང་དགེ་བ་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ཀས་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་ཡོད་པ་གསན་མོད་མ་གཟིགས་པའི་ཚུལ་
གསུངས་ལ།  མཁས་གྲུབ་རྗེས་ནི་«རྣམ་འགྲེལ་ཊིཀ་ཆེན་»དུ་ཀུན་བཏུས་རྩ་འགྲེལ་གྱི་གཞུང་དྲངས་པ་ལས་
དཔག་ན།  གཙོ་བོར་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་ལ་བརྩིགས་སུ་མཛད་སྣང་། 

10    «དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ།»དེབ།  སྟོད་ཆ།  ཤོག  ༢༧༣  དེབ་སྔོན་དུ་ཞ་མས་རྨ་ལོ་ཙཱ་བ་དང་།  རྔོག་ལོ་ཆེན་
པོ།  པུ་ཧྲངས་ལོ་ཙཱ་བ་སོགས་ལས་ལོ་ཙཱ་བསླབ་པར་བཤད་པས་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་སྨད་དམ་བཅུ་
གཉིས་པའི་སྟོད་ཙམ་དུ་བྱུང་བར་འཇོག་དགོས། 



xiཞུ་སྒྲིག་པའི་སྔོན་གླེང་།

ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ཀྱང་གླེགས་བམ་དུ་བཅུག་ཡོད། 

ཀུན་བཏུས་རྩ་ཚིག་ལ་ཞ་མའི་འགྱུར་ཐོག་མར་བཀོད་སྟབས།  དེར་སྐབས་མང་

པོར་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་དང་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཐོན་པ་རྣམས་བསྡུར་ཞིབ་ཀྱིས་མི་འདྲ་

བའི་ཁྱད་པར་གནད་ཆེ་བ་རྣམས་འོག་མཆན་དུ་གསལ་བར་བཀོད།  གཞན་ཡང་ཀུན་

བཏུས་རྩ་འགྲེལ་དཔེ་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ནས་འགྱུར་སོ་སོའ་ིཐད་ཀྱི་གཞུང་བདེ་བླག་

ཏུ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའི་སླད་རྩ་ཚིག་གི་ཤླཽཀའི་ཨང་གྲངས་དང་།  འགྲེལ་པའི་གཞུང་

ཚིག་ལྷུག་ལ་འབེབས་འཇོག་མཚམས་སོགས་གཅིག་གྱུར་བྱས་ཡོད་པས།  འགྱུར་

གཉིས་ཤན་སྦྱར་དུ་ཀློག་ཐུབ་པར་བཟོས་ཡོད།  དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ས་བཅད་

དུའང་རྩ་ཚིག་གི་ཤླཽཀའི་ཨང་གྲངས་དང་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་གཉིས་ཀའི་ཤོག་གྲངས་

ཀྱང་གསལ་པོ་བཀོད་པ་སོགས་ཀྱིས།  དཔེ་ཀློག་པ་པོས་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་གཉིས་པོ་

ཆབ་གཅིག་ཏུ་ཀློག་སྟེ་གཞུང་གི་གོ་བ་ལེན་ཐུབ་པའི་གོ་སྐབས་ཕུལ་ཡོད།  གཞུང་གི་

གནད་ཆེ་སར་ཀུན་བཏུས་རྩ་འགྲེལ་གྱི་དོན་རྟོགས་པར་ཕན་ན་སྙམ་སྟེ་སོ་སོའ་ིཐད་

ཀྱི་རྒྱལ་དབང་བློའ་ིའགྲེལ་བཤད་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་ཀྱང་འོག་མཆན་དུ་བཀོད་གང་ཐུབ་

ཞུས།  འགྲེལ་བཤད་དེ་ནི་གཅིག་ནས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་གསལ་བ་དང་།  ལྷག་པར་

བོད་འགྱུར་དེ་དཔང་ལོ་ཆེན་པོས་མཛད་པ་ཡིན་སྟབས་འགྱུར་གྱི་སྤུས་ཁ་ཡང་ཤིན་

ཏུ་ལེགས་པས།  ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་ཀུན་བཏུས་རྩ་འགྲེལ་ཀློག་སྐབས་འགྲེལ་པ་དེ་ཉིད་ལ་

བསྟུན་དགོས་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་ངོ་།།

ཀུན་བཏུས་ཀྱི་གཞུང་འཚམས་སོ་སོར་ཕྱེ་བའི་ས་བཅད་རྣམས་ནི།  རྒྱལ་ཚབ་

རྗེའི་ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པ་དེ་སྤུས་ལེགས་པ་དང་།  རང་ཉིད་ཀྱང་འགྲེལ་པ་དེར་གོམས་

འདྲིས་ཆེ་བ་སོགས་ཀྱིས་གཞི་རྐང་དེ་ལས་བཀོད་མོད།  རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་དེ་ནི་ཚད་མ་

མདོའ་ིའགྲེལ་པ་ཡིན་སྟབས།  སྐབས་འགར་རང་འགྲེལ་གྱི་གཞུང་མཚམས་འབྱེད་

སྟངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ས་བཅད་ཆུང་བ་རེ་གཉིས་ཅུང་བཅོས་དགོས་པའང་བྱུང་བ་ཐད་

ཀ་ཐད་ཀར་འོག་མཆན་དུ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད།  ས་བཅད་ཆེ་ཆུང་གི་རིམ་པ་རྣམས་

རྟགས་ཇི་ལྟར་བཏབ་ཚུལ་ནི།  ཁོ་བོས་བསྒྲིགས་པའི་«དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་ཚད་



xii སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

མ་སྡེ་བདུན་»གྱི་དེབ་ཀྱི་སྔོན་གླེང་དུ་ཞུས་ཡོད་པ་ལས་མཁྱེན་འཚལ། 

ཀུན་བཏུས་རྩ་ཚིག་གི་ཤླཽཀའི་ཨང་གྲངས་འདེབས་ཚུལ་ལའང་།  གཞུང་གི་འགྲོས་

དང་།  གོ་དོན།  གཞན་ཡང་འཕགས་ཡུལ་གྱི་ཚད་མའི་གཞུང་ལུགས་ལ་དཔྱད་ཞིབ་

བགྱིད་པའི་ཕྱི་མི་མཁས་པ་དག་གིས་«ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་»ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱས་པའི་

དཔྱད་རྩོམ་ལ་བརྟགས་པ་སོགས།  ཕྱོགས་མང་པོ་ཞིག་ནས་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་བྱས་

ཁུལ་ཡིན།  ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པའི་ནང་སྐབས་མང་པོར་རྩ་འགྲེལ་གྱི་གཞུང་རྣམས་

བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་ཚུལ་གྱིས་འདྲེས་ནས་ཡོད་སྟབས།  རྩ་ཚིག་རྣམས་ངོས་འཛིན་

སླ་བའི་ཕྱིར་ཚིགས་རྐང་སོ་སོའ་ིའོག་ཏུ་ཐིག་ཕྲ་མོ་ཞིག་བཏབ་ཡོད།  དེ་ཡང་གོང་དུ་

སྨྲས་པ་བཞིན་ཀུན་བཏུས་རྩ་འགྲེལ་གྱི་ལེགས་སྦྱར་གྱི་དཔེ་མཇལ་དུ་མེད་མོད།  ཕྱི་

ལོ་༡༩༨༠ཡས་མས་སུ་ནོར་བུ་གླིང་ཀའི་དཔེ་མཛོད་ནས་རྒྱལ་དབང་རྗེའི་ཚད་མ་ཀུན་

བཏུས་ཀྱི་རྒྱས་འགྲེལ་ཏ་ལའི་ལོ་མར་བྲིས་པའི་རྒྱ་དཔེ་སྤུས་གཙང་ཞིག་ཐོན་པ།  རིམ་

པས་རྒྱ་ནག་དང་ཕྱི་མི་ཚད་མ་རིག་པར་དོ་སྣང་ཅན་རེ་གཉིས་ཀྱིས་དེའི་འདྲ་དཔར་

མཇལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བས།  དེ་དང་བོད་འགྱུར་གྱི་ཀུན་བཏུས་རྩ་འགྲེལ་གྱི་དཔེ་རྣམས་

ཕན་ཚུན་བསྡུར་ཏེ་སླར་ཡང་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རྩ་འགྲེལ་རིམ་གྱིས་བསྐྱར་བཟོའ་ིལས་

འགུལ་སྤེལ་བའི་འགོ་ཚུགས།  (འགའ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱལ་དབང་བློའ་ིརྒྱས་འགྲེལ་གྱི་ལེགས་

སྦྱར་ལས་ཀུན་བཏུས་རྩ་འགྲེལ་སྐྱར་གསོ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བཅང་མོད།  རྒྱས་འགྲེལ་དེར་

ཀུན་བཏུས་རྩ་བའི་ཚིག་མ་གཏོགས་རང་འགྲེལ་གྱི་ཚིག་སྐབས་འགར་འགོ་སྨྲོས་པ་ཙམ་

ལས།  གཞུང་ཡོངས་རྫོགས་བཀོད་མི་སྣང་བས།  ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་གྱི་བོད་དཔེ་

ལ་མ་བརྟེན་པར་སྐྱར་གསོ་ཞུ་དཀའ་བར་མཐོང་།  དེའི་ཕྱིར་གླེགས་བམ་འདིར་ཀུན་

བཏུས་རང་འགྲེལ་གྱི་བོད་འགྱུར་གཉིས་ཤན་སྦྱར་བྱས་ཏེ་ཀློག་ཐུབ་པའི་ཞུ་སྒྲིག་བགྱིས་

ཡོད་པ་འདིས།  ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་གྱི་ལེགས་སྦྱར་སྐྱར་གསོའ་ིལས་འགུལ་ལའང་

ཞབས་གདེགས་སུ་འགྲོ་བར་འོང་སྙམ།) ཉེ་བའི་སྔོན་ཏེ་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ནང་རྒྱལ་དབང་

བློའ་ིཀུན་བཏུས་འགྲེལ་པའི་ལེགས་སྦྱར་ལ་བསྟུན་ཏེ་ཀུན་བཏུས་ལེའུ་དང་པོ་རྩ་འགྲེལ་



xiiiཞུ་སྒྲིག་པའི་སྔོན་གླེང་།

གྱི་ལེགས་སྦྱར་ཚོད་དཔག་གིས་སྐྱར་བཟོ་བྱས་པ་དཔར་ཐོན་པས།11 འདིར་ལེའུ་དང་

པོའ་ིཤླཽཀ་ཨང་གྲངས་རྣམས་ལེགས་སྦྱར་གྱི་དཔེ་དེ་དང་མཐུན་པར་བྱས་ལ།  ལེའུ་

གཉིས་པ་དབུ་ནས་ཤླཽཀ༢༥བར་དང་།  ལེའུ་ལྔ་པའི་སྟོད་ཆ་སྟེ་དབུ་ནས་ཤླཽཀ༣༦བར་

རྣམས་ལ་ཨིན་འགྱུར་ཡོད་པས།12  ལེའུ་དེ་གཉིས་ཀྱི་སྟོད་ཆའི་ཤླཽཀའི་ཨང་གྲངས་

རྣམས་དེ་རྣམས་དང་བསྟུན་ཏེ་བཀོད།  གཞུང་ལྷག་མ་རྣམས་ནི་རང་བློས་གང་ལྕོགས་

ཀྱིས་གཞུང་དོན་དང་།  ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ།  དེ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་དབང་བློའ་ིའགྲེལ་

པ།  རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་དར་ཊིཀ་བཅས་དང་བསྟུན་ཏེ་བཏབ་ཡོད་པ་སོགས་མཁྱེན་མཛོད། 

གཞུང་དངོས་ཞུ་སྒྲིག་བགྱིད་སྐབས།  ཞ་མའི་རྩ་འགྲེལ་གྱི་འགྱུར་གཉིས་ནི་སྡེ་དགེ་

དང་ཅོ་ནིའི་བསྟན་འགྱུར་དུ་ཡོད་པས།  དེ་གཉིས་ནང་ཕན་ཚུན་དག་ཆ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་

པ་རྣམས།  བོད་ནས་ཐོན་པའི་བསྟན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ་ལས།  གཞུང་གི་གོ་དོན་ལ་

ཁྱད་ཞུགས་པའི་རིགས་རྣམས་འོག་མཆན་དུ་བཀོད་ཅིང་།  དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་ནི་སྣར་

ཐང་བསྟན་འགྱུར་མ་ཕྱིར་བྱས་ཏེ་དེ་དང་པེ་ཅིང་བསྟན་འགྱུར་དབར་དག་ཆ་མི་འདྲ་

བ་རེ་གཉིས་ཡོད་པ་རྣམས་འོག་མཆན་དུ་བཀོད།  དེ་ཡང་སྡེ་དགེ་དང་ཅོ་ནིའི་བསྟན་

འགྱུར་དུ་ཞ་མའི་འགྱུར་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ཀ་དང་།  སྣར་ཐང་དང་པེ་ཅིང་བསྟན་འགྱུར་

དུ་ནི་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་དང་།  ཞ་མའི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་བཅུག་པའི་

ཁྱད་པར་བྱུང་རྐྱེན་གང་ཡིན་ཞུ་མ་སྤོབས།  ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་ཀའི་འགྱུར་ལ་

11  ཨེརྣསྟ་སྟཻན་ཀེལླ་ནར་གྱིས་བསྒྲིགས་པ།  «ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ལེའུ་དང་པོ།» ༢༠༠༥ དྲ་རྒྱར་
སྤེལ།  (Dignāga’sPramāṇasammucaya, Chapter 1. www.oeaw.ac.at/ias/Mat/
dignaga-PS-1.pdf)དེའི་སྔོན་གླེང་ནང་«ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་»རྩ་འགྲེལ་གཉིས་བོད་དཔེ་ལས་ལེགས་
སྦྱར་དུ་སྐྱར་བཟོའ་ིལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་སྤྱི་ལོ་༡༩༦༠དང་།  ༡༩༧༠དོན་གྲངས་བར་སྤེལ་ཚུལ་དང་།  རྒྱལ་
དབང་བློའ་ིའགྲེལ་པའི་ལེགས་སྦྱར་གྱི་དཔེ་ནོར་གླིང་དུ་རྙེད་པའི་ཚུལ་ཐོག་མར་རྒྱའི་མཁས་པ་ཞིག་གིས་
༡༩༨༤ ལོའ་ིདཔྱད་རྩོམ་ཞིག་ནང་བཤད་པ་སོགས་དང་།  དེང་དཔེ་ངོ་མ་ལྷ་སར་ཡོད་ངེས་སོགས་ཀྱི་གསལ་
བཤད་བྱས། 

12  རི་ཆརཌ་ཧེཡེས་བྱ་བའི་དཔྱད་དེབ།  «ཕྱོགས་གླང་གིས་མཚོན་བྱེད་རྟགས་ཀྱི་དོན་འགྲེལ་ཚུལ།» ༡༩༨༨ 
ལོར་དཔར་བཏབ་པ།   (Richard Hayes, Dignāga’s Interpretation of Signs, 1988) 
དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་བཏུས་ལེའུ་དང་པོ་རྩ་འགྲེལ་ཆ་ཚང་མ་ས་ཀི་ཧ་ཏྟོ་རི་བྱ་བས་ཨིན་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་

དེབ།  «ཕྱོགས་གླང་གིས་མངོན་སུམ་འདོད་ཚུལ།» ༡༩༦༨ ལོར་དཔར་བཏབ་པ་བྱུང་།  (Masaki Hat-
tori, Dignāga, On Perception, 1969)



xiv སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

དོགས་པ་ཡོད་རིགས་རྣམས་གཙོ་བོ་རྒྱལ་དབང་བློའ་ིཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རྒྱས་འགྲེལ་

དང་།  དེ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་འགྲེལ་པ་གཉིས་དང་བསྟུན་ཏེ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་ནོར་

བཅོས་ཞུས་ཏེ་མཆན་དུ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད།  དེ་བཞིན་དུ་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ཀར་

གཞུང་སྔ་ཕྱིར་ཞལ་འཕངས་ཐོན་པ་རྣམས་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏེ་མཆན་

བཏབ་ཅིང་།  འགྲེལ་པའི་གཞུང་རྣམས་བརྗོད་དོན་ལ་བརྟགས་ཏེ་སྐབས་གང་འོས་ལ་

འབེབས་བཞག་སྟེ་ཚིག་ཕུང་སོ་སོར་བྱས་པ་དང་།  གཞུང་མཚམས་ཆེ་ཁག་ལ་འགོ་

བརྗོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ས་བཅད་བཀོད་པ་སོགས་ཀྱིས་དེང་རབས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔེ་དེབ་

སྒྲིག་སྟངས་ཀྱི་ཚད་ལོངས་པར་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱིས།  གླེགས་བམ་འདིར་བཞུགས་

པའི་ཀུན་བཏུས་རྩ་འགྲེལ་རྣམས་ནི་ཟླ་ངོ་མང་པོར་བློ་རྩེ་གཅིག་པའི་ངལ་བས་གྲུབ་

པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་སྟབས།  སླད་ནས་ཀུན་བཏུས་རྩ་འགྲེལ་དཔེ་ཁྲིད་དང་སློབ་གཉེར་

མཛད་པ་རྣམས་དཔེ་དེབ་འདི་ཉིད་རྒྱུན་བཅང་དང་གཅེས་འཛིན་གནང་རོགས་ཞེས་

ཀྱང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ། 

ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་གཞུང་གི་བརྗོད་བྱའི་སྤྱི་སྒྲོམ་ནི།  གླེགས་བམ་འདིར་

གཞུང་དེའི་ས་བཅད་རྒྱས་པར་བཀོད་པ་ལས་ཤེས་ནུས་ལ།  གཞུང་གི་བརྗོད་བྱ་མངོན་

སུམ་དང་།  རང་དོན་རྗེས་དཔགགཞན་དོན་རྗེས་དཔགདཔེ།  གཞན་སེལ།  ལྟག་

ཆོད་རྣམས་ལ་སོ་སོར་ལེའུ་རེ་བྱས་ཤིང་།  བརྗོད་དོན་སོ་སོ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་

ན།  གཞན་སེལ་གྱི་ལེའུ་མ་གཏོགས་གཞན་རྣམས་ལ།  ཐོག་མར་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་

གླང་ཉིད་ཀྱི་རང་ལུགས་ཆ་ཚང་བཀོད་ཅིང་།  དེ་ནས་རིམ་གྱིས་གཞན་ལུགས་དགག་

པ་ལ།  «རྩོད་སྒྲུབ་»ཀྱི་ལུགས་དང་།  རིག་པ་ཅན་པ།  བྱེ་བྲག་པ།  གྲངས་ཅན་པ་

དང་།  དཔྱོད་པ་བ་སོགས་སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་བརྗོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་འདོད་པ་བཀོད་

དེ།  རེ་རེ་ནས་འགོག་པ་དང་།  སྐབས་འགར་མཇུག་ཏུ་དོན་བསྡུའི་ཚུལ་གྱིས་རང་

ལུགས་ཀྱང་འཁོད་པ་སོགས་སུ་ཡོད་པ་གཞུང་རང་ལས་རྟོགས་ནུས་པ་ལྟར་ལགས་སོ།།



xvཞུ་སྒྲིག་པའི་སྔོན་གླེང་།

«གཏན་ཚིགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།»
གཞུང་འདི་ལ་མཆོད་བརྗོད་དང་རྩོམ་པ་དམ་བཅའ་བརྩིས་པའི་ཤཽླཀ༡༢དང་།  

གཞུང་དངོས་གཞིར་ཤློཀ༡༡ཡོད་ཅིང་།  སྐབས་མང་པོར་འདི་ལ་«ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་

ལོའ་ིབསྟན་བཅོས་»ཞེས་ཀྱང་བསྙད་སྣང་།  གཞུང་འདིའི་ལེགས་སྦྱར་གྱི་མ་དཔེ་མ་

བཞུགས་ལ།  ཕྱིས་བོད་འགྱུར་ནས་ལེགས་སྦྱར་ནང་སྐྱར་གསོ་བྱས་སྣང་།  རང་རེའི་

བསྟན་འགྱུར་དུ་གཞུང་འདིའི་ལེགས་སྦྱར་གྱི་མཚན་ལ་«ཧེ་ཏུ་ཙཀྲ་ཧ་མཱརྠ་»ཞེས་བྱུང་

མོད།  ལེགས་སྦྱར་སྐྱར་གསོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱིས་ཀྱི་བཤད་པ་བྱེད་མི་རྣམས་འདི་ལ་

«ཧེ་ཏུ་ཙ་ཀྲ་ནིར་ཎ་ཡ་»ཞེས་པའམ་«ཧེ་ཏུ་ཙ་ཀྲ་ཌ་མ་རུ་»ཞེས་བསྙད།13

བསྟན་བཅོས་འདིར་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ལ།  མཐུན་ཕྱོགས་དང་

མི་མཐུན་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་ནས་སྐབས་བབས་ཀྱི་རྟགས་དེ་གཉིས་སོ་སོ་ལ་ཁྱབ་

བྱེད་དང་།  གཏན་མེད་དང་།  རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་ཚུལ་དཔྱད་དེ།  མཐུན་

ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་ལ།  ༡ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དང་།  ༢ གཏན་

མེད་དང་།  ༣ དེ་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་གསུམ་དང་།  དེ་ནས་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་

གཏན་མེད་ལ།  ༡མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དང་།  ༢ གཏན་མེད་དང་།  ༣ དེ་ལ་

རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་གསུམ་དང་།  ཡང་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་

ལ།  ༡ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་ཡོད་པ་དང་།  ༢ གཏན་མེད།  ༣ དེ་ལ་རྣམ་

གཉིས་སུ་འཇུག་པ་གསུམ་བཅས།  གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་དགུ་འཁོར་ལོའམ་རེའུ་

མིག་ཏུ་བྱས་ཏེ།  སྟེང་འོག་གཉིས་ལ་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་དང་།  ལོགས་གཉིས་སུ་

འགལ་རྟགས་གཉིས།  ཟུར་བཞི་ལ་དངོས་ཀྱི་མ་ངེས་པ་དང་།  དབུས་ན་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་བཅུག་སྟེ།  དེ་དགུ་པོ་རེ་རེ་ལའང་མཐུན་

དཔེ་དང་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་རེ་བཀོད་དེ་བྱུང་བ་ནི།  འཕགས་ཡུལ་དུ་གཏན་ཚིགས་

རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ནང་རྟགས་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་འབྲེལ་པའི་དབར་

13  དཔེར་ན་«རྒྱ་གར་ལྟ་གྲུབ་སྣེ་མང་ཚིག་མཛོད།»པོད་དང་པོ།  ཤོག ༢༡༡ (Encyclopedia of Indian 
Philosophies, Vol. 1, p.211)



xvi སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

གྱི་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་ལ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པ་གསར་གཏོད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།  གཞུང་

ཐུང་ངུ་འདིའི་བཤད་པ་ཕྱོགས་གླང་ཉིད་ཀྱི་«ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་»གཞན་དོན་ལེའུར་

མཛད་ཅིང་།  ཀུན་བཏུས་རྩ་འགྲེལ་དུ་བྱུང་བའི་ཕྱོགས་ཆོས་འཁོར་ལོའ་ིབཤད་པ་

མཐའ་དཔྱོད་དང་བཅས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ནི་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་«ཚད་མ་རྣམ་

འགྲེལ་»ལེའུ་བཞི་པ་དང་།  «ཚད་མ་རྣམ་ངེས་»ལེའུ་གསུམ་པར་བྱུང་བར་ཤེས་

དགོས།  འདིར་བསྟན་བཅོས་འདི་སྡེ་དགེ་དཔར་མ་མ་ཕྱིར་བཟུང་སྟེ།  པེ་སྣར་སོགས་

དང་དག་ཆ་མི་འདྲ་བ་གཞུང་གི་གོ་རྟོགས་ལ་ཁྱད་པར་ཐོན་སྲིད་པ་རྣམས་དཔེ་བསྡུར་

མ་ལས་བཏུས་ཤིང་།  དེའི་སྟེང་བསྟན་དར་ལྷ་རམས་གྱི་འགྲེལ་པར་བྱུང་བའི་རྩ་ཚིག་

ལའང་བསྡུར་ཏེ་མཆན་བཀོད་ཡོད།14

«དུས་གསུམ་བརྟག་པ།»
«དུས་གསུམ་བརྟག་པ་»ནི་ཤླཽཀ༣༣ཀྱི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་བཞུགས་ཤིང་།  གཞུང་

འདི་ཡོངས་གྲགས་ལ་ཕྱོགས་གླང་གི་སྔ་རྩོམ་ཞིག་ཏུ་བརྩིས་སྣང་།  འདི་ལ་འཕགས་

བོད་གཉིས་སུ་སུས་ཀྱང་འགྲེལ་པ་མཛད་པ་མ་ཐོས་ལ།  དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་

ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་གང་དུའང་ཞལ་འཕངས་མཛད་པའང་མི་སྣང་།  དེང་རབས་

འཕགས་བོད་ཀྱི་ཚད་མའི་གཞུང་ལ་དཔྱད་ཞིབ་བགྱིད་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་«དུས་གསུམ་

བརྟག་པའི་»གཞུང་ཕལ་མོ་ཆེ་རྣམས་ཕྱོགས་གླང་གིས་བརྡ་སྤྲོད་པའི་སློབ་དཔོན་བྷར་

ཏྲི་ཧ་རིའི་བསྟན་བཅོས་«བཀྱ་པ་དྀ་ཡ་»ལས་བཏུས་པར་བཤད་མོད།  གཞུང་དོན་ལ་

བརྟགས་ན་འདི་ནང་རང་ལུགས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཤ་སྟག་ཏུ་སྣང་བས།  ཕྱིས་«དུས་

གསུམ་བརྟག་པའི་»བསྟན་བཅོས་དང་བརྡ་སྤྲོད་པའི་གཞུང་དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཞིབ་

མོར་དཔྱོད་མཁན་ཞིག་བྱུང་ན་མ་གཏོགས་རེ་ཞིག་དོགས་གནས་དེ་རང་སོར་འཇོག་

དགོས་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་།  «བཀྱ་པ་དྀ་ཡ་»ཞེས་པའི་བསྟན་བཅོས་དེ་བོད་སྐད་དུ་

14 «ཕྱོགས་ཆོས་འཁོར་ལོ་ཞེས་པའི་བསྟན་བཅོས་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ།»གསུང་འབུམ་
དེབ།  ཤོག ༨༠-༩༡ འགྲེལ་པ་དེར་གཞུང་འདིའི་ཚིག་འགྲེལ་ཆ་ཚང་བཞུགས་པ་མ་ཟད།  གཏན་ཚིགས་ཀྱི་

འཁོར་ལོ་ལ།  ཇི་ལྟར་གནས་པའི་འཁོར་ལོ་དང་།  མཐུན་དཔེ་དང་མི་མཐུན་པའི་འཁོར་ལོ།  དེ་བཞིན་དུ་
རེའུ་ཏུ་འགོད་བྱའི་འཁོར་ལོ་བཅས་གསུམ་དུ་ཕྱེ་སྟེ་གསལ་བར་བཀོད་པ་དང་།  འཁོར་ལོ་དེ་དག་གི་བཤད་པ་
བཅས་བྱུང་བས།  ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིབསྟན་བཅོས་ཀྱི་གོ་དོན་རྟོགས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕན་ཆེ་བར་མཐོང་། 



xviiཞུ་སྒྲིག་པའི་སྔོན་གླེང་།

བསྒྱུར་མེད་མོད།  བོད་ཀྱི་ཚད་མ་པ་ལ་ཐུགས་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཞིག་སྟེ།  དཔེར་ན་བཅོམ་

ལྡན་རིག་རལ་གྱིས།   “བྷར་ཏྲི་ཧ་རིའི་བསྟན་བཅོས་ལས།  ཤེས་པ་ལྡན་དང་སྤྱི་དོན་

དང་།  །རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱང་སྟེ།  །དེ་དེ་སྒྲས་བརྗོད་པས་རྟོགས་པས།  །སྤྱི་ནི་འབྲེལ་

པར་རབ་ཏུ་གནས།  །ཞེས་བཤད་དོ།  །”15ཞེས་དྲངས་པ་བྱུང་བ་དང་།  རྒྱལ་དབང་

བློའ་ིའགྲེལ་པར་ཡང་བརྡ་སྤྲོད་པ་འདིའི་འདོད་པ་«ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་»ཀྱི་གཞུང་གི་

ཕྱོགས་སྔར་དངོས་སུ་ངོས་འཛིན་པ་བྱུང་བ་ལས་ཀྱང་དཔོག་ནུས།16

«དུས་གསུམ་བརྟག་པའི་»འགྲེལ་པ་གང་ཡང་མ་མཇལ་བས་འདིར་ས་བཅད་

དགོད་པར་མ་སྤོབས་མོད།  གཞུང་དོན་ལ་བརྟགས་ཏེ་རང་གིས་གོ་ཚོད་ཀྱིས་དོན་བསྡུ་

ཞིག་བཀོད་ཐུབ་ན།  རང་རིགས་བློ་གསལ་བ་རྣམས་ལ་གཞུང་འདིར་དོ་སྣང་སྐྱེ་བར་

སྨན་སྲིད་སྙམ་པས།  གཞུང་གི་ཚིག་ཟིན་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་བསྡུས་དོན་ཞིག་བྱའོ།  །དེ་

ཡང་གཞུང་གི་ཐོག་མར།  (ཤླཽཀ༡)འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་དང་པོར་ཡོད་པ་སྟེ་སྐྱེ་

བ་དང་།  དེ་ནས་ཡོད་པ་དང་།  དེ་ནས་མེད་པར་འགྱུར་བ་སྟེ་སྐྱེ་འཇིག་གནས་གསུམ་

གྱི་སྒོ་ནས་དུས་གསུམ་དུ་འཇོག་མོད།  དེ་ལྟ་བུའི་དུས་གསུམ་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་སྟེ་

དངོས་པོ་ལ་མེད་པར་སྟོན་ཅིང་།  དེ་ནས་(༢-༣)དབང་པོ་སླད་པ་ལས་སྒྲོ་འདོགས་ཀྱི་

བློ་སྐྱེ་བ་བཞིན་དུ།  རྟོག་པའི་དབང་གིས་ཆོས་རྣམས་རང་དང་སྤྱིའི་ངོ་བོ་སྟེ་མཚན་

ཉིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྟོགས་པར་བཤད་ལ།  དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་དག་

ནི་བློ་རྟོག་པ་དང་བརྗོད་པ་སྒྲས་བྱས་པ་བྱིས་པ་དང་མཁས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་མཚུངས་

པར་སྟོན་(ཤླཽཀ༤)།17 དེ་ནས་ཤླཽཀ་བརྒྱད་(༥-༡༢)ཀྱིས་ཤེས་པ་ཉིད་ཕྱི་རོལ་གྱི་རྣམ་པ་ཐ་

དད་པར་སྣང་བ་དང་།  ཕྱི་དོན་གྱིས་འབྲས་བུ་སྐྱེད་པར་སྣང་བའང་འཁྲུལ་པའི་དབང་

གིས་ཡིན་པ་དང་།  སྒྲ་རྟོག་གིས་དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་མ་ཕྱེ་བར་ཐ་སྙད་ལ་འཇུག་

པ་དང་།  དངོས་དང་དངོས་མེད་གཉིས་ཀའང་ཕན་ཚུན་བརྟེན་ནས་འཇོག་དགོས་པ་

སོགས་ཀྱིས།  གོང་དུ་ཤླཽཀ་བཞི་པས་སྟོན་པའི་དོན་དེ་རྒྱས་པར་བཤད་སྣང་།  དེ་ནས་

15  «ཚད་མ་སྡེ་བདུན་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག»དེབ།  ཤོག ༧༥
16  དཔེར་ན།  བསྟན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ།  དེབ།  ཤོག ༧༡༢ ལ་གཟིགས། 
17  ཤླཽཀ་འདི་གློ་བོ་མཁན་ཆེན་གྱི་«རིགས་གཏེར་གྱི་འགྲེལ་པར་» (དེབ།  ཤོག ༡༣༠) དྲངས། 



xviii སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

(ཤླཽཀ༡༣)གཉིས་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་རྣམས་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པས་དོན་ལ་གཞན་དབང་
གི་མཚན་ཉིད་གཅིག་བུར་ཡོད་མོད།  ཀུན་བརྟགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱིས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་

སུ་དམིགས་པ་བསྟན་ཏེ།  རིམ་གྱིས་(༡༤-༡༩)གནས་སྐབས་བཞི་སྟེ་སྐྱེ་གནས་འཇིག་
འགག་བཞི་དང་དུས་གསུམ་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་བཞིན་དུ་བརྟགས་པ་དང་།  དུས་

གསུམ་དོན་དམ་པར་ཏེ་དངོས་པོར་མེད་པར་བསྟན།  ཤཽླཀ་(༢༠-༢༢)གཉིས་ཀྱིས་
དངོས་མེད་དངོས་པོར་མེད་པ་དཔེ་དང་བཅས་པ་དང་།  དངོས་དབང་གི་ཐ་དད་པའི་

ཆོས་མ་ལུས་པ་ཚིག་གིས་བརྗོད་མི་ནུས་པ་དང་(ཤཽླཀ༢༣)།  དེ་རྗེས་ཤཽླཀ(༢༤-༢༧)
བཞིས་དངོས་མེད་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་མི་འཐད་པ་དང་།  ཤཽླཀ་(༢༨-༢༩)གཉིས་ཀྱིས་རྣམ་
རྟོག་ལས་ཐ་སྙད་རྣམ་པར་བརྗོད་པ་དང་།  རིམ་དང་གཅིག་ཅར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་ཐ་དད་

དུ་མེད་པ་དང་(ཤཽླ་༣༠)།  ཤཽླཀ་༣༡སེམས་ཀྱི་ནུས་པ་སྟེ་བག་ཆགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྒྲས་རང་
བཞིན་དུ་མ་རབ་ཏུ་བསྟན་པ་དང་།  ཤཽླཀ་ཐ་མ་གཉིས་ཀྱིས་(༣༢-༣༣)སྐྲ་ཤད་ཀྱི་དཔེས་
སྣ་ཚོགས་པའི་འཁྲུལ་སྣང་སྐྱེ་བར་བསྟན་ཏེ་བསྟན་བཅོས་མཇུག་བསྡུ་བ་བཅས་སོ།།

«རིགས་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ།»
རང ་རེའི ་བསྟན ་འགྱུར ་དུ ་བསྟན ་བཅོས ་འདི ་ལ ་འགྱུར ་གཉིས ་བྱུང ་

ཞིང་།  གཅིག་ནི་བཙུན་པ་སྟོན་གཞོན་(དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པ་)གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་

ལས་ཕབ་སྟེ་བོད་སྐད་དུ་འདི་ལ་«ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་རིགས་པ་ལ་འཇུག་པ་»ཞེས་

བསྙད་ཅིང་།  འགྱུར་གཞན་ནི་དགེ་སློང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་བྱ་བས་ཁ་ཆེ་ཀསྨིརིའི་

པཎྜིཏ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་དཔལ་བསྲུང་བ་ཞེས་པ་དང་ལྷན་དུ་བསྒྱུར་བ་དེའི་འགྱུར་

བྱང་དུ་གསལ།  སྟོན་གཞོན་གྱི་དེ་རྒྱའི་བཙུན་པ་གྲགས་ཅན་ཐང་སང་ཚང་གིས་བསྒྱུར་

བ་དེ་ལས་བོད་སྐད་དུ་ཕབ་ལ།  ཕྱིས་རྒྱའི་བཙུན་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་བྱ་བ་ཞིག་གིས་

ཞུ་དག་གིས་བཅོས་པའང་འགྱུར་བྱང་དུ་གསལ།  ཚོད་དཔག་གིས་བཤད་ན་ཕལ་ཆེར་

བཙུན་པ་སྟོན་གཞོན་གྱི་དེ་སྔོན་ལ་བསྒྱུར་བར་ངེས་ཏེ།  སྟོན་གཞོན་ཚད་མའི་གཞུང་ལ་

མཁས་པས་ལེགས་སྦྱར་ནས་བསྒྱུར་བ་ཞིག་བོད་དུ་ཡོད་ཚེ་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ལས་ལོགས་

སུ་བསྒྱུར་བའི་ངལ་བ་མི་མཛད་སྙམ།  གང་ལྟར་ཡང་ལེགས་སྦྱར་ནས་བསྒྱུར་བ་དེའི་



xixཞུ་སྒྲིག་པའི་སྔོན་གླེང་།

མཚན་ལ་«ཚད་མ་རིགས་པར་འཇུག་པའི་སྒོ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་»ཞེས་བསྙད་

ཅིང་།  གཞུང་སྒྱུར་བ་པོས་བསྟན་བཅོས་འདི་ཉིད་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ལས་བསྒྱུར་ཡོད་པ་

ཞིག་ཐུགས་རྒྱུས་ཡོད་མི་སྣང་།  དེ་ཡང་གཅིག་ནས་ལེགས་སྦྱར་ནས་བསྒྱུར་པ་དེ་སྡེ་

དགེ་དང་ཅོ་ནེའི་བསྟན་འགྱུར་དུ་མ་བཞུགས་པ་དང་།  པེ་སྣར་གཉིས་སུ་ཡོད་ནའང་

འགྱུར་གཉིས་པོ་དེ་གཞུང་གཅིག་གི་ཡིན་པའི་གསལ་བཤད་དངོས་ཤུགས་གང་དུའང་

མི་ཐོན་པ་དང་།  སྐབས་འགར་རང་རེའི་མཁས་པ་འགས་གཞུང་འདི་«ཚད་མ་ཀུན་

བཏུས་»དང་«རྣམ་འགྲེལ་»སོགས་སུ་ཞལ་འཕངས་ཐོན་པའི་«ཚད་མ་རིགས་སྒོ་»བྱ་བ་

དེ་དང་འཁྲུལ་བ་དང་།  ཡང་ཕྱིས་ཀྱི་ཚད་མ་རིག་པའི་དཔྱད་ཞིབ་པ་འགས་«རིགས་

པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་»འདི་ཕྱོགས་གླང་གི་སློབ་མ་ཤᨗཀ་ར་སྭ་མིན་ཞེས་པས་བརྩམས་

པར་བཤད་པ་སོགས་ཀྱིས།18 གཞུང་འདིའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཅུང་རྙོག་ཙམ་

ཞིག་ཏུ་མཐོང་།  འདིའི་ལེགས་སྦྱར་གྱི་དཔེ་ཞིག་ཡོད་མོད་དེ་ནི་སྔོན་གྱི་མ་ཕྱི་དངོས་

རང་ཡིན་མིན་དོགས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་ཚུལ་དང་།  ལེགས་སྦྱར་གྱི་དེ་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་

དུ་བཞུགས་པ་དང་བསྟུན་སྐབས་རྒྱ་འགྱུར་དེ་ཕལ་ཆེར་རྙིང་པ་ཡིན་པ་སོགས་ཕྱིས་ཀྱི་

ཚད་མའི་ཞིབ་འཇུག་པ་དག་གིས་བཤད།19 བསྟན་བཅོས་འདི་ལ་གཅེར་བུ་པའི་སློབ་

དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོ་སྟེ་ཧ་རི་བྷ་དྲ་བྱ་བས་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་འགྲེལ་

པ་ཞིག་ཀྱང་བརྩམས་ཡོད་པ་དེང་ལེགས་སྦྱར་ནང་མཇལ་དུ་ཡོད་པར་གྲགས། 

འདིར་ནི་བོད་འགྱུར་གྱི་བསྟན་བཅོས་གཉིས་པོ་ཕྱོགས་གླང་གི་གཞུང་གཅིག་ཏུ་

ངོས་བཟུང་སྟེ།  དེ་གཉིས་ལས་ལེགས་སྦྱར་ནས་བསྒྱུར་བ་དེ་སྔོན་ལ་བཀོད་ཅིང་།  དེ་

དང་བཙུན་པ་སྟོན་གཞོན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ལས་བསྒྱུར་བ་གཉིས་བསྡུར་ཞིབ་བྱས་

ཏེ།  གཞུང་མཚམས་གཅོད་སྟངས་དང་།  ཚིག་ཕུང་ཕྱེ་སྟེ་འབེབས་འཇོག་སྟངས།  འགོ་

18 «རྒྱ་གར་ལྟ་གྲུབ་སྣེ་མང་ཚིག་མཛོད།»དེབ།  ༩ ཤོག ༤༦༣ (Encyclopedia of Indian Philoso-
phies, Vol.IX, p.463.)

19  མུ་ས་ཤི་ཏ་ཆི་ཀ་ཝ་ཞེས་པས་«ཚད་མ་རིགས་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་»ཨིན་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྔོན་གླེང་དུ་
བཤད།  རྒྱ་གར་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་དུས་དེབ།  ༡༩༧༡ པོད།  ༡ ཤོག ༡༡༡ (MusakiTachikawa, “A 
Sixth Century Manual of Indian Logic,” Journal of Indian Philosophy, 1971; 
vol.1, p.111)



xx སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

བརྗོད་ཀྱི་ས་བཅད་རྣམས་གཅིག་མཚུངས་སུ་བྱས་ཡོད་པས།  གཞུང་ཀློག་པ་པོས་

འགྱུར་དེ་གཉིས་མ་དཔེ་གཅིག་གི་འགྱུར་ཡིན་པ་བདེ་བླག་ཏུ་ཁོང་དུ་ཆུད་ཐུབ་

ངེས།  གཞུང་འདིའི་དབུར་བསྡུས་དོན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་«ཚད་མ་རིགས་སྒོའ་ི

»ཚིག“སྒྲུབ་པ་དང་སུན་འབྱིན་དག   །ལྟར་སྣང་བཅས་པ་བདག་རིག་ཕྱིར།།” ཞེས་པ་

དྲངས་ཏེ།  གཞུང་དངོས་གཞིས་རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་རྣམས་སོ་སོར་བཤད་མོད།  གཞུང་

གི་སྒྲོམ་ལ་ཐོག་མར་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང་དེ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་

གི་མཚན་ཉིད་སོགས་སྟོན་ལ།  དེ་རྗེས་སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སྣང་དང་དེ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་རྟགས་

དང་དཔེ་ལྟར་སྣང་རྣམས་བཤད།  དེའི་མཇུག་ཏུ་མངོན་སུམ་དང་རྗེས་དཔག་ཡང་དག་

དང་ལྟར་སྣང་མདོར་བསྡུས་ཤིག་སྟོན་ཅིང་།  མཐར་སུན་འབྱིན་ཡང་དག་དང་ལྟར་

སྣང་གཉིས་བཤད།  མཇུག་བསྡུའི་ཚིགས་བཅད་དུ།  གཞུང་འདིར་རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་

རྣམས་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཤད་པ་དང་།  དེ་དག་གི་འཐད་པ་དང་དགག་བཞག་

གི་རིགས་པ་སོགས་ནི་གཞན་ལས་ཤེས་དགོས་ཞེས་ཞལ་འཕངས་མཛད།  དཔེ་ཀློག་པ་

པོ་རྣམས་ལ་བསྟན་བཅོས་འདིའི་གཞུང་མཚམས་ཆེ་ཁག་གི་ངོས་འཛིན་བདེ་བླག་ཏུ་

འོང་བའི་སླད་དུ་གཞུང་དངོས་གཞིའི་ནང་འགོ་བརྗོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ས་བཅད་བཏབ་ཡོད་

པ་མཁྱེན་འཚལ། 

«དམིགས་བརྟག་རྩ་འགྲེལ།»
དམིགས་བརྟག་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་སློབ་དཔོན་གྱི ་ཡིན་པ་ལ་རྩོད་པ་མེད་

ཅིང་།  དེ་གཉིས་ཀའི་ལེགས་སྦྱར་ཕྱིས་སྐྱར་གསོ་བྱས་པ་ལས་མ་ཕྱི་སྔ་ས་ནས་མཇལ་

དུ་མེད།  གཞུང་དངོས་ཀྱི་རྩ་བ་ལ་ཤླཽཀ་༨ལས་མེད་ཅིང་།  ཤླཽཀ་ཁ་ཐོར་རེ་གཉིས་ཀྱི་

ལེགས་སྦྱར་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལའི་«དེ་ཁོ་ན་བསྡུས་པའི་དཀའ་འགྲེལ་»ལྟ་བུར་དྲངས་པ་ལས་

ཀྱང་ཐོན།  གཞུང་འདིའི་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་ཀྱིས་དམིགས་རྐྱེན་

འཇོག་ཚུལ་སྟོན་པའི་གཞུང་རྐང་འཛིན་བྱེད་ས་ཞིག་སྟེ།  དཔེར་ན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་

ཀྱིས་«དབུ་མ་སྙིང་པོ་»རྩ་འགྲེལ་དང་།  དེ་བཞིན་དུ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་ཀྱང་

«དབུ་མ་ལ་འཇུག་པར་»སེམས་ཙམ་འགོག་པའི་ཐད་དུ་ཕྱོགས་སྔར་བཀོད་པ་སོགས་



xxiཞུ་སྒྲིག་པའི་སྔོན་གླེང་།

ལས་ཤེས་ནུས།  འདི་ལ་རྒྱ་འགྲེལ་གྲགས་ཆེ་བ་རང་ཅག་ལ་རྒྱུས་ཡོད་པ་ནི་གནས་

བརྟན་ཆོས་སྐྱོང་གི་འགྲེལ་པ་དང་།  དུལ་བ་ལྷའི་འགྲེལ་བཤད་རང་རེའི་བསྟན་འགྱུར་

ནང་ཡོད་པ་དེ་གཉིས་ཡིན་ལ།  དེ་གཉིས་ལས་དང་པོ་དེ་དེང་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་འབའ་

ཞིག་ཏུ་ཡོད་མོད་དེར་གཞུང་དེ་ཆ་ཚང་མེད་པར་བཤད།20 དུལ་ལྷའི་འགྲེལ་པར་གནས་

བརྟན་ཆོས་སྐྱོང་གི་«དམིགས་བརྟག་»འགྲེལ་པར་ཞལ་འཕངས་དངོས་སུ་ཐོན་ལ།21 

«དམིགས་བརྟག་»རྩ་འགྲེལ་གྱི་དོན་རྣམས་དཔྱིས་ཕྱིན་པར་གཞུང་རྩོམ་པ་པོའ་ིཕྱོགས་

གླང་གི་དགོངས་པ་གཞི་བཞག་གིས་བཀྲལ་བས།  «དམིགས་བརྟག་»རྩ་འགྲེལ་གྱི་དོན་

ཞིབ་མོར་རྟོགས་པ་ལ་འགྲེལ་པ་འདི་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ལྟ་བུར་མཐོང་། 

འདིར་ནི་«དམིགས་བརྟག་»རྩ་འགྲེལ་གཉིས་སྡེ་དགེའི་དཔར་མ་གཞིར་བྱས།  དེ་

དང་པེ་ཅིང་དང་སྣར་ཐང་དཔར་མའི་དབར་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རྣམས་བསྟན་འགྱུར་དཔེ་

བསྡུར་མར་འཁོད་པ་ལས་གནད་ཆེ་བ་རྣམས་འོག་མཆན་དུ་བཀོད་ཅིང་།  འགྲེལ་པའི་

གཞུང་མཚམས་འབྱེད་སྟངས་ལ་དུལ་བ་ལྷའི་འགྲེལ་པ་དང་།  བསྟན་དར་ལྷ་རམས་

པའི་འགྲེལ་པ་གཉིས་དང་བསྟུན་པ་དང་།  འགྲེལ་པའི་ནང་གཞུང་གི་གོ་དོན་དང་སྦྱར་

ཏེ་ཚིག་ལ་དོགས་པ་གཅོད་དགོས་པ་རྣམས་གཙོ་བོར་དུལ་བ་ལྷའི་རྒྱ་འགྲེལ་ཉིད་ལ་

བསྟེན་ལ།  གཞུང་མཚམས་འབྱེད་པའི་ས་བཅད་རྣམས་ནི་བསྟན་དར་ལྷ་རམས་པའི་

འགྲེལ་པ་«མུ་ཏིག་ཕྲེང་མཛེས་»ལས་བྱུང་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྐབས་སོ་སོའ་ིཐད་དུ་འགོ་

བརྗོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཀོད་ཡོད།  དེ་མིན་«དམིགས་བརྟགས་»ཀྱི་བོད་འགྲེལ་ལ་གུང་ཐང་

བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེས་མཛད་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་པ་མཇལ་མོད།  འདིར་ཞུ་སྒྲིག་གི་སྐབས་

བསྟན་དར་ལྷ་རམས་པའི་འགྲེལ་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཞིང་རང་བློར་ཡང་བབས་པས་ཞུ་

སྒྲིག་གི་བརྟག་པ་བྱ་ཡུལ་བོད་འགྲེལ་ལ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་འཐུས་པར་བྱས་ཡོད། 

20  དམིགས་པ་བརྟག་པའི ་འགྲེལ་པ་ཨིན་འགྱུར།  «རྒྱ་གར་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི ་དུས་དེབ།» ༡༩༨༢ 
པོད།  ༡༠  ཤོག  ༡༠༥  (Fernando Tolla and Carmen Dragonetti, “Dignāga’s 
Ālambanaparīkṣāvṛtti,” Journal of Indian Philosophy, 1982; vol.10, p.105.)

21  བསྟན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ།  ཚད་མ།  ཞེ།  དེབ།  ༡༠༦ ཤོག ༤༧༥ དང་། ༤༧༨ ལ་གཟིགས། 
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སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མ་རིག་པའི་བཞེད་པ་གནད་ཆེ་བ་ 

ཁག་གཅིག་ངོ་སྤྲོད་པ། 

འདིར་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་གོང་དུ་སྨྲོས་པ་རྣམས་ཞུས་བསྒྲིགས་བྱས་

ཚུལ་ཞིབ་མོར་གསལ་བཤད་བགྱིས་པ་དང་ཆབ་གཅིག་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མ་རིག་པའི་

བཞེད་པ་གནད་ཆེ་བ་འགའ་ཤས་ཤིག་འགོ་སྨྲོས་པ་ཙམ་གྱིས་མདོར་ཙམ་ཞུས་ན།  སློབ་

དཔོན་འདིས་འཕགས་ཡུལ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་

ལ་མཛད་རྗེས་དམིགས་བསལ་གང་མཛད་རགས་ཙམ་རྟོགས་ནུས་པས།  གཙོ་བོ་«ཚད་

མ་ཀུན་བཏུས་»རྩ་འགྲེལ་ལ་གཞི་བྱས་ཏེ་ཞུའོ།།

༡ དེ་ཡང་སྔོན་གྱི་འཕགས་ཡུལ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཚད་མའི་གྲངས་ལ་འཇོག་ཚུལ་

མི་འདྲ་བ།  དཔེར་ན་རྒྱང་འཕེན་གྱིས་མངོན་སུམ་གཅིག་པུ་འདོད་པ་ནས་དཔྱོད་པ་

བས་ཚད་མ་ལ་དྲུག་ཏུ་འདོད་པའི་བར་སྣ་ཚོགས་ཡོད་མོད།  ཕྱོགས་གླང་གིས་ནི་«ཚད་

མ་ཀུན་བཏུས་»སུ། 

མངོན་སུམ་དང་ནི་རྗེས་སུ་དཔག །ཚད་མའོ་མཚན་ཉིད་གཉིས་གཞལ་བྱ།།

དེ་ལ་རབ་སྦྱོར་ཕྱིར་ཚད་མ།  །གཞན་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན། །(ལེའུ་དང་པོ།  ཤཽླཀ༡)

ཞེས་ཚད་མ་ལ་མངོན་སུམ་དང་རྗེས་དཔག་གཉིས་སུ་ངེས་པ་དང་།  དེ་ཡང་ཚད་མའི་

ཡུལ་ལ་རང་མཚན་དང་སྤྱི་མཚན་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་སྟེང་ནས་བསྒྲུབས་པ་དེ་ཚད་མ་

རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ནང་གསར་གཏོད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ།  ཚད་མའི་གྲངས་ངེས་

སྒྲུབ་བྱེད་མཐའ་དཔྱོད་དང་བཅས་པའི་བཤད་པ་རྒྱས་པ་ནི།  དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་

«ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་»མངོན་སུམ་ལེའུ།  ཤཽླཀ ༡-༡༢༢ ནང་བཞུགས་པ་ལས་ཤེས་དགོས། 

༢ ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་སྐོར་གྱི་བཞེད་པ་གནད་ཆེ་བ་གཅིག་ནི།  མངོན་སུམ་ལེའུར། 

   མིང་དང་རུས་སོགས་སུ་སྦྱོར་བ་ཡི།  །རྟོག་པ་དང་བྲལ་མངོན་སུམ་མོ།།

ཞེས་པའི་རྩ་འགྲེལ་གྱི་ཐད་དུ་རྟོག་བྲལ་མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པ་དེ་ཡིན་



xxiiiཞུ་སྒྲིག་པའི་སྔོན་གླེང་།

ཅིང་།  དེ་ཡང་རྟོག་པའི་བློ་ནི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་མིང་ངམ་བརྡ་དང་།  རིགས་སམ་

སྤྱི།  དེ་བཞིན་དུ་ཡོན་ཏན་དང་།  བྱ་བ་དང་།  རྫས་ལ་བརྟེན་པའི་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་

སྦྱར་བ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཇུག་ལ།  མངོན་སུམ་ནི་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་རང་མཚན་གྱི་ཡུལ་

ལ་དངོས་དབང་གིས་འཇུག་པའི་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་ཡོད་ཚུལ་གསུངས།  མངོན་

སུམ་རྟོག་བྲལ་དུ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་«ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་»དུ་མྱོང་བའམ་མངོན་སུམ་གྱི་སྒོ་

ནས་དང་།  (རྣམ་རྩ།  ༣/༡༢༣-༢༥) དེ་བཞིན་དུ་རིགས་པས་སྒྲུབ་ཚུལ་མཐའ་དཔྱོད་

དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ།  (རྣམ་རྩ།  ༣/༡༢༦-༡༩༠)

མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་འབྲེལ་བའི་དོགས་པའི་གནས་ཤིག་ནི་ཕྱོགས་གླང་

ཉིད་ཀྱི་རང་ལུགས་ལྟར་ན་རྟོག་མེད་ལ་མ་འཁྲུལ་བས་ཁྱབ་མིན་གྱི་སྐོར་དེ་མཐོང་

སྟེ།  རང་རེར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བ་

ཞེས་པ་ནི།  གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཟུར་དུ་མ་འཁྲུལ་བ་

བསྣན་དེ་གྲུབ་པ་དེ་ཡིན་ཅིང་།  «ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་»རྩ་འགྲེལ་གྱི་ཚིག་ཟིན་ལྟར་ན་

འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་ཕྱིན་ཡིད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཡིན་དགོས་སྙམ།  དཔེར་ན་«ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་

»མངོན་སུམ་ལེའུར།  རིག་པ་ཅན་པའི་མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་འགོག་པའི་ཐད་ཀྱི་

རང་འགྲེལ་དུ། 

དབང་པོའ་ིབློ་ནི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ཉིད་དུ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ནོ།  །དེའི་ཕྱིར་མ་འཁྲུལ་

པའི་ཁྱད་པར་བསྟན་པར་མི་བྱ་བ་ཉིད་དོ།  །དབང་པོའ་ིབློ་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བར་མི་

ནུས་པ་དེའི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བ་ཚིག་མི་བྱ་བ་ཉིད་དོ།  །འཁྲུལ་པའི་ཁྱད་པར་

ཉིད་ཀྱང་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  འཁྲུལ་པ་ནི་ཡིད་ལ་སྟེ།  དེ་འཁྲུལ་པའི་ཡུལ་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།22

ཞེས་འཁྲུལ་པ་ནི་ཡིད་ལ་ཞུགས་པ་ལས་དབང་ཤེས་ལ་མེད་པས།  མངོན་སུམ་ལ་”མ་

འཁྲུལ་བ་”ཞེས་པའི་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་སྦྱར་མི་དགོས་པར་གསུངས་སྣང་།  དེ་ལྟ་ན་

ཕྱོགས་གླང་ཆོས་གྲགས་གཉིས་ལ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་འཇོག་ཚུལ་ཅུང་མི་འདྲ་བ་ཨེ་

22  དེབ་འདིའི་ཤོག ༡༠༧ ལ་གཟིགས། 
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ཡོད་བརྟག་དགོས། 

༣ སྔོན་གྱི་འཕགས་ཡུལ་གྱི་ཚད་མ་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཕྱོགས་གླང་གི་བཞེད་པ་གསར་གཏོད་

གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་ཚད་འབྲས་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་ཡིན།  སྤྱིར་ཚད་མའི་

འབྲས་བུ་ལ་ཚད་མས་ཆོད་པའི་འབྲས་བུ་དང་།  མ་ཆོད་པའི་འབྲས་བུ་གཉིས་ཡོད་

མོད།  འདིར་ཚད་འབྲས་ངོ་བོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཅེས་པའི་འབྲས་བུ་ནི་མ་ཆོད་པའི་

འབྲས་བུ་དང་།  དེ་ཡང་ཚད་མ་དང་།  གཞལ་བྱ་དང་།  འབྲས་བུ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའི་

སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་དེར་གོ་དགོས།  དེ་ལྟ་བུའི་འབྲས་བུ་ནི་གཞལ་བྱ་རྟོགས་པ་དེ་ཡིན་

པ་དང་།  གཞལ་བྱ་རྟོགས་པ་དེ་ནི་ཚད་མ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་པ་ནི་ཕྱི་ནང་གི་ཚད་མ་

པ་ཀུན་གྱི་ཐུན་མོང་དུ་ཁས་ལེན་པའི་ལུགས་སུ་གནས།  འོན་ཀྱང་འཇལ་བྱེད་ཚད་མ་

དེ་གང་ཡིན་མིན་ལ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་བཞེད་པ་མི་མཐུན་ཏེ།  དཔེར་ན་དབང་

མངོན་ཚད་མའི་དབང་དུ་བྱས་ན།  བྱེ་བྲག་པ་དང་རིག་པ་ཅན་པ་རྣམས་དབང་དོན་

ཕྲད་ཅིང་འབྲེལ་བ་ཚད་མར་སྨྲ་བ་དང་།  དཔྱོད་པ་བ་རྣམས་དང་པོར་དོན་ལ་བལྟ་

བའི་རྟོག་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཚད་མར་འདོད་པ་དང་།  གྲངས་ཅན་པས་མིག་ལ་སོགས་

པའི་དབང་པོའ་ིའཇུག་པ་ཚད་མར་འཇོག་པ་དང་།  རང་སྡེ་བྱེ་སྨྲས་རྟེན་བཅས་ཀྱི་

དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ཚད་མར་སྨྲ་བ་སོགས་ནི།  ཚད་མ་བྱ་བ་གཞལ་བྱ་རྟོགས་

པ་པོ་ཉིད་ལ་མི་འཇོག་པར་དེ་རྟོགས་པའི་ཐབས་སམ་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་ལ་འཇོག་

སྣང་།  དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཕྱོགས་གླང་གིས་ནི་ཚད་མ་ཞེས་པ་གཞལ་བྱ་རྟོགས་པའི་ཤེས་པ་

ཉིད་ལ་འཇོག་པས།  དེས་གཞལ་བྱ་རྟོགས་པ་ནི་བློ་དེའི་བྱེད་ལས་ཡིན་པས་དེ་དང་ངོ་

བོ་གཅིག་པར་གྲུབ་པར་གཏན་ལ་ཕབ། 

དེ་ཡང་«ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་»དུ། 

འདི་ལ་ཕྱི་རོལ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཞིན་དུ་ཚད་མ་ལས་འབྲས་བུ་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་

པ་ནི་མེད་ཀྱི།  འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་ཤེས་པ་དེ།  ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱེས་

པ་དང་།  བྱ་བ་དང་བཅས་པ་རྟོག་པ་དེ་ཉེ་བར་བླངས་ནས།   ཚད་མ་ཉིད་དུ་

འདོགས་པ་སྟེ།  །བྱ་བ་མེད་པའང་མ་ཡིན་ནོ།  །དཔེར་ན་འབྲས་བུ་རྒྱུ་དང་རྗེས་
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སུ་མཐུན་པར་སྐྱེས་པ་ལ་རྒྱུའི་གཟུགས་འཛིན་ཅེས་བརྗོད་དེ།  བྱ་བ་མེད་པ་ཡང་

མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་ཡིན་ནོ།།23

ཞེས་དབང་ཤེས་རང་ཉིད་ཡུལ་གྱི་རྣམ་ཅན་དུ་སྐྱེས་པ་དེ་གཞལ་བྱ་རྟོགས་པར་འཇོག་

པས།  ཚད་མ་དང་འབྲས་བུ་ལྡོག་ཆས་ཕྱེ་བ་ལས་རྫས་ཐ་དད་པ་མེད་པར་གསལ་བར་

བཤད་ལ།  འདིར་ལ་འཇམ་མགོན་ས་པཎ་གྱིས་«རིགས་གཏེར་»དུ་ཚད་མ་དང་འབྲས་

བུ་རྣམ་པར་བཞག་འཇོགགི་རྒྱུ་འབྲས་སུ་གསུངས་པ་གོ་བ་ཆེ།24 «ཀུན་བཏུས་»ཀྱིས་

ཚད་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ་ཕྱིས་འགྲེལ་བྱེད་པ་རྣམས་འབྲས་རྟོག་དང་གཉིས་གསུམ་

ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་མཛད་ལ།  «ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་»དུའང་འབྲས་རྟོག་དེ་གསུམ་གྱི་

རྣམ་གཞག་རེ་རེ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་དེ།  རིམ་པ་བཞིན།  རྣམ་རྩ།  ༣/༣༠༢-༡༩ 

དང་།  རྣམ་རྩ།  ༣/༣༢༠-༤༠ རྣམ་རྩ།  ༣/༣༤༡-༦༦ བཅས་པར་བྱུང་།25

༤  གོང་དུ་ཚད་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལས་འཕྲོས་པའི་གནད་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་

ནི།  ཕྱོགས་གླང་གིས་བློ་ཚུལ་གཉིས་པ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ་དེ་ཡིན་ཅིང་།  དེ་ལ་«ཚད་

མ་ཀུན་བཏུས་»སུ་རིགས་པ་གཉིས་བཀོད།  དང་པོ་ནི།  “ཡུལ་ཤེས་པ་དང་དེ་ཤེས་

པའི།།”ཞེས་པའི་ཐད་རང་འགྲེལ་དུ། 

ཡུལ་ནི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སྟེ།  གང་གི་དེ་ཤེས་པ་ནི་དོན་དང་རང་སྣང་

བའོ།  །ཡུལ་ཤེས་པ་ནི་གང་ཡུལ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཤེས་པ་སྟེ་ཤེས་པ་དེ་སྣང་

བ་དང་།  རང་སྣང་བའོ།  །གཞན་དུ་ན་གལ་ཏེ་ཡུལ་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད་རང་ཤེས་པའམ་

23  དེབ་འདིའི་ཤོག ༣༠༨
24  «ཚད་མ་རིགས་གཏེར།» ༡༠/༣༣ གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྡུར་མ།  པོད་གསུམ་པ།  ཤོག ༣༠༢
25  འབྲས་རྟོག་གསུམ་སོ་སོའ ི་དོན་བཀྲལ་ཚུལ་དང་།  ལྷག་པར་འབྲས་རྟོག་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་

ལུགས་གང་ཡིན་ལ་འཕགས་བོད་ཀྱི་མཁས་པའི་དབར་བཞེད་པ་མི་མཐུན་པ་མང་ཙམ་ཡོད་མོད།  དཔེར་
ན་མཁས་གྲུབ་རྗེས་«རྣམ་འགྲེལ་ཊིཀ་ཆེན་»དུ་དང་པོ ་ཕྱི ་དོན་ཁས་ལེན་པ་མདོ་སྡེ ་པའི ་ལུགས་
དང་།  ཕྱི་མ་གཉིས་རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་སྟེ།  ནང་གསེས་ལ་གཞན་རིག་མངོན་སུམ་དང་།  རང་རིག་
མངོན་སུམ་སོ་སོའ་ིཚད་འབྲས་སྟོན་པ་ལ་སྦྱར་ཞིང་།  རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་«རྣམ་འགྲེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད་
»དུ།  (དེབ།  སྨད་ཆ།  ཤོག ༡༤༤) ཚད་འབྲས་དང་པོ་ལ་ཕྱི་རོལ་དོན་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ནི་མདོ་སྡེ་
པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་དང་།  གཉིས་པ་རྣམ་རིག་པའི་ལུགས།  གསུམ་པ་ནི་ཐུན་མིན་གྱི་ཚད་
འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཉིས་པ་ལས་འཕྲོས་པར་གསུངས། 



xxvi སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

རང་གི་ངོ་བོར་གྱུར་ན་ནི།  ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཡང་ཡུལ་ཤེས་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད་

པར་འགྱུར་རོ།  །ཕྱིས་རྗེས་སུ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་ལ་ཡང་སྔར་རིང་དུ་འདས་

པའི་ཡུལ་སྣང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ།  གང་གི་ཕྱིར་དེ་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།  །དེའི་

ཕྱིར་ཤེས་པ་ལ་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་པར་གྲུབ་བོ།།26

ཞེས་བློ་གཅིག་ལ་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་དང་།  རང་ཉིད་གསལ་བའི་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་

བཅས་གཉིས་སུ་གནས་པར་སྒྲུབ་ལ། 

དེ་ནས།  “དུས་ཕྱིས་དྲན་པ་ལས་ཀྱང་སྟེ།།” (ཀུན་བཏུས།  ༡/༡༡)ཞེས་པས་སྔར་

གྱི་མྱོང་བ་དྲན་པའི་བློ་ལ་གང་དྲན་པར་བྱ་བའི་ཤེས་པ་དང་ཤེས་པ་དེའི་ཡུལ་གཉིས་

ཀའི་རྣམ་པ་དང་།  དེའི་སྟེང་རང་ཉིད་ཀྱི་འཛིན་རྣམ་བསྣན་ཅིང་བརྩེགས་པས་རྣམ་

པ་གསུམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར་ཚུལ་གྱི་རིགས་པས་བློ་ཚུལ་གཉིས་པ་ཅན་དུ་གྲུབ་པར་

གསུངས།  རིགས་པ་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་རྒྱལ་དབང་བློའ་ིའགྲེལ་པར།  “སྔར་

ནི་ཡུལ་གྱི་ཤེས་པ་གཅིག་ཡུལ་དང་འདྲ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་ཚུལ་གཉིས་པ་ཅན་དུ་

སྒྲུབས་ལ།  ད་ནི་ཤེས་པ་ཕན་ཚུན་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཉམས་

སུ་མྱོང་བ་རྣམས་ལ་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པར་དྲན་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་ཤེས་པ་རྣམ་པ་

ཡང་སྟེ།  དེའི་ཕྱིར་ཤེས་པའི་ཚུལ་གཉིས་པ་ཉིད་དོ།།”27ཞེས་གསུངས།  རིགས་པ་དེ་

གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་«ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་»དུ་རྒྱས་པར་གསུངས་ཏེ།  རིམ་པ་བཞིན།  རྣམ་

རྩ།  ༣/༣༦༧-༩༧དང་།  རྣམ་རྩ།  ༣/༤༢༢-༢༤ཐད་དུ་བྱུང་།  སྤྱིར་ཕྱོགས་གླང་གིས་

ཤེས་པ་རྣམ་བཅས་སུ་བཞེད་པ་དང་།  དེ་ལ་ཡང་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཆས་གཟུང་

རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་གཉིས་སུ་ཡོད་ཚུལ།  ལྷག་པར་བློ་ལ་འཆར་བའི་རྣམ་པའི་ངོ་

བོ་གང་དུ་འཇོག་དགོས་མིན་སོགས་ནི།  «ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་»རྩ་འགྲེལ་དང་།  རྒྱལ་

དབང་བློའ་ིའགྲེལ་པ།  དེ་བཞིན་དུ་«ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་»ལེའུ་གསུམ་པ་སོགས་ཕན་

ཚུན་གུང་བསྒྲིགས་ཏེ་བརྟགས་ནས་ཤེས་དགོས་པའི་གནས་སུ་མཐོང་། 

༥ འཕགས་ཡུལ་གྱི་ཚད་མ་པ་ལ་ཕྱོགས་གླང་གི་བཞེད་པ་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ནི་གཏན་ཚིགས་

26  དེབ་འདིའི་ཤོག ༡༠༣ 
27  རྒྱལ་དབང་བློའ་ི«ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད།» དཔེ་བསྡུར་མ།  དེབ།  ཤོག ༩༣
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ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཚུལ་གསུམ་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་།  གཞན་སེལ་གྱི་སྟེང་ནས་སྒྲའི་དོན་གཏན་ལ་

འབེབས་པ་དེ་གཉིས་ཡིན་པར་སྣང་།  ཚུལ་གསུམ་གྱི་སྐོར་ནི་རང་ཅག་ཚད་མ་པ་ལ་

ཡོངས་སུ་གྲགས་པས་འདིར་བརྗོད་མི་དགོས་ལ།  དེ་དང་འབྲེལ་བའི་དོགས་གནད་

གཅིག་ནི་ཚུལ་གཉིས་པ་རྗེས་ཁྱབ་དང་།  ཚུལ་གསུམ་པ་ལྡོག་ཁྱབ་གཉིས་ཀྱི་འཇོག་

ཚུལ་ལ་ཕྱོགས་གླང་ཆོས་གྲགས་གཉིས་ཀྱི་དབར་ཁྱད་པར་ཡོད་མེད་དེར་མཐོང་།  དེ་

ཡང་«ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་»ཚིག་ཟིན་ལྟར་ན།  ཕྱོགས་གླང་རང་ལུགས་ལ་ཚུལ་གཉིས་

པ་དང་གསུམ་པ་གཉིས་དོན་གཅིག་ཏུ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་འདོད་པ་ལྟར་མིན་

པར་ཐ་དད་དུ་འཇོག་དགོས་པར་སྣང་སྟེ།  ཚུལ་གཉིས་པ་རྗེས་ཁྱབ་ནི་སྦྱོར་བ་སྐོར་

གཅིག་གི་རྟགས་ཆོས་གཉིས་མཐུན་དཔེའི་སྟེང་དུ་གྲུབ་པ་སྟེ།  མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མཐོང་

བས་གྲུབ་ཅིང་།  ཚུལ་གསུམ་པ་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པ་ལ་ནི་རྟགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་

མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་མི་འགྲིག་གི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་མཐའ་དག་ལ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་

དགོས་པར་གསུངས།  ལྡོག་ཁྱབ་ལ་དེ་ལྟར་ངེས་ནུས་པའང་རྟགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་

མཐའ་དག་ལ་སྤྱིའི་ཚུལ་གྱིས་མེད་ངེས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལས་ཡིན་པར་དགོངས།  གཞན་དུ་

ན་«ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་»སུ།  (༣/༦ག) “ཚུལ་རེ་རེ་ནི་གཉིས་གཉིས་པ།།” ཞེས་པའི་

ཐད་དུ་ལྟར་སྣང་རིགས་དྲུག་གསུངས་པའི་ཐད་དུ་ཕྱོགས་ཆོས་དང་རྗེས་ཁྱབ་གྲུབ་ལ་

ལྡོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གཉིས་པ་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡོད་པ་ཚིག་ཟིན་ལ་བྱུང་བ་

འགྲེལ་བཤད་བགྱིད་དཀའ། 

མཚན་ཉིད་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་གཞན་ཞིག་ནི་ཕྱོགས་གླང་གིས་སྒྲུབ་

ངག་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པ་དེ་ཡིན་ཅིང་།  སློབ་དཔོན་གྱི་སྔོན་དུ་ནི་སྒྲུབ་

ངག་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་རིག་པ་ཅན་པས་བཤད་པ་བཞིན་དུ་ནང་པའི་མཁས་པས་

ཀྱང་དེ་ལྟར་དུ་མཛད་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱི་«མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་»འབེལ་གཏམ་བརྟག་

པའི་ལེའུ་ལས་དཔོག་ནུས།  གཞན་ཡང་རྗེས་དཔག་ལ་རང་གཞན་གཉིས་སུ་ཕྱེ་སྟེ་

སྒྲུབ་ངག་ལ་གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་ཅེས་བསྙད་པའང་ཕལ་ཆེར་ཕྱོགས་གླང་དང་པོར་

མངོན་ལ།  «ཀུན་བཏུས་»གཞན་དོན་ལེའུར་སྒྲུབ་ངག་གིས་ཤུགས་བསྟན་དམ་བཅའི་

མཚན་ཉིད་དང་།  དངོས་བསྟན་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རབ་དབྱེ་དང་།  དེ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་



xxviii སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གི་རྣམ་གཞགདཔེ་ལྟར་སྣང་དང་ཡང་དགགཞན་ཡང་གཏན་

ཚིགས་དང་སུན་འབྱིན་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་ལྟག་ཆོད་ཀྱི་སྐྱོན་ཇི་ལྟར་ཞུགས་ཚུལ་

སོགས།  རིམ་པ་བཞིན་ཀུན་བཏུས་ལེའུ་གསུམ་པ་དང་།  བཞི་པ།  དྲུག་པ་བཅས་ཀྱིས་

གཏན་ལ་འབེབས་པར་མཛད། 

༦ གོང་དུ་རགས་ཙམ་སྨྲས་ཟིན་པ་ལྟར།  ཕྱོགས་གླང་གི་བཞེད་པ་ཤིན་ཏུ་གྲགས་ཆེ་བ་

ནི་གཞན་སེལ་གྱི་སྐོར་དེ་ཡིན་པ་ལ་ཕྱི་ནང་གི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་རྩོད་པ་མེད།  སྤྱིར་

སློབ་དཔོན་གྱིས་«ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་»མ་མཛད་གོང་།  གཞལ་སེལ་གྱི་ལྟ་བ་དེ་«སྤྱི་

བརྟག་པ་»ཞེས་པའི་བསྟན་བཅོས་རྒྱས་ཙམ་ཞིག་བརྩམས་ཡོད་པ་དེའི་ནང་གཏན་ལ་

ཕབ་ཟིན་པ་«ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་»དང་།  ཕྱིས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གི་མཁས་པའི་གཞུང་

ལས་ཐོན་མོད།  བསྟན་བཅོས་དེ་ནི་དེང་མཇལ་དུ་མེད་པས་དེའི་སྐོར་གང་ཡང་ཞུ་མ་

སྤོབས།  དེ་ལྟ་ནའང་གཞུང་དེའི་ཆ་ཤས་རེ་གཉིས་མཁས་པ་གཞན་གྱི་བསྟན་བཅོས་སུ་

དྲངས་པ་ཐོན་ཏེ།  དཔེར་ན།  ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལའི་«དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པའི་འགྲེལ་པར།»

དོན་དང་སྒྲ་ཡི་ཁྱད་པར་ནི།  །བརྗོད་བྱ་རྗོད་བྱེད་ཉིད་མི་འདོད།།

དེ་ནི་སྔརོལ་མ་མཐོང་ཕྱིར།  །སྤྱི་ཉིད་ཉེ་བར་བསྟན་པ་ཡིན།།28

ཞེས་བྱུང་བ་ལྟ་བུའོ།  །ཚིགས་བཅད་འདི་ཕྱི་རོལ་པའི་སློབ་དཔོན་དག་གིས་ཀྱང་

ཕྱོགས་གླང་གི་གསུང་རྐང་འཛིན་ས་ཞིག་ཏུ་བྱས་པར་སྣང་།  འདིས་སྒྲ་དང་དོན་གྱི་

དབར་དོན་དམ་པར་བརྗོད་བྱ་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མེད་པ་དང་།  དེ་ཡང་སྒྲ་དང་དོན་

གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པ་སྔོན་ནས་མ་མཐོང་བས་ཡིན་པ་དང་།  སྒྲས་དོན་སྟོན་པ་

ནི་སྒྲ་སྤྱི་དང་དོན་གྱི་སྤྱིའི་སྟེང་ནས་འཇོག་དགོས་པར་གསུངས།  གང་ལྟར་ཡང་ལོ་རྒྱུས་

ཀྱི་སྟེང་ནས་བཤད་ན།  འཕགས་ཡུལ་དུ་པ་ཏན་ཛ་ལིའི་«པཱ་ཎི་ཎི་»ལ་གཙོ་བོར་བརྟེན་

པའི་ལེགས་སྦྱར་གྱི་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པ་ཆེས་སྔ་ཙམ་ནས་དར་ཁྱབ་ཆེ་བས།  སྒྲས་དོན་ཇི་

ལྟར་སྟོན་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལ་དོགས་དཔྱོད་བྱུང་ཡོད་པ་ནི་བརྗོད་མི་དགོས་པའི་གནས་སུ་

28   སྒྲ་དོན་བརྟག་པའི་ལེའུ།  དཔེ་བསྡུར་མ།  ཤོག ༨༥༨ འདི་ཕལ་ཆེར་ཕྱོགས་གླང་གི་སྤྱི་བརྟག་པ་ནས་ཡིན་
པར་གྲགས། 



xxixཞུ་སྒྲིག་པའི་སྔོན་གླེང་།

མཐོང་ལ།  སྤྱི་ནས་ལེགས་སྦྱར་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་འགྲོས་

གཉིས་ཤིན་ཏུ་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ནི།  མིང་ཚིག་དང་ཁྱད་ཚིག་སྦྲེལ་ཏེ་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་

ཆོས་སྦྱར་བའི་བརྗོད་པ་དང་།  རྩོད་གཞིའི་སྟེང་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་

ཀྱི་སྒྲོམ་ལ་བརྟག་ན་ཤེས་ནུས་པ་ལྟར་ལགས།  དེ་ལ་ཕྱིས་ཀྱི་མཁས་པས་བཤད་པ་ལྟར་

ན།  བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་སྒྲས་དོན་སྟོན་ཚུལ་ལ་སྤྱི་ལོའ་ིསྔོན་དུ་བྱུང་བའི་བརྡ་སྤྲོད་པ་ཝྱཌཱི་བྱ་

བ་དང་།  དེའི་རྗེས་སུ་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན་བྱ་བས་བཤད་པ་བྱས་པ་ལ།  ཕྱོགས་གླང་ལས་ཅུང་

བགྲེས་པའི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་སློབ་དཔོན་བྷ་ཏྲི་ཧ་རི་བྱ་བས་དཔྱད་པ་བྱས་ཏེ་རང་ལུགས་

ཐུན་མིན་ཞིག་སྤེལ་བ་སོགས་ནི།  ཕྱོགས་གླང་གིས་གཞན་སེལ་སྒྲའི་དོན་དུ་སྒྲུབ་པའི་

རྒྱབ་ལྗོངས་སུ་ངོས་འཛིན་དགོས་པར་བཤད། 

«ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་»སུ་ནི་གཞན་སེལ་གྱི་སྐོར་དེ།  སྔར་མངོན་སུམ་ལེའུའི་དབུར་

ཚད་མ་ལ་གཉིས་སུ་ངེས་པར་སྒྲུབ་པ་དང་།  དེ་ནས་ལེའུ་གཉིས་པར་རང་དོན་རྗེས་

དཔག་བཤད་པའི་སྐབས་སུ།  ཚུལ་གཉིས་པ་ལྡོག་ཁྱབ་ལ་རྟགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་མཐའ་

དག་ལ་སྤྱིའི་ཚུལ་གྱིས་མེད་པར་ངེས་པར་བཤད་པ་དེ་གཉིས་ལས་འཕྲོས་ཏེ།  གཞན་

གྱིས་ཚད་མར་འདོད་པའི་སྒྲ་བྱུང་གི་ཚད་མ་ཞེས་པ་དེ་ནི་དོན་ལ་རྗེས་དཔག་ལས་

ལོགས་སུ་མེད་པ་དང་།  བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་སྒྲས་དོན་བརྗོད་པའི་ཚེའང་།  ལྡོག་ཁྱབ་ངེས་

པའི་ཚད་མས་རྟགས་མི་མཐུན་པ་མཐའ་དག་ལ་སྤྱིའི་ཚུལ་གྱིས་མེད་པར་ངེས་པ་དང་

ཚུལ་མཚུངས་པར།  སྤྱིའི་ཚུལ་གྱིས་རང་མ་ཡིན་སེལ་བའི་སྒོ་ནས་དོན་སྟོན་པར་སྒྲུབ་

ཏེ།  ཤཽླཀ་དང་པོར་གཞན་སེལ་ལེའུའི་མཚམས་སྦྱར་དང་མདོར་བསྟན་བཀོད།  དེ་

རྗེས་ཤཽླཀ་བཅུ་གཅིག་གིས་རིམ་པ་བཞིན་དུ།  གསལ་བ་རང་མཚན་པ་དང་།    (ཀུན་

བཏུས།  ༥/༢ཀཁ) སྤྱི་རྐྱང་པ།   (༥/༢ཁག) སྤྱི་གསལ་གྱི་འབྲེལ་བ་དང་།   (༥/༣) སྤྱི་

དང་ལྡན་པའི་གསལ་བ་ (༥/༨-༡༡) རྣམས་སྒྲའི་དོན་དུ་འདོད་པ་དགག་སྟེ།  དོན་བསྡུའི་

ཚུལ་དུ་(༥/༡༢-༡༣) གཞན་སེལ་སྒྲའི་དོན་དུ་གསུངས།  དེ་ནས་ཤློཀ ༡༤ནས་ ༢༤ བར་

ཚིགས་བཅད་བཅུ་གཅིག་གིས།  སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་དང་།  གཞི་མཐུན་

སོགས་འཐད་པ་དང་།  སྒྲ་དངོས་དབང་གིས་འཇུག་པ་ལ་མི་འཐད་པར་སྒྲུབ།  ཤཽླཀ 

༢༥ནས་༣༨ བར་གྱིས་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལས་བརྩམས་



xxx སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཏེ།  རང་ལུགས་ཀྱིས་”གཞན་སེལ་”(ཨནྱ་ཕོ་ཧ་)ཞེས་པའིབསལ་བྱའི་གཞན་དང་དེ་

རྣམས་ཇི་ལྟར་སེལ་ཚུལ་གྱི་བཤད་པ་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་ཤིང་།  ལྷག་པར།

སྒྲ་ཡི་དོན་གཞན་མ་མཐོང་ཡང༌།  །རང་དོན་ཆ་ཤས་སྟོན་པའི་ཕྱིར།།

སྒྲ་ཡི་འབྲེལ་བ་ཤིན་ཏུ་སླ།  །འཁྲུལ་པ་ཉིད་ཀྱང་ཡོད་མ་ཡིན།། (༥/༣༤)

ཞེས་ཤིན་ཏུ་གནད་ཆེ་བའི་ཚིགས་བཅད་བཀོད་དེ།  གཞན་སེལ་སྨྲ་བའི་ཕྱོགས་ལ་སྒྲ་

དང་དོན་ལ་རང་ཆས་སུ་གནས་པའི་འབྲེལ་པ་གང་ཡང་མེད་མོད།  དེ་ལྟ་ནའང་སྒྲས་

རང་གི་བརྗོད་བྱའི་དོན་མ་ནོར་བར་སྟོན་ནུས་པའི་ཚུལ་གསུངས་ལ།  དེ་ཡང་། 

ཤིང་དང་ས་ལས་འབྱུང་དང་རྫས།  །ཡོད་དང་གཞལ་བྱ་རིམ་བཟློག་ལས།།

བཞི་གསུམ་གཉིས་གཅིག་ཐེ་ཚོམ་དུ།  །འགྱུར་གཞན་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན།། (༥/༣༥)

ཞེས་རིགས་ཀྱི་སྒྲ་གོ་རིམ་མཐོ་དམན་གྱི་སྒོ་ནས།  ཤེས་བྱ་དང་།  ཡོད་པ་སྟེ་དངོས་པོ་

དང་།  རྫས་དང་།  ས་ལས་གྱུར་པ་ཞེས་པའི་སྒྲ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན།  དོན་ཤིང་ལ་ལྟོས་

ཏེ་དོན་བཞི་དང་།  གསུམ་དང་།  གཉིས་དང་།  གཅིག་བཅས་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་འགྱུར་

བ་དང་།  གཞན་དུ་སྟེ་ལུགས་མཐུན་པས་ནི།  ཤིང་གི་སྒྲ་ས་ལས་གྱུར་པ་དང་།  རྫས་

དང་།  དངོས་པོ་དང་།  ཤེས་བྱ་རྣམས་ལ་ངེས་པའི་རྒྱུ་འགྱུར་བར་གསུངས་སྟེ་”གཞན་

སེལ་”ཞེས་པས་གཞན་སེལ་ཚུལ་གྱི་གནད་དེ་སྟོན།  གོང་གི་དེ་ཀུན་ཏུས་ཀྱི་བར་སྐབས་

ཀྱི་ཚིགས་བཅད་ཡིན་པས་རང་འགྲེལ་དུ་དེ་ལ་འགྲེལ་པ་མ་ཐོན་པས།  རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་

དར་ཊིཀ་བཀོད་ན་འདི་ལྟར། 

གཞལ་བྱ་ཡི་སྒྲ་རིམ་པ་ལྡོག་པ་ལས་དངོས་པོ་ཡོད་པ་དང༌།  རྫས་དང་།  ས་ལས་

བྱུང་བ་དང༌།  ཤིང་དང་བཞི་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུར་འགྱུར་ཏེ།  དེ་དག་མེད་པར་ཡང་

འཇུག་པ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ།  །དེ་ནི་དངོས་པོ་ཡོད་པའི་སྒྲ་གསུམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་

རྒྱུ་དང༌།  རྫས་ཀྱི་སྒྲ་གཉིས་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང༌།  ས་ལས་བྱུང་བའི་སྒྲ་ཤིང་གཅིག་པུ་

ལ་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་ཏེ།  དེ་དག་མེད་པར་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ།  །རིམ་པ་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་དུ།  ཤིང་བརྗོད་པའི་སྒྲས་གཞན་བཞི་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་ལ།  དེ་

བཞིན་དུ་ས་ལས་བྱུང་བའི་སྒྲ་ཕྱི་མ་གསུམ་ངེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ།  དེ་དག་ལ་འཇུག་



xxxiཞུ་སྒྲིག་པའི་སྔོན་གླེང་།

པའི་ཕྱིར་རོ།  །དེ་བཞིན་དུ་ཕྱི་མ་གཉིས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་གཉིས་དང་གཅིག་ངེས་

པའི་རྒྱུར་སྦྱར་རོ།།29ཞེས་སོ།།

ཡང་ཤླཽཀ ༣༦ང  “རིགས་ཀྱི་ཆོས་ནི་རྣམ་གནས་ཕྱིར།།”ཞེས་པའི་ཐད་ཀྱི་རང་

འགྲེལ་དུ།  “རིགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱང་གཅིག་ཉིད་དང་།  རྟག་པ་ཉིད་དང་།  རེ་རེ་ལ་ཡོངས་

སུ་རྫོགས་པའི་མཚན་ཉིད་རྣམས་རྫོགས་པ་འདི་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་གནས་པ་ཡིན་ཏེ།  

ཐ་མི་དད་པའི་ཕྱིར་དང་།   རྟེན་མི་ཆད་པའི་ཕྱིར་དང་།  མཐའ་དག་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་

རོ།།”30ཞེས་རང་ལུགས་ཀྱི་གཞན་སེལ་ལ་རིག་པ་ཅན་པ་ལ་སོགས་པས་འདོད་པའི་

སྤྱི་དོན་གཞན་ལ་ཚང་བར་སྨྲ་བའི་སྤྱིའི་ཁྱད་ཆོས་གལ་ཆེ་བ་གསུམ་པོ་དེ་ཚང་བར་

གསུངས་པ་གནད་ཆེ། 

དེ་ནས་ཤླཽཀ ༣༩ནས་ ༤༥ཁ བར་གྱིས་གྲངས་ཅན་གྱི་ལུགས་དགག་ལ།  ༤༥ག ནས་

༤༩ བར་གྱིས་སྒྲ་རྟོག་རིམ་ཅན་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་བཤད་དེ་བརྗོད་པས་

དོན་སྟོན་ཚུལ་གསལ་བར་བཤད་ཅིང་།  ཤླཽཀ ༥༠ནས་ ༥༢ རིགས་བརྗོད་དང་ཚོགས་

བརྗོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་རྣམ་དབྱེ་དེ་ཡང་རང་ལུགས་ལ་འཐད་པ་དང་།  གཞན་ཡང་

དབྱིབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་།  ཁ་དོག་དང་།  ཡན་ལག་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་སོགས་ལ་བརྟེན་

ནས་བཏགས་པ་དང་།  འདུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་སྒྲ་སོགས་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ་

ཡང་ཞར་ལ་སྟོན།  མཐར་ཤླཽཀ ༥༢ རྐང་པ་ཐ་མས་གཞན་སེལ་གྱི་ལེའུ་འདིར་སྒྲ་བྱུང་

ཚད་མ་རྗེས་དཔག་ཏུ་བསྡུ་བརགྲུབ་པ་འདིས་དཔེ་ཉེར་མཇལ་ལ་སོགས་པའང་ཚད་མ་

གཞན་མ་ཡིན་པར་ཤེས་དགོས་པར་བསྟན་ཏེ་གཞན་སེལ་གྱི་ལེའུ་མཇུག་བསྡུས། 

དེ་ཡང་ཕྱོགས་གླང་གིས་གཞན་སེལ་སྒྲའི་དོན་དུ་འཐད་པས།  གཞན་གྱིས་སྤྱི་བློའ་ི

འཇུག་ཡུལ་གསལ་བ་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་པའི་སྤྱི་དོན་གཞན་རང་དབང་བ་ཞིག་ཡོད་

པར་བཤད་པ་དེ་མི་དགོས་པ་དང་།  དེ་བཞིན་དུ་སྒྲ་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་དངོས་དབང་

གིས་གྲུབ་པ་མིན་ཅིང་སྒྲ་ཐམས་ཅད་རང་མ་ཡིན་སེལ་བའི་རྣམ་གཅོད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་

29  «ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དར་ཊིཀ» གསུང་འབུམ།  པོད།  ང་། ཤོག ༡༡༡བ༦ སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། 
30  དེབ་འདིའི་ཤོག ༤༧༡ 



xxxii སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

སྒྲུབ་པ་སོགས་ཀྱིས།  རིག་པ་ཅན་པས་ཤེས་བྱ་ཚིག་དོན་དྲུག་གི་ནང་ཚན་སྤྱི་རྟག་པ་

འདོད་ཚུལ་དང་།  དཔྱོད་པ་བས་རིག་བྱེད་ཚད་མར་འདོད་པའི་རྩ་བའི་གྲུབ་མཐའ་

ལ་གནོད་གཞི་ཆེན་པོར་གྱུར་སྟབས།  རིག་པ་ཅན་པའི་སློབ་དཔོན་ཨུ་དྱོཏ་ཀ་ར་

དང་།  དཔྱོད་པ་བའི་སློབ་དཔོན་གཞོན་ནུ་མ་ལེན།  དེ་བཞིན་དུ་གཅེར་བུ་པའི་སློབ་

དཔོན་མ་ལླ་ཝ་དིན་སོགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་གླང་གི་གཞན་སེལ་ལ་དགག་པ་རྣོན་པོ་བཏང་

ཅིང་།  ལྷག་པར་གཞོན་ནུ་མ་ལེན་གྱིས་རྩོད་པ་ཆེ་བ་གསུམ་སྟེ།  ༡ སྒྲས་རང་མ་ཡིན་

སེལ་བའི་སྒོ་ནས་དོན་སྟོན་ན།  ཤིང་ཞེས་པའི་སྒྲས་ཤིང་མ་ཡིན་སེལ་བ་བརྗོད་བྱར་བྱ་

དགོས་པས།  དེ་ལ་ནི་སྔོན་དུ་ཤིང་ངོས་མ་བཟུང་བར་དེ་མ་ཡིན་ངོས་མི་འཛིན་པས་

རྟོགས་པ་ཕན་ཚུན་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་དང་།  ༢ ཡང་ཤེས་བྱ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ལ་བསལ་བྱ་

ཤེས་བྱ་མ་ཡིན་པ་མེད་པས་སྒྲ་ལ་རྣམ་གཅོད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་གྱིས་མ་ཁྱབ་པ་དང་།  ༣ སྒྲ་

རྣམ་གཅོད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ན་སྒྲ་ཐམས་ཅད་རྣམ་གྲངས་པར་ཐལ་བ་འཕེན་ཏེ།  དེ་

རྣམས་རེ་རེ་ནས་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་«ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་»དུ་རྒྱས་པར་མཐའ་

བཅད་དེ་ལན་འདེབས་མཛད།   (རྣམ་རྩ།  ༡/༡༡༣ག-༡༢༡ དང་།  རྣམ་རྩ།  ༡/༡༢༢-

༡༢༨ དང་།  རྣམ་རྩ།  ༡/༡༢༩-༡༨༤) དེ་བཞིན་དུ་ཞི་ཚོའི་«དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པར་

»སྒྲ་དོན་བརྟག་པའི་ལེའུ་ལོགས་སུ་མཛད་དེ།  དེའི་ནང་ཕྱི་རོལ་པའི་ཚད་མ་པ་རྣམས་

ནས་ཕྱོགས་གླང་གི་གཞན་སེལ་འགོག་པའི་གནོད་བྱེད་རྣམས་རེ་རེ་ནས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་

པར་དཔྱད་པ་མཛད་པ་བྱུང་། 

གང་ལྟར་ཡང་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་ཉིད་ཀྱི་གཞན་སེལ་འདོད་ཚུལ་ནི་གཙོ་བོ་

སྒྲའི་འཇུག་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་།  དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་

ནི་གཙོ་བོ་རྟོག་པ་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གྱི་སྟེང་ནས་གཞན་སེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་མཛད་

སྣང་བ་ཁོ་བོས་མཐོང་བས།  སློབ་དཔོན་གཉིས་ཀྱིས་གང་ལ་བཙལ་འདོན་མཛད་མ་

མཛད་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་གནད་ཀྱིས་གཞན་སེལ་དང་བརྡ་ཡུལ་གྱི་སྐོར་ལ་སློབ་

དཔོན་གཉིས་ཀྱི་བཞེད་པར་ཁྱད་པར་ཅུང་ཡོད་སྙམ།  གཞན་ཡང་སློབ་དཔོན་དེ་

གཉིས་ཀྱི་གཞན་སེལ་གྱི་འདོད་ཚུལ་ལ་བཤད་པ་མཛད་པའི་ཕྱིས་ཀྱི་ནང་པའི་ཚད་མ་



xxxiiiཞུ་སྒྲིག་པའི་སྔོན་གླེང་།

པ་དཔེར་ན་ལྷ་ཤག་གཉིས།  ཆོས་མཆོག་དང་།  ཞི་འཚོ་ཡབ་སྲས།  བྲམ་ཟེ་ཤᨗ་ཀར་

ཨ་ནྣཏ།  ཕྱིས་ཀྱི་ཛྙཱ་ན་ཤྲི་མི་ཏྲ་དང་།  རཏྣ་ཀིརྟི་སོགས་ཀྱི་དབར་ཡང་།  བརྡ་ཡུལ་གྱི་

གནད་སྒྲ་དང་རྟོག་པའི་དངོས་ཡུལ་གང་ལ་འཇོག་མི་འཇོག་དང་གཞན་སེལ་གྱི་སྐོར་ལ་

བཞེད་པ་མི་འདྲ་བ་ཐོན་སྣང་བ་རྣམས་ཀྱང་རྟོག་ཞིབ་བྱ་འོས་པར་མཐོང་།  འདིར་ཁོ་

བོས་ངལ་བ་བསྟེན་ཏེ་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་སྐོར་གྱི་བཞེད་པ་གནད་ཆེ་

བ་ཁག་གཅིག་དང་ལྷག་པར་གཞན་སེལ་གྱི་སྐོར་དམིགས་སུ་བཀར་ཏེ་མདོ་ཙམ་ཞུ་བ་

ནི།  སློབ་དཔོན་དྲིན་ཅན་འདིའི་ཚད་མ་རིག་པའི་བཞེད་པ་རྣམས་ཕྱིས་ཀྱི་འགྲེལ་བྱེད་

དཔེར་ན་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་«རྣམ་འགྲེལ་»ལྟ་བུའི་བརྒྱུད་འབའ་ཞིག་ནས་སྦྱོང་

བ་མིན་པར།  སྐབས་འགར་ཕྱོགས་གླང་ཉིད་ཀྱི་གསུང་ཐད་ཀར་མཇལ་ཏེ་རྟོག་ཞིབ་

བགྱིད་ཐུབ་ན།  བཞེད་པའི་གནད་འགག་གལ་ཆེ་བ་མང་པོ་ཞིག་ལ་མིག་གསར་པ་ཞིག་

གི་ཐོག་ནས་བལྟ་བའི་གོ་སྐབས་འོང་བས།  དེའི་བརྒྱུད་ནས་སློབ་དཔོན་དེའི་ཚད་མའི་

སྐོར་གྱི་བཞེད་པ་ཕྲ་རགས་རྣམས་ཡིད་ཀྱི་མེ་ལོང་དུ་གསལ་བར་ཤར་ཐུབ་པ་འོང་ངེས་

པས།  དམིགས་ཡུལ་དེས་གཙོ་བོར་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་བགྱིས་སོ།།

དེ ་ལྟར་འཕགས་ཡུལ་གྱི་ཚད་མ་རིག་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེས་ཤིན་ཏུ་གྲགས་

ཅན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོའ ི་ཚད་མའི་གཞུང་ལས་བརྩམས་པའི་འབེལ་གཏམ་འདི་

བཞིན།  རང་རེའི་བསྟན་འགྱུར་དུ་བཞུགས་པའི་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཡོངས་

རྫོགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཏུས་ཏེ་དེང་རབས་ཀྱི་སྲོལ་དུ་ཞུས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་དཔར་དུ་

བསྐྲུན་པའི་སྔོན་གླེང་གི་ཚུལ་དུ་བྱས།  འདི་ཡང་གཞོན་དུས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་གདན་

ས་ཆེན་པོ་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་གི་ཡ་གྱལ་ཤར་རྩེ་ཐོས་བསམ་ནོར་བུའི་

གླིང་དུ་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔའི་སློབ་གཉེར་བགྱིད་སྐབས།  སྐྱབས་རྗེ་ཛེ་སྨད་རིན་

པོ་ཆེ་རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་བསྟན་འཛིན་ཡར་རྒྱས་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་

དང་།  སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཟུར་བླ་ཏི་རིན་པོ་ཆེ་བྱང་ཆུབ་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་བཟང་པོ་

རྣམ་གཉིས་ལས།  རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་«རྣམ་འགྲེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད་»ཀྱི་རྫུབ་ཁྲིད་

ཞིབ་ཏུ་ནོས་ཤིང་།  འཇངས་དགུན་ཆོས་ཀྱི་ཚད་མའི་རྩོད་གྲར་ཡང་ཐེངས་འགར་



xxxiv སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཞུགས་པའི་སྐལ་བ་ཐོབ་ལ།  ཞར་དང་ཞོར་ལ་རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་«ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་

རྣམ་བཤད་»ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་«ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་»ལའང་གང་

འདྲིས་ཀྱི་ངལ་བ་བསྟེན་པ་དང་།  དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་བོད་ཀྱི་ཚད་མའི་གཞུང་མི་

ཉུང་བ་ཞིག་ལ་ཐོས་བསམ་གྱི་འབད་པ་དང་དུ་བླངས་པ།  རིགས་པར་སྨྲ་བ་ལྷ་རམས་

པ་གླང་རི་བ་ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པས།  སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ཚེས་ལ་གུས་སྤྲོ་དང་སྨོན་ལམ་

ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་བྲིས་པ་དགེའོ།།    །།



ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ། 





ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ས་བཅད།

དང་པོ། མཆོད་བརྗོད་དང་རྩོམ་པ་དམ་བཅའ། (ཤླཽཀ  ༡)           འགྲེལ་པ་ཤོག 97/301

གཉིས་པ། བཤད་པ་ཉེ་བར་དགོད་པ།

ལེའུ་དང་པོ། མངོན་སུམ་བརྟག་པ།
༡ རང་ལུགས་ཀྱི་མངོན་སུམ་སྒྲུབ་པ། (ཤླཽཀ ༢-༡༢)                                98/302 

ཀ ཚད་མའི་གྲངས་དང་སྤྱོད་ཡུལ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ། (༢-༣ཁ)

༡) ཚད་མ་གཉིས་སུ་ངེས་པར་བསྟན་པ། (༢ཀ ཁ)

༢) གཞལ་བྱ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་སྒོ་ནས་ཚད་མའི་གྲངས་ངེས་སྒྲུབ་པ། (༢ཁ)

༣) གྲངས་གཞན་དུ་རྟོག་པ་དགག་པ། (༢ག-༣ཁ)

ཀ) རང་སྤྱི་འདྲེས་པའི་ཚད་མ་ཕུང་གསུམ་པ་དགག་པ། (༢ག ང་)

ཁ) ཁྱད་པར་ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཚད་མ་ཕུང་གསུམ་པ་དགག་པ། (༣ཀ ཁ)

ཁ མངོན་སུམ་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ། (༣ག-༨ཁ)                       99/303

༡) མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བཏང་། (༣ག ང་) 

༢) མངོན་སུམ་གྱི་དབྱེ་བ། (༤-༧ཁ)                                                           100/303

ཀ) དབང་པོའ་ིམངོན་སུམ། (༤-)

༡] དབང་པོའ་ིཐ་སྙད་ལ་རྩོད་སྤོང་། (༤ཀ ཁ)

༢] རྟོག་བྲལ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཟུར་དུ་སྨྲོས་པ་ལ་ལུང་འགལ་སྤང་བ། (༤ག ང་)

༣] སྤྱི་དོན་གཞན་སོགས་དབང་ཤེས་ཀྱི་གཟུང་དོན་ཡིན་པ་བཀག་ནས་རྟོག་བྲལ་དུ་

     སྒྲུབ་པ། (༥)                                                                         100/304

ཁ) ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ། (༦ཀ)                                                           101/305

ག) རང་རིག་མངོན་སུམ། (༦ཀ ཁ) 

ང) རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ། (༦ག-༧ཁ)

༡] དངོས། (༦ག ང་)                                                                     101/305



4 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༢] ཆགས་སོགས་རང་རིག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་རྩོད་སྤོང་། (༧ཀ ཁ)

༣) མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ལ་སྡེ་ཚན་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ། (༧ག-༨ཁ)   འགྲེལ་པ་ཤོག              101/305

ག མངོན་སུམ་གྱི་འབྲས་བུ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ། (༨ག-༡༢)                 102/306

༡) ཚད་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག (༨ག-༡༠)                                                      102/306

ཀ) དོན་ཁས་བླངས་པའི་ཚད་འབྲས་སྤྱིར་བཤད། (༨ག-༨ཆ)

ཁ) ཕྱི་རོལ་གཞལ་བྱར་བྱེད་པའི་ཚེ་དོན་ཁས་བླངས་ཀྱང་རང་རིག་འབྲས་བུར་

    རིགས་པ། (༩)                                                                       102/306

ག) རང་རིག་གི་ཚད་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག (༡༠)

༢) རྣམ་གཞག་དེ་ཉིད་ངེས་པར་བྱ་བ། (༡༡-༡༢)                                             103/307

ཀ) བློ་ཚུལ་གཉིས་པ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ། (༡༡ཀ-ག)

ཁ) རང་རིག་སྒྲུབ་པ། (༡༡ང-༡༢)

༢ གཞན་གྱིས་བཏགས་པའི་མངོན་སུམ་དགག་པ། (༡༣-༤༤)            104/308

ཀ རྩོད་སྒྲུ  བུ་མཁན་པོའ་ིལུགས་དགག་པ། (༡༣-༡༦)                 104-106/308-310

༡) རྩོད་སྒྲུབ་ནས་བཤད་པའི་མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་དབྱིག་གཉེན་གྱི་མིན་པར་

    བཤད་པ། (༡༣)                                                                            104/308

༢) རྩོད་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་བརྟགས་ལ་དགག་པ། (༡༤-༡༦)                                         104/308

ཀ) རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའ་ིམངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་འགོད་པ། (༡༤ཀ ཁ་)

ཁ) དེ་བརྟགས་ལ་དགག་པ། (༡༤ག-) 

༡] གང་ལ་མངོན་སུམ་དུ་སོང་བའི་དོན་ལ་བརྟགས་ལ་དགག (༡༤ག-ཆ)               105/309

༢] དམིགས་རྐྱེན་བྱེད་ཚུལ་ལ་བརྟགས་ལ་དགག (༡༥-༡༦)                             106/310

ཀ] དགག་པ་དངོས། (༡༥)

ཁ] དེའི་ལན་དགག (༡༦) 

ཁ གཞན་སྡེས་བཏགས་པའི་མངོན་སུམ་དགག་པ། (༡༧-༤༤)                  107/310

༡) རིགས་པ་ཅན་པའི་ལུགས་དགག་པ། (༡༧-༢༠)                                            107/310

ཀ) འདོད་པ་བརྗོད་པ། 



5ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ས་བཅད།

ཁ) དེ་དགག་པ། (༡༧-༢༠)   འགྲེལ་པ་ཤོག                                                           107/310

༡] སྤྱིར་དགག་པ། (༡༧ཀ ཁ)                                                            107/310

༢] སོ་སོར་དགག་པ། (༡༧ག-༢༠)                                                       108/311

ཀ] མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་མ་ཁྱབ་པ། (༡༧ག-༡༨ཁ)                                 108/311

(༡) དགག་པ་དངོས། (༡༧ག ང་)

(༢) དེའི་ལན་དགག (༡༨ཀ ཁ)

ཁ] དབང་པོ་ལྔའི་གྲངས་ངེས་མི་འཐད་པ། (༡༨ག-༡༩ཁ)                               108/312

(༡) དགག་པ་དངོས། (༡༨ག ང་)

(༢) དེའི་ལན་དགག (༡༩ཀ ཁ) 

ག] ཚད་འབྲས་རྫས་གཞན་དགག་པ། (༡༩ག-༢༠)                                      109/312

(༡) ཚད་འབྲས་མི་འཐད་པ་སྤྱིར་བསྟན། (༡༩ག)

(༢) དེ་མི་འཐད་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་པ། (༡༩ང-༢༠)

(ཀ) དགག་པ་དངོས། (༡༩ག-ཆ) 

(ཁ) དེའི་ལན་དགག་པ། (༢༠)

༢) བྱེ་བྲག་པའི་ལུགས་དགག་པ། (༢༡-༢༤)                                   112/316

ཀ) འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

ཁ) དེ་དགག་པ། (༢༡-༢༠)                                                              112/316

༡] ཁས་བླངས་འགལ་བ་བསྟན་པ། (༢༡ཀ)                                              112/316

༢] རིགས་པ་དང་འགལ་བ་བསྟན་པ། (༢༡ཁ-༢༤)                                      112/316

ཀ] ཚད་འབྲས་སྤྱིར་དགག་པ། (༢༡ཁ ག)                                               112/316

ཁ] ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པ། (༢༡ང-༢༢ག)                                          113/316

ག] དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། (༢༢ང-༢༤)                                             114/318

(༡) མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བའི་ལན་དགག (༢༢ང-༢༣ཀ) 

(༢) དེའི་ལན་དགག་པ། (༢༣ཁ-༢༤)

(ཀ) འདོད་པ་བརྗོད་པ། (༢༣ཁ) 
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(ཁ) དེ་དགག་པ། (༢༣ག-༢༤) འགྲེལ་པ་ཤོག                                                115/319

[༡] ཁས་བླངས་འགལ་བ། (༢༣ག-༢༤ག) 

[༢] ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པ། (༢༤ང)

༣) སེར་སྐྱ་པའི་ལུགས་དགག་པ། (༢༥-༣༣)                                   117/321

ཀ) འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

ཁ) དེ་དགག་པ། (༢༥-༣༣)                                                              

༡] གྲགས་ཅན་སྔ་རབས་པའི་ལུགས་དགག (༢༥ཀ-༢༨ཀ)                              117/321

ཀ] མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལྔའི་གྲངས་ངེས་དགག་པ། (༢༥ཀ-༢༥ག)                       117/321

(༡)  དགག་པ་དངོས། (༢༥ཀ)

(༢) དེའི་ལན་དགག་པ། (༢༥ཁ ག)

ཁ] གཞལ་བྱ་འཇལ་ཚུལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ། (༢༥ང-༢༨ཀ)                          119/322

(༡)  དབང་པོའ་ིའཇུག་པས་རིགས་ཁོ་ན་འཛིན་པ་དགག (༢༥ང-༢༦ཁ)

(༢) ཡོན་ཏན་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པ་དགག (༢༦ག-༢༨ཀ)

(ཀ)  བདེ་སོགས་དང་སྒྲའི་རང་བཞིན་སོ་སོར་འཛིན་པ་དགག (༢༦ག-༢༧ཁ)

(ཁ) བསྡོམས་ནས་འཛིན་པ་དགག་པ། (༢༧ག-༢༨ཀ)

༢] ཕྱི་མ་གཞན་གྱི་ལུགས་དགག་པ། (༢༨ཀ-༣༡)                                       121/325

ཀ] འདོད་པ་བརྗོད་པ། (༢༨ཀ-ག)

ཁ] དེ་དགག་པ། (༢༨ང-༣༠)

(༡)  རང་བཞིན་གཙོ་བོ་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བ། (༢༨ང་)

(༢) ཡོན་ཏན་རྣམ་པར་འགྱུར་བའི་སྒྲ་སོགས་མི་འཐད་པ། (༢༩ཀ ཁ)

(༣)  དེ་འདོད་ན་ཁས་བླངས་འགལ་བ། (༢༩ག-༣༠) 

(༤) སྒྲ་འགའ་ཞིག་གིས་བརྗོད་པས་དོན་ཚན་གཅིག་ཏུ་མི་འཐད་པར་

    ཐལ་བ། (༣༡) 

༣] མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཁྱབ་ཆུང་བ། (༣༢-༣༣)                           124/327

ཀ] ཡིད་ཀྱི་འཇུག་པ་བདེ་བའི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་གྱི་འཇུག་པ། (༣༢ཀ ཁ)
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ཁ] ལྷན་ཅིག་པ་དྲན་པར་འདོད་པ་དགག་པ། (༣༢ག-༣༣ཁ)  འགྲེལ་པ་ཤོག                             124/327

ག] དྲན་པ་གཞན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ། (༣༣ག ང་)

༤) དཔྱོད་པ་བའི་ལུགས་དགག་པ། (༣༤-༤༤)                                  126/329

ཀ) འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

ཁ) དེ་དགག་པ། (༢༥-༣༣)                                                              117/321

༡] མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དགག་པ། (༢༥ཀ-༢༨ཀ)                           117/321

(༡)  ཡོད་པ་ཞེས་སྨྲོས་པའི་ཚིག་ལ་རྣམ་བཅད་མེད་པ། (༣༤ཀ -)

(ཀ)  དོན་དེ་ཕྲད་པ་སྨྲོས་པས་རྟོགས་ཟིན་པ། (༣༤ཀ ཁ)                         126/329

(ཁ) དེའི་ལན་དགག་པ། (༣༤ང-༣༥)

[༡] རྩོད་པ། (༣༤ག ང་)

[༢] ལན། (༣༥)                                                             126/329

(ག)  དབང་པོ་སྐྱོན་མེད་དང་ཕྲད་པར་རྟོགས་པ་དོན་ཅན་ཡིན་པ་དགག་པ། (༣༦-༣༧ཁ)

[༡] རྩོད་པ། (༣༦ཀ ཁ)                                                    127/330

[༢] ལན། (༣༦ག ང་)

[༣] འཇིག་རྟེན་གྲགས་པའི་ལན་དགག་པ། (༣༧ཀ ཁ)                     128/331

(༢) མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཟུར་དུ་དབང་དོན་ཕྲད་པ་སྨྲོས་པ་ཁྱབ་ཆུང་བ། (༣༧ག-༣༨ཁ)

(༣) བློའ་ིསྐྱེ་བ་ཞེས་སྨྲོས་པ་ལ་རྣམ་བཅད་མེད་པ། (༣༨ག-༤༡)

(ཀ)  བློའ་ིསྐྱེ་བ་ཞེས་སྨོས་པ་ལ་གནོད་པ་མེད་པར་ཐལ་བ། (༣༨ག-༣༩ཁ)

(ཁ) དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། (༣༩ག-༤༡)                                       128/332

[༡] དབང་དོན་ཕྲད་པ་སོགས་མངོན་སུམ་དང་དེའི་རྒྱུ་གང་དུའང་

     མི་འཐད་པ། (༣༩ག-༤༠ཁ)                                           128/332

[༢] དབང་དོན་ཕྲད་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་བ་ལང་ངོ་སྙམ་པ་སོགས་

     མངོན་སུམ་དུ་འཐད་པར་ཐལ་བ། (༤༠ག-༤༡)                        129/333

[ཀ] རྒྱས་པར་བཤད་པ། (༤༠ག-༤༡)                                      129/333

དབང་པོ་མངོན་སུམ་ལས་ཁྱད་གཞི་སྦྱོར་བའི་ནུས་པ་མེད་པ། (༤༠ག-༤༡ཁ)
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དེའི་རྒྱུ་མཚན། (༤༡ག ང་)  འགྲེལ་པ་ཤོག                                                   130/333

ཕྱི་དོན་གཞན་གཟུང་བའི་སྒོ་ནས་ཁྱད་ཆོས་སྦྱོར་བ་མི་འཐད་པ། (༤༡ཅ ཆ)

[ཁ] དོན་བསྡུ་བ།

༢] ཚད་འབྲས་དོན་གཞན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ། (༤༢ཀ-༤༤)                 131/334

(༡)  ཚད་འབྲས་དོན་གཞན་དགག་པ། (༤༢) 

(༢) བློ་དང་སྐྱེ་བ་རྫས་གཅིག་དང་ཐ་དད་བརྟགས་ལ་དགག་པ། (༤༣)                  131/335

(༣) བདག་ཚད་མར་འདོད་པ་དགག་པ། (༤༤)                                          132/335

ལེའུ་གཉིས་པ། རང་དོན་རྗེས་དཔག
༡ རང་དོན་རྗེས་དཔག (༡-༥ཁ)                                          133/336

ཀ རང་དོན་རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད། (༡ཀ ཁ)

ཁ ཚད་འབྲས་མངོན་སུམ་དང་མཚུངས་པར་བསྟན་པ། (༡ག)                  133/336

ག ཚད་མ་གཉིས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་བཤད་པའི་སྒོ་ནས་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་དུ་

    བསྟན་པ། (༡ག ང)                                                          133/336

ང མངོན་སུམ་ལ་རང་དོན་དང་གཞན་དོན་གཉིས་སུ་མ་ཕྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན། (༢)

༡) རྒྱུ་མཚན་དངོས། (༢ཀ ཁ)

༢) དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། (༢ག-༥ཁ)                                                          134/337

ཀ) ཁ་དོག་ལས་རེག་བྱ་དཔག་པའི་རྗེས་དཔག་གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་འཛིན་པ་

    དགག (༢ཁ ག)                                                                      134/336

ཁ) མངོན་སུམ་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་ཐ་སྙད་བྱེད་པའི་ཤེས་པ་གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་

    འཛིན་པ་དགག (༣ང-༣ཁ)                                                          135/338

ག) རེག་བྱ་བཏང་སྙོམས་པ་ལས་རླུང་གི་རྡས་དཔོག་པའི་རྗེས་དཔག་གཟུང་ཡུལ་

     རང་མཚན་འཛིན་པ་དགག (༣ག-༥ཁ)                                             135/338

༡] དགག་པ་དངོས། (༣ག ང)                                                            135/338
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༢] ལུང་ཚིག་གིས་རེག་བྱ་བཏང་སྙོམས་པ་རླུང་པས་གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པར་

     ཁེགས་པར་འདོད་པ་དགག (༤)  འགྲེལ་པ་ཤོག                                                      136/339

ཀ] དགག་པ་དངོས། (༤ཀ ཁ)                                                           136/339

ཁ] ལུང་དང་རྗེས་དཔག་རང་མཚན་གྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་མཚུངས་པ་དགག་པ། (༤ག ང)

༣] རང་ལ་མཚུངས་པ་སྤང་བ། (༥ཀ ཁ)                                                138/340

༢ དེའི་རྟེན་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ། (༥ག-༥༣)                           138/341

ཀ དངོས་ཀྱི་དོན། (༥ག-)                                                       138/341

༡) རང་ལུགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། (༥ག-༧)

ཀ) ཚུལ་གསུམ་གྱི་མཚན་ཉིད། (༥ག-༦ཁ)                                              138/341

༡] དངོས། (༥ག ང)

༢] ཚུལ་གསུམ་ཀའི་མཚན་ཉིད་ཟུར་དུ་ངེས་པ་སྦྱར་བ། (༦ཀ ཁ)                       139/341

ཁ) ཚུལ་གསུམ་མ་ཚང་བ་ཡང་དག་མིན་པ་དོན་གྱིས་འཕངས་པ། (༦ག ང)

ག) རྣམ་བཅད་ཀྱི་གནས་དཔེར་བརྗོད་པ། (༧)                                          140/342

༢) གཞན་གྱིས་བརྟགས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་དཔོག་ཚུལ་དགག (༨-༡༡)                          140/343

ཀ) ཕྱོགས་སྔ་མ། (༨)                                                                     140/343

༡] བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དཔག་བྱར་འདོད་པ། (༨ཀ ཁ)                                     140/343

༢] གཞི་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་དཔག་བྱར་འདོད་པ། (༨ག ང)

ཁ) དེ་དགག་པ། (༩-༡༡)                                                                140/343

༡] ཕྱོགས་དང་པོ་དགག་པ། (༩)

ཀ] ཆོས་རྐྱང་པ་བསྒྲུབ་བྱར་མི་རིགས་པ། (༩ཀ ཁ)                                     140/343

ཁ] རྩོད་གཞི་དང་ཆོས་ཀྱི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་རིགས་པ། (༩ག ང)

༢] ཕྱོགས་གཉིས་པ་དགག་པ། (༡༠-༡༡)                                                141/343

ཀ] དགག་པ་དངོས། (༡༠)                                                               141/343

(༡)  འབྲེལ་པ་དོན་གཞན་རྗེས་དཔག་གི་གཞལ་བྱར་འགལ་བ། (༡༠ཀ ཁ)

(༢)  གཞན་དོན་རྗེས་དཔག ངག་ཆད་ཅན་དུ་ཐལ་བ། (༡༠ག)                    141/344
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(༣)  རྟགས་འབྲེལ་མེད་དུ་ཐལ་བ། (༡༠ང)

ཁ] ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བྱར་བསྟན་པ། (༡༡) འགྲེལ་པ་ཤོག                 142/344

༣) རྟགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། (༡༢-༢༥)                                                142/345

ཀ) རྟགས་ཀྱི་འཇོག་ཚུལ་བཤད་པ། (༡༢-༡༩)                                          142/345

༡] རྒྱས་པར་བཤད་པ། (༡༢-༡༧)                                                        142/345

ཀ] གཏན་ཚིགས་སེལ་བས་འཇུག་པར་བསྟན་པ། (༡༢-༡༤)                            142/345

(༡) འབྲེལ་པ་དོན་གཞན་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་

     གཞན་བསྟན། (༡༢)                                                           142/345

(༢)  གཏན་ཚིགས་སེལ་བས་འཇུག་པའི་ཚུལ། (༡༣)

(༣)  སེལ་བས་འཇུག་པའི་དཔེ་བསྟན་པ། (༡༤)                                   143/345

ཁ] སྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་འཇུག་པ་དགག (༡༥)

ག] སྤྱི་དོན་གཞན་མཐོང་བའི་སྒོ་ནས་འཇུག་པ་དགག (༡༦-༡༧)                        144/346

(༡)  དགག་པ་དངོས། (༡༦)                                                        144/346

(༢)  རྟགས་དང་རྗེས་དཔག་ཆ་ཤས་སུ་ཕྱེ་ནས་འཇུག་པར་བསྟན་པ། (༡༧)       144/347

༢] དོན་བསྡུ་བ། (༡༨-༡༩)                                                         144/347

(༡)  དཔག་བྱ་དཔོག་བྱེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ངོས་བཟུང་བ། (༡༨)

(༢)  དཔོག་བྱེད་འཁྲུལ་ན་བློ་འཁྲུལ་བ། (༡༩)

ཁ) རྟགས་ཀྱི་རྩ་བ་འབྲེལ་པ་བཤད་པ། (༢༠-༢༥)                                145/348

༡] རྒྱས་པར་བཤད་པ། (༢༠-༢༣) 145/348

ཀ] འཕྲོད་འདུའི་འབྲེལ་བ་འདུ་བ་ཅན་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པ་བཞིན་དུ་

    རྟགས་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་རྟགས་ཆོས་གཉིས་ཀའི་ཆོས་སུ་ཁྱད་པར་མེད་པ་

    དགག་པ། (༢༠-༢༡)                                                           145/348

(༡)  དེ་གཉིས་མི་མཚུངས་པར་དགག་པ། (༢༠)

(༢)  མི་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན། (༢༡)                                     145/348



11ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ས་བཅད།

ཁ] ཁྱབ་མཉམ་པའི་རྟགས་དེ་ཉིད་སྦྱོར་བ་དེའི་རྟགས་ཅན་དུའང་འགྱུར་བའི་

     རྒྱུ་མཚན་དགག (༢༢-༢༣) འགྲེལ་པ་ཤོག                                                          146/349

(༡) རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་ལ་ཁྱབ་པའི་ཆ་ནས་གོ་བྱེད་དུ་མི་འགྱུར་

     བའི་དཔེ། (༢༢)

(༢)  དེའི་རྒྱུ་མཚན། (༢༣)                                                 146/349

༢] དོན་བསྡུ་བ། (༢༤-༢༥)

(༡)  དོན། (༢༤)                                                            147/350

(༢)  དཔེ། (༢༥)

ཁ གཞན་གྱིས་བརྟགས་པའི་རྗེས་དཔག་དགག་པ།

༡) རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའལིུགས་དགག་པ། (༢༦)                                147/350

ཀ) འདོད་པ་བརྗོད་པ།

ཁ) དེ་དགག་པ། (༢༦-༢༩)                                                              147/350

༡] མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་ལྷག་པ། (༢༦)

༢] རྩོད་གཞི་ལ་ཆོས་ལས་གཞན་པའི་དཔག་བྱ་མི་འཐད་པ། (༢༧)

༣] གོ་བྱ་གོ་བྱེད་ཀྱི་ཆ་ཤས་མ་བརྗོད་པའི་ཉེས་པ་དང་བཅས་པ། (༢༨)                  148/351

༢) གཞན་སྡེའི་ལུགས་དགག་པ།

ཀ) རིགས་པ་ཅན་པའི་ལུགས་དགག་པ། (༢༩-༣༡)                                     148/352

༡] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༢] དེ་དགག་པ། (༢༩-༣༡)                                                              148/352

ཀ] རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་དགག་པ། (༢༩-༣༡ཁ)                                   148/352

(༡)  སྔ་མ་དང་ལྡན་པ་དགག (༢༩)

(༢)  ལྷག་མ་དག་ལྡན་པ་དགག (༣༠)                                             149/353

(༣)  ཕྱིར་མཐོང་བའང་ཉེས་པ་མཚུངས་པར་བསྟན། (༣༡ཀ ཁ)

ཁ] ཚད་འབྲས་དོན་གཞན་དགག་པ། (༣༡ག ང)
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ཁ) བྱེ་བྲག་པའི་ལུགས་དགག་པ། (༣༢-༣༧) འགྲེལ་པ་ཤོག                                     151/355

༡] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༢] དེ་དགག་པ། (༣༢-༣༧)

ཀ] རྗེས་དཔག་སྔ་མ་གཉིས་དགག་པ། (༣༢-༣༤)                                       151/355

(༡)  རྒྱས་པར་བཤད་པ། (༣༢-༣༣)

(ཀ)  རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་དཔོག་པ་དགག་པ། (༣༢ཀ)

(ཁ)  ལྡན་འདུའི་འབྲེལ་པ་དཔོག་པ་དགག་པ། (༣༢ཁ-༣༣)                            151/355

[༡] ལྡན་པའི་འབྲེལ་བ་ལས་དོན་དཔོག་པ་དགག་པ། (༣༢ཁ ག) 

[ཀ] དགག་པ་དངོས (༣༢ཁ ག) 

[ཁ] ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པ། (༣༢ང-༣༣ག) 

[༢] འདུ་བའི་འབྲེལ་བ་ལའང་ཉེས་པ་མཚུངས་པ། (༣༣ང)

[༣] འགལ་བ་མཚུངས་པ། (༣༣ཅ) 

(༢)  དོན་བསྡུ་བ། (༣༤)                                                                 153/356

ཁ] རྗེས་དཔག་ཕྱི་མ་གཉིས་དགག་པ། (༣༥-༣༧)                              154/357

(༡)  དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བའི་འབྲེལ་བ་གོ་བྱེད་དུ་འདོད་པ་དགག (༣༥) 

(༢)  འགལ་ཟླ་གོ་བར་བྱེད་པ་དགག (༣༦ཀ ཁ)

(༣)  དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། (༣༦ག-༣༧) 

(ཀ)  རྟགས་འཛིན་སེམས་རྟགས་སུ་མི་འཐད་པ། (༣༦ག-༣༧ཀ)                       155/358

(ཁ)  འབྲེལ་པ་གཅིག་ཏུ་ཟད་ན་རྗེས་དཔག་མཚན་ཉིད་མ་ཚང་བ། (༣༧ཁ ག)         156/359

(ག)  འབྲེལ་བ་དོན་གཞན་མེད་པ། (༣༧ང)                                             157/360

ག) སེར་སྐྱ་པའི་ལུགས་དགག་པ། (༣༨-༤༧)                                    158/361

༡] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༢] དེ་དགག་པ། (༣༨-༤༧)

ཀ] རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་མི་འཐད་པར་དམ་བཅས་པ། 
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ཁ] རྗེས་དཔག་འགོག་པའི་རིགས་པ། (༣༨-༤༧)  འགྲེལ་པ་ཤོག                                          158/361

(༡)  རྒྱས་པར་དགག་པ། (༣༨-༤༤)                                                158/361

(ཀ)  འབྲེལ་བ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་དགག་པ། (༣༨ཀ) 

(ཁ)  འབྲེལ་བ་ལ་བརྟེན་པའི་རྗེས་དཔག་དགག་པ། (༣༨ཁ-༤༥)                 159/361

[༡] ནོར་དང་ནོར་ཅན་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ལ་བརྟེན་པ་མི་འཐད། (༣༨ང-༣༩ཀ)

[༢] གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལ་བརྟེན་པ་མི་འཐད། (༣༩ཁ)            160/363

[༣] གཙོ་བོ་དང་སྐྱེས་བུ་སོགས་དཔོག་པ་གཏན་ཚིགས་འབྲེལ་མེད་དུ་

     ཐལ་བ། (༣༩ག-༤༤ཁ)                                                        160/363

[ཀ] གཙོ་བོ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཆོས་ལ་བསྐྱེད་བྱ་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་འབྲས་བུ་

     མི་འཐད། (༣༩ག-༤༣)                                                        160/363

«༡» རྒྱུ་འབྲས་སྤྱིར་དགག་པ། (༣༩ག-༤༡)                                 160/363

«ཀ» གསལ་བ་རྣམས་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་གཙོ་བོ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་

       མི་འཐད། (༣༩ག-ཅ)                                                160/363

«ཁ» གཙོ་བོ་རྒྱུར་མི་འཐད་པ། (༤༠)                                      161/364

«ག» རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་གཙོ་བོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཆོས་སུ་མི་འཐད་

       པ། (༤༡)

«༢» ནོར་དང་ནོར་ཅན་གྱི་འབྲེལ་པ་ལ་བརྟེན་པ་དགག (༤༢)             161/365

«༣» དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། (༤༣)                                     162/365

[ཁ] གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་དུ་མི་འཐད་པ། (༤༤ཀ ཁ)                             162/365

[༤] ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་པའི་དངོས་པོའ་ིའབྲེལ་བ་ལ་བརྟེན་པ་མི་འཐད། (༤༤ག ང)

(༢)  སྤྱིར་མཐོང་བ་ལ་གཉིས་ཁོ་ནར་ངེས་ན་རྗེས་དཔག་ཁྱབ་ཆུང་བ། (༤༥-༤༧ཀ)

(ཀ)  དངོས། (༤༥)                                                                 164/367

(ཁ)  ངེས་བཟུང་འབྲས་བུ་མེད་པར་བསྟན་པ། (༤༦-༤༧ཀ)

(༣)  སྐྱེས་བུ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པ། (༤༧ཁ-ང)                         166/369
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ང) དཔྱོད་པ་པའི་ལུགས་དགག་པ། (༤༨-༥༣) འགྲེལ་པ་ཤོག                                    167/370

༡] མཚམས་སྦྱར་བ། 

༢] འདོད་པ་བརྗོད་པ། (༤༨ཀ ཁ)

༣] དེ་དགག་པ། (༤༨ག-༥༣)

ཀ] རྗེས་དཔག་གི་མདོར་མ་མཚོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པ། (༤༨ག ང)                 167/370

ཁ] འགྲེལ་པ་བྱེད་པའི་མ་བྱས་པ་དགག་པ། (༤༩-༥༣)                                 167/370

(༡)  སྤྱིར་དགག་པ། (༤༩)

(༢)  བྱེ་བྲག་ཏུ་དགག་པ། (༥༠-༥༣) 

(ཀ)  འབྲེལ་པ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་མི་འཐད་པའི་རྒྱུ་མཚན། (༥༠ཀ ཁ)

(ཁ)  ལྡན་པའི་འབྲེལ་པ་རྗེས་དཔག་གི་རྟེན་དུ་མི་འཐད་པ། (༥༠ག-༥༡ཁ)

[༡] དངོས། (༥༠ག)

[༢] འབྲེལ་བ་ཅན་རང་གི་ངོ་བོ་རྗེས་དཔག་མི་སྐྱེད་པ། (༥༠ང-༥༡ཁ)    167/370

(ག)  དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། (༥༡ག-༥༣)

[༡] དཔྱོད་པ་པའི་རྗེས་དཔག་ལ་གནོད་པ་རྒྱས་པར་མ་བརྗོད་པའི་

    རྒྱུ་མཚན། (༥༡ག ང)                                                    168/371

[༢] དོན་གྱིས་གོ་བའི་ཚད་མ་དགག་པ། (༥༢ཀ ཁ)                        168/372

[༣] དངོས་པོ་མེད་པའི་ཚད་མ་དགག་པ། (༥༢ག-༥༣)                    169/372

ལེའུ་གསུམ་པ། གཞན་དོན་རྗེས་དཔག
༡ རང་གི་ལུགས་གཞག་པ། (༡-༣༢)                                            171/374

ཀ རྗོད་བྱེད་ངག་གི་རང་བཞིན་བཤད་པ། (༡)

༡) གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ། (༡ཀ ཁ)

༢) ཕྱོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་དགག་པ། (༡ག ང)

ཁ བརྗོད་བྱ་དོན་གྱི་རང་བཞིན་བཤད་པ། (༢-༣༢)                            172/374
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༡) ཤུགས་བསྟན་ཕྱཽགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ། (༢-༣༢)

ཀ) རང་ལུགས་ཀྱི་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ། (༢) འགྲེལ་པ་ཤོག                         172/374

༡] ཕྱོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཟུར་དང་པོ་བཞི་བཤད་པ། (༢ཀ ཁ)

༢] མ་བསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། (༢ག ང)

ཁ) གཞན་གྱི་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དགག་པ། (༣-༤)                                       173/376

༡] རིགས་པ་ཅན་པའི་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དགག་པ་། (༣-༤) 

ཀ] འདོད་པ་བརྗོད་པ། (༣ཀ)                                                           173/376

ཁ] དེ་དགག་པ། (༣ཁ-༤)

(༡)  ཧ་ཅང་ཐལ་བ། (༣ཁ-ང)

(༢)  བསྒྲུབ་བྱའི་དོན་བརྟགས་ལ་དགག (༤ཀ ཁ)                                173/376

(༣)  ངེས་བཟུང་གི་སྦྱོར་བ་བརྟགས་ལ་དགག  (༤ག ང)

༢] རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའ་ིདམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དགག་པ། (༥)                         174/377

ག) རིགས་པ་ཅན་པའི་རྟགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དཔེ་དགག

༡] དངོས། (༦-༧ཀ)                                                                      175/378

ཀ] རྟགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བའི་དམ་བཅའི་སྐྱོན་དུ་མི་འཐད་པ། (༦ཀ ཁ)

ཁ] ཐམས་ཅད་མིན་པའི་རྟགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་མིམ་མཐུན་སྦྱོར་གྱི་ཁྱབ་པའི་

    ཆ་མཐུན་ཙམ་བསྟན་པ་ཡིན་པ། (༦ག ང)                                            175/378

ག] དེས་ཐམས་ཅད་མིན་རྟགས་སུ་འཕངས་པ་དགག་པ། (༧ཀ)                         176/379

༢] དཔེ་དེ་རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོས་རྟགས་སུ་བསྡུས་པ་དགག་པ། (༧ཁ)

༢) དངོས་བསྟན་རྟགས་ཀྱི་རབ་དབྱེ་བཤད་པ། (༨-༣༢)                                      177/380

ཀ) མདོར་བསྟན་པ། (༨-༡༢)

༡] རྟགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་འཆད་པའི་སྔོན་དུ་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་རབ་དབྱེ་བཤད་པའི་

    དགོས་པ། (༨)                                                                        177/380

༢] ཕྱཽགས་ཆོས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བཤད་པ། (༩)

༣] ཕྱཽགས་ཆོས་ཀྱི་དོན་བཤད་པ། (༡༠-༡༢) 
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ཀ] ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲས་བསྟན་པའི་ཡུལ་ངོས་བཟུང་བ། (༡༠) འགྲེལ་པ་ཤོག                                178/381

ཁ] ཕྱཽགས་ཆོས་ངེས་པར་བསྟན་པས་གྲུབ་པའི་དོན། (༡༡)                               178/381

ག] གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་སུན་འབྱིན་འཇུག་པའི་ཡུལ་བསྟན་པ། (༡༢)

ཁ) རྒྱས་པར་བཤད་པ། (༡༣-༣༢)                                                            179/382

༡] ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་དོན་བཤད་པ། (༡༣-) 

ཀ] རང་གི་ལུགས། (༡༣)

(༡)  ཆོས་ཅན་གྱིས་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་པ་སོགས་དགག་པ། (༡༣ཀ ཁ)             179/382

(༢)  ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བྱར་བསྟན་ནས་རྩོད་གཞི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་སུ་

      བཤད་པ། (༡༣ག ང)                                                         179/382

ཁ] གཞན་གྱི་གཏན་ཚིགས་དགག་པ། (༡༤-༡༧)

(༡)  གཏན་ཚིགས་ཕྱོགས་ཆོས་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་དགག་པ། (༡༤-༡༥)        181/384

(ཀ)  དགག་པ་དངོས། (༡༤)

(ཁ)  དཔེ་དང་ཕྱོགས་ཆོས་བརྗོད་པ་གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་

       བསྟན་པ། (༡༥)                                                              181/384

[༡] དཔེའི་མཚན་ཉིད། (༡༥)

[༢] གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་ཕྱོགས་ཆོས་བརྗོད་པ་ལ་ངེས་པར་བལྟོས་པ།

(༢)  དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། (༡༦-༡༧)                                         182/385

༢] ཁྱབ་པའི་ལྟོས་སའི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་བཤད་པ། (༡༨-༢༠)             184/387

ཀ] མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ། (༡༨)

ཁ] མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་དབྱེ་བ། (༡༩-༢༠ག)                                                  184/387

ག]  རྩོད་པ་སྤང་བ། (༢༠ང)

༣] ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དགུའི་གཏན་ཚིགས་དཔེར་བརྗོད་ནས་དེའི་དོན་བཤད་པ། (༢༡-༣༢)

ཀ] གཏན་ཚིགས་དཔེར་བརྗོད་པ། (༢༡)                                                       186/389

ཁ] དེའི་དོན་བཤད་པ། (༢༢-༣༢)

(༡)  སྤྱིར་བཤད་པ། (༢༢-༢༦)                                                          187/389
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(ཀ)  ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་གྱི་རིགས་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ། (༢༢) འགྲེལ་པ་ཤོག                              187/389

(ཁ)  མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུར་བསྒྲུབ་པ། (༢༣-༢༤)                  188/390

[༡] འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུར་བསྟན་པ། (༢༣ཀ ཁ)

[༢] དངོས་འགལ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་དང་

     ངེས་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུ་སོ་སོར་འདོད་པ་དགག་པ། (༢༣ག-༢༤ཁ)                   188/390

[༣] རྩོད་པ་སྤང་བ། (༢༤ག ང)

(ག)  དེ་དག་གི་དོན་བསྡུས་ནས་བསྟན་པ། (༢༥-༢༦)                                   190/393

(༢)  སོ་སོར་བཤད་པ། (༢༧-༣༢)                                                      192/394

(ཀ)  འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ། (༢༧) 

(ཁ) ཕྱཽགས་ཆོས་ཅན་དགུར་འབྱེད་པ་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པའི་འགལ་རྟགས་སོགས་

      བཤད་པ། (༢༨-༢༩)                                                               192/395

[༡] ཕྱཽགས་ཆོས་ཅན་དུ་མར་དབྱེར་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན། (༢༨ཀ ཁ)               192/395

[༢] དེ་ཉིད་བཤད་པ། (༢༨ག-༢༩)

[ཀ] ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུར་བསྟན་པ། (༢༨ག)                                             193/395

[ཁ] ཕྱི་མ་ལ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ། (༢༨ང)

[ག] དང་པོ་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་ཅན་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན། (༢༩ཀ ཁ)

[ང] རྩོད་པ་སྤང་བ། (༢༩ག ང)

(ག)  དེ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ། (༣༠-༣༢)                                              194/396

[༡] དངོས་འགལ་གཉིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་ན་

     དངོས་འགལ་གཉིས་ལ་མཐོང་བས་ཐེ་ཚོམ་རྒྱུར་ཐལ་བ་སྤང་བ། (༣༠)

[༢] དེ་མ་ཡིན་རྣམ་པར་བཅད་པའི་སྒ་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་གོ་བའི་དཔེ། (༣༡)1 

[༣] ལྡོག་ཕྱོགས་བསྒྲུབ་པ་འགལ་རྟགས་སུ་བསྟན་པ། (༣༢)

༢ གཞན་གྱི་འདོད་པ་དགག་པ། (༣༣-༥༦)                                198/401

1 དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་ལ་ལེའུ་འདིའི་ཤླཽཀ ༣༡ དང་ ༣༢ གོ་རིམ་བཟློག་སྟེ་ཡོད་སྟབས། དེའི་འགྲེལ་པའི་ནང་
ས་བཅད་འདི་དང་མཇུག་ཐོགས་དེ་མ་ཐག་གཉིས་ཀྱང་གོ་རིམ་བཟློག་ནས་ཡོད་པ་མཁྱེན་འཚལ།



18 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཀ གཞན་གྱིས་བཏགས་པའི་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་དགག་པ། (༣༣-) འགྲེལ་པ་ཤོག         198/401

༡) རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའ་ིལུགས་དགག་པ། (༣༣-༣༨)                                    198/401

ཀ) འདོད་པ་བརྗོད་པ།

ཁ) དེ་དགག་པ། (༣༣-༣༨)                                                               198/401

༡] ངེས་བཟུང་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ། (༣༣-༣༦)                                198/401

ཀ] མཚན་ཉིད་ཁྱབ་ཆེས་པའི་ཉེས་པ། (༣༣)

ཁ] མ་ཁྱབ་པའི་ཉེས་པ། (༣༤ཀ ཁ)

ག] མི་སྲིད་པའི་ཉེས་པ། (༣༤ག ང)                                               199/402

༢] གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ། (༣༥-༣༨)    200/402

ཀ] སྒྲུབ་ངག་གི་ཇི་ལྟར་བསྟན་པ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དུ་འདོད་པ་

    དགག་པ། (༣༥ཀ ཁ)                                                           200/402

ཁ] དངོས་པོ་ལ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་དང་མཐུན་པའི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པའི་ཆོས་སྟོན་

    པ་སྒྲུབ་ངག་ཏུ་འདོད་པ་དགག་པ། (༣༥ག-༣༦)                                200/402

ག] དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། (༣༧-༣༨)                                          201/403

(༡)  གཏན་ཚིགས་བརྗོད་པའི་ཚིག་གིས་འབྲེལ་པ་སྟོན་མི་ནུས་པ་ལན་

      དུ་མི་རུང་བ། (༣༧ཀ ཁ)                                            201/4303

(༢)  དེའི་ལན་དགག་པ། (༣༧ག ང)

(༣)  ཁྱབ་པ་ངེས་ན་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་ཟིན་ཏུ་ཐལ་བ། (༣༨) 

༢) གཞན་སྡེའི་ལུགས་དགག་པ། (༣༩-)                                        202/404

ཀ) རིགས་པ་ཅན་པའི་ལུགས་དགག་པ། (༣༩-)

༡] འདོད་པ་བརྗོད་པ།

༢] དེ་དགག་པ། (༣༩-༤༣)                                                              202/404

ཀ] ཁས་བླངས་འགལ་བ་བསྟན་པ། (༣༩ཀ-ག)

(༡)  དགག་པ་དངོས། (༣༩ཀ ཁ)



19ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ས་བཅད།

(༢)  འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲ་མི་འཐད་པ།2  (༣༩ཀ ཁ)

(༣)   དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། (༣༩ག) 2                                                 02/405

ཁ] རྗེས་དཔག་གི་རྒྱུ་བརྟགས་ལ་དགག་པ། (༣༩ང-༤༡)

(༡)  དགག་པ་དངོས། (༣༩ང-༤༠ཀ) 

(༢)   དེའི་ལན་དགག་པ། (༤༠ཁ-ང) 

(༣)  དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་ངག་སོགས་གཏན་ཚིགས་སུ་མི་འགྱུར་བའི་ལན་དགག (༤༡)

ག] དམ་བཅའ་བརྗོད་པའི་ངག་སོགས་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་མིང་བཏགས་མིང་དུ་འདོད་པ་

     དགག་པ། (༤༢-༤༣ཀ)                                                              204/407

ང] སྤྱི་བཏང་དམིགས་བསལ་གྱི་དོན་དགག་པ། (༤༣) 

(༡)  དངོས། (༤༣ཀ ཁ)

(༢) གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་བ། (༤༢ག ང)

ཁ) བྱེ་བྲག་པའི་ལུགས་དགག་པ། (༤༤-༤༥)                                    206/409

༡] འདོད་པ་བརྗོད་པ།

༢] དེ་དགག་པ། (༤༤-)

ཀ] བསྒྲུབ་བྱ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་བརྟགས་ལ་

    དགག་པ། (༤༤)                                                                        206/409

(༡)  བསྒྲུབ་བའི་སྤྱི་རྟགས་སུ་ཐལ་བ། (༤༤ཀ) 

(༢)   ཡ་གྱལ་རྟགས་སུ་ཐལ་བ། (༤༤ཁ)

(༣)   དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། (༤༤ག ང)

ཁ] དངོས་གྱུར་གྱི་ནམ་མཁའ་ཡོད་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་མི་སྲིད་པར་

    ཐལ་བ། (༤༥)                                                                    208/411

ག) སེར་སྐྱ་པའི་ལུགས་དགག་པ། (༤༦-༥༢)                         209/412

༡] འདོད་པ་བརྗོད་པ།

2 དར་ཊིཀ་ཏུ། སྒྲ་བྱུང་གི་སྒྲ་མི་འཐད་པ། ཞེས་བྱུང་ཡང་གོ་བདེ་བར་བྱས་ཏེ། འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲ་ཞེས་
བཅོས།



20 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༢] དེ་དགག་པ། (༤༦-) འགྲེལ་པ་ཤོག                                                                  209/412

ཀ] རྣམ་པར་ལྡན་པའི་གཏན་ཚིགས་དགག་པ།

(༡)  མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གྱི་གཙོ་བོ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་བཀག་པ། (༤༦-༤༩)

(ཀ) གཙོ་བོ་རང་མཚན་བསྒྲུབ་བྱར་མི་འཐད་པ། (༤༦-༤༧ཁ)                      209/412

རྗེས་དཔག་ཚད་མའི་གཞལ་བྱ་འགལ་བ། (༤༦ཀ ཁ)

དཔེ་ལ་རྗེས་འགྲོ་མེད་པ། (༤༦ག-༤༧ཀ)

ཁས་བླངས་འགལ་བ་བསྟན་པ། (༤༧ཁ)

(ཁ) གཙོ་བོ་ཞེས་པའི་སྒྲ་བརྗོད་བྱ་རང་མཚན་པ་ཙམ་སྒྲུབ་ན་གྲུབ་ཟིན་

     བསྒྲུབས་པ། (༤༧ག-༤༨ཁ)                                                           210/413

དངོས། (༤༧ག ང)

དེའི་ལན་དགག་པ། (༤༨ཀ ཁ)                                                     211/414

(༢)   ཉེས་པ་དེ་སྐྱེས་བུ་ལའང་མཚུངས་པ། (༤༨ག-༤༩ང) 

(ཀ)   དངོས། (༤༨ག-༤༨༩ཀ)

(ཁ)   ཁས་བླངས་འགལ་བ། (༤༩ཁ)

(ག)   མ་ངེས་པ་བསྟན་པ། (༤༩ག ང)

ཁ] བསལ་ཏེ་འོངས་པའི་གཏན་ཚིགས་དགག་པ། (༥༠-༥༢)                                 214/416

(༡)  གཞན་ལུགས་དགག་པ་ཙམ་གྱིས་རང་ལུགས་བསྒྲུབ་པ་མི་འཐད་པ། (༥༠ཀ)

(༢) གཞན་ལུགས་འགོག་པའི་རྟགས་ཀྱི་གྲངས་ངེས་མི་འཐད་པ། (༥༠ཁ-༥༡ག)

(༣) རང་ལུགས་བསྒྲུབ་པ་གཞན་ལུགས་མཐའ་དག་བཀག་པ་ལ་ལྟོས་ན་ཐུག་པ་

     མེད་པ། (༥༡ང-༥༢ཁ)

ཁ གཞན་གྱིས་བཏགས་པའི་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་དགག་པ། (༥༣-༥༦)     217/420

༡) རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའ་ིལུགས་དགག་པ། (༥༣-༥༤)

ཀ) མ་གྲུབ་པ་དང་མ་ངེས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ་མཐའ་མ་ཆོད་པས་སྐྱོན་

     ཆགས་པ། (༥༣) 

ཁ) འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མི་འཐད་པ། (༥༤ཀ ཁ)                               217/420



21ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ས་བཅད།

ག) བརྗོད་དགོས་པ་མ་བརྗོད་པའི་ཉེས་པ། (༥༤ག ང) འགྲེལ་པ་ཤོག                             218/421

༢) གཞན་སྡེའི་ལུགས་དགག་པ། (༥༥-༥༦)                                                    218/421

ཀ) རིགས་པ་ཅན་པའི་ལུགས་དགག་པ། (༥༥)                                                  

ཁ) བྱེ་བྲག་པའི་ལུགས་དགག་པ། (༥༦)                                                         218/424

ལེའུ་བཞི་པ། དཔེ་དང་དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་བརྟག་པ།
༡ དཔེ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། (༡-)                                               225/427

ཀ དངོས། (༡-)

༡)  ཁྱབ་པ་དཔེས་སྟོན་པ། (༡) 

༢)  དཔེ་གང་གིས་ཁྱབ་པ་སྟོན་པ། (༢-༣)                                                      225/427

༣)  སྦྱོར་བ་དཔེར་བརྗོད་པ། (༤-༥)                                                            226/428

ཀ) སྒྲུབ་ངག་གིས་རྟགས་ཆོས་གཉིས་ཕན་ཚུན་དུ་ཁྱབ་པར་ངེས་པར་བསྟན་བྱ་མ་ཡིན་པ། (༤)

ཁ)  དེ་ལྟར་བསྟན་དགོས་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་བསྟན་པ། (༥)                                  229/432

ཁ གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་གི་བརྗོད་བྱའི་ཁྱད་པར། (༦) 

ག དཔེ་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་ཡིན་པ་དགག་པ།

༡)  དཔེ་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ། (༧-༡༡) 

ཀ) དཔེ་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན། (༧-༨)                                   230/433

༡] ཁྱབ་པ་སྟོན་ནང་དུ་འདུས་པས་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་མིན་པ། (༦-༧) 

༢] ཕྱོགས་ཆོས་ལ་ལྟོས་ན་དེ་ལས་ལོགས་སུ་འཐད་པ། (༨)

ཁ)  ཁྱབ་པ་སྟོན་པ་ལས་གཞན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་ན་འཇིག་རྟེན་པའི་དཔེ་དང་

     མཚུངས་པས་རྟགས་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པ། (༩ཀ ཁ)                  231/434

ག)  དཔེ་ཉེ་བར་འཇལ་ཙམ་དུ་འདོད་ན་གནོད་པ་བསྟན་པ། (༩ག-༡༡)

༡] དཔེས་ཁྱབ་པ་མི་སྟོན་ན་ཉེར་འཇལ་ཙམ་དུ་ཐལ་བ། (༩ག ང)

༢] ཉེར་འཇལ་གྱི་ཆོས་མི་མཐུན་པས་ཁྱབ་པ་སྟོན་པ་མི་འཐད་པ། (༡༠)                  231/434

༣] ཐུག་པ་མེད་པ་ཉེས་པ། (༡༡) 



22 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༢)  ཕྱོགས་ཆོས་ཙམ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་དོན་ཡིན་ན་དེ་ལྟར་འཐད་ཀྱང༌དེ་ཉིད་

     དོན་ཡིན་པ་ལ་གནོད་བྱེད་བསྟན་པ། (༡༢)  འགྲེལ་པ་ཤོག                                               233/436

༢ དཔེ་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད།

ཀ རང་གི་ལུགས་བཤད་པ། (༡༣-༡༤)                                          233/436

༡)  དཔེ་ལྟར་སྣང་ངོས་བཟུང་བ། (༡༣)

༢)  དེ་དཔེ་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན། (༡༤)                                          234/437

ཁ གཞན་གྱི་ལུགས་དགག་པ། (༡༥-༢༣)                                       235/438

༡)  དཔེ་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཀ)  རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའ་ིལུགས་དགག་པ། (༡༥-༡༨)                                          235/438

༡] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༢] དེ་དགག་པ། (༡༥-༡༨) 

ཀ] དཔེ་ཡང་དག་ཏུ་འདོད་པ་དགག་པ། 

(༡)  རྟགས་ཆོས་ཐུན་མོང་གི་འབྲེལ་པ་དཔེས་སྟོན་པ་དགག་པ། (༡༥) 

(༢) ཆོས་མཐུན་བསྟན་པ་ཙམ་གྱིས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མི་འཁྲུལ་པ་སྟོན་པ་མི་འཐད་

     པ་དེ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁྱབ་ཤུགས་ལ་སྟོན་པ་མི་འཐད་པ། (༡༦-༡༧ཀ)         235/439

(༣)  དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། (༡༧ཁ ག)

ཁ] རྟགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་སོགས་དཔེའི་སྐྱོན་ཡིན་པ་དགག་པ། (༡༨)                         237/440

ཁ)  གཞན་སྡེའི་ལུགས་དགག་པ། (༡༩-༢༣)

༡] རིགས་པ་ཅན་པའི་ལུགས་དགག་པ། (༡༩-༢༡)                                      237/440

ཀ] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

ཁ] དེ་དགག་པ། (༡༩-༢༡)

(༡) དཔེ་གཉིས་མི་འཐད་པ། (༡༩)

(ཀ) གོ་བྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་འཐདཔ། (༡༩ཀ)                                   237/440

(ཁ) སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀ་སྨོས་པ་དོན་མེད་པ། (༡༩ཁ)                                     237/440



23ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ས་བཅད།

(ག) དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། (༡༩ག ང) འགྲེལ་པ་ཤོག

(༢) དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་མི་འཐད་པ། (༢༠-༢༡)

(ཀ) ཉེར་སྦྱོར་གྱི་ཡན་ལག་སོགས་མི་འཐད་པ། (༢༠)                             239/442

(ཁ) དེའི་ལན་དགག་པ། (༢༡)                                                       240/443

༢] བྱེ་བྲག་པའི་ལུགས་དགག་པ། (༢༢-༢༣) 

ཀ] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

ཁ] དེ་དགག་པ། (༢༢-༢༣)                                                             242/445

(༡) ཁས་བླངས་འགལ་བ། (༢༢ཀ ཁ)

(༢) འབྲེལ་བ་མི་སྟོན་པའི་དཔེ་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། (༢༢ག ང)

(༣) གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་ལ་སོགས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་ན་དཔེའི་ཡན་ལག་

     དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བ། (༢༣)                                                  242/445

ལེའུ་ལྔ་པ། གཞན་སེལ་བརྟག་པ།
༡ སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་ཚད་མ་ཕུང་གསུམ་པ་དགག་པ། (༡-༥༢ཁ)

ཀ སྒྲ་རྟོག་སེལ་འཇུག་ཏུ་སྒྲུབ་པ། (༡-༡༣)                                      243/446

༡)  སྒྲ་བྱུང་ཚད་མ་རྗེས་དཔག་ཏུ་འདུས་ཤིང་སེལ་བས་འཇུག་པ་མདོར་བསྟན་པ། (༡)

༢)  སྒྲ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པ་རྒྱས་པར་དགག་པ། (༢-༡༡) 

ཀ) སྤྱི་སྒྲས་སྤྱི་ལྡན་གྱི་གསལ་བ་བརྗོད་པ་དགག་པ། (༢ཀ ཁ)

ཁ) སྤྱི་སྒྲས་སྤྱི་དང་འཕྲོད་འདུའི་འབྲེལ་བ་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་གསལ་བ་ལ་འཇུག་པ་དགག་པ།

༡] མདོར་བསྟན་པ། (༢ག ང)

༢] རྒྱས་པར་བཤད་པ། (༣ཀ-༣ང)                                                      244/447

ཀ] རིགས་དང་འབྲེལ་པ་དོན་གཞན་མི་འཐད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ། (༣ཀ)3 

ཁ] དེ་སྒྲས་བརྗོད་པས་གོ་ནུས་འབྲེལ་པ་ཅན་བརྗོད་པ་མི་འཐད་པ། (༣ཀ-ང)           244/447

3 འདི་ཞ་མའི་རྩ་འགྲེལ་གྱི་འགྱུར་དུ་བྱུང་བའི་ཤླཽཀ་སྣོན་མ་ཨང་གྲངས། ༣ཀ ཞེས་པ་དེ་ཡིན།



24 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༣] དོན་བསྡུ་བ། (༣ཅ ཆ) 

ག) སྤྱི་སྒྲ་གསལ་བ་རྣམས་ལ་སྤྱི་དོན་གཞན་གྱི་སྒོ་ནས་འཇུག་ན་བཏགས་མིང་དུ་ཐལ་བ།(༤-༧)

༡] དགག་པ་དངོས། (༤)

༢] དངོས་མིང་བཏགས་མིང་འཐད་པ། (༥)                                             246/448

༣] དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། (༦-༧)                                                    246/449

ང) བཀག་ཟིན་དྲན་པ་ལ་སྦྱར་བ་དང་དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། (༨-༡༡)                    247/450

༡] སྤྱི་སྒྲས་སྤྱི་ལྡན་གྱི་གསལ་བ་བརྗོད་པ་བཀག་ཟིན་པ། (༨)                           247/450

༢] སྤྱི་དང་འཕྲོད་འདུའི་འབྲེལ་བ་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་གསལ་བ་ལ་འཇུག་པ་

    བཀག་ཟིན་པ། (༩ཀ ཁ)                                                              248/451

༣] སྤྱིའི་དོན་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ། (༩ག-༡༠ག)

༤] སྤྱི་སྒྲས་སྤྱི་ནི་ཆེ་བའི་གོ་བའི་སྒོ་ནས་གསལ་བ་དོན་གྱིས་འཕངས་པ་

    དགག་པ། (༡༠ང-༡༡)                                                                249/452

ཀ] དངོས། (༡༠ང-༡༡ག)

ཁ] སྒྲ་སེལ་འཇུག་དུ་ཁས་ལེན་རིགས་པ། (༡༡ང)

༣)  སེལ་བས་འཇུག་པ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ། (༡༢-༡༣)                                        250/453

ཁ གཞན་སེལ་མི་འཐད་པ་སྤང་བ། (༡༤-)

༡)  སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་གཞི་མཐུན་སོགས་མི་འཐད་པ་སྤང་བ། (༡༤-༢༧)

ཀ) གཞན་གྱི་འདོད་པ་སྤྱིར་དགག་པ། (༡༤-༢༤)

༡] སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་གཞི་མཐུན་སོགས་ཁྱད་པར་བྱེད་འཐད་པ། (༡༤-༡༦)              251/454

ཀ] ཁྱད་པར་བྱ་བྱེད་འཐད་པ། (༡༤)

ཁ] དེས་ན་གཞི་མཐུན་འཐད་པ། (༡༥)                                                  251/454

ག] དེའི་ལན་དགག་པ། (༡༦)

༢] སྒྲ་རྟོག་སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་འདོད་པ་ལ་མི་འཐད་པ། (༡༧-༢༤)

ཀ] རྒྱས་པར་བཤད་པ། (༡༧-༢༣)

(༡) ཨུཏྤལ་སྔོན་པོའ་ིཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་རྫས་གཅིག་དང་ཐ་དད་
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     བརྟགས་ལ་དགག་པ་མདོར་བསྟན། (༡༧ ཀ-ག)  འགྲེལ་པ་ཤོག                            253/456

(༢) དེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། (༡༧ང-༢༣)

(ཀ) རྫས་གཅིག་པའི་ཕྱོགས་དགག་པ། (༡༧ང-༡༨ཁ)

(ཁ) རྫས་ཐ་དད་པའི་ཕྱོགས་དགག་པ། (༡༨ག-༢༣)                              254/457

[༡] གཞི་མཐུན་མི་འཐད་པ། (༡༨ག)

[༢] ཡོན་ཏན་དང་རིགས་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་ལ་མི་འཐད་པ། (༡༨-༢༠ཁ)

[ཀ] འདོད་པ་བརྗོད་པ། (༡༩ཀ ཁ)                                        255/458

[ཁ] དེ་དགག་པ། (༡༩ག-༢༠ཁ)

[༣] དེ་ལ་གནོད་པ་གཞན་བསྟན་པ། (༢༠ག-༢༣)                         256/459

[ཀ] སྔོན་པོ་དང་ཨུཏྤལ་ལ་ཡང་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀྱིས་ཉེས་པ་

     མཚུངས་པ། (༢༠ག ང)

[ཁ] དེའི་ལན་དགག་པ། (༢༡-༢༣)                                        256/459

«༡» འདོད་པ་བརྗོད་པ། (༢༡ཀ)

«༢» དེ་དགག་པ། (༢༡ཁ)

«༣» དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། (༢༡ག-༢༣)                               257/460

«ཀ» རྩོད་པ། (༢༡ག)

«ཁ» དེའི་ལན། (༢༡ང-༢༣)

དགག་པ་དངོས། (༢༡ང-༢༢ཀ)

ཡོན་ཏན་དང་རྫས་སྤྱི་གསལ་བྱེད་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ་བ། (༢༢ཁ-ང)

གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་ཕན་ཚུན་སྟོན་པར་ཐལ་བ། (༢༣)         257/462

ཁ] དོན་བསྡུ་བ། (༢༤)                                                                   260/463

ཁ) ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་བྱེ་བྲག་ཏུ་དགག་པ། (༢༥-༢༧)                                        260/463

༡] རང་དང་གཞན་ལ་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་དང་གཞི་མཐུན་འཐད་མི་འཐད་ཀྱི་

    ཁྱད་པར། (༢༥)

ཀ] གཞན་གྱི་ལུགས་མི་འཐད་པ། (༢༥ཀ ཁ)                                            260/463
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ཁ] རང་ལུགས་འཐད་པ། (༢༥ག ང)

༢] སྤྱི་སྒྲས་ཁྱད་པར་མི་སྤོང་བའི་ཚུལ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ། (༢༦-༢༧)

ཀ] སྤྱི་སྒྲས་ཁྱད་པར་མི་སྤོང་བའི་ཚུལ། (༢༦)                                           262/464

ཁ] རྩོད་པ་སྤོང་བ (༢༧ཀ ཁ)                                                           262/464

ག] སྤྱི་གསལ་དང་ཁྱད་པར་བྱ་བྱེད་ཀྱི་དོགས་པ་སྐྱེ་ཚུ་མི་མཚུངས་་པར་

    བསྟན་པ། (༢༧ག ང)                                                                  262/464

༢)  སྤྱི་དང་གཞི་མཐུན་སོགས་ཁས་ལེན་པ་ལ་གཞན་སེལ་བ་ངེས་པར་ཁས་ལེན་

     དགོས་པ། (༢༨-༣༨)

༡] རྗོད་བྱེད་སྒྲའི་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ། (༢༨)                      262/465

ཀ] སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་རྣམ་བཅད་གཅོད་ཚུལ། (༢༨)

(༡) རིགས་མཐུན་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲས་རིགས་མཐུན་གཞལ་སེལ་བ། (༢༨ཀ ཁ)

(༢) རིགས་མཐུན་གྱི་ཁྱད་པར་དངོས་སུ་མི་སེལ་བའི་ཚུལ། (༢༨ག ང)

ཁ] གཞི་མཐུན་བརྗོད་པའི་སྒྲས་ཁྱད་པར་ཆོས་བརྗོད་བྱར་མི་སྤོང་བའི་རྒྱུ་མཚན། (༢༩-༣༡ཀ)

ག] རྩོད་པ་སྤང་བ། (༣༡ཁ-༣༢)                                                               264/467

(༡) རྩོད་པ། (༣༡ཁ)

(༢) ལན། (༣༡ག ང)

(༣) དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། (༣༢)                                                         265/467

༢] སྒྲའི་སེལ་འཇུག་བཤད་པ། (༣༣-༣༤)

ཀ] སྒྲ་སྦྱོར་ཚུལ། (༣༣)

ཁ] དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། (༣༤)

༣] སྒྲ་རྟོག་རིམ་ཅན་དུ་འཇུག་པའི་ཚུལ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ། (༣༥)                           267/469

༤] འཇུག་ཚུལ་མ་བྱས་པ་སྤང་བ། (༣༦-༣༨)

ཀ] སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ། (༣༦)

(༡) གཞི་མཐུན་མི་འཐད་པའི་ཉེས་པ་མེད་པ། (༣༦ཀ ཁ)

(༢) སྤྱི་དང་ཁྱད་ཆོས་མི་འཐད་པའི་ཉེས་པ་མེད་པ། (༣༦ག-ཅ)
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ཁ] དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། (༣༧-༣༨)  འགྲེལ་པ་ཤོག                                                         268/471

(༡) རྩོད་པ། (༣༧ཀ)

(༢) ལན། (༣༧ཁ-༣༨)

(ཀ) འཇིག་རྟེན་གྱི་གྲགས་པ་དེ་ཁོ་ནའི་དོན་ཅན་འབའ་ཞིག་ཏུ་མི་འཐད་པ། (༣༧ཁ)

(ཁ) སྤྱི་དོན་གཞན་སྨྲ་བ་ལ་ཉེས་པ་མཚུངས་པ། (༣༧ག)                                  269/472

(ག) དེའི་ལན་དགག་པ། (༣༧ང-༣༨)                                                     269/472

[༡] རྩོད་པ། (༣༧ང)

[༢] ལན། (༣༨) 

[ཀ] ཧ་ཅང་ཐལ་བ། (༣༨ཀ ཁ)                                                     270/472

[ཁ] ལྡོག་པ་མེད་པའི་རྗེས་འགྲོ་འབའ་ཞིག་གིས་སྒྲ་ལས་དོན་རྟོགས་པ་

     མི་འཐད། (༣༨ག ང)                                                           270/472

༣) གྲངས་ཅན་གྱི་ལུགས་དགག་པ། (༣༩)                                       271/473

ཀ) རྩོད་པ། (༣༩ཀ ཁ)                                                           271/473

ཁ) ལན། (༣༩ག-༤༥ཁ)                                                          271/473

༡] འབྲེལ་བ་མེད་པ། (༣༩ག ང)

༢] ཧ་ཅང་ཐལ་བ། (༤༠) 271/474

༣] ཁས་བླངས་འགལ་བ། (༤༡-༤༣)

ཀ] ཁས་བླངས་འགལ་བ་དངོས། (༤༡-༤༢)

ཁ]  སྒྲ་རྟོག་འཇུག་པ་གཞན་སེལ་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་པ། (༤༣)                            272/475

༤] དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། (༤༤-༤༥ཁ)

ཀ] སྒྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབ་པ། (༤༤ཀ ཁ)

ཁ] དངོས་མེད་ལ་རྫས་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀྱི་བརྟག་པ་མི་འཇུག་པ། (༤༤ག-༤༥ཀ)

ག] གྲངས་ཅན་གྱི་སྤྱི་གསལ་ལ་སྐྱོན་འཇུག་པ། (༤༥ཁ)

༤) སྒྲ་རྟོག་རིམ་ཅན་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་བཤད་པ། (༤༥ག-)     274/476

ཀ) ཚིག་གིས་བརྗོད་པའི་དངོས་མེད་དབང་མངོན་གྱི་གཟུང་བྱར་འགལ་བ། (༤ག-ཆ)         



28 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཁ) རྗོད་བྱེད་སྒྲ་ལས་དོན་གྱི་རྟོགས་པ་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ། (༤༦-༤༧) འགྲེལ་པ་ཤོག                             274/476

༡] སྒྲ་ལས་བརྡ་ལ་མ་བྱང་བ་ལ་རྟོགས་པ་སྐྱེ་ཚུལ། (༤༦)

༢] བརྡ་ལ་བྱང་བ་ལ་རྟོགས་པ་སྐྱེ་ཚུལ། (༤༧)

༣] དེ་ཡང་གཞན་སེལ་ལ་ལྟོས་པ། (༤༨)                                                 275/478

ག) སྒྲ་དང་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ལས་གཞན་དུ་མི་འཐད་པ། (༤༩ཀ-ང)

ང) རིགས་བརྗོད་དང་ཚོགས་བརྗོད་ཀྱི་སྒྲ་འཇུག་པའི་ཁྱད་པར། (༤༩ཅ-༥༢ཁ)

༡] འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒྲ་སྤྱི་ལ་མི་འཇུག་པ་སྤང་བ། (༤༩ཅ ཆ)                            276/478

༢] རྗོད་བྱེད་ཀུན་གྱིས་སྤྱི་བརྗོད་དང་ཚོགས་བརྗོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་མི་འཐད་པ་

    སྤང་བ། (༥༠-༥༢ག)

ཀ] ཚོགས་བརྗོད་ཀྱི་སྒྲ་ཚོགས་པ་ཅན་ལ་བཏགས་ནས་འཇུག་པ་སྒྲ་སོགས་ལ་

     མི་ལྟོས་པའི་དཔེ། (༥༠-༥༡)                                                        276/479

ཁ] རིགས་བརྗོད་ཀྱི་སྒྲ་རང་གི་རིགས་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ཚོགས་པ་ཅན་དང་ཚོགས་པ་

    དུ་མ་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་ཀྱང་སྤྱི་བརྗོད་པ་ལ་ལྟོས་པར་བསྟན་པ། (༥༢ཀ ཁ)

༢ ཚད་མ་ལ་ཕུང་གསུམ་གཞན་དགག་པའང་དེ་ལས་ཤེས་པར་བྱ་བར་

   བསྟན་པ། (༥༢ག)                                                            278/480

ལེའུ་དྲུག་པ། ལྟག་ཆོད་བརྟག་པ།
༡ ལྟག་ཆོད་བཤད་པའི་དགོས་པ། (༡-༢)                                       279/482

ཀ དངོས། (༡)

ཁ ལྟག་ཆོད་ལ་ལན་བརྗོད་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན། (༢)

༢ ལྟག་ཆོད་དང་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དེ་དག་ལྟག་ཆོད་དུ་འགྱུར་ཚུལ། (༣-༢༠)

ཀ ལྟག་ཆོད་སྔ་མ་བཅུ་བཤད་པ། (༣-༡༥)

༡) ཕྲད་མ་ཕྲད་མཚུངས་པ་དང་གཏན་ཚིགས་མིན་པར་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་

    དང་པོ་གཉིས། (༣-༤)                                                       280/482



29ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ས་བཅད།

ཀ) ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ། (༣)

ཁ) དེ་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། (༤)

༢) རྟག་པ་དང་མཚུངས་པ་སོགས་ཕྱི་མ་བརྒྱད་བཤད་པ། (༥-༡༥)                            282/484

ཀ) དང་པོ་རྟག་པ་དང་མཚུངས་པར་བརྗོད་པའི་ལྟག་ཆོད། (༥ཀ ཁ)                          00/000

ཁ) གཉིས་པ་མ་བརྗོད་པ་དང་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད། (༥ག-ཆ)

ག) གསུམ་པ་མ་སྐྱེས་པ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད། (༦)                                         283/485

ང) བཞི་པ་འབྲས་མཚུངས་ཀྱི་ལྟག་ཆོད། (༧)                                                 283/486

ཅ) ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་ཆོས་མཐུན་པ་མཚུངས་པ་དང་། ཆོས་མི་མཐུན་པ་མཚུངས་པའི་

    ལྟག་ཆོད། (༨-༡༡)                                                                             284/-

༡] ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ། (༨ )

༢] དེ་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། (༩-༡༡)                                           285/-

ཀ] མ་ངེས་པ་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་བ། (༩)

ཁ] དཔེ་ལྟར་སྣང་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། (༡༠)                                  285/-

ག] འཁྲུལ་པ་ལྟར་སྣང་གཉིས་སུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན། (༡༡)                           286/486

ཆ) བདུན་པ་བྱ་བ་རྣམ་གཞག་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད། (༡༢) 

ཇ) བརྒྱད་པ་ཁྱད་པར་མེད་པ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད། (༡༣-༡༥)             287/487

༡] ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ། (༡༣ཀ ཁ)

༢] དེ་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། (༡༣ག ང)

༣] རྣམ་གཞག་མཚུངས་པ་སོགས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བ། (༡༤-༡༥)

ཁ ལྟག་ཆོད་ཕྱི་མ་བཞི་བཤད་པ། (༡༦-༢༠)                                    290/490

༡) དམིགས་པ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད (༡༦-༡༧)

༢) ཐེ་ཚོམ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད། (༡༨)

༣) དོན་གྱིས་གོ་བ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད། (༡༩)

༤) ཐལ་འགྱུར་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད། (༢༠)                                           293/493



30 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༣ རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའ་ིལྟག་ཆོད་ཀྱི་གྲངས་ངེས་དགག་པ། (༢༡-༢༢)   294/494

ཀ ལྟག་ཆོད་ཀྱི་དབྱེ་བ།

༡) འདོད་པ་བརྗོད་པ། (༢༡ཀ-ག)

༢) དེ་དགག་པ། (༢༡ང)

ཁ དེའི་ལན་འདིར་རྒྱས་པར་མ་བརྗོད་པའི་རྒྱུ་མཚན། (༢༢)                    298/498

གསུམ་པ། བཤད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་བྱ་བ། (༢༣-༢༥)                         299/499

༡ གཞན་སྡེའི་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱའི་རྣམ་གཞག་སོགས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པ། (༢༣)

༢ དེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་འཚོལ་བ་ལམ་གོལ་པར་

   བཞུགས་པ། (༢༤ཀ ཁ)                                                                     299/499

༣ ཐུབ་པའི་བསྟན་པའི་དེ་ཁོ་ཉིད་དྲི་མ་མེད་པའི་རིགས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་

   རྟོགས་རིགས་པརགདམས་པ། (༢༤ག ང)

༤ བརྩམས་པའི་དགེ་བ་བསྔོ་བ། (༢༥)                                                        299/499

ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དང་པོ



༡ཀ ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ།

(ཞ་མ་སེང་རྒྱལ་གྱི་འགྱུར།)4

༄༅༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པྲ་མཱ་ཎ་ས་མུ་ཙྪ་ཡ་ནཱ་མ་པྲ་ཀ་ར་ཎ།

བོད་སྐད་དུ། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ། སངས་རྒྱས་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

༡ ༈ ཚད་མར་གྱུར་པ་འགྲོ་ལ་ཕན་བཞེད་པ།།

སྟོན་པ་བདེ་གཤེགས་སྐྱོབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས།།

ཚད་མ་བསྒྲུབ་ཕྱིར་རང་གི་གཞུང་ཀུན་ལས།།

བཏུས་ཏེ་སྣ་ཚོགས་འཐོར་རྣམས་འདིར་གཅིག་བྱ།།

ལེའུ་དང་པོ། མངོན་སུམ།

༢ ༈ མངོན་སུམ་དང་ནི་རྗེས་སུ་དཔག །ཚད་མའོ་མཚན་ཉིད་གཉིས་གཞལ་བྱ།།

དེ་ལ་རབ་སྦྱོར་ཕྱིར་ཚད་མ། །གཞན་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན།།

༣ ཡང་ཡང་ཤེས་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། །ཐུག་པ་མེད་འགྱུར་དྲན་སོགས་བཞིན།།

མིང་དང་རུས་སོགས་སུ་སྦྱོར་བ་ཡི། །རྟོག་པ་དང་བྲལ་མངོན་སུམ་མོ།།5

༤ ཐུན་མོང་མིན་པའི་རྒྱུ་ཡི་ཕྱིར། །དེ་ཡི་ཐ་སྙད་དབང་པོས་བྱས།།

དེར་དོན་དུ་མས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར། །རང་དོན་སྤྱི་ཡི་སྤྱོད་ཡུལ་ཅན།།

༥ དུ་མའི་ངོ་བོའ་ིཆོས་ཅན་ནི། །དབང་པོ་ལས་རྟོགས་སྲིད་མ་ཡིན།།

4 ཞ་མའི་འགྱུར་འདི་པེ་ཅིང་དང་སྣར་ཐང་ལ་མི་བཞུགས་པས།འདིར་ཅོ་ནི་དང་དཔེ་བསྡུར་བྱས།

5 དད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་འགྱུར་དུ།མངོན་སུམ་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ། །མིང་དང་རུས་སོགས་བསྲེས་
པའོ། །ཞེས་བྱུང་།



32 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

རང་རང་རིག་བྱ་ཐ་སྙད་ཀྱིས། །བསྟན་མིན་ངོ་བོ་དབང་པོའ་ིཡུལ།།

༦ ཡིད་ཀྱང་དོན་དང་ཆགས་ལ་སོགས། །རང་རིག་རྟོག་པ་མེད་པ་ཡིན།།

རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀྱི་བླ་མས་བསྟན། །མ་འདྲེས་པ་ཡི་དོན་ཙམ་མཐོང༌།།

༧ རྟོག་པའང་རང་རིག་ཉིད་དུ་འདོད། །དོན་ལ་མ་ཡིན་དེ་རྟོག་ཕྱིར།།

འཁྲུལ་དང་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་དང༌།6 །རྗེས་དཔག་རྗེས་སུ་དཔག་ལས་བྱུང༌།།

༨ དྲན་དང་མངོན་འདོད་ཅེས་བྱ་བའོ། །མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་རབ་རིབ་བཅས།།

བྱ་དང་བཅས་པར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། །འབྲས་བུ་ཉིད་ཡིན་འཇལ་བྱེད་ལ།།

ཚད་མ་ཉིད་དུ་འདོགས་པ་སྟེ། །བྱ་བ་མེད་པའང་མ་ཡིན་ནོ།།7

༩ ཡང་ན་རང་རིག་འབྲས་བུ་སྟེ། །དེ་ཡི་ངོ་བོ་ལས་དོན་ངེས།།

ཡུལ་གྱི་སྣང་བ་ཉིད་དེ་འདིའི། །ཚད་མ་དེ་ཡིས་འཇལ་བར་བྱེད།།

༡༠ སྨྲས་པ།གང་ཚེ་སྣང་བ་དེ་གཞལ་བྱ། །ཚད་མ་དང་ནི་དེའི་འབྲས་བུ།།

འཛིན་དང་རྣམ་རིག་དེ་ཡི་ཕྱིར།8།དེ་གསུམ་ཐ་དད་དུ་མ་བྱས།།

༡༡ ཡུལ་ཤེས་པ་དང་དེ་ཤེས་པའི། །དབྱེ་བས་བློ་ཡི་ཚུལ་གཉིས་ཉིད།།

དུས་ཕྱིས་དྲན་པ་ལས་ཀྱང་སྟེ། །ཚུལ་གཉིས་དང་ནི་རང་རིག་གྲུབ།།

མ་མྱོང་བར་འདི་མེད་ཕྱིར་རོ།།9

༡༢ ཤེས་པ་གཞན་གྱིས་ཉམས་མྱོང་ན། །ཐུག་མེད་དེ་ལ་འང་དྲན་པ་སྟེ།།

དེ་བཞིན་ཡུལ་གཞན་ལ་འཕོ་བ། །མེད་འགྱུར་དེ་ཡང་མཐོང་ཕྱིར་རོ།།

༡༣ ༈ རྩོད་སྒྲུབ་སློབ་དཔོན་གྱི་མ་ཡིན། །ངེས་པར་སྙིང་པོ་མེད་པར་དགོངས།།

གཞན་དུ་ཆ་ཤས་སུ་གསུང་འགྱུར། །དེས་ན་ཁོ་བོས་བརྟག་པར་བྱ།།

༡༤ དོན་དེ་ལས་སྐྱེས་རྣམ་པར་ཤེས། །མངོན་སུམ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་འདིར།།

6 དད་ཤེས།འཁྲུལ་དང་ཀུན་རྫོབ་ཡོད་ཤེས་དང་།།
7 མ་དཔེར། དབྱེ་བ་མེད་པའང་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཡོད་མོད་ཞ་མ་ཉིད་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་དུ་ནི། དད་

ཤེས་ལྟར། བྱ་བ་མེད་པའང་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱུང་བས་འདིར་དེ་བཞིན་བཅོས། ལེགས་སྦྱར་ཚིགས་རྐང་
གཉིས་བོད་འགྱུར་དུ་བཞིར་བྱས་པས། ཤླཽཀ་འདི་ལ་རྐང་པ་དྲུག་ཡོད།

8 དད་ཤེས། འཛིན་རྣམ་རིག་པའི་དེ་ཡི་ཕྱིར།།

9 དད་ཤེས། ཚུལ་གཉིས་རང་རིག་པ་ཉིད་དུ། །གང་ཕྱིར་མ་མྱོང་བར་འདི ་མེད། །ཞེས་དང་།
འདིའི་མཇུག་ཏུ། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དྲན་པ་བཞིན། །ཞེས་རྐང་པ་སྣོན་མ་ཡོད།



33ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དང་པོ།

དོན་དེ་ཞེས་པས་ཀུན་བརྗོད་ན། །གང་དེ་དེ་འབའ་ཞིག་ལས་མིན།།

དམིགས་པའོ་ཞེ་ན་དྲན་སོགས་ཀྱི། །ཤེས་པའང་གཞན་ལ་ལྟོས་མ་ཡིན།།

༡༥ ཡང་སྨྲས་པ།ཇི་ལྟར་སྣང་བ་དེ་ཡོད་མིན། །དེ་ཡི་ཕྱིར་ན་དོན་དམ་དུ།།

ལྔ་པོ་བསགས་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། །དེ་ལ་ཐ་སྙད་དུ་མ་བྱས།།

བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་དོ།།

༡༦ དོན་གྱི་ཚུལ་གྱིས་དབེན་པ་ཡང༌། །བརྗོད་བྱ་མ་ཡིན་ཡུལ་འདིའི་ཡང༌།།

སྤྱི་ཡི་ཚུལ་གྱིས་བསྟན་པར་བྱ། །དེས་ན་ཐ་སྙད་དུ་མི་བྱ།།

༈ རིགས་པ་ཅན་རྣམས། དབང་པོ་དང་དོན་ཕྲད་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་

བ་མ་ཡིན་པ་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཞེན་པའི་བདག་ཉིད་ནི་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་

ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

༡༧ དབང་དོན་ལས་བྱུང་བློ་ལ་ནི། །ཐ་སྙད་ལ་སོགས་སྲིད་མ་ཡིན།།

བར་དང་བཅས་པ་འཛིན་པ་དང༌། །ཤེས་པ་ལྷག་པའང་ཐོབ་མི་འགྱུར།།

༡༨ དབང་པོ་རྟེན་ལས་ཕྱིར་མི་འཕོ། །ཡུལ་ལ་འཛིན་པར་ནུས་མ་ཡིན།།

བདེ་སོགས་གཞལ་བྱ་མིན་པའམ། །དབང་པོ་གཞན་ཡོད་ཡིད་དབང་པོ།།

༡༩ བཀག་པ་མེད་ཕྱིར་ཐོབ་ཅེ་ན། །དབང་པོ་གཞན་གྱི་སྒྲ་དོན་མེད།།

ངེས་པའི་དོན་ལ་འབྲས་བུ་མེད། །ཤེས་པ་ཡི་ཡང་མཚན་ཉིད་ལས།།

དོན་གཞན་འབྲས་བུར་སྨྲ་བར་འགྱུར།10 །ཁྱད་པར་ལ་མིན་ཐ་དད་ཕྱིར།།

༢༠ དེ་ལ་ཡོད་མིན་གཉིས་ཞེ་ན། །མ་ཡིན་ཁྱད་པར་བྱ་ལ་འང་འགྱུར།།

མ་རྟོགས་ལ་སོགས་ཀུན་ལ་མིན། །ལྡོག་པ་མེད་ཕྱིར་འབྲས་བུ་མིན།།

༈ བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ནི། བདག་དང་དབང་པོ་དང་ཡིད་དང་དོན་དུ་ཕྲད་པ་ལས་གང་གྲུབ་

10 དད་ཤེས་སུ་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ཀར། ཤེས་པ་ཡི་ནི་མཚན་ཉིད་ལས། །དོན་གཞན་འབྲས་བུར་སྨྲ་བར་
འགྱུར། །ཞེས་པ་གཉིས་མི་འབྱུང་ལ། ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ་ིལེགས་སྦྱར་གྱི་དཔེ་གསར་དུ་
བསྒྲིགས་པའི་ནང་དུའང་མི་སྣང་བས་བརྟག



34 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

པ་དེ་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ། །སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པ་དང༌། རྫས་དང་། ཡོན་ཏན་

དང་། ལས་ལ་ལྟོས་པ་ནི་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་སྦྱར་བར་མི་བྱ་སྟེ།

༢༡ ཡུལ་ལ་ལྟ་བའི་དོན་ཅན་ཕྱིར། །ཁྱད་པར་རྣམས་དང་སྦྱར་མི་བྱ།།

གཅིག་མིན་གཟུགས་སོགས་ཀྱང་གཅིག་འགྱུར། །མཐོང་ན་དབང་པོ་ལ་དེ་མིན།།

༢༢ དབང་གཞན་དོན་མེད་འགྱུར་ཕྱིར་རོ། །རང་ཡུལ་ཐ་དད་ཀྱང་འཛིན་ནུས།།

དབང་པོ་ཀུན་གྱིས་འཛིན་པར་འགྱུར། །རྫས་སོགས་ལ་མིན་དེ་ལྟ་ན།།

༢༣ མེད་ཕྱིར་གཞན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་མིན།11 །ཡུལ་མཚུངས་ཉིད་དུ་འདོད་ཅེ་ན།།

མི་འདོད་པ་ལའང་ཐལ་བར་འགྱུར། །མ་ངེས་དེ་ནི་གཞན་དུ་བརྗོད།།

༢༤ ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བྱར་བརྗོད་མ་ཡིན། །དབང་པོ་ཐ་དད་མེད་ཀྱང་བློ།།

ཐ་དད་ཕྱིར་ནི་ཐ་དད་ན། །གཞན་དུ་ཐ་དད་མེད་གང་ལས།།

༈ སེར་སྐྱ་པ་རྣམས་ནི། རྣ་བ་ལ་སོགས་པའི་འཇུག་པ་མངོན་སུམ་དུ་འདོད་དོ།།

༢༥ ཐུག་པ་མེད་པའམ་དབང་གཅིག་འགྱུར། །གཉིས་བཟུང་གསུམ་གྱི་ཡུལ་མ་ཡིན།།

ཡུལ་གཅིག་ཉིད་ཐོབ་དབྱེར་མེད་འགྱུར། །དེ་ལས་རང་བཞིན་འཛིན་མ་ཡིན།།

༢༦ དོན་གྱི་བྱེ་བྲག་འཛིན་མི་འགྱུར།།འཛིན་ནའང་ཡིད་བཞིན་རྣམ་རྟོག་འགྱུར།།

གནས་སྐབས་དེར་འགྱུར་སྙིང་སྟོབས་སོགས། །མ་ཡིན་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།།

༢༧ གཞན་མིན་ཞེ་ན་འབྲས་མིན་པའམ། །གཞན་ཉིད་མིན་ན་གཟུང་བྱ་མིན།།

སྣ་ཚོགས་རྣམ་འགྱུར་དོན་མཚུངས་འགྱུར།།12

༢༨ དུ་མར་འཛིན་ཕྱིར་གྲངས་ཅན་གྱི། །བྱེ་བྲག་ཁ་ཅིག་མི་འདོད་དོ།།

རེ་རེའི་ངོ་བོར་ཐམས་ཅད་ན། །གཙོ་བོ་རྡུལ་ཕྲན་སོ་སོར་ཡོད།།13

༢༩ རབ་ཏུ་སྦྱོར་བའི་བྱེ་བྲག་ལས། །འབྲས་བུའི་ངོ་བོར་མཚོན་པར་བྱེད།།

རྡུལ་ཕྲན་རང་བཞིན་གསུམ་ཉིད་ན། །འབྲས་བུ་གཅིག་པར་གང་གིས་རྟོགས།།

11 དད་ཤེས།གཞན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན། །ཡུལ་མཚུངས་ཉིད་དུ་འའདོད་ཅེ་ན།།

12 རང་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ་ིརྒྱ་དཔེ་གསར་བསྒྲིགས་ལ་བརྟགས་ན།ནཱ་ཨེ་ཀ་ཨ་ནུ་ག་མ་དརྴ་ནམ། ཞེས་པའི་
རྐང་པ་གཅིག་གི་དོད་བོད་འགྱུར་དུ་ཆད་སྣང་བས་བརྟག

13 དད་ཤེས། རྗེས་འཇུག་མི་འཛིན་ཕྱིར་འགའ་ཞིག  །གྲངས་ཅན་ཐ་དད་པར་འདོད་ན། །ཀུན་ལས་རྡུལ་
ཕྲན་ཐ་དད་པ། །རེ་རེའི་ངོ་བོ་གཙོ་བོ་ཡིན།།



35ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དང་པོ།

༣༠ རིགས་མི་མཐུན་པར་སྦྱར་ན་ཡང་། །ཡོངས་སུ་འགྱུར་བར་མི་འདོད་དོ།།

ངོ་བོ་གཉིས་ཉིད་མི་འདོད་ན། །འབྲས་བུ་ངོ་བོ་གཅིག་ཉིད་ཐོབ།།

༣༡ དོན་གྱི་རང་བཞིན་དུ་མ་ལ། །དབང་པོའ་ིཡུལ་ནི་ཁྱད་པར་ཅན།།

དེའི་ཕྱིར་གྲངས་ཅན་ལུགས་དོར་ཏེ། །རེ་རེའི་ངོ་བོ་ཉིད་མཆོག་ཡིན།།

༣༢ ཡུལ་གཅིག་མ་ཡིན་འཇུག་པ་སྟེ། །ཚད་མར་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།14

དྲན་པ་མ་ཡིན་མ་མྱོང་ཕྱིར། །གཉིས་ཀ་ཅིག་ཅར་འབྱུང་ཞེ་ན།།

༣༣ དེ་ནི་ཚད་མིན་གཞན་ལྟ་ལ། །ཉམས་པའམ་ཡང་ན་དྲན་པ་ཡིན། །དྲན་པ་ལྷག་

པར་བརྗོད་ཕྱིར་ན། །རྣམ་གསལ་དབང་གཞན་དོན་མེད་འགྱུར།།15

༈ སྤྱོད་པ་པ་རྣམས་ནི།ཡོད་པ་དང་ཡང་དག་པར་སྦྱར་ནས་སྐྱེས་བུའི་དབང་པོའ་ིབློ་

སྐྱེས་པ་དེ་ནི་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ།

༣༤ ཡོད་བའི་བསལ་བྱ་མེད་པ་སྟེ། །སྦྱོར་ཞེས་བྱ་ལས་དེ་རྟོགས་འགྱུར།།

ཡང་དག་སྦྱོར་བ་ངེས་པར་ནི། །ཡོད་ཉིད་ལ་ནི་བསྟན་ཅེ་ན།།16

༣༥ ཅི་སྟེ་ཟླ་བོ་བསྟན་ཕྱིར་ཡིན། །དབང་པོའ་ིཁྱད་པར་ཅན་བརྗོད་ཀྱིས།།

ཡོད་ཙམ་ལྡན་པས་མི་རྟོགས་པ། །མ་ཡིན་གང་ཞིག་སྒྲུབ་པར་བྱེད།།

༣༦ ཅི་སྟེ་དབང་པོ་གང་ཞིག་ལ། །ཐིམ་དང་ཤེས་པར་འདོད་ཅེ་ན།།

དེ་ཐིམ་པ་དེ་གཞན་ལས་ཀྱང༌། །ཤེས་པ་མིག་སྨན་སོགས་པའང་ཡོད།།

༣༧ གྲགས་ལ་དེ་ལྟར་བརྟག་གྲང་ན། །སྒྲ་དེ་དབང་པོའ་ིཡུལ་ལ་མིན།།

ཀུན་ཏུ་དོན་དང་ཕྲད་གྲང་ན། །གཟུགས་སྒྲ་བར་དུ་ཆོད་པ་དང༌།།

༣༨ ཆེན་པོའང་འཛིན་པར་མཐོང་བས་ན། །བར་མ་ཆད་ལ་དེ་གནོད་བྱེད།།

བློ་ཡི་རྒྱུ་ཡི་ཚོགས་པ་དག  །བརྗོད་པ་བོར་ནས་ཚད་མ་གང༌།།

༣༩ ཚད་མ་ཇི་ལྟར་དོན་ཡིན་པའམ། །བློ་ཡི་སྐྱེ་བ་ཞེས་ཅི་བསྣན།།17

14 དད་ཤེས།མ་ལུས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ཡི། །ཚད་མ་མངོན་པར་མ་བརྗོད་ཕྱིར།།

15 དད་ཤེས། དོན་ལ་དྲན་པ་ལྷག་སྒྲུབ་ན། །འགལ་ཏེ་དབང་གཞན་མཐོང་དོན་མེད།།

16 དད་ཤེས། གལ་ཏེ་ཡོད་པས་མེད་བསལ་ན། །ཞེས་དང།ཡོད་ཉིད་ལ་ནི་བསྟན་པ་ཡིན།།

17 དད་ཤེས། གངལས་ཅི་སྟེ་དེ་ཉིད་ན། །དེ་བློ་སྐྱེ་བས་ཅི་ཞིག་བྱ།།



36 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

དོན་དང་དབང་པོ་ཡིད་སྐྱེས་བུ། །སྦྱོར་དང་འདུ་བྱེད་པ་ལས་གཞན།།

༤༠ མངོན་སུམ་གྱི་བློ་སྐྱེད་པ་ཡི། །ཚོགས་པ་བརྗོད་པ་དེ་ཅི་ལྟར།།18

 བ་ལང་ཉིད་སོགས་སྦྱོར་ལས་དོན། །བ་ལང་ལ་སོགས་སུ་འཇལ་བྱེད།།

༤༡ དོན་དང་ཡང་དག་འབྲེལ་པ་ལ། །དབང་པོའ་ིབློ་ནི་ནུས་ཡོད་མིན།།

རིག་བྱར་རང་ཉིད་བསྟན་མེད་པས། །གཟུགས་དོན་དབང་པོའ་ིསྤྱོད་ཡུལ་ལོ།།

དོན་མིན་ཤེས་པའང་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །མངོན་སུམ་བློ་རུ་གནས་པར་འགྱུར།།19

༤༢ ཅི་སྟེ་བློ་ཡི་སྐྱེ་བ་འདོད། །དོན་གཞན་འབྲས་བུར་སྨྲ་བ་ན།།

དོན་གཞན་ཐོབ་པར་འགྱུར་མ་ཡིན། །དོན་གྱི་བློ་ཤར་འབྲས་མིན་ན།།

དེ་ལས་གཞན་འབྲས་མེད་པས་སོ།།20

༤༣ བློ་ཡི་སྐྱེ་བ་གཞན་ཡིན་ན། །འཕྲོ་འདུ་རང་གི་རྒྱུ་ལས་ཏེ།།

ཚད་མའི་འཕྲོད་པ་འདུ་བ་ལས། །ཅི་སྟེ་གཞན་མིན་དེ་དོན་མེད།།21

༤༤ སྐྱེས་བུ་རྣམ་པར་འགྱུར་ནས་བློ། །སྐྱེད་ན་མི་རྟག་པ་རུ་འགྱུར།།

ཅི་སྟེ་བདག་དེ་མི་འགྱུར་ན། །དེ་ལ་ཚད་མ་ཞེས་མི་སྦྱར།།22

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་མངོན་སུམ་གྱི་ལེའུ་སྟེ་དང་པོའ།ོ།  །།

ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ

18 དད་ཤེས། བློ་སྐྱེ་བ་ཡི་ཚོགས་པ་ལ། །མངོན་སུམ་བརྗོད་པ་དེ་ཇི་ལྟར།།

19 རང་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོ་ལེགས་སྦྱར་གསར་བསྒྲིགས་སུའང་། འདི་ལ་ཚིགས་རྐང་སྣོན་མ་བྱུང་།

20  དད་ཤེས་སུ་འདི་ལ་ཚིགས་རྐང་བཞི་ཡོད། ཅི་སྟེ་བློ་སྐྱེ་བ་འདོད་ན། །འབྲས་བུ་གཞན་ནི་རྙེད་མ་ཡིན། །བློ་
ཉིད་སྐྱེ་བ་ཡིན་ན་ནི། །དེ་ལས་གཞན་པའི་འབྲས་བུ་མེད། །ཞེས་སོ།།

21  དད་ཤེས།གལ་ཏེ་བློ་ལས་སྐྱེ་གཞན་ན། །རང་གི་རྒྱུ་ལ་འདུ་བ་སྟེ། །ཚད་མ་ཡིན་ཡང་གང་ལས་ཏེ།།

22  དད་ཤེས། དེ་ལ་ཚད་མ་འཐད་མ་ཡིན།།



ལེའུ་གཉིས་པ། རང་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ།

༡ ༈ རྗེས་དཔག་རྣམ་གཉིས་རང་དོན་ནི། །ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ལས་དོན་མཐོང་བའོ།།

འབྲས་བུ་སྔར་བཞིན་ཡུལ་དང་ནི། །ངོ་བོ་མཚུངས་མིན་དེ་གཉིས་ཀྱི།།

༢ རང་གི་མཚན་ཉིད་བསྟན་བྱ་མིན། །གཟུང་ཐ་དད་ཕྱིར་དེ་ལས་གཞན།།

མཐོང་སོགས་ཉིད་སྒོ་ནས་བསྟན་ཏོ། །རང་གི་ངོ་བོ་བརྗོད་པ་མིན།།

༣ མིང་ལས་ཤེས་ཕྱིར་རྣམ་པ་གཞན། །བསྟན་བྱ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པ་གཉིས།།

སྤྱི་མ་ཡིན་ལའང་མཐོང་བའི་ཕྱིར། །དེ་མིན་མཚོན་བྱ་སྤྱི་ཡིན་ཕྱིར།།

༤ ཡིད་ཆེས་ཚིག་གི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱིས། །དེ་ལས་གཞན་ལ་འགེགས་པར་བྱེད།།

ཐ་མི་དད་དུ་གྲུབ་ཅེ་ན། །མ་ཡིན་ཐ་དད་ཀྱང་སྲིད་ཕྱིར།།23

༥ ཡིད་ཆེས་ཚིག་ཀྱང་མི་སླུ་བར། །མཚུངས་ཕྱིར་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད།།

རྗེས་དཔག་བྱ་དང་དེ་མཐུན་ལ། །ཡོད་དང་མེད་ཉིད་ལ་མེད་པའོ།།

༦ འདི་རུ་ཤེས་པའང་ཐོབ་པ་ཉིད། །ཤེས་བྱེད་སྐབས་ཀྱི་དབང་བྱས་ཕྱིར།།

ཚུལ་རེ་རེ་དང་གཉིས་གཉིས་པ། །རྟགས་དོན་མིན་པར་དོན་གྱིས་བྱས།།24

༧ སྒྲ་རྟག་བྱས་པའི་ཕྱིར་ལུས་ཅན། །ཕྱིར་དང་གཞལ་བྱ་མིན་ཕྱིར་རོ།།

ལུས་ཅན་མིན་ཕྱིར་མཉན་བྱའི་ཕྱིར། །མིག་གིས་གཟུང་བྱ་ཕྱིར་མི་རྟག །

༨ ཁ་ཅིག་གཏན་ཚིགས་མི་འཁྲུལ་བས། །ཆོས་གཞན་དཔག་པར་བྱ་བར་འདོད།།

ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དག་གྲུབ་ཕྱིར། །འབྲེལ་པ་དཔག་བྱར་ཁ་ཅིག་འདོད།།

༩ ཆོས་ལ་གཏན་ཚིགས་གྲུབ་ན་ནི། །དེ་ཡིས་དེ་ལས་གཞན་ཅི་དཔག །

དེ་ལྟར་ཆོས་ཅན་དེ་ཉིད་ལ། །དཔག་བྱ་ཅི་ཡི་ཕྱིར་མི་འདོད།།

༡༠ འབྲེལ་པའང་གཉིས་ཡོད་མ་ཡིན་ན། །དེ་བཞིན་དྲུག་པའི་སྒྲ་རུ་འགྱུར།།

བརྗོད་པར་མི་བྱ་དོན་སྨོས་ཕྱིར། །གཏན་ཚིགས་འདི་དང་འབྲེལ་པ་ཡིན།།

23  དད་ཤེས། ཡིད་ཆེས་མིང་ནི་བསྒྲུབས་པ་ཡི། །དེ་ལས་གཞན་པ་བཀག་པའི་ཕྱིར། །ཁྱད་པར་མེད་ལས་
གྲུབ་ཅེ་ན། །མ་ཡིན་ཁྱད་པར་སྲིད་པའི་ཕྱིར།།

24  དད་ཤེས། རྟགས་ནི་དོན་གྱི་དོན་བྱེད་མིན།།



38 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༡༡ རྟགས་ཀྱི་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ནི། །ཆོས་ལ་གཞན་དུ་སྟོན་པར་བྱེད།།25

དེར་གྲུབ་དེ་དང་ལྡན་བ་ཡི། །ཆོས་ཅན་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡིན།། 

༡༢ རྟགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་བསྟན་བྱ་བའི། །ཆོས་ལ་དཔྱད་པ་གཞན་ཡང་འཇུག །26

༡༣ ཆོས་དོན་དུ་མ་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྟོགས་མིན།།

གང་དང་འབྲེལ་པ་ཡོངས་བཅད་ནས།།ཆོས་གཞན་དང་བྲལ་ཐོབ་པར་བྱེད།།

༡༤ ཡོན་ཏན་དྲི་དང་དྲི་བསུང་སོགས། །དེ་ཡི་བྱེ་བྲག་གི་རིམ་པས།།27

རྫས་མིན་ལ་སོགས་རྣམ་བཅད་ནས། །ཨུཏྤལ་ལ་སོགས་རེ་རེ་རྟོགས།།

༡༥ གལ་ཏེ་མཐོང་བ་བཞིན་གཏན་ཚིགས། །སྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་འཇུག་ན་ནི།།

ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་བའམ། །ཡང་ན་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་འགྱུར།།

༡༦ གལ་ཏེ་སྤྱི་ལས་ཡིན་གྲང་ན། །དེ་ནི་དེ་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར།།

རྟེན་རྣམས་མ་མཐོང་བ་ཡི་ཕྱིར། །ཐ་དད་མིན་གཅིག་མཐོང་མི་འགྱུར།།

༡༧ ཆ་ཤས་འདི་ལྟ་བུའི་ཚུལ་ནས། །རྟགས་ཅན་ལ་ནི་མི་འགྱུར་ཞིང༌།།

དེ་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་དུ་མ་ནའང༌། །ཅིག་ཤོས་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན།།

༡༨ རྟགས་ཅན་གང་དང་རྗེས་འབྲེལ་བའི། །རྟགས་ཅན་དེ་འདིར་རྟོགས་བྱ་ཡིན།།

བྱེ་བྲག་རྟོགས་བྱ་མ་ཡིན་ཏེ། །དེ་དག་ཉིད་ལ་འཁྲུལ་ཕྱིར་རོ།།

༡༩ རྟགས་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་པའི་དོན། །རྟོགས་བྱ་རྟགས་ཅན་བྱེ་བྲག་གི།

མ་ཡིན་དེ་ལ་རྟོགས་པ་པོའ།ི28།རྟོགས་པར་རབ་ཏུ་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར།།

ཞེས་བྱ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ།

༢༠ འབྲེལ་པ་གཉིས་ལ་གནས་མོད་ཀྱང༌། །རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་ལྷན་ཅིག་པ།།

རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཉིད་ཡིན་གྱི། །ཡང་དག་འཕྲོད་པ་བཞིན་མ་ཡིན།།

༢༡ རྟགས་ལ་རྟགས་ཅན་ཡོད་པ་ཉིད། །ཅིག་ཤོས་རྟགས་ཅན་ཉིད་ལ་ཡོད།།

རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་དག་འབྲེལ་བའི། །ངེས་པ་བཟློག་ན་གནས་པ་ཡིན།།

25  དད་ཤེས། རྟགས་ཀྱི་མི་འཁྲུལ་བ་ཡང་ནི། །ཆོས་དང་གཞན་དུ་བསྟན་པར་བྱ།།

26  ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་ཀར་ཤླཽཀ་འདི་རྐང་པ་གཉིས་ལས་མི་འབྱུང་།

27  དད་ཤེས། དེ་མིན་ཁྱད་པར་རིམ་པ་ལས།།
28  མ་དཔེར། རྟོགས་པའོ། །ཞེས་བྱུང་ཡང་ཞ་མའི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་ལྟར་དག་པས་བཅོས།



39ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

༢༢ རྟགས་ཀྱི་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་སྟེ། །དེ་ཡི་ཆ་ནས་རྟགས་ཅན་ཡིན།།

ཁྱབ་བྱེད་ཆ་ནས་དེའི་གོ་བྱེད། །མ་ཡིན་རྭ་ཅན་ལས་གླང་བཞིན།།

༢༣ དགག་བྱ་སོ་སོར་མི་འཁྲུལ་བ། །གང་ཕྱིར་འབྲེལ་པ་ལ་ལྟོས་ཡིན།།

དེ་ཕྱིར་རྟགས་ནི་རྟགས་ཅན་ལ། །ཁྱབ་པ་བདེན་ཡང་བྱེད་པོ་མིན།།

༢༤ བྱས་པ་ཉིད་ཀྱིས་འཇིག་པ་ལ། །ཁྱབ་ཀྱི་མ་བྱས་པ་ཡི་མིན།།

རྟག་པ་མིན་ལ་ཁྱབ་མིན་པར།29 །མ་བྱས་པ་ཡི་དོན་གྱིས་སྟོན།།

༢༥ རྭ་ཅན་ཉིད་ཀྱིས་བ་ལང་ལ། །ཁྱབ་པས་རྭ་ཅན་མིན་ལས་ལྡོག

གླང་ལ་རྭ་ཅན་གྱིས་ཁྱབ་བཞིན། །བ་ལང་གི་དོན་ཟློག་བྱེད་མིན།།30

ཞེས་བྱ་བ་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ།31

༈ རྩོད་པ་བསྒྲུབ་པ་ནས་ནི། མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་དོན་མཐོང་བ་རིག་པ་རྗེས་སུ་དཔག་

པའོ་ཞེས་བརྗོད་དོ།།

༢༦ མེད་ན་མི་འབྱུང་མཐོང་བ་ཡི། །རང་གི་རྣམ་པ་ཙམ་འདོད་ན།།32

དེ་རིག་མི་བརྗོད་གཞན་ཉིད་དུ། །བརྗོད་ན་ཇི་ལྟ་བུ་གང་ལ།།

༢༧ དོན་འདི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཞེ་ན། །མེད་ན་མི་འབྱུང་ཞེ་ཅི་དགོས།།

༢༨ དུ་སོགས་མེ་སོགས་ལ་མཐོང་ལས། །གཞན་པའི་དཔག་བྱ་དེ་རེག་གང༌།།

ཆོས་ཅན་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས། །དེ་རིག་པ་ཞེས་ཇི་ལྟར་བརྗོད།།33

༈ རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ན་རེ། དེ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཅན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་རྣམ་པ་

གསུམ་སྟེ། སྔ་མ་དང་ལྡན་པ་དང༌། ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་དང༌། སྤྱིར་མཐོང་བ་ཅན་ནོ་

ཞེས་ཟེར་རོ།།

29  དད་ཤེས། ཁྱབ་ཕྱིར་བྱས་པའི་དོན་ལ་ནི། །མི་རྟག་པ་མེད་མ་བསྟན་ཏོ། །ཞ་མའི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་དུ་
ནི། རྟག་པ་མེད་ལ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། །མ་ཁྱབ་པ་ཡི་དོན་གྱིས་སྟོན། །ཞེས་བྱུང་།

30  མ་དཔེར། ཟློག་བྱེད་ཡིན།ཞེས་བྱུང་མོད་འགྲེལ་པར་ཡོད་པ་དད་ཤེས་དང་ཡང་མཐུན་པས་དེ་བཞིན་
བཅོས།

31  དད་ཤེས། བསྡུས་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།།

32  དད་ཤེས། དེ་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ། །རང་རིག་རྣམ་པར་འདོད་ཅེ་ན།།

33  དད་ཤེས། གཞན་གང་ཆོས་ནི་མང་པོ་དག མ་བརྗོད་ཇི་ལྟར་རིག་པར་བྱེད།།



40 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༢༩ འབྲེལ་པ་དབང་པོའ་ིགཟུང་བྱ་མིན། །སྔ་མ་དང་ལྡན་ཞེས་འདི་ལ།།

ཐམས་ཅད་སྲིད་ཕྱིར་ལྟ་བུར་མེད། །འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་ན་ལྡན་པ་མིན།།

༣༠ ལྷག་ལྡན་ལ་ཡང་ལྟ་བུར་རམ། །འབྲེལ་གཞན་ལས་ཀྱང་རྟོགས་མི་འགྱུར།།

ལྷག་མ་དང་ལྡན་ལས་འགྱུར་ཕྱིར།།འབྲེལ་གཞན་ལས་ཀྱང་རྟོགས་མིའགྱུར།།34

༣༡ སྤྱིར་མཐོང་བ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །འབྲས་བུ་གཞན་ལ་ཉིད་མི་འཐོབ།།

རྟགས་ཤེས་ཚད་མ་ཡིན་ཞེ་ན། །རྣམ་པར་དབྱེ་བའང་གྲུབ་མི་འགྱུར།།35

[ཐམས་ཅད་དུས་གསུམ་ཡུལ་ཅན་ནོ།།]

༈ བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ན་རེ། འདི་ནི་འདིའི་འབྲས་བུ་དང་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་པ་དང༌། དོན་

གཅིག་ལ་འདུ་བ་དང་འགལ་བ་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་དག་ནི་རྟགས་ལས་བྱུང་

བའོ། །ཞེས་ཟེར་རོ།།

༣༢ རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་བཀག་པ་མེད།36།ལྡན་པའི་རྟོགས་པ་གྲུབ་པ་མེད།།37

གཉིས་དང་ལྡན་ཕྱིར་ཐ་དད་མིན། །མེ་དང་དུ་བའི་ལྡན་པ་ནི།།

ཆ་འགའ་ཞིག་ལས་མ་ཡིན་པས།།

༣༣ དུ་བ་ཐམས་ཅད་གོ་བྱེད་དམ། །མེ་ཡི་གསལ་བ་གོ་བྱར་འགྱུར།།

དེ་བཞིན་དུ་བ་ལ་སོགས་པའང༌། །འགལ་བ་ལ་ཡང་སྲིད་པའི་ཕྱིར།།38

༣༤ རྟགས་ཀྱི་སྤྱི་གཞན་རྟགས་མིན་ཞིང༌། །བྱེ་བྲག་རྣམས་ཀྱང་རྟགས་ཅན་མིན།།

གཞན་གྱི་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་ནས། །གོ་བྱ་གོ་བྱེད་དུ་ཐལ་འགྱུར།།

34  དད་ཤེས། ལྷག་ལྡན་ལ་ཡང་དཔེ་བྱེད་ན། །ལྡན་ལས་ཞེ་ན་རྟོགས་མེད་དང་། །འབྲེལ་པ་གཞན་ལས་
རྟོགས་མི་འགྱུར།།

35  དད་ཤེས། ཐ་སྙད་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང་། མ་དཔེར།ཐམས་ཅད་དུས་གསུམ་ཡུལ་ཅན་
ནོ། །ཞེས་པ་མེད་མོད་དད་ཤེས་སུ་བྱུང་བ་མ་ཚད། ཞ་མའི་འགྲེལ་པར་ཡང་དེའི་དོན་ཐོན་པས་བསྣན།

36  མ་དཔེར། རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་བཀག་པ་མེད། །ཞེས་བྱུང་མོད་ཞ་མའི་འགྲེལ་པ། རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་གྲུབ་
པ་མེད། །ཞེས་ཡོད་པ་ལྟར་བཤད་པའང་དེ་བཞིན་དུ་མཛད་འདུག་པས། གྲུབ་པ་མེད། ཅེས་བཅོས།

37  འདིར་ཤླཽཀ ༣༢-༣༤ ལ་ཚིགས་རྐང་བཅུ་གསུམ་ཡོད་པ་དང་། དད་ཤེས་སུ་ཚིགས་རྐང་བཅུ་གཅིག་ལས་
མ་བྱུང་ལ། ལྷག་པར་འགྱུར་གྱི་ཚིག་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ་ཙམ་ཐོན་པས། འདིའི་ཐད་ཀྱི་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་
ལ་གཟིགས།

38  དད་ཤེས། གསལ་བར་བྱེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །འདུ་སོགས་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་ནོ། །འགལ་བ་
རྣམས་ལའང་སྲིད་པའི་ཕྱིར།།



41ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཞེས་བྱ་བ་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།།

༣༥ ཡུལ་དང་དུས་ལ་ལྟོས་སུ་ཆུག རྒྱུ་ནི་ཁོང་དུ་ཆུད་མི་འགྱུར།།

འབྲེལ་པ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར། །གཞན་ཡང་སྲིད་ཕྱིར་གཉིས་མ་ཡིན།།

༣༦ གང་ཞིག་འགལ་བ་དེ་རྟགས་མིན། །འབྲེལ་པ་མེད་ཕྱིར་རྟགས་བློ་མིན།།

རྟགས་ལས་བྱུང་བར་བསྟན་པའི་ཕྱིར། །ཐམས་ཅད་རྟགས་སུ་བརྗོད་མ་ཡིན།།

༣༧ དྲན་པས་འབྲེལ་ཅན་དུ་གྲུབ་འགྱུར། །འབྲས་བུ་ལ་སོགས་མདོར་མ་མཚོན།།

ཐ་མ་གསལ་བྱེད་དུ་མི་འགྱུར། །དོན་མེད་གཞན་ལས་ཀྱང་དེ་གྲུབ།།

༈ གྲངས་ཅན་པ་རྣམས་ན་རེ། འབྲེལ་པ་མངོན་སུམ་པ་གཅིག་ལས་ལྷག་པར་གྲུབ་པའི་

རྗེས་སུ་དཔག་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་མངོན་སུམ་པ་གཅིག་ལས་ཞེས་པ་རིགས་པ་

མ་ཡིན་ཏེ།

༣༨ རང་དོན་ཙམ་ལ་ལྟ་བའི་ཕྱིར། །དེ་མ་ཤེས་པར་དེ་རྟོགས་ཕྱིར།།39

༣༩ ཁྱད་པར་མེད་ཕྱིར་གཉིས་གནས་མིན།།དེ་ལ་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་མེད།།

སོ་སོར་མ་སྦྱོར་ཐ་དད་ལས། །རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་གཞན་མིན་ཕྱིར།།40

གལ་ཏེ་གཞན་མིན་རྣམ་ལྔ་མིན།།

༤༠ གཙོ་བོའ་ིཆ་ནས་བརྒྱ་ལམ་ནའང༌། །སྐྱེད་བྱེད་ཉིད་དུ་འགྱུར་མ་ཡིན།།

ཐ་དད་ན་ཡང་སྐྱེད་བྱེད་མིན། །དེ་ལས་ཀུན་ཏུ་ཐོབ་འགྱུར་ཕྱིར།།41

༤༡ གཙོ་བོ་ལ་སོགས་ཀྱི་གཅིག་སོགས། །ཐ་དད་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་འགྲོ་ཉིད།།

ལ་སོགས་གང་ལས་ཡོངས་སུ་འཛིན། །དེ་ཡི་ཕྱིར་འདི་གསལ་བྱེད་མིན།།

༤༢ དེ་བཞིན་ནོར་དང་ནོར་ཅན་ལ། །སོགས་པའང་གསལ་བྱེད་མ་ཡིན་ཞིང༌།།

39  དད་ཤེས། དེ་ལྟར་འདོད་པ་མངོན་སུམ་ནི། །རང་འདོད་ལྟ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །དུས་ཕྱིས་དྲན་པ་དོན་
མེད་དོ། །མི་ཤེས་པས་ཀྱང་དེར་རྟོགས་ཕྱིར།།

40  མ་དཔེར། གཉིས་ནས་མིན། ཞེས་ཡོད་མོད་འགྲེལ་པ་ལྟར་བཅོས། དད་ཤེས་སུ་ནི། རྐང་པ་འདི་མེད་ཅིང་། 
གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ལ། དེ་ལ་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་མིན། །ཁྱད་པར་ལས་ཐ་དད་བརྗོད་མིན། །ཞེས་
བྱུང་བས་འགྱུར་ཆེས་མི་འདྲ།

41  དད་ཤེས་དང་འགྱུར་ཆེས་མི་འདྲ་ལ། ཚིགས་རྐང་ཐ་མ་ལ་ཞ་མའི་རང་འགྲེལ་གྱི་འགྱུར་དུ། དེ་ལས་ཀུན་ཏུ་
ཐོབ་འགྱུར་མིན། །ཞེས་བྱུང་བ་དག་པར་སྙམ་མོད་འདིར་མ་དཔེ་རང་སོར་བཞག



42 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

འབྲེལ་གཞན་ལས་ཀྱང་དེ་མཚོན་ཕྱིར། །འབྲེལ་མེད་ཉིད་དུ་ཡང་དག་བརྗོད།།

༤༣ ནོར་དང་ནོར་ཅན་ལ་སོགས་ཙམ། །རྟགས་ཅན་འཛིན་པ་ཡིན་ན་ནི།།

འབྲེལ་པ་ལ་ཡང་གཞན་ཤེས་པ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པར་འགྱུར།།

༤༤ གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་དངོས་པོ། །གལ་ཏེ་གཅིག་ཡིན་རྣམ་བདུན་མིན།།

རྗེས་དཔག་མ་ཡིན་དྲན་པར་འདོད། །ངེས་པར་གཟུང་བར་རིགས་པ་མིན།།

ཡང་སྨྲས་པ།

༤༥ འབྲེལ་པ་བདུན་དུ་བསྟན་པ་དང༌། །རྗེས་སུ་དཔག་པ་གཉིས་ཉིད་དང༌།།

དེ་སྔོན་སོང་བའི་རྗེས་དཔག་ནི། །གསུམ་སྟེ་འདི་རྣམས་གང་དུ་བསྡུ།།

༤༦ འབྲས་བུ་མེད་ཕྱིར་དེ་རྟགས་མིན། །འབྲེལ་པ་གཞན་དག་འོས་མ་ཡིན།།

དཔྱོད་དང་བཅས་པར་བརྗོད་པར་བྱ། །ཡོད་པའང་དཔྱོད་པ་དང་བཅས་ཕྱིར།།

༤༧ གཞན་པ་ལས་ཀྱང་རབ་ཏུ་གྲུབ། །གཙུག་ཕུད་ཅན་དོན་གཅིག་རྟོགས་དེས།།

ཐ་དད་ཐ་སྙད་ཡོད་མིན་པའམ། །སྐྱེས་བུའི་རྣམ་ཀུན་རྟོགས་མི་འགྱུར།།42

༈ དཔྱོད་པ་བས་བརྗོད་པ།

༤༨ མངོན་སུམ་སྔོན་འགྲོ་ཅན་ཡིན་ཕྱིར། །རྗེས་དཔག་ལ་སོགས་མདོར་མ་མཚོན།།

ཞེ་ན་དྲན་འདོད་ཞེ་སྡང་དང༌། །རྩོལ་བ་ལ་སོགས་ཚད་མར་གྱུར།།

༤༩ འགྲེལ་པ་བྱེད་པས་43གཞན་གཞུང་ལས། །བཏོན་ཏེ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་ནི།།

རྗེས་དཔག་ལ་སོགས་བསྟན་པ་སྟེ། །མངོན་སུམ་སྔོན་འགྲོ་ཅན་མ་ཡིན།།

༥༠ ལྡན་སོགས་ཡུལ་ལ་དབང་བློ་མེད། །ཡུལ་ལའང་དེ་དག་ཡོད་མ་ཡིན།།

ལྡན་པ་རྗེས་དཔག་གི་རྟགས་མིན། །ལྡན་པ་ཅན་ནི་རང་ངོ་བོས།།

༥༡ ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་མ་ཡིན། །གཞན་མིན་མངོན་སུམ་ཡང་མ་ཡིན།།

གང་དུ་རྗེས་དཔག་ལ་སོགས་འདི། །བཀག་པས་དེ་བཞིན་འདི་ཡང་འགོག །

42  མ་དཔེར། རྟོགས་པར་འགྱུར། ཞེས་ཡོད་མོད་ཡིག་ནོར་ཏེ་འགྲེལ་པར་བྱུང་བ་བཞིན་བཅོས། དད་ཤེས། སྐྱེས་
བུ་ཀུན་ཏུ་མ་རྟོགས་སོ།།

43  མ་དཔེར། འབྲེལ་བ་མེད་ལས། ཞེས་བྱུང་ཡང་དད་ཤེས་སུ། འགྲེལ་པ་བྱེད་པས། ཞེས་བྱུང་བ་དག་པས་
བཅོས། ཞ་མའི་རང་འགྲེལ་འགྱུར་དུ་ནི། འབྲེལ་བ་བྱེད་པས། ཞེས་ཡོད་།



43ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

༥༢ དོན་ནི་རྣམ་གཉིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ།44 །ངེས་ཏེ་རྗེས་དཔག་ཅིག་ཤོས་བརྫུན།།

ནག་པ་ཁྱིམ་ན་མེད་པ་ལ། །ཕྱི་ན་ཡོད་པར་མཚོན་པ་མིན།།

༥༣ ཁྱིམ་གྱི་སྒྲ་ཡི་དོན་ལས་འདི། །ཕྱི་ན་ཡོད་པར་རབ་ཏུ་རྟོགས།།

[གཉེན་པོའ་ིཕྱོགས་མ་གྲུབ་པ་ལས། །ཕྱོགས་གྲུབ་པ་རུ་བརྗོད་པ་ཡིན།།]45

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་རང་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་

པའོ།། །། 

ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

44  དད་ཤེས། དོན་གྱིས་གོ་བ་གཉིས་མཐའ་གཅིག ཅེས་དང་། ཞ་མའི་འགྲེལ་པ། དོན་གོ་རྣམ་གཉིས་མཐའ་
གཅིག་ཏུ།།

45  མ་དཔེར་ཤླཽཀ་འདི་ལ་ཚིགས་རྐང་དང་པོ་གཉིས་ལས་མེད་མོད། ཞ་མའི་རང་འགྲེལ་གྱི་འགྱུར་དུ་བྱུང་
བས་དེ་ལས་བསྣན། དད་ཤེས། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ནི་མེད་པའི་ཕྱིར། །རང་ཕྱོགས་གྲུབ་པར་བརྗོད་
བྱེད་པའང་།།



44 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ལེའུ་གསུམ་པ། གཞན་གྱི་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ།

༡ ༈ གཞན་དོན་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི།།རང་གིས་མཐོང་དོན་རབ་གསལ་བྱེད།།

དེ་ལ་དཔག་བྱ་བསྟན་པ་ནི། །རྟགས་ཀྱི་དོན་གྱི་ཡུལ་དུ་འདོད།།

༢ རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་བསྟན། །རང་དང་འདོད་འགྱུར་མ་གསལ་བ།།

མངོན་སུམ་དོན་དང་རྗེས་དཔག་དང༌། །ཡིད་ཆེས་གྲགས་པས་རང་རྟེན་ལའོ།།46

༈ རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ན་རེ།

༣ བསྒྲུབ་བྱ་སྟོན་ཞེས་པ་འདི་ལ། །སྒྲུབ་བྱེད་ཙམ་དུ་དོན་གྱིས་བྱས།།

དེ་ལྟར་ན་ནི་རྟགས་དང་དཔེ། །མ་གྲུབ་པ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར།།

༤ སྒྲུབ་ཆོས་ཡིན་ན་ཆོས་མཐུན་མེད། །ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་རྟགས་དོན་མེད།།

གང་དུ་ངེས་གཟུང་དོན་མེད་འགྱུར། །ཅིག་ཤོས་ལྟར་ན་འདོད་མིན་འགྱུར།།

༈ རྩོད་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརྗོད་པ།

༥ དེ་བཞིན་བསྒྲུབ་བྱར་བརྗོད་པ་ལ། །ཕྱོགས་ཉིད་ཕྱིར་ན་སྲིད་མ་ཡིན།།

རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་འདོད་པ་འདི། །མི་འདོད་པ་ལས་ལོག་པ་ཙམ།།

༈ རིགས་པ་ཅན་པ་ལ་བརྗོད་པ།

༦ དམ་བཅའ་གཏན་ཚིགས་དང་འགལ་བས། །དམ་བཅའི་སྐྱོན་ཞེས་རིགས་པ་མིན།།

ལེགས་པར་མ་བསླབས་པ་རྣམས་ཀྱི། །དེ་ནི་ཆོས་མི་མཐུན་དཔེར་བརྗོད།།

༧ རྟགས་ཉེ་འཇལ་གྱིས་འདི་བསྒྲུབ་བྱ། །མ་ཡིན་འགལ་བ་དང་ལྡན་མིན།།47

༨ ༈ གང་ཞིག་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་རྟགས། །དེ་ལྟར་སྣང་བ་ཕལ་ཆེ་བས།།

དེས་ན་གཏན་ཚིགས་སོགས་དོན་གྱི། །སྔོན་དུ་རྒྱས་པར་དེ་བསྟན་བྱ།།48

46  དད་ཤེས། རང་གི་ངོ་བོ་ཁོ་ན་བསྟན། །བདག་འདོད་རང་གི་ཆོས་ཅན་ལ། །མངོན་སུམ་མངོན་དང་
རྗེས་དཔག་དང་། །ཡིད་ཆེས་གྲགས་པས་མ་བསལ་བའོ།།

47  དད་ཤེས། འདིར་ནི་གཏན་ཚིགས་ཉེར་སྦྱོར་བས། །བསྒྲུབ་བྱ་དེ་ནི་འགལ་ལྡན་མིན།།

48  དད་ཤེས། དེ་ཕྱིར་དེ་རྒྱས་པ་ནི་སྔར། །བརྟག་བྱ་རྟགས་སོགས་ཤུགས་ཀྱིས་སོ།།



45ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

༩ མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་མེད་རྣམ་གཉིས། །ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ལའང་རྣམ་པ་གསུམ།།

མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལའང་སོ་སོར་ནི། །ཡོད་མེད་གཉིས་ཀའི་བྱེ་བྲག་ཕྱིར།།49

༡༠ བསྡུས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།50 །ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཁ་ཡར་བ།།

དངོས་སུ་མིན་ཡང་དེའི་ཕྱོགས་གཅིག  །ཡིན་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱར་བརྟགས་བརྗོད་པ།།

༡༡ གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་ཆོས་དེ་ལས། །ཐ་སྙད་ཡིན་ཕྱིར་གཉིས་ཀ་ལའམ།།

གང་ཡང་རུང་ལ་བཟློག་པ་ཡི། །ཐེ་ཚོམ་ཆོས་གྲུབ་འདོད་མ་ཡིན།།51

༡༢ མི་འདོད་ཐམས་ཅད་སུན་འབྱིན་དུའང༌། །གཉིས་ཀར་རབ་ཏུ་གྲུབ་ན་ནི།།

སུན་འབྱིན་པ་ཡང་སྒྲུབ་པར་བྱེད།52 །གཞན་གྱིས་སླར་ཡང་སྒྲུབ་ན་འདོད།།

༡༣ ཆོས་ཅན་ཆོས་ཅན་གྱིས་བསྒྲུབ་མིན། །ཆོས་དེས་ཆོས་ཀྱང་མ་ཡིན་གྱི།།

འདི་ལྟར་ཆོས་ཀྱིས་ཆོས་སྒྲུབ་ཅིང། །སྒྲུབ་ཕྱིར་ཆོས་ཅན་ཡང་དེ་བཞིན།།53

༡༤ དམ་བཅའ་རྟགས་ཀྱི་ངག་གིས་གང༌། །མི་འདོད་པ་ལ་ཐལ་བ་རྩོམ།།

དེ་ནི་ལན་ཞེས་ཤེས་བྱ་སྟེ། །དེ་ཡི་སྒོ་ནས་སྦྱོར་ཕྱིར་རོ།།

༡༥ གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བྱའི་རྗེས་འགྲོ་གང༌། །མེད་ལས་མེད་པར་བརྗོད་པར་བྱ།།

དེར་ནི་ལྔ་པའི་མཐའ་ཅན་དཔེ། །རྟགས་ཀྱིས་ཉེ་བར་སྦྱར་ལ་འདོད།།

༡༦ གང་དུ་གསལ་འོངས་ཀྱིས་བརྗོད་པ། །གཏན་ཚིགས་མེད་པར་འགྱུར་བ་ནི།།

དཔེ་གཉིས་ལས་ནི་གྲུབ་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་རྣམ་ལྡན་གཞན་ལས་མིན།།

༡༧ ཐལ་འགྱུར་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་མིན་ཕྱིར། །ཁས་བླངས་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལས།།

དེ་བཞིན་རྟགས་དང་དམ་བཅའ་ཡིས། །སྐྱོན་བརྗོད་སུན་འབྱིན་དུ་ཤེས་བྱ།།

༡༨ ཐ་དད་མེད་པ་དེ་ཉིད་ཅེས། །བྱས་ནས་གཞན་ལ་སྟོན་པར་བྱེད།།

མཐུན་ཕྱོགས་ཞེས་པ་ཕྱོགས་ལ་སྟེ། །འདི་ལའང་ཐ་དད་ཅེས་མི་འདོད།།

49  དད་ཤེས། ཕྱོགས་ཆོས་མཐུན་ཕྱོགས་ཡོད་མེད་དང་། །རྣམ་གཉིས་རེ་རེ་དག་ལ་ཡང་། །རྣམ་གསུམ་མི་
མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡང་། །ཡོད་མེད་རྣམ་པ་གཉིས་ཕྱིར་རོ།།

50 མ་དཔེར། བསྒྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །ཞེས་ཡོད་མོད་འགྲེལ་པ་ལྟར་བཅོས། དད་ཤེས། བསྡུས་
པའི་དོན་ནི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཕྱིར། །ཆོས་སམ་ཡང་ན་ཆོས་ཅན་ལ། །གཙོ་བོ་མིན་ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་ཕྱིར། 
།བསྒྲུབ་བྱ་ཉིད་དུ་བཏགས་པ་ཡིན།།

51  དད་ཤེས། གཅིག་ལ་ལྡོག་དང་ཐེ་ཚོམ་དང་། །གཞི་མ་གྲུབ་ལ་མི་འདོད་དོ།།

52  དད་ཤེས། སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའམ་སུན་འབྱིན་ཡིན།།

53  དད་ཤེས། ཚིག་རྐང་ཐ་མའི་དོད་མ་བྱུང་།



46 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༡༩ དེ་གཞན་དང་ནི་དེ་འགལ་ཏེ། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྣམས་གཉིས་ལ་ཡང༌།།

རྟགས་མེད་པས་ན་འགལ་བ་མེད། །རྣམ་པ་བཅད་པ་ལས་གྱུར་ཡིན།།

༢༠ མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་མིན་པ་ཉིད།54 །མཚན་ཉིད་གཅིག་ཉིད་ཡིན་མོད་ཀྱང༌།།

དོན་དུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རིགས། །སྤྱི་ལས་རྗེས་འགྲོ་བླུན་པོ་མིན།།55

༢༡ གཞལ་བྱ་བྱས་དང་མི་རྟག་དང༌། །བྱས་དང་མཉན་བྱ་རྩོལ་ལས་བྱུང༌།།

མི་རྟག་རྩོལ་བྱུང་རེག་བྱ་མིན། །དེ་དགུ་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའོ།།

༢༢ དེ་གང་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་གཉིས། །དེ་མེད་པ་ལ་མེད་པ་སྟེ།།

དེ་རྟགས་འདི་ལས་བཟློག་པ་སྟེ། །འགལ་བ་གཞན་རྣམས་མ་ངེས་པའོ།།

༢༣ བརྗོད་པར་འདོད་པའི་གྲངས་གཅིག་ཉིད། །འགལ་བ་དག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཕྱིར།།

དེ་བཞིན་ཐེ་ཚོམ་རྟགས་གཉིས་ལས། །གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མཐོང་བ་ཡིན།།

༢༤ མཚན་ཉིད་གཉིས་དང་ལྡན་པ་ནི། །གཉིས་གཉིས་སུ་འདོད་རེ་རེ་མིན།།

དུ་མ་ཡིན་ཡང་མི་འགལ་ན། །ཤིན་ཏུ་བར་ཡང་གཅིག་ལ་འཇུག །

༢༥ གང་དག་ཐུན་མོང་མིན་པ་དང༌། །སྤྱི་དང་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བའི།།

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་ལ། །ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་པའི་རྟགས་རྣམས་ཡིན།།

༢༦ ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་དང་ལྡན་གང་ལ། །ཤེས་འདོད་བཟློག་པས་གནོད་པ་དང༌།།

ཐེ་ཚོམ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ལས་གཞན། །གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡོད་མ་ཡིན།།56

༢༧ ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་རང་ངོ་འམ། །དེ་ཡི་བྱེ་བྲག་ཡིན་ཡང་རུང༌།།

ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། །དེ་ལ་གནོད་པས་འགལ་བ་ཡིན།།57

༢༨ ཐུན་མོང་དང་ནི་ཁྱད་པར་གྱི། །ཆོས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གཉིས་སོ།།

དེ་ལ་དང་པོ་གཉིས་ཐེ་ཚོམ། །ལྷག་མ་ལྟོས་ནས་གསུམ་དུ་ཕྱེ།།58

54  མ་དཔེར། མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་མིན་པ་ཉིད། །ཅེས་བྱུང་ཡང་ཞ་མའི་འགྲེལ་པར་བྱུང་བ་དད་ཤེས་
དང་མཐུན་པས་བཅོས།

55  མ་དཔེར། སྤྱི་ལ་ངེས་འགྲོ་བླུན་པོ་ཡིན། ཞེས་བྱུང་ཡང་ཞ་མའི་འགྲེལ་པར་བྱུང་བ་དད་ཤེས་དང་མཐུན་
པས་བཅོས།

56  དད་ཤེས། གང་ཡང་ཕྱོགས་ཆོས་མཐོང་བ་ལས། །ཤེས་པར་འདོད་ལ་བཟློག་པ་ཡིས། །གནོད་པ་བྱེད་
དང་དཔྱོད་ཐོབ་པ། །དེ་ལས་གཞན་པ་རྟགས་མཚུངསམེད།།

57  དད་ཤེས། གནོད་པ་མེད་ལ་འགལ་བ་ཡིན།།
58 དད་ཤེས། གང་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་དག །



47ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

༢༩ རྗེས་སུ་ཞུགས་དང་མ་ཞུགས་ལས། །ལྡོག་དང་རྗེས་འགྲོ་གྲུབ་མིན་ཕྱིར།།

གཅིག་ལ་ངེས་པར་ཞུགས་པ་དང༌། །ལོག་པ་མིན་པ་རྟགས་སུ་འགྱུར།།

གཉིས་ཀར་གྱུར་པ་སྲིད་པ་ཡིན། །ཡོད་པ་གཉིས་ཀ་མིན་པའང་མིན།།59

༣༠ གང་དུ་མེད་དེ་རྣམ་བཅད་དུ། །གྲུབ་དོན་དོན་གཞན་སྒྲུབ་པར་བྱེད།།

གཅིག་དེ་གཞན་ལ་གཉིས་སུ་གྲུབ།།

༣༡ གལ་ཏེ་ཞུགས་བ་བཞིན་གྲུབ་ན། །དཀར་གཟུགས་ཡོན་ཏན་རྟེན་པ་ལས།།

རིམ་པ་རིམ་དུ་བཟློག་རིམ་ལ། །གསུམ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་པར་འགྱུར།།60

༣༢ གཅིག་གི་ཚིག་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། །དེ་ཡི་བསྒྲུབ་བྱ་བཟློག་པ་ལས།།

འགལ་བ་གང་དུ་ཞུགས་པ་ནི། །དེ་ཡི་བྱེ་བྲག་ལ་རྨོངས་པའོ།།

༈ རྩོད་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྗོད་པ།

༣༣ དེ་མཐུན་མེད་ལ་མེད་པ་ཡི། །ཆོས་བསྟན་རྟགས་ཤེས་པ་དེ་ལ།།

དེ་མཐུན་མེད་ལ་མེད་པ་ཉིད། །ཅེས་སྦྱོར་ཐུན་མོང་མིན་རྟགས་འགྱུར།།61

༣༤ མེད་པ་ཉིད་ལ་ཞེས་ངེས་གཟུང༌། །ཁྱབ་མཉམ་འབའ་ཞིག་རྟགས་སུ་འགྱུར།།

དེ་མཐུན་ཉིད་ཅེས་འདོད་མ་ཡིན། །གཅིག་ལ་རྣམ་པ་དུ་མ་མཐོང༌།།

༣༥ དེའི་བདག་ཉིད་ཅེས་སྟོན་ཅེ་ན། །གཏན་ཚིགས་བརྗོད་པས་ནུས་མ་ཡིན།།

ཡང་དག་དོན་བཞིན་ན་རྣམ་པ།62 །གང་ཞིག་གང་ལ་ཞེས་མ་བརྗོད།།

༣༦ ཤེས་པར་བྱེད་ལས་འདས་པ་བཞིན། །དོན་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་མཐོང་མ་ཡིན།།

མིག་གིས་གཟུང་བྱ་ཉིད་སོགས་སྒྲ། །མི་རྟག་རྟགས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར།།

༣༧ མ་བསྟན་པ་ཞེས་བརྗོད་པས་དེ། །ཇི་ལྟར་གང་ལ་ཞེས་མ་བརྗོད།།

ལྷན་ཅིག་རྒྱུད་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ། །དེ་མིན་དཔེ་གཉིས་ལས་འགྱུར་བས།།

59 དད་ཤེས། ཚིག་རྐང་ཐ་མ་བཞིའི་དོད་དུ། གང་ཕྱིར་ཀུན་ལ་ཡོད་པ་ནི། །མ་ཡིན་ཐམས་ཅད་མིན་ལ་
མེད། །ཞེས་རྐང་པ་གཉིས་བྱུང་།

60  པེ་ཅིང་དཔར་མའི་དད་ཤེས་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ཀར། ཤླཽཀ༣༡དང་། ༣༢ གོ་རིམ་བཟློག་ནས་བྱུང་བས། 
ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་ཀྱི་འགྱུར་གཉིས་ལེགས་སྦྱར་མ་དཔེ་མི་འདྲ་བ་ལ་གཞི་བཅོལ་བར་མངོན།

61 མ་དཔེར། མཐུན་མོང་མི་རྟག་འགྱུར། ཞེས་ཡོད་མོད་འགྲེལ་པར་བྱུང་བ་ལྟར་བཅོས།
62 ཚིགས་རྐང་འདི། དད་ཤེས་སུ་མི་འབྱུང་།



48 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༣༨མི་རྟག་ཉིད་སོགས་མཐོང་བ་སྟེ། །བསྒྲུབ་བྱར་གཞན་དག་འདོད་དམ་ཅི།།63

༈ རིགས་པ་ཅན་པ་རྣམས་ན་རེ། ཆོས་མཐུན་པ་ལས་དཔེར་བརྗོད་པ་དེ་བསྒྲུབ་བྱ་

བསྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སོ་ཞེས་པ་དེ་ལ།

༣༩ གལ་ཏེ་ཆོས་མཐུན་སྒྲུབ་བྱེད་ན། །ཆ་ཤས་ངག་མིན་ལྔ་པ་མིན།།

ངག་ཅེས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར། །སྒྲུབ་བྱེད་ཉིད་དུ་མི་རིགས་པས།།64

༤༠ གཉིས་ཀའང་གཞན་དུ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཆོས་མཐུན་གཏན་ཚིགས་དེ་མ་ཡིན།།

མ་ཡིན་དེ་ཡང་སྐྱོན་གཉིས་ཕྱིར། །གནས་སྐབས་ལ་ཡང་གཞན་མི་སྲིད།།

༤༡ རང་རང་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གནོད་ཕྱིར། །རྣམ་པར་བརྟགས་པ་སྲིད་མ་ཡིན།།

དེ་ཕྱིར་དྲུག་པར་དེ་ལ་ཡང༌། །ཁྱད་པར་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ།།

༤༢ ངག་ཀུན་མི་འདོད་ཞེ་ན་གང༌། །འདོད་དེ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གྱིས།།

དགོས་པ་མེད་པར་དངོས་ཀྱི་ནི། །སྒྲ་ལས་བརྒལ་བར་འདོད་མ་ཡིན།།65

༤༣ རྣམ་གྲངས་ཙམ་སྤྱིར་བཏང་བ་ལ། །དམིགས་བསལ་ཡོད་པར་སྲིད་མ་ཡིན།།

དེར་སྣང་གིས་སྟོང་ཆོས་གཞན་དང༌། །མཚུངས་ཏེ་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་འགྱུར།།66

༈ བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ནི། དེ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་སོ། །ཞེས་རྗོད་པར་བྱེད་

དོ། །དེ་ལ་ཡང༌།

༤༤ སྤྱི་ཉིད་ཆོས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར།67 །ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་མིན།།

ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱ་དང་ལྡན་པའི། །ཆོས་ཐོབ་གཞན་གྱི་མ་ངེས་པ།།

༤༥ མཁའ་སོགས་ཡོད་ཉིད་བསྒྲུབ་པ་ཡི། །སྦྱོར་བའང་དགོད་པར་མི་བྱེད་འགྱུར།།68

63  དད་ཤེས། མི་རྟག་སོགས་ལའང་དེ་མཐོང་ན། །དེ་ལས་གཞན་ནི་ཅི་ཞིག་གྲུབ། །མ་གྲུབ་པ་གཞན་ཅི་
ཞིག་ཡོད།།

64  ཞ་མ་འགྲེལ་པ། སྒྲུབ་བྱེད་ཉིད་དུ་མི་སྲིད་པས། །དད་ཤེས། སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་ཕྱིར་མི་སྲིད་དོ།།
65  དད་ཤེས། དགོས་པས་སྟོང་ན་གཙོ་བོ་ཡི། །སྒྲ་དོན་ལས་འདས་འདོད་མ་ཡིན།།
66  དད་ཤེས། དེར་སྣང་བས་སྟོང་མཐུན་པ་ཡི། །ཆོས་དང་གཞན་ཉིད་གཏན་ཚིགས་འགྱུར།།
67  དད་ཤེས། བསྡུས་པ་ཁོ་ནའི་ཆོས་སུ་འགྱུར།།
68  དད་ཤེས། སྦྱོར་བ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དད་ཤེས་སུའང་། འདི་ལ་ཚིགས་རྐང་གཉིས་ལས་མེད།



49ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

༈ སེར་སྐྱ་རྣམས་ན་རེ། དེའི་སྦྱོར་བ་ཉེ་བར་བཏགས་པའི་བྱེ་བྲག་གི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་

རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། རྣམ་པ་ལྡན་པ་དང་གསལ་ཏེ་འོངས་པའོ་ཞེས་པ་འདི་ལ།

༤༦ ཚད་མའི་ཡུལ་མི་ཤེས་པའི་ཕྱིར། །བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱང་སྒྲུབ་བྱེད་འགྱུར།།

རྒྱས་པའི་ངག་མིན་བརྗོད་མ་ཡིན། །གཙོ་བོ་རྗེས་འགྲོ་དང་ལྡན་མིན།།

༤༧ ངག་ཀྱང་ཉེ་བར་འཇལ་མི་རིགས། །དམ་བཅའི་དོན་དང་འགལ་བར་འགྱུར།།

རྩོད་པ་མེད་ཕྱིར་ཡོད་ཙམ་མིན། །ཐ་དད་ཤིང་ཤུན་ལ་སོགས་བཞིན།།

༤༨ རྗེས་འགྲོ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་ཅེ་ན། །རིགས་གཅིག་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཅན།།

གཞན་དུ་འབྲས་བུ་གཅིག་པུ་ཉིད། །ཉེ་བར་ལེན་པ་ལའང་དེར་འགྱུར།།

༤༩ ཕྱི་མིན་གཉིས་ཀར་སྐྱོན་ཡོད་ཕྱིར། །ཁས་བླངས་ན་ཡང་འགལ་བ་ཉིད།།

མ་ངེས་པར་ཡང་འགྱུར་དཔེ་ནི། །བསྒྲུབ་བྱས་ཕོངས་ཀྱང་དེ་ཡོད་མིན།།

༥༠ གྲུབ་མིན་69ཁྱད་པར་ལས་ཡིན་ནོ། །འགེགས་པའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་མ་ཡིན།།70

སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀྱང་རིགས་མ་ཡིན།།

༥༡ རྗེས་ཐོགས་ན་ནི་ཟློག་པ་ལ།71 །གཅིག་གསལ་བ་72ལ་དེ་མི་རིགས།།

རྣམ་ལྡན་བཞིན་དུ་ལྔ་ཉིད་མིན།།

༥༢ རྒོལ་བ་རེ་རེ་བཀག་པ་ལས། །གལ་ཏེ་རྗེས་ཐོགས་མི་འདོད་ན།།

རྒོལ་བའི་ལན་ལ་མཐའ་མེད་ཉིད། །གསལ་འོངས་རྣམས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར།།73

ཞེས་བྱ་བ་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ།

༈ རྩོད་པ་བསྒྲུབ་པ་ནས་ནི།

༥༣ མ་གྲུབ་དབྱེ་བ་བརྗོད་མ་ཡིན།འཁྲུལ་པ་ལ་ཡང་བརྗོད་མ་ཡིན།།

དེ་ནི་ཐུན་མོང་མིན་པའང་ཡིན། །འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡང༌།།74

69  མ་དཔེར། དྲུག་མིན། ཞེས་བྱུང་བ་ཡིག་ནོར་ཏེ། ཞ་མའི་འགྲེལ་པ་ལྟར། གྲུབ་མིན། ཞེས་བཅོས།
70  དད་ཤེས། དགག་ལ་གཏན་ཚིགས་གཉིས་མ་ཡིན།།
71 ཞ་མའི་འགྲེལ་པ། རྗེས་ཐོགས་མ་ནི་ཟློག་པ་ལ། །དད་ཤེས། ཡོངས་སུ་ལྷག་པ་བཟློག་པ་ལ།།
72 ཞ་མའི་འགྲེལ་པ། གཅིག་བསལ་བ།
73 དད་ཤེས། ཟླ་བོའ་ིཐབས་ཀྱིས་བསལ་འོངས་རྣམས། །མཐའ་ཡས་པར་ནི་ཐལ་བར་འགྱུར།།
74 དད་ཤེས་སུ་ཚིགས་རྐང་ཕྱི་མ་གཉིས་མི་སྣང་།



50 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༥༤ འགལ་བ་གཅིག་ནི་མཚུངས་པར་རོ།75 །གཅིག་ནི་མ་གྲུབ་ཐུན་མོང་མིན།།

བཟློག་པ་ཡི་ནི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། །འདོད་ལ་གནོད་བྱེད་ཀྱང་མ་བརྗོད།།

༈ རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་འཁྲུལ་པ་དང་བཅད་པ་ནི་མ་ངེས་པ་སྟེ།

༥༥ ཁྱད་པར་ཡོད་མིན། གྲུབ་པའི་མཐའ་ཁས་བླངས་པ་ལས་འགལ་བ་ཅན་འགལ་བའོ་

ཞེས་པ་ལ། འགལ་བ་གཞན་ཡང་།དེ་གཞན་མིན།76 །གང་ལས་སྐབས་སུ་བབ་པ་

དེ། །གཏན་ལ་དབབ་པའི་ཕྱིར་ཉེ་བར་འགོད་པའི་སྐབས་དང་མཚུངས་སོ་ཞེས་

ཟེར་བ་འདི་ལ། མ་ངེས་པར་འགྱུར། བསྒྲུབ་བྱ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་སྒྲུབ་པའི་

ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པའོ། །ཞེས་པ་འདི་ལ། མ་གྲུབ་མིན། །དུས་ལས་

ནུར་ནས་བརྗོད་པ་ནི་དུས་ལས་འདས་པའོ་ཞེས་པ་འདི་ལ། མ་ཚང་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་

པའི་ཕྱིར།།77

༈ བྱེ་བྲག་པའི་ལྟར་ན།

༥༦ མེད་པ་འམ་ནི་འགལ་བར་འགྱུར། །བཟློག་པ་མ་ཚང་བརྗོད་པ་ཡིན།།78

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་གཞན་གྱི་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་

པའོ།།   །།

ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་བཞི་པ།

75 དད་ཤེས། འགལ་བ་གཅིག་ནི་སྤྱི་ཡིན་ནོ།།
76 མ་དཔེར། དེ་བཞིན་མིན། ཞེས་ཡོད་མོད་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས།
77 དད་ཤེས། ཁྱད་པར་མ་བྱས་དེ་གཞན་ཡང་། །གཞན་མ་ཡིན་མ་ངེས་པ་ལས། །ཉུང་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱ་

གྲུབ་པ་མིན། །ཞེས་ཚིགས་བཅད་དུ་བྱས་ཏེ་རྐང་པ་གསུམ་བྱུང་།
78 དད་ཤེས། མེད་པའམ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། །བཟློག་ཡིན་ཉུང་བར་བརྗོད་པ་ཡིན།།



ལེའུ་བཞི་པ། དཔེ་དང་དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་བརྟག་པ།

༡ ༈ ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ཞེས་79བརྗོད་པ་ལས། །ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་ལེགས་གནས་པའི།།

ལྷག་མ་ཚུལ་གཉིས་སུ་གྲགས་པ། །དཔེ་ཡིས་རབ་ཏུ་སྟོན་བར་བྱེད།།

༢ བསྒྲུབ་བྱའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བའི་རྟགས། །བསྒྲུབ་བྱ་མེད་ན་མེད་ཉིད་གང༌།།

ཆོས་མཐུན་ཅིག་ཤོས་དང་བཅས་ཉིད།80 །དཔེ་ལ་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་བྱ།།

༣ [བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་ལ་སྒྲུབ་པ་ཡིས། །བསྟན་བྱ་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་ལ་མེད།།]81

མ་ཡིན་དགག་ནི་དགག་པ་དང༌། །དེ་བཞིན་མཚན་ཉིད་མེད་པ་ཡང༌།།

༤ མ་བྱས་པ་ལས་རྟག་པའམ། །འཇིག་པ་ལས་འདིར་འབྲས་ཉིད་དུ།།

འདི་ནི་རྗེས་སུ་བརྗོད་བྱས་ན། །མ་ཁྱབ་འདོད་མིན་མཚུངས་ཞེས་འགྲོ།།

༥ ཐུན་མོང་དང་ནི་ཁྱད་པར་ཉིད། །འགལ་བའང་སྒྲུབ་བྱེད་ཉིད་དུ་འགྱུར།།

རེ་རེས་གཉིས་ཀ་མ་བརྗོད་པ། །དེས་ན་དཔེ་བརྗོད་གཉིས་སུ་བརྗོད།།

༦ རང་གིས་ངེས་པ་བཞིན་གཞན་ལ། །ངེས་པ་བསྐྱེད་པར་འདོད་པ་ཡིས།།

ཕྱོགས་ཆོས་ཉིད་དང་འབྲེལ་པ་དང༌། །བསྒྲུབ་བྱ་བརྗོད་བྱ་གཞན་རྣམས་སྤང༌།།

༧ དཔེ་ནི་རྟགས་ལས་ལོགས་པ་རུ། །བརྗོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།།82

གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་སྟོན་པའི་ཕྱིར། །ཉེར་འཇལ་བཞིན་དུ་དོན་མེད་མིན།།

༨ རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །གལ་ཏེ་དཔེར་བརྗོད་གཉིས་ཡིན་ན།།

དཔེ་ནི་ལོགས་ཤིག་ཉིད་དུ་ན། །ལོགས་ཡིན་འཇིག་རྟེན་དང་མཚུངས་འགྱུར།།

༩ དེ་དག་གིས་ནི་དཔེ་བརྗོད་ལ། །ཆོས་མཐུན་འབའ་ཞིག་རྗོད་པར་བྱེད།།

79  མ་དཔེར།ཤེས། ཞེས་བྱུང་མོད་དད་ཤེས་ལྟར་བཅོས།
80  དད་ཤེས། དེ་ཆོས་མཐུན་དང་གཅིག་ཤོས་གཉིས། །ཞེས་བྱུང་།
81  མ་དཔེར་ཚིག་རྐང་འདི་གཉིས་མེད་མོད་དད་ཤེས་ལས་བསྣན། དེར་རྐང་པ་ཐ་མ་གཉིས་ལ། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་

མ་ཡིན་པར། །དགག་པའི་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་ནོ། །ཞེས་བྱུང་། ཞ་མའི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་དུ་བཞུགས་
པ་ལྟར་ན་རྐང་པ་དང་པོ་གཉིས་ལ། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བརྗོད་པར་བྱ། །བསྒྲུབ་བྱ་མེད་ལ་མེད་སྟོན་
འགྱུར། །ཞེས་དགོས་སྙམ།

82 དད་ཤེས། གལ་ཏེ་དཔེ་ནི་གཏན་ཚིགས་ལས། །ཐ་དད་བརྗོད་བྱ་མ་ཡིན་ཡང་། །མ་བརྗོད་རྟགས་དོན་
སྟོན་པའི་ཕྱིར།།



52 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་ཉིད་སྤངས་ནས། །དེ་ལྟར་ཉེར་འཇལ་ཙམ་པོར་འགྱུར།།83

༡༠ ཆོས་མི་མཐུན་པ་དེ་ལ་ཡང༌། །ཉེར་འཇལ་ལྡོག་པ་མིན་ཆེད་དུ།།84

ཆོས་མི་མཐུན་པའི་སྦྱོར་བ་དེས། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་སྟབས་གཅིག་སྟོན།།

༡༡ ལྡོག་པ་རྣམ་པར་བརྗོད་པ་ན། །བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སམ།།

དེ་ཡི་ཁྱད་པར་ཡིན་ཡང་རུང༌། །མཚུངས་སྟོན་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར།།85

༡༢ ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཙམ་གཏན་ཚིགས། །ཡིན་ན་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡང་འགྱུར།།

གཉིས་ཀ་བརྗོད་ལ་མི་འགྱུར་ཞེས། །དགུ་ཡི་ནང་ནས་གཉིས་སྲིད་དོ།།

དཔེ་བསྟན་ཏོ།།

༡༣ གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བྱ་གཉིས་ཀ་མེད། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་མ་བྱས།།

རྗེས་འགྲོ་ཕྱིན་ལོག་རྣམ་པ་གཉིས། །ལྟར་སྣང་རྗེས་འགྲོ་མེད་པ་མིན།།

༡༤ རྟགས་མེད་སོགས་དང་དཔེ་མེད་དང༌། །རྗེས་འགྲོ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལ་སོགས།།

འབྲེལ་པར་མ་བསྟན་པ་ཡི་ཕྱིར། །ཉེར་འཇལ་འབྲེལ་པ་ཙམ་མ་ཡིན།།

ཞེས་བྱ་བ་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ།

༈ རྩོད་པ་བསྒྲུབ་པ་ནས་ནི་དེ་དག་གི་འབྲེལ་པ་ངེས་པར་བསྟན་པ་ནི་དཔེའོ་ཞེས་པ་ལ།

༡༥ དེ་དག་གི་ཞེས་བརྗོད་མི་བྱ། །ཕན་ཚུན་བསྒྲུབ་བྱ་ཉིད་མིན་ཕྱིར།།

ཆོས་མཐུན་ཙམ་གྱིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །རྒྱུ་བར་སྟོན་པ་ཡང་མ་ཡིན།།86

༡༦ དོན་གྱིས་གཞན་ཡང་བརྗོད་ཅེ་ན། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་དེ་བརྗོད་མི་བྱ།།87

མེད་མི་འབྱུང་གི་འབྲེལ་པ་དེ། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་ན།།

༡༧ བསྒྲུབ་བྱ་མ་བཟུང་འགའ་ཡོད་མིན། །གཞན་ནི་དེ་ཡིས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར།།

83 དད་ཤེས། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་ཉིད་མ་བརྗོད། །དེ་ལྟར་ཡང་ནི་དཔེ་ཙམ་ཉིད།།
84 ཚིགས་རྐང་འདིའི་དོད་དད་ཤེས་སུ་མི་སྣང་།
85 དད་ཤེས། དེ་ཁྱད་པར་གྱི་དཔེ་ཡིན་ན། །དཔེ་ནི་ཐུག་པ་མེད་པ་དང་། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་མེད་

འགྱུར།།
86 དད་ཤེས་སུ། ཚིགས་རྐང་ཕྱི་མ་གསུམ་ལ། །ཆོས་མཐུན་ཙམ་གྱིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །འབྱུང་བ་དཔེར་ནི་བྱ་བ་

མིན། །སྒྲུབ་པ་ཕན་འདོགས་ཅུང་ཟད་མེད། །ཞེས་བྱུང་།
87  རྩོད་སྒྲུབ་འགོག་པའི་ཤླཽཀ ༡༦ དང་ ༡༧ གཉིས་ལ་དད་ཤེས་དང་ཞ་མའི་བར་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཕན་

ཚུན་བསྡུར་ནས་བཀླག་དགོས།



53ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་བཞི་པ།

སྒྲུབ་པ་བསྟན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང༌། །མི་འདོད་པ་ཡི་རྟག་པ་ཐོབ།།

༡༨ གཅིག་པ་ཉིད་ནི་དཔེ་ཡི་སྐྱོན། །མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་ཟིན་ཏོ།།88

༈ རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ན་རེ། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་དང་མཐུན་པ་ལས་ཆོས་དེ་

རྟོགས་པའི་དཔེ་དཔེར་བརྗོད་པ་དང༌། དེ་བཟློག་པ་ལས་ཏེ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་ཤེས་ཟེར་

རོ། །དེ་ལ།

༡༩ གོ་བྱེད་དུ་དེ་མཐོང་མ་ཡིན། །གཉིས་ཀ་སྨོས་པ་དོན་མེད་འགྱུར།།

རྣམ་གྲངས་ཕྱིར་གཞན་ལས་གྲུབ་ཕྱིར། །བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་སྦྱར་མི་བྱ།།

༢༠ དཔེར་བརྗོད་པ་ལ་ལྟོས་ན་ནི། །དེ་བཞིན་ནོ་89ཞེས་ཉེར་སྦྱོར་བ།།

བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ཞེས། །ཉེ་བར་སྦྱོར་བར་རིགས་མ་ཡིན།།90

༢༡ སྤྱི་ཉིད་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་བརྗོད། །བྱེ་བྲག་རང་ལ་རྟེན་རྗེས་འབྲང༌།།91

གཉེན་པོའ་ིཕྱོགས་དང་ལྡན་པ་ཡིན། །ཁྱད་པར་སྒོ་ནས་ཀྱང་དེར་འགྱུར།།

༈ བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་གཉིས་ཀ་ཡི། །རབ་ཏུ་གྲུབ་དཔེའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་ཡང༌།

༢༢ མཁས་དཔེར་བརྗོད་པའི་སྦྱོར་བའམ། །ངག་ནི་ཕྱོགས་གཅིག་ཉིད་ཀྱང་མིན།།

རྗེས་འགྲོ་རྗོད་པར་མི་བྱེད་པ། །དེ་ནི་དཔེ་ཡི་གཟུགས་བརྙན་ཡིན།།

༢༣ སྒྲུབ་བྱེད་ཉེ་བར་སྦྱོར་དོན་དུ། །རང་རྒྱུད་ཡིན་ཡང་དོན་མེད་འགྱུར།།92

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་དཔེ་དང་དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་བརྟག་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་

པའོ།། །། 

88  དད་ཤེས་སུའང་། འདི་ལ་ཚིགས་རྐང་གཉིས་ལས་མེད།
89  མ་དཔེར། དེ་བཞིན་ནོར། ཞེས་བྱུང་ཡང་ཞ་མའི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་བཞིན་རྗེས་འཇུག་ར་མེད་པར་བྱས།
90 དད་ཤེས་སུ། ཤླཽཀ་འདི་མ་བཞུགས་མོད། དེའི་འགྱུར་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དུ་བྱུང་བའི་རྩ་ཚིག་ནང་ཡོད།
91  ཞ་མའི་འགྲེལ་པ། བྱེ་བྲག་རང་ལ་བརྟེན་རྗེས་འབྲང་།།
92 དད་ཤེས་སུའང་འདི་ལ་ཚིགས་རྐང་གཉིས་ལས་མེད། དེར། བསྒྲུབ་བྱ་ཉིད་དང་ཉེར་མཇལ་དོན། །རང་

དབང་ཡིན་ན་དོན་མེད་དོ།།



54 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

ལེའུ་ལྔ་པ། གཞན་སེལ་བརྟག་པ།

༡ ༈ སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་རྗེས་དཔག་ལས། །ཚད་མ་གཞན་མིན་འདི་ལྟ་སྟེ།།

རང་གི་དོན་ལ་བྱས་སོགས་བཞིན། །གཞན་སེལ་སྒོ་ནས་སྟོན་པར་བྱེད།།

༢ ཐ་དད་རྣམས་ཀྱི་རིགས་སྒྲ་མེད། །མཐའ་ཡོད་ཕྱིར་མིན་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར།།

རིགས་སམ་ལྡན་སྒྲ་ཐ་དད་ཀྱི། །དོན་ལ་སོ་སོར་རྗོད་བྱེད་མིན།།

ཡང་བརྗོད་པ།

༣ ཀ ཡོན་ཏན་དང་ནི་ཡོན་ཏན་ཅན། །བརྗོད་པའི་རྣམ་དབྱེ་ཐ་དད་དུ།།

ངེས་ཕྱིར་གཞི་དང་མཐུན་པ་ཡི། །རྫས་དང་སྒྲ་དག་རབ་ཏུ་གྲུབ།།93

བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།།

༣  འབྲེལ་པ་ནི་འདིར་འབྲེལ་ཅན་གྱི། ཆོས་ཀྱིས་འཕངས་པར་བརྗོད་བྱ་སྟེ།།

དེ་ལྟར་དངོས་བྱ་ནས་བརྗོད་ཀྱི། །དངོས་པོ་གཞན་གྱིས་སྦྱར་མི་བྱ།།

འདི་ཡི་རིགས་ཀྱི་སྒྲ་ཡིས་ནི། །བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཉིད་མི་འཐད།།94

༤  རང་དབང་མེད་ཕྱིར་དེ་ལྡན་མིན། །ཉེ་བར་བཏགས་ཕྱིར་མི་སྲིད་ཕྱིར།།95

འབངས་ལ་རྒྱལ་པོ་བཏགས་པ་བཞིན། །བློའ་ིཚུལ་ལ་ཐ་དད་ཕྱིར་རོ།།96

༥  རིམ་གྱིས་རྗོད་པར་བྱེད་པ་ནི། །ཀུནྡ་དུང་སོགས་དཀར་པོ་བཞིན།།

ཡོན་ཏན་གྱིས་ཕན་བཏགས་དངོས་ལ། །བློ་མེད་པར་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར།།

༦ འདྲེས་པའི་ཚུལ་ནས་ཐམས་ཅད་དུ། །ལོག་པའི་ཤེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར།།

སྤྱི་སོགས་མང་པོ་ཉིད་དང་ནི། །ཅིག་ཅར་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་ཡང༌།།

93 ཤླཽཀ་འདི་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་དུ་མི་འབྱུང་ལ། ཞ་མའི་རང་འགྲེལ་གྱི་འགྱུར་དུའང་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་འདི་
ལ་འགྲེལ་པ་མ་བྱུང་བ་མ་ཟད། བསྡུ་བའི་ཚིགས་བཅད་ཡིན་མིན་ལའང་བཤད་པ་གང་ཡང་མ་མཛད་པ་
སོགས་ཀྱིས། རྩ་ཚིག་གི་ཁོངས་སུ་མ་བྱས་ན་ལེགས་པས། འདིར་ཤླཽཀ ༣ཀ ཞེས་ཨང་གྲངས་བཀོད་ཡོད།

94 ཚིག་རྐང་འདི་གཉིས་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་དུ་མི་བྱུང་བས། འདིར་ཚིགས་རྐང་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པར་བྱས།
95  དད་ཤེས་སུ། ཚིགས་རྐང་གསུམ་པར།ཉེ་བར་བཏགས་པ་ལས་ཡིན་ན། །ཞེས་བྱུང་།
96 དད་ཤེས། རང་དབང་མེད་ཕྱིར་དེ་ལྡན་མིན། །བཏགས་པའི་ཕྱིར་དང་མི་སྲིད་ཕྱིར། །ཉེ་བར་བཏགས་པ་

ལས་ཡིན་ན། །བྲན་ལ་རྒྱལ་པོར་བཏགས་པ་བཞིན།།



55ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

༧ ཕན་འདོགས་པ་ནི་འགལ་བར་འགྱུར། །གཟི་ཡི་ཁྲོ་བོ་ཐམས་ཅད་མཐོང༌།།97

དེ་དག་ཐ་དད་རྣམས་ལ་ཡང༌། །དེ་དང་ལྡན་པའི་སྐྱོན་དེ་མཚུངས།།

༨ རིགས་རང་ངོ་བོའམ་དེ་ལྡན་གྱི། །ངོ་བོར་གང་ལས་སྦྱོར་མི་བྱེད།།

དེ་ལྡན་ཐ་དད་ཉིད་བརྗོད་པ། །དེ་ཡང་སྔར་ཉིད་གསལ་ཟིན་ཏོ།།98

༩ དེ་ལྡན་ཙམ་ཡང་འབྲེལ་པའམ། །ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་རྣམ་པར་དཔྱད།།

བུམ་པ་སོགས་ཀྱིས་དེ་ལྡན་དོན། །སྣམ་བུ་སོགས་ལ་འཇུག་མིན་ན།།

༡༠ སྤྱི་ཡི་དོན་དེ་ཇི་ལྟ་བུ། །སྒྲ་དོན་འབའ་ཞིག་པ་དང་མཚུངས།།

དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་འདོད། །གལ་ཏེ་གཅིག་ལ་སྔོ་སོགས་བཞིན།།99

༡༡ དེ་ལྟའང་མ་ཡིན་ཁས་བླངས་ཀྱང༌། །རིགས་ལ་རིགས་མེད་པས་དེ་མིན།།

དོན་གྱིས་འཕངས་པ་མ་ངེས་པའོ། །དེས་ན་སྒྲ་ལའང་གཞན་སེལ་བྱས།།100

ཡང་བརྗོད་པ།

༡༢ བརྗོད་པར་བྱ་བ་མང་ཡོད་ཀྱང། །སྒྲ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་རྟོགས་མ་ཡིན།།

རང་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་པའི་དོན། །རྣམ་གཅོད་ངག་གི་འབྲས་བུ་ཡིན།།

༡༣ སྒྲས་ཀྱང་ཆོས་གང་དུ་མ་ཡི། །དོན་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་གྱི།།

སྦྱར་བྱ་དེ་ཉིད་ལ་སྟེ་སྒྲའི། །ཡོན་ཏན་ཉིད་སོགས་ཀྱིས་མ་ཡིན།།101

ཞེས་བྱ་བ་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ།

༡༤ སེལ་བས་ཐ་དད་དོན་ཆའི་ཕྱིར། །རང་དོན་ཐ་དད་རྟོགས་ལ་རྨོངས།།

གཅིག་ལ་ཐ་དད་འབྲས་མེད་ཕྱིར། །ཁྱད་པར་བྱེད་དང་ཁྱད་པར་བྱ།།

༡༥ དེ་ནི་སྔོན་པོ་རྐྱང་པ་མིན། །ཨུཏྤལ་རྐྱང་པའང་མ་ཡིན་ཏེ།།

བསྡུས་པ་བརྗོད་བྱ་ཡིན་ཕྱིར་རོ། །ཁ་དོག་བཞིན་དུ་དོན་མེད་འགྱུར།།102

97 དད་ཤེས། འགྲེལ་བཤད། ཀུན་གྱིས་ཡིན་ནའང་འདྲེས་མཐོང་འགྱུར།།
98 ཚད་མ་ཀུན་བཏུས། ༥/༢ རིགས་སམ་ལྡན་སྒྲ་ཐ་དད་ཀྱིས། །ཞེས་པའི་ཐད་ལ་དགོངས།
99 དད་ཤེས། ཤླཽཀ ༩ དང་། ༡༠ དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་ཚིགས་རྐང་བདུན་བྱུང་།
100 དད་ཤེས། དོན་གྱིས་འཕངས་ཀྱང་མ་ངེས་སོ། །དེས་ན་སྒྲ་ནི་གཞན་སེལ་ཡིན།།
101 ཞ་མ། དུ་མ་ཆོས་ཅན་སྒྲ་ལ་ཡང་། །གང་གི་དོན་ནི་མི་སྤོང་བ། །འདི་ཉིད་ཀྱིས་ནི་རྟོགས་བྱེད་ཀྱི། །སྒྲ་

དང་ཡོན་ཏན་སོགས་ཀྱིས་མིན།།
102 ཤླཽཀ ༡༥ དང་། ༡༦ འགྱུར་ལ། ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་ཀྱི་དབར་ཁྱད་པར་ཆེ་ཙམ་སྣང་།



56 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༡༦ ཁ་དོག་གི་དོན་ཅུང་ཟད་ཀྱང༌། །མིན་ནའང་ཚིག་གཉིས་ལས་དེ་ཡི།།

བརྗོད་བྱ་རྟོགས་ན་དེ་ལ་ཡང༌། །ཡན་གར་བ་དེ་རྟོགས་པ་ཡིན།།

༡༧ ཕན་ཚུན་གཅིག་པར་ཐལ་འགྱུར་ཕྱིར། །འདུས་ལ་གཅིག་ཉིད་ཡིན་མ་ཡིན།།

འདུས་པ་དུ་མར་ཐལ་བར་འགྱུར། །སྒྲ་དག་རང་དོན་སྤོང་མ་ཡིན།།

༡༨ [རིགས་མེད་སྔར་ནི་བརྗོད་པའི་ཕྱིར།]103 །ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཕྱིར་གཞན་སེལ་མིན།།

གཅིག་ལས་རྣམ་གྲངས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཐ་དད་ན་ཡང་གཉིས་ཀར་མིན།།

༡༩ དོན་གྱི་རྫས་དང་ཡོན་ཏན་དག104།གལ་ཏེ་དོན་གཅིག་ལ་འཇུག་ན།།

སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས་ཡོད་མིན། །དེ་ལྡན་གཉིས་ཀྱང་ཡོད་མ་ཡིན།།

༢༠ དེ་བཞིན་དུ་སྒྲ་རིགས་དང་ནི། །ཡོན་ཏན་ཙམ་ཞིག་བརྗོད་པར་འགྱུར།།105

དེ་ལྡན་བརྗོད་པ་ཉིད་ལ་ནི། །མཚུངས་མི་མཚུངས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར།།

༢༡ མཚུངས་ཕྱིར་བརྗོད་པར་མི་འདོད་ཅི། །བ་ལང་རྟ་ལ་སོགས་ལའང་མཚུངས།།

དེར་བྱེ་བྲག་ཏུ་མ་བྱས་ཞེས། །དུ་མར་བྱས་པ་འདུས་པར་འགྱུར།།

༢༢ གཞན་ཡང་འདོད་པ་ལའང་མེད། །ཡོན་ཏན་རྫས་དག་གསལ་མིན་འགྱུར།།

ཐ་དད་རྗོད་བྱེད་ཐ་དད་ལས། །ཞེ་ན་རང་ལས་ཁྱད་མེད་སྒྲ།།

༢༣ གསལ་བྱེད་གསལ་བ་ཐ་དད་ལས། །ཕན་ཚུན་རྟེན་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར།།

རང་བཞིན་དུ་མ་དང་གཅིག་གི། །ཕན་ཚུན་གསལ་བ་མང་པོར་འགྱུར།།106

ཡང་བརྗོད་པ།

༢༤ ཡོན་ཏན་ནུས་པ་རྗོད་བྱེད་ཀྱི། །དབྱེ་བས་ཐ་དད་རབ་ཏུ་བཏགས།།

གཅིག་མང་པོ་དང་འབྲེལ་པའི་ཕྱིར། །དུ་མ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར།།

ཞེས་བྱ་བ་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།།

103 ཚིག་རྐང་འདི་ཞ་མའི་འགྱུར་ལ་མེད་མོད། དེའི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་དུ་དེའི་བཤད་པ་ཐོན་པས་འདིར་དད་
ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་ལས་བསྣན། དད་ཤེས་སུ། རིགས་མེད་སྔར་ནི་བཤད་པའི་ཕྱིར། །འོན་ཀྱང་བསལ་མིན་
ལས་དེའི་ཕྱིར། །གཅིག་ལས་རྣམ་གྲངས་ཀྱིས་རྟོགས་པར། །ཐ་དད་ན་ཡང་གཉིས་ཀ་འགལ། །ཞེས་བྱུང་
བ་འགྱུར་ལེགས།

104 དད་ཤེས། རིགས་དང་ཡོན་ཏན་དོན་དག་ནི།།
105 འདིར་རིགས་དང་ཡོན་ཏན་ཞེས་བྱུང་བའི་དོད་དུ། དད་ཤེས་སུ། རྫས་དང་ཡོན་ཏན་ཞེས་བྱུང་།
106 དད་ཤེས་སུ། འདིའི་ཚིགས་རྐང་དང་པོར། དེ་ཡི་ཁྱད་པར་དེ་དག་ཀྱང་། །ཞེས་པ་སྣོན་མ་ཞིག་བྱུང་།



57ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

༢༥ ཁྱད་པར་བྱེད་དང་ཁྱད་པར་དུ། །བྱ་ཉིད་རང་དབང་མིན་སྔར་བརྗོད།།

གཞན་ཉིད་དུ་མིན་སྤྱི་དང་ནི། །ཐ་དད་རྣམ་གྲངས་བརྗོད་བསྐུལ་ཡིན།།

འགལ་མེད་ཕྱིར་ན་ཚོགས་པ་ཡང༌། །དེ་བཞིན་དོན་གཞན་རྗོད་པར་བྱེད།།107

ཡང་བརྗོད་པ།

༢༦ དེ་ཙམ་འདོད་པའི་ཕྱིར་ཐ་དད། །རང་དང་སྤྱི་ཡི་དོར་མ་ཡིན།།

མ་བཟུང་ན་ནི་དོན་གཅིག་ལ། །འདི་དག་ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་པར་མཚུངས།།

༢༧ དུ་མ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀྱང་སྤྱི། །ཁས་ལེན་ཐ་དད་ཀྱིས་མི་འཁྲུལ།།

ཁྱད་པར་བྱེད་དང་ཁྱད་པར་དུ། །བྱ་བ་དེ་དག་ཉིད་མཚུངས་མིན།།108

ཞེས་བྱ་བ་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ།

༢༨ ཐ་དད་ཐ་དད་གཞན་རྣམས་དང༌། །འགལ་བའི་ཕྱིར་ན་སེལ་བར་བྱེད།།

སྤྱི་གཞན་ཐ་དད་དོན་རྣམས་ཀྱི། །རང་དག་སྤྱི་དག་འགལ་བ་ཡིན།།109

༢༩ དེ་དེའི་དངོས་སུ་བསལ་བྱ་མིན།110 །སྤྱི་ནི་མཚུངས་པ་ཉིད་མ་ཡིན།།

དེ་བཞིན་111ཁྱད་པར་གཞན་རྣམས་དང༌། །དེ་ཡི་སེལ་བར་འགྱུར་མ་ཡིན།།

༣༠ གང་ཞིག་གཞི་མཐུན་གྱུར་པ་དེ། །ཡོན་ཏན་དང་ནི་ཡོན་ཏན་གཞན།།

དེ་རྫས་གཅིག་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། །གཞི་ཡིས་མི་འགལ་བར་བྱས་ཉིད།།112

༣༡ མ་མཐོང་ཕྱིར་ཡང་སེལ་བ་ཡིན། །རང་ཐ་དད་ལ་སྤྱི་སེལ་འགྱུར།།

གཞན་མི་རིགས་པས་མཐོང་བའི་ཕྱིར། །དེ་ལྟ་དེ་སྣང་ལ་ཐེ་ཚོམ།།

༣༢ ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་རིགས་ཤེ་ན།113 །ངེས་པར་ཡན་གར་བ་ལ་དེ།།

107 དད་ཤེས་སུ་འདི་ལ། ཁྱད་པར་ཁྱད་པར་གཞི་དག་ནི། །རང་དབང་མེད་ཕྱིར་སྤངས་པ་ཡིན། །སྤྱི་དང་ཁྱད་
པར་རྣམ་གྲངས་སྒྲ། །གཞན་ཉིད་ཡིན་ཡང་གསལ་མི་བྱེད། །ཅེས་ཚིགས་རྐང་བཞི་ཡོད།

108 དད་ཤེས། སྤྱི་ནི་དུ་མ་ཡིན་ན་ཡང་། །ཁྱད་པར་གྱིས་ནི་འཁྲུལ་མེད་པར། །ལེན་པར་བྱེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་
དང་། །ཁྱད་པར་གཞི་དག་མཚུངས་མ་ཡིན།།

109 དད་ཤེས། ཐ་དད་དོན་གྱི་སྤྱི་བཞིན་དུ། །རང་གི་སྤྱི་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར།།
110 མ་དཔེར།གསལ་བྱ་མིན། ཞེས་གས་ཕུལ་བྱུང་མོད། ཞ་མའི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་དང་བསྟུན་ནས་བས་ཕུལ་

དུ་བཅོས།
111 མ་དཔེར། དེ་གཞན། ཞེས་ཡོད་མོད་ཞ་མའི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་ལྟར་བཅོས།
112 དད་ཤེས། རྟེན་གྱིས་འགལ་བ་མེད་པ་ཉིད།།
113 དད་ཤེས། ཐེ་ཚོམ་མི་རིགས་ཕྱིར་ཞེ་ན།།



58 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཡན་གར་ཐ་དད་ལ་མེད་ཅེ། །ཉན་པ་པོ་ལ་ལྟོས་པ་མཐོང༌།།

༣༣ སྒྲ་གཞན་རྣམ་པར་བཅད་ནས་ནི། །སྒྲ་ཡིས་སྤྱི་རྗོད་བྱེད་པ་ཡིན།།114

དོན་གང་ལ་གཅིག་ཐེ་ཚོམ་ཟ། །དུ་མར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་ཡང༌།།

༣༤ སྒྲ་ཡི་དོན་གཞན་མ་མཐོང་ཡང༌། །རང་དོན་ཆ་ཤས་སྟོན་པའི་ཕྱིར།།

སྒྲ་ཡི་འབྲེལ་པ་ཉིད་དུ་སླ། །འཁྲུལ་པ་ཉིད་ཀྱང་བརྗོད་མ་ཡིན།།115

ཡང་བརྗོད་པ།

༣༥ ཤིང་དང་ས་ལས་འབྱུང་དང་རྫས། །ཡོད་དང་གཞལ་བྱ་རིམ་བཟློག་ལས།།

བཞི་གསུམ་གཉིས་གཅིག་ཐེ་ཚོམ་དུ། །འགྱུར་གཞན་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན།།

ཞེས་བྱ་བ་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ།

༣༦ གཞན་ལ་ཁྱབ་བ་བཀག་པའི་ཕྱིར། །ཐ་དད་དོན་དེས་ཐ་དད་མིན།།

དངོས་འཇུག་ཐ་དད་མིན་ཕྱིར་ཡང༌། །ཐ་དད་ཐུག་པ་མེད་ཕྱིར་དང༌།།

རིགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་རྣམ་པར་གནས།།116

༣༧ གང་ལས་གཞན་སེལ་ངེས་ཤེ་ན། །འཇིག་རྟེན་གྲགས་པའི་རྗེས་མི་བཙལ།།

དེ་ལྟར་གཟུགས་ཉིད་ལ་མཚུངས་འགྱུར། །མིག་གཟུང་བྱ་ཉིད་བྱ་བར་བྱས།།

༣༨ རྫས་ལ་སོགས་ལའང་ཐལ་བར་འགྱུར། །དཀར་མིན་སོགས་ལ་ཁྱད་མེད་འགྱུར།།

རྗེས་འགྲོ་འབའ་ཞིག་ལས་འགྲུབ་འགྱུར། །ཁྱབ་པ་དངོས་སུ་འདོད་མ་ཡིན།།

༣༩ ཐམས་ཅད་མེད་པ་དང་འབྲེལ་ཞེས། །གང་ཞིག་ཁས་ལེན་དུ་འགྲོ་ན།།

ཡོད་དེ་དུ་མའི་བདག་ཉིད་ལས། །ཡིན་ཞེས་ཅི་ཞིག་གང་གིས་སྦྱོར།།

༤༠ འཇིམ་པའི་ཐ་དད་ལས་ཁམ་ཕོར། །ལ་སོགས་ཐ་དད་བློར་འདོད་ན།།

མེད་ཐ་དད་ལས་གཞན་མིན་ཡང༌། །ཐ་དད་ཅི་བློ་ཅི་སྟེ་དགག །117

114 དད་ཤེས། སྒྲ་གང་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ནི། །སྒྲ་ལ་སྤྱིར་ནི་བརྗོད་པ་ཡིན། །སྒྲ་གཅིག་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་
ཡང་། །དུ་མ་ལས་ཀྱང་དེར་ཐེ་ཚོམ།།

115 དད་ཤེས། སྒྲ་གཞན་དོན་ལ་མ་མཐོང་ཕྱིར། །རང་དོན་ཆ་ཤས་ལ་མཐོང་ཕྱིར། །ཞེས་དང་། འཁྲུལ་པ་ཉིད་
ནི་ཡོད་མ་ཡིན།།

116 དད་ཤེས། གཞན་བཀག་པ་ལ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། །ཁྱད་པར་དོན་དང་ཐ་དད་མེད། །དངོས་འཇུག་ཕྱིར་དང་
ཐ་དད་ཕྱིར། །རིགས་ཀྱི་ཆོས་ནི་རྣམ་གནས་ཕྱིར།།

117 དད་ཤེས། གཞན་ཉིད་མིན་ནའང་གལ་ཏེ་བློ། །ཐ་དད་འདོད་ན་མེད་ཁྱད་མེད། །ཁྱད་པར་བློ་ནི་གང་གིས་བསལ།།



59ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

༤༡ ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་མཆོག །སྣང་བའི་ལམ་དུའང་གང་མ་གྱུར།།

སྣང་བའི་ལམ་དུ་གང་གྱུར་པ། །དེ་སྒྱུ་མ་བཞིན་ཤིན་ཏུ་སྟོང༌།།

༤༢ ཕན་ཚུན་ཐ་དད་དག་ཡོད་ཀྱང༌། །ནོག་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་ལས།།

དེ་བློ་དཔེར་བརྗོད་འགལ་བ་དེ། །ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན།།118

༤༣ དེ་མི་ལྟོས་ཞེས་པ་འདི་ནི། །རང་གི་རྣམ་རྟོག་སྤྲོས་པར་ཟད།།

སེལ་བ་མིན་པའི་སྒྲ་ཡིས་ནི། །རང་བཞིན་འགའ་ཡང་བརྗོད་མི་བྱ།།

༤༤ ཐོག་མ་མེད་ཕྱིར་འདོད་པ་གྲུབ། །སྤྱི་ཡི་སྒོ་ནས་སེལ་བར་བྱེད།།

བདག་གཞན་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་ན། །གཅིག་ཉིད་དུ་ཉིད་ཀྱིས་བཏགས་པ།།119

༤༥ དེ་དག་དངོས་པོ་ལ་མི་རིགས། །ཁྱོད་ཀྱིའང་གསལ་བ་ནུས་པར་འགྱུར།།

སྒྲ་ཡི་བརྗོད་དོན་ལ་སྤྱོད་པ། །འདི་ཡང་དབང་པོའ་ིསྤྱོད་ཡུལ་མིན།།

གང་ཞིག་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་འདིའི། །འཇུག་པའི་དབང་པོ་སོ་སོར་མིན།།120

༤༦ གང་ཞིག་ཚིག་གི་བརྗོད་པ་འདི། །ངག་ལས་དོན་དུ་རྣམ་པར་བརྟགས།།

ངག་དོན་སོ་སོར་སྣང་བརྗོད་གང༌། །དེ་ཡིས་དང་པོ་ཉེ་བར་སྐྱེད།།121

༤༧ ཇི་ལྟར་གོམས་པའི་ངག་དག་ལས། །དོན་ལ་མེད་དུ་ཟིན་ཡང་སྐྱེ།།

རང་གི་རྐྱེན་དང་རྗེས་འབྲེལ་བས། །རྣམ་པ་དུ་མ་སོ་སོར་རྟོགས།།

༤༨ དེ་ཡང་ངག་གི་དོན་གཞན་ལས། །རྣམ་པར་བཅད་པའི་དོན་དུ་འདོད།།

འབྲེལ་པར་ཤེས་པའི་ངག་གི་དོན། །འདི་ཡང་རྗེས་དཔག་ལས་གཞན་མིན།།

༤༩ གང་ཞིག་ངག་ལས་སྐྱེས་པ་ཡི། །རྣམ་རྟོག་སྣ་ཚོགས་ཤེས་པ་ནི།།

དེ་ཡང་རང་རིག་ཡིན་པས་ན། །མངོན་སུམ་ཉིད་ལས་གཞན་མ་ཡིན།།

118 དད་ཤེས། ལྐོག་ཤལ་ལ་སོགས་མཐོང་ཕྱིར་གང་། །བ་ལང་བརྟགས་པའི་དཔེར་བྱས་པ། །དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་
འདོད་པས་འགལ། །ཐ་དད་སེལ་ལ་དེ་ལོག་པ།།

119 ཤླཽཀ ༤༤ དང་ ༤༥ གཉིས་ཀྱི་དོན་དཀྱུས་གཅིག་ལ་ཡོད་ལ། དེ་གཉིས་ཀྱི་འགྱུར་ལ་དད་ཤེས་དང་ཞ་མའི་
བར་ཁྱད་པར་ཆེ།

120 དད་ཤེསསུའང་ཚིགས་རྐང་དྲུག་ཡོད། འཕངས་མིན་དབང་པོ་ཐ་དད་མིན།།
121 དད་ཤེས། སྤོབས་པ་ངག་དོན་བཤད་གང་ཡིན། །དེསནི་དང་བ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར། །ངག་ལས་ཚིགས་འདི་

དམིགས་ཀྱིས་ནི། །བཀར་ནས་དོན་ལ་རྣམ་པར་བརྟགས།།



60 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

འདོད་རྒྱལ་ལ་ཡང་དོན་དབྱེ་བས། །ལ་ལར་དངོས་སུ་རྗོད་པར་བྱེད།།122

དེ་དཔེར་ན།

༥༠ གྲངས་དང་ཚད་ཉིད་དང་ནི་དབྱིབས།123།ལྟོས་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་འཇུག །

ཆུ་ལ་སོགས་པའི་ཐིགས་པ་དང༌། །འདུས་པ་ལ་ཡང་བརྗོད་པར་བྱེད།།124

ལ་ལར་ནི་ཡན་ལག་འབའ་ཞིག་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན།

༥༡ དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་ཆ་ཤས་ཀྱིས། །ཁྱད་པར་བྱས་ནས་འཇུག་པ་མིན།།

སྒྲ་ཡིས་དེ་ཡི་ཆ་ཤས་ལ། །རབ་ཏུ་འཇུག་པ་དམིགས་མ་ཡིན།།125

༥༢ རྟོགས་པའི་དོན་ནི་བསྟན་ཕྱིར་རོ། །འབྲེལ་པ་མ་ཡིན་བརྟགས་པའི་ཕྱིར།།

ཕྱོགས་འདིས་ལྷག་མ་རྣམས་ལའང་བརྗོད།།126

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་གཞན་སེལ་བརྟག་པའི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་པའོ།། །། 

122 དད་ཤེས་སུ། ཚིག་རྐང་འདི་གཉིས་ཀྱི་དོད་ལ། དོན་ཐ་དད་ཕྱིར་འདོད་དགའ་ལའང་། །ཞེས་རྐང་པ་
གཅིག་བྱུང་།

123 མ་དཔེར། ཚད་ཉིད་ཀྱི་ནི་དབྱིབས། ཞེས་ཡོད་མོད་ཞ་མའི་འགྲེལ་པ་བཞིན་བཅོས།
124 དད་ཤེས། དོན་ཐ་དད་ཕྱིར་དོན་དགའ་ལའང་། །ཐིགས་པ་དང་ནི་ཚོགས་པ་ཡི། །ཆུ་ཚོགས་རྣམས་ལ་

རྗོད་བྱེད་ནི། །གྲངས་དང་ཚད་དང་དབྱིབས་རྣམས་ལ། །ལྟོས་པ་མེད་པར་འཇུག་པར་བྱེད།།
125 དད་ཤེས། དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་ཡན་ལག་རྣམས། །ཁྱད་པར་ཅན་ལ་གང་འཇུག་པ། །དེ་ཡི་ཡན་ལག་ལ་

སྒྲ་ནི། །འཇུག་པ་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།།
126 དད་ཤེས། སོ་སོས་དོན་མཐོང་བ་ཡི་ཕྱིར། །རྣམ་རྟོག་ཡིན་ཕྱིར་འབྲེལ་མ་ཡིན། །ཕྱོགས་འདིས་ལྷག་

མ་བཤད་པ་ཡིན།།



ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དྲུག་པ།

ལེའུ་དྲུག་པ། ལྟག་ཆོད་བརྟག་པ།

༡ ༈ ཚད་སྣང་བརྗོད་པར་འདོད་རྣམས་ལ། །རིགས་པའི་ཆ་ཤས་སྨྲ་པོ་བཞིན།།

ཕྱོགས་གྲུབ་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཞེས། །བསྟན་ཕྱིར་མ་ཚང་ལ་སོགས་བརྗོད།།127

༢ དེ་ཉིད་རབ་ཏུ་བསྟན་ཕྱིར་དང༌། །དེ་ལྟར་སྣང་བ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར།།

ལན་འདི་བརྗོད་པར་རིགས་མ་ཡིན། །ལྟག་ཆོད་ལ་ནི་རྗེས་མཐུན་ལན།།

༣ ཕྲད་དང་མ་ཕྲད་དག་དང་དུས། །གསུམ་ལའང་རྟགས་སུ་བརྗོད་འདོད་མིན།།

ཕྲད་དང་མ་ཕྲད་རྟགས་བརྗོད་དེ། །མ་ཚང་གཏན་ཚིགས་རྗེས་མཐུན་ཡིན།།

༤ དོན་རྟགས་མ་གྲུབ་ལྟར་སྣང་ཡིན། །རྟགས་བརྗོད་མི་རྟག་པའི་རྗེས་འགྲོ།།

དེ་དག་མི་རྟག་པར་ནུས་མིན། །ཕྱོགས་ཀྱི་སྐྱོན་དང་རྗེས་མཐུན་བརྗོད།།128

༥ སྔར་བརྗོད་གཏན་ཚིགས་མེད་པ་ཡིས། །བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར།།

མ་བརྗོད་པར་མཚུངས་སྒྲོ་བཏགས་ནས། །སྨྲ་པོའ་ིངག་གིས་སྒྲུབ་པར་བྱེད།།

མ་གྲུབ་ལྟར་སྣང་ཉུང་ལྟར་སྣང༌། །བརྗོད་པ་ལས་སྔར་སྒྲུབ་བྱེད་ནའོ།།

༦ བརྗོད་པ་ལས་སྔར་རྟགས་མིན་ཕྱིར།129 །མ་གྲུབ་པ་དང་འགལ་བའི་ངག །

མ་སྐྱེས་པ་མཚུངས་རྣམ་པ་གཉིས། །གཉིས་སུ་སྒྲོ་བཏགས་པ་ལས་འདོད།།

༧ འབྲས་བུ་གཞན་ཉིད་ཀྱི་ཆ་ནས།130 །བསྒྲུབ་བྱ་མི་བསྒྲུབ་པར་སྟོན་པ།།

དེ་ནི་འབྲས་མཚུངས་དེ་ལྟ་བུ། །སྨྲ་པོའ་ིའདོད་པས་རྣམ་པ་གསུམ།།

༨ ངེས་བསྟན་མི་མཐུན་ཕྱོགས་དག་ལས།  །ཆོས་མཐུན་དཔེ་ཡིས་གཞན་སྒྲུབ་པ།།

127 དད་ཤེས། རིགས་པའི་ཡན་ལག་ལ་སོགས་བཞིན། །ཚད་མར་སྣང་བར་བརྗོད་རྣམས་ཀྱི། །ཕྱོགས་གྲུབ་
མཚུངས་པར་མ་གྱུར་ཅིག  །སྙམ་ནས་མ་ཚང་སོགས་བརྗོད་དོ།།

128 དད་ཤེས། མི་རྟག་འབྲེལ་ཕྱིར་རྟག་པར་བརྗོད། །རྟག་ཉིད་འཐད་དེ་འདི་ལ་ཡང་། །ཕྱོགས་ཀྱི་སྐྱོན་ལྟར་
སྣང་བ་ཡིན།།

129 དད་ཤེས། སྐྱེ་བ་ལས་སྔར་རྟགས་མིན་ཕྱིར།།
130 མ་དཔེར། ཆ་ན། ཞེས་ཡོད་མོད་འགྲེལ་པ་ལྟར་བཅོས། དད་ཤེས། འབྲས་ཉིད་གཞན་གྱི་ཆ་ཡིས་

ནི། །བསྒྲུབ་བྱ་མ་གྲུབ་པར་མཐོང་གང་།།



62 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཆོས་མཐུན་པར་མཚུངས་གཞན་དག་ནི། །ཆོས་མི་མཐུན་པས་མཚུངས་པ་ཉིད།།131

༩ གཞན་ལས་མ་གྲུབ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། །ཐུན་མོང་ལྟར་སྣང་རྣམ་པ་གཉིས།།

གྲུབ་པར་འདོད་པ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། །འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་པ་ཅན་བཞིན།།132

༡༠ འདི་ཡང་རྗེས་འགྲོ་མེད་པའི་ཕྱིར། །དཔེ་ལྟར་སྣང་བའི་སྐྱོན་བརྗོད་ཡིན།།

རྗེས་འགྲོ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཉིད་ལས། །དཔེ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་འདྲེས་པ་ཉིད།།133

༡༡ རྟགས་དེའི་བདག་ཉིད་ཀྱི་དབྱེ་བས། །འཁྲུལ་པ་ལྟར་སྣང་རྣམ་པ་གཉིས།།

གཏན་ཚིགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ། །སྦྱོར་བ་སྔ་མ་ལ་ཡོད་མིན།།134

༡༢ བྱེ་བྲག་བརྗོད་པས་ཆོས་མཐུན་ལའང༌། །རྣམ་རྟོག་མཚུངས་པ་འདི་ལ་ཡང༌།།

འཁྲུལ་པ་ཅན་གྱི་བྱེ་བྲག་གིས། །རྟག་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་སྣང༌།།

༡༣ སྤྱི་མིན་གྱིས་ཀྱང་གཅིག་ཉིད་དུ། །ཐལ་བར་འགྱུར་ཕྱིར་བྱེ་བྲག་མེད།།

བསྒྲུབ་བྱ་རྟགས་ཁྱད་མེད་ཕྱིར་ཡང༌། །མ་གྲུབ་པའི་ལྟར་སྣང་བར་འདོད།།135

ཡང་བརྗོད་པ།

༡༤ བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ནི་གནོད་ཆོས་ཀྱང༌། །མཚུངས་པ་ཉིད་ཀྱིས་བྱེ་བྲག་མེད།།

གཏན་ཚིགས་སྐྱོན་ལ་འགལ་ལྟར་སྣང༌། །སྐྱོན་ཡོད་མིན་ཏེ་ཕྱོགས་ཕྱི་མ།།

༡༥ [ངེས་པ་ཡིན་ན་ལན་དུ་འགྱུར། །གལ་ཏེ་མཐོང་བས་གནོད་བྱེད་ན།།]136

བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །གནོད་མི་བྱེད་པ་འགལ་ཉིད་ཡིན།།

༡༦ བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གཞན་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས། །བསྟན་ན་དམིགས་པ་མཚུངས་པའོ།།

བསྒྲུབ་བྱ་དུ་མ་བཀོད་པ་ལ། །གཏན་ཚིགས་དེ་དང་རྗེས་མཐུན་ཉིད།།

131 དད་ཤེས་སུ། ཚིགས་རྐང་ཐ་མ་འདི་ལ། །ཆོས་མི་མཐུན་པས། དཔེ་དང་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་དག་
གི་ཆོས་མི་མཐུན་པ་དཔེ་གཞན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །མཚུངས་པའི་
ཕྱིར། །ཞེས་ཚིག་ལྷུག་སྤེལ་ནས་བྱུང་།

132 དད་ཤེས། འགལ་བ་འཁྲུལ་བ་མེད་པར་སྣང་།།
133 དད་ཤེས། རྗེས་འགྲོ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཕྱིར་དང་། །བསྒྲུབ་བྱ་ལ་དཔེ་སྦྱོར་བའི་ཕྱིར།།
134 དད་ཤེས། གཏན་ཚིགས་དེ་བདག་ཁྱད་པར་གྱིས། །གཉིས་ཀ་འཁྲུལ་པར་སྣང་བ་ཡིན། །གཏན་ཚིགས་སྦྱོར་

བ་སྔ་མ་ལ། །ངེས་པ་ཉིད་དུ་བྱས་པ་མེད།། 
135 དད་ཤེས་སུ། ཚིགས་རྐང་གསུམ་པ། དེ་ཕྱིར་དེ་དེ་བཞིན་དུ་དེ། །ཞེས་པ་སྣོན་མ་བྱུང་།
136 ཚིག་རྐང་འདི་གཉིས་དད་ཤེས་སུ་ཡོད་ཅིང་། ཞ་མའི་རང་འགྲེལ་འགྱུར་དུའང་འགྲེལ་པའི་ཚུལ་དུ་ཐོན་

པས། དད་ཤེས་ལས་བསྣན།



63ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དྲུག་པ།

༡༧ གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་ནི་མ་ཁྱབ་ཀྱང༌། །བསྒྲུབ་བྱའི་དངོས་པོ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར།།

མ་གྲུབ་ལྟར་སྣང་སྒྲ་གནས་ཀྱི། །ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་མ་ཡིན།།

༡༨ ཐེ་ཚོམ་བརྗོད་དོན་ཐ་དད་ལས། །གཏན་ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་རྩོམ་པར་བྱེད།།

བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲོ་བཏགས་མ་ངེས་པ། །ལྟར་སྣང་རྟགས་མ་གྲུབ་ལྟར་སྣང༌།།137

༡༩ དོན་གྱིས་འདོད་མིན་མི་མཐུན་ཕྱོགས། །བསྒྲུབ་བརྗོད་དོན་གོ་མཚུངས་འདིར་ནི།།

འཁྲུལ་པ་གཞན་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ། །དེ་ཡིས་སྒྲུབ་པ་དེ་ལྟར་སྣང༌།།

༢༠ ཐལ་འགྱུར་མཚུངས་པར་འདོད་པ་ཡང༌། །གང་ཡང་གཉིས་ཀ་གཏན་ཚིགས་ལམ།།

དེ་ནི་དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་བཞིན། །ལྟག་ཆོད་ཀུན་ལས་ཕྱོགས་ཙམ་མོ།།

༢༡ ༈ ལྟག་ཆོད་རྣམས་ལ་རྩོད་སྒྲུབ་ཏུ། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་དང་བརྫུན་ཉིད་དང༌།།

འགལ་བ་ཉིད་དེ་སྐྱོན་གསུམ་སྟེ། །གསུམ་པོ་ཐ་དད་དུས་མཚོན་མིན།།138

༢༢ ༈ ལྟག་ཆོད་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ལན། །དཀའ་བར་རིགས་པ་ཕྲ་མོར་ཡང༌།།

ཤེས་བྱ་རིགས་པ་རྟག་པར་ཡང༌། །ལྟག་ཆོད་གཞན་ལ་དེ་ཕྱོགས་ཙམ།།139

ཡང་བརྗོད་པ།

༢༣ རྟོག་གེའི་སྟོབས་ཙམ་140མུ་སྟེགས་ཀྱི། །དེ་ཡང་མཚན་ཉིད་མ་བསྟན་ཅིང༌།།

རང་གི་སྦྱོར་བ་དང་ཡང་འགལ། །འདོད་དོན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་མིན།།

༢༤ ༈ གང་ཞིག་རྟོག་གེའི་ལམ་ནས་ཆོས་ཉིད་ལ་ཁྲིད་ན།།

ཐུབ་པའི་བསྟན་ལས་ཆེར་བསྲིངས་ཉམས་པར་བྱས་པ་ཡིན།།141

དེ་ལྟའང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད།།

གལ་ཏེ་གཞན་དུ་འགྲོ་ན་དཔྱད་པར་བྱ་བའི་རིགས།།

137 དད་ཤེས། དོན་ཐ་དད་པས་གཏན་ཚིགས་ལ། ཐེ་ཚོམ་རྩོད་པ་ཐེ་ཚོམ་བཤད། །བསྒྲུབ་བྱར་སྒྲོ་བཏགས་མ་
ངེས་དང་། །སྣང་ཡིན་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སྣང་།།

138 དད་ཤེས། འདི་ལ་ཁྱད་པར་མཚོན་པ་མེད།།
139 དད་ཤེས། རིགས་པ་ཕྲ་ཡང་ལྟག་ཆོད་རྣམས། །མཚན་ཉིད་གཞན་དུ་བཤད་པ་ཉིད། །རིགས་པ་བརྟག་ལས་

ཤེས་པར་བྱ། །གཞན་གྱི་ལྟག་ཆོད་དེ་ཕྱོགས་ཙམ།།
140 མ་དཔེར། རྟོག་གེའི་ཕྱོགས་ཙམ། ཞེས་ཡོད་མོད་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་ལྟར་བཅོས།
141 མ་དཔེར། བྱས་མ་ཡིན། ཞེས་ཡོད་མོད་ཞ་མའི་འགྲེལ་པར་བྱུང་བ་འགྲེལ་བཤད་དང་མཐུན་པས་དེ་བཞིན་

བཅོས། ཚིགས་རྐང་འདི་གཉིས་དད་ཤེས་སུ་མི་འདྲ་བར་བསྒྱུར་བ་ལེགས་པར་མཐོང་།



64 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༢༥ ཚད་མའི་ཕུང་པོ་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པ་རུ།།

རབ་གསལ་བྱས་ལ་འདི་རུ་དགེ་བ་ཅི་བསགས་དེས།།

སྐྱེ་བ་སྐྱེ་བར་ཡོན་ཏན་ཡོད་མིན་ཤེས་པ་ཡི།།

གྲུབ་མཐའ་ཞི་ཞིང་འགྲོ་ལ་རྣམ་ཐར་སྟེར་བར་ཤོག །

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་ལྟག་ཆོད་བརྟག་པའི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་པའོ།། །།

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་

པོས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།      །།

རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བ་སུ་དྷ་ར་རཀྵི་ཏ་དང༌། །བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་བསྙེན་སེང་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་

པའོ།།   །།འཇམ་པའི་མགོན་པོའ་ིབཀས་བསྐུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོའ་ིབསྟན་བཅོས་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་ཟབ་འདི། །རིགས་

ལྡན་རྒྱལ་པོའ་ིབཀས་བསྐུལ་ནོར་བཟངས་སྲུང་མཛད་ཅེས་བྱེ་སྡེ་བདུན་བཤད་མཁན་དང༌། །གཟུས་ཆུང་སྟོན་

པའི་བཀས་བསྐུལ་དགེ་བསྙེན་སེང་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་ཞ་མ་ལོ་ཙྪས་བསྒྱུར། །དགེ་གང་བསོད་ནམས་བཀས་བསྐུལ་

འགྲོ་ཀུན་རིགས་ལམ་ལ་གནས་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །       །།



ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་དང་པོ

༡ཁ ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ།

(དད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་འགྱུར།)1

༄༅༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པྲ་མཱ་ཎ་ས་མུ་ཙྪ་ཡ། 

བོད་སྐད་དུ། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ། སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

༡ ༈ ཚད་མར་གྱུར་པ་འགྲོ་ལ་ཕན་པར་བཞེད།།

སྟོན་པ་བདེ་གཤེགས་སྐྱོབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས།།

ཚད་མ་བསྒྲུབ་ཕྱིར་རང་གི་གཞུང་ཀུན་ལས།།

བཏུས་ཏེ་སྣ་ཚོགས་འཐོར་རྣམས་འདིར་གཅིག་བྱ།།

ལེའུ་དང་པོ། མངོན་སུམ།

༢ ༈ མངོན་སུམ་དང་ནི་རྗེས་སུ་དཔག །ཚད་མ་དག་ནི་མཚན་ཉིད་གཉིས།།

གཞལ་བྱ་དེ་ལ་རབ་སྦྱོར་ཕྱིར། །ཚད་མ་གཞན་ནི་ཡོད་མ་ཡིན།།

༣ ཡང་ཡང་ཤེས་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། །ཐུག་པ་མེད་འགྱུར་དྲན་སོགས་བཞིན།།

མངོན་སུམ་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ། །མིང་དང་རིགས་སོགས་བསྲེས་པའོ།།2

༤ ཐུན་མོང་མིན་པའི་རྒྱུ་ཡི་ཕྱིར། །དེ་ཡི་ཐ་སྙད་དབང་པོས་བྱས།།

དེར་དོན་དུ་མས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར། །རང་དོན་སྤྱི་ཡི་སྤྱོད་ཡུལ་ཅན།།

༥ དུ་མའི་ངོ་བོའ་ིཆོས་ཅན་ནི། །དབང་པོ་ལས་རྟོགས་སྲིད་མ་ཡིན།།

1 འགྱུར་འདི་སྡེ་དགེ་དང་ཅོ་ནི་ལ་མི་བཞུགས་པས། པེ་ཅིང་ལ་གཞིར་བཟུང་ནས། སྣར་ཐང་དང་དཔེ་
བསྡུར་བྱས།

2 ཞ་མ། མིང་དང་རུས་སོགས་སུ་སྦྱོར་བ་ཡི། །རྟོག་པ་དང་བྲལ་མངོན་སུམ་མོ།།
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རང་རང་རིག་བྱ་བསྟེན་མིན་པ། །གཟུགས་ནི་དབང་པོའ་ིསྤྱོད་ཡུལ་ཡིན།།

༦ ཡིད་ཀྱང་དོན་དང་ཆགས་ལ་སོགས། །རང་རིག་རྟོག་པ་མེད་པ་ཡིན།།

རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀྱི་བླ་མས་བསྟན། །མ་འདྲེས་པ་ཡི་དོན་ཙམ་མཐོང༌།།

༧ རྟོག་པའང་རང་རིག་ཉིད་དུ་འདོད། །དོན་ལ་མ་ཡིན་དེ་རྟོག་ཕྱིར།།

འཁྲུལ་དང་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་དང༌།3 །རྗེས་དཔག་རྗེས་སུ་དཔག་ལས་བྱུང༌།།

༨ དྲན་དང་མངོན་འདོད་ཅེས་བྱ་བའོ། །མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་རབ་རིབ་བཅས།།

བྱ་དང་བཅས་པ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། །འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་ཡོད་ཚད་མ།།

ཚད་མ་ཉིད་དུ་འདོགས་པ་སྟེ། །བྱ་བ་མེད་པའང་མ་ཡིན་ནོ།།

༩ ཡང་ན་རང་རིག་འབྲས་བུ་ཡིན། །དེ་ཡི་ངོ་བོ་ལས་དོན་ངེས།།

ཡུལ་གྱི་སྣང་བ་ཉིད་དེ་འདིའི། །ཚད་མ་དེ་ཡིས་འཇལ་བར་བྱེད།།

སྨྲས་པ།

༡༠ གང་ཚེ་སྣང་བ་དེ་གཞལ་བྱ། །ཚད་མ་དང་དེའི་འབྲས་བུ་ནི།།

འཛིན་རྣམ་རིག་པའི་དེ་ཡི་ཕྱིར།4 །དེ་གསུམ་ཐ་དད་དུ་མ་བྱས།།

༡༡ ཡུལ་ཤེས་པ་དང་དེ་ཤེས་པའི། །དབྱེ་བས་བློ་ཡི་ཚུལ་གཉིས་ཉིད།།

དུས་ཕྱིས་དྲན་པ་ལས་ཀྱང་ངོ་། །ཚུལ་གཉིས་རང་རིག་པ་ཉིད་དུ།།

གང་ཕྱིར་མ་མྱོང་བར་འདི་མེད། །གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དྲན་པ་བཞིན།།5

༡༢ ཤེས་པ་གཞན་གྱིས་ཉམས་མྱོང་ན། །ཐུག་མེད་དེ་ལའང་དྲན་པ་སྟེ།།

ཡུལ་གཞན་དག་ལ་འཕོ་བ་ན། །མེད་འགྱུར་དེ་ཡང་འདོད་ཕྱིར་རོ།།

༡༣ ༈ རྩོད་སྒྲུབ་སློབ་དཔོན་གྱི་མ་ཡིན། །སྙིང་པོ་ངེས་པར་མ་དགོངས་པ།།

ཆ་ཤས་གཞན་དུ་སྨྲ་བའི་ཕྱིར། །དེས་ན་ཁོ་བོས་བརྟག་པར་བྱ།།

༡༤ དོན་དེ་ལས་སྐྱེས་རྣམ་པར་ཤེས། །མངོན་སུམ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་འདིར།།

དོན་དེ་ཞེས་པས་ཀུན་བརྗོད་ན། །གང་དེ་དེ་འབའ་ཞིག་ལས་མིན།།

3 ཞ་མ། འཁྲུལ་དང་ཀུན་རྫོབ་ཡོད་ཤེས་དང་།།
4 ཞ་མ། འཛིན་དང་རྣམ་རིག་དེ་ཡི་ཕྱིར།།
5 ཚིགས་རྐང་འདི་ཞ་མའི་འགྱུར་ལ་མེད་ཅིང་། གསར་བསྒྲིགས་ཀྱི་ལེགས་སྦྱར་དུའང་མི་བྱུང་བས། འགྲེལ་

པའི་ཚིག་ཡིན་སྙམ།
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དམིགས་པའོ་ཞེ་ན་དྲན་སོགས་ཀྱི། །ཤེས་པའང་གཞན་ལ་ལྟོས་མ་ཡིན།།

དེ་ཉིད་སྨྲས་པ། 

༡༥ གང་ཞིག་སྣང་བ་དེ་ལས་མིན། །ལྔ་པོ་བསགས་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིར།།

གང་ལས་དེ་ནི་དོན་དམ་པ། །དེ་ལ་ཐ་སྙད་དུ་མ་བྱས།།

ཞེས་བྱ་བ་ནི་བར་སྐབས་སུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།།

༡༦ དོན་གྱི་ངོ་བོ་དབེན་པ་ཡང༌། །བརྗོད་བྱ་མ་ཡིན་ཡུལ་འདིའི་ཡང༌།།

སྤྱི་ཡི་ཚུལ་གྱིས་བསྟན་པར་བྱ། །དེས་ན་ཐ་སྙད་དུ་མི་བྱ།།

༈ རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ནི། དབང་པོ་དང་དོན་ཕྲད་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་ཐ་སྙད་དུ་

བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་འཁྲུལ་བ་མེད་པ་ཞེན་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ནི་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

༡༧ དབང་དོན་ལས་བྱུང་བློ་ལ་ནི། །ཐ་སྙད་ལ་སོགས་སྲིད་མ་ཡིན།།

བར་དང་བཅས་པ་འཛིན་པ་དང༌། །ཤེས་པ་ལྷག་པའང་ཐོབ་མི་འགྱུར།།

༡༨ རྟེན་ལས་ཕྱིར་དབང་འཕོ་མིན་པར། །ཡུལ་ལ་འཛིན་པར་ནུས་མ་ཡིན།།

བདེ་སོགས་གཞལ་བྱ་མིན་པའམ། །དབང་པོ་གཞན་ཡོད་ཡིད་དབང་པོ།།

༡༩ བཀག་པ་མེད་ཕྱིར་ཐོབ་ཅེ་ན། །དབང་པོ་གཞན་གྱི་སྒྲ་དོན་མེད།།

ངེས་པའི་དོན་ལ་འབྲས་བུ་མེད། །ཁྱད་པར་ལ་མིན་ཐ་དད་ཕྱིར།།

༢༠ དེ་ལ་ཡོད་མིན་དེ་གཉིས་ཞེས། །མ་ཡིན་ཁྱད་པར་བྱ་ལའང་འགྱུར།།

མ་རྟོགས་ལ་སོགས་ཀུན་ལ་མིན། །ལྡོག་པ་མེད་ཕྱིར་འབྲས་བུ་མིན།།

༈ བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ཀྱི་མདོ་ལས། བདག་དང་། དབང་པོ་དང་། ཡིད་དང་། དོན་དུ་ཕྲད་

པ་ལས་གང་གྲུབ་པ་དེ་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པ་དང༌། 

རྫས་དང་ཡོན་ཏན་དང་ལས་ལ་ལྟོས་པ་ནི་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་སྦྱར་བར་མི་བྱ་སྟེ།



68 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༢༡ ཡུལ་ལ་ལྟ་བའི་དོན་ཅན་ཕྱིར། །ཁྱད་པར་རྣམས་དང་སྦྱར་མི་བྱ།།

གཅིག་མིན་གཟུགས་སོགས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར། །མཐོང་ན་དབང་པོ་ལས་དེ་མིན།།

༢༢ དབང་གཞན་དོན་མེད་འགྱུར་ཕྱིར་རོ། །རང་ཡུལ་ཐ་དད་ཀྱང་འཛིན་ནུབ།།

དབང་པོ་ཀུན་གྱིས་འཛིན་པར་འགྱུར། །རྫས་སོགས་ལ་མིན་དེ་ལྟ་ན།།

༢༣ གཞན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན།6  །ཡུལ་མཚུངས་ཉིད་དུ་འདོད་ཅེ་ན།།

མི་འདོད་པ་ལའང་ཐལ་བར་འགྱུར། །མ་ངེས་དེ་ནི་གཞན་དུ་བརྗོད།།

༢༤ ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བྱར་བརྗོད་མ་ཡིན། །དབང་པོ་ཐ་དད་མེད་ཀྱང་བློ།།

ཐ་དད་ཕྱིར་ནི་ཐ་དད་ནི། །གཞན་དུ་ཐ་དད་མེད་གང་ལས།།

༈ སེར་སྐྱ་པ་རྣམས་རྣ་བ་ལ་སོགས་པའི་འཇུག་པ་ནི་མངོན་སུམ་དུ་འདོད་དོ།།

༢༥ ཐུག་པ་མེད་པའམ་དབང་གཅིག་འགྱུར། །གཉིས་བཟུང་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་མིན།།

ཡུལ་གཅིག་ཉིད་ཐོབ་ཐ་དད་མེད། །དེ་ལས་རང་བཞིན་འཛིན་མ་ཡིན།།

༢༦ ཐ་དད་དོན་མི་འཛིན་དོན་ལ། །ཡིད་བཞིན་རྣམ་པར་རྟོག་པར་འགྱུར།།

གནས་སྐབས་དེར་འགྱུར་སྙིང་སྟོབས་སོགས། །མ་ཡིན་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།།

༢༧ གཞན་མིན་ཞེ་ན་འབྲས་མིན་པའམ། །གཞན་མིན་ན་ཡང་གཟུང་བྱ་མིན།།

སྣ་ཚོགས་རྣམ་འགྱུར་དོན་མཚུངས་ཉིད།།7

༢༨ རྗེས་འཇུག་མི་འཛིན་ཕྱིར་འགའ་ཞིག །གྲངས་ཅན་ཐ་དད་པར་འདོད་ན།།

ཀུན་ལ་རྡུལ་ཕྲན་ཐ་དད་པ། །རེ་རེའི་ངོ་བོ་གཙོ་བོ་ཡིན།།8

༢༩ ཡང་དག་སྦྱོར་བའི་ཁྱད་པར་ལས། །འབྲས་བུའི་ངོ་བོར་མཚོན་པར་བྱེད།།

རྡུལ་ཕྲན་ངོ་བོ་གསུམ་ཉིད་ན། །འབྲས་ཐ་དད་མེད་གང་ལས་རྟོགས།།

༣༠ སྦྱོར་ཡང་རིགས་མི་མཐུན་པ་དག །ཡོངས་སུ་འགྱུར་བར་མི་འདོད་དོ།།

ངོ་བོ་གཉིས་མེད་འདོད་མེད་ན། །འབྲས་བུ་ངོ་བོ་གཅིག་ཉིད་ཐོབ།།

6 ཞ་མ། མེད་ཕྱིར་གཞན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་མིན།།
7 རང་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ་ིརྒྱ་དཔེ་གསར་བསྒྲིགས་ལ་བརྟགས་ན། ནཱ་ཨེ་ཀ་ཨ་ནུ་ག་མ་དརྴ་ནམ། ཞེས་པའི་

རྐང་པ་གཅིག་གི་དོད་བོད་འགྱུར་དུ་ཆད་སྣང་བས་བརྟག
8 ཞ་མ། དུ་མར་འཛིན་ཕྱིར་གྲངས་ཅན་གྱི། །བྱེ་བྲག་ཁ་ཅིག་མི་འདོད་དོ། །རེ་རེའི་ངོ་བོར་ཐམས་ཅད་ན།། 

གཙོ་བོ་རྡུལ་ཕྲན་སོ་སོར་ཡོད།།



69ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་དང་པོ།

༣༡ རང་བཞིན་མང་པོའ་ིདངོས་རྣམས་ལ། །དབང་པོའ་ིདོན་ནི་ཁྱད་པར་ཅན།།

དེའི་ཕྱིར་གྲངས་ཅན་འདོད་སྤངས་ནས། །རེ་རེའི་ངོ་བོ་ཉིད་མཆོག་ཡིན།།

༣༢ མ་ལུས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ཡི། །ཚད་མ་མངོན་པར་མ་བརྗོད་ཕྱིར།།9

དྲན་པ་མ་ཡིན་མ་མྱོང་ཕྱིར། །གཉིས་ག་ཅིག་ཅར་འབྱུང་ཞེ་ན།།

༣༣ དེ་ཡང་ཚད་མིན་གཞན་ལྟ་ལ། །ཉམས་པའམ་ཡང་ན་དྲན་པ་ཡིད།།

དོན་ལ་དྲན་པ་ལྷག་སྒྲུབ་ན། །འགལ་ཏེ་དབང་གཞན་མཐོང་དོན་མེད།།10

[༈ སྤྱོད་པ་པ་རྣམས་ནི། ཡོད་པ་དང་ཡང་དག་པར་སྦྱར་ནས་སྐྱེས་བུའི་དབང་པོའ་ིབློ་

སྐྱེས་པ་དེ་ནི་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ།]11

༣༤ གལ་ཏེ་ཡོད་པས་མེད་བསལ་ན། །སྦྱོར་ལས་དེ་ནི་རྟོགས་པར་འགྱུར།།

ཡང་དག་སྦྱོར་བ་ངེས་པར་ནི། །ཡོད་ཉིད་ལ་ནི་བསྟན་པ་ཡིན།།12

༣༥ ཅི་སྟེ་ཟླ་བོ་བསྟན་ཕྱིར་ཡིན། །དབང་པོའ་ིཁྱད་པར་ཅན་བརྗོད་ཀྱིས།།

ཡོད་ཙམ་ལྡན་པས་མི་རྟོགས་པ། །མ་ཡིན་གང་ཞིག་སྒྲུབ་པར་བྱེད།།

༣༦ ཅི་སྟེ་དབང་པོ་གང་ཞིག་ལ། །ཐིམ་དང་ཤེས་པར་འདོད་ཅེ་ན།།

དེ་ཐིམ་པ་ནི་གཞན་ཡང་འདིར། །ཤེས་པ་13མིག་སྨན་སོགས་པའང་ཡོད།།

༣༧ དེ་ལྟར་བརྟགས་ཀྱང་བསྟན་པ་སྟེ། །དབང་པོའ་ིཡུལ་ལ་དེ་སྒྲ་མེད།།

དོན་ཀུན་ཡང་དག་སྦྱོར་བ་ལ། །གཟུགས་སྒྲ་བར་དུ་ཆོད་པ་དང༌།།

༣༨ ཆེན་པོའང་འཛིན་པར་མཐོང་བས་ན། །བར་ཆད་མེད་ལ་དེ་གནོད་བྱེད།།

བློ་ཡི་རྒྱུ་ཡི་ཚོགས་པ་དག །བརྗོད་ལས་གྲོལ་བའི་ཚད་མ་གང་།།

༣༩ གང་ལས་ཅི་སྟེ་འདི་ཉིད་ན། །དེ་བློ་སྐྱེ་བས་ཅི་ཞིག་བྱ།།14

གང་ཚེ་དོན་དང་དབང་པོ་ཡིད། །སྐྱེས་བུ་སྦྱོར་བ་འདུ་བྱེད་ལྡན།།

9 ཞ་མ། ཡུལ་གཅིག་མ་ཡིན་འཇུག་པ་སྟེ། །ཚད་མར་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།
10 ཞ་མ། དྲན་པ་ལྷག་པར་བརྗོད་ཕྱིར་ན། །རྣམ་གསལ་དབང་གཞན་དོན་མེད་འགྱུར།།
11 འགོ་བརྗོད་འདི་ཞ་མའི་འགྱུར་དུ་བྱུང་བ་ལས་འདིར་བསྣན།
12 ཞ་མ། ཡོད་ཉིད་ལ་ནི་བསྟན་ཅེ་ན།།
13 མ་དཔེར། ཤིང་པ། ཞེས་བྱུང་མོད་འགྲེལ་པ་དང་བསྟུན་ཏེ། ཤེས་པ། ཞེས་བཅོས།
14 ཞ་མ། ཚད་མ་ཇི་ལྟར་དོན་ཡིན་པའམ། །བློ་ཡི་སྐྱེ་བ་ཞེས་ཅི་བསྣན།།



70 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༤༠ བློ་སྐྱེ་བ་ཡི་ཚོགས་པ་ལ། །མངོན་སུམ་བརྗོད་པ་དེ་ཇི་ལྟར།།

བ་ལང་ལ་སོགས་ལྡན་ལས་དོན། །བ་ལང་ལ་སོགས་འཇལ་བར་བྱེད།།

༤༡ དོན་དང་ཡང་དག་འབྲེལ་པ་ལ། །དབང་པོའ་ིབློ་ནི་ནུས་ཡོད་མིན།།

རིག་བྱ་རང་ཉིད་བསྟན་མེད་པ། །གཟུགས་དོན་དབང་པོའ་ིསྤྱོད་ཡུལ་ལོ།།

དོན་མི་ཤེས་པའང་རྣམ་ཀུན་དུ། །མངོན་སུམ་བློ་རུ་གནས་པར་འགྱུར།།15

༤༢ ཅི་སྟེ་བློ་སྐྱེ་བར་འདོད་ན། །དོན་གཞན་འབྲས་བུར་སྨྲ་བ་ཡི།།

བློ་ཉིད་སྐྱེ་བ་ཡིན་ན་ནི། །དེ་ལས་གཞན་པའི་འབྲས་བུ་མེད།།16

༤༣ གལ་ཏེ་བློ་ལས་སྐྱེ་གཞན་ན། རང་གི་རྒྱུ་ལ་འདུ་བ་སྟེ།།

ཚད་མ་ཡིན་ཡང་གང་ལས་དེ། །ཅི་སྟེ་གཞན་མིན་བརྗོད་དོན་མེད།།17

༤༤ སྐྱེས་བུ་རྣམ་པར་འགྱུར་ནས་བློ། །གལ་ཏེ་བསྐྱེད་ན་མི་རྟག་འགྱུར།།

ཅི་སྟེ་བདག་ལ་འགྱུར་མེད་ན། །དེ་ལ་ཚད་མ་འཐད་མ་ཡིན།།18

མངོན་སུམ་གྱི་ལེའུ་སྟེ་དང་པོའ།ོ།  །།

ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ

15 རང་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོ་ལེགས་སྦྱར་གསར་བསྒྲིགས་སུའང་། འདི་ལ་ཚིགས་རྐང་སྣོན་མ་བྱུང་།
16 ཞ་མར་ཤླཽཀ་འདི་རྐང་པ་ལྔ་པ་ཅན་དུ་བསྒྱུར།
17 ཞ་མ། ཚད་མའི་འཕྲོད་པ་འདུ་བ་ལས། །ཅི་སྟེ་གཞན་མིན་དེ་དོན་མེད།།
18 ཞ་མ། ཅི་སྟེ་བདག་དེ་མི་འགྱུར་ན། །དེ་ལ་ཚད་མ་ཞེས་མི་སྦྱར།།



ལེའུ་གཉིས་པ། རང་དོན་རྗེས་དཔག

༡ ༈ རྗེས་དཔག་རྣམ་གཉིས་རང་དོན་ནི། །ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ལས་དོན་མཐོང་བའོ།།

འབྲས་བུ་སྔར་བཞིན་འདི་གཉིས་ཀྱི། །དོན་དང་རང་བཞིན་མཚུངས་མ་ཡིན།།

༢ རང་གི་མཚན་ཉིད་བསྟན་བྱ་མིན། །ཡུལ་ཐ་དད་ཕྱིར་གཞན་དུ་ཡིན།།

མཐོང་བ་ལ་སོགས་ཉིད་ཀྱིས་19བསྟན། །རང་གི་ངོ་བོ་བརྗོད་པ་མིན།།

༣ མིང་ཤེས་ནས་ནི་རྣམ་པ་གཞན། །བསྟན་བྱ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་གཉིས།།

སྤྱི་མ་ཡིན་ལའང་མཐོང་བའི་ཕྱིར། །དེ་མིན་སྤྱི་ནི་མཚོན་པའི་ཕྱིར།།

༤ ཡིད་ཆེས་མིང་ནི་བསྒྲུབས་པ་ཡིས། །དེ་ལས་གཞན་པ་བཀག་པའི་ཕྱིར།།

ཁྱད་པར་མེད་ལས་གྲུབ་ཅེ་ན། །མ་ཡིན་ཁྱད་པར་སྲིད་པའི་ཕྱིར།།20

༥ ཡིད་ཆེས་ཚིག་ནི་མི་སླུ་བ། །སྤྱི་ལ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད།།

རྗེས་དཔག་བྱ་དང་དེ་མཚུངས་ལ། །ཡོད་དང་མེད་ལ་མེད་པའོ།།

༦ འདིར་ནི་ཤེས་པའང་འཕངས་པ་ཡིན། །གང་ཕྱིར་ཤེས་བྱེད་དབང་བྱས་ཕྱིར།།

ཚུལ་རེ་རེའམ་གཉིས་གཉིས་ཀྱི། །རྟགས་ནི་དོན་གྱི་དོན་བྱེད་མིན།།21

༧ བྱས་ཕྱིར་སྒྲ་ནི་རྟག་པ་དང་། །ལུས་ཅན་ཕྱིར་དང་གཞན་མིན་ཕྱིར།།

ལུས་མིན་ཕྱིར་དང་མཉན་བྱ་ལས། །མི་རྟག་མིག་གིས་གཟུང་བྱའི་ཕྱིར།།22

༨ རྟགས་ནི་འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། །ཁ་ཅིག་ཆོས་གཞན་དཔོག་ཅེས་ཟེར།།

ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། །ཁ་ཅིག་འབྲེལ་པ་འདོད་པ་ཡིན།།

༩ ཆོས་ལ་རྟགས་ནི་གྲུབ་ཅེ་ན། །གཞན་དེས་ཅི་ཞིག་དཔོག་པར་བྱེད།།

ཅི་སྟེ་ཆོས་ཅན་ལ་དེ་ཉིད། །ཅི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་དཔོག་མི་བྱེད།།

༡༠ འབྲེལ་པ་ལ་ཡང་གཉིས་པོ་མེད། །དེ་ལྡན་ལ་ནི་དྲུག་པ་ཐོས།།

བརྗོད་མིན་དོན་གྱིས་གཟུང་བར་འགྱུར། །འདི་ལ་རྟགས་དང་འབྲེལ་མ་ཡིན།།

19 མ་དཔེ་དང་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་ཀར། གཉིས་ཀྱི། ཞེས་འབྲེལ་སྒྲ་བྱུང་ཡང་བྱེད་སྒྲར་བཅོས།
20 ཞ་མ། ཡིད་ཆེས་ཚིག་གི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱིས། །དེ་ལས་གཞན་ལ་འགེགས་པར་བྱེད། །ཐ་མི་དད་དུ་གྲུབ་ཅེ་ན།། 

མ་ཡིན་ཐ་དད་ཀྱང་སྲིད་ཕྱིར།།
21 ཞ་མ། རྟགས་དོན་མིན་པར་དོན་གྱིས་བྱེད།།
22 ཞ་མར། ལུས་ཅན་མིན་ཕྱིར་མཉན་བྱའི་ཕྱིར། །མིག་གིས་གཟུང་བྱ་ཕྱིར་མི་རྟག །ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལེགས།



72 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༡༡ རྟགས་ཀྱི་མི་འཁྲུལ་བ་ཡང་ནི། །ཆོས་ལ་གཞན་དུ་བསྟན་པར་བྱ།།23

དེ་ལ་གྲུབ་ན་ཆོས་ཅན་ནི། །དེ་དང་ལྡན་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར།།

༡༢ ཆོས་ལ་གཞན་ཡང་དཔྱད་བྱ་སྟེ། །རྟགས་ཀྱང་རྗེས་སུ་བསྟན་པར་བྱ།།24

༡༣ དོན་གྱི་ཆོས་རྣམས་དུ་མ་ནི། །ཐམས་ཅད་རྟགས་ལས་རྟོག་མ་ཡིན།།

གང་ཞིག་རྗེས་འབྲེལ་གཞན་ལས་ནི། །ལྡོག་པ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན།།

༡༤ ཡོན་ཏན་དྲི་དང་དྲི་བཟང་རྣམས། །དེ་མིན་ཁྱད་པར་རིམ་པ་ལས།།25

རྫས་མིན་ལ་སོགས་རྣམ་བཅད་ནས། །ཨུཏྤལ་སོགས་ལ་གཅིག་འཕེལ་ལོ།།

༡༥ མཐོང་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གྱིས། །གལ་ཏེ་རྟགས་ནི་གསལ་བྱེད་ན།།26

ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་བའམ། །ཡང་ན་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་འགྱུར།།

༡༦ སྤྱི་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་འང་། །རྟེན་ནི་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར།།

དེ་ལས་གཞན་དེ་མཐོང་མི་འགྱུར། །གཅིག་ལ་མཐོང་ཕྱིར་ཐ་དད་པའམ།།

༡༧ དེ་ལྟར་ཡན་ལག་གང་ངོ་བོས། །རྟགས་ཅན་ལས་ནི་མི་འདའ་བ་།།

དེ་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་དུ་མ་ཡང་། །རྟོགས་པར་བྱེད་ཀྱི་གཞན་གྱིས་མིན།།

༡༨ གང་ཞིག་རྟགས་ཅན་ལ་འབྲེལ་བ། །རྟགས་ཀྱིས་དེ་ཡང་གོ་བར་བྱེད།།

ཁྱད་པར་རྟོགས་པར་མི་བྱེད་དེ། །དེ་ཉིད་ལ་ནི་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར།།

༡༩ རྟགས་དང་འབྲེལ་པའི་དོན་གྱིས་ནི། །[རྟགས་ཅན་གོ་བར་མི་བྱེད་དེ།།

འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་ཏེ་ཁྱད་པར་ནི། །]27རྟོགས་ནས་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན།།

བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།། 

༢༠ འབྲེལ་པ་གཉིས་ལ་གནས་ན་ཡང་། །རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་ལྷན་ཅིག་པ།།

རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཞིན་འཇུག་གི། །དེ་ནི་སྦྱོར་བ་བཞིན་དུ་མིན།།

༢༡ རྟགས་ཅན་རྟགས་ལ་ཡོད་པ་ཉིད། །གཞན་ནི་རྟགས་ཅན་ཉིད་ལའང་ཡོད།།

23 ཞ་མ། རྟགས་ཀྱི་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ནི། །ཆོས་ལ་གཞན་དུ་སྟོན་པར་བྱེད།།
24 ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་ཀར་ཤླཽཀ་འདི་རྐང་པ་གཉིས་ལས་མི་འབྱུང་།
25 ཞ་མ། དི་ཡི་བྱེ་བྲག་གི་རིམ་པས།།
26 མ་དཔེར། བསལ་བྱེད་ན། ཞེས་ཡོད་མོད་དད་ཤེས་འགྲེལ་པ་ལྟར་བཅོས། 
27 མ་དཔེར་ཚིགས་རྐང་འདི་མེད་མོད། དད་ཤེས་འགྲེལ་པར་བྱུང་བས་བསྣན། ཞ་མ། ༡༩ རྟགས་དང་རྗེས་སུ་

འབྲེལ་པའི་དོན། །རྟོགས་བྱ་རྟགས་ཅན་བྱེ་བྲག་གི །མ་ཡིན་དེ་ལ་རྟོགས་པ་པོའ།ི །རྟོགས་པར་རབ་ཏུ་འཁྲུལ་
པའི་ཕྱིར། །བྱེ་བྲག་རྟོགས་བྱ་མ་ཡིན་ཏེ། །དེ་དག་ཉིད་ལ་འཁྲུལ་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་ཚིགས་རྐང་བཞི་བྱུང་།
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ངེས་པ་རྣམ་པར་བཟློག་པ་ལ། །རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་འབྲེལ་པ་མེད།།

༢༢ རྟགས་ཀྱང་རྟགས་ཅན་ལ་ཁྱབ་པར། །འདོད་ན་ཡན་ལག་དེ་དེ་ལས།།

ཁྱབ་བྱེད་ཕྱིར་དེ་དེའི་རྟགས་བྱེད། །མ་ཡིན་བ་ལང་28རྭ་ཅན་བཞིན།།

༢༣ དགག་པར་བྱ་ལ་མི་འགྲོ་བས། །གང་ཕྱིར་ཁྱབ་བྱེད་ལ་ལྟོས་བྱེད།།

རྟགས་ནི་རྟགས་ཅན་ལ་ཁྱབ་བྱེད། །དེ་ཕྱིར་ཡོད་ཀྱང་རྒྱུ་མ་ཡིན།།

༢༤ འཇིག་ལ་བྱས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ནི། །ཁྱབ་ཕྱིར་མ་བྱས་པ་དེ་མིན།།

ཁྱབ་ཕྱིར་བྱས་པའི་དོན་ལ་ནི། །མི་རྟག་པ་མེད་མ་བསྟན་ཏོ།།

༢༥ རྭ་ཅན་ཉིད་ཀྱིས་བ་ལང་ཁྱབ། །རྭ་ཅན་མིན་པ་ལྡོག་པར་བྱེད།།

བ་ལང་རྭ་ཅན་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱབ། །བ་ལང་མིན་དོན་ལྡོག་བྱེད་མིན།།

བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།།29

[༈ རྩོད་པ་བསྒྲུབ་པ་ནས་ནི། མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་དོན་མཐོང་བ་རིག་པ་རྗེས་སུ་

དཔག་པའོ་ཞེས་བརྗོད་དོ།།]

༢༦ དེ་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ། །རང་རིག་རྣམ་པས་འདོད་ཅེ་ན།།30

དེ་རིག་བརྗོད་མིན་གཞན་གྱིས་ནི། །གལ་ཏེ་བརྗོད་ན་ཇི་ལྟར་གང་།།

༢༧ དོན་ཞེས་བྱ་བ་གྲུབ་ཅེ་ན། །མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ནི་མེད།།

༢༨ མེ་ལ་སོགས་ལ་དུ་བ་སོགས། །མཐོང་ན་དེ་རིག་དཔག་བྱ་བ།།

གཞན་གང་ཆོས་ནི་མང་པོ་དག །མ་བརྗོད་ཇི་ལྟར་རིག་པར་བྱེད།།31

[༈ རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ན་རེ། དེ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཅན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་

སྟེ། སྔ་མ་དང་ལྡན་པ་དང༌།ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་དང༌། སྤྱིར་མཐོང་བ་ཅན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ།།]

༢༩ འབྲེལ་པ་དབང་པོས་བཟུང་བྱ་མིན། །[སྔ་མ་དང་ལྡན་ཞེས་གང་དེ།།]32

28 མ་དཔེར། མ་ཡིན་པ་ལས། དད་ཤེས་འགྲེལ་པ། མ་ཡིན་ལ་ས། འདིར་ཞ་མ་བཞིན་བཅོས།
29 ཞ་མ། ཞེས་བྱ་བ་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།།
30 ཞ་མ། མེད་ན་མི་འབྱུང་མཐོང་བ་ཡི། །རང་གི་རྣམ་པ་ཙམ་འདོད་ན།།
31 ཞ་མ། ཆོས་ཅན་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས། །དེ་རིག་པ་ཞེས་ཇི་ལྟར་བརྗོད།།
32 རྐང་པ་འདི་མ་དཔེར་མེད་མོད། ཞ་མར་ཡོད་པ་མ་ཟད་དད་ཤེས་འགྲེལ་པར་ཡང་དེའི་དོན་ཐོན་པས་བསྣན།
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དཔེ་མིན་ཀུན་ལ་སྲིད་པའི་ཕྱིར། །ལྡན་མིན་འཁྲུལ་པ་སྲིད་ཕྱིར་རོ།།

༣༠ ལྷག་ལྡན་ལ་ཡང་དཔེ་བྱེད་ན། །ལྡན་ལས་ཞེ་ན་རྟོགས་མེད་དང་།།

འབྲེལ་པ་གཞན་ལས་རྟོགས་མི་འགྱུར།།33

༣༡ དེ་ལྟར་སྤྱི་མཐོང་བ་ཡང་ཡིན། །འབྲས་བུ་གཞན་ནི་རྙེད་མ་ཡིན།།

རྟགས་ཤེས་ཚད་མ་ཡིན་ཞེ་ན། །ཐ་སྙད་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རོ།།34

ཐམས་ཅད་དུས་གསུམ་ཡུལ་ཅན་ཡིན།།

[༈ བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ན་རེ། འདི་ནི་འདིའི་འབྲས་བུ་དང་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་པ་དང༌། དོན་

གཅིག་ལ་འདུ་བ་དང་འགལ་བ་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་དག་ནི་རྟགས་ལས་བྱུང་བའོ།། 

ཞེས་ཟེར་རོ།།]35

༣༢ [རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་བཀག་པའི་ཕྱིར། །]36ལྡན་མིན་མ་རྟོགས་ལ་གྲུབ་ཕྱིར།། 

གཉིས་རྟེན་ཐ་དད་མེད་པའི་ཕྱིར། །དེས་ན་དུ་བའི་ཆ་འགའ་ལས།།

༣༣ གསལ་བར་བྱེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །འདུ་སོགས་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་ནོ།།

འགལ་བ་རྣམས་ལའང་སྲིད་པའི་ཕྱིར།།

༣༤ རྟགས་ཀྱང་གཞན་གྱིས་སྤྱི་དང་ནི། །རྟགས་ཅན་གྱི་ནི་ཁྱད་པར་དག །

གསལ་བྱེད་གསལ་བྱ་མ་ཡིན་ལ། །གཞན་ལ་ཐམས་ཅད་ཐལ་བར་འགྱུར།།

བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།།

༣༥ ཡུལ་དང་དུས་ལ་བལྟོས་ནས་ཡིན། །རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ་མ་རྟོགས་ཕྱིར།།

[འབྲེལ་པ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར།]37 །གཉིས་ཉིད་མ་ཡིན་གཞན་སྲིད་ཕྱིར།།

༣༦ གང་འགལ་དེ་ནི་རྟགས་མ་ཡིན། །འབྲེལ་བ་མེད་ཕྱིར་རྟགས་བློ་མིན།།38

33 ཞ་མར་ཤླཽཀ་འདི་རྐང་པ་བཞི་པ་ཅན་དུ་བསྒྱུར།
34 ཞ་མ། རྣམ་པར་དབྱེ་བའང་གྲུབ་མི་འགྱུར།།
35 འགོ་བརྗོད་འདི་ཡང་ཞ་མའི་འགྱུར་དུ་བྱུང་བ་ལས་བསྣན།
36 མ་དཔེར་ཚིགས་རྐང་འདི་མེད་མོད། ཞ་མར། རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་གྲུབ་པ་མེད། །ཅེས་དང་། དད་ཤེས་འགྲེལ་

པར་ཡང་དོན་ཐོན་པས་བསྣན།
37 མ་དཔེར་རྐང་པ་འདི་མེད་མོད། ཞ་མར་ཡོད་ལ་དད་ཤེས་འགྲེལ་པར་ཡང་དོན་ཐོན་པས་བསྣན།
38 མ་དཔེར། རྟགས་བློ་ཡིན། །ཞེས་ཡོད་མོད་འགྲེལ་བཤད་དུ། (༢༨༩) འབྲེལ་བ་མེད་ཕྱིར་རྟགས་བློ་མིན།། 

ཞེས་བྱུང་བ་ལྟར་བཅོས།



75ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

རྟགས་ཅན་ཉིད་དུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། །ཐམས་ཅད་རྟགས་སུ་བརྗོད་མི་བྱེད།།

༣༧ [དྲན་པས་འབྲེལ་ཅན་དུ་གྲུབ་འགྱུར།]39།འབྲས་བུ་ཉིད་སོགས་མདོར་མ་བརྗོད།།

ལྷག་མ་གསལ་བྱེད་མིན་པར་འགྱུར།།གཞན་ལས་རྟོགས་ཕྱིར་དེ་དོན་མེད།།

[༈ གྲངས་ཅན་པ་རྣམས་ན་རེ། འབྲེལ་པ་མངོན་སུམ་པ་གཅིག་ལས་ལྷག་པར་གྲུབ་པའི་རྗེས་

སུ་དཔག་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་མངོན་སུམ་པ་གཅིག་ལས་ཞེས་པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།]

༣༨ དེ་ལྟར་འདོད་པ་མངོན་སུམ་ནི། །རང་འདོད་ལྟ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།།40

དུས་ཕྱིས་དྲན་པ་དོན་མེད་དོ། །མི་ཤེས་པས་ཀྱང་དེར་རྟོགས་ཕྱིར།།

༣༩ ཁྱད་མེད་ཕྱིར་ཏེ་གཉིས་གནས་མིན། །དེ་དག་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་མིན།།

ཁྱད་པར་ལས་ཐ་དད་བརྗོད་མིན། །གལ་ཏེ་གཞན་མིན་ལྔ་པོ་ཡིན།།

༤༠ གང་ཞིག་གཙོ་བོའ་ིཆ་འགའ་ཞིག །སྐྱེད་བྱེད་མིན་པའི་ཁྱད་པར་རྣམས།།

བསྐྱེད་བྱ་མིན་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །དེ་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་འགྱུར།།41

༤༡ གཙོ་བོ་སོགས་ཀྱི་གཅིག་ཉིད་སོགས། །ཁྱད་པར་རྣམས་ནི་རྗེས་འགྲོ་ལས།།

གང་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་འཛིན་བྱེད་པས། །དེ་ཕྱིར་འདི་ནི་གོ་བྱེད་མིན།།

༤༢ དེ་བཞིན་བདག་པོ་ལ་སོགས་ལ། །ཆ་ཤས་ཉིད་ཀྱི་རབ་སྒྲུབ་ཕྱིར།།

འབྲེལ་མེད་ཉིད་དུ་བརྗོད་པ་དང་། །འབྲེལ་པ་གཞན་ཡང་མཚོན་པར་བྱེད།།

༤༣ བདག་དང་བདག་པོ་སོགས་ཙམ་གྱིས། །རྟགས་ཅན་ལ་ནི་འཛིན་འགྱུར་བསམ།།

འབྲེལ་པ་གཞན་དུ་ཤེས་ཡིན་ན། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་འཛིན་པར་འགྱུར།།

༤༤ གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་རང་བཞིན་གྱི། །ཡིན་ན་གཅིག་མིན་དེ་བདུན་འགྱུར།།

[རྗེས་དཔག་མི་འདོད་དྲན་པར་འདོད། །ངེས་པར་གཟུང་བར་མི་རིགས་སོ།།]42

༤༥ འབྲེལ་པ་རྣམ་པ་བདུན་དུ་བཤད། །རྗེས་སུ་དཔག་པ་རྣམ་གཉིས་ཉིད།།

39 མ་དཔེར་མེད་མོད། ཞ་མའི་རྩ་འགྲེལ་དང་འགྲེལ་བཤད་དུ་བྱུང་ལ། དད་ཤེས་འགྲེལ་པར་ཡང་འདིའི་དོན་
ཐོན་པས་བསྣན།

40 ཞ་མ། འགྲེལ་བཤད། རང་དོན་ཙམ་ལ་ལྟ་བའི་ཕྱིར།།
41 ཞ་མ། གཙོ་བོའ་ིཆ་ནས་བརྒྱ་ལམ་ནའང༌། །སྐྱེད་བྱེད་ཉིད་དུ་འགྱུར་མ་ཡིན། །ཐ་དད་ན་ཡང་སྐྱེད་བྱེད་

མིན། །དེ་ལས་ཀུན་ཏུ་ཐོབ་འགྱུར་ཕྱིར།།
42 ཚིགས་རྐང་འདི་གཉིས་མ་དཔེར་མེད་མོད། ཞ་མར་ཡོད་ལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་དུའང་འདིའི་

དོན་བཀྲལ་བས་བསྣན།



76 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

དང་པོའ་ིརྗེས་སུ་དཔག་པ་གསུམ། །དེ་དག་གང་དུ་བསྡུ་བར་བྱ།།

༤༦ འབྲས་མེད་དེ་ནི་རྟགས་མ་ཡིན། །འབྲེལ་པ་གཞན་ནི་ཐོབ་མ་ཡིན།།

[དཔྱད་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་བཤད། །] ཡོད་ལ་དཔྱད་པ་43འདི་ཡིན་ནོ།།

༤༧ གཞན་ལས་ཀྱང་གཅིག་གྲུབ་པ་ཡིན། །དེ་ལས་སིལ་བུའི་དོན་རྟོགས་བྱེད།།

ཁྱད་པར་ཉིད་ནི་བརྗོད་མིན་པའམ། །སྐྱེས་བུ་ཀུན་ཏུ་མ་རྟོགས་སོ།།

[༈ དཔྱོད་པ་བས་བརྗོད་པ།]

༤༨ མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཕྱིར། །རྗེས་དཔག་མདོར་ནི་མ་བརྗོད་ན།།

དྲན་འདོད་སྡང་དང་འབད་ལ་སོགས། །ཚད་མར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན།།

༤༩ འགྲེལ་པ་བྱེད་པས་གཞན་འདོད་པས། །བྱས་པ་གང་ཡིན་བསྡུས་ནས་ནི།།

རྗེས་དཔག་བསྟན་པ་ལ་སོགས་པ། །དེ་དག་མངོན་སུམ་སྔོན་འགྲོ་མིན།།

༥༠ ལྡན་པ་མང་པོའ་ིབློ་ཡི་ནི། །ཡུལ་མིན་གང་ལས་རིག་པའང་མིན།།

རྗེས་དཔག་ལ་ཡང་ལྡན་པ་ནི། །རྒྱུ་མིན་ལྡན་པ་ཅན་ཡང་ནི།།

༥༡ རང་གི་ངོ་བོས་རྟོགས་པས་མིན། །གཞན་དུ་མངོན་སུམ་ལས་མ་ཡིན།།

གང་དག་གི་ནི་རྗེས་དཔག་སོགས། །བཀག་པ་བཞིན་དུ་དེ་བཀག་གོ། 

༥༢ དོན་གྱིས་གོ་བ་གཉིས་མཐའ་གཅིག44 །དེ་ནི་རྗེས་དཔག་ཅིག་ཤོས་བརྫུན།།

ནག་པ་ཁྱིམ་ན་མེད་པ་ཡིས། །ཕྱི་རོལ་ཡོད་པ་རྟོགས་མི་བྱེད།།

༥༣ ཁྱིམ་ནི་ཐོས་ན་ཤུགས་ཀྱིས་འདིར། །དེ་ནི་ཕྱི་རོལ་རྟོགས་པར་བྱེད།།

མི་མཐུན་ཕྱོགས་ནི་མེད་པའི་ཕྱིར། །རང་ཕྱོགས་གྲུབ་པར་བརྗོད་བྱེད་པའང་།།45

ལེའུ་གཉིས་པའོ།།    །།

43 མ་དཔེར། ཡིད་ལ་དཔྱོད་པ། ཞེས་བྱུང་ཡང་དད་ཤེས་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་ལྟར་བཅོས། ཞ་མར། རྐང་པ་
གསུམ་པ། དཔྱོད་དང་བཅས་པར་བརྗོད་པར་བྱ། །ཞེས་ཡོད་པ་ལྟར་དད་ཤེས་འགྲེལ་པར་དེའི་དོན་ཐོན་
པས། ཚིགས་རྐང་གསུམ་པ་བསྣན།

44 ཞ་མ། དོན་ནི་རྣམ་གཉིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ།།
45 དད་ཤེས་འགྲེལ་པ། གཉེན་པོའ་ིཕྱོགས་མ་གྲུབ་པ་ལས། །ཕྱོགས་གྲུབ་པ་རུ་བརྗོད་པ་ཡིན།།



ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ

ལེའུ་གསུམ་པ། གཞན་དོན་རྗེས་དཔག

༡ ༈ གཞན་གྱི་དོན་གྱི་རྗེས་དཔག་ནི། །རང་གིས་མཐོང་དོན་གསལ་བྱེད་ཡིན།།

དེ་ལ་དཔག་བྱ་བསྟན་པ་ནི། །གང་ཕྱི་རྟགས་ཀྱི་ཡུལ་དོན་ཡིན།།

༢ རང་གི་ངོ་བོ་ཁོ་ན་བསྟན། །བདག་འདོད་རང་གི་ཆོས་ཅན་ལ།།

མངོན་སུམ་དོན་དང་རྗེས་དཔག་དང་། །ཡིད་ཆེས་གྲགས་པས་མ་བསལ་བའོ།།46

[༈ རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ན་རེ།]47

༣ བསྒྲུབ་བྱ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་འདིར། །གྲུབ་པ་མེད་ལ་དོན་བྱས་ཉིད།།

དེ་ལྟ་ན་ཡང་དཔེ་དང་རྟགས། །མ་གྲུབ་བརྗོད་པ་ཐལ་བར་འགྱུར།།

༤ ཆོས་སྒྲུབ་བྱ་ན་ཆོས་མཐུན་མེད། །ཆོས་ཅན་ཡིན་ན་རྟགས་དོན་མེད།།

སྔར་ངེས་གཟུང་ནི་དོན་མེད་ལ། །ཅིག་ཤོས་ལྟར་ནི་མི་འདོད་དོ།།

[༈ རྩོད་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརྗོད་པ།]

༥ དེ་བཞིན་བསྒྲུབ་བྱར་བརྗོད་པ་ལའང་། །ཕྱོགས་ནི་ལྷག་ཕྱིར་མི་སྲིད་དོ།།

རྣམ་པར་དཔྱོད་པར་འདོད་པ་འདི། །མི་འདོད་པ་ནི་བཟློག་ཕྱིར་ཡིན།།

[༈ རིགས་པ་ཅན་པ་ལ་བརྗོད་པ།]

༦ གཏན་ཚིག་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་པ། །དམ་བཅའི་སྐྱོན་ཞེས་བྱ་བ་མེད།།

མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ལེགས་བསླབས་པས། །དཔེ་དེ་ཉིད་དུ་བརྗོད་པ་ཡིན།།

༧ འདིར་ནི་གཏན་ཚིགས་ཉེར་སྦྱོར་བས། །བསྒྲུབ་བྱ་དེ་ནི་འགལ་ལྡན་མིན།།48

༨ ༈ གང་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས། །ཕལ་ཆེར་དེར་སྣང་བ་ཡིན་ཏེ།།

46 ཞ་མ། རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་བསྟན། །རང་དང་འདོད་འགྱུར་མ་གསལ་བ། །མངོན་སུམ་དོན་དང་རྗེས་
དཔག་དང༌། །ཡིད་ཆེས་གྲགས་པས་རང་རྟེན་ལའོ།།

47 འགོ་བརྗོད་འདི་དང་གཤམ་དུ་གྲ་རྟགས་ནང་བཅུག་པ་རྣམས་ཞ་མའི་འགྱུར་དུ་བྱུང་བ་ལས་བསྣན།
48 ཞ་མ། རྟགས་ཉེ་འཇལ་གྱིས་འདི་བསྒྲུབ་བྱ། །མ་ཡིན་འགལ་བ་དང་ལྡན་མིན།།



78 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

དེ་ཕྱིར་དེ་རྒྱས་པ་ནི་སྔར། །བརྟག་བྱ་རྟགས་སོགས་ཤུགས་ཀྱིས་སོ།།49

༩ ཕྱོགས་ཆོས་མཐུན་ཕྱོགས་ཡོད་མེད་དང་། །རྣམ་གཉིས་རེ་རེ་དག་ལ་ཡང་།།

རྣམ་གསུམ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་འང་། །ཡོད་མེད་རྣམ་པ་གཉིས་ཕྱིར་རོ།།50

༡༠ བསྡུས་པའི་དོན་ནི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཕྱིར། །ཆོས་སམ་ཡང་ན་ཆོས་ཅན་ལ།།

གཙོ་བོ་མིན་ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་ཕྱིར། །བསྒྲུབ་བྱ་ཉིད་དུ་བཏགས་པ་ཡིན།།

༡༡ གཉི་ག་ལ་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་ནི། །ཐ་སྙད་བྱ་ཕྱིར་གཉི་ག་དང་།།

གཅིག་ལ་ལྡོག་དང་ཐེ་ཚོམ་དང་། །གཞི་མ་གྲུབ་ལ་མི་འདོད་དོ།།51

༡༢ མི་འདོད་ཕྱིར་ཀུན་སུན་འབྱིན་མིན། །གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་རང་གྲུབ་པ།།

སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའམ་སུན་འབྱིན་ཡིན།52 །གཞན་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ལྟོས་བྱེད།།

༡༣ ཆོས་ཅན་ཆོས་ཅན་གྱིས་སྒྲུབ་མིན། །ཆོས་ནི་53ཆོས་ཅན་ཡང་དེས་མིན།།

ཆོས་ཀྱིས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ཡང་ངོ་།།54

༡༤ དམ་བཅའ་གཏན་ཚིགས་སྒོ་ནས་ནི། །གང་ཞིག་མི་འདོད་ཐལ་འགྱུར་བའི།།

དེ་སྒོ་ཉིད་ནས་ཐལ་བའི་ཕྱིར། །དེ་ནི་ལན་ཞེས་ཤེས་པར་བྱ།།

༡༥ བསྒྲུབ་བྱ་གང་ལ་རྟགས་རྗེས་འགྲོ། །མེད་པ་མེད་པར་བརྗོད་པར་བྱ།།

དེར་ནི་ལྔ་པ་དཔེ་ཡིན་ནོ། །གཏན་ཚིགས་ཉེ་བར་སྦྱོར་ལས་འདོད།།

༡༦ རྟགས་མེད་པར་ནི་ཐལ་བ་གང། །གསལ་ཏེ་འོངས་པས་བརྗོད་ན་ནི།།

དེ་ནི་དཔེ་གཉིས་ལས་གྲུབ་ཕྱིར། །དེ་ཕྱིར་ལྡན་ལས་ཐ་དད་མིན།།

༡༧ ཐལ་འགྱུར་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་མིན་ཕྱིར། །སྔོན་དུ་ཁས་བླངས་ཡོད་ན་ནི།།

49 མ་དཔེ་དང་དད་ཤེས་འགྲེལ་པ་བཅས་ལ། བརྟག་བྱ་བརྟགས་སོགས། ཞེས་ཡོད་མོད། རྟགས་སོགས། ཞེས་
དགོས་པས་བཅོས། ཞ་མ། དེས་ན་གཏན་ཚིགས་སོགས་དོན་གྱི། །སྔོན་དུ་རྒྱས་པར་དེ་བསྟན་བྱ།།

50 ཞ་མ། མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་མེད་རྣམ་གཉིས། །ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ལའང་རྣམ་པ་གསུམ། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་
ལའང་སོ་སོར་ནི། །ཡོད་མེད་གཉིས་ཀའི་བྱེ་བྲག་ཕྱིར།།

51 ཞ་མ། གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་ཆོས་དེ་ལས། །ཐ་སྙད་ཡིན་ཕྱིར་གཉིས་ཀ་ལའམ། །གང་ཡང་རུང་ལ་བཟློག་པ་ཡི།། 
ཐེ་ཚོམ་ཆོས་གྲུབ་འདོད་མ་ཡིན།།

52 ཞ་མ། སུན་འབྱིན་པ་ཡང་སྒྲུབ་པར་བྱེད།།
53 མ་དཔེར། ཆོས་མིན། ཞེས་ཡོད་མོད་འགྲེལ་བཤད་དང་བསྟུན་ཏེ། ཆོས་ནི། ཞེས་བཅོས།
54 མ་དཔེར། ཆོས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །ཞེས་ཡོད་མོད་དད་ཤེས་འགྲེལ་པར་བྱུང་བ་ལྟར་བཅོས། ཞ་མར་ནི་

ཤཽླཀ འདི་ལ། སྒྲུབ་ཕྱིར་ཆོས་ཅན་ཡང་དེ་བཞིན། །ཞེས་པའི་ཚིག་རྐང་བཞི་པ་ཡོད།།



79ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

རྟགས་དང་དམ་བཅའ་གཞན་དག་ལ། །སྐྱོན་བརྗོད་སུན་འབྱིན་ཤེས་པར་བྱ།།

༡༨ ཁྱད་པར་མེད་པའི་དེ་ཉིད་འདི། །ཞེས་བྱས་གཞན་ལ་བསྟན་པ་ཡིན།།

མཐུན་ཕྱོགས་ཞེས་བྱ་ཕྱོགས་སུ་འགྱུར། །འདིར་ཐ་དད་ཕྱིར་མི་འདོད་དོ།།

༡༩ དེ་ལས་གཞན་དང་དེ་འགལ་བ། །གཉིས་པོའང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་མ་ཡིན།།

གཏན་ཚིགས་མེད་དང་འགལ་བ་ལས། །རྣམ་པར་གཅོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར།།

༢༠ དེ་ཕྱིར་མཐུན་ཕྱོགས་མེད་པ་ཉིད། །དེ་ལྟར་མཚན་ཉིད་ལ་གཅིག་ཀྱང་།།

དུ་མའི་དོན་ནི་རྟོགས་པར་རིགས། །རྗེས་འགྲོ་སྤྱི་ལས་བླུན་པོ་མིན།།

༢༡ གཞལ་བྱ་བྱས་དང་མི་རྟག་དང་། །བྱས་དང་མཉན་རུང་རྩོལ་ལས་བྱུང་།།

མི་རྟག་རྩོལ་བྱུང་རེག་བྱ་མིན། །རྟག་སོགས་རྣམས་ལ་དེ་དགུའོ།།

༢༢ དེར་གང་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་དང་། །རྣམ་གཉིས་དེ་མེད་ལ་མེད་པ།།

དེ་རྟགས་དེ་ལས་བཟློག་པ་ནི། །འགལ་བ་གཞན་ནི་མ་ངེས་ཉིད།

༢༣ གྲངས་ཅིག་ལ་ནི་རིགས་པ་ཡིན།55 །འགལ་བ་དག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཕྱིར།།

དེ་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་གཏན་ཚིགས་དག གཅིག་ལ་ངེས་པ་མཐོང་བ་ཡིན།།

༢༤ གཉིས་དག་མཚན་ཉིད་ལྡན་པ་ནི། །གཉིས་གཉིས་ལ་འདོད་གཅིག་ལ་མིན།།

གཅིག་ཉིད་ལས་ནི་མི་འདའ་བར། །དུ་མ་ཡིན་ཡང་འགལ་བ་མེད།།

༢༥ ཐུན་མོང་མིན་དང་སྤྱི་དང་ནི། །འགལ་བ་འཁྲུལ་བ་མེད་པ་ཅན།།

ཆོས་རྣམས་ཀུན་ལ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གཏན་ཚིགས་ཡིན།།

༢༦ གང་ཡང་ཕྱོགས་ཆོས་མཐོང་བ་ལས། །ཤེས་པར་འདོད་ལ་བཟློག་པ་ཡིས།།

གནོད་པ་བྱེད་དང་དཔྱོད་ཐོབ་པ། །དེ་ལས་གཞན་པ་རྟགས་མཚུངསམེད།།56

༢༧ ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་རང་ངོ་བོ། །ཡང་ན་དེ་ཡི་ཁྱད་པར་རྣམས།།

ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །གནོད་པ་མེད་ལ་འགལ་བ་ཡིན།།57

55 ཞ་མ། བརྗོད་པར་འདོད་པའི་གྲངས་གཅིག་ཉིད། །ཅེས་དང་། དེ་བཞིན་ཐེ་ཚོམ་རྟགས་གཉིས་ལས།།
56 ཞ་མ། ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་དང་ལྡན་གང་ལ། །ཤེས་འདོད་བཟློག་པས་གནོད་པ་དང༌། །ཐེ་ཚོམ་ཉིད་དུ་འགྱུར་

ལས་གཞན། །གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡོད་མ་ཡིན།།
57 ཞ་མ། དེ་ལ་གནོད་པས་འགལ་བ་ཡིན། །འགྲེལ་བཤད་དང་བསྟུན་ནའང་། གནོད་པ་ཡོད་ན་འགལ་བ་

ཡིན།།ཞེས་དགོས་སྙམ།



80 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༢༨ ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆོས། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་ལ་རྣམ་གཉིས་ཀྱང་།།

དེ་ལ་དང་པོ་གཉིས་ཐེ་ཚོམ། །གང་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་དག

༢༩ རྗེས་འཇུག་ཕྱིར་དང་མི་འཇུག་ཕྱིར། །རྗེས་འགྲོ་བཟློག་པ་བཟོད་མ་ཡིན།།

གང་ཕྱིར་ཀུན་ལ་ཡོད་པ་ནི། །མ་ཡིན་ཐམས་ཅད་མིན་ལ་མེད།།

༣༠ གང་ལ་མེད་པ་དེ་རྣམ་གཅོད། །དོན་ནི་ཇི་ལྟར་རབ་སྒྲུབ་བྱེད།།

གཅིག་ནི་གཞན་ལ་གཉིས་སུ་འཇུག །

༣༡ འཇུག་བཞིན་གལ་ཏེ་གྲུབ་གྱུར་དང་། །དཀར་གཟུགས་ཡོན་ཏན་བརྟེན་པ་ལ།།

རིམས་བཞིན་རིམས་ལས་ལྡོག་པས་ཀྱང་། །གསུམ་གཉིས་གཅིག་དོན་རྟོགས་པར་འགྱུར།།58

༣༢ [གཅིག་གི་ཚིག་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར།]59 །དེ་ནི་60བསྒྲུབ་བྱ་བཟློག་པ་ལ།།

འགལ་ཡིན་གང་ལ་འཇུག་པ་ནི། །ཁྱད་པར་རྟོགས་ལ་དེ་བླུན་པོ།།

[༈ རྩོད་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྗོད་པ།]

༣༣ གལ་ཏེ་དེ་འདྲ་མེད་ན་ནི། །མེད་ཉིད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་འགྱུར།།61

༣༤ མེད་ཉིད་ན་ཞེས་ངེས་གཟུང་ན། །ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་འབའ་ཞིག་འགྱུར།།

[དེ་འདྲ་ཉིད་ཅེས་ཀྱང་མི་འདོད།]62 །གཅིག་ཀྱང་དུ་མའི་ཆོས་སུ་མཐོང་།།

༣༥ དེ་བདག་ཉིད་ཀྱིས་བསྟན་ཞེ་ན། །གཏན་ཚིགས་སྨྲས་པས་མི་ནུས་སོ།།

[ཡང་དག་དོན་ཡིན་ན་མཚན་ཉིད།]63 །རྒྱུ་གང་གིས་སམ་གང་ལས་ཞེས།།

58 མ་དཔེ་དང་དད་ཤེས་འགྲེལ་པ་གཉིས་ཀར། ཤླཽཀ ༣༡ དང་ ༣༢ གོ་རིམ་བཟློག་སྟེ་བྱུང་མོད། འགྲེལ་བཤད་
དུ་ཞ་མའི་རྩ་འགྲེལ་ལ་ཡོད་པའི་གོ་རིམ་ལྟར་ཡོད་པས་འདིར་གོ་རིམ་བཅོས།

59 རྐང་པ་འདི་མ་དཔེར་མེད་མོད། ཞ་མ་དང་འགྲེལ་བཤད་གཉིས་ཀར་བྱུང་བས་བསྣན།
60 མ་དཔེར། དེ་ཡང་། ཞེས་ཡོད་མོད་འགྲེལ་བཤད་དང་ཞ་མ་ལྟར་བཅོས།
61  ཞ་མར། ཚིགས་འིད་གཉིས་ཀྱི་གོང་དུ། རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའ་ིའདོད་པ་བཀོད་པའི་གཞུང་། དེ་མཐུན་

མེད་ལ་མེད་པ་ཡི། །ཆོས་བསྟན་རྟགས་ཤེས་པ་དེ་ལ། །ཞེས་ཡོད།
62 ཚིགས་རྐང་འདི་མ་དཔེར་མེད་མོད། དད་ཤེས་འགྲེལ་པའི་ནང་བྱུང་བས་དེ་ལས་བསྣན། ཞ་མ། དེ་མཐུན་

ཉིད་ཅེས་འདོད་མ་ཡིན།།
63  མ་དཔེར་རྐང་པ་འདི་མེད་མོད། དད་ཤེས་འགྲེལ་པར་འདིའི་དོན་ཐོན་པས་བསྣན། ཞ་མ་ཡང། ཡང་དག་

དོན་བཞིན་ན་རྣམ་པ། །གང་ཞིག་གང་ལ་ཞེས་མ་བརྗོད། །ཞེས་བྱུང་།



81ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

༣༦ ཤེས་བྱེད་ལས་ནི་འདས་པ་ཡིས། །དེ་ལྟར་དོན་སྒྲུབ་མ་མཐོང་ངོ་།།

མིག་གི་གཟུང་སོགས་སྒྲ་ཡི་ནི། །མི་རྟག་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་འགྱུར།།

༣༧ མ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི། །ཇི་ལྟར་གང་ལ་ཞེས་མ་བརྗོད།།

[ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བའི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ།]64 །མ་ཡིན་དཔེ་གཉིས་ལས་རྟོགས་ཕྱིར།།

༣༨ མི་རྟག་སོགས་ལའང་དེ་མཐོང་ན། །དེ་ལས་གཞན་ནི་ཅི་ཞིག་གྲུབ།།

མ་གྲུབ་པ་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡོད།།65

[༈ རིགས་པ་ཅན་པ་རྣམས་ན་རེ།ཆོས་མཐུན་པ་ལས་དཔེར་བརྗོད་པ་དེ་བསྒྲུབ་བྱ་

བསྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སོ་ཞེས་པ་དེ་ལ།]

༣༩ གལ་ཏེ་ཆོས་མཐུན་སྒྲུབ་བྱེད་ན། །ངག་ཡན་ལག་མིན་ལྔ་པ་མིན།།

ངག་ཅེས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར། །སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་ཕྱིར་མི་སྲིད་དོ།།

༤༠ གཉིས་ཀའང་གཞན་ལ་དེར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནི་ཆོས་མཐུན་གཏན་ཚིགས་མིན།།

མ་ཡིན་དེ་ལ་སྐྱོན་གཉིས་ཕྱིར། །སྐབས་ཉིད་ཡིན་ན་གཞན་ལ་སྲིད།།

༤༡ རང་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གནོད་ཅེ་ན། །མ་ཡིན་རྣམ་བརྟག་66སོགས་སྲིད་ཕྱིར།།

དྲུག་པ་ཡོད་མོད་དེ་ལ་ཡང་། །ཁྱད་པར་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ།།

༤༢ ངག་ཀུན་ལ་མི་འདོད་ཅེ་ན། །གང་འདོད་དེ་ནི་ཁྱད་པར་གྱིས།།

དགོས་པས་སྟོང་ན་གཙོ་བོ་ཡི། །སྒྲ་དོན་ལས་འདས་འདོད་མ་ཡིན།།

༤༣ རྣམ་གྲངས་ཙམ་ཡིན་སྤྱིར་བཏང་ཡིན། །དམིགས་ཀྱིས་བསལ་ལ་ཡོད་མ་ཡིན།།

དེར་སྣང་བས་སྟོང་མཐུན་པ་ཡི། །ཆོས་དང་གཞན་ཉིད་གཏན་ཚིགས་འགྱུར།།

64 ཚིགས་རྐང་འདི་ཞ་མར་ཡོད་ལ། དད་ཤེས་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་དུའང་བྱུང་བས་དེ་ལས་བསྣན།
65 ཞ་མར། མི་རྟག་ཉིད་སོགས་མཐོང་བ་སྟེ། །བསྒྲུབ་བྱར་གཞན་དག་འདོད་དམ་ཅི། །ཞེས་རྐང་པ་གཉིས་

ལས་མེད།
66 མ་དཔེར། མ་ཡིན་རྣམ་དག ཅེས་ཡོད་མོད་འགྲེལ་པར་བྱུང་བ་བཞིན་བཅོས།



82 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

[༈ བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ནི། དེ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་སོ། །ཞེས་རྗོད་པར་བྱེད་

དོ། །དེ་ལ་ཡང༌།]

༤༤ དེ་ལྡན་ཆོས་ནི་གཏན་ཚིགས་སོ། །བསྡུས་པ་ཁོ་ནའི་ཆོས་སུ་འགྱུར།།67

ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱར་མིན། །ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱ་ལྡན་པའི་ཆོས།།

ཐོབ་སྟེ་གཞན་ལའང་ངེས་པ་མེད།།

༤༥ མཁའ་སོགས་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། །སྦྱོར་བ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།68

[༈ སེར་སྐྱ་རྣམས་ན་རེ། དེའི་སྦྱོར་བ་ཉེ་བར་བཏགས་པའི་བྱེ་བྲག་གི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་རྣམ་པ་

གཉིས་ཏེ། རྣམ་པ་ལྡན་པ་དང་གསལ་ཏེ་འོངས་པའོ་ཞེས་པ་འདི་ལ།]

༤༦ ཚད་མའི་ཡུལ་ནི་མི་ཤེས་ཕྱིར། །བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱང་སྒྲུབ་པར་བྱེད།།

རྒྱས་པའི་ཚིག་མིན་69མ་བརྗོད་དོ། །གཙོ་དང་རྗེས་འགྲོ་རྗེས་འགྲོ་མིན།།

༤༧ ངག་ལའང་ཉེ་བར་འཇལ་མ་རིགས། །དམ་བཅའ་དོན་དང་འགལ་བར་འགྱུར།།

[རྩོད་པ་མེད་ཕྱིར་ཡོད་ཙམ་མིན། །ཐ་དད་ཤིང་ཤུན་ལ་སོགས་བཞིན།།]70

༤༨ [རྗེས་འགྲོ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་ཅེ་ན། །རིགས་གཅིག་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཅན།།]71

གཞན་དུའང་འབྲས་བུ་གཅིག་པ་ཉིད། །ཉེ་བར་ལེན་ལ་དེ་རྟོགས་སོ།།

༤༩ ཕྱི་མིན་གཉིས་ཀར་སྐྱོན་ཡོད་ཕྱིར། །ཁས་བླངས་ན་ཡང་འགལ་བ་ཉིད།།

མ་ངེས་པ་ཡང་དཔེ་ལ་ནི། །བསྒྲུབ་བྱ་ཉམས་པའམ་དེ་ཡོད་མིན།།

༥༠ གྲུབ་མེད་ཁྱད་པར་ཅན་ལས་ཀྱང་། །དགག་ལ་གཏན་ཚིགས་གཉིས་མ་ཡིན།།72

སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀྱང་རིགས་མ་ཡིན།།

67 ཞ་མ། སྤྱི་ཉིད་ཆོས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར། །འདིར་བྱུང་བའི། དེ་ལྡན་ཆོས་ནི། ཞེས་པའི་རྐང་པ་དང་པོ་དེའི་
དོད་ཞ་མར་ཚིག་ལྷུག་ཏུ་ཡོད།

68 ཞ་མ། མཁའ་སོགས་ཡོད་ཉིད་བསྒྲུབ་པ་ཡི། །སྦྱོར་བའང་དགོད་པར་མི་བྱེད་འགྱུར།།
69 མ་དཔེ་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ཀར། རྒྱས་པའི་ཚིག་ཡིན། ཞེས་བྱུང་མོད་འགྲེལ་བཤད་ལྟར་དགག་སྒྲར་བཅོས།
70 ཞ་མའི་རྩ་ཚིག་ལ་རྐང་པ་འདི་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། དད་ཤེས་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་ནང་དུའང་དེ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ཐོན་

པས་འདིར་བསྣན།
71 དད་ཤེས་ཀྱི་རྩ་བའི་འགྱུར་དུ་ཚིགས་རྐང་འདི་གཉིས་མ་བྱུང་མོད། ཞ་མའི་འགྱུར་ནང་ཡོད་པ་མ་ཟད་དད་

ཤེས་ཉིད་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་དུ་ཐོན་པས་འདིར་བསྣན།
72 ཞ་མ། གྲུབ་མིན་ཁྱད་པར་ལས་ཡིན་ནོ། །འགེགས་པའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་མ་ཡིན།།



83ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

༥༡ ཡོངས་སུ་ལྷག་པ་བཟློག་པ་ལ། །གཅིག་བསལ་བ་ན་འདི་རིགས་མིན།།

ལྡན་པ་བཞིན་དུ་ལྔ་ཉིད་མིན།།

༥༢ རྒོལ་བ་གཅིག་ནི་73བཀག་པ་ཡིས། །གལ་ཏེ་ཡོངས་སུ་ལྷག་འདོད་ན།།

ཟླ་བོའ་ིཐབས་ཀྱིས་བསལ་འོངས་རྣམས། །མཐའ་ཡས་པར་ནི་ཐལ་བར་འགྱུར།།74

བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ།།    །།

[༈ རྩོད་པ་བསྒྲུབ་པ་ནས་ནི།]75

༥༣ མ་གྲུབ་དབྱེ་བ་མ་བཤད་དོ། །འཁྲུལ་བ་ཅན་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།76

༥༤ འགལ་བ་གཅིག་ནི་སྤྱི་ཡིན་ནོ། །གཞན་ནི་མ་གྲུབ་ཐུན་མོང་མིན།།77 

བཟློག་པ་ཡི་ནི་རྒྱུ་མཚན་དང་། །འདོད་ལ་གནོད་བྱེད་མ་བསྟན་ཏོ།།

[༈ རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་འཁྲུལ་པ་དང་བཅད་པ་ནི་མ་ངེས་པ་སྟེ།]

༥༥ ཁྱད་པར་མ་བྱས་དེ་གཞན་ཡང་། །གཞན་མ་ཡིན་མ་ངེས་པ་ལས།།

ཉུང་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པ་མིན།།78

[༈ བྱེ་བྲག་པའི་ལྟར་ན།]

༥༦ མེད་པའམ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། །བཟློག་ཡིན་ཉུང་བར་བརྗོད་པ་ཡིན།།79

གཞན་གྱི་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་བརྟག་པ་སྟེ་ལེའུ་གསུམ་པའོ།།    །།

73 མ་དཔེར། རྒོལ་བ་གཞན་ནི། ཞེས་ཡོད་མོད་དད་ཤེས་འགྲེལ་པ་ལྟར་བཅོས།
74 ཞ་མ། རྒོལ་བ་རེ་རེ་བཀག་པ་ལས། །གལ་ཏེ་རྗེས་ཐོགས་མི་འདོད་ན། །རྒོལ་བའི་ལན་ལ་མཐའ་མེད་ཉིད།། 

གསལ་འོངས་རྣམས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར།།
75 འགོ་བརྗོད་འདི་ཞ་མའི་འགྱུར་དུ་བྱུང་བ་ལས་བསྣན།
76 ཞ་མར། དེ་ནི་ཐུན་མོང་མིན་པའང་ཡིན། །འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡང༌། །ཞེས་རྐང་པ་ཕྱི་མ་གཉིས་ཡོད།
77 ཞ་མ། འགལ་བ་གཅིག་ནི་མཚུངས་པར་རོ། །གཅིག་ནི་མ་གྲུབ་ཐུན་མོང་མིན།།
78 ཞ་མར་རིགས་པ་ཅན་པ་འགོག་པའི་གཞུང་འདི་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མར་ཡོད་ཅིང་། དེའི་ནང་གི་ཚིགས་

བཅད་ཀྱང་། ཁྱད་པར་ཡོད་མིན་དེ་གཞན་མིན། །མ་ངེས་པར་འགྱུར་མ་གྲུབ་མིན། །མ་ཚང་བསྒྲུབ་བྱ་
བརྗོད་པའི་ཕྱིར། །ཞེས་བསྒྱུར།

79 ཞ་མ། མེད་པ་འམ་ནི་འགལ་བར་འགྱུར། །བཟློག་པ་མ་ཚང་བརྗོད་པ་ཡིན།།



84 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་བཞི་པ

ལེའུ་བཞི་པ། དཔེ་དང་དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་བརྟག་པ།

༡ ༈ ཚུལ་གསུམ་གཏན་ཚིགས་ཞེས་བཤད་པའི། །འདིར་ནི་ཕྱོགས་ཆོས་བསྟན་པར་ནི།།

གནས་ཡིན་ལྷག་མའི་ཚུལ་གཉིས་ནི། །དཔེ་ཡིས་རབ་ཏུ་སྟོན་པར་བྱེད།།

༢ གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བྱའི་རྗེས་འགྲོ་བ། །བསྒྲུབ་བྱ་མེད་ལ་མེད་པ་ཉིད།།

དཔེ་གང་ལ་ནི་བསྟན་བྱ་བ། །དེ་ཆོས་མཐུན་དང་ཅིག་ཤོས་གཉིས།།

༣ བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་ལ་སྒྲུབ་པ་ཡིས། །བསྟན་བྱ་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་ལ་མེད།།

དེ་ལྟ་ཡིན་ན་མ་ཡིན་པར། །དགག་པའི་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་ནོ།།

༤ རྗེས་འགྲོ་མཉམ་ལ་རྟག་པ་ཉིད། །མ་བྱས་ཕྱིར་དང་འཇིག་པའི་ཕྱིར།།

འདིར་ནི་འབྲས་ཉིད་མ་བརྗོད་པ། །འཇུག་དང་མ་ཁྱབ་མི་འདོད་འགྱུར།།

༥ རེ་རེའམ་གཉིས་ཀ་མ་བརྗོད་པའི། །ཐུན་མོང་བ་དང་ཁྱད་པར་ཅན།།

འགལ་བ་ཉིད་ཀྱང་སྒྲུབ་བྱེད་འགྱུར། །དེ་ཕྱིར་དཔེ་ནི་གཉིས་ཡིན་ནོ།།

༦ རང་ལ་ངེས་བཞིན་གཞན་དག་ལ། །ངེས་པ་བསྐྱེད་པར་འདོད་པ་ཡིས།།

ཕྱོགས་ཆོས་ཉིད་དང་འབྲེལ་བ་དང་། །བསྒྲུབ་བྱ་བརྗོད་བྱ་གཞན་དག་སྤང་།།

༧ གལ་ཏེ་དཔེ་ནི་གཏན་ཚིགས་ལས། །ཐ་དད་བརྗོད་བྱ་མ་ཡིན་ཡང་།།

མ་བརྗོད་རྟགས་དོན་བསྟན་པའི་ཕྱིར།།ཉེར་འཇལ་བཞིན་དུ་དོན་མེད་ཡིན།།

༨ གཏན་ཚིགས་འབྲེལ་པ་སྒྲུབ་དོན་དུ། །གལ་ཏེ་དཔེ་གཉིས་བརྗོད་བྱེད་ན།།

དཔེ་ནི་ཐ་དད་ཉིད་ཡིན་ནོ། །འཇིག་རྟེན་མཚུངས་ཕྱིར་ཐ་དད་མིན།།80

༩ དེ་དག་གིས་ནི་དཔེ་བརྗོད་དང་། །ཆོས་མཐུན་འབའ་ཞིག་སྟོན་པར་བྱེད།།

བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་ཉིད་མ་བརྗོད། །དེ་ལྟར་ཡང་ནི་དཔེ་ཙམ་ཉིད།།81

༡༠ ཆོས་མི་མཐུན་པས་མིན་དེར་ཡང་། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་དག་ལྷན་ཅིག་ཏུ།།82

80 ཞ་མ། དཔེ་ནི་ལོགས་ཤིག་ཉིད་དུ་ན། །ལོགས་ཡིན་འཇིག་རྟེན་དང་མཚུངས་འགྱུར།།
81 ཞ་མ། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་ཉིད་སྤངས་ནས། །དེ་ལྟར་ཉེར་འཇལ་ཙམ་པོར་འགྱུར།།
82 ཞ་མ། ཆོས་མི་མཐུན་པ་དེ་ལ་ཡང་། །ཉེར་མཇལ་ལྡོག་པ་མིན་ཆེད་དུ། །ཆོས་མི་མཐུན་པའི་སྦྱོར་བ་དེས། ། 

མི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་སྟབས་གཅིག་སྟོན། །ཞེས་རྐང་པ་བཞི་ཡོད།



85ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་བཞི་པ།

༡༡ གཏན་ཚིགས་བཅས་པའམ་བསྒྲུབ་བྱ་ཙམ། །དེ་ཁྱད་པར་གྱི་དཔེ་ཡིན་ན།།

དཔེ་ནི་ཐུག་པ་མེད་པ་དང་། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་མེད་འགྱུར།།83

༡༢ ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཙམ་ཉིད་ཡིན་ན། །འཁྲུལ་པ་ཡང་ནི་གཏན་ཚིགས་ཉིད།།

གཉིས་ཀ་བརྗོད་ནི་མི་འགྱུར་ཞེས། །དགུ་པོ་རྣམས་ལ་གཉིས་དག་སྲིད།།84

༡༣ གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བྱ་གཉིས་ལྡན་མིན། །རྗེས་འགྲོ་བཟློག་པ་གཉིས་དག་སྟེ།།

དེ་ཡི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་བསལ་དང་། །རྗེས་འགྲོ་མེད་པར་དེར་སྣང་བའོ།།

༡༤ རྟགས་མེད་སོགས་དང་རྗེས་འགྲོ་སོགས། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་དཔེ་མ་ཡིན།།

ཉེ་བར་བསྡུ་བ་མ་འབྲེལ་བ། །འབྲེལ་བ་རབ་ཏུ་མ་བསྟན་ཕྱིར།།

བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།།

[༈ རྩོད་པ་བསྒྲུབ་པ་ནས་ནི་དེ་དག་གི་འབྲེལ་པ་ངེས་པར་བསྟན་པ་ནི་དཔེའོ་ཞེས་པ་ལ།]

༡༥ དེ་དག་ཅེས་ནི་བརྗོད་མི་བྱ། །ཆོས་མཐུན་ཙམ་གྱིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ།།

འབྱུང་བ་དཔེར་ནི་བྱ་བ་མིན། །སྒྲུབ་པ་ཕན་འདོགས་ཅུང་ཟད་མེད།།85

༡༦ དེ་ཡིས་གཞན་ནི་རབ་སྒྲུབ་བྱེད། །སྒྲུབ་པས་རབ་ཏུ་སྟོན་བྱེད་ན།།86

མི་འདོད་རྟག་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །རྩོལ་མ་བྱུང་དང་རྟག་པ་དག

༡༧ ཕན་ཚུན་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ། །ཐོབ་སྟེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ།།

འབྲེལ་པ་མི་མཐུན་ཕྱོགསལ་མེད། །ཤུགསཀྱིས་གཞན་ནི་བརྗོད་ཅེ་ན།།

༡༨ དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་གཅིག་ཉིད་ནི། །མ་ཡིན་ཞེས་ནི་བསྟན་པ་ཡིན།།

83 ཞ་མ། ལྡོག་པ་རྣམ་པར་བརྗོད་པ་ན། །བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སམ། །དེ་ཡི་ཁྱད་པར་ཡིན་ཡང་
རུང༌། །མཚུངས་སྟོན་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར།།

84 ཞ་མར། འདིའི་མཇུག་ཏུ། དཔེ་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་བྱུང་།
85 ཞ་མ། དེ་དག་གི་ཞེས་བརྗོད་མི་བྱ། །ཕན་ཚུན་བསྒྲུབ་བྱ་ཉིད་མིན་ཕྱིར། །ཆོས་མཐུན་ཙམ་གྱིས་ལྷན་ཅིག་

ཏུ། །རྒྱུ་བར་སྟོན་པ་ཡང་མ་ཡིན།།
86 རྩོད་སྒྲུབ་འགོག་པའི་ཤླཽཀ ༡༦ དང་ ༡༧ གཉིས་ལ་དད་ཤེས་དང་ཞ་མའི་བར་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཕན་

ཚུན་བསྡུར་ནས་བཀླག་དགོས།



86 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

[༈ རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ན་རེ། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་དང་མཐུན་པ་ལས་ཆོས་དེ་

རྟོགས་པའི་དཔེ་དཔེར་བརྗོད་པ་དང༌། དེ་བཟློག་པ་ལས་ཏེ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་ཤེས་

ཟེར་རོ། །དེ་ལ།]

༡༩ དེ་ལྟར་གོ་བྱེད་དེ་མ་མཐོང་། །གཉིས་ཀ་སྨོས་པ་དོན་མེད་དོ།།

རྣམགྲངས་ཕྱིར་གཞན་ལས་གྲུབ་ཕྱིར། །ཆོས་མཐུན་པ་འང་མི་རིགས་ཏེ།།

[༢༠ དཔེར་བརྗོད་པ་ལ་ལྟོས་ན་ནི། །དེ་བཞིན་ནོར་ཞེས་ཉེར་སྦྱོར་བ།།

བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ཞེས། །ཉེ་བར་སྦྱོར་བར་རིགས་མ་ཡིན།།]87

༢༡ སྤྱི་ནི་གཏན་ཚིགས་ཉིད་ཀྱིས་བསྟན། །ཁྱད་པར་ལ་བརྟེན་ལ་རྗེས་འགྲོ།།

གཉེན་པོའ་ིཕྱོགས་ཀྱང་མི་རིགས་ཏེ། །ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་དེ་རྟོགས་འགྱུར།།

[༈ བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་གཉིས་ཀ་ཡི། །རབ་ཏུ་གྲུབ་དཔེའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་ཡང༌།]

༢༢ ནམ་མཁའ་དཔེར་ནི་ཐལ་བའོ།88 །ངག་གི་ཕྱོགས་གཅིག་ལས་མ་ཡིན།།

རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མ་བརྗོད་ཕྱིར། །དཔེ་ཡི་གཟུགས་བརྙན་ཡང་ཡིན་ནོ།།

༢༣ བསྒྲུབ་བྱ་ཉིད་དང་ཉེར་འཇལ་དོན། །རང་དབང་ཡིན་ན་དོན་མེད་དོ།།89

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་ལེའུ་བཞི་པའོ།།    །།

87 དད་ཤེས་རྩ་འགྱུར་དུ་ཤླཽཀ་འདི་མེད་མོད། ཞ་མའི་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ཀར་བྱུང་ལ། དད་ཤེས་ཉིད་ཀྱི་
འགྲེལཔའི་འགྱུར་དུའང་ཤླཽཀ་འདིའི་འགྲེལ་པ་ཐོན་པས། འདིར་ཞ་མའི་འགྱུར་ལས་བསྣན།

88 དད་ཤེས་འགྲེལ་པ། ནམ་མཁའ་དཔེར་ནི་ཐལ་བ་འམ།།
89 ཞ་མ། སྒྲུབ་བྱེད་ཉེ་བར་སྦྱོར་དོན་དུ། །རང་རྒྱུད་ཡིན་ཡང་དོན་མེད་འགྱུར།།



ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ

ལེའུ་ལྔ་པ། གཞན་སེལ་བརྟག་པ།

༡ ༈ སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་རྗེས་དཔག་ལས། །ཚད་མ་གཞན་མིན་དེ་ལྟར་དེ།།

བྱས་སོགས་བཞིན་དུ་རང་དོན་ལ། །གཞན་སེལ་བས་ནི་རྗོད་པར་བྱེད།།

༢ རིགས་སྒྲ་ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་མིན། །མཐའ་ཡས་ཕྱིར་དང་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར།།

རྗོད་བྱེད་ལྡན་ནམ་རིགས་ཐ་དད། །དོན་དང་ཐ་དད་མེད་ཐོས་ཕྱིར།།90

༣ འདི་ནི་འབྲེལ་པའམ་འབྲེལ་པ་ཅན། །ཆོས་ཀྱིས་བཤད་པར་བརྗོད་པར་བྱེད།།

དེ་ལྟར་དངོས་པོ་བྱས་པས་བརྗོད། །དངོས་པོའང་གཞན་གྱིས་འབྲེལ་པ་ཡིན།།

༤ རང་དབང་མེད་ཕྱིར་དེ་ལྡན་མིན། །བརྟགས་པའི་ཕྱིར་དང་མི་སྲིད་ཕྱིར།།

ཉེ་བར་བཏགས་པ་ལས་ཡིན་ན།91 །བྲན་ལས་རྒྱལ་པོར་བཏགས་པ་བཞིན།།

བློ་ཡི་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཕྱིར།།

༥ ཀུནྡ་དུང་སོགས་དཀར་པོ་བཞིན། །རིམ་གྱིས་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་ཕྱིར།།

དེ་ཡི་ངོ་བོར་ཡོན་ཏན་གྱིས། །ཕན་འདོགས་ཕྱིར་ན་དེ་ལ་ནི།།

བློ་མེད་ན་ཡང་འཕེལ་བར་འགྱུར།།92

༦ འདྲེས་པའི་ངོ་བོ་ཕྱིར་ཀུན་ལ། །ལོག་པའི་ཤེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར།།

སྤྱི་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་དང་། །ཅིག་ཅར་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་།།

༧ ཕན་འདོགས་པ་ནི་འགལ་བ་ཉིད། །ཀུན་གྱིས་ཡིན་ནའང་འདྲེས་མཐོང་འགྱུར།།

ཁྱད་པར་རིགས་དང་དེ་ལྡན་ལ། །ཉེས་པ་མཚུངས་ཏེ་དེ་རྣམས་ལའང་།།

༨ རིགས་དང་རང་བཞིན་དེ་ལྡན་པའི། །ངོ་བོ་གང་ཕྱིར་མི་དམིགས་སོ།།

དེ་ལྡན་ཁྱད་པར་ཉིད་ལ་བརྗོད། །དེ་ཡང་སྔར་ནི་སྤངས་པ་ཡིན།།

༩ དེ་ལྡན་ཙམ་ནི་འབྲེལ་བའམ། །ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་རྣམ་པར་དཔྱད།།

90 ཞ་མ། ཤླཽཀ་འདི་འི་འོག་ཏུ། ཡོན་ཏན་དང་ནི་ཡོན་ཏན་ཅན། །ཡང་བརྗོད་པའི་རྣམ་དབྱེ་ཐ་དད་དུ། །ངེས་
ཕྱིར་གཞི་དང་མཐུན་པ་ཡི། །རྫས་དང་སྒྲ་དག་རབ་ཏུ་གྲུབ། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །ཞེས་སྣོན་
མ་ཞིག་བྱུང་།

91 ཚིགས་རྐང་འདི་ཞ་མའི་འགྱུར་དུ་མི་སྣང་ལ། ཕལ་ཆེར་རྩ་ཚིག་ཏུ་མ་བྱས་ན་ལེགས་སྙམ།
92 ཞ་མ་ར་འདི་ལ་ཚིགས་རྐང་བཞི་བ་ཅན་དུ་བསྒྱུར།



88 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

དེ་ལྟར་དེ་ནི་བུམ་སོགས་བཞིན། །བུམ་པ་ལ་སོགས་རྣམས་ལ་སྤྱི།།

༡༠ མི་འཇུག་དེ་དོན་ཇི་ལྟར་ཡིན། །དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་མེད་མི་འདོད།།

གཅིག་ལ་དཀར་པོ་མིན་སོགས་བཞིན།།93

༡༡ འདི་ཡང་ཡོད་མིན་ཁས་བླངས་ནའང་།།དེ་མིན་རིགས་ལ་རིགས་མེད་ཕྱིར།།

དོན་གྱིས་འཕངས་ཀྱང་མ་ངེས་སོ། །དེས་ན་སྒྲ་ནི་གཞན་སེལ་ཡིན།།94

༡༢ བརྗོད་པར་བྱ་བ་མང་པོའ་ིཡང་། །སྒྲ་ལས་ཐམས་ཅད་རྟོགས་མ་ཡིན།།

རང་དང་འབྲེལ་པ་རྗེས་མཐུན་ལས། །འདི་ནི་དོན་ལ་རྣམ་གཅོད་བྱེད།།95

༡༣ དུ་མ་ཆོས་ཅན་སྒྲ་ལ་ཡང་། །གང་གིས་དོན་ནི་མི་སྤོང་བ།།

དེ་ཉིད་ཀྱིས་ནི་རྟོགས་བྱེད་ཀྱིས། །སྒྲ་དང་ཡོན་ཏན་སོགས་ཀྱིས་མིན།།96

༡༤ བསལ་བྱའི་ཁྱད་པར་ལས་ཐ་དད། །གཅིག་ལ་ཐ་དད་མེད་འབྲས་ཕྱིར།།

ཁྱད་པར་ཁྱད་པར་གཞི་ཡིན་ཏེ། །རང་དོན་ཁྱད་པར་རྟོགས་ལ་བླུན།།

༡༥ བསྡུས་པ་བརྗོད་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །དེ་ནི་སྔོན་པོ་འབའ་ཞིག་མིན།།

ཨུཏྤལ་འབའ་ཞིག་ཀྱང་མ་ཡིན།།97

༡༦ ཡིག་ལ་དོན་འགའ་མེད་ཅེ་ན། །དེ་ཡི་བརྗོད་བྱ་ཞེས་བྱ་བ།།

ཚིག་གཉིས་ལ་རྟོགས་དེ་ལ་ཡང་། །དེ་འབའ་ཞིག་ལ་རྟོགས་པར་བྱེད།།98

༡༧ ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་མེད་ཐལ་ཕྱིར། །བསྡུས་པ་གཅིག་ནི་ཡོད་མ་ཡིན།།

བསྡུས་ལ་དུ་མ་ཉིད་འགྱུར་ཕྱིར། །སྒྲ་དག་རང་དོན་སྤོང་མ་ཡིན།།

༡༨ རིགས་མེད་སྔར་ནི་བཤད་པའི་ཕྱིར། །འོན་ཀྱང་བསལ་མིན་ལས་དེའི་ཕྱིར།།

གཅིག་ལས་རྣམ་གྲངས་ཀྱིས་རྟོགས་པར། །ཐ་དད་ན་ཡང་གཉིས་ཀ་འགལ།།

93 ཞ་མ། ཤཽླཀ ༩ དང་། ༡༠ དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་ཚིགས་རྐང་བརྒྱད་ཡོད། དད་ཤེས་འགྲེལ་པར་བརྟགས་ན།  
ཤླཽཀ ༡༠ པ་ལ་རྐང་པ་གསུམ་པ། འདིར་ནི་སྒྲ་མཚུངས་འབའ་ཞིག་གོ །ཞེས་པ་ཞིག་དགོས་སྙམ་པས་བརྟག

94 ཞ་མ། དོན་གྱིས་འཕངས་པ་མ་ངེས་པའོ། །དེས་ན་སྒྲ་ལའང་གཞན་སེལ་བྱས།།
95 ཞ་མ། ཚིགས་རྐང་འདིའི་དབུར། ཡང་བརྗོད་པ། ཞེས་དང་། རྐང་པ་ཐ་མ་ལ། རྣམ་གཅོད་ངག་གི་འབྲས་བུ་

ཡིན།།
96 ཞ་མ། འདིའི་མཇུག་ཏུ། བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ །ཞེས་བྱུང་།
97 ཞ་མར། ཁ་དོག་བཞིན་དུ་དོན་མེད་འགྱུར། །ཞེས་རྐང་པ་བཞི་པ་ཡོད།
98 ཞ་མ། ཁ་དོག་གི་དོན་ཅུང་ཟད་ཀྱང༌། །མིན་ནའང་ཚིག་གཉིས་ལས་དེ་ཡི། །བརྗོད་བྱ་རྟོགས་ན་དེ་ལ་

ཡང༌།། ཡན་གར་བ་དེ་རྟོགས་པ་ཡིན།།
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༡༩ རིགས་དང་ཡོན་ཏན་དོན་དག་ནི།99།གལ་ཏེ་གཅིག་ལ་འཇུག་བྱེད་ན།།

སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྡན་པ་མིན། །དེ་དང་ལྡན་ལ་གཉིས་ཀ་འང་།།

༢༠ རྫས་དང་ཡོན་ཏན་ཙམ་བརྗོད་པའི། །སྒྲ་དག་ལ་ནི་དེ་ལྟ་ཡིན།།100

དེ་དང་ལྡན་པ་ཡང་བརྗོད་ན། །འདྲ་དང་མི་འདྲར་ཐལ་བར་འགྱུར།།

༢༡ མི་འདྲ་བརྗོད་འདོད་མིན་ཞེ་ན། །རྟ་དང་བ་ལང་སོགས་ལ་མཚུངས།།

དེར་ཁྱད་རྣམ་པས་ཡིན་ཞེ་ན། །རྣམ་པ་དུ་མར་འཇུག་པར་འགྱུར།།

༢༢ འདྲ་སྟེ་འདོད་པ་ལ་ཡང་མེད། །ཡོན་ཏན་ལས་དག་གསལ་བྱེད་མིན།།

ཐ་དད་ལས་བརྗོད་ཐ་དད་ལས། །ཞེ་ན་རང་ལས་ཁྱད་མེད་སྒྲ།།

༢༣ དེ་ཡི་ཁྱད་པར་དེ་དག་ཀྱང།101 །གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་ཁྱད་པར་ལས།།

ཕན་ཚུན་བརྟེན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །གཅིག་ལ་རང་བཞིན་དུ་མ་ཉིད།།

ཕན་ཚུན་མང་པོ་གསལ་བྱེད་ཕྱིར།།102

༢༤ ཡོན་ཏན་ནུས་པ་བརྗོད་པ་ཡི། །ཁྱད་པར་ལས་ཐ་དད་རྟོགས་ན།།

གཅིག་ལ་མང་པོ་ལྡན་པའི་ཕྱིར། །དུ་མ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར།།103

བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

༢༥ ཁྱད་པར་ཁྱད་པར་གཞི་དག་ནི། །རང་དབང་མེད་ཕྱིར་སྤངས་པ་ཡིན།།

སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་རྣམ་གྲངས་སྒྲ། །གཞན་ཉིད་ཡིན་ཡང་སེལ་མི་བྱེད།།104

༢༦ དེ་ཙམ་འདོད་ཕྱིར་ཁྱད་པར་ནི། །རང་གི་སྤྱི་ཡིས་སྤོང་མི་བྱེད།།

ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་ཕྱིར་ལེན་མི་བྱེད། །མཚུངས་ན་དེ་དག་དོན་གཅིག་མིན།།

༢༧ སྤྱི་ནི་དུ་མ་ཡིན་ན་ཡང་། །ཁྱད་པར་གྱིས་ནི་འཁྲུལ་མེད་པར།།

ལེན་པར་བྱེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་། །ཁྱད་པར་གཞི་དག་མཚུངས་མ་ཡིན།།105

99 ཞ་མ། དོན་གྱི་རྫས་དང་ཡོན་ཏན་དག
100 ཞ་མ། དེ་བཞིན་དུ་སྒྲ་རིགས་དང་ནི། །ཡོན་ཏན་ཙམ་ཞིག་བརྗོད་པར་འགྱུར།།
101 ཞ་མ། ཚིགས་རྐང་དང་པོ་འདི་མི་སྣང་།
102 ཞ་མ། རང་བཞིན་དུ་མ་དང་གཅིག་གི། །ཕན་ཚུན་གསལ་བ་མང་པོར་འགྱུར།།
103 ཞ་མ། ཤླཽཀ་འདིའི་དབུར། ཡང་བརྗོད་པ། ཞེས་བྱུང་།
104 ཞ་མ། འདི་ལ་ཚིགས་རྐང་དྲུག་བྱུང་ལ་འགྱུར་ཚིག་ཁྱད་ཆེ།
105 ཞ་མ། འདིའི་མཇུག་ཏུ། བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ། ཞེས་བྱུང་།
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༢༨ ཁྱད་པར་དོན་གཞན་ཁྱད་པར་ནི། །འགལ་བའིཕྱིར་ན་སེལ་བར་བྱེད།།

ཐ་དད་དོན་གྱི་སྤྱི་བཞིན་དུ། །རང་གི་སྤྱི་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར།།

༢༩ དེ་ནི་དངོས་སུ་སེལ་བྱེད་མིན། །སྤྱི་ལ་མཚུངས་ཉིད་མ་གྱུར་ཅིག །

དེ་ལྟར་ཁྱད་པར་གཞན་རྣམས་ནི། །དེ་ནི་སེལ་བར་བྱེད་མི་འགྱུར།།

༣༠ ཡོན་ཏན་ཡོན་ཏན་གཞན་དང་ནི། །གཞི་མཐུན་པ་ནི་གང་ཡིན་པ།།

དེ་ནི་རྫས་གཅིག་ལ་འཇུག་ཕྱིར། །རྟེན་གྱིས་འགལ་བ་མེད་པ་ཉིད།།

༣༡ ཡང་ན་མ་མཐོང་ཕྱིར་སེལ་ཏོ། །ཁྱད་པར་གྱི་ནི་སྤྱི་བསལ་འགྱུར།།

མ་ཡིན་གཞན་ལྡན་མཐོང་བའི་ཕྱིར། །དེ་ལྟར་དེར་སྣང་ཐེ་ཚོམ་ཡིན།།106

༣༢ ཐེ་ཚོམ་མི་རིགས་ཕྱིར་ཞེ་ན།107 །ངེས་ལ་འབའ་ཞིག་ལས་དེ་ཡིན།།

ཁྱད་ལ་འབའ་ཞིག་མེད་ཅེ་ན། །ཉན་ལ་བལྟོས་ནས་མཐོང་བ་ཡིན།།

༣༣ སྒྲ་གང་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ནི། །སྒྲ་ལ་སྤྱིར་ནི་བརྗོད་པ་ཡིན།།

སྒྲ་གཅིག་དོན་གང་ལ་ཐེ་ཚོམ། །དུ་མ་ལས་ཀྱང་དེར་ཐེ་ཚོམ།།108

༣༤ སྒྲ་གཞན་དོན་ལ་མ་མཐོང་ཕྱིར། །རང་དོན་ཆ་ཤས་ལ་མཐོང་ཕྱིར།།

སྒྲ་ཡི་འབྲེལ་བ་སླ་བ་དང་། །འཁྲུལ་པ་ཉིད་ནི་ཡོད་མ་ཡིན།།109

༣༥ ཤིང་ཉིད་ས་ལས་གྱུར་རྫས་ཡོད། །ཤེས་བྱ་གོ་རིམ་བཟློག་པ་ལས།།

གཞི་གསུམ་གཉིས་དང་གཅིག་ཐེ་ཚོམ། །གཞན་དུ་ངེས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡིན།།

བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།།

༣༦ གཞན་བཀག་པ་ལ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། །ཁྱད་པར་དོན་དང་ཐ་དད་མེད།།

དངོས་འཇུག་ཕྱིར་དང་ཐ་དད་ཕྱིར།།རིགས་ཀྱི་ཆོསནི་རྣམ་གནས་ཕྱིར།།110

106 ཞ་མ། གཞན་མི་རིགས་པས་མཐོང་བའི་ཕྱིར། །དེ་ལྟ་དེ་སྣང་ལ་ཐེ་ཚོམ།།
107 ཞ་མ། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་རིགས་ཤེ་ན།།
108 ཞ་མ། སྒྲ་གཞན་རྣམ་པར་བཅད་ནས་ནི། །སྒྲ་ཡིས་སྤྱི་རྗོད་བྱེད་པ་ཡིན། །དོན་གང་ལ་གཅིག་ཐེ་ཚོམ་ཟ། 

།དུ་མར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་ཡང༌།།
109 ཞ་མ། སྒྲ་ཡི་དོན་གཞན་མ་མཐོང་ཡང༌། །རང་དོན་ཆ་ཤས་སྟོན་པའི་ཕྱིར། །སྒྲ་ཡི་འབྲེལ་པ་ཉིད་དུ་སླ། 

།འཁྲུལ་པ་ཉིད་ཀྱང་བརྗོད་མ་ཡིན།།
110 ཞ་མ། ཚིགས་རྐང་ལྔར་བྱས་ཏེ། ཐ་དད་ཐུག་པ་མེད་ཕྱིར་དང་། །ཞེས་པའི་རྐང་པ་སྣོན་མ་བྱུང་།



91ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

༣༧ གཞན་སེལ་ངེས་པ་གང་ལས་ཡིན། །འཇིག་རྟེན་བསྟན་པ་བཙལ་མི་བྱ།།

གཟུགས་ཉིད་ལ་ཡང་འདི་མཚུངས་སོ། །མིག་གཟུང་ཉིད་ཀྱི་བྱ་བས་བྱས།།

༣༨ རྫས་ལ་སོགས་ལའང་ཐལ་འགྱུར་ཕྱིར། །དཀར་སོགས་ཐ་དད་མེད་པར་འགྱུར།།

རྗེས་འགྲོ་ཉིད་ལས་གྲུབ་པར་འགྱུར། །ཁྱབ་པ་གཙོ་བོར་མི་འདོད་དེ།།

༣༩ ཐམས་ཅད་མེད་པའི་རྗེས་འགྲོ་བར། །ཁས་ལེན་བྱེད་པ་གང་ཡིན་དེའི།།

དུ་མའི་བདག་ཉིད་ཕྱིར་ཡོད་པ། །ཡིན་ཞེས་གང་ཞིག་གང་གིས་འབྲེལ།།

༤༠ འཇི་ཁྱད་མེད་ལ་ཁམ་ཕོར་སོགས། །གཞན་ཉིད་མིན་ནའང་གལ་ཏེ་བློ།།

ཐ་དད་འདོད་ན་མེད་ཁྱད་མེད། །ཁྱད་པར་བློ་ནི་གང་གིས་བསལ།།

༤༡ ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་མཆོག །མཐོང་བའི་ལམ་དུ་འགྲོ་མ་ཡིན།།

མཐོང་བའི་ལམ་དུ་གང་འགྱུར་བ། །དེ་ནི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གསོག །111

༤༢ ལྐོག་ཤལ་ལ་སོགས་མཐོང་ཕྱིར་གང་། །བ་ལང་བརྟགས་པའི་དཔེར་བྱས་པ།།

དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་འདོད་པས་འགལ། །ཐ་དད་སེལ་ལ་དེ་ལོག་པ།།112

༤༣ དེ་ལྟོས་མེད་ཕྱིར་འདི་ཡང་ནི། །རང་གི་རྣམ་པར་རྟོག་པས་སྤྲུལ།།

གཞན་སེལ་མེད་པར་སྒྲ་ཡིས་ནི། །རང་གི་ངོ་བོ་འགའ་བརྗོད་མིན།།

༤༤ ཐོག་མ་མེད་ཅིང་འདོད་པ་གྲུབ། །སྤྱི་ཡིས་ངེས་པར་བསལ་བའི་ཕྱིར།།

བདག་གཞན་མེད་པ་ཁས་བླངས་ནས། །གཅིག་དང་དུ་མ་རྟོགས་བྱེད་ན།།113

༤༥ རིགས་མིན་གང་ཕྱིར་དངོས་ལ་འདི། །ཁྱོད་ཀྱིའང་བསལ་མི་ནུས་རྣམས་ལ།།

སྒྲ་ཡི་བརྗོད་བྱའི་དོན་ལ་འདི། །བསལ་བྱ་དབང་པོའ་ིཡུལ་ལ་མིན།།

གང་ཕྱིར་སྒྲ་སོགས་རྣམས་ལ་འདི། །འཕངས་མིན་དབང་པོ་ཐ་དད་མིན།།114

༤༦ སྤོབས་པ་ངག་དོན་བཤད་གང་ཡིན། །དེསནི་དང་བ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར།།

111 ཞ་མ། དེ་སྒྱུ་མ་བཞིན་ཤིན་ཏུ་སྟོང་།།
112 ཞ་མ། ཕན་ཚུན་ཐ་དད་དག་ཡོད་ཀྱང༌། །ནོག་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་ལས། །དེ་བློ་དཔེར་བརྗོད་འགལ་བ་

དེ། །ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན།།
113 ཤླཽཀ ༤༤ དང་ ༤༥ གཉིས་ཀྱི་དོན་དཀྱུས་གཅིག་ལ་ཡོད་ལ། དེ་གཉིས་ཀྱི་འགྱུར་ལ་དད་ཤེས་དང་ཞ་མའི་

བར་ཁྱད་པར་ཆེ།
114 ཞ་མ། ཚིགས་རྐང་དྲུག་ཡོད་ཅིང་། ཐ་མ། འཇུག་པའི་དབང་པོ་སོ་སོར་མིན།།



92 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ངག་ལས་ཚིག་འདི་དམིགས་ཀྱིས་ནི། །བཀར་ནས་དོན་ལ་རྣམ་པར་བརྟགས།།115

༤༧ དོན་དུ་མེད་ཀྱང་གོམ་པ་ནི། །ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ངག་རྣམས་ལས།།

རང་གི་རྐྱེན་དང་རྗེས་མཐུན་པར། །རྟོགས་པ་དུ་མ་སྐྱེ་བ་ཡིན།།

༤༨ དེ་ཡང་ངག་གཞན་དོན་རྣམས་ལས། །རྣམ་བཅད་འབྲེལ་པ་ཤེས་པ་ཡི།།

དོན་དུ་འདོད་དེ་དེ་ཡི་ཕྱིར། །ངག་དོན་རྗེས་དཔག་ལས་གཞན་མིན།།

༤༩ གང་ཞིག་ངག་ལས་རྟོག་པ་ནི། །སྣ་ཚོགས་རྟོག་པར་སྐྱེ་འགྱུར་བ།།

རང་རིག་ཡིན་ཕྱིར་དེ་ཡང་ནི། །མངོན་སུམ་ལས་ནི་འདུས་མ་ཡིན།།

དོན་ཐ་དད་ཕྱིར་འདོད་དགའ་ལའང་།།116

༥༠ ཐིགས་པ་དང་ནི་ཚོགས་པ་ཡི། །ཆུ་ཚོགས་རྣམས་ལ་བརྗོད་བྱེད་ནི།།

གྲངས་དང་ཚད་དང་དབྱིབས་རྣམས་ལ། །ལྟོས་པ་མེད་པར་འཇུག་པར་བྱེད།།

༥༡ དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་ཡན་ལག་རྣམས། །ཁྱད་པར་ཅན་ལ་གང་འཇུག་པ།།

དེ་ཡི་ཡན་ལག་ལ་སྒྲ་ནི། །འཇུག་པ་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།།117

༥༢ སོ་སོས་དོན་མཐོང་བ་ཡི་ཕྱིར། །རྣམ་རྟོག་ཡིན་ཕྱིར་འབྲེལ་མ་ཡིན།།

ཕྱོགས་འདིས་ལྷག་མ་བཤད་པ་ཡིན།།118

ལེའུ་ལྔ་པའོ།།    །།

115  ཞ་མ། གང་ཞིག་ཚིག་གི་བརྗོད་པ་འདི། །ངག་ལས་དོན་དུ་རྣམ་པར་བརྟགས། །ངག་དོན་སོ་སོར་སྣང་
བརྗོད་གང༌། །དེ་ཡིས་དང་པོ་ཉེ་བར་སྐྱེད།།

116 ཞ་མ། ཚིགས་རྐང་དྲུག་པ་ཅན་དང་། ཐ་མ་གཉིས་ལ། འདོད་རྒྱལ་ལ་ཡང་དོན་དབྱེ་བས། །ལ་ལར་དངོས་
སུ་རྗོད་པར་བྱེད།།

117 ཞ་མ། ཤླཽཀ་འདིའི་དབུར། དེ་དཔེར་ན། ཞེས་དང་། ཤླཽཀ ༥༡ དབུར། ལ་ལར་ནི་ཡན་ལག་འབའ་ཞིག་ལ་
འཇུག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ཞེས་པའི་ཚིག་ལྷུག་སྤེལ་ཏེ་བྱུང་།

118 ཞ་མ། རྟོགས་པའི་དོན་ནི་བསྟན་ཕྱིར་རོ། །འབྲེལ་པ་མ་ཡིན་བརྟགས་པའི་ཕྱིར། །ཕྱོགས་འདིས་ལྷག་མ་
རྣམས་ལའང་བརྗོད།།



ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་དྲུག་པ

ལེའུ་དྲུག་པ། ལྟག་ཆོད་བརྟག་པ།

༡ ༈ རིགས་པའི་ཡན་ལག་ལ་སོགས་བཞིན། །ཚད་མར་སྣང་བར་བརྗོད་རྣམས་ཀྱི།།

ཕྱོགས་གྲུབ་མཚུང་ས་པར་མ་གྱུར་ཅིག །སྙམ་ནས་མ་ཚང་སོགས་བརྗོད་དོ།།119

༢ དེ་ཕྱིར་དེ་བསྟན་པ་ཉིད་ནི། །རིགས་པའི་ལམ་དུ་བརྗོད་པ་ཡིན།།

དེར་སྣང་བ་ནི་རྗོད་བྱེད་པའང་། །ལན་དང་འདྲ་བ་རྟག་ཆོད་ཡིན།།

༣ ཕྲད་དང་མ་ཕྲད་དུས་གསུམ་ལའང་། །གཏན་ཚིགསམི་འདོད་རྗོད་བྱེད་པ།།

དེ་དག་ཕྲད་མ་ཕྲད་གཏན་ཚིགས། །བརྗོད་པ་གཏན་ཚིགས་མ་ཚང་མཚུངས།།

༤ དོན་རྟགས་ཡིན་ན་མ་གྲུབ་སྣང་། །མི་རྟག་འབྲེལ་ཕྱིར་རྟག་པར་བརྗོད།།

རྟག་ཉིད་ཐལ་ཏེ་འདི་ལ་ཡང་། །ཕྱོགས་ཀྱི་སྐྱོན་ལྟར་སྣང་བ་ཡིན།།120

༥ བརྗོད་པ་ལས་སྔར་རྟགས་མེད་པས། །བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པར་ཐལ་འགྱུར་བ།།

མ་བརྗོད་མཚུངས་འགྱུར་སྒྲོ་བཏགས་ནས། །སྨྲས་པོའ་ིངག་གིས་སྒྲུབ་བྱེད་པ།།

མ་གྲུབ་ལྟར་སྣང་ཉུང་བར་སྣང་། །བརྗོད་པ་ལས་སྔར་སྒྲུབ་བྱེད་ལ།།

༦ སྐྱེ་བ་ལས་སྔར་རྟགས་མིན་ཕྱིར།121 །མ་གྲུབ་བཟློག་པའི་ངག་དག་ནི།།

མ་སྐྱེས་མཚུངས་ཏེ་གཉིས་དག་ཏུ། །སྒྲོ་བཏགས་པ་ལས་གཉིས་སུ་འདོད།།

༧ འབྲས་ཉིད་གཞན་གྱི་ཆ་ཡིས་ནི། །བསྒྲུབ་བྱ་མ་གྲུབ་པར་མཐོང་གང་།།

དེ་ནི་འབྲས་མཚུངས་འདི་ཡང་ནི། །སྨྲ་བོའ་ིབསམ་པས་རྣམ་གསུམ་མོ།།

༨ དཔེ་དང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་དག་གི །ཆོས་མཐུན་པ་ཡིས་གཞན་སྒྲུབ་པ།།

ཆོས་མཐུན་མཚུངས་ཏེ་གཞན་ཡང་ནི། །ཆོས་མི་མཐུན་པས། དཔེ་དང་ཆོས་མི་

མཐུན་པའི་ཕྱོགས་དག་གི་ཆོས་མི་མཐུན་པ་དཔེ་གཞན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་

119 ཞ་མ། ཚད་སྣང་བརྗོད་པར་འདོད་རྣམས་ལ། །རིགས་པའི་ཆ་ཤས་སྨྲ་པོ་བཞིན། །ཕྱོགས་གྲུབ་མཚུངས་པ་
མ་ཡིན་ཞེས། །བསྟན་ཕྱིར་མ་ཚང་ལ་སོགས་བརྗོད།།

120 ཞ་མ། དོན་རྟགས་མ་གྲུབ་ལྟར་སྣང་ཡིན། །རྟགས་བརྗོད་མི་རྟག་པའི་རྗེས་འགྲོ། །དེ་དག་མི་རྟག་པར་
ནུས་མིན། །ཕྱོགས་ཀྱི་སྐྱོན་དང་རྗེས་མཐུན་བརྗོད།།

121 ཞ་མ། བརྗོད་པ་ལས་སྔར་རྟགས་མིན་ཕྱིར།།



94 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

བ་དང་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །མཚུངས་པའི་ཕྱིར།།122

༩ གཞན་ལ་མ་གྲུབ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། །གཉིས་ནི་ཐུན་མོང་བར་སྣང་བ།།

མཚུངས་པར་འགྲུབ་པར་འདོད་ན་ནི། །འགལ་བའཁྲུལ་པ་མེད་པར་སྣང་།།

༡༠ འདི་ལ་རྗེས་འགྲོ་མེད་ཕྱིར་དཔེའི། །སྐྱོན་ལྟར་སྣང་བར་བརྗོད་པའང་ཡིན།།

རྗེས་འགྲོ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཕྱིར་དང་། །བསྒྲུབ་བྱ་ལ་དཔེ་སྦྱོར་བའི་ཕྱིར།།123

༡༡ གཏན་ཚིགས་དེ་བདག་ཁྱད་པར་གྱིས། །གཉིས་ཀ་འཁྲུལ་པར་སྣང་བ་ཡིན།།

གཏན་ཚིགས་སྦྱོར་བ་སྔ་མ་ལ། །ངེས་པ་ཉིད་དུ་བྱས་པ་མེད།།124

༡༢ ཆོས་མཐུན་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་བརྗོད། །རྣམ་རྟོག་མཚུངས་ཡིན་གཞན་ལ་ཡང་།།

ཁྱད་པར་གྱིས་ནི་འཁྲུལ་པ་དང་། །རྟག་པར་ཐལ་ཕྱིར་དེར་སྣང་ཉིད།།

༡༣ སྤྱི་ཡིས་ཀྱང་ཡིན་གཅིག་ཉིད་དུ། །ཐལ་ཕྱིར་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས།།

དེ་ཕྱིར་དེ་དེ་བཞིན་དུ་དེ།125 །བསྒྲུབ་བྱ་གཏན་ཚིགས་ཁྱད་མེད་པའམ།།

དེ་ནི་མ་གྲུབ་སྣང་བར་འདོད།།

༡༤ བསྒྲུབ་བྱ་གནོད་བྱེད་ཆོས་དག་ཀྱང་། །མཚུངས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱད་མེད་བྱས།།

གཏན་ཚིགས་སྐྱོན་ནི་འགལ་བར་སྣང་། །སྐྱོན་མེད་ན་ནི་དེ་ལན་ཡིན།།

༡༥ ངེས་པ་ཡིན་ན་ལན་དུ་འགྱུར། །གལ་ཏེ་མཐོང་བས་གནོད་བྱེད་ན།།

སྒྲུབ་བྱེད་གནོད་བྱེད་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །གནོད་པ་མེད་ན་འགལབ་ཡིན།།

༡༦ བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ནི་གཏན་ཚིགས་གཞན། །བསྟན་པ་དམིགས་པ་མཚུངས་པ་ཡིན།།

མ་གྲུབ་མ་ངེས་སྒྲོ་བཏགས་ནས། །རྟགས་ལ་དེ་ཡི་གཟུགས་བརྙན་ཉིད།།

༡༧ བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མེད་བཏགས་པའི་ཕྱིར། །གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ནི་མ་ཁྱབ་པ།།

མ་གྲུབ་པར་སྣང་སྒྲར་གནས་པས། །ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་མ་ཡིན།།

122 ཞ་མ། ཚིགས་རྐང་ཐ་མའི་ཚིགས་ལྷུག་དེ་རྣམས་མེད། 
123 འདི་ཡང་རྗེས་འགྲོ་མེད་པའི་ཕྱིར། །དཔེ་ལྟར་སྣང་བའི་སྐྱོན་བརྗོད་ཡིན། །རྗེས་འགྲོ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཉིད་

ལས། །དཔེ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་འདྲེས་པ་ཉིད།།
124 ཞ་མ། རྟགས་དེའི་བདག་ཉིད་ཀྱི་དབྱེ་བས། །འཁྲུལ་པ་ལྟར་སྣང་རྣམ་པ་གཉིས། །གཏན་ཚིགས་ཕྱོགས་

གཅིག་ཏུ་ངེས་པ། །སྦྱོར་བ་སྔ་མ་ལ་ཡོད་མིན།།
125 ཞ་མ། ཚིགས་རྐང་གསུམ་པ་འདི་མེད།



95ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་དྲུག་པ།

༡༨ དོན་ཐ་དད་པས་གཏན་ཚིགས་ལ། །ཐེ་ཚོམ་རྩོད་པ་ཐེ་ཚོམ་བཤད།།

བསྒྲུབ་བྱར་སྒྲོ་བཏགས་མ་ངེས་པར། །སྣང་ཡིན་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སྣང་།།126

༡༩ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་དོན་གྱིས་ནི། །མི་འདོད་བརྗོད་པ་དོན་རྟོགས་འགྱུར།།

འདི་ནི་གཞན་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་འཁྲུལ། །དེས་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་དེར་སྣང་།།

༢༠ འདོད་པ་ལ་ཡང་གཉིས་དག་ལ། །གཏན་ཚིགས་ལེན་པ་ཐལ་བ་མཚུངས།།

དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་བཞིན་འདི་ཡིན། །ལྟག་ཆོད་ཀུན་ལ་ཕྱོགས་ཙམ་ཡིན།།

༢༡ ༈ ཕྱིན་ཅི་ལོག་དང་མི་བདེན་དང་། །འགལ་ཉིད་ལྟག་ཆོད་རྣམས་ལ་ནི།།

རྩོད་པ་སྒྲུབ་པར་སྐྱོན་གསུམ་བཤད། །འདི་ལ་ཁྱད་པར་མཚོན་པ་མེད།།127

༢༢ ༈ རིགས་པ་ཕྲ་ཡང་ལྟག་ཆོད་རྣམས། །མཚན་ཉིད་གཞན་དུ་བཤད་པ་ཉིད།།

རིགས་པ་བརྟག་ལས་ཤེས་པར་བྱ། །གཞན་གྱི་ལྟག་ཆོད་དེ་ཕྱོགས་ཙམ།།128

༢༣ ༈ མུ་སྟེགས་རྟོག་གེ་ཙམ་སྟོབས་ཅན།129།དེར་ཡང་བསྟན་མེད་མཚན་ཉིད་དང་།།

རངགི་སྦྱོར་བ་དང་འགལ་བ། །འདོད་དོན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་མ་ཡིན།།

༢༤ ༈ ཐུབ་པའི་དབང་པོའ་ིབསྟན་པ་ལས་ནི་ཡུན་རིང་ཉམས་གྱུར་པ།།

གང་ཡིན་རྟོག་གེའི་ལམ་གྱིས་ཆོས་ཉིད་འགྲོལ་པར་བྱེད་མ་ཡིན།།

དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྟོག་གེའི་མཚན་ཉིད་ནི།།

གལ་ཏེ་རྣམ་པར་འགྱུར་བར་འགྲོ་བར་བྱེད་དམ་བརྟག་པར་གྱིས།།

༢༥ ཚད་མའི་ཁ་ཡི་ཡོན་ཏན་སྐྱོན་ནི་རྣམ་རྒྱས་པ།།

རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱས་ལས་འདིར་ནི་དགེ་བ་གང་བསགས་པ།།

དེས་ནི་རྨོངས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཡོན་མེད་ལ་ཡོན་ཏན་དུ།།

126 ཞ་མ། ཐེ་ཚོམ་བརྗོད་དོན་ཐ་དད་ལས། །གཏན་ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་རྩོམ་པར་བྱེད། །བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲོ་བཏགས་མ་
ངེས་པ། །ལྟར་སྣང་རྟགས་མ་གྲུབ་ལྟར་སྣང༌།།

127 ཞ་མ། གསུམ་པོ་ཐ་དད་དུས་མཚོན་མིན།།
128 ཞ་མ། ལྟག་ཆོད་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ལན། །དཀའ་བར་རིགས་པ་ཕྲ་མོར་ཡང༌། །ཤེས་བྱ་རིགས་པ་རྟག་

པར་ཡང༌། །ལྟག་ཆོད་གཞན་ལ་དེ་ཕྱོགས་ཙམ།།
129 ཞ་མ། འདིའི་དབུར། ཡང་བརྗོད་པ། ཞེས་བྱུང་།



96 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཤེས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཞི་བའི་མཐར་ནི་བྱེད་པར་ཤོག །

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་ལེའུ་དྲུག་པའོ།།    །།

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་རྩོད་པ་པ་ཆེན་པོ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་ཐུགས་མངའ་བ། 

སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་པོས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།    །།

ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་རྣམས། །འཇོམས་པར་བྱེད་ལ་གླང་པོའ་ིསྟོབས་ལྡན་པ། །ཕྱོགས་ཀྱི་

གླང་པོའ་ིགཞུང་ཀུན་ལས་བཏུས་པ། །བདག་ཉིད་ཀྱི་ནི་འབྱོར་པ་ལ་བརྟེན་ནས། །ཤིས་པའི་དགེ་གནས་གཙུག་

ལག་ཁང་གནས་སུ། །རྒྱ་གར་མཁན་པོ་གསེར་གྱི་གོ་ཆ་དང་། །སྒྲ་བསྒྱུར་ལོ་ཙཱ་དད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས། །བསྒྱུར་

ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།།          །།



ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དང་པོ

༢ཀ ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་པའི་འགྲེལ་པ། 

(ཞ་མ་སེང་རྒྱལ་གྱི་འགྱུར།)

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པྲ་མཱ་ཎ་ས་མུཙྪཱ་ཡ་བྲྀཏྟི། བོད་སྐད་དུ། ཚད་མ་ཀུན་ལས་

བཏུས་པའི་འགྲེལ་པ། སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

 ༡ ཚད་མར་གྱུར་པ་འགྲོ་ལ་ཕན་པར་བཞེད།།

 སྟོན་པ་བདེ་གཤེགས་སྐྱོབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས།།

 ཚད་མར་སྒྲུབ་ཕྱིར་རང་གི་གཞུང་ཀུན་ལས།།

 བཏུས་ཏེ་སྣ་ཚོགས་འཐོར་རྣམས་འདིར་གཅིག་བྱ།།

འདིར་ཡང་རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་དང་པོར་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཚད་མར་

གྱུར་པ་ཉིད་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་བརྗོད་པ་ནི་གུས་པ་བསྐྱེད་པར་བྱ་བའི་

དོན་དུའོ། །དེ་ལ་རྒྱུ་ནི་བསམ་པ་དང་སྦྱོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །བསམ་པ་ནི་འགྲོ་

བ་ལ་ཕན་པར་བཞེད་པའོ། །སྦྱོར་བ་ནི་འགྲོ་བ་ལ་བསྟན་བ་སྟོན་པའོ། །འབྲས་བུ་ནི་

རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་བདེ་

བར་གཤེགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཏེ། དོན་གསུམ་ཉེ་བར་བླང་བར་བྱའོ།།

རབ་ཏུ་མཛེས་པའི་དོན་ནི་སྐྱེས་བུ་གཟུགས་ལེགས་པ་བཞིན་ནོ། །ཕྱིར་མི་ལྡོག་

པའི་དོན་ནི་རིམས་ནད་ལེགས་པར་བྱང་པ་བཞིན་ནོ། །མ་ལུས་པའི་དོན་ནི་བུམ་པ་

ལེགས་པར་གང་བ་བཞིན་ནོ། །དོན་གསུམ་པོ་དེ་ཡང་ཕྱི་རོལ་1བའི་འདོད་ཆགས་དང་

བྲལ་བ་དང༌། སློབ་པ་དང༌། མི་སློབ་པ་རྣམས་ལས་རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཁྱད་

པར་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་སྒྲོལ་བའི་དོན་གྱིས་ན་སྐྱོབ་

པ་ཉིད་དོ།།

1 ཕྱི་རོལ་གྱི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། མ་དཔེར་ཡོད་པ་དད་ཤེས་དང་མཐུན། 



98 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

དེ་ལྟ་བུའི་ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་སྟོན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། ཚད་མ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་

བའི་ཕྱིར་རང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་རིགས་པའི་སྒོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལས། འདིར་

གཅིག་ཏུ་བཏུས་ཏེ་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་བརྩམ་པར་བྱའོ། །གཞན་གྱི་ཚད་མ་

དགག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང༌། རང་གི་ཚད་མའི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་

དང༌། གང་གི་ཕྱིར་གཞལ་བྱ་རྟོགས་པ་ནི་ཚད་མ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་པས། འདི་ལ་

ཡང་ལོག་པར་རྟོག་པ་2མང་བས་ནའོ།།

ལེའུ་དང་པོ། མངོན་སུམ། 

༡ རང་ལུགས་ཀྱི་མངོན་སུམ་སྒྲུབ་པ། 

ཀ ཚད་མའི་གྲངས་དང་སྤྱོད་ཡུལ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ། ༡) ཚད་མ་གཉིས་སུ་ངེས་པར་བསྟན་པ། 

དེ་ལ། ༢ མངོན་སུམ་དང་ནི་རྗེས་སུ་དཔག །ཚད་མ་གཉིས་ཁོ་ནའོ།།

༢) གཞལ་བྱ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་སྒོ་ནས་ཚད་མའི་གྲངས་ངེས་སྒྲུབ་པ། 

གང་གི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མཚན་ཉིད་གཉིས་གཞལ་བྱ། རང་དང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་དག་

ལས་གཞན་པའི་མཚན་ཉིད་གཞལ་བར་བྱ་བ་གཞན་ནི་མེད་དོ། །རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ནི་མངོན་སུམ་ཡིན་ལ།3 སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་

པའོ་ཞེས་ཤེས་པའོ།།

༣) གྲངས་གཞན་དུ་རྟོག་པ་དགག་པ། ཀ) རང་སྤྱི་འདྲེས་པ་འཛིན་པའི་ཚད་མ་ཕུང་གསུམ་པ་དགག་པ། 

གལ་ཏེ་འདི་མི་རྟག་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པས་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་འཛིན་

པ་དང༌། ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པ་འཛིན་པ་དེ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་འཛིན་པ་ནི་ཡོད་

མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་གཞལ་བྱ་དེའི་རབ་སྦྱོར་བས། དེ་ལ་རབ་སྦྱོར་ཚད་མ་གཞན་མ་

བྱིན། རང་དང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་དུ་མ་བྱས་པ་དང་། ཁ་དོག་ཉིད་དག་ལས་ཁ་

དོག་ལ་སོགས་པ་བཟུང་ནས།4 སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ནི་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་མི་རྟག་གོ་ཞེས་

2 མ་དཔེར་ལོགས་པར་རྟོག་པ། ཞེས་བྱུང་ཡང་། པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
3 མ་དཔེ་དང་པེ་སྣར་བཅས་པར། མངོན་སུམ་ལ། ཞེས་བྱུང་མོད། ཡིན་ལ། ཞེས་བཅོས། 
4 གཟུང་ནས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། ཅོ་ནེ། 



99ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དང་པོ།

མི་རྟག་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པར་ཡིད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བར་བྱེད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་ཚད་མ་

གཞན་མ་ཡིན་ནོ།།

ཁ) ཁྱད་པར་ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཚད་མ་ཕུང་གསུམ་དགག་པ། 

༣ ཡང་ཡང་ཤེས་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། གང་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་དོན་དེ་ཉིད་སོ་སོར་ངོ་

ཤེས་པ་ཡོད་མོད། དེ་ལྟར་ན་ཡང་ཚད་མ་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཐུག་པ་མེད་

འགྱུར། གལ་ཏེ་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཚད་མ་ཉིད་དུ་འདོད་པ་དེ་ལྟ་ན་ནི་ཚད་མ་ཐུག་པ་མེད་

པར་འགྱུར་ཏེ། དྲན་སོགས་བཞིན། དྲན་པ་ནི་དྲན་པ་ཉིད་དོ། །དཔེར་ན་དྲན་པ་དང༌། འདོད་

པ་དང༌། ཞེ་སྡང་ལ་སོགས་པ་སྔར་རྟོགས་5པའི་དོན་ལ་ཚད་མ་གཞན་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ།།

ཁ མངོན་སུམ་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ། ༡) མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བཏང་། 

དེ་ལ། མངོན་སུམ་རྟོག་དང་བྲལ་བའོ། །ཤེས་པ་གང་ལ་རྟོག་པ་མེད་པ་དེ་མངོན་

སུམ་མོ། །རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། མིང་དང་རིགས་སོགས་སུ་

སྦྱོར་བའོ། །འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒྲ་རྣམས་ལ་མིང་གི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་དོན་6བརྗོད་

པར་བྱེད་དེ་ལྷ་སྦྱིན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། རིགས་ཀྱི་སྒྲ་རྣམས་ལ་ཅི་སྟེ་བ་ལང་ཞེས་བྱ་བ་

དང༌། ཡོན་ཏན་གྱི་སྒྲ་རྣམས་ལ་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཏེ་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། བྱ་བའི་

སྒྲ་རྣམས་ལ་བྱ་བའི་སྒོ་ནས་ཏེ་འཚེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། རྫས་ཀྱི་སྒྲ་རྣམས་ལ་རྫས་ཀྱི་

སྒོ་ནས་ཏེ། དབྱུག་པ་ཅན་རྭ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ་འབྲེལ་པ་

ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་སྒྲ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ནི་དོན་གྱིས་སྟོང་པའི་སྒྲ་

འབའ་ཞིག་གིས་དོན་རྣམས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ཤིང་བརྗོད་དོ་ཞེས་འདོད་དོ། །གང་ལ་

རྟོག་པ་དེ་དག་མེད་པ་དེ་མངོན་སུམ་མོ།།

༢) མངོན་སུམ་གྱི་དབྱེ་བ། ཀ) དབང་པོའ་ིམངོན་སུམ། 

༡] དབང་པོའ་ིཐ་སྙད་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། 

ཅི་གང་གི་ཕྱིར་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་7རྣམ་པར་ཤེས་པའི་དབང་པོ་ལ་

བརྟེན་པའོ་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི། ཡུལ་ལ་བརྟེན་པ་ཞེས་ཅི་ནས་མ་ཡིན་ཞེ་ན། 

5 རྟོག པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། ཅོ་ནེ། 
6 དོན། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། ཅོ་ནེ། 
7 མ་དཔེར། སྐྱེད་པའི། ཞེས་བྱུང་ཡང་། སྐྱེས། ཞེས་པེ་སྣར་དང་ཅོ་ནེར་བྱུང་བ་བཞིན་བཅོས། 



100 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༤ ཐུན་མོང་མིན་པའི་8རྒྱུའི་ཕྱིར། །དེ་ཡི་ཐ་སྙད་དབང་པོས་བྱས།།

ཡུལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟར་ཡུལ་ནི་རྒྱུད་གཞན་གྱི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་དང་ཡང་ཐུན་མོང་ཡིན་ནོ། །ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་ཐ་སྙད་བྱེད་པ་ཡང་

མཐོང་སྟེ། དཔེར་ན་རྔའི་སྒྲ་ནས་ཀྱི་མྱུ་གུ་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་མངོན་སུམ་

རྟོག་པ་དང་བྲལ་བར་འཐད་པ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་མངོན་པ་ལས་ཀྱང༌། མིག་གི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་དང་ལྡན་པས་སྔོན་པོ་ཤེས་ཀྱི་སྔོན་པོའ་ོསྙམ་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དོན་ལ་དོན་དུ་

འདུ་ཤེས་ཀྱི་དོན་ལ་ཆོས་སུ་འདུ་ཤེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ།།9

༢] རྟོག་བྲལ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཟུར་དུ་སྨྲོས་པ་ལ་ལུང་འགལ་སྤང་བ། 

གལ་ཏེ་དེ་10གཅིག་ཏུ་མི་རྟོག་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྔ་པོ་དེ་འདུས་པ་ལ་དམིགས་པ་

ཇི་ལྟར་ཡིན། གང་ཡང་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་སོ་སོ་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་གྱི། རྫས་ཀྱི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཀྱང་ཇི་ལྟར་

གསུངས་ཤེ་ན།11

དེར་དོན་དུ་མས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར། །རང་དོན་སྤྱི་ཡི་སྤྱོད་ཡུལ་ཅན།།

དེ་རྫས་དུ་མས་བསྐྱེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ན་རང་གི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སྤྱིའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཅན་

ཞེས་བརྗོད་ཀྱི། ཐ་དད་པ་ལ་ཐ་མི་དད་པར་རྟོགས་པ་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

༣] སྤྱི་དོན་གཞན་སོགས་དབང་ཤེས་ཀྱི་གཟུང་དོན་ཡིན་པ་བཀག་ནས་རྟོག་བྲལ་དུ་སྒྲུབ་པ། 

དོན་འདི་ཉིད་སྨྲས་པ། 

༥ དུ་མའི་ངོ་བོའ་ིཆོས་ཅན་ནི། །དབང་པོ་ལས་རྟོགས་སྲིད་མ་ཡིན།།

རང་རང་རིག་བྱ་ཐ་སྙད་ཀྱིས། །བསྟན་བྱ་མིན་ན་དབང་པོའ་ིཡུལ།།

དེ་ལྟར་ན་རེ་ཞིག་དབང་པོ་ལྔ་ལས་སྐྱེས་པའི་མངོན་སུམ་གྱི་ཤེས་པ་རྟོག་པ་མེད་པ་ཡིན་

ཡང་། གཞན་གྱི་འདོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འདིར་ཁྱད་པར་བྱས་པ་སྟེ། དེ་དག་ནི་ཐམས་

ཅད་དུ་རྟོག་པ་མེད་པ་འབའ་ཞིག་གོ། 

8 མ་དཔེར། ཡིན་པའི། ཞེས་བྱུང་ཡང་ཡིག་ནོར་ཏེ། པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
9 མདོ་ལུང་འདི་ཚད་མའི་གཞུང་མང་པོར་དྲངས་ལ། ཆོས་མངོན་པ་ཞེས་པ་ཕལ་ཆེར་ཐེག་ཆེན་གྱི་

མདོ་ལ་གོ་དགོས་མོད། ཁུངས་ངོ་མ་གང་ཡིན་ངོས་འཛིན་མཛད་པ་མ་མཐོང་། 
10 དེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། ཅོ་ནེ། 
11 སྡེ་དགེ ༤༠༩༠ བསྟན། མངོན་པ། ཀུ མཛོད་རང་འགྲེལ། ཤོག ༣༡ན༦ “འདི་དག་ནི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་འདོད་ཀྱི། རྫས་ཀྱི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ནི་མ་ཡིན་པས་ཉེས་པ་མེད་དོ།།”ཞེས་སོ།།
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ཁ) ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ། 

༦ ཡིད་ཀྱང་དོན་དང་ཆགས་ལ་སོགས། །རང་རིག་རྟོག་པ་མེད་པ་ཡིན།།

ཡིད་ཀྱང་ཡུལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་དམིགས་ཤིང་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་རྣམ་པས་

འཇུག་པ་སྟེ། རྟོག་པ་མེད་པ་འབའ་ཞིག་གོ། 

ག) རང་རིག་མངོན་སུམ། 

འདོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་སྡང་དང༌། གཏི་མུག་དང༌། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་

སོགས་པ་ནི། དབང་པོ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་རང་རིག་པའི་མངོན་སུམ་མོ།།

ང) རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ། 

དེ་བཞིན་དུ། རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀྱི་བླ་མ་ཡིས། །བསྟན་དོན་ཐ་དད་ཙམ་

ཞིག་མཐོང༌།།12

རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ལུང་ལས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་མ་འདྲེས་པའི་དོན་ཙམ་

མཐོང་བ་ནི་མངོན་སུམ་མོ། །རེ་ཞིག་གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་རང་རིག་པ་

མངོན་སུམ་ཡིན་ན། རྟོག་པའི་ཤེས་པ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེན། དེ་ནི་བདེན་ཏེ། 

༧ རྟོག་པའང་རང་རིག་ཉིད་དུ་འདོད། །དོན་ལ་མ་ཡིན་དེ་རྟོག་ཕྱིར།།

དེ་ཡུལ་ལ་ནི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཉིད་བཞིན་དུ་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་ཡང་རང་

རིག་གོ་ཞེས་བྱ་བའི་སྐྱོན་ནི་མེད་དོ། །དེ་དག་ནི་མངོན་སུམ་མོ།།

༣) མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ལ་སྡེ་ཚན་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ། 

  འཁྲུལ་དང་ཀུན་རྫོབ་ཡིད་ཤེས་དང༌། །རྗེས་དཔག་རྗེས་སུ་དཔག་ལས་བྱུང༌།།

  ༨ དྲན་དང་མངོན་འདོད་ཅེས་བྱ་བ། །མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་རབ་རིབ་བཅས།།

རེ་ཞིག་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པ་ནི། སྨིག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆུ་ལ་སོགས་པར་རྟོག་པའི་ཕྱིར་

མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བའོ། །ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ནི་དོན་13བཞིན་སྒྲོ་འདོགས་པས་ན་

དེའི་ངོ་བོར་བརྟགས་ནས་འཇུག་པའི་ཕྱིར་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བའོ། །རྗེས་སུ་དཔག་

པ་དང་། དེའི་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་པ་ནི། སྔར་ཉམས་སུ་མྱོང་མྱོང་བ་ལ་རྟོག་

པའི་ཕྱིར་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་ནོ།།

12  ཞ་མ་དད་ཤེས་གཉིས་ཀའི་རྩ་བ། མ་འདྲེས་པ་ཡི་དོན་ཙམ་མཐོང་།།
13  དོན་གཞན། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
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ག མངོན་སུམ་གྱི་འབྲས་བུ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ། ༡) ཚད་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག

ཀ) དོན་ཁས་བླངས་པའི་ཚད་འབྲས་སྤྱིར་བཤད། 

འདིར་ཡང༌། བྱ་དང་བཅས་པར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། །ཚད་མའི་འབྲས་བུ་

ཉིད་དུ་འདོད།།

འདི་ལ་ཕྱི་རོལ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཞིན་དུ་ཚད་མ་ལས་འབྲས་བུ་དོན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་

ནི་མེད་ཀྱི། འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་ཤེས་པ་དེ་ཉིད། ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱེས་པ་

དང་། བྱ་བ་དང་བཅས་པར་རྟོགས་པ་དེ་ཉེ་བར་བླངས་ནས། 

ཚད་མ་ཉིད་དུ་འདོད་པ་སྟེ།14 བྱ་བ་མེད་པའང་མ་ཡིན་ནོ།།

དཔེར་ན། འབྲས་བུ་རྒྱུ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་སྐྱེས་པ་ལ་རྒྱུའི་གཟུགས་འཛིན་ཞེས་

བརྗོད་དོ། །བྱ་བ་མེད་པར་ཡང་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་ཡིན་ནོ།།

ཁ) ཕྱི་རོལ་གཞལ་བྱར་བྱེད་པའི་ཚེ་དོན་ཁས་བླངས་ཀྱང་རང་རིག་འབྲས་བུར་རིགས་པ། 

༩ རང་རིག་ལ་ཡང་འདིར་འབྲས་བུ། །ཤེས་པ་ནི་སྣང་བ་གཉིས་ལས་སྐྱེས་

ཏེ། རང་གི་སྣང་བ་དང་། ཡུལ་གྱི་སྣང་བའོ། །སྣང་བ་དེ་གཉིས་ལས་གང་རང་རིག་

པ་15དེ་ནི་འབྲས་བུར་འགྱུར་རོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་ཡི་ངོ་བོ་ལས་དོན་ངེས། གང་

གི་ཚེ་ཤེས་པ་དོན་གྱི་ཡུལ་དང་བཅས་པ་དེའི་ཚེ། དེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་རང་རིག་

པ་འདོད་པའམ་མི་འདོད་པའི་དོན་རྟོགས་པར་བྱེད་དོ། །གང་གི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་

འབའ་ཞིག་གཞལ་བྱར་བྱེད་པ་དེའི་ཚེ་ནི། ཡུལ་གྱི་སྣང་བ་འདི་ཉིད་འདི། །ཚད་མ་

དེའི་ཚེ་ནི། ཤེས་པ་རང་རིག་པ་ཡིན་ཡང་ལྟོས་པ་མེད་པའི་རང་གི་ངོ་བོའ་ིདོན་གྱིས་

སྣང་བ་འདི་ཚད་མའོ། །གང་གི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དོན་དེ་ཡིས་16འཇལ་བར་བྱེད།།

ག) རང་རིག་གི་ཚད་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག

ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་དོན་གྱི་རྣམ་པ་དཀར་པོ་དང་དཀར་པོ་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་

ཤེས་པ་ལ་སྣང་བ་ན། དེ་དང་དེའི་ངོ་བོ་17ཡུལ་དང་བཅས་པར་འཇལ་བར་བྱེད་དེ། དེ་

14  འདོགས་པ་སྟེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
15  མ་དཔེར། གང་དང་རིག་པ། ཞེས་བྱུང་ཡང་། པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
16  དོན་དེ་དེ་ཡིས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
17  ངོ་བོའ།ི པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
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ལྟ་རྣམ་པ་དུ་མ་རིག་པའི་ཤེས་པ་ཉེ་བར་བླངས་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་

ཉིད་དུ་ཉེ་བར་འདོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་བྱ་བ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་པས་

ནའོ། །དེ་ཉིད་སྨྲས་པ། 

༡༠ གང་ཚེ་རྣམ་པ་དེ་གཞལ་བྱ། །ཚད་མ་དང་དེའི་འབྲས་བུ་ནི།།

འཛིན་རྣམ་རིག་པ་དེ་ཡི་ཕྱིར།18།དེ་གསུམ་ཐ་དད་དུ་མ་བྱས།།

༢) རྣམ་གཞག་དེ་ཉིད་ངེས་པར་བྱ་བ། ཀ) བློ་ཚུལ་གཉིས་པ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ། 

༡] ཡུལ་ཤེས་རྟོགས་པའི་རྣམ་པའི་བྱེ་བྲག་ལས་ཚུལ་གཉིས་བསྒྲུབ་པ། 

ཅི་སྟེ་ཤེས་པ་ཚུལ་གཉིས་སོ་ཞེས་ཇི་ལྟར་རྟོགས་པར་བྱ་ཞེ་ན། 

༡༡ ཡུལ་ཤེས་པ་དང་དེའི་ཤེས་པའི།19།དབྱེ་བས་བློ་ཡི་ཚུལ་གཉིས་ནི།།

ཡུལ་ནི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སྟེ་གང་གིས་དེ་ཤེས་པ་ནི་དོན་དང་རང་སྣང་བའོ། །ཡུལ་

ཤེས་པ་ནི་གང་ཡུལ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཤེས་པ་དེ་20སྣང་བ་དང༌། རང་སྣང་

བའོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་གཟུགས་ཉིད་རང་ཤེས་པའམ་རང་གི་ངོ་བོར་

འགྱུར་ན་ནི་ཤེས་པ་ཡང་21ཡུལ་ཤེས་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཕྱིས་རྗེས་

ལ་སྐྱེ་བའི་ཤེས་པ་ལ་ཡང་སྔར་རིང་དུ་འདས་པའི་ཡུལ་སྣང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་

ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་ཤེས་པ་ལ་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་པར་

གྲུབ་བོ།།

༢] དུས་ཕྱིས་དྲན་པའི་རྟགས་ལས་བསྒྲུབ་པ། ཀ] དངོས། 

དུས་ཕྱིས་དྲན་པ་ལས་ཀྱང་སྟེ། ཚུལ་གཉིས་ཉིད་དོ་ཞེས་འབྲེལ་ཏོ། །གང་གི་ཕྱིར་

ཡུལ་བཞིན་་དུ་22ཤེས་པ་ལ་ཡང་དུས་ཕྱིས་མྱོང་བའི་དྲན་པ་སྐྱེ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་ཡང་ཤེས་

པའི་ཚུལ་གཉིས་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།།

ཁ] ཞར་ལ་རང་རིག་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

རང་རིག་པ་ཉིད་དུ་ཡང་ངོ༌། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདིར་མ་མྱོང་བ་མེད་ཕྱིར་

རོ། །ཉམས་སུ་མ་མྱོང་བར་དོན་མཐོང་བའི་དྲན་པ་ནི་མེད་དོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་

18 ཞ་མ་རྩ་བ། གང་ཚེ་སྣང་བ་དེ་གཞལ་བྱ། །ཚད་མ་དང་ནི་དེའི་འབྲས་བུ། །འཛིན་དང་རྣམ་རིག་དེ་ཡི་ཕྱིར།།
19 མ་དཔེར། དེའི་ཤེས་པའོ། །ཞེས་བྱུང་ཡང་། པེ་སྣར་དུ་བྱུང་བ་རྩ་བ་དང་གཅིག་པས་བཅོས། 
20 མ་དཔེར། ཤེས་པ་སྟེ། ཞེས་བྱུང་ཡང་། པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
21 མ་དཔེར། རང་གི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་ནི་ཞེས་པ་ཡང་། ཞེས་བྱུང་མོད། པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
22 མ་དཔེར། ཡུལ་གཞན་དུ། ཞེས་བྱུང་ཡང་། པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
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པའི་དྲན་པ་བཞིན་ནོ། །ཅི་སྟེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་ཡང་ཤེས་པ་གཞན་གྱིས་

མྱོང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། 

ཁ) རང་རིག་སྒྲུབ་པ། 

༡༢ ཤེས་པ་གཞན་གྱིས་ཉམས་མྱོང་ན། །ཐུག་མེད། ཐུག་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་

བ་ནི། ཤེས་པ་གཞན་གྱིས་མྱོང་བར་བྱེད་ནའོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། དེ་ལའང་དྲན་པ་

སྟེ། ཤེས་པ་གཞན་གྱིས་ཤེས་པ་དེ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བྱེད་ན། དེ་ལ་ཡང་ཕྱིས་ཀྱི་དྲན་

པ་མཐོང་དགོས་པས་སོ། །དེས་ན་དེ་ལ་ཡང་ཤེས་པ་གཞན་གྱིས་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཡིན་

ན་ནི་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ།།

དེ་བཞིན་ཡུལ་གཞན་ལ་འཕོ་བ། །མེད་འགྱུར་དེ་ཡང་མཐོང་བ་ཉིད།།

དེའི་ཕྱིར་གདོན་མི་ཟ་བར་རང་རིག་པའི་ཤེས་པ་ཁས་བླང་བར་བྱའོ། །དེ་ཡང་འབྲས་

བུ་ཉིད་དུ་གནས་པར་གྲུབ་བོ།23།དེ་ལྟར་ན་མངོན་སུམ་དུ་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ནོ།།

༢ གཞན་གྱིས་བཏགས་པའི་མངོན་སུམ་དགག་པ། ཀ རྩོད་སྒྲུ  བུ་མཁན་པོའ་ིལུགས་དགག་པ། 

༡) རྩོད་སྒྲུབ་ནས་བཤད་པའི་མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་དབྱིག་གཉེན་གྱི་མིན་པར་བཤད་པ། 

༈ དེའི་རྗེས་སུ་གཞན་གྱིས་བྱས་པའི་མངོན་སུམ་བརྟག་པར་བྱ་སྟེ། 

༡༣ རྩོད་སྒྲུབ་སློབ་དཔོན་གྱིས་24མ་ཡིན། །ངེས་པར་སྙིང་པོ་མེད་པར་དགོངས།།

གཞན་དུ་ཆ་ཤས་སུ་གསུང་འགྱུར། །དེས་ན་ཁོ་བོས་བརྟག་པར་བྱའོ།།

རྩོད་པ་བསྒྲུབ་པ་ནི་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱི་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕྱིར་རྩོད་པ་སྒྲུབ་

པ་དེ་ལ་ནི་སློབ་དཔོན་གྱིས་སྙིང་པོ་མེད་པར་དགོངས་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ཆ་ཤས་

ཅན་དུ་མཛད་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ཁོ་བོས་ཀྱང་ཚད་མ་ལ་སོགས་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་

བརྟག་པར་བྱའོ།།

༢) རྩོད་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་བརྟགས་ལ་དགག་པ། ཀ) རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའ་ིམངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་འགོད་པ། 

༡༤ དོན་དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྣམ་ཤེས། །མངོན་སུམ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་འདིར།།

23  མ་དཔེར། གྲུབ། ཅེས་པ་ལས་རྫོགས་ཚིག་མི་འབྱུང་མོད། པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པས་བསྣན། 
24  གྱི། པེ་ཅིང་། 
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ཁ) དེ་བརྟགས་ལ་དགག་པ། ༡] གང་ལ་མངོན་སུམ་དུ་སོང་བའི་དོན་ལ་བརྟགས་ལ་དགག

ཀ] གང་ལ་མངོན་སུམ་བཞག་པའི་དོན་གྱི་སྒྲས་རྐྱེན་ཀུན་བརྗོད་པ་དགག་པ། 

ཀུན་ལ་དོན་འདི་ཞེས་བརྗོད་ན།25།གང་དེ་དེ་འབའ་ཞིག་ལས་མིན།།

གལ་ཏེ་དེ་ལས་26ཞེས་བྱ་བ་འདིས་རྐྱེན་ཀུན་བརྗོད་པ་ཡིན་ན་ནི། ཤེས་པ་གང་ཡུལ་

གང་ལ་སྐྱེས་པ་དེའི་ཐ་སྙད་དུ་བྱའི། དེ་འབའ་ཞིག་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དམིགས་པའི་

རྐྱེན་འབའ་ཞིག་ལས་ཤེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་

བཞི་ལས་སྐྱེ་བའོ།27།ཞེས་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ།།

ཁ] དམིགས་རྐྱེན་འབའ་ཞིག་བརྗོད་ན་མཚན་ཉིད་ཁྱབ་ཆེས་པ། 

དམིགས་པའོ་ཞེ་ན་དྲན་སོགས་ཀྱི། །ཤེས་པའང་གཞན་ལ་ལྟོས་མ་ཡིན།།

གལ་ཏེ་དོན་དེ་ལས་ཞེས་པ་འདིས་ཡུལ་ཙམ་ཡིན་ན་ནི། དྲན་པ་དང༌། རྗེས་སུ་དཔག་

པ་དང་། མངོན་པར་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་པ་ཡང་དམིགས་པར་བྱ་བ་གཞན་

ལ་མི་ལྟོས་ཏེ། དུད་པ་ལ་སོགས་པ་དམིགས་ནས་མེ་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བ་ནི་མ་

ཡིན་ནོ།།

༢] དམིགས་རྐྱེན་བྱེད་ཚུལ་ལ་བརྟགས་ལ་དགག ཀ] དགག་པ་དངོས། 

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་28དོན་དུ་བརྗོད་པར་བྱ་གྲང་ན། ཅི་ཤེས་

པ་སྐྱེ་བ་དེ་ལྟར་སྣང་བ་དེ་ལ་དེ་བཞིན་དུ་དམིགས་ནས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནམ། དེ་སྟེ་གཞན་

དུ་སྣང་དུ་ཟིན་ཀྱང་ཇི་ལྟར་ཡོད་པའི་དེ་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ཡིན་གྲང༌། དེ་ལས་ཅིར་འགྱུར་

ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལས་ཤེས་པ་སྐྱེ་ན་ནི། དེ་ལྟར་ན་བསགས་པ་ལ་དམིགས་

པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལྔ་པོ་ཀུན་རྫོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རོ། །སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ལ་དོན་དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་མངོན་

སུམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་འདོད་པ་དེ་ལྟ་ན་ནི། ཚོགས་ལ་དེ་དག་ལ་ཁས་བླངས་པ་བདེན་

25 ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་ཀའི་རྩ་བ། དོན་དེ་ཞེས་པས་ཀུན་བརྗོད་ན།།
26 གལ་ཏེ་ལ་དེ། མ་དཔེ། གལ་ཏེ་དེ་ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། འདིར་དད་ཤེས་བཞིན། དེ་ལས། ཞེས་བཅོས། 
27 མངོན་པ་མཛོད། ༢/༦༤ག “བཞི་ཡིས་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྣམས།།”མ་དཔེར། གཞི་ལས། ཞེས་བྱུང་

བ་ཡིག་ནོར་རོ།།
28 +ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



106 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཡང་ཡོད་པའི་རྫས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཉིད་ཐོབ་སྟེ། དེ་ཉིད་29རྫས་ལ་སོགས་པ་ཉིད་དུ་སྣང་

བས་ན་རྫས་དང་གྲངས་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་ཡང་འཐོབ་བོ། །དེ་སྟེ་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་

རྒྱུར་གྱུར་ན་ནི། དེ་ལྟར་རྫས་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐལ་བའི་ཉེས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་

ན་དེ་དག་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་གང་ལ་ཡང་30ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་སྟེ་དེ་ནི་

འཐོབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་སོ་སོ་ལ་ཤེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །སོ་སོ་བ་དེ་དག་

འདུས་པ་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་དེ་འདུས་པར་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཁས་མ་བླངས་སོ།།

དེ་ཉིད་སྨྲས་པ། ༡༥ ཇི་ལྟར་སྣང་བ་དེ་ཡོད་མིན། །དེ་ཡི་ཕྱིར་ན་དོན་དམ་དུ།།

སེམས་ཀྱི་དམིགས་པ་ལྔ་རྣམས་སོ། །དེ་ལ་ཐ་སྙད་དུ་མ་བྱས།།31

དམིགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དམིགས་པར་བྱ་བ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་

ནི་དོན་དམ་པར་ཡོད་པས་སོ། །གཞན་དུ་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཟླ་བ་གཉིས་32ལ་སོགས་

པར་སྣང་བ་ཡང་། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའི་ཤེས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ།།

ཁ] དེའི་ལན་དགག

༡༦ དོན་གྱི་ཚུལ་གྱིས་དབེན་པ་ཡང་། །བརྗོད་བྱ་མ་ཡིན། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་

དོན་གྱི་ཚུལ་དང་བྲལ་ན་ཡང་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བར་མི་ནུས་སོ། །ཡུལ་འདིའི་ཡང༌། །སྤྱི་

ཡི་ཚུལ་གྱིས་བསྟན་པར་བྱ། །དེས་ན་ཐ་སྙད་དུ་མི་བྱ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྔ་རྣམས་

ཀྱི་ཡུལ་དེའི་ཚུལ་གྱིས་33ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་ཡིན་གྱི། རང་གི་ངོ་བོའ་ིཚུལ་གྱིས་ཐ་སྙད་དུ་

བྱ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སྤྱིའི་ངོ་བོའ་ིཚུལ་ལས་ནི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཐ་སྙད་དུ་བྱེད་

དོ། །དེའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྔ་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་ནི་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བར་མི་ནུས་སོ་ཞེས་

བྱ་བ་ནི་རྩོད་པ་སྒྲུབ་པ་ལའོ།།

29 +ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
30  -ཡང་། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། དད་ཤེས། གང་ལས་གང་ཞེས་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ། 
31  དད་ཤེས་སུ་ཤླཽཀ་འདི་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་དུ་མཛད་ཅིང་། འགྱུར་ལ་ཁྱད་ཆེ་ཙམ་ཡོད། 
32  མ་དཔེར། ཟླ་བ་གཉིས་པ། ཞེས་བྱུང་ཡང་། པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
33  རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྔ་རྣམས་ནི་ཡུལ་དེའི་སྤྱིའི་ཚུལ་གྱིས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



107ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དང་པོ།

ཁ གཞན་སྡེས་བཏགས་པའི་མངོན་སུམ་དགག་པ། 

༡) རིགས་པ་ཅན་པའི་ལུགས་དགག་པ། ཀ) འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ནི། དབང་པོ་དང་དོན་ཕྲད་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་ཐ་

སྙད་དུ་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཞེན་པའི་བདག་ཉིད་ནི་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་

ཟེར་རོ།།

ཁ) དེ་དགག་པ། ༡] སྤྱིར་དགག་པ། 

འདི་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱད་པར་འདི་དག་ནི་མི་གཤའོ། །གང་གི་ཕྱིར། 

༡༧ དབང་པོ་ལས་བྱུང་དོན་བློ་ལས།34།ཐ་སྙད་ལ་སོགས་སྲིད་མ་ཡིན།།

འཁྲུལ་པ་སྲིད་པའི་ཡུལ་ལ་ནི་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་གྲང་ན། ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བའི་ཡུལ་ལ་ནི་

རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཡིན་གྱི། དབང་པོའ་ིབློ་ནི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ཉིད་དུ་སྲིད་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་མ་འཁྲུལ་པའི་ཁྱད་པར་བསྟན་པར་མི་བྱ་བ་ཉིད་དོ། །དབང་

པོའ་ིབློ་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བར་མི་ནུས་པ་དེའི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བ་ཚིགས་35མི་བྱ་བ་ཉིད་

དོ། །འཁྲུལ་པའི་ཁྱད་པར་ཉིད་ཀྱང་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འཁྲུལ་པ་ནི་ཡིད་ལ་སྟེ། དེ་

འཁྲུལ་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེན་པ་ནི་ངེས་པ་སྟེ། དེ་སྤྱི་ལ་སོགས་པ་

དང་ལྡན་པའི་དྲི་ལ་སོགས་པ་ལ་རྟོག་པར་མི་བྱེད། མི་མཐོང་བ་དེ་བས་མི་སྲིད་དོ།།36

ཅི་སྟེ་དོན་ཇི་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་པའི་ལྡོག་མཚམས་སུ་བརྗོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་

ལྟ་ན་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པའི་ཚིག་37རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མ་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་ཡང་དབང་

པོའ་ིབློ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་དོན་ཙམ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གིས་

ནི་བཤད་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་38ཡང་སོ་སོར་བརྗོད་དོ། །གང་སྨྲས་པ། ཞེན་པའི་

བདག་ཉིད་ཅེས་པ་ལ་ཞེན་པ་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན་ན་དེ་དབང་པོའ་ིབློ་ལ་མི་སྲིད་དེ། དོན་

ཇི་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་པ་ཉིད་དངོས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཅི་སྟེ་ཐ་

སྙད་དུ་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་པ་ལ་ནི་ཤེས་པ་དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་བསྟན་

34 དོན་བློ་ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། ཞ་མ་རྩ་བ། དབང་དོན་ལས་བྱུང་བློ་ལ་ནི།།
35 ཚིགཔེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
36 དྲི་ལ་སོགས་པ་ལ་རྟོགས་པར་མི་བྱེད་པ་མི་མཐོང་བ་དེ་བས་ན་མི་སྲིད་དོ། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
37 ཚིགཔེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
38 -ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



108 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་བརྗོད་པར་

བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལ། དེ་ལ་39དབང་པོ་དང་དོན་དུ་ཕྲད་པ་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་

རོ། །ཤེས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་བསྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡིན་ན་ཡང་། ཡོན་ཏན་དང་རྫས་

རྩོམ་པར་མི་བྱེད་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་

ཉིད་ཀྱང་བསྟན་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ།།

༢] སོ་སོར་དགག་པ། ཀ] མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་མ་ཁྱབ་པ། 

ཐམས་ཅད་དུ་ཕྲད་ནས་སྐྱེ་བ་མངོན་སུམ་དུ་འདོད་ན་ནི། 

བར་དང་བཅས་པ་འཛིན་པ་དང༌། །ཤེས་པ་ལྷག་པའང་མི་ཐོབ་འགྱུར།།

དྲི་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི་ཡུལ་དང་དབང་པོ་བར་མེད་པ་སྟེ་བར་དང་བཅས་པ་ཡིན་བཞིན་

དུ་འཛིན་པ་མཐོང་མོད་ཀྱི། དབང་པོ་ལྷག་པར་འཛིན་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

ཕྱི་རོལ་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་འཐད་པ་ཉིད་དོ། །དབང་པོ་གཉིས་ཀྱི་40རྟེན་ལས་ཕྱི་

རོལ་དུ་འཇུག་པ་སྟེ། དེས་ན་ཡུལ་དེ་བར་དང་བཅས་པ་ལྷག་པར་འཛིན་པ་ཡང་འཐད་

པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། ༡༨ རྟེན་ལས་དབང་

པོ་ཕྱིར་མིན་པར། །གྲུབ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཚིག་གི་ལྷག་མའོ། །དབང་པོ་ནི་རྟེན་གྱི་ཡུལ་

ཉིད་ལ་གནས་པ་སྟེ། དེར་གསོ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་

དབང་པོ་ཁོ་ན་བར་དུ་ཆོད་པའི་དོན་འཛིན་པར་བྱེད་དོ། །དབང་པོ་ཕྱི་རོལ་དུ་འཕོ་

བ་བདེན་དུ་ཆུག་ན་ཡང༌། ཡུལ་ལ་འཛིན་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན། །གཞན་དུ་ན་བརྟེན་པ་

བསྒྲིབས་ཀྱང་ཡུལ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་མིག་དང་རྣ་བ་དག་གིས་ནང་རྟེན་

གྱི་གནས་ཁོ་ན་འཐོབ་སྟེ། ཡུལ་གྱི་སྐད་ཅིག་མ་དག་ལས་བར་དང་བཅས་པ་དང་ལྷག་

པར་འཛིན་པར་ཡང་རིགས་པ་ཡིན་ནོ།།41

ཁ] དབང་པོ་ལྔའི་གྲངས་ངེས་མི་འཐད་པ། 

བདེ་སོགས་གཞལ་བྱ་མིན་པའམ། །འམ་ཞེས་སྨོས་པ་ནི་འམ་གྱི་སྒྲ་ལས་ཚད་མ་

གཞན་འཐོབ་པར་འགྱུར་བའོ། །གང་འདི་ལྟར་རྟགས་ལ་42སོགས་པ་མེད་པར་བདག་

39 དེ་ཡང་། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
40 ཀྱིས། སྣར་ཐང་། 
41 མ་དཔེར། འཛིན་པར་རིགས་པ་མིན་ནོ། །ཞེས་ཡོད་མོད་དད་ཤེས་ལྟར་བཅོས། 
42 མ་དཔེར། རྟགས་པ། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
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ཉིད་ཀྱི་བདེ་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་དང་། འདོད་པ་དང༌། ཞེ་སྡང་དང་། འབད་རྩོལ་

རྣམས་ལ་འཛིན་པ་དེ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པས། བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་གཞལ་བྱ་ཉིད་

དུ་མི་འགྱུར་བའམ། དེར་རམ་ཞེས་སྨོས་པས་ཚད་མ་གཞན་ཉིད་མཚོན་པར་འགྱུར་

བའོ། །དབང་པོ་གཞན་ཡོད་ཡིད་དབང་པོ། །ཡང་ན་ཡིད་ཁོ་ན་དབང་པོ་ཉིད་དུ་

བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་དང་ཕྲད་པ་ལས་སྐྱེས་པ་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་

དོན་དུའོ།།

༡༩ བཀག་པ་མེད་ཕྱིར་འཐོབ་ཅེ་ན། ཅི་སྟེ་ཡང་གཞན་གྱི་འདོད་པ་མ་བཀག་

པ་རུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡིད་ཀྱི་དབང་པོ་ཉིད་བཀག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་འཐོབ་པ་ཉིད་དོ་ཞེ་

ན། གཞན་གྱི་འདོད་པ་ལ་ནི་ཡིད་ཀྱི་དབང་པོ་ཡོད་ལ་རག་ན། དེ་ལྟ་ན་ནི། དབང་པོ་

གཞན་གྱི་སྒྲ་དོན་མེད། །གལ་ཏེ་གཞན་གྱིས་སྨྲས་པའི་ཡིད་ལ་བཀག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་

དབང་པོ་ཡིན་ན། དེས་རྣ་བ་ལ་སོགས་དབང་པོར་བརྗོད་དོ་ཞེས་བསྟན་པ་དོན་མེད་

པར་འགྱུར་ཏེ། བཀག་པ་མེད་པ་ཉིད་ལས་དེ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ།།

ག] ཚད་འབྲས་རྫས་གཞན་དགག་པ། (༡) ཚད་འབྲས་མི་འཐད་པ་སྤྱིར་བསྟན། 

དོན་ངེས་འབྲས་བུ་ཡོད་མིན་པས། །ཤེས་པའི་ཡང་ནི་ཚད་ཉིད་ལས།།

དོན་གཞན་འབྲས་བུ་སྨྲ་བར་འགྱུར།།43

ངེས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་ནི་ཚད་མ་སྟེ། ཚད་མ་དེ་སྐྱེས་ཀྱི་རྗེས་ལ་དོན་ལྷག་

ཏུ་རྟོགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འབྲས་བུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ།།

(༢) དེ་མི་འཐད་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། (ཀ) དགག་པ་དངོས། 

གལ་ཏེ་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པའི་ཤེས་པ་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། གང་སྤྱི་ལ་སོགས་པ་ཁྱད་

པར་དུ་བྱེད་པའི་ཤེས་པ་དེ་ཚད་མ་ཡིན་ལ།44 གང་རྫས་ལ་སོགས་པ་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའི་

ཤེས་པ་དེ་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཡི་45ཁྱད་པར་ལ་མིན་ཐ་དད་ཕྱིར། །ཐ་དད་

པ་ནི་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ལ། ཡུལ་གཞན་ལ་ཚད་མར་

43 ཤེས་པའི་ཡང་ནི། ཞེས་པའི་རྐང་པ་གཉིས་པོ་དེ་དད་ཤེས་ཀྱི་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ཀའི་འགྱུར་དུ་མ་ཐོན་
ལ། འདིར་ཡང་འགྲེལ་པའི་ནང་བཤད་པ་མི་འབྱུང་བས་བརྟག་དགོས་པའི་གནས་སུ་མཐོང་། 

44 མ་དཔེར། ཤེས་པ་དེའི་ཚེ་མ་ཡིན་ལ། ཞེས་ཡོད་པ་ཡིག་ནོར་ཏེ་དད་ཤེས་ལྟར་བཅོས། 
45 -ཡི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



110 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

འགྱུར་ཞིང་གཞན་ལ་འབྲས་བུར་འགྱུར་བ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་སེང་

ལྡེང་གི་ཡུལ་བཅད་ཅིང་གཤགས་པས་པ་ལ་ཤ་ཆོད་པ་ནི་མ་མཐོང་ངོ༌། །ཇི་སྟེ་ཁྱད་

པར་དུ་བྱ་བའི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེའི་ཡུལ་ཉིད་ཀྱང་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་

ཏེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་བྱེད་པ་པོ་ཐམས་ཅད་གཅིག་

ཏུ་འགྱུར་ཏེ། ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་དེའི་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་གང་ལ་ལས་ཀྱི་བྱ་བ་ཡོད་པར་བརྗོད་པ་དེ་ཉིད་དེའི་འབྲས་བུ་

ཉིད་དུ་རིགས་སོ།།

(ཁ) དེའི་ལན་དགག་པ། 

གཞན་ཡང་། ༢༠ དེ་ལ་ཡོད་མིན། དེ་ལ་ཡང་46ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་ལྷག་པར་

རྟོགས་པ་མེད་པའི་འབྲས་བུ་ཡང་མེད་ལ་ཚད་མ་ཡང་མེད་དོ། །གཉིས་ཤེ་ན། ཅི་སྟེ་

ཡང་ཁྱད་བར་དུ་བྱེད་པའི་ཤེས་པ་ཉིད་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་གཉིས་ཀར་ཡང་འགྱུར་

ཏེ། དཔེར་ན་བདག་གིས་བདག་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་ཙམ་ན་གཞལ་བར་བྱ་བ་ཡང་

འགྱུར་ཞིང་འཛིན་པ་པོ་ཡང་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཁྱད་པར་བྱ་ལའང་

འགྱུར། །དེ་ལྟ་ན་ནི་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའི་ཤེས་པ་ལའང་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་གཉིས་ཀ་

ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ།།

གལ་ཏེ་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱ་དོན་གཞན་ཡིན་ཡང་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་ཉིད་དུ་

འགྱུར་བ་སྟེ། རང་གིས་བདག་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ཤེས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པ་དེ་ཉིད་དངོས་

པོ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པའི་ཤེས་པ་བདག་དང་

མཚུངས་སོ་ཞེས་པ་ནི་མ་ཡིན་གྱི་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བྱའོ།47།དེ་ལྟ་ན་ནི་ཤེས་བྱ་

ཁོང་དུ་ཆུད་ཀྱང་གང་མ་རྟོགས་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་བྲལ་བ་དང་།48 ལོག་པར་རྟོགས་པ་

ལས་ལོག་པ་དེ་འབྲས་བུར་འགྱུར་ན། དེ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། མ་རྟོགས་

ལ་སོགས་ཀུན་ལ་མིན། །རེ་ཞིག་ཐམས་ཅད་དུ་མ་རྟོགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་འབྱུང་

བའི་ངེས་པ་དེ་དག་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁ་ཅིག་ཏུ་བཟས་པ་ཙམ་གྱིས་ཤེས་པ་སྐྱེ་

46  -ཡང་། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
47 དད་ཤེས། ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པའི་ཤེས་པ་བདག་དང་མཚུངས་སོ་ཞེས་གཉི་གར་སྦྱར་བར་མི་བྱའོ།།
48 དད་ཤེས་དང་འགྲེལ་བཤད་ལྟར་ན། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་། ཞེས་དགོས། 



111ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དང་པོ།

བས་སོ།49།མ་རྟོགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་དུ་ཆུག་ན་ཡང༌། ལོག་པ་འབྲས་བུར་ཡོད་མ་

ཡིན། །ལོག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མ་རྟོགས་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་ལ་བྱ་ན། ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པ་དེ་ནི་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཞལ་བྱར་འགྱུར་བ་ནི་མི་དཔྱོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་

ལྟར་ན་རེ་ཞིག་རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་མངོན་སུམ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

༢) བྱེ་བྲག་པའི་ལུགས་དགག་པ། ཀ) འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ཀྱི་མདོ་ལས། རེ་ཞིག་གང་འབྲེལ་པ་འགའ་ཞིག་50ལས་གྲུབ་

པ་དེ་རྫས་ལ་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་སོ། །བདག་དང་དབང་པོ་51དོན་དུ་ཕྲད་པ་ལས་

གང་གྲུབ་པ་དེ་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ། །ཁ་ཅིག་ནི་ཚད་མ་ལས་དོན་གཞན་དུ་འདོད་

དེ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དབང་པོ་དང་དོན་དུ་ཕྲད་པ་ཚད་མར་

རྟོག་པར་བྱེད་དོ། །གཞན་དག་ནི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བདག་དང་ཡིད་དུ་ཕྲད་པ་

ཚད་མའོ་ཞེས་ཟེར་རོ།།

ཁ) དེ་དགག་པ། ༡] ཁས་བླངས་འགལ་བ་བསྟན་པ། 

དེ་ལྟར་ན་ནི། གང་འདི་སྐད་ཐེ་ཚོམ་དང་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཤེས་པ་དག་ལས་

གྲུབ་པ་ནི་མངོན་སུམ་དང་རྟགས་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་དག་གོ་ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་

ལོ། །བཞི་པོ་ཕྲད་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་དང༌གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལས་སྐྱེས་པ་

མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ལ་འབེབས་པ་ནི་བརྟག་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་ལ། མངོན་སུམ་ནི་ཡུལ་ལ་ལྟ་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡུལ་ལ་ལྟ་བ་ཙམ་ཞེས་

པ་ནི་བཞི་པོ་ཕྲད་པ་ལས་སྐྱེས་པ་སྟེ། དེ་ལ་བརྟག་ཅིང་དཔྱོད་པ་གང་ལ་སྲིད། དབང་

པོ་དང་དོན་དུ་ཕྲད་པ་ཚད་མར་སྨྲ་བས་ནི་ལྷག་པར་བསྟན་དུ52ཅི་ཡང་མེད་པ་ཉིད་

དོ། །དབང་པོ་དང་དོན་དུ་ཕྲད་པ་ཚད་མར་སྨྲ་བའི་ལྟར་ན་ནི། འདི་ཅི་ཞིག་ཅེས་ཤེས་

པར་འདོད་པའི་ཚེ་དོན་མཐའ་དག་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་

དང་ཕྲད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བདག་དང་ཡིད་དུ་ཕྲད་པར་སྨྲ་བ་ལ་ཡང་ཡུལ་ཐ་དད་ལ་ཡུལ་

49 འགྲེལ་བཤད། (༡༢༩) “གཟས་པ་ཙམ་གྱིས་ཏེ། ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཙམ་གྱིས་སོ།།”ཞེས་བཀྲལ། 
50 མ་དཔེར། འབའ་ཞིག  ཅེས་བྱུང་མོད་བཅོས། དད་ཤེས་འགྲེལ་པའི་མཆན། ༢༠ ལ་གཟིགས། 
51 +དང་། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
52 མ་དཔེར། ལྷག་པར་བསྟན་ལ། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། དད་ཤེས། བསྒྲེ་བ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་

མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ།།



112 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

གཞན་ལ་ཚད་མར་འགྱུར་ཞིང་གཞན་ལ་འབྲས་བུར་འགྱུར་བ་ནི་མེད་དོ་ཞེས་སྔར་སྨྲས་

ཟིན་ཏོ།།53

༢] རིགས་པ་དང་འགལ་བ་བསྟན་པ། ཀ] ཚད་འབྲས་སྤྱིར་དགག་པ། 

གཞན་ཡང་སྤྱིའི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པ་དང་། རྫས་དང་ཡོན་ཏན་དང་ལས་ལ་ལྟོས་

པ་མངོན་སུམ་ཞེས་ནི་སྦྱར་བར་མི་བྱ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་དབང་པོ་དང་ཡུལ་དུ་ཕྲད་པ་

ལས་སྐྱེས་པ་ནི། 

༢༡ ཡུལ་ལ་ལྟ་བའི་དོན་ཅན་ཕྱིར། །ཁྱད་པར་རྣམས་དང་སྦྱར་མི་བྱ།།

དབང་པོའ་ིབློ་རྣམས་ནི་རང་གི་དོན་ཙམ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །ཁྱད་

པར་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྦྱོར་བ་ནི་མི་འཐད་དོ། །འདི་ནི་འདིའི་སྤྱི་ཡིན་ཞིང་རྫས་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་འབྲེལ་པའོ་ཞེས་དང་གི་དོན་གཉིས་ངེས་པར་བཟུང་ནས་དེ་

བཞིན་དུ་བརྟག་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་དྲན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་54འདི་ལ་ཡིད་

ཀྱི་བློས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ལ་འཐད་པ་ཁོ་ན་སྟེ། གཞན་དུ་ན་དྲི་མངར་རོ་ཞེས་འཛིན་

པ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་འགྱུར་བར་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། ཁྱད་པར་དུ་

བྱེད་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བ་དག་དབང་པོ་ཐ་དད་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་

ཏེ་ཡང་རྫས་གཅིག་པ་55དབང་པོ་དུ་མའི་གཟུང་བྱ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ནི་གཅིག་

མིན་ཏེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་དུ་མར་འགྱུར་རོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་

ནི་དབང་པོ་དུ་མས་གཟུང་བར་བྱ་བའི་གཅིག་ཉིད་གང་དུ་56མཐོང་ངོ༌། །གཅིག་མིན་

གཟུགས་སོགས་ཀྱང་གཅིག་འགྱུར། །གལ་ཏེ་དབང་པོ་དུ་མའི་གཟུང་བྱ་ཡིན་ཀྱང་ཐ་མི་

དད་པར་འདོད་ན་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡང་རྫས་བཞིན་གཅིག་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ།།

ཁ] ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པ། 

མཐོང་ཞེ་ན། དེ་དག་གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་དབང་པོ་ཐ་དད་ཀྱང་ཡུལ་རྫས་ལ་ཤེས་

53 གོང་དུ་ཤོག ༡༡༠ ཐད་ལ་གཟིགས། 
54  མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྣར་ཐང་། 
55  མ་དཔེར། རྫས་གཅིག་པས། ཞེས་བྱེད་སྒྲ་ཡོད་མོད། པེ་སྣར་བཞིན་མེད་པར་བཅོས། 
56 +ཡང་། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། དད་ཤེས། གཅིག་གང་དུ་ཡང་མ་མཐོང་ངོ། །ཞེས་པ་ལྟར་དགོས་སྙམ། 



113ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དང་པོ།

པ་ཐ་མི་དད་པ་ནི་མ་མཐོང་བ་ཁོ་ན་སྟེ།57 ཡོད་པ་ཉིད་དང་། ཡོན་ཏན་ཉིད་དག་ལྟ་

བུའོ། །དེ་བས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་གཅིག་ཉིད་དང་དུ་མ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་མི་

འགྲུབ་བོ་ཞེ་ན། ཤེས་པ་ཐ་མི་དད་པ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་མཐོང་ན། འོན་ཀྱང་དེ་དབང་པོ་

ལས་མིན།58 དེ་དབང་པོའ་ིསྒོ་ནས་དབང་པོ་གཞན་གྱི་ཡུལ་ཤེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གང་

གི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ༢༢ དབང་གཞན་དོན་མེད་འགྱུར་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དབང་པོ་གཞན་གྱི་

ཡུལ་ལ་ཡང་དབང་པོ་གཞན་གྱིས་འཛིན་ནུས་པར་འདོད་ན་ནི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་

དབང་པོ་དུ་མ་བརྟགས་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ།།

གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དབང་པོ་

གཅིག་གིས་འཛིན་པར་མི་ནུས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་

ཞེ་ན། དབང་པོས་ནི་རང་ཡུལ་ཐ་དད་ཀྱང་འཛིན་ནུས། །རང་གི་ཡུལ་ལ་ནི་སྔོན་

པོ་ལ་སོགས་པའི་ཐ་དད་པ་དང༌། གྲངས་ལ་སོགས་པའི་ཐ་དད་པ་ལ་ཡང་འཛིན་

པར་ནུས་པ་ལ། ཁྱོད་ཀྱིས་ནི་ཐ་དད་པར་དབང་པོས་འཛིན་ནུས་པར་འདོད་པའི་

ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་གྲངས་ལ་སོགས་པའི་ཐ་དད་པ་59འཛིན་པ་ནི་དབང་པོ་གཞན་གྱི་

ཡུལ་ལ་འཛིན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དབང་པོ་གཞན་གྱི་ཡུལ་ཉིད་ནི་གཟུགས་ལས་ཐ་དད་

པའི་རེག་བྱ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་མིག་གིས་གང་ཙུག་བཟུང༌།60 གང་དག་གལ་ཏེ་རེག་པའི་

རྫས་མིག་གིས་འཛིན་ན་ནི་དབང་པོ་གཞན་གྱི་ཡུལ་ཡང་མིག་གི་རང་གི་ཡུལ་ཡིན་

ནོ། །གསལ་བར་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར་ཐ་དད་ཀྱང་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་རེག་

པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་མིག་གིས་འཛིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང༌། ཐ་དད་

པ་ཉིད་ནི་དབང་པོ་དུ་མས་གཟུང་བར་བྱ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་ན།61 ཅིས་ན་དབང་པོ་

གཞན་གྱི་ཡུལ་མི་འཛིན། གང་ཡང་དོན་ཐ་མི་དད་པ་ལ་ཡང་དབང་པོ་དུ་མས་འཛིན་

པར་འགྱུར། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སོ་སོ་ལ་ཡང༌། དབང་པོ་ཀུན་གྱིས་འཛིན་པར་

57  མཐོང་བ་ཁ་ན་སྟེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
58  རྩ་བ། མཐོང་ན་དབང་པོ་ལས་དེ་མིན།།
59  མ་དཔེར། ཐ་དད་ལ། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
60  གང་ཅུག་གཟུང་། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
61  མ་དཔེར། རྒྱུ་མཚན་ཡིན། ཞེས་པ་ལས། ན་སྒྲ་མི་འབྱུང་ཡང་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པས་བསྣན། 



114 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

འགྱུར། དེ་རྫས་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡང་

དབང་པོ་གཅིག་གི་གཟུང་བྱ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ།།

ག] དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། (༡) མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བའི་ལན་དགག

ཉེས་པ་དེ་དག་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ལ་རང་རང་གི་

བྱེ་བྲག་ངེས་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་མེད་པའི་ཕྱིར་དབང་པོའ་ིབློ་སྔོན་པོ་ལ་མི་འཁྲུལ་

ལོ་ཞེ་ན། ཅི་ཡང་དེ་དག་གི་ངེས་པ་ཉིད་དེ་ཅི་ལྟ་བུ་ཞིགགང་ལ་གཟུགས་ཉིད་མེད་

པ་དེ་མིག་གིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་རེག་བྱ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ཀྱི་རང་རང་གི་ཡུལ་ལ་ངེས་པ་ཉིད་ཡིན་ནམ། དེ་ལྟ་ན་ནི་མིག་གི་རེག་བྱ་ཚོགས་པ་

ལའང་འཇུག རྫས་སོགས་ལ་མིན། རྫས་དང་གྲངས་ལ་སོགས་པ་དང་ལས་རྣམས་ལ་

གཟུགས་ཉིད་དང་རེག་བྱ་ཉིད་མེད་པར་འདོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །མིག་དང་རེག་པ་དག་

གིས་དེ་དག་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་ནི་གང་ལ་གཟུགས་ཉིད་ཡོད་

པ་དེ་མིག་གི་གཟུང་བྱ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་རེག་བྱ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་

ངེས་པ་ཉིད་ཀྱིས་62ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ། དེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མེད་

པའི་ཕྱིར་རོ། །རྫས་ལ་སོགས་པ་ལ་ངེས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ནི་མདོ་

དང་ཡང་འགལ་ཏེ། དེ་མེད་པའི་ཕྱིར་མི་འཁྲུལ་ལོ་ཞེས་གཟུགས་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ནི་

སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ལ་མེད་པས་མི་འཁྲུལ་བར་བརྗོད་ཀྱི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའི་

སྒོ་ནས་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

དེ་དག་ནི་རིགས་པ་དང་ཡང་མི་འཚམ་སྟེ། དབང་པོ་གཞན་གྱི་མེད་པ་ལ་སོགས་

པར་བརྟགས་ནས་གཟུང་བ་ནི་གཟུང་བ་མ་ཡིན་ན། གཟུང་བས་སྟོང་པ་དེ་ཇི་ལྟར་

གཟུགས་ཉིད་ལ་སོགས་པས་སྦྱོར་བར་བྱེད།63 ༢༣ གལ་ཏེ་རྒྱུ་མེད་པར་འཛིན་པ་མེད་

པའོ་ཞེ་ན། དེའི་ཕྱིར་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་རང་གི་ཡུལ་ལ་ངེས་པ་ཉིད་ནི་སྦྱོར་

བར་མི་བྱ་བ་ཉིད་དོ། །གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་རྫས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཐ་མི་དད་པར་འཛིན་པ་

མཐོང་བ་64དེ་ཇི་ལྟ་ཞེ་ན། གཞན་གྱི་ཡུལ། མིག་ནི་རེག་པར་བྱ་བ་དག་ལས་ཐ་དད་

62  ཉིད་ཀྱི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
63  མ་དཔེར། སྦྱོར་བར་བྱ་སྟེ། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་དུ་བྱུང་བ་ལེགས་པས་བཅོས། 
64  མ་དཔེར། མི་མཐོང་བ། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་དང་ཡང་མཐུན་པས་དགག་



115ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དང་པོ།

པའི་ཡུལ་ལ་དམིགས་པ་སྟེ། གཞན་ཉིད་དང་ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བའི་སྤྱིའི་ཡུལ་ལ་ཐ་མི་དད་

དུ་འཛིན་པའི་དྲན་པའི་ཤེས་པ་སྐྱེས་པ་ཡིན་གྱི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་གཟུང་བ་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ། དེའི་བློ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར་དབང་པོ་

རང་རང་གིས་ཡུལ་ཐ་དད་ལ་དམིགས་ཤིང་དོན་གཞན་རྣམ་པར་གཅད་པའི་ཡུལ་ལ་

ཐ་མི་དད་ཀྱི་བློ་སྐྱེས་པ་ནི། ཐམས་ཅད་དུ་ཡིད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཡིན་གྱི། ཡོད་པ་ཉིད་དང་

ཡོན་ཏན་ཉིད་དག་ལས་སྐྱེས་པའི་མངོན་སུམ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉེ་བར་མ་མཚོན་པའི་

ཕྱིར་རོ།65།མངོན་སུམ་གྱིས་གཟུང་ངོ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་དེ་དག་ནི་རྟོག་གེ་ངན་པ་རྣམས་

ཀྱི་ཡིན་ནོ།།

(༢) དེའི་ལན་དགག་པ། (ཀ) འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

ཡུལ་དེ་མཚུངས་པར་འདོད་ཅེ་ན། འདི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་དང་

ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བ་དག་ནི་དབང་པོའ་ིཡུལ་དུ་མཚུངས་པར་ཁས་བླང་པར་བྱ་སྟེ། དེ་མི་

འཛིན་པ་ནི་དེའི་བློ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། 

(ཁ) དེ་དགག་པ། [༡] ཁས་བླངས་འགལ་བ། 

དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ནི།66 མི་འདོད་པ་ལའང་ཐལ་བར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་གཉིས་ཀ་དབང་

པོའ་ིགཟུང་བྱ་ཉིད་དུ་མཚུངས་པ་ཡིན་ན་ནི། རྫས་དང་ཡོན་ཏན་དང་ལས་དག་རྫས་

དང་ལྡན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཡོད་པ་ཉིད་བཞིན་རྫས་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་པར་འགྱུར་

རོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྫས་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རྫས་ཡོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་བཞིན་

དབང་པོ་ཐམས་ཅད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་རྫས་ལ་

ཞུགས་པའི་ཡོད་པ་ནི་རྫས་གཅིག་པོ་དེ་དང་ལྡན་པར་བརྗོད་དོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་

དད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཡོད་པ་དང་ཐ་མི་དད་པ་ཡིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་པ་ལ་རྫས་

ལ་སོགས་པ་དགག་པར་བྱ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྐད་དུ་ཡང༌། ལས་དང་ཡོན་ཏན་ལ་

ཡོད་ཕྱིར། །ཡོད་པ་ལས་མིན་ཡོན་ཏན་མིན།།67 ཞེས་བརྗོད་དོ།།

སྒྲ་མེད་པར་བྱས། 
65 ཉེ་བར་མཚོན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པེ་སྣར་དུ་བྱུང་བ་ནོར། 
66 དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ནི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
67 དད་ཤེས་སུ། “དེ་སྐད་དུ་ཡང་། ཡོན་ཏན་དང་ལས་རྣམས་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ལས་ལ་ཡོན་ཏན་མེད་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་བརྗོད་དོ།།”ཞེས་ལུང་དངོས་དྲངས་པ་མིན་པ་ལྟ་བུར་བསྒྱུར། འགྲེལ་བཤད་དུའང་(༡༤༨)



116 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

གལ་ཏེ་ཡང་རྫས་ལ་ཞུགས་པ་རྫས་ཉིད་68གཅིག་ཡིན་གྱི་གཞན་ལ་ཞུགས་པ་རྫས་

གཅིག་མ་ཡིན་ནོ་69ཞེས་ཟེར་བ་ནི་རྫས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་རོ། །གང་གི་ཚེ་མིག་གིས་

མངོན་སུམ་གྱིས་མི་དྲོའ་ོ70ཞེས་འཛིན་པ་དེའི་ཚེ་རེག་བྱ་ཡང་མིག་གི་གཟུང་བྱར་

འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་ཡོད་པ་ཉིད་དང་ཡོན་ཏན་ཉིད་བཞིན། དབང་པོ་ཐ་དད་ཀྱི་

གཟུང་བྱ་ཉིད་ཡིན་ཡང་རྫས་ཐ་མི་དད་དོ་ཞེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

[༢] ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པ། 

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་དབང་པོ་ཐ་དད་ཀྱི་གཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཡང་གཞན་ཉིད་དུ་སྨྲ་

བ་ཡིན་ན་ནི། མ་ངེས་དབང་པོ་གཅིག་གི་གཟུང་བྱ་ལ་ཡང་རྫས་དང་ཡོན་ཏན་དང་

ལས་ཀྱི་ཐ་དད་དང༌། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཐ་དད་མཐོང་སྟེ། དབང་པོ་ཐ་དད་མེད་

ཀྱང་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ་མཐོང་ངོ༌། །གང་ཞིག་གང་མེད་ཀྱང་

འབྱུང་བ་དེ་ནི་དེའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དབང་པོ་ཐ་དད་ནི་གཞན་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཡིན་

ནོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་གཞན་དུ་བརྗོད། དབང་པོ་ཐ་དད་ཀྱི་གཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་

པས་ནི། དུ་མ་ཉིད་དུ་བརྗོད་པ་ཡིན་གྱི། དབང་པོ་གཅིག་གི་གཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

གཅིག་ཏུ་མ་ཡིན་ན་གང་ལས་མ་ངེས་པར་འགྱུར།71 དབང་པོ་ཐ་དད་ཀྱི་གཟུང་བྱ་ཡིན་

པ་ཁོ་ནས་དུ་མ་ཉིད་བརྗོད་པ་ནི་མ་ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་དུ་མ་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

མ་ངེས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

དབང་པོ་ཐ་དད་མེད་ཀྱང་ཞེས་གང་བརྗོད་པ་འདིས། ༢༤ ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་

བྱར་བརྗོད་མ་ཡིན། །དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐ་དད་ལས་དུ་མར་བརྗོད་པ་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ། གང་དབང་པོ་ཐ་དད་པ་དེ་དུ་མ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བློ་ཐ་དད་ཀྱང་

གཞན་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ནི་མི་འགེགས་སོ།།72

དད་ཤེས་བཞིན་ཚིག་ལྷུག་ཏུ་བསྒྱུར། 
68 གལ་ཏེ་རྫས་ལ་རྫས་ཉིད། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
69 གཞན་པ་རྫས་གཅིག་མ་ཡིན་ནོ། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
70 མ་དཔེར། མི་འདྲེའོ། །ཞེས་བྱུང་མོད། པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་དང་མཐུན་པས། མི་

དྲོའ།ོ །ཞེས་བཅོས། 
71 གང་ལས་ངེས་པར་འགྱུར། ཞེས་པེ་སྣར་དུ་བྱུང་བ་མ་དག
72 དད་ཤེས། བློ་ཐ་དད་པ་ཡང་དུ་མ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཀག་པ་ནི་མེད་དོ།།



117ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དང་པོ།

[༣] རིགས་པ་དང་འགལ་བ་གཞན་བསྟན་པ། 

གཞན་ཡང་། བློ་དབང་ཐ་དད་ལས་ཐ་དད། །གང་ལ་གཅིག་ཡིན་གཞན་དུ་ན།།73

དབང་པོ་ཡང་ཐ་དད་བློ་ཡང་ཐ་དད་པ་ལས་གཞན་ཉིད་དུ་མི་བརྗོད་པར་འགྱུར་

རོ། །དབང་པོ་ཡང་ཐ་དད་བློ་ཡང་ཐ་དད་པ་དེ་ལ་ནི་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་གོ་

སྐབས་མེད་དོ། །དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་74ཤེས་པ་སྐྱེ་བ་ལ་

ཡང་བསལ་བར་75རིག་པར་བྱའོ། །དེ་དག་གིས་ནི་རང་གི་རྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ནས་

བཞི་ལ་སོགས་པ་76དང་ཕྲད་པ་ཉིད་བརྗོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་དུ་ཕྲད་

པ་ལས་ཤེས་པ་སྐྱེ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རིགས་པ་ཅན་གྱིས་མངོན་སུམ་བརྟགས་པར་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བརྗོད་ཟིན་ཏོ། །དེའི་ཕྱིར་བྱེ་བྲག་པའི་མངོན་སུམ་ནི་སྒྲུབ་པར་དཀའོ།།

༣) སེར་སྐྱ་པའི་ལུགས་དགག་པ། ཀ) འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ སེར་སྐྱ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། རྣ་བ་ལ་སོགས་པའི་འཇུག་པ་མངོན་སུམ་དུ་འདོད་

དོ། །རྣ་བ་དང་། པགས་པ་དང་། མིག་དང་། ལྕེ་དང་། སྣ་རྣམས་ཡིད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་ནས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་སྟེ། སྒྲ་དང་། རེག་བྱ་དང་། གཟུགས་དང་། རོ་དང་། དྲི་

ད་ལྟར་བ་རྣམས་ལ་གོ་རིམས་བཞིན་དུ་འཛིན་པ་ནི་མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མའོ་ཞེས་སོ།།

ཁ) དེ་དགག་པ། ༡] གྲགས་ཅན་སྔ་རབས་པའི་ལུགས་དགག

ཀ] མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལྔའི་གྲངས་ངེས་དགག་པ། (༡)  དགག་པ་དངོས། 

དེ་དག་གི་ལྟར་ན་ཡང་། ༢༥ དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཐུག་པ་མེད་པའམ། དེ་དག་

གིས་ནི་དབང་པོ་གཞན་གྱི་གཟུང་བྱ་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་རང་གི་ཡུལ་ལ་འཇུག་

པའི་དབང་པོ་འདོད་པ་ཡིན་ལ། ཡོན་ཏན་གསུམ་གྱི་འཕེལ་བ་དང་འགྲིབ་པ་ཙམ་གྱིས་

ཐ་དད་ལས་སྒྲ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ཐ་དད་ཅེས་འདོད་དེ། སྒྲ་གཅིག་པུ་ཡང་ཡོན་

ཏན་གྱི་འཕེལ་འགྲིབ་ཀྱི་ཐ་དད་ཀྱིས་ཐུག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དབང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་

པས་འཛིན་པར་ཁས་བླང་བར་བྱའོ།།

73 རྩ་བ། དབང་པོ་ཐ་དད་མེད་ཀྱང་བློ། །ཐ་དད་ཕྱིར་ནི་ཐ་དད་ན། །གཞན་དུ་ཐ་དད་མེད་གང་
ལས། །ཞེས་ཡོད་པ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་དུ་བྱུང་བའི་རྩ་ཚིག་དང་གཅིག

74 གྱི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
75 མ་དཔེར། གསལ་བར། ཞེས་ཡོད་མོད་དད་ཤེས་སུ་བྱུང་བ་དག་པས་དེ་བཞིན་བཅོས། 
76 མ་དཔེར། གཞི་ལ་སོགས་པ། ཞེས་གས་ཕུལ་ཡོད་མོད་དད་ཤེས་དང་འགྲེལ་བཤད་བཞིན་བཅོས། 



118 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཡང་ན་དབང་གཅིག་འགྱུར། ཅི་སྟེ་དེར་ཡོན་ཏན་གསུམ་ཐ་མི་དད་པས་རིགས་

གཅིག་ཉིད་ཡིན་ན་ནི། དེ་ལྟར་ན་སྒྲ་ཐ་དད་འཛིན་པ་བཞིན་རེག་པ་ལ་སོགས་པའང་

འཛིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དབང་པོ་གཅིག་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཐམས་

ཅད་དུ་ཡོན་ཏན་གསུམ་པོ་ཐ་མི་དད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡོན་ཏན་གསུམ་དང་བྲལ་བའི་

སྒྲའི་རིགས་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་སྒྲ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་དེ་ནི་རེག་བྱ་ལ་སོགས་པ་ལ་

མ་ཡིན་ནོ།།

 (༢) དེའི་ལན་དགག་པ། 

གང་གི་ཚེ་སྙིང་སྟོབས་ལ་སོགས་པའི་དབྱིབས་ཀྱིས་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཐ་དད་ཀྱི་

སྒྲ་ལ་སོགས་པ་དག་ཐ་དད་པ་ཇི་ལྟར་མེད། སྒྲའི་རིགས་ཐ་མི་དད་པར་མཚུངས་པའི་

དབྱིབས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། རེག་པ་ལ་སོགས་རྣམས་ལས་ཐ་དད་པ་

སྟེ། རིགས་མཐུན་པའི་གཟུང་བར་བྱ་བའི་ཡུལ་ལ་རྣ་བ་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་

དུ་རེག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ངོ༌། །དེའི་ཕྱིར་ཇི་སྐད་དུ་བརྗོད་པའི་སྐྱོན་དུ་ཐལ་བར་

འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

དེ་ལྟ་ན་ཡང་རེག་བྱ་ནི་མིག་གི་77མཐུན་པའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་ཏེ། །གང་ཕྱིར་

དབྱིབས་ནི་གཉིས་ཀྱི་གཟུང་བྱར་རིང་པོ་78ལ་སོགས་པའི་དབྱིབས་ལ་མིག་དང་རེག་

བྱ་དག་གི་ཤེས་པ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། རང་གི་ཡུལ་དེ་ཁོ་ནར་འཇུག་གོ་ཞེས་པ་ནི་

རྣམ་པར་གསལ་ཏེ།79 དབྱིབས་ཀྱིས་བྱས་པའི་རིགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་འདོད་པའི་ལྟར་ན་

ནི་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ནི་རྣ་བ་ལ་སོགས་པས་མི་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་ཞེ་

ན། དབྱིབས་ནི་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་མིན། །དབྱིབས་ནི་རྣ་བ་དང་སྣ་དང་ལྕེ་རྣམས་

ཀྱིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པས། མཐོང་བཞིན་པའི་སྒྲ་དང་དྲི་དང་རོ་རྣམས་མངོན་

སུམ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཡུལ་གཅིག་ལ་དབྱིབས་མང་པོ་འཐོབ་པར་ཡང་འགྱུར་

77 གིས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
78 མ་དཔེར། གཟུགས་རི་བོ། ཞེས་ཡོད་མོད་དད་ཤེས་དང་འགྲེལ་བཤད་བཞིན། རིང་པོ། ཞེས་བཅོས། 
79 གསལ་ཏོ། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། དད་ཤེས། རང་རང་གི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ནི་འགལ་ལོ། །འགྲེལ་

བཤད། (༡༥༧) རང་གི་ཡུལ་ལ་ངེས་པར་འཇུག་པ་ནི་འགལ་བའོ། །ཞེས་ཡོད་པས། འདིར། བསལ་
ཏེ། ཞེས་པའམ་ཡང་ན། འགལ་ཏེ། ཞེས་དགོས་སྙམ། 



119ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དང་པོ།

ཏེ། དབང་པོ་གཅིག་གི་ཡུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ཡོད་ན་ནི། དེའི་བྱེ་བྲག་གི་རིགས་དུ་མ་ཡོད་

པའི་ཕྱིར། ཡུལ་གཅིག་ཏུ་དབྱིབས་དུ་མ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །དབྱིབས་རྣམས་ལ་

ཁྱད་པར་མེད་པར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། གསེར་ལ་སོགས་པའི་སྐྱོགས་རྣམས་དང་རྒྱན་

རྣམས་ཀྱི་ཐ་དད་ཀྱང་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དབྱིབས་མཚུངས་པར་ཡོད་པའི་ཕྱིར་

གསེར་དང་སྒྲ་དང་80རྫས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་མཚུངས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་

དུ་རང་རང་གི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ཡང་མི་འགྱུར། 

ཁ] གཞལ་བྱ་འཇལ་ཚུལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ། (༡)  དབང་པོའ་ིའཇུག་པས་རིགས་ཁོ་ན་འཛིན་པ་དགག

ཅི་དབང་པོའ་ིའཇུག་པས་རིགས་རང་ཙམ་འཛིན་པར་བྱེད་དམ། བདེ་བ་ལ་

སོགས་པའི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་རིགས་འཛིན་པར་བྱེད། གལ་ཏེ་རིགས་རང་ཙམ་

འཛིན་ན་ནི། དོན་གྱི་རང་བཞིན་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེས་ནི་དབྱིབས་ཙམ་

འཛིན་པ་ཡིན་པས་ན། སྒྲ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་མ་

ངེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དབྱིབས་ཙམ་འཛིན་པ་ཉིད་ཡིན་ན།81 ༢༦ དོན་གྱི་བྱེ་

བྲག་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་82དབྱིབས་ཙམ་གྱི་སྣང་བ་ཅུང་ཟད་ལ་དམིགས་

ཀྱི་དོན་ཡུལ་གྱི་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་མི་དམིགས་པས་སོ། །སྒྲ་ལ་སོགས་པའི་བྱེ་བྲག་ཀྱང་མི་

འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་པི་ཝང་གི་སྒྲ་དང་རྔའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་

བྱེ་བྲག་ཀྱང་མི་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་83དབྱིབས་གཞན་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་

འཛིན་ནོ་ཞེ་ན་ཡང༌། ཡིད་བཞིན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡིན། །རང་གི་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་

དུ་བྱེད་ན་ཡང་། ཁྱད་པར་དེ་འཛིན་པ་ན་ཡིད་ཀྱི་འཇུག་པ་བཞིན་དུ་རང་གི་ཡུལ་ལ་

རྟོག་པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རོ།།

(༢) ཡོན་ཏན་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པ་དགག

(ཀ) བདེ་སོགས་དང་སྒྲའི་རང་བཞིན་སོ་སོར་འཛིན་པ་དགག

ཅི་སྟེ་བདེ་བ་ལ་སོགས་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་དབྱིབས་འཛིན་ན་ནི། དེ་ལྟ་

80  +སྙིང་སྟོབས་དང་། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
81 མ་དཔེར། ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱུང་ཡང་བཅོས། 
82  གང་གི་ཕྱིར། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
83  དེར། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



120 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ན་ཡང་གནས་སྐབས་དེའི་ཡིད་ཀྱི་འཇུག་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་བྱ་

བའི་དོན་ཏོ། །བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་སོ་སོར་འཛིན་པར་བྱེད་དམ། སྡོམ་པ་ཡང་

འཛིན་པར་འགྱུར་གྲང༌། དེ་ལ་རེ་ཞིག་སོ་སོར་ནི་མི་འཛིན་ཏེ། རང་གི་ཡུལ་ལ་འཛིན་

པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོའ་ིའཇུག་པ་ནི། སྒྲ་ལ་སོགས་པའི་གཟུང་བར་བྱ་བ་ལ་ཡིན་

གྱི། སྙིང་སྟོབས་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སྙིང་སྟོབས་ལ་སོགས་པ་དང་སྒྲ་ལ་

སོགས་པའི་རང་བཞིན་སོ་སོ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་དག་རྣམས་རྣ་བ་ལ་སོགས་

པའི་འཇུག་པའི་གཟུང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ།།

༢༧ གཞན་མིན་ཞེ་ན། སྙིང་སྟོབས་ལ་སོགས་པ་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ལས་གཞན་ཉིད་ནི་

མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འབྲས་མིན་པའམ། གལ་ཏེ་སྙིང་

སྟོབས་ལ་སོགས་པ་སྒྲ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ན་ནི། ཐ་མི་དད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་

འབྲས་བུ་མ་ཡིན་ལ། སྙིང་སྟོབས་ལ་སོགས་པ་ཡང་84སྒྲ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་

འགྱུར་རོ། །སྙིང་སྟོབས་སྒྲའི་རང་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པར་བྱས་ནས་ནི། ཞེས་

བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་བརྗོད་པ་དེ་ཡང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ།85།སྙིང་སྟོབས་ལ་སོགས་

པ་ཕན་ཚུན་ཐ་མི་དད་དེ་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་དང་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན་ནི། ཐ་མི་དད་

ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དག་ཏུ་འདོད་པ་ལ་གནོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་

སོགས་པ་ནི་འམ་ཞེས་བརྟག་པའི་སྒྲའི་དོན་ཡིན་ནོ།།

གཞན་ཡང༌། གཞན་ཉིད་མིན་ན་གཟུང་བྱ་མིན། །གལ་ཏེ་ཡང་བདེ་བ་ལ་སོགས་

པ་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་ན་ནི། སོ་སོར་གཟུང་བར་བྱ་བར་མི་

འགྱུར་ལ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱང་གཟུང་བར་བྱ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་དེ་ཙམ་86ལ་སོགས་པ་

ཡང་ངོ༌། །གང་དོན་གཞན་མ་ཡིན་པའི་དབང་པོའ་ིཡུལ་དེ་ཐམས་ཅད་དབང་པོའ་ིཡུལ་

མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །འབྲས་བུ་ཉིད་ལ་སོགས་པར་འཛིན་པ་ནི་སྤྱིའི་ཡུལ་ཅན་

ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་རེ་ཞིག་སོ་སོར་ནི་མི་འཛིན་ཏོ།།

84  མ་དཔེར། སྙིང་སྟོབས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན། ལ་ཚིག་མེད་པར་བྱས། 
85  འདི་གྲངས་ཅན་ཉིད་ཀྱི་འདོད་པ་སྟོན་པའི་གཞུང་ཡིན། དད་ཤེས་འགྲེལ་པའི་མཆན། ༤༣ ལ་གཟིགས། 
86  མ་དཔེར། དེ་ལ་ཙམ། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
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(ཁ) བསྡོམས་ནས་འཛིན་པ་དགག་པ། 

ཅི་སྟེ་སྡོམ་པ་ལ་འཛིན་ན་ནི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པར་

འགྱུར་ཏེ། སྣ་ཚོགས་རྣམ་པར་རོ། །སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པའི་གཟུང་བྱ་བ་ལ་ཐ་མི་དད་

པའི་རྣམ་པར་འཛིན་པ་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་དབང་གིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་

ཡོངས་སུ་བཅད་པའི་ཕྱིར་རོ།87།སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཐ་མི་དད་པར་འཛིན་པ་ཡང་མཐོང་

ངོ༌། །བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་ཉིད་ཀྱང་མཚུངས་པར་འགྱུར། དབང་པོ་རྣམས་

ཀྱི་ཡུལ་ཉིད་88མཚུངས་པར་འགྱུར་རོ། །དབང་པོ་རྣམས་རང་གི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་

མི་འགྱུར་ཏེ། བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་གཞན་ལ་རིགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དབང་པོ་གཅིག་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །མ་ཡིན་ཏེ། རང་

རང་གི་དབྱིབས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་འཛིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་སྐད་དུ་

ནི་བརྗོད་ན་རིགས་པར་ནི་མི་བརྗོད་དེ། གང་གི་ཕྱིར་དུ་མར་འཛིན་ཕྱིར་གཟུགས་

ཀྱི་རིགས་གཅིག་ལ་ཡང་དབྱིབས་ཐ་དད་ཀྱི་སྒོ་ནས་དུ་མར་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་

གྱི། དབྱིབས་གཅིག་གི་རྗེས་སུ་ཞུགས་ནས་འཛིན་པ་ནི་མ་མཐོང་ངོ༌། །དེར་དབྱིབས་

ཀྱི་ཐ་དད་ལས་རིགས་ཀྱི་ཐ་དད་འདོད་ན་ནི། དེ་ཉིད་དབང་པོ་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་

བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ།།

༢] གྲངས་ཅན་ཕྱི་མ་གཞན་གྱི་ལུགས་དགག་པ། ཀ] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༢༨འདི་ནི་གྲངས་ཅན་གྱི་བྱེ་བྲག་ལས་མི་འདོད་དོ། །སྔོན་གྱི་སེར་སྐྱ་པའི་ལུགས་

ལ་འདས་པར་སྨྲ་བ་གྲངས་ཅན་ཕུང་བར་བྱེད་པའི་མ་དྷ་པ་ན་རེ།89 སྒྲའི་མཚན་ཉིད་

གསུམ་པོ་ལས་ཐ་མི་དད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རིགས་གཞན་ཉིད་ལས་ནི་མ་ཡིན་པས། རེག་

བྱ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་གསུམ་པོ་དབང་པོ་ཐ་དད་གཞན་གྱིས་གཟུང་བར་འཐད་

པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཐ་དད་ཡོད་པས་དབང་པོ་

རྣམས་རང་རང་གི་ཡུལ་དབང་བྱེད་པར་བརྗོད་དོ། །རང་གི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་དབང་

87  དད་ཤེས་སུ། ཡོངས་སུ་མ་བཅད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་དགག་སྒྲ་ཡོད་པ་བཞིན་དགོས་སྙམ། 
88  +དུ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
89  མ་དཔེར། མ་རྡུམ་པ་ན་རེ། ཞེས་བྱུང་ཡང་ཡིག་ནོར་ཏེ། འགྲེལ་བཤད་དུ་ཕྱིས་ཀྱི་གྲངས་ཅན་པ་མ་

དྷ་པ་ལ་ངོས་འཛིན་མཛད་པ་ལྟར། མ་དྷ་པ་ན་རེ། ཞེས་བཅོས་ཡོད། འདི་ཕྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་ལྔ་པ་
ཡས་མས་སུ་ཕེབས་པ་ཞིག་ཡིན། 



122 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

པོ་རྣམས་ལ་ཐ་མི་དད་པའི་རང་གི་བྱེ་བྲག་ཡོད་པ་ཡིན་པས་དབང་པོ་རྣམས་ཐུག་པ་

མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ།།

ཁ] དེ་དགག་པ། (༡)  རང་བཞིན་གཙོ་བོ་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བ། 

གལ་ཏེ་རིགས་ཀྱི་ཐ་དད་ལས་ཀྱང་བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་དབང་པོ་ནུས་པ་

དང་ལྡན་པར་བྱའོ་ཞེས་སྔོན་མ་རྣམས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་ལྟ་ན་ནི། དེ་བས་ཀྱང་

ཆེས་ལྷག་པར་དུ་ཁོ་བོས་སྨྲ་བར་བྱ་བ་ཉིད་དེ། 

རེ་རེའི་ངོ་བོར་ཐམས་ཅད་ནི། །གཙོ་བོར་རྡུལ་ཕྲན་སོ་སོར་ཡོད།།90

བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་གཏི་མུག་དང་སྒྲ་དང་རེག་བྱ་དང་བྱ་བ་དག་གིས་ཐ་དད་

ཀྱི་རིགས་ལས་ཐ་དད་པའི་གཙོ་བོ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བ་ཡོད་དོ་ཞེས་

བརྗོད་པར་བྱའོ།།

(༢) ཡོན་ཏན་རྣམ་པར་འགྱུར་བའི་སྒྲ་སོགས་མི་འཐད་པ། 

༢༩ རབ་ཏུ་སྦྱོར་བའི་བྱེ་བྲག་ལས། །འབྲས་བུའི་ངོ་བོར་མཚོན་པར་བྱེད།།

དེ་འདི་ལྟར་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བའི་བྱེ་བྲག་ལས། རང་གི་རིགས་ལས་མ་འདས་

པར་འབྲས་བུའི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་ནི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་རོ།།

རྡུལ་ཕྲན་གསུམ་པོའ་ིརང་བཞིན་དུ། །གཅིག་དེའི་ངོ་བོར་གང་གིས་འགྲོ།།

(༣)  དེ་འདོད་ན་ཁས་བླངས་འགལ་བ། 

གལ་ཏེ་སྒྲ་ལ་སྒྲའོ་ཞེས་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཐ་མི་དད་ཀྱི་བློ་དེ་དོན་

དུ་མའི་རང་བཞིན་ཐ་མི་དད་པ་ཡིན་པར་ནི་མི་རིགས་ཏེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

༣༠ རིགས་མི་མཐུན་ལས་གྱུར་པ་ཡི། །རབ་ཏུ་སྦྱོར་བར་འདོད་མ་ཡིན།།91

གསུམ་པོ་སྦྱར་བ་92ལས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གྲངས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་

རིགས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །སྒྲ་གཅིག་བརྗོད་པ་ནི་ཡོད་པ་ལ་རག་ལས་ན་

90 རྩ་བ། རེ་རེའི་ངོ་བོ་ཐམས་ཅད་ན། །གཙོ་བོ་རྡུལ་ཕྲན་སོ་སོ་ཡོད།།
91 རྩ་བ། རིགས་མི་མཐུན་པར་སྦྱར་ན་ཡང་། །ཡོངས་སུ་འགྱུར་བར་མི་འདོད་དོ།།
92 སྦྱོར་བ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



123ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དང་པོ།

93དངོས་པོ་གཅིག་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟེ་གསུམ་པོའ་ིརང་བཞིན་དུ་འགྱུར་

བའི་སྒྲ་དང་བདེ་བ་ལ་སོགས་པར་གང་བརྗོད་པ་ཤེས་པར་འདོད་པའི་རང་བཞིན་དེ་
94དབང་པོའ་ིཡུལ་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

ཚུལ་གཉིས་ཤེས་པར་མི་འདོད་ན། །འབྲས་བུ་གཅིག་གི་ངོ་བོར་འགྱུར།།

(༤) སྒྲ་འགའ་ཞིག་གིས་བརྗོད་པས་དོན་ཚན་གཅིག་ཏུ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ། 

གལ་ཏེ་རྣ་བས་སྒྲ་ཉན་པ་ལ་སོགས་པའི་བློ་ནི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་

གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་འདི་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་དེ།95 དེ་ཉིད་ཁོ་ནས་གཅིག་གི་

རང་བཞིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

༣༡ དོན་གྱི་རང་བཞིན་དུ་མ་སྟེ། །དབང་པོའ་ིཡུལ་ནི་ཁྱད་པར་ཅན།།

སྒྲ་ལ་སོགས་པའི་དོན་གྱི་96རང་བཞིན་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས། རང་བཞིན་གང་ལ་བློ་

འཇུག་པ་དེ་དབང་པོའ་ིདོན་ཏེ། དེ་ཉིད་དབང་པོའ་ིཡུལ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་གཅིག་ཁོ་

ན་སྟེ། རེག་བྱ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ནོ།97།དེའི་ཕྱིར་རིགས་

པ་མ་ཡིན་ནོ།།

དེའི་ཕྱིར་རེ་རེའི་དངོས་པོ་ལ། །གྲངས་ཅན་ལུགས་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས།།

སྔོན་གྲགས་པའི་གྲངས་ཅན་གྱི་ལྟ་བ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཤིང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་

ནི་བདེན་པ་ཁོ་ན་སྟེ། རིགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གཅིག་གི་རང་བཞིན་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་ལས་འབྲས་

བུ་སྐྱེ་བར་བརྟགས་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་ན་ནི་རིགས་མི་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ་མི་རྩོམ་མོ་ཞེས་

མཛེས་པར་འགྱུར་གྱི། གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་གཅིག་པ་ཉིད་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

༣] མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཁྱབ་ཆུང་བ། 

ཀ] ཡིད་ཀྱི་འཇུག་པ་བདེ་བའི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་གྱི་འཇུག་པ། 

གལ་ཏེ་ཡང་ད་ལྟར་བའི་སྒྲ་ཙམ་འཛིན་པར་བྱེད་པའི་དབང་པོའ་ིའཇུག་པ་མངོན་

93 རག་ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
94 མ་དཔེར། རང་བཞིན་ཏེ། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་དུ་བྱུང་བ་དད་ཤེས་དང་མཐུན་པས། རང་བཞིན་

དེ། ཞེས་བཅོས། དད་ཤེས། གང་ཕྱལ་བའམ་འཛིན་པར་འདོད་པ་དེ་་་
95 བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
96  དོན་གྱིས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
97 མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། མ་དཔེར་ཡོད་པ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་དང་མཐུན། 



124 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

སུམ་དུ་འདོད་པ་དེ་ལྟ་ན་ནི། ༣༢ ཡུལ་གཅིག་མ་ཡིན། གཞལ་བར་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་

ཀྱང་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་ཚད་མ་ཡིན་པ་བསལ་བར་འགྱུར་རོ།98།འཇུག་པ་དེ་ཚད་མར་

བརྗོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དབང་པོའ་ིའཇུག་པ་ཡང་དག་པར་མྱོང་བར་བྱེད་པའི་ཡིད་ཀྱི་

དབང་པོ་ལ་ནི། རྟགས་ལ་སོགས་པ་མེད་པས། ཚད་མར་མ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་ཉམས་

པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེར་འཇུག་པའི་ཡང་དག་པར་མྱོང་བ་ཚད་མ་གཞན་གྱི་ཁོངས་སུ་

འདུ་བར་ནི་མི་འགྱུར་རོ།།

ཁ] ལྷན་ཅིག་པ་དྲན་པར་འདོད་པ་དགག་པ། 

ཉེས་པ་དེ་ནི་མེད་དེ། དེར་ཞུགས་པའི་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ནི་དྲན་པ་སྟེ། འདོད་པ་

ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །གང་ཇི་སྐད་དུ་དྲན་པ་ནི་མངོན་སུམ་གྱི་འཇུག་པའི་བྱེ་བྲག་

གོ་ཞེས་བརྗོད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་དབང་པོའ་ིཤེས་པ་ནི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་མངོན་སུམ་

སྟེ། དབང་པོའ་ིའཇུག་པ་དང་བར་དུ་མ་ཆོད་པ་ཡིན་ནོ། །དྲན་བའོ་ཞེ་ན། དྲན་མིན་

ཉམས་སུ་མ་མྱོང་ཕྱིར། །བར་མ་ཆོད་པའི་ཡིད་ནི་དབང་པོའ་ིའཇུག་པ་འཛིན་པར་

བྱེད་པའི་དྲན་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།99།སྔར་ཉམས་སུ་མ་མྱོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཅིག་

ཅར་གཉིས་ཀ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཅིག་ཅར་བ་ཡིན་ན་ཡང་དབང་པོས་ཤེས་པ་

དང༌། དེ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བྱེད་པའི་ཡིད་གཉིས་ཀ་གསལ་བར་100ཁས་བླངས་པར་

འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་ཡུལ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡུལ་ཅན་ལ་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ།།

༣༣ དེ་ནི་ཚད་མའི་དབང་པོ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་ཡིད་དེ་ནི་ཚད་མར་མ་བརྗོད་

དེ། དེས་ནི་དེའི་གནས་སྐབས་ལ་ཞུགས་པ་པོ་ཡང་ཚད་མར་མ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་མྱངས་

པར་འགྱུར་རོ།101།རང་རིག་ཏུ་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །དྲན་པ་

ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལོང་བའི་གོམ་པ་ཉིད་དེ། དེ་ཡོད་པ་ལྟ་ན་ནི་དྲན་པ་འདི་མངོན་སུམ་

འཛིན་པའི་བྱེ་བྲག་གོ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་བར་མཆོད་པའི་དབང་

98 དད་ཤེས། གཞལ་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཚད་མ་མ་བསྟན་པར་འགྱུར་ཏེ། །འགྲེལ་བཤད། (༡༦༩) 
“གཞལ་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཚད་མ་བརྗོ་དཔ་མ་ཡིན་ནོ།།”

99 མ་ཡིན་ཏེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
100 མ་དཔེར། བསལ་བར། ཞེས་བྱུང་ཡང་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་ལྟར། གསལ་བར། ཅེས་དགོས་པས་བཅོས། 
101 ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



125ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དང་པོ།

པོའ་ིཡུལ་འཛིན་ན་ནི་དྲན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཡིད་ཀྱིས་ཉམས་སུ་མ་མྱོང་བའི་ཕྱིར་

རོ།102།སྔར་ཡིད་ཀྱིས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ནི་མེད་དོ།།

དྲན་པ་ཉམས་པའམ། དྲན་པ་ཡིན་ནའང་གཞན་མཐོང་འགྱུར། །དབང་པོའ་ི

འཇུག་པ་ཙམ་ཞིག་མྱོང་བའི་ཕྱིར་ཉམས་སུ་མ་མྱོང་བའམ། དྲན་པ་ཉམས་པ་ཞེས་བྱ་

བའིའམ་ཞེས་པའི་སྒྲ་རྣམས་རྣམ་པར་བརྟག་པའི་དོན་ཏོ། །ཇི་ལྟར་ཉམས་པར་འགྱུར་

ཏེ། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་དབང་པོའ་ིའཇུག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྐྱེས་པ་ཡིད་103ཀྱིས་

ཉམས་སུ་མྱོང་བ་འདོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གང་ཇི་སྐད་དུ་དོན་གཅིག་གིས་དབང་པོ་

གཉིས་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ནི་བརྟག་པར་མི་ནུས་སོ་ཞེས་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་དེ་ནི་ཉམས་

པ་ཉིད་དོ། །ཉེས་པ་དེ་དག་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྲན་པའི་ཡིད་ལྷག་ཏུ་104འཛིན་

པར་བསྟན་པའི་ཆེད་དུ་ལྷན་ཅིག་ཁོ་ནར་སྐྱེ་བ་བཀག་པ་ཡིན་ནོ།།

ག] དྲན་པ་གཞན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ། 

ལྷན་ཅིག་པར་གྲུབ་པ་ཉིད་ལ་ཅི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་དབང་པོ་དང་ཡིད་དག་གིས་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཛིན་པར་བྱེད་དམ་ཞེས་འཛིན་ལུགས་ལ་བརྒལ་ཏེ། གང་གི་ཚེ་ལ་ལར་

དུས་གཅིག་ཏུ་དབང་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་འབྱུང་ངོ་ཞེས་སྔར་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་

ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། དྲན་པ་ལྷག་པར་བརྗོད་ཕྱིར་ན། །རྣམ་བསལ། གལ་ཏེ་དྲན་པ་

ལྷག་པར་བརྗོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་ཡིད་དང་ལྷན་ཅིག་བཀག་པ་ཡིན་

ན་ནི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་གང་ཇི་སྐད་དུ་འདི་ལྟར་དབང་པོས་གཟུང་གི་རྗེས་ལ་ཡིད་ཀྱིས་

འཛིན་པར་བྱེད་དེ། དེ་ལྟར་ཡིད་ཀྱིས་བཟུང་ནས་དབང་པོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རིག་

པར་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བརྗོད་པ་དེ་རྣམ་པར་བསལ་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་

ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་དྲན་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡིད་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་

དངོས་སུ་འཇུག་པ་དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། དབང་གཞན་དོན་མེད་འགྱུར། དབང་པོ་གཞན་

རྣམས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་འཇུག་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། སྐྱེས་བུའི་དོན་ཡིད་ཀྱིས་

102 འདིའི་ཐད་དུ་པེ་སྣར་གཉིས་སུ། ཡིད་ཀྱིས་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་དང་། དབང་པོའ་ིའཇུག་
པ་ཙམ་ཞིག་མྱོང་བའི་ཕྱིར་ཉམས་སུ་མྱོང་བའམ། ཞེས་སོགས་མ་དག་པ་བྱུང་། 

103 མ་དཔེར། ཡོད་ཀྱིས། ཞེས་བྱུང་ཡང་། ཡིད་ཀྱིས། ཞེས་བཅོས། 
104 མ་དཔེར། རྟག་ཏུ་འཛིན་པར། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་གཉིས་སུ། ལྷག་ཏུ་འཛིན་པར། ཞེས་ཡོད་པ་དག་

པས་བཅོས། 



126 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

སྒྲུབ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་ཡུལ་གྱི་རང་བཞིན་ངེས་པར་གཟུང་བར་མི་ནུས་

པའི་ཕྱིར་གྲངས་ཅན་གྱི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ།།

༤) དཔྱོད་པ་བའི་ལུགས་དགག་པ། ཀ) འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ དཔྱོད་པ་རྣམས་ནི། ཡོད་པ་དང་ཡང་དག་པར་ཕྲད་ནས་སྐྱེས་པའི་སྐྱེས་བུའི་

དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་བློ་དེ་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་ཟེར་རོ།།

ཁ) དེ་དགག་པ། ༡] མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དགག་པ། 

(༡)  ཡོད་པ་ཞེས་སྨྲོས་པའི་ཚིག་ལ་རྣམ་བཅད་མེད་པ། (ཀ) དོན་དེ་ཕྲད་པ་སྨྲོས་པས་རྟོགས་ཟིན་པ། 

དེ་ལ། ༣༤ ཡོད་པའི་བསལ་བྱ་105མེད་པ་སྟེ།།ཕྲད་ཅེས་པ་ལས་དེ་རིག་བྱ།།

ཡང་དག་པར་ཕྲད་པ་ནི་ཡོད་པ་ཁོ་ན་དང་ཡིན་པར་ངེས་པའི་ཕྱིར། མེད་པ་བསལ་

བར་བྱ་བའི་དོན་དུ་ཡོད་པ་སྨོས་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

(ཁ) དེའི་ལན་དགག་པ། 

ལན་དུ་ཕྲད་པ་བསྟན་ཞེ་ན། ༣༥ ཅི་སྟེ་ཡང༌། དབང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཡང་དག་

པར་ཕྲད་ནས་སོ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ལ་གང་གིས་སྦྱོར་ཞིང་ཡང་དག་པར་ཕྲད་པར་

བྱེད་ཅེས་དོགས་ན།106 ལན་དུ་ཕྲད་པར་གཟུང་བར་བྱས་པ་སྟེ། དེའི་དོན་དུ་ཡོད་པ་

སྨོས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ནི་དབང་པོའ་ིཁྱད་པར་དུ་བརྗོད་ཀྱིས། དབང་པོ་ཁྱད་པར་

ཅན་དུ་བྱ་བའི་དོན་དུ་སོ་སོར་སྦྱར་བ་བརྗོད་པར་རིགས་སོ། །ཅི་སྟེ་ཡང་འདིར་བདག་

ལ་སོགས་པ་དང་ཡིད་ལ་སོགས་པ་དང་ཡང་སྦྱོར་ཞིང་ཕྲད་པ་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་

སྤྱིའི་སྒྲས་107བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།108

ཡོད་པ་ཙམ་དང་ཕྲད་པ་རུང༌། །མ་ཡིན་མིན་ཏེ་གང་གིས་བརྗོད།།

སྐྱེས་བུ་ལ་སོགས་པ་སྤྱིར་ཡོད་པ་ཙམ་དང་ཕྲད་པ་ཉིད་ནི་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་

མེད་པ་ལ་ནི་མི་འཇུག་སྟེ། གང་ཡང་སྨིག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་མངོན་

སུམ་ལྟར་སྣང་བ་དེ་དང་ཡང་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཕྲད་པར་འགྱུར་རོ། །ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་

དང་། ཉི་མའི་གདུང་བ་དང༌། འབྱུང་བའི་བྱེ་བྲག་རྣམས་ནི་ཡོད་པ་ཙམ་ཁོ་ན་སྟེ།109 

105  མ་དཔེ་དང་པེ་སྣར་དུ། གསལ་བྱ། ཞེས་བྱུང་ཡང་། བསལ་བྱ། ཞེས་དགོས་པས་བཅོས། 
106  དོག་ནས། སྣར་ཐང་། 
107  ཅིའི་སྒྲས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
108 མ་ཡིན་ཏེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
109 དད་ཤེས། “ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཉི་མའི་གདུང་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།”



127ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དང་པོ།

དེ་མིག་གི་བློ་དང་ཕྲད་ནས་དོན་མེད་པའི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྒྱུ་བ་ལས།110 རིམ་

གྱིས་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པ་འབྱུང་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་དེ་དག་དགག་པར་ཡོད་པ་སྨོས་པ་རིགས་

པ་མ་ཡིན་ནོ།།111

(ག)  དབང་པོ་སྐྱོན་མེད་དང་ཕྲད་པར་རྟོགས་པ་དོན་ཅན་ཡིན་པ་དགག་པ། [༡] རྩོད་པ།།

༣༦ ཅི་སྟེ་ཡོད་སྒྲ་དམ་པར་འདོད། །དབང་པོ་མཛེས་པར་བརྗོད་པ་ཡིན།།112

གང་ཡང་འདི་ལྟར་བརྟག་པར་བྱ་སྟེ། གང་དུ་དབང་པོ་གང་ཞིག་དམ་པར་གྲུབ་པ་དེ་ནི་

གཞན་ལ་མི་འཇུག་སྟེ། དེས་ན་དེ་དང་ཡང་དག་པར་ཕྲད་པའམ། ཡང་ན་གང་དབང་

པོ་རབ་ཏུ་མཛེས་པ་དང་ཕྲད་ནས་བརྗོད་པའོ་ཞེ་ན། 

[༢] ལན། 

དམ་པར་གྲུབ་དང་མཛེས་པ་སྟེ།།མིག་སྨན་ལ་སོགས་གཞན་ལས་ཀྱང༌།།113

དེ་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཚིག་ཁ་བསྐང་བའི་དོན་དུའོ། །རྡུལ་སོགས་པ་གཞན་གྱིས་

ཀྱང་དབང་པོ་དམ་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་སྟེ་དོན་ཙམ་འབའ་ཞིག་ལས་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །དབང་པོའ་ིརབ་ཏུ་མཛེས་པ་ཡང༌། མིག་སྨན་དང་རྐང་པ་བྱུགས་པ་ལ་སོགས་

པ་ལས་ཀྱང་ཡིན་པས། དེ་དང་རབ་ཏུ་སྦྱར་བ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་རོ།།114

[༣] འཇིག་རྟེན་གྲགས་པའི་ལན་དགག་པ། 

གལ་ཏེ་དེ་དེ་ལྟར་ནི་མི་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་འགྲོ་བའི་སྒྲ་ལས་བ་ལང་མཚོན་གྱི་

110 རྒྱུ་ལས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
111 ཚིགས་རྐང་འདི་གཉིས་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་གཞུང་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ་ཙམ་

ཡོད། འདིར་སྨིག་སྒྱུ་ལ་སོགས་པ། ཞེས་པའི་དོད་དུ་དད་ཤེས་སུ། ཡི་དྭགས་ཀྱི་སྒོམ་སྐྱེད་པ་ལ་སོགས་
པ། ཞེས་སོགས་བྱུང་། 

112 ཞ་མའི་རྩ་བར། ཅི་སྟེ་དབང་པོ་གང་ཞིག་ལ། །ཐིམ་དང་ཤེས་པར་འདོད་ཅེ་ན། །ཞེས་ཡོད་པ་ཁྱད་ཆེ། 
113 མ་དཔེར། བཞིན་ལས་ཀྱང་། ཞེས་བྱུང་མོད། པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། ཞ་མ་ཉིད་ཀྱི་རྩ་བའི་འགྱུར་

དུ། དེ་ཐིམ་པ་དེ་གཞན་ལས་ཀྱང༌། །ཤེས་པ་མིག་སྨན་སོགས་པའང་ཡོད། །ཞེས་བྱུང་བ་དད་ཤེས་ཀྱི་
འགྱུར་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ཀ་དང་མཐུན་པས། འདིའི་ཐད་ཀྱི་ཞ་མའི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་རྣམས་དོགས་གཞི་
ཆེ་བར་མཐོང་། འགྲེལ་བཤད་དུ་(༡༨༩)ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཚིག་སཏ་ཞེས་པ་ལེགས་པའམ་དམ་པ་ལའང་
འཇུག་པར་བཤད་པས། ཞ་མས་འགྲེལ་པར་དེའི་དོན་དམ་པར་བསྒྱུར་ལ། དད་ཤེས་ཀྱིས་ཐིམ་པའི་དོན་
དུ་བསྒྱུར་བ་ལེགས། 

114 འདིའི་ཐད་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་ཚིག་རྣམས་དད་ཤེས་སུ་བྱུང་བ་དང་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། ཕལ་ཆེར་ལེགས་
སྦྱར་གྱི་མ་དཔེ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ངེས། 



128 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

གཞན་ལ་འགྲོ་བའི་བྱ་བ་ཡོད་ཀྱང་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ། དོན་ཁོ་ནས་དམ་པར་གྲུབ་

ཅིང་མཚོན་པར་བྱེད་ཀྱི་གཞན་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཛེས་པ་ལ་

ཡང་བརྗོད་པར་བྱའོ་ཞེ་ན། བརྒལ་བ་འདི་ནི་མི་བཟད་པ་སྟེ། 

༣༧ གྲགས་ལས་དེ་ལྟར་བརྟགས་གྲངས་ན། །སྒྲ་དེ་དབང་པོའ་ིཡུལ་ལ་མིན།།

འགྲོ་བའི་སྒྲ་ནི་བ་ལང་ཁོ་ན་ལ་གྲགས་པས་འགྲོ་བའི་སྒྲ་ལ་115མཚོན་པ་སྟེ། དེ་བཞིན་

དུ་དམ་པ་དང་རབ་ཏུ་མཛེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོད་པའི་སྒྲས་དབང་པོ་ལ་གནས་པ་ནི་

མ་ཡིན་ནོ།116།དེའི་ཕྱིར་ཡོད་པའི་སྒྲ་ལས་དེ་ལྟར་བརྟགས་པ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

(༢) མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཟུར་དུ་དབང་དོན་ཕྲད་པ་སྨྲོས་པ་ཁྱབ་ཆུང་བ། 

ཀུན་ཏུ་དོན་དང་ཕྲད་གྲང་ན། །གཟུགས་སྒྲ་བར་དུ་ཆོད་པ་དང༌།།

༣༨ ཆེན་པོའང་འཛིན་པར་མཐོང་བས་ན། །བར་དུ་མ་ཆོད་པ་ལ་གནོང༌།།

འདི་ལྟར་ཐམས་ཅད་དུ་དབང་པོས་དོན་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ལ་ནི་རག་ན། གང་འདི་

གཟུགས་དང་སྒྲ་དག་ལས་ནི་117བར་དུ་ཆོད་བཞིན་པ་ལ་འཛིན་ཞིང༌། དབང་པོའ་ི

ཚད་ལས་ལྷག་པ་ལ་ཡང་འཛིན་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་གཉིས་ཀར་ཡང་མི་འགྱུར་བའི་

ཕྱིར། དབང་པོ་ནི་དྲི་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་བར་དུ་མ་ཆོད་པ་ན་འཛིན་པར་ནི་མ་

མཐོང་ངོ༌།།118

(༣) བློའ་ིསྐྱེ་བ་ཞེས་སྨྲོས་པ་ལ་རྣམ་བཅད་མེད་པ། (ཀ) བློའ་ིསྐྱེ་བ་ཞེས་སྨོས་པ་ལ་གནོད་པ་མེད་པར་ཐལ་བ། 

བློ་ཡི་རྒྱུ་ཡི་ཚོགས་པ་རུ། །བརྗོད་པ་བོར་ནས་གང་ལས་དེ།།

༣༩ ཚད་མ། འགྲེལ་པ་བྱེད་མཁན་གྱིས་ནི་དོན་གཞན་འབྲས་བུར་སྨྲ་སྟེ། ཚད་མའི་

འབྲས་བུ་བློའ་ིསྐྱེ་བ་ལས་གཞན་དུ་མ་མཐོང་བ་གང་ལས་བློ་སྐྱེ་བར་གྲུབ་པ་དེ་མངོན་

སུམ་མོ་ཞེས་འདོད་དོ། །དེ་ལ་བརྗོད་པ། དེ་ལ་ཡང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བརྗོད་པའི་

བདག་ལ་སོགས་པ་དང་། སྦྱོར་བ་དང་། འདུ་བྱེད་པ་དང་བཅས་པ་དག་བོར་ནས་བློ་

ལ་རྒྱུ་གཞན་ནི་མེད་ན་གང་གིས་མངོན་སུམ་ཉིད་ཀྱི་ཐ་སྙད་དུ་བྱས། ཅི་སྟེ་དོན་ཡིན་

115  སྒྲ་ལས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
116  ཡོད་པའི་སྒྲ་དབང་པོ་ལ་གྲགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
117  སྒྲ་དག་ལ་ན། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
118  བར་མ་ཆོད་པ་ན་མ་མཐོང་ངོ་། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



129ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དང་པོ།

པའམ། ཅི་སྟེ་ཡང་དོན་ཁོ་ན་མངོན་སུམ་གྱི་རྒྱུའི་ཚོགས་པར་བརྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་ལྟ་

ན། བློ་ཡི་སྐྱེ་བ་ཞེས་ཅིས་བསྣན། །འདི་སྐད་དུ་ཡོད་པ་དང་ཡང་དག་པར་ཕྲད་པ་སྐྱེས་

བུའི་དབང་པོ་རྣམས་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་བཤད་པས་ཆོག་མོད། བློ་དང་སྐྱེ་བ་བསྣན་

པས་ཅི་ཞིག་བྱ། གང་ལས་བྱུང་བ་དེ་ཞེས་པ་དེ་ཡང་རྣམ་པར་བརྟགས་པ་ལས་ཡིན་ནོ།།

(ཁ) དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། [༡] དབང་དོན་ཕྲད་པ་སོགས་མངོན་སུམ་དང་དེའི་རྒྱུ་གང་དུའང་མི་འཐད་པ། 

གཞན་ཡང༌། དོན་དང་དབང་པོ་ཡིད་སྐྱེས་བུ། །སྦྱོར་དང་འདུ་བྱེད་པ་ལས་གཞན།།

༤༠ མངོན་སུམ་གྱི་ནི་བློ་བསྐྱེད་པའི། །ཚོགས་པ་བརྗོད་པ་དེ་ཇི་ལྟ།།

ཚོགས་པ་དེ་དག་གིས་མངོན་སུམ་དུ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གང་དབང་

པོ་དང་དོན་དུ་ཕྲད་པར་བརྟག་པ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མངོན་སུམ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་གཉིས་ལ་

གནས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དག་པར་འདུ་བ་ཡང་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དེ། འདི་སོ་

སོར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའོ་ཞེས་མི་བརྟག་གོ། 

[༢] དབང་དོན་ཕྲད་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་བ་ལང་ངོ་སྙམ་པ་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་

འཐད་པར་ཐལ་བ།119

[ཀ] རྒྱས་པར་བཤད་པ། «༡» དབང་པོ་མངོན་སུམ་ལས་ཁྱད་གཞི་སྦྱོར་བའི་ནུས་པ་མེད་པ། 

གལ་ཏེ་ཡང་བརྗོད་པ། བ་ལང་ཉིད་འདི་རྟ་ཉིད་འདིའོ་ཞེས་གང་ལས་ངེས་པར་

འབྱུང་བ་དེ་མངོན་སུམ་མོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། 

གླང་ཉིད་ཡོད་སྦྱོར་ལས་དོན་ནི།120།བ་གླང་ཉིད་སོགས་སུ་འཇལ་བྱེད།།

༤༡ དབང་པོའ་ིབློ་ལ་དོན་རྣམས་དང༌། །སྦྱོར་བའི་ནུས་པ་ཡོད་མ་ཡིན།།

བ་ལང་ཉིད་ཙམ་ལ་ལྟ་བ་སྟེ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ཀྱི་དབང་པོའ་ིབློ་ལ་དེ་ཙམ་ལས་བརྟེན་

ནས་121ལྟ་བའི་ནུས་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་སྦྱོར་བར་ནི་མི་བྱེད་ལ། མ་སྦྱོར་

བར་བ་ལང་ལ་སོགས་པ་ངེས་པར་ཡང་མི་རིགས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བ་

119 དར་ཊིཀ་ཏུ་ས་བཅད་འདི་ལ། དབང་དོན་ཕྲད་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་བ་ལང་ངོ་སྙམ་པ་སོགས་མངོན་
སུམ་དུ་འཐད་པ། ཞེས་ཡོད་མོད་གཞུང་དོན་ལ་བརྟགས་ཏེ། འཐད་པར་ཐལ་བ། ཞེས་ཅུང་བཅོས། 

120 རྩ་བ། བ་ལང་ཉིད་སོགས་སྦྱོར་ལས་དོན། །ཞེས་དང་། དོན་དང་ཡང་དག་འབྲེལ་པ་ལ། །དབང་པོའ་ིབློ་
ནི་ནུས་མ་ཡིན།།

121  དེ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



130 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

དང་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་དང་། བརྗོད་པར་བྱ་བ་དང༌རྗོད་པར་བྱེད་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་

པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད། ཡིད་ཀྱིས་ཉེ་བར་འདོགས་པར་བྱེད་ཀྱི། དབང་པོའ་ིབློ་ནི་མ་

ཡིན་ནོ།།122

«༢» དེའི་རྒྱུ་མཚན། 

ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རང་རང་རིག་པར་བྱ་བའི་དོན། །བསྟན་བྱ་མིན་ཚུལ་དབང་

པོའ་ིཡུལ།།

ཆོས་དུ་མ་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀྱང་དབང་པོའ་ིཡུལ་ནི་གང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་ཉིད་

དབང་པོ་ལ་སྣང་བ་སྟེ་འཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་ཡིན་ལ། རང་གི་སྣང་བའི་ཤེས་པ་

སྐྱེས་པ་དེའི་བདག་ཉིད་123སོ་སོར་རིག་པར་བྱེད་དེ། ཤེས་པའི་རང་གི་ཆ་ཤས་བཞིན་

ནོ། །དེ་ལྟ་བུ་བདག་ཉིད་ཀྱིས་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་བསྟན་པར་མི་ནུས་

ཏེ། བརྗོད་པར་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་སྤྱིའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།

«༣» ཕྱི་དོན་གཞན་གཟུང་བའི་སྒོ་ནས་ཁྱད་ཆོས་སྦྱོར་བ་མི་འཐད་པ། 

ཅི་སྟེ་ཡང་སྤྱིའི་རྣམ་པའི་ཚུལ་ནས་ཀྱང་དོན་དེ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དབང་པོའ་ིཡུལ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་དང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། 

དོན་མིན་ཤེས་པའང་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །མངོན་སུམ་བློ་རུ་གནས་པར་འགྱུར།།

མངོན་སུམ་གྱི་སྒྲ་ནི་གསུམ་ལ་འཇུག་སྟེ། ཚད་མ་དང༌། ཤེས་པ་དང༌། ཡུལ་རྣམས་

ལའོ། །དེ་ཡང་ཚད་མ་ལ་ནི་དངོས་སུ་ཡིན་ལ་ཅིག་ཤོས་གཉིས་པོ་ལ་ནི་བརྟགས་ནས་

སོ། །དེ་ལ་ཡུལ་ལ་ནི་མངོན་སུམ་གྱིས་གཞལ་བར་བྱ་བ་124ཡིན་པའི་ཕྱིར་མངོན་སུམ་

ཞེས་གདགས་སོ། །ཤེས་པ་དབང་པོ་ལ་བརྟེན་པ་ཚད་མ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་མངོན་སུམ་དུ་གདགས་པར་རིགས་པ་ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་སྤྱིའི་རྣམ་པ་ལ་དམིགས་པའི་བློ་ནི་དབང་པོ་ལ་

མི་ལྟོས་པར་ཐ་མི་དད་དུ་ཉེ་བར་བརྟག་ཅིང་འཇུག་པར་བྱེད་དེ། དབང་པོའ་ིགཞན་

དབང་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དོན་གྱི་ཤེས་པ་གཟུགས་ལ་

122  དབང་པོའ་ིབློས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
123  མ་དཔེར། དེའི་བདག  ཅེས་པ་ལས་མེད་ཀྱང་པེ་སྣར་བཞིན། དེའི་བདག་ཉིད། ཅེས་བཅོས། 
124  གཅལ་བར་བྱ་བར། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



131ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དང་པོ།

སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་དོན་ཡོད་པའི་ཤེས་པས་125དབང་པོ་གཞན་གྱི་

སྤྱོད་ཡུལ་ལ་ཡང་རྒྱུ་བར་བྱེད་ན་ནི། དབང་པོ་དུ་མ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྔར་

བརྗོད་ཟིན་ཏོ།126།དེའི་ཕྱིར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་གྱི་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་དབང་

པོའ་ིསྤྱོད་ཡུལ་ཡིན་ནོ།།

[ཁ] དོན་བསྡུ་བ། 

དེ་ལྟར་ན་རེ་ཞིག་གང་ལས་བློ་སྐྱེས་པ་དེ་མངོན་སུམ་ཡིན་པར་ནི་མི་རིགས་སོ།།

༢] ཚད་འབྲས་དོན་གཞན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ། (༡)  ཚད་འབྲས་དོན་གཞན་དགག་པ། 

༤༢ ཅི་སྟེ་བློ་ཡི་སྐྱེ་བ་འདོད། །བློའ་ིསྐྱེ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་མངོན་སུམ་མོ་

ཞེས་ཐོས་ཏེ། དེའི་ཚེ་དོགས་པ་བསུ་ནས་ལན་བརྗོད་པ། དོན་གཞན་འབྲས་བུར་སྨྲ་བ་

ཡིས། །དོན་གཞན་ཐོབ་པར་འགྱུར་མ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་བྱས་ན་ཞེ་ན། དོན་གྱི་བློ་ཤར་

འབྲས་ཡིན་ན། །དེ་ལས་གཞན་འབྲས་མེད་པས་སོ།།

ལྷག་པར་རྟོགས་ཤིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ། ཚད་མ་ནི་བློ་ལས་

གཞན་མ་ཡིན་པས་བློ་ཚད་མ་ཉིད་ལས་127འབྲས་བུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

(༢) བློ་དང་སྐྱེ་བ་རྫས་གཅིག་དང་ཐ་དད་བརྟགས་ལ་དགག་པ། 

༤༣ བློ་ཡི་སྐྱེ་བ་གཞན་ཡིན་ནོ། །འཕྲོ་འདུ་རང་གི་རྒྱུ་ལས་ཏེ།།

ཚད་མ་འཕྲོད་པ་འདུ་བ་ལས།།

བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ཀྱི་ནི་བློ་128རང་གི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་པའི་འབྲས་བུའི་ཆོས་འཕྲོད་པ་འདུ་

བ་དང་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ལ། གལ་ཏེ་འཕྲོད་པ་འདུ་བ་དེ་ལས་དབང་པོའ་ིབློ་སྐྱེ་

བར་འདོད་ན་ནི། འཕྲོད་པ་འདུ་བ་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ནི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡང་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་གཉིས་ཀའི་ལྟར་ཡང་ཚད་མ་དེ་

སྦྱར་བར་མི་བྱའོ། །ཅི་སྟེ་གཞན་མིན་འདི་དོན་མེད། གལ་ཏེ་བློ་དང་སྐྱེ་བ་གཞན་ཉིད་

མ་ཡིན་ན་ནི། དེ་ལྟར་ན་བློ་ཉིད་མངོན་སུམ་སྟེ། དེ་བས་ན་སྐྱེ་བ་སྨོས་པ་དོན་མེད་

125  ཤེས་པ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
126  གོང་དུ་ཤོག ༡༢༡ ཐད་ལ་གཟིགས། 
127  ཚད་མ་ཉིད་ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
128  པེ་སྣར་གཉིས་སུ། བློ། ཞེས་པ་མ་བྱུང་། 



132 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

པར་འགྱུར་རོ།།

(༣) བདག་ཚད་མར་འདོད་པ་དགག་པ། 

༤༤ སྐྱེས་བུ་རྣམ་པར་གྱུར་ནས་བློ། །བསྐྱེད་ན་མི་རྟག་པ་རུ་འགྱུར།།

གལ་ཏེ་བློ་བསྐྱེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྐྱེས་བུ་སྔར་གྱི་གནས་སྐབས་ལས་རྣམ་པར་

འགྱུར་ཏེ་གཞལ་བྱ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་བརྗོད་ན་ནི། དེ་ལྟར་ན་སྐྱེས་བུ་མི་རྟག་

པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་མི་འདོད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ།།

ཅི་སྟེ་བདག་དེ་མི་འགྱུར་ན། །དེ་ལ་ཚད་མ་ཞེས་མི་སྦྱར།།

སྐྱེས་བུ་ལ་འགྱུར་བ་མེད་ན་ནི། ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་གནས་སྐབས་དང་འདི་ལ་

ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་བློ་ཚད་མར་བྱེད་པ་ནི་མི་འཐད་པ་ཉིད་

དོ། །དེ་ལྟར་ན་གཞན་དག་གིས་འདོད་པའི་མངོན་སུམ་ནི་བསྒྲུབ་པར་དཀའོ།།

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་མངོན་སུམ་གྱི་ལེའུ་སྟེ་དང་པོའ།ོ། །།

ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ



ལེའུ་གཉིས་པ། རང་གི་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ། 

༡ རང་དོན་རྗེས་དཔག ཀ རང་དོན་རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད། 

༈ ༡ རྗེས་དཔག་རྣམ་གཉིས་ཏེ། རང་གི་དོན་དང༌། གཞན་གྱི་དོན་ནོ། །དེ་

ལྟར་རང་དོན་ནི། ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ལས་དོན་མཐོང་བའོ། །འཆད་པར་འགྱུར་

བའི་མཚན་ཉིད་གསུམ་པའི་རྟགས་ལས་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བའི་དོན་མཐོང་བ་དེ་

ནི། རང་གི་དོན་རྗེས་སུ་དཔག་གོ། 

ཁ ཚད་འབྲས་མངོན་སུམ་དང་མཚུངས་པར་བསྟན་པ། 

འདི་ཡང་འབྲས་བུ་སྔར་བཞིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་མངོན་སུམ་ལ་རྟོག་པ་གཉིས་ཉིད་ལས་

འབྲས་བུར་བརྗོད་པ་དེ་བཞིན་དུ། འདི་ལ་ཡང་གལ་ཏེ་གཉིས་ཀ་ཡང་རྟོག་པའི་མཚན་

ཉིད་ཅན་ཡིན་ན། འདི་གཉིས་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། 

ག ཚད་མ་གཉིས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་བཤད་པའི་སྒོ་ནས་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ། 

ཡུལ་དང་ནི། ངོ་བོ་མཚུངས་མིན་དེ་གཉིས་ཀྱི། །མངོན་སུམ་དང་རྗེས་སུ་དཔག་

པ་གཉིས་ཀྱི་ཡུལ་ནི་ཐ་དད་པ་སྟེ། དེའི་རྣམ་པ་དང་བྱེ་བྲག་གི་སྒོ་ནས་སོ། །རང་གི་ངོ་

བོ་ཡང་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནོ།།

ང་། མངོན་སུམ་ལ་རང་དོན་དང་གཞན་དོན་གཉིས་སུ་མ་ཕྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན། ༡) དངོས། 

གལ་ཏེ་ཅིའི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཁོ་ན་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཞེ་ན། འདིའི་ཕྱིར་

ཏེ། ༢ རང་གི་མཚན་ཉིད་བསྟན་བྱ་མིན།129།གཟུང་ཐ་དད་ཕྱིར། །མངོན་སུམ་དང་

རྗེས་སུ་དཔག་པ་དག་ནི། རང་གི་ངོ་བོ་བཞིན་དུ་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཡང་ཐ་དད་པ་ཡིན་

ནོ། །གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་གྱི་དོན་ལ་ཐ་སྙད་དུ་བྱེད་ན། སྒྲ་དེ་ཉིད་ཀྱི་130སྒོ་ནས་རྗེས་སུ་

དཔག་པར་འགྱུར་རོ།།

129 མ་དཔེར། བསྟན་བྱ་ཡིན། ཞེས་བྱུང་བ་མ་དག་སྟེ། པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པ་རྩ་བའི་འགྱུར་དང་མཐུན་པས་
བཅོས། 

130  མ་དཔེར། སྒྲ་དེ་གཉིས། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 



134 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༢) དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། 

ཀ) ཁ་དོག་ལས་རེག་བྱ་དཔག་པའི་རྗེས་དཔག་གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་འཛིན་པ་དགག

གལ་ཏེ་ལ་ལར་131མངོན་སུམ་གྱི་དོན་ལ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་འཇུག་པ་མཐོང་

སྟེ། དཔེར་ན་གཟུགས་ལས་རེག་བྱ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ནི་མཐོང་ན་དོན་དེ་ལ་

མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཞུགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་

ལས་གཞན། དེ་ལས་གཞན་ཞེས་བྱ་བ་ནི། སྔོན་མཐོང་བ་ཞུགས་པའི་རྒྱུ་ལས་རེག་བྱ་

རྗེས་སུ་དཔོག་པ་སྟེ། འདི་ལྟར་གཟུགས་དེ་ཉིད་མངོན་སུམ་གྱི་རྣམ་པ་དང་བྲལ་ནས་

གཟུགས་ཀྱི་སྤྱི་ལ་རེག་བྱའི་སྤྱིའི་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་ཡིན་ནོ། །མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པའི་

རེག་པར་བྱ་བའི་བྱེ་བྲག་ནི་བསྟན་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཚད་མ་གཉིས་ཀྱི་སྤྱོད་

ཡུལ་གཅིག་པར་གྱུར་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

ཁ) མངོན་སུམ་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་ཐ་སྙད་བྱེད་པའི་ཤེས་པ་གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་འཛིན་པ་དགག

གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཐ་སྙད་དུ་བྱེད་

པའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་མངོན་སུམ་བསྟན་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་འགལ་བ་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། དེར་ཡང༌། 

མཐོང་སོགས་ཉིད་སྒོ་ནས་བསྟན་པ། །རང་གི་ངོ་བོ་བརྗོད་པ་མིན།།

མཐོང་ངོ༌། །ཐོས་སོ། །ཤེས་སོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་སྒྲའི་སྒོ་ནས་དོན་དེ་རྣམས་

བརྗོད་པ་ཡིན་གྱི། རང་གི་ངོ་བོའ་ིསྒོ་ནས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་མིག་གི་རྣམ་པར་

ཤེས་པས་མཐོང་བར་འགྱུར་བའི་དོན་ལ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་སྔོན་པོ་ཇི་ལྟ་བར་

ཤེས་སོ། །འདི་སྔོན་པོའ ོ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱེད་དོ། །དེར་ཡང༌། 

༣ མིང་ལས་ཤེས་ཕྱིར་རྣམ་པ་གཞན།132།བསྟན་བྱ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པ་གཉིས།།

གང་གི་ཕྱིར་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་སྔོན་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་དོན་ཉམས་

སུ་མྱོང་བ་ལ། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པར་ནུས་སོ། །ཞེས་ཐ་སྙད་དུ་བྱེད་

པ་ལ། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པ་གཉིས་པོ་ཞེས་བརྗོད་དོ། །རང་གི་མཚན་ཉིད་བསྟན་བྱ་

131  གལ་ཏེ་ལ་ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
132 དད་ཤེས་སུ། མིག་ཤེས་ནས་ནི་རྣམ་པ་གཞན། །ཞེས་བྱུང་མོད་འདིར་ཡོད་པ་འགྲེལ་བཤད་དང་མཐུན་

ཚུལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་མཆན། ༨༤ ལ་གཟིགས། 



135ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

མིན།133།ཞེས་བྱས་པས་ན། རྟོགས་པར་བྱ་བའི་དོན་གྱི་བདག་ཉིད་མངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་

ཡིན་ཞིང་། སྤྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ཡུལ་ཉིད་དུ་མངོན་པར་བརྗོད་པས་མངོན་པར་

བརྗོད་དོ།།

ག) རེག་བྱ་བཏང་སྙོམས་པ་ལས་རླུང་གི་རྡས་དཔོག་པའི་རྗེས་དཔག་གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་འཛིན་པ་དགག

༡] དགག་པ་དངོས། 

གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་རྗེས་དཔག་ཐམས་ཅད་སྤྱིའི་ཡུལ་ཅན་ནོ་ཞེས་ནི་བརྗོད་པར་མི་

བྱ་སྟེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྤྱི་མ་ཡིན་ལའང་མཐོང་བའི་ཕྱིར། །སྤྱི་མ་ཡིན་ལའང་ཞེས་

བྱ་བ་ནི་མཐོང་བའི་རླུང་134ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་རེག་བྱ་ལ་སོགས་པས་རྗེས་སུ་

དཔོག་པའོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་རེག་བྱ་ནི་རེག་བྱ་མཐོང་བ་རྣམས་ཀྱི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་

བ་ལ་སོགས་པས་བརྗོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་མིན་མཚོན་བྱ་སྤྱི་ཡིན་ཕྱིར། །རླུང་ལ་སོགས་པ་

དེ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་རེག་བྱ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཉིད་

ཀྱི་རྟེན་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་མཚོན་པའི་ཕྱིར་རམ། ཡང་ན་རླུང་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་ཁྱད་

པར་ཅན་དུ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་མ་ཡིན་གྱི། གང་གི་ཕྱིར་རྫས་ཉིད་ཙམ་གྱི་སྤྱི་དེ་ལ་

རེག་བྱ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྟེན་རྫས་ཉིད་དུ་མཚོན་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།135

གལ་ཏེ་ཀུན་གྱི་རྗེས་ཐོགས་ལས་གྲུབ་སྟེ་འདི་ལྟར་ཀུན་གྱི་རྗེས་ཐོགས་ལས་རླུང་ལ་

སོགས་པའི་རང་བཞིན་རྗེས་སུ་དཔག་པར་གྲུབ་པའོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་རེག་བྱ་ནི་མཐོང་

བ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བརྗོད་དོ་ཞེ་ན། 

མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡོད་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་དང༌། ལྡོག་པ་ཡང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་

རོ།136།རླུང་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་གྲུབ་ན་ནི་མི་ལྡོག་པ་ཡང་སྲིད་དེ། ཡོན་ཏན་གྱི་བྱེ་

བྲག་དང་འབྲེལ་པ་ལས་ཡོན་ཏན་གྱི་སྤྱི་བོར་ནས། ཡོན་ཏན་གྱི་བྱེ་བྲག་གིས་རྫས་ཀྱི་བྱེ་

བྲག་རྗེས་སུ་དཔོག་པར་བྱེད་ལ། རེག་ན་ཡོད་པར་ནི་གྲུབ་པ་མེད་དོ། །ས་ལ་སོགས་

པ་ལས་ལོག་པ་དང་ཡང་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཡོན་ཏན་གྱི་བྱེ་བྲག་མ་མཐོང་ཞིང་

133  ཚད་མ་ཀུན་བཏུས། ༢/༢ཀ འདིའི་ཐད་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་གཉིས་ལ་ཁྱད་ཆེ་ཙམ་མཐོང་། 
134  མ་མཐོང་བའི་རླུང་། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
135  མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྣར་ཐང་། 
136  དད་ཤེས། དགག་པ་མཚུངས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡོད་པ་ལ་འགོག་པ་མི་སྲིད་ཅིང་། 



136 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་མཐོང་བ་ལས་ལོག་པར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རིགས་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། མཐོང་བ་ལུས་ཅན་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་ཙམ་ལས། ཡིད་ཀྱི་ཡོན་

ཏན་རྗེས་སུ་དཔོག་པའི་ཕྱིར། རེག་བྱ་ལྡོག་པར་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕྱིར་

མཐོང་བ་རྣམས་ལས་མཐོང་བའི་ཕྱིར་དང༌། མ་མཐོང་བ་རྣམས་ལས་མ་མཐོང་བའི་

ཕྱིར་རེག་བྱ་ནི་མཐོང་བ་རྣམས་ཁོ་ནའོ། །དེ་རྣམས་ནི་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདི་གང་

གི་ཡིན་ཞེས་ཐེ་ཚོམ་དུ་ནི་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་བཀག་ནས་རླུང་རྗེས་སུ་

དཔོག་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

༢] ལུང་ཚིག་གིས་རེག་བྱ་བཏང་སྙོམས་པ་རླུང་པས་གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པར་ཁེགས་པར་

འདོད་པ་དགག

གཞན་ཡང༌། ༤ ཡིད་ཆེས་ཚིག་གི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱིས། །དེ་ལས་གཞན་ལ་འགེགས་

པར་བྱེད།།

འདིས་ཀྱང་སྟེ། གང་འདི་རྫས་ཀྱི་སྤྱི་རྗེས་སུ་དཔག་ནས་དེ་ལ་ཡོད་པར་རྗེས་སུ་དཔོག་

པ་བོར་ནས། ཡིད་ཆེས་པའི་ཚིག་གི་ཚད་མས་རྫས་གཞན་ལ་ཡོད་པ་བཀག་ནས་རླུང་

ལ་ཡོད་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པས་ན་ཡང་དེ་ཉིད་ཀྱིའོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ཡང་

ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་རླུང་ལ་སོགས་པ་ལུང་ལས་གྲུབ་པ་ཙམ་དུ་ནི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་

ཐ་མི་དད་དུ་གྲུབ་ཅེ་ན། འདི་ལྟར་ལུང་དང་རྗེས་སུ་དཔག་པ་དག་གིས་ཐ་མི་དད་དུ་

གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་དཔག་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་

ན། དེ་ནི། མ་ཡིན་ཐ་དད་ཀྱང་སྲིད་ཕྱིར། །རབ་ཏུ་གྲགས་པའི་དབང་གིས་དཔེ་ནི་

བསྟན་པར་མི་བྱའོ་ཞེས། ཁ་ཅིག་གིས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལས་སྒྲ་ཐ་དད་དུ་འབྱེད་པར་

བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་གྲགས་པའི་ཕྱིར་དཔེ་བསྟན་པར་མི་བྱ་བ་ཡིན་ན་ནི།137 དཔེར་ན་

དུད་པ་ལས་མེ་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་ལྟ་བུ་དེར་དོན་ཡོད་པའི་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་ཡང་སྒྲར་

ཐལ་བར་འགྱུར་རོ།།138

137 བསྟན་པར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ནི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
138 དད་ཤེས། སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་ནི་དཔེར་ན་དུ་བ་ལས་མེ་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལྟ་བུར་ཤུགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་

དཔག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ།།



137ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

གཞན་དག་ནི་དོན་གྱི་སྒྲ་ལ་ཐ་མི་དད་ཀྱི། སྒྲས་ཉེ་བར་བརྟགས་པ་སྟེ་དོན་དེ་

ཉིད་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁྱད་པར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་

ཡང་། སྒྲས་ཐ་མི་དད་དུ་ཉེ་བར་བརྟགས་པ་ལས་དོན་རྗེས་སུ་དཔོག་གོ་ཞེས་ཇི་ལྟར་

བརྗོད་པར་བྱ། ཤིང་གི་སྒྲའི་བརྗོད་བྱའི་དོན་གཞན་མ་ཡིན་པས་རྫས་ཀྱི་སྒྲས་དོན་དེ་

ཉིད་གོ་རུ་ཟིན་ཀྱང་། ཚུལ་གཞན་གྱི་སྒོ་ནས་རྫས་གཞན་མ་ཡིན་པ་ལས་བཟློག་པ་གོ་

བ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཤིང་གི་སྒྲས་རྫས་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་གོ་བར་བྱེད་དུ་ཟིན་མོད་

ཀྱིས་ཀྱང་དོན་ལས་ཡིན་གྱི་སྒྲ་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་

དུ་ནི་མི་འགྱུར་ལ་རག་ལ། ཤིང་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་ལས་གཞན་པའི་སྒྲ་ཉིད་ཚད་མར་

བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། བྱ་བ་བརྗོད་པའི་སྒྲས་ཀྱང་དོན་གྱི་ཚུལ་དེ་ཉིད་གོ་བར་བྱེད་དོ།།139

གང་དག་ངག་ཁོ་ན་སྒྲ་ཡིན་ཏེ་ཚིག་ནི་དེ་རྟོག་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ལ།140 སྒྲ་

དེའི་ངོ་བོ་ཙམ་ལས་དོན་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས། ཁྱད་པར་ཅན་གཞན་ཙམ་ཉེ་བར་

བླངས་ནས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལས་སྒྲ་ཐ་དད་དུ་བརྗོད་ཅེས་བརྗོད་དོ། །དེ་ལ་བསམ་

པ་ནི། སྒྲ་དང་བྲལ་བའི་རྟགས་དེ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །སྒྲ་ཡང་ཡུལ་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་རྣམ་པ་གཉིས་ཀ་རྗེས་སུ་དཔག་

པ་བརྟག་པར་བྱ་སྟེ། མཐོང་བའི་དོན་དང་མ་མཐོང་བའི་དོན་ནོ། །དེ་ལ་མཐོང་བའི་

དོན་ལ་ནི་མིང་གསལ་བར་བྱེད་པའོ།141།མ་མཐོང་བའི་དོན་ལ་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཙམ་

འབའ་ཞིག་སྟེ། དོན་གྱི་བྱེ་བྲག་རྟོག་པར་བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

༣] རང་ལ་མཚུངས་པ་སྤང་བ། 

གལ་ཏེ་མཐོ་རིས་ལ་སོགས་པའི་སྒྲས་དོན་ཙམ་བརྗོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ན། ཇི་ལྟར་

རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། 

139 དད་ཤེས། གལ་ཏེ་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་ཤིང་ཚིག་ཁོ་ན་ལ་ཚད་མར་བརྗོད་ན་ནི་ཉེས་པ་མེད་པར་འགྱུར་
ན། ཨ་ཁྱ་ཏ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲ་རྣམས་དེའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པས་ཀྱང་དོན་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་
ནོ། །འདིའི་ཐད་ཀྱི་འགྱུར་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ། 

140 ཚིག་ནི་དེ་རྟོག་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། ཞེས་དགོས་སམ་བརྟག དད་ཤེས། གང་ཞིག་ངག་ཁོ་ན་སྒྲ་ཡིན་
ལ་དེ་རྟོགས་པའི་ཐབས་ནི་ཚིག་ཡིན་པར་འདོད་པ་དེ་དག་གི་སྒྲ་དང་མཐུན་པར་དོན་རྟོགས་པ་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་ཏེ།

141 མ་དཔེར། དེ་ལ་མཐོང་བའི་དོན་ལ་མི་གསལ་བར་བྱེད་པའོ། །ཞེས་བྱུང་ཡང་དད་ཤེས་སུ། དེ་ལ་མཐོང་
བའི་དོན་ལ་མིང་བསྟན་པའོ། །ཞེས་བྱུང་བའི་དོན་ལྟར་བཅོས། 



138 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༥ ཡིད་ཆེས་ཚིག་ཀྱང་མི་སླུ་བར། །མཚུངས་ཕྱིར་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད།།

ཡིད་ཆེས་པའི་ཚིག་ཉིད་བཟུང་ནས་ཀྱང་མི་བསླུ་བར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་དེ་ཡང་རྗེས་སུ་

དཔག་པ་ཉིད་དུ་བརྗོད་དོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང༌། མིང་གི་ལས་རྣམས་ཀྱི་སྔོན་དུ་142མངོན་

སུམ་སོང་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་དག་གིས་ནི་ཕྱོགས་དང་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་

པའི་རང་བཞིན་ལ་ཡང་རྗེས་སུ་དཔག་པ་དགག་པར་བྱའོ། །དེའི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་དཔག་

པའི་ཡུལ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ།།143

༢ དེའི་རྟེན་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ། ཀ དངོས་ཀྱི་དོན། 

༡) རང་ལུགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། ཀ) ཚུལ་གསུམ་གྱི་མཚན་ཉིད། ༡] དངོས། 

ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་ཞེས་གང་བརྗོད་པ་དེ་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། 

རྗེས་དཔག་བྱ་དང་དེ་མཐུན་ལ། །ཡོད་དང་མེད་ཉིད་ལ་མེད་པའོ།།

རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ནི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་ཆོས་ཅན་ནོ། །དེ་ལ་མངོན་

སུམ་མམ་རྗེས་སུ་དཔག་པས་མཐོང་གིརྗེས་ལ་དེའི་རིགས་དང་མཐུན་པ་ལ་ཡང་སྤྱིའི་

ཚུལ་གྱིས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དམ་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་ཡོད་པར་གྲུབ་པའོ།144།ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་

ན། དེ་དང་མཐུན་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཅེས་ངེས་པར་གཟུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་དང་མཐུན་

པ་ལ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་ནི་བརྗོད་པར་མི་བྱ་བའི་ཕྱིར་རོ། །མེད་པ་ཉིད་ལས་མེད་

པ་ཞེས་པས་ནི། སླར་ཡང་དེ་ཉིད་ངེས་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་སྟེ། མེད་པ་ཉིད་ལ་མེད་

པ་ཉིད་ཡིན་གྱི། གཞན་ལ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། འགལ་བ་ལ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་དོན་

ནོ། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་རིགས་དང་མཐུན་པ་ལ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ལ་མེད་པ་ཉིད་དོ་

ཞེས་བྱ་བ་དེ་དག་གིས་ནི།145 གང་ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་ལས་རྟགས་ཅན་རྟོགས་སོ་

ཞེས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ།།

142 མ་དཔེར། དོན་དུ། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། དད་ཤེས། མིང་གི་ལས་རྣམས་ནི་མངོན་སུམ་
སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན། ཞེས་སོ།།

143 དད་ཤེས། །དེའི་ཕྱིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་མེད་དོ།།
144 འདིའི་ཐད་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ། 
145 ཚིག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་འདི་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་ནང་མི་བཞུགས། 



139ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

༢] ཚུལ་གསུམ་ཀའི་མཚན་ཉིད་ཟུར་དུ་ངེས་པ་སྦྱར་བ། 

ཅི་སྟེ་ཤེས་པ་ཡང་སྨོས་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།146 སྨོས་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་

གི་ཕྱིར། ༦ འདི་རུ་ཤེས་པའང་ཐོབ་པ་ཉིད། །མ་བརྗོད་པ་དེ་ཇི་ལྟར་ཐོབ་ཅེ་ན། ཤེས་

བྱེད་སྐབས་ཀྱི་དབང་བྱས་ཕྱིར། །འདིར་གཏན་ཚིགས་ནི་ཤེས་པར་བྱེད་པའི་དབང་

དུ་བྱས་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་རྟོག་པ་པོ་རང་གི་བདག་ཉིད་ལ་ལྟོས་ནས་རྟོགས་པར་བྱེད་

པའི་རྒྱུ་ཡིན་གྱི། བྱེད་པ་པོ་བཞིན་དུ་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཚུལ་གསུམ་གྲུབ་ན་

རྟགས་སུ་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ།།147

ཁ) ཚུལ་གསུམ་མ་ཚང་བ་ཡང་དག་མིན་པ་དོན་གྱིས་འཕངས་པ། 

ཚུལ་རེ་རེ་དང་གཉིས་གཉིས་པ། །རྟགས་དོན་མིན་པར་དོན་གྱིས་བྱས།།

དེ་ལ་ཚུལ་རེ་རེ་བ་ནི་གང་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལ་ཡོད།148 དེ་དང་མཐུན་པ་ལ་ནི་

མེད། དེ་མེད་པ་ལ་ནི་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། དེ་དང་མཐུན་པ་ལ་ཡོད། རྗེས་སུ་

དཔག་པར་བྱ་བ་ལ་ནི་མེད། དེ་མེད་པ་ལ་ནི་སེམས་149མེད་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། དེ་

མེད་པ་ལ་མེད། རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལ་ཡང་མེད། དེ་དང་མཐུན་པ་ལ་ཡང་མེད་

པའོ། །ཚུལ་གཉིས་གཉིས་པ་ནི་150འདི་ལྟར་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལ་ཡོད། དེ་

དང་མཐུན་པ་ལ་ཡང་ཡོད། དེ་མེད་པ་ལ་ཡང་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། རྗེས་སུ་དཔག་

པར་བྱ་བ་ལ་ཡོད།151 དེ་མེད་པ་ལ་མེད། དེ་དང་མཐུན་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་

དང༌། དེ་དང་མཐུན་པ་ལ་ཡོད། དེ་མེད་པ་ལ་མེད། རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལ་ཡང་

མེད་པའོ་ཞེས་བྱ་བ། དེ་དག་གིས་ནི་རྟགས་ལྟར་སྣང་བ་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བསྒྲུབས་པར་

དོན་གྱིས་གོ་བར་རིག་པར་བྱའོ།།152

146 མ་དཔེར། ཅི་སྟེ་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པ་དད་ཤེས་དང་མཐུན་པས་བཅོས། 
147 དད་ཤེས། བྱེད་པའི་རྒྱུ་བཞིན་དུ་མ་བལྟོས་པར་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།།
148 མ་དཔེར། ཡོད་དོ། །ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་དུ་རྫོགས་ཚིག་མེད་པ་བཞིན་བྱས། 
149 -སེམས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
150 མ་དཔེར། ཚུལ་གཉིས་པ་ནི། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
151 མ་དཔེར། ཡོད་དོ། །ཞེས་རྫོགས་ཚིག་བྱུང་མོད་དད་ཤེས་ལྟར་མེད་ན་ལེགས་པས་ཕྱིས། 
152 འདིར་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དྲུག་གསུངས་པ་ནི། ཤླཽཀ ༧ སྒྲ་རྟག་བྱས་པའི་ཕྱིར་ལུས་ཅན། །ཞེས་པས་

བསྟན་པ་ལ་བྱ་ལ། དེ་དག་གི་དཔེར་བརྗོད་ལ་གྲེལ་བཤད་དུ། (ཤོག༢༤༠) ཚུལ་རེ་རེ་བ་གསུམ་སྟེ། ༡ 



140 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ག) རྣམ་བཅད་ཀྱི་གནས་དཔེར་བརྗོད་པ། 

དཔེར་ན། ༧ སྒྲ་རྟག་བྱས་པའི་ཕྱིར་ལུས་ཅན། །ཕྱིར་དང་གཞལ་བྱ་མིན་ཕྱིར་རོ།།

ལུས་ཅན་མིན་ཕྱིར་མ་ཉན་བྱའི་ཕྱིར། །མིག་གིས་གཟུང་བའི་ཕྱིར་མི་རྟག ། 

ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ།།

༢) གཞན་གྱིས་བརྟགས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་དཔོག་ཚུལ་དགག ཀ) ཕྱོགས་སྔ་མ། 

༡] བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དཔག་བྱར་འདོད་པ། 

འདི་ལ། ༨ ཁ་ཅིག་གཏན་ཚིགས་མི་འཁྲུལ་པས། །ཆོས་གཞན་དཔག་པར་བྱ་བར་

འདོད།།

ཁ་ཅིག་ནི། གང་གི་ཕྱིར་མེ་དང་དུད་པ་ནི་ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བ་མཐོང་གི་མེ་དང་ལྷན་ཅིག་

པའི་ས་ཕྱོགས་དང་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་མེ་ཁོ་ན་དུད་པས་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་

བའོ་ཞེས་ཟེར་རོ།།

༢] གཞི་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་དཔག་བྱར་འདོད་པ། 

ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དག་གྲུབ་ཕྱིར། །འབྲེལ་པ་དཔག་བྱར་ཁ་ཅིག་འདོད།།

གཞན་དག་ན་རེ། གང་གི་ཕྱིར་མེ་དང་ས་ཕྱོགས་དག་ནི་འཇིག་རྟེན་153པ་ལ་གྲུབ་པ་

ཉིད་དེ། དེའི་ཕྱིར་མེ་དང་ས་ཕྱོགས་དག་ནི་མ་ཡིན་གྱི། འབྲེལ་པ་དེ་དུད་པས་རྗེས་སུ་

དཔག་པར་བྱའོ་ཞེས་ཟེར་རོ།།

ཁ) དེ་དགག་པ། ༡] ཕྱོགས་དང་པོ་དགག་པ། 

རེ་ཞིག་དེ་སྔ་མ་ལ་ལན་བརྗོད་པ། 

༩ ཆོས་ལ་གཏན་ཚིགས་གྲུབ་ན་ནི། །དེ་ཡིས་དེ་ལས་གཞན་ཅི་དཔག ། 

གལ་ཏེ ་ཆོས་གཞན་མེ ་ལ་གཏན་ཚིགས་དུད་པ་དམིགས་པ་ཉིད་ཡིན་པ་ལྟ་ན་

ཡང་། དུད་པས་ཅི་ཞིག་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ། དོན་གང་མེ་དང་དུད་པ་དག་གིས་

ཀུན་ནས་གནས་པ་མ་ཡིན་པའི་ངོར་སྒྲ་རྟག་སྟེ་ལུས་ཅན་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་པ་དང་། ༢ བྱེ་བྲག་པའི་འདོད་
པས་རྟག་པ་དང་ལུས་ཅན་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་ལྟོས་པས་ཚུལ་གཅིག་པ་དང་། ༣ སྒྲ་རྟག་སྟེ་གཞལ་བྱ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་རྣམས་དང་། ཚུལ་གཉིས་པ་ཅན་ལ། ༤ སྒྲ་རྟག་སྟེ་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་
དང་། ༥ སྒྲ་རྟག་སྟེ་མཉན་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་དང་། ༦ སྒྲ་མི་རྟག་སྟེ་མིག་གིས་གཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་ཞེས་པ་རྣམས་བཀོད། 

153 འཇིག་རྟེན་པ་ལས། སྣར་ཐང་། 



141ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

འབྲེལ་པ་དྲན་པར་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། 

དེ་ལྟར་ཆོས་ཅན་དེ་ཉིད་ལ། །དཔག་བྱར་ཅི་ཡི་ཕྱིར་མི་འདོད།།

གལ་ཏེ་མེ་དང་འབྲེལ་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ་དུད་པ་དམིགས་པ་ལས་མེ་154རྗེས་སུ་དཔག་

པར་བྱ་བ་ལྟ་ན། མེ་དང་ལྡན་པའི་ས་ཕྱོགས་དེ་ཉིད་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱའོ་ཞེས་ཅིའི་

ཕྱིར་མི་འདོད། དེར་མེ་ཡོད་པར་མི་རྟོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

༢] ཕྱོགས་གཉིས་པ་དགག་པ། ཀ] དགག་པ་དངོས། 

གང་དག་འབྲེལ་པ་དཔག་པར་བྱའོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ལ་བརྗོད་པ།155 ༡༠ འབྲེལ་

པའང་གཉིས་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །གང་ན་དུད་པ་ཡོད་པ་དེ་ན་མེ་ཡོད་དོ་ཞེས་འདི་ལྟར་

ཐ་སྙད་བྱེད་ཀྱི་མེའམ་དུད་པའི་འབྲེལ་བ་ལ་སོགས་པ་156ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་

ཡང༌། དེ་བཞིན་དྲུག་པའི་སྒྲ་རུ་འགྱུར། །འབྲེལ་པ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་བྱེད་

པའི་ལྟ་ན། འབྲེལ་པ་ཅན་གྱི་མེ་ལ་འདི་ལ་མེའི་འབྲེལ་པ་157ཞེས་དྲུག་པའི་སྒྲ་ཐོབ་

པར་འགྱུར་གྱི། འདི་ན་ནི་མེའོ་ཞེས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕྱིར་འབྲེལ་པ་ནི་མེ་འདི་

ལའོ་ཞེས་དང་པོའ་ིསྒྲས་བརྗོད་དོ། །རང་གི་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་པར་ནི། །བརྗོད་པར་

མི་བྱའོ། །གཞན་མ་བརྗོད་པ་ནི་དེ་ལྟར་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། འོན་

ཀྱང༌། དོན་སྨོས་ཕྱིར། མེ་འདི་ལ་ཞེས་སྨྲས་པའི་དོན་དང་འབྲེལ་པར་བརྗོད་པར་

འགྱུར་བའི་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། སྔར་བརྗོད་པའི་འཐད་པས་དེ་ནི་དུད་པས་རྗེས་སུ་དཔག་

པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །གཏན་ཚིགས་འདི་དང་འབྲེལ་པ་མིན།།

ཁ] ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བྱར་བསྟན་པ། 

གང་གི་ཕྱིར་དུད་པ་ལས་མ་གཏོགས་པ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་ཉིད་ནི་

བསྟན་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་མེ་ཉིད་ལའོ། །ཉེས་པ་དེ་དག་ནི་མེད་དེ། གང་

གི་ཕྱིར་མེ་དུད་པ་དང་ལྡན་པའི་ས་ཕྱོགས་དང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་བསྟན་

154 མ་དཔེར། མེ། ཞེས་པ་མ་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པས་བསྣན། 
155 མ་དཔེར། བརྗོད་པ་དང་། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་དང་སྒྲ་མེད་པར་བྱས། དགག་པ་དངོས་ཀྱི་ས་

བཅད་འདི་ལ། དར་ཊིཀ་ཏུ་ནང་གསེས། ༡ འབྲེལ་པ་དོན་གཞན་རྗེས་དཔག་གིས་གཞལ་བྱར་འགལ་བ་
དང། ༢ གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་ངག་ཆད་ཅན་དུ་ཐལ་བ་དང་། ༣ རྟགས་ཆོས་འབྲེལ་མེད་དུ་ཐལ་བ་
བཅས་གསུམ་དུ་ཕྱེས་མོད། འདིར་མ་བཀོད། 

156 ལོགས་པ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
157 མ་དཔེར། འབྲེལ་པ་ཅན་གྱི་མེས་མེ་འདི་འབྲེལ་པ། ཞེས་ཡོད་མོད་དད་ཤེས་བཞིན་བཅོས། 



142 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཡང་། དེ་རྗེས་སུ་དཔག་བྱར་བྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། འབྲེལ་བ་ལ་ཡང་

འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རྣམ་གཞག་དེ་ནི་སྤང་བ་སྟེ།158 ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

༡༡ རྟགས་ཀྱི་འཁྲུལ་བ་མེད་པ་ནི། །ཆོས་ལས་གཞན་དུ་སྟོན་པར་བྱེད།།

དེར་གྲུབ་དེ་དང་ལྡན་པ་ཡི། །ཆོས་ཅན་གོ་བར་བྱ་བ་ཡིན།།

གང་མེ་དང་དུད་པ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་དེ་གཞན་དུ་བསྟན་པར་བྱས་

ནས། ཡུལ་གཞན་དུ་དུད་པ་དེ་འབའ་ཞིག་ཙམ་མཐོང་ཡང་། གང་ན་དུད་པ་ཡོད་པ་དེ་

ན་མེ་ཡོད་དོ་ཞེས།159།མེ་དང་ལྡན་པར་གྲུབ་པ་སྟོན་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན། ས་

ཕྱོགས་གཞན་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་དུད་པ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་པར་མི་

ནུས་སོ། །གཞི་ཐུན་མོང་བ་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་སྟེ།160 གང་ན་དུད་པ་ཡོད་པ་དེ་ན་མེ་ཡོད་

དོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་ཆོས་ལས་གཞན་དུ་མི་འཁྲུལ་

པར་བསྟན་པ་དེ་ལྟར་འཐད་པ་ཡིན་གྱི། ཆོས་ཙམ་ཡང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ལ་

འབྲེལ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།

༣) རྟགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། ཀ) རྟགས་ཀྱི་འཇོག་ཚུལ་བཤད་པ། ༡] རྒྱས་པར་བཤད་པ། 

ཀ] གཏན་ཚིགས་སེལ་བས་འཇུག་པར་བསྟན་པ། 

(༡) འབྲེལ་པ་དོན་གཞན་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་གཞན་བསྟན་པ། 

༡༢ རྟགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་བསྟན་བྱ་བའི། །ཆོས་ལ་དཔྱད་པ་གཞན་ཡང་འཇུགᨎ

(༢) སེལ་བས་འཇུག་པའི་ཚུལ། 

རྟགས་དང་ཆོས་དང་ཆོས་ལ་མི་འཁྲུལ་པ་ཡོད་པ་ཡིན་པ་བསྟན་པར་བྱ་སྟེ། དེ་

དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་དེའི།161

༡༣ ཆོས་དོན་དུ་མ་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྟོགས་མིན།།

གང་དང་འབྲེལ་པ་ཡོངས་བཅད་ནས། །ཆོས་གཞན་དང་བྲལ་ཐོབ་པར་བྱེད།།

དཔེར་ན། མེ་ལ་འབར་བ་དང་རྣོ་བ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཡོད་ཀྱང་དུད་པས་བྱེ་བྲག་དེ་གོ་

158 དད་ཤེས། མི་མཐུན་པ་ཉེ་བར་བཀོད་པ་སྟེ། 
159 མ་དཔེར། ཞེས། མ་བྱུང་མོད་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པས་བསྣན། 
160 དད་ཤེས། སྤྱི་དང་འདི་བསྟན་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། 
161 དད་ཤེས། གང་གིས་ཆོས་དང་རྟགས་མི་འཁྲུལ་བ་རབ་ཏུ་སྟོན་པར་བྱེད་པ་དེ་ཆོས་ཅན་དེ་དང་ལྡན་པར་

གྲུབ་པ་དེ་ལ། 



143ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

བར་མི་བྱེད་དེ། འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་དང་162རྗེས་སུ་འབྲེལ་པ་དེ་ལས་གཞན་པ་

ནི་མེ་མ་ཡིན་ཏེ། རྫས་ཉིད་དང་ཡོན་ཏན་ཉིད་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གིས་རྫས་མ་ཡིན་པ་

ལ་སོགས་པ་ལས་ལོག་པ་ཙམ་འབའ་ཞིག་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་སྟེ། དཔེར་ན་མེས་མེ་ཡིན་

པ་ལས་ལོག་པའི་རང་དང་འབྲེལ་པ་ཙམ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། འདི་ཡང་མེ་

མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མ་མཐོང་བ་ཉིད་གཞན་ལ་ནི་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ།།

(༣) དཔེ་བསྟན་པ། 

༡༤ ཡོན་ཏན་དྲི་དང་དྲི་བསུང་སོགས། །དེ་ཡི་བྱེ་བྲག་གི་རིམ་པས།།

རྫས་མིན་ལ་སོགས་རྣམ་བཅད་ནས། །ཨུཏྤལ་སོགས་རེ་རེ་རྟོགས།།

དེ་ལ་ཡོན་ཏན་ཉིད་ཀྱིས་རྫས་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དང༌། དྲི་ཉིད་ཀྱིས་སའི་རྫས་མ་

ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དང༌། དྲི་བསུང་བ་ཉིད་ཀྱིས་དྲི་ང་བའི་སྤྱི་ལས་ལོག་པ་དང༌། དྲི་

བསུང་བའི་བྱེ་བྲག་གིས་ཨུཏྤ་ལ་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ལོག་པ་རེ་རེ་རྟོགས་པར་

བྱེད་པ་ཡིན་ནོ།།

ཁ] གཏན་ཚིགས་སྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་འཇུག་པ་དགག

དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ནི། ༡༥ གལ་ཏེ་མཐོང་བ་བཞིན་གཏན་ཚིགས། །སྒྲུབ་

པའི་སྒོ་ནས་འཇུག་ན་ནི། །ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་བའམ། །ཡང་

ན་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་འགྱུར།།

གལ་ཏེ་ཡང་། དཔེར་ན་མེ་ལ་དུད་པ་མཐོང་བ་བཞིན་དུ་ཕྱིས་ཀྱི་ཚེ་ཡང་འཇུག་པར་

བྱེད་ན་ནི། ནམ་ཡང་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་མེ་མཐའ་དག་ལ་མ་མཐོང་

བ་བཞིན་དུ་མེ་འདི་ཡང་མི་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ།163།གལ་ཏེ་ཇི་ལྟར་མཐོང་བ་བཞིན་དུ་

རྟོགས་པར་བྱེད་ན་ནི། གསལ་བ་དང་རྣོ་བ་ལ་སོགས་པའི་བྱེ་བྲག་རྣམས་ཀྱང་རྟོགས་

པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་མེ་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་བཀག་སྟེ་སྤྱིའི་ཚུལ་གྱིས་འཇུག་པར་

བྱེད་ན་ནི། དེའི་ཕྱིར་སྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་འཇུག་པ་ལ་ཡང་ཚུལ་དེ་ཉིད་བལྟའོ་ཞེས་ཤེས་

པར་བྱའོ། །བྱེ་བྲག་གི་ཚུལ་གྱིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

162 གང་ན། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
163 དད་ཤེས། ཅི་ལྟར་མེ་མེད་ཐམས་ཅད་ལ་མ་མཐོང་བ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་མེ་ཐམས་ཅད་ལ་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ནོ།།



144 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ག] སྤྱི་དོན་གཞན་མཐོང་བའི་སྒོ་ནས་འཇུག་པ་དགག (༡)  དགག་པ་དངོས། 

༡༦ གལ་ཏེ་སྤྱི་ལས་ཡིན་གྲང་ན། །དེ་ནི་དེ་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར།།

རྟེན་རྣམས་མ་མཐོང་བ་ཡི་ཕྱིར། །ཐ་དད་མིན་གཅིག་མཐོང་མི་འགྱུར།།

རེ་ཞིག་མེ་ལས་གཞན་པའི་མེ་ཉིད་ཅེས་པའི་སྤྱི་ནི་164ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡོད་དུ་

ཆུག་ན་ཡང་དེ་མཐོང་བ་ནི་མི་སྲིད་དོ། །རྟེན་མཐའ་དག་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། དུ་མ་

རྣམས་ལས་གཉིས་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་ཐུན་མོང་བ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་དག་

སྤྱི་མཐོང་ཞིང་གཟུང་བ་པོ་ཡང་རྟེན་མ་བཟུང་བ་པོ་དང་མཚུངས་ཤིང་འདྲ་བར་འགྱུར་

རོ།165།གལ་ཏེ་རྟེན་གཅིག་བཟུང་བས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་གཟུང་བ་ཡིན་ན་ནི། དེ་ཡང་

རྟེན་བཞིན་དུ་དུ་མར་འགྱུར་རོ།།

(༢)  རྟགས་དང་རྗེས་དཔག་ཆ་ཤས་སུ་ཕྱེ་ནས་འཇུག་པར་བསྟན་པ། 

འདི་ལྟར་ཡང་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ནི་ཆ་ཤས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལས་རྟོགས་པར་བྱ་སྟེ། 

༡༧ ཆ་ཤས་འདི་ལྟ་བུའི་ཚུལ་ནས། །རྟགས་ཅན་ལ་ནི་མི་འགྱུར་ཞིང༌།།

དེ་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་དུ་མ་ནའང༌། །ཅིག་ཤོས་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན།།166

དུད་པ་ནི་ཆ་ཤས་འབའ་ཞིག་མེ་ལས་མི་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ནོ།167།དུད་པ་ཉིད་དང་། སྐྱ་བོ་

ཉིད་ལ་སོགས་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་གྱི། རྫས་ཉིད་ལ་སོགས་པས་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ། འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་རོ།།

༢] དོན་བསྡུ་བ། 

ཡང་བརྗོད་པ། ༡༨ རྟགས་ཅན་གང་རྗེས་འབྲེལ་པ་ཡི། །རྟགས་ཅན་དེ་

འདིར་རྟོགས་བྱ་ཡིན།།

བྱེ་བྲག་རྟོགས་བྱ་མ་ཡིན་ཏེ། །དེ་དག་ཉིད་ལ་འཁྲུལ་ཕྱིར་རོ།།

༡༩ རྟགས་ཅན་རྗེས་སུ་འབྲེལ་པའི་དོན། །རྟོགས་བྱ་རྟགས་ཅན་གྱི་

བྱེ་བྲག །མ་ཡིན་དེ་ལ་རྟོགས་པ་པོའ།ི །རྟོགས་པ་རབ་ཏུ་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར།།168

ཞེས་བྱ་བ་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ། 

164 མེད་ཉིད་ཅེས་པའི་སྤྱི་ནི་བྱ་བའི་སྤྱིའི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
165 དད་ཤེས། གང་དག་འདྲ་བ་ཕྱིར་སྨྲ་བའི་འདྲ་བའང་མ་ཡིན་ནོ།།
166 དད་ཤེས་སུ། དེ་ལྟར་ཡན་ལག་གང་ངོ་བོས། །རྟགས་ཅན་ལས་ནི་མི་འདའ་བ། །དེ་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་དུ་མ་

ཡང་། །རྟོགས་པར་བྱེད་ཀྱི་གཞན་གྱི་མིན། །ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལེགས། 
167 དུད་པ་ནི་ཆ་ཤས་འབའ་ཞིག་མེ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་ཡིན། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
168 དད་ཤེས་འགྲེལ་པའི་མཆན། ༡༡༠ ཨང་ལ་གཟིགས། 



145ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཁ) རྟགས་ཀྱི་རྩ་བ་འབྲེལ་པ་བཤད་པ། ༡] རྒྱས་པར་བཤད་པ། 

ཀ] འཕྲོད་འདུའི་འབྲེལ་བ་འདུ་བ་ཅན་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པ་བཞིན་དུ་རྟགས་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་རྟགས་ཆོས་

གཉིས་ཀའི་ཆོས་སུ་ཁྱད་པར་མེད་པ་དགག་པ། (༡)  དེ་གཉིས་མི་མཚུངས་པ་དགག

ཅི་སྟེ་འབྲེལ་པ་ནི་ཡང་དག་པར་འཕྲོད་པ་བཞིན་དུ་གཉིས་ཀ་དང་འབྲེལ་པ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཅན་གྱི་ཆོས་རྟགས་ལ་ཡང་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

༢༠ འབྲེལ་པ་གཉིས་ལས་གནས་མོད་ཀྱང༌།།རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་ལྷན་གཅིག་པ།།169

རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཞིན་ཡིན་གྱི། །ཡང་དག་འཕྲོད་པ་བཞིན་མ་ཡིན།།

འབྲེལ་པ་གཉིས་ལ་གནས་པར་བདེན་མོད་ཀྱིས་ཀྱང་། འབྲེལ་པ་ཙམ་གྱིས་170རྟེན་དང་

བརྟེན་པའི་ཆོས་སུ་འགྱུར་བའམ། བརྟེན་པ་རྟེན་ཅན་གྱི་ཆོས་དང་ཐུན་མོང་དུ་འགྱུར་

བ་ནི། གང་ན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྟགས་རྟགས་ཅན་དུ་འགྱུར་

བའམ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་རྟགས་ཅན་རྟགས་སུ་འགྱུར་བ་171ནི་གང་ན་ཡང་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །ཡང་དག་པར་འཕྲོད་པ་ནི་ཇི་ལྟར་གཅིག་དང་འབྲེལ་པ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་གཉིས་

པ་དང་ཡང་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་དེ་དང་འདི་ནི་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

(༢)  མི་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

འདི་ལྟར། ༢༡ རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་ཡོད་པ་ཉིད།།ཅིག་ཤོས་རྟགས་ཅན་ཉིད་ལ་ཡོད།།

རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་དག་འབྲེལ་པའི། །རྗེས་དཔག་བཟློག་ནས་གནས་པ་

ཡིན།།172

དེའི་ཕྱིར་ན་རྟགས་ཅན་ནི་རྟགས་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་བརྗོད་དོ། །གང་མེ་ཁོ་ན་ལ་

ཡོད་པའི་དུ་བའི་རྫས་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཡང་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། གསལ་བ་དང་རྣོ་

བ་ལ་སོགས་པ་ནི་གོ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་རྟགས་ཅན་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །དེའི་ཕྱིར་གཞན་དུ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་པས། གང་དུ་བ་ཉིད་བཞིན་དུ་བའི་སྐྱ་བོ་

ལ་སོགས་པ་ཡང་གོ་བར་བྱེད་པ་མིན་ཞིང་། རྫས་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

169 མ་དཔེར། སྟོབས་གཅིག་པ། དང་། པེ་སྣར། སྟབས་གཅིག་པ། འདིར་ཞ་མའི་རྩ་ཚིག་ལྟར་བཅོས། 
170 ཙམ་གྱི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
171 མ་དཔེར། གཞན་དུ་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་འགྱུར་བ། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། དད་

ཤེས། འགའ་ཞིག་ཏུ་རྟགས་རྟགས་ཅན་དུ་མི་འགྱུར་ལ། རྟགས་ཅན་རྟགས་སུ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།
172 རྩ་བ། ངེས་པ་བཟློག་ན་གནས་པ་ཡིན།།



146 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

བརྗོད་དོ། །དེ་ལྟར་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་དུ་འབྲེལ་བའི་ངེས་པར་བཟུང་བ་ནི་ཕྱིན་

ཅི་ལོག་ཏུ་གནས་པ་ཡིན་ནོ།།

ཁ] ཁྱབ་མཉམ་པའི་རྟགས་དེ་ཉིད་སྦྱོར་བ་དེའི་རྟགས་ཅན་དུའང་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་དགག

(༡)  རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་ལ་ཁྱབ་པའི་ཆ་ནས་གོ་བྱེད་དུ་མི་འགྱུར་བའི་དཔེ། 

ཅི་སྟེ་ཡང་རྟགས་ཡིན་ཡང་རྟགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ནི། དཔེར་ན་བྱས་པ་ཉིད་དང་

མི་རྟག་པ་ཉིད་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

༢༢ རྟགས་ཀྱི་ཁྱབ་པའང་འདོད་པ་སྟེ། །དེ་ཡི་ཆ་ནས་རྟགས་ཅན་ཡིན།།

ཁྱབ་བྱེད་ཆ་ནས་དེ་གོ་བྱེད། །མ་ཡིན་བ་ལང་རྭ་ཅན་བཞིན།།173

གང་ཅུང་ཟད་ཙམ་ནས་174རྟགས་རྟགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ནི་ཡོད་མོད་ཀྱིས་ཀྱང༌། དེས་

དེ་ལ་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་གྱིས་རྟགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྲོ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་རྭ་ཅན་

ཉིད་ཀྱིས་བ་ལང་ལ་ཁྱབ་ཀྱང་དེས་བ་ལང་གོ་བར་བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་གྱི། ཁྱབ་བྱེད་དེ་

ཉིད་བ་ལང་གིས་གོ་བར་བྱེད་པ་བཞིན་ནོ།།

(༢)  དེའི་རྒྱུ་མཚན། 

ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ༢༣ སོ་སོར་བཀག་པའི་མི་འཁྲུལ་བ། །གང་ཕྱིར་འབྲེལ་

པ་ལ་ལྟོས་ཡིན། །དེ་ཕྱིར་རྟགས་ཀྱི་རྟགས་ཅན་ལ།175།ཁྱད་པ་བདེན་ཡང་

བྱེད་པོ་མིན།།

བྱས་པས་མི་རྟག་པ་ལ་ཁྱབ་ཏུ་ཟིན་ཀྱང་རྟག་པ་ཉིད་བཀག་ནས་གོ་བར་བྱེད་པ་དེ་

བཞིན་དུ། མི་རྟག་པས་བྱས་པ་ལ་ཁྱབ་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་མ་བྱས་པ་བཀག་ནས་གོ་བར་

བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་མི་རྟག་པའི་དོན་ལ་བྱས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ཉིད་ཀྱིས་མ་

བྱས་པའི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མི་རྟག་པས་བྱས་པ་ལ་མ་བྱས་པ་བཀག་

ནས་གོ་བར་བྱ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་གྱི་176གོ་བར་བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

173 རྩ་བ། ཁྱབ་བྱེད་ཆ་ནས་དེའི་གོ་བྱེད། །མ་ཡིན་རྭ་ཅན་ལས་གླང་བཞིན། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
174 -ནས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
175 རྩ་བ། དགག་བྱ་སོ་སོར་མི་འཁྲུལ་བ། །ཞེས་དང་། དེ་ཕྱིར་རྟགས་ནི་རྟགས་ཅན་ལ། ཞེས་སོ།།
176 དད་ཤེས། གོ་བར་བྱེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་གྱི། ཞེས་ཡོད་པ་མ་དག་སྟེ། འགྲེལ་བཤད་དུའང་། (ཤོག ༢༥༩) 

“མ་བྱས་པ་བསལ་བས་གོ་བར་བྱ་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ།།”ཞེས་བཀྲལ་བ་ཞ་མའི་འགྱུར་དང་མཐུན། 



147ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

༢] དོན་བསྡུ་བ། 

ཡང་བརྗོད་པ། ༢༤ བྱས་པ་ཉིད་ཀྱིས་འཇིག་པ་ལ། །ཁྱབ་ཀྱིས་མ་བྱས་པ་

ཡིས་མིན། །རྟག་པ་མེད་ལ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། །མ་ཁྱབ་པ་ཡི་དོན་གྱིས་སྟོན།།177 

༢༥ རྭ་ཅན་ཉིད་ཀྱིས་བ་ལང་ལ། །ཁྱབ་པར་རྭ་ཅན་མིན་པ་བཟློག །

གླང་ལ་རྭ་ཅན་གྱིས་ཁྱབ་བཞིན། །བ་ལང་གི་དོན་ཟློག་བྱེད་མིན།།

ཞེས་བྱ་བ་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ། །རང་གི་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་

པ་ངེས་པར་བསྟན་ཏོ།།

ཁ གཞན་གྱིས་བརྟགས་པའི་རྗེས་དཔག་དགག་པ། 

༡) རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའལིུགས་དགག་པ། ཀ) འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ རྩོད་པ་སྒྲུབ་པ་ནས་ནི། མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་དོན་མཐོང་བ་དེ་རིགས་པ་རྗེས་

སུ་དཔག་པའོ་ཞེས་བརྗོད་དོ། །དེ་ལ། 

ཁ) དེ་དགག་པ། ༡] མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་ལྷག་པ། 

༢༦ མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་མཐོང་བའི། །རང་གི་རྣམ་པ་ཙམ་མཐོང་ན།།

གལ་ཏེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི། མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་དེ་འབའ་ཞིག་ཙམ་མཐོང་བར་

འདོད་པ་ཡིན་ན་ནི། དེ་རིག་ཅེས་མི་བརྗོད། ཅེས་བྱ་བ་ནི་འདིར་ཕྱིས་བཅུག་

པའོ།178།ཅི་སྟེ་ཡང་དེ་རིག་ཅེས་བྱ་བ་འདིས། གཞན་ཉིད་དུ། །བརྗོད་ན་ཇི་ལྟ་བུར་གང་

ལ། གལ་ཏེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་དོན་གཞན་དུ་མཐོང་བར་འདོད་པ་ལྟ་ན་ནི། འདི་

མཐོང་ཞེས་ཇི་ལྟར་བརྗོད་པར་བྱ། 

གང་ལ། ༢༧ དོན་འདི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཞེ་ན། ཅི་སྟེ་ཡང་ལྷག་མ་དོན་ཞེས་པས་

བསྒྲུབ་བྱའི་སྐབས་སུ་བབ་པས་ན། དོན་གང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་མཐོང་བ་དེ་རྗེས་

177 རྩ་བ། རྟག་པ་མིན་ལ་ཁྱབ་མིན་པར། །མ་བྱས་པ་ཡི་དོན་གྱིས་སྟོན། །ཞེས་དང་། དད་ཤེས། ཁྱབ་
ཕྱིར་བྱས་པའི་དོན་ལ་ནི། །མི་རྟག་པ་མེད་མ་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་རྐང་པ་འདི་གཉིས་ཀྱི་འགྱུར་ལ་མི་འདྲ་
བ་འགའ་ཤས་ཐོན། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༢༦༠) རྩ་ཚིག་དངོས་ཐད་ཀར་མ་བཀོད་མོད། “གང་སྐབས་སུ་
བབས་པ་རྟག་པ་ཉིད་མེད་པ་ནི་མི་རྟག་པ་ཉིད་དོ། །དེ་ནི་དེས་ཁྱབ་པས་བྱས་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་ལ་མ་བསྟན་
ཏོ།།”ཞེས་བཀྲལ། 

178 དད་ཤེས། ཞེས་བྱ་བ་ནི་འདིར་ཕྱི་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །འདིའི་ཐད་འགྲེལ་བཤད་ཀྱིས་བཀྲལ་ཚུལ་
དད་ཤེས་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་མཆན། ༡༡༩ ལ་གཟིགས། 



148 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

སུ་དཔག་པ་སྟེ། མེད་པ་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་རིག་པའོ་ཞེས་འདོད་པ་ཡིན་ན་ནི། དེ་ལྟ་

ན། མེད་ན་མི་འབྱུང་ཞེས་ཅི་དགོས། །འདི་ལྟར་སྔར་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་སྨོས་པས་

ཕྱིས་ཀྱང་ཡོད་པ་ཉིད་དེ། མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་ནི་དོན་མཐོང་ཞེས་པས་རིག་ཅིང་

དེ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།

༢] རྩོད་གཞི་ལ་ཆོས་ལས་གཞན་པའི་དཔག་བྱ་མི་འཐད་པ། 

༢༨ དུད་སོགས་མེ་སོགས་ལ་མཐོང་ལས། །གཞན་པའི་དཔག་བྱ་དེ་རིག་གང༌།།

རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད་དཔེར་བརྗོད་པའི་མེ་ལ་སོགས་པ་ལ་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་

ལས་གཞན་པའི་དཔག་པར་བྱ་བའི་དོན་གང་མེད་ན་མི་179འབྱུང་བས་དེ་རིག་ཅེས་ཇི་

ལྟར་རྗོད་པར་བྱེད། 

༣] གོ་བྱ་གོ་བྱེད་ཀྱི་ཆ་ཤས་མ་བརྗོད་པའི་ཉེས་པ་དང་བཅས་པ། 

ཆོས་དོན་དུ་མ་ཡོད་པ་ལ། །དེ་རིག་པ་ཞེས་ཇི་ལྟར་བརྗོད།།

ཆོས་ཀྱི་དོན་དུ་མ་ཡོད་པ་ལ་དུ་བས་གོ་བར་བྱ་བའི་ཆ་ནི་གང་ཡིན། དུ་བ་ཡང་གང་གི་

ཆ་ནས་གསལ་བར་བྱེད་ཅེས་ནི་མ་བསྟན་ཏོ།།

༢) གཞན་སྡེའི་ལུགས་དགག་པ། 

ཀ) རིགས་པ་ཅན་པའི་ལུགས་དགག་པ། ༡] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ན་རེ། དེ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཅན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་རྣམ་

པ་གསུམ་སྟེ། སྔ་མ་དང་ལྡན་པ་དང༌། ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་དང༌། སྤྱིར་མཐོང་བ་ཅན་

ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ།།180

༢] དེ་དགག་པ། ཀ] རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་དགག་པ། (༡)  སྔ་མ་དང་ལྡན་པ་དགག

དེ་ལ་རེ་ཞིག་མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་

ཕྱིར། ༢༩ འབྲེལ་པ་དབང་པོའ་ིགཟུང་བྱ་མིན། །རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་

པ་ནི་དབང་པོའ་ིཤེས་པའི་ཡུལ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་མངོན་སུམ་

179 མེད་ན་མི་འབྱུང་བ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
180 འདི་རིགས་པ་ཅན་པའི་མདོའ་ིཁུངས་ཡིན་ལ། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༢༦༣) རིགས་པ་ཅན་པའི་མདོ་དེར་

མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་བཤད་ཟིན་པའི་མཇུག་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་དེ། དེ་
མངོན་སུམ་སྔོན་འགྲོ་ཅན་ཡིན་པ་དང་། རིགས་པ་ཅན་པའི་རྗེས་དཔག་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་དཔེར་བརྗོད་
བཀོད་པ་སོགས་ཀྱིས། རིགས་པ་ཅན་པའི་མདོའ་ིདོན་རྒྱས་པར་བཤད། 



149ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

པའང་མ་ཡིན་ན། དེ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཅན་181ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པའོ་ཞེས་གང་གིས་

འགྱུར། ཇི་ལྟར་ན་རྗོད་པར་བྱེད། སྔ་མ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ལ། སྔ་མ་

དང་མཚུངས་པས་ན་སྔ་མ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་ལྟ་བུའི་སྒྲར་འགྱུར་བའམ། འདི་ལ་སྔ་མའི་

ཆོས་ཡོད་པས་ན་དེ་དང་ལྡན་པའོ་ཞེས་ལྡན་པའི་སྒྲར་འགྱུར་གྲང་ན། དེ་ལས་ཅིར་

འགྱུར། ཐམས་ཅད་སྲིད་ཕྱིར་ལྟ་བུར་མིན། །ཐམས་ཅད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་

པས་འབྲེལ་པ་འཛིན་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་བཞིན་དུ་ཕྱིས་ཀྱང་རྟགས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་དཔག་

པར་བྱ་བ་འཛིན་པར་བྱེད་དོ། །དེའི་གཅིག་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་ནི་བརྗོད་པར་

མི་བྱའོ། །འབྲེལ་པ་གཞན་ལས་ཀྱང་འདི་སྔོན་མ་ལྟར་ན་ཞེས་འཛིན་ལ། དེས་མ་མཐོང་

བའི་ཕྱིར་དང༌། མ་མཐོང་བའི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད་ལ་ལྟ་བུའི་སྒྲ་སྦྱར་བར་མི་བྱའོ།།

འཁྲུལ་བའི་ཕྱིར་ན་ལྡན་པ་མིན། །ལྡན་པར་བྱེད་པ་ནི་རིགས་ན།182 སྔར་འདི་རུ་

ཡོད་དོ་ཞེས་འབྲས་བུ་སྔ་མ་དང་ལྡན་པར་བྱེད་ན་ནི། ཡུལ་དེ་ཤེས་པ་ཡང་སྔ་མ་དང་

ལྡན་པར་འགྱུར་ལ། རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་ཤེས་པར་བྱེད་པ་དེ་ལྟར་ན་183འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་

ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་ཡོད་ན་བདེན་དུ་ཆུག་ན་ཡང་གེགས་སྲིད་པའི་ཕྱིར་དང༌། རྒྱུ་

གཞན་མ་ཚོགས་པ་སྲིད་པའི་ཕྱིར། འབྲས་བུ་མི་འབྱུང་བ་སྲིད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་

རེ་ཞིག་སྔ་མ་དང་ལྡན་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

(༢)  ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་དགག

༣༠ ལྷག་ལྡན་ལ་ཡང་ལྟ་བུར་རམ། །ལྷག་མ་ལྟ་བུར་ཞེས་ཡང་གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུར་

བྱེད་ན་ནི། མངོན་སུམ་ཕྱི་མ་དང་ཡུལ་མཚུངས་པའི་ཤེས་པ་དེ་ཡང་ལྷག་མ་ལྟ་བུ་

ཞེས་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་མཚུངས་པ་

ཙམ་གྱིས་རོ་མཚུངས་པར་འགྱུར་བའི་ངེས་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ལྷག་

མ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་ལྟ་བུའི་སྒྲར་ཡང་སྦྱར་བར་མི་བྱའོ།།

འབྲེལ་གཞན་ལས་ཀྱང་རྟོགས་མི་འགྱུར། །ལྷག་མ་དང་ལྡན་ལས་འགྱུར་མིན།།

གང་རྒྱུ་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པས་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ན་ནི། དེའི་ཤེས་པ་ཡང་ལྷག་

181  མ་དཔེར། མངོན་དུ་སོང་བ་ཅན། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
182  ལྡན་པར་བྱེད་པ་ན་རིག་ན། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
183  མ་དཔེར། དེ་ལྟར་ནི། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་དུ། དེ་ལྟར་ན། ཞེས་ཡོད་ལེགས་པས་བཅོས། 



150 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

མ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ཡང་184འབྲས་བུ་མ་བཟུང་བ་མེད་ན་མི་འབྱུང་

བའི་འབྲེལ་པ་བཟུང་ནས་རྒྱུ་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་མེད་པར་འགྱུར་ན་དེ་ཡང་མཐོང་བ་

ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་བྱས་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་རྗེས་སུ་དཔོག་

པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །སྔར་ཇི་ལྟ་བར་བརྗོད་པའི་རྗེས་དཔག་རྣམས་ལ་ཡང་འབྲེལ་པ་

རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང༌། །འབྲེལ་གཞན་ལས་ཀྱང་རྟོགས་མི་འགྱུར། །ཞེས་བརྗོད་

པར་བྱ་སྟེ། ཕྱི་མ་ལ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་འབྲེལ་པ་ཅན་གྱིས་

འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བ་རྗེས་སུ་དཔོག་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར་རོ། །འབྲེལ་པ་ཅན་ཉིད་ཙམ་གྱི་སྒོ་ནས་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བ་

དང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཟུང་བའི་

ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་སྔ་མ་དང་ལྡན་པ་དང་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

(༣)  ཕྱིར་མཐོང་བ་ལའང་ཉེས་པ་མཚུངས་པར་བསྟན། 

༣༡ སྤྱིར་མཐོང་བ་185ལའང་དེ་བཞིན་དུའོ། །དེ་ཡང་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་

ཉིད་ལས་ཡུལ་ལ་ཤིན་ཏུ་ལྐོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་འཇལ་བར་བརྗོད་པས་ནའོ། །རྗེས་

དཔག་གི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚད་མའི་གཞལ་བྱ་ལ།186 འབྲས་བུ་གཞན་མ་ཉིད་མི་

ཐོབ། །འབྲས་བུ་མེད་པར་ཚད་མར་འགྲོ་བ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བྱེད་པ་པོ་དང་

ལས་ཀྱི་བྱ་བ་དང་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།187

ཁ] ཚད་འབྲས་དོན་གཞན་དགག་པ། 

རྟགས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཚད་མ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་སྙམ་དུ་རྟགས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཚད་མ་ལ་རྗེས་

དཔག་གི་ཤེས་པ་ཚད་མའི་འབྲས་བུའོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་

ཡུལ་ཐ་དད་ལས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འདིར་ཡུལ་གཞན་ལ་ཚད་མར་འགྱུར་ཞིང་གཞན་ལ་

འབྲས་བུར་འགྱུར་བ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔར་བརྗོད་ཟིན་ཏོ།།188

184 དེ་ལྟར་ན་ཡང་། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
185 མ་དཔེ་དང་པེ་སྣར་བཅས་པར། ཕྱིར་མཐོང་བ། ཞེས་བྱུང་བ་ཡིག་ནོར་ཏེ་ཞ་མའི་རྩ་བ་བཞིན་བཅོས། 
186 -ལ། སྣར་ཐང་། 
187 དད་ཤེས། བྱེད་པ་ནི་ལས་ལ་བྱ་བའི་འབྲས་བུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།
188 གོང་དུ་མངོན་སུམ་ལེའུར་ཚད་འབྲས་དོན་གཞན་མི་འཐད་པའི་ཐད་དུ་གསུངས་ཟིན་པ་ལ་དགོངས། 



151ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

རྟགས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ལྟ་ན་ནི། རྣམ་པར་དབྱེ་བའང་འགྲུབ་མི་

འགྱུར། །གང་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་སྔ་མ་ལྡན་པ་དང་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པའོ་ཞེས་

རྟགས་ཅན་གྱི་དབྱེ་བས་དེ་དག་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། རྟགས་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རོ།189།གང་ཡང་སྔ་མ་དང་ལྡན་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཁོ་ན་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར་

ཏེ། དུས་གསུམ་ལ་འཛིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་པའི་ངེས་པར་བཟུང་བ་དེ་ཡང་རིགས་པ་

མ་ཡིན་ནོ།190།རྗེས་དཔག་ཐམས་ཅད་དུས་གསུམ་གྱི་ཡུལ་ལ་འཇུག་སྟེ། དུས་གསུམ་པ་

ཅན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་པའི་ཕྱོགས་ལ་ནི། འབྲེལ་པ་བསྟན་

པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྣམ་པ་གསུམ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་རྗེས་དཔག་

ཀྱང་བཀག་པ་ཡིན་ནོ།།

ཁ) བྱེ་བྲག་པའི་ལུགས་དགག་པ། ༡] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ན་རེ། འདི་ནི་འདིའི་འབྲས་བུ་དང་། རྒྱུ་དང་། འབྲེལ་པ་དང་། དོན་

གཅིག་ལ་འདུ་བ་དང་། འགལ་བ་ཅན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་དག་ནི་རྟགས་ལས་བྱུང་བའོ་

ཞེས་ཟེར་རོ།།191

༢] དེ་དགག་པ། ཀ] རྗེས་དཔག་སྔ་མ་གཉིས་དགག་པ། (༡)  རྒྱས་པར་བཤད་པ། 

ཀ) རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་དཔོག་པ་དགག་པ། 

དེ་ལ་རེ་ཞིག་སྔར། ༣༢ རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་གྲུབ་པ་མེད།192།རིགས་པ་ཅན་གྱི་རྗེས་

དཔག་དགག་པའི་སྐབས་སུ། སྔ་མ་དང་ལྡན་པ་དང་ཕྱི་མ་དང་ལྡན་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་

ལ་རྒྱུས་འབྲས་བུ་རྗེས་སུ་དཔོག་པའི་གཏན་ཚིགས་མེད་དོ་ཞེས་བརྗོད་དོ།།

(ཁ)  ལྡན་འདུའི་འབྲེལ་པ་དཔོག་པ་དགག་པ། [༡] ལྡན་པའི་འབྲེལ་བ་ལས་དོན་དཔོག་པ་དགག་པ། 

འབྲེལ་པ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ལྡན་པ་དང་། འདུ་བའོ། །དེ་ཡང་མེ་དང་དུ་བ་

དང་། བ་ལང་དང་རྭ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་སོ། །དེ་ལ་རེ་ཞིག  ལྡན་པའི་རྟོགས་པ་གྲུབ་པ་

189 དད་ཤེས། རྗེས་སུ་དཔག་པ་རྟགས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བྱུང་བ་ལེགས་པར་མཐོང་། 
190 རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
191 འདི་བྱེ་བྲག་པའི་མདོའ་ིཁུངས་དྲངས་པ་ཡིན་ལ། མདོའ་ིདོན་གྱི་བཤད་པ་འགྲེལ་བཤད་(༢༧༣)དུ་བྱུང་བ་

ལ་གཟིགས། 
192 རྩ་བར། རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་བཀག་པ་མེད། །ཅེས་ཡོད་ལ་དད་ཤེས་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ཀར་རྐང་པ་འདི་

མི་འབྱུང་། 



152 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

མེད། །ལྡན་པ་མངོན་པར་མ་ཤེས་ཀྱང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་འབའ་ཞིག་ཙམ་གྱི་དྲན་

པ་ལས་ཀྱང་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །མི་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ལ་འབྲེལ་པ་མ་བཟུང་ན་

ནི། གཞལ་བྱ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།193།ཤེས་པའི་རྒྱུ་

ཉིད་ལས་དེའི་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།

དེ་ལ་ཡང་ལྡན་པ་བར་གྱི་མེ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་ན་ནི།194 མེ་ཡང་དུ་བའི་ཤེས་

པའི་རྒྱུར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ལྡན་པ་ནི། གཉིས་དང་ལྡན་ཕྱིར། གཉིས་ཀ་ཡང་

གསལ་བར་བྱེད་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ལྕགས་གོང་དང་སོལ་མེའི་གནས་

སྐབས་སུ་དུད་པ་མེད་པའི་མེ་ཡང་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དམིགས་ཀྱིས་བསལ་

བས་གཅིག་ནི་གཏན་ཚིགས་སུ་མི་འགྱུར་ཏེ། ཐེ་ཚོམ་ཅན་ནི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་དམིགས་ཀྱིས་བསལ་བ་ཡོད་པས་ན་དེ་ལས་མེའི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །མེ་དུ་

བ་དང་གདོན་མི་ཟ་བར་ལྡན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཞིང༌། དུ་བ་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་མེ་དང་

ངོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་ཐ་དད་མིན། ཕྱིར་ཞེས་པ་ནི་ཚིག་གི་ལྷག་

མའོ། །ལྡན་པ་ནི་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་གཅིག་ལ་ཇི་ལྟར་བ་བཞིན་དུ་གཉིས་

པ་ལ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཅིག་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ལན་ཅིག་

གི་195འབྲེལ་པ་མ་ཟིན་ན་ནི་རྒྱུ་འཇལ་བར་བྱེད་པ་མི་འཐད་ན་ཡང་། འདིའི་འཁྲུལ་

པ་ཉིད་གང་ལས་རྣམ་པར་དཔྱོད། གང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པའི་ལྟར་ན་

ནི། འདིར་གཉིས་ཀ་ནི་མ་ཡིན་གྱི། གདོན་མི་ཟ་བར་གཅིག་ཁོ་ན་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

འཐད་པ་ཡིན་ནོ།།

མེ་དང་ལྡན་པའི་དུ་བ་ནི།༣༣།ཆ་འགའ་ཞིག་ལས་མ་ཡིན་པས།།

དུ་བའི་ཐམས་ཅད་གོ་བྱེད་དམ། །མེ་ཡི་གསལ་196བའམ་གོ་བྱར་འགྱུར།།

ལྡན་པའི་འབྲེལ་པ་ལྟར་ན་ནི། །མེའི་རྣོ་བ་དང་གསལ་བ་ལ་སོགས་པའི་བྱེ་བྲག་

རྣམས་ཀྱང་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཀྱིས་ལྡན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

193 མ་ཡིན་ཏེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
194 དད་ཤེས། ལྡན་པ་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ན། 
195 ལན་གཅིག་གིས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
196 མ་དཔེར། བསལ། ཞེས་བྱུང་མོད་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པ་རྩ་བའི་འགྱུར་དང་མཐུན་པས། གསལ། ཞེས་

བཅོས། 



153ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཡང་དུ་བའི་རྫས་ལ་སོགས་པ་ཙམ་བཟུང་བའི་བདག་ཉིད་དེ་ནས་

ཀྱང་མེ་རྟོགས་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་རྫས་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་དང་ལྡན་པ་

མ་ཡིན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

[༢] འདུ་བའི་འབྲེལ་པ་ལའང་ཉེས་པ་མཚུངས་པ། 

ཇི་ལྟར་ལྡན་པ་ལ་སྐྱོན་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་འདུ་བ་197ལ་སོགས་པའང༌། དེ་ལ་ཡང་བ་

ལང་ར་ཅན་ཡང་མ་ཡིན་པའམ།198 ཡང་ན་སེར་ཟལ་ལ་སོགས་པའི་བྱེ་བྲག་ཀྱང་རྫས་

ཉིད་ལ་སོགས་པའི་སྤྱིས་གོ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་ལ་འདུ་བ་

མི་འཐད་པར་བརྗོད་དོ།།

[༣] འགལ་བ་ལ་ཡང་མཚུངས་པ། 

འགལ་བ་ཡང་ནི་སྲིད་པའི་ཕྱིར། །ཇི་ལྟར་སྲིད་པ་ལྟར་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། གང་དུ་

མངོན་དུ་མ་གྱུར་པའི་འབྱུང་བ་ཡང་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་དུ་བརྗོད་པར་བྱའོ།199།དེ་

བཞིན་དུ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཡང་བྱེ་བྲག་དང་སྤྱིས་ཕན་ཚུན་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་

དུ་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཆ་འགའ་ཞིག་གི་སྒོ་ནས་འགལ་བ་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།200

(༢)  དོན་བསྡུ་བ། 

ཡང་བརྗོད་པ། ༣༤ རྟགས་ཀྱི་སྤྱི་གཞན་རྟགས་མིན་ཞིང་། །བྱེ་བྲག་རྣམས་ཀྱང་

རྟགས་ཅན་མིན། །གཞན་གྱི་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་ནས། །གོ་བྱ་གོ་བྱེད་དུ་ཡང་འགྱུར།།

ཞེས་བྱ་བ་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།།

ལྡན་པ་རྗེས་སུ་དཔོག་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ན་ནི། དཔག་པར་བྱ་བ་ལྡན་པ་

ཙམ་རྟོགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། གཞན་དུ་ན་རྟགས་ལ་རྟགས་ཅན་ཤེས་པའི་

ནུས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་འདུ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་བརྗོད་པར་

བྱའོ། །གལ་ཏེ་འདིར་དུད་པས་མེའི་ཡོད་པ་ཙམ་སྒྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་གྲུབ་པའི་

ཕྱིར་རོ།201།གང་ལ་དུད་པ་ཡོད་པའི་ས་ཕྱོགས་དེར་མེ་དང་ལྡན་ནོ་ཞེས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་

197 མ་དཔེར། དུ་བ། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
198 མ་དཔེར། མ་ཡིན་ལ། ཞེས་བྱུང་མོད་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
199 དད་ཤེས། གང་ལ་གྱུར་པ་དང་མ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་རྟགས་ཅན་དང་གྱུར་པ་ལ་ཡང་ཕན་ཚུན་བརྗོད་པར་

བྱའོ།།
200 དད་ཤེས་ལྟར་ན། འགལ་བ་མ་ཡིན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་དགོས་སྙམ། 
201 མ་དཔེར། མེའི་ཡོད་ཙམ་ནི་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡོད་མོད་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 



154 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

བ་སྟེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་འདིར་ཞེས་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་

མེས་ཀྱང་དུད་པའམ་མེའི་རྣོ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་202ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་མི་འབྱུང་ངོ་ཞེ་

ན། དེ་ལྟར་ན་ནི་དམ་བཅའ་བའི་ཕྱོགས་གཅིག་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེའི་

ཕྱིར་གདོན་མི་ཟ་བར་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་ལྡན་པ་ལས་ནི་མ་ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་

མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཁོ་ན་ལས་སོ།།

ཁ] རྗེས་དཔག་ཕྱི་མ་གཉིས་དགག་པ། 

(༡)  དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བའི་འབྲེལ་བ་གོ་བྱེད་དུ་འདོད་པ་དགག

༣༥ ཡུལ་དང་དུས་ལ་ལྟོས་སུ་ཆུག །དེ་ནི་ཡུལ་ལ་ལྟོས་ཀྱང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་

ཉིད་ཡིན་ཏེ། སྔར་ས་ཕྱོགས་སུ་མེ་མེད་ན་དུད་པ་མི་འབྱུང་བར་དམིགས་པའི་ཕྱིར་

རོ། །དུས་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡང༌། གཙུབ་ཤིང་གཙུབས་པའི་གནས་སྐབས་

ན། ཇི་སྲིད་དུ་མེ་མེད་ཀྱི་དུས་དེ་སྲིད་དུ་དུད་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་

དུད་པས་མེ་དཔོག་པའི་རྒྱུར་ལྡན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།203

འདུ་བ་ཡང་བ་ལང་གི་རྭ་ཡོད་པར་དཔོག་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། མངོན་སུམ་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འབྲེལ་པ་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀྱང༌། རྒྱུ་ནི་ཁོང་དུ་ཆུད་མི་

འགྱུར། །འབྲེལ་པ་མ་དམིགས་པར་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱེད་པ་ནི་མི་འདོད་

དོ། །འདུ་བ་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀྱང་རྟོགས་པ་ནི་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་དམིགས་པ་ཁོ་ན་

ལས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཁོ་ན་རྒྱུ་ཡིན་ནོ།།

དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། འབྲས་བུ་དང་འབྲས་བུ་གཞན་

དང༌། རྒྱུ་དང་རྒྱུ་གཞན་ནོ། །དེར་ཡང་དཔེར་ན་གཟུགས་དང་204རེག་བྱ་ལྟ་བུ་

དང་། ལག་པ་དང༌རྐང་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་ཡང་དེ་ཉིད་བརྗོད་པར་

བྱའོ། །འབྲེལ་པ་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀྱང་རྒྱུར་ནི་ཁོང་དུ་ཆུད་མི་འགྱུར། དོན་གཅིག་ལ་འདུ་

བ་ནི་གང་དུ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་ཏོ། །དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་གཉིས་ཡོད་དུ་

ཟིན་ཀྱང་རྟོགས་པ་ནི་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཁོ་ན་ལས་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །འདིར་ཡང་

གཟུགས་ཀྱིས་རེག་བྱ་བཞིན། རེག་བྱས་ཀྱང་གཟུགས་གསལ་བར་བྱེད་པར་འགྱུར་

202 -ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
203  དད་ཤེས། དེའི་ཕྱིར་མེ་དང་དུ་བའི་ལྡན་པ་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནོ།།
204  མ་དཔེར། དང་སྒྲ་མ་བྱུང་མོད་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པས་བསྣན། 



155ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཏེ། འབྲེལ་པ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར། དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་ཉིད་ལ་ནི་ཁྱད་པར་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་པས་གཅིག་ལས་འཁྲུལ་པར་བརྗོད་པ་བཞིན་དུ་འབྲེལ་པ་ལས་ཀྱང་རྒྱུ་མ་

ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ།།

གང་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་ནི་གཉིས་ཁོ་ནའོ་ཞེས་བརྗོད་པ་དེ་ལ། གཞན་ཡང་སྲིད་

ཕྱིར་གཉིས་མ་ཡིན། །རྒྱུ་ཡང་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ལས་འབྲས་བུའི་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བའི་

རྟོགས་པ་ནི་མཐོང་བ་ཉིད་དེ། དཔེར་ན་མ་གྱུར་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མ་གྱུར་པ་ལས་

ཞེས་བརྗོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེའི་ཕྱིར་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཉིད་དོ་ཞེས་

ངེས་པར་བཟུང་བ་ནི། རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།205

(༢)  འགལ་ཟླ་གོ་བར་བྱེད་པ་དགག

འགལ་བ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་206ལས་མ་གྱུར་པའོ་ཞེས་བྱ་

བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའོ་ཞེས་པ་འདི་ཡང་207ཐམས་ཅད་དུ། ༣༦ གང་ཞིག་འགལ་

བ་དེ་རྟགས་མིན།208།སྤྲིན་དང་རླུང་གི་སྦྱོར་བ་དང་ཆར་འབབ་པ་ནི་འགལ་ལ་རག་

ན། འདིར་ཆར་འབབ་པ་ནི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་དེ་མེད་པ་ཡིན་

ནོ། །ཆར་མི་འབབ་པ་དང་སྤྲིན་དང་རླུང་གི་སྦྱོར་བ་ནི་འགལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་བརྗོད་པར་བྱའོ།།

(༣)  དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། (ཀ) རྟགས་འཛིན་སེམས་རྟགས་སུ་མི་འཐད་པ། 

གལ་ཏེ་རྟགས་ནི་རྟོགས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མངོན་དུ་མ་

གྱུར་པ་ལ་སོགས་པའི་རྟོགས་པ་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ་209ཞེས་བརྗོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་

རྟགས་མ་ཡིན་ཏེ། འབྲེལ་པ་མེད་ཕྱིར་རྟགས་བློ་མིན། །རྟགས་ཀྱི་བློ་ལ་ནི་རྟགས་ཅན་

དང་འབྲེལ་པ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་ན། འབྲེལ་པའི་

205 གང་དོན་གཅིག་ཅེས་སོགས་ཀྱི་ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ་ཙམ་
སྣང་། 

206 མངོན་དུ་གྱུར་པ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། དད་ཤེས། མ་གྱུར་པ་དང་གྱུར་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ།།
207 འདི་ལ་ཡང་། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
208 མ་དཔེར། དེ་རྟགས་ཡིན། ཞེས་བྱུང་ཡང་རྩ་བར། དེ་རྟགས་མིན། ཞེས་པེ་སྣར་དང་མཐུན་པས་བཅོས། 
209 མ་དཔེར། མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་དུ། ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱུང་བ་དད་ཤེས་དང་མཐུན་པས་

བཅོས། 



156 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

དོན་དུ་མདོ་ལས་འདི་ནི་འདིའི་ཞེས་སྨོས་སོ། །འདི་ནི་རྟགས་ཉིད་དུ་རིགས་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རྟགས་ལས་བྱུང་བར་བསྟན་པའི་ཕྱིར། །དཔག་པར་བྱ་བའི་ཤེས་

པ་ཡང་འབྲས་བུར་མི་འགྱུར་ཞིང་རྟགས་བརྗོད་པའི་དྲན་པ་ཙམ་ལས་ཀྱང་ཁོང་དུ་ཆུད་

པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལས་བསྟན་པས་ན། དྲན་པ་ལ་ལྟོས་པའི་

རྟགས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཉིད་ཀྱི་རྟགས་ལས་བྱུང་བའོ་ཞེས་ཡིན་གྱི་དེ་རྟགས་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་རྒྱུར་བྱས་ནས་རྟགས་སུ་བརྗོད་པ་སྟེ། འདི་ལྟར་དེའི་རྒྱུའི་བྱེ་བྲག་ལ་

རྟགས་ཀྱི་སྒྲ་210མང་དུ་བྱས་ནས་དེ་ལྟར་བརྗོད་པར་བས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མ་ཡིན་

ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་འདིར། ཐམས་ཅད་རྟགས་སུ་བརྗོད་མ་ཡིན། །འདིར་བྱེད་པ་པོ་དང་

ཐམས་ཅད་ནི་རྟགས་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་དེ་བརྗོད་པ་ལས་ཀྱང་

འབྱུང་ངོ༌། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་འདིར་བདག་དང་ཕྲད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་བརྗོད་པར་བྱ་

བར་འགྱུར་རོ། །རྟགས་ཀྱི་ཤེས་པ་རྗེས་དཔག་གི་དངོས་ཀྱི་རྒྱུ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དྲན་པས་

བར་དུ་ཆོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་དངོས་ཀྱི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་

ཡང་རྟགས་ནི་རྟོགས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་གང་བརྗོད་པ་དེ་

ལ། གང་གི་ཕྱིར། ༣༧ དྲན་པ་འབྲེལ་པ་ཅན་དུ་འགྲུབ། །འབྲེལ་པ་ཅན་གྱི་རྟོགས་

པས་ནི་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ།211།དེ་སྐད་དུ་ཡང་། གང་གི་ཕྱིར་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་མ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་བཤད་པར་བྱའོ།།

(ཁ)  འབྲེལ་པ་གཅིག་ཏུ་ཟད་ན་རྗེས་དཔག་མཚན་ཉིད་མ་ཚང་བ། 

གལ་ཏེ་འབྲེལ་པ་གཅིག་ཉིད་ལས་རྗེས་དཔག་གི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ནི་

བསྟན་བཅོས་ནས་བརྗོད་པ་ཉིད་དེ། འབྲས་བུ་ལ་སོགས་མདོར་མ་མཚོན། །གང་དག་

བསྟན་བཅོས་སུ། རྒྱུ་ཉིད་དང༌། འབྲས་བུ་ཉིད་དང༌། རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་

ཞེས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་ལ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ། མི་རྟག་པ་ཉིད་དང་

རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་རྟགས་སུ་བརྗོད་ཀྱི། མདོར་མཚོན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།212།དེ་དག་རྣམས་

210 རྟགས་ཀྱི་སྒྲར། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
211 འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་རྟོགས་པར་ནི་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
212 བསྟན་བཅོས་སུ། ཞེས་པ་བྱེ་བྲག་པའི་གཞུང་ལ་གོ་དགོས། འདིའི་ཐད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་པའི་གཞུང་བཀོད་

པའི་འགྱུར་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ། འགྲེལ་བཤད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་ཚུལ་དེའི་ཤོག 
༢༩༠ ནང་བཞུགས་པས་དེར་གཟིགས། 



157ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཅིག་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པ་སྲིད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་མི་

སྲིད་དེ། འདི་གང་གསལ་བར་བྱ་བ་དང་གསལ་བར་བྱེད་པ་གྲུབ་པ་དེ་ཉིད་རྒྱུ་དང་

འབྲས་བུའི་དངོས་པོའ་ོཞེ་ན། གང་འདི་ལྟར་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཙམ་རྒྱུར་འདོད་པ་

དེའི་ལྟར་ན་ནི། ཐ་མ་གསལ་བྱེད་དུ་མི་འགྱུར། །རྒྱུ་རྣམས་ཀྱི་ཐ་མ་ལྡན་པ་ལ་སོགས་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་གསལ་བྱེད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་ལས་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་རོ།།

(ག)  འབྲེལ་བ་དོན་གཞན་མེད་པ། 

གཞན་ཡང༌། དོན་མེད་གཞན་ལས་ཀྱང་དེ་གྲུབ། །འབྲེལ་པ་གཞན་གྱིས་ཀྱང་དོན་

ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་དོ།213།གང་གི་ཕྱིར་འདི་འདིའི་གསལ་བར་བྱེད་པའོ་ཞེས་ཡིད་ཀྱི་

རྣམ་པར་ཤེས་པས་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་དེའི་རྗེས་སུ་དཔོག་པའི་རྒྱུ་འདི་དོན་མེད་པ་ཉིད་

དོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་རེ་ཞིག་བྱེ་བྲག་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་སྒྲུབ་པར་དཀའོ།།

ག) སེར་སྐྱ་པའི་ལུགས་དགག་པ། ༡] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ གྲངས་ཅན་པ་རྣམས་ནི། རེ་ཞིག་འབྲེལ་བ་མངོན་སུམ་པ་གཅིག་ལས་ལྷག་པར་

གྲུབ་པ་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་འབྲེལ་བ་ནི་རྣམ་པ་བདུན་ཏེ།214 དེ་

རྣམས་གང་ཡང་རུང་བའི་མངོན་སུམ་པ་གཅིག་གིས་ལྷག་པའི་དོན་མངོན་སུམ་པ་མ་

ཡིན་པ་ངེས་པར་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་དེ་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པའོ། །རྟགས་ཀྱི་ཤེས་པ་

ཅུང་ཟད་མ་ངེས་པར་འགྱུར་ཏེ། དོན་ཇི་ལྟ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའི་

ཕྱིར་ཕྱིས་215ཀྱི་རྩོམ་པ་འཇུག་སྟེ། མངོན་སུམ་གྱི་སྤྱི་ཙམ་ལས་ངེས་པར་མ་བཟུང་བའི་

དོན་གྱི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་ལས་བྱེ་བྲག་གི་རྟོགས་པ་བསྐྱེད་པ་ཐམས་ཅད་དོ་ཞེས་སོ།།

213 བྱེད་དེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། འདིའི་ཐད་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་གཞུང་དོན་གྱི་སྐོར་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་ 
མཆན། ༡༤༥ ལ་གཟིགས། 

214 གྲངས་ཅན་གྱིས་འདོད་པའི་འབྲེལ་པ་རྣམ་པ་བདུན་ནི། ༡ ནོར་དང་ནོར་ཅན་གྱི་འབྲེལ་་པ་དང་། ༢ འོ་
མ་དང་ཞོལ་ལྟ་བུ་རང་བཞིན་དང་རྣམ་འགྱུར། ༣ རྫ་མཁན་དང་རྫ་བུམ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་མཚན་དང་རྒྱུ་མཚན་
ཅན། ༤ ས་བོན་དང་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ། ༥ སྡོང་པོ་དང་ཡལ་ག་ལྟ་བུ་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་
ཅན། ༦ ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་པའི་དངོས་པོའ་ིའབྲེལ་པ་དང་། ༧ གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བཅས་
སོ། །འགྲེལ་བཤད། (ཤོག ༢༩༢) ལ་གཟིགས། 

215 སྤྱིས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



158 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༢] དེ་དགག་པ། ཀ] རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་མི་འཐད་པར་དམ་བཅས་པ། 

དེ་ལྟ་བུ་འདོད་པ་ལྟར་ན་ཡང་། མངོན་སུམ་པ་གཅིག་ལས་ཞེས་པ་ནི་རིགས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། 

ཁ] རྗེས་དཔག་འགོག་པའི་རིགས་པ། (༡)  རྒྱས་པར་དགག་པ། 

(ཀ)  འབྲེལ་བ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་དགག་པ། 

གང་གི་ཕྱིར་མངོན་སུམ་ནི། ༣༨ རང་དོན་ཙམ་ལ་ལྟ་བའི་ཕྱིར། །བ་ལང་ལ་

སོགས་པའི་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས་ཀ་ལའང་རྣ་བ་ལ་216སོགས་པ་འཇུག་པ་ནི་མེད་

དོ། །ཅི་སྟེ་ཡང་འདོད་དོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། རྣ་བ་ལ་སོགས་པའི་འཇུག་པ་ཐམས་

ཅད་ནི་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་ཇི་ལྟ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་ཉིད་

བྱེ་བྲག་ཏུ་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། གཞན་དུ་ཐ་སྙད་དུ་མི་བྱ་བ་217འཁྲུལ་བ་མེད་པ་ཞེས་

བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཇི་སྐད་བརྗོད་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་གྱི་འབྲས་བུ་ལ་

མངོན་སུམ་ཞེས་བརྗོད་པ་སྟེ། འདི་ལྟར་མངོན་སུམ་པ་གཅིག་ལས་ཞེས་འདིར་མངོན་

སུམ་གྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་གྱི་འཇུག་པ་ལ་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་པས་ན་དེའི་

ཡུལ་ཡང་མངོན་སུམ་པར་འགྱུར་བས་ན། ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་རིགས་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། མངོན་སུམ་ནི་རང་དོན་ལ་ལྟ་བའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་སྤྱི་དང་བྱེ་

བྲག་གཉིས་ཀའི་ཡུལ་ཅན་དུ་འགྱུར་ན་ནི། དེ་ལྟ་ན་ཡིད་ཀྱི་འཇུག་པ་ཡང་དེའི་ཡུལ་

ཅན་ཉིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་དུ་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། ཡུལ་གཞན་ལ་ཚད་མ་ལ་ཡུལ་གཞན་ལ་

འབྲས་བུ་འགྱུར་བ་ནི་མེད་དོ་ཞེས་སྔར་བརྗོད་ཟིན་ཏོ།218།ཡུལ་གཞན་ལ་མངོན་སུམ་གྱི་

ཐ་སྙད་བྱེད་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་219འདི་སྐད་དུ་འབྲེལ་བ་ཅན་མངོན་

སུམ་པ་གཅིག་ཅེས་པ་རྣམ་པ་གང་གི་སྒོ་ནས་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱའོ།།

216 རྣམ་པ་ལ་སོགས་པ། ཞེས་སྣར་ཐང་དུ་བྱུང་བ་ནོར། 
217 མ་དཔེར། ཐ་དད་དུ་མི་བྱ་བ། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། དད་ཤེས། ཇི་ལྟར་གཞན་དུ་བསྟན་

པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཞིང་། 
218 འདི་ཡང་གོང་དུ་ཚད་འབྲས་དོན་གཞན་འགོག་པའི་ཐད་དུ་གསུངས་པ་ལ་དགོངས། 
219 མ་དཔེར། དེ་ནས། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 



159ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

(ཁ)  འབྲེལ་བ་ལ་བརྟེན་པའི་རྗེས་དཔག་དགག་པ། 

[༡] ནོར་དང་ནོར་ཅན་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ལ་བརྟེན་པ་མི་འཐད། 

གལ་ཏེ་ནོར་ཉིད་ལ་སོགས་པའོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ནོར་ཅན་དང་འབྲེལ་

པའི་ཕྱིར་རོ། །ནོར་ནི་ནོར་བདག་དང་འབྲེལ་བ་ཉིད་ཡོད་པས་སོ། །ནོར་ཉིད་ལ་

སོགས་པའི་རྗེས་སུ་འབྱུང་བའི་དྲན་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་གཞན་ནོ་ཞེ་

ན། དེ་ནི་མ་བརྗོད་དོ། །གལ་ཏེ་རྟགས་འཛིན་པར་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ནི་འབྲེལ་བ་ཅན་ཉིད་དུ་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལ་ཡོད་

པའི་རྟགས་ལ་དུད་པ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་དུ་བཟུང་ནས་ཕྱིས་དེ་མེ་ལ་སོགས་པ་མེད་ན་
220མི་འབྱུང་བ་ཉིད་དུ་དྲན་པར་བྱེད་དོ། །ཇི་སྐད་དུ་བརྗོད་པའི་ནོར་དང་ནོར་ཅན་ལ་

སོགས་པའི་འབྲེལ་བ་གཅིག་ལས་ལྷག་པ་གྲུབ་པ་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པའོ་ཞེས་པ་ནི་མི་

རིགས་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་མ་ཤེས་པར་དེ་རྟོགས་ཕྱིར། །ནོར་དང་ནོར་ཅན་

ལ་སོགས་པ་མ་ཤེས་པར་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་དམིགས་པ་ལས་ངེས་པའི་ཕྱིར་རོ།།

འབྲེལ་བ་མི་འཛིན་པ་ནི་221རྗེས་སུ་དཔོག་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་སྔ་མ་ཉིད་

དེའི་ཤེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐམས་ཅད་དུ་ནོར་དང་ནོར་ཅན་ལ་

ངེས་པར་ལྟོས་སོ་ཞེས་པའི་མི་འཁྲུལ་བ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་འབྲེལ་བ་

ལས་རྗེས་སུ་དཔོག་པས་སོ།222།འབྲེལ་བ་དམིགས་ནས་ཡང་མི་འཁྲུལ་བ་ཉིད་ལ་ལྟོས་

ཏེ་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་

བའི་ཕྱིར་རོ། །འབྲེལ་བ་རྗེས་སུ་དཔོག་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་ན་ནི། དེ་ཙམ་གྱི་

རྣམ་པས་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ཤེས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་རྟགས་ལ་ཤེས་

པར་བྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདིར་ཡང་མེས་དུད་པ་རྗེས་སུ་

དཔོག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། འབྲེལ་པ་223ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར། །ཁྱད་པར་མེད་

པ་ནི་རྒྱུ་མཚན་དང་་224རྒྱུ་མཚན་ཅན་དུ་འབྲེལ་བར་རོ། །མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་ཀྱི་

220 མེད་པས་ན། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
221 མ་དཔེར། འབྲེལ་བ་འཛིན་པ་ནི། ཞེས་ཡོད་མོད་དད་ཤེས་དང་འགྲེལ་བཤད་ལྟར་དགག་སྒྲ་བསྣན། 
222 དད་ཤེས་ལྟར་ན། རྗེས་སུ་མི་དཔོག་པས་སོ། །ཞེས་དགག་སྒྲ་དགོས་སྙམ། 
223 འབྲེལ་པར། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
224 མ་དཔེར། རྒྱུ་མཚན་དང་། ཞེས་པ་མེད་ཀྱང་པེ་སྣར་དུ་བྱུང་བ་དད་ཤེས་དང་མཐུན་པས་བསྣན། 



160 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

མེ་དང་དུད་པ་དག་ལ་ནི་འབྲེལ་བའི་སྐྱོན་དེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། ༣༩ དེ་

ནི་གཉིས་གནས་མིན་ཕྱིར། དུད་པ་ཉིད་ནི་མེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཡིན་གྱི། མེ་ནི་དུ་བ་

མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པས་ཉེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་རེ་ཞིག་འབྲེལ་བ་

དེ་དག་ནི་ཡོད་དུ་ཆུག་ཀྱང་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ།།

[༢] གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལ་བརྟེན་པ་མི་འཐད། 

གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ནི་མ་འབྲེལ་པ་ཉིད་དེ།225 ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་

ལ་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་མེད། །གང་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ནི་སྦྲུལ་དང་ནེའུ་ལེ་ལྟ་བུ་

སྟེ། དེ་དག་ལ་ནི་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟར་སྦྲུལ་རྒྱལ་བ་དང་

ནེའུ་ལེ་ཕམ་པ་དག་ལ་ནི་འགལ་བ་མེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ཡང་རིག་པར་བྱའོ།།

[༣] གཙོ་བོ་དང་སྐྱེས་བུ་སོགས་དཔོག་པ་གཏན་ཚིགས་འབྲེལ་མེད་དུ་ཐལ་བ། 

[ཀ] གཙོ་བོ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཆོས་ལ་བསྐྱེད་བྱ་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་འབྲས་བུ་མི་འཐད། 

«༡» རྒྱུ་འབྲས་སྤྱིར་དགག་པ། 

«ཀ» གསལ་བ་རྣམས་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་གཙོ་བོ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མི་རུང་བ། 

གང་ཡང་རྗེས་སུ་དཔོག་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུའི་འབྲེལ་བ་ནི་དེ་དག་ཉིད་དོ་ཞེས་ངེས་

པར་བཟུང་བར་བྱེད་པ་དེ་ལ། གང་གི་ཚེ་ཐ་དད་པ་དང་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་

པས་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་དེའི་ཚེ་226འབྲེལ་བ་གང་ལས་ཡིན། རྒྱུ་

དང་རྒྱུ་ཅན་ནོ་ཞེ་ན། དཔྱད་པར་བྱ་སྟེ། ཅི་བསྐྱེད་པར་བྱ་བ་དང་སྐྱེད་པར་བྱེད་པས་

ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་གསལ་བར་བྱ་བ་དང་གསལ་བར་བྱེད་པས་ཡིན་གྲང༌། གལ་ཏེ་

སྔ་མ་ལྟར་ན་ནི། འདི་ལྟར་རྗེས་འགྲོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སོ་སོར་མི་བརྗོད་ཐ་དད་

ལས། །རྒྱུ་ཅན་ནི་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། རྒྱུ་ནི་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཐ་

དད་པ་ལས་སྟོན་པའི་གཏན་ཚིགས་ཉིད་ཀྱི་227སོ་སོར་བརྗོད་པར་མི་བྱའོ། །ཉེས་པ་དེ་

ནི་མེད་དོ། །རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་གཞན་མིན་ཕྱིར། །རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་གཞན་ཐ་དད་པ་ལས་

ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་གཞན་མིན་རྣམ་ལྔ་མིན། །གལ་ཏེ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་གཞན་

225 དད་ཤེས། གསད་བྱ་གསོད་བྱེད་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་ནི་འབྲེལ་པ་མེད་དོ།།
226 མ་དཔེར། རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་དེའི་ཚེ། ཞེས་བྱུང་མོད། པེ་སྣར་བཞིན་

བཅོས། འདིར་སོགས་སྒྲ་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀྱིས་གང་བསྡུས་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་མཆན། ༡༥༤ ལ་གཟིགས། 
227 ཉིད་ཀྱིས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
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ཐ་དད་ཉིད་ལས་ལྟོས་པར་མི་བརྗོད་ན། རྣམ་པ་ལྔ་རུ་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ།228 དེ་

དག་ཐ་མི་དད་པའི་ཕྱིར་རོ།།

«ཁ» གཙོ་བོ་རྒྱུར་མི་འཐད་པ། 

༤༠ གཙོ་བོའ་ིཆ་ནས་བརྒྱ་ལམ་ནའང༌། །སྐྱེད་བྱེད་ཉིད་དུ་འགྱུར་མ་ཡིན།།

ཐ་དད་ན་ཡང་སྐྱེད་བྱེད་མིན། །དེ་ལས་ཀུན་ཏུ་འཐོབ་འགྱུར་མིན།།

བསྐྱེད་པར་བྱ་བ་དང་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་དངོས་པོའ་ིའབྲེལ་པ་ནི། གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་

ཀྱི་ཆ་ནས་མ་ཡིན་ནོ། །ཐ་དད་ནི་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་སོགས་པས་ཀྱང་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ།།

«ག» རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་གཙོ་བོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཆོས་སུ་མི་འཐད་པ། 

༤༡ གཙོ་བོ་ལ་སོགས་ཀྱི་གཅིག་སོགས། །ཐ་དད་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་འགྲོ་ཉིད།།

ལ་སོགས་གང་ལས་ཡོངས་སུ་འཛིན། །དེ་ཡི་ཕྱིར་འདི་གསལ་བྱེད་མིན།།

གང་གི་ཕྱིར་ཐ་དད་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་བོང་ཚོད་ལ་སོགས་229པས་གཙོ་བོ་དང་

སྐྱེས་བུ་རྟོགས་པར་བྱེད་པས་ན། དེ་ཉིད་གཙུག་ཕུད་ཅན་གྱི་དོན་བསྒྲུབས་པས་ཏེ།230 

དེའི་ཕྱིར་གཙོ་བོ་ཡོད་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་

གྱི། བསྐྱེད་བྱ་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

«༢» ནོར་དང་ནོར་ཅན་གྱི་འབྲེལ་པ་ལ་བརྟེན་པ་དགག

འདི་ལྟར་གཙོ་བོ་ཡོད་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་དང་231རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་

རྗེས་སུ་བསྒྲུབས་ན་ནི། 

༤༢ དེ་བཞིན་ནོར་དང་ནོར་ཅན་ལ། །མཚོན་ནས་གསལ་བྱེད་མ་ཡིན་ཉིད།།

འབྲེལ་བ་ལས་ཀྱང་དེ་མཚོན་ཕྱིར། །འབྲེལ་མེད་ཉིད་དུ་ཡང་དག་བརྗོད།།

འབྲེལ་བ་ཅིག་ཤོས་ལ་ནི་ཆ་འགའ་ཞིག་ལས་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་དུ་འགྱུར་གྱི། གང་

ནོར་དང་ནོར་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕན་

228 རྣམ་པ་ལྔ་ཞེས་པ། གྲགས་ཅན་གྱིས། “ཁྱད་པར་ཚད་ཕྱིར་”ཞེས་སོགས་མི་གསལ་བའི་སྤྱི་ཡོད་པར་སྒྲུབ་
པའི་དོན་ལྔ་ལ་གོ་དགོས། 

229 མ་དཔེར། རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་བོར་ཚོད་ལ་སོགས་པས། ཅེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། དད་
ཤེས། རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ཚད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས། 

230 བསྒྲུབས་པ་སྟེ། པེ་ཅིང་། བསྒྲུབ་པ་སྟེ། སྣར་ཐང་། གཙུག་ཕུད་ཀྱི་དོན་ནམ་སྐྱེས་བུའི་ཆོས་བཅུ་གང་
ཡིན་དད་ཤེས་འགྲེལ་པ་ཤོག མཆན་ཨང་ལ་གཟིགས། 

231 +རྗེས་སུ་མཐུན་པའི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



162 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།



163ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཚུན་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པར་འགྱུར་བས་ནའོ། །ནོར་ལ་སོགས་པ་ནི་ཆ་གང་གི་སྒོ་

ནས་ཀྱང་གསལ་བྱེད་ཉིད་མ་མཐོང་ངོ༌། །དེའི་ཕྱིར་འབྲེལ་པ་གཞན་ཉིད་ལས་དོན་

བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ།།

«༣» དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། 

གཞན་ཡང༌། ༤༣ ནོར་དང་ནོར་ཅན་ལ་སོགས་ཙམ། །རྟགས་ཅན་འཛིན་

པ་ཡིན་ན་ནི། །འབྲེལ་བ་ལས་གཞན་ཤེས་པས་ན།232།རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཛིན་

པར་འགྱུར།།

ནོར་གྱི་ཆ་ནས་ནོར་ཅན་ཉིད་ཙམ་གསལ་བར་བྱེད་ཅིང་རྟགས་ཅན་གོ་བར་བྱེད་པ་

ཡིན་ན་ནི། འབྲེལ་བའི་སྒོ་ནས་འཛིན་པ་བོར་ནས་རྟགས་གཞན་ལས་ནོར་གྱི་དོན་

བརྗོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་ན་ཡང་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་

ནས་རྟགས་ཅན་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའི་233ཐལ་འགྱུར་སེམས་པས་ཆོག་གོ། དེ་

ལྟར་རེ་ཞིག་གཙོ་བོ་དང་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་ཅན་ཉིད་ཀྱི་བསྐྱེད་པར་

བྱ་བ་དང་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་པོའ་ིདངོས་པོ་མ་ཡིན་ནོ།།

[ཁ] གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་དུ་མི་འཐད་པ། 

༤༤ གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་དངོས་པོ། །གལ་ཏེ་གཅིག་ཡིན་རྣམ་བདུན་མིན།།

གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ཉིད་ཡིན་ན་ནི། ནོར་དང་ནོར་ཅན་ལ་སོགས་

པའི་ཐ་དད་པ་ལས་དེ་དག་རྣམ་པ་བདུན་དུ་དབྱེ་བར་མི་བྱའོ།234།དེའི་གཅིག་ཁོ་ན་

གསལ་བྱེད་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་དུ་ཆུག་ན། ཅིག་ཤོས་རྣམས་ནི་གསལ་བྱེད་དུ་མི་འགྱུར་

རོ། །རྒྱུ་དང་རྒྱུ་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ལས་ཐ་དད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འབྲེལ་བ་གཞན་ཉེ་

བར་དམིགས་པ་ཉིད་འདིར་འདིའི་གསལ་བར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་

དཔོག་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་གཞན་ནི་དོན་མེད་དོ་ཞེས་སྔར་བརྗོད་ཟིན་ཏོ།།235

232 ཤེས་པ་ན། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། རྩ་བ། འབྲེལ་པ་ལ་ཡང་གཞན་ཤེས་པ།།
233  མ་དཔེར། པའི། ཞེས་པ་མ་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པས་བསྣན། 
234 རྣམ་པ་བདུན་ཞེས་པ། གོང་དུ་མཆན་ཨང་གྲངས་༢༡༤ནང་སྨྲས་པའི་གྲངས་ཅན་གྱིས་འདོད་པའི་

འབྲེལ་པ་བདུན་ལ་གོ་དགོས། 
235 གོང་དུ་ཤོག ༡༥༧ ཐད་ལ་དགོངས་སྙམ། 



164 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

རྒྱུ་དང་རྒྱུ་ཅན་གྱི་དངོས་པོའ་ིཞེས་ཀྱང་བརྗོད་པར་མི་བྱ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་

དཔོག་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ནི་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་པས་ནའོ། །རྒྱུ་ཅན་ཉིད་

ཅེས་པ་ནི་གསལ་བར་བྱ་བ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནོ། །གང་ཡང་

ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བའི་དངོས་པོའ་ིའབྲེལ་བ་ནི་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་དང་རྗེས་སུ་འགྲོ་བའི་

ཞེས་པ་དེ་ལའང༌། གལ་ཏེ་གཅིག་ཡིན་རྣམ་བདུན་མིན། །ཞེས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ལན་གདབ་

པོ། །གང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱུ་བ་དེ་གཅིག་བུ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་ཡིན་ན་ནི། ནོར་དང་

ནོར་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བ་མ་ཡིན་པས། དེ་དག་ལས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་མ་

ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བའི་དངོས་པོ་ལས་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པའི་རྗེས་སུ་

དཔག་པ་སྲིད་དོ་ཞེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེས་དབང་པོ་ལས་འདས་པའི་དོན་ཇི་ལྟར་ཁོང་

དུ་ཆུད། དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟ་བུའི་འབྲེལ་བ་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནོ།།

[༤] ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་པའི་དངོས་པོའ་ིའབྲེལ་བ་ལ་བརྟེན་པ་མི་འཐད། 

གང་ཡང་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། བྱེ་བྲག་མཐོང་བ་དང་། སྤྱི་

མཐོང་བའོ་ཞེས་བརྗོད་པ་དེ་ལ། རེ་ཞིག་བྱེ་བྲག་མཐོང་བ་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད་

དུ་མི་འདོད་དོ།236།ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་དྲན་པར་འདོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྔར་ཉམས་སུ་

མྱོང་བའི་དྲན་པ་གཞག་ནས་237ཤེས་པ་གཞན་ལ་དེ་འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་ནི་རྗེས་སུ་

དཔག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །སྤྱིར་མཐོང་བ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་པོ་ཞེས་པ་འདི་ལ། རེ་རེའམ་

གཉིས་ཀ་ཡང་རུང་སྟེ། ངེས་པར་གཟུང་བ་རིགས་པ་མིན། །ཇི་ལྟ་བུར་ཞེས་ངེས་

པར་གཟུང་བར་བྱ་བ་238གལ་ཏེ་རེ་ཞིག་སྤྱིར་མཐོང་བ་ཁོ་ན་རྣམ་པ་གཉིས་སོ་ཞེས་པ་

དེ་ལྟ་ན་ནི། འབྲས་བུ་དང་རྒྱུ་དག་ལས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་མེད་པར་

འགྱུར་རོ། །ཅི་སྟེ་སྤྱིར་མཐོང་བ་རྣམ་པ་གཉིས་ཁོ་ན་ཡིན་ན་ནི། ནོར་དང་ནོར་ཅན་

དང་། ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱུ་བ་དང༌། གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཅན་དེ་རྣམས་ཀྱི་

236 མི་འདོད་དེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
237 གཞག་ན། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
238 མ་དཔེ། ཇི་ལྟ་བུ་ཞེས་པར་གཟུང་བར་བྱ་བ། པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པ་དད་ཤེས་དང་མཐུན་པས་བཅོས། 



165ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

དང་པོ་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་ནི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་དང་པོ་མ་ཡིན་

ཞིང་239བྱེ་བྲག་འཛིན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།

(༢)  སྤྱིར་མཐོང་བ་ལ་གཉིས་ཁོ་ནར་ངེས་ན་རྗེས་དཔག་ཁྱབ་ཆུང་བ། (ཀ) དངོས། 

དེ་སྐད་དུ། ཡང་སྨྲས་པ། 

༤༥ འབྲེལ་བ་བདུན་དུ་བསྟན་པ་དང༌། །རྗེས་སུ་དཔག་པ་གཉིས་ཉིད་དང༌།།

དེ་སྔོན་སོང་བའི་རྗེས་དཔག་གསུམ།240།འདི་དག་གང་གི་ཁོངས་སུ་བསྡུ།།

གལ་ཏེ་ཡང་འདི་ལྟར་ནོར་བདག་ནི་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་ཞིང་ནོར་ནི་བྱ་བ་ཡིན་ནོ།241།རྗེས་

སུ་གཟུང་བར་བྱ་བ་དང་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ། འབྲེལ་བ་གཞན་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཐམས་ཅད་དུ་ཤེས་

པར་བྱ་བ་དང་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ཉིད་དུ་ཁས་ལེན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ན་ནི་ཕན་འདོགས་

པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།242

(ཁ)  ངེས་བཟུང་འབྲས་བུ་མེད་པར་བསྟན་པ། 

དེ་དག་ནི་གཉིས་སོ་ཞེས་ངེས་པར་བཟུང་བ་དེ་དག་ངེས་པར་གཟུང་བར་མི་བྱ་སྟེ། ༤༦ 

འབྲས་བུ་མེད་པའི་ཕྱིར། སྤྱིར་མཐོང་བ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་སོ་ཞེས་པའི་ཚིག་གི་འབྲས་བུ་ཅི་

ཞིག་ཡིན། གལ་ཏེ་གཞན་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་ལྟ་ན་ནི་རྣམ་པ་མང་པོ་ཉིད་དུ་

འགྱུར་རོ། །གང་ཡང་ཇི་སྐད་དུ་སྔ་མ་དང་ལྡན་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་འཁྲུལ་པ་ཅན་ནོ་

ཞེས་བརྗོད་པ་དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འབྲེལ་པ་ཅན་རྣམས་ལ་འཁྲུལ་པ་243མེད་པའི་

ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་ལ་ནི་གེགས་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་སྲིད་ལ། འབྲས་བུ་མེད་པར་ཡང་འབྱུང་

བའི་ཕྱིར། འཁྲུལ་པས་ན་རྗེས་སུ་དཔག་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་རྒྱུ་ཉིད་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་དཔག་པ་

ཉེ་བར་བརྟགས་ནས་བརྗོད་པར་བྱའོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་

239 རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ཞིང། ཞེས་དགོས་་སམ་བརྟགདད་ཤེས། དེ་རྣམས་ནི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་
དག་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ་ཁྱད་པར་འཛིན་པ་ནི་མེད་དོ།།

240 རྗེས་དཔག་གསུམ་ཞེས་པའི་དོན་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་མཆན། ༡༦༦ ལ་གཟིགས། 
241 མ་དཔེར། བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན། བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཅོས། 
242 ཕན་འདོགས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །པེ་ཅིང་། ཕན་འདོན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྣར་ཐང་། 
243 -འཁྲུལ་པ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



166 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

གི་ཕྱིར་གལ་ཏེ་འཁྲུལ་ན་ནི། དེ་རྟགས་མིན། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་ལས་ནི་དོན་དེའི་

རྟགས་མ་ཡིན་ཏེ། ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་འདིར་རྗེས་སུ་

དཔག་པ་ཉེ་བར་གདགས་པ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུའི་ཤེས་པ་དེ་

འབྱུང་བ་སྲིད་ཀྱང་རྟགས་འཁྲུལ་པར་ངོ་ཤེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འཁྲུལ་པར་བརྗོད་དོ་ཞེ་

ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་དེའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་གི་ཚེ་དེར་དོན་ཇི་ལྟ་

བ་མ་ཡིན་པའི་ཉེས་པ་འབྱུང་བ་དེའི་ཚེ་ནི་དེའི་244རྗེས་སུ་དཔག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་

ཏེ་ཡང་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཤེས་པ་དང་མི་ལྡན་པས་ཡང་འཁྲུལ་པར་བྱེད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་

ལ། རག་ལས་པ་ཡིན་ན་ནི། དེ་ལྟར་ན། འབྲེལ་པ་གཞན་དག་འོས་མ་ཡིན།245 དེ་ལྟ་ན་

ནི་གང་མི་འཁྲུལ་བ་ལ་ལྟོས་པ་དེ་ཉིད་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་དེ། དེ་རྗེས་སུ་དཔག་

པའི་རྒྱུ་ཡིན་གྱི་འབྲས་བུ་དང་འབྲེལ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་ཅན་གྱི་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ནི། རྗེས་སུ་དཔག་པ་

སྟེ་གཞན་དུ་གཏན་ཚིགས་ཉིད་ལ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་ཉེ་བར་བརྟགས་ནས་བརྗོད་དོ་ཞེ་

ན། དེ་བཞིན་དུ་དེའི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཐམས་ཅད་ལ། དཔྱོད་དང་བཅས་པར་བརྗོད་

པར་བྱ། །མངོན་སུམ་གྱིས་སྤྱི་ཙམ་བཟུང་ཡང་འདི་ལ་དོན་གྱི་བྱེ་བྲག་མི་ངེས་པའི་

ཕྱིར་ཏེ། དེ་ན་246ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ན་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་དང་བཅས་པ་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ། ཡོད་པའང་དཔྱོད་པ་དང་བཅས་ཕྱིར། །རྟགས་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་འདི་ལ། ཅི་འདི་

ལས་འགྱུར་རམ་འོན་ཏེ་མི་འགྱུར་ཞེས་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལྟར་ཆུ་ཀླུང་

གང་བས་ན་མི་འཁྲུལ་བ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཡང་། བྱ་

བ་དང་བྱེད་པ་ལས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ལས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ངེས་པར་བཟུང་བ་བྱས་པས། གང་སྤྱི་མཐོང་བའི་རྗེས་སུ་དཔག་

པ་དེ་དག་ནི་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་དབང་པོའ་ིཡུལ་ལས་འདས་པ་རྣམས་ཡང་དག་པར་

རྟོགས་པར་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། ༤༧ གཞན་པ་

244 -དེའི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
245 མ་དཔེར། འོས་པ་ཡིན། ཞེས་བྱུང་ཡང་བཅོས། པེ་སྣར། འོངས་པ་ཡིན། དད་ཤེས། འབྲེལ་པ་གཞན་

ནི་འཐོབ་མ་ཡིན།།
246  དེས་ན། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



167ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

ལས་ཀྱང་རབ་ཏུ་གྲུབ། །གང་གི་ཚེ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཉིད་ནས་ཡང་ནས་

ཡང་དུ་གཙོ་བོ་ཡོད་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་དེའི་ཚེ། བྱེ་བྲག་མཐོང་

བ་ལ་ཡང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མཐོང་བའི་ཕྱིར་ངེས་པར་བཟུང་བ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

(༣)  སྐྱེས་བུ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པ། 

གཞན་ཡང༌། གཙུག་ཕུད་ཅན་དོན་གཅིག་རྟོགས་དེས། །ལྷག་མ་དང་ལྡན་པའི་

རྗེས་དཔག་གི་ཡན་ལག་ལས་དེའི་གཙོ་བོ་གཅིག་ཡོད་པ་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ནི་འཐད་

པ་སྟེ།247 དེའི་དངོས་པོ་ཉིད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེའི་ཡང་ཐ་དད་པ་ལས་

རྟོགས་པར་མི་རིགས་སོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་རྗེས་འགྲོ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཐ་དད་

པ་ཉིད་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐ་དད་ཐ་སྙད་ཡོད་མིན་པའམ། །ཅི་སྟེ་ཐ་དད་

ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་གཙོ་བོ་གཅིག་ཉིད་ལ་སོགས་

པ་བསྒྲུབས་པའི་ཕྱིར། ལྷག་མ་དང་ལྡན་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་གོ་བར་བྱེད་

ཅེས་བརྗོད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་རྣམ་པར་ལྡན་པ་རྣམ་ལྔ་བརྗོད་པར་མི་བྱ་ཞིང་གཙུག་ཕུད་

ཅན་གྱི་དོན་བཅུ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།248

གཞན་ཡང༌། སྐྱེས་བུའི་རྣམ་ཀུན་རྟོགས་མི་འགྱུར། སྐྱེས་བུའི་ཡོད་པ་ཉིད་

དམ། མང་པོ་ཉིད་དམ། ཐ་དད་པའམ། ཐ་མི་དད་པ་ཡང་རུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

དུ་རྗེས་སུ་དཔག་པས་གོ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། སྐྱེས་བུའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་

བས་ན་གྲངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་ནི་རིགས་པ་དང་མི་ལྡན་ནོ།།

ང) དཔྱོད་པ་པའི་ལུགས་དགག་པ། ༡] མཚམས་སྦྱར་བ། 

༈ དཔྱོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནི། རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་

འགྲོ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་དང་མཚུངས་པ་ཉིད་ཡིན་པས་མདོར་མ་མཚོན་

ནོ། །འགྲེལ་པ་བྱེད་པས་ནི་ངག་བྱེད་མཁན་གྱི་བསམ་པ་རྗེས་སུ་བཟླས་ནས་རྣམ་པར་

ཕྱེའོ་ཞེས་ཟེར་རོ།།249

247  མི་འཐད་པ་སྟེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། ཚིག་སྒྲུབ་འདིའི་འགྱུར་དད་ཤེས་སུ་མི་འདྲ་བ་ཆེ་ཙམ་ཡོད། 
248  གཙུག་ཕུད་ཅན་གྱི་དོན་བཅུའི་ངོས་འཛིན་དད་ཤེས་འགྲེལ་པའི་མཆན། ༡༥༧ ལ་གཟིགས། 
249  འགྲེལ་པའི་འགྱུར་གཉིས་ཀྱི་དཔྱོད་པ་པའི་འདོད་པ་སྟོན་པའི་གཞུང་ཚིག་མི་འདྲ། 



168 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༢] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

དེ་ལ། ༤༨ མངོན་སུམ་སྔོན་འགྲོ་ཅན་ཡིན་ཕྱིར། །རྗེས་དཔག་ལ་སོགས་མདོར་

མ་མཚོན།།

༣] དེ་དགག་པ། ཀ] རྗེས་དཔག་གི་མདོར་མ་མཚོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པ། 

ཞེ་ན་དྲན་འདོད་ཞེ་སྡང་དང༌། །རྩོལ་བ་ལ་སོགས་ཚད་མར་འགྱུར།།

གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་དེ་ཉིད་ཚད་མ་ཉིད་དུ་ཤེས་ཟིན་པས་ངག་བྱེད་

མཁན་གྱི་རྗེས་དཔག་ལ་སོགས་པ་མ་བརྗོད་པ་དེ་ལྟ་ན་ནི། མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་སོང་བ་

ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དྲན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཚད་མ་གཞན་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ།།

ཁ] འགྲེལ་པ་བྱེད་པའི་མ་བྱས་པ་དགག་པ། (༡)  སྤྱིར་དགག་པ། 

༤༩ འགྲེལ་པ་བྱེད་པས་250གཞན་གཞུང་ལས། །བཏོན་ཏེ་གཅིག་ཏུ་བསྟུན་ནས་ནི།།

རྗེས་དཔག་ལ་སོགས་བསྟན་པ་སྟེ།251 མངོན་སུམ་སྔོན་འགྲོ་ཅན་མ་ཡིན།།

མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཉིད་ནི་འབྲེལ་བའམ་ལྡན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་མངོན་

སུམ་པ་ཉིད་དུ་བརྗོད་པར་བྱ་ན། འབྲེལ་པ་ཅན་ནམ་གཉིས་ཀ་ལྟར་ན་ཡང་། རིགས་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

(༢)  བྱེ་བྲག་ཏུ་དགག་པ། (ཀ) འབྲེལ་པ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་མི་འཐད་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

༥༠ ལྡན་སོགས་ཡུལ་ལ་དབང་བློ་མེད། །ཡུལ་ལའང་དེ་དག་ཡོད་མ་ཡིན།།

དབང་པོ་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་ནོ་ཞེས་སྔར་བརྗོད་ཟིན་ཏོ།252།འབྲེལ་བ་

ནི་དུ་མ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་ན། དེ་ཇི་ལྟར་རྟོག་པ་མེད་པའི་253དབང་པོའ་ིབློའ་ིཡུལ་དུ་

འགྱུར། འབྲེལ་བ་ཅན་ཡང་འབྲེལ་བ་ཅན་ཉིད་དུ་བཟུང་ན་ནི། རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལ་

སོགས་པ་ཉེ་བར་མཁོ་བར་འགྱུར་ན། མངོན་སུམ་གྱིས་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནོ། །འགྲེལ་པ་

བྱེད་པས་ནི་ཕལ་ཆེར་བྱེ་བྲག་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད་རྗོད་པར་བྱེད་པ་སྟེ། མཐོང་

བའི་སྤྱི་དང་མ་མཐོང་བའི་ལ་སོགས་པར་འབྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།254

250 སྡེ་དགེ་དང་པེ་སྣར་བཅས་སུ། འབྲེལ་བ་བྱེད་པས། ཞེས་བྱུང་ཡང་ཡིག་ནོར་ཏེ་དད་ཤེས་ལྟར་བཅོས། 
251 བསྟན་པ་དེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
252 འགྲེལ་བཤད་དུ་ཞལ་འཕངས་ཀྱི་གཞུང་དེ་ངོས་མ་བཟུང་མོད། དར་ཊིཀ་ཏུ། ཀུན་བཏུས། ༡/༥ ཡིན་

པར་གསུངས། 
253 མ་དཔེར། རྟོགས་པ་མེད་པའི། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
254 མ་དཔེར། བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 



169ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

(ཁ)  ལྡན་པའི་འབྲེལ་པ་རྗེས་དཔག་གི་རྟེན་དུ་མི་འཐད་པ། 

དེ་ལ་འདུ་བ་དང་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་དང་འགལ་བ་དང་། དེ་དང་ལྡན་པ་

རྣམས་ནི་མངོན་སུམ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེས་ནི་ལྡན་པ་དང་བཅས་པའི་འབྲེལ་བ་ཅན་

མངོན་སུམ་པར་གྱུར་པ་ཡིན་པར་འདོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་ལ་བརྗོད་

པ། ལྡན་པ་རྗེས་དཔག་གི་རྟགས་མིན། ལྡན་པ་ནི་མེ་དང་དུ་བ་དག་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། གཉིས་ཀའི་རྒྱུར་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ནས་གོ་

བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བརྗོད་ཟིན་ཏོ།255།གཞན་མིན་མངོན་སུམ་ཡང་མ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་

རྟོགས་པ་དེས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལ་ཕན་མི་འདོགས་པ་དེ་བཞིན་དུ་མངོན་སུམ་ལ་ཡང་

ངོ་ཞེས་སྔར་བརྗོད་ཟིན་ཏོ།།

ལྡན་པ་ཅན་ནི་རང་ངོ་བོས། ༥༡ །ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་མ་ཡིན།།

འབྲེལ་པ་ཅན་གྱི་རང་གི་ངོ་བོས་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལ་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཕན་མི་

འདོགས་སོ།།

(ག)  དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། 

[༡] དཔྱོད་པ་པའི་རྗེས་དཔག་ལ་གནོད་པ་རྒྱས་པར་མ་བརྗོད་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

རྗེས་སུ་དཔག་པ་དང་། རྗེས་སུ་བསྟན་པ་དང་། ཉེ་བར་གཞལ་བ་རྣམས་ལ་

ནི། འདིར་དགག་པ་བརྗོད་པར་མི་བྱ་སྟེ།256 གང་གི་ཕྱིར། 

གང་དུ་རྗེས་དཔག་ལ་སོགས་འདི། །བཀག་པ་དེ་བཞིན་དེ་ཡང་བཀག ། 

འདིར་རང་གི་འདོད་པ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལ་སོགས་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་བསྒྲུབས་པ་མེད་

དོ།257།འབྲེལ་བ་གཞན་མ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདིར་ཅུང་ཟད་བརྗོད་པ་ནི་བྱེ་བྲག་

པའི་འདོད་པ་ཁ་ཅིག་ལས་སོ། །དེས་ན་དེ་བཀག་པ་བཞིན་དུ་འདི་ཡང་བཀག་པར་

རིག་པར་བྱའོ།།

[༢] དོན་གྱིས་གོ་བའི་ཚད་མ་དགག་པ། 

དོན་གྱི་གོ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་དགག་པ་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། ༥༢ དོན་གོ་རྣམས་གཉིས་

255 གོང་དུ་ཤོག ༡༥༢ ཐད་ལ་དགོངས། 
256 དད་ཤེས། རྗེས་སུ་དཔག་པ་དང་། སྒྲ་དང་། དཔེ་རྣམས་ཀྱང་འདིར་བཀག་པས་བརྗོད་པར་མི་བྱ་སྟེ། 
257 མེད་དེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



170 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

258མཐའ་གཅིག་ཏུ། །ངེས་པ་དང་། མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པའོ། །དེ་ལ་གང་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་ངེས་ཏེ། རྗེས་དཔག་གང་དུ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ཅན་གྱི་གོ་བ་ནི།259 

དཔེར་ན་དེ་འཚོད་པ་ལས་སྣོད་དང་རྟེན་ལ་སོགས་པའི་དོན་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་ནི་

འཚོད་པའི་རྟགས་ཉིད་ལས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར། རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལས་

ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིག་ཤོས་བརྫུན། མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པ་ཅན་ཉིད་ཀྱི་དོན་

གྱིས་གོ་བ་ནི། ཚད་མ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་

རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་མི་རྟག་གོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ལས། རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བའི་

ཕྱིར་རྟག་ཅེས་པ་མ་ངེས་པ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ།།

[༣] དངོས་པོ་མེད་པའི་ཚད་མ་དགག་པ། 

གང་འདི་སྐད་དུ་ནག་པ་ཁྱིམ་ན་མེད་པ་ལས་ཕྱི་རོལ་ན་ཡོད་པར་མཚོན་པར་བྱེད་

པ་ནི། དངོས་པོ་མེད་པའི་ཚད་མ་ཉིད་དོ་ཞེས་བརྗོད་པ་དེ་ལ།260

ནག་པ་ཁྱིམ་ན་མེད་པ་ལས། །ཕྱི་ན་ཡོད་པ་མཚོན་པ་མིན།།

༥༣ ཁྱིམ་གྱི་སྒྲ་ཡི་དོན་ལས་འདིར། །ཕྱི་ན་ཡོད་པར་རབ་ཏུ་རྟོགས།།

ནག་པ་ཁྱིམ་ན་མེད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ལ་ཁྱིམ་གྱི་སྒྲའི་སྦྱོར་བ་ཉིད་ལས་ནག་པ་ཕྱི་རོལ་ན་

ཡོད་པར་དོན་གྱིས་གོ་བ་ཡིན་གྱི། མེད་པ་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཁྱིམ་དང་ཕྱི་

རོལ་གཉིས་ཀ་ན་མེད་ན་ནི་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཉིད་བརྗོད་པར་འགྱུར་རོ། །དེའི་

ཕྱི་རོལ་དོན་གྱི་གོ་བ་ཉིད་ནི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཚད་མ་གཞན་མ་ཡིན་ནོ།།

གཉེན་པོའ་ིཕྱོགས་མ་གྲུབ་པ་ལས། །ཕྱོགས་གྲུབ་པ་རུ་བརྗོད་པ་ཡིན།།261

གང་དུ་གྲངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱིས་262གཞན་གྱི་ཕྱོགས་བཀག་ནས་རང་གི་ཕྱོགས་བསྒྲུབ་

258 མ་དཔེར། རྣམས་ནི། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། རྩ་བ། དོན་ནི་རྣམ་གཉིས་མཐའ་གཅིག་
ཏུ།།

259 དོན་གྱིས་གོ་བ་ནི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
260 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༣༢༧-༣༡) “རི་ཁྲོད་པ་ན་རེ།” ཞེས་པ་ནས་དཔྱོད་པ་པས་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཚད་མ་

འདོད་ཚུལ་དགག་བཞག་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་བཀོད། 
261 ཚིགས་རྐང་འདི་གཉིས་ཞ་མའི་ཀུན་བཏུས་རྩ་བའི་འགྱུར་ནང་མ་འཁོད་མོད། འདིར་རང་འགྲེལ་དུ་རྩ་

ཚིག་ཏུ་དངོས་སུ་བཀོད་པས། རྩ་བའི་ནང་ངེས་པར་ལེན་དགོས། 
262 རྣམས་ཀྱི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



པར་འདོད་པ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་263སེལ་བ་འདི་ཡང་སེལ་བ་ཡིན་པར་རིག་པར་

བྱའོ། །རང་གི་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ངེས་པར་བསྟན་ཏོ།།

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་རང་གི་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་སྟེ་ལེའུ་གཉིས་

པའོ།། །།

ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ

263 ཅི་ཐལ་བར་འགྱུར་བ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། ཚིག་སྒྲུབ་ཐ་མ་འདི་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་དུ་བྱུང་བ་ལེགས་
པར་མཐོང་། 



172 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ལེའུ་གསུམ་པ། གཞན་གྱི་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ། 

༡ རང་གི་ལུགས་གཞག་པ། ཀ རྗོད་བྱེད་ངག་གི་རང་བཞིན་བཤད་པ། 

༡) གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ། 

༈ ༡ གཞན་དོན་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི། །རང་གིས་མཐོང་དོན་རབ་གསལ་བྱེད།།

ཇི་ལྟར་རང་ལ་264ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་ལས་རྟགས་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་སྐྱེས་པ་དེ་བཞིན་

དུ་གཞན་ལ་རྟགས་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་བསྐྱེད་པར་འདོད་ནས་ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་

བརྗོད་པ་ནི། གཞན་གྱི་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་སྟེ། རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་བརྟགས་པའི་

ཕྱིར་རོ། །འདིར་ཡང་ཚུལ་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་མ་སྨྲས་ན་ཡང་མ་ཚང་བ་བརྗོད་

པར་འགྱུར་རོ།།

༢) ཕྱོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་དགག་པ། 

གལ་ཏེ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་སྟོན་པ་ནི་དམ་བཅའ་བ་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ།265 

རྟོག་གེའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་སུ་གཞན་གྱི་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་དགོད་པ་དེ་ཇི་

ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ཉིད་དྲི་བར་བྱའོ། །ཁོ་བོ་ཅག་ནི། 

དེ་ལ་དཔག་བྱ་བསྟན་པ་ནི། །རྟགས་ཀྱི་དོན་གྱི་ཡུལ་དུ་འདོད།།

ཡན་ལག་རྣམས་ནས་གང་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་བསྟན་པ་དེ་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་གི་སྒྲུབ་

བྱེད་ཉིད་དུ་མི་འདོད་དེ། །དེ་ཉིད་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀྱང་

རྟགས་ཀྱི་དོན་དུ་ཡུལ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། དེ་ནི་དེས་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ།།266

ཁ བརྗོད་བྱ་དོན་གྱི་རང་བཞིན་བཤད་པ། ༡) ཤུགས་བསྟན་ཕྱོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ། 

ཀ) རང་ལུགས་ཀྱི་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ། ༡] ཕྱོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཟུར་དང་པོ་བཞི་བཤད་པ། 

དེ་ཡང་། ༢ རང་གི་ངོ་བོ་དང་ཉིད་བསྟན། །རང་དང་འདོད་འགྱུར།།

རང་གི་ངོ་བོ་ཁོ་ན་ཞེས་བྱ་བ་ནི། སྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ངོ་བོ་267ཡིན་གྱི་གྲུབ་པ་ལས་སྒྲུབ་པའི་

264  མ་དཔེར། རང་གིའདིར་པེ་སྣར་བཞིན། རང་ལ། ཞེས་བཅོས། 
265  མ་དཔེར། དམ་བཅའ་བ་བྱ་སྟེ། འདིར་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
266 དད་ཤེས་སུ་གཞན་དུ་བསྒྱུར་མོད། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༣༣༧) དེ་ནི་དེས་གསལ་བར་བྱའོ། །ཞེས་བྱུང་བ་

འདིར་ཡོད་པ་དང་མཐུན། 
267 ངོ་བོས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



173ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

ངོ་བོས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་དག་ཀྱང་

ཡོངས་སུ་སྤངས་པར་བརྗོད་པ་སྟེ། དེ་དག་སྒྲུབ་པར་འོས་པའི་ངོ་བོར་བརྗོད་པར་མི་

བྱའོ། །རང་དང་འདོད་འགྱུར་ཞེས་སྨོས་པ་འདིས་ནི། རང་གི་བསྟན་བཅོས་ལ་ལྟོས་ནས་

ཁས་བླངས་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ།།268

༢] མ་བསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 

དེ་ཡང་། མ་བསལ་བའོ། །མངོན་སུམ་དོན་དང་རྗེས་དཔག་དང༌།།

ཡིད་ཆེས་གྲགས་པས་རང་རྟེན་ལའོ།།

གང་སྒྲུབ་པར་འདོད་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་ཆོས་ཅན་དེ་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་

ཆོས་དང་འགལ་བའི་མངོན་སུམ་དང༌། རྗེས་སུ་དཔག་པ་དང༌། ལུང་དང༌། གྲགས་པ་

རྣམས་ཏེ། ཆོས་གཞན་གྱིས་མ་བསལ་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་

པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ནི་དེ་ལྟར་སྣང་བ་སྟེ། དཔེར་ན་སྒྲ་མཉན་དུ་མི་རུང་

ངོ༌། །བུམ་པ་རྟག་གོ། །ཚད་མས་གཞལ་བར་བྱ་བའི་དོན་སྒྲུབ་པར་མི་བྱེད་དོ།269།ཞེས་པ་

ལྟ་བུ་དམ་བཅའ་བ་ཙམ་དང་འགལ་བ་དང༌། གང་ཡང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་

དཔག་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། སྒྲར་གྲགས་པ་དང་འགལ་བའི་དོན་སྦྱོར་བ་ནི། རི་བོང་

ཅན་ནི་ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་དག་གིས་ནི་ཆོས་ཀྱི་རང་

གི་ངོ་བོ་བསལ་བའི་སྒོ་ཙམ་ཞིག་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ།།270

ཕྱོགས་འདིས་ནི། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་བྱེ་བྲག་གི་རང་གི་ངོ་བོ་བསལ་བ་ཡང་

མཚོན་པར་རིག་པར་བྱ་སྟེ། འདི་ལྟར་དཔེར་ན་ཡན་ལག་ཅན་ནི་ཡན་ལག་ལས་གཞན་

མ་ཡིན་ཏེ། སྲང་མཐོ་དམན་གྱི་བྱེ་བྲག་མ་བཟུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཡན་ལག་དང་ཡན་

ལག་ཅན་དག་ནི་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་

རོ།271།རྫས་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོན་ཏན་གྱི་རྫས་རྣམས་ཀྱི་རྫས་རྫས་མ་ཡིན་པར་

268 དད་ཤེས། འདིས་ནི་བསྟན་བཅོས་ལ་མི་བལྟོས་པའི་ཁས་བླངས་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །འགྲེལ་བཤད་
དུའང་། (༣༤༡) “བསྟན་བཅོས་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ།།”ཞེས་བཀྲལ། 

269 དད་ཤེས། གཞལ་བྱའི་དོན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཚད་མ་མེད་དོ།།
270 ཚིག་ཕུང་འདི་ལ་འགྱུར་གཉིས་ཀྱི་བར་ཁྱད་པར་ཆེ། 
271 དད་ཤེས། ཡོན་ཏན་དང་རྫས་རྣམས་ནི་རྫས་དང་རྫས་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། 



174 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་ཀའི་རང་གི་ངོ་བོའ་ིབྱེ་བྲག་ནི། དཔེར་ན་སྨྲ་

བའི་དོན་ཐམས་ཅད་བརྫུན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །སྨྲ་བ་ཡོད་མོད་ཀྱིས་ཀྱང་སྨྲས་པ་

དང་272སྨྲ་བའི་བདག་ཉིད་བརྫུན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་ལྟ་ན་ནི། དེའི་སྨྲ་བའི་བདག་

ཉིད་དང་ཡང་བརྫུན་པ་ཉིད་གཉིས་ཀ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བསལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་

ལྟ་བུ་ནི་གཉིས་ཀའི་རང་གི་ངོ་བོ་བསལ་ཏོ། །ཅི་སྟེ་སྨྲ་བའི་བདག་ཉིད་ཀྱི་བརྫུན་པ་

ཉིད་བསལ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ནི་གཉིས་ཀའི་བྱེ་བྲག་བསལ་བ་ཡིན་ནོ།།

ཁ) གཞན་གྱི་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དགག་པ། 

༡] རིགས་པ་ཅན་པའི་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དགག་པ་། ཀ] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ན་རེ། 

༣ བསྒྲུབ་བྱ་སྟོན་ཞེས་པ་འདི་ལ། །གྲུབ་པ་མེད་པར་དོན་གྱིས་བྱས།།

བསྒྲུབ་བྱ་སྨོས་པས་ནི་གྲུབ་པ་ལོག་པ་ཙམ་དུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱའི་བྱེ་བྲག་ཉིད་

ནི་མ་ཡིན་པར་གནས་སོ།།273

ཁ] དེ་དགག་པ། (༡) ཧ་ཅང་ཐལ་བ། 

དེ་ལྟ་ན་ནི་རྟགས་དང་དཔེ། །མ་གྲུབ་པ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར།།

དཔེར་ན་སྒྲ་རྟག་སྟེ་རེག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བློ་བཞིན་ནོ་274ཞེས་བྱ་བ་དང༌། དེ་

བཞིན་དུ་མིག་གིས་གཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མི་རྟག་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་། བསྒྲུབ་བྱ་

བསྟན་པའི་ཕྱིར་དམ་བཅའ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ།།

(༢) བསྒྲུབ་བྱའི་དོན་རྟགས་ལ་དགག་པ། 

འདི་ལ་ཡང་ཅི་ཆོས་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ནམ། ཅི་སྟེ་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནམ། དེ་སྟེ་གཉིས་

ཀ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱའོ། །དེ་ལས་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ༤ བསྒྲུབ་བྱ་ཆོས་ཡིན་

272 སྨྲ་བ་དང་། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
273 འགྲེལ་བཤད་ཀྱིས་རིགས་པ་ཅན་པའི་འདོད་པ་སྟོན་པའི་གཞུང་འདི་བཀྲལ་ཚུལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྲེལ་

པའི་མཆན། ༡༨༩ ལ་གཟིགས། 
274 དད་ཤེས། དཔེར་ན་སྒྲ་ནི་མི་རྟག་སྟེ་རེག་བྱ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བློ་བཞིན་ནོ།།



175ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཆོས་མཐུན་མེད། །གལ་ཏེ་ཆོས་275མི་རྟག་པ་ཉིད་ཙམ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་ལྟ་ན་བསྒྲུབ་

བྱའི་ཆོས་ཀྱི་མཐུན་ཞེས་ནི་276སྦྱར་དུ་མི་བཏུབ་སྟེ། མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་277ཆོས་མཐུན་

པའི་དངོས་པོ་ཅན་གྱི་དཔེ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱའི་རྟགས་དོན་

མེད། །ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་ལྟ་ན་ནི། སྒྲ་ནི་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱ་

སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་དགོད་པར་མི་བྱའོ། །གལ་ཏེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ན་ནི་སྐྱོན་ཡང་

གཉིས་ཀའོ།།

(༣) ངེས་གཟུང་གི་སྦྱོར་བ་བརྟགས་ལ་དགག་པ། 

འདི་ལ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་བསྟན་པ་ཉིད་དམ་བཅའ་བའོ་ཞེས་ངེས་པ་གོང་དུ་སྦྱོར་

བའམ། བསྒྲུབ་བྱ་བསྟན་པ་དམ་བཅའ་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་ངེས་པར་བཟུང་བར་འོག་ཏུ་

སྦྱོར་གྲང༌། དེ་ལས་ཅིར་འགྱུར། 

གོང་དུ་ངེས་བཟུང་དོན་མེད་འགྱུར། །ཅིག་ཤོས་ལྟར་ན་འདོད་མི་འགྱུར།།

གལ་ཏེ་བསྒྲུབ་བྱ་བསྟན་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་ངེས་བཟུང་གོང་དུ་སྦྱོར་ན་ནི། སྒྲུབ་བྱེད་དུ་

བསྟན་པའི་རྟགས་ལ་སོགས་པ་འཕངས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་གོང་དུ་ངེས་བཟུང་བྱས་པ་ལ་
278དོན་མེད་དོ། །ཅི་སྟེ་བསྒྲུབ་བྱ་བསྟན་པ་དམ་བཅའ་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་ངེས་བཟུང་འོག་

ཏུ་སྦྱོར་ན་ནི། རྟགས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་པའི་དོན་དུ་བསྟན་པ་ཡང་དམ་བཅའ་བར་

འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དམ་བཅའ་བ་རིགས་པ་དང་མི་ལྡན་ནོ།།

༢] རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའ་ིདམ་བཅའ་བའི་མཚན་ཉིད་ལ་ཡང་ཉེས་པ་དེ་དང་མཚུངས་པར་བསྟན་པ། 

༈ དེ་བཞིན་བསྒྲུབ་བྱ་བརྗོད་པ་ལའང༌། ༥ དེ་བཞིན་ཏེ་རིགས་པ་ཅན་རྣམས་

ལ་སྐྱོན་བརྗོད་པ་དེ་བཞིན་དུ། རྩོད་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང༌། རྟགས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་

དང༌། དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་བརྗོད་པར་ཡང་དམ་བཅའ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་

དེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ནི། ཕྱོགས་ལྷག་ཕྱིར་ན་སྲིད་མ་ཡིན། །རྩོད་པ་སྒྲུབ་པར་

ནི། བསྒྲུབ་བྱར་བརྗོད་པ་ཙམ་དམ་བཅར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་གྱི་འདི་ལྟར་ཕྱོགས་བསྒྲུབ་

275 མ་དཔེར། གལཏེ་ཆོས་ཅན། ཞེས་བྱུང་མོད་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པ་དད་ཤེས་དང་མཐུན་པས་བཅོས། 
276 བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པའི་ལྟ་ན་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱིས་མཐུན་ཞེས་ནི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
277 ཀྱིས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
278 མ་དཔེར། ངེས་བཟུང་བྱས་པ་ལས། ཞེས་བྱུང་མོད་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 



176 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

བྱ་ཡིན་ནོ། །ཕྱོགས་དེ་ཅི་ཞིག་རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་འདོད་པའི་དོན་ཏེ།279 དེ་ཕྱོགས་

ཡིན་པས་བསྒྲུབ་བྱ་ཙམ་དེ་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པར་བརྗོད་པ་ཡང་དམ་བཅའ་

བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའི་སྐྱོན་ནི་མེད་དོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་ཇི་ལྟར་ན་མེད་དེ། དེ་ལ་ཡང༌། 

རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་འདོད་པ་འདི། །མི་འདོད་པ་ལས་ལོག་པ་ཙམ།།

དེ་ནི་མི་འདོད་པ་ལོག་པ་ཙམ་ཡིན་པར་བས་སོ། །དེས་ན་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱའི་བྱེ་བྲག་གོ་

བར་བྱེད། རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་འདོད་པ་ནི་འདི་རྟགས་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན་ཞེས། མིང་

གི་གཟུང་བྱ་ལ་ཡང་དཔྱད་པར་ནུས་པའི་ཕྱིར་དེ་ཡང་དམ་བཅའ་བར་བརྗོད་པ་ཡིན་

ནོ། །བསྒྲུབ་བྱ་གཟུགས་བརྙན་དང་བཅས་པ་བསྟན་ཏོ།།

ག) རིགས་པ་ཅན་པའི་རྟགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དཔེ་དགག

༡] དངོས། 

༈ རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ན་རེ། དམ་བཅའ་བ་གཏན་ཚིགས་དང་འགལ་བ་དང་

དམ་བཅའ་དང་འགལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་280དེ་དག་དམ་བཅའ་བའི་སྐྱོན་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་

སྒྲ་རྟག་པ་སྟེ་281ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་ཟེར་རོ།།

༦ དམ་བཅའ་གཏན་ཚིགས་དང་འགལ་བ། །དམ་བཅའི་སྐྱོན་ཞེས་རིགས་པ་མིན།།

འདིར་ནི་དམ་བཅའ་བ་དང་གཏན་ཚིགས་སུ་འགལ་ལོ་ཞེས་པ་གཉིས་ཀ་རིགས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན།282

ཁ] ཐམས་ཅད་མིན་པའི་རྟགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་གྱི་ཁྱབ་པའི་ཆ་མཐུན་ཙམ་

བསྟན་པ་ཡིན་པ། 

ལེགས་པར་མ་བསླབས་པ་རྣམས་ཀྱིས། །དེ་ནི་ཆོས་མི་མཐུན་དཔེས་བརྗོད།།

གང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་འདི་དམ་བཅའ་བ་དང་འགལ་བར་བརྗོད་པ་ནི་རིགས་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེའི་སྦྱོར་བ་ཉིད་ཀྱིས་ཡིན་པས་

279 འདོད་པ་དོན་ཏེ། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན། འདོད་པའི་ཞེས་འབྲེལ་སྒྲ་བསྣན། 
280 དད་ཤེས། དམ་བཅའ་བ་དང་གཏན་ཚིགས་འགལ་བ་ནི་དམ་བཅའ་བ་དང་འགལ་བའོ་ཞེས་བྱ་བ། 
281 མ་དཔེར། སྒྲ་རྟག་པ་དེ། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
282 དད་ཤེས། འདིར་ནི་དམ་བཅའ་བ་དང་གཏན་ཚིགས་འགལ་བ་དང་། དམ་བཅའ་བའི་སྐྱོན་ཞེས་བྱ་བ་

གཉི་ག་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་ལྟར་ཞེ་ན། 



177ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

ནའོ། །དེར་ནི་འདི་ལྟར་སྦྱོར་བ་བྱས་ནས་མཛེས་པར་འགྱུར་རོ།283།སྒྲ་རྟག་སྟེ་ཐམས་

ཅད་མི་རྟག་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པས་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་དོན་

ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེས་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ལས་གཏན་ཚིགས་མེད་

པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ།།

ག] དེས་ཐམས་ཅད་མིན་པ་རྟགས་སུ་འཕངས་པ་དགག་པ། 

༧ རྟགས་ཉེར་འཇལ་གྱིས་འདིར་བསྒྲུབ་བྱ། །མ་ཡིན། ཉེ་བར་འཇལ་བས་ནི་

འདིར་སྒྲ་ལ་ཐམས་ཅད་ཅེས་བྱ་བས། ཐམས་ཅད་ཅེས་བྱ་བས་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པ་

ཉིད་རྟགས་སུ་བརྗོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནི་མ་གྲུབ་པ་སྟེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་སྒྲ་

ཡང་འདུས་པའི་ཕྱིར་རམ། །དམ་བཅའ་བའི་ཕྱོགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་

ཏེ་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་ཅེས་པ་ལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲས་སྒྲ་དང་བཅས་ཏེ་བརྗོད་ན་ནི། དེ་

ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་སྒྲ་ཡང་འདུས་པའི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ནི་

མེད་དོ། །ཇི་ལྟར་མེད་དེ། གང་གི་ཚེ་འདི་ཕྱོགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་མ་

ཡིན་པའོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ནི་གཞན་ལ་ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །ཐམས་ཅད་

མ་ཡིན་པས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པ་མི་འདོད་པར་འགྱུར་རོ།།284

ཅི་སྟེ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་དམ་བཅའ་བའི་སྐྱོན་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱིས་

རྟག་པ་ཉིད་བསལ་བའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྒྲ་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་སེལ་བར་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་སྒྲ་ལ་ཡོད་པར་བརྗོད་པ་ཡིན་པས་ནི། ཆོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེའི་སྦྱོར་བ་

ཉིད་དུ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །ཅི་སྟེ་སྒྲ་དང་བྲལ་བ་ཐམས་ཅད་དེ་སྒྲ་ཉིད་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་

པའོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་དམ་བཅའ་བའི་དོན་གྱི་285ཕྱོགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མ་གྲུབ་པ་

སྟེ། དཔེར་ན་མི་རྟག་སྟེ་མི་རྟག་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །སྒྲ་ཞེས་པ་མ་གྲུབ་པའི་

དོན་ཉིད་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་གཏན་

ཚིགས་ཀྱང་ངོ༌།།286

283 དད་ཤེས། དེ་ལ་ཡང་འདི་ལྟར་སྦྱར་བར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། 
284 -རོ། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་མི་འདྲ་བ་ཁྱད་ཆེ། 
285 དོན་གྱིས། སྣར་ཐང་། 
286 དད་ཤེས། དེ་བཞིན་དུ་སྒྲ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ།།



178 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཅི་སྟེ་འདུས་པ་རྣམས་གཞན་གྱི་དོན་བྱེད་དེ། འདུས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་

བ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་འདུས་བྱས་མི་རྟག་སྟེ་འདུས་བྱས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་

དེ་དག་ལ་ཡང་། དམ་བཅའ་བའི་དོན་གྱི་ཕྱོགས་གཅིག་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བ་

མཐོང་ངོ་ཞེ་ན། འདིར་འདུས་པ་དང་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ནི་དམ་བཅའ་བའི་དོན་

མ་ཡིན་ཏེ། དཔེ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀྱང་འདི་ལྟར་མིག་ལ་སོགས་

པ་དང༌། འདུས་བྱས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟེ་ཡང་སྒྲ་ཉིད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་འགྱུར་བའི་ནུས་པ་ནི་མེད་དོ། །དམ་བཅའ་བའི་དོན་གྱི་

ཆོས་ནི་287ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སྟེ། མཉན་པར་བྱ་བ་ཉིད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་རིགས་

ཀྱི། སྒྲ་ལ་ནི་སྒྲ་གཞན་མེད་པའི་ཕྱིར་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པས་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བའི་

གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྐྱོན་ཡིན་ནོ། །དཔེའི་སྐྱོན་ཡང་དམ་བཅའ་བའི་སྐྱོན་མ་ཡིན་ནོ།།

༢] དཔེ་དེ་རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོས་རྟགས་སུ་བསྡུས་པ་དགག་པ། 

རྩོད་པ་སྒྲུབ་པར་ནི། འདི་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ཉིད་ཀྱི་ཁོངས་

སུ་བསྡུས་ཏེ། མཚན་ཉིད་དེ་ལྟ་བུ་ལས་ནི། །འགལ་བ་དང་ལྡན་མིན། དེར་ནི་འགལ་

བ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་བསྟན་ཏེ། དམ་བཅའ་བའི་དོན་དང་འགལ་བ་དང༌། གྲུབ་པའི་

མཐའ་དང་འགལ་བའོ། །དེ་གཉིས་ཀ་ཡང་འདིར་མི་སྲིད་དོ། །དེ་གཉིས་ཀ་ཡང་

འགལ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པར་བྱའོ།།

༢) དངོས་བསྟན་རྟགས་ཀྱི་རབ་དབྱེ་བཤད་པ། 

ཀ) མདོར་བསྟན་པ། ༡] རྟགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་འཆད་པའི་སྔོན་དུ་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་རབ་དབྱེ་

བཤད་པའི་དགོས་པ། 

༈ དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱ་བསྟན་ནས། ད་ནི་གཏན་ཚིགས་བསྟན་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལ། 

༨ གང་ཞིག་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་རྟགས། །དེ་ལྟར་སྣང་བ་ཕལ་ཆེ་བས།།

དེས་ན་གཏན་ཚིགས་སོགས་དོན་གྱི། །སྔོན་དུ་རྒྱས་པར་དེ་བསྟན་བྱ།།

༢] ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བཤད་པ། 

༩ མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་མེད་རྣམ་གཉིས། །ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ལ་ཡང་རྣམ་གསུམ།།

མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལའང་སོ་སོར་ནི། །ཡོད་མེད་གཉིས་ཀའི་བྱེ་བྲག་ཕྱིར།།

287 དམ་བཅའ་བའི་དོན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་དོན་ནི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



179ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

གང་གི་ཕྱིར་འདིར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམ་པ་དགུར་བསྟན་པ་དེའི་ཕྱིར་དེ་ཉིད་སྔར་བརྟག་

པར་བྱའོ།།

༣] ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་དོན་བཤད་པ། ཀ] ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲས་བསྟན་པའི་ཡུལ་ངོས་བཟུང་བ། 

རེ་ཞིག་ཅི་སྟེ་འདིར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་ནི་མི་འགྱུར། །གང་གི་

ཕྱིར་ཆོས་ཅན་ནི་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར་སྒྲུབ་པར་མི་འདོད་པས་ན་ཉེས་པ་མེད་དོ། །གང་

གི་ཕྱིར། 

༡༠ བསྡུས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཁ་ཡར་བ།།

དངོས་སུ་མིན་ཡང་དེ་ཕྱོགས་གཅིག  །ཡིན་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱར་བཏགས་ནས་བརྗོད།།

བསྡུས་པའི་དོན་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པར་ནི་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ།288།དེ་དངོས་

ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་བསྡུས་པའི་ཡན་ལག་གི་དོན་ཆོས་ཙམ་དང་། ཆོས་ཅན་ཁ་ཡར་བ་ལ་

ནི། ཉེ་བར་བཏགས་ནས་ཡིན་པར་བརྗོད་དོ། །དེའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཉེས་པ་མེད་

དོ། །དཔེར་ན་རས་ཡུག་ཚིག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞིན་ནོ།།

ཁ] ཕྱོགས་ཆོས་ངེས་པར་བསྟན་པས་གྲུབ་པའི་དོན། 

འདི་ལ་ཡང་། ༡༡ གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་ཆོས་དེ་ལས། །ཐ་སྙད་ཡིན་ཕྱིར་གཉིས་ཀ་ལའམ།།

གང་ཡང་རུང་བ་ལ་བཟློག་པའམ། །ཐེ་ཚོམ་ཆོས་གྲུབ་འདོད་མ་ཡིན།།

འདིར་གཉིས་ཀ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ནི། དོན་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་གཏན་ཚིགས་ཉིད་

དུ་མི་འདོད་དེ། དཔེར་ན་སྒྲ་མི་རྟག་སྟེ་མིག་གི་གཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་

བུའོ། །གང་ཡང་རུང་བ་ལ་སྟེ་གཅིག་ཏུ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཡང་289གྲུབ་པ་ནི། དཔེར་ན་

མངོན་པར་གསལ་བར་སྨྲ་བ་ལ་བྱས་པ་ཉིད་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་ཀའམ་གང་ཡང་རུང་

བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་བ་ནི། དཔེར་ན་དུད་པ་ཉིད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལས་མེ་སྒྲུབ་པ་ལྟ་

བུའོ། །ཆོས་གྲུབ་པ་ནི། དཔེར་ན་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པའི་ཕྱིར་བདག་

ཁྱབ་པར་290ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ།།

288 གོང་དུ་ཤོག ༡༤༡ ཐད་དུ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པར་གསུངས་ཟིན་པ་ལ་དགོངས། 
289 -ཡང་། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
290 མ་དཔེ་དང་པེ་སྣར་བཅས་སུ། བདག་ཁྱད་པར། ཞེས་བྱུང་ཡང་དད་ཤེས་ལྟར། བདག་ཁྱབ་པར། ཞེས་

བཅོས། 



180 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ག] གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་སུན་འབྱིན་འཇུག་པའི་ཡུལ་བསྟན་པ། 

འདི་ལའང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དུ། ༡༢ མི་འདོད་ཐམས་ཅད་སུན་འབྱིན་

དུའང༌། །འདི་ལྟར་ཅིག་ཤོས་སུ།291

གཉིས་ཀར་རབ་ཏུ་གྲུབ་ན་ནི། སུན་འབྱིན་པའམ་གྲུབ་པ་ཡིན།།292

གང་ཞིག་གཉིས་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ནི། དཔེར་ན་མིག་

གི་གཟུང་བྱ་ཉིད་ལྟ་བུ་སྟེ་དེ་ནི་སུན་འབྱིན་པའོ། །སྒྲུབ་པ་ནི་དཔེར་ན་རྐྱེན་གྱི་བྱེ་བྲག་

གིས་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །གཞན་ནི་འདི་ལྟར་293སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན། སུན་

འབྱིན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པས་དེར་གང་གིས་རྟོགས་པ་བསྐྱེད། གཞན་གྱིས་སླར་ཡང་

བསྒྲུབས་ན་འདོད། །གལ་ཏེ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས་ན་དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་

ཞིང་། ཅི་སྟེ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས་ན་དེ་སུན་འབྱིན་པ་ཡིན་ནོ།།

ཁ) རྒྱས་པར་བཤད་པ། ༡] ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་དོན་བཤད་པ། 

ཀ] རང་གི་ལུགས། 

ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཉིད་ནི། 

༡༣ ཆོས་ཅན་ཆོས་ཅན་གྱིས་སྒྲུབ་མིན།།ཆོས་དེས་ཆོས་ཀྱང་མ་ཡིན་གྱི།།294

འདི་ལྟར་ཆོས་ཀྱིས་ཆོས་སྒྲུབ་ཅིང༌། །སྒྲུབ་ཕྱིར་ཆོས་ཅན་ཡང་དེ་བཞིན།།

དེ་ལ་རེ་ཞིག་གང་དག་འདི་སྐད་དུ། དུད་པས་མེ་སྒྲུབ་པ་ནི་ཆོས་ཅན་གྱིས་ཆོས་ཅན་

སྒྲུབ་པའོ་295ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་མེའི་ཡོད་པ་རྟོགས་པ་ནི་

མ་ཡིན་གྱི་འདི་ལའོ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱེད་དོ། །གལ་ཏེ་དེར་དུད་པ་དང་འབྲེལ་བ་བསྒྲུབ་

བྱར་བྱེད་ན་ནི་དམ་བཅའ་བའི་དོན་གྱི་ཕྱོགས་གཅིག་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ། །རྗེས་

སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་དུ་བ་ལ་མེ་མཐོང་བར་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྗེས་སུ་དཔག་པ་

291 དད་ཤེས་སུ། འདིའི ་དོད་དུ། །དཔེར་ན་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་མ་གྲུབ་པའམ། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལྟ་
བུའོ། །ཞེས་བྱུང་། 

292 རྩ་བ། སུན་འབྱིན་པ་ཡང་སྒྲུབ་པར་བྱེད། །དད་ཤེས། སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའམ་སུན་འབྱིན་ཡིན།།
293 འདིར། སྣར་ཐང་། 
294 དད་ཤེས། ཆོས་ནི་ཆོས་ཅན་ཀྱང་དེས་མིན། །དར་ཊིཀ་ཏུ། རྐང་པ་དང་པོ་གཉིས། ཆོས་ཅན་གྱིས་ཆོས་

ཅན་བསྒྲུབ་པ་སོགས་དགག་པ་དང༌། ཕྱི་མ་གཉིས། ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བྱར་བསྟན་ནས་རྩོད་གཞི་ཆོས་
ཅན་གྱི་ཆོས་སུ་བཤད་པ་ལ་སྦྱར། 

295 མ་དཔེར། ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་ཅན། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 



181ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་འདི་ལའོ་ཞེས་གདོན་མི་ཟ་བར་ས་

ཕྱོགས་ཁས་བླང་བར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་ཆོས་ཅན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །འདིར་ཡོན་ཏན་དང་ཡོན་

ཏན་ཅན་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ནས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལྟར་ན་རེ་ཞིག་ཆོས་ཅན་གྱིས་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།

ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་296བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་

ལ་གང་དག་མེས་རེག་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། འདི་ལའོ་ཞེས་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་སྔར་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་རེ་ཞིག་རིགས་པ་ཉིད་

ཡིན་ཏེ། དུ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མེ་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ས་ཕྱོགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཉིད་

ཡིན་ཡང་མེའི་བྱེ་བྲག་དྲོ་བ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ས་ཕྱོགས་བརྟགས་པ་དོན་མེད་

དོ། །དམ་བཅའ་བའི་ཕྱོགས་གཅིག་གི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་ཏེ། མེའི་བྱེ་བྲག་བསྒྲུབ་

བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། སྤྱི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། མེའི་བྱེ་བྲག་བསྒྲུབ་

བྱ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བྱས་པའི་དུ་བའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཉིད་དུ་ཁས་

བླང་བར་བྱའོ། །དེར་ས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་སྡང༌། མེའི་བྱེ་བྲག་ལ་གང་

གིས་ན་ངོ་སྲུང་བར་བྱེད། 

གང་དག་ཆོས་ཀྱིས་ཆོས་མི་བསྒྲུབ་ཅིང་ཆོས་ཅན་ཡང་མི་སྒྲུབ་བོ་ཞེས་སྨྲ་བ་

ནི། དཔེར་ན་གཙོ་བོ་གཅིག་ཡོད་དེ་ཐ་དད་རྣམས་དང་རྗེས་འགྲོ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་

ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ།297།དེར་ནི་ཐ་དད་པ་ཉིད་རྒྱུ་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང༌།298 

འདི་ལྟར་གྱོ་དུམ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་དཔེར་བརྗོད་པ་བཞིན་ནོ། །དེའི་

ཕྱོགས་ཆོས་གཞན་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྒྲུབ་ཕྱིར་ཆོས་

296 མ་དཔེར་ཆོས་ཅན་གྱིས་ཆོས་ཅན། ཞེས་ཡོད་མོད་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། འདིའི་ཐད་དུ་ཞ་མ་དང་དད་
ཤེས་གཉིས་ཀའི་འགྱུར་ལ་དོགས་གཞི་ཆེ་ཙམ་འདུག་ལ། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༣༨༧) “ཆོས་ཅན་ཆོས་གྱིས་
སྒྲུབ་མིན། །ཆོས་ནི་ཆོས་ཅན་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡིན་ནོ་”ཞེས་པ་དང་། “དེས་ཏེ་ཆོས་ཀྱིས་ཆོས་ཅན་ཡང་
བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡིན་ནོ།།”ཞེས་ཆོས་ཅན་གྱིས་ཆོས་ཅན་དང་། ཆོས་ཅན་གྱིས་ཆོས་དང་། ཆོས་ཀྱིས་ཆོས་
ཅན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་མིན་གྱི་བརྟག་པ་གསུམ་མཛད་པར་གསལ་བར་བཀྲལ་བ་གོ་བདེ། 

297  ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའོ། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
298  བྱ་བ་སྟེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



182 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཅན་ཡང་དེ་བཞིན། །དེ་བཞིན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཆོས་གཞན་པོ་དེས་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའི་

ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱར་བསྟན་པ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་དེ་ལྟ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར། གཏན་ཚིགས་

ཀྱི་ཆོས་དང་299བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་མེད་ན་མི་འབྱུང་བར་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།།300

ཁ] གཞན་གྱི་གཏན་ཚིགས་དགག་པ། 

གཏན་ཚིགས་ཕྱོགས་ཆོས་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་དགག་པ། (ཀ)  དངོས། 

གཞན་གྱིས་སྦྱོར་བའི་དོགས་པ་བསུ་བའི་ཕྱིར་སྨྲས་པ། 

༡༤ དམ་བཅའ་རྟགས་ཀྱི་ངག་གིས་གང༌། །མི་འདོད་པ་ལ་ཐལ་བ་རྩོམ།།

དེ་ནི་ལན་ཞེས་ཤེས་བྱ་སྟེ། །དེ་ཡི་སྒོ་ནས་སྦྱོར་ཕྱིར་རོ།།

དཔེར་ན་སྒྲ་རྟག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལས་རྟག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རམ། རྟག་ཏུ་

དམིགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ།།301

(ཁ)  དཔེ་དང་ཕྱོགས་ཆོས་བརྗོད་པ་གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྟན་པ། 

[༡] དཔེའི་མཚན་ཉིད། 

ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་དེ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ། 

༡༥ གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བྱའི་རྗེས་འགྲོ་གང༌། །མེད་ལ་མེད་པར་བརྗོད་

པར་བྱ། །དེར་ནི་ལྔ་པའི་མཐའ་ཅན་དཔེ།།

འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་སྒྲ་མི་རྟག་སྟེ་བྱས་པ་མི་རྟག་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའམ། རྟག་སྟེ་མ་

བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དུ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

གྱི། དཔེའི་མཚན་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་ན། 

[༢] གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་ཕྱོགས་ཆོས་བརྗོད་པ་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་པ། 

རྟགས་ནི་ཉེ་བར་སྦྱར་ལས་འདོད། །འདིར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ནི་ཉེ་བར་སྦྱར་བ་ལས་

བསྟན་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུ་ཡང༌། སྒྲ་བྱས་སོ་ཞེས་པའམ་མ་བྱས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་

བཞིན་ནོ།།

299  དད་ཤེས། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱང་། 
300  མ་ཡིན་ནོ། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
301 དད་ཤེས་སུ་འདིའི་མཇུག་ཏུ། “ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ལན་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་དང་དམ་བཅའ་བའི་སྒོ་

ནས་ཁས་བླངས་པ་ཡོད་ན་ཐལ་བ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྔར་ནི་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟག་པ་ཉིད་
ཁས་བླངས་ནས་ལན་བརྗོད་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་དམ་བཅའ་བ་ཙམ་གྱིས་ཡིན་ནོ།།”ཞེས་པ་ཡོད་ལ། 
འདིར་དེའི་དོད་མི་འབྱུང་བས་གཞུང་ཆད་དམ་བརྟག



183ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

(༢)  དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། 

༡༦ གང་དུ་བསལ་འོངས་ཀྱིས་བརྗོད་ན། །གཏན་ཚིགས་མེད་པར་འགྱུར་

བ་ནི། །དཔེ་གཉིས་ལས་དེ་གྲུབ་ཕྱིར་རོ།།

གང་ཡང་བསལ་ཏེ་འོངས་པས་བརྗོད་ན་ནི་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་

བས་302བརྗོད་པར་བྱའོ། །དེ་བསལ་བ་ལས་སྐྱེ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་ལ་མེད་པས་ན་

ཐ་དད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་མེད་པ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཅན་གྱི་ཐ་དད་

དམིགས་པར་འགྱུར་ན་ནི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་

སྒྲོ་འདོགས་པ་303མི་འདོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལྟར་གང་གི་ཕྱིར་

རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་གཅིག་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ནི་མཐོང་ཞིང་དེ་མེད་པ་ལ་མ་མཐོང་བ་དེས་

ན་གཅིག་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཅན་ནོ། །དེ་ཁས་མི་ལེན་ཡང་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པར་ཐལ་

བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཉིད་རྗེས་སུ་འགྲོ་བར་བརྗོད་པ་ཡིན་

ནོ། །དེས་ན་རྣམ་ལྡན་ལས་གཞན་མིན།།

རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་པ་

དང༌། འདི་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད།304 ཡང་འདིར་ཐལ་བ་གཞན་བརྗོད་པ། གཙོ་བོར་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལོངས་སྤྱོད་པ་པོ་དང་ལོངས་སྤྱོད་པར་བྱ་བ་དག་ཡོན་ཏན་དང་

ཡོན་ཏན་ཅན་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་པ་དང༌། རྫས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱང་རྫས་སུའམ། རྫས་རྫས་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་

ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཇི་ལྟར་བསལ་ཏེ་འོངས་པ་ཡིན། འདི་ནི་བསལ་ཏེ་འོངས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། 

༡༧ ཐལ་འགྱུར་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་མིན་ཕྱིར། །ཁས་བླངས་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལས།།

དེ་བཞིན་རྟགས་དང་དམ་བཅའ་ཡི།305།སྐྱོན་བརྗོད་སུན་འབྱིན་དུ་ཤེས་བྱ།།

302 འགྱུར་བར། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
303  སྒྲོ་འདོགས་པས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
304 དད་ཤེས། ཐ་དད་པར་ཐལ་བ་དང་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དག་ལས་འདིར་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད། འགྲེལ་བཤད་

ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་ཚུལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཤོགམཆན་ཨང་ལ་གཟིགས། 
305 རྩ་བར། དམ་བཅའ་ཡས། ཞེས་བྱེད་སྒྲ་ཡོད། 



184 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

འདིར་གཙོ་བོ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱིས་306གཏན་ཚིགས་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་

སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་འབྲས་བུ་གཅིག་པ་ཉིད་གཏན་ཚིགས་སུ་བརྗོད་དོ། །འདིས་ཁས་བླངས་

པ་ནི་གང་མ་མཐོང་བའི་307སྔོན་དུ་སོང་བའི་འབྲས་བུ་སྟེ། དེ་ཡོན་ཏན་གྱི་རྗེས་སུ་

འགྲོ་བ་ཉིད་བཞིན་དུ་བྱས་ནས་ལོངས་སྤྱོད་པ་པོ་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་

མ་ངེས་པའོ། །ཁས་མི་ལེན་ཡང་ལོངས་སྤྱོད་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ནི་ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། རྩ་བའི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ།།308

རྫས་ཀྱང་རྫས་ཉིད་དུ་ལྡན་པ་ལས་ཡིན་ཞིང་། དེ་མེད་པ་ཁས་བླངས་པའི་ཡོན་

ཏན་རྣམས་ཀྱང་རྫས་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ལྡན་པ་ཡོད་པས་ནའོ་ཞེས་ལྡན་པས་བསལ་

བ་ཡིན་ཏེ། ལྡན་པའི་འདུ་བ་གཅིག་པའི་ཕྱིར་རམ། ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བའི་ཕྱིར་

རོ། །ཅི་སྟེ་དེ་དག་ཀྱང་རྫས་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །རྫས་ཉིད་ཀྱང་ལྡན་པའམ་

ལྡན་པ་ཡང་རྫས་ཉིད་དུ་ཁས་བླང་བར་བྱ་སྟེ། རྫས་མ་ཡིན་པ་ཡང་རྫས་བཞིན་དུ་རྫས་

ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་དམ་བཅའ་བའི་སྐྱོན་ཡིན་ཏེ།309 རྫས་རྫས་མ་ཡིན་པ་ཉིད་

ཀྱིས་བསལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཅི་སྟེ་ཡང་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱང་རྫས་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་

རྫས་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ན་མ་ངེས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་སྐད་དུ་སྨྲ་བར་

མི་ནུས་ཏེ། རྫས་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་གཞན་རྫས་ཉིད་ཡིན་པ་ནི་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་

རོ། །དེའི་ཕྱིར་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་འདི་དམ་བཅའ་བ་ཉིད་དུ་རིགས་སོ། །རྫས་

ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ལས་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་ཐལ་

བར་འགྱུར་རོ་ཞེས། ཐལ་བར་འགྱུར་གྲུབ་པས་ཆོག་གོ།310

༢] ཁྱབ་པའི་ལྟོས་སའི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་བཤད་པ། 

ཀ] མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ། 

ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གཏན་ཚིགས་སམ་311གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བར་འགྱུར་

ཏེ། དེ་དག་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ནི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་མེད་རྣམ་གཉིས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་

306 འགྲེལ་བཤད་ལྟར་ན། (༣༩༦) གཙོ་བོ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ནི། ཞེས་འབྲེལ་དགོས་སྙམ། 
307 མཐོང་བའི། ཞེས་པེ་སྣར་དུ་བྱུང་བ་དག་སྙམ་ཡང་མ་དཔེ་རང་སོར་བཞག
308 འདི་དང་འདིའི་མཇུག་ཐོགས་དེ་མ་ཐག་གི་ཚིག་སྒྲུབ་གཉིས་ལ་འགྱུར་གཉིས་བར་ཁྱད་པར་ཆེ་ཙམ་ཡོད། 
309 འདི་འགྲེལ་བཤད་ཀྱིས་བྱེ་བྲག་པའི་འདོད་པར་སྦྱོར་ཚུལ་དད་ཤེས་འགྲེལ་པའི་མཆན། ༢༡༧ ལ་གཟིགས། 
310 དད་ཤེས་སུ། ཞར་ལ་འོངས་པས་ཆོག་གོ། ཞེས་བྱུང་བ་ལེགས་པར་མཐོང་། 
311 -གཏན་ཚགས་སམ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



185ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

སོགས་པའོ། །དེ་ལ་ཡོད་པ་གྲུབ་པ་ནི། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱིས་ཕྱོགས་དང་

མཐུན་པའི་ཕྱོགས་མཚུངས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་དེ་ཡང་བསྒྲུབ་

བྱའི་ཆོས་སོ།།

༡༨ ཐ་དད་མེད་པ་དེ་ཉིད་ཅེས། །བྱས་ནས་གཞན་ལ་སྟོན་པར་བྱེད།།

མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་ཅེས་སོ། །གལ་ཏེ་འདི་ལྟར། མཐུན་ཕྱོགས་ཞེས་པ་ཕྱོགས་

ལས་ཏེ། གལ་ཏེ་ཐ་དད་མེད་པ་དེ་ཉིད་ལ་མཐུན་ཕྱོགས་ཞེས་བརྗོད་ན་ནི། འདི་ལ་

ཡང་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལའོ་ཞེས་བྱ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་འདི་ལ་དབྱེ་བ་

མ་བརྗོད་ཅེ་ན། ཐ་དད་ཡོད་དུ་ཆུག་མོད། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོད་པ་མི་རྟག་པ་

ཉིད་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར། འདི་ལའང་ཐ་དད་ཅེས་མི་འདོད། །དེའི་

ཕྱིར་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་ཅེས་པ་རིགས་པ་ཡིན་ནོ།།

ཁ] མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་དབྱེ་བ། 

འོ་ན་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་གང་ཡིན་ཞེ་ན། རྣམ་པ་གཞན་དུ་གྱུར་བ་ཉིད་ནི་ཡོད་

པ་ཡིན་ཏེ།312 བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བརྗོད་པ་བཞིན་ནོ། །ཡོད་པ་བཀག་པ་

ཙམ་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་རེ་ཞིག

༡༩ དེ་གཞན་དང་ནི་དེ་འགལ་ཏེ། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྣམས་གཉིས་པ་ཡང༌།།

རྟགས་མེད་པས་ནི་འགལ་བ་སྟེ། །རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ལས་འགྱུར་ཡིན།།

གལ་ཏེ་ཡང་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་སོགས་པ་ལས་གཞན་ཏེ་313མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཡོད་

པ་དེས་ན་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་ལྟར་གང་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་

པའི་བྱས་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་གཞན་དུ་སྡུག་བསྔལ་

ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །མཐུན་པའི་ཕྱོགས་དང་འགལ་བ་མི་མཐུན་པའི་

ཕྱོགས་ཡིན་མོད་ཀྱིས་ཀྱང་། དེས་གང་དེ་ལ་མེད་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དཔྱད་ནས་314བསྒྲུབ་

བྱ་གོ་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་འདི་ནི་མེའི་དྲོ་བ་ཡོད་དོ་ཞེས་པས། གྲང་རེག་

312  དད་ཤེས། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་གཞན་ལ་འཇུག་པ་དང་། 
313  གཞན་དེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
314  དད་ཤེས་དང་འགྲེལ་བཤད་དང་བསྟུན་ན། རྣམ་པར་བཅད་ནས། ཞེས་དགོས་སྙམ། 



186 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

མེད་པར་མེའི་དྲོ་བ་ལས་315གོ་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ནི་དྲོ་རེག་མ་ཡིན་པ་ལ་གྲང་རེག་མ་

ཡིན་པ་མེད་པ་ལ་ཡང་316མ་ཡིན་ནོ།།

༢༠ མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་མིན་པ་ཉིད། །མཚན་ཉིད་གཅིག་ཉིད་ཡིན་མོད་

ཀྱང༌། །དོན་དུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རིགས།།

གང་འདི་ལྟར་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་སུ་མེད་པ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ཉིད་དོ་

ཞེས། མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་སྟེ། དེ་

གཏན་ཚིགས་ཡིན་པས་ན། བྱས་པ་ཉིད་ནི་ཇི་ལྟར་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་རྟགས་ཡིན་པ་

བཞིན་དུ། བདག་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བྱའོ། །འདི་ལྟར་དེ་བདག་

མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་བདག་མེད་པ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།།317

ག]  རྩོད་པ་སྤང་བ། 

ཅི་སྟེ་ཡང་འདི་ནི་སྤྱི་ལས་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། བྱས་པ་ཉིད་སྤྱི་

ཡིན་ཡང་རྟག་པ་དང་བདག་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་

དུ་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སྤྱི་ལས་རྗེས་འགྲོ་བླུན་པོ་མིན།318།སྤྱི་ཐམས་

ཅད་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་ནི་བྱས་པ་ཉིད་ཡིན་ལ་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་

ཡང་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །བྱས་པ་ཉིད་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་མེད་པར་མཐོང་

བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་དུ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་མི་རྟག་

པ་ཉིད་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པར་ཁས་དེ་ཉིད་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་

དབྱེ་སྟེ། མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་། མེད་པ་དང་། ཡོད་མེད་གཉིས་ཀར་

རོ། །དང་ཞེས་པ་ནི་ཕྱིས་བཅུག་པའོ།319།དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་དེ་གཉིས་ཉིད་སླར་བཟླས་

315 མེའི་དྲོ་བ་ལས་རེག་པ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
316 པེ་སྣར་གཉིས་སུ། མེད་པ་ཡང་། ཞེས་ལ་སྒྲ་མེད། 
317 དད་ཤེས། དེ་ལྟར་ན་དེ་བདག་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་ལ་ཡང་མེད། བདག་མེད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་

ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།།
318 དད་ཤེས་སུ། རྗེས་འགྲོ་སྤྱི་ལས་བླུན་པོ་མིན། །ཞེས་བྱུང་ལ། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༤༠༨) བླུན་པོ་མིན་ཞེས་

པ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་མིན་ཞེས་པའི་དོན་བཀྲལ། 
319 མ་དཔེར། ཚིག་སྒྲུབ་འདིའི་དོད་དུ། དེ་བཞིན་དུ་མཐུན་ཕྱོགས་ལ། ཞེས་བྱུང་ཡང་ཡིག་ནོར་ཏེ་པེ་སྣར་

བཞིན་བཅོས། དད་ཤེས་སུ། དང་སྒྲ་ནི་ཕྱི་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་དང་། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༤༠༩) “དང་
གི་སྒྲ་ཕྱིས་པ་ལས་ཞེས་པ། དང་གི་དོན་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་པའི་དོན་ཏེ།” ཞེས་བཀྲལ། 



187ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་དེ་དག་རེ་རེ་ལ་ཡང་གསུམ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བར་བྱ་སྟེ། གང་

མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་དང༌། མེད་པ་

དང༌། ཡོད་མེད་གཉིས་ཀར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་དང་།  

གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་དབྱེ་བ་དེ་ཉིད་དོ། །གང་གི་ཚེ་འདི་ལྟར་མི་རྟག་པ་ཉིད་ནམ་མཁའ་

ལ་སོགས་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པར་ཁས་མི་ལེན་པ་དེའི་ཚེ། མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་

མེད་པ་ཉིད་ཅེས་དེ་དང་མ་འབྲེལ་བར་ཇི་ལྟར་བརྗོད་ཅེ་ན། དེའི་ཚེ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་

མེད་པ་ཉིད་དེ། དེ་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་ལ་འཇུག་པ་མེད་པས་སྐྱོན་དེ་མེད་པ་

ཉིད་དོ།།

༣] ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དགུའི་གཏན་ཚིགས་དཔེར་བརྗོད་ནས་དེའི་དོན་བཤད་པ། 

ཀ] གཏན་ཚིགས་དཔེར་བརྗོད་པ། 

ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་དགུ་པོ་དེ་དག་གི་དཔེར་བརྗོད་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསྟན་པར་བྱ་

སྟེ། དགུ་པོ་འདི་ཡང་མིག་དགུ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་བྲིས་ནས་ཕྲེང་གིས་གྱེན་ཐུར་ལ་

མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་གསུམ་མོ། །འཕྲེད་ལ་ནི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་གསུམ་མོ། །ཕྱོགས་

བཞིས་རང་བཞིན་དང་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །སྒྲ་རྟག་སྟེ་གཞལ་བྱ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །མི་རྟག་སྟེ་བྱས་པའི་ཕྱིར་རོ། །མི་རྟག་པའི་ཕྱིར་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་

བའོ། །བྱས་པའི་ཕྱིར་རྟག་པའོ། །རྟག་སྟེ་མཉན་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྟག་སྟེ་རྩོལ་

བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །མི་རྟག་པའི་ཕྱིར་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའོ། །རྩོལ་བ་ལས་



188 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

བྱུང་བའི་ཕྱིར་མི་རྟག་པའོ། །རྟག་སྟེ་རེག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་

རྣམས་ཏེ། དེ་དག་གི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནི། 

༢༡ གཞལ་བྱ་བྱས་དང་མི་རྟག་དང༌། །བྱས་དང་མཉན་བྱ་རྩོལ་ལས་བྱུང༌།།

མི་རྟག་རྩོལ་བྱུང་རེག་བྱ་མིན། །དེ་དགུ་རྟག་པ་ལ་སོགས་ལའོ།།

ཁ] དེའི་དོན་བཤད་པ། (༡)  སྤྱིར་བཤད་པ། 

(ཀ)  ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་གྱི་རིགས་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ། 

དེ་ལྟར་དབྱེ་བ་རྣམས་གཏན་ཚིགས་དང་། འགལ་བ་དང༌། མ་ངེས་པ་ཉིད་དུ་

བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། 

༢༢ དེར་གང་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་གཉིས། །དེ་མེད་པ་ལ་མེད་པ་སྟེ།།

དེ་རྟགས། གཉིས་ཁོ་ན་གཏན་ཚིགས་ཏེ། གང་ཞིག་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་

དེ་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ལ་མེད་པ་སྟེ།320 གང་ཡང་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་མེད་དེ། གཉིས་

བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ལ་མེད་པ་ཉིད་ནི་དང་པོ་དང་ཐ་མ་གསུམ་གསུམ་པོའ་ིདབུས་ན་མོའ་ི
321འདི་ལས་བཟློག་པ་ནི། །འགལ་བ་སྟེ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་

བུའི་འགལ་བ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་གཉིས་པོ་ནི། མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་

མེད་པ་སྟེ། གཉིས་པ་གསུམ་པོའ་ིཤར་དང༌། ནུབ་ན་མོའ་ིའགལ་བ་གཞན་ཡང་ཡོད་

དེ། གང་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའོ། །དཔེར་ན་ཐ་དད་རྣམས་ཀྱི་འདུས་

པ་ཉིད་གཞན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཉིད་ལ་འདུས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གཞན་གྱི་དོན་

320  མེད་པས་ཏེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
321 མ་དཔེར། “གཉིས་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ལ་མེད་པ་ཉིད་ནི་དང་པོ་དང་ཐ་མ་གསུམ་པའོ། །དབུས་ན་

མོའ།ི”ཞེས་བྱུང་བ་གོ་དཀའ་བས་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། དད་ཤེས།“གང་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་རྣམ་པ་
གཉིས་ཡིན་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ལ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ནི་གཉིས་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དང་པོ་དང་མཐའ་
མའི་གསུམ་པའི་བར་མ་དག་ཡིན་ནོ།།”གང་ལྟར་ཡང་འདིའི་ཐད་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་ལ་ཞ་མ་དང་དད་
ཤེས་གཉིས་ལ་ཁྱད་ཆེ་ཙམ་འདུག་ལ། གཉིས་ཀ་དེ་ཙམ་གོ་བདེ་པོ་མི་འདུག་མོད། དོན་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་
འཁོར་ལོ་ལས། སྟེང་འོག་གཉིས་ཡང་དག་དང་། ལོགས་གཉིས་འགལ་བ། ལྷག་མ་ལྔ་མ་ངེས་པར་འཇོག་
པའི་ཚུལ་དེ་སྟོན། འདིའི་ཐད་ཀྱི་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་མཆན། ༢༢༤ ལའང་གཟིགས་འཚལ། 



189ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

སྒྲུབ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་ནི་དུ་མའི་དོན་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟགས་གཉིས་པོ་

ནི་ཁོངས་སུ་འདུས་པ་ཉིད་ཡིན་པས་ན། དགུ་པོ་ལས་ཕྱི་རོལ་དུ་གཞན་པ་322མ་ཡིན་

ནོ། །གཞན་རྣམས་མ་ངེས་པའོ། །ལྷག་མ་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་ནི་གཏན་ཚིགས་སམ། འགལ་

བ་ཉིད་དུ་མ་ངེས་པ་སྟེ། ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུའོ་ཞེས་པའི་ཐ་ཚིག་གོ། 

(ཁ)  མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུར་བསྒྲུབ་པ། 

[༡] འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུར་བསྟན་པ། 

གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང༌། ༢༣ བརྗོད་པར་འདོད་

པའི་གྲངས་གཅིག་ཉིད། །རིགས་དང་རྫས་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་གི་

ལྷག་མའོ།323།གང་ཡང་གྲངས་གཅིག་ཅེས་པ་ནི། འདིར་གང་རིགས་དང་མཐུན་པར་

ཡོད་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་བརྗོད་པར་འདོད་པ་སྟེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འགལ་

བ་དག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཕྱིར།།

[༢] དངོས་འགལ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་དང་ངེས་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུ་སོ་སོར་འདོད་

པ་དགག་པ། 

གལ་ཏེ་གང་ཕྱིར་འགལ་བ་མཚན་ཉིད་གཉིས་སུ་བརྗོད་པ་དག་ལས་གྲངས་གཅིག་

པར་ནི་མཐོང་བ་ཉིད་དེ། དཔེར་ན་སྒྲ་ལ་བྱས་པ་ཉིད་དང༌མཉན་བྱ་དག་ལ། རྟག་པ་

དང་མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།324

དེ་བཞིན་ཐེ་ཚོམ་རྟགས་ཉིད་ལས། །གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་མཐོང་མ་ཡིན།།

དཔེར་ན་སྒྲ་ལ་མིག་གི་གཟུང་བྱ་མ་ཡིན་པ་དང་མངོན་སུམ་པ་ཉིད་དག་ལས། སྒྲ་ནི་

རྫས་ཀྱང་མ་ཡིན་ལ་ལས་ཀྱང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་བརྗོད་པར་

འདོད་པ་གཅིག་ཉིད་དོ། །གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་བརྗོད་པར་འདོད་པ་གཅིག་ཉིད་ལས་ཐེ་

ཚོམ་དང་ངེས་པ་གཉིས་དག་ཏུ་ནི་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་དེ་ནི་མེད་དེ། གང་གི་ཕྱིར། 

༢༤ མཚན་ཉིད་གཉིས་དང་ལྡན་པ་ནི།།གཉིས་གཉིས་སུ་འདོད་རེ་རེ་མིན།།

322 ཕྱི་རོལ་དུ་གཞག་པ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
323 དད་ཤེས། དངོས་པོའ་ིརིགས་ལ་ཤེས་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚིག་གི་ལྷག་མའོ།།
324 དད་ཤེས། སྒྲ་ལ་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་དག་ཉིད་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་བཞིན་ནོ། །ཞེ་ན། ཞེས་པ་མི་འབྱུང་། 



190 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

འདིར་ནི་ཐེ་ཚོམ་དང་གཏན་ལ་དབབ་པ་དེ་གཉིས་ཀའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པར་

འཐད་ཀྱི་ཁ་ཡར་དུ་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་ཐེ་ཚོམ་གྱི་མཚན་ཉིད་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཞེ་

ན། འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་ཅན་ནོ། །རེ་ཞིག་གཅིག་ལ་ནི་ཐེ་ཚོམ་གྱི་མཚན་ཉིད་མེད་

པས་ན་ཐེ་ཚོམ་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ལ་འཐད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གཅིག་ཉིད་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་མིག་གི་གཟུང་བྱ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དང་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དག་

དང་ལྡན་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཇི་སྐད་བརྗོད་པ་ལྟར་ཡིན་གྱི། ཁ་ཡར་བ་

ནི་325མ་ཡིན་ནོ།།

[༣] རྩོད་པ་སྤང་བ། 

གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་འགལ་བ་མེད་པ་རེ་རེ་ཞིག་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དུ་

རིགས་ཀྱི། འདི་དཔེར་ན་བྱས་པའི་ཕྱིར་མི་རྟག་གོ། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་མི་

རྟག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་དུ་མ་ལས་ཇི་ལྟར་ངེས་པར་སྐྱེ་ཞེ་ན། 

དུ་མ་ཡིན་ཡང་མི་འགལ་ན། །ཤིན་ཏུ་བར་ཡང་གཅིག་ལ་འཇུག ། 

འདིར་ནི་དུ་མ་ཡིན་ཡང་དོན་གཅིག་བྱེད་པའི་ཕྱིར་གཅིག་ཉིད་དོ་ཞེས་པ་འགལ་བ་

མེད་དེ། དཔེར་ན་དོན་གཅིག་བརྗོད་པར་འདོད་པ་པོ་རྣམས་ན་རེ་འདི་ལ་ནི་ཁོ་བོ་

ཅག་གཅིག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་གང་དུ་326འདི་ལྟར་གཉིས་ཀྱི་

དོན་དུ་མ་བྱེད་པར་གྱུར་པ་ནི་དཔེར་ན་བྱས་པའི་ཕྱིར་མི་རྟག་གོ། སྡུག་བསྔལ་བའི་

ཕྱིར་བདག་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་ནི་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་ཅན་བཞིན་

ཐེ་ཚོམ་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ནི་རེ་རེས་ཀྱང་

དོན་དུ་མ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་སྔར་བཞིན་གཅིག་མ་ཡིན་པ་ལ་འཇུག་པ་ཤིན་ཏུ་ཡང་རིགས་

སོ། །གལ་ཏེ་གང་དུ་འདི་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱ་དུ་མ་གཏན་ཚིགས་ཐ་དད་ཀྱིས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་

པ་ནི། དཔེར་ན་ཡན་ལག་ལས་ཡན་ལག་ཅན་གཞན་ཡིན་ཏེ། ཐེ་ཚོམ་དང་གཏན་ལ་

ཕེབས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཡང་ཕན་ཚུན་དུ་བརྟེན་པ་ལ་ལྟོས་

325  མ་དཔེར། ཁ་ཡར་བ་ལ་ནི། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་ལ་སྒྲ་མེད་པར་བྱས། 
326  གང་དེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



191ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

ནས་གཉིས་ཀ་ལ་ཞུགས་པའི་གཞན་ཉིད་གཏན་ཚིགས་གཅིག་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །བསྡུས་

ན་ནི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་327མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་ན་ཉེས་པ་

མེད་དོ།།328

གལ་ཏེ་རྣམ་པ་བཞི་པོ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བ་ནི་གཉིས་ཀ་ལ་ཡོད་

པའི་ཕྱིར་ཡིན་ན། འོ་ན་མཉན་པར་བྱ་བ་ཉིད་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་དང་ཅིག་ཤོས་དེས་

ཐ་དད་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཕྱིར། དེ་་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱིས་གཏན་ཚིགས་

ཏེ། དེ་དང་ལྡན་པ་དེས་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་མཐའ་གཅིག་ལས་ཀྱང་མ་ལོག་

པ་སྟེ། ཐུན་མོང་དུ་རྣམ་པར་མ་329བཅད་པའི་གཏན་ཚིགས་དེ་ནི། དེ་དག་ཉིད་ལའོ་

ཞེས་གཉིས་ཀ་དང་མི་འགལ་བས་ན་ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དོ། །གང་འདིར་

གཉིས་ཀའི་ཆ་ལ་ངེས་པ་སྟེ་གཏན་ཚིགས་དེ་གཞན་ལས་ལོག་པའོ་ཞེས་པ་འདི་ཁྱད་

པར་རོ། །གལ་ཏེ་གང་གི་ཚེ་སྒྲ་རྟག་པར་ཁས་ལེན་པ་དེའི་ཚེ་འདི་གཏན་ཚིགས་ཉིད་

དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་འདི་ལ་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་མི་རྟག་པ་ཉིད་

ཀྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་ནམ་ཡང་མི་སྟོན་ནའོ། །གཉིས་ཀ་དམིགས་པའི་དོན་330ལྟར་ན་ནི་

འགལ་བའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཏན་ཚིགས་སོ། །འདི་ཡང་དེ་ཉིད་ངེས་པ་

ནི་རྗེས་སུ་ཚོལ་བ་པོ་རྣམས་ཀྱི་མངོན་སུམ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ།།

(ག)  དེ་དག་གི་དོན་བསྡུས་ནས་བསྟན་པ། 

འདིའི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནི། 

༢༥ གང་དག་ཐུན་མོང་མིན་པ་དང༌། །སྤྱི་དང་འགལ་བ་མིན་འཁྲུལ་པའི།།331

327 ཀྱིས། སྣར་ཐང་། 
328 དད་ཤེས། བསྡུས་པ་ལ་ནི་གང་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་

ཕྱིར་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ། 
329 -མ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
330 -དོན། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
331 རྩ་བ། གཅིག་དང་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བའི།།



192 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་ལ། །ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་པའི་རྟགས་རྣམས་ཡིན།།

༢༦ ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་དང་ལྡན་གང་ལ། །ཤེས་འདོད་བཟློག་པས་གནོད་པ་དང༌།།

ཐེ་ཚོམ་ཉིད་དུ་གྱུར་ལས་གཞན། །གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡོད་མ་ཡིན།།332

(༢)  སོ་སོར་བཤད་པ། (ཀ) འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ། 

གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པའི་འགལ་བ་དེ་བཟློག་པའི་གཏན་

ཚིགས་སོ་ཞེས་ཇི་ལྟར་བརྗོད་པར་བྱ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་གཞན་མ་ཡིན་པའི་དོན་བྱེད་

པ་ཉིད་གང་ཡིན་ན་གང་གི་ཕྱིར་མི་འགྲུབ་པར་འགྱུར། གལ་ཏེ་གཞན་གྱི་དོན་བྱེད་

པའི་གཏན་ཚིགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་བྱས་པའི་ཕྱིར་མི་རྟག་གོ་ཞེས་པ་

ལ། བྱས་པས་མི་རྟག་པ་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། རྟག་པ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པའི་333གཏན་

ཚིགས་མཉན་པར་བྱ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། བརྒལ་བ་འདི་ནི་མི་བཟད་པར་

བཀོད་པ་སྟེ། དེ་ལ་ནི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་དང་ལྡན་པ་གཅིག་གཟུང་བའི་

ཕྱིར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་གཅིག་པོ་དེ་ལ་

བསྒྲུབ་བྱའི་བྱེ་བྲག་གིས་གཉིས་སུ་རྟོག་པར་བྱེད་དེ། དཔེར་ན་མིག་གི་གཟུང་བྱ་མ་

ཡིན་པ་ཉིད་དང༌། མངོན་སུམ་པ་ཉིད་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ནི་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་

བ་ཅན་ལས་ཐ་དད་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མ་མཐོང་ངོ་ཞེས་བརྟག་པར་མི་

བྱའོ། །འདི་ལྟར་གཞན་གྱི་དོན་བྱེད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལས་བཟློག་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་

དེ་ནི་འགལ་བ་ཉིད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་འདུས་པ་གཞན་གྱི་དོན་བྱེད་པ་ལ་འདུས་པ་མ་ཡིན་

པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་བྱེད་པར་སྒྲུབ་འདོད་པ་འདི་ནི་གཞན་འདུས་པ་ཉིད་ཀྱི་རྟགས་ཡིན་

ནོ། །དེའི་འདུས་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ནི་མངོན་སུམ་མམ་རྗེས་སུ་དཔག་པས་གྲུབ་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ཡོད་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ནི་ཐེ་ཚོམ་མ་ཡིན་ཏེ་ཁྱད་པར་ཅན་

བཟློག་པའི་གཏན་ཚིགས་འདི་ཉིད་ཀྱིས་གཞན་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་ཅན་ཉིད་ལས་ཐ་

332 ཤླཽཀ་གཉིས་ཀྱི་ཚིག་དོན་འགྲེལ་བཤད་དུ་(༤༢༦-༢༧)བྱུང་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་དར་ཊིཀ་ཤོག ༧༦ན༤ 
ཐད་ལ་གཟིགས། 

333 མ་དཔེར། བྱས་པས་མི་རྟག་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། རྟགས་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པའི། ཞེས་ཡོད་མོད་དད་
ཤེས་དང་བསྟུན་ཏེ་བཅོས། 



193ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

དད་དུ་ཕྱེ་བ་ཡིན་ནོ།།

དེ་བཞིན་དུ་མཐོང་བ་ལ་གནོད་པ་ནི། ཆོས་ཅན་གྱི་རང་གི་ངོ་བོའ་ིབྱེ་བྲག་ཕྱིན་

ཅི་ལོག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་འགལ་བར་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་

བའི་ཕྱིར་སྒྲ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། མཉན་བྱ་མ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་

ཀ་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་བ་ནི། ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་གམ་གཉིས་ཀ་ཡང་རུང་སྟེ། རང་གི་

ངོ་བོ་བྱེ་བྲག་ལས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་འགལ་བ་ཉིད་དུ་334རིགས་པ་ཡིན་

ནོ། །གཉིས་ཀའི་དཔེར་བརྗོད་བསྟན་པར་བྱ་སྟེ། སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་བརྫུན་གྱི་དོན་

ཅན་ཏེ། མཚོན་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་། རྨི་ལམ་གྱི་བྱ་བའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་བཞིན་ནོ་

ཞེས་བྱ་བ་ལ། གང་དེ་བཞིན་དུ་སྨྲ་བ་ཡོད་ན་ནི་སྨྲ་བ་དང་སྨྲ་བའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པ་

བརྫུན་གྱི་དོན་ཅན་ཉིད་ཡིན་པས་ན་སྤྱིར་བསྡོམས་པའི་དོན་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པ་ཡིན་

ནོ། །དེས་ན་དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་སྨྲ་བ་ཉིད་བརྫུན་གྱི་

དོན་ཅན་མ་ཡིན་ན་ནི་དེའི་བྱེ་བྲག་དང་འགལ་བ་ཡིན་ནོ།།335

ཡང་བརྗོད་པ། ༢༧ ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་རང་ངོ་འམ། །དེ་ཡི་བྱེ་བྲག་ཡིན་ཡང་

རུང༌། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར།336།དེ་ལ་གནོད་པས་འགལ་བ་ཡིན།།

གང་དུ་སློབ་དཔོན་གྱིས། ནང་ལ་འདུས་བསགས་ཉིད་མ་ཡིན། །དེ་བཞིན་གཞན་

དོན་ཅན་མ་ཡིན།337།ཞེས་དོགས་པ་བསུ་སྟེ་གསུངས་པ་དེ་ལ། འདུས་པ་ཉིད་ནི་མིག་

ལ་སོགས་པ་ནང་གི་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀོད་པའི་གཏན་ཚིགས་

ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་བཀག་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ནི་གཉིས་ཀ་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མི་

འགྲུབ་བོ། །འགལ་ཟླའི་ཕྱོགས་ལ་ནི་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བྱེད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་

པས་ན་འགལ་བ་སྔ་མ་ཉིད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་འདུས་སོ།།

334 དུ། ཞེས་པ་མ་དཔེར་མེད་མོད། པེ་སྣར་དུ་བྱུང་བས་བསྣན། 
335 ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་ཀྱི་བར་ཁྱད་པར་ཆེ་ཙམ་ཡོད་པས། རྒྱ་དཔེ་མི་འདྲ་

བ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་གསལ་བཤད་ཞུ་དཀའ་བར་མཐོང་། 
336 རྩ་བ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར།།
337 འགྲེལ་བཤད་དུ།(༤༣༥)“སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱིས། ད་ལྟར་འདུས་རྣམས་ནང་མ་ཡིན།།དེ་བཞིན་

གཞན་དོན་ཅན་མི་འགྱུར།།”ཞེས་དྲངས་ལ་གཞུང་གང་ཡིན་ངོས་འཛིན་མ་མཛད། 



194 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

(ཁ)  ཕྱཽགས་ཆོས་ཅན་དགུར་འབྱེད་པ་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པའི་འགལ་རྟགས་སོགས་བཤད་པ། 

[༡] ཕྱཽགས་ཆོས་ཅན་དུ་མར་དབྱེར་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན། 

དེ་ཉིད་གསལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དེ་དག་ཉིད་དུ་དོན་གཞན་གྱི་སྒོ་ནས་བརྗོད་པ། 

༢༨ ཐུན་མོང་དང་ནི་ཁྱད་པར་གྱི། །ཆོས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གཉིས་སོ།།

གང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་གོ་བྱེད་དེ་ནི་གསུམ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་

དང༌། གཉིས་ཀའི་ཆ་ཤས་རྣམས་སོ། །རྣམ་པ་དགུ་ཉིད་དུ་ཕྱེ་བ་ཡང་གསུམ་པོ་དེ་དག་

ཉིད་ལས་ཡིན་པར་བལྟ་བར་བྱའོ།།

[༢] དེ་ཉིད་བཤད་པ། [ཀ] ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུར་བསྟན་པ། 

དེ་ལ་དང་པོ་གཉིས་ཐེ་ཚོམ། །དངོས་པོ་ཀུན་གྱི་རང་རང་གི་བྱེ་བྲག་ཐ་དད་པ་ལ་

སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་པར་བྱེད་དེ། དཔེར་ན་

སྒྲ་རྟག་པའམ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་338གཞལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། དེ་

བཞིན་དུ་མཉན་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ།།

[ཁ] ཕྱི་མ་ལ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ། 

ལྷག་མ་ལྟོས་ནས་གསུམ་དུ་ཕྱེ། །བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ལྟོས་ནས་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལ་ནི་ཡང་

དག་པ་དང༌། ལོག་པར་རྟོགས་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་ཡིན་ནོ།།

[ག] དང་པོ་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་ཅན་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

ཅི་ཡང་རྒྱུ་གང་གི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དང་པོ་གཉིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བ་

ནི་འདི་ལྟར་དེ་དག་གཉིས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི། 

༢༩ རྗེས་སུ་ཞུགས་དང་མ་ཞུགས་ལས། །ལྡོག་དང་རྗེས་འགྲོ་གྲུབ་མིན་ཕྱིར།།

ཕྱོགས་དུ་མ་དག་ལས་གཅིག་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ་ཅིག་ཤོས་སྒྲུབ་པར་

གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི། རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་དག་ལས་ཡིན་

ཏེ། དེ་དག་ནི་ཆ་ཤས་གཅིག་དང་ཡང་མ་བྲལ་བ་ཡིན་པར་རྟོགས་སོ།།

[ང] རྩོད་པ་སྤང་བ། 

གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་ནི། 

338  མ་དཔེར། གྲུབ་པ་ལ། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 



195ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

གཅིག་ལ་ངེས་པར་ཞུགས་པ་དང༌། །ལོག་པའང་མིན་པ་རྟགས་སུ་འགྱུར།།

འདི་ལྟར་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལ་339གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་ཞུགས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་རྗེས་སུ་ཞུགས་

པ་དང་། ལོག་པ་དག་ནི་གཉིས་ཀའི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་སྲིད་དུ་

ནི་འགྱུར་ལ། 

གཉིས་ཀར་འགྱུར་བ་སྲིད་མ་ཡིན། །ཡོད་པ་གཉིས་ཀ་མིན་པའང་མིན།།

གང་དོན་གཅིག་ལ་རྟག་པར་ཡང་འགྱུར་མི་རྟག་པར་ཡང་འགྱུར་བ་ནི་མི་སྲིད་དོ། །དེ་

བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་དོན་རྟག་པ་ཡང་མ་ཡིན་མི་རྟག་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།

(ག)  དེ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ། 

[༡] དངོས་འགལ་གཉིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་ན་དངོས་འགལ་གཉིས་ལ་མཐོང་བས་ཐེ་

ཚོམ་རྒྱུར་ཐལ་བ་སྤང་བ། 

གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་ཇི་ལྟར་ན་གཉིས་ཀའི་ཆ་སྟེ་འགལ་བའི་དོན་དུ་མ་ལ་འཇུག་ཅིང་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་དེ་340ཤེས་བྱེད་ཀྱི་རྟགས་སུ་འགྱུར་ཞེ་ན། །དོན་གཞན་

རྣམ་པར་བཅད་པའི་སྒོ་ནས་ཡིན་གྱི། དེའི་ཁྱད་པར་བཟུང་ནས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་

ལྟར་དེ་ནི། 

༣༠ གང་དུ་མེད་དེ་རྣམ་གཅོད་དུ། །གྲུབ་དོན་དོན་བཞིན་སྒྲུབ་པར་བྱེད།།

གཅིག་དེ་གཞན་ལ་གཉིས་སུ་འཇུག །གཉིས་ཀའི་ཆ་ལ་ནི་གང་ལ་མེད་པ་དེ་ལས་

རྣམ་པར་གཅོད་དོ། །དེའི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབ་བྱའི་རིགས་མཐའ་དག་གམ་ཕྱོགས་གཅིག་

ལ་ཞུགས་ནས་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱེད་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་བརྗོད་པ་

ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་སྒྲ་མི་རྟག་སྟེ་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་

ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ།341།དེ་བཞིན་དུ་ཨུཏྤལའི་དྲི་བསུང་བ་ཉིད་ལས་དྲི་ཉིད་དང༌། ཡོན་

ཏན་ཉིད་དང༌། བརྟེན་པ་ཉིད་དང༌། ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཉིད་དུ་

འགྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དྲི་ཉིད་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་ལ་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ།།342

339 ཆ་ལས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
340 མ་དཔེར། འཇུག་པ་སྟེ། ཞེས་བྱུང་མོད་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
341 མཚམས་འདི་ནས་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་ལ་གཞུང་གོ་རིམ་འཁྲུགས་པར་ངེས་ཚུལ་སོགས་དེའི་

འགྲེལ་པའི་མཆན། ༢༤༣ ལ་གཟིགས། 
342 མ་མཐོང་བ་ལས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



196 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

[༢] དེ་མ་ཡིན་རྣམ་པར་བཅད་པའི་སྒ་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་གོ་བའི་དཔེ། 

དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། 

༣༡ གལ་ཏེ་ཞུགས་པ་བཞིན་གྲུབ་ན། །དཀར་གཟུགས་ཡོན་ཏན་བརྟེན་པ་ལས།།

རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཟློག་རིམ་ལ། །གསུམ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་པར་འགྱུར།།343

གཅིག་གི་ཚིག་ཏུ་སྨོས་པ་ནི་གཅིག་ཏུ་མ་བསྒྲུབས་པ་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་ཅན་ཡིན་

པས་ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་སྟེ། འདི་ལྟར་སྤྱི་རྟག་

པར་ཁས་ལེན་པ་ལ་མཉན་བྱ་ཉིད་དང་བྱས་པ་ཉིད་ཀྱི་སྒྲ་ལ། ཅི་འདི་རྟག་པ་ཡིན་

ནམ། འོན་ཏེ་མི་རྟག་པ་ཡིན་ཞེས་ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ།།

[༣] ལྡོག་ཕྱོགས་བསྒྲུབ་པ་འགལ་རྟགས་སུ་བསྟན་པ། 

ཅི་སྟེ། ༣༢ གཅིག་གི་ཚིག་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། །གཅིག་ཉིད་དུ་གོ་བར་བྱའོ་ཞེ་

ན། མ་ཡིན་ཏེ། འགལ་བ་རྣམས་གཅིག་ལ་བརྗོད་པར་མི་འདོད་པས་སོ། །བྱས་པ་

ཉིད་དང་། བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བ་ཉིད་ནི་གཉིས་པོ་གཅིག་ལ་གཏན་ཚིགས་ཉིད་

དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ།344 དཔེར་ན་བསླང་བའི་རྣམ་པ་དང་བྱ་བབས་པ་གཉིས་གཅིག་

ཏུ་འདུས་པ་ལས་མཐོ་ཡོར་དུ་ཤེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་བཟློག་པ་ལ། །འགལ་

བ། དེ་ཉིད་གཉིས་ཀའི་ཆར་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འཇུག་སྟེ། དེ་རྣམ་པར་བཅད་སྟེ་བསྒྲུབ་

པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་གཞན་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་བཟློག་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་

གཏན་ཚིགས་དེ་དག་ཉིད་ལས་རྟག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་

ཡང་རྟག་པ་བཀག་པའི་སྒོ་ཉིད་ནས་བཟློག་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ།།

གལ་ཏེ་འདི་ན་མེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་གྲང་བའི་རེག་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཇི་ལྟར་

འགལ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་ན་མི་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་གྲང་བའི་རེག་པ་

བཀག་པ་ཙམ་གྱིས་དྲོ་བར་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དྲོ་བར་མི་བསྒྲུབ་ཏུ་

ཆུག་ན་ཡང་གྲང་རེག་མ་ཡིན་པ་ནི་འགྲུབ་པ་ཉིད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པའི་

343 སྡེ་དགེ་དང་པེ་སྣར་བཅས་པར་དད་ཤེས་ཀྱི་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ཀའི་ནང་འདི་ཤླཽཀ ༣༢ དང་། གཤམ་
གྱི། གཅིག་གི་ཚིག་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། །ཞེས་ཤླཽཀ༣༡ཏུ་བྱས་པ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འདིའི་ཐད་ཀྱི་
གཞུང་གི་གོ་རིམ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ཚུལ་དེའི་མཆན་དུ་ཞུས་ཡོད། 

344 མ་ཡིན་ཏེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



197ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཤེས་པའི་བྱེ་བྲག་དེ་རྣམ་པར་གཞིག་པའི་ཉིད་ཀྱིས་དྲོ་བའི་རེག་པ་གྲུབ་པར་བརྗོད་

པས། དོན་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་གྲང་རེག་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་འགལ་བར་བརྗོད་པ་

ལ་འགལ་བ་མེད་དོ།།345

ཅི་སྟེ་བྱས་པ་ཉིད་ནི་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་མ་བྱུང་བ་གཉིས་ཀ་དང་ཐ་མི་དད་

པ་ཡིན་ལ། ཐ་མི་དད་ཐམས་ཅད་ལས་མ་ལོག་པར་ཞུགས་པས་མི་རྟག་པ་ཉིད་རྗེས་

སུ་ཞུགས་པའི་ཤེས་པས་ནི་རྟག་པ་བཀག་པ་ལ་མི་ལྟོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་གང་

ཞིག་གང་ལ་ཞུགས་པ་དེ་ནི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པའི་ཤེས་346པའི་བྱེ་བྲག་དེ་རྣམ་པར་གཞིག་

པའི་སྒོ་ནས་བྱེད་པར་ནུས་ན་ནི་དེ་ལྟར་འགྱུར་རོ། །གང་དུ་ཞུགས་པ་ནི། དེའི་བྱེ་བྲག་

ལ་རྨོངས་པའོ། །དཔེར་ན་བྱས་པ་ཉིད་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། མ་བྱུང་བ་གཉིས་

ཀ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་གཉིས་ཀར་སྒྲ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་བྱས་

པའི་ཕྱིར་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའོ་ཞེས་སྒྲུབ་པའམ། ཡང་ན་བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོལ་

བ་ལས་མ་བྱུང་ངོ་ཞེས་སྒྲུབ་ཀྱང་རུང་ངོ༌། །དེ་བཞིན་དུ་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་ལས་

ཡོན་ཏན་ནམ་ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་ཡང་ངོ༌།།347

གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་ནི་བྱས་པའི་ཕྱིར་མི་རྟག་གོ། །བདག་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་

ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། གཉིས་ཀ་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། གལ་

ཏེ་མི་རྟག་པ་དང་བྲལ་བའི་བདག་མེད་པ་ལ་བྱས་པ་ཡོད་བར་འགྱུར་ན་ནི་དེ་ལྟ་བུ་

ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཕན་ཚུན་ལོག་པ་ཉིད་ལས་འདིའི་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་

རོ། །དེའི་ཕྱིར་སྒྲ་ལ་བྱས་པ་ཉིད་348མི་རྟག་པ་དང་བདག་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་

བའི་ཕྱིར་དང་། དེ་མེད་པ་ལ་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་སྤྱིར་ཡང་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་

ཡིན་ནོ། །ཕན་ཚུན་ལོག་པ་ལ་ཞུགས་ན་ནི་ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ། །རྟག་

པ་བཀག་པ་སྤངས་པའི་མི་རྟག་པ་ཉིད་གཞན་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་རིགས་མི་

345 དད་ཤེས། ཤུགས་ཀྱི་གྲང་བ་མེད་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། འགལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་འགལ་བ་མེད་དོ།།
346 -ཤེས་པའི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
347 ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་དད་ཤེས་དང་ཞ་མ་གཉིས་བར་ཁྱད་པར་ཆེ། 
348 སྒྲ་ལ་མ་བྱས་པ་ཉིད། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



198 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

མཐུན་349མཐའ་དག་ལས་ལོག་པ་དེའི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཤེས་པ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་

དེ་དག་ནི་རིགས་ཀྱི། འདིར་གོར་མ་ཆགས་པར་མཐུན་ཕྱོགས་མཐའ་དག་ལ་ཡོད་པའོ་

ཞེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཞིང༌། ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ཡང་མི་སྲིད་དོ། །གཏན་

ཚིགས་ལ་ནི་རང་དང་འབྲེལ་པ་བོར་ནས་གཞན་དུ་རྟགས་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་བསྐྱེད་པའི་

ནུས་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།350

འདིར་ཡང་གཅིག་ལྟ་བུའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རིག་པར་བྱ་སྟེ། འདི་ལྟར་ངག་གི་

རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་སྒྲའི་བྱས་པ་ལས་རང་གིས་ཀུན་ནས་སློང་བའི་ཤེས་པ་མཐོང་

བའི་ཕྱིར། ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་བཞིན་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་གོ་བར་

བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་དང་པོ་གཉིས་ཡིན་པས་གཅིག་ཉིད་འཛིན་པའི་བྱ་བ་ཅན་ཡིན་

ནོ། །དེར་ཡང་ནི་ཆོས་གཞན་བསྟན་པ་ལས་གྱུར་པ་ཉིད་ཀྱི་ངེས་པ་ཡིན་གྱི། དེར་ནི་

དེ་ཉིད་ཀྱིས་ངེས་པར་བསྐྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་དག་ནི་རྣམ་

པར་མ་བཅད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་ཉིད་ཆོས་གཞན་ངེས་པར་བྱེད་པའི་

གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ།།

གཉིས་ཀའི་ཆ་ནི་གཞན་ལས་རྣམ་པར་བཅད་ནས་གང་ན་ཐེ་ཚོམ་ཡོད་པ་དེ་ན་

གཞན་དང་ལྡན་ན་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་འགྲེང་བ་དང་བྱ་བབས་

པ་ལས་མཐོ་ཡོར་དུ་རྟོགས་པ་མཐོང་བ་ནི་ཁ་ཡར་བ་ལས་ངེས་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་

རོ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། རང་གིས་ཀུན་ནས་སློང་བ་དང་བྱས་པ་དག་ལས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་

སྒྲ་རྟག་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ལའོ། །དེའི་ཕྱིར་འདིར་གཅིག་ཉིད་གཟུང་བར་བྱའོ། །དེ་

ནི་གང་ཞུགས་པ་ཉིད་ལ་ལྟོས་ནས་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་པར་བྱེད་དེ། དཔེར་ན་ཅི་སྒྲ་འདི་

བྱས་པའི་ཕྱིར་བུམ་པ་བཞིན་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་གློག་ལ་སོགས་པ་

བཞིན་མ་ཡིན་ཞེས་འགྱུར་གྱི། ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནམ་ཞེས་སྦྱོར་བར་བྱེད་

པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་བྱས་པ་ཉིད་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་རྟག་པ་ཉིད་ལས་རྣམ་

349 མ་དཔེར། རིགས་མཐུན། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན། རིགས་མི་མཐུན། ཞེས་བཅོས། 
350 ཚིག་ཕུང་གལ་ཆེན་འདིའི་འགྱུར་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་དབར་ཁྱད་པར་ཆེ་ལ། འདིའི་ཐད་ཀྱི་འགྲེལ་

བཤད་ཀྱི་གཞུང་གང་དུ་ཡོད་སོགས། དད་ཤེས་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་མཆན། ༢༥༠ ལ་གཟིགས། 



199ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

པར་བཅད་ནས་མི་རྟག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ། །དོན་གཞན་རྣམ་

པར་བཅད་པའི་གཏན་ཚིགས་གཞན་གྱིས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པ་

ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

མ་ཡིན་པར་དགག་པ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་འདི་རྟག་པ་མ་

ཡིན་ལ་མི་རྟག་པའོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རང་

རང་གི་ཚིག་བརྗོད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །འདི་ལ་351ཡང་མེད་པར་དགག་པ་ལས་ཁྱད་

པར་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་རྒྱུའི་བྱ་བ་རྟག་པ་རྣམ་པར་བཀག་པ་དང་སྦྱར་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

བརྗོད་པར་བྱ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །རྟག་པ་ཞེས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་སྒྲ་རྟག་སྟེ་རེག་

བྱ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་འདི་ལ་ནི། ཐེ་ཚོམ་ལ་ལྟོས་

ནས་བཀག་པ་ཡིན་ལ། སྔ་མ་ནི་བཟློག་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཚེ་རྟག་པར་

ཁས་མི་ལེན་པ་དེའི་ཚེ་ཡང་གཞན་གྱིས་ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཤིན་ཏུ་མཐར་

གནས་པ་བཀག་སྟེ། འདིའི་དུས་ན་ཡོད་བཞིན་པའི་སྔོན་དང་ཕྱི་མཐར་གནས་པ་མ་

ཡིན་པ་ལ་མི་རྟག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ།།

གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟག་པའི་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ། ཐམས་

ཅད་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལ་ལྟོས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་པ་འདི་ཅི་ལྟར་རྣམ་

པར་གཅོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཞེ་ན།352 འདི་ཡང་གང་ལ་ལྟོས་པའི་ཐེ་ཚོམ་གྱི་

གཏན་ཚིགས་དེ་གཞན་ལས་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་གཉིས་ཀ་ལ་ཞུགས་

པ་ཉིད་ཀྱང་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་དང༌། ལས་ལ་སོགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཐེ་ཚོམ་དུ་མ་

ཡིན་གྱི། རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་

བསྒྲུབ་བྱ་འདི་ལ་ཆོས་གཞན་ལུས་ཅན་ལས་རྣམ་པར་བཅད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་

ནོ། །འདི་ལྟར་སྒྲ་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བྱ་བ་དང་བྲལ་བའོ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། བྱ་

བ་དང་བཅས་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ། རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ལོག་པའི་

རྟགས་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ།353།འདི་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡང་དག་

351 -ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
352  ཁ་ཅིག་གིས་དོགས་འདྲི་འདིའི་འགྱུར་ལ་འདིར་བྱུང་བ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ། 
353 དད་ཤེས། དེ་ལྟར་ན་གཉི་ག་ལ་བརྟེན་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་བལྟོས་ནས་ཡང་དག་པར་དང་། བཟློག་པ་

དང་། ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ།།



200 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

པ་དང༌། ལོག་པ་དང༌། ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཏན་ཚིགས་སོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །གཏན་

ཚིགས་དེའི་གཟུགས་བརྙན་དང་བཅས་པ་བརྗོད་དོ།།

༢ གཞན་གྱི་འདོད་པ་དགག་པ། ཀ གཞན་གྱིས་བཏགས་པའི་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་དགག་པ། 

༡) རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའ་ིལུགས་དགག་པ། ཀ) འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ ད་ནི་གཞན་གྱི་འདོད་པ་ལ་དཔྱད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་རེ་ཞིག་རྩོད་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། 

༣༣ དེ་མཐུན་མེད་ལ་མེད་པ་ཡི། །ཆོས་བསྟན་རྟགས་ཤེས་པ་དེ་ལ།།354

ཁ) དེ་དགག་པ། 

༡] ངེས་བཟུང་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ། ཀ] མཚན་ཉིད་ཁྱབ་ཆེས་པའི་ཉེས་པ། 

དེ་མཐུན་མེད་ལ་མེད་པ་ཉིད། །ཅེས་སྦྱོར་ཐུན་མོང་མིན་རྟགས་འགྱུར།།

གལ་ཏེ་རེ་ཞིག་དེ་དང་མཐུན་པ་མེད་པ་ལ་མེད་པ་ཉིད་དོ་355ཞེས་ངེས་པར་གཟུང་བ་འདི་

བྱེད་པའི་ལྟར་ན། མཉན་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟག་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་གཏན་ཚིགས་སུ་

ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནི་རྟག་པ་ཉིད་མེད་པའི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་མ་མཐོང་བས་སོ།།

ཁ] མ་ཁྱབ་པའི་ཉེས་པ། 

༣༤ མེད་པ་ཉིད་ལ་ངེས་པར་གཟུང༌། །ཁྱབ་མཉམ་འབའ་ཞིག་རྟགས་སུ་འགྱུར།།

དེ་དང་མཐུན་པ་མེད་པ་ཁོ་ན་ལ་མེད་པའོ་ཞེས་པ་འདི་ལ་ཁྱབ་མཉམ་སོ་སོར་

ཡོད་པའམ་ཡིན་པས། མཉན་པར་བྱ་བ་ཉིད་རྟགས་སུ་ཐལ་བའི་ཉེས་པ་ནི་མེད་མོད་

ཀྱི། འོན་ཀྱང་མེད་པ་ཁོ་ན་ལ་མེད་པའོ་ཞེས་ངེས་པར་བཟུང་བ་དེའི་ཕྱིར་ཁྱབ་མཉམ་

པོར་ཡོད་པ་ཁོ་ན་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་བྱས་པ་ཁོ་ན་མི་རྟག་པ་གོ་བྱེད་དུ་

འགྱུར་གྱི། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནི་མི་རྟག་པ་དང་

ཁྱབ་མཉམ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་མེད་པ་ཡང་མི་རྟག་པ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ།།

ག] མི་སྲིད་པའི་ཉེས་པ། 

དེ་མཐུན་ཉིད་ཅེས་འདོད་མ་ཡིན། །ཅི་སྟེ་དེ་དང་མཐུན་པ་ཉིད་ཅེས་ངེས་

354 དད་ཤེས་སུ་ཚིགས་རྐང་འདི་གཉིས་ཀྱི་དོད་དུ། “དེ་ལྟ་བུའི་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་ཆོས་ཉེ་བར་བསྟན་པ་
ནི་གཏན་ཚིགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལ།” ཞེས་ཚིག་ལྷུག་གི་གཞུང་ཡོད། 

355 མ་དཔེར། དེ་དང་མཐུན་མེད་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། དད་ཤེས། དེ་ལྟ་བུ་
མེད་ན་མེད་པ་ཉིད་ཅེས། 



201ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

པར་བཟུང་བར་བྱེད་ན། དེ་དང་མཐུན་པ་ཁོ་ན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱུ་བར་བྱས་པས་

ན། ཐལ་བར་འགྱུར་བ་སྔ་མ་གཉིས་པོ་མེད་པ་ནི་བདེན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་དེ་ལྟ་ན་

ནི་ཆོས་གང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་རིགས་དང་མཐུན་པ་ཁོ་ན་མེད་པར་མི་འབྱུང་བ་ནི་

འགའ་ཡང་356ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཅིག་ལའང་རྣམ་པ་དུ་མ་མཐོང༌། །གཏན་ཚིགས་

གཅིག་ལའང་དུ་མ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བར་མཐོང་སྟེ། དཔེར་ན་བྱས་པ་ཉིད་ནི་མི་རྟག་

པ་དང་བདག་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ངེས་པར་བཟུང་

བ་གསུམ་ག་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་ནོ།།

༢] གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ། 

ཀ] སྒྲུབ་ངག་གི་ཇི་ལྟར་བསྟན་པ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དུ་འདོད་པ་དགག་པ། 

ཡང་དེ་དང་མཐུན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱུ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཁས་བླངས་ནས་

དཔྱད་བར་བྱ་སྟེ། ཅི་རེ་ཞིག་འདིར་ཇི་ལྟར་བསྟན་པ་དེ་བཞིན་མཚན་ཉིད་རྗོད་པར་

བྱེད་དམ། ཡང་ན་ཡང་དག་པའི་དོན་ཇི་ལྟར་ཡིན།357 དེ་ལས་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། 

༣༥ དེའི་བདག་ཉིད་ཀྱིས་སྟོན་ཞེ་ན།།གཏན་ཚིགས་བརྗོད་པས་ནུས་མ་ཡིན།།

འདིས་ནི་བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་

ཉིད་དུ་བསྟན་པར་མི་ནུས་སོ། །ཅི་སྟེ། ཡང་དག་དོན་བཞིན་ན། ཅི་སྟེ་འདི་ཡང་དག་

པའི་དོན་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་ལྟར་མཚན་ཉིད་རྗོད་པར་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། རྣམ་

པ། གང་གིས་གང་ལ་ཞེས་མ་བརྗོད།།

ཁ] དངོས་པོ་ལ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་དང་མཐུན་པའི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པའི་ཆོས་སྟོན་པ་སྒྲུབ་ངག་ཏུ་འདོད་པ་དགག་པ། 

གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྟོན་པ་ཡིན་ན་358རྣམ་པ་གང་གིས་ན་ཇི་ལྟར་

356  མ་དཔེར། །འགལ་བ་ཡང་། ཞེས་ཡོད་མོད་པེ་སྣར་དུ་བྱུང་བ་དད་ཤེས་དང་མཐུན་པས་བཅོས། 
357  མ་དཔེར། ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་ལྟར་ཡིན། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། དད་ཤེས། ཅི་ལྟར་གྱུར་པའི་

དོན་གྱི་ཡིན། 
358 དད་ཤེས། གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་ཉེ་བར་བསྟན་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ན། ཞེས་

དང་། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༤༥༨) “རྣམ་པ་འདིས་ཉེ་བར་སྟོན་པའོ་ཞེས་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།” ཞེས་
བཀྲལ་བས་བརྟག



202 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

བདག་ཉིད་སྟོན་པར་བྱེད་དེ། གང་དུ་ཡང་མཐོང་བ་མེད་དོ།།

༣༦ ཤེས་པར་བྱེད་ལས་འདས་པ་བཞིན། །དོན་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་མཐོང་མ་ཡིན།།

ཤེས་པར་བྱེད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་མ་བཟུང་བའི་བདག་ཉིད་

ཀྱིས་ཤེས་པར་བྱ་བའི་དོན་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ནི་མེད་དོ།།

མིག་གིས་གཟུང་བྱ་ཉིད་སོགས་སྒྲ། །མི་རྟག་རྟགས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར།།

གལ་ཏེ་དེའི་བདག་ཉིད་བཟུང་ནས་མཚན་ཉིད་རྗོད་པར་བྱེད་ན་ནི། མིག་གིས་གཟུང་

བྱ་ཉིད་ཀྱང་མི་རྟག་པ་ཉིད་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱུ་བའི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ།།

ག] དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། 

(༡)  གཏན་ཚིགས་བརྗོད་པའི་ཚིག་གིས་འབྲེལ་པ་སྟོན་མི་ནུས་པ་ལན་དུ་མི་རུང་བ། 

གལ་ཏེ་གང་ཞིག་མ་བསྟན་པའི་དེ་359གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་དོ་ཞེ་ན། 

༣༧ མ་བསྟན་པ་ཞེས་བརྗོད་པས་དེ། ཇི་ལྟར་གང་ལ་ཞེས་མ་བརྗོད།།

དེ་ལྟར་དུ་བརྗོད་པས་ནི་གང་གིས་ཇི་ལྟར་མ་བརྗོད་པ་དེ་གང་ལ་གཏན་ཚིགས་སུ་མི་

འགྱུར་ཞེས་མ་སྨྲས་སོ།།

(༢)  དེའི་ལན་དགག་པ། 

ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ། །ཅི་སྟེ་འདི་ལྟར་དེ་དང་མཐུན་པ་མེད་ན་མི་

འབྱུང་བ་ཉིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་གང་མ་བསྟན་པ་དེའི་ཞེས་བརྗོད་དོ་ཞེ་

ན། དེ་མིན་དཔེ་གཉིས་ལས་འགྱུར་བས། །དེ་དང་མཐུན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱུ་བ་

ཉིད་དང༌། ཆོས་མཐུན་པའམ་ཆོས་མི་མཐུན་པ་ཉིད་ཅན་གྱིས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཉེ་བར་

བསྡུས་ནས་དཔེ་གཉིས་ཀྱིས་གོ་བར་བྱེད་དོ། །ཇི་ལྟར་བརྗོད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་དག་གིས་ན་

དཔེས་འབྲེལ་པ་ངེས་པར་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ།།

(༣)  ཁྱབ་པ་ངེས་ན་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་ཟིན་ཏུ་ཐལ་བ། 

གང་ཞིག་གང་གིས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མ་བསྟན་པ་དེ་ཞེས་བརྗོད་པ་དེ་ལ་དཔྱད་པར་བྱ་སྟེ། 

359  མ་བསྟན་པ་དེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



203ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

༣༨ མི་རྟག་ཉིད་སོགས་མཐོང་བ་སྟེ། །བསྒྲུབ་བྱར་གཞན་དག་འདོད་དམ་ཅི།།

གལ་ཏེ་བྱས་པ་ཉིད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་སྟོན་པར་བྱེད་ན་གཞན་

ཅི་མ་གྲུབ། གང་གྲུབ་པ་དེའི་དོན་དུ་ཡང་དཔེ་བརྗོད་པར་360བྱེད་དམ། བསྒྲུབ་བྱ་གཞན་

བརྗོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་གང་མ་བསྟན་པ་དེ་ཞེས་པ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

༢) གཞན་སྡེའི་ལུགས་དགག་པ། (ཀ) རིགས་པ་ཅན་པའི་ལུགས་དགག་པ། 

༡] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ རིགས་པ་ཅན་པ་རྣམས་ན་རེ། ཆོས་མཐུན་པ་ལས་དཔེ་བརྗོད་པ་དེ་བསྒྲུབ་བྱ་

སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སོ་ཞེས་པ་འདི་ལ།361

༢] དེ་དགག་པ། ཀ] ཁས་བླངས་འགལ་བ་བསྟན་པ། (༡)  དངོས། 

༣༩ གལ་ཏེ་ཆོས་མཐུན་སྒྲུབ་བྱེད་ན། །ཆ་ཤས་ངག་མིན། གལ་ཏེ་ཆོས་མཐུན་

པ་ཉིད་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན་ཡན་ལག་ནི་362གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཐ་དད་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལྷན་ཅིག་ཏུ་བརྗོད་

པར་འདོད་པས་ནི་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཡང་ཐ་མི་དད་དུ་འཇུག་པ་རྣམས་ཉིད་ཀྱིར་འགྱུར་

ཏེ། དམག་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ།363།དོན་གྱི་དམ་བཅའ་ལ་སོགས་པས་ཐ་མི་དད་དུ་

འཇུག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།

(༢)   འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲ་མི་འཐད་པ། 

གཞན་ཡང༌། ལྔ་པ་མིན། འདིར་ལྔ་པ་ནི་མི་འཐོབ་སྟེ། ཆོས་མཐུན་པའི་དཔེར་

བརྗོད་པ་ཉིད་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ནི། དེ་ཉིད་དེ་ལས་གྱུར་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་དང༌ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བ་དག་ཐ་དད་དུ་བརྗོད་པར་བྱེད་པ་

ཡང་མ་མཐོང་བས་སོ།།

(༣)   དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། 

ངག་ཅེས། གལ་ཏེ་འདི་སྙམ་དུ། གང་ཆོས་མཐུན་པ་ལས་དཔེ་བརྗོད་ཀྱི་ངག་དང་

ཕན་ཚུན་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ནས་ཡིན་ཏེ། དེ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ་ཞེ་

360  མ་དཔེར། དཔེར་བརྗོད་པར། ཞེས་བྱུང་། འདིར་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
361 དད་ཤེས། དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལས་གཏན་ཚིགས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ལ། 
362 ཡན་ལག་གི །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
363 དད་ཤེས། སྡེ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ།།



204 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ན། དེ་ལྟ་ན་ནི་དེ། ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཆོས་མཐུན་པའི་དཔེ་

བརྗོད་པའི་ངག་དང་ཤེས་པ་དང་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་བྱུང་བ་364ཡིན་པའི་ཕྱིར་

ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བརྗོད་པར་བྱའོ།།

ཁ] རྗེས་དཔག་གི་རྒྱུ་བརྟགས་ལ་དགག་པ། (༡)  དགག་པ་དངོས། 

གལ་ཏེ་མི་བྱ་སྟེ། འདི་ལྟར། སྒྲུབ་བྱེད་ཉིད་དུ་མི་སྲིད་པས།365།བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་

ཅེས་པའི་ངག་ལས་ཤེས་པ་དང་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་མི་སྟོན་པ་དེ་དག་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་

སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཡང་ཅི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་དངོས་ལས་འདོད་དམ། ཡང་

ན་བརྒྱུད་པ་ལས་ཀྱང་འདོད། །དེ་ལས་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ༤༠ གཉིས་ཀ་གཞན་དུ་

འཐོབ་པར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་དངོས་ལས་ཡིན་ན་ནི། གང་ཉན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་དྲན་

པ་དེ་ཁོ་ན་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་བརྒྱུད་པ་ལས་ཡིན་ན་ཡང་། གང་ཆོས་

མཐུན་པའི་ཉན་པའི་ཤེས་པ་དེ་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ།།

(༢)   དེའི་ལན་དགག་པ། 

གལ་ཏེ་ཕན་ཚུན་བརྒྱུད་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་དེ་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཡང་ཉན་

པའི་ཤེས་པ་ལ་ནི་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར། ཆོས་མཐུན་གཏན་ཚིགས་དེ་མ་

ཡིན། །ངག་དེ་ནི་ཆོས་མཐུན་པ་ལས་དཔེར་བརྗོད་པ་366མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། 

མ་ཡིན་དེ་ལའང་སྐྱོན་གཉིས་ཕྱིར། །ཆོས་མཐུན་པ་ལས་དཔེ་བརྗོད་པ་ལ་ཡང་

དངོས་ལས་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་བརྒྱུད་ནས་ཡིན་ཞེས་འགྱུར་བ་ཡིན་པས། གཉིས་ཀ་

ལྟར་ན་ཡང་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དངོས་ལས་བརྗོད་པར་འདོད་ན་ནི་ཆོས་དང་

མཐུན་པའི་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་རྟགས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ནི་དངོས་དང་བརྒྱུད་པ་ལས་དེ་

བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟེ་བརྒྱུད་པ་ལས་ཡིན་ན་ཡང་གང་ཉན་པའི་ཤེས་པ་ལ་

སོགས་པ་ལ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་གནས་སྐབས་དེ་ཉིད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྐབས་སུ་

བབ་པའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བསྟན་པར་མི་བྱའོ་ཞེ་ན། གནས་སྐབས་དེ་

གང་ཡིན། གནས་སྐབས་ལ་ཡང་གཞན་མི་སྲིད། །གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་ཡང་གང་

364 འབྱུང་བ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
365  ཞ་མ་རྩ་བ། སྒྲུབ་བྱེད་ཉིད་དུ་མི་རིགས་པས། །དད་ཤེས། སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་ཕྱིར་མི་སྲིད་དོ།།
366  དཔེ་བརྗོད་པ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། རྩོད་སྒྲུབ། 



205ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཆོས་མཐུན་པ་ལས་དཔེར་བརྗོད་བསྟན་པ་དེ་ཉིད་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཆོས་

མཐུན་པའི་དཔེར་བརྗོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གཞན་ལ་ཡང་སྲིད་དོ། །སྲིད་དུ་ཆུག་

ཆོས་མཐུན་པའི་ལྟོས་པའི་དཔེར་བརྗོད་ཡན་ལག་ཕྱི་མ་བསྟན་པ་367རྣམས་ཀྱང་གཏན་

ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ།།

(༣)   དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་ངག་སོགས་གཏན་ཚིགས་སུ་མི་འགྱུར་བའི་ལན་དགག

གལ་ཏེ་ཉེས་པ་དེ་ནི་མེད་དོ། །དཔེར་བརྗོད་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་གཏན་ཚིགས་ཉིད་

དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པས་གནོད་པས་ནའོ།།368

༤༡ རང་རང་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གནོད་ཕྱིར། །རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྲིད་མ་ཡིན།།369

ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཅིག་ལ་གནོད་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་རྟོག་བསྡུས་པ་ལ་ཡང་འགྱུར་

བའི་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ཕྱིར་དྲུག་པར། ཆོས་མཐུན་པའི་དཔེར་བརྗོད་པ་

གཏན་ཚིགས་སུ་ཞེས་དྲུག་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་གཞན་ལ་ཆོས་དེའི་གཏན་ཚིགས་

སོ་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། ཐེ་ཚོམ་ཡོངས་སུ་སྤངས་པར་འགྱུར་གྱི་སྐྱོན་

མེད་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། དེ་ལ་ཡང༌། ཁྱད་པར་དོན་མེད་པར་འགྱུར་

རོ། །དྲུག་པར་བྱས་ནས་ཀྱང་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་སྨོས་པ་ལྷག་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་

ཏེ་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་དོན་དེ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་མཐུན་པའི་ངག་ཐམས་ཅད་ནི་གཏན་

ཚིགས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

༤༢ ངག་ཀུན་མི་འདོད་ཞེ་ན་གང༌། །འདོད་དེ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གྱིས།།

གལ་ཏེ་ཆོས་མཐུན་ངག་ཐམས་ཅད་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་ན་ཡང་གང་ཆོས་མཐུན་པའི་

ངག་དེ་ཉིད་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་ནམ། དོན་གང་དག་གི་ཁྱད་པར་གྱིས་དེ་ཁྱད་པར་

དུ་མི་བྱེད། 

ག] དམ་བཅའ་བརྗོད་པའི་ངག་སོགས་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་མིང་བཏགས་མིང་དུ་འདོད་པ་དགག་པ། 

གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲ་ལ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་དོན་དུ་རྟོགས་པའི་དོན་ལ་

367 དད་ཤེས། དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ལ་བལྟོས་པའི་ཡན་ལག་ཕྱི་མ་བསྟན་པ། 
368 དད་ཤེས། ཉེས་པ་འདི་ནི་མེད་དེ། རང་གི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པས་དཔེ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་གཏན་

ཚིགས་ཉིད་ཡིན་པ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་ཏེ། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༤༦༦) “རང་གི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པས་སོ་
ཞེའོ།།”ཞེས་བཀྲལ། 

369 རྩ་བ། རྣམ་པར་བརྟགས་པ་སྲིད་མ་ཡིན།།



206 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

འགྱུར་ཏེ། དམ་བཅའ་བ་དང་གཏན་ཚིགས་སུ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན།370 དེ་ལྟར་

ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། 

དགོས་པ་མེད་པར་དངོས་ཀྱི་ནི། །སྒྲ་དོན་འདས་པར་འདོད་མ་ཡིན།།371

རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་དངོས་ཀྱི་སྒྲའི་དོན་ལ་འདས་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་

ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་ཁྱད་པར་དུ་བྱའོ། །དོན་སྒྲ་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་

ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པ་ནི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མི་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའོ།།372

ཅི་སྟེ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པར་སྨོས་པ་དེ་ཉིད་དེ་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་མ་ཡིན་

ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ༤༣ འདི་ལྟར་རྣམ་གྲངས་ཙམ་ཡན་

ལག་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བས་ན་བསྒྲུབ་བྱའི་ཁྱད་པར་

དུ་བྱེད་པར་ནི་གོ་བར་མི་བྱའོ། །གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་ཆོས་མི་མཐུན་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་

པ་ལས་བཟློག་པ་དེ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པར་བཟུང་ངོ༌།།

ང] སྤྱི་བཏང་དམིགས་བསལ་གྱི་དོན་དགག་པ། (༡)  དངོས། 

ཡང་སྒྲུབ་པར་མི་བྱེད་པ་འདི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་རྣམས་

ཏེ། གང་ཆོས་མཐུན་པ་དེ་ནི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་ཉིད་

དོ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།373 དེ་ལྟ་བུའི་ཁྱད་པར་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། སྤྱིར་བཏང་བ་ལ། དམིགས་བསལ་ཡོད་པར་སྲིད་མ་ཡིན། །གང་འཁྲུལ་པ་ལ་

སོགས་པའི་ཆོས་མཐུན་པ་དང་ཆོས་མི་མཐུན་པ་ནི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ཡིན་

གྱི། དེ་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་བྲལ་བར་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དམིགས་ཀྱིས་བསལ་

བའི་ཡུལ་ལ་སྤྱིར་བཏང་བའི་གོ་སྐབས་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྔར་དམིགས་ཀྱིས་བསལ་

བ་བཀོད་པ་ལ་ཕྱིས་སྤྱིར་བཏང་བ་བརྟག་པར་བྱ་བའམ། དམིགས་ཀྱིས་བསལ་བའི་

ཡུལ་ལ་སྤྱིར་བཏང་བ་དགོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

(༢)   གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་བ། 

370 འདིའི་ཐད་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་ཁྱད་པར་ཆེ་ཙམ་ཡོད། 
371 རྩ་བ། སྒྲ་ལས་བརྒལ་བར་འདོད་མ་ཡིན། །དད་ཤེས། སྒྲ་དོན་ལས་འདས་འདོད་མ་ཡིན།།
372 ཁྱད་པར་དུ་བྱའོ། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
373 མ་ཡིན་ནོ། །པེ་ཅིང། སྣར་ཐང་། 



207ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

གཞན་ཡང༌། དེར་སྣང་གིས་སྟོང་ཆོས་གཞན་དང༌། །མཚུངས་ཏེ་གཏན་

ཚིགས་ཉིད་དུ་འགྱུར།།

གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བས་སྟོང་པས་ཆོས་མཐུན་པ་དང་ཆོས་མི་མཐུན་པ་

གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན། སྒྲ་རྟག་སྟེ་མཉན་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་དེ། དཔེ་དང་

ཆོས་མཐུན་ཉིད་ཡིན་པས་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ།374།དེ་ནི་སླར་སྦྱོར་བའི་བུམ་པ་

ལ་སོགས་པའི་ཆོས་མི་མཐུན་པ་དང་ཆོས་གཞན་ཉིད་དུའང་འགྱུར་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་

སྒྲ་རྟག་སྟེ་བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕྱིར་གློག་ལ་སོགས་པ་བཞིན། ཞེས་པ་ཆོས་མི་

མཐུན་པ་ཡང་ངོ༌། །ཆོས་མཐུན་པ་དང་ཆོས་མི་མཐུན་པ་དེ་དག་གཏན་ཚིགས་ལྟར་

སྣང་བ་རྣམས་ལ་མི་སྲིད་དོ། །གཞན་དག་ནི་བསྒྲུབ་བྱར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཉིད་དུ་སྔ་

མས་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་དོ། །དེ་སྐད་དུ་བརྗོད་པ་ནི། གང་ཆོས་མཐུན་པ་ལས་དཔེར་

བརྗོད་པ་སྟོན་པ་དེ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ། །གང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་

བ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དཔེ་ལ་སོགས་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་དག་གི་

ལྟར་ན་ཡང་། དྲུག་པ་ཉིད་དུ་རིགས་པའི་375ཚུལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་དོན་ཡིན་

ཞིང༌། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བས་སྟོང་པ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་

རོ། །གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དུ་མི་རིགས་སོ།།376

ཁ) བྱེ་བྲག་པའི་ལུགས་དགག་པ། ༡] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ཀྱིས་377དེ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་སོ་378ཞེས་རྗོད་

པར་བྱེད་དོ།།

༢] དེ་དགག་པ། 

ཀ] བསྒྲུབ་བྱ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་བརྟགས་ལ་དགག་པ། 

(༡) བསྒྲུབ་བྱའི་སྤྱི་རྟགས་སུ་ཐལ་བ། 

374 མ་དཔེར། དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་དེ་དག་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་རྣམས་ལ་མི་སྲིད་དོ། །ཞེས་བྱུང་
ཡང་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པ་དད་ཤེས་དང་མཐུན་ཆེ་བས་བཅོས། དད་ཤེས། དཔེ་དང་མཚུངས་པའི་ཆོས་ཉིད་
ཡིན་པས་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བའམ། 

375 མ་དཔེར། དྲུག་པ་ཉིད་དུ་རིག་པའི། ཞེས་ཡོད་མོད་དད་ཤེས་ལྟར། རིགས་པའི། ས་ཡང་འཇུག་བསྣན། 
376 གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་མི་རིགས་སོ། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
377 མ་དཔེ་དང་པེ་སྣར་བཅས་པར། བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ཀྱི། ཞེས་འབྲེལ་སྒྲ་བྱུང་མོད་བྱེད་སྒྲར་བཅོས། 
378 དད་ཤེས་སུ། དེ་ལྡན་ཆོས་ནི་གཏན་ཚིགས་སོ། །ཞེས་ཚིགས་བཅད་རྐང་པ་དང་པོར་བྱས་ཏེ་ཡོད། 



208 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

འདིར་ཡང་གལ་ཏེ་དེ་ཞེས་པའི་སྒྲས་བསྒྲུབ་བྱ་བརྗོད་པ་དང་མངོན་པར་འབྲེལ་

བར་འགྱུར་ཏེ། དེས་བསྒྲུབ་བྱ་ཉིད་ལ་དེ་དང་ལྡན་པའོ་ཞེས་བརྗོད་པར་འགྱུར་

རོ། །དེ་ལ་ཡང་། གལ་ཏེ་སྤྱིའམ། ཡང་ན་ཆོས་སམ། དེ་སྟེ་ཆོས་ཅན་ཉིད་ལས་འགྱུར་

གྲང༌། གལ་ཏེ་སྤྱི་ཡིན་ན་དེ་ལྟ་ན། ༤༤ སྤྱི་ཉིད་ཆོས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར། །འདིར་སྒྲ་མི་

རྟག་གོ་ཞེས་བྱ་བའི་སྤྱི་ལ་མི་རྟག་པའི་ཆོས་ཉིད་དོ་ཞེས་འདིའི་གཏན་ཚིགས་སུ་བརྗོད་

པར་འགྱུར་རོ། །སྤྱིའི་ཆོས་གཞན་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རྭ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ལ་ཡང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་སྤྱི་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་སོ་ཞེས་བྱས་ན་

གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྟེ་ཆོས་ཡིན་ན་ནི། དེའི་བྱས་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་མི་

སྲིད་དོ། །དེ་སྟེ་ཆོས་ཅན་ཡིན་ན་ནི། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །མི་

རྟག་པ་ཉིད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། སྤྱི་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རོ།379།མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་སྒྲ་ཞེས་སམ། སྒྲ་མི་རྟག་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་སམ། སྒྲ་མི་རྟག་གོ་

ཞེས་པའི་སྤྱིའི་དོན་དེ་དག་ནི་རྣམ་པར་བཅད་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་

ན་སྤྱིའི་དོན་ཉིད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ།།

(༢) ཡ་གྱལ་རྟགས་སུ་ཐལ་བ། 

ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་མིན། །དེ་དག་བསྒྲུབ་བྱར་མི་སྲིད་དེ། སྐྱོན་དང་

བཅས་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྤྱི་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་སྔར་བརྗོད་པའི་སྐྱོན་ཉིད་དོ། །དེས་ན་སྒྲའི་

ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པ་ཉིད་ནི་བསྒྲུབ་བྱར་འབྲེལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་སྤྱིའམ། ཆོས་ཅན་

ནམ། གཞན་ལ་ཡང་གང་དེ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཆོས་མི་རྟག་པའོ་

ཞེས་བསྒྲུབ་བྱས་ཁས་བླང་བར་བྱའོ།།

(༣) དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། 

དེ་ནས་སྒྲ་ཉིད་དེ་དང་ལྡན་པའོ་ཞེས་གང་དེའི་ཆོས་དེ་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་

རོ། །དེའི་ཡང་ཐུན་མོང་བའི་དང་ཁྱད་པར་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་སུ་འགྱུར་

379 དད་ཤེས་སུ། བསྡུས་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བྱུང་ལ་ལེགས། 



209ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཏེ།380 ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱ་དང་ལྡན་པའི། །ཆོས་ཐོབ། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་ལྡན་པའི་

ཆོས་ཉིད་དོ་ཞེས་ངེས་པར་བཟུང་བར་བྱེད་པ་ནི་གང་ཡང་མེད་དོ། །དོན་གྱི་381ཆོས་

ཅན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་སོ་

ཞེས་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར་དེའི་ཆོས་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྒྲ་རྟག་སྟེ་མཉན་

བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ཡང་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་

མཚུངས་པ་ཉིད་དོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་ལས་གཞན་ལ་གཉིས་

སུ་འཇུག་གོ་ཞེས་པ་འདིས་ཐུན་མོང་དུ་གཞན་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མཚུངས་

པ་མ་ཡིན་ནོ། །མི་རྟག་པ་ཙམ་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཉིད་དུ་ཡིན་ན། སྒྲ་གཞན་གྱིའང་

དེ་དང་ལྡན་པ་ལ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་སུ་བརྗོད་པར་གྱུར་པའི་

ཕྱིར། མིག་གིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཉིད་ཀྱང་གཏན་ཚིགས་སུ་བརྗོད་པར་འགྱུར་རོ།།

གཞན་ཡང་མ་ངེས་པ། མ་ངེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེ ་ཚོམ་གྱི་གཏན་ཚིགས་

ཏེ། འཁྲུལ་པའི་གཏན་ཚིགས་དེ་ཡང་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ། །དཔེར་ན་རྟག་

སྟེ་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་དེ་དང་ལྡན་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་

ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མ་འབྲེལ་བ་ཉིད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་ཆོས་མཐུན་པའི་དེ་དང་

ལྡན་པ་མི་འཁྲུལ་བའོ་382ཞེས་བརྗོད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་དེ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་དང་

མཐུན་པ་ཆོས་མཐུན་པ་ཡིན་པས་383ཆོས་གཞན་སྤངས་པར་འགྱུར་ཏེ། མཉན་པར་བྱ་

བ་ཉིད་དང༌། འཁྲུལ་པ་ཅན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ངག་མ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ངེས་པར་

བཟུང་བ་སྨྲས་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྔ་མ་ལ་ནི་ཇི་སྐད་བརྗོད་པའི་སྐྱོན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།།

ཁ] དངོས་གྱུར་གྱི་ནམ་མཁའ་ཡོད་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་མི་སྲིད་པར་ཐལ་བ། 

༤༥ མཁའ་སོགས་ཡོད་ཉིད་བསྒྲུབ་པ་ཡི། །སྦྱོར་བའང་འགོད་པར་མི་བྱེད་འགྱུར།།

380 འགྱུར་རོ། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། དད་ཤེས། དེ་ལ་ཡང་ཐུན་མོང་བ་དང་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 
381 དོན་གྱིས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། དད་ཤེས་དང་འགྲེལ་བཤད། (༤༧༤) ཆོས་ཅན་ལ་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་

བའི་ཕྱིར་རོ།།
382 མ་དཔེར། འཁྲུལ་བའོ། །ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། དད་ཤེས། འཁྲུལ་པ་མེད་པ། 
383 དད་ཤེས། དེ་ལྟ་ན་དེ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་མཐུན་པ་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 



210 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

དེ་ལ་ནི་དམ་བཅས་པ་དང་ལྡན་པའམ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པ་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་སྦྱོར་བ་ཡང་མ་འབྲེལ་

བར་འགྱུར་བས་ན་གཏན་ཚིགས་སུ་མི་འཐད་པ་ཉིད་དོ།།

ག) སེར་སྐྱ་པའི་ལུགས་དགག་པ། ༡] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ སེར་སྐྱ་བ་རྣམས་ན་རེ། གཞན་ལ་བསྟན་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་རྣམ་པར་ལྡན་པ་

དང་བསལ་ཏེ་འོངས་པའི་བྱེ་བྲག་གིས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ལ་རྣམ་

པར་ལྡན་པའི་ངག་གི་དངོས་པོའ་ིཡུལ་རྣམ་པ་ལྔ་སྟེ། དམ་བཅའ་བ་ལ་སོགས་པའི་

དབྱེ་བས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ།།

༢] དེ་དགག་པ། ཀ] རྣམ་པར་ལྡན་པའི་གཏན་ཚིགས་དགག་པ། 

(༡)  མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གྱི་གཙོ་བོ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་བཀག་པ། 

(ཀ) གཙོ་བོ་རང་མཚན་པ་བསྒྲུབ་བྱར་མི་འཐད་པ། [༡] རྗེས་དཔག་ཚད་མའི་གཞལ་བྱ་འགལ་བ། 

དེ་ཡང་རྣམ་པར་ལྡན་པ་དང་བསལ་ཏེ་འོངས་པའི་སྦྱོར་བ་དག་ལ་གཞལ་བར་བྱ་

བ་384དང་འབྲེལ་པ་ཉིད་དུ་385དཔྱད་པར་བྱའོ། །ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ནི་གཏན་ཚིགས་

ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་ལྡན་པ་དང་བསལ་ཏེ་འོངས་པའི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕྱིར་རོ།།

དེ་ལ་རེ་ཞིག་གཙོ་བོ་ཡོད་དེ། བསལ་བ་རྣམས་དང་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མཐོང་བའི་

ཕྱིར་ཞེས་པ་ལ། གལ་ཏེ་འདིར་གཙོ་བོའ་ིཡོད་པ་ཉིད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་མ་

ཡིན་ཏེ། ༤༦ ཚད་མའི་ཡུལ་མི་ཤེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་

ལ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་ཟིན་ཏོ།386།བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱང་

སྒྲུབ་བྱེད་འགྱུར། །བསྒྲུབ་བྱར་གྱུར་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའི་རིགས་ཏེ། ཐ་

དད་དུ་གྱུར་པ་མེད་པས་སོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ནི་སྲེག་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་

པས་ཀྱང་སྒྲ་མི་རྟག་པར་གྲུབ་པར་གྱིས་ཤིག387གཞན་ཡང༌། རྒྱས་པའི་ངག་མིན།388 

384 མ་དཔེར། གཞན་པར་བྱ་བ། དང་། སྤྱད་པར་བྱ་བ། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
385 མ་འབྲེལ་བ་ཉིད་དུ། ཞེས་དགོས་སྙམ། དད་ཤེས་འགྲེལ་པའི་མཆན། ༡༦༨ ལ་གཟིགས། 
386 གོང་དུ་ཤོག ༢༠༦ ཐད་ལ་དགོངས། 
387 དད་ཤེས། །གཞན་དུ་ན་སྒྲ་ནི་མི་རྟག་སྟེ་མེས་བསྲེག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བས་ཀྱང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ།།
388 མ་དཔེར། རྒྱས་པའི་ངག་ཡིན། ཞེས་ཡོད་མོད་དགག་སྒྲར་བཅོས། དད་ཤེས་འགྲེལ་པའི་མཆན། ༢༨༢ 

ལ་གཟིགས། 



211ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

ངག་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ནི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒྲུབ་པར་

བྱེད་པ་ནི་བསྡུས་པའི་ངག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང༌། བརྗོད་མ་ཡིན། གང་བསྡུས་

པའི་ངག་དེ་ཡང་གཏན་ཚིགས་སུ་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ནི་ཡན་ལག་ཐམས་

ཅད་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེར་མ་བསྟན་པའི་ཁྱད་པར་ནི་གོ་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ།།

[༢]དཔེ་ལ་རྗེས་འགྲོ་མེད་པ། 

དཔེ་ཡང་གལ་ཏེ་གང་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་ལ་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ན་ནི། དེ་

ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར། གཙོ་བོ་རྗེས་འགྲོ་དང་ལྡན་མིན། །ཤིང་གི་ཤུན་

ལྤགས་ལ་སོགས་པ་ལ་རིགས་གཅིག་པ་དང་ལྡན་པའི་གཙོ་བོ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

རིག་པར་བྱའོ། །ཡོད་དུ་ཆུག་ན་ཡང་མ་བསྟན་པ་ལ་ནི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་

དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་དོན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །བརྗོད་པར་བྱ་བའི་ཆ་ཤས་ཉིད་ལ་ནི་ངག་གི་ཆ་ཤས་ཉིད་ཉམས་པ་ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ལ་ཉེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་གང་དག་དེ་སྟོན་པར་བྱེད་

པ་དེ་དཔེ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཉིད་སྐྱོན་དང་བཅས་པ་

ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར། ༤༧ ངག་ཀྱང༌། ངག་ཡིན་ཡང་ནི་དཔེ་ལ་ནི་དེ་ཉིད་སྐྱོན་

དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། ངག་གིས་ཤིང་གི་ཤུན་ལྤགས་ལ་སོགས་པ་ལ་389གཙོ་བོ་དེ་

དང་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་བསྟན་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཉེ་བར་འཇལ་མི་

རིགས། །ངག་གི་དཔེ་ལ་ཉེ་བར་འཇལ་བར་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ངག་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ་ཞེས་གཅིག་ཏུ་བྱས་པའི་སྦྱོར་བ་ནི་མེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་

གཙོ་བོ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་ཆ་ཤས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

དུ་འབྲེལ་པ་མེད་པ་ཉིད་དོ།།

[༣] ཁས་བླངས་འགལ་བ་བསྟན་པ། 

རྩོད་པའི་སྒོའ་ིཕྱོགས་ནི་390འབྲེལ་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་གཅིག་པ་ཉིད་ཐ་དད་

389 -ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
390 དད་ཤེས། རིགས་པའི་སྒོར་ནི། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༤༨༢ ) “འོ་ན་རིགས་པའི་སྒོར་འདི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཉེ་

བར་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་ན། དེ་ཅི་ལྟར་སྔ་མའི་སྐྱོན་བྱུང་ཞེ་ན།” ཞེས་རྩོད་སྤོང་དུ་བཀྲལ་བས་འདི་ཕྱོགས་
གླང་ཉིད་ཀྱི་རིགས་སྒོར་བྱ་དགོས། 
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པ་རྣམས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱས་ནས་སོ། །དེ་ལ་ཡང་དང་པོ་ཉིད། དམ་བཅའི་

དོན་དང་འགལ་བར་འགྱུར། །རྒྱུ་གཅིག་པ་རྣམས་ཐ་དད་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་ནི། ཤིང་

གི་ཤུན་ལྤགས་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པ་ཉིད་ལ་རྒྱུ་དུ་མ་ཉིད་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར་དམ་

བཅའ་བ་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཁས་མ་བླངས་ན་ཡང་དཔེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་

བའི་ཉེས་པ་ཡིན་ནོ།།

(ཁ)  གཙོ་བོ་ཞེས་པའི་སྒྲ་བརྗོད་བྱ་རང་མཚན་པ་ཙམ་སྒྲུབ་ན་གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབས་པ། [༡] དངོས། 

ཅི་སྟེ་ཡོད་པ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཅན་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་གྱི་གཅིག་ཉིད་ནི་

མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ཉིད་ཀྱིའོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། རྩོད་པ་མེད་ཕྱིར། རྩོད་

པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཡང་འབྲས་བུའི་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་རྩོད་པ་

མེད་པ་ནི་མི་རིགས་པ་ཉིད་དོ། །གཞན་དུ་ནི་391གཅིག་ཉིད་མ་ཡིན་ཞིང༌། ཡོད་ཙམ་

མིན། ཡོད་པ་ཙམ་392ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་དོ། །བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་

རིགས་དང་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་དད་ཤིང་ཤུན་ལ་སོགས་བཞིན། །གལ་ཏེ་

དེའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུ་གཅིག་པ་ཉིད་བསྒྲུབ་བྱའོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་དད་རྣམས་ལ་

རིགས་གཅིག་པ་ཉིད་དང་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།

[༢] དེའི་ལན་དགག་པ། 

༤༨ རྗེས་འགྲོ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་ཅེ་ན། །མ་ཡིན་ཏེ། དཔེ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང༌། མི་

རྟག་པ་ཉིད་དང༌། འབྲས་བུ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་393རྗེས་སུ་སོང་བའི་ཕྱིར་དང༌། རྣམ་

པར་ལྡན་པ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་མ་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་སྐྱོན་

གདུག་པ་ཅན་མ་གྲུབ་པ་དང་འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པ་རྣམས་ཉིད་ཡོད་དེ། རེ་ཞིག་

མ་གྲུབ་པ་ནི་རིགས་གཅིག་དང་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །མ་ཡིན་ཏེ། གང་

གི་ཕྱིར་ཐ་དད་རྣམས་འབྲས་བུ་གཅིག་པ་དེའི་ཕྱིར། རིགས་གཅིག་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་

391 གཞན་དུ་ན། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
392 -ཙམ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
393 འགྲེལ་བཤད། (༤༨༥) “སོགས་པ་སྨོས་པ་ལས་གསལ་བ་ཉིད་དང་མངོན་སུམ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་རྣམ་

ཡོངས་སུ་གཟུང་ངོ་།།”
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ཅན་དེ་ལྟར་ཡང་མཐོང་སྟེ། གཞན་དུ་འབྲས་བུ་གཅིག་པ་ཉིད། །མེད་པར་ཡང་འབྲས་

བུ་གཅིག་པ་ཉིད་སྙིང་སྟོབས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་394རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ལས་མཐོང་ངོ་

ཞེ་ན། སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ཐ་མི་དད་པའི་འབྲས་བུ་དེ་དག་ནི། འཇིག་རྟེན་པའི་མིག་ལ་

སོགས་པའི་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡོད་པ་དེའི་ཕྱིར་འདི་མ་ངེས་སོ།།

(༢)   ཉེས་པ་དེ་སྐྱེས་བུ་ལའང་མཚུངས་པ། (ཀ)   དངོས། 

དེ་ལྟར་གཞན་ཡང༌། ཉེ་བར་ལེན་པའང་དེར་འགྱུར། །ཉེ་བར་ལེན་པར་གྱུར་པ་

ལ་ཡང་རྒྱུའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་དེའི་རིགས་སུ་395རྗེས་སུ་དཔག་པའི་རིགས་ཏེ། ཡུལ་

དུ་གྱུར་པའི་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་དུ་ཆུག་ན་ཡང་སྐྱེས་བུ་ལ་

ཡང་ཡོན་ཏན་གསུམ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ནི་

མཐར་སྤྲོ་བ་ལ་སོགས་པའི་འབྲས་བུ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ།།396

ཅི་སྟེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྒྲ་ལ་སོགས་པར་གྱུར་པ་ལ་སྤྲོ་བ་ལ་སོགས་པའི་འབྲས་བུ་མཐོང་

བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱའོ་ཞེ་ན། དེ་ནི། ༤༩ ཕྱི་མིན་གཉིས་ཀར་སྐྱོན་ཡོད་

ཕྱིར། །སྤྲོ་བ་ལ་སོགས་པའི་འབྲས་བུ་དེ་ནི་རྣ་བ་ལ་སོགས་པའི་འཇུག་པ་ཐ་མི་དད་

པའམ་ཐ་དད་དུ་འཛིན་ཀྱང་རུང་སྟེ་སྐྱོན་ཅན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཐ་མི་དད་དུ་འཛིན་ན་ནི་

རང་རང་གི་ཡུལ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལ་གནོད་དོ། །དེ་སྟེ་ཐ་དད་ན་ནི་རིགས་གཅིག་

རྗེས་སུ་དཔོག་པ་ལ་གནོད་དོ། །དེ་ནི་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་

མ་ཡིན་ཏེ། སྒྲ་ནི་འདུས་པ་ལས་བཏགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ས་

ལ་སོགས་པར་397བཏགས་པ་བཞིན་ནོ། །ཡང་ངེས་པར་བཟུང་བའམ། ངེས་པར་མ་

བཟུང་ཡང་རུང་གཉིས་ཀ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། སྐྱོན་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་རོ།།

གལ་ཏེ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་དེ་ལས་གཅིག་ཁོ་ན་རིགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བའོ་ཞེས་

394 -ལ། སྣར་ཐང་། 
395 -སུ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
396 ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་དད་ཤེས་དང་ཞ་མའི་བར་ཁྱད་པར་ཆེ་ལ། འགྲེལ་བཤད་ནི་དད་ཤེས་ཀྱི་དེ་དང་

མཐུན་སྣང་། 
397 མ་དཔེར། རྣམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ལ་སོགས་པར། ཞེས་ཡོད་མོད་འགྲེལ་བཤད་དང་བསྟུན་ཏེ་བཅོས། 



214 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ངེས་པར་གཟུང་བར་བྱེད་ན་ནི། དེ་398སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཉིད་ལ་གནོད་དོ། །ཅི་

སྟེ་ངེས་པར་གཟུང་བར་མི་བྱེད་ན་ནི་བསལ་ཏེ་འོངས་པ་གཞན་ཉིད་མེད་པར་འགྱུར་

ཏེ། གཉིས་ཀ་ཡང་ངེས་པར་གཟུང་བར་མ་བྱས་པའི་ཕྱིར་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས་རེ་རེ་

བསལ་ཏེ་འོངས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་ནི་རེ་ཞིག་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་དོ།།

(ཁ)   ཁས་བླངས་འགལ་བ། 

རྗེས་སུ་འགྲོ་བ། ཁས་བླངས་ན་ཡང་འགལ་བ་ཉིད། །ཐ་དད་པ་རྣམས་དང་རྗེས་

སུ་འགྲོ་བའི་རིགས་གཅིག་ཉིད་ཁས་བླངས་ཀྱང་། གཏན་ཚིགས་ལ་འགལ་བའི་སྐྱོན་

ཡོད་པ་ཉིད་དེ། འདི་ལྟར་དུ་མ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཅན་ཉིད་རིགས་གཅིག་དང་ལྡན་པར་

ནི་མ་མཐོང་ངོ༌། །དེ་ལ་ཤིང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་གཅིག་ཉིད་གྲུབ་པ་ནི་མེད་ལ། དེ་

ཤིང་གི་ཤུན་ལྤགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཅན་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཤིང་ལ་

སོགས་པའི་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ།།

(ག)   མ་ངེས་པ་བསྟན་པ། 

ཁས་བླངས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་འགལ་བའི་སྐྱོན་འབའ་ཞིག་ཏུ་ནི་མ་ཟད་

ཀྱི། འདི་ལྟར། མ་ངེས་པར་ཡང་འགྱུར། ཁས་བླངས་ཀྱང་ཤིང་ལ་སོགས་པ་ཤིང་ཤུན་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཉིད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ངེས་པའི་སྐྱོན་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་ཤིང་ཤུན་དང་། གཡོ་མོ་དང་། ཁམ་ཕོར་དང་། རྒྱན་ལ་སོགས་པ་

ཐམས་ཅད། བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་དང་ལྡན་པ་དང་དུ་མ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་

ཡང་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་རེ་ཞིག་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྐྱོན་གསུམ་ཀའོ།།

ཡང་གང་གི་ཕྱིར་གཅིག་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཅན་གྱི་ཐ་དད་པ་རྣམས་སོ་ཞེས་དམ་

བཅས་པ་དེའི་ཕྱིར། དཔེ་ནི། བསྒྲུབ་བྱས་ཕོངས་འགྱུར། ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྔོན་དུ་གཙོ་

བོ་འགྲོ་བ་ཅན་ཉིད་དུ་ཁས་བླང་བར་མི་བྱ་སྟེ། ཤིང་གི་ཤུན་ལྤགས་ལ་སོགས་པའི་

སྔོན་དུ་ཤིང་ལ་སོགས་པ་སོང་བར་སྦྱར་བར་བྱའོ། །དེ་ཡོད་མིན། དཔེ་དེ་ཡང་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཤིང་ཤུན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང༌། དེ་དག་ནི་

བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནི་གཅིག་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཡན་

398 -དེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



215ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

ལག་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱི་399རྣམ་པར་ལྡན་པ་ཡང་མ་འབྲེལ་པ་ཉིད་དུ་རིགས་སོ་400ཞེས་

རིག་པར་བྱའོ།།

ཁ] བསལ་ཏེ་འོངས་པའི་གཏན་ཚིགས་དགག་པ། 

(༡)  གཞན་ལུགས་དགག་པ་ཙམ་གྱིས་རང་ལུགས་བསྒྲུབ་པ་མི་འཐད་པ། 

ཀུན་གྱི་རྗེས་ཐོག་མ་ལས་བསལ་ཏེ་འོངས་པ་འགྲུབ་བོ་ཞེས།401 གཞན་གྱི་འདོད་

པ་སོ་སོར་བཀག་ནས་རང་གི་ཕྱོགས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བའི་བྱ་བ་ནི་བསལ་ཏེ་འོངས་

པའོ་ཞེས་གྲག་གོ། །སོ་སོར་འགེགས་པའི་ཐབས་ནི་གཉིས་ཏེ། དཔེ་དང་འགལ་བ་

དང༌། ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་བ་ཞེས་སོ། །དེ་ལ་གཞན་གྱི་ཕྱོགས་བཀག་པ་ཙམ་

གྱིས་ནི་རང་གི་ཕྱོགས་གྲུབ་མིན། གཞན་ཕྱོགས་བཀག་པ་ཙམ་གྱིས་རང་གི་ཕྱོགས་གྲུབ་

པ་ནི་མཐོང་ངོ༌། །འདི་ལྟར་འདིར་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྒྲ་རྟག་གོ་ཞེས་པ་ནི་མ་

ངེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་གྱིས། གཞན་གྱི་ཕྱོགས་མ་གྲུབ་པར་བྱས་མོད་ཀྱི། ༥༠ 

གྲུབ་མིན་ཏེ་རང་གི་ཕྱོགས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཙམ་གྱིས་402སྒྲ་མི་རྟག་པ་གྲུབ་པ་ནི་

མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་མ་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་དུ་ཆུ་ཀླུང་གང་བ་ལ་གངས་

ཞུ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སོ་སོར་བཀག་པས་ཆར་འབབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དུ་
403རྟོགས་པ་འདི་ནི། བཀག་པ་ཙམ་ལས་མ་ཡིན་ཏེ། འོན་ཀྱང་རང་གི་ངོ་བོའ་ིཁྱད་པར་

ལས་ཡིན་ནོ། །དེ་ནི་གངས་ཞུ་བ་ལ་སོགས་པ་སོ་སོར་བཀག་པས་ཆུ་ཀླུང་གང་བ་ཉིད་

ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཆར་འབབ་པའི་འཁྲུལ་པ་སོ་སོར་བཀག་པ་ཙམ་

གྱིས་ཐོག་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཡང་འགྱུར་རོ།།

(༢)  གཞན་ལུགས་འགོག་པའི་རྟགས་ཀྱི་གྲངས་ངེས་མི་འཐད་པ། 

འདི་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་གྱི་ཕྱོགས་འགེགས་པའི་ཐབས་ནི་རྣམ་པ་

གཉིས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ལ། འགེགས་པའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་མ་ཡིན། །འགེགས་

པ་ནི་ཐབས་གཉིས་འབའ་ཞིག་གི་སྒོ་ནས་མ་ཡིན་གྱི། འདི་ལྟར་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་

399 -རྣམས་ཀྱི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
400 མ་དཔེར། འབྲེལ་པ་ཉིད་དུ་རིགས་སོ། །ཞེས་ཡོད་མོད་འགྲེལ་བཤད་དང་བསྟུན་ཏེ་བཅོས། དད་

ཤེས། མ་འབྲེལ་པས་མི་རིགས་པ་ཉིད་དུ་རིག་པར་བྱའོ། །ཡན་ལག་ལྷག་མའི་དོན་ནི། དད་ཤེས་འགྲེལ་
པའི་མཆན། ༢༩༦ ལ་གཟིགས། 

401 མ་དཔེར། ཞེས་པ་ལ། ཞེས་ཡོད་ཀྱང་པེ་སྣར་བཞིན་མེད་པར་བྱས། དད་ཤེས། ལྷག་མ་ལུས་པ་བསལ་
ཏེ་འོངས་པས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། 

402 མ་དཔེར་འབྲེལ་སྒྲ་ཡོད་མོད། པེ་སྣར་བཞིན་བྱེད་སྒྲར་བཅོས། 
403 -ཅན། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



216 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

སྐྱོན་བསྟན་པ་ལས་ཀྱང་ཡིན་ནོ།404།དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་བསལ་ཏེ་འོངས་པའི་མཚན་ཉིད་

རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀྱང་རིགས་མ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་ཤེ་ན། དེ་ལ་རེ་ཞིག་རྗེས་

སུ་འགྲོ་བ་བསལ་ཏེ་འོངས་པ་ནི། གལ་ཏེ་མེད་པ་གཏན་ནས་འབྱུང་བའི་སྐྱེ་གནས་མེད་

པའི་ཕྱིར་ཐ་དད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་འདིས་ནི། སྐྱེ་གནས་སྔོན་དུ་མ་སོང་

བ་ཅན་རྣམས་ཐ་མི་དད་པ་ཉིད་དུ་དམིགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཞེས་བྱས་པ་ཡིན་

ནོ། །རིགས་གཅིག་གི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མ་དམིགས་པ་ཡང་དེ་ལས་བཟློག་པ་ཉིད་ལ་

སྒྲོ་འདོགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་རེ་ཞིག་སྐྱེ་གནས་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཅན་གྱི་ཐ་མི་དད་

ནི་འགལ་ཡང་འདོད་པ་མ་ཡིན་ལ། སྐྱེ་གནས་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རིགས་

གཅིག་གི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་བསྟན་པ་ཙམ་གྱིས་དེ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ཡང་

རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཐ་དད་མ་བསྟན་པས་རིགས་གཅིག་གི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བར་ཐལ་

བར་འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་ཉེས་པ་མེད་དེ། སྐྱེ་གནས་མེད་པའི་ཕྱིར་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་

བརྗོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་སྐད་དུ་བརྗོད་ན་རིགས་པར་ནི་མ་བརྗོད་དེ། ཐ་དད་རྣམས་ལ་

རིགས་གཅིག་གི་405རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས། གང༌ཐལ་བ་བརྗོད་པ་ནི་

ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་གཅིག་ཉིད་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་འགེགས་པ་ཡིན་

ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཡང་མ་བསྟན་པས་ན་བཟློག་པ་ཐོབ་པར་ཡང་འགྱུར་

རོ། །གཅིག་ཉིད་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ཡང་སྐྱེ་གནས་སྔོན་དུ་མ་སོང་བ་རྣམས་

ལ་མ་མཐོང་བས་ན།406 སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཉིད་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྗེས་

སུ་འགྲོ་བ་དང་བསལ་ཏེ་འོངས་པ་དག་ཀྱང་ཐ་མི་དད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་

ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་ཐ་དད་དུ་སྦྱར་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་

ནོ། །དེའི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་མ་བསྟན་པ་ཙམ་གྱིས་དེ་བཟློག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་

ནི་མ་ཡིན་ནོ། །བསྒྲུབ་བྱ་བཟློག་པ་ལ་ནི་རིགས་པ་ཡིན་ནོ།།

404 མ་དཔེར། མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱུང་མོད་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པ་དད་ཤེས་དང་མཐུན་པས་དེ་བཞིན་བཅོས། 
405  རིགས་གཅིག་གིས། སྣར་ཐང་། 
406  སྔོན་དུ་སོང་བ་རྣམས་ལ་མཐོང་བས་ན། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



217ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

འདི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། ཐ་མི་དད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྔོན་དུ་གཅིག་སོང་བ་ནི་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལས་བཟློག་པ་ཐ་དད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་

ལྟ་ན་ཡང༌། ༥༡ རྗེས་ཐོགས་མ་ནི་407བཟློག་པ་ལ། །དེ་ལྟར་དུ་གྱུར་ན་ཡང་རིགས་

གཅིག་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྔོན་དུ་གཅིག་སོང་བ་ཅན་ཉིད་དུ་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་ལ་རྗེས་

ཐོགས་མ་ལས་མེད་པ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཉིད་ནི་ཐ་དད་དུ་ཐལ་བར་

འགྱུར་ཏེ། རྗེས་ཐོགས་མ་ལས་གཅིག་ཏུ་སོང་བ་ཅན་དུ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལ་ཡང་ཐ་དད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །བརྗོད་པ་དེ་ནི་ཐ་དད་རྣམས་རིགས་

གཅིག་གི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཅན་དུ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། འདི་རྣམ་པར་ལྡན་པ་ལས་ཐ་དད་

དུ་དབྱེ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །སྦྱོར་བ་ཡང་འདི་ལྟར་འཐད་པ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་བསལ་བ་

ཉིད་གཅིག་ལས་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་ན། སྐྱེ་གནས་མེད་པའི་ཕྱིར་ཐ་དད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་

ཏེ། རིགས་གཅིག་པ་ཅན་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །འདི་

ལྟར་རིགས་གཅིག་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བ་རྣམས་གཅིག་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཉིད་དུ་

མཐོང་གིམེད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཉིད་དུ་ནི་མ་ཡིན་ན།408 དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པའི་

སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཉིད་དུ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།

རྗེས་ཐོགས་མ་ལས་བསལ་ཏེ་འོངས་པར་སྨྲ་བ་ཡང༌། གཅིག་བསལ་409བ་ལ་འདི་

མི་རིགས། །དེ་ལྟ་བུའི་སྦྱོར་བ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ལ། མེད་པ་ལས་སྐྱེ་བ་ལ་རྗེས་ཐོགས་

མས་གཙོ་བོ་ལས་སྐྱེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང༌། རྣམ་

ལྡན་བཞིན་དུ་ལྔ་ཉིད་མིན།410།བསལ་ཏེ་འོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྔ་ཉིད་ནི་སྦྱར་བར་བྱ་བ་

མ་ཡིན་ནོ།411།དེ་ལྟར་ན་རྗེས་ཐོགས་མའི་མཚན་ཉིད་ལས་འབྲེལ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །འདི་ལྟར་གཞན་གྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་བཀག་པས་ཀུན་གྱི་རྗེས་ཐོགས་མ་ལས་

གཅིག་ཉིད་བསལ་ཏེ་འོངས་པའོ་ཞེས་སྦྱར་བར་བྱའོ།།

407  རྩ་བ། རྗེས་ཐོགས་ན་ནི། དད་ཤེས་སུ། ཡོངས་སུ་ལྷག་པ། ཞེས་བསྒྱུར་བ་གོ་བདེ། 
408  མ་ཡིན་ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
409  རྩ་བ། གཅིག་གསལ་བ། 
410 ལྔ་ཉིད། ཅེས་པ་གོང་དུ་མཆན་ཨང་གྲངས་ ༢༢༨ ལྟར། “ཁྱད་པར་ཚད་ཕྱིར་”ཞེས་སོགས་ཀྱི་གཏན་

ཚིགས་ལྔ་ལ་གོ་དགོས། 
411 མ་དཔེར། ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱུང་མོད་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པ་དད་ཤེས་དང་མཐུན་པས་བཅོས། 



218 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

(༣)  རང་ལུགས་བསྒྲུབ་པ་གཞན་ལུགས་མཐའ་དག་བཀག་པ་ལ་ལྟོས་ན་ཐུག་པ་མེད་པ། 

༥༢ རྒོལ་བ་རེ་རེ་བཀག་པ་ལས། །གལ་ཏེ་རྗེས་ཐོགས་མར་འདོད་ན།།412

རྒོལ་བའི་ལན་ལ་མཐའ་མེད་ཉིད། །བསལ་འོངས་རྣམས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར།།413

ཞེས་བྱ་བ་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།།

དེའི་ཕྱིར་སྦྱོར་བའི་མཚན་ཉིད་མངོན་པར་མ་འབྲེལ་ཏོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་དག་གིས་

ནི། གྲངས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་མི་རིགས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྱི། རྣམ་

པར་ལྡན་པ་དང་བསལ་ཏེ་འོངས་པ་ཡང་ངོ་ཞེས་བརྗོད་དོ།།

ཁ གཞན་གྱིས་བཏགས་པའི་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་དགག་པ། ༡) རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའ་ིལུགས་དགག་པ། 

ཀ) མ་གྲུབ་པ་དང་མ་ངེས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ་མཐའ་མ་ཆོད་པས་སྐྱོན་ཆགས་པ། 

༈ གཏན་ཚིགས་བརྗོད་ནས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་དཔྱད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་

རེ་ཞིག་རྩོད་པ་སྒྲུབ་པ་ནས། མ་གྲུབ་པ་དང་། མ་ངེས་པ་དང༌། །འགལ་བའི་དོན་ནི་

གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བའོ་ཞེས་ཟེར་རོ།།

དེ་ལ་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་དཔེར་ནི་བརྗོད་ནས།414 མཚན་ཉིད་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་མིག་གི་གཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མི་རྟག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་མ་གྲུབ་

པ་དང༌། ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་མ་ངེས་པ་དང༌། བྱེ་བྲག་

པ་རྣམས་ཀྱི་དབང་པོ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་མི་རྟག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་འགལ་བ་གཅིག་

དང༌། གྲངས་ཅན་པའི་རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ་ཡོད་པ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་

བྱ་བ་འགལ་བ་གཉིས་པའོ། །དེ་ལ་ཡང༌། ༥༣ མ་གྲུབ་དབྱེ་བ་བརྗོད་མ་ཡིན། །དེ་

ནི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་དབྱེ་བ་རྣམ་པ་དུ་མ་ཡོད་པ་མ་

བསྟན་པ་ཡིན་ནོ།415།འཁྲུལ་པ་ལ་ཡང་བརྗོད་མ་ཡིན། །དབྱེ་བ་མ་བརྗོད་དོ་ཞེས་བྱ་

བར་འགྱུར་རོ།།

412  རྩ་བ། གལ་ཏེ་རྗེས་ཐོགས་མི་འདོད་ན། །དད་ཤེས། གལ་ཏེ་ཡོངས་སུ་ལྷག་འདོད་ན།།
413  བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་འདིའི་དོན་འགྲེལ་བཤད་ལ་(༥༠༦)གཟིགས། (༥༠༦)གཟིགས། 
414 མ་དཔེར། བརྗོད་ན། ཞེས་བྱུང་མོད་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
415 དེ་ནི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་དབྱེ་བ་རྣམ་པ་དུ་མ་ཡོད་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །པེ་

ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



219ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

དེ་ནི་ཐུན་མོང་མིན་པའང་ཡོད། །འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་ཅན་ཡང༌།།

ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བརྗོད་དོ།།416

ཁ) འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མི་འཐད་པ། 

༥༤ འགལ་བ་གཅིག་ནི་མཚུངས་པ་རུ་བརྗོད་དོ། །བྱེ་བྲག་པའི་སྤྱི་དབང་པོ་ལས་

བྱུང་བ་རྟག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི།417 རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་གཉིས་ཀ་ལ་མཐོང་བའི་

ཕྱིར། འདི་མ་ངེས་པ་ཉིད་ཡིན་གྱི་འགལ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གཅིག་ནི་མ་གྲུབ་ཐུན་

མོང་མིན། །འགལ་བ་གཉིས་པ་ནི། མ་གྲུབ་པ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ཏེ།418 

གང་གི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་སྔར་སྐྱེས་པ་ལས་སྐྱེ་ཞིང་འབྱུང་བ་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། ཐམས་

ཅད་ཀྱང་སྔར་སྐྱེས་པ་ལས་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ནི་ཡིན་ཞིང༌།419 སྔར་སྐྱེས་པ་ལས་སྐྱེ་ཞིང་

འབྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།

ག) བརྗོད་དགོས་པ་མ་བརྗོད་པའི་ཉེས་པ། 

ཁས་བླངས་ན་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་འགལ་བ་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ། བཟློག་པ་མི་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ།།

བཟློག་པ་ཡི་ནི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། །འདོད་ལ་གནོད་བྱེད་ཀྱང་མ་བརྗོད།།

དེ ་བས་ན་ཉུང་བར་སྣང་སྟེ། དེ ་དག་ཉིད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བསྡུ་བར་ཡང་མི་ནུས་

ལ། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་ཀྱང་བརྗོད་པར་མི་ནུས་ཏེ། བཟློག་པ་

དང་གནོད་པར་བྱེད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།

༢) གཞན་སྡེའི་ལུགས་དགག་པ། ཀ) རིགས་པ་ཅན་པའི་ལུགས་དགག་པ། 

༈ རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ནི། འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། འགལ་བ་

དང་། སྐབས་དང་མཚུངས་པ་དང༌། བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པ་དང༌། དུས་ལས་

416 ཚིག་རྐང་ཐ་མ་གཉིས་མཇུག་སྡུད་དང་བཅས་པའི་གཞུང་འདི་དད་ཤེས་ནང་མི་འབྱུང་མོད། འགྲེལ་
བཤད་དུ་དོན་འགྲེལ་ཐོན། 

417 དད་ཤེས། སྤྱི་རྟག་པ་ལ་དབང་པོ་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཉིད་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ། ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལེགས། 
418 མ་དཔེ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དེ། པེ་སྣར། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཏེ། འདིར་དད་ཤེས་ལྟར་བཅོས། 
419 སྒྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཞིང་། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། དད་ཤེས། སྐྱེ་བ་ལས་སྔར་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་དུ་

བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ། 



220 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

འདས་པ་རྣམས་ནི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བའོ་ཞེས་ཟེར་རོ།།

དེ་ལ་འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པ་ནི་མ་ངེས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན། ༥༦ ཁྱད་པར་ཡོད་

མིན། །གང་ལ་མ་ངེས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། གཞན་ལས་ཁྱད་པར་རམ། སྐབས་སུ་བབས་པ་

ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒྲའི་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལ་ཡོད་པ་ནི་གཉིས་ཀའི་ཡོན་ཏན་ནོ་ཞེས་

བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །ཅི་སྟེ་འདི་ལྟར་སྤྱི་འདི་ནི་སྒྲ་མ་ཡིན་ཏེ། གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་འགེགས་པ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། གང་དེ་ནི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་རིགས་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་

འདི་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་འགེགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་ན་ཡང་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་དང་། དེ་ལས་གཞན་པ་དང༌། དེ་དང་འགལ་

བ་ལ་420ཡང་འཇུག་པར་དོན་གྱིས་གོ་བར་རིག་པར་བྱའོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

འཁྲུལ་པ་ཅན་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔར་བརྗོད་དོ།།421

གྲུབ་པའི་མཐའ་ཁས་བླངས་ན་ནི་དེ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པས་འགལ་བར་འགྱུར་

ཏེ། དཔེར་ན། བྱེ་བྲག་པའི་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོམ་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་

རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་བཞིན་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །དེ་བཞིན་དུ་བརྟག་པར་བྱ་བ་ལ་གྲུབ་

པའི་མཐའ་དང་འགལ་བས་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ནི་སྒྲུབ་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་རོ། །འགལ་

བ་གཞན་ཡང་འཐོབ་སྟེ། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྱི། འདི་

ལ་ནི་ལུས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ལ། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྐྱོན་

དང་རྩོམ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་དམ་བཅའ་བའི་སྐྱོན་ཡང་ཡིན་ཏེ། སྔར་

ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཅི་སྟེ་ཡང་དེ་422མ་གྲུབ་པ་ཉིད་དང་འགལ་

བ་ཉིད་གཉིས་ཀར་འགྱུར་ན་ནི། དམ་བཅའ་བའི་སྐྱོན་དང་འགལ་བ་ཉིད་དག་ཡིན་

ཏེ། སྦྱོར་བ་ལ་ནི་དེ་གཉིས་ཀ་ཅིག་ཅར་དུ་འགལ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་ཅིག་

420 -ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
421 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༥༡༡) “སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ་ཞེས་པ། འདི་ལས་བཟློག་པ་ནི་འགལ་བའོ་ཞེས་འགལ་

བའི་མཚན་ཉིད་བྱས་པས་སོ།།”ཞེས་བཀྲལ་བས་གོང་དུ་ཤོག་ཐད་དུ་བྱུང་བ་ལ་དགོངས། 
422 དེ་ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



221ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཤོས་ཀྱི་བྱེད་པ་པོ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་ལ་རག་

མོད། གལ་ཏེ་བྱེད་པ་པོའ་ིསྦྱོར་བ་བཞིན་དུ་འདིའི་423ཆོས་གཞན་འགལ་བ་ཉིད་ཀྱིས་

སྟོན་པར་བྱེད་ན་ནི་དེར་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་དུ་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། དམ་བཅའ་བའི་

སྐྱོན་ཡང༌། དེ་གཞན་མིན།424 དེར་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལས་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ཉིད་བཞག་

ནས་ཕྱོགས་དང་འགལ་བའི་སྐྱོན་གཞན་ཉིད་གཅིག་ནི་བརྗོད་དུ་མེད་དོ། །བྱེད་པ་པོ་

ལ་ཆོས་གཞན་རང་དབང་ཅན་དང་གཞན་དབང་ལ་སོགས་པ་ལས་ཡིན་པས་འགལ་

བ་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་ཅིག་ཤོས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ནི། དཔེར་ན་མདའ་བསྣུན་ནོ། །མདའ་

ཡིས་བསྣུན་ནོ་425ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ།།426

གང་འདི་ལ་གྲངས་ཅན་གྱིས་ནི་འདི་སྐད་དུ་བརྗོད་དོ། །གཙོ་བོ་ནི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ་

སེམས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་ཡང་བསལ་བ་ནི། གཙོ་

བོ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའོ་ཞེས་བྱ་བའི་མ་ངེས་པ་ཉིད་ཡིན་

ནོ། །ཐ་དད་ལས་གཞན་ཉིད་དུ་རྗོད་པར་བྱེད་ན་ནི་འགལ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན་འོན་

ཀྱང༌། དེ་བཞིན་མིན། དེ་ནི་ཁོ་ན་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་འགལ་བ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། བཟློག་པ་སྒྲུབ་

པར་བྱེད་བའི་ཕྱིར་རོ། །གྲུབ་པའི་མཐའ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

གང་ལ་སྐབས་སུ་བབ་པ་དེ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་ཕྱིར་ཉེ་བར་འགོད་པ་ནི་སྐབས་

དང་མཚུངས་པ་སྟེ། དཔེར་ན་བདག་ནི་རྟག་པ་ཡིན་ཏེ། ལུས་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །འདིར་ཡང་ལུས་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལས་བདག་སྤྱོད་

པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།427 འདི་ལྟར། མ་ངེས་པར་འགྱུར། གང་གི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་རྟག་པ་ནམ་

མཁའ་ལ་སོགས་པ་དང༌། མི་རྟག་པ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ལུས་ལས་གཞན་

423 བཞིན་དུ་འདི་ནི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
424 མ་དཔེར། དེ་བཞིན་མིན། ཞེས་ཡོད་མོད་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པ་དད་ཤེས་དང་ཡང་མཐུན་པས་བཅོས། 
425 མ་དཔེར། འདིའི་བསྣུན་ནོ། །ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། དད་ཤེས། གཞུ་བསྣུན་ནོ། །གཞུ་

ཡིས་བསྣུན་ནོ།།
426 ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་དད་ཤེས་དང་ཞ་མའི་བར་ཁྱད་པར་ཆེ་ཙམ་ཡོད། 
427 དད་ཤེས། འདི་ལ་ཡང་ལུས་ལས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བདག་སེམས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འགྲེལ་

བཤད། (༥༡༥) “འདི་ལ་ཡང་ལུས་ལས་གཞན་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་སེམས་པ་མ་ཡིན་
གྱི།”ཞེས་བཀྲལ། 



222 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

མ་ཡིན་པ་ཉིད་མཐོང་བ་དེའི་ཕྱིར། ཅི་འདི་རྟག་པ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་མི་རྟག་པ་ཡིན་

ཞེས་དཔྱོད་པར་བྱེད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་འདི་མ་ངེས་པ་ལས་ཐ་དད་དུ་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ།།

བསྒྲུབ་བྱ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པས་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པ་

སྟེ། དཔེར་ན་སྒྲ་རྟག་སྟེ་428རེག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བློ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་

བུའོ། །འདིར་ཡང་སྒྲ་ལ་རེག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་གཏན་ཚིགས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། མ་

གྲུབ་མིན། གང་དེར་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གང་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་དང་

ཁྱད་པར་མེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར། འོན་ཀྱང་འདིར་དཔེ་

བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་དུ་རྟོག་པར་བྱེད་དེ། དཔེ་གང་ལ་

བསྒྲུབ་བྱས་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པའི་གཏན་ཚིགས་དེ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་ཡང་དག་པར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པ་ནི་གཞི་མཐུན་པ་རྣམས་འབྲུ་མང་པོ་

པའོ། །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་འཐོབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཁས་བླངས་ནས་ཀྱང་གཏན་ཚིགས་

མ་གྲུབ་པ་སྟེ།429 འདི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པའི་དཔེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀྱང་

འདི་ལྟར་ངག་འདུས་པ་ལ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་མ་གྲུབ་པ་འབའ་ཞིག་མ་ཡིན་གྱི་གཏན་

ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ཡང་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཞེ་ན། ཆོས་གང་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་ཉེ་

བར་བསྟན་པ་དེ་ཆོས་ཅན་ལ་མ་གྲུབ་པའམ། རྒོལ་བ་དང་ཅིག་ཤོས་ལས་མ་གྲུབ་

པའམ། ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་ཡང་ངོ༌།།

དུས་ལས་ནུར་ནས་བརྗོད་པ་ནི་དུས་ལས་430འདས་པ་སྟེ། དཔེར་ན་སྒྲ་མི་རྟག་

སྟེ་བུམ་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ལ། གཏན་ཚིགས་མ་བརྗོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་།  

བྱས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ཡང་མ་ཚང་བ་བརྗོད་པའམ། ངེས་

པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་ཕྱིས་རྗོད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཡང་རུང་། ཕྱིས་གཉིས་ཀ་ཡང་གཏན་

428  དད་ཤེས། དཔེར་ན་སྒྲ་མི་རྟག་སྟེ། ཞེས་བྱུང་ལ་འགྲེལ་བཤད་དུ་ནི་གསལ་ཁ་མི་ཐོན། 
429 དད་ཤེས། ཁས་བླངས་ཀྱང་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ།།
430 -ལས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



223ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཚིགས་ལྟར་སྣང་བར་མི་སྦྱོར་རོ།431།ཅིའི་ཕྱིར་མ་ཚང་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར།432 གལ་

ཏེ་རེ་ཞིག་མ་ཚང་བ་བརྗོད་པ་ལྟར་ན་ནི། དེ་ཉུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མ་ཚང་བ་ཡིན་

པས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ངེས་

པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་ཕྱིས་རྗོད་པར་བྱེད་ན་ནི། དེ་ལྟ་ན་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་

དུ་འཐད་པ་ཉིད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པ་ཡིན་གྱི། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་མ་ཡིན་

ནོ། །གཏན་ཚིགས་ཀྱི་གནས་སུ་ཡོད་བཞིན་པ་དེ་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བའི་མཚན་

ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ།།

ཁ) བྱེ་བྲག་པའི་ལུགས་དགག་པ། 

༈ བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ནི་གསུམ་སྟེ། མ་གྲུབ་པ་

དང༌། མ་བསྟན་པ་དང༌། ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟའོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཏན་ཚིགས་

ལས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ།།433

མ་གྲུབ་པ་ནི་རེ་ཞིག་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟར་དཔེ་ལ་མེད་

པའམ། མ་གྲུབ་པའི་དོན་ཉིད་ཡིན་ཡང་རུང་སྟེ། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་དུའོ་ཞེས་བྱ་

བ་ནིའམ་ཞེས་རྣམ་པར་བརྟག་པའི་སྒྲ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་དཔེ་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་

ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟེ་ཡང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཉིད་མ་གྲུབ་པར་བརྗོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ནི་

གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་དུ་འགལ་བར་འགྱུར། གྲུབ་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ལས་བསྟན་

པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ལ་ནི། འབྲེལ་པའི་དུས་ན་རབ་ཏུ་གྲུབ་པའོ་ཞེས་བརྗོད་པར་

བྱའོ། །ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་མེད་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །རྭ་ཅན་ཉིད་ནི་གྲུབ་པ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་434གྲུབ་པར་བྱས་ན་དེ་ལ་དཔེར་བརྗོད་པ། གལ་ཏེ་རྭ་ཅན་ཡིན་ན་ནི་

431 དད་ཤེས། འདི་ལ་བརྒལ་ནས་ཕྱིས་སམ་ངེས་པའི་དོན་དུ་དྲིས་ནས་ཕྱིས་བརྗོད་པར་བྱེད་པ་གཉི་ག་ལྟར་
ན་ཡང་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བར་མི་རིགས་སོ། །འགྱུར་ཁྱད་པར་ཆེ། 

432 རྩ་བ། མ་ཚང་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར།།
433 དད་ཤེས། རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པ། མི་བསྟན་པ་དང་། མེད་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་ཞེས་བཤད་པའི་

ཕྱིར། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་གསུམ་དུ་འདོད་པ་ཡིན་ནོ།།
434 མ་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པེ་སྣར་བྱུང་མོད་མ་དཔེར་ཡོད་པ་དད་ཤེས་དང་མཐུན། 



224 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

རྟའམ་བ་ལང་གཅིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ།།

ཅི་སྟེ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་གཏན་ཚིགས་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། ཡིད་གཉིས་

ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ནི་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རེ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་གཏན་

ཚིགས་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཙམ་ནི་མི་རྟོགས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་

ཙམ་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ནི་མེད་ཀྱི་འོན་ཀྱང་བཟློག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་རྭ་ཅན་ལས་ནི་

རྟ་མ་ཡིན་གྱི། ཤེས་པ་སྐྱེའི། དེའི་ཤེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་བཟློག་པ་བསྒྲུབ་པའི་

ཕྱིར་འགལ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ།།

དོགས་པ་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ནི་ཐེ་ཚོམ་དུ་བརྗོད་པར་བྱའོ། །མ་ཚང་བརྗོད་པ་

ཡིན། རྭ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བ་ལང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་དག་ཉིད་ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཏན་ཚིགས་

ནི་མ་ཡིན་གྱི། འདི་ལྟར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡང་སྟེ། དཔེར་ན་རྫས་དྲུག་ལ་རྣ་བས་

གཟུང་བར་བྱ་བ་ཉིད་དེ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་མེད་པ་སྟེ་ཡུལ་དུ་མ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཏན་ཚིགས་

སོ། །གལ་ཏེ་བྱེ་བྲག་གཉིས་ཀ་ལ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་དེ་སྤྱི་ཉིད་ཡིན་ཏེ། བསྒྲེང་བ་བཞིན་

ནོ་ཞེ་ན། དེ་མི་རིགས་ཏེ། གང་བཟློག་པ་མེད་པ་དེ་ནི་དེ་ལྟར་སྣང་བའོ། །རྫས་

གཅིག་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་དུ་མི་འགྱུར་ཆུག་ནས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཐེ་

ཚོམ་ཡིན་ནོ། །འདི་ཐམས་ཅད་ལས་ལོག་པ་མི་སྲིད་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་རྣམ་པ་

ཀུན་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཏན་ཚིགས་གཞན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ནི་མི་བརྗོད་དོ།435།དེ་

བཞིན་དུ་འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པའི་མཐའ་ཅན་དུ་མ་བརྗོད་དོ།། 

ཇི་སྐད་དུ་ས་ལ་སོགས་པ་འདུས་ནས་ལུས་པོ་བརྩམས་པར་བརྗོད་པ་ལ། ཅི་རང་

རང་གི་རིགས་སུའམ་ཞེས་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། ལྔའི་རྟགས་དམིགས་པའི་ཕྱིར་དང༌།436 

རིགས་མི་མཐུན་གྱི་རྩོམ་པ་བཀག་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་སོ། །ཐེ་ཚོམ་གྱི་མདོ་དེ་ཙམ་གྱིས་

མི་ཆོག་གོ་ཞེས་བརྗོད་དོ།437།འདིར་ཡང་སྤྱིར་མངོན་སུམ་པ་ལས་ཡང་། ཨུཏྤལའི་

435 བརྗོད་དོ། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
436 ལྔའི་རྟགས་དམིགས་པའི་ཕྱིར་དང་ཞེས་པ། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༥༢༤)“ལུས་ལ་ཡང་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་

རྣམས་འཛིན་པ་དང་སྡུད་པ་དང་སྨིན་པ་དང་གཡོ་བ་དང་སྐབས་སྦྱིན་པའི་རྟགས་ཅན་རྣམས་དམིགས་
སོ།།”ཞེས་བཀྲལ། 

437 ཐེ་ཚོམ་གྱི་མདོ་ཞེས་པ། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༥༢༤) བྱེ་བྲག་པའི་མདོ། “སྤྱི་མངོན་སུམ་ལས་དང་ཁྱད་



དཀར་པོ་ལས་ཡོན་ཏན་ཉིད་དང་བརྟེན་པ་ཉིད་དང་ཡོན་ཏན་མེད་པ་ཉིད་རྣམས་ལ་

ངེས་པར་མཐོང་གི་ཐེ་ཚོམ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་གང་རྣམ་པར་གཅོད་པ་མ་ཡིན་

པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྤྱི་438དེ་མངོན་སུམ་པ་ཉིད་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཟའོ་ཞེས་བརྗོད་པར་མི་བྱ་

སྟེ་དེ་ནི་ཉུང་བ་ཉིད་དོ།།

གལ་ཏེ་ཡང་ཡོད་པའི་གཏན་ཚིགས་མེད་པ་དང༌། ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཏན་ཚིགས་ནི་ཐེ་

ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ལ། གང་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་བརྗོད་པར་མ་བྱས་པས་ན་དེ་

ལྟར་ཉུང་བར་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་འགའ་ཞིག་སྒྲ་ལ་མི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་མིག་

གིས་གཟུང་བྱ་མ་བསྟན་ན་ནི་ཡུལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བ་སྟེ། དུ་བ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་

ཀྱིས་མེ་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་བྱེ་བྲག་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་

བ་ནི་སྒྲུབ་པར་དཀའོ། །གཏན་ཚིགས་གཟུགས་བརྙན་དང་བཅས་པ་བརྗོད་ཟིན་ཏོ།།439

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་གཞན་གྱི་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ལེའུ་སྟེ་

གསུམ་པའོ།།  །།

པར་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པ་ལས་ཁྱད་པར་དྲན་པ་ལས་ཐེ་ཚོམ་མོ།།”ཞེས་དྲངས་པ་ལ་བྱའོ།།
438  -སྤྱི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
439 དད་ཤེས། དེ་ལྟར་བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ཡང་ཉེས་པར་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ།།



226 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་བཞི་པ

ལེའུ་བཞི་པ། དཔེ་དང་དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་བརྟག་པ། 

༡ དཔེ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། ཀ དངོས། 

༡)  ཁྱབ་པ་དཔེས་སྟོན་པ། 

༈ ༡ ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ཞེས་440བརྗོད་པ་ལས། །ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་ལེགས་གནས་པའི།།

ལྷག་མ་ཚུལ་གཉིས་སུ་གྲགས་པ། །དཔེ་ཡིས་རབ་ཏུ་སྟོན་པར་བྱེད།།

རྟོག་གེའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་སུ་ནི། ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཙམ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྦྱོར་

བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གྲགས་ཏེ། དཔེར་ན་འདི་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་གོ་

བར་བྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། །མཚན་ཉིད་ལྷག་མ་ནི་སྦྱོར་བ་ལ་མ་བརྗོད་པས་དེའི་དོན་དུ་དཔེ་

བརྗོད་པར་བྱའོ།།

༢)  དཔེ་གང་གིས་ཁྱབ་པ་སྟོན་པ། 

༢ བསྒྲུབ་བྱའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བའི་རྟགས། །བསྒྲུབ་བྱ་མེད་ན་མེད་ཉིད་གང༌།།

ཆོས་མཐུན་ཅིག་ཤོས་དང་པ་ཅན་གཉིས། དཔེ་ལ་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་བྱ།།

440 མ་དཔེར། ཤེས། ཞེས་བྱུང་མོད་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པ་དད་ཤེས་དང་མཐུན་པས་བཅོས། འགྲེལ་བཤད་དུ་
ལེའུ་འདིའི་མཚམས་སྦྱར་ཇི་ལྟར་ཡོད་ཚུལ་དད་ཤེས་འགྲེལ་པའི་མཆན། ༣༢༣ ལ་གཟིགས། 



227ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་བཞི་པ།

རྗེས་སུ་འགྲོ ་བ་ནི ་ 441ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ ་བའོ། །གང་ཞེས་པ་ནི ་བརྗོད་པར་

བྱའོ། །ཆོས་མཐུན་པ་ནི་རེ་ཞིག་སྒྲ་མི་རྟག་སྟེ་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །གལ་

ཏེ་གང་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་དེ་མི་རྟག་པར་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་མཐོང་བ་དེ་བཞིན་

དུ། ཆོས་མི་མཐུན་པ་ལ་ཡང་རྟག་པ་རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བར་ནམ་མཁའ་ལ་མཐོང་བའི་

ཕྱིར། ༣ འདིར་ཡང་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བརྗོད་པར་བྱའོ། །ཆོས་

མཐུན་པར་གདོན་མི་ཟ་བར་གང་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་དེ་མི་རྟག་གོ་ཞེས་བསྟན་ན་

ནི། ཆོས་མི་མཐུན་པས་ཀྱང་གདོན་མི་ཟ་བར་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ལ་མེད་པར་སྟོན་པར་

འགྱུར་ཏེ། གཏན་ཚིགས་དེ་ཉིད་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ལ་མེད་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ།།

མ་ཡིན་དགག་ནི་442དགག་པ་དང༌། །དེ་བཞིན་མཚན་ཉིད་མེད་ལ་ཡང༌།།443

དེ་ལྟར་སྔ་མ་ནི་མ་ཡིན་པར་དགག་པ་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ནི་མེད་དགག་གི་དགག་པ་ཡིན་

པར་བརྗོད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་རྟག་པ་ཁས་མ་བླངས་པར་444ཆོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་གྲུབ་

པ་ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་ཡང་ཅི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་ལྡན་པའི་གཏན་ཚིགས་གཅིག་བརྗོད་པས་གཉིས་པ་

བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་རྒྱུ་གང་གིས་ན་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་མེད་

པར་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་གཏན་ཚིགས་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་

ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་ནི། བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ལ་བསྟན་པར་བྱས་ཀྱི་བཟློག་པ་ལས་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་བུམ་པ་དཔེར་བརྗོད་པ་དེ་ལྟ་ན་ནི། ཇི་ལྟར་གཏན་ཚིགས་

བསྒྲུབ་བྱ་དང་ལྡན་པ་དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱ་གཏན་ཚིགས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མ་

ཡིན་ཏེ། བརྗོད་པར་མི་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། བུམ་པ་ནི་གང་བསྒྲུབ་བྱའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་

ཅན་གྱིས་445བྱས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་བརྗོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ངག་གི་

441 མ་དཔེར་མེད་མོད། ནི་སྒྲ་པེ་སྣར་དུ་བྱུང་བས་བསྣན། 
442 མ་དཔེར། དགག་ཅིང་། ཞེས་ཡོད་མོད་པེ་སྣར་དུ་བྱུང་བ་རྩ་བ་དང་གཅིག་པས་བཅོས། 
443 དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་ལ། ཤླཽཀ་འདི་ལ་དབུར། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་ལ་སྒྲུབ་པ་ཡིས། །བསྟན་བྱ་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་ལ་

མེད། །ཞེས་སྣོན་མ་བྱུང་། 
444 མ་དཔེར། རྟག་པ་ཆོས་མ་བླངས་པར། ཞེས་བྱུང་མོད་ཡིག་ནོར་ཏེ་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
445 གྱི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



228 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

དོན་བསྟན་པ་ནི་ངེས་པར་བསྟན་པའི་དོན་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ།།446

༣)  སྦྱོར་བ་དཔེར་བརྗོད་པ། 

ཀ)  སྒྲུབ་ངག་གིས་རྟགས་ཆོས་གཉིས་ཕན་ཚུན་དུ་ཁྱབ་པར་ངེས་པར་བསྟན་བྱ་མ་ཡིན་པ། 

གཞན་ཡང༌། ༤ མ་བྱས་པ་ལ་རྟག་པའམ། །འཇིག་པ་ལས་འདིར་447འབྲས་

ཉིད་དུ། །འདིར་ནི་རྗེས་སུ་བརྗོད་བྱས་ནས། །མ་ཁྱབ་འདོད་མིན་

མཚུངས་རྗེས་འགྲོ།།

གལ་ཏེ་ཆོས་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་གང་མ་བྱས་པ་དེ་རྟག་གོ་ཞེས་བརྗོད་ན་ནི། མ་བྱས་

པ་ཉིད་ཀྱིས་དམ་མ་བཅས་པའི་རྟག་པ་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་མི་

མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་གང་མི་རྟག་པ་དེ་བྱས་པའོ་ཞེས་པ་448ཡིན་ན་ནི་དེ་ལྟ་ན་ཡང་མི་

རྟག་པས་449བྱས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །མ་ཁྱབ་པའི་450རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་

བ་ཉིད་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྐྱོན་དེ་དག་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། གློག་ལ་སོགས་པ་རྟག་པ་

ཉིད་དང༌། བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བར་ཡང་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་ནི་སྐྱོན་ཡིན་ནོ། །ཅི་

སྟེ་སྐྱོན་དེ་ཡོད་དུ་ཆུག་མོད། གལ་ཏེ་བསྒྲུབ་བྱའི་གོ་བར་བྱེད་པའི་རྟགས་ཁྱབ་པར་མི་

སྟོན་ན་ནི། མི་རྟག་པ་ལས་གཞན་པ་ལ་ཡང་སྲིད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་

པ་ལ་ཞེས་བརྗོད་པར་མི་བྱའོ།།451

དེ་ཅི་སྟེ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཙམ་ཡིན་ན་ནི། བུམ་པ་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱང་རྩོལ་

བ་ལས་བྱུང་བ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས་ན། དེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་ལྟོས་པ་

ཉིད་དུ་སྟོན་ཏོ་ཞེས་ནི་བརྗོད་པར་མི་བྱའོ། །ཁྱབ་པ་ཉིད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བྱ་

446 དད་ཤེས། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་བསྟན་པ་ནི་དཔེ་ལ་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ། །འགྲེལ་བཤད་ (༥༣༡) དད་ཤེས་དང་མཐུན། 
447 མ་དཔེར། འཇིག་པ་ལས་འཛིན། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པ་རྩ་བ་དང་གཅིག་པས་བཅོས། 
448 དད་ཤེས། གང་རྟག་པ་དེ་ནི་བྱ་བའོ་ཞེས། འགྲེལ་བཤད་(༥༣༢)དང་བསྟུན་ན་འདིར་བྱུང་བའི་ཞ་མའི་དེ་

དག་པར་མཐོང་། 
449 མ་དཔེར། མི་རྟག་པ། ཞེས་བྱེད་སྒྲ་མེད་པ་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
450 མ་ཁྱབ་པ་ནི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
451 ཤླཽཀ་བཞི་པའི་ཐད་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་གཞུང་ལ་འགྱུར་གཉིས་ཀྱི་བར་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དད་ཤེས་སུ་

འདིའི་མཇུག་ཏུ། ཤོག ༤༣༠ “དེ་བཞིན་དུ་མི་རྟག་པ་ཉིད་ནི་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ལས་་་” ཞེས་སོགས་
ཀྱི་གཞུང་ཚན་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ཚིག་ཕུང་ཆ་ཚང་གི་དོད། འདིར་ཞ་མའི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་དུ་མི་འབྱུང་
མོད། འགྲེལ་བཤད་དུ་(༥༣༣-༥༣༥)འདིའི་བཤད་པ་ཐོན་པས་ཞ་མའི་འགྱུར་ལ་གཞུང་ཆད་སྐྱོན་ཞུགས་
སྣང་། 



229ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་བཞི་པ།

རྗེས་སུ་སྒྲུབ་བོ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱའོ། །འདིའི་གནས་སྐབས་སུ་ནི་དོན་གྱི་ཤུགས་ཁོ་

ནས་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་བརྗོད་པ་ཡིན་པས། ཆོས་མི་མཐུན་

པའི་དཔེའི་སྦྱོར་བ་ནི་མི་བྱའོ། །གང་གི་ཚེ་དཔེ་གཉིས་ཀ་སྦྱོར་བར་བྱེད་པ་དེའི་ཚེ་ནི་

མཐུན་པའི་ཕྱོགས་452ལ་ཡོད་པ་ཙམ་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། ཁྱབ་པ་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ལ་

མེད་པ་བསྟན་པ་ཡིན་པས། འདི་སྐད་དུ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྟགས་ཆོས་

མཐུན་པ་དང་བཅས་པ་སྟོན་ཏོ་ཞེས་བརྗོད་པར་མི་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་གཏན་ཚིགས་

ཀྱི་453བསྒྲུབ་བྱ་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་འགེགས་པའི་དོན་དུ་འགྱུར་གྱི། དོན་འགོག་པའི་དོན་

དུ་ནི་མི་འགྱུར་ཏེ། མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་གཉིས་ཀ་ཞེས་སྨྲས་པའི་ཕྱིར་རོ།།

འདིར་ནི་གཏན་ཚིགས་ལྷག་མ་བསྟན་པར་བྱ་སྟེ། ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ནི་གཏན་ཚིགས་

ཉིད་ཀྱིས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་

ཡོད་ཅེས་ངེས་པར་གཟུང་བར་བྱའོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ནི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་

ཅེས་པས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་མེད་པ་ཉིད་བཀག་པ་ཐོབ་པར་

འགྱུར་བའི་དོན་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་མེད་པ་ལ་མེད་པ་མེད་པ་ཉིད་ལ་མེད་པ་ཡིན་གྱི་མི་

མཐུན་པའི་ཕྱོགས་བདག་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་

བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་མེད་པ་ཁོ་ན་མེད་པ་ཡིན་གྱི་གཞན་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།454

མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་བསྒྲུབ་བྱ་གོ་བར་བྱེད་ལ་ནི་རག་ན་གཏན་ཚིགས་དུ་མ་
455འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་སྟེ། ཡོད་བཞིན་པའི་འགལ་བ་དང་གཏན་ཚིགས་ཉིད་

དུ་456འཆད་པ་དེ་དག་ཉིད། གང་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཆོས་མཐུན་པའི་དཔེ་བརྗོད་

པའི་མ་ངེས་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་

རྟག་པ་ལ་མེད་པ་ཡང་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ལས་སོ་ཞེས་བསྟན་པར་བྱའི། གཞན་པ་

452 མ་དཔེར། མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས། ཞེས་ཡོད་མོད་པེ་སྣར་དུ་བྱུང་བ་དད་ཤེས་དང་མཐུན་པས་དེ་བཞིན་དུ་
བཅོས། 

453 ཀྱིས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
454 ཞ་མ། འདིར་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ཁོ་ན་ལ་མེད་པ་ཡིན་གྱི། གཞན་པ་ལ་མ་ཡིན། རིགས་མཐུན་པ་ལ་

ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།
455 དུ་མར། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
456 -དུ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



230 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

དང་འགལ་བ་ཉིད་མེད་པའི་དངོས་པོ་ལས་སོ་ཞེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བྱས་

ནས་རྩོལ་བ་ལས་མི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། མི་རྟག་པ་

ཉིད་རྗེས་སུ་འབྲེལ་པའི་ཕྱིར་མི་རྟག་པ་མེད་པས་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་བསྟན་པར་

བྱའོ། །ཆོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་ནི་རྟག་པ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །མེད་པ་ཉིད་གཏན་

ཚིགས་སུ་བསྟན་གྱི་བཟློག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །མ་བྱས་པའི་ཕྱིར་རྟག་གོ་ཞེས་མ་ཡིན་

དུ་ཆུགའདིར་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་རྟག་པ་ཉིད་དུ་དམ་བཅས་པ་ཉིད་ཀྱིས་མ་བྱས་

པ་ཉིད་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་གཉེན་པོའ་ིཕྱོགས་ཀྱི་འགལ་བ་དང་མ་ངེས་

པ་གཉིས་ཀ་བརྗོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བརྗོད་པར་མི་བྱའོ།457།རེ་རེར་བརྗོད་པ་ནི་མ་

ཡིན་ནོ། །དེར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་སྦྱོར་བ་རྗེས་སུ་

བཟུང་ནས་བརྗོད་ཀྱི། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་

ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མ་ངེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་སོ།།

ཁ)  དེ་ལྟར་བསྟན་དགོས་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་བསྟན་པ། 

ཅི་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱང་དཔེའི་ཚིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་གཞན་ཉིད་

གཅིག་ཡིན་ཞེ་ན། གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྣམ་པ་གཉིས་ཉིད་དོ་ཞེས་བརྗོད་

དོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན། 

༥ ཐུན་མོང་དང་ནི་ཁྱད་པར་ཉིད། །འགལ་བའང་སྒྲུབ་བྱེད་ཉིད་དུ་འགྱུར།།

རེ་རེར་གཉིས་ཀ་མ་བརྗོད་པ།458།དེས་ན་དཔེར་བརྗོད་གཉིས་སུ་བྱ།།

གལ་ཏེ་ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་རྗོད་པར་བྱེད་ན་དེ་མེད་པ་ལའང་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཐུན་མོང་བ་

ཉིད་གཏན་ཚིགས་སུ་དོགས་པ་སྐྱེད་དོ། །གལ་ཏེ་ཆོས་མི་མཐུན་པ་ཉིད་རྗོད་པར་བྱེད་ན་

ནི། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་རིགས་ལ་ཡང་མེད་པས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཅི་

སྟེ་གཉིས་ཀ་རྗོད་པར་མི་བྱེད་ན་ནི། དེ་ལ་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་མི་འགྱུར་ལ། རིགས་

མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་གདོན་མི་ཟ་

བར་གཉེན་པོའ་ིཕྱོགས་ཀྱིས་འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པ་གཉིས་ཀ་བརྗོད་པར་བྱའོ། །འགའ་

457 དད་ཤེས། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པའི་གཉེན་པོར་གཉི་ག་ཡང་བརྗོད་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བ་
བརྗོད་པར་མི་བྱ་སྟེ། ཞེས་བྱུང་། དར་ཊིཀ་ཏུ། འདི་རིགས་སྒོའ་ིཚིག་ཏུ་མཛད་ལ། འགྲེལ་བཤད་དུ་ནི་
ངོས་འཛིན་མ་ཐོན། 

458 མ་དཔེར། མ་བརྗོད་ན། ཞེས་བྱུང་མོད་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པ་རྩ་བ་དང་གཅིག་པས་བཅོས། 



231ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་བཞི་པ།

ཞིག་459ཏུ་ཅུང་ཟད་གྲུབ་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་བརྗོད་

པས་ཀྱང་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། སྒྲ་བཞིན་དུ་དོན་གཉིས་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་གང་ཡང་རུང་

བ་གཅིག་གིས་གཉིས་ཀ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། དོན་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་གཉིས་བརྗོད་པ་ཡིན་

ནོ། །དོན་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་ལ་ཡང་རིགས་པ་དེ་ཉིད་བལྟའོ།།

ཁ གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་གི་བརྗོད་བྱའི་ཁྱད་པར། 

གང་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལ་རྟགས་འདི་ངེས་པར་གཟུང་བར་བྱས་ནས་གཞན་

ལ་དེའི་རིགས་ཡོད་པ་དྲན་པར་བྱས་ཏེ།460 མེད་པ་ལ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་461བདག་ཉིད་

ཀྱིས་ངེས་པར་སྐྱེད་པར་བྱེད་དོ།།

དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། ༦ རང་གིས་ངེས་པ་བཞིན་གཞན་ལ། །ངེས་པ་བསྐྱེད་པར་

འདོད་པ་ཡིས། །ཕྱོགས་ཆོས་ཉིད་དང་འབྲེལ་པ་དང་། །བསྒྲུབ་བྱ་བརྗོད་བྱ་གཞན་

རྣམས་སྤང།།

འདི་ལྟར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་བསྟན་པའི་དོན་དུ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཚིག་ཡིན་ནོ། །དེ་

རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་དང༌། མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་དུ་བསྟན་པའི་དོན་དུ་དཔེའི་

ཚིག་ཡིན་ནོ། །རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་བསྟན་པའི་དོན་དུ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚིག་བརྗོད་

དོ། །འདི་རྗེས་སུ་དཔོག་པར་བྱེད་པའི་ཡན་ལག་གཞན་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་

ན་གཞན་གྱི་ཤེས་པར་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་ཉེ་བར་སྦྱར་བ་དང་། མཇུག་

བསྡུ་བདག་ནི།462 འདིར་བསལ་བ་ཡིན་ནོ།།

ག དཔེ་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་ཡིན་པ་དགག་པ། 

༡)  དཔེ་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 

ཀ)  དཔེ་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

459 མ་དཔེར། འབའ་ཞིགཅེས་བྱུང་མོད་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པ་དད་ཤེས་དང་མཐུན་པས་བཅོས། 
460 བྱ་སྟེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
461 ཀྱི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
462 དད་ཤེས། ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་། ཉེ་བར་སྦྱོར་བ་དང་། མཇུག་བསྡུ་བ་དགཅེས་བྱུང་བ་དག་

པར་མཐོང་། 



232 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༡] ཁྱབ་པ་སྟོན་པ་ནང་དུ་འདུས་པས་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་མིན་པ། 

དེ་ལྟར་ན་ནི་དཔེའི་ཚིག་ཀྱང་ལོག་པར་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། རྟགས་ཀྱི་དོན་

དུ་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་འདི་ཡང་ཉེ་བར་སྦྱར་བ་བཞིན་དུ་མི་བརྗོད་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། 

༧ དཔེ་ནི་རྟགས་ལས་ལོགས་པ་རུ། །བརྗོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།།

གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་སྟོན་པའི་ཕྱིར། །ཉེར་འཇལ་བཞིན་དུ་དོན་མེད་མིན།།

མཚན་ཉིད་གསུམ་པའི་རྟགས་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཉིད་དང༌། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཚིག་

བརྗོད་པ་དེས་ན། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ལྷག་མ་བསྟན་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་དཔེའི་ཚིག་དོན་

དང་བཅས་པ་ཡིན་ནོ།།

༢] ཕྱོགས་ཆོས་ལ་ལྟོས་ན་དེ་ལས་ལོགས་སུ་འཐད་པ། 

དེ་ལྟ་ན་ནི། ༨ རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །གལ་ཏེ་དཔེར་

བརྗོད་གཉིས་ཡིན་ན། །དཔེ་ནི་ལོགས་གཅིག་ཉིད་དུ་གྱིས། །གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་

ཀྱི་ཚིག་གིས་463ཕྱོགས་ཉིད་ཙམ་བརྗོད་ནས་གཏན་ཚིགས་ལྷག་མ་གྲུབ་པར་བྱ་བའི་

དོན་དུ་དཔེའི་ཡན་ལག་གྱིས་ཤིགདེ་ལྟ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ལོགས་མིན་464འཇིག་རྟེན་དང་

མཚུངས་འགྱུར། །དེ་ལྟ་ན་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་བཞིན་དཔེ་གཏན་ཚིགས་དང་མ་འབྲེལ་

བར་འགྱུར་རོ།།

ཁ)  ཁྱབ་པ་སྟོན་པ་ལས་གཞན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་ན་འཇིག་རྟེན་པའི་དཔེ་དང་མཚུངས་པས་

རྟགས་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པ། 

༩ དེ་དག་གིས་ནི་དཔེ་བརྗོད་ལ། །ཆོས་མཐུན་འབའ་ཞིག་རྗོད་པར་བྱེད།།

འཇིག་རྟེན་པས་ནི་སྦྱོར་བའི་དཔེ་བརྗོད་ལ་ཆོས་མཐུན་པ་འབའ་ཞིག་སྟོན་པར་བྱེད་དེ་

བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་བཞིན་ནོ།།

ག)  དཔེ་ཉེ་བར་འཇལ་ཙམ་དུ་འདོད་ན་གནོད་པ་བསྟན་པ། 

463  ཚིག་གིཔེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
464  མ་དཔེར། ལོགས་ཡིན། ཞེས་ཡོད་མོད་དད་ཤེས་དང་འགྲེལ་བཤད་ལྟར་དགག་ཚིག་ཏུ་བཅོས། 



233ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་བཞི་པ།

༡] དཔེས་ཁྱབ་པ་མི་སྟོན་ན་ཉེར་འཇལ་ཙམ་དུ་ཐལ་བ། 

བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་ཉིད་སྤངས་ནས། །བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་

སོ། །ཞེས་ཇི་སྐད་དུ་བརྗོད་པ་དེ་སྦྱོར་བ་ལ་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་ཉེར་འཇལ་ཙམ་པོར་

འགྱུར། །དེ་ལྟར་སྦྱོར་བས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་དུ་མ་སྨོས་པའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཉེ་

བར་འཇལ་བ་ཙམ་བསྟན་པ་ཡིན། དེ་བུམ་པ་བཞིན་དུ་བྱས་པའི་ཕྱིར་མི་རྟག་གོ་ཞེས་

བྱ་བ་བཞིན་ནོ།།

༢] ཉེར་འཇལ་གྱི་ཆོས་མི་མཐུན་པས་ཁྱབ་པ་སྟོན་པ་མི་འཐད་པ། 

ཅི་སྟེ་ཡང་ཆོས་མི་མཐུན་པས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་ཉིད་དུ་རྗོད་པར་བྱེད་དོ་ཞེ་

ན། དེ་མ་ཡིན་ཏེ། ༡༠ ཆོས་མི་མཐུན་པས་ཀྱང་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཉིད་

བསྟན་པར་མི་ནུས་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་དེ་ལ་ཡང༌། 

ཉེར་འཇལ་ལྡོག་པ་མིན་ཆེད་དུ། །ཆོས་མི་མཐུན་པའི་སྦྱོར་བ་དེས།།

མི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་སྟབས་གཅིག་སྟོན།465།དེ་ལ་ཡང་རྟག་པར་མ་བྱས་པར་

མཐོང་ཞེས་འཇིག་རྟེན་པས་མ་བྱས་པ་ཉིད་དང༌རྟག་པ་ཉིད་དག་སྟབས་གཅིག་ཏུ་

བསྒྲུབ་པར་སྟོན་པར་བྱེད་པོར་འགྱུར་རོ། །བཟློག་པས་ནི་རྟག་པ་དང་ཉེ་བར་འཇལ་

བ་བཟློག་པར་བྱ་བའི་དོན་དུའོ། །དེ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་ལས་

ལོགས་ཤིག་ཏུ་དཔེ་རྗོད་པར་བྱེད་ན་ནི། ཉེ་བར་འཇལ་བ་ཙམ་ཞིག་བརྗོད་པར་འགྱུར་

ཏེ་འཇིག་རྟེན་པ་བཞིན་ནོ།།

༣] ཐུག་པ་མེད་པའི་ཉེས་པ། 

ཅི་སྟེ་ཡང་གཏན་ཚིགས་མ་སྨོས་ཀྱང་འཇལ་བ་སྨོས་པ་དེ་ལས་ཀྱང་བསྒྲུབ་བྱ་རྗེས་

སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡང༌། 

༡༡ ལྡོག་པ་རྣམ་པར་བརྗོད་པ་ན། །བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སམ།།

དེ་ཡི་ཁྱད་པར་ཡིན་ཡང་རུང༌། །མཚུངས་སྟོན་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར།།466

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཉེ་བར་འཇལ་བར་བྱེད་ན་ནི། ཇི་ལྟར་བུམ་པ་བྱས་པའི་ཕྱིར་མི་རྟག་པ་

465  དད་ཤེས་སུ་ཤླཽཀ་འདི་ལ་རྐང་པ་གཉིས་ལས་མེད་ཅིང་། འགྲེལ་པའི་གཞུང་ཡང་ཅུང་མི་འདྲ་བ་ཡོད། 
466 ཤླཽཀ་འདིའི་འགྱུར་ལ་དད་ཤེས་དང་ཞ་མ་གཉིས་བར་ཁྱད་པར་ཆེ། 



234 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

དེ་བཞིན་དུ་སྒྲ་ཡང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞིན་ཡང་། བུམ་པ་མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་སྟོན་པ་ཡང་

བརྗོད་པར་འགྱུར་རོ། །སྒྲའི་ངེས་པར་བསྟན་པ་མ་གྲུབ་ཡང་ངོ༌། །ཅི་སྟེ་བུམ་པ་ལ་

སོགས་པ་བཞིན་མི་རྟག་པ་ཡིན་གྱི་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་རྟག་པའོ་ཞེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེས། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཙམ་ཉེ་བར་འཇལ་བར་བྱེད་དེ། དེས་ན་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་

པ་ལས་བྱས་པ་ཉིད་ལོག་པར་ཉེ་བར་བསྟན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ཅི་སྟེ་

བསྒྲུབ་བྱའི་བྱེ་བྲག་ཉེ་བར་འཇལ་བར་བྱེད་པའི་ལྟ་ན། མི་རྟག་སྟེ་བུམ་པ་བཞིན་ནོ་

ཞེས་ཡིན་གྱི། མི་རྟག་སྟེ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ནི་མ་ཡིན་ནོ།467།དེ་ལྟ་ན་

ཡང་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་ལས་ལོག་པའི་བྱས་པ་ཉིད་བརྗོད་པར་འགྱུར་རོ། །བསྒྲུབ་བྱ་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ནི་མ་ཡིན་ལ། དམ་བཅས་པའི་དོན་དང་ཡང་འབྲེལ་

བ་མ་ཡིན་ཏེ། མི་རྟག་པ་ཉིད་ཙམ་དམ་བཅའ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཉེ་བར་

འཇལ་བའི་དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ་མི་རིགས་སོ།།

༢)  ཕྱོགས་ཆོས་ཙམ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་དོན་ཡིན་ན་དེ་ལྟར་འཐད་ཀྱང༌དེ་ཉིད་དོན་ཡིན་པ་ལ་

གནོད་བྱེད་བསྟན་པ། 

གལ་ཏེ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ནི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེ་ནི་གཏན་

ཚིགས་ཀྱི་དོན་ལས་ལོགས་ཤིག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། 

༡༢ ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཙམ་གཏན་ཚིགས། །ཡིན་ན་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡང་འགྱུར།།

གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ཡང་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ། །གཉིས་ཀ་བརྗོད་ལ་མི་

འགྱུར་ཞེས། །འདི་སྙམ་དུ་གང་468ཆོས་མཐུན་པ་འབའ་ཞིག་གི་དཔེ་བརྗོད་པར་བྱེད་

པ་དེ་ལས་469འཁྲུལ་པ་ཅན་གྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་དེ། མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡང་སྲིད་

པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་ཆོས་མི་མཐུན་པ་འབའ་ཞིག་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་ལ་ནི་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །གང་ཞིག་གཉིས་ཀ་བརྗོད་པ་དེ་ལ་ནི་གང་ཡང་མི་སྲིད་

དོ་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ཉིད་དེ། དགུ་ཡི་ནང་ནས་གཉིས་སྲིད་དོ། །ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་

467 མ་དཔེར། “ཅི་སྟེ་བསྒྲུབ་བྱའི་བྱེ་བྲག་ཉེ་བར་འཇལ་བར་བྱེད་པའི་ལྟ་ན།” ཞེས་པའི་མཇུག་ཏུ། “མི་རྟག་
སྟེ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན།” ཞེས་བྱུང་བ་ཡིག་ནོར་དུ་སྣང་བས། འདིར་པེ་ཅིང་དང་སྣར་ཐང་
ཇི་བཞིན་བཅོས། 

468 མ་དཔེར། སྙམ་དུ་ཡང་། ཞེས་བྱུང་མོད་པེ་སྣར་དུ་གང་ཞེས་ཡོད་དད་ཤེས་དང་མཐུན་པས་བཅོས། 
469 དེ་ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



235ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་བཞི་པ།

དགུ་ལས་དང་པོ་དང་ཐ་མ་གསུམ་པ་གཡས་ཕྱོགས་ན་མོའ་ིདཔེ་གཉིས་ཀ་བརྗོད་ཀྱང་

འཁྲུལ་པ་ཅན་དུ་ཡོད་པར་སྲིད་པ་ཡིན་ནོ།470།དཔེ་བསྟན་ཏོ།།

༢ དཔེ་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད། ཀ རང་གི་ལུགས་བཤད་པ། 

༡)  དཔེ་ལྟར་སྣང་ངོས་བཟུང་བ། 

༡༣ ༈ གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བྱ་གཉིས་ཀ་མེད། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་མ་བྱས།།

རྗེས་འགྲོ་ཕྱིན་ལོག་རྣམ་པ་གཉིས། །ལྟར་སྣང་རྗེས་འགྲོ་མེད་པའང་ཡིན།།

དེ་ལ་གཏན་ཚིགས་མེད་པ་ནི། སྒྲ་རྟག་སྟེ་རེག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡུལ་ཕྲ་

རབ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ནི་ལས་བཞིན་ནོ། །གཉིས་ཀ་

མེད་པ་ནི་བུམ་པ་བཞིན་ནོ། །མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཞུགས་པ་ནི། དཔེར་ན་གང་མི་

རྟག་པ་དེ་རེག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། མཐོང་བའི་ལས་བཞིན་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བཞིན་ནམ་

མཁའ་བཞིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་དག་གིས་ནི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་དང་ནི་འབྲེལ་

ན་དེའི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པ་སོ་སོར་བརྗོད་དོ། །ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་རྟག་པ་ལ་ཁས་མི་

ལེན་པ་ལའོ། །ཆོས་མི་མཐུན་པ་དེ་དག་གིས་ནི་གང་ལ་ཡང་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མ་བརྗོད་

དོ། །གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་དོན་དེའི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་དང་

ལྷན་ཅིག་ཡོད་པར་བསྟན་པར་བྱ་སྟེ། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བས་མི་རྟག་པ་ཉིད་རྟག་པས་

རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བ་སྟེ། བུམ་པ་དང་ནམ་མཁའ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །ཇི་

སྐད་དུ། གཅིག་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་ན་གཉིས་ཀའི་དཔེའོ་ཞེས་བརྗོད་དོ།471།དེ་དག་གིས་

གཉིས་ཀ་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་གཉིས་དང་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་དེས་དཔེ་ལྟར་སྣང་

བའོ་ཞེས་བརྗོད་དོ།།

༢)  དེ་དཔེ་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན། 

འདིར་ཡང༌། ༡༤ རྟགས་མེད་སོགས་དང་དཔེ་མེད་དང༌། །རྗེས་འགྲོ་ཕྱིན་

470 དད་ཤེས་སུ། “ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་དགུ་པོ་རྣམས་ཀྱི་གསུམ་ལ། དང་པོ་དང་ཐ་མའི་དཔེ་བརྗོད་པ་ཕྱི་
མ་དག་ལ་དཔེ་གཉིས་པོ་དག་བརྗོད་ཀྱང་འཁྲུལ་པ་སྲིད་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།།” ཞེས་བྱུང་བ་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་
འགྱུར་དང་གཅིགའདིའི་ཐད་ཀྱི་དད་ཤེས་འགྲེལ་པའི་མཆན། ༣༤༣ ལའང་གཟིགས། 

471 དད་ཤེས། དཔེར་ན་ཁ་ཅིག་གཉི་ག་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ནི་དཔེའོ་ཞེས་ཟེར་བ། དད་ཤེས་འགྲེལ་པའི་མཆན། 
༣༤༤ ལའང་གཟིགས། 



236 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཅི་ལོག་ལ་སོགས།472།འབྲེལ་པར་མ་བསྟན་པ་ཡི་ཕྱིར། །ཉེར་འཇལ་འབྲེལ་

པ་ཅན་མ་ཡིན།།

ཞེས་བྱ་བ་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།།

ཁ གཞན་གྱི་ལུགས་དགག་པ། 

༡) རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའ་ིལུགས་དགག་པ། ཀ) འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ རྩོད་པ་སྒྲུབ་པ་ན། དེ་དག་གི་འབྲེལ་པ་ངེས་པར་སྟོན་པ་ནི་དཔེ་སྟེ་བུམ་པ་

བཞིན་ནོ་473ཞེས་བརྗོད་པ་ལྟ་བུའོ། །གང་གིས་འབྲེལ་བ་མི་སྟོན་པ་ནི། གང་རྩོལ་བ་

ལས་བྱུང་བ་དེ་མི་རྟག་པའོ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ་བརྗོད་དོ།། 

ཁ) དེ་དགག་པ། ༡] དཔེ་ཡང་དག་ཏུ་འདོད་པ་དགག་པ། 

ཀ] རྟགས་ཆོས་ཐུན་མོང་གི་འབྲེལ་པ་དཔེས་སྟོན་པ་དགག་པ། 

དེ་ལྟ་ན་ཡང་བུམ་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། བསྟན་པར་བྱ་བ་

དཔེ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། དེ་ཙམ་གྱིས་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་མ་བསྟན་པའི་
474ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང༌། ༡༥ དེ་དག་གི་ཞེས་བརྗོད་མི་བྱ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན།475 

ཕན་ཚུན་བསྒྲུབ་བྱ་ཉིད་མིན་ཕྱིར། །མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་ཉིད་དེ་གཉིས་ཀ་

ལ་ཡོད་ན་ནི། ཇི་ལྟར་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་མི་རྟག་གོ་ཞེས་པ་བཞིན་དུ་མི་རྟག་

པའི་ཕྱིར་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་དེ་ཉིད་

བསྒྲུབ་བྱ་དང་འབྲེལ་པར་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱའོ།།

ཆོས་མཐུན་ཙམ་གྱིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །རྒྱུ་བར་སྟོན་པ་ཡང་མ་ཡིན།།476

ཁ] ཆོས་མཐུན་བསྟན་པ་ཙམ་གྱིས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མི་འཁྲུལ་པ་སྟོན་པ་མི་འཐད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁྱབ་

472 ཚིགས་རྐང་གཉིས་ཀྱི་སོགས་སྒྲ་སྔ་ཕྱིས་གང་བསྡུས་དད་ཤེས་འགྲེལ་པའི་མཆན། ༣༤༥ ལ་གཟིགས། 
473 མ་དཔེར། གང་གི་བུམ་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་ལྟར་བཅོས། 
474 +ཡང་། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
475 མ་དཔེར། དེའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདིར་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པ་བཞིན་བཅོས། 
476 ཤླཽཀ་འདིའི་རྐང་པ་ཐ་མ་གསུམ་གྱི་འགྱུར་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་ཆེས་མི་མཐུན་པས། དེའི་ཐད་ཀྱི་

འགྲེལ་པའི་གཞུང་ལའང་ཁྱད་པར་ཐོན། 



237ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་བཞི་པ།

ཤུགས་ལ་སྟོན་པ་མི་འཐད་པ། 

༡༦ དོན་གྱིས་གཞན་ཡང་བརྗོད་ཅེ་ན། །འདི་ལྟར་གང་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་དེ་མི་

རྟག་གོ་ཞེས་བརྗོད་པའི་དོན་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་རྟག་པ་ལ་མེད་དོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་

ན།477 དེ་ལྟ་ན་ནི་ཡང༌། དེ་ལྟར་མི་མཐུན་ཕྱོགས་དེ་བརྗོད་མི་བྱ། །དོན་གྱིས་གོ་ན་ནི་

བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པ་ཉིད་ཡིན་ན། གཏན་ཚིགས་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་དག་གི་མེད་ན་

མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདིས་ཅི་ཞིག་བྱ། 

མེད་མི་འབྱུང་གི་འབྲེལ་པ་དེ། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་ན།།478

༡༧ བསྒྲུབ་བྱ་མ་བཟུང་འགའ་ཡོད་མིན། །འདི་ལྟར་རྟག་པ་རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་

ངོ་ཞེས་སྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་བསྟན་པས་479རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་མི་རྟག་པ་ཉིད་ལ་གྲུབ་

པ་ནི་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་དོར་རོ།།

ག] དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། 

ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གཞན་ནི་དེ་ཡིས་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །དམ་བཅའ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་

ནི། དེས་དེ་རྟག་པ་རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བ་ཉིད་ཀྱིས་བསྒྲུབས་པའི་ཕྱིར། རྩོལ་བ་ལས་

བྱུང་བ་མི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་འདིས་ནི་ཅུང་ཟད་ཀྱང་བྱས་པ་མེད་དོ།།

སྒྲུབ་པ་བསྟན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང༌། །མི་འདོད་པ་ཡི་རྟག་པ་འཐོབ།།

གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་རྟག་པ་ཉིད་དང༌། རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བ་དག་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་

ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་སྟོན་པར་བྱེད་ན་ནི། དེས་གདོན་མི་ཟ་བར་རྟག་པ་ཁས་བླང་

བར་བྱའོ། །རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བ་དང་རྟག་པ་དག་ཕན་ཚུན་མེད་ན་མི་འབྱུང་བར་

ཡང་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་རྟག་པ་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་བཞིན་དུ། རྩོལ་

བ་ལས་མ་བྱུང་བ་རྟག་པའོ་ཞེས་དེ་ལྟར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། དེ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་

དག་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བར་རབ་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་འདོད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། དེ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་དག་ཏུ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

477 མ་དཔེར། རྟོག་པ་ལ་མཆོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཞེས་བྱུང་བ་ཡིག་ནོར་ཏེ་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། ཤླཽཀ ༡༦ 
པ་འདིའི་འགྱུར་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་མི་འདྲ་བས་འགྲེལ་པའི་གཞུང་ལའང་ཁྱད་པར་ཆེ། 

478 ཤློཀ ༡༥ དང་ ༡༦ པ་གཉིས་ཀྱི་རྩ་ཚིག་ལ་དད་ཤེས་དང་ཞ་མ་གཉིས་མི་འདྲ་བས་འགྲེལ་པའི་གཞུང་ལའང་
ཁྱད་པར་ཆེ། 

479 མ་དཔེར། བསྟན་པ། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བྱེད་སྒྲར་བཅོས། 



238 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ནོ། །གང་གི་ཕྱིར་གཉིས་ཀ་ལ་ནི་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར་དེ་

དང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་དག་གིས་480འབྲེལ་པ་ཞེས་བརྗོད་པར་མི་བྱའོ།།

༢] རྟགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་སོགས་དཔེའི་སྐྱོན་ཡིན་པ་དགག་པ། 

འདི་སྐད་དུ། བློ་ཉིད་དང་བུམ་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ཉིད་

ནི་དཔེ་ཞེས་པའོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ལ། འདིར་འབྲེལ་པ་ཙམ་བརྗོད་པའི་དཔེ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། ངེས་པར་བསྟན་པ་སྒྲུབ་པའི་དོན་དུ་ཡིན་པ་དེས་ན། དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་ཉིད་

དུ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་སྐད་དུ་གང་རྟག་པ་དེ་རེག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། འདི་དཔེ་ལྟར་སྣང་བའོ། །རེག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་འདི་རྟག་

པ་ཉིད་དང༌481མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་དུ་བསྟན་པར་ནི་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

༡༨ གཅིག་པ་ཉིད་ནི་དཔེའི་སྐྱོན། །མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་ཟིན་ཏོ།།

གཅིག་ཉིད་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ནི་དཔེའི་ཉེས་པ་482མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཁོ་བོས་བསྟན་ཟིན་

ཏོ།།483

༢) གཞན་སྡེའི་ལུགས་དགག་པ། ཀ) རིགས་པ་ཅན་པའི་ལུགས་དགག་པ། 

༡] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ན་རེ། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་དང་མཐུན་པ་ལས་ཆོས་

དེ་རྟོགས་པའི་དཔེ་དཔེར་བརྗོད་པ་དང༌། དེ་བཟློག་པ་ལས་དེ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་སོ་

ཞེས་ཟེར་རོ།།

༢] དེ་དགག་པ། 

ཀ] དཔེ་གཉིས་མི་འཐད་པ། (༡) གོ་བྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་འཐདཔ། 

དེ་ཡང་484གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་ལས་དཔེ་ལོགས་ཤིག་པ་ཡིན་ན་ནི། དཔེ་

གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་པར་བརྗོད་པར་མི་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་

480  དག་གི པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
481 མ་དཔེར། རེག་པར་བྱ་བ་ཉིད་དང་། ཞེས་བྱུང་མོད་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པ་དག་པར་མཐོང་བས་བཅོས། 
482 མ་དཔེར། དཔེའི་ངེས་པ། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པ་དད་ཤེས་དང་མཐུན་པས་དེ་ལྟར་བཅོས། 
483 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༥༦༤) “གང་གི་ཕྱིར་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ཅན་ཉིད་ཁོ་ན་དཔེའི་སྐྱོན་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེས། གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བྱ་གཉིས་མི་ལྡན། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཉེ་བར་བསྟན་ཟིན་ཏོ།།” ཞེས་
བཀྲལ། ཚིགས་རྐང་འདི་ནི་ ༤/༡༣ཀ ཡིན། 

484 -དེ་ཡང་། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



239ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་བཞི་པ།

བཞིན་དུ་བྱས་པའི་ཕྱིར་ན་མི་རྟག་པ་སྟེ། ནམ་མཁའ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་

དཔེར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་དང་མི་མཐུན་པ་དང༌། ཆོས་

དང་མཐུན་པ་ནི་ཡོད་པ་དང་མཉན་བྱ་ཉིད་དག་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་485ཡིན་

ནོ། །གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་དཔེས་སྔོན་དུ་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་ན་ནི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་

དང་མཐུན་པ་དང༌ཆོས་དང་མི་མཐུན་པར་འཛིན་པ་མ་ཡིན་ཏེ།486 ༡༩ གོ་བྱེད་དུ་དེ་

མཐོང་མ་ཡིན། །ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་གྱི་རྗེས་ཐོགས་སུ་མ་སྨོས་པའི་དཔེས་ནི་བསྒྲུབ་པར་

བྱ་བའི་ཆོས་ལ་གོ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཆོས་དེ་རྟོགས་པ་ཉིད་དུ་ཡང་མི་འགྲུབ་བོ།།

(༢) སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀ་སྨོས་པ་དོན་མེད་པ། 

ཇི་སྟེ་ཆོས་དེ་རྟོགས་པ་ཉིད་གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པ་ལས་ཕྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་

ན་ནི། དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། གཉིས་ཀ་སྨོས་པ་དོན་མེད་འགྱུར། །གང་འདི་ཆོས་དེ་རྟོགས་

པའི་དཔེ་དག་གོ་ཞེས་གཉིས་ཀ་སྨོས་པ་འདི་དོན་མེད་པ་ཉིད་དུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་

རོ། །ཇི་ལྟར་ན་དོན་མེད་པའོ་ཞེ་ན།487 ཆོས་དེ་རྟོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ནི་ཆོས་མཐུན་པ་

དང་ལྡན་པའི་དོན་གྱིས་488བསྒྲུབ་བྱ་དང་དེ་བཟློག་པའི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ཉིད་འཐོབ་

སྟེ། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཆོས་དེ་489རྟོགས་པ་ཉིད་ནི་མེད་དོ།།

(༣) དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། 

དཔེ་སྨོས་པ་ཡང་གྲུབ་པའི་ཆོས་དེ་དང་ལྡན་པར་བརྗོད་པ་ནི་དོན་གང་ལ་འཇིག་

རྟེན་པས་བཏགས་པའི་བློ་དང་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་ཡིན་ནོ། །རེ་ཞིག་ཆོས་དེ་རྟོགས་

པ་ཉིད་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཕྱིར་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསྒྲུབ་

པར་བྱ་བའི་ཆོས་རྟོགས་པ་ཉིད་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པས་ན་དེ་ཐོབ་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཡང་གཅིག་ཉིད་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་དང་

485 -ཡོད་པ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
486 མ་དཔེར། ཡིན་ཏེ། ཞེས་བྱུང་མོད་པེ་སྣར་བཞིན། མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བཅོས། དད་ཤེས། གལ་ཏེ་དཔེ་

སྔ་མས་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བ་ཡིན་ན་བསྒྲུབ་བྱ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པ་སྨོས་པར་མི་བྱ་སྟེ། ཞེས་
བསྒྱུར་བ་ལེགས་པར་མཐོང་། 

487 ཇི་ལྟར་ན་དོན་མེད་པའོ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། པེ་ཅིང་། ཞེས་བྱ་བ་ཞེ་ན། སྣར་ཐང་། དད་ཤེས། ཅི་ལྟར་དོན་
མེད་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། 

488 དོན་གྱི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
489 མ་དཔེ། ཆོས་ཏེ། འདིར་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 



240 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

མཐུན་པའམ། ཆོས་དང་མི་མཐུན་པ་ལས་ཀྱང་དེ་ཉིད་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ལ་དེ་ལས་གཞན་

པའི་ཆོས་དེ་རྟོགས་པ་ཉིད་ནི་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་དང་

མཐུན་པ་ལས་ཆོས་དེའི་ཞེས་པ་ནི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཅན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ་ཞེ་

ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་གཉིས་ཀ་ལས་ཆོས་ཅན་ཉིད་དུ་འགྱུར་གྱི་དོན་རྟོགས་པ་སྨོས་པ་ལས་ནི་

མ་ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་དཔེ་

ལས་དོན་ཡིན་ན་ནི། གཉིས་ཀའི་ཆོས་དང་ལྡན་པས་ཀྱང་ངག་གི་དོན་མཇུག་བསྡུས་པ་

ལས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་དོན་རྟོགས་པར་མི་ནུས་སོ་ཞེས་སྔར་བརྗོད་ཟིན་ཏོ།490།འདིར་

ཡང་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པས་འཇལ་བར་བྱེད་པ་ཉིད་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཐུག་པ་མེད་

པའོ་ཞེས་བརྗོད་དོ། །དཔེ་སྨོས་པའི་འབྲས་བུ་གྲུབ་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་དོན་དུ་ཡང་མ་

ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གཞན་ལས་གྲུབ་ཕྱིར་འབྲས་བུ་གསལ་491བར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་

ལས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་གྲུབ་པོ། །གཞན་དུ་ན་འདིར་ཆོས་མཐུན་པའི་དཔེར་བརྗོད་ལས་

གང་གྲུབ་པ་དེ་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་དག་ནི། ཆོས་དེ་རྟོགས་པ་ཉིད་དཔེའི་

དཔེར་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གླེང་བརྗོད་བྱེད་དོ། །དེ་ལ་ཡང༌། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་

སྦྱར་མི་བྱ། །དང་གི་སྒྲས་492ནི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་དང་མཐུན་པ་དང༌། ཆོས་དང་

མི་མཐུན་པ་ཡང་སྟེ། དེ་གོ་བར་བྱེད་པ་ཉིད་དུ་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ།།493

ཁ] དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་མི་འཐད་པ། (༡) ཉེར་སྦྱོར་གྱི་ཡན་ལག་སོགས་མི་འཐད་པ། 

གང་ལ་གང་གིས་གང་གི་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་དང་སྦྱར་བར་མི་བྱ་

ཞེ་ན། གང་ཆོས་མཐུན་པའི་དཔེར་བརྗོད་པ་ལས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ལ། དཔེར་བརྗོད་

ཀྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་བྱས་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པས་ཆོས་དང་མཐུན་པར་སྦྱར་བར་

མི་བྱའོ། །བུམ་པས་ནི་བསྒྲུབ་བྱའི་བྱས་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་དང་མཐུན་པ་བུམ་པའི་

490 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༥༧༠)“ཁྱབ་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་འདི་ཙམ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་དོན་རྟོགས་
པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ།།”ཞེས་བཀྲལ། 

491 མ་དཔེར། བསལ། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན། གསལ། ཞེས་བཅོས། 
492 མ་དཔེར། རང་གི་སྒྲས། ཞེས་བྱུང་བ་ཡིག་ནོར་ཏེ་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
493 དད་ཤེས་སུ། “དེ་ལྟར་གོ་བྱེད་དེ་མ་མཐོང་། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།།” ཞེས། ༤/༡༩ཀ དྲངས་པའི་

ཚུལ་དུ་བསྒྱུར། 



241ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་བཞི་པ།

བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་རྟོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་བྱ་བ་དག་བྱེད་པ་པོའ་ིའབྲེལ་བ་ལས་ཡིན་

གྱི། ཆོས་གཞན་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པས་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཆོས་དང་མཐུན་པ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །ཚིག་གཉིས་པོ་ཡང་དོན་གྱི་དཔེ་བརྗོད་དུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ངག་གི་ཆ་ཤས་ཉིད་

ཉམས་པ་ཡིན་པས། དཔེར་བརྗོད་ཀྱང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

༢༠ དཔེ་བརྗོད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ནི། །དེ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ཉེར་སྦྱོར་བ།།

བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ཞེས། །ཉེ་བར་སྦྱོར་བ་རིགས་མ་ཡིན།།494

འདི་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བྱས་པའི་སྤྱིའི་495ཉེ་བར་སྦྱོར་བའམ་དེའི་བྱེ་བྲག་ཡིན་

ཡང་རུང་སྟེ། རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་ནི་དེ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པར་

མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ།།

(༢) དེའི་ལན་དགག་པ། 

གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་། དེ་ལ་རེ་ཞིག་བྱས་པ་ནི་བུམ་པ་ལྟ་བུའི་ཞེས་སྦྱོར་གྱི། ནམ་

མཁའ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུར་མ་བྱས་པའོ་ཞེས་མི་སྦྱོར་རོ་ཞེ་ན།496 དེ་ནི། ༢༡ སྤྱི་ཉིད་

གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་བརྗོད། །སྤྱི་ནི་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་བརྗོད་པ་

ཡིན་ཏེ། སྒྲའི་འོ་ཞེས་འབྲེལ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེ་དང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་དོན་གཅིག་

པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་མི་རྟག་པ་ཉིད་གྲུབ་པ་ཞེས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཉེ་བར་

མི་སྦྱོར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ཁྱད་པར་མེད་པའི་སྤྱི་ཉིད་ལན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྟེ་བྱས་

པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ལ་497བྱས་པ་འདི་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་གྱི་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་ནི་མ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཉེ་བར་སྦྱར་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་

གི་ཕྱིར། བྱེ་བྲག་རང་ལ་བརྟེན་498རྗེས་འབྲང༌། །རང་ལ་བརྟེན་པར་ངེས་པ་ནི་བྱེ་བྲག་

ཡིན་པས་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བྱས་པ་སྒྲ་མ་ཡིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་

ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཉེ་བར་སྦྱར་བ་མེད་དོ།།

ཆོས་མི་མཐུན་པའི་ཉེ་བར་སྦྱར་བ་ནི་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་མ་བྱས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་

494 ཤླཽཀ ༢༠ པ་འདི་དད་ཤེས་རྩ་བ་ལ་མེད་ཅིང་། དེའི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་དུའང་ཚིག་བཅད་དུ་བཀོད་པ་མི་
འབྱུང་། 

495 ཞེས་པ་བྱས་པའི་སྤྱིའི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
496 མ་དཔེར། ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུར་མ་བྱས་པའོ། །མི་སྦྱོར་རོ་ཞེ་ན། ཞེས་བྱུང་མོད་པེ་སྣར་

བཞིན་བཅོས། 
497 གྲུབ་པ་ལས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
498 བསྟེན་རྗེས་འབྲང་། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། རྟེན་རྗེས་འབྲང་། རྩ་བ། 



242 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་དགག་པ་གཉིས་ལས་བྱས་པ་ཉེད་འགེགས་པ་ཙམ་

དུ་བརྗོད་པ་ཡིན་ན་ནི། གཏན་ཚིགས་དེའི་དོན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་བྱས་པ་ནི་མི་

འགེགས་ཀྱི་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱུ་བའི་རྟག་པ་འགེགས་པའི་དོན་དུ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་

ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། གཉེན་པོའ་ིཕྱོགས་དང་ལྡན་མ་ཡིན། །གཏན་

ཚིགས་ཉིད་དུ་མ་བརྗོད་པའི་བྱས་པའི་སྤྱི་བརྗོད་པ་ཡིན་ཏེ། དང་གི་སྒྲ་སྨོས་པས་
499བྱས་པ་ཉིད་ཡོད་པས་ན་གཉེན་པོའ་ིཕྱོགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན་གང་དེ་

དགག་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་ཆོས་ནི་མཐུན་པ་ཉེ་བར་སྦྱོར་བར་བྱེད་དེ། མ་བྱས་པ་དང་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྟག་པ་ཉིད་དགག་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་ཡང་ཉེ་བར་སྦྱོར་བར་མི་བརྗོད་

དོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་གཉེན་པོའ་ིཕྱོགས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་

བྱས་པ་ཉིད་ཀྱིས་མི་རྟག་པ་ཉིད་རྟོགས་པ་ནི་མེད་དོ། །དེའི་གཉེན་པོའ་ིཕྱོགས་རྟག་པ་

ཉིད་དང་ལྡན་པར་ཡོད་པ་གང་གིས་འགེགས་པར་བྱེད། 

ཅི་སྟེ་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྟག་པ་ཉིད་ལ་ཆོས་མི་མཐུན་པ་ཙམ་གྱིས་རྟག་པ་ཉིད་

འགེགས་སོ་ཞེ་ན།500 དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། ཁྱད་པར་སྒོ་ནས་ཀྱང་དེར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཆོས་

མཐུན་པ་501མ་བརྗོད་པར་ཁྱད་པར་གྱི་སྒོ་ནས་ཀྱང་སྟེ་དེ་ཆོས་དེའི་གཉེན་པོའ་ིཕྱོགས་

དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱུ་བ་འགེགས་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་མཉན་བྱ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་སྒྲ་མི་རྟག་གོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་མི་རྟག་པ་ལ་502མཉན་པར་

བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱུ་བ་མི་རྟག་པ་ཉིད་བཀག་པའི་ཕྱིར། མི་འདོད་པའི་

རྟག་པ་ཉིད་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །མི་རྟག་པ་ཉིད་གྲུབ་པར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་འདིར་

ཡང་རྟག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་གློག་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ།། 

ཞེས་ཆོས་མཐུན་པས་ནི་503འདི་ལ་འགའ་ཞིག་ཀྱང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་

ནམ་མཁའ་བཞིན་མ་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་དེ་ཉིད་རྟག་པ་མ་ཡིན་པས་ནའོ། །མ་

བྱས་པ་ཉིད་ནི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་ཏེ། གང་དེ་མེད་པ་ལས་རྟག་པར་

མི་འགྱུར་རོ། །མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་

499 དད་ཤེས་སུ། ཀྱང་གི་སྒྲ་ལས་ནི། ཞེས་ཡོད་པ་འགྲེལ་བཤད་(༥༧༧)དང་མཐུན། 
500 དད་ཤེས། ཅི་སྟེ་ཡང་མི་རྟག་པ་ཉིད་མ་གྲུབ་ན་ཆོས་མི་མཐུན་པ་ཙམ་གྱིས་རྟག་པ་ཉིད་དགག་པར་བྱེད་དོ་

ཞེ་ན། 
501 +ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
502 +མཉན་པར་བྱ་བ་ཉིད་མེད་པའི་ཕྱིར། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
503 ཆོས་མི་མཐུན་པས་ནི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



མེད་པའི་ཕྱིར་མི་རྟག་པ་ཉིད་འགེགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ནམ་མཁའ་ནི་ངག་གི་དོན་

ལ་ལྟོས་ནས་ཉེ་བར་སྦྱར་བར་རིགས་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་མ་བྱས་པ་ལས་ཕྱི་རོལ་དུ་གྱུར་

པའི་རྟག་པ་ནི་ཅུང་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ནམ་མཁའ་བཞིན་ནོ། །མི་རྟག་པ་ལ་

ཡང་བུམ་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་མི་རྟག་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ཉིད་ཀྱིས་

ཉེ་བར་སྦྱར་བར་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

མཇུག་བསྡུ་བ་ལ་ནི་སླར་གྱི་ཚིག་མི་བརྗོད་པ་ཉིད་དེ། དེ་ལ་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་འཆད་པར་མི་བྱའོ།།504

ཁ) བྱེ་བྲག་པའི་ལུགས་དགག་པ། ༡] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ནི། གཉིས་ཀ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་དཔེའོ་ཞེས་ཟེར་རོ།།

༢] དེ་དགག་པ། ཀ] ཁས་བླངས་འགལ་བ། 

དེ་ལ་ཡང༌། ༢༢ མཁའ་དཔེར་བརྗོད་པའི་སྦྱོར་བའམ། །ངག་གི་ཕྱོགས་གཅིག་

ཉིད་ཀྱང་མིན།།

གཉིས་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། གལ་ཏེ་དམ་བཅའ་དང་གཏན་ཚིགས་དག་ནམ་

མཁའ་ལ་གྲུབ་པ་དེའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན་ནི། ཐམས་ཅད་དུ་505ནམ་མཁའ་

དཔེར་འགྱུར་རོ།།

ཁ] འབྲེལ་བ་མི་སྟོན་པའི་དཔེ་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། 

ཅི་སྟེ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་དེ་གང་ལ་506གྲུབ་པ་དེ་ཉིད་དོ་ཞེ་ན་ནི། དེ་ལྟ་ན་

ཡང་དག་གི་ཆ་ཤས་ཉིད་མི་འཐད་དེ།507

རྗེས་འགྲོ་བརྗོད་པར་མི་བྱེད་པ། །དེ་ནི་དཔེ་ཡི་གཟུགས་བརྙན་ཡིན།།

གང་དུ་གཏན་ཚིགས་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མི་སྟོན་པ་དེ་ནི་དཔེ་ལྟར་

སྣང་བའོ། །གཉིས་ཀའི་དཔེ་ནི་སྔ་མ་བཞིན་ནོ་ཞེས་སྦྱར་བར་བྱའོ།།

ག] གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་ལ་སོགས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་ན་དཔེའི་ཡན་ལག་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བ། 

༢༣ སྒྲུབ་བྱེད་ཉེ་བར་སྦྱར་དོན་ནི། །རང་རྒྱུད་ཡིན་ཡང་དོན་མེད་འགྱུར།།

504 མཇུག་བསྡུའི་སྐོར་གྱི་གཞུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་མི་འདྲ་བ་ཆེ་ཙམ་སྣང་། 
505 མ་དཔེར། དུ། ཞེས་པ་མ་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པས་བསྣན། 
506 -ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
507 མི་འཐད་དོ། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



244 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

གལ་ཏེ་དཔེ་རང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་508ཡིན་ན་ནི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་གྱི་ཕྱོགས་གཅིག་མ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་བརྗོད་དོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཉིད་མི་སྲིད་པ་ཉེ་བར་སྦྱར་བའི་

དོན་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། སྔར་ཇི་སྐད་བཤད་པ་བཞིན་ནོ།།509

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་དཔེ་དང་དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་བརྟག་པའི་ལེའུ་སྟེ་

བཞི་པའོ།།   །།

ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ

ལེའུ་ལྔ་པ། གཞན་སེལ་བ་བརྟག་པ། 

༡ སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་ཚད་མ་ཕུང་གསུམ་པ་དགག་པ། 

ཀ སྒྲ་རྟོག་སེལ་འཇུག་ཏུ་སྒྲུབ་པ། 

༡)  སྒྲ་བྱུང་ཚད་མ་རྗེས་དཔག་ཏུ་འདུས་ཤིང་སེལ་བས་འཇུག་པ་མདོར་བསྟན་པ། 

༈ ཚད་མ་གཉིས་སུ་བརྗོད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་ཚད་མ་གཞན་
510ཉིད་དུ་འདོད་དོ།།

དེ་ལ། ༡ སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་རྗེས་དཔག་ལས། །ཚད་མ་གཞན་མིན་འདི་ལྟར་ཏེ།།

རང་གི་དོན་ལ་བྱས་སོགས་བཞིན། །གཞན་སེལ་སྒོ་ནས་སྟོན་པར་བྱེད།།

སྒྲ་ནི་ཡུལ་གང་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་ཉིད་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བར་བྱེད་པ་དེའི་ཆ་

ནས། དེའི་བྱས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ། དོན་གཞན་རྣམ་པར་བཅད་ནས་སྟོན་པར་

བྱེད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

༢)  སྒྲ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པ་རྒྱས་པར་དགག་པ། ཀ) སྤྱི་སྒྲས་སྤྱི་ལྡན་གྱི་གསལ་བ་བརྗོད་པ་དགག་པ། 

གང་ལ་ལ་དག་ནི། ཐམས་ཅད་དུ་རིགས་ཀྱི་སྒྲ་རང་རང་གི་ཐ་དད་པ་ལས་ཡིན་ཏེ།  

སྨྲས་པ་རྣམས་ལ་ནི་ངེས་པའི་དོན་དུ་ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འཛེར་ཏོ། །དེ་ལ་

508 རྒྱུད་ཀྱིས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
509 སྔར་ཇི་སྐད་བཤད་པ་བཞིན་ཞེས་པ། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས། ༤/༩ ཐད་དུ་དགོངས་པ་འགྲེལ་བཤད་དུ་

(༢༠༨) གསུངས། 
510 མ་དཔེར། གཞན། ཞེས་པ་མ་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་ལས་བསྣན། 



245ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

ལན་བརྗོད་པ། 

༢ ཐ་དད་རྣམས་ཀྱི་རིགས་སྒྲ་མེད། །རྗོད་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱའོ། །རེ་

ཞིག་རིགས་ཀྱི་སྒྲ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་རྫས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྗོད་པར་བྱེད་པ་
511མ་ཡིན་ཏེ། མཐའ་ཡོད་མིན་ཕྱིར། མཐའ་མེད་ཅེས་བྱ་བ་ནི། ཐ་དད་པ་རྣམས་

སྒྲ་དང་འབྲེལ་པར་བྱེད་མི་ནུས་ལ། འབྲེལ་པར་མ་བྱས་པའི་སྒྲས་དོན་བརྗོད་པ་ཡང་

རིགས་པ་མ་ཡིན་པས། རང་གི་ངོ་བོ་ཙམ་ཞིག་རྟོགས་པར་བྱེད་པར་ཟད་དོ། །གཞན་

ཡང༌། འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་རྫས་ལ་ཡོད་པའི་སྒྲ་འཇུག་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཡོན་ཏན་

ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་འཇུག་པས། འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་གྱི། རྗོད་པར་

བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

ཁ) སྤྱི་སྒྲས་སྤྱི་དང་འཕྲོད་འདུའི་འབྲེལ་བ་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་གསལ་བ་ལ་འཇུག་པ་དགག་པ། 

འགའ་ཞིག་ནི། འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། རིགས་ཀྱི་སྒྲ་ཙམ་མམ། དེ་དང་ལྡན་པ་

ཙམ་ལ་ནི། འབྲེལ་པར་སླ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། མི་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེའོ།512།དེ་

དག་ཀྱང༌། 

རིགས་སམ་ལྡན་སྒྲ་ཐ་དད་ཀྱི། །དེ་ལ་སོ་སོར་རྗོད་བྱེད་མིན།།

དེའི་ལྟར་ན་ནི།513 རྫས་ཡོད་དོ། །ཡོན་ཏན་ཡོད་དོ། །ལས་ཡོད་དོ་514ཞེས་ཐ་དད་

པའི་དོན་གྱི་རྫས་ལ་སོགས་པའི་སྒྲས་གཞི་མཐུན་པ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་ན། དེ་ལྟར་

ཡང་མཐོང་བ་ན་515ཡོད་པའམ། དེ་དང་ལྡན་པ་ལ་རྫས་སམ་ཡོན་ཏན་ལ་ནི་མི་སྲིད་

དོ། །འདི་ལྟར་རྫས་ཀྱིའོ་ཞེའམ་ཡོན་ཏན་གྱིའོ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱའོ།།516

ཡང་བརྗོད་པ། ༣ཀ ཡོན་ཏན་དང་ནི་ཡོན་ཏན་ཅན། །བརྗོད་པའི་རྣམ་དབྱེ་ཐ་དད་དུ།།

ངེས་ཕྱིར་གཞི་དང་མཐུན་པ་ཡི། །རྫས་དང་སྒྲ་དག་རབ་ཏུ་གྲུབ།།517

511 -བྱེད་པ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
512 འབྲེལ་པ་སླ་བ་དང་མི་འཁྲུལ་བའི་དོན་འགྲེལ་བཤད་ཀྱིས་བཤད་ཚུལ་དད་ཤེས་འགྲེལ་པའི་མཆན། ༣༧༡ 

ལ་གཟིགས། 
513 མ་དཔེར། དེ་ལྟ་ན་ནི། པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
514 པེ་སྣར་དུ། ལས་ཡོད་དོ། །ཞེས་པ་ཆད། 
515 མཐོང་བས་ན། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
516 མ་དཔེར། འདི་ལྟར་རྫས་ཀྱིའོ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱའོ། །ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
517 ཤླཽཀ་འདི་དད་ཤེས་ཀྱི་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ཀར་མི་འབྱུང་བས། འདིར་ཤླཽཀ་༣ཀཞེསཨང་གྲངས་བཀོད་ཡོད། 



246 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༣ འབྲེལ་པ་ནི་འདིར་འབྲེལ་ཅན་གྱི། །ཆོས་ཀྱིས་འཕངས་པར་བརྗོད་བྱ་སྟེ།།

དེ་ལྟས་དངོས་བྱས་ནས་བརྗོད་ཀྱི། །དངོས་པོ་གཞན་གྱིས་སྦྱར་མི་བྱ།།518

འབྲེལ་པ་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་འབྲེལ་པར་འགྱུར་བའི་ངེས་པ་མེད་དེ། ཁ་བསྒྱུར་བ་ལ་

སོགས་པ་བཞིན་གཞན་གྱི་གེགས་བྱེད་པ་སྲིད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་འབྲེལ་པ་ཅན་གྱི་ཆོས་

ཀྱིས་འབྲེལ་པ་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རང་གི་ཆོས་ཀྱི་ནི་འབྲེལ་པའི་རྗོད་

པར་བྱེད་པའི་སྒྲའོ་ཞེས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་མཚོན་པས་ན། 

འདི་ཡི་རིགས་ཀྱི་སྒྲ་ཡིས་ནི། །བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཉིད་མི་འཐད།།

ག) སྤྱི་སྒྲ་གསལ་བ་རྣམས་ལ་སྤྱི་དོན་གཞན་གྱི་སྒོ་ནས་འཇུག་ན་བཏགས་མིང་དུ་ཐལ་བ། ༡] དགག་པ་དངོས། 

ལ་ལ་དག་ནི། ཁྱད་པར་གྱི ་སྒྲ་རྣམས་དང་གཞི ་མཐུན་པ་ཡིན་པའི ་ཕྱིར་

དང༌། འབྲེལ་པར་སླ་བའི་ཕྱིར་དང༌། མི་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་རིགས་དང་ལྡན་པ་ཙམ་

བརྗོད་པར་བྱའོ་ཞེས་ཟེར་རོ།།

དེ་ལ། ༤ རང་དབང་མེད་ཕྱིར་དེ་ལྡན་མིན། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་རྫས་ཀྱི་རང་གི་ངོ་

བོ་ཙམ་ཡོད་པའི་སྒྲས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་རྫས་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི། དངོས་སུ་ནི་མ་

ཡིན་པས། དེས་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐ་དད་མི་འཕེན་519པའི་ཕྱིར། དེ་ཉིད་ཐ་དད་

པ་ཉིད་ལ་གཞི་མཐུན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །མེད་པ་དང་མ་བྱས་པ་དག་ལ་ནི་གཞི་

མཐུན་པ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་དཀར་པོའ་ིསྒྲ་ལྟ་བུ་520རང་གི་ཡོན་ཏན་

བརྗོད་པར་བྱ་བ་ལ་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡོད་པས་རྫས་

ལ་མངར་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་མི་འཕེན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་འདིར་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཐ་

དད་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ།521།གཞན་ཡང༌། ཉེ་བར་བཏགས་ཕྱིར། སྒྲ་ནི་རང་

གི་ངོ་བོའམ་རིགས་སུ་བརྗོད་པ་དེ་ལ་འཇུག་ཅིང་དེ་དང་ལྡན་པར་ཉེ་བར་བཏགས་པ་

ཡིན་ནོ། །གང་ཞིག་གང་ལ་ཉེ་བར་བརྟགས་པའི་དོན་དེ་ནི་ཡང་དག་པའི་དོན་མ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་བརྗོད་དོ། །འདྲ་བ་ཡང༌། མི་སྲིད་ཕྱིར། དེ་དང་ལྡན་པ་ཡང་ཡོན་ཏན་གྱིས་

518 དད་ཤེས། དངོས་པོ་གཞན་གྱིས་འབྲེལ་པ་ཡིན། །འགྲེལ་བཤད། དངོས་པོ་གཞན་གྱིས་སྦྱོར་བར་བྱ།།
519 མ་དཔེར། མི་དབེན། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པ་དད་ཤེས་དང་མཐུན་པས་དེ་བཞིན་བཅོས། 
520 མ་དཔེར། དཀར་པོ་དང་སྒྲ་ལྟ་བུ། ཞེས་བྱུང་ཡང་དད་ཤེས་དུ་བྱུང་བ་དག་པས་དེ་བཞིན་བཅོས། 
521 ཚིག་རྐང་གལ་ཆེན་འདིའི་འགྲེལ་པའི་གཞུང་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་གཉིས་ལ་ཁྱད་ཆེ་ཙམ་ཐོན། 



247ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

འདྲ་བ་ལ་ཡང་ཤེས་པ་འཕོ་བའི་འདྲ་བ་ཡང་མི་སྲིད་ལ། ཡོན་ཏན་གྱིས་522ཕན་བཏགས་

པའི་འདྲ་བ་ཡང་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་ལྟརཤེས་པ་འཕོ་བ་མི་སྲིད་ཅེ་ན། ཉེ་བར་

བཏགས་པ་ནི། 

འབངས་ལ་རྒྱལ་པོར་བཏགས་པ་བཞིན། །བློ་ཡི་ཚུལ་ལ་ཐ་དད་ཕྱིར་རོ།།

དཔེར་ན་གང་མི་དེ་ནི་ང་རང་ངོ་ཞེས་བྲན་ལ་རང་གི་སྒྲར་བརྗོད་པ་ནི་རྒྱལ་པོ་དང་བྲན་

པོ་ལ་བློ་མཚུངས་པར་སྐྱེ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

༢] དངོས་མིང་བཏགས་མིང་འཐད་པ། 

རིགས་ཀྱི་སྒྲ་དེ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ཡང༌། 

༥ རིམ་གྱིས་བརྗོད་པར་བྱེད་པ་ནི།523།ཀུན་ད་དུང་སོགས་དཀར་པོ་བཞིན།།

གང་ལ་ཤེས་པ་མཚུངས་པ་ཉིད་ལ་ནི་རིམ་གྱིས་བརྗོད་པར་མཐོང་སྟེ། དཔེར་ན་མེ་

ཏོག་ཀུན་ད་དང་། མེ་ཏོག་ཀུ་མུ་ཏ་དང༌། དུང་གི་དཀར་པོའ ་ོཞེས་བྱ་བ་བཞིན་

ནོ། །ཅིག་ཅར་བ་ཡང་524རིགས་དེ་དང་ལྡན་པའི་ལྟ་བུ་སྟེ། ཤེས་པ་འཕོ་བའི་དྲན་པ་

ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

ཡོན་ཏན་གྱིས་ཕན་བཏགས་དངོས་ལ། །བློ་མེད་པར་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར།།

གལ་ཏེ་ཤེས་བཞིན་དུ་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཕན་བཏགས་པ་ལས་ཡོན་ཏན་གྱི་དངོས་པོ་དེ་དང་

ལྡན་པར་འགྱུར་བ་ཉིད་ཡིན་ན་ནི། རྫས་ལ་འཇུག་པའི་བློ་ཡོན་ཏན་ལ་འཇུག་པའི་བློ་

ལ་མི་ལྟོས་པར་འགྱུར་རོ།525།ཤེལ་དམར་པོའ་ིབློའ་ིདངོས་པོ་ནི་རྟེན་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། རྣམ་པར་མ་སྦྱངས་པ་རྣམས་ལ་ཐ་དད་པའི་བློ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།

༣] དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། (༡)མཐོང་རྟོག་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་བར་ཐལ་བ། 

གཞན་ཡང༌། ༦ འདྲེས་པའི་ཚུལ་ནས་ཐམས་ཅད་དུ། །ལོག་པའི་ཤེས་པར་ཐལ་

བར་འགྱུར།།

སྒྲ་དང་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་དོན་དང་འདྲེས་པའི་ཚུལ་ནས་ནི་རྣམ་པར་བསླད་པ་

522 གྱི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
523  དད་ཤེས། འགྲེལ་བཤད། (༦༠༤)རིམ་གྱིས་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་ཕྱིར།།
524  ཅིག་ཅར་བ་དང་། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
525 དད་ཤེས། “དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཡོན་ཏན་འཕེལ་བའི་བློ་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་པར་རྫས་ལ་བློ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་

འགྱུར་རོ།།”ཞེས་ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་ཁྱད་ཆེ། 



248 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

སྟེ། དེའི་ཕྱིར་ཤེལ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་དོན་ཇི་ལྟ་བ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ།།526

(༢) བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་རྫས་འཛིན་པ་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་གྱིས་ཕན་བཏགས་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་

འཛིན་པ་འགལ་བ། 

གཞན་ཡང༌། སྤྱི་སོགས་མང་པོ་ཉིད་དང་ནི། །ཅིག་ཅར་འཛིན་པ་རྣམས་

ལ་ཡང༌།།527

༧ ཕན་འདོགས་པ་ནི་འགལ་བར་འགྱུར། །གང་ཡང་མང་པོ་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་

ནི་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡོན་ཏན་ལྟ་བུ་སྟེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་དང༌། ས་ལས་བྱུང་

བ་དང༌། རྫས་དང༌། ཁ་བ་དང༌། མངར་བ་དང༌། དྲི་ཞིམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་

པ་དེའི་ཚེ་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཕན་འདོགས་པ་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཚེ་ཡོན་ཏན་གྱི་

ཚུལ་ནས་རྫས་དང་གཅིག་འགྱུར་བར་ནི་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །ཡུལ་གཅིག་པ་རྣམས་ལ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཚུལ་ནས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་ཡང་ནུས་པ་

མ་ཡིན་ནོ།།

ལན་ཅིག་ཏུ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་རྟོགས་སོ་ཞེས་པ་དེ་ལ། གཟི་ཡི་
528ཁྲ་བོ་ཐམས་ཅད་མཐོང༌།529།ཅི་སྟེ་ཐམས་ཅད་བུམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པས་ནི་

ཅིག་ཅར་དུ་དུས་གཅིག་སོ་སོར་ཕན་འདོགས་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་ན། བུམ་པ་ལ་

སོགས་པའི་དངོས་པོ་ལ་ནི་གཟུང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཟིའི་ཁྲ་བོ་ཐམས་ཅད་

མཐོང་བ་ནི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་530ཅིག་ཅར་དུ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།།

(༢)བུམ་པ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དོནགཞན་གྱི་སྒོ་ནས་སྒྲ་བློ་

འཇུག་པར་འདོད་པ་ལ་སྤྱི་དོན་གཞན་ལ་བཀོད་པའི་སྐྱོན་མཚུངས་པ། 

དེ་དག་ཐ་དད་རྣམས་ལ་ཡང༌། །དེ་དང་ལྡན་པའི་སྐྱོན་དེ་མཚུངས།།

ང) བཀག་ཟིན་དྲན་པ་ལ་སྦྱར་བ་དང་དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། ༡] སྤྱི་སྒྲས་སྤྱི་ལྡན་གྱི་གསལ་བ་བརྗོད་པ་

526 དད་ཤེས། དེའི་ཕྱིར་ཤེལ་གྱི་རྟོག་པ་བཞིན་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ།།
527 འདིའི་སྐབས་འགྲེལ་བཤད་དུ་རྟོགས་པ་གསུམ་ངོས་བཟུང་ཚུལ་དད་ཤེས་འགྲེལ་པའི་མཆན། ༣༨༥ ལ་གཟིགས། 
528 གཟའི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། གཤམ་དུའང་པེ་སྣར་དུ་གཟའི་ཞེས་བྱུང་། 
529 དད་ཤེས་དང་། འགྲེལ་བཤད་གཉིས་ཀར། ཀུན་གྱིས་ཡིན་ན་འདྲེས་མཐོང་འགྱུར།།ཞེས་བྱུང་། 
530 -ནི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



249ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

བཀག་ཟིན་པ། 

༨ རིགས་རང་ངོ་བོའམ་དེ་ལྡན་གྱི། །ངོ་བོ་གང་ལས་སྦྱོར་མི་བྱ།།

ཐ་དད་པའི་ངོ་བོ་ལ་ཡང་གདོན་མི་ཟ་བར་བརྗོད་པ་ཡིན་ཏེ། རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཐ་དད་

དུ་བརྗོད་པར་བྱ་བ་དང༌། དངོས་ཀྱི་རིགས་དག་ལ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་

བཏགས་པའི་ཞེས་དེ་དང་ལྡན་པ་ལ་བརྗོད་པ་བཞིན་དུ་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་བརྗོད་པར་

བྱའོ། །བརྗོད་པར་བྱ་བའི་རིགས་དག་ལ་ཡང་སྒྲའི་རང་531གི་ངོ་བོ་སྒྲོ་བཏགས་ནས་རྫས་

སུ་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྲིད་པས། རིགས་དང་ལྡན་པ་དང་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་ལ་

སོགས་པས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །འདིར་ཡང་སྐྱོན་ཇི་ལྟར་སྲིད་པ་ལྟར་བརྗོད་པར་བྱའོ།།

དེ་ལྡན་ཐ་དད་ཉིད་བརྗོད་ན། །དེ་ཡང་སྔར་ཉིད་བསལ་ཟིན་ཏོ།།

རིགས་ཀྱི་སྒྲ་རུའོ། །བསལ་ཞེས་པ་ནི། སྔར་ཐ་དད་རྣམས་ཀྱི་རིགས་སྒྲ་མེད་པར་

བརྗོད་པར་བྱེད་ཅེས།532 དེ་ཡང་533རིགས་དང་ལྡན་པ་ལ་ཡང་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ།།

༢] སྤྱི་དང་འཕྲོད་འདུའི་འབྲེལ་བ་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་གསལ་བ་ལ་འཇུག་པ་བཀག་ཟིན་པ། 

ཅི་སྟེ་ཡང་རིགས་ནི་534རིགས་དང་ལྡན་པ་ཙམ་གྱིས་རྗོད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་གྱི་ཐ་

དད་པའི་ངོ་བོར་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་དོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན། 

༩ དེ་ལྡན་ཙམ་ཡང་འབྲེལ་པའམ། །ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་རྣམ་པར་དཔྱད།།

དེ་ལྡན་ཙམ་ཞེས་པ་ལ་དེ་དང་ལྡན་པ་ཡང་དངོས་པོའ་ིརྐྱེན་ནམ་འབྲེལ་པའི་ཡོན་ཏན་

དུ་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་དུ་བརྗོད་པའི་བསྡུ་བ་དང༌། བྱེད་པ་དང༌། དེ་ལ་ཕན་པ་རྣམས་

ལ་འབྲེལ་པར་མངོན་པར་བརྗོད་དེ། གཞན་ལ་གྲགས་པའི་ཐ་དད་པའི་དངོས་པོ་

འཁྲུལ་པ་མེད་པར་འབྲེལ་པ་དག་ལས་སོ། །ཞེས་པ་དེ་ལ་ཡང༌། རིགས་སམ་ལྡན་སྒྲས་

ཐ་དད་ཀྱི། །དོན་ལ་སོ་སོར་རྗོད་བྱེད་མིན། །ཞེས་བརྗོད་ཟིན་ཏོ།།535

531 -རང་གི པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
532 གོང་དུ་ལེའུ་འདིའི་ཤླཽཀ༢ཀ ཐ་དད་རྣམས་ཀྱི་རིགས་སྒྲ་མེད། །ཅེས་པ་ལ་དགོངས་ཤིང། དེར་འཕངས་

པའི་ཉེས་པ་དེ་འདིར་རིགས་དང་ལྡན་པ་ལའང་འཇུག་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན། 
533 མ་དཔེར། དེ་དང་། ཞེས་བྱུང་མོད་དད་ཤེས་ལྟར། དེ་ཡང་། ཞེས་དགོས་པས་བཅོས། 
534 -རིགས་ནི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
535 གོང་དུ་ལེའུ་འདིའི། ཤླཽཀ ༢ག ང ཐད་ལ་གཟིགས། འདིའི་ཐད་དུ་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་གཉིས་ལ་མི་འདྲ་བ་

ཁྱད་ཆེ་ཙམ་ཐོན། 
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༣] སྤྱིའི་དོན་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ། 

བུམ་པ་སོགས་ཀྱི་དེ་ལྡན་དོན། །སྣམ་བུ་སོགས་པ་འཇུག་མིན་ན།།

༡༠ སྤྱི་ཡི་དོན་དེ་ཇི་ལྟ་བུ། །དུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་སྤྱི་དེ་ཡང་། གང་སྤྱི་དང་ལྡན་

པའི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་536སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་ལ་537འཇུག་པ་ཡིན་ནམ། དེ་དག་གི་

སྤྱི་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཅེས་སྦྱར་བར་བྱའོ། །ཅི་སྟེ་སྤྱི་དང་ལྡན་པ་བརྗོད་དོ་ཞེ་ན། དེའི་

སྤྱི་ཉིད་དུ་སྒྲོ་བཏགས་པའི་དོན་ཅི་ཡིན། འདི་ལྟར་ཡོད་པའི་སྒྲ་ནི་སྤྱི་བརྗོད་པའི་ཚིག་

གོ་ཞེས་དམ་བཅའ་བ་ལ། ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་པའི་

ཕྱིར་དེ་ལ་འཇུག་པས་ནི་བརྗོད་པར་མི་བྱའོ། །དེའི་ཕྱིར་གདོན་མི་ཟ་བར་སྤྱིའི་དོན་

ཁས་བླང་བར་བྱ་ན། དེ་ཡང་དོན་ལ་ཡོད་པ་538མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར། སྒྲ་དོན་འབའ་

ཞིག་པ་དང་མཚུངས། །དེ་དང་ལྡན་པའི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡོད་པའི་སྒྲས་བརྗོད་

པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་དང་ལྡན་པ་ཡོད་པ་དང་སྦྱོར་བ་ནི་སྔར་ཅུང་ཟད་ཀྱང་

གྲུབ་པ་མེད་དོ།539།དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་འདོད། །སྒྲ་ཐ་དད་རྣམས་ལ་ནི་ཐ་མི་

དད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་མ་མཐོང་ངོ༌། །དེའི་ཕྱིར་དེ་ཡང་སྤྱི་རུ་སྦྱར་བར་མི་བྱའོ། །དེ་

ལྟ་བས་ན་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བ་དག་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།540

༤] སྤྱི་སྒྲས་སྤྱི་ནི་ཆེ་བ་གོ་བའི་སྒོ་ནས་གསལ་བ་དོན་གྱིས་འཕངས་པ་དགག་པ། ཀ] དངོས། 

ཅི་སྟེ་ཡོད་པའི་སྒྲ་ལས་ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་རྫས་ལ་འཇུག་

པ་ནི། ཤིན་ཏུ་སྔོ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་འདོད་པ་

ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་

གཅིག་ལའང་སྔོ་སོགས་བཞིན། །འབྲེལ་པའི་ཡོན་ཏན་དུ་འགྱུར་རོ། ༡༡ དེ་ལྟའང་

མ་ཡིན། སྔོན་པོའ་ིསྒྲ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྔོ་བ་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་གཞན་གྱིས་དེ་དང་ལྡན་

པར་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །སྔོན་པོ་ཉིད་དང་འབྲེལ་པ་ནི་སྒྲའི་དོན་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

536 བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། སྣར་ཐང་། 
537 མ་དཔེར། ལ། མེད་མོད་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པས་བསྣན། 
538 +ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
539 དད་ཤེས། འགའ་ཞིག་གིས་དེ་དང་ལྡན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ཡོད་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་སྔར་བཀག་པ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་བྱུང་། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༦༡༤) གོང་དུ་ཤླཽཀ༧ གང་དེའི་ཐད་ཀྱི་གཞུང་དུ་བཤད་ཟིན་པར་
བཀྲལ། 

540 འདིའི་ཐད་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་གཉིས་ལ་མི་འདྲ་བ་ཆེ་ཙམ་ཡོད། 
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བརྗོད་དོ།།

གཞན་ཡང་སྤྱི་དེ་ཁས་བླངས་ཀྱང༌།541།རིགས་ལ་རིགས་མེད་པས་དེ་མིན། །ཁས་

བླངས་སུ་ཟིན་ཡང་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྔོན་པོའ ་ིསྤྱི་ཇི་ལྟར་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་

ཕྱེ་བའི་སྔོན་པོའ་ིཡོན་ཏན་དག་ལ་རིགས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་བུམ་པ་ཉིད་ལ་

སོགས་པའི་རིགས་དང་ལྡན་པ་དེའི་ཁྱད་པར་ཉེ་བར་བླངས་པའི་ཕྱིར། རྫས་ལ་འཇུག་

པའི་བུམ་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་འདི་ཡང་

བརྟག་པར་མི་བྱའོ།།

དེ་ལྟ་ན་ནི། སྒྲར་བརྗོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཡང་དོན་གྱིས་འཕངས་པའི་བུམ་པ་ལ་

སོགས་པ་ལ་ཁྱད་པར་འདོད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་དེ་དང་

ལྡན་པའི་དོན་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་ཅུང་ཞིག་ཀྱང་འབྲེལ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དོན་གྱིས་

འཕངས་པ་མ་ངེས་པའོ། །དོན་གྱིས་འཕངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། གང་ལ་དོན་གྱི་ཤུགས་

ཀྱིས་ངེས་པར་བསྐྱེད་པ་སྟེ། དཔེར་ན་ཉིན་པར་མི་ཟའོ་ཞེས་པ་ལས་ནུབ་མོ་ཟ་བར་

ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིར་ནི་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་པས་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་མ་ངེས་པའི་

ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་པས། དོན་གྱིས་འཕངས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་

རིགས་ཀྱི་སྒྲ་ཐ་དད་འབྲེལ་པའི་སྤྱི་རིགས་དང་ལྡན་པའི་རྗོད་པར་བྱེད་པ་ལན་འགའ་

ཡང་སྦྱར་བར་མི་བྱའོ།།542

ཁ] སྒྲ་སེལ་འཇུག་དུ་ཁས་ལེན་རིགས་པ། 

དེས་ན་སྒྲ་ལའང་གཞན་སེལ་བྱས། །དེའི་ཕྱིར་སྔར་བརྗོད་པ་ལྟར་བྱས་པ་ལ་

སོགས་པ་བཞིན་དུ། སྒྲ་ཡང་གཞན་སེལ་བའི་སྒོ་ནས་རང་གི་དོན་སྟོན་པར་བྱེད་དོ་

ཞེས་གནས་སོ།།

༣)  སེལ་བས་འཇུག་པ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ། 

541 གཞན་ཡང་ཅི་དེ་ཁས་བླངས་ཀྱང་། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། གཞན་ཡང་ཅི། དེ་ཁས་བླངས་ཀྱང་། ཞེས་
དགོས་སམ་བརྟག

542 དད་ཤེས། གང་གི་ཕྱིར་རིགས་ཀྱི་སྒྲ་དེ་ཇི་ལྟར་ཡང་ཁྱད་པར་དང་སྤྱི་དང་འབྲེལ་པ་དང་རིགས་དང་ལྡན་
པ་བརྗོད་པར་བྱེད་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།
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ཡང་བརྗོད་པ། ༡༢ བརྗོད་པར་བྱ་བ་མང་མོད་ཀྱང༌། །སྒྲ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་

རྟོགས་མ་ཡིན། །རང་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་པའི་དོན། །རྣམ་གཅོད་ངག་གི་

འབྲས་བུ་ཡིན།།

༡༣ སྒྲས་ཀྱང་ཆོས་གང་དུ་མ་ཡི། །དོན་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་གྱི།།543

སྦྱར་བྱ་དེ་ཉིད་ལ་དེ་སྒྲའི། །ཡོན་ཏན་ཉིད་སོགས་ཀྱིས་མ་ཡིན།།

ཞེས་བྱ་བ་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།།

ཁ གཞན་སེལ་མི་འཐད་པ་སྤང་བ། 

༡)  སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་གཞི་མཐུན་སོགས་མི་འཐད་པ་སྤང་བ། ཀ) གཞན་གྱི་འདོད་པ་སྤྱིར་དགག་པ། 

༡] སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་གཞི་མཐུན་སོགས་ཁྱད་པར་བྱེད་འཐད་པ། ཀ] ཁྱད་པར་བྱ་བྱེད་འཐད་པ། 

གལ་ཏེ་གཞན་སེལ་བ་ཙམ་སྒྲའི་དོན་ཡིན་ན། ཇི་ལྟར་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་

པའི་སྒྲ་ལ་གཞི་མཐུན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་དང༌ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའི་དངོས་

པོར་ཇི་ལྟར་ན་འགྱུར། ཇི་ལྟར་མི་འགྱུར། ཇི་ལྟར་སྤྱི་ཐ་དད་པ་ནི་ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲ་

རྣམས་ཀྱི་གཞན་སེལ་བ་ཡིན་པས་ནའོ་ཞེ་ན།544 ཉེས་པ་དེ་དག་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

༡༤ སེལ་བ་ཐ་དད་དོན་ཕྱེའི་ཕྱིར། །རང་དོན་ཐ་དད་རྟོགས་ལ་རྨོངས།།

གཅིག་ལ་ཐ་དད་འབྲས་མེད་ཕྱིར། །ཁྱད་པར་བྱེད་དང་ཁྱད་པར་བྱ།།

ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲ་ལ་བརྟེན་ན་ཡང་གཞན་སེལ་བའི་དབྱེ་བས་རང་

གི་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་བསལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་འགྲེང་བ་དང་བྱ་བབས་པ་དག་བཞིན་

དུ། གཞན་སེལ་བའི་རང་གི་དོན་གཅིག་ལ་བསྡུས་ནས་གཞི་མཐུན་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལྟར་ན་སོ་སོ་བ་དེ་དག་རང་རང་གི་བྱེ་བྲག་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཅན་དུ་འདུག་པ་

རྣམས་སྒྲ་གཞན་དང་ལྡན་བས་བསལ་545བར་བྱེད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། དེ་ལྟ་བུ་

སྲིད་པའི་ཡང་ཕྱིར་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་

543 འགྲེལ་བཤད། (༦༢༨) སྒྲ་ཡང་དུ་མའི་ཆོས་ལྡན་པ། །གང་གི་དོན་ནི་འདའ་མིན་པ། །ཞེས་བྱུང་བ་གོ་
བདེ་བར་མཐོང་། 

544 -ཞེ་ན། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
545 གསལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
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ལྟར་གཞི་གཅིག་ལ་དེ་སྔོན་པོ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། ཨུཏྤལ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ།།

ཁ] དེས་ན་གཞི་མཐུན་འཐད་པ། 

ཇི་ལྟར་ན་དེ་སྔོན་པོ་ཡང་ཡིན། ཨུཏྤལ་ཡང་ཡིན་ཞེ་ན། བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། 

༡༥ དེ་ནི་སྔོན་པོ་རྐྱང་པ་མིན། །ཨུཏྤལ་རྐྱང་པའང་མ་ཡིན་ཏེ།།

བསྡུས་པ་བརྗོད་བྱ་ཡིན་ཕྱིར་རོ། །སྔོན་པོ་དང་ཨུཏྤལའི་སྒྲ་དག་ལས་ནི་དེ་

མཐའ་དག་ལ་སྦྱར་བར་བྱ་བའི་ཁ་ཡར་བ་དག་ལ་546ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཁ་ཡར་བ་ནི། ཁ་

དོག་བཞིན་དུ་དོན་མེད་འགྱུར། །ཇི་ལྟར་ནིའི་སྒྲ་དང༌། ལའི་སྒྲ་དག་ནི་ཡོད་དུ་ཟིན་

ཀྱང་། ནི་ལ་547བརྗོད་པ་ལ་དོན་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་འདི་ལ་ཡང་ངོ༌།།

ག] དེའི་ལན་དགག་པ། 

གལ་ཏེ་ཁ་དོག་བརྗོད་པ་ལ་ནི་དང་ལ་ཡིས་ཅུང་ཞིག་ཀྱང་དོན་གྱི་རྟོག་པ་མི་བསྐྱེད་

དོ་ཞེས་པ་ནི་བརྒལ་ཞིང་བརྟག་པ་སྤང་བ་སྟེ།548

༡༦ ཁ་དོག་གི་དོན་ཅུང་ཟད་ཀྱང༌། །མིན་ནའང་ཚིག་གཉིས་ལ་དེ་ཡི།།

བརྗོད་བྱ་རྟོགས་ན་དེ་ལ་ཡང༌། །ཡན་གར་བ་དེ་རྟོགས་པ་ཡིན།།549

ཇི་ལྟར་ནིའི་སྒྲ་དང་ལའི་སྒྲ་དག་ནི་ལའི་སྒྲས་སྟོང་པ་དེ་བཞིན་དུ། ཨུཏྤ་ལ་དང་སྔོན་པོའ་ི

སྒྲ་དག་ཀྱང་འདུས་པའི་སྒྲས་སྟོང་སྟེ། ཇི་སྐད་དུ་ནི་དང་ལའི་སྒྲ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་དོན་གྱི་

རྟོག་པ་མི་བསྐྱེད་དོ་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན།550 དེ་ལ་ཡང་རིགས་སྔོན་པོ་ནི་སྒྲའི་བརྗོད་

བྱའོ་ཞེས་ཡན་གར་བ་རྟོགས་པར་བྱ་སྟེ། ཡོན་ཏན་དེའི་བརྗོད་བྱ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ན་

ནི་རྫས་ལྡན་པའི་ལྡན་པ་ཡང་ཡིན་པས་ཁ་དོག་དོན་གྱིས་སྟོང་པ་ཉིད་བཞིན་དུ། འདུས་

པ་ལ་ཡང་ཐ་སྙད་དེ་གོ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ།551།སྒྲ་ཐ་དད་ཀྱིས་552བརྗོད་པ་ཡིན་ན་ནི་དོན་

546 ཁ་ཡར་བ་དག་ལས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
547 ནི་ལ་ཞེས་པ་སྔོན་པའི་སྐད་དོད་དོ།།
548 བརྒལ་ཞིང་བརྟགས་པ་ཡང་བ་སྟེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། འདིའི་ཐད་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་ཆེས་མི་འདྲ། 
549 ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་ཤླཽཀ་འདིའི་འགྱུར་ཁྱད་པར་ཆེ་ཙམ་ཡོད། འགྲེལ་བཤད། (༦༣༤) “ཡིག་ལ་

དོན་འགའ་མེད་པ་སྟེ། །ཚིག་གཉིས་པ་ནི་རྟོགས་ཤེ་ན། །དེ་ཡིས་བརྗོད་བྱ་ཞེས་དེར་ཡང་། །འབའ་ཞིག་
ཡང་དག་རྟོགས་པར་བྱ།།” ཞེས་བྱུང་བ་འགྱུར་ལེགས། 

550 དད་ཤེས། སྔོན་པོའ་ིསྒྲས་དོན་འགའ་ཞིག་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གང་བཤད་པ། དེ་ལ་ཡང་། 
551 དད་ཤེས། དེའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་དང་རྫས་དང་ལྡན་པར་བརྗོད་བྱ་ཡིན་པར་རིགས་པའི་ཕྱིར། ཡི་གེ་

བཞིན་དུ་དོན་གྱིས་སྟོང་པའི་བསྡུས་པས་ཀྱང་རྟོགས་པར་བྱེད་དོ།།
552 མ་དཔེར། འབྲེལ་སྒྲ་བྱུང་མོད་པེ་སྣར་བཞིན་བྱེད་སྒྲར་བཅོས། 



254 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་དོན་ཐ་དད་དོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་གཞན་སེལ་བའི་སྒྲའི་

དོན་ལ་གཞི་མཐུན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བ་དག་འཐད་པ་

ཡིན་ནོ།།553

༢] སྒྲ་རྟོག་སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་འདོད་པ་ལ་མི་འཐད་པ། ཀ] རྒྱས་པར་བཤད་པ། 

(༡) ཨུཏྤལ་སྔོན་པོའ་ིཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་རྫས་གཅིག་དང་ཐ་དད་བརྟགས་ལ་དགག་པ་

མདོར་བསྟན། 

དོན་གཞན་ལ་ནི་སྒྲའི་དོན་མི་འཐད་དོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་ལ་ནི་ཡན་ལག་དང་

ཡན་ལག་ཅན་གྱི་དོན་དག་རྟེན་དེ་ལས་ཐ་དད་པའམ། ཐ་མི་དད་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་གྲང་

ན། དེ་ལ་རེ་ཞིག་ཐ་མི་དད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར། 

༡༧ ཕན་ཚུན་གཅིག་པར་ཐལ་འགྱུར་ཕྱིར། །འདུས་པ་གཅིག་ཉིད་ཡོད་མ་ཡིན།།

གལ་ཏེ་འདུས་པ་གཅིག་ཡིན་ན་ནི་དེ་ལྟར་ན་ཨུཏྤལ་དང་སྔོན་པོའ་ིདོན་དག་གཞན་

མ་ཡིན་ནོ། །དོན་གཅིག་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་དག་ཀྱང་ཕན་ཚུན་ཐ་མི་
554དད་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང༌། འདུས་པ་དུ་མར་ཐལ་བར་

འགྱུར། །འདུས་པ་ནི་དུ་མ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དུ་མ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་

བ་ཡིན་ནོ།།

(༢) དེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། (ཀ) རྫས་གཅིག་པའི་ཕྱོགས་དགག་པ། 

འདིའི་ཕྱིར་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།555།ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བླངས་སུ་ཟིན་

ཀྱང་། འདུས་པ་དང༌ཨུཏྤལ་སྔོན་པོའ་ིདོན་དག་ལ་གཞི་མཐུན་པ་མི་སྲིད་དེ།556 འདི་

ལྟར། གཅིག་ལ་འཇུག་པ་དག་ལ་ནི། །སྒྲ་དག་རང་དོན་སྤོང་མ་ཡིན། གང་ཡན་གར་

བ་དག་སྔོན་པོ་དང༌། ཨུཏྤལའི་སྒྲ་དག་གི་དོན་ཡིན་ན་ནི། རང་དང་འདུས་པ་དག་ལ་

ཡང་དེ་དག་ནི་དེ་ཉིད་དོ་ཞེས་གང་ལས་གཞི་མཐུན་པར་འགྱུར། 

553 འགྲེལ་པའི་གཞུང་འདིའི་ཐད་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་ཀྱི་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་ཁྱད་ཆེ་ལ། དད་ཤེས་ཀྱི་
དེ་ལེགས་པར་མཐོང་། 

554  -མི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
555  མ་དཔེ། ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདིར་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པ་བཞིན་རྫོགས་ཚིགས་སུ་བཅོས། 
556  མི་སྲིད་དོ། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



255ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

གལ་ཏེ་ཉེས་པ་དེ་དག་ནི་མེད་དེ། སྤྱིའི་ཁོངས་སུ་བྱེ་བྲག་འདུས་པའི་ཕྱིར་དོན་གྱི་

བྱེ་བྲག་དེ་གཉིས་ཀ་ཡང་ངོ་བོ་མཚུངས་པ་དག་ནི་སྤྱིའི་དོན་ལས་ཡིན་པས། དོན་གྱི་

བྱེ་བྲག་དང་ལྡན་པ་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་གཉིས་ཀའི་སྒྲའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་

ན་གཉིས་ཀ་ཡང་གཞི་མཐུན་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། འདུས་པའི་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། 

འདི་ལ་རེ་ཞིག་སྔོན་པོའ་ིསྒྲས་ཐ་མི་དད་དུ་བརྗོད་ཀྱི། ༡༨ རིགས་ནི་མ་ཡིན་པས་

རྫས་དང་རིགས་སྔོན་པོའ་ིསྒྲའི་སྤྱིས་བརྗོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ན། གང་ལས་བྱེ་བྲག་དང་

རྫས་དང་རིགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་འདུས་པར་བརྟགགལ་ཏེ་རྫས་སྔོན་པོ་བཞིན་དུ་སྤྱིས་

བརྗོད་དོ་ཞེ་ན། བྱེ་བྲག་དེ་ནི་ཡོད་དུ་ཆུག་ན་ལ་བ་དང་ཨུཏྤལ་དག་ཀྱང་557ཁོངས་སུ་

འདུས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་དུ་འགྱུར་བར་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་

ན། སྔར་བརྗོད་ཕྱིར། དེ་དང་ལྡན་པར་བརྗོད་པ་ལ་ནི་སྔར་ཉིད་དུ། རང་དབང་མེད་

ཕྱིར་དེ་ལྡན་མིན། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་མ་གྲུབ་པར་བརྗོད་དོ།།558

གང་ཇི་སྐད་དུ། སྤྱིའི་ཁོངས་སུ་བྱེ་བྲག་འདུས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བརྗོད་པ་དེ་ཡང་

རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་ལས་ཤེ་ན། ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཕྱིར། སྤྱིའི་སྒྲ་ལས་བྱེ་བྲག་གི་སྒྲ་

རྣམས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་མཐོང་ན་ནི། གང་ལས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དེས་བརྗོད་པར་རིགས་

པ་མ་ཡིན་ནོ། །འགྱུར་དུ་ཆུག་ན་ཡང་དོན་གྱི་བྱེ་བྲག་གི་སྒྲ་ལས་ཡིན་ཏེ། སྤྱི་རྟོགས་པ་

ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཕྱིར་559གང་ཡང་འདི་སྐད་དུ་བྱེ་བྲག་གི་ཁོངས་སུ་སྤྱི་འདུས་པའི་ཞེས་

བརྗོད་པར་བྱ་གྲང་ན། དེ་ལྟར་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ལས་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཡང་མ་ཡིན་

ནོ། །འདི་ལྟར། གཞན་སེལ་མིན། འདི་ལྟར་སྔོན་པོའ་ིསྒྲ་དང་མེ་ཏོག་ཀུནྡ་ལ་སོགས་

པ་བཞིན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་560གཞན་སེལ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ཁོངས་སུ་འདུས་

པ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱའོ། །ཁས་བླངས་ཀྱང་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་འདུས་

པ་ཡིན་ནོ།།

557  དད་ཤེས། ཧ་ལི་དང་ལ་བ་སོགས་པ་རྣམས་ནི། 
558 ལེའུ་འདིའི་ཤླཽཀ༤ཐད་ལ་དགོངས། 
559 མ་དཔེ། སྤྱི་རྟོགས་པ་ནི་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར། འདིར་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
560  +ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



256 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

གལ་ཏེ་གཉིས་ཀ་ཡང་བྱེ་བྲག་གི་དོན་དུ་ཡིན་ན་ནི་རྣམ་གྲངས་པའི་སྒྲར་འགྱུར་

ཏེ། གཅིག་ལས་རྣམ་གྲངས་སུ་འགྱུར་བར་561མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྒྲ་

ནི་མ་རྟོགས་པ་དང༌དོན་དུ་མ་ལ་ཡིན་གྱི།562 སྔར་གྱི་དོན་དེ་ཉིད་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་

ཕྱིར་རྣམ་གྲངས་གཞན་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ།563།དེ་ལྟར་ན་ནི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྒྲ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲ་

ཉིད་དེ། གང་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྒྲ་དེས་དོན་དེ་བརྗོད་པ་ཡིན་གྱི་ཅིག་ཅར་བ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་སྔོན་པོའ་ིསྒྲ་ཉིད་ཀྱིས་ཨུཏྤལའི་དོན་རྟོགས་པས་ན། ཁྱད་པར་དུ་

བྱེད་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ནི་རེ་ཞིག་ཐ་མི་དད་པའི་

ཕྱོགས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་པའོ།།

(ཁ) རྫས་ཐ་དད་པའི་ཕྱོགས་དགག་པ། [༡] གཞི་མཐུན་མི་འཐད་པ། 

ཇི་ལྟར་ཐ་མི་དད་པ་ལ་བརྗོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཐ་དད་པ་ལ་ཡང་སྟེ། ཐ་དད་པས་

ཀྱང་འདུས་པ་རྣམས་ལས་འདུས་པ་གཞན་ཉིད་གཅིག་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དེ་ལ། དེའི་དེ་

དག་རྣམས་ལའམ། དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །མ་ལུས་པར་ཕྱོགས་གཅིག་

ནས་འཇུག་པ་ཡང་མི་སྲིད་དོ། །ཁས་བླངས་ཀྱང༌། ཐ་དད་ན་ཡང་གཉིས་ཀ་མེད། །དེ་

ལ་ཡང་གཞི་མཐུན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བ་ཡང་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

[༢] ཡོན་ཏན་དང་རིགས་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་མི་འཐད་པ། 

དེ་ནི་དོན་དག་གམ། སྒྲ་དག་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་གྲང༌། དོན་དུ་འགྱུར་བ་ལྟར་ན་

ཡང་ཡོན་ཏན་དང་རྫས་དག་གམ། དེ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་གྲང༌། དེ་བཞིན་དུ་སྒྲ་ལས་
564ཡང་ཡོན་ཏན་དང་རྫས་དག་གམ། དེ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་གྲང་ངོ་ཞེས་བརྟག་ཅིང་

དཔྱད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ། 

༡༩ དོན་གྱི་རྫས་དང་ཡོན་ཏན་དག  །གལ་ཏེ་དོན་གཅིག་ལ་འཇུག་ན།།

སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས་ཡོད་མིན། །གལ་ཏེ་ཡོན་ཏན་སྔོན་པོ་དང་་ཨུཏྤལའི་

561 མ་དཔེར། འགྱུར་བས། ཞེས་བྱུང་མོད་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
562 མ་ཡིན་གྱི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
563 དད་ཤེས། རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྒྲས་ནི་དོན་དུ་མ་མ་རྟོགས་པ་ལ་སྔ་མའི་དོན་དེ་ཉིད་ཤེས་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་

རྣམ་གྲངས་གཞན་གྱིས་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ།།
564 སྒྲ་ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



257ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

565རིགས་དག་རྫས་གཅིག་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། གཞི་མཐུན་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་

པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡོན་ཏན་སྔོན་པོ་ཨུཏྤལའི་རིགས་

དང་ལྡན་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། ཨུཏྤལའི་རིགས་ཡོན་ཏན་སྔོན་པོ་དང་ལྡན་

པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྡན་གཉིས་ཀྱང་566ཡོད་མ་ཡིན། །གང་གི་ཚེ་ཡོན་ཏན་

སྔོན་པོ་དང༌ཨུཏྤལའི་རིགས་སྤྱིའི་དོན་ལ་ལྡན་པ་དེའི་ཚེ་གཞི་མཐུན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ།567།གཞན་ལ་འཇུག་པའི་རྫས་དག་ལ་ཡང་། ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའི་

དངོས་པོའམ་གཉིས་ཀ་གཅིག་པ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཉིད་དང་མི་ལྡན་

པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་རེ་ཞིག་དོན་ལ་གཉིས་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དོན་ལ་གཉིས་ཇི་ལྟ་བ། 

༢༠ དེ་བཞིན་དུ་སྒྲ་རིགས་དང་ནི། །ཡོན་ཏན་ཙམ་ཞིག་བརྗོད་པར་འགྱུར།།

ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་ན་ནི་རིགས་དང་ཡོན་ཏན་ནི་སྒྲ་བརྗོད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ན། དེ་ཡང་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གི་གཞི་མཐུན་པ་ལ་ཡང་འབྲེལ་པ་མ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །དེའི་སྒྲ་དག་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་བྱེད་པ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་རེ་ཞིག་

རིགས་དང་ཡོན་ཏན་ཙམ་བརྗོད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ།།

[༣] དེ་ལ་གནོད་པ་གཞན་བསྟན་པ། 

[ཀ] སྔོན་པོ་དང་ཨུཏྤལ་ལ་ཡང་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀྱིས་ཉེས་པ་མཚུངས་པ། 

དེ་ལྡན་བརྗོད་པ་ཉིད་ལ་ནི། །མཚུངས་མི་མཚུངས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར།།

གལ་ཏེ་རིགས་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་སྒྲ་དག་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གཅིག་ལ་བརྗོད་པ་དེའི་

ཕྱིར་རྟེན་མཚུངས་པར་འགྱུར་རོ། །གང་གི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་ཐ་དད་པའི་རྫས་

བརྗོད་པ་དེའི་ཕྱིར་མི་མཚུངས་པར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་ངེས་པ་མེད་པ་ལ་གཞི་

མཐུན་པ་མེད་དོ།།

[ཁ] དེའི་ལན་དགག་པ། «༡» འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

565 མ་དཔེར། སྔོན་པོ་ཨུཏྤལའི་རིགས། ཞེས་བྱུང་མོད་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
566 མ་དཔེ་དང་པེ་སྣར་བཅས་སུ། གཉིས་དང་། ཞེས་ཡོད་མོད་རྩ་བའི་འགྱུར་བཞིན་བཅོས། 
567 དད་ཤེས། གང་གི་ཚེ་སྔོན་པོ་ཡོན་ཏན་དང་ཨུཏྤལའི་རིགས་དང་ལྡན་པའི་དོན་ཡིན་ན། དེའི་ཚེ་གཞི་

མཐུན་པའི་མ་ཡིན་ཏེ། 



258 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

གལ་ཏེ། ༢༡ མཚུངས་ཕྱིར་བརྗོད་པར་མི་འདོད་ཅི།568།གལ་ཏེ་འདི་སྙམ་དུ། རེ་

ཞིག་ཉེ་བར་བླངས་པའི་གཞི་མཐུན་པར་མཚུངས་པར་འགྱུར་བར་569བརྗོད་པར་མི་

འདོད་པ་ནི་འབྲེལ་པར་བྱས་པ་ཁྱད་པར་མེད་དོ། །གང་ལ་བློ་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་ཡོད་པ་

ཉིད་གཞི་མཐུན་པ་ཡིན་པར་བརྗོད་ཀྱི། དེ་ལ་གཞན་མེ་ཏོག་ཁ་ཟུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་

ཁྱད་པར་ནི་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀྱང་བརྗོད་པར་མི་འདོད་དོ་ཞེ་ན། 

«༢» དེ་དགག་པ། 

འདི་ནི་མི་ཟད་པར་བརྒལ་བ་སྟེ། གཉི་ག་རྣམ་པར་བསལ་བ་རྗེས་སུ་བཟུང་ན་

ནི། ཇི་སྲིད་དུ་དོན་ཡོད་པ་དེ་ལ་སྒྲའི་བྱ་བ་ཡོད་པས་ན་དེ་ཙམ་བརྗོད་པར་འདོད་པར་

སྦྱར་བར་བྱའོ། །འབྲེལ་པ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ལ་ནི་བརྗོད་པར་འདོད་པའི་ཁྱད་པར་མ་

ཡིན་པ་ལ་ཇི་ལྟར་དངོས་པོར་བརྗོད་པར་བྱ། གཞན་ཡང༌། བ་ལང་རྟ་སོགས་ལ་ཡང་

མཚུངས། །བ་ལང་དང་རྟ་ལ་སོགས་པ་ཡང་བ་ལང་ཉིད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པར་
570འབྲེལ་པར་བྱས་པ་ཁྱད་པར་མེད་པར་འགྱུར་ན། དེ་ལ་ནི་སྤྱི་བརྗོད་པར་མི་འདོད་

ལ། དེའི་དངོས་པོར་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་ན་ཨུཏྤལ་དང་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་

བཞིན། བ་ལང་དང་རྟ་དག་ཀྱང་གཞི་མཐུན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ།།

«༣» དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། «ཀ» རྩོད་པ། 

གལ་ཏེ། དེར་བྱེ་བྲག་ཏུ་མ་བྱས་ཞེས། གལ་ཏེ་འདི་སྙམ་དུ། བ་ལང་དང་རྟ་ལ་

སོགས་པ་ལ་571དབྱིབས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཏུ་བྱས་ཏེ་ཡོད་པར་མ་བརྗོད་དོ། །རང་རང་གི་

གསལ་བའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུའི་བྱེ་བྲག་དེར་བྱས་པ་དེ་དག་572དེ་བཞིན་དུ་བརྗོད་པ་ཡིན་

པར་ཇི་ལྟར་ན་བརྗོད་པར་མི་འདོད། དོན་དེ་ཨུཏྤལ་དང་སྔོན་པོ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པ་ཡང་

མ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་གཞི་མཐུན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

«ཁ» དེའི་ལན། དགག་པ་དངོས། 

དེ་ལྟ་ན་ནི། དུ་མར་བྱས་པ་འདུས་པར་འགྱུར། །དངོས་པོ་གཅིག་ལ་སྤྱི་དུ་མས་

568  མ་དཔེར། མི་འདོད་ཅེས། ཞེས་བྱུང་མོད་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པ་རྩ་བ་དང་མཐུན་པས་བཅོས། 
569  མ་དཔེར། འགྱུར་བས། ཞེས་ཡོད་ཀྱང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
570 མ་དཔེར། སོགས་པས། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
571 -ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
572 དད་ཤེས། རང་གི་སྤྱི་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་དེས་བྱས་པ་དེ་དག



259ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དབྱིབས་དུ་མ་འདུས་པར་འགྱུར་ན། དེ་ལྟར་ན་ཡང་མ་

མཐོང་ངོ༌།།

༢༢ གཞན་ཡང༌། མཚུངས་པ་ནི་བ་ལང་དང་རྟ་ལ་སོགས་པ་573ཡང་རྟེན་མཚུངས་

པ་དང་མི་མཚུངས་པ་ཉིད་དུ་མ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། བ་ལང་ཉིད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཉིད་ལ་

སོགས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས། དེ་ལ་ཡང་མཚུངས་པར་བརྗོད་པ་ནི་

གཞི་མཐུན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །འདོད་པ་ལ་ཡང་མེད། གང་ལ་གཞི་

མཐུན་ཡོད་པར་འདོད་པའི་ཨུཏྤལ་དང་རྫས་ལ་སོགས་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་པ་དེ་ལ་ཡང་མི་

འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་སྤྱི་ཐ་དད་པར་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བ་

ལང་དང༌རྟ་དག་ལ་གཞི་མཐུན་པ་མེད་པ་ཡིན་ན་ནི། དེ་ལྟ་ན་ཨུཏྤལའི་ཡང་ཡོད་པ་

དང་རྫས་ལ་སོགས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཉིད་དུ་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ།།

ཡོན་ཏན་དང་རྫས་སྤྱི་གསལ་བྱེད་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ་བ། 

གཞན་ཡང༌། ཡོན་ཏན་རྫས་དག་གསལ་མི་འགྱུར། །ཡོན་ཏན་དང་རྫས་དག་ནི་

དབྱིབས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་དང་འབྲེལ་པའི་སྤྱི་གསལ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ་བར་འགྱུར་རོ།།

གལ་ཏེ་ནུས་པའི་བྱེ་བྲག་གིས་རང་དང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་གསལ་བར་བྱེད་པའི་

ཕྱིར།574 རྫས་ལ་སོགས་པའི་ཐ་དད་ལ་ནི་དབྱིབས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་

ན། མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་ཐ་དད་ལ་ཡང་ནུས་པའི་བྱེ་བྲག་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར་

ཏེ། ཨུཏྤལའི་དངོས་པོ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་གང་དག་སྤྱི་ཐ་དད་པ་མངོན་པར་གསལ་

བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བརྗོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལ་བ་ལང་ཉིད་དང་རྟ་ཉིད་ལ་སོགས་

པའི་བྱེ་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱའོ།།

འདི་ལ་ཅི་ཞིག་བརྗོད་པར་བྱ།575 རེ་ཞིག་བ་ལང་ལ་སོགས་པའི་རྗོད་པར་བྱེད་

པའི་སྒྲར་བྱས་པ་དེ་དག་གི་སྒྲ་འདོད་རྒྱལ་བ་ལ་རང་རང་གི་སྒྲས་བརྗོད་པར་བྱ་བ་དེ་

དག་ཁྱད་པར་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ། 

573 +ལ། པེ་ཅིང་། 
574 -ཕྱིར། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
575 མ་དཔེར། འདི་ལ་ཅི་ཞིག་ཅེས་བརྗོད་པར་བྱའོ། །པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། དད་ཤེས། འདིར་ཅི་ཞིག་

བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། 



260 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཐ་དད་རྗོད་བྱེད་ཐ་དད་ལས། །ཞེ་ན་རང་ལས་ཁྱད་མེད་སྒྲ།།

དེ་ལྟ་ན་ནི་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་རྣམས་ཀྱི་སྒྲ་ཙམ་ཐ་དད་པ་ནི་དེའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་

ནོ། །གལ་ཏེ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་དངོས་པོ་576ལ་ནི་རྗོད་པར་བྱེད་པའི་སྒྲས་ཐ་དད་དུ་ཉེ་

བར་འདོགས་སོ་ཞེ་ན། བརྗོད་པར་མི་བྱ་སྟེ། བྱེ་བྲག་ནི་སྤྱི་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བ་ལང་ལ་སོགས་པ་ཁྱད་པར་མེད་པས་འགྱུར་བས་ནའོ། །གལ་ཏེ་

ནག་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་577བརྗོད་པར་བྱེད་པ་ཐ་དད་པས་སོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ཉིད་དཔྱད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། གཅིག་ལ་ཡང་སྒྲའི་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་བརྗོད་པར་578བྱ་

བའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྒྲ་དག་རང་ལས་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་འགྱུར་ཏེ། སྒྲ་ལ་ཡང་བ་ལང་ལ་སོགས་པ་དང་579རང་ལས་བྱེ་བྲག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་

མེད་ཀྱང༌། འོན་ཀྱང་སྤྱི་ལས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བྱས་པར་ཟད་ན་དེ་ལ་ནི་དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་

བརྟག་གོ། །གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་ཉིད་བ་ལང་གི་སྒྲ་ལ་སོགས་པའི་བྱེ་བྲག་མ་ཡིན་ནམ་

ཞེ་ན། མངོན་སུམ་ལ་བྱེ་བྲག་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀྱང་དེ་ནི་བརྗོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་

དང་ལྷན་ཅིག་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཤིང་རྟ་ལ་སོགས་པ་རྨོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐ་སྙད་

ཀྱང་དོན་རྗོད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་བས་ན་སྤྱི་ལས་སྒྲ་རྣམས་ལ་བྱེ་བྲག་

ཏུ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ།།580

གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་ཕན་ཚུན་སྟོན་པར་ཐལ་བ། 

བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ནི། རང་བཞིན་གྱིས་སྤྱི་རྣམས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཡོད་པ་སྟེ། རང་རང་

ལ་བརྟེན་པའི་སྤྱི་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། མགོ་བོ་དང་རྒྱབ་

དང་གསུས་པ་དང་ལག་པའོ་ཞེས་བྱ་བའི་བྱེ་བྲག་དེ་དག་ལས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་

དག་གི་ལྟར་ན་ཡང༌། 

༢༣ གསལ་བྱེད་གསལ་བ་ཐ་དད་ལ། །ཕན་ཚུན་བརྟེན་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར།།

576  +དེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
577 དད་ཤེས། གལ་ཏེ་ནག་པོ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ། 
578 སྒྲའི་རྣམ་གྲངས་སུ་མ་བརྗོད་པར། ཞེས་པེ་སྣར་དུ་ཡིག་ནོར་བྱུང་། 
579 -དང་། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
580 “ཤིང་རྟ་ལ་སོགས་པ་རྨོངས་པ་རྣམས་ཀྱི།” ཞེས་པའི་དོད་དུ། དད་ཤེས་སུ། “བླུན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ཀྱི་སྦྱོར་བ་ནི་དོན་ཅིག་བརྗོད་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་སྒྲ་རྣམས་ལ་སྤྱིས་བྱས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་
པར་ཡིན་ནོ།།” ཞེས་བྱུང་། 



261ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

ཕན་ཚུན་བརྟེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བཤད་པ་དེ་དག་འཐོབ་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། རྫས་

ཀྱི་རང་བཞིན་ཅི་ཞིགརང་གི་སྤྱི་581གསལ་བར་བྱེད་པ་ཉིད་དོ། །སྤྱིའི་རང་བཞིན་ཅི་

ཞིགརང་གི་རྫས་ཀྱི་གསལ་བར་བྱ་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་ནུས་པ་མེད་པའོ།582།གཞན་ཡང༌། 

རང་བཞིན་དུ་མ་དང་གཅིག་གི། ཕན་ཚུན་གསལ་བ་མང་པོར་འགྱུར།།

གསལ་བ་583མང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མང་པོ་རྣམས་ཀྱི་གསལ་བ་དང༌། མང་པོ་རྣམས་

ཀྱི་གསལ་བ་སྟེ། རྫས་ནི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་སྤྱི་དུ་མའི་གསལ་བར་བྱེད་པའོ་ཞེས་

སྤྱི་གཅིག་གི་རང་བཞིན་དུ་མར་བྱ་བ་དང༌། ས་ལས་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པའི་རྫས་དུ་

མས་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་གསལ་བར་བྱེད་དོ་ཞེས་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་མར་

བྱ་བའོ།584།འདི་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོན་ཏན་དང་འབྲེལ་པ་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་

དང༌། ནུས་པ་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་དང༌། རྗོད་པར་བྱེད་པ་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་གཅིག་ཡིན་

ཡང༌། ཁས་བླངས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་མ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ།།

ཁ] དོན་བསྡུ་བ། 

ཡང་བརྗོད་པ། ༢༤ ཡོན་ཏན་ནུས་པ་རྗོད་བྱེད་ཀྱི། །དབྱེ་བས་ཐ་དད་རབ་ཏུ་བརྟགᨎ

གཅིག་མང་པོ་དང་འབྲེལ་པའི་ཕྱིར། །དུ་མ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར།།

ཞེས་བྱ་བ་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།།

ཁ) ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་བྱེ་བྲག་ཏུ་དགག་པ། 

༡] རང་དང་གཞན་ལ་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་དང་གཞི་མཐུན་འཐད་མི་འཐད་ཀྱི་ཁྱད་པར། 

ཀ] གཞན་གྱི་ལུགས་མི་འཐད་པ། 

དེ་ལྟར་ན་རེ་ཞིག་གཞི་མཐུན་པ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

༢༥ ཁྱད་པར་བྱེད་དང་ཁྱད་པར་དུ། །བྱ་ཉིད་རང་དབང་མིན་སྔར་བརྗོད།།585

ཇི་ལྟར་དེ་དང་ལྡན་པར་བརྗོད་པ་ལ་ཁྱད་པར་བྱེད་པ་དང་ཁྱད་པར་བྱ་བ་ཉིད་མི་སྲིད་

581 མ་དཔེར། རང་གི་སྤྱི། ཞེས་བྱུང་མོད་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
582 མ་དཔེ། ཞེས་ནུས་པའོ། །འདིར་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
583 འདི་དང་གཤམ་གྱི་སྐབས་འགར་པེ་སྣར་གཉིས་སུ། བསལ་བ། ཞེས་བས་ཕུལ་ཡོད། 
584 དུ་མར་བྱའོ། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
585 འགྲེལ་བཤད། (༦༥༤) ཁྱད་པར་ཁྱད་པར་བྱ་ཉིད་ནི། །རང་དབང་མེད་ཕྱིར་སྔར་བརྗོད་ཟིན། །ཞེས་

ཡོད་པ་འགྱུར་ལེགས། 



262 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

དོ། །དེ་ནི་སྔར་ཉིད་དུ་བརྗོད་ཟིན་ཏོ།586།དེ་ལྟ་བས་ན་587དོན་གཞན་སེལ་བའི་སྒྲའི་

དོན་ཉིད་ལ་གཞི་མཐུན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་བྱེད་པ་དང༌ཁྱད་པར་བྱ་བའི་དངོས་པོ་

འཐད་པ་ཡིན་གྱི་དེ་ལས་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ནོ།།

ཁ] རང་ལུགས་འཐད་པ། 

དེ་ལ་ཡང༌། གཞན་ཉིད་དུ་མིན་སྤྱི་དང་ནི། །ཐ་དད་རྣམ་གྲངས་བརྗོད་

བསྐུལ་ཡིན།།588

མཚུངས་སུ་ཟིན་ཀྱང་གཞན་ཉིད་དུ་ནི་མ་ཡིན་གྱི། སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་

དང༌ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྒྲ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ལ་གཞན་སེལ་བའི་སྒྲ་

སྟེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འགལ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རེ་ཞིག་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྒྲ་ལ་

ནི། ཅིག་ཅར་དུ་སྦྱོར་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་གཞན་སེལ་བར་མཚུངས་པ་ཡིན་གྱི་རང་གི་

དོན་སོ་སོར་སྤོང་བ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

སྤྱིའི་སྒྲས་ཀྱང་རང་གི་ཐ་དད་པ་རྣམས་ལ་དོན་གཞན་སེལ་བ་ནི། ཐ་དད་ཀྱི་སྒྲ་

ཆེད་ཆེར་མི་འཛིན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ།589 དོན་དུ་གཉེར་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལྟར་ཤིང་

ཤ་པ་ནི་པ་ལ་ཤ་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ནོ། །དེ་དག་གིས་ནི་སྤྱི་མ་ཡིན་པའི་590སྒྲའི་དོན་གཞན་སྤོང་བ་ལ་ལན་བརྗོད་པ་ཡིན་

ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྤྱིའི་སྒྲ་རང་གི་འདོད་པའི་དོན་གྱི་ཡུལ་ཉེ་བར་འགོད་པར་བྱེད་

པ་ན་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པའི་སྒྲའམ།591 ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའི་སྒྲ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་མི་ལྟོས་པ་

ཡིན། །དེ་བཞིན་དུ། འགལ་མེད་ཕྱིར་ན། ཚོགས་592སྤྱི་ལ་སོགས་པའི་སྒྲའི་དོན་ལ་

གཞན་སེལ་བ་སླར་ཡང་མི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཚོགས་པ་ཡང༌། །དེ་བཞིན་དོན་

586 གོང་དུ་ཤོག ༢༤༥ ཐད་དུ་བྱུང་བའི། ཀུན་བཏུས། ༥/༤ རང་དབང་མེད་ཕྱིར་དེ་ལྡན་མིན། །ཞེས་པའི་
སྐབས་ལ་དགོངས། 

587 +སྒྲ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
588 དད་ཤེས། སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་རྣམ་གྲངས་སྒྲ། །གཞན་ཉིད་ཡིན་ཡང་སེལ་མི་བྱེད།།
589 ཐ་དད་ཀྱི་སྒྲ་ཕྱེད་ཆེར་མི་འཛིན་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། དད་ཤེས། ཁྱད་པར་གྱིས་སྒྲས་

བཟོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 
590 མ་དཔེར། སྤྱི་མ་ཡིན་པ། ཞེས་ཡོད་མོད་པེ་སྣར་བཞིན་འབྲེལ་སྒྲ་བསྣན། 
591 མ་དཔེར། ཁྱད་པར་བྱེད་པ་རྣམས། ཞེས་ཡོད་མོད་པེ་སྣར་དུ་བྱུང་བ་དད་ཤེས་དང་མཐུན་པས་དེ་བཞིན་

བཅོས། 
592 -ཚོགས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



263ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

གཞན་བརྗོད་པར་བྱེད། །དེ་བཞིན་དུ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲ་དག་གི་རང་གི་དོན་ལ་

སྤྱི་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་པས་ན་གཉིས་སམ་མང་པོ་ཡང་རུང་སྟེ། དེས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་

པའི་དོན་གཞན་རྗོད་པར་བྱེད་པ་ཉིད་དུ་འཐད་པ་ཡིན་ཏེ། སྔར་ཇི་སྐད་དུ་བརྗོད་པ་

བཞིན་ནོ།།593

༢] སྤྱི་སྒྲས་ཁྱད་པར་མི་སྤོང་བའི་ཚུལ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ། 

ཡང་བརྗོད་པ། ༢༦ དེ་ཙམ་འདོད་པའི་ཕྱིར་ཐ་དད། །རང་དང་སྤྱི་ཡིས་དོར་མ་ཡིན།།

མ་བཟུང་ན་ནི་དོན་གཅིག་ལ། །འདི་དག་ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་པར་མཚུངས།།

༢༧ དུ་མ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀྱང་སྤྱི། །བཟུང་ན་ཐ་དད་ཀྱིས་མི་འཁྲུལ།།

ཁྱད་པར་བྱེད་དང་ཁྱད་པར་དུ། །བྱ་བ་དེ་དག་ཉིད་མཚུངས་མིན།།594

ཞེས་བྱ་བ་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ།།

༢)  སྤྱི་དང་གཞི་མཐུན་སོགས་ཁས་ལེན་པ་ལ་གཞན་སེལ་བ་ངེས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པ། 

༡] རྗོད་བྱེད་སྒྲའི་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ། ཀ] སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱི་རྣམ་བཅད་གཅོད་ཚུལ། 

(༡) རིགས་མཐུན་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲས་རིགས་མཐུན་གཞལ་སེལ་བ། 

ཅི་ཡང་རྒྱུ་གང་གིས་ན་ཐ་དད་པའི་སྒྲའི་དོན་གཞན་སེལ་བར་བྱེད་ཅེ་ན། 

༢༨ ཐ་དད་ཐ་དད་གཞན་རྣམས་དང༌། །འགལ་བའི་ཕྱིར་ན་སེལ་བར་བྱེད།།

ཐ་དད་པའི་དོན་གྱི་སྒྲ་ནི། རང་དང་སྤྱིའི་དོན་དབང་དུ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རྒྱལ་པོའ་ིབུ་

བཞིན་ཕན་ཚུན་དུ་འགལ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་དོན་གཞན་གྱིས་བཟོད་པར་མི་

ནུས་ཏེ། དཔེར་ན་འདི་ཤིང་ཤ་པ་595ཡིན་ནོ་ཞེས། ཤིང་ཤ་པའི་སྒྲ་ཤིང་དང་ལྷན་ཅིག་

ཏུ་སྦྱར་བས། སེང་ལྡེང་ལ་སོགས་པའི་ཤིང་རྣམ་པར་བཅད་ནས་596རང་གི་ཡུལ་དུ་ཉེ་

བར་འཇོག་པར་བྱེད་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཅིག་ཤོས་ལ་ཡང་སྟེ། དེ་བཞིན་དུ་རེ་

ཞིག་ཐ་དད་པའི་སྒྲ་ལ་རྫས་གཅིག་བཏང་སྙོམས་སུ་བྱེད་པའི་ཕྱིར། ཁྱད་པར་དུ་གཞན་

593 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༦༥༨) སྔར་སྔོན་པོ་དང་ཨུཏྤ་ལའི་སྒྲ་དག་ཚོགས་པའི་དོན་གྱིས་སོ་སོར་དོན་མེད་པ་
ཉིད་དུ་སྟོན་པའི་ཐད་ལ་ངོས་བཟུང་། 

594 དད་ཤེས་སུ་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ། །ཞེས་པ་མེད་ལ་ཤླཽཀ་འདིའི་འགྱུར་ལའང་ཁྱད་
ཆེ། ཤླཽཀ་འདི་གཉིས་ཀྱི་ཚིག་འགྲེལ་གསལ་ཙམ་ཞིག་འགྲེལ་བཤད་དུ་(༥༥༨-༦༠)བྱུང་བ་ལ་གཟིགས། 

595 དཔེར་ན་ཤིང་འདི་ཤིང་ཤ་པ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། ཤིམ་ཤ་པ། ཞེས་བྱས་ན་ལེགས་སྙམ་ཡང་མ་དཔེ་
རང་སོར་བཞག

596 རྣམ་པར་སྤྱད་ནས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



264 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

གྱི་སྒྲའི་དོན་སེལ་བར་རིགས་པ་ཡིན་ནོ།།

(༢) རིགས་མཐུན་གྱི་ཁྱད་པར་དངོས་སུ་མི་སེལ་བའི་ཚུལ། 

གལ་ཏེ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་མ་འབྲེལ་པའི་སྤྱི་གཞན་ཐ་དད་པའི་དོན་ལ་ཅི་

ལྟར་སེལ་བར་བྱེད་ཅེ་ན། འདི་ལྟར། 

སྤྱི་གཞན་ཐ་དད་དོན་རྣམས་ཀྱི། །རང་དང་སྤྱི་དག་འགལ་བ་ཡིན།།

ཤིང་གི་སྒྲས་ནི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ས་ལས་བྱུང་བ་དབང་དུ་བྱས་པའི་ཕྱིར་འགལ་

བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་དེས་སྤང་བར་བྱ་བའི་དངོས་པོ་ལ་གྲོགས་པོའ་ིདགྲ་བཞིན་597རྗེས་

སུ་ཡི་རང་བར་བྱེད་དོ། །དོན་ལ་ཡང་དེ་དེས་སྤངས་སོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་དག་

གིས་ནི་སྤྱི་གཞན་གྱི་ཐ་དད་པ་རྣམས་དང༌། ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང༌། དེའི་

བྱེ་བྲག་རྣམས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དང༌། འབྲེལ་པ་ཅན་དང་འབྲེལ་པ་ཅན་མ་ཡིན་

པ་ཡང་གྲོགས་པོ་དང་གྲོགས་པོའ་ིདགྲ་བཞིན་དང༌།598 སེལ་བར་བྱེད་པ་དང༌། བཏང་

སྙོམས་སུ་བྱེད་པར་རིག་པར་བྱའོ།།

ཁ] གཞི་མཐུན་བརྗོད་པའི་སྒྲས་ཁྱད་པར་ཆོས་བརྗོད་བྱར་མི་སྤོང་བའི་རྒྱུ་མཚན། 

དེ་ལ་ཡང༌། ༢༩ དེ་དེའི་དངོས་སུ་བསལ་བྱ་མིན། །ཤིང་ཤ་པའི་སྒྲས་བུམ་པ་ལ་

སོགས་པ་དངོས་སུ་སེལ་བར་བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྤྱི་ནི་མཚུངས་

པ་ཉིད་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་དངོས་སུ་སེལ་བར་བྱེད་ན་ནི། ཤིང་གི་སྒྲ་དང་དོན་མཚུངས་

པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་ཁྱད་པར་གཞན་རྣམས་ནི། །དེ་ཡིས་སེལ་བར་འགྱུར་མ་

ཡིན། །ཇི་ལྟར་ཤིང་གི་སྒྲས་པ་ལ་ཤ་ལ་སོགས་པ་སེལ་བར་མི་བྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཤིང་

ཤ་པའི་སྒྲས་ཀྱང་སེལ་བར་མི་བྱེད་དེ། དེས་མཚུངས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རོ།།

གལ་ཏེ་ཉེས་པ་མེད་དེ། ཉུང་ངུ་དང་མང་པོར་སེལ་བ་ཉིད་ཀྱིས་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་

རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་འགྱུར་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཤིང་དང་ཤིང་ཤ་པའི་སྒྲ་

དག་ནི། ཤིང་ཉིད་དང་ཤིང་ཤ་པ་ཉིད་ཀྱིས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བྱས་པའི་དངོས་པོ་རྗོད་པར་

597 མ་དཔེར། གྲོགས་པའི་སྒྲ་བཞིན། ཞེས་བྱུང་མོད་དད་ཤེས་སུ་ཡོད་པ་འགྲེལ་བཤད་(༢༠༨)དང་མཐུན་
པས་དེ་བཞིན་བཅོས། 

598 མ་དཔེ་དང་པེ་སྣར་བཅས་པར། གྲོགས་པའི་སྒྲ། ཞེས་ཡོད་མོད་དད་ཤེས་དང་འགྲེལ་བཤད་དང་བསྟུན་
ཏེ་བཅོས། འདིའི་ཐད་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ། 



265ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

བྱེད་པའི་ཕྱིར། ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པའི་དོན་རྗོད་པར་བྱེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་འདི་ལ་ཡང་

དོན་མ་འདྲེས་པར་བྱ་བ་འབྱུང་སྟེ། ཉུང་ངུ་དང་མང་པོར་སེལ་བ་ཞེས་པ་ནི་དོན་ལ་

ཡང་འགྱུར་རོ།།

གལ་ཏེ་ཁྱད་པར་གཞན་གྱི་དོན་སེལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ན་ནི། གང་འདི་ཡོན་ཏན་

དང་ཡོན་ཏན་གཞན་གྱིས་གཞི་མཐུན་པ་སྟེ། རོ་མངར་པ་ལ་སྣུམ་པ་དང༌། བསིལ་

བ་དང༌། ལྕི་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་པ་དེ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། འདི་ལ་འགལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། 

༣༠ གང་ཞིག་གཞི་མཐུན་གྱུར་པ་དེ། །ཡོན་ཏན་དང་ནི་ཡོན་ཏན་གཞན།།

དེ་རྫས་གཅིག་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། །གཞི་ཡི་མི་འགལ་བར་བྱས་ཉིད།།

རྫས་ཡོད་པ་ལ་ནི། རོ་མངར་བ་ལ་སྣུམ་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཉེ་བར་

འདོགས་པར་བྱེད་དོ། །དོན་གཅིག་ལ་འཕྲོད་པ་འདུ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཉེས་པ་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་ནོ། །༣༡ མ་མཐོང་ཕྱིར་ཡང་སེལ་བ་ཡིན།599།གང་གི་ཕྱིར་ཐ་དད་ཀྱི་སྒྲ་ཐ་

དད་པའི་དོན་གཞན་ལ་མ་མཐོང་བ་600དེའི་ཕྱིར་ཡང་སེལ་བ་ཉིད་དོ། །ཅི་སྟེ་གང་གི་

ཕྱིར་ན་མ་མཐོང་ངོ་ཞེས་བྱ། དངོས་པོའ་ིདོན་ལ་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ང་རྒྱལ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་
601པར་འཛིན་པའི་འཇུག་པ་བཀག་པའི་ཕྱིར་རོ།།602

ག] རྩོད་པ་སྤང་བ། (༡) རྩོད་པ། 

དེ་ལྟ་ན་ནི། རང་ཐ་དད་ལ་སྤྱི་སེལ་འགྱུར། །གལ་ཏེ་མ་མཐོང་བ་ལས་སེལ་བར་

བྱེད་ན། 

(༢) ལན། 

599 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༦༦༧) མ་མཐོང་ཕྱིར་ན་སེལ་བ་ཉིད། །ཞེས་ཡོད་པ་མ་ཚད། འདིའི་ཐད། ཉིད་ཅེས་
པ་ངེས་གཟུང་གི་སྒྲ་ཡིན་པའི་བཤད་པའང་མཛད། 

600 མ་དཔེར། མཐོང་བ། ཞེས་ཡོད་མོད་པེ་སྣར་དུ་བྱུང་བ་དད་ཤེས་དང་མཐུན་པས་དེ་བཞིན་བཅོས། 
601 ཚོགས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
602 དད་ཤེས། རང་བཞིན་གྱི་དོན་ལ་ཡང་ངར་སེམས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཁ་ཅིག་གིས་འགལ་བའི་ཕྱིར་འདི་རྟོགས་

པ་ཡིན་ནོ།།



266 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

སྤྱིའི་སྒྲ་ཡང་རང་རང་གི་ཐ་དད་པ་རྣམས་ལ་མ་མཐོང་ངོ་ཞེས་གཞན་སེལ་བར་ཐལ་

བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་མིན་རིགས་པར་མཐོང་བའི་ཕྱིར། །མཐོང་ཞེས་པ་ནི། སྐབས་ལ་

སོགས་པ་སྤྱིའི་སྒྲ་ལས་བྱེ་བྲག་སྤོང་བར་རོ། །དེ་ལྟ་དེ་སྣང་ལ་ཐེ་ཚོམ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་ནི་

སྤྱིའི་སྒྲ་དེ་བྱེ་བྲག་གི་སྣང་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་རིགས་པ་ཡིན་ནོ།།

(༣) དེ་ལརྩོད་པ་སྤང་བ། 

གལ་ཏེ ་དེ ་རྣམས་ལ་ཡང་སྔར་དམིགས་པ་ཡིན་ན་ནི ་རེ ་ཞིག་འགྲེང་བ་ལ་

ཡང༌། ༣༢ ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་རིགས་ཤེ་ན། །འདི་སྙམ་དུ། གལ་ཏེ་སྐབས་ལ་སོགས་

པ་དང་དོན་དག་ལྷན་ཅིག་དམིགས་པ་ཡིན་ན་ནི་དེའི་ཕྱིར་ཇི་ལྟར་ན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཞེ་

ན། ངེས་པར་ཡན་གར་བ་ལ་ཞེས་དེ་ལྟར་དུ་བརྗོད་པར་མི་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་སོགས་པ་

དང་ལྡན་པའི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནི་དོན་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པར་ངེས་པ་ལ་དུས་ཕྱིས་ཡན་

གར་བ་ལས་603ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡན་གར་བ་ཐ་དད་པ་མེད་དེ། འདི་

ལྟར་སྤྱིའི་སྒྲ་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་རྣམས་ལ་ཡན་གར་བ་མ་མཐོང་བ་རྣམས་ནི་ཇི་སྐད་

དུ། རིགས་ཀྱི་སྒྲ་ཐ་དད་རྣམས་ཀྱི་རྗོད་བྱེད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་

ན། ཉན་པ་པོ་ལ་ལྟོས་པ་མཐོང༌། །ཉན་པ་པོ་གང་དག་སྤྱི་གཞན་བསལ་ནས། ཡན་

གར་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་ཅི་ཤིང་འདི་ས་ལས་བྱུང་བའམ། འོན་

ཏེ་འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཞེས་པ་ལ་ས་ལས་བྱུང་བའོ་ཞེས་བརྗོད་པ་བཞིན་

ནོ། །དེ་ངེས་པའི་ལྟར་ན་ནི། དེའི་ཤིང་ལས་ལས་བྱུང་བའི་སྒྲ་སྦྱོར་རོ་ཞེས་པའི་ཐེ་

ཚོམ་གང་ལས་ཡིན་ཞེས་དེའི་ངེས་པའོ་ཞེས་པ་འདི་འབའ་ཞིག་ལས་ཐེ་ཚོམ་འབྱུང་བ་

ཡིན་ནོ། །གང་ས་ལས་འབྱུང་བ་འབའ་ཞིག་ཐོས་སོ་ཞེས་པ་ཡོད་ན་སྲིད་དོ། །ཡན་

གར་བར་604སྦྱོར་བའོ་ཞེས་པའི་ཉེས་པ་ནི་མེད་དོ།།

༢] སྒྲའི་སེལ་འཇུག་བཤད་པ། ཀ] སྒྲ་སྦྱོར་ཚུལ། 

ཇི་ལྟར་དོན་གཞན་སེལ་བ་དེ་བཞིན་དུ་སྤྱི་ཡང༌། 

603 ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
604 མ་དཔེར། ཡན་གར་བའི། ཞེས་འབྲེལ་སྒྲ་ཡོད་མོད་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 



267ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

༣༣ སྒྲ་གཞན་རྣམ་པར་བཅད་605ནས་ནི། །སྒྲའི་སྤྱི་རྗོད་པར་བྱེད་པ་ཡིན།།

ཇི་ལྟར་བྱས་པས་མ་བྱས་པ་རྣམ་པར་བསལ་བའི་སྤྱིའི་606མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་གོ་

བར་བྱེད་པ་བཞིན་དུ། སྒྲ་གཞན་རྣམ་པར་བཅད་པའི་སྒྲའི་སྤྱིས་རྗོད་པར་བྱེད་

དོ། །དོན་ལ་སྦྱར་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། དེ་ལ་ཡང༌། དོན་གང་ལ་གཅིག་ཐེ་ཚོམ་

ཟ། །གང་དུ་ཨཀྵ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲའི་དོན་ཤིང་རྟའི་གཤོལ་མདའ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཐེ་

ཚོམ་སྐྱེད་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ལ་སྒྲ་གཅིག་ཉིད། དུ་མ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ན་ཡང༌། །དེར་སྒྲ་ལ་

སོགས་པ་དག་ལ་སྒྲ་ལ་607སོགས་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་རུ་ཆུག་ན་ཡང་དེ་ལ་ཉན་པ་པོས་སྤྱི་ལ་

ཡང་སྒྲའི་བྱེ་བྲག་བལྟ་བར་བྱའོ།།608

ཁ] དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། 

ཡང་ཇི་ལྟར་ན་སྒྲས་དོན་གཞན་བསལ་ནས་རང་གི་དོན་བརྗོད་དེ། སྐྱོན་སྔ་མ་

རྣམས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འདི་ལྟར། 

༣༤ སྒྲ་ཡི་དོན་གཞན་མ་མཐོང་ཡང༌། །རང་དོན་ཆ་ཤས་སྟོན་པའི་ཕྱིར།།609

སྒྲ་ཡི་འབྲེལ་བ་ཤིན་ཏུ་སླ། །འཁྲུལ་པ་ཉིད་ཀྱང་ཡོད་མ་ཡིན།།610

རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་ནི་སྒྲས་དོན་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་དེ་དག་དང་འདྲ་བ་

དང༌། མི་འདྲ་བ་དག་ལ་འཇུག་པ་དང་མི་འཇུག་པའོ། །དེ་ལ་འདྲ་བ་ལ་ནི་གདོན་

མི་ཟ་བར་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་འཇུག་པར་མ་བརྗོད་དོ། །མཐའ་མེད་པའི་དོན་ཁ་ཅིག་

ནི་མི་བརྗོད་པ་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །མི་འདྲ་བ་ལས་ན་དོན་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀྱང་མཐའ་

མེད་པ་ལ་འཇུག་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མ་བརྗོད་པ་ནི་མ་མཐོང་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་རོ། །དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རང་དང་འབྲེལ་པ་ཅན་དག་ལས་གཞན་ལ་མ་མཐོང་བའི་

605 མ་དཔེར་འདི་དང་འོག་ཏུ། རྣམ་པར་དཔྱད། ཅེས་ཡོད་མོད་པེ་སྣར་དུ་བྱུང་བ་རྩ་བའི་འགྱུར་དང་གཅིག་
པས་བཅོས། 

606  སྤྱིས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
607  -སྒྲ་ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
608 ཚིག་སྒྲུབ་འདིའི་འགྱུར་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་ཁྱད་པར་ཆེ་ལ། ཞ་མའི་འགྱུར་ལ་སྐྱོན་མཐོང་། དད་ཤེས་དང་

འགྲེལ་བཤད་གཉིས་ཀར། ཇི་ལྟར་བྷ་ཝ་ཏིའི་སྒྲ་ལ་སོགས་པ། ཞེས་སོགས་བྱུང་། ཕལ་ཆེར། “དེར་བྷ་ཝ་ཏིའི་
སྒྲ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་རུ་ཆུག་ན་ཡང་དེ་ལ་ཉན་པ་པོས་སྤྱི་ལ་ཡང་སྒྲའི་བྱེ་བྲག་
བལྟ་བར་བྱའོ།།” ཞེས་པ་དགོས་སམ་བརྟག

609  དད་ཤེས། སྒྲ་གཞན་དོན་ལ་མ་མཐོང་ཕྱིར། །རང་དོན་ཆ་ཤས་ལ་མཐོང་ཕྱིར།།
610  རྩ་བ། འཁྲུལ་པ་ཉིད་ནི་བརྗོད་མ་ཡིན།།



268 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཕྱིར། དེ་རྣམ་པར་བཅད་པ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་རང་གི་དོན་རྗོད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱའོ། །རྗེས་སུ་འགྲོ་བའི་སྒོ་ནས་ཀྱང་དངོས་པོ་གཅིག་རྗེས་སུ་

དཔོག་པ་ལ་ཤིང་ཤ་པ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བ་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བ་611ཡིན་ནོ། །ཐེ་ཚོམ་

དེ་བཞིན་དུ་ས་ལས་བྱུང་བ་ནི་རྫས་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་དུ་སྣང་བ་ཐེ་ཚོམ་དུ་

འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །གང་དུ་ཤིང་གི་སྒྲ་ས་ལས་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་མ་

མཐོང་བ་དེའི་ཕྱིར་ལྡོག་པ་ཉིད་ལས་རྗེས་སུ་དཔག་པའོ།།

༣] སྒྲ་རྟོག་རིམ་ཅན་དུ་འཇུག་པའི་ཚུལ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ། 

ཡང་བརྗོད་པ། ༣༥ ཤིང་དང་ས་ལས་བྱུང་དང་རྫས། །ཡོད་དང་གཞལ་བྱ་

རིམ་བཟློག་པས། །བཞི་གསུམ་གཉིས་གཅིག་ཐེ་ཚོམ་དུ། །འགྱུར་གཞན་

ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན།།612

ཞེས་བྱ་བ་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།།

༤] འཇུག་ཚུལ་མ་བྱས་པ་སྤང་བ། ཀ] སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ། 

(༡) གཞི་མཐུན་མི་འཐད་པའི་ཉེས་པ་མེད་པ། 

འབྲེལ་པ་ཅན་གྱི་ཕྱོགས་གཞན་ནས་613སྒྲའམ་རྟགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དོན་བརྗོད་

པའི་ཆ་ཡོད་པ་614མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་དོན་དུ་མ་ཉིད་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རབ་ཏུ་སྦྱོར་

བ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རང་གི་དོན་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་དད་པར་བརྗོད་

པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ།615།དེ་ལྟར་ན་རེ་ཞིག་ཉེས་པ་སྔ་མ་མེད་དོ། །ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར། 

༣༦ གཞན་ལ་ཁྱབ་པ་བཀག་པའི་ཕྱིར། །ཐ་དད་དོན་ནི་ཐ་དད་མིན།།616

སྤྱིའི་སྒྲས་ནི་གང་དོན་གཞན་རྣམ་པར་བསལ་བར་བྱས་པ་617རང་གི་བྱེ་བྲག་དེ་མི་

611  +མ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
612  བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་འདིའི་དོན་དད་ཤེས་འགྲེལ་པ་ཤོགམཆན་ཨང་ལ་གཟིགས། 
613 འགྲེལ་བཤད། (༦༧༩) འབྲེལ་བའི་སྒོ་མ་གཏོགས་པར། དད་ཤེས་སུ། འབྲེལ་བའི་སྒྲ་མ་གཏོགས་

པར། ཞེས་ཡིག་ནོར་བྱུང་། 
614 -ཡོད་པ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
615 དད་ཤེས། ཐ་དད་པ་མ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། འགྲེལ་བཤད། ཁྱད་མི་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བྱུང་བས་ཞ་མ་

ནོར་སྙམ། 
616 དད་ཤེས། ཁྱད་པར་དོན་དང་ཐ་དད་མེད། །འགྲེལ་བཤད། (༦༨༠) དེ་ཁྱད་དོན་དང་ཐ་དད་མེད།།
617 མ་དཔེར། དོན་གཞན་གསལ་བར་བྱས་པ། ཞེས་ཡོད་མོད་དད་ཤེས་དང་འགྲེལ་ལྟར་བཅོས། 
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འཕེན་པས་ན། ཐ་དད་པའི་སྒྲ་དང་གཞི་མཐུན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་པར་འཐད་དོ། །དེས་

ན་འདིའི་ཐ་དད་པའི་དོན་དང་སྒྲ་ཐ་དད་པའི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །དེ་ནི་མཐུན་པའི་སྒྲ་

དང་དོན་གཞན་སེལ་བའི་དོན་གཉིས་ཀ་སྒྲའི་བརྗོད་བྱའོ། །དེ་ལྟ་ན་རང་གི་དོན་ལ་མི་

འཁྲུལ་བ་སྟེ། ཡན་གར་བ་ནི་གཞན་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

(༢) སྤྱི་དང་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་མི་འཐད་པའི་ཉེས་པ་མེད་པ། 

ཉེས་པ་ཕྱི་མ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། དངོས་འཇུག་ཐ་དད་མིན་

ཕྱིར་ཡང༌། །དོན་གཞན་ཉེ་བར་ལེན་པའི་སྒྲས་རང་རང་གིས་618ཐ་དད་པ་རྣམས་ལ་

འཇུག་པ་ནི་མེད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་དང་619གཞན་གྱི་དབང་གིས་རང་གི་ངང་གིས་620ཐ་

དད་པ་མི་འཕེན་པའི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཐ་དད་ཐུག་པ་མེད་ཕྱིར་དང༌། །ཁྱབ་པར་

བྱེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བརྗོད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པས་སྤྱིའི་ཉེས་པ་ཡང་མེད་

དོ། །དོན་གཞན་སེལ་བ་ཙམ་ནི་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། རྫས་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་ཡང་ངོ༌། །དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་འདིར་སྤྱིའི་བྱེ་བྲག་གཞན་དང་ལྡན་པ་བཙལ་བར་མི་

བྱ་སྟེ།621 དངོས་སུ་དོན་གཞན་འགེགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ནའོ།།

དེ་ལྟར་སྔར་བརྗོད་པའི་སྐྱོན་མེད་པའི་ཕྱིར་དོན་གཞན་སེལ་བ་ཉིད་སྒྲའི་

དོན་ཡིན་ན་མཛེས་སོ། །གང་ལས་ཤེ ་ན། རིགས་ཀྱི ་ཆོས་རྣམས་རྣམ་པར་

གནས།622།རིགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཞེས་པ་ནི་གཅིག་ཉིད་དང༌། རྟག་པ་ཉིད་དང༌། སོ་

སོ་བ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་བརྟག་པར་བྱ། འདི་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་

གནས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐ་མི་དད་པའི་ཕྱིར་དང༌། རྟེན་རྣམ་པར་མ་ཆད་པའི་ཕྱིར་

དང༌། དོན་མ་ལུས་པ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་བརྗོད་པའི་ཉེས་

618 རང་རང་གིཔེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
619 དེའི་ཕྱིར་རང་། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
620 རང་གི་རང་གིཔེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་ཁྱད་ཆེ། 
621 དད་ཤེས། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་སྤྱི་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་གཞན་དང་ལྡན་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་ཡང་མི་བྱ་སྟེ། 
622 འདིའི་ཐད་ཀྱི་རྩ་འགྲེལ་དུ་ཕྱོགས་གླང་ཉིད་ཀྱི་གཞན་སེལ་ནི། ཐ་མི་དད་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པ་དང་། རྟེན་མི་

ཆད་པ་སྟེ་མཐའ་ཡས་པ་དང་། རང་གི་གསལ་བ་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་པས། གཞན་ལུགས་ཀྱིས་འདོད་པའི་
སྤྱིའི་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་ཉིད་དང་། རྟག་པ་དང་། ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་གསུམ་ཀ་ཚང་
བས། རང་ལུགས་ལ་གཞལ་སེལ་དེ་སྤྱི་སྟེ་རིགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་འཐད་པར་བསྒྲུབས། །འགྲེལ་བཤད་(༦༨༥) 
ལའང་གཟིགས། 



270 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཡོན་ཏན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲའི་དོན་གཞན་

བཟློག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཉིད་བརྗོད་དོ།།

ཁ] དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། (༡) རྩོད་པ། 

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན། ༣༧ གང་ལས་གཞན་སེལ་ངེས་ཤེ་ན། གལ་ཏེ་གཟུགས་ཀྱི་

སྒྲས་རོ་ལ་སོགས་པ་སེལ་གྱི། ཁ་དོག་གིས་ལྷག་པར་མ་623བརྗོད་པའི་ཕྱིར་ལྷག་མ་

སེལ་དུ་ཟིན་ཀྱང༌། ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པ་དེ་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་ཡིན། གང་དག་ཐ་མི་དད་པའི་

གཟུགས་ཉིད་འདོད་པ་ལ་ནི་ཉེས་པ་དེ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་

ཉིད་རོ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་སོ་ཞེ་ན། 

(༢) ལན། (ཀ) འཇིག་རྟེན་གྱི་གྲགས་པ་དེ་ཁོ་ནའི་དོན་ཅན་འབའ་ཞིག་ཏུ་མི་འཐད་པ། 

ཉེས ་པ ་དེ ་ ནི ་མེ ད ་དེ །  འདི ་ལྟར།  འཇིག ་རྟེན ་གྲགས ་པའི ་རྗེས ་མི ་

བཙལ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང༌། སོ་སོའ་ིསྐྱེ་བོའ་ིམིང་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པར་

མི་བྱ་ཞིང་འཇིག་རྟེན་པའི་མིང་ལ་ཡང་མངོན་པར་མི་རྒྱུག་གོ་ཞེས་གསུངས་སོ།624།དེའི་

ཕྱིར་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ནི་རྒྱུ་མཚན་ལས་བྱུང་བ་དང༌། ཡོངས་སུ་བཤད་པ་ལས་བྱུང་བ་

འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སྙད་དུ་ཡིན་གྱི། ཡང་དག་པའི་དོན་ཉིད་དུ་ཚོལ་བར་མི་བྱེད་ལ།625 

འཇིག་རྟེན་པ་བཞིན་དུ་གོ་བར་བྱ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་པ་ལ་གཟུགས་ཀྱི་སྒྲ་སྔོན་པོ་ལ་

སོགས་པ་ལས་གྲུབ་ཀྱི།626 རོ་ལ་སོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

(ཁ) སྤྱི་དོན་གཞན་སྨྲ་བ་ལ་ཉེས་པ་མཚུངས་པ། 

དེ་ལྟར་གཟུགས་ཉིད་ལ་མཚུངས་འགྱུར། །གང་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པའི་སྔོན་པོ་

ལ་སོགས་པ་627འཇུག་པའི་གཟུགས་ཉིད་དེ་རོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཅིས་མ་ཡིན། རོ་ལ་

སོགས་པ་ལ་མི་འཇུག་ན་ནི་དེར་སེར་པོ་ལ་སོགས་པ་ཡང་མི་འཇུག་གོ། 

(ག) དེའི་ལན་དགག་པ། [༡] རྩོད་པ། 

གལ་ཏེ་འདི་ལ་རྒྱུ་ཡོད་དེ། མིག་གི་གཟུང་བྱ་ཉིད་ནི་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་

623 -མ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
624  མདོའ་ིཁུངས་གང་ཡིན་འགྲེལ་བཤད་དུའང་ངོས་འཛིན་མ་ཐོན། 
625  མ་དཔེར། མི་བྱེད་དོ། །ཞེས་ཡོད་མོད་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
626  ལ་གྲུབ་ཀྱི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
627  +ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



271ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

དང་ཐ་མི་དད་ཅིང་རོ་ལ་སོགས་པ་ལ་མེད་པ་ནི། རང་བཞིན་གྱིས་ཐ་དད་པ་ལས་སོ་

ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་ནི། མིག་གཟུང་བྱ་ཉིད་བྱ་བར་བྱས། །མིག་གི་གཟུང་བྱར་གཟུང་

བ་མིག་གི་གཟུང་བྱ་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་ན་ནི་བྱ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནས་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་

གཟུགས་ཀྱི་སྒྲར་འགྱུར་གྱི། རིགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ནས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །མིག་གི་གཟུང་བྱ་

ཉིད་ཐ་མི་དད་ན་ནི་ཅིས་ན་གཟུགས་ཉིད་ཡིན། །ཅི་སྟེ་གཟུགས་ཉིད་དང་འབྲེལ་པའི་

རྒྱུ་མཚན་མིག་གི་གཟུང་བྱ་ཉིད་བརྗོད་དོ་ཞེ་ན། 

[༢] དེའི་ལན། [ཀ] ཧ་ཅང་ཐལ་བ། 

དེ་ལྟ་ན་ནི། མིག་གི་གཟུང་བྱ་ཉིད་ལ་བྱ་བར་བྱས་པས་འདུ་བའམ་གཟུགས་ཉིད་

ཀྱི་མངོན་པར་གསལ་བ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །མིག་གི་གཟུང་བྱ་སྤྱི་ཉིད་ཀྱང་རུང་

སྟེ། གལ་ཏེ་གང་ལས་ངེས་པ་ཡིན་628ཞེས་གདོན་མི་ཟ་བར་དངོས་པོ་པ་ཉིད་རྟེན་དུ་

བྱའོ།629།༣༨ རྫས་ལ་སོགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །རྫས་དང་གྲངས་དང་བོང་ཚོད་ལ་

སོགས་པ་ཡང་། མིག་གི་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཡིན་པས་དེ་དག་ལའང་གཟུགས་ཉིད་ཡོད་

པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང༌། དཀར་མིན་སོགས་ལ་ཁྱད་མེད་འགྱུར། །མིག་

གི་གཟུང་བྱ་ཉིད་དུ་ཁྱད་པར་མེད་པ་ཡིན་པས་སྔོན་པོ་དང་། སེར་པོ་དང༌། ཆེས་སྔོ་བ་

དང༌། ཆེས་ཤིན་ཏུ་སྔོ་བའོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་གདོན་

མི་ཟ་བར་མིག་གི་གཟུང་བྱ་ཉིད་མེད་པར། སྔོན་པོ་དང་སེར་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཐ་དད་

པ་ལ་ཡང་། གཟུགས་ཀྱི་སྒྲ་འཇིག་རྟེན་ལ་གྲགས་པ་ཁས་བླང་བར་བྱ་བའི་རོ་ལ་སོགས་

པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་གཞན་སེལ་བ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ།།

[ཁ] ལྡོག་པ་མེད་པའི་རྗེས་འགྲོ་འབའ་ཞིག་གིས་སྒྲ་ལས་དོན་རྟོགས་པ་མི་འཐད་པ། 

གལ་ཏེ་དོན་གཞན་ལས་ལོག་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་སྒྲའི་དོན་རྗོད་པ་དེའི་ལྟར་ན་

ནི། རྗེས་འགྲོ་འབའ་ཞིག་ལས་གྲུབ་འགྱུར། །སྒྲའི་དོན་རྗོད་པར་བྱེད་པའི་ལྟ་ན་ནི་

རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་དག་ལས་འདོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱད་པར་གཞན་གཉིས་

ཀ་ངེས་པར་བཟུང་བས་རྗོད་པར་བྱེད་པ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལྡོག་

628 མ་དཔེར། གལ་ཏེ་ངེས་པ་ཡིན། ཞེས་བྱུང་མོད། གང་ལས། ཞེས་པེ་སྣར་ལས་བསྣན། 
629 དད་ཤེས། དེའི་ཕྱིར་གདོན་མི་ཟ་བར་རང་བཞིན་ཉིད་ལ་བརྟེན་པར་བྱའོ།།
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པའི་ཕྱོགས་ལ་ནི་དོན་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དཔེར་ན་ཆེས་ཤིན་ཏུ་འདོད་པར་བྱེད་པ་དང་

ལས་བཞིན་ནོ།630།གལ་ཏེ་སྒྲའི་དོན་གཞན་སེལ་བ་ཙམ་ཡིན་ན་ནི་ལྡོག་པ་འབའ་ཞིག་

རྗོད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མི་འདོད་ན་ནི་དེ་

ལྟར་འགྱུར་ན་དངོས་པོའ་ིཕྱོགས་ནས་ནི། ཁྱབ་པ་དངོས་སུ་འདོད་མ་ཡིན། །དངོས་

པོ་རྣམས་ལ་ཐ་དད་པའམ་ཐ་མི་དད་པར་འགྱུར་བའི་རིགས་ནི་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་བརྗོད་ཟིན་ཏོ། །སྒྲའི་དོན་གཞན་མ་མཐོང་ཡང་།631།ཞེས་བྱ་བ་འདིའི་སྐབས་

སུ། རིགས་མེད་པར་དོན་གཞན་བསལ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་དོན་ལ་སྒྲའི་རྗེས་

སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་ནི་དོན་གཞན་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་ཏོ།།

༣) གྲངས་ཅན་གྱི་ལུགས་དགག་པ། ཀ) རྩོད་པ། 

འགའ་ཞིག་ན་རེ། འདི་སྐད་དུ་བ་ལང་ལ་སོགས་པའི་གསལ་བ་ཐམས་ཅད་མེད་

པ་ལས་རྣམ་པར་གྱུར་པ་སྟེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་དུ་632ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་

ཕྱིར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་བདག་ཉིད་དུ་རབ་ཏུ་ཐོབ་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལ། འདིར། 

ཁ)ལན། ༡] འབྲེལ་བ་མེད་པ། 

༣༩ ཐམས་ཅད་མེད་པ་དང་འབྲེལ་ཞེས། །གང་ཞིག་ཁས་ལེན་དུ་འགྲོ་ན།།

ཡོད་དེ་དུ་མའི་བདག་ཉིད་ལས། །ཡིན་ཞེས་ཅི་ཞིག་གང་གིས་སྦྱོར།།

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་པར་བྱེད་ན་ནི་ཐམས་ཅད་མེད་པ་དང་འབྲེལ་པ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་པ་དེ་ལ། ཡོད་པའི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་བ་ལང་ལ་སོགས་པའི་མེད་པ་ནི་གང་

ཡིན། བ་ལང་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་སྒྲོ་བཏགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ལས་

ཁས་བླང་བར་བྱའོ། །ཐམས་ཅད་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའི་ལན་འདི་ནི་

སྦྱར་བར་མི་བྱའོ།།

༢] ཧ་ཅང་ཐལ་བ། 

ཡང་འགའ་ཞིག་ན་རེ། མེད་པ་དང་ཡོད་པ་དག་ཤེས་པ་ཐ་དད་དུ་མི་འགྱུར་

630 མ་དཔེ་དང་པེ་སྣར་བཅས་པར། དཔེར་ན་ཆེས་ཤིན་ཏུ་བྱེད་པར་བྱེད་པ་དང་ལས་བཞིན་ནོ། །ཞེས་བྱུང་
བ་ནོར་ཡིན་ངེས་པས་བཅོས། དད་ཤེས། དཔེར་ན་བྱེད་པ་པོའ་ིའདོད་པར་བྱ་བ་དམ་པ་ནི་ལས་ཡིན་ནོ་
ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ།།

631  ཚད་མ་ཀུན་བཏུས། ༥/༣༤ གོང་དུ་ཤོག ༢༦༦ ཐད་ལ་གཟིགས། 
632  -དུ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
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ཏེ། ཁམ་ཕོར་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇིམ་པའི་ཤེས་པ་བཞིན་རང་བཞིན་གྱི་ཤེས་པ་འགྱུར་

བ་ལ་ཡང་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ལ། 

༤༠ འཇིམ་པའི་ཐ་དད་ལས་ཁམ་ཕོར། །ལ་སོགས་ཐ་དད་བློར་འདོད་

ན།།633མེད་ཐ་དད་པ་གཞན་མིན་ཡང༌། །ཐ་དད་ཅི་བློ་ཅི་སྟེ་དགག ། 

ཇི་ལྟར་འཇིམ་པ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ན་ནི་དེ་ཙམ་གྱི་བློར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ལ། གང་

གིས་ན་སྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་ཁམ་ཕོར་ལ་སོགས་པའི་བློ་ཐ་དད་ཁས་ལེན་པར་བྱེད། དེ་

བཞིན་དུ་མེད་པ་ལ་ཡོད་པའི་བློ་ཐ་དད་པ་ནི་སྒྲའི་རང་བཞིན་ཐ་དད་པའི་དབང་གིས་

སོ་ཞེས་ཅི་ནས་མི་འདོད། 

༣] ཁས་བླངས་འགལ་བ། ཀ] དངོས། 

ཁྱེད་ཀྱི་ཡང༌། ༤༡ ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་མཆོག  །སྣང་བའི་ལམ་

དུ་གང་མ་གྱུར། །སྣང་བའི་ལམ་དུ་གང་གྱུར་པ། །སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་སྟོང༌།།

༤༢ ཕན་ཚུན་ཐ་དད་དག་ཡོད་ཀྱང༌། །ནོག་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་ལས།།

དེའི་བློ་དཔེར་བརྗོད་འགལ་བ་དེ། །ཁྱེད་ཀྱི་ལུགས་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན།།

གང་ལ་བ་ལང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་བ་ལང་གི་བློ་དེ་ཇི་ལྟར་ནོག་ལ་སོགས་པ་

མཐོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་634དུ་སྨྲ་བར་བྱེད། བ་ལང་དང་ནོག་ལ་སོགས་པ་སྒྲ་ཐ་དད་

པས་ཐ་དད་དུ་སེལ་བ་ཅན་ཡིན་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ཁས་བླངས་ནས་འགལ་བཞིན་

དུ་ཡང་དེ་ངེས་པར་བསྟན་ཏོ།།

ཁ]  སྒྲ་རྟོག་འཇུག་པ་གཞན་སེལ་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་པ། 

༤༣ དེ་མི་ལྟོས་ཞེས་པ་འདི་ནི། །རང་གི་རྣམ་རྟོག་སྤྲོས་པར་ཟད།།

སེལ་བ་མིན་པའི་སྒྲ་ཡིས་ནི། །རང་བཞིན་འགའ་ཡང་བརྗོད་མི་བྱ།།

ནོག་ལ་སོགས་པ་ལ་སྤྱིའི་ངོ་བོ་དང་ལྡན་པ་གཞན་མེད་པར་མི་ལྟོས་པ་ནི་མི་སྲིད་དོ་

ཞེས་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ།635།རང་གི་ངོ་བོ་ནི་བརྗོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེའི་སྒོ་

633 འགྲེལ་བཤད། (༦༩༤) འཇིམ་ཁྱད་མེད་ལ་ཁམ་ཕོར་སོགས། །བློ་ཐ་དད་པ་གལ་ཏེ་འདོད། །ཞེས་བསྒྱུར། 
634 -ཅན། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
635 འགྲེལ་བཤད། (༦༩༨) “དེ་ཡང་སྤྱིའི་ངོ་བོ་རྟོགས་པ་ན། དོན་གཞན་མེད་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་མི་འགྱུར་རོ་

ཞེས་སྔར་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་ཁོ་ནའོ།།”ཞེས་བྱུང་། 
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ནས་ཐ་སྙད་དུ་མི་བྱའོ།།

༤] དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། ཀ] སྒྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབ་པ། 

གང་དག་དང་པོའ་ིཤེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ལ། ༤༤ ཐོག་མ་མེད་ཕྱིར་འདོད་

པ་གྲུབ། །དང་པོའ་ིཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མེད་པ་ཉིད་དེ། ཐ་སྙད་པའི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་

གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་དག་ལ་དུས་ཀྱི་ཐོག་མ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་ལ་དང་

པོའ་ིཤེས་པ་མེད་ན་ནི་རིགས་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་པར་ཡང་མི་ནུས་ལ། རིགས་དང་ལྡན་

པ་ལས་ལོག་པའམ་མ་ལོག་པར་ཡང་མི་ནུས་ཤིང་། གཅིག་མཐའ་དག་ལ་འཇུག་པ་ནི་

མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའི་སྐྱོན་དེ་དག་ཡོད་དོ།།

གང་དག་ཤེས་པ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ཉིད་མེད་དོ་ཞེས་པ་དེ་ལ་ཡང་

བརྗོད་པ། སྤྱིའི་སྒོ་ནས་སེལ་བར་བྱེད། །དེ་གཞན་རྣམས་ལ་རིགས་ལྟ་བུར་སེལ་བར་
636བྱེད་པའི་རྫས་ནི་མེད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་འདི་ལྟར་རྣམ་པར་བཅད་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་

ལ་གང་སྤྱིའི་ཆོས་ཀྱིས་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་ཡང༌། རིགས་མི་མཐུན་པ་ལ་མ་མཐོང་བར་

བསྟན་པ་ཙམ་གྱིས་རྗེས་སུ་དཔོག་གོ་ཞེས་བརྗོད་ཟིན་ཏོ། །ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་ཡང་ཉེས་

པ་དེ་དག་མཚུངས་ཏེ། གལ་ཏེ་རིགས་མཐུན་ལ་ཁྱབ་པར་637འཇུག་པའི་ལྟ་ན་ཁྱབ་པ་

ལ་ནི་མཐའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་རྭ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟ་མ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། རྭ་ཅན་ཉིད་མ་ལུས་པར་མ་མཐོང་བ་དེ་རྣམ་པར་བཅད་པ་རྗེས་

སུ་དཔག་པའི་ཕྱིར། རྟ་དང་བ་ལང་ལ་སོགས་པ་སོ་སོར་རྣམ་པར་སེལ་བ་མ་ཡིན་

ཞིང༌། བ་ལང་ལ་སོགས་པ་སོ་སོ་ལ་ཡང་638འཇུག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡིན་ན་ཡང་ལྡོག་པ་

དང་འཇུག་པ་དག་ནི་བློ་དེ་བཞིན་དུ་འདི་ལ་ཡང་རིགས་པ་ཡིན་ནོ།།

ཁ] དངོས་མེད་ལ་རྫས་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀྱི་བརྟག་པ་མི་འཇུག་པ། 

བདག་གཞན་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་ན། །གཅིག་ཉིད་དུ་ཉིད་ཀྱིས་བརྟག་པ།།639

636  -སེལ་བར། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
637  རིགས་མཐུན་ལ་ཁྱད་པར། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
638 མ་དཔེར། ཡང་སྒྲ་མེད་མོད་པེ་སྣར་དུ་བྱུང་བས་བསྣན། 
639 འགྲེལ་བཤད། (༧༠༢) བདག་ཉིད་གཞན་མེད་ཁས་བླངས་ནས། །གཅིག་དང་དུ་མ་ཉིད་རྟོགས་པ། །ཞེས་
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༤༥ དེ་དག་དངོས་པོ་ལ་མི་རིགས། །གལ་ཏེ་བདག་དངོས་པོ་ལ་ཡོད་ན་ནི་དེ་ལ་

གཅིག་དང་དུ་མ་ཉིད་དུ་བརྟག་པར་མི་རིགས་སོ།།640

ག] གྲངས་ཅན་གྱི་སྤྱི་གསལ་ལ་སྐྱོན་འཇུག་པ། 

བདག་གཞན་ཡོད་པར་ཁས་མི་ལེན་ན་ནི། ཁྱོད་ཀྱིའང་གསལ་བ་ནུས་པར་

འགྱུར།641།གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ལ་མེད་ན་ནི་བརྟག་པ་དེ་དག་རིགས་ན། ཁྱོད་ཀྱིའང་

གསལ་བ་དང་ནུས་པ་མཚུངས་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ནུས་པ་རྣམས་ཀྱི་གསལ་བ་

དང་མི་གསལ་བ་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་གསལ་བའི་དབྱེ་བ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྟེ་

དུ་མ་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་ནུས་པ་འདི་རྣམས་ལས་642གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གཙོ་བོ་གཅིག་

ཅེས་བྱ་བ་འགལ་ལོ།།

༤) སྒྲ་རྟོག་རིམ་ཅན་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 

ཀ) ཚིག་གིས་བརྗོད་པའི་དངོས་མེད་དབང་མངོན་གྱི་གཟུང་བྱར་འགལ་བ། 

སྒྲ་ཡི་བརྗོད་དོན་ལ་དཔྱོད་པ། །འདི་ཡང་དབང་པོའ་ིསྤྱོད་ཡུལ་མིན།།

གང་ཞིག་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་འདིའི། །འཇུག་པའི་དབང་པོ་སོ་སོར་མིན།།643

མངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་ནི་བསྟན་དུ་མེད་དོ། །བསྟན་དུ་མེད་པའི་ལྟ་ན་བདག་གཞན་མེད་

པ་བདག་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་འདི་མངོན་སུམ་གྱི་འཇུག་

པ་མ་ཡིན་ནོ།།

ཁ) རྗོད་བྱེད་སྒྲ་ལས་དོན་གྱི་རྟོགས་པ་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ། 

༡] སྒྲ་ལས་བརྡ་ལ་མ་བྱང་བ་ལ་རྟོགས་པ་སྐྱེ་ཚུལ། 

བྱུང་། 
640 དད་ཤེས། དངོས་པོ་ཡོད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་གཅིག་དང་དུ་མ་བརྟགས་པར་རིགས་པ་

ཡིན་གྱི། བདག་གཞན་མེད་པ་ཁས་བླངས་ནས་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།
641 དད་ཤེས་དང་འགྲེལ་བཤད། ཁྱོད་ཀྱིའང་གསལ་མིན་ནུས་རྣམས་ལ། །ཞེས་བྱུང་ལ། འགྲེལ་བཤད་

དུ། (༧༠༣) “གསལ་བར་མིན་པ་ནི་ཡོན་ཏན་རྣམས་མཉམ་པའི་གནས་སྐབས་གཙོ་བོ་སྟེ། དེ་ལ་ཆེན་པོ་
ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་འགྱ ྄ར་བའི་ནུས་པ་རྣམས་གཅིག་ཉིད་ན་རྒྱུ་ཐ་མི་དད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རྣམ་འགྱུར་ཐ་
དད་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་།” ཞེས་སོགས་སུ་བཀྲལ། 

642 ཅི་སྟེ་དུ་མ་ཉིད་མིན་ན་མི་ནུས་པ་རྣམས་ལས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
643 ཤླཽཀ་འདིའི་འགྱུར་ལ་དད་ཤེས་དང་ཞ་མ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ། 



276 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

འདི་ལ་ཡང༌། ༤༦ གང་ཞིག་ཚིག་གི་བརྗོད་པ་འདི། །ངག་ལས་དོན་དུ་

རྣམ་པར་བརྟགས། །ངག་དོན་སོ་སོར་སྣང་བརྗོད་གང༌། །དེ་ཡིས་དང་པོ་

ཉེ་བར་བསྐྱེད།།644

ཚིག་གི་བརྗོད་པ་ལ་དོན་མེད་དུ་ཟིན་ཀྱང་ཁ་ཡར་བ་ལ་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། ལུང་

ལས་ཇི་ལྟར་གཞག་པ་ངག་ལས་རྣམ་པར་འཇོག་པར་བྱེད་དེ། རང་བཞིན་དང་རྐྱེན་

བཞིན་ནོ། །ལུང་ནས་གཞག་པ་དེ་ཡང་ལུང་གཞན་རྣམས་སུ་མི་རིགས་པར་འཛིན་པའི་

ཕྱིར་འདི་དོན་གཞན་ཉེ་བར་གཞག་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ཚིག་གི་དོན་གཟུང་བར་བྱ་

བའི་ཐབས་ངག་གི་དོན་དུ་སྣང་བ་དང་པོའ་ིམ་གོམས་པའི་སྒྲའི་དོན་དང་འབྲེལ་པ་ཡིན་

ཏེ། ངག་ཉིད་དང་དེའི་དོན་དག་ལ་དངོས་སུ་ནི་645སྒྲའི་དོན་དུ་ཐ་དད་མེད་པའི་ཕྱིར་

ལ། ཕྱིས་སྒྲའི་དོན་འཛིན་པའི་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་གཞག་པ་སྟེ་646ལྕགས་ཀྱུ་མེད་

པ་647ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།

༢] བརྡ་ལ་བྱང་བ་ལ་རྟོགས་པ་སྐྱེ་ཚུལ། 

གང་དག་སོ་སོར་སྣང་བའི་དོན་རྣམས་ལ་ཕྱིའི་དོན་གཞན་ནམ། དེ་དང་འབྲེལ་པ་

བོར་ནས་ངག་གི་དོན་དུ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་གི་ལྟར་ན་ཡང་། དེ་ནི་རྣམ་པར་

རྟོག་པ་ཙམ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

༤༧ ཇི་ལྟར་གོམས་པའི་ངག་དག་ལས། །དོན་ལ་མེད་དུ་ཟིན་ཀྱང་སྐྱེ།།

རང་གི་རྐྱེན་དང་རྗེས་འབྲེལ་བས། །རྣམ་པ་དུ་མ་སོ་སོར་རྟོགས།།

དོན་དུ་གོམས་པའི་བག་ཆགས་ལ་ལྟོས་པའི་ངག་ལས་དོན་བྱེད་པ་ལྟར་རྟོགས་

པ་འབྱུང་སྟེ། རྟོག་པ་648ལ་སོགས་པའི་བརྗོད་པ་དང༌། དེ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་དག་

བཞིན། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་མེད་ཀྱང་རང་གི་རྐྱེན་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་པས་རྣམ་པར་རྟོག་

644 ཤླཽཀ་འདིའི་རྩ་འགྲེལ་གྱི་འགྱུར་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་བར་ཁྱད་པར་ཆེ་ཞིང་། འདིའི་ཐད་ཀྱི་རྩ་འགྲེལ་གྱི་
བཤད་པ་འགྲེལ་བཤད་དུ་(༧༠༤-༧༠༨)རྒྱས་པར་ཡོད་པ་ལ་གཟིགས། 

645 དངོས་སུ་ན། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
646 གཞག་པ་དེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
647 མ་དཔེ་དང་པེ་སྣར་བཅས་སུ། ལྕག་ཀྱུ་མེད་པ་པ། ཞེས་བྱུང་ཡང་པ་ཡིག་ཕྱི་མ་ཕྱིས། དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་

ཁྱད་པར་ཆེ། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༧༠༧) “དེ་ནི་རབ་ཏུ་བརྟགས་པ་ལས་ཏེ་ལྕག་ཀྱུ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་
ཏེ། རང་དབང་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་དོན་ནོ།།” ཞེས་བཀྲལ། 

648  མ་དཔེ་དང་པེ་སྣར་བཅས་པར། རྟག་པ། ཞེས་བྱུང་ཡང་ཡིག་ནོར་ཏེ་བཅོས། 



277ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

པ་སྣ་ཚོགས་པ་སྐྱེད་པར་བྱེད་དོ། །འདི་ལྟར་རྩེད་འཇོའ་ིསྙན་དངགས་ཐོས་པ་ལས་

ཆགས་པ་ཅན་རྣམས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་ལ། ཆགས་པ་

དང་བྲལ་བ་རྣམས་ལ་ནི་ཡང་དག་པའི་ཤུགས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་ཡིན་ནོ།།

༣] དེ་ཡང་གཞན་སེལ་ལ་ལྟོས་པ། 

༤༨ དེ་ཡང་ངག་གི་དོན་གཞན་ལས། །རྣམ་པར་བཅད་པའི་དོན་དུ་འདོད།།

འབྲེལ་པར་ཤེས་པའི་ངག་གི་དོན། །འདི་ཡང་རྗེས་དཔག་ལས་གཞན་མིན།།

སོ་སོར་སྣང་བ་ཡང་རྫས་བཞིན་ངག་གཞན་ལས་ཐ་དད་ཅིང་འབྲེལ་པ་ཤེས་པ་ལས་

ཡིན་པས། རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ནོ།།

ག) སྒྲ་དང་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ལས་གཞན་དུ་མི་འཐད་པ། 

༤༩ གང་ཞིག་ངག་ལས་སྐྱེས་པ་ཡི། །རྣམ་རྟོག་སྣ་ཚོགས་ཤེས་པ་ནི།།

དེ་ཡང་རང་རིག་ཡིན་པས་ན། །མངོན་སུམ་ཉིད་ལས་གཞན་མ་ཡིན།།

རྟོག་པ་ནི་རང་རིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མངོན་སུམ་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་ལས་གཞན་དུ་དབྱེ་

བར་མི་བྱའོ།།

ང) རིགས་བརྗོད་དང་ཚོགས་བརྗོད་ཀྱི་སྒྲ་འཇུག་པའི་ཁྱད་པར། 

༡] འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒྲ་སྤྱི་ལ་མི་འཇུག་པ་སྤང་བ། 

གལ་ཏེ་རེ་ཞིག་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་སྒྲ་རྣམས་ལ་ལྟ་དོན་གང་དག་བསལ་བའི་སྒོ་

ནས་དོན་མངོན་པར་བརྗོད་པ་རིགས་གྲངས་ན། འདོད་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་ཞེ་

ན། འདོད་རྒྱལ་བ་ལ་དོན་དབྱེ་བས། །འདོད་རྒྱལ་བ་ལ་ཤིང་ཏོག་དིད་ཐཱ་ལ་སོགས་
649པའི་སྒྲ་སྤྱི་བརྗོད་པ་ཡིན་ཞིང་སྤྱི་དེའི་དབྱེ་བས་རྗོད་པར་བྱེད་དོ། །གལ་ཏེ་རིགས་

དང་མཐུན་པའི་འདུས་པ་སྒྲ་དག་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་

དོ། །རིགས་ཀྱི་སྒྲ་ཡང་གྲགས་པའི་དབང་གིས་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡན་ལག་སོ་སོ་ལ་འདོགས་

པར་འདོད་དེ། དཔེར་ན་གྲོང་གི་ཕག་པ་བཟའ་བྱ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །ལ་

ལར་དངོས་སུ་རྗོད་པར་བྱེད་དེ། 

649 དད་ཤེས། དིང་ཐཱ་ལ་སོགས། འགྲེལ་བཤད། ཌིཏ་ཐ་ལ་སོགས། 



278 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༢]རྗོད་བྱེད་ཀུན་གྱིས་སྤྱི་བརྗོད་དང་ཚོགས་བརྗོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་མི་འཐད་པ་སྤང་བ། 

ཀ] ཚོགས་བརྗོད་ཀྱི་སྒྲ་ཚོགས་པ་ཅན་ལ་བཏགས་ནས་འཇུག་པ་སྒྲ་སོགས་ལ་མི་ལྟོས་པའི་དཔེ། 

དཔེར་ན། ༥༠ གྲངས་དང་ཚད་ཉིད་དང་ནི་དབྱིབས། །ལྟོས་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་འཇུགᨎ

ཆུ་ལ་སོགས་པའི་ཐིགས་པ་དང༌། །འདུས་པ་ལ་ཡང་བརྗོད་པར་བྱེད།།650

ལ་ལར་ཡན་ལག་འབའ་ཞིག་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། 

༥༡ དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་ཆ་ཤས་ཀྱིས། །ཁྱད་པར་བྱས་ནས་འཇུག་

པ་མིན།།651སྒྲ་ཡིས་དེ་ཡི་ཆ་ཤས་ལ། །རབ་ཏུ་འཇུག་པ་དམིགས་མ་ཡིན།།

དབྱིབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་འཁོར་ལོ་དང༌། ཟླུམ་པོ་དང་། རིང་པོ་དང༌། གྲུ་བཞི་

པ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་ཡན་ལག་ཙམ་གྱིས་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཁུ་ཚུར་

དང༌། མདུད་པ་དང༌། ཕྲེང་བ་དང༌། རྣ་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ངོ༌། །ཁ་

དོག་གི་ཁྱད་པར་ལ་ཁྲ་བོ་དང༌། ཁྲེ་རྩེ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡན་ལག་ཅན་གྱི་ཁྱད་

པར་ལ་བརྒྱ་དང༌། སྟོང་བྲེ་དང་། ཁལ་དང༌། ཟླ་བ་དང༌། ལོ་དང༌། སྲང་ཞེས་བྱ་

བ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདུས་པའི་སྒྲ་ཡང་ཁ་

ཅིག་སོ་སོ་བ་ལ་རྫོགས་པར་འཇུག་སྟེ། དཔེར་ན་གྲོང་འོངས་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །ཁ་

ཅིག་ནི་བཏགས་ནས་ཏེ། དཔེར་ན་ལུས་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་བདག་གི་ལས་འཆད་པར་
652བྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཁ་ཅིག་ནི་འཇུག་པར་མི་བྱེད་དེ། དཔེར་ན་ཁྱུ་653ཞེས་བྱ་བ་

དང༌། ནགས་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ།།

ཁ] རིགས་བརྗོད་ཀྱི་སྒྲ་རང་གི་རིགས་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ཚོགས་པ་ཅན་དང་ཚོགས་པ་དུ་མ་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་

ཀྱང་སྤྱི་བརྗོད་པ་ལ་ལྟོས་པར་བསྟན་པ། 

གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་འབྲེལ་པས་མ་བྱས་པ་སྒྲའི་དོན་སྟོན་པར་བྱེད་པ་སྟེ། དཔེར་ན་འདི་

650 དད་ཤེས་སུ། ཅེས་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་ཡོད་ལ། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༧༡༢) འདི་བྷར་ཏྲི་ཧ་རིའི་
གཞུང་དྲངས་པའི་ཚུལ་དུ་བཀྲལ། 

651 མ་དཔེར། འཇུག་པ་ཡིན། ཞེས་ཡོད་མོད་པེ་སྣར་དུ་བྱུང་བ་རྩ་བ་དང་གཅིག་པས་བཅོས། 
652 མ་དཔེ་དང་པེ་སྣར་བཅས་པར། ཆད་པར། ཞེས་བྱུང་བ་ཡིག་ནོར་ཏེ་དད་ཤེས་བཞིན་བཅོས། 
653 མ་དཔེར། ཆུ། ཞེས་བྱུང་མོད་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། དད་ཤེས། འགའ་ཞིག་ཏུ་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ཡིན་

ཏེ། དཔེར་ན་ལུས་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་བདག་གི་ལས་བཤད་པའོ། །འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡན་ལག་ལ་མི་འཇུག་པ་ཉིད་
ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཁོ་བོ་ཅག་ཅེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ།།



654ཤིང་ཏོག་པ་ན་སའོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་ཇི་ལྟར་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་ཞེ་ན། དེར་

ཤིང་ཏོག་པ་ན་སའི་སྒྲའི་དོན་གྱིས་རྟོགས་པ་བསྐྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

༥༢ རྟོགས་པའི་དོན་ནི་བསྟན་ཕྱིར་རོ། །འདི་ཞེས་པའི་སྒྲ་དང་། ལག་པའི་

བརྡའམ། གྲགས་པ་རྙིང་པ་དང་འབྲེལ་པས་རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་ཡིན་གྱི། ཤིང་ཏོག་པ་

ན་སའི་སྒྲ་དོན་རྟོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟར་བརྡ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་འབྲེལ་པ་

བསྟན་པའི་དོན་དེར་བརྡའི་དོན་དང་འདི་ཞེས་པའི་སྒྲ་གཞི་མཐུན་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་

ཀ་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱས་ནས་དེའི་དོན་དུ་བརྡའི་དོན་བྱས་པ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །ཤིང་ཏོག་པ་ན་སའི་སྒྲ་དེ་ཉིད་དང་འབྲེལ་པ་ལྟར་སྒྲའི་གཞལ་བར་བྱ་བར་འགྱུར་

བ་ཡིན་ནོ། །འབྲེལ་པ་མ་ཡིན་བརྟག་པའི་ཕྱིར། །འབྲེལ་པ་ནི་ཤིང་ཏོག་པ་ན་སའི་དོན་

དང་སྒྲ་དག་ཚད་མ་གཞན་གྱིས་དམིགས་ནས་འདི་འདིའི་ཡིན་ནོ་ཞེས། ཤིང་ཏོག་པ་ན་

ས་དང་འབྲེལ་པར་རྟོགས་པ་ཡིན་ལ། གཞལ་བར་བྱ་བ་དང་འབྲེལ་པའི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་

དཔག་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་སྒྲ་ལས་བྱུང་བའི་ཚད་མ་གཞན་མ་ཡིན་ནོ།།655

༢ ཚད་མ་ལ་ཕུང་གསུམ་གཞན་དགག་པའང་དེ་ལས་ཤེས་པར་བྱ་བར་བསྟན་པ། 

ཅི་སྟེ་ཉེ་བར་གཞལ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ཇི་ལྟར་གཞན་མ་ཡིན་ཞེ་

ན། ཕྱོགས་འདིས་ལྷག་མ་རྣམས་ལའང་བརྗོད། །རེ་ཞིག་ཉེ་བར་གཞལ་བ་ནི། བ་

ལང་དང་བ་མེན་ལ་སོགས་པ་དེ་དང་འདྲ་བར་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ། དེར་གཞན་

ལས་ཐོས་པ་དང༌རྟོགས་པ་དག་གིས། སྒྲའི་རང་གི་དོན་གཉིས་ཚད་མ་གཞན་གྱི་
656ཁོངས་སུ་ཆུད་པ་དེ་དང་འདྲ་བར་རྟོགས་པ་སྟེ། དེ་ནི་ཚད་མ་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་

བཞིན་དུ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་ཡང་། དེ་དང་འདྲ་བར་འཇལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་པས། ཚད་

མ་གཞན་མ་ཡིན་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་སྟེ། རྗེས་སུ་དཔག་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་

ལས་ཕྱི་རོལ་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་བསལ་657བར་བྱ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ།།

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་གཞན་སེལ་བ་བརྟག་པའི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་པའོ།། །།

654 མ་དཔེར། འདི། ཞེས་པ་མེད་མོད་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པས་བསྣན། 
655 ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་ཁྱད་པར་ཆེ། 
656  གྱིས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
657  མ་དཔེར། གསལ། ཞེས་ཡོད་མོད་པེ་སྣར་བཞིན་བས་ཕུལ་དུ་བཅོས། 
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ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དྲུག་པ

ལེའུ་དྲུག་པ། ལྟག་ཆོད་བརྟག་པ། 

༡ ལྟག་ཆོད་བཤད་པའི་དགོས་པ། ཀ དངོས། 

༈ ཚད་མ་ནི་གཉིས་སུ་གནས་ན། ཅི་སྟེ་ཚད་མ་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ལ་ཅིའི་དོན་དུ་དེ་

ལྟར་སྣང་བ་མ་ཚང་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་རྗོད་པར་བྱེད་ཅེ་ན། 

༡ ཚད་སྣང་བརྗོད་པར་འདོད་རྣམས་ལ། །རིག་པའི་ཆ་ཤས་སྨྲ་པོ་བཞིན།།

ཕྱོགས་གྲུབ་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཞེས། །བསྟན་ཕྱིར་མ་ཚང་ལ་སོགས་བརྗོད།།

ཁ་ཅིག་ངག་ཙམ་ལ་མཁས་པར་འཛིན་པ་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དེ། ཇི་སྐད་དུ་ཕྱོགས་གྲུབ་

པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་བཞིན་དུ་ཡང་གྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་བར་འདོད་ཅེས་བརྗོད་པ་དེ་དག་

གི་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡིན་པ་གཞན་ཉིད་དོ་ཞེས། ཕྱོགས་གྲུབ་པ་དགག་པའི་ཕྱིར་མ་ཚང་བ་

ཉིད་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་དོ།།

ཁ ལྟག་ཆོད་ལ་ལན་བརྗོད་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

༢ དེ་ཉིད་རབ་ཏུ་བསྟན་ཕྱིར་དང༌། །དེ་ལྟར་སྣང་བ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར།།

ལན་འདི་བརྗོད་པར་རིགས་པ་ཡིན། །ལྟག་ཆོད་658ལ་ནི་རྗེས་མཐུན་ལན།།

གང་གི་ཕྱིར་འདིས་ཕྱོགས་སྔ་མ་གྲུབ་པོ་ཞེས་བརྗོད་པ་འདི་ལ་ལན་དུ་མ་ཚང་བ་ལ་

658  མ་དཔེར། འདི་དང་གཤམ་དུ། ལྟག་སྤྱོད། དང་། ལྟག་སྤྱོད། སོགས་བྱུང་ཡང་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ། ལྟག་
ཆོད། ཅེས་བཅོས། 
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སོགས་པ་659བརྗོད་པར་རིགས་སོ། །མ་ཚང་བ་ལ་སོགས་པ་བསྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་

ཡང་བརྗོད་པར་རིགས་སོ། །ལྟག་ཆོད་རྣམས་ལ་ནི་སྐྱོན་ལན་དུའོ། །འདིས་ཕྱོགས་སྔ་

མ་དག་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་མི་ནུས་སོ།།

༢ ལྟག་ཆོད་དང་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དེ་དག་ལྟག་ཆོད་དུ་འགྱུར་ཚུལ། 

ཀ ལྟག་ཆོད་སྔ་མ་བཅུ་བཤད་པ། 

༡) ཕྲད་མ་ཕྲད་མཚུངས་པ་དང་གཏན་ཚིགས་མིན་པར་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་དང་པོ་གཉིས། 

དེ་ལ། ༣ ཕྲད་དང་མ་ཕྲད་དག་དང་དུས། །གསུམ་ལ་རྟགས་སུ་བརྗོད་འདོད་མིན།།

ཕྲད་དང་མ་ཕྲད་རྟགས་བརྗོད་དེ། །མ་ཚང་གཏན་ཚིགས་རྗེས་མཐུན་ཡིན།།

དཔེར་ན་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་སྒྲ་མི་རྟག་གོ་ཞེས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དཔེ་བརྗོད་པ་

ལས། གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་འདི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་ཕྲད་ནས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ན་ནི་བསྒྲུབ་

བྱ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཀླུང་གི་ཆུ་660རྒྱ་མཚོ་དང་ཕྲད་པ་བཞིན་ནོ། །མ་

གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གྲུབ་པ་དང་ཕྲད་ན་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་ཟིན་ནས་འདི་གང་གི་གཏན་

ཚིགས་ཡིན། ཅི་སྟེ་མ་ཕྲད་ན་ནི་མ་ཕྲད་པས་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དང་ཁྱད་

པར་མེད་པའི་ཕྱིར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས། དེ་ལྟར་ཕྲད་པ་དང་མ་ཕྲད་པར་

མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ།།

དུས་གསུམ་ལ་ཡང་མི་འདོད་པར་བརྗོད་དེ།661 གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བྱ་

ལས་སྔར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ན་ནི་བསྒྲུབ་བྱའམ་གྲུབ་ན་འདི་གང་གི་གཏན་ཚིགས་ཡིན།662 

659  མ་དཔེར། ཚང་བ་ལ་སོགས་པ། ཞེས་དགག་ཚིག་མེད་མོར་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པས་བསྣན། 
660 མ་དཔེ། རླུང་གི་ཆུ། འདིར་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། དད་ཤེས། ཆུ་བོ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕྲད་པའི་ཆུ་ལ་ཁྱད་པར་

མེད་པ། ཞེས་བྱུང་། 
661 བརྗོད་དོ། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
662 དད་ཤེས། གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་འདི་བསྒྲུབ་བྱ་ལས་སྔར་ཡིན་ན་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ལ་གང་གི་གཏན་ཚིགས་

ཡིན། ཞེས་ཡོད་པ་ལེགས། 



282 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཅི་སྟེ་ཕྱི་ནས་སྒྲུབ་ན་ནི་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་སྟེ་ཅིག་ཅར་བ་

གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན་ནི། གཏན་ཚིགས་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་དེ་སྒྲུབ་མི་དགོས་ཏེ། གླང་

གི་རྭ་གཡས་གཡོན་བཞིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟར་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་པ་

མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ནི་མ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་

པའོ། །གང་གི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རིགས་པ་དང་མི་ལྡན་པའི་དཔེ་བརྗོད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་

ཐམས་ཅད་བསལ་བའི་ཕྱིར་རོ།།

གང་ཞིག་འདིར་མ་ཕྲད་པ་ཙམ་ཆོས་མཐུན་པས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་

མཚུངས་པར་འགྱུར་བ་ག་ལ་རིགས། རིགས་སུ་ཟིན་གྱིས་ཀྱང་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་

པས་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྔར་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ན་ཐ་སྙད་ཙམ་མ་

དམིགས་པའི་ཕྱིར་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་ལ་ཡང་ངོ༌། །རང་ལ་གནོད་པའི་ཉེས་

པར་འགྱུར་བ་ནི་འདིར་དགག་པ་ལའང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་རེ་ཞིག་
663བློའ་ིགཏན་ཚིགས་དག་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་གསུམ་མ་

ཚང་བ་ལྟར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ།།

༤ དོན་རྟགས་མ་གྲུབ་ལྟར་སྣང་ཡིན། །གང་གི་ཚེ་དོན་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པ་དེའི་

ཚེ་ནི་ཚིག་ལས་ཡིན་པ་མ་བཀག་པའི་ཕྱིར། དེ་དོན་ལ་མ་གྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་བ་ཉིད་

དེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་རིགས་པ་མ་ཡིན་པས་བསལ་བའི་ཕྱིར་སྔ་མ་

བཞིན་ནོ། །གཏན་ཚིགས་གཉིས་ཀའི་ལྟར་ན་ཡང་། དོན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་དེ་དག་

རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་དག་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རིགས་

སུ་ཆུག་མོད་ཀྱང་སེལ་བར་བྱེད་པའི་རང་བཞིན་གྱིས་སུན་འབྱིན་དུ་འགྱུར་རོ།།

༢) རྟག་པ་དང་མཚུངས་པ་སོགས་ཕྱི་མ་བརྒྱད་བཤད་པ། 

ཀ) དང་པོ་རྟག་པ་དང་མཚུངས་པར་བརྗོད་པའི་ལྟག་ཆོད། 

རྟག་བརྗོད་མི་རྟག་པ་རྗེས་འགྲོ། །དེ་དག་མི་རྟག་པར་ནུས་མིན།།

663 མ་དཔེར། དེ་ལྟར་ན་རེ་ཞིག་དང་། འདིར་པེ་སྣར་བཞིན་དང་སྒྲ་མེད་པར་བྱས། དད་ཤེས། དེ་ལྟར་རེ་
ཞིག་ཚིག་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ལ་བློ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ན། ཞེས་སོགས་བྱུང་། 



283ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དྲུག་པ།

ཕྱོགས་ཀྱི་སྐྱོན་དང་རྗེས་མཐུན་འགྲོ།664།དཔེར་ན་སྒྲ་མི་རྟག་ཅེས་བྱ་བ་ལ་དེའི་

རྟག་པའི་རྟག་པ་དང་སྦྱོར་བར་འགྱུར་ཏེ། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གང་འཐོབ་པ་

མི་འདོར་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་རྟག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་

བུ་སྟེ། དེ་དག་ཉིད་ནི་རྟག་པ་དང་མཚུངས་པའི་665ལྟག་ཆོད་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་དམ་

བཅའ་བའི་སྐྱོན་ལྟར་སྣང་བའོ། །མི་རྟག་པ་ཉིད་གཏན་ནས་ཞེན་པའི་ཕྱིར་དེ་ལ་མི་

རྟག་པ་ལས་གཞན་ཡང་666རྟག་པའི་འཇུག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དངོས་པོ་དེ་ཉིད་མ་

བྱུང་བ་ལས་བྱུང་བར་གྱུར་པ་ནི་མི་རྟག་པའོ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱའོ། །གནས་སྐབས་དེ་

ཡང་མི་རྟག་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་དངོས་པོའ་ིརྐྱེན་གྱིས་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། འབྲས་བུ་ཉིད་དོ་

ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ།།

ཁ) གཉིས་པ་མ་བརྗོད་པ་དང་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད། ༡] ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ། 

༥ སྔར་བརྗོད་གཏན་ཚིགས་མེད་པ་ཡིས། །བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར།།

མ་བརྗོད་པ་མཚུངས།667 དཔེར་ན་སྔར་བཞིན་བྱས་པ་ལ་གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་

འདི་ལས་མི་རྟག་པ་ཡིན་ན་སྔར་བརྗོད་པ་དེ་དག་མེད་དེ། གཏན་ཚིགས་མེད་པའི་ཕྱིར་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་མི་ནུས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། མ་བརྗོད་པ་མཚུངས་པའོ།།

༢] འདི་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། 

འདི་ལ་ཡང༌། སྒྲོ་བཏགས་ནས། སྨྲ་པོའ་ིངག་གིས་སྒྲུབ་པར་བྱེད། །མ་གྲུབ་

ལྟར་སྣང༌། དོན་ལ་ནི་སྔར་སྨྲ་བ་པོ་རང་ལ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བའི་ངེས་པ་སྐྱེས་པ་

བཞིན་གཞན་ལ་ངེས་པ་བསྐྱེད་པར་འདོད་པས། དོན་དེ་གཞན་ལ་བརྗོད་པ་དེ་མེད་པ་

ལ་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །གཞན་ལ་ནི་སྨྲ་བ་པོའ་ིཚིག་གིས་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ་སྨྲ་

664 དད་ཤེས། མི་རྟག་འབྲེལ་ཕྱིར་རྟག་པར་བརྗོད། །རྟག་ཉིད་ཐལ་ཏེ་འདི་ལ་ཡང་། །ཕྱོགས་ཀྱི་སྐྱོན་ལྟར་
སྣང་བ་ཡིན།།

665 མ་དཔེར། བརྟགས་པ་དང་མཚུངས་པའི། ཞེས་ཡོད་མོད་རྟག་པ་དང་མཚུངས་པ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་
པས་བཅོས། 

666  གཞན་གང་། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
667 མ་དཔེར། ཡང་བརྗོད་པ་མཚུངས། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པ་རྩ་བ་དང་གཅིག་པས་བཅོས། 



284 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

བ་ལས་སྔར་སྒྲོ་བཏགས་ནས། དེ་མེད་པ་ལས་དོན་མ་གྲུབ་པར་རྩོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་

ན་དེ་དག་ནི་མ་གྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་བའོ། །ཡང་ན་ཉུང་ལྟར་སྣང༌། བརྗོད་པ་ལས་སྔར་

སྒྲུབ་བྱེད་ནའོ། །བརྗོད་པ་ལས་སྔར་སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་པར་ལྷག་པར་སྒྲོ་བཏགས་པའི་

ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་མ་ཚང་བར་ལྟར་སྣང་བའོ། །སྒྲུབ་པའི་668དུས་ན་ནི་གཏན་ཚིགས་

མ་བརྗོད་ན་གཏན་ཚིགས་མ་ཚང་བར་འགྱུར་ན། འདི་ནི་མ་བརྗོད་པ་ལས་སྔར་སྒྲུབ་

པར་མི་བྱེད་དོ། །འདིར་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་མ་ལུས་པ་མེད་པར་བརྩད་པའི་ཕྱིར་

དཔེ་བརྗོད་མ་ཚང་བ་ལྟར་སྣང་བ་ཉིད་དུ་ཡང་རིག་པར་བྱའོ།།

ག) གསུམ་པ་མ་སྐྱེས་པ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད། ༡] ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ། 

༦ བརྗོད་པ་ལས་སྔར་རྟགས་མིན་ཕྱིར།669།མ་གྲུབ་པ་དང་འགལ་བའི་ངག ། 

མ་སྐྱེས་པ་མཚུངས། དཔེར་ན་སྔར་བཞིན་བྱས་པ་ལ་གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་བརྗོད་

པ་ལས་སྔར་སྒྲ་བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པས་མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་

རོ།670།རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རྟག་པ་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་མ་སྐྱེས་

པ་མཚུངས་པའོ།།

༢] དེ་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། 

དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། རྣམ་གཉིས། །གཉིས་སུ་སྒྲོ་བཏགས་པ་ལས་འདོད། །དེ་ལ་བརྗོད་

པ་ལས་སྔར་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་སྒྲོ་བཏགས་པ་ལས་མ་གྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་བའོ། །སྐྱེས་པ་དག་

ནི་སྒྲ་ཞིག་པ་ཉིད་ཀྱིས་བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ། །དེ་

དེའི་ཚེ་ཡོད་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བ་ཉིད་ནི། དོན་གྱི་དབང་གིས་མི་

རྟག་པ་ཉིད་དུ་ཡང་སྒྲོ་འདོགས་པས་མ་ངེས་པ་ལྟར་སྣང་བའོ།།

ང) བཞི་པ་འབྲས་མཚུངས་ཀྱི་ལྟག་ཆོད། ༡] ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ། 

༧ འབྲས་བུ་གཞན་ཉིད་ཀྱི་ཆ་ནས། །བསྒྲུབ་བྱ་མི་འགྲུབ་པར་སྟོན་པ།།

668 མ་དཔེར། གྲུབ་པའི། ཞེས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
669 དད་ཤེས། འགྲེལ་བཤད། (༧༣༠) སྐྱེ་བ་ལས་སྔར་རྟགས་མིན་ཕྱིར།།
670 མ་དཔེར། སྔར་སྒྲ་བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པས་འགྱུར་རོ།།ཞེས་ཡོད་མོད་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 



285ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དྲུག་པ།

དེ་ནི་འབྲས་མཚུངས། དཔེར་ན་སྒྲ་མི་རྟག་སྟེ། འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བུམ་པ་

བཞིན་ཞེས་བྱ་བ་ལ། གཞན་བུམ་པའི་འབྲས་བུ་ཉིད་ཀྱིས་བྱས་པ་མི་རྟག་པ་ཡིན་ན་སྒྲ་

འདིའིའོ་ཞེས་ཅི་སྟེ་བྱ་671ཞེས་བྱ་བ་ནི། འབྲས་བུ་མཚུངས་པའོ།།

༢] དེ་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། 

དེ་ལྟ་བུ། སྨྲ་པོའ་ིའདོད་པ་རྣམ་པ་གསུམ། །གལ་ཏེ་སྨྲ་བ་པོའ་ིབུམ་པའི་འབྲས་

བུ་ཉིད་སྒྲ་ལ་མེད་དོ་ཞེས་རྩོད་ན་ནི། དེའི་ཚེ་མ་གྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་བའོ། །འོན་ཏེ་སྒྲའི་

འབྲས་བུ་ཉིད་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་མི་རྟག་པ་ལ་མེད་དོ་ཞེས་རྩོད་པའི་ལྟ་ན་འགལ་

བ་ལྟར་སྣང་བའོ།672།དེ་སྟེ་དེ་ཉིད་རྟག་པ་ལ་ཡང་མེད་དོ་ཞེ་ན་ནི། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་ངེས་པ་ལྟར་སྣང་བའོ། །ཡང་ན་ཆོས་མཐུན་པ་673བསྟན་པའི་

ཕྱིར། དཔེའི་སྐྱོན་ལྟར་སྣང་བའོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་བཟུང་ནས་རྗེས་སུ་

དཔོག་པར་བྱེད་པ་ཡིན་གྱི། དེའི་བྱེ་བྲག་ལས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་དོན་སོ་སོར་ངེས་པ་

ཉིད་ཀྱི་674རྗེས་སུ་དཔག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ།།

ཅ) ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་ཆོས་མཐུན་པ་མཚུངས་པ་དང་། ཆོས་མི་མཐུན་པ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད། 

༡] ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ། 

༨ ངེས་བསྟན་མི་མཐུན་ཕྱོགས་དག་ལས། །ཆོས་མཐུན་དཔེ་ཡིས་གཞན་སྒྲུབ་པ།།

ཆོས་མཐུན་པར་མཚུངས། གཞན་སྒྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་ནི། བཟློག་པ་སྒྲུབ་པ་སྟེ་བྱེད་

པ་པོའ་ིརྒྱུར་བྱས་ནས་སོ། །དཔེར་ན། སྒྲ་མི་རྟག་སྟེ། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་

ཆོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་ནམ་མཁའ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། ངེས་པར་བསྟན་པའི་ནམ་

མཁའ་དང་། ཡང་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པར་ཆོས་མཐུན་པའི་ཕྱིར་མི་རྟག་

671 -ཞེས་ཅི་སྟེ་བྱ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
672 དད་ཤེས་ཀྱི ་འགྲེལ་པའི ་འགྱུར་ལ། འདི ་ནས་ཤླཽཀ ༡༠མཇུག་རྫོགས་ཀྱི ་བར་གྱི ་འགྲེལ་པའི ་

གཞུང་། “དཔེར་བསྟན་པ་ཙམ་ཉིད་ལ་ཕྱོགས་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀ་ཡང་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་
ཏུ་མཚུངས་སོ།།”ཞེས་པའི་བར་ཆད་འདུག་པས། ལྟག་ཆོད་ ༨ ནས་ ༡༠ བར་གྱི་གཞུང་མེད། ཕྱིས་དཔེ་
རྙིང་འདྲ་རྙེད་པ་བྱུང་ན་དེར་གཞུང་ཆད་པ་རྣམས་ཡོད་མེད་བརྟག་དགོས་པར་མཐོང་། 

673 +མ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། དད་ཤེས་སུ་གཞུང་ཆད་པས་མེད་ལ། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༧༣༢) “དཔེའི་
སྐྱོན་ལྟར་སྣང་བའམ་སྟེ། ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་བླངས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ།” ཞེས་སོགས་སུ་བཀྲལ། 

674 ཀྱིས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



286 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

པའོ་ཞེས་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་675གཏན་ཚིགས་འདི་དག་ཉིད་དུ། བུམ་པ་ཆོས་

མཐུན་པར་བྱས་པ་ལ། དེའི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ནམ་མཁའ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་

བརྗོད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི། ཆོས་མཐུན་པ་མཚུངས་པའོ། །གཞན་དག་ནི། །ཆོས་མི་མཐུན་

པས། ངེས་པར་བསྟན་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་དག་ལས་གཞན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ་

ཞེས་བརྗོད་པ་ལ། དཔེ་གཉིས་ཀ་ཡང་སྔར་བཞིན་བུམ་པ་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེར་

སྦྱར་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུ་དག་གི་མཚུངས་པ་ཉིད།།

༢] དེ་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། ཀ] མ་ངེས་པ་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་བ། 

༩ གཞན་ལ་མ་གྲུབ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། །ཐུན་མོང་ལྟར་སྣང་རྣམ་པ་གཉིས།།

གལ་ཏེ་འདི་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་དང་ཆོས་མི་མཐུན་པ་

མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ལ་མ་གྲུབ་པ་རྩོད་ན་ནི། ཇི་ལྟར་ཁོ་བོའ་ིཆོས་མཐུན་

པ་དང༌ཆོས་མི་མཐུན་པ་ཙམ་ལས་མ་གྲུབ་པ་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡང་ཡིན་ནོ། །དེས་

ཐུན་མོང་གི་མ་ངེས་པ་ལྟར་སྣང་བའོ། །ཕྱོགས་སྔ་མ་ལ་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་

བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བ་ཉིད་མ་ངེས་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུ་ཉིད་དག་ནི། 

གྲུབ་པར་འདོད་པ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། །འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་ཅན་བཞིན།།

གལ་ཏེ་བསམ་པ་འདི་ཡིན་ན་ནི། ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱི་ཆོས་མཐུན་པ་ཙམ་ལས་གྲུབ་པ་དེ་

བཞིན་ཁོ་བོའ་ིཡང་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་ཅན་ལྟར་སྣང་བའོ།།

ཁ] དཔེ་ལྟར་སྣང་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། 

༡༠ འདི་ཡང་རྗེས་འགྲོ་མེད་པའི་ཕྱིར། །དཔེ་ལྟར་སྣང་བའི་སྐྱོན་བརྗོད་ཡིན།།

རྣམ་པ་གཉིས་ཀ་ཡང་མ་ངེས་པ་ལྟར་སྣང་བ་སྟེ། གཏན་ཚིགས་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་རྗེས་

སུ་འགྲོ་བ་མ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་དང༌། བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པའི་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་མ་

བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱོགས་ཕྱི་མ་ལ་ཡང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་སྔ་མ་ལ་ཡང་ཡིན་

ནོ། །དཔེ་ལྟར་སྣང་བའི་རྩོད་པ་ལ་ཡང་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པར་སྦྱར་རོ།།

675  -ན། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



287ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དྲུག་པ།

རྗེས་འགྲོ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཉིད་ལས། །དཔེ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་འདྲེས་པར་འགྱུར།།676

ཕལ་ཆེར་ནི་རྟོག་གེ་ངན་པ་ཁོ་ན་དཔེས་ཉེ་བར་འཇལ་བར་བྱེད་དེ། སྒྲ་ནི་བུམ་པ་

ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །སྒྲ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །དེར་དེ་ལྟར་

འདྲེས་པ་ལ་677ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ཀྱང་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་སྲིད་དེ། གང་མི་རྟག་པ་དེ་རྩོལ་

བ་ལས་བྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། གང་རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བ་དེ་རྟག་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་

བུའོ། །དེ་ལྟ་བུར་བྱས་པ་ལ་དེ་བཞིན་དུ་ཞེས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

མཇུག་བསྡུ་བར་བྱའོ།678།ཕྱོགས་ཕྱི་མ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་སྔ་མ་ཡང་ཡིན་པས་

མཚུངས་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་སྣང་བ་ཡང་འཐད་པ་ཡིན་

ནོ། །དཔེར་679བསྟན་པ་ཙམ་ཉིད་ལ་ཕྱོགས་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀ་ཡང་རྗེས་སུ་

འགྲོ་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མཚུངས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་བུམ་པ་ལ་ཆོས་གཉིས་ཀ་ཡང་

རིགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་ངོ༌།།

ག] འཁྲུལ་པ་ལྟར་སྣང་གཉིས་སུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན། 

དེ་ལྟ་བུ་ཡང༌། ༡༡ རྟགས་དེའི་བདག་ཉིད་ཀྱིས་དབྱེ་བས། །འཁྲུལ་པ་

ལྟར་སྣང་རྣམ་པ་གཉིས། །གཏན་ཚིགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ། །སྦྱོར་བ་སྔ་མ་

ལ་ཡོད་མིན།།

དེ་ལྟར་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་འཇིག་རྟེན་པའི་སྦྱོར་བའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་ནས་ཆོས་མཐུན་

པ་དང༌། མི་མཐུན་པ་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་སྟེ། བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བ་ཉིད་ནི་

ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་680དངོས་པོའ་ིགཏན་ཚིགས་སུ་འདོད་པ་ཡིན་ཡང༌། ཕྱིན་ཅི་

ལོག་གི་མ་ངེས་པ་681ལྟར་སྣང་བར་བརྗོད་དོ། །ཕྱོགས་སྔ་མ་ལ་ནི། ཁོ་བོ་ཅག་གིས་

སྦྱོར་བ་བཞིན་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་བསྟན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་

676 ཞ་མ་རྩ་བ། དཔེ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་འདྲེས་པ་ཉིད།།
677 -ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
678 མཇུག་བསྡུ་བར་སྦྱར་བར་བྱའོ། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
679 +ན། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
680 ངེས་པའི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
681 མ་དཔེར། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ངེས་པ། ཞེས་ཡོད་མོད་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
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དུ། གང་གི་ཕྱིར་ཆོས་མཐུན་པ་མཚུངས་པར་བྱས་པ་ལ་ཡང་682འབྲེལ་པ་མེད་པའི་

ཕྱིར་གཞན་ཉིད་ཡིན་ནོ།།683

ཆ) བདུན་པ་བྱ་བ་རྣམ་གཞག་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད། ༡] ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ། 

༡༢ བྱེ་བྲག་བརྗོད་པས་ཆོས་མཐུན་པའང༌། །རྣམ་རྟོག་མཚུངས་པའོ། །དཔེར་

ན་སྔར་བཞིན་དུ་བུམ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་མི་རྟག་པར་བྱས་པ་ལས་684བརྗོད་པ། དེ་

ལ་ཆོས་མཐུན་པ་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀྱང་བསྲེག་པར་བྱ་བ་དང༌། མིག་གི་གཟུང་བྱ་ལ་སོགས་པའི་

བྱེ་བྲག་གིས། བུམ་པ་ཁོ་ན་མི་རྟག་པར་འགྱུར་གྱི་སྒྲ་ནི་མ་ཡིན་ལ། སྒྲ་ཁོ་ན་རྟག་པར་འགྱུར་

ཏེ། བསྲེག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་དང༌། མཉན་བྱ་ཉིད་ལ་སོགས་པས་སོ་ཞེས་སོ། །བསྒྲུབ་

པར་བྱ་བ་ལས་བཟློག་ནས་རྣམ་པར་རྟོག་པར་བྱེད་པས་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མཚུངས་

པའམ། དཔེར་བརྗོད་པ་ལས་གཞན་ལ་ཡང་བྱས་པ་ཉིད་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀྱང་བསྲེག་པར་བྱ་བ་

དང་བསྲེག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན། རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་རྣམ་པར་རྟོག་

པ་བརྗོད་པས་ན། རྣམ་པར་རྟོག་པ་མཚུངས་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ།།

༢] དེ་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། 

འདི་ལ་ནི། །འཁྲུལ་པ་ཅན་གྱི་བྱེ་བྲག་གིས། །རྟག་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་སྣང༌།།

ཇ) བརྒྱད་པ་ཁྱད་པར་མེད་པ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད། ༡] ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ། 

༡༣ སྤྱི་མིན་གྱིས་ཀྱང༌། འདི་ལ་ཡང་འཁྲུལ་པ་ཅན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་
685དེ་བཞིན་དུ་རྟག་པའམ་སུན་འབྱིན་པར་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །རང་གི་ཕྱོགས་

ལ་མ་གྲུབ་པ་བཞིན་གཞན་ལ་མ་གྲུབ་པ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་

རོ། །སུན་འབྱིན་པ་ལ་ནི་ཐུན་མོང་ངམ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པ་ལྟར་སྣང་

བའོ། །བསྒྲུབ་པ་ལ་ནི་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་ཅན་དུ་རྩོད་པ་ལྟར་སྣང་བའོ། །རྣམ་པ་

གཞན་ཡང་སྟེ་མ་ངེས་པ་ལྟར་སྣང་བའོ། །གལ་ཏེ་བསྲེག་པར་བྱ་བ་དང་བསྡོངས་པའི་

བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བ་ཉིད་བརྗོད་ན་ནི། མངོན་སུམ་འབའ་ཞིག་པ་མིག་གི་གཟུང་

682 མཚུངས་པར་བྱ་བ་ཡང་། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
683 ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་དད་ཤེས་དང་ཞ་མའི་བར་ཁྱད་པར་ཆེ། 
684 བྱས་པ་ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
685 +དེ་ནི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



289ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དྲུག་པ།

བྱ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དང་རྫས་ཉིད་ལ་སོགས་པས་མ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །བསྡོངས་པའི་ངེས་

པར་བྱེད་པའི་གཏན་ཚིགས་འདི་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་མ་ཡིན་ནོ། །བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་

བ་འབའ་ཞིག་པ་ནི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་མ་ངེས་

པ་ལྟར་སྣང་བའོ།།686

གཅིག་ཉིད་དུ། །ཐལ་བར་འགྱུར་ཕྱིར་བྱེ་བྲག་མེད། །ཆོས་མཐུན་པ་སྟོན་པའི་

སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་དང་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་ནའོ། །ཟླ་བོ་མཉན་བྱ་མ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་མེད་བཞིན་དུ་གང་དུ་687གང་གིས་ན་བསྒྲུབ་བྱའི་ཞེས་གོ་བར་བྱ། བྱེ་

བྲག་མེད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་བྱེ་བྲག་མེད་པར་ཐལ་བའོ། །གང་ཞིག་གང་དང་བྱེ་བྲག་ཡིན་

ཞེ་ན། བྱེ་བྲག་མེད་པར་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་དང་སྟེ། དཔེར་ན་ཆོས་མཐུན་

པའི་དཔེ་བུམ་པ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་གཞན་རྣམས་དང་ཡང་ཁྱད་པར་མེད་པར་བྱེད་

པས། བུམ་པ་ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྲ་ལ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་

ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་ཆོས་མཐུན་པའི་ཕྱིར་གཅིག་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འདི་

ལ་ཡང་བྱེ་བྲག་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་ན། བུམ་པ་བཞིན་སྒྲའི་བྱེ་བྲག་ཉིད་

རབ་ཏུ་སྟོན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྣམ་རྟོག་མཚུངས་པ་ལས་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་དུ་མ་ངེས་པ་ལྟར་སྣང་བའོ། །ཕྱོགས་སྔ་མ་ལ་ནི། ཆོས་

མཐུན་པ་ཙམ་ལས་མི་རྟག་པར་བརྗོད་པ་དང༌། གང་བྱེ་བྲག་མེད་པ་ཙམ་ལས་མི་རྟག་

པར་བརྗོད་པ་མེད་དེ། གང་བྱེ་བྲག་མེད་པར་མ་མཐོང་བ་ཙམ་ལས་ལྡོག་པར་བྱེད་

དོ། །དེའི་ཕྱིར་མ་ངེས་པ་ལྟར་སྣང་བའོ།།

༢] དེ་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། 

བསྒྲུབ་བྱ་688རྟགས་ཁྱད་མེད་ཕྱིར་ཡང༌། །མ་གྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་བར་འདོད།།

བྱེ་བྲག་མེད་པར་མཚུངས་པ་སྔ་མ་ལས་ཐ་དད་དུ་བྱ་བའི་དོན་དུ་ཡང་གི་སྒྲ་སྨོས་

686 ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་དད་ཤེས་དང་ཁྱད་པར་ཆེ། འདིར་བསྲེག་པར་བྱ་བ། ཞེས་སོགས་བྱུང་
བའི་དོད་དུ་དད་ཤེས་སུ། སྨིན་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ། ཞེས་སོགས་བསྒྱུར་བས་འགྲེལ་པའི་གཞུང་གི་
ཚིག་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ། 

687 -གང་དུ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
688  སྒྲུབ་བྱེད། པེ་སྣར་དུ་བྱུང་བ་ཡི་གེ་ནོར། 



290 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

སོ། །དེ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མཚུངས་པ་དང་བྱེ་བྲག་མེད་པ་ལས། བྱེ་བྲག་མེད་པར་

མཚུངས་པ་ནི་གཞན་དུ་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། བསྒྲུབ་བྱ་དང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་དག་

ལ་བྱེ་བྲག་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།689།དཔེར་ན་སྔར་བཞིན་བྱས་པ་ལ་གཏན་ནས་བྱུང་བ་མ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་དག་ལ་བྱེ་བྲག་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ།།

དེ་ལ་བརྗོད་པ། དེ་ལྟ་བུ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་བ་སྟེ། སྔ་ན་མེད་པ་སྐྱེས་པ་

ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཉིད་དུ་སྒྲོ་བཏགས་ནས། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་གཏན་ཚིགས་སུ་

བྱེ་བྲག་མེད་པར་མགོ་བསྒྲེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གྲུབ་ན་ནི་སྔར་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་ན་མེད་

པ་690བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་བྱེ་བྲག་མེད་པར་མཚུངས་པ་བརྗོད་པར་བྱ་

སྟེ། བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བ་ཉིད་ནི་མི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་བཞིན་ཆོས་གཞན་ཡང་སྒྲུབ་

པར་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བྱེ་བྲག་མེད་པའོ། །དེ་ལྟ་བུ་ཡང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་གནོད་

པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ནི་691འགལ་བ་ལྟར་སྣང་བའོ། །བསྲེག་པར་བྱ་བ་ལ་

སོགས་པ་མ་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ཉིད་འགལ་བར་རྩོད་

པར། གལ་ཏེ་མཐོང་ན་གནོད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱའོ།།692

༣] རྣམ་གཞག་མཚུངས་པ་སོགས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བ། 

ཡང་བརྗོད་པ། ༡༤ བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ནི་གནོད་ཆོས་ཀྱང༌། །མཚུངས་པ་ཉིད་

ཀྱིས་བྱེ་བྲག་མེད། །གཏན་ཚིགས་སྐྱོན་ལ་འགལ་ལྟར་སྣང༌། །སྐྱོན་ཡོད་

མིན་ཏེ་ཕྱོགས་ཕྱི་མ།།693

དེ་དག་ནི་ཆོས་ཉིད་ཆོས་མཐུན་པ་མཚུངས་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་ཕྱི་མའོ། །གལ་ཏེ་

ཕྱོགས་ཕྱི་མ་ལས་694ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་ཆོས་མཐུན་པ་ལ་སོགས་པས་ཕྱོགས་

689  བྱེ་བྲག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། འདིར་བྱུང་བ་དད་ཤེས་དང་མཐུན། 
690  སྔར་ནས་ཡོད་པས་ཞིག་ནས་མེད་པ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
691  ཉིད་ཀྱི་ན། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
692  བྱེད་དོ། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་དད་ཤེས་དང་ཁྱད་པར་ཆེ། 
693 དད་ཤེས་སུ་འདིའི་མཇུག་ཏུ། ཞེས་བཤད་དོ། །ཞེས་བྱུང་། ཤླཽཀ་འདིའི་ཚིག་དོན་འགྲེལ་བཤད་དུ་

(༧༤༣-༤༤)བྱུང་བ་ལ་གཟིགས། 
694 ཕྱི་མ་ལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



291ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དྲུག་པ།

གཅིག་ཏུ་ངེས་པས་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཕྱོགས་སྔ་མ་ལ་ནི་ཇི་སྐད་དུ་བརྗོད་པའི་མ་

ངེས་པ་དང་ལྡན་པས་དེ་སུན་བཏོན་པ་དང༌། སྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་འགལ་བ་དང་མ་ངེས་

པ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་གནོད་པར་བརྩད་པའི་ཕྱིར། དེ་དག་ནི་སུན་འབྱིན་གཞན་ཉིད་

ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་གནོད་པར་མི་བྱེད་པར་མཐོང་སྟེ། དཔེར་ན་འགལ་བ་ཁ་ཅིག་ནི་

བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བ་ཉིད་མི་རྟག་པ་ཉིད་ལ་695མི་འཁྲུལ་བ་དེ་བཞིན་མཉན་བྱ་མ་

ཡིན་པ་ཡང་ངོ༌། །དེ་བཞིན་དུ་སྒྲ་མཉན་བྱ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དེ་ཡང་བརྗོད་པར་བྱའོ། །དེ་

ལྟར་འདིར་མཉན་བྱ་ཉིད་ལ་གནོད་པ་ནི་མཐོང་གི་སྒྲ་རྟག་པ་ཉིད་ནི་མ་མཐོང་

ངོ༌། །གང་ལས་མི་རྟག་པ་ཉིད་འཐོབ་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་པར་འཇུག་པར་བྱེད། དམ་

བཅའ་བའི་སྐྱོན་ཉིད་ཀྱིས་སྔ་མ་696མཉན་བྱ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་མི་འགྲུབ་བོ།།

གང་ལ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མཐོང་ན་ནི་གནོད་པ་མེད་དེ། ཇི་ལྟར་རྡུལ་

གཉིས་པ་ནི་རྡུལ་གཅིག་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཡིན་ཏེ། རགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བུམ་པ་ལ་

སོགས་པ་བཞིན་ཞེས་བྱས་ནས། རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ཀྱིས་རགས་པ་ཉིད་ཀྱང་སྒྲུབ་པ་

བཞིན་ནོ། །བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྔོན་དུ་རྡུལ་རགས་པ་སོང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

དེ་ལ་ལན་གང་ཞིག་ཡོད། 

༡༥ བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །གནོད་པ་བྱེད་པ་འགལ་ཉིད་ཡིན།།697

བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ནི་འདིར་ཆོས་སམ་ཆོས་ཅན་ཡང་རུང་སྟེ། དེ་ལ་གནོད་པ་གྲུབ་ན་དེ་

འགལ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ།།

ཁ ལྟག་ཆོད་ཕྱི་མ་བཞི་བཤད་པ། ༡) དམིགས་པ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད། 

ཀ) ལྟག་ཆོད་ངོས་གཟུང་བ། 

༡༦ བསྒྲུབ་བྱ་ལས་གཞན་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས། །བསྟན་ན་དམིགས་པ་

མཚུངས་པའོ།།

གང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལས་གཞན་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་ཉེ་བར་བསྟན་པ་དེ་ནི་

695  མ་དཔེར། མི་རྟག་པ་ཉིད་ལས། ཞེས་ཡོད་མོད་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
696 མ་དཔེར། སྔ་མ་ལ། ཞེས་ཡོད་མོད་པེ་སྣར་བཞིན་ལ་སྒྲ་མེད་པར་བྱས། 
697 མ་དཔེ་དང་པེ་སྣར་བཅས་པར། འགལ་ཉིད་མིན། ཞེས་ཡོད་མོད་རྩ་བ་བཞིན་བཅོས། དད་ཤེས་

སུ། འགལ་བ་ཡིན། ཞེས་དང་། ཤླཽཀ་འདི་ལ། ངེས་པ་ཡིན་ན་ལན་དུ་འགྱུར། །གལ་ཏེ་མཐོང་བས་
གནོད་བྱེད་ན། །ཞེས་རྐང་པ་དང་པོ་གཉིས་བྱུང་། 



292 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

དམིགས་པ་མཚུངས་པའོ། །དཔེར་ན་སྔ་མ་བཞིན་དུ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གཏན་

ཚིགས་འདི་གློག་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོད་པ་698མ་ཡིན་ཞིང་། འདི་ལས་མངོན་སུམ་ལ་

སོགས་པས་མི་རྟག་པ་གྲུབ་པོ། །གལ་ཏེ་དེ་མེད་ཀྱང་དེའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ནི་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །གཞན་དེ་ལས་གཞན་དུ་སྦྱོར་བར་བྱེད་དོ། །འདི་མི་རྟག་པའི་གཏན་ཚིགས་

མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ནགས་ཀྱི་ཤིང་ནུབ་མོ་ཉལ་བ་ལས་སེམས་པ་དང་

ལྡན་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་སོ།།

ཁ) དེ་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། 

འདི་ལ་ཡང༌། བསྒྲུབ་བྱ་དུ་མ་བཀོད་པ་ལས། །གཏན་ཚིགས་དེ་དང་རྗེས་

མཐུན་ཉིད།།

གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་གཞན་གྱིས་རྟག་པར་གྲུབ་ན།699 དེ་ལྟ་ན་ནི་མི་རྟག་པའི་འཁྲུལ་

པ་ཡིན་པས་གཏན་ཚིགས་གཞན་གྱིས་སྒྲུབ་པོ། །གཏན་ཚིགས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།700 དེ་ནི་

མི་རྟག་པ་མེད་པར་མཐོང་བར་མེད་དོ། །བྱེད་པ་པོའ་ིརྒྱུ་ལས་གཞན་གྱི་འབྲས་བུ་སྒྲུབ་

པོ། །དེའི་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུམ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ཤེས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་

ཕྱིར་མ་ངེས་པ་ལྟར་སྣང་བའོ།།

༡༧ གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་ནི་མ་ཁྱབ་ཀྱང༌། །བསྒྲུབ་བྱའི་དངོས་པོ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར།།

མ་གྲུབ་ལྟར་སྣང་སྒྲར་གནས་ཀྱིས། །ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་མ་ཡིན།།701

གང་མ་ཁྱབ་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ལ། དེ་མི་རྟག་པ་ལས་གཞན་ལ་

གཏན་ཚིགས་མི་སྲིད་ཅིང༌། སྒྲ་ལ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ལ་མེད་པར་བཏགས་པའི་

ཕྱིར་མ་གྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་བ་སྟེ། བསྒྲུབ་བྱ་ཁོ་ན་ལ་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སུན་འབྱིན་

པ་ཡིན་ནོ། །གཏན་ཚིགས་དེ་སྒྲ་ལ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། སྒྲ་ལ་ཡོད་པས་ཐམས་ཅད་

ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་སྦྲུལ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོད་པའི་མཚན་མོ་

698 +ལ་ཡོད་པ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
699 དད་ཤེས། གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་གཞན་གྱིས་ཀྱང་མི་རྟག་པ་ཉིད་གྲུབ་པ་དེ་ལྟ་ན། 
700 མ་དཔེར། མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཡོད་མོད་པེ་སྣར་བཞིན་ལྷག་བཅས་སུ་བཅོས། 
701 མ་དཔེར། སྒྲུབ་པ་ཡིན། ཞེས་བྱུང་མོད་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པ་རྩ་བ་དང་གཅིག་པས་བཅོས། 



293ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དྲུག་པ།

ཉལ་བས་ན་ནགས་ན་གནས་པ་སེམས་པ་དང་བཅས་པར་བསྒྲུབ་པ་བཞིན་ནོ།།702

༢) ཐེ་ཚོམ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད། ཀ) ལྟག་ཆོད་ངོས་གཟུང་བ། 

༡༨ ཐེ་ཚོམ་བརྗོད་འདོད་ཐ་དད་ལས། །གཏན་ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་རྩོད་པར་བྱེད།།

གང་དུ་དམ་བཅས་པའི་དོན་བཏགས་པས་གཏན་ཚིགས་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་དུ་

བརྗོད་དོ། །གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་བརྟགས་པ་ལས་ཀྱང་ཐེ་ཚོམ་མཚུངས་པའི་ལྟག་

ཆོད་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་སྔར་བཞིན་བྱས་པ་ལ་བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བ་བསལ་བ་

དང༌། སྐྱེས་པ་མཐོང་བ་ལས་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཅི་འདི་གསལ་བར་བྱ་བ་ཡིན་

ནམ། བསྐྱེད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཞེས་སོ།།

ཁ) དེ་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། 

འདི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གཏན་ཚིགས་དེ་དག་ལས་མི་རྟག་པའོ་ཞེས་པ་

དེའི་ལྟ་ན། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲོ་བཏགས་མ་ངེས་པ། །ལྟར་སྣང༌། འདི་བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་

བ་དམིགས་ནས་འཇིག་པ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ། གང་ཞིག་དེ་ལྟར་སྒྲོ་འདོགས་ན་མི་རྟག་

པ་བསྐྱེད་པར་བྱ་སྟེ།703 དེ་ལ་ཡང་མ་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟར་

བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བ་དམིགས་པ་བསལ་བ་ནི་རྩྭ་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོད་པས་

དེ་མ་ངེས་པ་ལ་སྣང་བ་སྟེ། འཇིག་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསལ་བ་རྣམས་

ལ་ཡང་འཇིག་པ་ཉིད་ཡོད་པ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་མ་ངེས་པ་ལྟར་སྣང་བའོ། །རྟགས་མ་གྲུབ་

ལྟར་སྣང༌། སྒྲོ་བཏགས་ནས་ཤེས་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་སུ་སྒྲོ་བཏགས་པར་

བྱ་བའི་བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕྱིར་སྐྱེས་པ་སུན་བཏོན་ན་ནི། དེ་ལས་མ་གྲུབ་པ་

ལྟར་སྣང་བ་སྟེ། གཏན་ཚིགས་སུ་བརྗོད་པའི་བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བར་དམིགས་པ་དེ་

བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།

༣) དོན་གྱིས་གོ་བ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད། ཀ) ལྟག་ཆོད་ངོས་གཟུང་བ། 

702 ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་བར་ཁྱད་པར་ཆེ། དད་ཤེས་སུ། དཔེར་ན་ཤིང་ཏིནྟི་ཏི་ཀ་
ལ་སོགས་པ་ལ་གནས་པའི་ཉལ་བས་ཤིང་ཐམས་ཅད་ལ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་བཞིན་དུ། ཞེས་སོགས་ཡོད། 

703 དད་ཤེས་སུ། མི་རྟག་པ་སྐྱེའོ་ཞེས་དེ་ལྟར་སྒྲོ་བཏགས་པར་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས། ཞེས་
སོགས་བྱུང་བ་འགྱུར་ལེགས། 



294 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༡༩ དོན ་གྱིས ་འདོད ་མིན ་མི ་མཐུན་ཕྱོགས། །བསྒྲུབ་བརྗོད ་དོན ་གོ ་

མཚུངས། དཔེར་ན་གལ་ཏེ་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་མི་རྟག་པ་ཡིན་ན། དོན་གྱི་ཤུགས་ཀྱི་

རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བའི་གློག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རྟག་པའོ་ཞེས་འགྱུར་བས། དེ་ལྟ་བུ་

ནི་དོན་གྱིས་གོ་བར་མཚུངས་པའོ།།

ཁ) དེ་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། 

འདི་ནི། །འཁྲུལ་པ་གཞན་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ། །དེ་ཡིས་སྒྲུབ་པ་དེ་ལྟར་སྣང༌།།

རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་ལས་མི་རྟག་པ་ཉིད་སྒྲུབ་པ་ལ། རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བ་ཉིད་

ལས་རྟག་པའི་དོན་དུ་704སྒྲོ་འདོགས་པར་བྱེད་པ་དེ་ལ་ནི་མ་ངེས་པ་སྔར་སྒྲོ་འདོགས་

པར་བྱེད་དོ། །དེས་ན་མ་ངེས་པ་ལྟར་སྣང་བ་སྟེ་རྟག་པ་ལ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཞུགས་པ་

ནི་མ་ཡིན་པས་ན། གང་ལས་བསྒྲུབ་བར་བྱ་བ་ལས་མ་ངེས་པར་འགྱུར། ཡང་ན་རྩོལ་

བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་མི་རྟག་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་སྒྲུབ་པ་ལ། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་ལ་

སོགས་པ་དེ་དག་མེད་ཀྱང་། གློག་ལ་སོགས་པ་ནི་མི་རྟག་པ་གྲུབ་པས་སོ་ཞེས་རྩོད་

པར་བྱེད་དོ། །དེ་ཡང་མ་ངེས་པ་ལྟར་སྣང་བ་སྟེ། དེ་རྟག་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་རོ།།

༤) ཐལ་འགྱུར་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད། ཀ) ལྟག་ཆོད་ངོས་གཟུང་བ། 

༢༠ ཐལ་འགྱུར་མཚུངས་པར་འདོད་པ་ཡང༌། །གང་ཡང་གཉིས་ཀ་གཏན་

ཚིགས་ལམ།།

དཔེར་ན་སྔར་བཞིན་སྒྲུབ་པ་ལ། རེ་ཞིག་འདིར་བུམ་པ་ཁོ་ན་མི་རྟག་པའོ་ཞེས་པའི་

གཏན་ཚིགས་གང་ཡིན་ཞེས་སོ།།

ཁ) དེ་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། 

དེ་ནི་དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་བཞིན། །དེ་བུམ་པ་མི་རྟག་པ་གྲུབ་པ་མཐོང་བ་བཞིན་དུ་

ཡང་རྩོད་པ་ནི། བསྒྲུབ་བྱའི་རྗེས་འགྲོ་མེད་པའི་དཔེ་ལྟར་སྣང་བར་རིགས་པའི་ཕྱིར་

དེ་ལྟ་བུ་དེ་ལྟར་སྣང་བ་སྟེ། གོང་དུ་འབྲས་བུ་མཚུངས་པར་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རྗེས་འགྲོ་

704 +སྒྲོ་འདོགས་པ་དེ་ལ་ནི་མ་ངེས་པ་སྔར། ཞེས་པེ་སྣར་གཉིས་སུ་ཚིག་ལྷག་སྐྱོན་ཞུགས། 



295ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དྲུག་པ།

བརྗོད་ཟིན་ཏོ།705།དེ་དག་ནི། ལྟག་ཆོད་ཀུན་ལ་ཕྱོགས་ཙམ་མོ། །ཇི་ལྟར་ལྟག་ཆོད་

དེ་དག་རྣམས་ལ། མ་ཚང་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་སྣང་བ་ཉིད་ཀྱིས་མི་རིགས་པར་ལན་

བརྗོད་པ་དེ་བཞིན་དུ། ལྷག་པ་མཚུངས་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་ངོ༌།706།དེ་

དག་ཉིད་ལ་སྦྱོར་བའི་བྱེ་བྲག་ཅུང་ཟད་ཙམ་གྱིས་དབྱེ་བས་མཐའ་ཡས་པར་འགྱུར་རོ།།

དེ་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་མ་ཚང་བ་ལྟར་སྣང་བ་དང༌། མ་གྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་བའོ་

ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་བརྗོད་པ་དེ་ནི། རྗོད་པར་བྱེད་པ་ལ་བརྗོད་པར་བྱ་

བ་བརྟགས་ནས་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་མ་ཚང་བ་ཉིད་དུ་རྩོད་པ་ལྟར་སྣང་བ་

དང་། མ་གྲུབ་པ་ཉིད་དུ་རྩོད་པ་ལྟར་སྣང་བའོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་བརྗོད་

པར་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་གཞུང་མངས་པར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་གང་ཁ་

ཅིག་ཏུ་ལྟག་ཆོད་དེ་མ་རྟོགས་ཀྱིས་བསྟན་ནས་དེ་དེ་དང་འབྲེལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་

དང༌། གང་མ་ནིང་གི་རྟགས་ཀྱིས་བསྟན་ནས་ལན་ཡང་དེ་དང་མངོན་པར་འབྲེལ་བར་

འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །མཚུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཇུག་བསྡུ་བར་

ལྟག་ཆོད་རྣམས་ལ་ཐལ་བར་འགྱུར་བར་མཚུངས་པར་རིག་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་རེ་

ཞིག་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ལྟག་ཆོད་རྣམས་ལ་མ་ཚང་བ་ལྟར་སྣང་བ་དང༌། མ་གྲུབ་པ་ལྟར་

སྣང་བའོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་བརྗོད་དོ།།707

༣ རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའ་ིལྟག་ཆོད་ཀྱི་གྲངས་ངེས་དགག་པ། 

ཀ ལྟག་ཆོད་ཀྱི་དབྱེ་བ། 

༢༡ ༈ ལྟག་ཆོད་རྣམས་ལ་རྩོད་སྒྲུབ་ཏུ། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་དང་བརྫུན་ཉིད་དང༌།།

 འགལ་བ་ཉིད་དེ་སྐྱོན་གསུམ་སྟེ། །གསུམ་པོ་ཐ་དད་དུ་མཚོན་མིན།།708

རྩོད་པ་སྒྲུབ་པར། ཕྱིན་ཅི་ལོག་དང༌། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དང་། འགལ་བ་

705 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༧༥༠-༥༢) འདི་དང་འབྲས་མཚུངས་ཀྱི་ལྟག་ཆོད་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར། སྔ་མ་ལ་
གཏན་ཚིགས་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པ་དང་། འདིར་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པས་ལྟར་སྣང་དུ་
གྱུར་བར་བཤད། 

706 དད་ཤེས། གཞན་འཕེལ་བ་དང་འགྲིབ་པ་མཚུངས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་། 
707 ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་དད་ཤེས་དང་ཞ་མ་གཉིས་ཁྱད་པར་ཆེ་ཙམ་སྣང་། 
708 དར་ཊིཀ་ཏུ་རྐང་པ་དང་པོ་གསུམ་འདོད་པ་བརྗོད་པ་དང་། ཐ་མ་དེ་དགག་པ་ལ་སྦྱར་ཏེ་ནང་གསེས་

ས་བཅད་གཉིས་སུ་ཕྱེས། 



296 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཉིད་རྣམས་ཀྱིས་ལན་སྐྱོན་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་དོ།།709

དེ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ནི་ཆོས་མཐུན་པ་དང་། ཆོས་མི་མཐུན་པ་དང་། རྣམ་པར་

རྟོག་པ་དང༌། བྱེ་བྲག་མེད་པ་དང་། ཕྲད་པ་དང༌མ་ཕྲད་པ་རྣམས་ལ་ནི་གཏན་ཚིགས་

དམིགས་ཤིང་། འབྲས་བུ་མཚུངས་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐེ་ཚོམ་དུ་བརྗོད་དོ། །དེ་ལ་

བཞི་པོ་རྣམས་ཀྱིས་710ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཉིད་ནི་འདི་ལྟར་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པའི་གཏན་

ཚིགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་དཔོག་པར་བརྗོད་ལ། མ་ངེས་པ་ནི་ཆོས་མཐུན་པ་ལ་སོགས་པས་

འགལ་ཟླ་འཇོག་པར་བྱེད་དོ། །ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ནི་ཇི་ལྟར་མ་ངེས་པ་དང་ཕྱིན་

ཅི་ལོག་བཞིན་དུ་འགལ་ཡང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བདེན་ན་ཡང་

དོན་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་སྦྱོར་བའི་ལྟ་ན་མ་ངེས་པ་ཡིན་པས་བརྫུན་ཡིན་ཡང་

རྣམ་པར་རྟོག་པ་མཚུངས་པར་བརྗོད་ནུས་སོ། །དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བསྲེག་

པར་བྱ་བ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་མ་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ།711 རླུང་ཡབ་ཀྱི་རླུང་ལ་

སོགས་པ་ནི་མི་རྟག་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། །གཞན་གྱིས་ནི་བསྲེག་པར་བྱ་བ་

མ་ཡིན་པ་དང༌། མིག་གིས་གཟུང་བྱ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པས་སྒྲ་རྟག་པ་ཉིད་དོ་

ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །བསྲེག་པར་བྱ་བ་ཉིད་ལ་སོགས་པས་བུམ་པ་མི་རྟག་པ་ཉིད་

དུ་མ་ཡིན་ནོ།།712

དེ་ལ་འདི་སྐད་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། བསྲེག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་རྟག་

པ་ཁོ་ནར་མཐོང་བ་ནི་མེད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་རྟག་པ་ལའོ་ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ནི་གཞན་གྱི་

ཕྱོགས་ལ་མ་ངེས་པ་ཉིད་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་སྔ་མ་ཉིད་ལ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་

ལ་ཁྱབ་བྱེད་མ་ཡིན་པ་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་གྱི་སྒྲ་ལ་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་

པའི་ཕྱིར་མཉན་བྱ་མ་ཡིན་པར་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་མ་ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་མཉན་བྱ་

709 རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོས་ལྟག་ཆོད་རྣམས་སྐྱོན་གྱི་རིགས་གསུམ་དུ་བསྡུས་གསུངས་པའི་སྐྱོན་གསུམ་
ནི། ༡ ཕྱིན་ཅི་ལོག་པའི་སྐྱོན་དང་། ༢ ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའམ་རྫུན་ཉིད་ཀྱི་སྐྱོན་དང་། ༣ འགལ་
བའི་སྐྱོན་བཅས་སུ་བྱའོ།།

710 དད་ཤེས། དེ་ལ་བཞི་ནི། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༧༥༤) དེ་ལ་གཞི་རྣམས། ཞེས་བྱུང་བ་ཡིག་ནོར་དུ་སྣང་། 
711 མ་དཔེར། མ་མཐོང་བ་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བྱུང་མོད་པེ་སྣར་དུ་ཡོད་པ་དད་ཤེས་དང་མཐུན་

པས་བཅོས། 
712 ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་དད་ཤེས་སུ་བྱུང་བ་གོ་བདེ་ཞིང་ལེགས་པར་མཐོང་། 



297ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དྲུག་པ།

ཡིན་པའི་ཕྱིར་713སྒྲ་ཉིད་རྟག་པར་འགྱུར་བའོ་ཞེས་ཡིན་ནོ། །ལན་ཕྱོགས་སྔ་མ་དང་

འབྲེལ་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

བདེན་ཏེ།714 གལ་ཏེ་ཆོས་མཐུན་པས་བརྗོད་ན་ནི་བདེན་ཏེ། ཆོས་མི་མཐུན་པས་

ནི་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པས་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་སྟོན་པ་ཡིན་གྱི། བསྲེག་པར་བྱ་བ་མ་

ཡིན་པ་ཉིད་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པའོ་ཞེས་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

དེ་ལྟ་ཡིན་དུ་ཆུག་ན་དཔེ་གཉིས་ཀ་རྗེས་འགྲོ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གིས་ཡིན་ནོ། །དེ་

ལྟར་རྩོད་པ་གྲུབ་པ་ན་ནི་མེད་དེ། ཇི་སྐད་དུ་མཉན་བྱ་ཉིད་715རྟག་པ་ཉིད་དུ་མཐོང་

བ་ནི་མེད་ལ། མཉན་བྱ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡང་མ་ངེས་པ་ཡིན་པས་རྟག་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །གང་ཆོས་མཐུན་པ་དང༌། ཆོས་མི་མཐུན་པ་དག་གིས་འདིའི་རྟག་པ་ཉིད་རྗེས་སུ་

དཔོག་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་འདིར་ཆོས་མི་མཐུན་པ་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་དཔེ་

ཡིན་ན། དེ་ལྟ་ན་ནི་མཉན་པར་བྱ་བ་ཉིད་མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་མཐོང་བ་ཉིད་དོ། །འདི་

འདྲ་བ་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་སྦྱོར་བས་ཡིན་ན་ནི་གློག་རྟག་པ་ཡིན་ཏེ། རྩོལ་བ་ལས་

མ་བྱུང་བའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་སྐྱོན་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏོ། །རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བའི་

ནམ་མཁའ་རྟག་པ་དང་། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་མི་རྟག་པ་ལ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་

ཡང་མཐོང་བ་ཉིད་དོ། །གཉིས་པ་ནི་ཕ་རོལ་པོས་བྱེ་བྲག་མེད་པར་མཚུངས་པ་ལ་

གཏན་ཚིགས་མེད་པ་ཉིད་དུ་རྩོད་པར་བྱེད་དོ།།

དེ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཉིད་མེད་པའི་ཕྱིར་716སྐྱོན་གཞན་བརྗོད་པར་བྱའོ། །དེ་བཞིན་

དུ་ཕྲད་མ་ཕྲད་དང་གཏན་ཚིགས་མ་717ཡིན་པ་མཚུངས་པ་དག་གིས། གཏན་ཚིགས་

ཐམས་ཅད་བསལ་བའི་ཕྱིར་ལ། ཡང་འདི་དམ་བཅས་པའི་དོན་བསྐྱེད་པའི་སྒོ་ནས་

གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྐྱོན་དུ་བརྗོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ཉིད་

དོ། །དེ་ལ་ཡང་ཕྲད་མ་ཕྲད་ཀྱི་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་ཏོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་ཡང་གཏན་

713 མ་དཔེར། མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་ཡོད་མོད་པེ་སྣར་དུ་བྱུང་བ་དད་ཤེས་དང་མཐུན་པས་བཅོས། 
714 -བདེན་ཏེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
715 མ་དཔེར། མཉན་བྱ་མེད་ཉིད། ཅེས་ཡོད་མོད་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 
716 -ཕྱིར། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
717 -མ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



298 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཚིགས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་མ་ཡིན་ཞིང་།718

དམིགས་པ་མཚུངས་པ་ཡང་། གཏན་ཚིགས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་མ་ཡིན་ལ་ཕ་རོལ་པོས་དེ་ལྟར་

བརྩད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ལ་ནི་མི་རྟག་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །འོན་

ཀྱང་དེ་དག་གིས་719བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པ་མེད་པས་ཀྱང་གཏན་ཚིགས་མེད་པ་ཡིན་གྱི། གང་

ཞིག་མེད་ཀྱང་དེ་དེའི་གཏན་ཚིགས་འབྱུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་དེའི་ལན་དུ་འགྱུར་

རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ནི་ཕྱོགས་སྔ་མ་གཞན་བརྗོད་པར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ཡང་ཁྱབ་བྱེད་

མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་སྐྱོན་མ་ཡིན་ནོ།།

ཐེ་ཚོམ་མཚུངས་པར་ཡང་། གཏན་ཚིགས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ཡིན་གྱི། འདི་ལྟར་

བསྒྲུབ་བར་བྱ་བ་དང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་སྒྲོ་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ། །དམ་བཅའ་བ་

ཕྱིན་ཅི་ལོག་གིས་ཀྱང་མངོན་པར་བརྗོད་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བཏགས་པའི་ཕྱིར་ཐམས་

ཅད་དུ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ།།

མ་བརྗོད་པ་མཚུངས་པ་ཡང་། གཏན་ཚིགས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  

ཕ་རོལ་པོས་འཇིག་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་བྱས་པ་ནི་མ་ཡིན་གྱི། སྔར་ནས་བརྗོད་པ་

ཡོད་པའི་ཞེས་བརྗོད་དོ། །བརྗོད་པའི་ཚེ་ན་ཡང་སྒྲའི་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཐོབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ།  

ཞིག་པའི་ཕྱིར་རོ།།

འབྲས་བུ་མཚུངས་པ་ཡང་། གཏན་ཚིགས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་སྒོ་ནས་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། འོན་ཀྱང་ཅི་གཞན་གྱི་ཁོངས་སུ་འདུས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་ཡིན་ནོ། །དེའི་

ཕྱིར་ལྟག་ཆོད་དེ་དག་གཏན་ཚིགས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཉིད་དུ་མ་མཐོང་ངོ༌།།

ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ནི། ཐལ་བར་འགྱུར་པ་དང༌། དོན་གྱིས་གོ་བར་མཚུངས་

པ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ལ་རེ་ཞིག་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་མཚུངས་པ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་

པ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་དོན་གྱི་གཏན་ཚིགས་མ་མཐོང་ཡང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་བརྗོད་པས་

སོ། །འདི་ལ་ཡང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་དང་འགལ་བས་ཀྱང་བརྗོད་པར་ནུས་ཏེ། མ་མཐོང་བ་

མཐོང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་དང་འགལ་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་བྱས་ནས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་

718 ཡིན་ཞིང་། ཞེས་དགོས་སྙམ། དད་ཤེས། །དེའི་ཕྱིར་འདི་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་ཡིན་ནོ།།
719 གིཔེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



299ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ཞ་མའི་འགྱུར། ལེའུ་དྲུག་པ།

དོན་གྱིས་གོ་བ་མཚུངས་པ་ཡང་ངོ༌། །ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ལ་མ་དམིགས་པས་མེད་

པར་དམིགས་པ་ཐོབ་པ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་དང་འགལ་བ་

ཡང་ངོ༌།།720

འགལ་བ་ནི་མ་སྐྱེས་པ་དང་རྟག་པར་མཚུངས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ལ་གང་གི་

ཕྱིར་སྔ་ནས་སྐྱེས་པའི་སྒྲ་ཉིད་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟ་བུ་འགལ་བ་ཉིད་དོ། །མེད་པ་

ཡང་མི་རྟག་པའོ་ཞེས་འགལ་བ་ཡང་ངོ༌། །དེ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་

ངོ༌། །ཡོད་པ་རྟག་པའི་ཕྱིར་མེད་པའོ་ཞེས་རྟག་པ་ཉིད་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མེད་ཀྱང་ངོ་

ཞེས་བྱས་ནས་སོ། །རྟག་པ་མཚུངས་པ་ཡང་ཇི་ལྟར་འགལ་བ་བཞིན་དུ་ཕྱིན་ཅི་

ལོག་ཏུ་མེད་པར་བརྗོད་པར་ནུས་ཏེ། འདི་ལྟར་མི་རྟག་པ་དང་རྟག་པ་འགལ་བས་

སོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་དང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་དེ་ལྟར་རྟག་པ་ཉིད་

ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ལྟག་ཆོད་རྣམས་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་དང་། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་

དང་། འགལ་བ་ཉིད་རྣམས་འདྲེས་པས་སྐྱོན་མེད་པར་བརྗོད་པར་མི་ནུས་སོ།།

ཁ དེའི་ལན་འདིར་རྒྱས་པར་མ་བརྗོད་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

༢༢ ལྟག་ཆོད་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ལན། །དཀའ་བ་རིགས་པ་ཕྲ་མོར་ཡང༌།།

ཤེས་བྱ་རིགས་པ་བརྟག་པར་ཡང༌། །ལྟག་ཆོད་གཞན་ལ་དེའི་ཕྱོགས་ཙམ།།

རིགས་པ་ཕྲ་མོར་ཡང་721ཆོས་མཐུན་པ་དང་ཆོས་མི་མཐུན་པ་དག་གིས་722འགལ་བར་

གནས་པ་སྟེ། ལྟག་ཆོད་དེ་རྣམ་པར་བརྟགས་པས་ཀྱང་ལྟག་ཆོད་མང་པོ་ཉིད་དུ་འགྱུར་

རོ། །མཚན་ཉིད་དེ་དང་ཕྲད་མ་ཕྲད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་དང་མི་མཐུན་པ་མཚུངས་པ་ལ་

སོགས་པ་ལ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དཔེ་བརྗོད་འདི་ལ་ཆོས་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པས་

འགལ་བར་གནས་པ་མེད་དོ། །མ་བརྗོད་པའི་ལྟག་ཆོད་རྣམས་ནི། བ་ལང་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་ཞེས་པ་ལས་བ་ལང་གྲུབ་པ་མེད་བཞིན་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་

720  ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་ཁྱད་པར་ཆེ། 
721 འགྲེལ་བཤད། (༧༦༢) “རིགས་པ་ཕྲ་མོ་རཀྵ་ཡཱ་ད་ཡིས་བརྗོད་པའི་ལྟག་ཆོད་རྣམས་མཚན་ཉིད་སྐྱོན་

ཅན་ཉིད་དང་།” ཞེས་བྱུང་། 
722 དག་གི །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 





ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་དང་པོ

༢ཁ ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་འགྲེལ་པ། 

(དད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་འགྱུར།)

༄༅༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པྲ་མ་ཎི་ས་མུཉྩ་ཡ་བྲྀཏྟི། བོད་སྐད་དུ། ཚད་མ་ཀུན་ལས་

བཏུས་པའི་འགྲེལ་པ། སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

༡ ཚད་མར་གྱུར་པ་འགྲོ་ལ་ཕན་པར་བཞེད།།

སྟོན་པ་བདེ་གཤེགས་སྐྱོབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས།།

ཚད་མ་བསྒྲུབ་ཕྱིར་རང་གི་གཞུང་ཀུན་ལས།།

བཏུས་ཏེ་སྣ་ཚོགས་འཐོར་རྣམས་འདིར་གཅིག་བྱ།།

འདིར་རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་དང་པོར་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཚད་མར་གྱུར་

པ་ཉིད་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་བརྗོད་པ་ནི་གུས་པ་བསྐྱེད་པར་བྱ་བའི་

དོན་དུའོ། །དེ་ལ་རྒྱུ་ནི་བསམ་པ་དང་སྦྱོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །བསམ་པ་ནི་

འགྲོ་བ་ལ་ཕན་པར་བཞེད་པའོ། །སྦྱོར་བ་ནི་འགྲོ་བ་ལ་བསྟན་པ་སྟོན་པའོ། །འབྲས་

བུ་ནི་རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཏེ་དོན་གསུམ་ཉེ་བར་བླང་བར་བྱའོ། །རབ་ཏུ་མཛེས་

པའི་དོན་ནི་སྐྱེས་བུ་གཟུགས་ལེགས་པ་བཞིན་ནོ། །ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་དོན་ནི་རིམས་

ནད་ལེགས་པར་བྱང་བ་བཞིན་ནོ། །མ་ལུས་པའི་དོན་ནི་བུམ་པ་ལེགས་པར་གང་བ་

བཞིན་ཏེ། དོན་གསུམ་པོ་དེ་ཡང་ཕྱི་རོལ་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། སློབ་

པ་དང་། མི་སློབ་པ་རྣམས་ལས་རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་

རོ། །གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་སྒྲོལ་བའི་དོན་གྱིས་ན་སྐྱོབ་པ་ཉིད་དོ།།

དེ་ལྟ་བུའི་ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་སྟོན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། ཚད་མ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་

བའི་ཕྱིར་རང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་རིགས་པའི་སྒོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལས། འདིར་



302 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

གཅིག་ཏུ་བཏུས་ཏེ་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་བརྩམ་པར་བྱའོ། །གཞན་གྱི་ཚད་མ་

དགག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང་། རང་གི་ཚད་མའི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་

ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་གཞལ་བྱ་རྟོགས་པ་ནི་ཚད་མ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ལ། འདི་ལའང་

ལོག་པར་རྟོག་པ་མང་བས་ནའོ།།

ལེའུ་དང་པོ། མངོན་སུམ། 

༡ རང་ལུགས་ཀྱི་མངོན་སུམ་སྒྲུབ་པ། 

དེ་ལ། ༢ མངོན་སུམ་དང་ནི་རྗེས་སུ་དཔག  ཚད་མ་དག་ནི་གཉིས་ཁོ་ན་སྟེ། 

༢) གཞལ་བྱ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་སྒོ་ནས་ཚད་མའི་གྲངས་ངེས་སྒྲུབ་པ།

གང་གི་ཕྱིར་མཚན་ཉིད་གཉིས། གཞལ་བྱ་རང་དང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་དག་ལས་

གཞན་པའི་མཚན་ཉིད་གཞལ་བར་བྱ་བ་གཞན་ནི་མེད་དོ། །རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་

ཡུལ་ཅན་ནི་མངོན་སུམ་ཡིན་ལ། སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པའོ་

ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ།།

༣) གྲངས་གཞན་དུ་རྟོག་པ་དགག་པ། ཀ) རང་སྤྱི་འདྲེས་པ་འཛིན་པའི་ཚད་མ་ 

ཕུང་གསུམ་པ་དགག་པ། 

གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་འདི་མི་རྟག་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པས་ཁ་དོག་ལ་སོགས་

པ་འཛིན་པ་དང་། ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པ་དེ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་འཛིན་

པ་ནི་ཡོད་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་། དེ་ལ་རབ་སྦྱོར་ཕྱིར། །ཚད་མ་གཞན་ནི་ཡོད་མ་

ཡིན། རང་དང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་དག་ལས་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཁ་དོག་འདི་

དག་ལས་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་བཟུང་ནས། སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ནི་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་མི་

རྟག་གོ་ཞེས་མི་རྟག་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པར་ཡིད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བར་བྱེད་དོ། །དེའི་

ཕྱིར་ཚད་མ་གཞན་མ་ཡིན་ནོ།།

ཁ) ཁྱད་པར་ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཚད་མ་ཕུང་གསུམ་དགག་པ། 

༣ ཡང་ཡང་ཤེས་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། གང་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་དོན་དེ་ཉིད་སོ་སོར་



303ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་དང་པོ།

ངེས་པ་ཡིན་མོད། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཚད་མ་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཐུག་པ་

མེད་འགྱུར། གལ་ཏ་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཚད་མ་ཉིད་དུ་འདོད་པ་དེ་ལྟ་ན་ནི། ཚད་མ་ཐུག་

པ་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དྲན་སོགས་བཞིན། དྲན་པ་ནི་དྲན་པ་ཉིད་དོ། །དཔེར་ན་

དྲན་པ་དང་། འདོད་པ་དང་། ཞེ་སྡང་ལ་སོགས་པ་སྔར་རྟོགས་པའི་དོན་ལ་ཚད་མ་གཞན་

མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ།།

ཁ མངོན་སུམ་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ། 

༡) མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བཏང་། 

དེ་ལ། མངོན་སུམ་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ། ཤེས་པ་གང་ལ་རྟོག་པ་མེད་པ་དེ་ནི་

མངོན་སུམ་མོ། །རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཅེ་ན། མིང་དང་རིགས་སོགས་

བསྲེས་པའོ། །འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒྲ་རྣམས་ལ་མིང་གི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་དོན་བརྗོད་

པར་བྱེད་དེ་ལྷས་བྱིན་ཞེས་བྱ་བ་དང་། རིགས་ཀྱི་སྒྲ་རྣམས་ལ་རིགས་ཀྱི་སྟེ་བ་ལང་

ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཡོན་ཏན་གྱི་སྒྲ་རྣམས་ལ་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཏེ་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་

དང་། བྱ་བའི་སྒྲ་རྣམས་ལ་བྱ་བའི་སྒོ་ནས་ཏེ་འཚེད་པར་བྱེད་པ་དང་། རྫས་ཀྱི་སྒྲ་

རྣམས་ལ་རྫས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཏེ་དབྱུག་པ་ཅན་རྭ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་

ན་རེ་འབྲེལ་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ནི་དོན་གྱིས་

སྟོང་པའི་སྒྲ་འབའ་ཞིག་གི་དོན་རྣམས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ཤིང་བརྗོད་དོ་ཞེས་འདོད་

དོ། །གང་ལ་རྟོག་པ་དེ་དག་མེད་པ་དེ་མངོན་སུམ་མོ།།

༢) མངོན་སུམ་གྱི་དབྱེ་བ། ཀ) དབང་པོའ་ིམངོན་སུམ། 

༡] དབང་པོའ་ིཐ་སྙད་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། 

ཅི་སྟེ་གང་གི་ཕྱིར་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་བསྐྱེད་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་དབང་པོ་

ལ་བརྟེན་པ་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི། ཡུལ་ལ་རྟེན་པ་ཅིས་ན་མ་ཡིན་ཞེ་ན། 

༤ ཐུན་མོང་མིན་པའི་རྒྱུ་ཡི་ཕྱིར། །དེ་ཡི་ཐ་སྙད་དབང་པོས་བྱས།།

ཡུལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟར་ཡུལ་ནི་རྒྱུད་གཞན་གྱི་དང་1ཡིད་

ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ནོ། །ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལས་ཐ་སྙད་བྱེད་

པ་ཡང་མཐོང་སྟེ། དཔེར་ན་རྔའི་སྒྲ་དང་ནས་ཀྱི་མྱུ་གུ་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་

1 ཞ་མར། དང་སྒྲ་མེད་པ་ལྟར་ལེགས་མོད་མ་དཔེ་རང་སོར་བཞག



304 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

མངོན་སུམ་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་འཐད་པ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་མངོན་པ་ལས་ཀྱང་། མིག་གི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པས་སྔོན་པོ་ཤེས་ཀྱི་སྔོན་པོའ ོ་སྙམ་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དོན་ལ་

དོན་དུ་འདུ་ཤེས་ཀྱི་དོན་ལ་ཆོས་སུ་འདུ་ཤེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ།།2

༢] རྟོག་བྲལ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཟུར་དུ་སྨྲོས་པ་ལ་ལུང་འགལ་སྤང་བ། 

གལ་ཏེ་དེ་གཅིག་ཏུ་མི་རྟོག་པ་ཡིན་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྔ་པོ་དེ་བསགས་པ་ལ་

དམིགས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན། གང་ལ་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་སོ་སོ་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་གྱི། རྫས་ཀྱི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

ཀྱང་ཇི་ལྟར་གསུངས་ཤེ་ན།3

དེར་དོན་དུ་མ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར། །རང་དོན་སྤྱིའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཅན།།

དེ་རྫས་དུ་མས་བསྐྱེད་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རང་གི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སྤྱིའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཅན་ཞེས་

བརྗོད་ཀྱི། ཐ་དད་པ་ལ་ཐ་མི་དད་པར་རྟོག་པ་4ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

༣] སྤྱི་དོན་གཞན་སོགས་དབང་ཤེས་ཀྱི་གཟུང་དོན་ཡིན་པ་བཀག་ནས་རྟོག་བྲལ་དུ་སྒྲུབ་པ། 

དོན་སྨྲས་པ། 

༥ དུ་མའི་ངོ་བོའ་ིཆོས་ཅན་ནི། །དབང་པོ་ལས་རྟོགས་སྲིད་མ་ཡིན།།

རང་གི་རིག་བྱ་བསྟན་མིན་པ། །གཟུགས་ནི་དབང་པོའ་ིསྤྱོད་ཡུལ་ཡིན།།

དེ་ལྟར་ན་རེ་ཤིག་དབང་པོ་ལྔ་ལས་སྐྱེས་པའི་མངོན་སུམ་གྱི་ཤེས་པ་རྟོག་པ་མེད་པ་ཡིན་

ཡང་། གཞན་གྱི་འདོད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་འདིར་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཡིན་གྱི། ཐམས་ཅད་

ཀྱང་རྟོག་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ།།

2 མདོ་ལུང་འདི་ཚད་མའི་གཞུང་མང་པོའ་ིནང་དུ་དྲངས་ལ། མདོ་གང་ཡིན་ངོས་འཛིན་མཛད་པ་མ་
མཐོང་། ཆོས་མངོན་པ་ཞེས་པ་ཕལ་ཆེར་ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་ལ་གོ་དགོས་སྙམ། 

3 སྡེ་དགེ ༤༠༩༠ བསྟན། མངོན་པ། ཀུ མཛོད་རང་འགྲེལ། ཤོག ༣༡ན༦ “འདི་དག་ནི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རང་
གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་འདོད་ཀྱི། རྫས་ཀྱི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ནི་མ་ཡིན་པས་ཉེས་པ་མེད་དོ།།” 
ཞེས་སོ།།

4 མ་དཔེ་དང་སྣར་ཐང་གཉིས་ཀར། ཐ་དད་པ་ལ་ཐ་དད་པར་རྟོག་པ་ལས་ནི། ཞེས་ཡོད་མོད་ཞ་མའི་
འགྱུར་དུ། ཐ་དད་པ་ལ་ཐ་མི་དད་པར་རྟོགས་པ་ལས་ནི། ཞེས་བྱུང་། འགྲེལ་བཤད་དུའང་། (༥༣) “ཐ་
དད་པ་རྣམས་ལ་ཐ་དད་པ་མེད་པར་རྟོག་པས་ན་བསགས་པའི་ཡུལ་ཅན་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རང་གི་མཚན་
ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་གསུངས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོར་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ།།”ཞེས་བཀྲལ་བས། འདིར་ཞ་མའི་
འགྱུར་ལྟར་བཅོས། 
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ཁ) ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ། 

༦ ཡིད་ཀྱང་དོན་དང་ཆགས་ལ་སོགས། །རང་རིག་རྟོག་པ་མེད་པ་ཡིན།།

ཡིད་ཀྱང་ཡུལ་གཟུགས་ལ་སོགསཔ་ལ་དམིགས་ཤིང་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་རྣམ་པས་

འཇུག་པ་སྟེ། རྟོག་པ་མེད་པ་ཉིད་དོ།།

ག) རང་རིག་མངོན་སུམ། 

འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་དང་། བདེ་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ལ་

སོགས་པ་ནི། དབང་པོ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་རང་རིག་པའི་མངོན་སུམ་མོ།།

ང) རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ། 

དེ་བཞིན་དུ། རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀྱི་བླ་མས་བསྟན། །མ་འདེྲས་པ་ཡི་དོན་ཙམ་མཐོང་།།

རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ལུང་ལས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་མ་འདྲེས་པའི་དོན་ཙམ་

མཐོང་བ་ནི་མངོན་སུམ་མོ། །གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་རང་རིག་པའི་མངོན་

སུམ་ཡིན་ན། རྟོག་པའི་ཤེས་པའང་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་བདེན་ཏེ། 

༧ རྟོག་པའང་རང་རིག་ཉིད་དུ་འདོད། །དོན་ལ་མ་ཡིན་དེར་རྟོག་ཕྱིར།།

དེ་ཡུལ་ལ་ནི་འདོད་ཆགས་སོགས་པ་ཉིད་བཞིན་དུ་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་ཡང་རང་རིག་

པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་5སྐྱོན་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་དེ་དག་ནི་མངོན་སུམ་མོ།།

༣) མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ལ་སྡེ་ཚན་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ། 

འཁྲུལ་དང་ཀུན་རྫོབ་ཡོད་ཤེས་དང་། །རྗེས་དཔག་རྗེས་སུ་དཔག་ལས་བྱུང་།།

༨དྲན་དང་མངོན་འདོད་ཞེས་བྱའོ། །མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་རབ་རིབ་ཅེས།།

རེ་ཞིག་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པ་ནི། སྨིག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆུ་ལ་སོགས་པར་བརྟགས་

ནས་འཇུག་པའི་ཕྱིར་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བའོ། །ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ནི། རང་ལ་

དོན་གཞན་སྒྲོ་བཏགས་ནས་དེའི་ངོ་བོར་བརྟགས་ནས་འཇུག་པའི་ཕྱིར་མངོན་སུམ་

5 མ་དཔེ་དང་སྣར་ཐང་གཉིས་ཀར། རང་རིག་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་ཡོད་མོད་གཞུང་དོན་
དང་ཞ་མའི་འགྱུར་ལ་བརྟག་ན། རང་རིག་པ་ལ་ནི་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་དགོས་སྙམ་ཡང་མ་དཔེ་
རང་སོར་བཞག
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ལྟར་སྣང་བའོ། །རྗེས་སུ་དཔག་པ་དང་། དེའི་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་པ་

ནི། སྔར་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ལ་རྟོག་པའི་ཕྱིར་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་ནོ།།

ག མངོན་སུམ་གྱི་འབྲས་བུ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ། ༡) ཚད་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག

ཀ) དོན་ཁས་བླངས་པའི་ཚད་འབྲས་སྤྱིར་བཤད། 

འདིར་ཡང་། བྱ་དང་བཅས་པ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། །འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་ཡོད་

     ཚད་མ།།

འདི་ལ་ཕྱི་རོལ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཞིན་དུ་ཚད་མ་ལས་འབྲས་བུ་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ནི་

མེད་ཀྱི། འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་ཤེས་པ་དེ། ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱེས་པ་དང་། བྱ་བ་

དང་བཅས་པ་རྟོག་པ་དེ་ཉེ་བར་བླངས་ནས།

ཚད་མ་ཉིད་དུ་འདོགས་པ་སྟེ། །བྱ་བ་མེད་པའང་མ་ཡིན་ནོ།།

དཔེར་ན་འབྲས་བུ་རྒྱུ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་སྐྱེས་པ་ལ་རྒྱུའི་གཟུགས་འཛིན་ཅེས་

བརྗོད་དེ། བྱ་བ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་ཡིན་ནོ།།

ཁ) ཕྱི་རོལ་གཞལ་བྱར་བྱེད་པའི་ཚེ་དོན་ཁས་བླངས་ཀྱང་རང་རིག་འབྲས་བུར་རིགས་པ། 

༩ ཡང་ན་རང་རིག་འབྲས་བུ་ཡིན། །ཤེས་པ་ནི་འདིར་གཉིས་སུ་སྣང་བར་སྐྱེས་

ཏེ། རང་གི་སྣང་བ་དང་། ཡུལ་གྱི་སྣང་བའོ། །སྣང་བ་གཉིས་ལ་གང་རང་རིག་པ་དེ་ནི་

འབྲས་བུར་འགྱུར་རོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེའི་ངོ་བོ་ལས་དོན་ངེས། །གང་གི་ཚེ་ཤེས་

པ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་དོན་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ། དེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་རང་རིག་པ་

འདོད་པའམ་མི་འདོད་པའི་དོན་རྟོག་པར་བྱེད་དོ། །གང་གི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་འབའ་

ཞིག་གཞལ་བྱར་བྱེད་པ་དེའི་ཚེ་ནི། ཡུལ་གྱི་སྣང་བ་6ཉིད་དེ་འདིའི། །ཚད་མ་དེའི་ཚེ་

ནི་ཤེས་པ་རང་རིག་པ་ཡིན་ཡང་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་མི་བལྟོས་པའི་དོན་གྱི་སྣང་བ་འདིའི་

ཚད་མའོ། །གང་གི་ཕྱིར། དོན་དེ་དེ་ཡི་འཇལ་བར་བྱེད།།

ག) རང་རིག་གི་ཚད་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག

ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་དོན་གྱི་རྣམ་པ་དཀར་པོ་དང་དཀར་པོ་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་

ཤེས་པ་ལ་སྣང་བ་ན། དེ་དང་དེའི་ངོ་བོའ་ིཡུལ་དང་བཅས་པ་འཇལ་བར་བྱེད་དོ། །དེ་

ལྟར་རྣམ་པ་དུ་མ་རིག་པའི་ཤེས་པ་ཉེ་བར་བླངས་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་ཚད་མ་དང་གཞལ་

6 +དེ། སྣར་ཐང་། 
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བྱ་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་འདོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་བྱ་བ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་རོ།།འདི་ཉིད་སྨྲས་པ། 

༡༠ གང་ཚེ་སྣང་བ་དེ་གཞལ་བྱ། །ཚད་མ་དང་དེའི་འབྲས་བུ་ནི།།

འཛིན་རྣམ་རིག་པའོ་དེའི་ཕྱིར། །དེ་གསུམ་ཐ་དད་དུ་མ་བྱས།།

༢) རྣམ་གཞག་དེ་ཉིད་ངེས་པར་བྱ་བ། ཀ) བློ་ཚུལ་གཉིས་པ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ། 

༡] ཡུལ་ཤེས་རྟོགས་པའི་རྣམ་པའི་བྱེ་བྲག་ལས་ཚུལ་གཉིས་བསྒྲུབ་པ། 

ཇི་སྟེ་ཤེས་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཞེས་ཇི་ལྟར་རྟོག་པར་བྱ་ཞེ་ན། 

༡༡ ཡུལ་ཤེས་པ་དང་དེ་ཤེས་པའི། །དབྱེ་བས་བློའ་ིཚུལ་གཉིས་ཉིད།།

ཡུལ་ནི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སྟེ། གང་གེ་དེ་ཤེས་པ་ནི་དོན་དང་རང་སྣང་བའོ། །ཡུལ་

ཤེས་པ་ནི་གང་ཡུལ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཤེས་པ་སྟེ་ཤེས་པ་དེ་སྣང་བ་དང་། རང་

སྣང་བའོ། །གཞན་དུ་ན་གལ་ཏེ་ཡུལ་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད་རང་ཤེས་པའམ་རང་གི་ངོ་བོར་

གྱུར་ན་ནི། ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཡང་ཡུལ་ཤེས་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཕྱིས་

རྗེས་སུ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་ལ་ཡང་སྔར་རིང་དུ་འདས་པའི་ཡུལ་སྣང་བར་མི་འགྱུར་

ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་དེ་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་ཤེས་པ་ལ་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་

པར་གྲུབ་བོ།།

༢] དུས་ཕྱིས་དྲན་པའི་རྟགས་ལས་བསྒྲུབ་པ། ཀ] དངོས། 

དུས་ཕྱིས་དྲན་པ་ལས་ཀྱང་ངོ་། །ཚུལ་གཉིས་ཉིད་དུའོ་ཞེས་འབྲེལ་ཏོ། །གང་གི་

ཕྱིར་ཡུལ་བཞིན་དུ་ཤེས་པའི་ལ་ཡང་དུས་ཕྱིས་མྱོང་བའི་དྲན་པ་སྐྱེས་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་

ཡང་ཤེསཔའི་ཚུལ་གཉིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།།

ཁ] ཞར་ལ་རང་རིག་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

རང་རིག་པ་ཉིད་དུ་ཡང་ངོ་། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གང་ཕྱིར་མ་མྱོང་བར་འདི་

མེད། །ཉམས་སུ་མ་མྱོང་བར་དོན་དྲན་པ་ནི་མཐོང་བ་མེད་དེ། གཟུགས་ལ་སོགས་

པའི་དྲན་པ་བཞིན་ནོ།།

ཁ) རང་རིག་སྒྲུབ་པ། 

ཅི་སྟེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་ཡང་ཤེས་པ་གཞན་གྱི་ཡང་མྱོང་བ་ཡིན་



308 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། ༡༢ ཤེས་པ་གཞན་གྱིས་ཉམས་

མྱོང་ན། །ཐུག་མེད། ཐུག་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཤེས་པ་ཤེས་པ་གཞན་གྱིས་མྱོང་བར་

བྱེད་ནའོ། །ཅི་ལྟར་ཞེ་ན། དེ་ལའང་དྲན་པ་སྟེ་ཤེས་པ་གང་དག་གིས་ཤེས་པ་དེ་ཉམས་སུ་

མྱོང་བར་བྱེད་ན། དེ་ལ་ཡང་ཕྱིས་དྲན་པ་མཐོང་དགོས་པས་སོ། །དེས་ན་དེ་ལ་ཡང་ཤེས་

པ་གཞན་གྱི་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཡིན་ན་ནི་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ། 

ཡུལ་གཞན་དག་ལ་འཕོ་བ་ནི། །མེད་འགྱུར་དེ་ཡང་འདོད་ཕྱིར་རོ།།

དེའི་ཕྱིར་གདོན་མི་ཟ་བར་རང་རིག་པའི་ཤེས་པ་ཁས་བླང་བར་བྱའོ། །དེ་ཡང་འབྲས་

བུ་ཉིད་དེ། དེ་ལྟར་ན་མངོན་སུམ་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་གནས་པ་ཡིན་ནོ།།

༢ གཞན་གྱིས་བཏགས་པའི་མངོན་སུམ་དགག་པ། ཀ རྩོད་སྒྲུ  བུ་མཁན་པོའ་ིལུགས་དགག་པ། 

༡) རྩོད་སྒྲུབ་ནས་བཤད་པའི་མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་དབྱིག་གཉེན་གྱི་མིན་པར་བཤད་པ། 

༈ དེའི་རྗེས་ལ་གཞན་གྱིས་བྱས་པའི་མངོན་སུམ་བརྟག་པར་བྱ་སྟེ། 

༡༣ རྩོད་སྒྲུབ་སློབ་དཔོན་གྱི་མ་ཡིན། །སྙིང་པོ་ངེས་པར་མ་དགོངས་སོ།།

ཆ་ཤས་གཞན་དུ་སྨྲ་བའི་ཕྱིར། །དེས་ན་ཁོ་བོས་བརྟག་པར་བྱ།།

རྩོད་པ་བསྒྲུབ་པ་ནི་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱི་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་དེ་ལ་སློབ་དཔོན་

གྱིས་སྙིང་པོ་མ་དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་རྩོད་པ་བསྒྲུབ་པར་ཆ་ཤས་གཞན་དུ་

བཀོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཁོ་བོས་ཀྱང་ཚད་མ་ལ་སོགས་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་

བརྟག་པར་བྱའོ།།

༢) རྩོད་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་བརྟགས་ལ་དགག་པ། ཀ) རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའ་ིམངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་འགོད་པ། 

༡༤ དོན་དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ། མངོན་སུམ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདིར།།

ཁ) དེ་བརྟགས་ལ་དགག་པ། ༡] གང་ལ་མངོན་སུམ་དུ་སོང་བའི་དོན་ལ་བརྟགས་ལ་དགག

ཀ] གང་ལ་མངོན་སུམ་བཞག་པའི་དོན་གྱི་སྒྲས་རྐྱེན་ཀུན་བརྗོད་པ་དགག་པ། 

དོན་དེ་ཞེས་པས་ཀུན་བརྗོད་ན། །གང་དེ་དེ་འབའ་ཞིག་ལས་མིན།།

གལ་ཏེ་དེ་ལས་ཞེས་བྱ་བ་འདིའི་རྐྱེན་ཀུན་བརྗོད་པ་ཡིན་ན་ནི། ཤེས་པ་གང་ཡུལ་གང་



309ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་དང་པོ།

ལས་སྐྱེས་པ་དེའི་ཐ་སྙད་དུ་བྱའི། དེ་འབའ་ཞིག་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དམིགས་པའི་

རྐྱེན་འབའ་ཞིག་ལས་ཤེས་པ་སྐྱེ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བཞི་ཡི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་

རྣམས།7།ཞེས་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ།།

ཁ] དམིགས་རྐྱེན་འབའ་ཞིག་བརྗོད་ན་མཚན་ཉིད་ཁྱབ་ཆེས་པ། 

དམིགས་པའོ་ཞེ་ན་དྲན་སོགས་ཀྱི། །ཤེས་པ་གཞན་ལ་བལྟོས་མ་ཡིན།།

གལ་ཏེ་དོན་དེ་ལས་ཞེས་པ་འདི་ཡུལ་ཙམ་ལ་ཡིན་ན་ནི། དྲན་པ་དང་། རེྗས་སུ་དཔག་པ་

དང་། མངོན་པར་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་པ་ཡང་དམིགས་པར་བྱ་བ་གཞན་ལ་མི་

བལྟོས་ཏེ། མེ་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་པ་ནི་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་དམིགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

༢] དམིགས་རྐྱེན་བྱེད་ཚུལ་ལ་བརྟགས་ལ་དགག ཀ] དགག་པ་དངོས། 

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་ལ་དོན་དུ་བརྗོད་པར་བྱ་གྲང་ན། 

ཅི་གང་སྣང་བ་དེ་རྣམས་ལ་ཤེས་པ་སྐྱེ་བ་དེ་ལྟར་དེ་དག་དམིགས་པར་བརྗོད་པ་ཡིན་

ནམ། ཅི་སྟེ་གཞན་སྣང་དུ་ཟིན་ཀྱང་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་ཤེས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་གྲང། དེ་

ལས་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་དེ་དེ་དག་ལ་ཤེས་པ་སྐྱེ་ན་ནི། དེ་ལྟར་

ན་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་ལྔ་ནི་བསགས་པ་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཀུན་རྫོབ་

ཏུ་ཡོད་པར་ཉིད་དམིགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཁས་བླངས་ནས། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པར་སྣང་

བའི་ཤེས་པ་རྣམས་དོན་དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མངོན་སུམ་

ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་ལ་དེ་བསགས་པ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཡང་རྫས་

སུ་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཉིད་འཐོབ་སྟེ། དེ་ཉིད་རྫས་ལ་སོགས་པ་ཉིད་དུ་སྣང་བས་ན་རྫས་

དང་གྲངས་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་ལའང་ཐོབ་བོ། །ཇི་སྟེ་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་ལས་གཞན་

དུ་སྣང་ཡང་ཤེས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་ན་ནི། དེ་ལྟར་ན་རྫས་ལ་སོག་སཔ་ལ་ཐལ་བའི་ཉེས་

པར་ནི་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་དེ་དག་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་གང་ལས་གང་

ཞེས་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་དེ་ནི་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་སོ་སོ་བ་ལ་ཤེས་པ་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་བསགས་པ་ན་ཡང་སོ་སོ་བ་རྒྱུ་ཡིན་གྱི་དེ་བསགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་

ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ།།

7 མངོན་པ་མཛོད། ༢/༦༤ག “བཞི་ཡིས་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྣམས།།”
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དེ་ཉིད་སྨྲས་པ། ༡༥ གང་ཞིག་སྣང་བ་དེ་ལས་མིན། །ལྔ་པོ་བསགས་པ་

དམིགས་པའི་ཕྱིར། །གང་ལས་དེ་ནི་དོན་དམ་པ། །དེ་ལ་ཐ་སྙད་དུ་མ་བྱས།།

ཞེས་བྱ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།།

དམིགས་པ་ལ་8སོགསཔ་ཡང་དམིགས་པར་བྱ་བ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། 

དེ་དག་ཀྱང་དོན་དམ་པར་གཞན་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ།9།ཟླ་བ་གཉིས་ལ་སོགས་པར་སྣང་

བ་དང་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བ་ཡང་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ།།

ཁ] དེའི་ལན་དགག

༡༦ དོན་གྱིས་ངོ་བོས་དབེན་པ་ཡང་། །བརྗོད་བྱ་མ་ཡིན། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

དོན་གྱི་ངོ་བོ་ལས་གཞན་དུ་ཐ་སྙད་བྱ་བར་མི་ནུས་སོ། །ཡུལ་འདིའི་ཡང་། །སྤྱིའི་ཚུལ་

གྱིས་བསྟན་པར་བྱ། །དེས་ན་ཐ་སྙད་དུ་མ་བྱས། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀྱི་

ཡུལ་ནི་དེའི་ངོ་བོས་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་ཡིན་གྱི། རང་གི་ངོ་བོའ་ིཚུལ་གྱིས་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་

ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སྤྱིའི་ངོ་བོའ་ིཚུལ་ནས་ནི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཐ་སྙད་དུ་བྱེད་

དོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྔ་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་ནི་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བས་མི་ནུས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་

རྩོད་པ་བསྒྲུབ་པའི་འོ།།

ཁ གཞན་སྡེས་བཏགས་པའི་མངོན་སུམ་དགག་པ། 

༡) རིགས་པ་ཅན་པའི་ལུགས་དགག་པ། ཀ) འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ནི། དབང་པོ་དང་དོན་ཕྲད་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་ཐ་

སྙད་དུ་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཞེན་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ནི་མངོན་སུམ་མོ་

ཞེས་ཟེར་རོ།།

ཁ) དེ་དགག་པ། ༡] སྤྱིར་དགག་པ། 

འདིར་ཡང་ཁྱད་པར་རྣམས་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། 

༡༧ དབང་པོ་ལས་བྱུང་དོན་བློ་ལས། །ཐ་སྙད་ལ་སོགས་སྲིད་མ་ཡིན།།

འཁྲུལ་པ་སྲིད་པ་ཡོད་པ་ལ་ནི་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་གྲང་ན། དབང་པོའ་ིབློ་ལ་བསྟན་པར་

8  མ་དཔེར། དམིགས་ལ། ཞེས་ཡོད་མོད་སྣར་ཐང་བཞིན་བཅོས། 
9  ཞ་མ། དེ་དག་དོན་དམ་པར་ཡོད་པས་སོ། །གཞན་དུ་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཟླ་བ་གཉིས་ལ་སོགས་པར་་་་
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བྱ་བའི་ཡུལཉིད་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བསྟན་པར་བྱ་བ་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ཡུལ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བསྟན་པར་བྱ་བ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་ཡང་འཁྲུལ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། དབང་པོའ་ིབློ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱ་བར་མི་ནུས་པ་དེའི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་གྱི་ཚིགས་སུ་མི་

བྱ་བ་ཉིད་དོ། །འཁྲུལ་པའི་ཡུལ་ཉིད་ཀྱིས་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་ནི་འཁྲུལ་

པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེན་པ་ནི་ངེས་པ་སྟེ། དེ་སྤྱི་10ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པ་

བ་ལང་ལ་སོགས་པ་ལ་མ་བརྟགས་པ་ནི་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་མི་སྲིད་དོ།།

ཅི་སྟེ་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་རྟོག་པའི་དོན་དུ་བརྗོད་དོ་ཞེ་

ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པའི་ཚིག་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མ་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་

ཡང་དབང་པོའ་ིབློ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་དོན་ཙམ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་

དག་གིས་ནི་བཤད་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་ཡང་སོ་སོར་བརྗོད་དོ། །ཞེན་པའི་བདག་

ཉིད་ཅེས་པ་ལ་ཞེན་པ་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གང་སྨྲས་པ། དངོས་སུ་དོན་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པ་འབྲས་བུ་ཉིད་ནི་དབང་པོའ་ིབློ་ལ་མི་སྲིད་

དོ། །ཇི་སྟེ་ཡང་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་པ་ནི། ཤེས་པ་དེའི་རང་

གི་ངོ་བོ་བསྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་

བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཕྱིར་ལ། དེ་ལ་ཡང་དབང་པོ་དང་དོན་ཕྲད་པ་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་

པའི་ཕྱིར་རོ། །ཤེས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་བསྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡིན་ན་ཡང་། ཡོན་

ཏན་དང་རྫས་རྩོམ་པར་མི་བྱེད་པ་དང་། བྱ་བ་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་

མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་བསྟན་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ།།

༢] སོ་སོར་དགག་པ། ཀ] མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་མ་ཁྱབ་པ། 

ཕྲད་ནས་སྐྱེ་བ་མངོན་སུམ་དུ་འདོད་ན་ནི་གཟུགས་དང་སྒྲ་དག 

བར་དང་བཅས་པར་འཛིན་པ་དང་། །ཤེས་པ་ལྷག་པའམ་མི་ཐོབ་འགྱུར།།

དྲི་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡུལ་དང་དབང་པོ་11བར་མེད་པ་སྟེ། བར་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་པ་

བཞིན་དུ་འཛིན་པ་མཐོང་མོད་ཀྱི། དབང་པོ་ལྷག་པར་འཛིན་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

10  མ་དཔེར། སྤྱིའི་ལ་སོགས་པ། ཞེས་འབྲེལ་སྒྲ་ཡོད་མོད་ཞ་མ་ལྟར་བཅོས། 
11 དབང་པོའ།ི སྣར་ཐང་། 



312 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

གལ་ཏེ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་འཐད་པ་ཉིད་དོ། །དབང་པོ་གཉིས་ཀྱི་ནི་རྟེན་

ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འཇུག་པ་སྟེ། དེས་ན་ཡུལ་དེ་བར་དང་བཅས་པ་དང་ལྷག་མ་འཛིན་

པའང་འཐད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། ༡༨ རྟེན་

ལས་ཕྱིར་དབང་འཕོ་མིན་པར། གྲུབ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚིག་གི་ལྷག་མའོ། །དབང་པོ་

ནི་རྟེན་གྱི་ཡུལ་ཉིད་ན་གནས་པ་སྟེ། དེར་12གསོ་བ་ལ་སོགས་པ་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བའི་ཕྱིར་

རོ། །དེས་ན་དབང་པོ་ཁོ་ནས་བར་དུ་ཆོད་པའི་དོན་འཛིན་པར་བྱེད་དོ། །དབང་པོ་

ཕྱི་རོལ་ཏུ་འཕོ་བ་བདེན་དུ་ཆུག་ན་ཡང་། ཡུལ་ལ་འཛིན་པར་ནུས་མ་ཡིན། །གཞན་

དུ་ན་རྟེན་བསྒྲིབས་ཀྱང་ཡུལ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་མིག་དང་རྣ་བ་དག་གི་

ནང་རྟེན་གྱི་གནས་ཁོ་ནར་མ་ཕྲད་པར་ཡུལ་གྱི་སྐད་ཅིག་མ་དག་ལས་བར་དང་བཅས་

པ་དང་ལྷག་པར་འཛིན་པ་ཡང་རིགས་པ་ཡིན་ནོ།།13

ཁ] དབང་པོ་ལྔའི་གྲངས་ངེས་མི་འཐད་པ། 

དབང་པོ་ལྔ་ཁོ་ན་ཡིན་ན་ནི། །བདེ་སོགས་གཞལ་བྱ་མིན་པ་འམ། །འམ་ཞེས་

སྨོས་པ་ནི་འམ་གྱི་སྒྲ་ལས་ཚད་མའི་གྲངས་གཞན་བླངས་པ་ཡིན་ནོ། །གང་འདི་ལྟར་

རྟགས་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་བདག་ཉིད་ཀྱི་བདེ་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་དང་། འདོད་

པ་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། འབད་རྩོལ་རྣམས་ལ་འཛིན་པ་དེ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པས། བདེ་

བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་གཞལ་བྱ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་བའམ། ཚད་མ་དེ་ལ་ཚད་མ་གཞན་

ཉིད་ཉེ་བར་བགྲང་བར་བྱའོ། །དབང་པོ་གཞན་ཡོད་ཡིད་དབང་པོ། །ཡང་ན་ཡིད་ཁོ་

ན་དབང་པོ་ཉིད་དུ་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་དང་ཕྲད་པ་ལས་སྐྱེས་པ་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་

བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་དོན་དུའོ།།

༡༩ བཀག་པ་མེད་ཕྱིར་ཐོབ་ཅེ་ན། །ཇི་སྟེ་ཡང་གཞན་གྱི་འདོད་པ་ལ་མ་བཀག་

པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཡིད་ཀྱི་དབང་པོ་ཉིད་བཀག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཐོབ་པ་ཉིད་དོ་ཞེ་

12 དེ་ལ། སྣར་ཐང་། 
13 ཞ་མ། ལྷག་པར་འཛིན་པར་ཡང་རིགས་པ་མིན་ནོ། །ཞེས་དགག་སྒྲ་བྱུང་བ་ནོར། འགྲེལ་བཤད་

དུ། (༡༢༢) “གང་གི་ཕྱིར་རྟེན་གྱི་སྒོ་ནས་ནི་དབང་པོ་ལས་དོན་བར་དང་བཅས་པ་འཛིན་པར་རྟོགས་
ཏེ། སྔར་ཇི་སྐད་བཤད་པ་བཞིན་ནོ།།” ཞེས་བཀྲལ། 



313ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་དང་པོ།

ན། གཞན་གྱི་འདོད་པ་ལ་ནི་ཡིད་ཀྱི་དབང་པོ་ཡོད་ལ་རག་ན།14 དེ་ལྟ་ན་ནི། དབང་པོ་

གཞན་གྱི་སྒྲ་དོན་མེད། །གལ་ཏེ་གཞན་གྱིས་སྨྲས་པའི་ཡིད་ལ་བཀག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་

དབང་པོ་ཡིན་ན། དེས་སྣ་ལ་སོགས་པ་དབང་པོར་བརྗོད་དོ་ཞེས་བསྟན་པ་དོན་མེད་

པར་འགྱུར་ཏེ། བཀག་པ་མེད་པ་ཉིད་ལས་དེ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ།།

ག] ཚད་འབྲས་རྫས་གཞན་དགག་པ། (༡) ཚད་འབྲས་མི་འཐད་པ་སྤྱིར་བསྟན། 

དོན་གཞན་འབྲས་བུར་སྨྲ་བའི་ཤེས་པ་ཉིད་ཚད་མ་ཡིན་ན། ངེས་པའི་དོན་ལ་

འབྲས་བུ་མེད། །ངེས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་ནི་ཚད་མ་སྟེ། ཚད་མ་དེ་15སྐྱེས་

པ་ན་དོན་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་འབྲས་བུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ།།

(༢) དེ་མི་འཐད་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། (ཀ) དགག་པ་དངོས། 

གལ་ཏེ་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པའི་ཤེས་པ་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། གང་སྤྱི་ལ་སོགས་པ་ཁྱད་

པར་དུ་བྱེད་པའི་ཤེས་པ་དེ་ནི་ཚད་མ་ཡིན་ལ། གང་རྫས་ལ་སོགས་པ་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་

བའི་ཤེས་པ་དེ་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཁྱད་ལ་མིན་ཐ་དད་ཕྱིར། །ཐ་དད་པ་

ནི་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བ་ལས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ལ། ཡུལ་གཞན་ལ་ཚད་

མར་འགྱུར་ཞིང་ཡུལ་གཞན་ལ་འབྲས་བུར་འགྱུར་བ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སེང་

ལྡེང་གི་ཡུལ་ལས་བཅདཅིང་16བཤགས་པས་པ་ལ་ཤ་ཆད་པ་ནི་མ་མཐོང་ངོ། །ཅི་སྟེ་

ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེའི་ཡུལ་ཉིད་ཀྱང་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་

ཡིན་ཏེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་བྱེད་པ་པོ་ཐམས་ཅད་

འཆོལ་བར་འགྱུར་ཏེ།17 ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་དེའི་བྱེད་པ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་གང་ལ་ལས་ཀྱི་བྱ་བ་ཡོད་པར་བརྗོད་པ་དེ་ཉིད་ལ་དེའི་

འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་རིགས་སོ།།

14 མ་དཔེར། རབ་ན། ཞེས་བྱུང་མོད་ཞ་མའི་འགྱུར་དུ། རག་ན། ཞེས་བྱུང་བ་ལྟར་བཅོས། 
15  མ་དཔེར། ཚད་དེ། ཞེས་ཡོད་མོད་ཞ་མའི་འགྱུར་དུ་བྱུང་བ་ལྟར། ཚད་མ་དེ། ཞེས་བཅོས། 
16  ཞ་མ། སེང་ལྡེང་གི་ཡུལ་བཅད་ཅིང་། 
17  མ་དཔེར། འཚོལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་བྱུང་མོད། གཅིག་ཏུ་སྟེ་འཆོལ་བར་འགྱུར་བའི་དོན་ཡིན་པས་

བཅོས། 



314 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

(ཁ) དེའི་ལན་དགག་པ། 

གཞན་ཡང་། ༢༠ དེ་ལ་ཡོད་མིན། ཁྱད་པར་རྟོགས་པར་བྱ་བ་དེ་ལ་འབྲས་བུ་

མེད་པའམ་ཚད་མ་མེད་དོ། །དེ་གཉིས་ཞེས་18ཅི་སྟེ་ཡང་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པའི་ཤེས་པ་

དེ་ཉིད་ཚད་མ་གཞལ་བྱ་གཉི་གར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་རང་གི་བདག་ཉིད་ཁོང་དུ་

ཆུད་པར་བྱེད་པ་ཙམ་ན་གཞལ་བར་བྱ་བར་ཡང་འགྱུར་ཞིང་འཛིན་པ་པོ་ཡང་ཡིན་པ་

བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཁྱད་པར་བྱ་ལའང་འགྱུར། །དེ་ལྟ་ན་ནི་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའི་

ཤེས་པ་ལའང་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་གཉི་ག་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ།།

གལ་ཏེ་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱའི་དོན་གཞན་ཡིན་ཡང་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་ཉིད་

དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། རང་རིག་གིས་རིག་པའི་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་བཞིན་དུ། དེ་

ཉིད་དངོས་པོ་གཉིས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པའི་ཤེས་པ་བདག་དང་

མཚུངས་སོ་ཞེས་གཉི་གར་སྦྱར་བར་མི་བྱའོ།19།དེ་ལྟར་ན་ནི་ཤེས་བྱ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་

ན། གང་མ་རྟོགས་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་། ལོག་པའི་ཤེས་པ་ལས་ལྡོག་པ་

དེ་འབྲས་བུར་འགྱུར་ན། དེ་ཡང་རིགས་མ་ཡིན་ཏེ། མ་རྟོགས་ལ་སོགས་ཀུན་ལ་

མིན། །རེ་ཞིག་ཐམས་ཅད་དུ་མ་རྟོགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་དངོས་པོའ་ིཡུལ་ངེས་པ་ནི་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁ་ཅིག་ཏུ་བཟས་པ་ཙམ་ལས་ཤེས་པ་སྐྱེ་བས་སོ། །མ་རྟོགས་པ་ལ་

སོགས་པ་ཡོད་དུ་ཆུག་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་། ལྡོག་པ་མེད་ཕྱིར་འབྲས་བུ་མིན། །ལྡོག་པ་

ཞེས་བྱ་བ་ནི་མ་རྟོགས་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་ལ་བྱ་ན། ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་འབྲས་

བུ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཞལ་བྱར་འགྱུར་བར་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་རེ་ཞིག་

རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་མངོན་སུམ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

༢) བྱེ་བྲག་པའི་ལུགས་དགག་པ། ཀ) འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ཀྱི་མདོ་ལས། རེ་ཞིག་འབྲེལ་པ་འགའ་ཞིག་20ལས་གྲུབ་པའི་

18  མ་དཔེར། དེ་ཉིད་ཅེས། ཞེས་ཡོད་མོད་དད་ཤེས་རྩ་བ་ལྟར་བཅོས། ཞ་མ་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ཀར། གཉིས་
ཤེ་ན། །ཞེས་བྱུང་། 

19  ཞ་མ། ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པའི་ཤེས་པ་བདག་དང་མཚུངས་སོ་ཞེས་པ་ནི་མ་ཡིན་གྱི་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་སྦྱར་
བར་བྱའོ།།

20  དད་ཤེས་དང་ཞ་མ་གཉིས་ཀར། འབྲེལ་པ་འབའ་ཞིགཅེས་ཡོད་མོད། སྣར་ཐང་དུ། འགའ་ཞིག ཅེས་
བྱུང་ལ། འགྲེལ་བཤད་ཀྱིས་ཀྱང་(༡༣༠)འགའ་ཞིག་གི་དོན་ཉིད་དུ་བཀྲལ་པས། འདིར་སྣར་ཐང་བཞིན་
བཅོས། 



315ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་དང་པོ།

རྫས་འགའ་ཞིག་ལ་མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། བདག་དང་

དབང་པོ་དང་ཡིད་དང་དོན་དུ་ཕྲད་པ་ལས་གང་གྲུབ་པ་དེ་21གཞན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་

རོ། །ཁ་ཅིག་ནི་ཚད་མ་ལས་འབྲས་བུ་དོན་གཞན་དུ་འདོད་དེ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དབང་དང་དོན་ཕྲད་པ་ཚད་མས་རྟོགས་པར་བྱའོ་ཞེའོ། །གཞན་དག་

ནི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བདག་དང་ཡིད་ཕྲད་པ་ཚད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ།།

ཁ) དེ་དགག་པ། ༡] ཁས་བླངས་འགལ་བ་བསྟན་པ། 

དེ་ལྟ་ན་ནི། གང་འདི་སྐད་དུ་ཐེ་ཚོམ་དང་གཏན་ལ་ཕེབས་པའི་ཤེས་པ་དག་ལས་

གྲུབ་པ་ནི་མངོན་སུམ་དང་རྟགས་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་དག་གིས་22བཤད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་

འགལ་ལོ། །བཞི་པོ་ཕྲད་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་དང་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་ལ་23སྐྱེས་

པའི་ཤེས་པ་མཚུངས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ལ་ཕེབས་པ་ནི་བརྟགས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་

བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལ། མངོན་སུམ་ནི་ཡུལ་ལྟ་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡུལ་

ལ་ལྟ་བ་ཙམ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བཞི་པོ་ཕྲད་པ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་བརྟག་ཅིང་

དཔྱད་པ་ག་ལ་སྲིད། དབང་པོ་དང་དོན་ཕྲད་པ་ཚད་མར་སྨྲ་བ་ལ་ནི་བསྒྲེ་བ་ཅུང་ཟད་

ཀྱང་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ།24།དབང་པོ་དང་དོན་ཕྲད་པ་ཚད་མར་སྨྲ་བའི་ལྟར་ན་

ནི། འདི་ཅི་ཞིག་ཅེས་ཤེས་པར་འདོད་པའི་ཚེ་དོན་མཐའ་དག་འཛིན་པར་འགྱུར་དེ་
25ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་དང་ཕྲད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བདག་དང་ཡིད་ཕྲད་པར་སྨྲ་བ་

ལའང་། ཡུལ་ཐ་དད་པ་ལ་ཡུལ་གཞན་ལ་ཚད་མར་འགྱུར་ཞིང་གཞན་ལ་འབྲས་བུར་

འགྱུར་བ་ནི་མེད་དོ་ཞེས་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ།།26

༢] རིགས་པ་དང་འགལ་བ་བསྟན་པ། ཀ] ཚད་འབྲས་སྤྱིར་དགག་པ། 

གཞན་ཡང་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལ་ཡང་བལྟོས་པ་དང་། རྫས་དང་ཡོན་ཏན་དང་ལས་

21  མ་དཔེར། གྲུབ་པ་པ་དེ། ཡོད་མོད་སྣར་ཐང་བཞིན་པ་ཕྱི་མ་ཕྱིས། 
22  ཞ་མ་། རྟགས་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་དག་གོ་ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ།།
23  གཞན་ལ་ཕེབས་པ་ལས། སྣར་ཐང་། 
24  ཞ་མ། ལྷག་པར་བསྟན་དུ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཉིད་དོ།།
25  ཞ་མ། འགྱུར་ཏེ། ཞེས་རྒྱུ་མཚན་འདྲེན་པའི་ལྷག་བཅས་བྱུང་བ་དག་སྙམ། 
26  གོང་དུ་ཤོག ༣༡༣ ལ་གཟིགས། 
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ལ་བལྟོས་པ་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་སྦྱར་བར་མི་བྱ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་དབང་པོ་དང་དོན་

ཕྲད་པ་ལས་སྐྱེས་པ་ནི། 

༢༡ ཡུལ་ལ་ལྟ་བའི་དོན་ཅན་ཕྱིར། །ཁྱད་པར་རྣམས་དང་སྦྱོར་མི་བྱེད།།

དབང་པོའ་ིབློ་རྣམས་ནི་རང་གི་དོན་ཙམ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱད་

པར་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྦྱོར་བ་ནི་མི་འཐད་དོ། །གདོན་མི་ཟ་བར་དོན་གཉིས་

གཟུང་ནས་འདི་ནི་འདིའི་ཕྱིའམ་རྫས་ལ་སོག་ས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས། དེ་ལྟར་འབྲེལ་པ་

བརྟགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་ལྡན་པ་མི་མངོན་པར་བྱས་པའམ་ཐ་མི་དད་པར་

བརྟགས་ནས་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ། །ཁྱད་པར་དེ་ཡང་དྲན་པས་དྲངས་པའི་ཕྱིར་ཡིད་ཀྱི་

བློ་ལ་འཐད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་དུ་ན་ནི་དྲི་མངར་རོ་27ཞེས་འཛིན་པ་ཡང་མངོན་སུམ་

དུ་འགྱུར་ན། དེ་ལྟར་འགྱུར་བར་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་དང་ཁྱད་

པར་དུ་བྱ་བ་དག་དབང་པོ་ཐ་དད་པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཡང་རྫས་

གཅིག་དབང་པོ་དུ་མའི་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ནི་མིན་ཏེ། གཟུགས་

ལ་སོགས་ལ་བཞིན་དུ་དུ་མར་འགྱུར་རོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི་དབང་པོ་དུ་

མས་གཟུང་བར་བྱ་བའི་གཅིག་གང་དུ་ཡང་མ་མཐོང་ངོ། །གཟུགས་སོགས་གཅིག་ཏུ་

འགྱུར། །གལ་ཏེ་དབང་པོ་དུ་མའི་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ཡང་ཐ་མི་དད་པར་འདོད་ན་

ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡང་རྫས་བཞིན་དུ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རོ།།

ཁ] ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པ། 

མཐོང་ཞེ་ན། དེ་དག་གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་དབང་པོ་ཐ་དད་པའི་ཡུལ་རྫས་ལ་ཤེས་

པ་ཐ་མི་དད་པ་ནི་མཐོང་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་དང་། ཡོན་ཏན་ཉིད་དག་ལྟ་

བུའོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་གཅིག་དུ་མར་འགྲུབ་

བོ་ཞེ་ན། ཤེས་པ་ཐ་མི་དད་པ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་མཐོང་ན། འོན་ཀྱང་དེ་དབང་པོ་ལས་

མིན།28།དེ་དབང་པོའ་ིསྒོ་ནས་དབང་པོ་གཞན་གྱི་ཡུལ་ཤེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་

27  མ་དཔེར། དྲི་མར་རོ། །ཞེས་བྱུང་ཡང་ཡིག་ནོར་ཏེ། ཞ་མའི་འགྱུར་ལྟར་བཅོས། 
28  དད་ཤེས་དང་ཞ་མའི་རྩ་བ། མཐོང་ན་དབང་པོ་ལས་དེ་མིན།།
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ཕྱིར། ༢༢ དབང་གཞན་དོན་མེད་འགྱུར་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དབང་པོ་གཞན་གྱི་ཡུལ་ལ་

ཡང་དབང་པོ་གཞན་གྱིས་འཛིན་ནུས་པ་འདོད་ན་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་དབང་

པོ་དུ་མ་བརྟགས་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ།།

གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དབང་པོ་

གཅིག་གིས་29འཛིན་པར་མི་ནུས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ཕྱིར་

ཞེ་ན། དབང་པོས་ནི། རང་ཡུལ་ཐ་དད་ཀྱང་འཛིན་ནུས་འགྱུར། །རང་གི་ཡུལ་ལ་

སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པ་དང་གྲངས་ལ་སོགས་པས་ཐ་དད་པ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་འདོད་

པས་30ཐ་དད་ཀྱང་དབང་པོས་འཛིན་པར་ནུས་པ་ཡིན་གྱི། དབང་པོ་གཞན་གྱི་དོན་

ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དབང་པོ་གཞན་གྱི་ཡུལ་ཉིད་ནི་གཟུགས་ལས་ཐ་དད་པའི་རེག་བྱ་

ལྟ་བུ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་དེ་མིག་གིས་འཛིན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་རེག་པའི་གཟུང་

བའི་རྫས་ཀྱང་མིག་གིས་འཛིན་ན་ནི། དབང་པོ་གཞན་གྱིས་ཡུལ་ཡང་མིག་གིས་

རང་གི་ཡུལ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསལ་བར་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར། ཐ་དད་ཀྱང་སྔོན་པོ་ལ་

སོགས་པ་བཞིན་དུ་རེག་བྱ་ལ་སོགས་པ་ཡང་མིག་གིས་འཛིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་

བའི་ཕྱིར། ཐ་དད་པ་ཉིད་ནི་དབང་པོ་དུ་མས་གཟུང་བར་བྱ་བའི་རྒྱུ་མཚན་མ་ཡིན་

གྱི། འོན་ཀྱང་དབང་པོ་གཞན་གྱི་དོན་མི་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡང་དོན་ཐ་

མི་དད་པ་ཡང་དབང་པོ་དུ་མས་འཛིན་པ་ཡིན་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སོ་སོ་ལ་

ཡང་། དབང་པོ་ཀུན་གྱི་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏེ། རྫས་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་

ན་ཡང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་དབང་པོ་དུ་མས་གཟུང་བར་བྱ་བར་འགྱུར་རོ།།

ག] དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། (༡) མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བའི་ལན་དགག

ཉེས་པ་དེ་དག་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ལ་རང་རང་གི་

བྱེ་བྲག་ངེས་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་མེད་པའི་ཕྱིར་དབང་པོའ་ིབློ་སྔོན་པོ་ལ་མི་འཁྲུལ་

ལོ་ཞེ་ན། ཅི་ལྟར་ན་དེ་དག་ངེས་པ་བྱེད་པ་ཉིད་ཡིན། གང་ལ་གཟུགས་ཉིད་མེད་པ་དེ་

29  མ་དཔེར། གཅིག་གིཞེས་འབྲེལ་ཡོད་མོད་ཞ་མ་བཞིན་བྱེད་སྒྲར་བཅོས། 
30  མ་དཔེར། འོང་པས། ཞེས་བྱུང་བ་ཡིག་ནོར་ཏེ་སྣར་ཐང་བཞིན་བཅོས། ཞ་མ། ཁྱོད་ཀྱིས་ནི་ཐ་དད་པར་

དབང་པོས་འཛིན་ནུས་པར་འདོད་པའི་ཕྱིར་རོ།།



318 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

མིག་གི་གཟུང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་རེག་པར་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ཀྱི་ཡང་རང་རང་གི་ཡུལ་ངེས་པ་ཉིད་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་ན་མིག་དང་རིག་པ་དག་འཇུག་

གོ31།རྫས་སོགས་ལ་མིན། རྫས་དང་གྲངས་ལ་སོགས་པ་དང་ལས་རྣམས་ལ་གཟུགས་

ཉིད་དང་རེག་བྱ་ཉིད་མེད་པར་འདོད་པའི་ཕྱིར། མིག་དང་རེག་པ་དག་གིས་དེ་དག་

འཛིན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་གང་ལ་གཟུགས་ཡོད་པ་མིག་གི་གཟུང་བྱ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་རེག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ངེས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱད་

པར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ཉིད་ལ་སོགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྫས་ལ་

སོགས་པ་ལ་ངེས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་། མེད་ཕྱིར། མི་འཁྲུལ་

ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ་དང་འགལ་ལོ། །གཟུགས་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ནི་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ལ་

མེད་པས་མི་འཁྲུལ་པར་བརྗོད་ཀྱི། གཟུགས་ཉིད་ལ་སོགས་པ་32གཟུགས་ལ་སོགས་པ་

ལ་ཡོད་པའི་སྒོ་ནས་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

རིགས་པས་ཀྱང་རྟོག་པ་འདི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་མི་འཛིན་པ་ནི་

མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ་དབང་པོ་གཞན་གྱིས་མི་འཛིན་པ་ནི་འཛིན་པ་མེད་པ་ཡིན་ལ། ཇི་

ལྟར་དེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པས་བྱེད་པ་ཡིན། རྒྱུ་མེད་པས་འཛིན་པ་མེད་པར་མི་

འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་གཟུགས་ཉིད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་ངེས་པར་བྱེད་པ་ཉིད་དུ་མི་

རིགས་སོ། །གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་རྫས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཐ་མི་དད་པར་འཛིན་པ་33མཐོང་

བ་དེ་ཇི་ལྟ་ཞེ་ན། ༢༣ གཞན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡིན།34 མིག་ནི་རེག་པར་བྱ་བ་དག་ལས་

ཐ་དད་པའི་ཡུལ་ལ་དམིགས་པ་སྟེ།35 དེ་དང་ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བའི་སྤྱིའི་ཡུལ་ལ་ཐ་མི་དད་

པར་འཛིན་པའི་དྲན་པའི་ཤེས་པ་གཞན་ཉིད་སྐྱེས་པ་ཡིན་གྱི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་

31  ཞ་མ། དེ་ལྟ་ན་ནི་མིག་གི་རེག་བྱ་ཚོགས་པ་ལའང་འཇུག
32  ཞ་མ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ། ཞེས་པ་དང་པོ་འདི་མི་འབྱུང་། 
33  འཛིན་པར། སྣར་ཐང་། 
34  དད་ཤེས་རྩ་བར། གཞན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན། །ཞེས་ཡོད་མོད་འདིར་འགྲེལ་པར་ནི། མེད་ཕྱིར་

གཞན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་མིན། །ཞེས་ཞ་མའི་འགྱུར་ལྟར་བཀྲལ་སྣང་བས། གཞན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་མིན། །ཞེས་
དགོས་སྙམ་ཡང་མ་དཔེ་རང་སོར་བཞག

35  མ་དཔེར། མིག་དང་རིགས་པ་དག་གི་ཐ་དད་པའི་ཡུལ་ལ་དམིགས་པ་སྟེ། ཞེས་ཡོད་མོད་ཞ་མའི་འགྱུར་
ལྟར་དག་པས་བཅོས། འགྲེལ་བཤད་དུ་ཡང་(༡༤༥)ཞ་མའི་འགྱུར་དུ་བྱུང་བའི་དོན་དང་མཐུན་པར་བཀྲལ། 



319ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་དང་པོ།

མ་གཟུང་བར་ནི་དེའི་བློ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཁྱད་པར་ཅན་ལས་ཐ་དད་

པ་རྣམས་རང་གི་དབང་པོས་དམིགས་ནས་དོན་གཞན་རྣམ་པར་བཅད་པའི་ཡུལ་

ཐམས་ཅད་ལ་ཐ་མི་དད་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ཤེས་པ་སྐྱེས་པ་ཡིན་གྱི། ཡོད་པ་ཉིད་དང་

ཡོན་ཏན་ཉིད་དག་ལ་ནི་མངོན་སུམ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉེ་བར་མ་མཚོན་པའི་

ཕྱིར། མངོན་སུམ་གྱིས་གཟུང་ངོ་སྙམ་པའི་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་དེ་དག་ནི་རྟོག་གེ་ངན་

པ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཡིན་ནོ།།

(༢) དེའི་ལན་དགག་པ། (ཀ) འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

ཡུལ་མཚུངས་ཉིད་དུ་འདོད་ཅེ་ན། །འདི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་

པར་ཅན་དག་གདོན་མི་ཟ་བར་དབང་པོ་མཚུངས་པའི་ཡུལ་ཉིད་དུ་ཁས་བླང་བར་བྱ་

སྟེ། དེ་མ་གཟུང་བར་དེའི་བློ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། 

(ཁ) དེ་དགག་པ། [༡] ཁས་བླངས་འགལ་བ། 

འདི་ལྟ་ཡིན་ན་ནི། མི་འདོད་པ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་གཉི་ག་དབང་

པོ་མཚུངས་པའི་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཉིད་ཡིན་ན་ནི། རྫས་དང་ཡོན་ཏན་དང་ལས་དག་

ཀྱང་རྫས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཡོད་པ་ཉིད་བཞིན་དུ་རྫས་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་

པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྫས་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རྫས་ཡོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་

པར་འགྱུར་ཏེ། ཡོད་པ་ནི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་རྫས་

ལ་ཞུགས་པ་ཡང་ཡོད་པ་ནི་རྫས་གཅིག་པོ་དེ་དང་ལྡན་པར་བརྗོད་དོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་

ཏེ། ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ་ཡོད་པ་ནི་ཐ་མི་དད་པ་ཡིན་ནོ། །རྫས་ལ་སོགས་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པ་དགག་པར་བྱ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྐད་དུ་ཡང་། ཡོན་ཏན་དང་

ལས་རྣམས་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ལས་ལ་ཡོན་ཏན་མེད་པ་མ་ཡིན་ནོ།36།ཞེས་བརྗོད་དོ།།

གལ་ཏེ་ཡང་རྫས་ལ་འཇུག་པ་ཁོ་ན་རྫས་གཅིག་ཡིན་གྱི་གཞན་ལ་འཇུག་པ་རྫས་

གཅིག་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ན་ནི་ཐ་དད་པར་འགྱུར་རོ། །གང་གི་ཚེ་ཡང་མིག་གི་

36  ཞ་མར། “དེ་སྐད་དུ་ཡང༌། ལས་དང་ཡོན་ཏན་ལ་ཡོད་ཕྱིར། །ཡོད་པ་ལས་མིན་ཡོན་ཏན་མིན། ཞེས་
བརྗོད་དོ།།”ཞེས་ལུང་དྲངས་པ་ལྟ་བུར་བ་ཀོད། འགྲེལ་བཤད་དུ་(༡༤༨)བྱེ་བྲག་པའི་མདོའ་ིཚིག་ཡིན་ཤག་
མཛད་པ་ལྟར་འདི་བྱེ་བྲག་པའི་མདོའ་ིཚིག་ཡིན། 
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མངོན་སུམ་མི་དྲོའ ོ་ཞེས་བྱ་བར་འཛིན་པ་དེའི་ཚེ་རེག་བྱ་ཡང་མིག་གི་གཟུང་བྱར་འགྱུར་

རོ། །དེའི་ཕྱིར་ཡོད་པ་དང་ཡོན་ཏན་ཉིད་བཞིན་དུ་དབང་པོ་ཐ་དད་ཀྱི་གཟུང་བྱ་ཡིན་

ཡང་རྫས་ཐ་མི་དད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མི་རིགས་སོ།།

[༢] ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པ། 

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཡང་དུ་མ་

ཉིད་དུ་སྨྲ་བ་ཡིན་ན་ནི།37 མ་ངེས། གང་གི་ཕྱིར་དབང་པོ་གཅིག་གི་གཟུང་བར་བྱ་

བ་ཉིད་ལ་ཡང་རྫས་དང་ཡོན་ཏན་དང་ལས་ཐ་དད་པ་དང་། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐ་

དད་པ་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །དབང་པོ་ཐ་དད་པ་མེད་ཀྱང་འཛིན་པ་ཐ་དད་པས་སྔོན་པོ་

ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པར་མཐོང་བ་ཡང་ཡིན་ནོ། །གང་མེད་པར་གང་འབྱུང་བ་དེ་ནི་

དེའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དུ་མ་ཉིད་ལ་དབང་པོ་ཐ་དད་པ་ནི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེ་ན། དེ་ནི་གཞན་དུ་བརྗོད། གང་ལས་མ་ངེས་པར་འགྱུར་བ་དབང་པོ་ཐ་དད་པའི་

གཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དུ་མ་ཉིད་དུ་སྨྲས་པ་ཡིན་གྱི། དབང་པོ་གཅིག་གི་གཟུང་བྱ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་གཅིག་ཉིད་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དབང་པོ་ཐ་དད་པའི་གཟུང་བྱ་ཁོ་ན་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་དུ་མ་ཉིད་དུ་བརྗོད་པ་ནི་མ་ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་དུ་མ་ཁོ་ནའི་ཞེས་བརྗོད་པའི་

ཕྱིར་མ་ངེས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

དབང་པོ་ཐ་དད་པ་མེད་ཀྱང་ཞེས་བརྗོད་པ་འདིར། ༢༤ ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བྱར་

བརྗོད་མ་ཡིན། །དུ་མ་ཐམས་ཅད་དབང་པོ་ཐ་དད་པ་ལས་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ནི་མ་

ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་གང་དུ་དབང་པོ་ཐ་དད་པ་དེ་དུ་མའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ཡིན་ནོ། །བློ་ཐ་

དད་པ་ཡང་དུ་མ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཀག་པ་ནི་མེད་དོ།།38

[༣] རིགས་པ་དང་འགལ་བ་གཞན་བསྟན་པ། 

གཞན་ཡང། དབང་པོ་ཐ་དད་མེད་ཀྱང་བློ། །ཐ་དད་ཕྱིར་ནི་ཐ་དད་ན།།

གཞན་དུ་ཐ་དད་མེད་གང་ལས། གང་ལ་དབང་པོ་ཐ་དད་པ་མེད་ཀྱང་བློ་ཐ་དད་

པ་ལས་སྣ་ཚོགས་ཉིད་དུ་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཡིན་པ་དེར། དབང་པོ་ཐ་དད་པ་དང་བློ་

37  མ་དཔེར། སྨྲ་བ་ན་ནི། ཞེས་ཡོད་མོད་ཞ་མ་བཞིན། ཡིན་ན་ནི། ཞེས་བཅོས། 
38  ཞ་མ། བློ་ཐ་དད་ཀྱང་གཞན་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ནི་མི་འགེགས་སོ།།
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ཐ་དད་པ་ལ་ནི་གཅིག་ཅེས་བྱ་བའི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ནི་ཡོན་ཏན་ལ་

སོགས་པ་ལ་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་ཡིན་པ་ཡང་བསལ་བར་རིག་པར་བྱ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་

དེ་དག་ཀྱང་རང་གི་རྟེན་ལ་འབྲེལ་པའི་སྒོ་ནས་བཞི་ལ་སོགས་པ་ཕྲད་པ་ཁོ་ན་ལས་སྐྱེས་

པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཡང་ཐམས་ཅད་དུ་ཕྲད་པ་ལས་ཤེས་པ་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་པར་བཤད་

པ་དེ་ལྟར། རིགས་པ་ཅན་གྱི་མངོན་སུམ་བརྟག་པ་དེ་བཞིན་དུ། བྱེ་བྲག་པའི་མངོན་

སུམ་ཡང་ཉེས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནོ།།

༣) སེར་སྐྱ་པའི་ལུགས་དགག་པ། ཀ) འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ སེར་སྐྱ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་། རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་འཇུག་པ་ནི་མངོན་སུམ་དུ་འདོད་

དེ། རྣ་བ་དང་། པགས་པ་དང་། མིག་དང་། ལྕེ་དང་། སྣ་རྣམས་ཡིད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་ནས། སྒྲ་དང་། རེག་བྱ་དང་། གཟུགས་དང་། རོ་དང་། དྲི་རྣམས་ལ་གོ་

རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཛིན་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི་མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མའོ་ཞེས་ཟེར་བ། 

ཁ) དེ་དགག་པ། ༡] གྲགས་ཅན་སྔ་རབས་པའི་ལུགས་དགག

ཀ] མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལྔའི་གྲངས་ངེས་དགག་པ། (༡)  དགག་པ་དངོས། 

དེ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་ན་ཡང་དབང་པོ་རྣམས། ༢༥ ཐུག་མེད། དེ་དག་གིས་ནི་དབང་

པོ་གཞན་གྱི་གཟུང་བྱ་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་དབང་པོ་རྣམས་རང་གི་ཡུལ་ལ་འཇུག་

པར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡོན་ཏན་གསུམ་འཕེལ་བ་དང་འགྲིབ་པ་ཙམ་གྱི་ཁྱད་པར་

ལས་སྒྲ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར། སྒྲ་གཅིག་ཁོ་ནའི་ཡོན་ཏན་འཕེལ་བ་

དང་འགྲིབ་པ་ཙམ་གྱིས་ཁྱད་པར་གྱིས་མཐའ་ཡས་པའི་ཕྱིར། འཛིན་པ་པོ་དབང་པོ་

མཐའ་ཡས་པར་ཁས་བླང་བར་བྱ་དགོས་སོ།།

ཡང་ན་དབང་པོ་གཅིག  ཅི་སྟེ་དེ་ཡོན་ཏན་གསུམ་ཐ་མི་དད་པའི་ཕྱིར་རིགས་

ཐ་མི་དད་པ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན། སྒྲའི་ཁྱད་པར་འཛིན་པ་བཞིན་དུ་རེག་བྱ་ལ་སོགས་པར་

འཛིན་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར། དབང་པོ་གཅིག་ཉིད་ཐོབ་པ་སྟེ། ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་ལ་

ཡོན་ཏན་གསུམ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་གི་ཕྱིར་གང་སྒྲ་ཁོ་ན་ལ་འགྱུར་གྱི་

རེག་བྱ་ལ་སོགསཔ་རྣམས་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོན་ཏན་གསུམ་ལས་གཞན་པའི་

སྒྲའི་རིགས་མེད་པས། ཐམས་ཅད་ལ་ཡོན་ཏན་གསུམ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།
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 (༢) དེའི་ལན་དགག་པ། 

ཅི་ལྟར་མེད་དེ། གང་གི་ཚེ་སྙིང་སྟོབས་ལ་སོགས་པའི་དབྱིབས་ཀྱིས་ཁྱད་

པར་གྱིས་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཏེ། སྒྲའི་རིགས་ལ་ནི་ཐ་མི་དད་པའི་

དབྱིབས་ཡོད་པ་ཡིན་ལ་རེག་བྱ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཐ་དད་པའོ། །རིགས་དེ་ཡང་

རྣ་བ་འཇུག་པའི་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་རེག་བྱ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་

ཡང་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཉེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

དེ་ལྟ་ན་ཡང་39མིག་དང་རེག་པ་དག་ཡུལ་མཚུངས་པ་ཐོབ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་

དབྱིབས་ནི། གཉིས་གཟུང། རིང་པོ་ལ་སོགས་པའི་དབྱིབས་ལ་མིག་དང་རེག་པའི་

ཤེས་པ་དག་མཐོང་བའི་ཕྱིར་དེ་དག་རང་རང་གི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་ནི་འགལ་ལོ། །སྒྲ་

ལ་སོགས་་པ་རྣམས་ཀྱང་རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པར་

འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་དབྱིབས་ནི། གསུམ་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་མིན། །དབྱིབས་ནི་རྣ་བ་

དང་སྣ་དང་ལྕེ་རྣམས་ཀྱིས་གཟུང་བར་བྱ་བར་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་སྒྲ་དང་དྲི་དང་རོ་

རྣམས་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །དབྱིབས་ཀྱིས་བྱས་པའི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་

འདོད་པ་ནི་དབྱིབས་མང་པོ་རྣམས། ཡུལ་གཅིག་ཏུ་ཐོབ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་དབང་པོ་

གཅིག་གི་ཡུལ་གྱི་རིགས་ལས་མ་འདས་པ་ཁོ་ནར་དེའི་ཁྱད་པར་གྱི་རིགས་དུ་མ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་དབྱིབས་དུ་མ་ཡུལ་མཚུངས་པ་ཐོབ་བོ། །གསེར་ལ་སོགས་པའི་སྐྱོགས་དང་

རྒྱན་ལ་སོགས་པའི་དབྱིབས་མཚུངས་པ་རྣམས་ལ་ཡང། ཐ་མི་དད། གསེར་ལ་སོགས་

པ་དང་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ཡང་རིགས་རྣམས་གཅིག་ཉིད་ཐོབ་སྟེ། དབྱིབས་མཚུངས་པའི་

ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཡུལ་འཇུག་པ་མེད་དོ།།

ཁ] གཞལ་བྱ་འཇལ་ཚུལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ། (༡)  དབང་པོའ་ིའཇུག་པས་རིགས་ཁོ་ན་འཛིན་པ་དགག

དབང་པོ་འཇུག་པ་ཡང་རིགས་ཙམ་འཇུག་པར་འཛིན་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་རམ།40 

རིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པར་བྱེད་པར་འགྱུར། གལ་

ཏེ་རེ་ཞིག་རིགས་ཙམ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ན། དོན་དེ་ལས་རང་བཞིན་འཛིན་

39  མ་དཔེར། དེ་ལྟ་ཡང་། ཞེས་ཡོད་མོད་སྣར་ཐང་བཞིན་བཅོས། 
40  ཞ་མ། ཅི་དབང་པོའ་ིའཇུག་པས་རིགས་རང་ཙམ་འཛིན་པར་བྱེད་དམ། 
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མ་ཡིན། །སྒྲ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དབྱིབས་ཙམ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་

ནི། བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ངེས་པར་མ་གཟུང་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་

ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་མ་ཡིན་པར་དབྱིབས་ཙམ་དམིགས་ན་ཡུལ་གྱི་

རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་མཐོང་ངོ་། །དབྱིབས་ཙམ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་

ན། ༢༦ ཐ་དད་དོན་མི་འཛིན། སྒྲ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་འཛིན་པ་མེད་པར་འགྱུར་

རོ། །དེ་ལྟར་ན་པི་ཝང་གི་སྒྲ་དང་རྔའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་

ཁྱད་པར་མི་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་དབྱིབས་གཞན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་ལ་

ཡིད་བཞིན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཅན། རང་གི་དོན་རིགས་ཁྱད་པར་ཅན་ནམ་དེའི་ཁྱད་

པར་འཛིན་པའི་ཕྱིར་རང་གི་ཡུལ་ལ་ཡིད་ཀྱི་འཇུག་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཅན་

དུ་འགྱུར་རོ།།

(༢) ཡོན་ཏན་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པ་དགག

(ཀ) བདེ་སོགས་དང་སྒྲའི་རང་བཞིན་སོ་སོར་འཛིན་པ་དགག

ཅི་སྟེ་དབྱིབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་དེ་ལྟ་

ན་ཡང་། གནས་སྐབས་དེར་འགྱུར། ཡིད་ཀྱི་41འཇུག་པ་བཞིན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཅན་

ཉིད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པ་ན་སོ་སོ་བའམ་བསྡུས་

པ་འཛིན་པར་བྱེད། དེ་ལ་རེ་ཞིག་སོ་སོ་བ་འཛིན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་རང་གི་

ཡུལ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་ལས་དབང་པོ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་གཟུང་བར་

བྱ་བ་ཡིན་གྱི། སྙིང་སྟོབས་སོགས་མིན། སྙིང་སྟོབས་ལ་སོགས་པ་སོ་སོ་བ་ནི་སྒྲ་ལ་

སོགས་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་དེ་དག་ནི་རྣ་བ་ལ་སོགས་པའི་འཇུག་པའི་

གཟུང་བྱ་མ་ཡིན་ནོ། །མ་ཡིན་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།།

གང་གི་ཕྱིར་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་སྙིང་སྟོབས་ལ་སོགས་པ་གཞན་མ་ཡིན་པ་

དེའི་ཕྱིར་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་དེ་ཡང་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། ༢༧ གཞན་མིན་

ཞེ་ན་འབྲས་42མིན་པའམ། །གལ་ཏེ་སྙིང་སྟོབས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལས་སྒྲ་ལ་སོགས་

41 ཡིད་ཀྱིས། སྣར་ཐང་། 
42 +བུ། སྣར་ཐང་། 



324 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

པའི་འབྲས་བུ་གཞན་མ་ཡིན་པ་དེས་ན་ཐ་དད་པ་མེད་དོ། །ཡང་ན་སྙིང་སྟོབས་ལ་

སོགས་པ་སྒྲ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཐམས་ཅད་འབྲས་བུ་སྒྲ་སྣང་

ནས་སྒྲའི་བདག་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་གནས་པ་ན། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་སྨྲས་པ་དེ་

དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ།43།རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དག་ཐ་མི་དད་པའི་44རང་བཞིན་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་སྙིང་སྟོབས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་ཕན་ཚུན་ཐ་མི་དད་པ་ཉིད་དམ། སྒྲ་དུ་མ་

ཉིད་དམ་ཞེས་རྣམ་པར་བརྟགས་པའི་དོན་ལ་འམ་གྱི་སྒྲ་ཡིན་ནོ།།

གཞན་ཡང་། གཞན་མིན་ན་ཡང་གཟུང་བྱ་མིན། །གལ་ཏེ་ཡང་བདེ་45བ་ལ་སོགས་

པ་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ལས་46གཞན་མ་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་། དེའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ཀྱང་

གཟུང་བར་བྱ་བར་མ་གྱུར་ཅིག་སྙམ་ནས་སོ་སོ་བ་གཟུང་བྱ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་སྲིད་དེ་

ཙམ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་གི་དོན་གཞན་མ་ཡིན་དེ་ཐམས་ཅད་དབང་པོའ་ིདོན་མ་ཡིན་

ཏེ། འབྲས་བུ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པ་སྤྱིའི་ཡུལ་ཅན་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་

ལྟར་རེ་ཞིག་སོ་སོ་བར་གཟུང་བ་མ་ཡིན་ནོ།།

(ཁ) བསྡོམས་ནས་འཛིན་པ་དགག་པ། 

ཇི་སྟེ་བསྡུས་པ་འཛིན་ཏོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དབང་པོའ ི་འཇུག་པ་ཐམས་

ཅད། སྣ་ཚོགས་རྣམ་པར་འགྱུར་ཏེ་གཟུང་བྱ་ཐ་དད་པ་ལ་ཐ་མི་དད་པའི་འཛིན་པའི་

རྣམ་པ་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་དབང་གིས་གཟུང་བྱ་ཡོངས་སུ་མ་བཅད་པའི་

ཕྱིར་རོ།47།སྒྲ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཐ་མི་དད་པ་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །བདེ་བ་ལ་སོགས་

པའི་ཡུལ་ཉིད་ལ་དབང་པོ་རྣམས། དོན་མཚུངས་ཉིད། འགྱུར་ཏེ་དབང་པོ་རྣམས་
48ཡུལ་མཚུངས་པར་འགྱུར་གྱི། རང་གི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་གྱི། དེ་ཡུལ་

གཞན་ལ་བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ཐ་མི་དད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་དབང་པོ་

43  འདི་གྲངས་ཅན་ཉིད་ཀྱི་འདོད་པ་སྟོན་པའི་གཞུང་ཡིན། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༡༦༠-༦༡) “གང་བརྗོད་པ་
ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ནི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་ཁས་བླངས་པ་གསུངས་ཏེ།”ཞེས་རྒྱས་པར་བཀྲལ་བ་ལ་གཟིགས། 

44  མ་དཔེར། པའི། ཞེས་པ་མེད་ཀྱང་འགྲེལ་བཤད་དང་བསྟུན་ཏེ་བསྣན། 
45  མ་དཔེར། གང་ཡང་བདེ་བདེ་བ། ཞེས་བྱུང་ཡང་ཡིག་ནོར་ཡིན་པས་བཅོས། 
46  སྒྲ་ལ་སོགས་པས། སྣར་ཐང་། 
47  ཞ་མ། དེའི་དབང་གིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་བཅད་པའི་ཕྱིར་རོ།།
48  མ་དཔེར། དབང་པོ་རྣམ། ཞེས་བྱུང་ཡང་ཞ་མའི་འགྱུར་ལྟར་བཅོས། 
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གཅིག་ཉིད་དུ་ཐལ་བ་དེ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་དབྱིབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་འཛིན་

པར་བྱེད་དོ་ཞེས་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། འདི་སྨྲ་བ་ཡིན་ན་མ་རིགས་པར་སྨྲས་

པ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། ༢༨ རྗེས་འཇུག་མི་འཛིན་ཕྱིར། གང་གི་ཕྱིར་གཟུགས་ཀྱི་

རིགས་གཅིག་ལ་དབྱིབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དུ་མས་འཛིན་པ་ན་དབྱིབས་གཅིག་རྗེས་སུ་

འཇུག་པ་ནི་མ་མཐོང་ངོ། །དེ་ལ་དབྱིབས་ཐ་དད་པས་རིགས་ཐ་དད་པར་འདོད་ན་

དབང་པོ་མཐའ་ཡས་པར་ཐལ་བ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ།།

༢] གྲངས་ཅན་ཕྱི་མ་གཞན་གྱི་ལུགས་དགག་པ། ཀ] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

འདིར་ཡང་། འགའ་ཞིགᨎ གྲངས་ཅན་ཐ་དད་པར་འདོད་ན། གྲངས་ཅན་འཇིག་

པར་བྱེད་པའི་མདོ་ནི་སྔར་གྱི་གྲངས་ཅན་གྱི་མངོན་པར་འདོད་པས་སྨྲས་པ།49 སྒྲའི་

མཚན་ཉིད་གསུམ་པོ་རྣམས་ལས་རེག་བྱ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་པོའ་ིརིགས་ཅན་ཐ་མི་དད་

པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་མི་དད་པ་རྣམས་ལ་དབང་པོ་གཞན་གྱིས་འཛིན་

པ་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་དབང་པོའ་ིཡུལ་རྣམས་ལ་

རིགས་ཐ་དད་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རང་གི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་

ཉིད་ནི་དབང་པོ་རྣམས་སོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་རང་གི་ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་ཐ་

དད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དབང་པོ་མཐའ་ཡས་པར་ཐལ་བར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

ཁ] དེ་དགག་པ། (༡)  རང་བཞིན་གཙོ་བོ་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བ། 

གལ་ཏེ་ཡང་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་དབང་པོའ་ིརིགས་ཡུལ་རྣམས་རིགས་ཐ་དད་པ་

ཡང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྔར་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ལས་འདའ་བར་བྱེད་པ་དེས་ན། ཤིན་

ཏུ་གསལ་བའི་རིགས་པས་ཁོ་བོས་བཤད་པར་བྱའོ།།

ཀུན་ལས་རྡུལ་ཕྲན་ཐ་དད་པ། །རེ་རེའི་ངོ་བོ་གཙོ་བོ་ཡིན།།

བདེ་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་དང་། གཏི་མུག་དང་། སྒྲ་དང་། རེག་བྱ་ལ་སོགས་པ་

རིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་ཐ་དད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་གཙོ་བོ་

ཞེས་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། 

49  ཞ་མར། “སྔོན་གྱི་སེར་སྐྱ་པའི་ལུགས་ལ་འདས་པར་སྨྲ་བ་གྲངས་ཅན་ཕུང་བར་བྱེད་པའི་མ་དྷ་པ་ན་
རེ།” ཞེས་བྱུང་བ་ལེགས། 
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(༢) ཡོན་ཏན་རྣམ་པར་འགྱུར་བའི་སྒྲ་སོགས་མི་འཐད་པ། 

༢༩ ཡང་དག་སྦྱོར་བའི་ཁྱད་པར་ལས།།འབྲས་བུའི་ངོ་བོ་མཚོན་པར་བྱེད།།

དེ་ལྟ་ན་ནི་སྦྱོར་བའི་ཁྱད་པར་ལས་རང་གི་རིགས་ལས་མ་འདས་པར་འབྲས་བུའི་

རང་བཞིན་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །རྡུལ་ཕྲན་རང་

བཞིན་ནམ་50ངོ་བོ་གསུམ་ཉིད་ན། །འབྲས་གཅིག་ཉིད་དུའང་ཐ་དད་མེད་ག་ལ་རྟོགས།།

(༣)  དེ་འདོད་ན་ཁས་བླངས་འགལ་བ། 

གང་སྒྲ་ལས་ཞེས་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་ལྡོག་པའི་ཐ་མི་དད་པའི་བློ་སྐྱེ་བ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ཐ་དད་པ་དུ་མའི་རང་བཞིན་ལ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

༣༠ སྦྱོར་ཡང་རིགས་མི་མཐུན་པ་དག་སྦྱར་ནའང་། ཡོངས་སུ་འགྱུར་བར་

 མི་འདོད་དོ།།

གསུམ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གྲངས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་

རིགས་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་གཅིག་གི་སྒྲའི་བརྗོད་བྱར་འགྱུར་གྱི་རང་བཞིན་གཅིག་ནི་མ་

ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟེ་ཡང་སྒྲ་རང་བཞིན་གསུམ་པ་ཅན་ལ་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་ཕྱལ་བའམ་

འཛིན་པར་འདོད་པ་དེ་51དབང་པོའ་ིཡུལ་དུ་འགྱུར་ཏེ།

ངོ་བོ་གཉིས་ཉིད་འདོད་མེད་ན། །འབྲས་ལ་ངོ་བོ་གཅིག་ཉིད་ཐོབ།།

(༤) སྒྲ་འགའ་ཞིག་གིས་བརྗོད་པས་དོན་ཚན་གཅིག་ཏུ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ། 

གལ་ཏེ་རྣ་བས་སྒྲ་འཛིན་པ་ལ་བལྟོས་པ་མེད་པར་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་

རུང་བ་ལ་འདིར་བློ་འཇུག་པ་ཡིན་ན། དེ་ཉིད་རང་བཞིན་ཅིག་ཞེས་བྱ་བ་འཐོབ་

བོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

༣༡ རང་བཞིན་མང་པོའ་ིདངོས་རྣམས་ལའང་། །དབང་པོའ་ིདོན་ནི་ཁྱད་པར་ཅན།།

དུ་མའི་རང་བཞིན་གྱི་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་དབང་པོའ་ིདོན་གང་ཁོ་ན་ལ་བློ་འཇུག་

པ་དེ་ཉིད་དབང་པོའ་ིབློ་ཡུལ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གཅིག་ཉིད་དོ། །རེག་བྱ་ལ་སོགས་པ་

50 མ་དཔེར། རྡུལ་ཕྲན་དང་བཞིན་རྣམས། ཞེས་བྱུང་ཡང་ཡིག་ནོར་ཏེ ་བཅོས། དཔེ་བསྡུར་
མར། ཚིགས་རྐང་འདི་གཉིས་དང་། ཤླཽཀ ༣༠ཀ དང་། ༣༡ག བཅས་ལ་རྩ་ཚིག་གི་བར་གྱི་བཤད་པ་
རྣམས་ཡིག་ཆུང་གི་མཆན་ལྟ་བུར་བཀོད་འདུག་པ་བརྟག

51  ཞ་མ། གང་བརྗོད་པ་ཤེས་པར་འདོད་པའི་རང་བཞིན་དེ་་་



327ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་དང་པོ།

རྣམས་ལ་མཚུངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་མི་རིགས་སོ།།

དེའི་ཕྱིར་གྲངས་ཅན་འདོད་ལུགས་དོར་ཏེ་སྤངས་ནས། །རེ་རེའི་ངོ་བོ་ཉིད་

མཆོག་ཡིན། །སྔོན་གྲངས་པའི་གྲངས་ཅན་གྱི་ལྟ་བ་སྤངས་པ་ན། འབྲས་བུ་ལ་རིགས་

ཀྱི་ཁྱད་པར་རེ་རེའི་རང་བཞིན་མཆོག་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་ཁོ་ན་བརྟག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལྟར་ན་རིགས་མི་མཐུན་པ་འབྲས་བུ་མི་རྩོལ་བ་འཐད་པ་དང་བཅས་པར་

འགྱུར་རོ། །གསུམ་པོ་རྣམས་གཅིག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

༣] མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཁྱབ་ཆུང་བ། 

ཀ] ཡིད་ཀྱི་འཇུག་པ་བདེ་བའི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་གྱི་འཇུག་པ། 

གལ་ཏེ་ཡང་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པ་ཙམ་ལ་དབང་པོའ་ིངེས་པ་འཇུག་པ་མངོན་

སུམ་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་ན། གཞལ་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཚད་མ་མ་བསྟན་པར་

འགྱུར་ཏེ།52 གང་ལས་ཞེ་ན། 

༣༢ མ་ལུས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ཡི། །ཚད་མ་མངོན་པར་མ་བརྗོད་ཕྱིར།།

དབང་པོའ་ིའཇུག་པ་ཡིད་ཀྱིས་རིག་པ་བརྟགས་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་53ཡིད་ཀྱི་དབང་པོ་

དེ་ནི་ཚད་མར་མ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་ཉུང་བ་ཉིད་དོ། །དེའི་འཇུག་པའི་རིག་པ་54ནི་ཚད་

མ་གང་ཡང་རུང་བར་འདུ་བ་མ་ཡིན་ནོ།།

ཁ] ལྷན་ཅིག་པ་དྲན་པར་འདོད་པ་དགག་པ། 

ཉེས་པ་དེ་ནི་མེད་དེ། དེའི་འཇུག་པ་རིག་པ་ནི་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་

དྲན་པ་ཡིན་ཏེ། མངོན་སུམ་གྱིས་ངེས་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་དྲན་པ་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

ཇི་སྐད་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེའི་ཕྱིར་དབང་པོ་རྣམས་ནི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་མངོན་

སུམ་གྱི་ཤེས་པ་ཡིན་ལ། དབང་པོའ་ིའཇུག་པ་ལ་ནི་དེ་མ་ཐག་པའི་ཡིད་ཀྱི་དྲན་པ་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དྲན་པ་མ་ཡིན་མ་མྱོང་ཕྱིར། །དབང་པོའ་ིའཇུག་པའི་ངེས་པ་ལ་དེ་མ་

52 ཞ་མ། གཞལ་བར་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་ཚད་མ་ཡིན་པ་བསལ་བར་འགྱུར་
རོ། །འགྲེལ་བཤད། (༡༦༩) གཞལ་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཚད་མ་བརྗོ་དཔ་མ་ཡིན་ནོ།།

53 ཡིད་ཀྱིས་རིགས་པ་བརྟགས་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་པ། སྣར་ཐང་། ཞ་མ། ཡིད་ཀྱི་དབང་པོ་ལ་
ནི། རྟགས་ལ་སོགས་པ་མེད་པས། 

54 འདི་དང་གཤམ་དུ་མ་དཔེར། འཇུག་པའི་རིགས་པ། ཞེས་ས་ཡང་འཇུག་བྱུང་མོད། མེད་པར་བྱས་
ན་ལེགས་པས་བཅོས། 



328 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཐག་པའི་ཡིད་ཀྱི་དྲན་པ་མི་རིགས་ཏེ། སྔར་ཉམས་སུ་མ་55མྱོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཉི་

ག་ཅིག་ཅར་འབྱུང་ཞེ་ན། དབང་པོའ་ིངེས་པ་དང་དེས་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་ཡིད་ཅིག་

ཅར་མངོན་པར་གསལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཡུལ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་

ཡུལ་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ།། 

༣༣ དེ་ཡང་ཚད་མིན། དབང་པོ་མྱོང་བའི་ཡིད་དེ་ཡང་ཚད་མར་མ་བཤད་པའི་

ཕྱིར། འཇུག་པ་ལ་ཚད་མ་མ་བསྒྲུབས་པས་ཉུང་བའི་གནས་སྐབས་དེ་ཉིད་དོ། །རང་

རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་དྲན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཉེས་པ་མེད་

དོ། །མངོན་སུམ་གྱི་ངེས་པའི་དྲན་པ་ལ་ཁྱད་པར་འདི་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ལོང་

བའི་སྤྱོད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་དབང་པོའ་ིདོན་ལ་ཡང་དེ་མ་ཐག་པའི་དྲན་པ་

མི་སྲིད་དེ། ཡིད་ཀྱིས་ཉམས་སུ་མ་མྱོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཡིད་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་སྔར་

ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ནི་མེད་དོ།།

གཞན་ལྟ་ལ། །ཉམས་པའམ་ཡང་ན་དྲན་པ་ཡིད། །དབང་པོའ་ིའཇུག་པ་ཉམས་

སུ་མྱོང་བའི་ཕྱིར་དྲན་པ་ཉམས་སུ་མ་མྱོང་བའམ་ཉམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འམ་གྱི་སྒྲ་ནི་

རྣམ་པར་བརྟག་པའི་དོན་ལའོ། །ཅི་ལྟར་ཉམས་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་

དབང་པོ་འཇུག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་འདོད་ན། དོན་

གཅིག་བྱེད་པའི་དབང་པོ་དག་རྟོག་པ་ལ་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གང་བཤད་པ་དེ་

ཉམས་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཉེས་པ་འདི་ཡོད་པ་མ་ཡིན།56 དྲན་པ་ལྷག་པའི་ངེས་པ་

བསྟན་པའི་དོན་དུ་ལྷན་ཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཀག་པ་ཡིན་ནོ།།

ག] དྲན་པ་གཞན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ། 

ལྷན་ཅིག་པ་གྲུབ་པ་ཉིད་ལ། ཅི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་རྣམས་ལ་དབང་པོ་དང་ཡིད་དག་

ལྷན་ཅིག་ངེས་པར་བྱེད་དམ་ཞེས་ངེས་པ་ལ་འདྲི་བ་ཡིན་ནོ། །ད་ལྟ་བའི་དུས་སུ་དབང་

པོ་འགའ་ཞིག་དང་ལྡན་པ་གང་གི་ཚེ་ཡིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཚིག་སྔ་མ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་

55 -མ། སྣར་ཐང་། ཞ་མ། བར་མ་ཆོད་པའི་ཡིད་ནི་དབང་པོའ་ིའཇུག་པ་འཛིན་པར་བྱེད་པའི་དྲན་པར་
རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

56  +ཏེ། སྣར་ཐང་། 
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ན། དེ་ལྟར་ཡང་། དོན་ལ་དྲན་པ་ལྷག་བསྒྲུབ་ན།57 གལ་ཏེ་དྲན་པ་ལྷག་པ་སྒྲུབ་པའི་

དོན་དུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་གྱི་ཡུལ་ལ་ཡིད་ཀྱི་ལྷན་ཅིག་པ་བཀག་པ་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་ན། ཅི་

ལྟར་ཡང་དབང་པོའ་ིཤེས་པ་ལ་ཡིད་ཞེན་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཡིད་

ཀྱི་ངེས་པས་དབང་པོའ་ིདོན་རིག་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དང་འགལ་

བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་དྲན་པ་འདི་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡང་ཡིད་

ཀྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་པ་དེ་ལྟ་ན་ཡིན་ན། དབང་གཞན་མཐོང་དོན་

མེད།58།ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་དབང་པོ་གཞན་དག་དོན་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཡིད་ཀྱིས་

སྐྱེས་བུ་ལ་དོན་ཉེ་བར་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡུལ་གྱི་རང་བཞིན་ངེས་པར་མ་

གཟུང་བའི་ཕྱིར་གྲངས་ཅན་གྱི་མངོན་སུམ་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ།།

༤) དཔྱོད་པ་བའི་ལུགས་དགག་པ། ཀ) འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ སྤྱོད་པ་པ་རྣམས་ཀྱང་། ཡོད་པ་དང་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་ན་སྐྱེས་བུའི་དབང་

པོའ་ིབློ་སྐྱེས་པ་དེ་ནི་མངོན་སུམ་མོ།།

ཁ) དེ་དགག་པ། ༡] མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དགག་པ། 

(༡)  ཡོད་པ་ཞེས་སྨྲོས་པའི་ཚིག་ལ་རྣམ་བཅད་མེད་པ། (ཀ) དོན་དེ་ཕྲད་པ་སྨྲོས་པས་རྟོགས་ཟིན་པ། 

དེ་ལ། ༣༤ གལ་ཏེ་ཡོད་པས་མེད་པས་བསལ་ན། །སྦྱོར་ཞེས་བྱ་ལས་དེ་ནི་

རྟོགས་པར་འགྱུར།།

(ཁ) དེའི་ལན་དགག་པ། 

ཡང་དག་སྦྱོར་བ་ངེས་པར་ནི། །ཡོད་ཉིད་ལ་ནི་བསྟན་པ་ཡིན། །ཅེ་ན། 

ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་ཏེ། མེད་པ་འགག་པའི་དོན་དུ་ཡོད་པའི་སྦྱོར་བ་ནི། རིགས་པ་མ་

ཡིན་ནོ།༣༥།ཅི་སྟེ་ཟླ་བོ་བསྟན་ཕྱིར་ཡིན། །ཅི་སྟེ་ཡང་དབང་པོ་རྣམས་ཡང་དག་པར་

སྦྱོར་བ་ཞེས་བརྗོད་པ་ན། གང་དང་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་ཞེས་སེམས་པ་ན་ཟླ་བོ་དང་

སྦྱོར་བར་རྟོགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་དོན་དུ་ཡོད་པ་སྨོས་པའི་དེ་ལྟ་ན་ཡང་། དབང་པོ་

ཁྱད་པར་ཅན་བརྗོད་ཀྱིས། དབང་པོའ་ིདོན་ཁྱད་པར་ཅན་ཁོ་ན་ཟླ་བོར་བརྗོད་པར་

57  བསྒྲུབས་ན། སྣར་ཐང་། སྒྲུབ་ན། རྩ་བ། 
58  +འགྱུར། སྣར་ཐང་། 
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རིགས་སོ། །ཅི་སྟེ་ཡང་བདག་ལ་སོགས་པ་ཡང་འདིར་ཡིད་ལ་སོགས་པ་དང་སྦྱོར་བར་

བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་སྤྱིར་ཡོད་པའི་སྒྲས་བརྗོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཡང་མི་རིགས་སོ།།

ཡོད་ཙམ་ལྡན་པས་མ་རྟོག་པ། །མ་ཡིན་གང་ཞིག་སྒྲུབ་པར་བྱེད།།

ཡོད་པ་ཙམ་ནི་སྐྱེས་བུ་དང་སྦྱོར་བ་ཉིད་ལས་གྲུབ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་མེད་པ་ལ་དེ་

མི་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་ནི་ཡི་དྭགས་སྒོམ་སྐྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་

ལྟར་སྣང་བ་མེད་པ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་འགའ་ཞིག་ཀྱང་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་མ་ཡིན་

གྱི། འོན་ཀྱང་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཉི་མའི་གདུང་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཁྱད་པར་

ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།59 མིག་དང་བློ་ཕྲད་པ་ལས་དེ་མེད་ཀྱང་ཤུགས་ཀྱིས་བསྟན་པར་བྱ་བ་མ་

ཡིན་པ་འཁྲུལ་པའི་ཡིད་ཀྱི་60རྣམ་པར་ཤེས་པ་རིམ་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་དགག་

པའི་དོན་དུ་ཡོད་པ་སྨྲོས་པ་ནི་མི་རིགས་སོ།།61

(ག)  དབང་པོ་སྐྱོན་མེད་དང་ཕྲད་པར་རྟོགས་པ་དོན་ཅན་ཡིན་པ་དགག་པ། [༡] རྩོད་པ།།

༣༦ ཅི་སྟེ་དབང་པོ་གང་ཞིག་ལ། །ཐིམ་དང་ཤིས་པར་འདོད་ཅེ་ན།།

གང་ཡང་དབང་པོ་གང་ཞིག་ལ་ཐིམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གཞན་དུ་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར་

ཏེ། དེས་ན་དེ་དང་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའོ། །གང་ཡང་དབང་པོ་གང་ལ་བཀྲ་ཤིས་པ་ནི་

རུང་བ་ཉིད་དུ་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་སྟེ། དེ་དང་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའོ་ཞེས་སྨྲ་བ།

[༢] ལན། 

དེ་ཐིམ་པ་ནི་གཞན་ལས་ཀྱང་ཡང་འདིར། །ཤེས་པ་62མིག་སྨན་སོགས་ལའང་ཡོད།།

དེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ངག་ཉེ་བར་བཀོད་པའི་དོན་དུའོ། །རྡུལ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ཡང་

དབང་པོ་ལ་ཐིམ་པ་ཡིན་གྱི་དོན་ཉིད་འབའ་ཞིག་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དབང་པོ་ཤེས་པའི་

དོན་དུ་ཡིན་ཞེ་ན། སྔར་མིག་སྨན་བླུད་པ་དང་རྐང་པའི་སྐུ་བྱུག་པ་ལ་སོགས་པའང་ཤེས་

59 ཞ་མ། “ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་དང་། ཉི་མའི་གདུང་བ་དང་། འབྱུང་བའི་བྱེ་བྲག་རྣམས་ནི་ཡོད་པ་ཙམ་
ཁོ་ན་སྟེ།”

60 ཡིད་ཀྱིས། སྣར་ཐང་། 
61 ཚིགས་རྐང་འདི་གཉིས་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་གཞུང་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ་ཙམ་

ཡོད། འདིར་ཡི་དྭགས་ཀྱི་སྒོམ་གྱིས་སྐྱེད་པ་ལ་སོགས་པ། ཞེས་པའི་དོད་དུ་ཞ་མར། སྨིག་སྒྱུ་ལ་
སོགས་པ། ཞེས་སོགས་བྱུང་། 

62 མ་དཔེར། ཤིས་པ། ཞེས་བྱུང་མོད། ཤེས་པ། ཞེས་དགོས་པས་བཅོས། 
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པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་དེ་དག་དང་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་ལས་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་རོ།།

[༣] འཇིག་རྟེན་གྲགས་པའི་ལན་དགག་པ།

དེ་ལྟར་ནི་མི་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་དཔེར་ན། །འགྲོ་བས་ན་བ་ལང་ཞེས་བརྗོད་པ་

ན་འགྲོ་བ་གཞན་ཡང་བ་ལང་དུ་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་དོན་ཁོ་ན་ཐིམ་

པ་ལས་ཡོད་པར་འགྱུར་གྱི་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་ལས་ཡང་བརྗོད་

པར་བྱའོ། །ཞེ་ན། མི་འདྲ་བ་ཉེ་བར་བཀོད་པ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་བརྟགས་

ཀྱང་གྲགས་ལ།63

༣༧ དེ་ལྟར་བརྟགས་ནའང་བསྟན་པ་སྟེ། སྒྲ་དེ་དབང་པོའ་ིཡུལ་ལ་དེ་སྒྲ་མེད།།

གང་གི་ཕྱིར་གོའ་ིསྒྲ་ནི་འགྲོ་བས་བ་ལང་ལ་གྲགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་ཡོད་པའི་

སྒྲ་ཐིམ་པའི་ཕྱིར་རམ། ཤིས་པའི་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་དབང་པོའ་ིདོན་ལ་བསྟན་པ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་བརྟགས་ཀྱང་ཡོད་པ་སྨོས་པ་ནི་མི་64རིགས་པ་ཡིན་ནོ།།

(༢) མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཟུར་དུ་དབང་དོན་ཕྲད་པ་སྨྲོས་པ་ཁྱབ་ཆུང་བ། 

དོན་ཀུན་ཡང་དག་སྦྱོར་བ་ལ། །གཟུགས་དང་སྒྲ་དག་བར་དུ་ཆོད་པ་དང་མཐོང་

བ་ཡི། ༣༨ ཆད་དང་ཆེན་པོའ་ིཤེས་པ་འང་འཛིན་པར་མཐོང་བས་ན་གང་། །བར་

ཆད་མེད་ལ་དེ་གནོད་བྱེད། །གལ་ཏེ་དོན་ཀུན་ལ་དབང་པོ་ཕྲད་པའི་བྱེད་པ་ཡིན་

ནོ། །གཟུགས་དང་སྒྲ་དང་འདི་དག་ལ། བར་དུ་ཆོད་པར་འཛིན་པ་དང་། དབང་པོའ་ི

ཚད་ལས་བརྟག་65པར་འཛིན་པའི་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་རོ། །དབང་པོ་བར་

ཆད་མེད་པའི་དྲི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་དེ་དག་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ།།

63 འདིའི་ཐད་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་ཚིག་རྣམས་ཞ་མའི་འགྱུར་དང་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། ཕལ་ཆེར་ལེགས་
སྦྱར་གྱི་མ་དཔེ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ལ་བརྟེན་པར་ངེས། 

64 -མི། སྣར་ཐང་། ཞ་མ། དེ་ལྟར་བརྟགས་པ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།
65 བརྟགས། སྣར་ཐང་། 
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(༣) བློའ་ིསྐྱེ་བ་ཞེས་སྨྲོས་པ་ལ་རྣམ་བཅད་མེད་པ། 

(ཀ) བློའ་ིསྐྱེ་བ་ཞེས་སྨོས་པ་ལ་གནོད་པ་མེད་པར་ཐལ་བ། 

བློའ་ིརྒྱུའི་ཚོགས་པ་དག  བརྗོད་བོར་ནས་ཚད་མ་གང་ལས་འགྲོལ་བའི་ཚད་མ་

གང་།66 ༣༩ །གང་ལས་འགྲེལ་པར་བྱེད་པ་ནི་འབྲས་བུ་དོན་གཞན་དུ་སྨྲ་བ་ལ་བློ་སྐྱེ་བ་

ལས་གཞན་འབྲས་བུ་མ་མཐོང་ནས། གང་ལ་བློ་འབྱུང་བ་དེ་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་ཟེར་

བ་དེར་ཡང་། གང་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་བསྟན་པར་བྱ་བ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་བདག་དང་

ཕྲད་པ་ལ་སོགས་པ་འདུ་བྱེད་དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་གཞན་བློའ་ིརྒྱུ་ཡོད་པ་

ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟེ་འདི་ཉིད་ན། ཅི་སྟེ་ཡང་རྒྱུའི་ཚོགས་པ་འདི་དག་ཁོ་ནས་མངོན་

སུམ་དུ་བརྗོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་བློ་སྐྱེ་བ་ཅི་ཞིག་བྱ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་ཡོད་པ་དང་ཡང་དག་པར་

སྦྱོར་བ་སྐྱེས་བུའི་དབང་པོ་ནི་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་མོད། དེ་གང་ལས་

བྱུང་ཞེས་བརྟགས་པའི་བློའ་ིསྐྱེ་བས་ཅི་ཞིག་བྱ། 

(ཁ) དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། 

[༡] དབང་དོན་ཕྲད་པ་སོགས་མངོན་སུམ་དང་དེའི་རྒྱུ་གང་དུའང་མི་འཐད་པ། 

གཞན་ཡང་། གང་གི་ཚེ་དོན་དང་དབང་པོ་ཡི། །སྐྱེས་བུ་སྦྱོར་བ་འདུ་བྱེད་ལྡན།།

༤༠ བློ་སྐྱེ་བའི་ཚོགས་པ་ལ། །མངོན་སུམ་བརྗོད་པ་དེ་ཅི་ལྟར།།

ཚོགས་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་དབང་པོ་སོ་སོ་ལ་འཇུག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གང་ཡང་

དབང་པོ་དང་དོན་ཕྲད་པ་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་དོན་རྟོག་པར་བྱེད་པའི་སྦྱོར་བ་དེ་

ཡང་། གཉིས་ལ་གནས་པའི་ཕྱིར་དབང་པོ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་མི་བྱའོ་ཞེས་བརྟག་

པར་མི་བྱའོ།།

66 དད་ཤེས་རྩ་བ། བརྗོད་ལས་གྲོལ་བའི་ཚད་མ་གང་། །གཞུང་དོན་ལ་བརྟགས་ན། བརྗོད་ལས་འགྲེལ་
བའི། ཞེས་དགོས་སྙམ། 
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[༢] དབང་དོན་ཕྲད་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་བ་ལང་ངོ་སྙམ་པ་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་འཐད་པར་ཐལ་བ།67

[ཀ] རྒྱས་པར་བཤད་པ། «༡» དབང་པོ་མངོན་སུམ་ལས་ཁྱད་གཞི་སྦྱོར་བའི་ནུས་པ་མེད་པ། 

འདི་ནི་བ་ལང་ཁོ་ན་ཡིན། འདི་ནི་རྟ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ་ཞེས། གང་ལས་ངེས་པ་འདིར་

འགྱུར་བ་དེ་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་གང་བརྗོད་པ་དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

བ་ལང་ཉིད་སོགས་ལྡན་ལས་དོན། །བ་ལང་ལ་སོགས་འཇལ་བར་བྱེད།།

༤༡ དོན་དང་ཡང་དག་འབྲེལ་པ་ལ། །དབང་པོའ་ིབློ་ནི་ནུས་ཡོད་མིན།།

ཁྱོད་ཀྱི་འདོད་པས་དབང་པོའ་ིབློ་བ་ལང་ཙམ་ལ་ལྟ་བ་དང་དེའི་རྟེན་ལ་ལྟ་བའི་ནུས་པ་

ཡོད་པར་འགྱུར་གྱི། དེ་དག་སྦྱོར་བ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འབྲེལ་པ་གཞན་མེད་པར་བ་

ལང་ལ་སོགས་པའི་ངེས་པ་མི་རིགས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་དག་

དང་། རྗོད་པར་བྱེད་པ་དང་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཐ་མི་

དད་པར་ཉེ་བར་འདོགས་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡིན་གྱི། དབང་པོའ་ིབློ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

«༢» དེའི་རྒྱུ་མཚན། 

ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རིག་བྱ་རང་ཉིད་བསྟན་མེད་པ། །གཟུགས་དོན་དབང་

པོའ་ིསྤྱོད་ཡུལ་ལོ།།

དབང་པོའ་ིདོན་ནི་ཆོས་དུ་མ་ཅན་ཡིན་ནོ། །དེ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་ཉིད་

གང་གིས་དབང་པོ་ལ་སྣང་བར་འགྱུར་བ་དེར་སྣང་བའི་ཤེས་པའི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་

ནི། ཤེས་པའི་རང་གི་བདག་ཉིད་བཞིན་དུ་སོ་སོའ་ིབདག་ཉིད་རིག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་

དེའི་བདག་ཉིད་ཀྱི་བསྟན་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བརྗོད་པར་བྱ་བ་སྤྱིའི་ཡུལ་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།

«༣» ཕྱི་དོན་གཞན་གཟུང་བའི་སྒོ་ནས་ཁྱད་ཆོས་སྦྱོར་བ་མི་འཐད་པ། 

ཅི་སྟེ་ཡང་སྤྱིའི་རྣམ་པསཀྱང་དོན་དེ་དབང་པོའ་ིམངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་ན་

67 དར་ཊིཀ་ཏུ་ས་བཅད་འདི་ལ། དབང་དོན་ཕྲད་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་བ་ལང་ངོ་སྙམ་པ་སོགས་མངོན་
སུམ་དུ་འཐད་པ། ཞེས་ཡོད་མོད་གཞུང་དོན་ལ་བརྟགས་ཏེ། འཐད་པར་ཐལ་བ། ཞེས་ཅུང་བཅོས། 



334 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཐམས་ཅད་ཡུལ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །དོན་གྱི་རྣམ་ཀུན་དོན་མིན་ཤེས་པའང་68རྣམ་

ཀུན་དུ་རྣམ་ཤེས་ནི།69 མངོན་སུམ་བློར་གྱུར་མངོན་སུམ་བློ་རུ་གནས་པར་འགྱུར་
70གནས་པ་མེད།།

མངོན་སུམ་གྱི་སྒྲ་ནི་ཚད་མ་དང་། ཤེས་པ་དང་། ཡུལ་གསུམ་ལ་འཇུག་གོ། །དེ་

ལ་71ཚད་མ་ལ་ནི་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། གཞན་དག་ལ་ནི་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ལ་ཡུལ་ནི་72མངོན་སུམ་གྱི་གཞལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མངོན་སུམ་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་

ནོ། །ཤེས་པ་ལ་ནི་དབང་པོ་ལ་འཇུག་པས་ཚད་མ་དང་མཚུངས་པ་ཉིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་

དུ་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་ཡང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སྤྱིའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་བློས་དམིགས་པར་

བྱེད་པ་ཡིན་ན། དེ་དབང་པོ་ལ་བལྟོས་པ་མེད་པར་ཐ་མི་དད་པར་བརྟགས་ནས་འཇུག་

པས་དབང་པོའ་ིགཞན་གྱི་དབང་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །དོན་གྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་

ཤེས་འདོད་པས་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཉིད་དང་ཡོད་པ་ཉིད་

ཤེས་པའི་ཕྱིར། དབང་པོ་གཞན་གྱི་ཡུལ་ལ་འཕོ་བས་དབང་པོ་དུ་མ་དོན་མེད་དོ་ཞེས་

སྔར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ།73།དེའི་ཕྱིར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་རང་བཞིན་

དབང་པོའ་ིསྤྱོད་ཡུལ་ཡིན་ནོ།།

[ཁ] དོན་བསྡུ་བ། 

དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་གང་ལས་བློས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་མངོན་སུམ་ཡིན་པ་མི་རིགས་སོ།།

༢] ཚད་འབྲས་དོན་གཞན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ། (༡)  ཚད་འབྲས་དོན་གཞན་དགག་པ། 

༤༢ ཅི་སྟེ་བློས་སྐྱེ་བར་འདོད་ན། །གང་ལ་བློ་སྐྱེ་བ་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་ཐོས་སོ་

ཞེས་བྱ་བའི་དོགས་པ་དེ་བསུ་ནས། ལན་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། དོན་གཞན་འབྲས་བུར་

68 མ་དཔེར། དོན་མི་ཤེས་འང་། ཞེས་བྱུང་ཡང་དད་ཤེས་རྩ་བ་ལྟར་བཅོས། དཔེ་བསྡུར་མ། དོན་གྱི་རྣམ་
ཀུན་རྣམ་ཤེ་ན། །མངོན་སུམ་བློར་འགྱུར་གནས་པ་མེད། །ཅེས་པ་རྩ་ཚིག་ཏུ་བྱས་འདུག་པ་བརྟག

69 མ་དཔེར། རྣམ་ཀུན་ཏུ་རྣམ་ཤེ་ན། ཞེས་ཡོད་མོད་ཞ་མ་དང་འགྲེལ་བཤད་(༡༩༦)དང་བསྟུན་ཏེ་བཅོས། 
70 +བ། སྣར་ཐང་། 
71 -ལ། སྣར་ཐང་། 
72 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༡༩༦) “ཕྲད་པ་ལ་ནི་མངོན་སུམ་གྱིས་གཞལ་ཟིན་པ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་པ་སྟེ།” ཞེས་

བཀྲལ། 
73  གོང་དུ་ཤོག ༣༢༥ ཐད་ལ་གཟིགས། 
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སྨྲ་བ་ཡིས། །འབྲས་བུ་གཞན་ནི་རྙེད་མ་ཡིན། །ཅི་ལྟར་བྱས་པས་ཤེ་ན། བློ་ལ་སྐྱེ་བ་

ཡིན་ན་ནི། །དེ་ལས་གཞན་པ་འབྲས་བྱ་མེད། །ཚད་མའི་འབྲས་བུ་ནི་རྟོགས་པ་ཡིན་

ལ། དེ་ཡང་བློ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བློ་ཚད་མ་ཡིན་ན་འབྲས་བུ་མེད་དོ།།

(༢) བློ་དང་སྐྱེ་བ་རྫས་གཅིག་དང་ཐ་དད་བརྟགས་ལ་དགག་པ། 

༤༣ གལ་ཏེ་བློ་ལས་རྐྱེན་གཞན་ན། །རང་གི་རྒྱུ་ལ་འདུ་བ་སྟེ།།

ཚད་མ་ཡིན་ཡང་གང་ལས་དེར། །བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ནི་འབྲས་བུ་སྐྱེ་བའི་རང་གི་

རྒྱུ་ལ་འདུ་བའམ། ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་འཕྲོད་པ་འདུ་བར་འདོད་དོ། །དེ་ལ་གལ་

ཏེ་རེ་ཞིག་སྐྱེ་བ་བློར་འདོད་ན་འཕྲོད་པ་འདུ་བ་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་རྟག་

པའི་ཕྱིར་74འགའ་ཞིག་ལ་སྐྱེ་བར་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་གཉི་ག་ལྟར་ན་ཡང་དེ་ཚད་

མར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟེ་གཞན་མིན་བརྗོད་དོན་མེད། །ཅི་སྟེ་བློ་ལས་སྐྱེས་པ་

གཞན་མ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་བློ་ཉིད་མངོན་སུམ་ཡིན་པས། ངག་ལས་དེ་ཞེས་སྐྱེ་བ་སྨོས་པ་

དོན་མེད་པ་ཡིན་ནོ།།

(༣) བདག་ཚད་མར་འདོད་པ་དགག་པ། 

བློ་སྐྱེ་བའི་སྐྱེས་བུ། ༤༤ སྐྱེས་བུ་རྣམ་པར་འགྱུར་ནས་བློ་ཡང་། །གལ་ཏེ་སྐྱེད་ན་

རྣམ་འགྱུར་མི་རྟག་ཉིད་འགྱུར། གལ་ཏེ་ཡང་བློ་སྐྱེ་བའི་སྐྱེས་བུ་སྔ་མའི་གནས་སྐབས་

རྣམ་པར་གྱུར་ནས་འཇལ་བར་བྱེད་པ་པོ་ཉིད་དུ་འདོད་ན་ནི། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་སྐྱེས་བུ་མི་

རྟག་པར་འགྱུར་ན། དེ་ཡང་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

ཅི་སྟེ་བདག་ལ་རྣམ་འགྱུར་མེད།75།འཇལ་བར་བྱེད་པར་དེ་ལ་ཚད་མ་འཐད་མ་

ཡིན་མི་རིགས་སོ། །རྣམ་པར་མི་འགྱུར་བ་ནི་བློ་སྐྱེ་བ་ན་ཡང་སྐྱེས་བུ་འཇལ་བར་ཚད་

མ་བྱེད་པ་པོ་མ་ཡིན་པའི་གནས་སྐབས་ལས་ཁྱད་པར་མེད་པ་ནི་འཇལ་བར་བྱེད་པ་པོ་

ཉིད་དུ་མི་རིགས་སོ། །དེ་ལྟར་76གཞན་གྱིས་འདོད་པའི་མངོན་སུམ་དེ་ལ་ཚད་མ་འཐད་

པ་མ་ཡིན།77 ཉེས་པ་དང་བཅས་པ་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ།།

མངོན་སུམ་གྱི་ལེའུ་དང་པོའ།ོ།    །།

74  མ་དཔེར། རྟགས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་ཡོད་མོད་ཞ་མ་དང་འགྲེལ་བཤད་བཞིན་བཅོས། 
75  +ན། སྣར་ཐང་། 
76  མ་དཔེར། ད་ལྟར། ཞེས་ཡོད་མོད་སྣར་ཐང་བཞིན་བཅོས། 
77  མ་དཔེར། ད་ལྟར་གཞན་གྱི་འདོད་པའི་མངོན་སུམ་དེ་ལ་ཚད་མ་འཐད་པ་མ་ཡིན། ཞེས་བྱུང་ཡང་བཅོས། 
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ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ

ལེའུ་གཉིས་པ། རང་གི་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ། 

༡ རང་དོན་རྗེས་དཔགཀརང་དོན་རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད། 

༡ ༈ རྗེས་དཔག་རྣམ་གཉིས། རང་གི་དོན་དང་གཞན་གྱི་དོན་ཏོ། །དེ་ལ་རང་དོན་

ནི། ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ལས་དོན་མཐོང་བའོ། །འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་གསུམ་

པའི་རྟགས་ལས་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་དོན་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རང་གི་དོན་གྱི་

རྗེས་སུ་དཔག་པའོ།།

ཁ ཚད་འབྲས་མངོན་སུམ་དང་མཚུངས་པར་བསྟན་པ། 

འདི་ཡང་། འབྲས་བུ་སྔར་བཞིན། ཇི་ལྟར་མངོན་སུམ་ལ་རྟོགས་པ་རྣམ་པ་གཉིས་

ཁོ་ན་ལ་78བརྟེན་ནས་འབྲས་བུ་བཤད་པ་དེ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འདི་

གཉི་ག་ཡང་རྟོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་ན། འདི་དག་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། 

ག ཚད་མ་གཉིས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་བཤད་པའི་སྒོ་ནས་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ། 

འདི་གཉིས་ཀྱི་སྟེ་འདི་དག་གི་79དོན་དང་རང་བཞིན་མཚུངས་མ་ཡིན། མངོན་

སུམ་དང་རྗེས་སུ་དཔག་པ་དག་གི་ཡུལ་ནི་ཐ་དད་པ་ཡིན་ལ། དེའི་རྣམ་པའི་ཁྱད་པར་

ཅན་གྱི་རང་བཞིན་ངོ་བོ་ཡང་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནོ།།

ང མངོན་སུམ་ལ་རང་དོན་དང་གཞན་དོན་གཉིས་སུ་མ་ཕྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན། ༡) དངོས། 

ཅི་སྟེ་ཅིའི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཁོ་ན་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཞེ་ན། གང་གི་ཕྱིར། རང་

གི་མཚན་ཉིད་བསྟན་བྱ་མིན། །ཡུལ་ཐ་དད་ཕྱིར། རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་མངོན་སུམ་

དང་རྗེས་སུ་དཔག་པ་དག་གི་ཡུལ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡང་མངོན་སུམ་གྱི་དོན་

བསྟན་པར་བྱ་བ་ཡིན་ན། དེ་སྒྲ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བར་འགྱུར་རོ།།

78  ཞ་མ། རྟོག་པ་གཉིས་ཉིད་ལས། 
79  མ་དཔེར། འདི་གཉིས་ཀྱི་དག་གིཞེས་བྱུང་ཡང་བཅོས། 



337ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

༢) དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། 

ཀ) ཁ་དོག་ལས་རེག་བྱ་དཔག་པའི་རྗེས་དཔག་གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་འཛིན་པ་དགག

འོན་ཏེ་རེས་འགའ་མངོན་སུམ་གྱི་དོན་ལ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་མཐོང་བ་ཡིན་ཏེ།80 

དཔེར་ན་གཟུགས་ལས་རེག་བྱ་ལྟ་བུའོ་ཞེ་ན། མཐོང་མོད་ཀྱི་དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་

ལྟར་དེ་ལ་མངོན་སུམ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་རྗེས་སུ་དཔག་པ་81ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀྱང་དེ་

ནི། གཞན་དུ་ཡིན། གཞན་དུ་སྔོན་གྱི་མཐོང་བ་མཚམས་སྦྱར་ནས་རེག་བྱའི་སྤྱི་དེ་

ལ་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་གཟུགས་དེ་ཉིད་ལ་མངོན་སུམ་གྱི་རྣམ་པ་ལས་

གཞན་དུ་གཟུགས་ཀྱི་སྤྱི་ལས་རེག་བྱ་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་ཡིན་ནོ། །རེག་བྱའི་ཁྱད་པར་

བསྟན་དུ་མེད་པ་82ལས་ནི་སྔར་མངོན་སུམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཚད་མ་དག་གི་ཡུལ་ལ་འཆོལ་

བ་མེད་དོ།།83

ཁ) མངོན་སུམ་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་ཐ་སྙད་བྱེད་པའི་ཤེས་པ་གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་འཛིན་པ་དགག

གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་བསྟན་དུ་མེད་པ་ཡིན་ན། ཇི་ལྟར་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ལ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའི་སྙད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། འདིར་འགལ་བ་མེད་དེ། དེ་ལ་ཡང་། 

མཐོང་བ་ལ་སོགས་ཉིད་ཀྱིས་བསྟན། །རང་གི་ངོ་བོས་བརྗོད་པ་མིན།།

མཐོང་ངོ་། །ཐོས་སོ། །འདོད་དོ། །རྣམ་པར་ཤེས་སོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་སྒྲས་

དོན་དེ་དག་བརྗོད་པ་ཡིན་གྱི། རང་གི་ངོ་བོས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཏེ་གང་མིག་གི་

རྣམ་པར་ཤེས་པས་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་དོན་ཁོ་ན་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་སྔོན་པོ་

རྟོགས་ནས་སྔོན་པོའ ོ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་། 

༣ མིག་ཤེས་ནས་ནི་རྣམ་པ་གཞན།84།བསྟན་བྱ་ཡིད་རྗེས་སུ་དཔག་པ་གཉིས་ལའང་།།

80  མ་དཔེར། མ་མཐོང་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་ཡོད་མོད་ཞ་མའི་འགྱུར་ལྟར་དགག་ཚིག་མེད་པར་བྱས། 
81  རྗེས་སུ་དཔག་པར། སྣར་ཐང་། 
82  མ་དཔེར། གཏན་དུ་མེད་པ། ཞེས་བྱུང་མོད་ཡིག་ནོར་ཏེ་ཞ་མའི་འགྱུར་བཞིན་བཅོས། 
83  མ་དཔེར། འཚོལ་བ་མེད་དོ། །ཞེས་བྱུང་ཡང་ཡིག་ནོར་ཏེ། ཚད་མའི་ཡུལ་འཆོལ་བ་མེད་པ་ལ་གོ་དགོས་

པས་བཅོས། 
84  ཞ་མ་དང་འགྲེལ་བཤད་གཉིས་ཀར། མིང་ལས་ཤེས་ཕྱིར་རྣམ་པ་གཞན། །ཞེས་བྱུང་ལ། འགྲེལ་བཤད་

དུ། (༢༡༠) “རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ལས་གཞན་སྤྱིའི་རྣམ་པའོ། །དེས་བསྟན་པར་བྱ་བ་སྟེ། རང་
གི་མཚན་ཉིད་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་མིང་ནི་སྔོན་པོའ་ོཞེས་པའི་འདུ་ཤེས་དེ་ཡིན་ཅིང་། དེ་ཡང་རྣམ་



338 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

གང་གི་ཕྱིར་ཡིད་ཀྱི་སྔོན་པོ་མ་ཡིན་པ་སྤངས་ནས་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་ཉམས་

སུ་མྱོང་བ་ཉིད་ཀྱི་དོན་ཐོབ་པར་ནུས་པ་དེས་ན་རྗེས་སུ་དཔག་པ་གཉིས་སོ་ཞེས་བརྗོད་

དོ། །རང་གི་མཚན་ཉིད་ནི་བསྟན་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།85 བདག་ཉིད་རྟོགས་

པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་དུ་མངོན་སུམ་ཡིན་ལ། རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་སྤྱིའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ་དེ་

བརྗོད་པར་བྱེད་པས་བརྗོད་བྱའི་ཕྱིར་དེ་ཉིད་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བ་ཡིན་ནོ།།

ག) རེག་བྱ་བཏང་སྙོམས་པ་ལས་རླུང་གི་རྡས་དཔོག་པའི་རྗེས་དཔག་གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་འཛིན་པ་དགག

༡] དགག་པ་དངོས། 

འོན་ཏེ་ཐམས་ཅད་སྤྱིའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཡང་བརྗོད་པར་མི་

བྱའོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྤྱི་མ་ཡིན་ལ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། །རླུང་ལ་སོགས་པ་སྤྱིའི་རང་

བཞིན་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་རེག་བྱ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་མཐོང་བ་ཡིན་

ནོ། །ཇི་སྐད་དུ་རེག་བྱ་ཡང་མཐོང་བ་རྣམས་ཀྱི་རེག་བྱ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་

པ་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། དེ་མིན་སྤྱི་ནི་མཚོན་པའི་ཕྱིར། །རླུང་ལ་སོགས་པ་ལ་དེ་རྗེས་སུ་

དཔག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕྱིར་རེག་བྱ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི་ཡོན་ཏན་ཉིད་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་རྟེན་པ་ཉིད་ཀྱི་སྤྱི་མཚོན་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་རླུང་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་

གྱི་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་རེག་བྱ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ཀྱི་སྤྱི་ཙམ་རྫས་ལ་བརྟེན་པ་ཉིད་དུ་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་ཡོངས་སུ་ལྷག་པས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ་ཡོངས་སུ་ལྷག་པ་ལས་རླུང་ལ་སོགས་

པའི་རང་བཞིན་རྣམས་ལ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་འདི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ་

མཐོང་བ་རྣམས་ལ་རེག་བྱ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། མ་མཐོང་བ་རྣམས་ལ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡོད་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་དང་། དགག་པ་མཚུངས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་

རོ། །ཡོད་པ་ལ་འགོག་པ་མི་སྲིད་ཅིང་།86 ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་དང་འབྲེལ་པ་ལས་

ཡོན་ཏན་སྤྱི་སྤངས་ནས། ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དཔོག་པར་

པར་ཤེས་པར་བྱེད་ཀྱི། དོན་རང་གི་མཚན་ཉིད་འབའ་ཞིག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།” ཞེས་བཀྲལ། 
85  ཚད་མ་ཀུན་བཏུས། ༢/༢ཀ འདིའི་ཐད་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་གཉིས་ལ་ཁྱད་ཆེ་ཙམ་སྟེ། འདིར་རྗེས་

དཔག་རྣམ་གཉིས། ཞེས་པ་ལ་ཞ་མར། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པ་གཉིས། ཞེས་སོགས་ཡོད། 
86 ཞ་མ། ལྡོག་པ་ཡང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རླུང་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་གྲུབ་ན་ནི་མི་ལྡོག་པ་ཡང་མི་སྲིད་དེ། 



339ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

བྱེད་ན། རླུང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཡོད་པ་ནི་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ་ས་

ལ་སོགས་པ་དང་འགག་པ་མཚུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །གལ་ཏེ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་མཐོང་བ་འགག་པ་བྱེད་ན།87 དེ་ཡང་མི་རིགས་

ཏེ། ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ནི་གནོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡོན་ཏན་གྱི་རྗེས་

སུ་དཔག་པའི་ཕྱིར་མ་མཐོང་བ་རྣམས་ལ་ཡིད་ཀྱི་རེག་བྱ་དགག་པ་ནི་ཡིན་གྱི། འོན་

ཀྱང་སྣང་བ་རྣམས་ལ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རེག་བྱ་རྣམས་ནི་སྣང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་

དག་ཀྱང་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རེག་བྱ་འདི་གང་གི་ཡིན་ཞེས་རེག་བྱ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་

འགྱུར་གྱི། ཐམས་ཅད་ལ་བཀག་པས་རླུང་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

༢] ལུང་ཚིག་གིས་རེག་བྱ་བཏང་སྙོམས་པ་རླུང་པས་གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པར་ཁེགས་པར་འདོད་པ་དགག

གཞན་ཡང་། ༤ ཡིད་ཆེས་ཚིག་གིས་མིང་ནི་བསྒྲུབས་པ་ཡིས། །དེ་ལས་གཞན་

པ་བཀག་པའི་ཕྱིར། །འདི་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། འདིར་རྫས་ཀྱི་སྤྱི་ལ་རྗེས་སུ་དཔག་

པ་གང་ཡོད་ན་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བཤད་ནས། ཡིད་ཆེས་པའི་མིང་གི་ཚད་མ་ལས་

རྫས་གཞན་བཀག་ནས་རླུང་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་

དག་ཀྱང་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་རླུང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་ལུང་ལས་མ་འདས་པ་ཡིན་

ནོ། །ཁྱད་པར་མེད་ལས་གྲུབ་ཅེ་ན། ལུང་དང་རྗེས་སུ་དཔག་པ་དག་ཁྱད་པར་མེད་

པའི་ཕྱིར། རྗེས་སུ་དཔག་པ་འདིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱད་པར་ཡང་ནི་སྲིད་པའི་ཕྱིར། །གྲགས་པའི་

དབང་གི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལས་སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་ཐ་དད་པར་ཡང་གྲུབ་བོ། །ཁ་ཅིག་དཔེ་

མ་བསྟན་པ་ལས་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་གང་དུ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་

དཔེ་གཅིག་གམ་གཉིས་མ་བསྟན་པ་དེར། སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་ནི་དཔེར་ན་དུ་བ་ལས་མེ་

བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལྟ་བུར་ཤུགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ།།88

87 མ་དཔེར། མ་མཐོང་བ་དགག་པ་བྱེད་ན། ཞེས་བྱུང་མོད་འགྲེལ་བཤད་དང་གཞུང་དོན་ལ་བརྟགས་
ན། མཐོང་བ་དགག་པ་བྱེད་ན། ཞེས་དགོས་པས་བཅོས། འགྲེལ་བཤད། (༢༡༧) “གལ་ཏེ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་
གྱིས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་གང་མ་མཐོང་བ་དེ་ཁོ་ན་ལས་དངོས་པོ་
མེད་པ་འགྲུབ་བོ་ཞེས་གསལ་བར་བྱེད་དོ།།” ཞེས་བཀྲལ། 

88  ཞ་མ། དཔེར་ན་དུད་པ་ལས་མེ་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་ལྟ་བུ་དེར་དོན་ཡོད་པའི་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་ཡང་སྒྲར་ཐལ་
བར་འགྱུར་རོ།།
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གཞན་ནི་སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་ལ་སྒྲ་དང་དོན་ཐ་མི་དད་པར་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ཡིན་

ཏེ། དེ་ལྟར་དོན་ལས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁྱད་པར་ཡིན་

ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྒྲ་དང་ཐ་མི་དད་པས་ཉེ་བར་བཏགས་པ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་། ཇི་ལྟར་

དོན་ལ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། ཤིང་གི་སྒྲའི་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ནི་

དོན་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡང་རྫས་ཀྱི་སྒྲས་ནི་དོན་དེ་ཉིད་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་

ལ། རང་བཞིན་གཞན་གྱིས་ནི་རྫས་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྡོག་པས་སོ། །འོན་ཏེ་ཤིང་གི་སྒྲས་

ཀྱང་རྫས་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྡོག་པ་གོ་བར་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་གོ་བར་བྱེད་ཀྱང་དོན་

གྱིས་ཡིན་གྱིས། སྒྲས་ནི་མ་ཡིན་པས་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་

ཤིང་ཚིག་ཁོ་ན་ལ་ཚད་མར་བརྗོད་ན་ནི་ཉེས་པ་མེད་པར་འགྱུར་ན། ཨ་ཁྱ་ཏ་ལ་སོགས་

པའི་སྒྲ་རྣམས་དེའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པས་ཀྱང་དོན་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ།།89

གང་ཞིག་ངག་ཁོ་ན་སྒྲ་ཡིན་ལ་དེ་རྟོགས་པའི་ཐབས་ནི་ཚིག་ཡིན་པར་འདོད་པ་དེ་

དག་གི་སྒྲ་དང་མཐུན་པར་དོན་རྟོགས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཁྱད་པར་གྱི་ཆ་ཉེ་

བར་བཟུང་ནས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལས་སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་ཐ་དད་དོ་ཞེས་བརྗོད་དོ། །དེ་

ལ་སྒྲ་དང་བྲལ་བ་ནི་རྟགས་ལ་བསམས་ནས་འདིས་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བཤད་པ་ཡིན་

ལ། སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་འབྲེལ་པ་མེད་པར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་མཐོང་བ་དང་

མ་མཐོང་བ་ལས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་བརྟག་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་མཐོང་

བའི་དོན་ལ་མིང་བསྟན་པའོ། །མ་མཐོང་བའི་དོན་ལ་དོན་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཙམ་

ཡིན་གྱི་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་རྟོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

༣] རང་ལ་མཚུངས་པ་སྤང་བ། 

ཇི་ལྟར་དེ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ་མཐོ་རིས་ལ་སོགས་པའི་སྒྲ་རྣམས་ཀྱིས་

དོན་ཙམ་བརྗོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

༥ ཡིད་ཆེས་ཚིག་ནི་མི་སླུ་བ། །སྤྱི་ལས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད།།

89  ཞ་མ། སྐྱོན་དུ་ནི་མི་འགྱུར་ལ་རག་ལ། ཤིང་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་ལས་གཞན་པའི་སྒྲ་ཉིད་ཚད་མར་བརྗོད་
པར་བྱ་སྟེ། བྱ་བ་བརྗོད་པའི་སྒྲས་ཀྱང་དོན་གྱི་ཚུལ་དེ་ཉིད་གོ་བར་བྱེད་དོ། །འདིའི་ཐད་འགྲེལ་པའི་
འགྱུར་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ། 
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ཡིད་ཆེས་པའི་ཚིག་ཉིད་བཟུང་ནས་དོན་དེ་ལ་མི་བསླུ་བའི་ཕྱིར་90རྗེས་སུ་དཔག་

པ་ཉིད་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་མིང་གི་ལས་ནི་མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་

ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཕྱོགས་འདིས་ནི་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་རྣམས་ལ་

རྗེས་སུ་དཔག་པ་བཀག་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་རྗེས་

སུ་དཔག་པ་ནི་མེད་དོ།།91

༢ དེའི་རྟེན་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ། ཀ དངོས་ཀྱི་དོན། 

༡) རང་ལུགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། ཀ) ཚུལ་གསུམ་གྱི་མཚན་ཉིད། ༡] དངོས། 

ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ལས་ཞེས་གང་བསྟན་པ་དེ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། 

རྗེས་དཔག་བྱ་དང་དེ་མཚུངས་ལ། །ཡོད་དང་མེད་ལ་མེད་པའོ།།

རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་ཆོས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཏེ།92དེ་ལ་དུས་ཕྱིས་ཆོས་ཀྱི་

སྤྱིའི་ཚུལ་གྱིས་མངོན་སུམ་ནམ་རྗེས་སུ་དཔག་པས་མཐོང་བའོ། །དེའི་རིགས་ལ་ཡང་

མཐའ་དག་གམ་ཕྱོགས་ཅིག་ཡོད་པ་ཉིད་དོ། །དེ་གང་ལས་ཞེ་ན། དེ་དང་མཚུངས་པ་

ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་ངེས་པར་གཟུང་བའི་ཕྱིར་ཡིན་གྱི། ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཞེས་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལྟར་ན་མེད་པ་ལ་མེད་དོ་ཞེས་བརྗོད་པས་མི་བྱའོ་ཞེ་ན། འདི་ནི་མེད་པ་ཉིད་

ལ་མེད་པ་ཡིན་གྱི། གཞན་པ་ལའང་མ་ཡིན། འགལ་བ་ལ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ངེས་པའི་དོན་

དུ་འགྱུར་རོ།93།འདིར་ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་གང་ལས་རྟགས་ཅན་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ།།

༢] ཚུལ་གསུམ་ཀའི་མཚན་ཉིད་ཟུར་དུ་ངེས་པ་སྦྱར་བ། 

དེ་ལྟར་ན་ཤེས་པ་སྨོས་པར་བྱའོ་ཞེ་ན། སྨོས་པར་མི་བྱ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར། ༦འདིར་

ནི་ཤེས་པའང་འཕངས་པ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་མ་བཤད་པ་འཕངས་ཞེ་ན། །གང་ཕྱིར་ཤེས་

བྱེད་སྐབས་ཀྱིས་དབང་བྱས་ཕྱིར། །འདིར་ནི་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་

90  མ་དཔེར། དོན་དེ་ལ་མི་བསླུ་བའི་ཕྱིར་དང་མི་འདྲ་བའི་ཕྱིར། ཞེས་ཡོད་མོད་འགྲེལ་བཤད་(༢༢༩)དང་
བསྟུན་ཏེ་བཅོས། ཞ་མ། མི་བསླུ་བར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་དེ་ཡང་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད་དུ་བརྗོད་དོ།།

91  ཞ་མ། དེའི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ཡུལ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །འདིའི་ཐད་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་
འགྱུར་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ། 

92  ཞ་མ། རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ནི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་ཆོས་ཅན་ནོ།།
93  ཞ་མར། འདིའི་མཇུག་ཏུ། “བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་རིགས་དང་མཐུན་པ་ལ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ལ་མེད་པ་ཉིད་

དོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་དག་གིས་ནི།”ཞེས་སྣོན་མ་བྱུང་། 



342 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ལ། དེ་ཡང་རང་གི་བདག་ཉིད་རྟོགས་པ་ལ་བལྟོས་ནས་རྟོགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་གྱི། བྱེད་

པའི་རྒྱུ་བཞིན་དུ་མ་བལྟོས་པར་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།།94

ཁ) ཚུལ་གསུམ་མ་ཚང་བ་ཡང་དག་མིན་པ་དོན་གྱིས་འཕངས་པ། 

ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་བཤད་པ་ལས། 

ཚུལ་ནི་རེ་རེའམ་གཉིས་གཉིས་ཀྱི། །རྟགས་ནི་དོན་གྱི་དོན་བྱེད་མིན།།95

དེ་ལ་ཚུལ་རེ་རེའི་ནི་གང་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཀྱི། དེ་དང་མཚུངས་པ་ལ་

མེད་ལ། དེ་མེད་པ་ལ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། དེ་དང་མཚུངས་པ་ལ་ཡོད་ཀྱི། རྗེས་

སུ་དཔག་པར་བྱས་ལ་མེད་ལ། དེ་མེད་པ་ལ་མེད་པའང་མ་ཡིན་པ་དང་། དེ་མེད་པ་

ལ་མེད་ཀྱི། རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལ་མེད་ལ་དེ་དང་མཚུངས་པར་བྱ་བ་ལའང་མེད་

པའོ། །ཚུལ་གཉིས་གཉིས་ནི། དཔེར་ན་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལ་ཡོད་ལ། དེ་ལ་

མཐུན་པ་ལ་ཡོད་ལ། དེ་མེད་པ་ལ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་

བ་ལ་ཡོད་ལ། དེ་མེད་པ་ལ་མེད་ཅིང་། དེ་དང་མཚུངས་པ་ལ་མེད་པ་དང་། དེ་དང་

མཐུན་པ་ལ་ཡོད་ལ། དེ་མེད་པ་ལ་མེད་ཅིང་། རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལ་མེད་པ་

སྟེ། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་དྲུག་པོ་འདི་ཤུགས་ཀྱིས་དགག་པར་རིག་པར་བྱའོ།།96

ག) རྣམ་བཅད་ཀྱི་གནས་དཔེར་བརྗོད་པ། 

དེ་འདི་ལྟ་སྟེ། ༧ བྱས་ཕྱིར་སྒྲ་ནི་རྟག་པ་དང་། །ལུས་ཅན་ཕྱིར་དང་གཞན་མིན་ཕྱིར།།

ལུས་མིན་ཕྱིར་དང་མཉན་བྱ་ལས། །མི་རྟག་མིག་གི་གཟུང་བྱའི་ཕྱིར།།

94  ཞ་མ། བྱེད་པ་པོ་བཞིན་དུ་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཚུལ་གསུམ་གྲུབ་ན་རྟགས་སུ་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ།།
95  ཞ་མ། ཚུལ་རེ་རེ་དང་གཉིས་གཉིས་པ། །རྟགས་དོན་མིན་པར་དོན་གྱིས་བྱས།།
96 མ་དཔེར། རིགས་པར་བྱའོ། །ཞེས་ཡོད་མོད་སྣར་ཐང་བཞིན་བཅོས། ཞ་མ། དེ་དག་གིས་ནི་རྟགས་

ལྟར་སྣང་བ་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བསྒྲུབས་པར་དོན་གྱིས་གོ་བར་རིག་པར་བྱའོ། །གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་
དྲུག་གསུངས་པའི་ངོས་འཛིན་འགྲེལ་བཤད་དུ་བྱུང་བ་ནི་ཞ་མའི་འགྱུར་མཆན། ༡༥༢ ལ་གཟིགས། རྒྱལ་
ཚབ་རྗེའི་དར་ཊིཀ་ལྟར་ན། ཤོག ༤༡བ༥ ཚུལ་རེ་རེ་བའི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གི་དཔེ་ནི། སྒྲ་ཆོས་
ཅན། རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར་དང༌། ལུས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། གཞལ་བྱ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་
པ་གསུམ་དང་། ཚུལ་གཉིས་པ་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གི་དཔེ་ནི། སྒྲ་ཆོས་ཅན། རྟག་སྟེ། ལུས་ཅན་མ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། མཉན་བྱའི་ཕྱིར་དང༌། སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། མིག་གི་གཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཅེས་པ་གསུམ་ལ་མཛད་པ་རྩ་བའི་ཚིག་ཟིན་གྱི་དོན་དང་མཐུན་ཆེ། 



343ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

༢) གཞན་གྱིས་བརྟགས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་དཔོག་ཚུལ་དགགཀ) ཕྱོགས་སྔ་མ། 

༡] བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དཔག་བྱར་འདོད་པ། 

འདིར་ཡང་། ༨ རྟོགས་ན་འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། །ཁ་ཅིག་ཆོས་གཞན་

དཔོག་ཅེས་ཟེར།།

གང་གི་ཕྱིར་དུ་བ་ལས་ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་པའི་མེ་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་གྱི། དུ་བ་དང་ལྡན་

པའི་ཕྱོགས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་དུ་བས་མེ་ཁོ་ན་རྗེས་སུ་དཔོག་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་

ཁ་ཅིག་ཟེར་རོ།།

༢] གཞི་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་དཔག་བྱར་འདོད་པ། 

ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། །ཁ་ཅིག་འབྲེལ་པ་འདོད་པ་ཡིན།།

ཡང་གཞན་ནི། གང་གི་ཕྱིར་མེ་དང་ཕྱོགས་ནི་འཇིག་རྟེན་ཉིད་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་

དེའི་ཕྱིར་ཕྱོགས་དང་མེ་འབྲེལ་པར་དུ་བས་དཔོག་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ།།

ཁ) དེ་དགག་པ། ༡] ཕྱོགས་དང་པོ་དགག་པ། 

རེ་ཞིག་དང་པོ་ལ་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། 

༩ ཆོས་ལ་རྟགས་ནི་གྲུབ་ཅེ་ན། །གཞན་དེས་ཅི་ཞིག་དཔོག་པར་བྱེད།།

གལ་ཏེ་རྟགས་དུ་བ་ཆོས་གཞན་མེ་ལ་དམིགས་པ་ཉིད་ཡིན་ན། གང་གི་དོན་དུ་མེ་དང་དུ་བ་

དག་འབྲེལ་པ་དྲན་པར་བྱེད་པ་དུ་བས་ཅི་ཞིག་རྗེས་སུ་དཔོག་པར་བྱེད།97

ཅི་སྟེ་ཆོས་ཅན་ལ་དེ་ཉིད། །ཅི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་དཔོག་མི་བྱེད།།

ཅི་སྟེ་མེ་དང་འབྲེལ་པའི་ཕྱོགས་སུ་དུ་བ་དམིགས་པ་ལས་མེ་རྗེས་སུ་དཔོག་པར་བྱེད་

ན། ཕྱོགས་དེ་ཉིད་མེ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་རྗེས་སུ་དཔག་གོ་ཞེས་བྱ་བར་ཅི་སྟེ་མི་

འདོད། མེ་ཡོད་པ་མ་རྟོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

༢] ཕྱོགས་གཉིས་པ་དགག་པ། ཀ] དགག་པ་དངོས།98

གང་ཡང་འབྲེལ་པ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ལ། ༡༠ 

97  རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱེད། སྣར་ཐང་། 
98  ས་བཅད་འདི་ལ། དར་ཊིཀ་ཏུ་ནང་གསེས། ༡ འབྲེལ་པ་དོན་གཞན་རྗེས་དཔག་གིས་གཞལ་བྱར་འགལ་

བ་དང། ༢ གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་ངག་ཆད་ཅན་དུ་ཐལ་བ་དང་། ༣ རྟགས་ཆོས་འབྲེལ་མེད་དུ་ཐལ་བ་
བཅས་གསུམ་དུ་ཕྱེས་མོད། འདིར་མ་བཀོད། 



344 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

འབྲེལ་པ་ལ་འང་གཉིས་པོ་མེད། །འབྲེལ་པ་ལ་ནི་མེ་དང་དུ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ་གང་

ན་དུ་བ་ཡོད་པ་དེ་ན་མེ་ཡོད་དོ་99ཞེས་དེ་ལྟར་བྱེད་པའང་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་དེ་ལྡན་

ལ་ནི་དྲུག་པ་ཐོས། འབྲེལ་པ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ཡིན་ན་འབྲེལ་པ་ཅན་མེ་ལ་འདི་

ལ་མེའི་འབྲེལ་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་དྲུག་པ་དམིགས་པར་འགྱུར་ན། འདི་ན་མེ་ཡོད་དོ་ཞེས་

དང་པོ་ཐོས་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕྱིར་ཡང་འབྲེལ་པ་ནི། བརྗོད་མིན། རང་གི་ཆོས་

དང་འབྲེལ་པ་ནི་གཞན་ལ་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུ་ལ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་

བྱ་བ་མ་ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་། དོན་གྱིས་གཟུང་བར་འགྱུར། འདི་ན་མེ་ཞེས་བརྗོད་པ་

ན། འབྲེལ་པ་ཤུགས་ཀྱིས་སྨྲས་པ་ཡིན་ཏེ། སྔར་བཤད་པའི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ཀྱིས་

དུ་བས་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་རྟགས་དང་འབྲེལ་མ་ཡིན། 

ཁ] ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བྱར་བསྟན་པ།།

གང་གི་ཕྱིར་གཞན་དུ་དུ་བ་དང་འབྲེལ་པ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་བསྟན་པ་ནི་མ་ཡིན་

གྱི། འོན་ཀྱང་མེ་དང་ཡིན་ནོ། །ཉེས་པ་འདི་དག་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་དུ་

བ་ནི་མེ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱོགས་དང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བར་བསྟན་པར་བྱ་བ་ནི་མ་ཡིན་

ལ། དེ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ནི་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ། འབྲེལ་པ་ལའང་འགྱུར་རོ་ཞེ་

ན། མི་མཐུན་པ་ཉེ་བར་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ།100།ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

༡༡ རྟགས་ཀྱི་མི་འཁྲུལ་བ་ཡང་ནི། །ཆོས་དང་གཞན་དུ་བསྟན་པར་བྱ།།

དེ་ལ་གྲུབ་ན་ཆོས་ཅན་ནི། །དེ་དང་ལྡན་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར།།

གང་ཡང་གཞན་དུ་དུ་བ་དང་མེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་དེ། གཞན་དུ་དུ་བ་ཙམ་

རབ་ཏུ་མཐོང་བས་ཀྱང་། གང་ན་དུ་བ་ཡོད་པ་དེ་ན་མེ་ཡོད་དོ་ཞེས། ཕྱོགས་མེ་དང་

ལྡན་པར་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་ནུས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན། བསྒྲུབ་བྱའི་ཕྱོགས་དང་

དུ་བའི་ཁྱད་པར་གཞན་དུ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བར་བསྟན་པར་མི་ནུས་པ་ཡིན་ལ། སྤྱི་

དང་འདི་བསྟན་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ།101 གང་ན་དུ་བ་ཡོད་པ་དེ་ན་མེ་ཡོད་དོ་ཞེས་རབ་ཏུ་

99  མ་དཔེ་དང་པེ་སྣར་བཅས་སུ། གང་ན་དུ་བ་ཡོད་པ་མེད་ན་མེ་ཡོད་དོ། །ཞེས་བྱུང་མོད་ཞ་མ་བཞིན་བཅོས། 
100 ཞ་མ། རྣམ་གཞག་དེ་ནི་སྤང་བ་སྟེ། 
101 ཞ་མ། གཞི་ཐུན་མོང་བ་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་སྟེ། 
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བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་རྟགས་ནི་གཞན་དུ་ཆོས་དང་མི་འཁྲུལ་པར་རབ་ཏུ་

སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་གྱི། ཆོས་ཙམ་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡིན་ལ་འབྲེལ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

བྱ་བ་འདི་རིགས་པ་ཡིན་ནོ།།

༣) རྟགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། ཀ) རྟགས་ཀྱི་འཇོག་ཚུལ་བཤད་པ། ༡] རྒྱས་པར་བཤད་པ། 

ཀ] གཏན་ཚིགས་སེལ་བས་འཇུག་པར་བསྟན་པ། 

(༡) འབྲེལ་པ་དོན་གཞན་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་གཞན་བསྟན་པ། 

༡༢ ཆོས་གཞན་ལ་ཡང་དཔྱད་བྱ་སྟེ། །རྟགས་ཀྱང་རྗེས་སུ་བསྟན་པར་བྱ།།

(༢) སེལ་བས་འཇུག་པའི་ཚུལ། 

གང་གིས་ཆོས་དང་རྟགས་མི་འཁྲུལ་བ་རབ་ཏུ་སྟོན་པར་བྱེད་པ་དེ་102ཆོས་ཅན་དེ་

དང་ལྡན་པར་གྲུབ་པ་དེ་ལ། 

༡༣ དོན་གྱི་ཆོས་རྣམས་དུ་མ་ནི། །ཐམས་ཅད་རྟགས་ལས་རྟོགས་མ་ཡིན།།

གང་ཞིག་རྗེས་འབྲེལ་གཞན་ལ་ནི། །ལྡོག་པ་རྟོག་པར་བྱེད་པ་ཡིན།།

མེའི་འབར་བ་དང་རྣོ་བའི་ཁྱད་པར་ཅི་ལྟ་བ་དེ་རྣམས་ནི་དུ་བ་ལས་རྟོགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་

འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་ཡང་འབྲེལ་པ་ནི་གང་མེད་པར་མེ་མེད་པའི་རྫས་ཉིད་དང་

ཡོན་ཏན་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་རྫས་དེ་དག་རྫས་མ་ཡིན་ལ་སོགས་པ་ལས་ལྡོག་པ་ཉིད་

རྟོགས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་མེའི་མེ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྡོག་པ་ཙམ་རང་དང་འབྲེལ་པའི་

རྗེས་སུ་མཐུན་པ་རྟོགས་པ་དེ་བཞིན་དུ་འདི་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་དུ་མེ་མེད་ལ་མ་མཐོང་

བ་གཞན་ལ་ཡང་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ།།

(༣) དཔེ་བསྟན་པ། 

༡༤ ཡོན་ཏན་དྲི་དང་དྲི་བཟང་རྣམས། །དེ་མིན་ཁྱད་པར་རིམ་པ་ལས།།

རྫས་མིན་ལ་སོགས་རྣམ་བཅད་ན། །ཨུཏྤ་ལ་སོགས་ལ་གཅིག་འཕེལ་ལོ།།

102 +ཆོས་ཅན། སྣར་ཐང་། ཞ་མ། རྟགས་དང་ཆོས་དང་ཆོས་ལ་མི་འཁྲུལ་པ་ཡོད་པ་ཡིན་པ་བསྟན་པར་བྱ་
སྟེ། དེ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་དེའི། 



346 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཡོན་ཏན་གྱིས་མ་ཡིན་པ་དྲི་ས་ལས་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་།103 རྫས་མ་ཡིན་པ་དང་། 

དྲི་བཟངས་ཀྱི་དྲི་བཟངས་མ་ཡིན་པ་དང་། ཐུན་མོང་བ་ལ་དྲི་བཟངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱི་

ཨུཏྤལ་ལ་ལ་སོགས་པ་དེ་དེ་ལ་རེ་རེ་འཕེལ་བ་ཡིན་ནོ།།104

ཁ] གཏན་ཚིགས་སྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་འཇུག་པ་དགག

གཞན་དུ་ན། ༡༥ མཐོང་བཞིན་བསྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གྱིས། །གལ་ཏེ་

རྟགས་ནི་གསལ་བྱེད་ན། །ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་བའམ། །ཡང་

ན་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་འགྱུར།།

གལ་ཏེ ་ཇི ་ལྟར་མེ་ལ་དུ་བ་མཐོང་བ་དེ་ལྟར་དུས་ཕྱིས་གསལ་བར་བྱེད་

ན། འགར་ཡང་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། ཅི་ལྟར་མེ་མེད་

ཐམས་ཅད་ལ་མ་མཐོང་བ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་མེ་ཐམས་ཅད་ལ་མཐོང་བ་མ་

ཡིན་ནོ།105།གལ་ཏེ་ཡང་ཅི་ལྟར་མཐོང་བ་དེ་ལྟར་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་

ན། འབར་བ་དང་རྣོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པར་ཡང་གསལ་

བར་བྱེད་པ་འགྱུར་རོ། །གང་གི་ཕྱིར་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་མེ་མ་ཡིན་པ་

བཀག་ནས་གསལ་བར་བྱེད་པ་དེའི་ཕྱིར། བསྒྲུབ་པས་ཀྱང་འདིའི་རང་བཞིན་

དེ་ཉིད་མཐོང་ངོ་ཞེས་རྟོགས་པ་ཡིན་གྱི། ཁྱད་པར་གྱི་རང་བཞིན་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

ག] སྤྱི་དོན་གཞན་མཐོང་བའི་སྒོ་ནས་འཇུག་པ་དགག (༡)  དགག་པ་དངོས། 

༡༦ སྤྱི་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན་ཡང་། །རྟེན་ནི་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར།།

དེ་ལས་གཞན་ཏེ་མཐོང་མི་འགྱུར། །གཅིག་ལ་མཐོང་ཕྱིར་ཐ་དད་པའམ།།

རེ་ཞིག་མེ་ལ་མེ་ཉིད་ཀྱི་སྤྱི་གཞན་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡོད་ཀྱང་དེ་ལ་མཐོང་བ་ནི་

མི་སྲིད་དེ། རྟེན་ཐམས་ཅད་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་ཉིད་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་

103 འགྲེལ་བཤད་ལ་བརྟགས་ན། (༢༤༩) ཡོན་ཏན་ཉིད་ཀྱིས་རྫས་མ་ཡིན་པ་དང་། དྲི་ཉིད་ཀྱིས་ས་ལས་
གྱུར་པ་མ་ཡིན་པ་དང། ཞེས་དགོས་སྙམ་ཡང་མ་དཔེ་བཅོས་མ་སྤོབས། ཞ་མ། དེ་ལ་ཡོན་ཏན་ཉིད་
ཀྱིས་རྫས་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དང༌། དྲི་ཉིད་ཀྱིས་སའི་རྫས་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དང༌། 

104 ཞ་མའི་འགྱུར་དང་འགྲེལ་བཤད་(༢༥༠)དང་བསྟུན་ན། “དྲི་ཞིམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་དྲི་ཞིམ་པའི་ཐུན་མོང་བ་མེད་
པ་དང་། དྲི་ཞིམ་པའི་ཁྱད་པར་ཨུཏྤ་ལ་མ་ཡིན་པ་སོགས་ལས་ལོག་པ་རེ་རེ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ།།” 
ཞེས་དགོས་སམ་བརྟག་ལ། གང་ལྟར་ཡང་འདིའི་ཐད་ཀྱི་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་ལ་སྐྱོན་ཞུགས་པར་མཐོང་། 

105 ཞ་མ། དཔེར་ན་མེ་མཐའ་དག་ལ་མ་མཐོང་བ་བཞིན་དུ་མེ་འདི་ཡང་མི་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ།།



347ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

དང་། ཐུན་མོང་བ་རྣམས་ཀྱི་རྟེན་མ་བཟུང་བར་འཛིན་པ་ནི་མཐོང་ངོ་། །གང་དག་

འདྲ་བ་ཕྱིར་སྨྲ་བའི་འདྲ་བའང་མ་ཡིན་ནོ།106།ཅི་སྟེ་སྤྱི་གཅིག་ལ་བརྟེན་པར་གཟུང་ན་

ཡང་ཐམས་ཅད་གཟུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལ་རྟེན་བཞིན་དུ་དུ་མར་འགྱུར་རོ།།

(༢)  རྟགས་དང་རྗེས་དཔག་ཆ་ཤས་སུ་ཕྱེ་ནས་འཇུག་པར་བསྟན་པ། 

ཅི་ལྟར་ཡང་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ཆ་འགའ་ཞིག་གསལ་བར་བྱེད་པ། 

༡༧ དེ་ལྟར་ཡན་ལག་གང་ངོ་བོས། །རྟགས་ཅན་ལས་ནི་མི་འདའ་བ།།107

དེ་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་དུ་མ་ཡང་། །རྟོགས་པར་བྱེད་ཀྱི་གཞན་གྱི་མིན།།

དུ་བ་ཡང་དུ་བ་ཉིད་དང་སྐྱ་བ་ཉིད་108ལ་སོགས་པའི་ཆ་ནས་གང་གིས་མེ་ལ་མི་འཁྲུལ་

བ་དེ་ཉིད་ཉིད་ཀྱིས་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་གྱིས།109རྫས་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་

འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་རོ།།

༢] དོན་བསྡུ་བ། 

༡༨ གང་ཞིག་རྟགས་ཅན་ལ་འབྲེལ་པ། །རྟགས་ཀྱི་དེ་ཡང་གོ་བར་བྱེད།།

ཁྱད་པར་རྟོགས་པར་མི་བྱེད་དེ། །དེ་ཉིད་ལ་ནི་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར།།

༡༩ རྟགས་དང་འབྲེལ་པའི་དོན་གྱིས་ནི། །རྟགས་ཅན་གོ་བར་མི་བྱེད་དེ།།

འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་ཏེ་ཁྱད་པར་ནི། །རྟོགས་ནས་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན།།110

ཞེས་གསུངས་ཏེ་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།།

106 འགྲེལ་བཤད་ལྟར་ན། (༢༥༣) འདྲ་བའི་ཡང་མ་ཡིན། ཞེས་དགོས་སྙམ། ཞ་མ། གང་དག་སྤྱི་མཐོང་ཞིང་
གཟུང་བ་པོ་ཡང་རྟེན་མ་བཟུང་བ་པོ་དང་མཚུངས་ཤིང་འདྲ་བར་འགྱུར་རོ།།

107 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༢༥༣) མི་འདའ་བ་སྟེ་འདའ་མིན་ཞེས་པ་འཁྲུལ་པ་མ་ཡིན་དོན་དུ་བཤད། 
108 -ཉིད། སྣར་ཐང་། 
109 ཡིན་གྱི། སྣར་ཐང་། ཞ་མ། སྐྱ་བོ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་གྱི། 
110 དར་ཊིཀ་ཏུ་དོན་སྡུའི་ཤླཽཀ་གཉིས་ལ། ༡ དཔག་བྱ་དཔོག་བྱེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ངོས་བཟུང་བ་དང་། ༢ དཔོག་

བྱེད་འཁྲུལ་ན་བློ་འཁྲུལ་པའོ། །ཞེས་ས་བཅད་རེ་བཀོད། ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཀྱི་ཚིག་དོན་འགྲེལ་བཤད་
(༢༥༤) ལ་གཟིགས། 



348 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཁ) རྟགས་ཀྱི་རྩ་བ་འབྲེལ་པ་བཤད་པ། ༡] རྒྱས་པར་བཤད་པ། 

ཀ] འཕྲོད་འདུའི་འབྲེལ་བ་འདུ་བ་ཅན་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པ་བཞིན་དུ་རྟགས་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་རྟགས་ཆོས་

གཉིས་ཀའི་ཆོས་སུ་ཁྱད་པར་མེད་པ་དགག་པ། (༡)  དེ་གཉིས་མི་མཚུངས་པ་དགག

འོན་ཏེ་འབྲེལ་པ་ནི་སྦྱོར་བ་བཞིན་དུ་གཉིས་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཅན་གྱི་

ཆོས་རྣམས་རྟགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།111དེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

༢༠ འབྲེལ་པ་གཉིས་ལ་གནས་ན་ཡང་།།རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་ལྷན་ཅིག་པ།།

རྟེན་དང་རྟེན་པ་བཞིན་འཇུག་གི། །དེ་ནི་སྦྱོར་བ་བཞིན་དུ་མིན།།

ཇི་ལྟར་འབྲེལ་པ་གཉིས་ལ་གནས་པ་བདེན་ན་ཡང་། རྟེན་བརྟེན་པའི་ཆོས་སུ་མི་འགྱུར་

ལ། བརྟེན་པ་ཡང་རྟེན་གྱི་ཆོས་སུ་མ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་འགའ་ཞིག་ཏུ་རྟགས་རྟགས་ཅན་

དུ་མི་འགྱུར་ལ། རྟགས་ཅན་རྟགས་སུ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །སྦྱོར་བ་ལ་ནི་གཅིག་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་གཉིས་པ་ཡང་དེ་ལྟར་འགྱུར་ལ། དེ་དེ་ལྟར་འདིར་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།

(༢)  མི་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

དེ་ལྟར་ན། ༢༡ རྟགས་ཅན་རྟགས་ལ་ཡོད་པ་ཉིད། །གཞན་ནི་རྟགས་ཅན་

     ཉིད་ལའང་ཡོད། །ངེས་པ་རྣམ་པར་བཟློག་པ་ལ། །རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་

འབྲེལ་པ་མེད།།

གང་གི་ཕྱིར་རྟགས་ཅན་རྟགས་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར། མེ་ཉིད་བཞིན་དུ་

རྗེས་ལ་སོགས་པ་ཡང་དུ་བས་གསལ་བར་རིགས་པ་ཡིན་གྱི། རྣོན་པོ་ཉིད་ལ་སོགས་

པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕྱིར་རྟགས་ནི་རྟགས་ཅན་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཀྱི་གཞན་དུ་ནི་མ་

ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་དུ་བ་གང་ཡིན་པའི་དུ་བ་ཉིད་ཀྱི་སྐྱ་བ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ཀྱིས་ཀྱང་གསལ་112བར་བྱེད་པར་རིགས་པ་ཡིན་གྱི། རྫས་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ནི་མ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ངེས་པར་གཟུང་བ་བཟློག་པས་ནི་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་དག་

འབྲེལ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

111 མ་དཔེར། འགྱུར་བར་བྱའོ་ཞེ་ན། ཞེས་ཡོད་མོད་ཞ་མ་དང་འགྲེལ་བཤད་དང་བསྟུན་ཏེ་བཅོས། 
112 བསལ། སྣར་ཐང་། 



349ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཁ] ཁྱབ་མཉམ་པའི་རྟགས་དེ་ཉིད་སྦྱོར་བ་དེའི་རྟགས་ཅན་དུའང་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་དགག

རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་ལ་ཁྱབ་པའི་ཆ་ནས་གོ་བྱེད་དུ་མི་འགྱུར་བའི་དཔེ། 

འོན་ཀྱང་དེ་རྟགས་ཀྱང་རྟགས་ཅན་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་བྱས་པ་ཉིད་

མི་རྟག་པ་ལ་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ།།

༢༢ རྟགས་ཀྱང་རྟགས་ཅན་ལ་ཁྱད་པར། །འདོད་ན་ཡན་ལག་དེ་དེ་ལས།།

ཁྱབ་བྱེད་ཕྱིར་དེའི་དེ་རྟོགས་བྱེད། །མ་ཡིན་བ་ལང་113རྭ་ཅན་བཞིན།།

གལ་ཏེ་རྟགས་འགའ་ཞིག་རྟགས་ཅན་ལ་ཡོད་པ་ནི་ཡིན་ན། དེ་ཁྱབ་བྱེད་ཉིད་དེས་ནི་

རྟགས་ཅན་གོ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་རྭ་ཅན་ཉིད་ནི་བ་ལང་ལ་ཁྱད་པར་

བྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་ཡང་བ་ལང་གི་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་གྱི། ཁྱབ་བྱེད་མ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་ཉིད་བ་ལང་ཉིད་ཀྱིས་གསལ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།114

(༢)  དེའི་རྒྱུ་མཚན། 

ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ༢༣ དགག་པར་བྱ་ལ་མི་འགྲོ་བས། །གང་ཕྱིར་ཁྱབ་བྱེད་

    ལ་ལྟོས་བྱེད། །རྟགས་ནི་རྟགས་ཅན་ལ་ཁྱབ་བྱེད། །དེ་ཕྱིར་ཡོད་ཀྱང་རྒྱུ་མ་ཡིན།།

བྱས་པ་ཉིད་ནི་མི་རྟག་པའི་དོན་ལ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་ཡང་། རྟག་པ་ཉིད་

བཀག་པ་ལ་གོ་བར་བྱེད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ།115།དེ་བཞིན་དུ་མི་རྟག་པ་ཉིད་ནི་བྱས་པའི་

དོན་ལ་ཁྱབ་བྱེད་ཡིན་ཡང་མ་བྱས་པ་ཉིད་འགོག་པ་ལ་གོ་བྱེད་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་

113 མ་དཔེར། མ་ཡིན་ལ་ས། རྩ་བ། མ་ཡིན་པ་ལས། འདིར་ཞ་མའི་འགྱུར་ལྟར་བཅོས། 
114 འདིའི་ཐད་ཀྱི་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་ལ་སྐྱོན་ཞུགས་ལ། ཞ་མར། “དཔེར་ན་རྭ་ཅན་ཉིད་ཀྱིས་བ་ལང་ལ་ཁྱབ་

ཀྱང་དེས་བ་ལང་གོ་བར་བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་གྱི། ཁྱབ་བྱེད་དེ་ཉིད་བ་ལང་གིས་གོ་བར་བྱེད་པ་བཞིན་ནོ།།” 
ཞེས་བྱུང་བ་ལེགས། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༢༥༨) “ཇི་ལྟར་རྭ་བ་ལང་གི་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་གོ་
བར་བྱ་བ་ཁོ་ནར་རྟོགས་པ་བྱའི། གོ་བར་བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་པ་དེ་དང་འདྲའོ།།” ཞེས་གཞུང་དོན་གསལ་
བར་བཀྲལ། 

115 ཞ་མ། བྱས་པས་མི་རྟག་པ་ལ་ཁྱབ་ཏུ་ཟིན་ཀྱང་རྟག་པ་ཉིད་བཀག་ནས་གོ་བར་བྱེད་པ་དེ་བཞིན་
དུ། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༢༥༩) “གལ་ཏེ་ཡང་མི་རྟག་པ་ཉིད་མཐའ་དག་ལ་བྱས་པ་ཉིད་ཁྱབ་པ་དེ་ལྟ་ན་
ཡང་དེས་ཁྱབ་པ་ཉིད་ཀྱིས་དེའི་གོ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་རྟག་པ་ཉིད་བཀག་པས་སོ།།”ཞེས་
དང་། “དེ་བཞིན་དུ་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། གང་གི་ཚེ་བྱས་པ་ཉིད་འགྲུབ་པའི་ཆེད་
དུ་མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་བླང་བར་བྱ་བ་དེའི་ཚེ་ཡང་མི་རྟག་པ་ཉིད་བྱས་པ་མ་ལུས་པ་ལ་ཁྱབ་པ་ཉིད་
ཡིན་ནའང་། དེས་ཁྱབ་པ་ཉིད་ཀྱིས་གོ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་གྱི། འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། མ་བྱས་པ་ཉིད་བཀག་པ་
སྟེ། མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་མ་བྱས་པ་ཉིད་ལ་མེད་པས་སོ་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ།།”ཞེས་བྱུང་བ་ལས་གཞུང་དོན་
གསལ་བར་གོ་ནུས། 
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མི་རྟག་པའི་དོན་ལ་ཡང་བྱས་པ་ཉིད་ཁྱབ་བྱེད་ཡིན་པ་དེས་ན་མ་བྱས་པའི་ཉིད་ནི་གོ་

སྐབས་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར། མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱིས་བྱས་པ་ཉིད་ལ་མ་བྱས་པ་ཉིད་བཀག་

ནས་གོ་བར་བྱེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་གྱི་116གོ་བར་བྱེད་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

༢] དོན་བསྡུ་བ། 

༢༤ འཇིག་ལ་བྱས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ནི། །ཁྱབ་ཕྱིར་མ་བྱས་པ་དེ་མིན།།

ཁྱབ་ཕྱིར་བྱས་པའི་དོན་ལ་ནི། །མི་རྟག་མེད་པ་མ་བསྟན་ཏེ།།117

༢༥ རྭ་ཅན་ཉིད་ཀྱི་བ་ལང་ཁྱབ། །རྭ་ཅན་མིན་པ་ལྡོག་པར་བྱེད།།

བ་ལང་རྭ་ཅན་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱབ། །བ་ལང་མིན་དོན་ལྡོག་བྱེད་མིན།།

ཞེས་གསུངས་ཏེ་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །རང་གི་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་

བསྟན་ཏོ།།

ཁ གཞན་གྱིས་བརྟགས་པའི་རྗེས་དཔག་དགག་པ། 

༡) རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའལིུགས་དགག་པ། ཀ) འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ རྩོད་པ་སྒྲུབ་པར། མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་དོན་མཐོང་བ་དེ་རིག་པ་118ནི་རྗེས་སུ་

དཔག་པའོ་ཞེས་བཤད་དོ།།

ཁ) དེ་དགག་པ། ༡] མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་ལྷག་པ། 

༢༦ དེ་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི། །རང་གི་རྣམ་པས་འདོད་ཅེ་ན།།

གལ་ཏེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་དོན་ནི་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཁོ་ནས་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་

རིག་བརྗོད་མིན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འདིར་ཕྱི་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ།119།ཡང་རིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་

116 ཞ་མར། གོ་བར་བྱ་བར་ཉིད་དུ་འགྱུར་གྱི། ཞེས་བྱུང་བ་དག་པར་སྣང་། འགྲེལ་བཤད་དུའང་། (༢༥༩) 
“མ་བྱས་པ་བསལ་བས་གོ་བར་བྱ་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །”ཞེས་བཀྲལ་བ་ཞ་མའི་འགྱུར་དང་མཐུན། ཚིག་
ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་དོགས་གཞི་ཆེ་ཙམ་མཐོང་། 

117 རྐང་པ་འདི་གཉིས་ཀྱི་འགྱུར་གྱི་ཐད་ལ། ཞ་མའི་འགྲེལ་པའི་མཆན། ༡༧༧ ལ་གཟིགས། 
118 ཞ་མ་དང་འགྲེལ་བཤད་གཉིས་ཀར། རིགས་པ། ཞེས་ས་ཡང་འཇུག་ཡོད། འགྲེལ་བཤད་དུ་(༢༦༠)འདིའི་

ཐད་ཀྱི་རྩོད་སྒྲུབ་ཀྱི་འདོད་པ་བཀོད་པའི་གཞུང་ཅུང་རྒྱས་པར་བཀོད། 
119 མ་དཔེར། ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཕྱེ་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཡོད་མོད་འགྲེལ་བཤད་དང་ཞ་མའི་འགྱུར་དང་

བསྟུན་ན། ཞེས་བྱ་བ་ཕྱི་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དགོས་སྣང་བས་དེ་བཞིན་བཅོས། ཞ་མ། ཅེས་
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འདི་ཅི་ཞིག གཞན་གྱིས་ནི། །གལ་ཏེ་བརྗོད་ན་ཇི་ལྟར་གང་། །གལ་ཏེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་

བའི་དོན་ནི་གཞན་དུ་མཐོང་བ་འདོད་པ་ཡིན་ན།120 རྣམ་པ་གང་གིས་སམ་གང་དུ་མཐོང་

བ་ཞེས་བྱ་བ་མ་བརྗོད་པར་འགྱུར་རོ།།

༢༧ དོན་ཅེས་བྱ་བ་གྲུབ་ཅེ་ན། །ཅེ་སྟེ་ཡང་དོན་ཅེས་བྱ་བ་ལ་ལྷག་པར་འགྱུར་བ་

ནི་སྐབས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་སྟེ་དེས་བསྒྲུབ་པའོ། །གང་དོན་མཐོང་བ་མེད་ན་མི་

འབྱུང་བ་རིག་པ་དེ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ཡིན་ན། མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་

ནི་མེད། །སྔར་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ནི་སྨོས་པས་ཅི་ཞིག་བྱ་སྟེ། དོན་མཐོང་བའི་མེད་

ན་མི་འབྱུང་བ་རིག་པ་ནི་121རྗེས་སུ་དཔག་པའོ་ཞེས་ཕྱིས་ཁོ་ན་བྱ་མོད།།

༢] རྩོད་གཞི་ལ་ཆོས་ལས་གཞན་པའི་དཔག་བྱ་མི་འཐད་པ། 

མེ་ལ་སོགས་པ་དུ་བ་སོགས། །མཐོང་ན་དེ་རིག་དཔག་བྱ་བ།།

གཞན་གང་། མེ་ལ་སོགས་པ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ཉིད་དུ་དཔེར་བྱས་པ་དེ་

ལ། དུ་བ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་ན་གང་གི་དོན་དུ་དེ་རིག་པར་ཞེས་བརྗོད་ལ། མེད་ན་མི་

འབྱུང་བ་རིག་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་གང་ཞིག་ཡིན། 

༣] གོ་བྱ་གོ་བྱེད་ཀྱི་ཆ་ཤས་མ་བརྗོད་པའི་ཉེས་པ་དང་བཅས་པ། 

ཆོས་ནི་མང་པོ་དག  མ་བརྗོད་ཇི་ལྟར་རིག་པར་བྱེད། །ཆོས་དུ་མ་ཅན་གྱི་དོན་

ལ་ཆ་གང་དུ་བས་གོ་བར་བྱེད། །དུ་བའི་ཆ་གང་ཞིག་ནི་གསལ་122བར་བྱེད་པ་ཡིན་ཞེ་

ན་མ་བསྟན་ཏོ།།

བྱ་བ་ནི་འདིར་ཕྱིས་བཅུག་པའོ། །འགྲེལ་བཤད་དུ། (༢༦༠) དེ་རིག་པ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་འདིའོ་ཞེས་
སྟོན་པ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་པས་སོ་ཞེས་པའི་བྱེད་པ་ཕྱིས་པས་ངེས་པར་བསྟན་པའོ་ཞེས་པས། ཞེས་སོགས་
སུ་བཀྲལ། 

120 མཐོང་བ་བའི་ཡིན་ན། སྣར་ཐང་། ཞ་མར། “གལ་ཏེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་དོན་གཞན་དུ་མཐོང་བར་
འདོད་པ་ལྟ་ན་ནི།” ཞེས་ཡོད་པས་འདིར། མཐོང་བ་འདོད་པ་ཡིན་ན། ཞེས་བཅོས། 

121 མ་དཔེར། རེག་པ་ནི། ཞེས་བྱུང་མོད་སྣར་ཐང་བཞིན་བཅོས། 
122 མ་དཔེར། བསལ། ཞེས་བྱུང་ཡང་ཞ་མའི་འགྱུར་ལྟར། གསལ། ཞེས་བཅོས། 
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༢) གཞན་སྡེའི་ལུགས་དགག་པ། 

ཀ) རིགས་པ་ཅན་པའི་ལུགས་དགག་པ། ༡] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ནི། དེ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པར་ནི་རྣམ་

པ་གསུམ་སྟེ། སྔ་མ་དང་ལྡན་པ་དང་། ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་དང་། སྤྱི་མཐོང་བའོ་ཞེས་

ཟེར་རོ།།123

༢] དེ་དགག་པ། ཀ] རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་དགག་པ། (༡)  སྔ་མ་དང་ལྡན་པ་དགག

དེ་ལ་མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ནི་མི་རིགས་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། ༢༩ འབྲེལ་

པ་དབང་པོས་གཟུང་བྱ་མིན། །རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་པ་ནི་དབང་པོའ་ིཤེས་

པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་ལས་དེ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པར་འགྱུར་

བ་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མངོན་སུམ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །སྔ་

མ་དང་ལྡན་པའོ་ཞེས་གང་སྨྲས་པ་དེ། འདིར་མི་རིགས་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། སྔ་མ་དང་

མཚུངས་པ་ནི་སྔ་མ་བཞིན་ཞེས་དཔེར་འགྱུར་བའམ། འདི་ལ་སྔ་མ་ཡོད་པ་ཞེས་ལྡན་

པར་འགྱུར་གྲང་། དེ་ལས་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། དཔེ་མིན་ཀུན་ལ་སྲིད་པའི་ཕྱིར། །རྗེས་

སུ་དཔག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འབྲེལ་པ་འཛིན་པའི་དུས་སུ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་བཞིན་དུ་

ཕྱིས་རྟགས་ཀྱིས་124འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་གཅིག་ཁོ་ན་སྔ་མ་བཞིན་

ཞེས་བརྗོད་པར་མི་བྱའོ། །འབྲེལ་པ་125གཞན་གྱིས་ཀྱང་འདི་སྔ་མ་བཞིན་དུ་འཛིན་པ་

ཡིན་ན། དེ་མ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་དཔག་པ་མ་བསྟན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་རེ་

ཞིག་དཔེ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

ལྡན་མིན་འཁྲུལ་པ་སྲིད་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ལྡན་པ་བྱེད་པ་ཡིན་ན་འབྲས་བུ་འདི་

ལ་སྔར་རྒྱུ་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྔ་མ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཤེས་པར་

ཡང་སྔ་མ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུའི་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་

ཡང་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་ཡོད་ཀྱང་གེགས་བྱེད་པ་དང་། རྒྱུ་གཞན་

མེད་པའི་ཕྱིར་འབྲས་བུ་མི་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་སྔ་མ་དང་ལྡན་པ་མི་རིགས་སོ།།

123 རིགས་པ་ཅན་པའི་མདོའ་ིཁུངས་འགྲེལ་བཤད་ཀྱིས་བཀྲལ་ཚུལ་སོགས་ཞ་མའི་འགྲེལ་པའི་མཆན། ༡༨༠ 
ལ་གཟིགས། 

124 མ་དཔེར། གྱིས་རྟགས་ཀྱིས། ཞེས་བྱུང་བ་ཡིག་ནོར་ཏེ་སྣར་ཐང་བཞིན་བཅོས། 
125 མ་དཔེར། འགྲེལ་པ། ཞེས་ཡོད་མོད་ཞ་མ་དང་འགྲེལ་བཤད་ལ་བརྟགས་ཏེ་བཅོས། 
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(༢)  ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་དགག

༣༠ ལྷག་ལྡན་ལ་ཡང་དཔེ་བྱེད་ན། ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཡང་། གལ་ཏེ་དཔེ་

བྱེད་པ་ཡིན་ན། ལྷག་མ་མངོན་སུམ་དང་མཚུངས་པའི་ཡུལ་གང་ལ་ཡོད་པ་དེའི་ཤེས་

པ་ནི་ལྷག་མ་དང་འདྲ་བའོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་། འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་ཚད་མ་མ་ཡིན་

ཏེ། གཟུགས་མཚུངས་པས་རོ་ལ་སོགས་པ་གདོན་མི་ཟ་བར་མཚུངས་པར་འགྱུར་བ་

ནི་126མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཡང་དཔེར་མི་རིགས་པ་ཡིན་ནོ།།

ལྡན་ལས་ཞེ་ན་རྟོགས་མེད་དང་། །འབྲེལ་པ་གཞན་ལས་རྟོགས་མི་འགྱུར།།

གལ་ཏེ་ལྡན་པ་ཡིན་ན་འདི་ལ་འབྲས་བུ་ལྷག་མ་ཡོད་པ་དེ་ནི་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་དེ་

རྒྱུའོ། །དེའི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་ཡང་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡིན་ན་འབྲས་

བུ་ཉིད་མ་བཟུང་བར་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་ཀྱི་འབྲེལ་པ་གཟུང་བ་ལས་རྗེས་སུ་

དཔག་པར་མི་འགྱུར་ན། དེ་ཡང་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་གང་བྱས་པ་ལ་

སོགས་པ་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །འབྲེལ་པ་མ་རྟོགས་

པར་འབྲེལ་པ་གཞན་ལས་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཐ་མར་བསྟན་པའི་ཕྱིར། ཇི་

སྐད་བཤད་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་པར་སྔ་མ་རྣམས་ལ་ཡང་བརྗོད་པར་བྱའོ། །རྒྱུ་ཉིད་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་དོན་དང་འབྲེལ་པ་ཉིད་དུ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ཡིན་ན། འབྲས་བུ་

ཉིད་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། འབྲེལ་པ་ཙམ་

གྱི་སྒོ་ནས་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཡན་ལག་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏེ། བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།

(༣)  སྤྱི་མཐོང་བའང་ཉེས་པ་མཚུངས་པར་བསྟན། 

ཇི་ལྟར་ཡང་སྔ་མ་དང་ལྡན་པ་དང་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་མི་རིགས་པ་དེ་བཞིན་

དུ། ༣༡ དེ་ལྟར་སྤྱི་མཐོང་བ་ཡང་ཡིན། དེ་ཡང་རྒྱུ་དང་་འབྲས་བུའི་འབྲེལ་པ་ཁོ་ན་

ལས་ཤིན་ཏུ་ལྐོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐམས་ཅད་དུ་

126  འགྱུར་བ་ན། སྣར་ཐང་། 



354 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཡང་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བའི་ཤེསཔ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གཞལ་བྱ་ལ།127 འབྲས་

བུ་གཞན་ནི་རྙེད་མ་ཡིན། །ཚད་མ་འབྲས་བུ་མེད་པར་ཡོད་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། བྱེད་པ་ནི་ལས་ལ་བྱ་བའི་འབྲས་བུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།128

ཁ] ཚད་འབྲས་དོན་གཞན་དགག་པ། 

རྟགས་ཤེས་ཚད་མ་ཡིན་ཞེ་ན། །རྟགས་ཀྱི་ཤེས་པ་ནི་ཚད་མ་ཡིན་ལ། རྗེས་སུ་

དཔག་པར་བྱ་བའི་ཤེས་པ་ནི་འབྲས་བུའོ་ཞེས་བྱ་བ་འདིར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མ་

ཡིན་ཏེ། ཡུལ་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡུལ་གཞན་ལ་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ལ་གཞན་ལ་ནི་

འབྲས་བུ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ།།129

རྟགས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཚད་མ་ཡིན་ན། ཐ་སྙད་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གང་ཡང་

རྗེས་སུ་དཔག་པར་ལ་སྔ་མ་དང་ལྡན་པ་དང་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟགས་

ཀྱི་ཐ་སྙད་འདི་མི་འགྲུབ་སྟེ། རྗེས་སུ་དཔག་པ་རྟགས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རོ། །གང་ཡང་སྔ་མ་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ན་རྣམ་པ་གསུམ་ཡིན་ཏེ་དུས་གསུམ་དུ་འཛིན་པའི་

ཕྱིར་རོ། །ངེས་པར་གཟུང་བ་དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ་གང་གི་ཕྱིར་རོ། །ཐམས་ཅད་དུས་

གསུམ་ཡུལ་ཅན་ཡིན། །རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཐམས་ཅད་དུས་གསུམ་ལ་བརྗོད་པ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལ་དཔེར་བྱས་པས་ནི་འབྲེལ་པ་བསྟན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྣམ་གསུམ་ཞེས་བྱ་

བ་མི་རིགས་སོ།།

ཁ) བྱེ་བྲག་པའི་ལུགས་དགག་པ། ༡] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ བྱེ ་བྲག་པ་རྣམས་ཀྱང་།  འདི ་ནི ་འདིའི ་རྒྱུ ་དང་།  འབྲས་བུ་དང་།  

འབྲེལ་པ་དང་། དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་དང་། འགལ་བ་རྣམས་ནི་རྟགས་ཅན་གྱིའོ་ཞེས་

ཟེར་རོ།།130

127 སྣར་ཐང་དུ། གཞག་བྱ་ལ། ཞེས་ཡི་གེ་ནོར་ཏེ་བྱུང་། ཞ་མ། རྗེས་དཔག་གི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ཚད་མའི་གཞལ་བྱ་ལ། 

128 ཞ་མ། བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་ཀྱི་བྱ་བ་དང་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།
129 གོང་དུ་ཤོག ༣༡༣ ལ་གཟིགས། 
130 འདི་བྱེ་བྲག་པའི་མདོའ་ིཁུངས་དྲངས་པ་ཡིན་ལ། མདོའ་ིདོན་གྱི་བཤད་པ་འགྲེལ་བཤད་(༢༧༣)དུ་བྱུང་བ་

ལ་གཟིགས། 



355ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

༢] དེ་དགག་པ། ཀ] རྗེས་དཔག་སྔ་མ་གཉིས་དགག་པ། (༡)  རྒྱས་པར་བཤད་པ། 

(ཀ) རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་དཔོག་པ་དགག་པ། 

༣༢ དེ་ལ་རེ་ཞིག་སྔ་མ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་བཀག་པའི་ཕྱིར་དང་། 

རིགས་པ་ཅན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་འགག་པར་སྔ་མ་དང་ལྡན་པ་དང་ལྷག་མ་དང་

ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདིར་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རྗེས་སུ་དཔོག་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

བཤད་པ་ཡིན་ནོ།།131

(ཁ)  ལྡན་འདུའི་འབྲེལ་པ་དཔོག་པ་དགག་པ། [༡] ལྡན་པའི་འབྲེལ་བ་ལས་དོན་དཔོག་པ་དགག་པ། 

འབྲེལ་པ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ལྡན་པ་དང་། འདུ་བ་སྟེ། དཔེར་ན་དུ་བ་མེ་ལ། རྭ་

བ་ལང་ལའོ། །དེ་ལ་རེ་ཞིག ལྡན་མིན་མ་རྟོགས་ལ་གྲུབ་ཕྱིར། །ལྡན་པ་མངོན་པར་མི་

ཤེས་པ་ལ་ཡང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཙམ་དྲན་པ་ལས་མེ་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ། །འབྲེལ་པ་མ་

གཟུང་བར་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་གསལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགྱུར་བར་འོས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་དེ་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།

ལྡན་པ་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་ན།132 ཡང་མེ་ཡང་དུ་བ་ཡང་ཤེས་པའི་རྒྱུར་

འགྱུར་ཏེ། གཉིས་སྟེ་ན། ལྡན་པ་ནི་གཉིས་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྱིར་གཉི་ག་ལ་ནི་བསལ་

བར་བྱེད་པ་ཉིད་འཐོབ་བོ། །ལྕགས་གོང་དང་སོལ་བ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྐབས་ན་

དུ་བ་མེད་པའི་མེ་ཡོད་པའང་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །བཀག་པས་གཅིག་ལ་རྟགས་མ་ཡིན་

ནོ། །མེད་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཡུལ་ལ་དགག་པ་འདི་ཡོད་པ་དེས་ན་མེ་

རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་གདོན་མི་ཟ་བར་དུ་བ་ལ་ལྡན་པ་ནི་མ་ཡིན་ལ་དུ་

བ་ནི་མེ་ལ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། ཐ་དད་མེད་པའི་

ཕྱིར། ལྡན་པ་ནི་ཐ་དད་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། གཅིག་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གཉིས་པ་ལ་

འགྱུར་བའི་ཕྱིར་གཅིག་ལ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་མི་རིགས་སོ། །གང་ལས་འདི་ལ་འཁྲུལ་པ་དང་

མ་འཁྲུལ་པ་ཉིད་དུ་དཔྱད་པར་བྱ་བ་ལ་འབྲེལ་པ་ནི་ལྷན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་གཟུང་ནས་

རྗེས་སུ་དཔོག་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་ཡོད་པ་དེའི་

131 ཞ་མ། རྒྱུས་འབྲས་བུ་རྗེས་སུ་དཔོག་པའི་གཏན་ཚིགས་མེད་དོ་ཞེས་བརྗོད་དོ། །ཞེས་བྱུང་བ་ལེགས། 
132 ཞ་མ། དེ་ལ་ཡང་ལྡན་པ་བར་གྱི་མེ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་ན་ནི། 



356 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

དེ་གཉིས་ལས་གདོན་མི་ཟ་བར་གཅིག་ནི་རྒྱུར་འགྱུར་བར་རིགས་པ་ཡིན་ནོ།133།མེའམ་

དུ་བ་ཆ་འགའ་ཡིས་ལྡན་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ། 

དེས་ན་དུ་བའི་ཆ་འགའ་ལས།༣༣།གསལ་བར་བྱེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར།།

ལྡན་པའི་འབྲེལ་པ་ཡོད་ན་མེའི་འབར་བ་དང་རྣོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་རྣམས་

ཀྱང་དུ་བས་རབ་ཏུ་གསལ་བར་འགྱུར་ཏེ། བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལྡན་པའི་ཕྱིར་

རོ། །དེ་ལྟར་ན་གང་ཡང་དུ་བའི་རྫས་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཙམ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་དེ་

ཡང་། དེ་ཉིད་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཀྱིས་མེ་རྟོགས་པར་134འགྱུར་ཏེ། རྫས་ཉིད་ལ་སོགས་

པའི་རང་བཞིན་གྱིས་མི་ལྡན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

[༢] འདུ་བའི་འབྲེལ་པ་ལའང་ཉེས་པ་མཚུངས་པ། 

ཇི་ལྟར་ཡང་ལྡན་པ་ལ་ཉེས་པ་ཡོད་པ། འདུ་སོགས་རྣམ་པ་དེ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལ་

ཡང་བ་ལང་དང་རྭའམ་ཁྲ་བོ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་རམ། རྫས་ཉིད་ལ་སོགས་

པའི་སྤྱི་ལ་འདུ་བ་མེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་ལའང་བརྗོད་

པར་བྱའོ།།

[༣] འགལ་བ་ལ་ཡང་མཚུངས་པ། 

འགལ་བ་རྣམས་ལའང་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་ལ་གྱུར་པ་དང་མ་གྱུར་པ་རྣམས་

ལ་རྟགས་ཅན་དང་གྱུར་པ་ལ་ཡང་ཕན་ཚུན་བརྗོད་པར་བྱའོ།135།དེ་བཞིན་དུ་དེ་ལས་

ཁྱད་པར་དང་སྤྱི་ལས་ཀྱང་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་གྱི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཡན་ལག་

འགས་ཀྱང་འགལ་བ་མ་ཡིན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།

(༢)  དོན་བསྡུ་བ། 

༣༤ རྟགས་ཀྱང་གཞན་གྱི་སྤྱི་དང་ནི། །རྟགས་ཅན་གྱི་ན་ཁྱད་པར་དག  

གསལ་བྱེད་གསལ་བྱ་མ་ཡིན་ལ། །གཞན་ལ་ཐམས་ཅད་ཐལ་བར་འགྱུར།།

ཞེས་བཤད་དེ་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།།

133 ཚིག་ཕུང་འིདིའི་འགྱུར་ལ་དད་ཤེས་དང་ཞ་མ་གཉིས་བར་ཁྱད་པར་ཆེ། 
134 མ་དཔེར། མ་རྟོགས་པར། ཞེས་ཡོད་མོད་སྣར་ཐང་དུ་ཡོད་པ་ཞ་མ་དང་མཐུན་པས་བཅོས། 
135 ཞ་མ། གང་དུ་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པའི་འབྱུང་བ་ཡང་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་དུ་བརྗོད་པར་བྱའོ།།
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ལྡན་པ་རྗེས་སུ་དཔོག་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ན་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལ་

ལྡན་པ་ཙམ་རྟོགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། གཞན་དུ་འབྲེལ་པའི་136རྟགས་ཅན་ལ་

ཤེས་པ་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།137།དེ་བཞིན་དུ་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་

བརྗོད་པར་བྱའོ། །འདིར་དུ་བས་མེ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་དེ་ནི་རྟོགས་པའི་

ཕྱིར་རོ། །ཕྱོགས་གང་དུ་དུ་བ་ཉེ་བའི་ཕྱོགས་དེ་མེ་དང་ལྡན་ནོ་ཞེས་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་

ནོ། །གཞན་དུ་ན་འདིར་ཞེས་པ་སྨོས་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དུ་བས་མེ་དང་

མེ་ལ་དྲོ་བ་ཞེས་བརྗོད་པ་ན་དམ་བཅའ་བའི་དོན་གྱི་ཕྱོགས་གཅིག་གཏན་ཚིགས་

སུ་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་དག་གིས་ངེས་པ་ནི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་

གྱི། འོན་ཀྱང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་ཀྱིས་ཡིན་ནོ།།

ཁ] རྗེས་དཔག་ཕྱི་མ་གཉིས་དགག་པ། (༡)  དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བའི་འབྲེལ་བ་གོ་བྱེད་དུ་འདོད་པ་དགག

༣༥ ཡུལ་དང་དུས་ལས་བལྟོས་ནས་ཡིན། །མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་དེ་ཉིད་ཡུལ་ཇི་

སྲིད་དུ་དུ་བ་མེ་དང་138མེད་ན་མི་འབྱུང་བར་སྔར་དམིགས་པའི་ཡུལ་ལ་བལྟོས་ནས་

འགྱུར་རོ། །གཙུབས་ཤིང་གཙུབས་པ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྐབས་ན་དུ་བས་ཇི་

སྲིད་དུ་བས་139མེ་དང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་སྔར་དམིགས་པའི་དུས་ལ་བལྟོས་པ་ཡིན་

ནོ། །དེའི་ཕྱིར་མེ་དང་དུ་བའི་ལྡན་པ་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནོ།།

བ་ལང་དང་རྭ་དག་གི་འདུ་བ་ཡང་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། མངོན་སུམ་

མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ་མ་རྟོགས་ཕྱིར། །འབྲེལ་པ་མ་དམིགས་པ་ནི་

མངོན་པར་གསལ་བར་བྱེད་པར་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདུ་བ་མི་ཤེས་པ་ལ་ཡང་མེད་

ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་ལས་རྟོགས་པ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་དེ་ཉིད་རྒྱུ་ཡིན་ནོ།།

136 མ་དཔེར། འགྲེལ་པའི། ཞེས་ཡོད་མོད་འགྲེལ་བཤད་(༢༨༠)དང་བསྟུན་ཏེ། འབྲེལ་པའི། ཞེས་བཅོས། 
137 ཞ་མ། གཞན་དུ་ན་རྟགས་ལ་རྟགས་ཅན་ཤེས་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།
138 མ་དཔེར། མེད་དང་། ཞེས་བྱུང་ཡང་སྣར་ཐང་ལྟར་བཅོས། 
139 གནས་སྐབས་ན་དུ་བས་ཇི་སྲིད་དུ་བས། ཞེས་བྱུང་བ་ཡིག་ནོར་ཏུ་མཐོང་མོད། འགྲེལ་བཤད་དང་བསྟུན་

ཏེ་དཔྱད་ཀྱང་བཅོས་མ་སྤོབས། འདིའི་ཐད་དུ་ཞ་མའི་འགྱུར་ལ། “གཙུབ་ཤིང་གཙུབས་པའི་གནས་སྐབས་
ན། ཇི་སྲིད་དུ་མེ་མེད་ཀྱི་དུས་དེ་སྲིད་དུ་དུད་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ།།” ཞེས་བྱུང་བ་ལེགས་པར་མཐོང་། 
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དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། འབྲས་བུ་འབྲས་བུ་གཞན་

དང་ཡིན་ལ། རྒྱུ་རྒྱུ་གཞན་དང་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་རེག་བྱ་ལ་གཟུགས་དང་།  

ལག་པ་ལ་རྐང་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་ཡང་འབྲེལ་པ་ཡོད་ཀྱང་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ་མ་རྟོགས་

ཕྱིར། དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་ནི་འགའ་ཞིག་གི་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་ནོ། །དོན་གཅིག་

ལ་འདུ་བ་མི་ཤེས་པ་ཡང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་དམིགས་པ་ལས་རྟོགས་པ་མཐོང་བ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཉིད་བརྗོད་པར་བྱའོ། །འདིར་ཡང་གཟུགས་ཀྱི་རེག་བྱ་དང་རེག་

བྱས་གཟུགས་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱེད་པར་འགྱུར་ཏེ། འབྲེལ་པ་ཁྱད་པར་མེད་

པའི་ཕྱིར་140དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་ཁྱད་པརམེད་པ་ཉིད་དང་། འབྲེལ་པ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་

ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་འཁྲུལ་པ་ཉིད་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ།།

གང་ཡང་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་ལ། གཉིས་

ཉིད་མ་ཡིན་གཞན་སྲིད་ཕྱིར། རྒྱུ་ནི་རྒྱུ་ལས་ཀྱང་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་དང་། འབྲས་

བུ་འབྲས་བུ་ལ་རྟོགས་པ་མཐོང་བ་ཡིན་ཏེ། ཅི་ལྟར་བྱུང་བ་དག་ཅེས་བརྗོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །དེའི་ཕྱིར་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཁོ་ནས་ངེས་པར་གཟུང་བ་ནི་

མི་རིགས་སོ།།141

(༢)  འགལ་ཟླ་གོ་བར་བྱེད་པ་དགག

འགལ་བ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། མ་གྱུར་པ་དང་གྱུར་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་

པའོ། །འདི་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་། ༣༦ གང་འགལ་དེ་ནི་རྟགས་མ་ཡིན། །རླུང་

དང་སྤྲིན་གྱི་ལྡན་པ་ནི་ཆར་གྱི་ལས་དང་འགལ་དུ་ཆུགའདིར་ཆར་གྱི་ལས་ནི་རྟགས་མ་

ཡིན་གྱི་འོན་ཀྱང་དེ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཆར་གྱི་ལས་མེད་པ་དང་རླུང་གི་དང་སྤྲིན་གྱི་

ལྡན་པ་དག་ལ་འགལ་བ་མེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་བརྗོད་པར་བྱའོ།།

མ་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པ་རྟོགས་པ་ནི་རྟགས་ཡིན་ཏེ།142 བརྗོད་པ་ནི་གྲུབ་པ་སྔོན་

དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་གང་བཤད་པ་དེ་ལ། རྟགས་ནི། འབྲེལ་པ་མེད་

140 ཞ་མའི་རྩ་བའི་འགྱུར་ལ། འབྲེལ་བ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ཤླཽཀ་༣༥ག ཡིན་པས་འདིར་ཡང་རྩ་
ཚིག་ཏུ་བརྩིས། 

141 གང་ཡང་ཞེས་སོགས་ཀྱི་ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ་ཙམ་སྣང་། 
142 ཞ་མ། མངོན་དུ་མ་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པའི་རྟོགས་པ་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ་ཞེས། 



359ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཕྱིར་རྟགས་བློ་མིན། །རྟོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་རྟགས་ལ་རྣམ་པར་འགས་ཀྱང་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། འདི་ནི་འདིའི་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ་

འདི་ནི་འབྲེལ་པའི་དོན་དུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་འདི་ནི་རྟགས་ཉིད་དུ་མི་རིགས་སོ། །གང་ལས་

ཤེ་ན། རྟགས་ཅན་ཉིད་དུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། །རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བའི་ཤེས་པ་རྟགས་

ཅན་ཡིན་ན་འབྲས་བུ་མེད་དོ། །རྟགས་མ་མཐོང་བར་ཡང་དྲན་པ་ཙམ་ཡོད་ན་རྟོགས་

པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལས་ཞེས་རྒྱུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འབྲེལ་པ་དྲན་པ་ལ་

བལྟོས་པའི་རྟགས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཉིད་རྟགས་ཅན་ཡིན་གྱི་དེ་རྟགས་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

(༣)  དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། (ཀ) རྟགས་འཛིན་སེམས་རྟགས་སུ་མི་འཐད་པ། 

རྒྱུ་ཞེས་སྨོས་པའི་ཕྱིར་རྟགས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། རྒྱུའི་རྣམ་གྲངས་ནི་རྟགས་ཀྱི་

སྒྲ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་བརྗོད་པར་བྱ་ན། དེ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་

འདིར། ཐམས་ཅད་རྟགས་སུ་བརྗོད་མི་བྱེད། འདི་ཐམས་ཅད་རྟགས་ཀྱི་དབང་

དུ་བྱས་པ་ནི་མ་ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་མཚོན་བྱེད་དུ་གྱུར་པ་

ལའོ། །གཞན་དུ་ན་བདག་ལ་སོགས་པ་དང་ཕྲད་པ་ཡང་འདིར་བརྗོད་པར་འགྱུར་

རོ། །རྟགས་ཀྱི་ཤེས་པ་ནི་དངོས་སུ་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། འབྲེལ་པ་དྲན་

པས་བར་དུ་ཆོད་པའི་ཕྱིར་གཙོ་བོའ་ིརྒྱུ་མ་ཡིན་ནོ། །བརྗོད་པ་ལ་ནི་གྲུབ་པ་སྔོན་དུ་

འགྲོ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་གང་བཤད་པ་དེའི་ཕྱིར། འབྲེལ་པ་དྲན་པར་གྲུབ་པར་

འགྱུར་ཏེ།143 འབྲེལ་པ་ཅན་རྟོགས་པ་ནི་མི་འགྲུབ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་མ་གྲུབ་པ་ནི་བརྗོད་

པར་མི་བྱའོ་ཞེས་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ།།

(ཁ)  འབྲེལ་པ་གཅིག་ཏུ་ཟད་ན་རྗེས་དཔག་མཚན་ཉིད་མ་ཚང་བ། 

གལ་ཏེ་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་རྒྱུ་འབྲེལ་པ་དེ་ཙམ་ཉིད་ཡིན་ན་དེ་ལྟ་ན། ༣༧ འབྲས་

བུ་ཉིད་སོགས་མདོར་མ་བརྗོད། ཇི་སྐད་དུ་བསྟན་བཅོས་ལས། འབྲས་བུ་ཉིད་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་དང་།144 རྒྱུ་ལས་རྣམ་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བའི་དང་། དེ་བཞིན་དུ་

143 དད་ཤེས་རྩ་བར་རྐང་པ་འདི་མེད་མོད། ཞ་མའི་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ཀར་ཡོད་ལ། འགྲེལ་བཤད་དུའང་། (༢༨༩) 
འབྲེལ་པ་དྲན་པ་གྲུབ་པར་གྱུར། །ཅེས་པ་རྩ་ཚིག་ཏུ་མཛད་འདུག་པས་འདིར་ཡང་རྩ་ཚིག་ཏུ་བྱས། 

144 མ་དཔེར། དང་སྒྲ་མེད་མོད་ཞ་མའི་འགྱུར་དང་འགྲེལ་བཤད་དང་བསྟུན་ཏེ་བསྣན། འགྲེལ་བཤད་
དུ། (༢༩༠) “འབྲས་བུ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་དང་། རྒྱུ་ལས་རྣམ་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། ཡང་དག་པར་ལྡན་



360 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཡོད་པ་རྒྱུ་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར། རྟག་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་མི་རྟག་པ་དང་

རྟག་པའི་རྟགས་བཤད་པ་མ་བརྗོད་པར་འགྱུར་རོ། །འབྲས་བུ་ཉིད་ལ་སོགསཔ་རྣམས་

ལ་འདི་དག་ལས་གང་རུང་བ་ནི་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་དེ་མི་སྲིད་དེ་གསལ་བྱེད་

ཀྱི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་འདི་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གལ་

ཏེ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཙམ་རྒྱུར་འདོད་པ་དེ་ལྟ་ན། ལྷག་མ་གསལ་བྱེད་མིན་པར་

འགྱུར། །ལྡན་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་ལྷག་མ་གང་ཡིན་པ་དེ་གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་མ་ཡིན་

པར་འགྱུར་ཏེ་བྱེད་པ་ལས་ཐ་དད་ཕྱིར་རོ།།

(ག)  འབྲེལ་བ་དོན་གཞན་མེད་པ། 

གཞན་ཡང་། གཞན་ལས་རྟོགས་ཕྱིར་དེ་དོན་མེད། །འབྲེལ་པ་གཞན་གྱིས་ཀྱང་

དོན་འདི་རྟོགས་པ་ན། འདི་ནི་འདིའི་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཡིད་ཀྱིས་

རྟོགས་པར་བྱེད་པ་དེའི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་དོན་

མེད་པ་ཡིན་ནོ།145།དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་བྱེ་བྲག་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཉེས་པ་དང་བཅས་པ་

བཤད་པ་ཡིན་ནོ།།

ག) སེར་སྐྱ་པའི་ལུགས་དགག་པ། ༡] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ གྲངས་ཅན་པ་རྣམས་ནི། འབྲེལ་པ་གཅིག་ལས་མངོན་སུམ་ལས་ལྷག་པ་གྲུབ་པ་

ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་འབྲེལ་པ་ནི་རྣམ་པ་བདུན་ཏེ།146 དེ་དག་

ལ་ཇི་ལྟར་འབྲེལ་པ་གཅིག་ལས་ལྷག་པ་ནི་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པའི་འབྲེལ་པ་ཅན་གྲུབ་

པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་དེ་རྗེས་སུ་དཔག་པའོ། །རྟགས་ཁ་ཅིག་ནི་མ་ངེས་པ་དང་དོན་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་ཡང་འགྱུར་བས། ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའི་དོན་དུ་སྤྱི་མངོན་སུམ་

པའི་ཕྱིར་དང་། རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ལས་དང་། སྒྲ་ལས་དང་། སྒྲ་གྲུབ་པ་ལས་ཀྱང་། སྒྲ་མི་རྟག་གོ་ཞེས་
པའོ།།”ཞེས་སོགས་སུ་བཀྲལ། བསྟན་བཅོས་སུ་ཞེས་པ་བྱེ་བྲག་པའི་གཞུང་ལ་གོ་དགོས། 

145 ཞ་མ། གང་གི་ཕྱིར་འདི་འདིའི་གསལ་བར་བྱེད་པའོ་ཞེས་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་
དེའི་རྗེས་སུ་དཔོག་པའི་རྒྱུ་འདི་དོན་མེད་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་སོ། །འདིའི་ཐད་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་གཉིས་
ཀའི་ཚིག་སྦྱོར་གོ་དཀའ་ལ། འགྲེལ་བཤད་དུའང་དེ་ཙམ་བཤད་པ་ཁ་གསལ་མི་ཐོན་མོད། གཞུང་དོན་
སྙིང་པོ་ནི་རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་དར་ཊིཀ་ལས་གསལ་བར་རྟོགས་ནུས་ཏེ་དེར། (ཤོག ༥༤ན༡) “ལྐོག་གྱུར་གོ་བར་
བྱེད་པ་ལ་ལྡན་པ་ཡང་འདུ་བའི་འབྲེལ་པ་སོགས་ཁས་བླངས་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། དེ་དག་མེད་ཀྱང་མེད་
ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་གཞན་ལས་ཀྱང་དེ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ།།”ཞེས་བཀྲལ། 

146 འབྲེལ་པ་བདུན་ནི། ཞ་མའི་འགྲེལ་པའི་མཆན། ༢༡༤ ལ་གཟིགས། 



361ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

དུ་ཡིན་པ་དང་། ངེས་པར་མ་གཟུང་བའི་དོན་ཁྱད་པར་མཐོང་བ་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་

རྟོགས་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་བརྩམས་པ་ཡིན་ནོ།།147

༢] དེ་དགག་པ། ཀ] རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་མི་འཐད་པར་དམ་བཅས་པ། 

༣༨ དེ་ལྟར་འདོད་ན། མངོན་སུམ་གཅིག་ལས་ཞེས་བྱ་བ་མི་རིགས་ཏེ། 

ཁ] རྗེས་དཔག་འགོག་པའི་རིགས་པ། (༡)  རྒྱས་པར་དགག་པ། 

(ཀ)  འབྲེལ་བ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་དགག་པ། 

གང་གི་ཕྱིར་མངོན་སུམ་ནི། །རང་འདོད་ལྟ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།148།བ་ལང་ལ་

སོགས་པ་སྤྱིའམ་ཁྱད་པར་ནི། རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏེ། ཅི་ལྟ་

བ་བཞིན་གྱི་དོན་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་འདོད་ན། ཇི་ལྟར་གཞན་དུ་བསྟན་

པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཞིང་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་ཁྱད་པར་དེ་ཉིད་

བརྗོད་པར་བྱའོ། །འོན་ཏེ་འདིར་མངོན་སུམ་གྱི་འབྲས་བུ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་བརྗོད་

དོ། །མངོན་སུམ་གཅིག་ལས་ཞེས་བྱ་བ་འདིར་མངོན་སུམ་གྱི་འབྲས་བུ་ཡིད་ཀྱི་འཇུག་

པ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་བརྗོད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་ཡུལ་དེ་ཡང་མངོན་སུམ་ཡིན་པ་དེའི་

ཕྱིར་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། འདི་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། མངོན་སུམ་ནི་དོན་ལ་ལྟ་བ་ཙམ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་མངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་ཡིན་

ན། ཡིད་ཀྱི་འཇུག་པ་ཡང་དེའི་ཡུལ་ཅན་ཉིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་དུ་བརྗོད་ན། ཡུལ་གཞན་

ལ་ཚད་མ་གཞན་ལ་འབྲས་བུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཡུལ་གཞན་ལ་མངོན་སུམ་

དུ་བརྗོད་པ་ནི་མི་རིགས་སོ་ཞེས་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ།149།རྣམ་པ་གང་གིས་འབྲེལ་པ་

གཅིག་ལས་མངོན་སུམ་ཡིན་པ་150འདི་བརྗོད་པར་བྱའོ།།

(ཁ)  འབྲེལ་བ་ལ་བརྟེན་པའི་རྗེས་དཔག་དགག་པ། 

[༡] ནོར་དང་ནོར་ཅན་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ལ་བརྟེན་པ་མི་འཐད། 

གལ་ཏེ་བདག་གི་བ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་དེ་ལས་བདག་པོ་དང་འབྲེལ་པའི་ཕྱིར་

147 འགྲེལ་བཤད་དུ་(༩༢-༩༤)གྲངས་ཅན་གྱིས་རྗེས་དཔག་འདོད་ཚུལ་བཀོད་པའི་གཞུང་རྒྱས་པར་བཀོད། 
148 ཞ་མ། རང་དོན་ཙམ་ལ་ལྟ་བའི་ཕྱིར། །དེར་ནི། དེ་ལྟར་འདོད་ན་མངོན་སུམ་ནི། །ཞེས་པའི་ཚིགས་རྐང་དེ་མེད། 
149 འདི་ཡང་གོང་དུ་ཚད་འབྲས་དོན་གཞན་འགོག་པའི་ཐད་དུ་གསུངས་པ་ལ་དགོངས། 
150 མ་དཔེར། མངོན་ཡིན་པ། ཞེས་ཡོད་མོད་སྣར་ཐང་བཞིན་བཅོས། 



362 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

བདག་གི་བ་བདག་པོ་ལ་རག་ལས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར།151 དུས་ཕྱིས་དྲན་པ་དོན་མེད་

དོ།152།ཡང་ན་རྣམ་པ་གཞན་དུ་དེ་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་རྟགས་འཛིན་པ་ལ་

མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་མ་འབྲེལ་པ་ཉིད་དུ་གཟུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །རྟགས་

དུ་བ་ལ་སོགས་པ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལ་གནས་པ་ཉིད་དུ་འཛིན་པར་བྱེད་

དོ། །ཕྱིས་ནི་དེ་ལ་མེ་ལ་སོགས་པ་དང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་དུ་དྲན་པར་བྱེད་

དོ། །བདག་གི་དང་བདག་པོ་ལ་སོགས་པའི་འབྲེལ་པའི་ཕྱིར་ལྷག་མ་གྲུབ་པ་ནི་རྗེས་

སུ་དཔག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས། གང་སྨྲས་པ་དེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་མི་ཤེས་

པས་ཀྱང་དེ་རྟོགས་ཕྱིར། བདག་པོ་ལ་སོགས་པའི་དོན་མི་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མེད་ན་

མི་འབྱུང་བ་ཉིད་ཙམ་དམིགས་པ་ལས་ངེས་པ་ཡིན་ནོ།།

འབྲེལ་པ་མ་གཟུང་བར་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་རྒྱུ་ཡིན་པ་

ཉིད་ཀྱིས་དེ་ཤེས་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གདོན་མི་ཟ་བར་ཐམས་ཅད་དུ་བདག་གི་

དང་བདག་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མི་འཁྲུལ་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་འབྲེལ་པ་ལས་

རྗེས་སུ་དཔོག་པར་མ་ཡིན་ནོ། །འབྲེལ་པ་དམིགས་པ་ཅན་གྱི་ཡང་མི་འཁྲུལ་བ་ལ་

བལྟོས་ནས་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ཁོ་ན་མངོན་པར་

གསལ་བར་བྱེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལ་ཡང་མེ་ལས་དུ་བ་རྗེས་སུ་

དཔོག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། འབྲེལ་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར། མེ་དང་དུ་བ་

དག་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་འབྲེལ་པ་ནི་ཁྱད་པར་མེད་དོ། །གང་ལ་མེད་ན་

མི་འབྱུང་ཉིད་འབྲེལ་པ་འདོད་པ་དེ་ནི་ཉེས་པ་འདི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ༣༩ ཁྱད་མེད་

ཕྱིར་ཏེ་གཉིས་གནས་མིན། །དུ་བ་ཉིད་ནི་མེ་ཉིད་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་ཀྱི། མེ་

ནི་དུ་བ་ལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཉེས་པ་མེད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་རེ་ཞིག་འབྲེལ་པ་འདི་ནི་ཡོད་

ཀྱང་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནོ།།

151 འདིར་བདག་གི་བ་དང་བདག་པོ་ཞེས་བྱུང་བ། ཞ་མ་དང་འགྲེལ་བཤད་གཉིས་ཀར་ནོར་དང་ནོར་ཅན་དུ་
བསྒྱུར་བ་ལེགས། 

152 ཚིགས་རྐང་འདི་ཞ་མའི་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ཀར་མེད། 



363ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

[༢] གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལ་བརྟེན་པ་མི་འཐད། 

གསད་བྱ་གསོད་བྱེད་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་ནི་འབྲེལ་པ་མེད་དོ།153།ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་

དག་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་མིན། །བསད་པར་བྱ་བ་དང་གསོད་པར་བྱེད་པའི་སྦྲུལ་

དང་ནེ་ལེ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི། རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་གྱི། འོན་

ཀྱང་སྦྲུལ་རྒྱལ་བ་དང་ནེ་ལེ་ཕམ་པ་དག་ལ་ཡིན་ན། དེ་དག་འགལ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་

བཞིན་དུ་གཞན་ལའང་རིག་པར་བྱའོ།།

[༣] གཙོ་བོ་དང་སྐྱེས་བུ་སོགས་དཔོག་པ་གཏན་ཚིགས་འབྲེལ་མེད་དུ་ཐལ་བ། 

[ཀ] གཙོ་བོ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཆོས་ལ་བསྐྱེད་བྱ་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་འབྲས་བུ་མི་འཐད། «༡» རྒྱུ་འབྲས་སྤྱིར་དགག་པ། 

«ཀ» གསལ་བ་རྣམས་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་གཙོ་བོ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མི་རུང་བ། 

གང་ཡང་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་རྒྱུ་འབྲེལ་པ་ནི་འདི་ཙམ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ་ཞེས། ངེས་

པར་གཟུང་བ་དེ་ལ་ཐ་དད་པ་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་154གཙོ་

བོ་ལ་སོགས་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་རྟོགས་པ་དེའི་ཚེ། འབྲེལ་པ་གང་ཞིག་

འབྲེལ་པ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་དང་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། བསམ་

པར་བྱ་སྟེ། ཅི་བསྐྱེད་བྱ་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱིས་སམ། ཅི་སྟེ་གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་ཉིད་ཀྱིས་

ཡིན། གལ་ཏེ་སྔ་མས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེས་ན་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། ཁྱད་པར་ལས་ཐ་དད་

བརྗོད་མིན། །གཙོ་བོའ་ིརྒྱུ་མཚན་དང་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས། ཐ་དད་

ཁྱད་པར་རྣམས་ལས་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་བཀར་ནས་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་བརྗོད་པར་མི་

བྱའོ། །ཉེས་པ་འདི་ནི་མེད་དེ། རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ནི་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱད་

པར་རྣམས་ལས་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ནི་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ལས་མི་

153 ཞ་མ། གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཀྱི་དངོས་པ་ལ་ནི་མ་འབྲེལ་པ་ཉིད་དེ། འགྲེལ་བཤད། (༣༠༡) གནོད་བྱ་
གནོད་བྱེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ནི་འབྲེལ་པ་མེད་པ་ཁོ་ན་སྟེ། 

154 མ་དཔེར། རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་རྣམ་ཀྱི། ཞེས་འབྲེལ་བྱུང་མོད་འགྲེལ་བཤད་ལྟར་བྱེད་སྒྲར་བཅོས། འགྲེལ་
བཤད་དུ། (༣༠༡) སོགས་སྒྲ་སྔ་མས། ཚད་ཅན་དང་། འབྲས་བུ་དང་། རྒྱུའི་དངོས་པོ་དང་། ནུས་པ་
འཇུག་པ་དང་། རྣ་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྣམས་གཟུང་དགོས་བ་དང་། སོགས་སྒྲ་ཕྱི་མས་ནི། གཅིག་ཉིད་
དང་། དོན་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དང་། གཞན་གྱི་དོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་། ཙཱུ་ལི་ཀའི་དོན་རྣམས་གཟུང་
དགོས་པར་བཤད། 



364 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

འདའ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་གཞན་མིན་ལྔ་པོ་མིན། །གལ་ཏེ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་རྣམས་

ཁྱད་པར་རྣམས་ལས་ཐ་དད་པར་བརྗོད་པར་མི་འདོད་ན། དེ་རྣམས་ལས་ཐ་མི་དད་

པའི་ཕྱིར་ལྡན་པ་རྣམ་པ་ལྔར་མི་འགྱུར་རོ།།155

«ཁ» གཙོ་བོ་རྒྱུར་མི་འཐད་པ། 

༤༠གང་ཞིག་གཙོ་བོའ་ིཆ་འགའ་ཞིག །སྐྱེད་བྱེད་མིན་པའམ་ཁྱད་པར་རྣམས།།

བསྐྱེད་བྱ་མིན་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །དེ་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་འགྱུར།།

གཙོ་བོ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་རང་བཞིན་གྱིས་འབྲེལ་པ་ཡིན་ན། ཆ་ཤས་

མེད་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཀྱང་ཡོད་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པས་

ཀྱང་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ།།156

«ག» རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་གཙོ་བོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཆོས་སུ་མི་འཐད་པ། 

༤༡ གཙོ་བོ་སོགས་ཀྱི་གཅིག་ཉིད་སོགས། །ཁྱད་པར་རྣམས་ནི་རྗེས་འགྲོ་ལས།།

གང་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་འཛིན་བྱེད་པ། །དེ་ཕྱིར་འདི་ནི་གོ་བྱེད་མིན།།

གང་གི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ཚད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་

གཙོ་བོ་དང་སྐྱེས་བུར་གཏོགས་པ་སིལ་བུའི་དོན་བཅུ་པོ་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དེའི་

ཕྱིར།157 བསྐྱེད་པར་བྱ་བ་དང་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་རང་བཞིན་ནི་གཙོ་བོའ་ིཡོད་པ་ཉིད་

ལ་སོགས་པ་རྟོགས་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་

བཙལ་བར་བྱའོ།།

155 རྣམ་པ་ལྔ་ཞེས་པ། “ཁྱད་པར་ཚད་ཕྱིར་”ཞེས་སོགས་མི་གསལ་བའི་སྤྱི་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་དོན་ལྔ་བཤད་
པ་རྣམས་ལ་གོ་དགོས། 

156  ཚིག་སྒྲུབ་འདིའི་འགྱུར་ལ་དད་ཤེས་དང་ཞ་མ་གཉིས་ཁྱད་པར་ཆེ། 
157 སིལ་བའི་དོན་བཅུ་ཞེས་པ་ཞ་མ་དང་འགྲེལ་བཤད་གཉིས་ཀར་གཙུག་ཕུད་ཅན་གྱི་དོན་ཞེས་བསྒྱུར་

ལ། དེ་རྣམས་ནི་འགྲེལ་བཤད་དུ། (༣༠༣) ༡ ཡོད་པ་ཉིད་དང་། ༢ གཅིག་ཉིད། ༣ དོན་དང་ལྡན་པ་
ཉིད། ༤ གཞན་གྱི་དོན་ཉིད། ༥ གཞན་ཉིད། ༦ བྱེད་པ་པོའ་ིདངོས་པོ་མ་ཡིན་པ། ༧ སྦྱོར་བ། ༨ འབྲལ་
བ། ༩ མང་པོའ་ིསྐྱེས་བུ་རྣམས་དང་། ༡༠ གནས་པ་སྟེ་ལུས་ཀྱི་ཡང་ལྷག་མར་འཇུག་པ་བཅས་པར་བྱ་
དགོས་པར་གསུངས། དར་ཊིཀ་ཏུ་འདི་རྣམས་ལ་སྐྱེས་བུའིཆོས་བཅུ་ཞེས་སྙད། 



365ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

«༢» ནོར་དང་ནོར་ཅན་གྱི་འབྲེལ་པ་ལ་བརྟེན་པ་དགག

༤༢ དེ་བཞིན་བདག་པོ་བདག་སོགས་ལ། །ཆ་ཤས་ཉིད་ཀྱི་རབ་བསྒྲུབ་ཕྱིར།།

འབྲེལ་མེད་ཉིད་དུ་བརྗོད་པ་དང་། །འབྲེལ་པ་གཞན་ཡང་མཚོན་པར་བྱེད།།

གང་གིས་བདག་གི་དང་བདག་པོ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་

བས། འབྲེལ་པ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་ལ་ཆ་ཤས་མེད་དོ། །དེའི་

ཕྱིར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕན་ཚུན་གཟུང་བར་བྱ་བ་དང་འཛིན་པ་པོ་ཉིད་དུ་འགྱུར་

གྱི། བདག་གི་ལ་སོགས་པ་ཆ་ཤས་འགའ་ཞིག་གིས་གསལ་བར་བྱེད་པ་ནི་མཐོང་

ངོ། །དེའི་ཕྱིར་འབྲེལ་པ་གཞན་ཉིད་ཤུགས་ཀྱིས་བརྗོད་པར་འགྱུར་རོ།།

«༣» དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། 

གཞན་ཡང་། ༤༣ བདག་དང་བདག་པོ་སོགས་ཙམ་གྱིས། །རྟགས་ཅན་ལ་ནི་

འཛིན་འགྱུར་བའམ།།

འབྲེལ་ལས་གཞན་ད་ཤེས་ཡིན་ན། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་འཛིན་པར་འགྱུར།།

བདག་གི་བའི་ཆ་ཤས་ཀྱིས་ཀྱང་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ན་རྟགས་ཅན་བདག་པོ་ཙམ་

རྟོགས་པརའགྱུར་རོ། །འབྲེལ་པའི་སྒོ་ཡང་ནས་གཞན་དུ་རྟགས་ནི་རང་གི་དོན་གསལ་

བར་བྱེད་པར་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ལས་འདས་པ་ཉིད་ཀྱིས་རྟགས་ཅན་གྱི་བདག་ཉིད་ཐམས་

ཅད་འཛིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞར་ལ་འོངས་པས་ཆོག་གོ158།གཙོ་བོ་དང་རྗེས་

སུ་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་བསྐྱེད་པར་བྱ་བ་དང་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་དང་། རྒྱུ་

མཚན་དང་རྒྱུ་མཚན་ཅན་འདི་དག་རེ་ཞིག་མི་གནས་པ་ཡིན་ནོ།།

[ཁ] གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་དུ་མི་འཐད་པ། 

གལ་ཏེ། ༤༤ གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་རང་བཞིན་གྱི། །ཡིན་ན་གཅིག་མིན་

དེ་བདུན་འགྱུར།།

གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པ་བདུན་པོ་འདིས་རྣམས་སུ་ཕྱེ་བ་ཡིན་

158 ཞ་མ། བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ནས་རྟགས་ཅན་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་སེམས་པས་
ཆོག་གོ། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༣༠༥)“ཞར་ལ་འོང་པས་ཆོག་གོ་ཞེས་པ་ནོར་དང་ནོར་ཅན་ལ་སོགས་པའི་
རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་རྣམས་ཞར་ལ་བྱུང་བས་བླངས་པའོ་ཞེས་སྟོན་པར་བྱེད་དོ།།” ཞེས་བཀྲལ། 



366 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ནོ།159།དེའི་ཕྱིར་གཅིག་ཁོ་ན་གསལ་བྱེད་དུ་འགྱུར་ལ་གཞན་ནི་གསལ་བྱེད་མ་ཡིན་

པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་དང་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་རང་བཞིན་ལས་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །འབྲེལ་པ་གཞན་གྱིས་ཀྱང་དམིགས་ནས་འདི་ནི་འདིའི་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཞེས་

བྱ་བར་འགྱུར་བ་དེའི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་དཔག་པར་འདིའི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དོན་

མེད་དོ་ཞེས་སྔར་བཤད་དོ།།160

རྒྱུ་མཚན་དང་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཀྱང་བརྗོད་པར་མི་

བྱའོ། །གང་གི་ཕྱིར་མངོན་པར་གསལ་བར་161བྱེད་པ་ཉིད་འདིར། རྒྱུ་མཚན་ཉིད་

རྒྱུ་མཚན་ཉིད་162ནི་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་གྱི།163 རྒྱུ་མཚན་ཅན་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ། གསལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་ཡང་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་གཙོ་བོ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ལ་ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བའི་རང་བཞིན་གྱིས་འབྲེལ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་

དེ་ལ་ཡང་། དེ་བདུན་འགྱུར། ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཉིད་ལན་ཡིན་ནོ། །མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་

ཉིད་ནི་ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ། །དེ་གལ་ཏེ་གཅིག་ཡིན་ན་བདག་གི་

དང་བདག་པོ་ལ་སོགས་པ་ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་ལས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་མ་ཡིན་

པར་འགྱུར་རོ། །ལྷག་མ་དང་ལྡན་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལ་ནི་ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བའི་རང་

བཞིན་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ན། དེ་ལས་དབང་པོ་ལས་འདས་པའི་དོན་རྟོགས་པ་གང་ལས་

ཡིན། དེའི་ཕྱིར་འབྲེལ་པ་དེ་ཙམ་ཁོ་ན་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནོ།།

[༤] ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་པའི་དངོས་པོའ་ིའབྲེལ་བ་ལ་བརྟེན་པ་མི་འཐད། 

གང་ཡང་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཁྱད་པར་མཐོང་བ་དང་། སྤྱི་

མཐོང་བའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་ལ། ཁྱད་པར་མཐོང་བ་ནི་རེ་ཞིག་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད་

དུ་མི་འདོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་དེ་དྲན་པར་འདོད། སྔར་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་དྲན་པ་སྤངས་

159 རྣམ་པ་བདུན་ཞེས་པ། གྲངས་ཅན་གྱིས་འདོད་པའི་འབྲེལ་པ་བདུན་ཏེ། ཞ་མའི་འགྲེལ་པའི་མཆན། ༢༡༤ 
ལ་གཟིགས། 

160 གོང་དུ་ཤོག ༣༦༠ ལ་གཟིགས། 
161 མ་དཔེ་དང་སྣར་ཐང་གཉིས་ཀར། མངོན་གསལ་བར། ཞེས་ཡོད་མོད། མངོན་པར་གསལ་བར། ཞེས་བཅོས། 
162 +ནི་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཉིད། སྣར་ཐང་། 
163 ཞ་མ། རྒྱུ་ཅན་ཉིད་ཅེས་པ་ནི་གསལ་བར་བྱ་བ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནོ།།



367ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

ནས་གཞན་ལ་ནི་འདི་ཉིད་འདི་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོགས་པ་འདི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །སྤྱི་མཐོང་བ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལ་ཡང་། གང་ཡང་རུང་བའམ་

གཉིས་ཀ་ངེས་པར་གཟུང་བར་མི་རིགས་སོ། །ཅི་ལྟར་བྱས་པས་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་རེ་

ཞིག་སྤྱི་མཐོང་བ་ཁོ་ནས་རྣམ་པ་གཉིས་ཉིད་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ན། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་

དག་ལ་164ཡང་དང་ཡང་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྟེ་སྤྱི་མཐོང་

རྣམ་པ་གཉིས་ཁོ་ན་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ན། བདག་དང་བདག་པོ་དང་། ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བ་

དང་།165གསད་བྱ་གསོད་བྱེད་ཀྱི་འབྲེལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་དང་པོར་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་

མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་རྣམས་ནི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དག་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ་ཁྱད་པར་

འཛིན་པ་ནི་མེད་དོ།།

(༢)  སྤྱིར་མཐོང་བ་ལ་གཉིས་ཁོ་ནར་ངེས་ན་རྗེས་དཔག་ཁྱབ་ཆུང་བ། (ཀ) དངོས། 

༤༥ འབྲེལ་པ་རྣམ་པ་བདུན་དུ་བཤད། །རྗེས་སུ་དཔོག་པ་རྣམ་གཉིས་ཉིད།།

དང་པོའ་ིརྗེས་སུ་དཔག་པ་གསུམ།166།དེ་དག་གང་དུ་བསྡུ་བར་བྱ།།

ཅི་སྟེ་ཡང་བདག་པོ་ནི་རྒྱུ་ཡིན་ལ་བདག་གི་བ་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཏེ། ཕན་འདོགས་པར་

བྱེད་པ་དང་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་

ཅད་ལ་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཕན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། འབྲེལ་པ་གཞན་མེད་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ།།

(ཁ)  ངེས་བཟུང་འབྲས་བུ་མེད་པར་བསྟན་པ། 

ངེས་པར་གཟུང་བ་ཉིད་ལ་ཡང་སྐྱོན་གཉིས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །ངེས་པར་གཟུང་བ་

མེད་ན། འབྲས་མེད། གལ་ཏེ་གཞན་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཡིན་ལ་འདི་ནི་མང་པོ་ཡང་ཡིན་

164  འགྲེལ་བཤད་དུ། (༣༠༩) འབྲས་བུ་དང་རྒྱུ་དག་ལས། ཞེས་ཞ་མ་དང་མཐུན་པར་བྱུང་། 
165  མ་དཔེར། ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་དང་། ཞེས་ཡོད་མོད་ཞ་མ་དང་འགྲེལ་བཤད་བཞིན་བཅོས། 
166 འདིར་ཕྱི་འགྲེལ་དུ། དང་པོའ ི་རྗེས་དཔག་གསུམ། །ཞེས་པའི་དོན་མ་བཀྲལ་མོད། འགྲེལ་བཤད་

དུ། (༣༡༠) གྲངས་ཅན་ལྟར་ན་རྗེས་དཔག་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་ཁོ་ན་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར། ནོར་དང་ནོར་ཅན་
དང་། རྒྱུ་མཚན་དང་རྒྱུ་མཚན་ཅན། རང་བཞིན་དང་རྣམ་འགྱུར་བཅས་གསུམ་གྱིས་དང་པོར་རྗེས་སུ་
དཔག་པར་བྱ་བ་རྟོགས་པ་ན། དེ་ལྟ་བུ་དེ་རྗེས་དཔག་ཕུང་གསུམ་པར་འགྱུར་བའི་དོན་དུ་བཀྲལ། དར་
ཊིཀ་དུའང་འགྲེལ་བཤད་དང་མཐུན་པར་བཀྲལ། 



368 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

པའི་ཕྱིར། སྤྱི་མཐོང་བ་ཉིད་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་སོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་འདིའི་འབྲས་བུ་ཅི་

ཡིན། སྔ་མ་དང་ལྡན་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་འཁྲུལ་པའོ་ཞེས་གང་སྨྲས་པ་དེ་མི་རིགས་

ཏེ། འབྲེལ་པ་ཅན་ལ་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་རོ། །འབྲས་བུ་ལ་ནི་གེགས་བྱེད་པ་སྲིད་ན་འབྲས་

བུ་མེད་པར་ཡང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་འཁྲུལ་པ་ཉིད་ཡིན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

ཅི་སྟེ་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྒྱུ་ཉིད་ལ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་ཉེ་བར་

བཏགས་ནས་བརྗོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་གང་འཁྲུལ་པ། དེ་

ནི་རྟགས་མ་ཡིན། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེས་དོན་དེ་མཚོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་དཔག་པ་བརྟགས་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཅི་སྟེ་རྟགས་ཀྱི་འཁྲུལ་པར་བརྗོད་དོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་དེའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་

པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །གང་གི་ཚེ་དེ་ལ་དོན་ཅི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བ་

ཉིད་167དེའི་ཚེ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཤེས་པ་མེད་

པར་འཁྲུལ་པ་དང་མི་འཁྲུལ་པ་ཉིད་ལ་བལྟོས་པ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར། འབྲེལ་བ་གཞན་

ནི་འཐོབ་མ་ཡིན། །དེ་ལྟར་ཡིན་ན་གང་གི་ཚེ་ཁོ་ན་མི་འཁྲུལ་པ་ལ་བལྟོས་པ་དེའི་ཚེ་

ཁོ་ན་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་གྱི། རྒྱུ་

དང་འབྲས་བུའི་འབྲེལ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཡང་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་དཔྱད་པར་ནི་མ་

ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་རྟགས་ལའོ། །ཅི་སྟེ་རྟགས་ཉིད་ལ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་

བཏགས་ནས་བརྗོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ཡང་སྤྱི་ལས་ཀྱང་མངོན་སུམ་དང་དོན་ངེས་པར་

གཟུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་དེར་རྗེས་སུ་དཔག་པར་ཐམས་ཅད་ལ་དེའི་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་

དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་རྣམ་པར་

དཔྱད་པ་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡོད་ལ་དཔྱད་པ་འདི་ཡིན་ནོ། །རྟགས་ལ་ཡང་ཅི་

འགྱུར་རམ་མི་འགྱུར་ཞེས་ཡོད་པ་འདི་རྣམ་པར་དཔྱད་པར་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན་ཆུ་བོས་

ཁེངས་པ་ལ་ཡིན་གྱི་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཉིད་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།168

167  +དེ། སྣར་ཐང་། 
168  ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་དད་ཤེས་དང་ཞ་མ་གཉིས་ཁྱད་པར་ཆེ། 
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གང་འདིར་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པའི་སྤྱི་མཐོང་བའི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་འདི་ཁོ་ན་དབང་

པོ་ལས་འདས་པའི་དངོས་པོ་རྟོགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ་ཞེས། གང་ཡང་ངེས་

པར་གཟུང་བ་བྱེད་པ་དེ་དག་གི་དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། ༤༧ གཞན་ལས་ཀྱང་ཅིག་གྲུབ་པ་

ཡིན། གང་གི་ཚེ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གཙོ་བོ་

ཡོད་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་དེའི་ཚེ་ཁྱད་པར་མཐོང་བ་ལས་རྟོགས་པ་

མཐོང་བའི་ཕྱིར། ངེས་པར་གཟུང་བ་མི་རིགས་སོ།།

(༣)  སྐྱེས་བུ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པ། 

གཞན་ཡང་། དེ་ལས་སིལ་བུའི་དོན་རྟོགས་བྱེད། །ལྷག་མ་དང་ལྡན་པའི་རྗེས་

སུ་དཔག་པས་གཙོ་བོ་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡོད་པའི་

རང་བཞིན་ཉིད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཡང་ཁྱད་པར་ཁོ་ན་ལས་རྟོགས་པར་

རིགས་ཀྱི། དེའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱད་པར་རྣམས་

ཁོ་ན་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱད་པར་ཉིད་ནི་བརྗོད་མིན་པའམ། ཅི་སྟེ་ཁྱད་

པར་རྣམས་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་གཙོ་བོ་ལས་གཅིག་ཉིད་ལ་སོགས་པ་

གཞན་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་བྱས་པས་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་ཅི་

ཞིག་རྟོགས་པར་བརྗོད་པར་བྱ།169དེས་ན་ཁྱད་པར་ཐུན་མོང་བ་ལྔ་དང་སིལ་བུར་དོན་

བཅུ་བརྗོད་པར་མི་བྱའོ།།170

གཞན་ཡང་སྐྱེས་བུ་ཀུན་ཏུ་མི་རྟོགས་སོ། །སྐྱེས་བུའི་ཡོད་པ་ཉིད་དམ་མང་པོ་ཉིད་

ཐ་དད་པས་སམ་ཐ་མི་དད་པའི་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཐམས་

ཅད་དུ་མི་རྟོགས་པ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེས་བུ་ནི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་གྲངས་

ཅན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

169 +སྟེ། སྣར་ཐང་། 
170 ཞ་མ། དེ་ལྟ་ན་ནི་རྣམ་པར་ལྡན་པ་རྣམ་ལྔ་བརྗོད་པར་མི་བྱ་ཞིང་གཙུག་ཕུད་ཅན་གྱི་དོན་བཅུ་ཡང་མ་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །གཙུག་ཕུད་ཅན་གྱི་དོན་བཅུ་ཞེས་པ་གོང་དུ་མཆན། ༡༥༧ ལ་གཟིགས། 
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ང) དཔྱོད་པ་པའི་ལུགས་དགག་པ། ༡] མཚམས་སྦྱར་བ། 

༈ སྤྱོད་པ་རྣམས། རྗེས་སུ་དཔག་པ་རྣམས་171ནི་མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་དུ་ཡིན་པས་མདོར་མ་བརྗོད་དོ། །འགྲེལ་པ་བྱེད་པས་ནི་ངག་བྱེད་པའི་

བསམ་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་རྣམ་པར་ཕྱེའོ། །ཞེས་ཟེར་རོ།།

༢] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

དེ་ལ། ༤༨ མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཕྱིར། །རྗེས་དཔག་མདོར་ནི་མ་བརྗོད་ན།།

༣] དེ་དགག་པ། ཀ] རྗེས་དཔག་གི་མདོར་མ་མཚོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པ། 

དྲན་འདོད་སྡང་དང་འབད་ལ་སོགས། །ཚད་མར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན།།

གལ་ཏེ་གང་མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་དེ་ཚད་མ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་ངག་

བྱེད་པས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལ་སོགས་པ་མ་བཤད་པ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན། མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་

འགྲོ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དྲན་པ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མ་གཞན་དུ་འགྱུར་རོ།།

ཁ] འགྲེལ་པ་བྱེད་པའི་མ་བྱས་པ་དགག་པ། (༡)  སྤྱིར་དགག་པ། 

༤༩ འགྲེལ་པ་བྱེད་པས་གཞན་འདོད་པས། །བྱས་པ་གང་ཡིན་བསྡུས་ནས་ནི།།

རྗེས་དཔག་བསྟན་པ་ལ་སོགས་པ། །དེ་དག་མངོན་སུམ་སྔོན་འགྲོ་མིན།།

ལྡན་པའི་འབྲེལ་པ་ལ་སོགས་པའམ་འབྲེལ་པ་ཅན་ནམ་གཉི་ག་མངོན་སུམ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་དུ་བརྗོད་པར་བྱ་ན། དེ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། 

(༢)  བྱེ་བྲག་ཏུ་དགག་པ། (ཀ) འབྲེལ་པ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་མི་འཐད་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

༥༠ ལྡན་པ་མང་པོའ་ིབློ་ཡིས་ནི། །ཡུལ་མིན་གང་ལས་རིག་པ་འང་།།

དབང་པོའ་ིབློ་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ།172།འབྲེལ་

པ་ནི་དུ་མ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་ན་དེ་ཅི་ལྟར་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་བློའ་ིཡུལ་དུ་གྱུར། འབྲེལ་

པ་ཅན་ཡང་འབྲེལ་པ་ཉིད་ཀྱིས་གཟུང་བ་ན་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཕན་

འདོགས་པར་འགྱུར་ན། དེ་དག་དེ་ལྟར་མངོན་སུམ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །འབྲེལ་པ་བྱེད་པས་

171 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༣༡༧) ཞ་མའི་འགྱུར་ལྟར། རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས། ཞེས་བྱུང་ལ་སོགས་
སྒྲས། སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཉེ་བར་མཇལ་བ་དང་། དོན་གྱིས་གོ་བ་རྣམས་བསྡུ་བར་བཤད། 

172 འགྲེལ་བཤད་དུ་ཞལ་འཕངས་ཀྱི་གཞུང་དེ་ངོས་མ་བཟུང་མོད། དར་ཊིཀ་ཏུ། ཀུན་བཏུས། ༡/༥ 
ཡིན་པར་གསུངས། 



371ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གཉིས་པ།

ནི་སྤྱི་ལས་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་གྱིས་ཕལ་ཆེར་བྱེ་བྲག་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་

ཉིད་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ཡིན་ནོ།།

(ཁ)  ལྡན་པའི་འབྲེལ་པ་རྗེས་དཔག་གི་རྟེན་དུ་མི་འཐད་པ། 

དེ་ལ་ཡང་འདུ་བ་དང་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་དང་འགལ་བ་བཤད་པ་དེ་དག་ལ་

མངོན་སུམ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་འདོད་པས་ཀྱང་ལྡན་པ་འབྲེལ་པ་ཅན་དང་བཅས་པ་ནི་

མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། རྗེས་དཔག་ལ་ཡང་ལྡན་

པ་ནི། །རྒྱུ་མིན། ལྡན་པ་ནི་མེ་དང་དུ་བ་དག་རྗེས་སུ་དཔོག་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། གཉི་ག་

ལ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྔར་

བཤད་ཟིན་ཏོ།173།ལྡན་པ་ཅན་ཡང་ནི། ༥༡ རང་གི་ངོ་བོས་རྟོགས་པས་མིན། །འབྲེལ་

པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རང་གི་ངོ་བོ་རྟོགས་པས་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལ་ཕན་འགའ་ཞིག་174 

བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་དུ་མངོན་སུམ་ལས་མ་ཡིན། །ཅི་ལྟར་དེ་དག་རྟོགས་པས་

རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལ་ཕན་འདོགས་པས་དེ་ལྟར་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏོ།།

(ག)  དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། [༡] དཔྱོད་པ་པའི་རྗེས་དཔག་ལ་གནོད་པ་རྒྱས་པར་མ་བརྗོད་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

རྗེས་སུ་དཔག་པ་དང་། སྒྲ་དང་། དཔེ་རྣམས་ཀྱང་འདིར་བཀག་པས་བརྗོད་པར་

མི་བྱ་སྟེ།175 གང་གི་ཕྱིར། 

གང་དག་གི་ནི་རྗེས་དཔག་སོགས། །བཀག་པ་བཞིན་དུ་དེ་བཀག་གོ། 

འདིར་176རང་གི་འདོད་པ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལ་སོགས་པ་ཅུང་ཟད་བརྗོད་པ་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ། འབྲེལ་པ་གཞན་མ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བྱེ་བྲག་པ་ལ་སོགས་པའི་འདོད་པ་

རྣམས་ལས་འགའ་ཞིག་ཅུང་ཟད་བཏུས་ནས་བརྗོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་དེ་བཀག་པ་

བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་བཀག་པར་རིག་པར་བྱའོ།།

173 གོང་དུ་ཤོག ༣༥༥ ལ་དགོངས། 
174 མ་དཔེར། ཕ་འགའ་ཞིགཅེས་བྱུང་ཡང་ཞ་མའི་འགྱུར་དང་འགྲེལ་བཤད་དང་བསྟུན་ཏེ་བཅོས། 
175 ཞ་མ། རྗེས་སུ་དཔག་པ་དང་། རྗེས་སུ་བསྟན་པ་དང་། ཉེ་བར་གཞལ་བ་རྣམས་ལ་ནི། འདིར་དགག་པ་

བརྗོད་པར་མི་བྱ་སྟེ། 
176 འདི། སྣར་ཐང་། 



372 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

[༢] དོན་གྱིས་གོ་བའི་ཚད་མ་དགག་པ། 

དོན་གྱི་གོ་བ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དགག་པ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ༥༢ དོན་གྱིས་གོ་

བ་གཉིས་མཐའ་གཅིག  དོན་གྱི་གོ་བ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། མཐའ་གཅིག་པ་དང་། 

མཐའ་གཅིག་པ་མ་ཡིན་པའོ། །དེ་ལ་གང་མཐའ་གཅིག་པ། དེནི་རྗེས་དཔག་གང་

མཐའ་གཅིག་པའི་དོན་གྱིས་གོ་བར་ནི། དཔེར་ན་འཚེད་པ་ལ་ཕྲུ་བ་177ལ་སོགས་པ་

རྟེན་གྱི་དོན་འཛིན་པ་དེ་ཡང་178འཚེད་པའི་རྟགས་ཉིད་ལས་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། རྗེས་སུ་

དཔག་པ་ལས་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིག་ཤོས་བརྫུན། མཐའ་གཅིག་པ་མ་ཡིན་པའི་

རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཚད་མ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་རྩོལ་

བ་ལས་བྱུང་བའི་མི་རྟག་གོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ན། རྟག་པ་ལ་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་

པ་ཉིད་ན་179མཐའ་གཅིག་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

[༣] དངོས་པོ་མེད་པའི་ཚད་མ་དགག་པ། 

ནག་པ་ཁྱིམ་ན་མེད་པས་ཕྱི་རོལ་ན་ཡོད་པ་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ནི་དངོས་པོ་མེད་

པའི་ཚད་མའོ་ཞེས་གང་སྨྲས་པ་དེ་ནི།180

ནག་པ་ཁྱིམ་ན་མེད་པ་ཡིས། །ཕྱི་རོལ་ཡོད་པ་རྟོགས་མི་བྱེད།།

༥༣ ཁྱིམ་ནི་ཐོས་ནས་ཤུགས་ཀྱིས་འདིར། །དེ་ནི་ཕྱི་རོལ་རྟོགས་པར་བྱེད།།

ནག་པ་ཁྱིམ་ན་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འདིར་ཁྱིམ་གྱི་སྒྲ་སྦྱར་བ་འདིར་ཉིད་ལས་ཤུགས་ཀྱིས་

ནག་པ་ཕྱི་རོལ་ན་ཡོད་པ་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་གྱིས། མེད་པ་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་

ཏེ་ཁྱིམ་དང་ཕྱི་རོལ་ན་མེད་ན་ཡོད་དོ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་

རོ། །དེའི་ཕྱིར་དོན་གྱི་གོ་བར་བྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་གྱི། དངོས་པོ་མེད་པ་ཚད་མ་གཞན་

ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

177 ཕུ་བ། མ་དཔེ། ཕུལ་བ། སྣར་ཐང་། འགྲེལ་བཤད་ལྟར། ཕྲུ་བ། ཞེས་བཅོས། 
178 ཞ་མ། དཔེར་ན་དེ་འཚོད་པ་ལས་སྣོད་དང་རྟེན་ལ་སོགས་པའི་དོན་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། 
179 མ་དཔེར། ཉིད་ནི། འདིར་སྣར་ཐང་བཞིན་བཅོས། ཞ་མ། རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རྟག་ཅེས་པ་

མ་ངེས་པ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ།།
180 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༣༢༧-༣༡) “རི་ཁྲོད་པ་ན་རེ།” ཞེས་པ་ནས་དཔྱོད་པ་པས་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཚད་མ་

འདོད་ཚུལ་དགག་བཞག་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་བཀོད། 



373ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

མི་མཐུན་ཕྱོགས་ནི་མེད་པའི་ཕྱིར། །རང་ཕྱོགས་གྲུབ་པར་བརྗོད་བྱེད་པའང་།།181

གང་ལ་གཞན་གྱི་ཕྱོགས་བཀག་པས་རང་གི་ཕྱོགས་གྲུབ་པར་མངོན་པར་འདོད་

པས། དེ་ཡང་གྲངས་ཅན་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བཀག་པ་ཉིད་ཀྱིས་བཀག་པར་རིག་

པར་བྱའོ།།

ལེའུ་གཉིས་པའོ།།   །།

ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ

181 ཞ་མ། གཉེན་པོའ་ིཕྱོགས་མ་གྲུབ་པ་ལས། །ཕྱོགས་གྲུབ་པ་རུ་བརྗོད་པ་ཡིན།།



374 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ལེའུ་གསུམ་པ། གཞན་གྱི་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ། 

༡ རང་གི་ལུགས་གཞག་པ། ཀ རྗོད་བྱེད་ངག་གི་རང་བཞིན་བཤད་པ། 

༡) གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ། 

༈ ༡ གཞན་གྱི་དོན་གྱི་རྗེས་དཔག་ནི། །རང་གིས་མཐོང་དོན་གསལ་བྱེད་ཡིན།།

ཇི་ལྟར་རང་ལ་ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་ལས་རྟགས་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་སྐྱེས་པ་དེ ་

ལྟར། གཞན་ལ་ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་ལས་རྟགས་ཅན་གྱི་ཤེས་བསྐྱེད་པར་འདོད་

ནས་ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་བརྗོད་པ་ནི། གཞན་གྱི་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་སྟེ། རྒྱུ་

ལས་འབྲས་བུ་བརྟགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདིར་ཡང་ཚུལ་གང་ཡང་རུང་བ་མ་བརྗོད་ན་

ནི་182མ་ཚང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ།།

༢) ཕྱོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་དགག་པ། 

འོན་ཏེ་རྟོག་གེའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་སུ་གཞན་གྱི་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལ་

རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་སྟོན་པ་དམ་བཅའ་བ་བཀོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཅི་ལྟར་ཞེ་

ན། དེ་ཉིད་ལ་དྲི་བར་བྱའོ། །ཁོ་བོ་ཅག་གི་ནི། 

དེ་ལ་དཔག་བྱ་བསྟན་པ་ནི། །གང་ཕྱིར་རྟགས་ཀྱི་ཡུལ་དོན་ཡིན།།

ཡན་ལག་རྣམས་ལ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་བསྟན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། ཁོ་བོ་ཅག་གི་

སྒྲུབ་བྱེད་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་

ཏེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་ནི་དེས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ།།183

ཁ བརྗོད་བྱ་དོན་གྱི་རང་བཞིན་བཤད་པ། ༡) ཤུགས་བསྟན་ཕྱཽགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ། 

ཀ) རང་ལུགས་ཀྱི་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ། ༡] ཕྱོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཟུར་དང་པོ་བཞི་བཤད་པ། 

དེ་ཡང་། ༢ རང་གི་ངོ་བོ་ཁོ་ན་བསྟན། །བདག་འདོད། རང་གི་ངོ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་

182 མ་དཔེར། བརྗོད་ན་ནི། ཞེས་ཡོད་མོད་ཞ་མའི་འགྱུར་ལྟར་དགག་སྒྲ་བསྣན། 
183 མ་དཔེར། དེ་ནི་དེ་མ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ། །ཞེས་ཡོད་མོད་བཅོས། ཞ་མ། དེ་ནི་དེས་བསྒྲུབ་པར་

བྱའོ། །ཞེས་དང། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༣༣༧) དེ་ནི་དེས་གསལ་བར་བྱའོ། །ཞེས་བྱུང་། 



ནི། བསྒྲུབ་བྱ་ཡི་ངོ་བོས་ཡིན་གྱིས་སྒྲུབ་བྱེད་མ་གྲུབ་པའི་ངོ་བོས་ནི་མ་ཡིན་ནོ།184།དེ་

ལྟ་ན་ཡང་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་དང་དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་བརྗོད་པ་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ་

ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ནི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །བདག་

ཉིད་འདོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། འདིས་ནི་བསྟན་བཅོས་ལ་མི་བལྟོས་པའི་ཁས་བླངས་པ་

བསྟན་པ་ཡིན་ནོ།།185

༢] མ་བསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 

དེ་ཡང་། རང་གི་ཆོས་ཅན་ལ། །མངོན་སུམ་དོན་དང་རྗེས་སུ་དཔག་དང་།།

ཡིད་ཆེས་གྲགས་པས་མ་བསལ་བའོ།།

ཆོས་ཅན་གང་ལ་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་སྟེ། གལ་ཏེ་དེ་བསྒྲུབ་བྱའི་

ཆོས་དང་འགལ་བའི་མངོན་སུམ་དང་། རྗེས་སུ་དཔག་པ་དང་། ལུང་དང་། གྲགས་

པའི་ཆོས་གཞན་གྱིས་མ་བསལ་བའོ།186།དེ་ལྟར་ན་བསྒྲུབ་བྱ་བསྟན་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་

མེད་པ་ཡིན་ལ། གཞན་དུ་ནི་དཔེར་ན་སྒྲ་མཉན་བྱ་མ་ཡིན་པ་དང་། བུམ་པ་རྟག་པ་

དང་། གཞལ་བྱའི་དོན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཚད་མ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་དམ་བཅས་པ་

ཙམ་གྱིས་དེར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ། །གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་དཔག་པ་

མེད་པ་ལ་ཡང་། སྒྲ་གྲགས་པའི་འགལ་བ་སེལ་བར་བྱེད་པ་སྟེ། དཔེར་ན་རི་བོང་ཅན་

ནི་ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ།།187

འདི་ཡང་ཆོས་ཀྱི་རང་གི་ངོ་བོ་དང་འགལ་བས་སེལ་བའི་སྒོ་ཙམ་ཞིག་བསྟན་པ་

ཡིན་ལ། ཕྱོགས་འདིས་ནི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་དང་རང་གི་ངོ་བོ་སེལ་བར་

བྱེད་པ་རིག་པར་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་ཡན་ལག་ཅན་གཞན་མ་ཡིན་

ཏེ། སྲང་ལ་དམའ་བའི་ཁྱད་པར་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡན་ལག་ཅན་ལས་ཡན་

ལག་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །རྫས་ནི་མེད་

དེ། ཡོན་ཏན་དང་རྫས་རྣམས་ནི་རྫས་དང་རྫས་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ་

184 ཞ་མ། གྲུབ་པ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ངོ་བོས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། འགྲེལ་བཤད། (༣༣༨) གྲུབ་པ་དང་སྒྲུབ་
པར་བྱེད་པའི་ངོ་བོས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱུང་བས་འདིར་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་དེ་དཔྱད་གཞིར་མཐོང་། 

185  ཞ་མ། རང་གི་བསྟན་བཅོས་ལ་ལྟོས་ནས་ཁས་བླངས་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ།།
186 མ་དཔེར། བསལ་བའོ། །ཞེས་ཡོད་མོད་རྩ་ཚིག་དང་ཞ་མའི་འགྱུར་བཅས་དང་བསྟུན་ཏེ་དགག་སྒྲ་བསྣན། 
187  ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་དད་ཤེས་དང་ཞ་མ་གཉིས་བར་ཁྱད་པར་ཆེ། 



376 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཞེས་བྱ་བ་དང་། 188དེ་བཞིན་དུ་ངག་ཐམས་ཅད་བརྫུན་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་

བ་འདི་ནི། ངག་དང་ངག་གི་བདག་ཉིད་བརྫུན་པའི་དོན་ཅན་ཉིད་དུ་ངག་ཡོད་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྫུན་པ་ཉིད་ཡིན་ན། གལ་ཏེ་ངག་དང་བརྫུན་པ་དག་ཐམས་ཅད་དུ་སེལ་

བར་བྱེད། དེ་ལྟ་ན་གཉི་གའི་རང་གི་ངོ་བོ་སེལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟེ་ངག་གི་

བདག་ཉིད་ཀྱི་བརྫུན་པ་ཉིད་ཀྱི་སེལ་བ་དེ་ལྟ་ན་གཉི་གའི་ཁྱད་པར་སེལ་བ་ཡིན་ནོ།།

ཁ) གཞན་གྱི་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དགག་པ། 

༡] རིགས་པ་ཅན་པའི་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དགག་པ་། ཀ] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ནི། 

༣ བསྒྲུབ་བྱ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་འདིར། །གྲུབ་པ་མེད་ལ་དོན་བྱས་ཉིད།།

བསྒྲུབ་བྱ་སྨོས་པ་ནི་འདིར་གྲུབ་པ་ལྡོག་པ་ལ་དོན་བྱས་པའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱའི་ཁྱད་པར་

ལས་གནས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།189

ཁ] དེ་དགག་པ། (༡) ཧ་ཅང་ཐལ་བ། 

དེ་ལྟ་ན་ཡང་དཔེ་དང་རྟགས། །མ་གྲུབ་བརྗོད་པ་ཐལ་བར་འགྱུར།།

དཔེར་ན་སྒྲ་ནི་མི་རྟག་སྟེ་རེག་བྱ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བློ་བཞིན་ནོ།190།དེ་བཞིན་དུ་མིག་

གིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མི་རྟག་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་། བསྒྲུབ་བྱར་བསྟན་

པའི་ཕྱིར་དམ་བཅའ་བ་ཐོབ་བོ།།

(༢) བསྒྲུབ་བྱའི་དོན་རྟགས་ལ་དགག་པ། 

འདི་ཡང་ཅི་ཆོས་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ནམ། ཅི་སྟེ་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནམ། གཉི་ག་

ཡིན་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱའོ། །ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ༤ ཆོས་བསྒྲུབ་བྱ་ན་ཆོས་མཐུན་

188 ཞ་མ། ཡོན་ཏན་གྱི་རྫས་རྣམས་ཀྱི་རྫས་རྫས་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ།།
189 ཞ་མ། བསྒྲུབ་བྱ་སྨོས་པས་ནི་གྲུབ་པ་ལོག་པ་ཙམ་དུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱའི་བྱེ་བྲག་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་

པར་གནས་སོ། །འགྲེལ་བཤད་དུ། (༣༦༧) “བསྒྲུབ་བྱ་སྟོན་པ་དམ་བཅའོ་ཞེས་འདི་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་
བའི་སྒྲ་འདི་གྲུབ་ཟིན་པ་མ་ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་བསྒྲུབ་པར་བྱར་འོས་པའོ་ཞེས་པ་འདི་ཙམ་གྱི་དོན་རྗོད་
པར་བྱེད་ཅིང་། གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པ་དགག་པ་ཙམ་ལ་དོན་སྤྱོད་པར་བྱས་པ་ཉིད་ཀྱི་
ཕྱིར། དེ་ཁོ་ན་ལ་ནུས་པ་ཉེ་བར་ཟད་པའོ། །རྩོམ་པ་གཞན་མེད་པར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་དུ་
གནས་ཏེ། དེས་ན་སྐྱོན་ཅི་ཡོད་ཅེས་ཟེར་རོ།།” ཞེས་རིགས་པ་ཅན་པའི་འདོད་པ་བཀོད་པའི་གཞུང་
འདིའི་དོན་གསལ་བར་བཀྲལ། 

190 ཞ་མ། དཔེར་ན་སྒྲ་ནི་རྟག་སྟེ་རེག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བློ་བཞིན་ནོ།།



377ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

མེད། །གལ་ཏེ་ཆོས་མི་རྟག་པ་ཉིད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ན། བསྒྲུབ་བྱ་དང་ཆོས་མཐུན་པའི་

ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་མི་རིགས་ཏེ། མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཆོས་མཐུན་པའི་ཕྱིར་དེའི་ཆོས་

རྟོགས་པའི་དཔེ་ནི་མེད་དོ། །ཆོས་ཅན་ཡིན་ན་རྟགས་དོན་མེད། །ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་

ཡིན་ན། སྒྲ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་

མི་རིགས་སོ། །ཅི་སྟེ་གཉི་ག་ཡིན་ན་གཉི་གའི་སྐྱོན་ཡིན་ནོ།།

(༣) ངེས་གཟུང་གི་སྦྱོར་བ་བརྟགས་ལ་དགག་པ། 

འདིར་ཡང་བསྒྲུབ་བྱར་བསྟན་པ་ཁོ་ན་དམ་བཅའ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔར་ངེས་པར་

གཟུང་བར་འགྱུར་རམ། བསྒྲུབ་བྱར་བསྟན་པ་དམ་བཅའ་བ་ཁོ་ན་ཞེས་ཕྱིས་ངེས་པར་

བཟུང་བར་འགྱུར། ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། 

སྔར་ངེས་བཟུང་ན་དོན་མེད་ལ། །ཅིག་ཤོས་ལྟར་ནི་མི་འདོད་དོ།།

གལ་ཏེ་བསྒྲུབ་བྱར་བསྟན་པ་ཁོ་ནར་ཞེས་ངེས་པར་བཟུང་ན་ནི།191 སྒྲུབ་བྱེད་བསྟན་པ་

ནི་གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཕངས་པའི་ཕྱིར་སྔར་ངེས་པར་གཟུང་བ་

ནི་དོན་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟེ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བར་བསྟན་པ་དམ་བཅའ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་

ན། གཏན་ཚིགས་དང་དཔེའི་དོན་བསྟན་པ་ཡང་དམ་བཅའ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དམ་

བཅའ་བར་མི་རིགས་སོ།།

༢] རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའ་ིདམ་བཅའ་བའི་མཚན་ཉིད་ལ་ཡང་ཉེས་པ་དེ་དང་མཚུངས་པར་བསྟན་པ། 

༈ ༥ དེ་བཞིན་བསྒྲུབ་བྱར་བརྗོད་པ་ལའང་། །ཇི་ལྟར་རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ལ་

སྐྱོན་བརྗོད་པ་དེ་ལྟར་རྩོད་པ་བསྒྲུབ་པར་བཤད་པ་ལ་ཡང་། བསྒྲུབ་བྱ་གཏན་ཚིགས་

དང་དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་བཤད་པ་དམ་བཅའ་བར་འགྱུར་རོ། །འདི་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། དེ་ལ་ནི། ཕྱོགས་ནི་ལྷག་ཕྱིར་མི་སྲིད་དོ། །རྩོད་པ་བསྒྲུབ་པར་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་བརྗོད་

པ་ཙམ་དམ་བཅའ་བ་མ་ཡིན་གྱི་འོན་ཀྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་བསྒྲུབ་བྱའོ། །ཕྱོགས་གང་

ཡིན་པ་རྣམ་པར་དཔྱད་པར་འདོད་པའི་དོན་ཕྱོགས་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་གཏན་ཚིགས་

མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་བརྗོད་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཐམས་ཅད་དམ་བཅའ་བ་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་ལ་ཡང་། 

191  ཞ་མར། ངེས་གཟུང་གོང་དུ་སྦྱོར་ན་ནི། ཞེས་བྱུང་བ་ལེགས། 



378 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

རྣམ་པར་དཔྱོད་པར་འདོད་པ་འདི། །མི་འདོད་པ་ནི་ལྡོག་ཕྱིར་ཡིན།།

དེ་ནི་མི་འདོད་པ་ལྡོག་པ་ལ་དོན་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱའི་ཁྱད་པར་གོ་བར་

བྱེད། གཏན་ཚིགས་དང་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་པར་རྣམ་པར་དཔྱད་པར་འདོད་པར་

ཉིད་ནི། མིག་གིས་གཟུང་བྱ་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་ཡང་བརྗོད་པར་ནུས་པ་ཡིན་

ནོ། །བསྒྲུབ་བྱ་ལྟར་སྣང་བ་དང་བཅས་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།།

ག) རིགས་པ་ཅན་པའི་རྟགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དཔེ་དགག ༡] དངོས། 

ཀ] རྟགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བའི་དམ་བཅའི་སྐྱོན་དུ་མི་འཐད་པ། 

༈ རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ནི། དམ་བཅའ་བ་དང་གཏན་ཚིགས་འགལ་བ་ནི་དམ་

བཅའ་བ་དང་འགལ་བའོ་ཞེས་བྱ་བ་192འདིའི་དམ་བཅའ་བའི་སྐྱོན་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་

སྒྲ་རྟག་སྟེ་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཟེར་རོ།།

༦ གཏན་ཚིགས་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་པ། །དམ་བཅའི་སྐྱོན་ཞེས་བྱ་བ་མེད།།

འདིར་ནི་དམ་བཅའ་བ་དང་གཏན་ཚིགས་འགལ་བ་དང་། དམ་བཅའ་བའི་སྐྱོན་ཞེས་

བྱ་བ་གཉི་ག་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

ཁ] ཐམས་ཅད་མིན་པའི་རྟགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་གྱི་ཁྱབ་པའི་ཆ་མཐུན་ཙམ་བསྟན་པ་ཡིན་པ། 

ཅི་ལྟར་ཞེ་ན། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་ལེགས་བསླབ་པས། །དཔེ་དེ་ཉིད་དུ་

བརྗོད་པ་ཡིན།།193

གང་ལས་དམ་བཅའ་བ་དང་འགལ་བ་ཞེས་བརྗོད་པ་འདི་གཏན་ཚིགས་སྦྱོར་བ་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ། འོན་ཀྱང་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་སྦྱར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་འདི་ལྟར་སྦྱར་

བར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ།194 སྒྲ་རྟག་སྟེ་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པའི་ཕྱིར་ཏེ་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་

པ་ཉིད་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་གཏན་

ཚིགས་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ལ་མེད་པ་ཉེ་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ།།

192  ཞ་མ། དམ་བཅའ་བ་གཏན་ཚིགས་དང་འགལ་བ་དང་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བ་ཞེས་བྱ་བ། 
193  ཞ་མ། ལེགས་པར་མ་བསླབས་པ་རྣམས་ཀྱིས། །དེ་ནི་ཆོས་མི་མཐུན་དཔེས་བརྗོད།།
194  ཞ་མ། དེར་ནི་འདི་ལྟར་སྦྱོར་བ་བྱས་ནས་མཛེས་པར་འགྱུར་རོ།།



379ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

ག] དེས་ཐམས་ཅད་མིན་པ་རྟགས་སུ་འཕངས་པ་དགག་པ། 

༧ འདིར་ནི་གཏན་ཚིགས་ཉེ་སྦྱར་བས། །བསྒྲུབ་བྱ། སྒྲ་ལ་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཉེ་བར་སྦྱོར་བས་ཡིན་ནོ། །འདིར་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ནི་གཏན་

ཚིགས་སུ་བརྗོད་ན། དེ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། སྒྲ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་དུ་འདུས་པའི་

ཕྱིར་རོ། །ཡང་ན་དམ་བཅའ་བའི་ཕྱོགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཐམས་

ཅད་མི་རྟག་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སྒྲ་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་ཐམས་ཅད་བརྗོད་པར་

བྱེད་པ་དེས་ན། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕྱིར་སྒྲ་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པ་མེད་

དོ། །ཅི་ལྟར་མེད་དེ། གང་གི་ཚེ་འདི་ཕྱོགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་

ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་གཞན་ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་ཡིན་པས་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་ཐམས་ཅད་མེད་པར་འགྱུར་ན། དེ་ཡང་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།195

འོན་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་དམ་བཅའ་བའི་སྐྱོན་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། རྟག་པ་ནི་མི་རྟག་

པ་ཉིད་ཀྱིས་བསལ་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་སྒྲ་ལ་གནས་པ་ཉིད་སེལ་བར་བྱེད་ན་

གྱུར་པ་ཡིན་ན་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་པ་བརྗོད་པ་ནི།196 འདི་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་

སྦྱོར་བ་ཉིད་ཡིན་པར་རིགས་སོ། །ཅི་སྟེ་སྒྲ་མ་གཏོགས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཡིན་ལ་སྒྲ་

ཉིད་ནི་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་དམ་བཅའ་བའི་ཕྱོགས་གཅིག་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། མ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་སྒྲ་མི་རྟག་སྟེ་མི་རྟག་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་

མ་གྲུབ་པའི་དོན་གྱིས་ན་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྒྲ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ།།197

འོན་ཏེ་ཡང་འདུས་པ་རྣམས་ནི་འདུས་པ་གཞན་གྱི་དོན་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། འདུས་

པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་དམ་བཅའ་བའི་དོན་གྱི་ཕྱོགས་གཅིག་གཏན་ཚིགས་ཡིན་

པ་མཐོང་ངོ་། །དེ་བཞིན་དུ་འདུས་བྱས་ནི་མི་རྟག་སྟེ། འདུས་བྱས་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་

195  ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་མི་འདྲ་བ་ཁྱད་ཆེ། 
196 འདིའི་ཐད་དུ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་ལ་སྐྱོན་ཆ་ཅུང་ཡོད་པར་དོགས་མོད་བཅོས་མ་སྤོབས། ཞ་མ། སྒྲ་ལ་

ཡོད་པ་ཉིད་སེལ་བར་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྒྲ་ལ་ཡོད་པར་བརྗོད་པ་ཡིན་པས་ནི། 
197 ཞ་མ། དེ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱང་ངོ༌།།



380 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

བྱ་བ་ལྟ་བུའི་ཞེ་ན། འདིར་འདུས་པ་དང་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་དམ་བཅའ་བའི་དོན་

ནི་མ་ཡིན་ཏེ།198 དཔེ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །མིག་ལ་སོགས་པ་དང་

ཕྱོགས་གཅིག་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟེ་སྒྲ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཆོས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་

ན།199 དམ་བཅའ་བའི་དོན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་མཉན་པར་བྱ་བ་ཉིད་དེ་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པར་རིགས་ཀྱི། སྒྲ་ལ་སྒྲ་གཞན་ཉིད་ཡོད་དོ་ཞེས་དེ་ལྟར་བྱ་བ་ནི་མི་ནུས་

པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་པའི་དོན་ཉིད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྐྱོན་དང་། དཔེའི་སྐྱོན་ཡིན་

གྱི། དམ་བཅའ་བའི་སྐྱོན་200ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

༢] དཔེ་དེ་རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོས་རྟགས་སུ་བསྡུས་པ་དགག་པ། 

རྩོད་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཡང་། འདི་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་འདུས་པ་ཡིན་

གྱི། དེའི་མཚན་ཉིད་ཁོ་ནས། དེ་ནི་འགལ་ལྡན་མིན། དེར་ནི་འགལ་བ་རྣམ་པ་གཉིས་

བསྟན་ཏེ། དམ་བཅའ་བ་དང་འགལ་བ་དང་། གྲུབ་མཐའ་དང་འགལ་བའོ། །འདི་ལ་

ནི་དེ་དག་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཉིད་ཀྱང་འགལ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པར་

བྱའོ། །བསྒྲུབ་བྱ་བཤད་ཟིན་ཏོ།།

༢) དངོས་བསྟན་རྟགས་ཀྱི་རབ་དབྱེ་བཤད་པ། 

ཀ) མདོར་བསྟན་པ། ༡] རྟགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་འཆད་པའི་སྔོན་དུ་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་རབ་དབྱེ་བཤད་པའི་དགོས་པ། 

༈ ད་ནི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་ཡང་། 

༨ གང་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས། །ཕལ་ཆེར་དེར་སྣང་བ་ཡིན་ཏེ།།

དེ་ཕྱིར་དེ་རྒྱས་པ་ནི་སྔར། །བརྟག་བྱ་རྟགས་སོགས་ཤུགས་ཀྱིས་སོ།།201

༢] ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བཤད་པ། 

༩ ཕྱོགས་ཆོས་མཐུན་ཕྱོགས་ཡོད་མེད་དང་། །རྣམ་གཉིས་རེ་རེ་དག་ལ་

ཡང་། །རྣམ་གསུམ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡང་། །ཡོད་མེད་རྣམ་པ་གཉིས་ཕྱིར་རོ།།

198 མ་དཔེར། དམ་བཅའ་བའི་དོན་ནི་ཡིན་ཏེ། ཞེས་ཡོད་མོད་ཞ་མ་བཞིན། མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བཅོས། 
199 འདིའི་མཇུག་ཏུ་སྣར་ཐང་དུ། དམ་བཅའ་བའི་དོན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཆོས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་

ན། ཞེས་གཞུང་སྣོན་མ་བྱུང་བ་ལྷག་པའི་སྐྱོན་ཡིན་ངེས། 
200 +ཅན། སྣར་ཐང་། 
201 མ་དཔེ་དང་སྣར་ཐང་བཅས་པར། བརྟག་བྱ་རྟག་སོགས། ཞེས་ཡོད་མོད་ཡིག་ནོར་དུ་ངེས་པས་

བཅོས། ཞ་མ། དེས་ན་གཏན་ཚིགས་སོགས་དོན་གྱི། །སྔོན་དུ་རྒྱས་པར་དེ་བསྟན་བྱ།།



381ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

འདིར་ཡང་གང་གི་ཕྱིར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་དགུར་བསྟན་པ་དེའི་ཕྱིར། དེ་ཉིད་དང་པོར་

བརྟག་པར་བྱའོ།།

༣] ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་དོན་བཤད་པ། ཀ] ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲས་བསྟན་པའི་ཡུལ་ངོས་བཟུང་བ། 

རེ་ཞིག་འདི་ཇི་ལྟར་ཕྱོགས་ཆོས་ཡིན། ཇི་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་ཆོས་ཅན་

ནི་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། ཉེས་པ་འདི་ནི་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། 

༡༠ བསྡུས་པའི་དོན་ནི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཕྱིར། །ཆོས་སམ་ཡང་ན་ཆོས་ཅན་ལ།།

གཙོ་བོ་མིན་ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་ཕྱིར། །བསྒྲུབ་བྱ་ཉིད་དུ་བརྟགས་པ་ཡིན།།

བསྡུས་པའི་དོན་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔར་དཔྱད་པར་དེའི་ཕྱིར།202 

བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ནི་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། ཡན་ལག་གི་དོན་ཆོས་སམ་ཆོས་ཅན་འབའ་ཞིག་ལ་ནི་

བརྟགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དེའི་ཆོས་ཞེས་བྱ་བ་ཉེས་པ་མེད་དེ། དཔེར་ན་སྣམ་བུ་

ཚིག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ།།

ཁ] ཕྱོགས་ཆོས་ངེས་པར་བསྟན་པས་གྲུབ་པའི་དོན། 

འདི་ལ་ཡང་། ༡༡ གཉི་ག་ལ་གྲུབ་ཆོས་ཀྱིས་ནི། །ཐ་སྙད་བྱ་ཕྱིར་གཉི་ག་

དང་། །གཅིག་ལ་དོགས་དང་ཐེ་ཚོམ་དང་། །གཞི་མ་གྲུབ་ལ་མི་འདོད་དོ།།

འདིར་ཤུགས་ཀྱིས་གཉི་ག་ལ་ཟློག་པ་ནི་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་མི་འདོད་དེ། དཔེར་ན་

སྒྲ་མི་རྟག་སྟེ་མིག་གིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །གཅིག་

ལ་ཡང་བཟློག་པ་ནི། མངོན་པར་གསལ་བར་སྨྲ་བ་ལ་བྱས་པ་ཉིད་ལྟ་བུའོ། །གཉི་ག་

ལའམ་203གཅིག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནི། དཔེར་ན་མེ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་དུ་བ་ཉིད་ལ་ཐེ་

ཚོམ་ཟ་བ་ལྟ་བུའོ། །ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པ་ནི། དཔེར་ན་བདག་ཁྱབ་པ་ཡིན་ཏེ་བདེ་བ་

202 གོང་དུ་ཤོག ༣༤༤ ཐད་དུ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པར་གསུངས་ཟིན་པ་ལ་
དགོངས། 

203 གཉི་གའམ། སྣར་ཐང་། 



382 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ།།

ག] གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་སུན་འབྱིན་འཇུག་པའི་ཡུལ་བསྟན་པ། 

འདི་ཡང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དུ། ༡༢ མི་འདོད་ཕྱིར་ཀུན་སུན་འབྱིན་མིན།།

དཔེར་ན་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་མ་གྲུབ་པའམ། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལྟ་བུའོ།།204

གཉི་ག་ལ་ཡང་རབ་གྲུབ་པ། །སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའམ་སུན་འབྱིན་ཡིན།།

གང་ཡང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་མ་ཡིན་པར་གཉི་ག་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ནི། དཔེར་ན་མིག་

གིས་གཟུང་བྱ་ཉིད་ལྟ་བུ་སྟེ་དེ་ནི་སུན་འབྱིན་པ་ཡིན་ནོ། །སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡང་དཔེར་

ན་རྐྱེན་གྱི་205བྱེ་བྲག་གིས་ཐ་སྙད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །འོ་ན་གཞན་སྒྲུབ་

པ་ཡང་མ་ཡིན་སུན་འབྱིན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཅི་ལྟར་རྟོགས་པར་བྱ་

ཞེ་ན། གཞན་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ལྟོས་བྱེད། །གལ་ཏེ་ཡང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་

པར་བྱ་བ་ཡིན་ན། དེའི་ཕྱིར་སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་ལ་ཅི་སྟེ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དུ་མ་ཡིན་ན་ནི་

སུན་འབྱིན་པ་ཡིན་ནོ།།

ཁ) རྒྱས་པར་བཤད་པ། ༡] ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་དོན་བཤད་པ། 

ཀ] རང་གི་ལུགས། 

ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

༡༣ ཆོས་ཅན་ཆོས་ཅན་གྱིས་བསྒྲུབ་མིན། །ཆོས་ནི་206ཆོས་ཅན་ཡང་དེས་མིན།།

ཆོས་ཀྱིས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ཡང་ངོ་།207།དེ་ལ་རེ་ཞིག་ཆོས་ཅན་གྱིས་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་པར་

བྱ་བ་ནི། དཔེར་ན་དུ་བས་མེ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་གང་སྨྲ་བ་དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལ་མེ་ཡོད་

པ་མ་རྟོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་ཞེས་བརྗོད་པ་དེ་ལ་གལ་ཏེ་དུ་བ་དང་འབྲེལ་པ་

ཡིན་ན་དམ་བཅའ་བའི་ཕྱོགས་གཅིག་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ། །རྗེས་སུ་དཔག་པར་

བྱ་བ་མེ་ལ་དུ་བ་མཐོང་བ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྗེས་སུ་དཔག་པ་མེད་པར་ཐལ་

བའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་འདི་ན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་ཕྱོགས་ཡིན་པར་ཁས་

204 དཔེར་ན་གང་ཡང་། ཞེསཔའི་ཚིག་སྒྲུབ་འདིའི་དོད་དུ། འདི་ལྟར་ཅིག་ཤོས་སུ། ཞེས་པ་ཡོད་པས་བརྟག
205 རྐྱེན་གྱིས། སྣར་ཐང་། 
206 མ་དཔེར། ཆོས་མིན། སྣར་ཐང་དུ། ཆོས་ཡིན། ཞེས་ཡོད་མོད་འགྲེལ་བཤད་དང་བསྟུན་ཏེ། ཆོས་

ནི། ཞེས་བཅོས། 
207 ཞ་མར་ཤླཽཀ་འདི་ལ། སྒྲུབ་ཕྱིར་ཆོས་ཅན་ཡང་དེ་བཞིན། །ཞེས་པའི་ཚིག་རྐང་བཞི་པ་ཡོད། 



383ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

བླང་བར་བྱའོ། །དེ་ཡང་དག་གི་ཆོས་ཅན་ཕྱོགས་ཉིད་ཡིན་ནོ། །འདིར་ཡོན་ཏན་དང་

ཡོན་ཏན་ཅན་ཉིད་ཀྱིས་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་རྣམ་པར་བཞག་ནི་མ་ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་

བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་ཉིད་ཀྱིས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཉེས་པ་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་ཆོས་ཅན་

གྱིས་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

ཆོས་ནི་ཆོས་ཅན་གྱིས་བསྒྲུབ་པ་ཞེས་སྦྱར་རོ།208།དེ་ལ་གང་ཞིག་མེས་རེག་བྱ་

བསྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། སྔ་མ་བཞིན་དུ་འདིར་ཞེས་

བརྗོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་རེ་ཞིག་དུ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མེ་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་

ཕྱོགས་ལ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ནི་རིགས་མོད་ཀྱི། མེའི་ཁྱད་པར་ལ་དྲོ་བ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་

ཕྱོགས་བརྟགས་པ་དོན་མེད་པ་ཅན་ཡིན་ནོ། །དམ་བཅའ་བའི་དོན་གྱི་ཕྱོགས་གཅིག་

གཏན་ཚིགས་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏེ། མེའི་ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྤྱི་གཏན་

ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། མེའི་ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱ་ཉིད་ཡིན་ཡང་ཕྱོགས་ཁྱད་

པར་ཅན་དུ་མེ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཉིད་དུ་ཁས་བླང་བར་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་

ལ་སྡང་བ་དང་མེའི་ཁྱད་པར་ལས་ངོ་དགས་ཅི་ཞིག་བྱ། 

ཆོས་ཅན་ཡང་དེས་མིན། ཆོས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ཡང་བསྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་

གཙོ་བོ་གཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ་ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ་

ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ནི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཁོ་ན་རྒྱུ་གཅིག་པ་ཅན་209ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་

པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། དེར་ཡང་གྱོ་མོ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་གཅིག་པ་ཉིད་དཔེར་བྱེད་པ་ཡིན་

ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ཆོས་གཞན་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཆོས་

ཀྱིས་དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །དེ་ལྟར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཆོས་གཞན་དེས་ཁྱད་པར་ཅན་

དུའོ། །གང་གི་ཕྱིར་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱར་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་ཆོས་ཀྱང་

བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མེད་ན་མི་འབྱུང་བར་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ།།210

208 མ་དཔེར། ཆོས་མིན་ཆོས་ཅན་གྱི་བསྒྲུབ་པ། ཞེས་ཡོད་མོད་ཡིག་ནོར་ཏེ། ཆོས་ནི་ཆོས་ཅན་གྱིས་
བསྒྲུབ་པ། ཞེས་དགོས་པས་བཅོས། འདིའི་ཐད་ཀྱི་འགྱུར་ལ་དོགས་གཞི་ཆེ་ཚུལ་ཞ་མའི་འགྲེལ་པའི་
མཆན། ༢༩༤ ལ་གཟིགས། 

209 -ཅན། སྣར་ཐང་། 
210 འདིའི་ཐད་དུ་བརྟག་པ་གསུམ་སྟེ། ཆོས་ཅན་གྱིས་ཆོས་ཅན་སྒྲུབ་པ་དང་། ཆོས་ཅན་གྱིས་ཆོས་སྒྲུབ་



384 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཁ] གཞན་གྱི་གཏན་ཚིགས་དགག་པ། 

གཏན་ཚིགས་ཕྱོགས་ཆོས་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་དགག་པ། (ཀ)  དངོས། 

འདིར་ཡང་གཞན་གྱི་སྦྱོར་བའི་དོགས་པ་བསུ་ནས་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། 

༡༤ དམ་བཅའ་གཏན་ཚིགས་སྒོ་ནས་ནི། །གང་ཞིག་མི་འདོད་ཐལ་འགྱུར་

བའི། །དེ་སྒོ་ཉིད་ནས་ཐལ་བའི་ཕྱིར། །དེ་ནི་ལན་ཞེས་ཤེས་པར་བྱ།།

དཔེར་ན་སྒྲ་ནི་རྟག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལས་ལ་སོགས་པ་རྟག་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་

རམ། རྟག་ཏུ་དམིགས་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ལན་ཡིན་ཏེ། གཏན་

ཚིགས་དང་དམ་བཅའ་བའི་སྒོ་ནས་ཁས་བླངས་པ་ཡོད་ན་ཐལ་བ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་

རོ། །སྔར་ནི་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟག་པ་ཉིད་ཁས་བླངས་ནས་ལན་བརྗོད་པ་

ཡིན་ལ། འདིར་ནི་དམ་བཅའ་བ་ཙམ་གྱིས་ཡིན་ནོ།།211

(ཁ)  དཔེ་དང་ཕྱོགས་ཆོས་བརྗོད་པ་གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྟན་པ། 

[༡] དཔེའི་མཚན་ཉིད། 

ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཁོ་ན་གཏན་ཚིགས་ཉིད་ཡིན་ན། 

༡༥ བསྒྲུབ་བྱ་གང་ལས་རྟགས་རྗེས་འགྲོ། །མེད་པ་མེད་པར་བརྗོད་པར་

བྱ། །དེར་ནི་ལྔ་པ་དཔེ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་སྒྲ་རྟག་པ་མ་ཡིན་ཏེ་བྱས་པ་མི་རྟག་

པའི་ཕྱིར་རམ། རྟག་པ་212ནི་མ་བྱས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་

ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་གྱི་དཔེའི་མཚན་ཉིད་ནི་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ།།

[༢] གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་ཕྱོགས་ཆོས་བརྗོད་པ་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་པ། 

གཏན་ཚིགས་ཉེ་བར་སྦྱོར་ལས་འདོད། །འདིར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ནི་ཉེ་བར་སྦྱོར་

བས་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་སྒྲ་ནི་བྱས་པ་ཡིན་གྱི་དེ་ལྟར་མ་བྱས་པ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ།།

པ་དང་། ཆོས་ཀྱིས་ཆོས་ཅན་སྒྲུབ་པ་ཞེས་གསུམ་མཛད་ཚུལ་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་ཁུངས་དང་བཅས་
པ། ཞ་མའི་འགྲེལ་པའི་མཆན། ༢༩༦ ལ་གཟིགས། 

211  ཞ་མར། “ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ལན་ཡིན་ཏེ། ”ཞེས་པ་མན་གྱི་གཞུང་འདི་མེད་པས་བརྟག
212  མ་དཔེར། རྟག་པར། ཞེས་ཡོད་མོད་སྣར་ཐང་བཞིན་བཅོས། 



385ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

(༢)  དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། 

༡༦ རྟགས་མེད་པར་ནི་ཐལ་བ་གང་། །བསལ་ཏེ་འོངས་པས་བརྗོད་ན་ནི།།

དེ་ནི་དཔེ་གཉིས་ལས་གྲུབ་ཕྱིར། །འགའ་ཞིག་བསལ་ཏེ་འོངས་པར་གཏན་ཚིགས་

མེད་པར་ཐལ་བར་བརྗོད་པར་བྱེད་པ་ནི། བསལ་བ་ནི་213མེད་པ་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་

དད་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །མེད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་དེ་ལ་ཐ་དད་པ་དམིགས་

པ་དང་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མ་དམིགས་པས། བཟློག་པ་སྒྲོ་བཏགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མི་

འདོད་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀྱང་གང་གི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ནི་གཅིག་སྔོན་

དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཉིད་དུ་མཐོང་ལ་དེ་མེད་པ་ལ་མ་མཐོང་བ་དེའི་ཕྱིར། གཅིག་སྔོན་དུ་

འགྲོ་བ་ཅན་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ཁས་མི་ལེན་ན་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་

ན་དེ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཉིད་རྗེས་སུ་འགྲོ་བར་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་

ལྡན་ལས་ཐ་དད་མིན། །བསལ་ཏེ་འོངས་པའོ།།214

ཐ་དད་པར་ཐལ་བ་དང་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དག་ལས་འདིར་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད།215 

དེ་ལྟར་ན་འགའ་ཞིག་གཙོ་བོ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལོངས་སྤྱོད་པ་པོ་དང་ལོངས་སྤྱོད་

པར་བྱ་བ་དག་ཡོན་ཏན་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་རང་བཞིན་དུ་ཐལ་བའི་ཕྱིར་དང་། རྫས་

ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོན་ཏན་དང་རྫས་རྣམས་རྫས་དང་རྫས་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་

བར་འགྱུར་རོ་ཞེས། ཐལ་བར་འགྱུར་བ་གཞན་བརྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་ཅི་ལྟར་བསལ་ཏེ་

འོང་སཔ་མ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ནི་བསལ་ཏེ་འོངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། 

༡༧ ཐལ་འགྱུར་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་མིན་ཕྱིར། །སྔོན་དུ་ཁས་བླངས་ཡོད་ན་ནི།།

རྟགས་དང་དམ་བཅའ་གཞན་དག་ལ། །སྐྱོན་བརྗོད་སུན་འབྱིན་ཤེས་པར་བྱ།།

213 མ་དཔེར། གསལ་བ་ནི། ཞེས་ཡོད་མོད་འགྲེལ་བཤད་དང་ཞ་མའི་འགྱུར་བཞིན། བསལ་བ་
ནི། ཞེས་བཅོས། 

214  བསལ་ཏེ་འོངས་པའོ། །ཞེས་པ་འདི་ཞ་མའི་འགྱུར་ལ་མི་འབྱུང་། 
215 ཞ་མ། རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་པ་དང༌། འདི་ལ་ཁྱད་

པར་ཅི་ཡོད། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༣༩༥) “གང་གི་ཕྱིར། འདིར་ཡང་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པའི་
སྟོབས་ལས་ཐལ་འགྱུར་དུ་བསྒྲུབས་ནས་དེ་བཟློག་པས་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཁོ་ན་བརྗོད་དེ། འདི་ལ་ཁྱད་
པར་ཅི་ཞིག་ཡོད། ཅེས་པའོ།།” ཞེས་བཀྲལ། 



386 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

འདིར་ནི་གཙོ་བོ་ཉིད་དང་རྒྱུ་དང་ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་དོན་དུ་

འབྲས་བུ་གཅིག་པ་ཉིད་གཏན་ཚིགས་སུ་བརྗོད་པ་དེས་ན། དགའ་བ་ལ་སོགས་པའི་

འབྲས་བུ་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ། ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་འགྲོ་བར་ཁས་བླངས་པ་དེ་ལྟར་

བྱས་པས། ལོངས་སྤྱོད་པ་པོ་ལ་ཐལ་བའི་ཕྱིར་མ་ངེས་པའམ་ཁས་མི་ལེན་ན། སྤྱོད་

པར་བྱ་བ་ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བའི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ།།216

རྫས་ལ་ཡང་རྫས་ཉིད་དང་ལྡན་པ་དེའི་རང་བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་ན། ཡོན་ཏན་

རྣམས་ཀྱང་རྫས་ཉིད་དང་ལྡན་པས་འདུ་བ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། སྤྱི་རྣམས་

ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་དག་ཀྱང་རྫས་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་

རོ། །རྫས་ཉིད་དང་ལྡན་པས་རྫས་སུ་ཁས་མི་ལེན་ན་ནི། རྫས་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་རྫས་

ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་དམ་བཅའ་བའི་སྐྱོན་ཡིན་ཏེ།217 རྫས་ཉིད་ནི་རྫས་མ་ཡིན་པ་ཉིད་

ཀྱི་སེལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །རྫས་ཅི་སྟེ་ཡང་རྫས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྫས་སོ་ཞེས་བརྗོད་

ན་ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་ཐལ་བའི་ཕྱིར་འདི་མ་ངེས་པའི་རྩོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་

ལྟར་ནི་བྱ་བར་མི་ནུས་ཏེ། རྫས་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་རྫས་གཞན་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་

རོ། །དེའི་ཕྱིར་རྫས་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་རྫས་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་དམ་བཅའ་བ་

ཡིན་ནོ། །མཚན་ཉིད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན་ནི་གཞན་དུ་ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་218ཐལ་

བར་འགྱུར་རོ། །ཞར་ལ་འོངས་པས་ཆོག་གོ།219

༢] ཁྱབ་པའི་ལྟོས་སའི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་བཤད་པ། 

ཀ] མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ། 

ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ནི་གཏན་ཚིགས་དང་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་

བ་འདི་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་མེད་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་

པ་དེ་ལ། དོན་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་སུ་བྱས་པས་ཉེ་བའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་སྤྱིས་

216 འདི་དང་འདིའི་མཇུག་ཐོགས་དེ་མ་ཐག་གི་ཚིག་སྒྲུབ་གཉིས་ལ་འགྱུར་གཉིས་བར་ཁྱད་པར་ཆེ་ཙམ་ཡོད། 
217 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༣༩༩) “རྫས་ཉིད་དང་ལྡན་པ་དེའི་དངོས་པོར་ཁས་ལེན་ན་ཞེས་པ། རྫས་ཀྱི་

དངོས་པོར་ཁས་ལེན་ནའོ།།བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ཀྱི་དམ་བཅའ་འདི་ཡིན་ཏེ། རྫས་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ནི་
རྫས་སུ་ཡོད་དོ། །ཞེས་པའོ།།” ཞེས་བཀྲལ། 

218  -ལ། སྣར་ཐང་། 
219 ཞ་མ། ཐལ་བར་འགྱུར་གྲུབ་པས་ཆོག་གོ། 



387ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

མཐུན་པའི་ཕྱོགས་སོ། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱོགས་དེ་ཡང་། 

༡༨ ཁྱད་པར་མེད་པའི་དེ་ཉིད་འདི། །ཞེས་བྱས་གཞན་ལ་བསྟན་པ་ཡིན།།

མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་དོ་ཞེས་པར་རོ། །མཐུན་ཕྱོགས་ཞེས་བྱ་ཕྱོགས་སུ་

འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཁྱད་པར་མེད་པ་ལ། འདི་ཉིད་འདིའི་ཞེས་བརྗོད་ན་ནི་མཐུན་

པའི་ཕྱོགས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་ཕྱོགས་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་འདིར་

ཁྱད་པར་བརྗོད་པར་མི་བྱེད་ན་ནི་འདི་དེ་ལྟར་འགྱུར་ན། འདིར་ནི་ཁྱད་པར་ཡོད་

པ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་ལ་སོགས་པར་རྟོགས་པའི་མི་རྟག་པ་འདི་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡིན་

ནོ། །འདིར་ཐ་དད་ཕྱིར་མི་འདོད་དོ། །དེའི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བར་

རིགས་པ་ཡིན་ནོ།།

ཁ] མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་དབྱེ་བ། 

ཅི་སྟེ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་གང་ཡིན། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་

གཞན་ལ་འཇུག་པ་དང་།220 མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ། བསོད་ནམས་ཀྱི་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་

བ་དང་། དངོས་པོ་བཀག་པ་ཙམ་ལ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཡོད་པ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལ་རེ་ཞིག

༡༩ དེ་ལས་གཞན་དང་དེ་འགལ་བ། །གཉིས་པོའང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་མ་ཡིན།།

གཏན་ཚིགས་མེད་དང་འགལ་བ་ལས། །རྣམ་པར་གཅོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར།།

གལ་ཏེ་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལས་གཞན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཡིན་

ན། དེའི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་མེད་པ་ཉིད་ཐོབ་སྟེ། བྱས་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་མཐུན་

པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་གང་ཡིན་པ། སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའི་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་

པ་གཞན་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡང་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་དང་འགལ་བ་དེ་

མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེའི་ཕྱིར་གང་ཁོ་ན་ལ་མེད་པ་དེ་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་

རྣམ་པར་བཅད་པ་དེ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་མེ་འདི་ལ་དྲོ་བ་ཡོད་དོ་ཞེས་

བྱ་བ་ལ་མེའི་ཡུལ་དུ་གྲང་བ་མེད་པ་རྟོགས་པར་བྱེད་ཀྱི། དྲོ་བ་དང་གྲང་བ་མེད་པར་

ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།

220 ཞ་མར། འདིའི་དོད་དུ། རྣམ་པ་གཞན་དུ་གྱུར་བ་ཉིད་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པ་ལས་མི་འབྱུང་། 



388 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༢༠ དེའི་ཕྱིར་མཐུན་ཕྱོགས་མེད་པ་ཉིད། །དེ་ལྟར་མཚན་ཉིད་ལས་གཅིག་

ཀྱང་། །དུ་མའི་དོན་ནི་རྟོགས་པར་རིགས། །གལ་ཏེ་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་མེད་པ་

མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཡིན་པ་དེས་ནི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། གང་

མཐུན་ཕྱོགས་མེད་པ་ལ་མེད་པ་དང་། མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་དེ་གཏན་ཚིགས་ཡིན་

པའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་བྱས་པ་ཉིད་མི་རྟག་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ། བདག་

མེད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དེ་བདག་མེད་པ་ལ་

སོགས་པ་མེད་པ་ལ་ཡང་མེད། བདག་མེད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།།221

ག]  རྩོད་པ་སྤང་བ། 

འོན་ཏེ་སྤྱི་ལ་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བ་དེ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། བྱས་པ་ཉིད་ནི་མི་རྟག་

པ་དང་བདག་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ལ་ལྟར་ཐེ་ཚོམ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། རྗེས་འགྲོ་སྤྱི་ལས་བླུན་པོ་མིན། །སྤྱི་ཐམས་

ཅད་ནི་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་བུམ་པ་བྱས་པ་ཉིད་

དུ་མཐོང་བ་ཡིན་ལ། མི་རྟག་པ་དང་བདག་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་མེད་པ་ལ་ནི་བྱས་

པ་ཉིད་མཐོང་བས། ཐམས་ཅད་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་

རྣམ་པར་གཅོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ། །ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་དེ་ཉིད་གང་མཐུན་ཕྱོགས་

ལ་ཡོད་མེད་གཉི་ག་དང་ཞེས། རྣམ་པ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བར་བྱ་སྟེ། དང་སྒྲ་ནི་ཕྱི་བའི་

ཕྱིར་རོ།222།གཞན་དུ་འདི་དག་ཁོ་ན་གཉི་གར་བརྗོད་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་

འདི་དག་རེ་རེ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བར་བྱ་སྟེ། གང་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་དེ་

མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་། མེད་པ་དང་། ཡོད་མེད་གཉི་ག་ཞེས་བྱ་བས་

སོ། །དེ་བཞིན་དུ་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་དང་གཉི་ག་ལ་ཡང་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་

དེ་ཉིད་དུ་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ནི་གང་གི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཉིད་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། མི་

རྟག་པ་ཉིད་ཕྱོགས་ཡིན་པ་ན་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕྱིར། དེའི་ཚེ་

221 ཞ་མ། །འདི་ལྟར་དེ་བདག་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་བདག་མེད་པ་ལ་ཡོད་པ་
ཡིན་ནོ།།

222 དང་སྒྲའི་སྐོར་འགྲེལ་བཤད་ཀྱིས་འཆད་ཚུལ་ཞ་མའི་འགྲེལ་པའི་མཆན། ༣༡༩ ལ་གཟིགས། 



389ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཇི་ལྟར་དེ་ལ་མེད་ཅེས་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། དེའི་ཚེ་ཐེ་ཚོམ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་

མེད་པའི་ཕྱིར་དེ་ལ་མི་འཇུག་པས་ཉེས་པ་འདི་མེད་དོ།།

༣] ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དགུའི་གཏན་ཚིགས་དཔེར་བརྗོད་ནས་དེའི་དོན་བཤད་པ། 

ཀ] གཏན་ཚིགས་དཔེར་བརྗོད་པ། 

ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་དགུ་པོ་འདི་དག་གོ་རིམས་ཅི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དཔེ་དང་སྦྱར་བར་

བྱ་སྟེ།223 གཞལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟག་གོ །བྱས་པའི་ཕྱིར་མི་རྟག་གོ། །མི་རྟག་པའི་

ཕྱིར་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའོ། །བྱས་པའི་ཕྱིར་རྟག་གོ། མཉན་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟག་

གོ། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རྟག་གོ། མི་རྟག་པའི་ཕྱིར་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་མ་

ཡིན་ནོ། །རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་མི་རྟག་གོ། རེག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་

ཞེས་བྱ་བ་དེ་རྣམས། བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནི། 

༢༡ གཞལ་བྱ་བྱས་དང་མི་རྟག་དང་། །བྱས་དང་མཉན་རུང་རྩོལ་ལས་བྱུང་།།

མི་རྟག་རྩོལ་བྱུང་རེག་བྱ་མིན། །རྟག་སོགས་རྣམས་ལ་དེ་དགུའོ།།

ཁ] དེའི་དོན་བཤད་པ། (༡)  སྤྱིར་བཤད་པ། 

(ཀ)  ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་གྱི་རིགས་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ། 

དེ་ལྟར་ཕྱེ་བས་གཏན་ཚིགས་དང་། འགལ་བ་དང་། མ་ངེས་པ་རྣམས་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། 

༢༢ དེར་གང་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་དང་། །རྣམ་གཉིས་དེ་མེད་ལ་མེད་

པ། །དེ་རྟགས། གང་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ལ་མེད་པ་

དང་། གང་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡིན་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ལ་མེད་པ་

ཉིད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ནི་གཉིས་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དང་པོ་དང་མཐའ་མའི་གསུམ་པའི་བར་

མ་དག་ཡིན་ནོ།224།དེ་ལས་བཟློག་པ་ནི། །འགལ་བ་ཡིན། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་

223 ཞ་མར། འདིའི་མཇུག་ཐོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ། “དགུ་པོ་འདི་ཡང་མིག་དགུ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་བྲིས་
ནས་ཕྲེང་གིས་གྱེན་ཐུར་ལ་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་གསུམ་མོ། །འཕྲེད་ལ་ནི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་གསུམ་
མོ། །ཕྱོགས་བཞིས་རང་བཞིན་དང་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པར་ཤེས་པར་བྱའོ།།”ཞེས་ཕྱོགས་ཆོས་
འཁོར་ལོའ་ིརེའུ་མིག་སྟོན་པའི་ཚིག་སྒྲུབ་སྣོན་མ་ཡོད་པས། རྒྱ་དཔེ་མི་འདྲ་བའམ་ཡང་ན་ཞ་མ་ཉིད་
ནས་ཀློག་པ་པོའ་ིབློ་ལ་འཆར་བདེ་བའི་ཕྱིར་གསར་དུ་བསྣན་དཔྱད་གཞིར་མཐོང་། 

224 དང་པོ་དང་མཐའ་མ་གསུམ་པའི་བར་མ། ཞེས་པ་ཕྱོགས་ཆོས་འཁོར་ལོའ་ིརེའུ་མིག་དང་པོ་དང་



390 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཕྱིར་འགལ་བ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ལ་ཡོད་པ་དང་གཉི་

ག་ཡིན་ལ་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ནི་མེད་པ་ཁོ་ན་སྟེ། གསུམ་པ་གཉིས་པའི་གཡས་དང་

གཡོན་པ་དག་གོ225།གང་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པ་བསྒྲུབ་པའི་འགལ་བ་གཞན་

ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཁྱད་པར་རྣམས་འདུས་པ་ཡིན་ན་226གཞན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་

པར་བྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་ལ་འདུས་པ་གཞན་ཡང་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའང་ཡིན། དེ་ནི་དོན་དུ་

མ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པས་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་འདུས་པའི་ཕྱིར། དགུ་པོ་ལས་ཕྱི་རོལ་དུ་

གནས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ནི་མ་ངེས་ཉིད། །ལྷག་མ་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་ནི་གཏན་ཚིགས་

དང་འགལ་བ་ཉིད་དུ་མ་ངེས་པས་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ།།

(ཁ)  མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུར་བསྒྲུབ་པ། 

[༡] འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུར་བསྟན་པ། 

འདིར་ཡང་གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ལ། ༢༣ གྲངས་

གཅིག་ལ་ནི་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །དངོས་པོའ་ིརིགས་ལ་ཤེས་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་

ཚིག་གི་ལྷག་མའོ།227།འདིར་ཡང་གྲངས་གཅིག་པ་དེར་གང་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་

དང་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་དེ་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་

ན། འགལ་བ་དག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཕྱིར།།

[༢] དངོས་འགལ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་དང་ངེས་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུ་

སོ་སོར་འདོད་པ་དགག་པ། 

གང་གི་ཕྱིར་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གྱི་འགལ་བ་དག་གཅིག་ལ་ཐེ་ཚོམ་

བསྐྱེད་པ་དག་མཐོང་སྟེ། དཔེར་ན་བྱས་པ་དང་མཉན་པར་བྱ་བ་དག་ལས། སྒྲ་ལ་རྟག་

མཐའ་མ་སྟེ་གསུམ་པའི་བར་པ་སྟེ་སྟེང་འོག་གཉིས་ལ་གོ་དགོས། དེ་ལྟ་ན། སྟེང་འོག་གཉིས་ལ་
ཡང་དག་གཉིས། །ཞེས་པ་ལྟར་། མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་མཉམ་དུ་འཇུག་པ་མི་རྟག་སྟེ་བྱས་པའི་
ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། གཅིག་ཤོས་ནི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་མི་རྟག་སྟེ་རྩོལ་
བྱུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་ཡང་དག་གི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་སོ།།

225 གསུམ་པ་གཉིས་པའི་གཡས་དང་གཡོན་པ་དགཅེས་པ། ཕྱོགས་ཆོས་འཁོར་ལོའ་ིརེའུ་མིག་གི་ལོགས་
གཉིས་ལ་གོ་དགོས། 

226 མ་དཔེ་དང་པེ་སྣར་བཅས་པར། ལུས་པ་ཡིན་ན། ཞེས་ཡོད་མོད་ཞ་མ་དང་འགྲེལ་བཤད་བཞིན་བཅོས། 
227 ཞ་མ། རིགས་དང་རྫས་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་གི་ལྷག་མའོ།།
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པ་དང་མི་རྟག་པ་དག་ཉིད་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་བཞིན་ནོ།།228

དེ་བཞིན་ཐེ་ཚོམ་གཏན་ཚིགས་དག །གཅིག་ལ་ངེས་པ་མཐོང་བ་ཡིན།།

དཔེར་ན་མིག་གི་གཟུང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དང་མངོན་སུམ་དག་གི་སྒྲ་

ལ། རྫས་དང་སྒྲ་ལས་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་229ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །དེའི་ཕྱིར་

གཅིག་ཉིད་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་གཅིག་ཉིད་རིགས་པ་ཡིན་ན་དེའི་ཕྱིར་

གཉིས་གཉིས་དག་ཐེ་ཚོམ་དང་ངེས་པར་བྱེད་པར་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། ཉེས་པ་འདི་ནི་

མེད་དེ། གང་གི་ཕྱིར། 

༢༤ གཉིས་དག་མཚན་ཉིད་ལྡན་པ་ནི། །གཉིས་གཉིས་ལ་འདོད་གཅིག་ལ་མིན།།

འདིར་ཐེ་ཚོམ་དང་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་གཉིས་པོ་དག་ལྷན་ཅིག་པ་ལ་མཚན་ཉིད་དང་

ལྡན་པ་ཡིན་གྱི་འབའ་ཞིག་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཐེ་

ཚོམ་ཡིན་ཏེ། འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་དག་ལ་ནི་ཐེ་ཚོམ་གྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་

གཅིག་ལ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་ལྷན་ཅིག་པ་དག་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་

ཕྱིར་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་མིག་གིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་

དང་མངོན་སུམ་ལྷན་ཅིག་པ་དག་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་

ཡོད་པ་ཡིན་གྱི། འབའ་ཞིག་པ་ལ་ནི་མེད་པའི་ཕྱིར་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ནོ།།

[༣] རྩོད་པ་སྤང་བ། 

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་འགལ་བ་མེད་པ་རེ་རེ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་

པ། དཔེར་ན་བྱས་པའི་ཕྱིར་རམ་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་མི་རྟག་ཅེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་

དུ་མ་ལས་ངེས་པ་230ཅི་ལྟར་ཞེ་ན། 

གཅིག་ཉིད་ལས་ནི་མི་འདའ་བས། །དུ་མ་ཡིན་ཡང་འགལ་བ་མེད།།231

འདིར་ཡང་དོན་གཅིག་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དུ་མ་ཡིན་ཡང་གཅིག་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་འགལ་

228 ཞ་མ། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 
229  དུས་ངེས་པ། སྣར་ཐང་། ཞ་མ། སྒྲ་ནི་རྫས་ཀྱང་མ་ཡིན་ལ་ལས་ཀྱང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ངེས་པ་ཡིན་ནོ།།
230  མ་དཔེར། ལྟ་བུ་མ་ལས་ངེས་པ། ཞེས་བྱུང་ཡང་ཡིག་ནོར་ཏེ་ཞ་མའི་འགྱུར་ལྟར་བཅོས། 
231  +ན། སྣར་ཐང་། 
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བ་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་ཡང་དོན་གཅིག་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་ནི་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་

ཏེ། འདི་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་གཅིག་གོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ལྟ་བུའོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་དཔེར་ན་

བྱས་པའི་ཕྱིར་མི་རྟགསྡུག་བསྔལ་བའི་ཕྱིར་བདག་མེད་ཅེས་བྱ་བ་གཉིས་པོ་དོན་དུ་མ་

བྱས་པ་232གང་ཡིནཔ་དེ་ལ་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་པ་བཞིན་དུ་ཐེ་ཚོམ་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་

རོ་ཞེ་ན། འདི་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རེ་རེ་ཡང་དེ་ལ་དོན་དུ་མ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་སྔ་མ་

བཞིན་དུ་གཅིག་ཉིད་ལས་མ་འདས་པ་ཡིན་ནོ། །གང་ཡང་དཔེར་ན་ཡན་ལག་རྣམས་

ལས་ཡན་ལག་ཅན་རྣམས་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། ཐེ་ཚོམ་དང་གཏན་ལ་ཕེབས་པའི་རང་

བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ། བསྒྲུབ་བྱ་དུ་མ་གཏན་ཚིགས་ཐ་དད་པས་སྒྲུབ་

པར་བྱེད་པ་དེ་ལ་ཡང་། གཉི་གར་གཏོགས་པའི་གཞན་ཉིད་རེ་རེ་ཡང་ཕན་ཚུན་ཟླ་བོ་

ལ་བལྟོས་ནས་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའམ། བསྡུས་པ་ལ་ནི་གང་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་

བའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ཉེས་པ་མེད་དོ།།233

གྲངས་གཅིག་ཏུ་བརྗོད་པ་དེ་ཡང་སྤྱི་བཟུང་ནས་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་བྱས་པ་ཉིད་

གཅིག་ལ་དོན་སྤྱད་པས་མཚན་ཉིད་མ་ཁྱབ་པར་འགྱུར་རོ། །རེ་ཞིག་རྣམ་པ་བཞི་པོ་

ནི་གཉི་ག་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་རིགས་པ་ཡིན་ན། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མཉན་པར་བྱ་བ་ཉིད་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། གང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པ་དེས་ཁྱད་པར་ཇི་སྲིད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་

ཏེ། དེ་སྲིད་ཅེས་234བསྡུས་པའི་ཕྱིར་དང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལྡོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐུན་

མོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དེ་ཁོ་ན་ལ་ཞེས་རྣམ་པར་གནས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་

མ་ཡིན་ཏེ། གཉིས་ལ་མི་འགལ་བ་ནི་ཐེ ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གང་ཡང་གཉི་ག་

ལ་བརྟེན་པ་དེ་གཞན་ལས་ལྡོག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱང་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཁྱད་

པར་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་གང་གི་ཚེ་སྒྲ་ཉིད་རྟག་པར་ཁས་ལེན་པར་བྱེད་པ་དེའི་ཚེ་འདི་

གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་འདི་ལ་ཡང་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་གཏན་

232 དོན་དུ་མ་བྱེད་པ། སྣར་ཐང་། 
233 ཞ་མ། བསྡུས་ན་ནི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་ན་ཉེས་པ་མེད་དོ།།
234 ཆེས། སྣར་ཐང་། 



393ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཚིགས་བྱས་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞིག་སྟོན་པར་མི་བྱེད་ན་ནི་འགྱུར་ན། གཉི་ག་

དམིགས་པ་ན་འགལ་བ་དག་དོན་གཅིག་ལ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ།།

(ག)  དེ་དག་གི་དོན་བསྡུས་ནས་བསྟན་པ། 

འདི་ལ་ཡང་མངོན་སུམ་དང་ལུང་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་དེ་ཁོ་ན་ལས་ངེས་པ་

བཙལ་བར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནི། 

༢༥ ཐུན་མོང་མིན་དང་སྤྱི་དང་་ནི། །འགལ་བ་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཅན།།

ཆོས་རྣམས་ཀུན་ལ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གཏན་ཚིགས་ཡིན།།

༢༦ གང་ཡང་ཕྱོགས་ཆོས་མཐོང་བ་ལས། །ཤེས་པར་འདོད་ལ་བཟློག་པ་ཡིས།།

གནོད་པ་བྱེད་དང་དཔྱོད་ཐོབ་པ། །དེ་ལས་གཞན་པ་རྟགས་མཚུངས་མེད།།

(༢)  སོ་སོར་བཤད་པ། (ཀ) འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ། 

གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པའི་འགལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཅི་

ལྟར་བརྗོད་པར་བྱ་ཞེ་ན། བཟློག་པའི་གཏན་ཚིགས་སོ་ཞེས་སོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་

འདུས་པ་རྣམས་ལ་གཞན་གྱི་དོན་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པ་ཅིའི་ཕྱིར་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་ཞེ་

ན། གཞན་གྱི་དོན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དཔེར་ན་བྱས་པའི་ཕྱིར་མི་རྟག་

པའོ་ཞེས་བྱ་བའི་མི་རྟག་པ་མི་འགྲུབ་སྟེ། རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་མཉན་པར་བྱ་

བ་ཉིད་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཏེ་མི་འདྲ་བ་དཔེར་བཀོད་པ་ཡིན་ཏེ།235 དེ་ལ་ནི་རྟག་

པ་ཉིད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་གཅིག་སྨོས་པའི་ཕྱིར་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡིན་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་མིག་གིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དང་། མངོན་

སུམ་དག་བཞིན་དུ་གཅིག་པོ་དེ་ཉིད་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཁྱད་པར་གྱི་གཉིས་སུ་རབ་ཏུ་

རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཐ་མི་དད་པར་འགྱུར་

རོ་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། བརྟག་པར་མི་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་གཞན་

གྱི་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་འདི་ནི་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ལྟར་ན་འདུས་པ་རྣམས་ཀྱི་236འདུས་པ་མ་ཡིན་པ་གཞན་གྱི་དོན་བྱེད་པར་འདོད་པ་ཡིན་

235 ཞ་མ། བརྒལ་བ་འདི་ནི་མི་བཟད་པར་བཀོད་པ་སྟེ། འགྲེལ་བཤད། (༤༢༨) མི་འདྲ་བ་ཉེ་བར་བཀོད་པ་སྟེ། 
236 མ་དཔེར། ལུས་པ་རྣམས་ཀྱི། ཞེས་ཡོད་མོད་ཞ་མ་དང་འགྲེལ་བཤད་དང་བསྟུན་ཏེ་བཅོས། 
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ལ། འདུས་པ་འདི་ལ་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་ཡང་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །འདུས་པ་མ་ཡིན་པ་

དེ་མངོན་སུམ་མམ་རྗེས་སུ་དཔག་པས་གྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཡོད་པར་མ་གྲུབ་པའི་

ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་བཟློག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ། །ཁྱད་པར་འདི་ནི་འགལ་བ་

དང་མི་འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པ་གཞན་ལས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནོ།།

དེ་བཞིན་དུ་མཐོང་བ་ལ་གནོད་པ་ནི།237 ཆོས་ཅན་གྱི་རང་གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་

འགལ་བར་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་སྒྲ་མ་ཡིན་པ་

དང་། མཉན་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །གཉི་ག་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ཏེ་

ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་གཉི་གའམ་ཅིག་ཤོས་

ཀྱི་རང་གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་འགལ་བ་ཉིད་དུ་རིགས་པ་

ཡིན་ནོ། །གཉི་གའི་བརྗོད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་མི་བདེན་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་ཏེ། དོན་

རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རྨི་ལམ་གྱི་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་བཞིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་

བའི་རྗོད་པར་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །རྗོད་པར་བྱེད་པའི་བདག་

ཉིད་དང་མི་བདེན་པའི་དོན་ཅན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་དོན་

མི་བདེན་པ་ཉིད་དུ་སེལ་བར་བྱེད་ན་དེ་ལས་རང་གི་ངོ་བོ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཅི་

སྟེ་རྗོད་པར་བྱེད་པ་ཉིད་དང་མི་བདེན་པའི་དོན་ཅན་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ན་དེ་ལས་

ཁྱད་པར་དང་འགལ་བ་ཡིན་ནོ།།238

༢༧ ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་རང་ངོ་བོ། །ཡང་ན་དེའི་ཁྱད་པར་རྣམས།།

ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །གནོད་པ་མེད་ལ་239འགལ་བ་ཡིན།།

སློབ་དཔོན་གྱིས་ཀྱང་དོགས་པ་བསུས་ནས། དེ་ལྟར་ནང་གི་འདུས་པ་རྣམས། །གཞན་

དོན་བྱེད་པར་མི་འགྱུར་རོ།240།ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་འདུས་པ་ཉིད་དང་ནང་

237 མ་དཔེར། མི་གནོད་པ་ནི། ཞེས་ཡོད་མོད་ཞ་མར་བྱུང་བ་འགྲེལ་བཤད་(༤༣༠)དང་མཐུན་པས་དེ་
བཞིན་དུ་བཅོས། 

238  ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆེ། 
239 འགྲེལ་བཤད་དང་བསྟུན་ན། (༤༢༤) གནོད་པ་ཡོད་ན་འགལ་བ་ཡིན། །ཞེས་དགོས་སྙམ་ལ། ཞ་མར་

ཡང་། དེ་ལ་གནོད་པས་འགལ་བ་ཡིན། །ཞེས་བྱུང་། འོན་ཀྱང་མ་དཔེ་རང་སོར་བཞག
240 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༤༣༥) “སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱིས། ད་ལྟར་འདུས་རྣམས་ནང་མ་ཡིན། །དེ་བཞིན་

གཞན་དོན་ཅན་མི་འགྱུར། །”ཞེས་དྲངས་ལ་གཞུང་གང་ཡིན་ངོས་འཛིན་མ་མཛད། 
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ཉིད་ལྷན་ཅིག་པའི་མིག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་འགོད་པར་བྱེད་

ན། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར་བཀག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་

གཉི་ག་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡང་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་

པའི་དོན་ཅན་ཉིད་ལ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་འགལ་བ་སྔ་མ་ཉིད་ཀྱི་ནང་དུ་འདུས་པ་ཡིན་ནོ།།

(ཁ)  ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དགུར་འབྱེད་པ་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པའི་འགལ་རྟགས་སོགས་བཤད་པ། 

[༡] ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་མར་དབྱེར་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན། 

ཡང་ན་དོན་འདི་ཉིད་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྣམ་པ་གཞན་དུ་བཤད་

པ་སྟེ། ༢༨ ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆོས། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་རྣམས་རྟོགས་

པ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟ་སྟེ། སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དང་།241 གཉི་

གའོ། །དགུ་པོ་དེ་དག་ཉིད་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བར་བལྟ་བར་བྱ་སྟེ། 

[༢] དེ་ཉིད་བཤད་པ། [ཀ] ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུར་བསྟན་པ། 

དེ་ལ་དང་པོ་གཉིས་ཐེ་ཚོམ། །རང་གི་ངོ་བོ་ཐ་དད་པས་ཐ་དད་པའི་དོན་ཐམས་

ཅད་ལ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་དག་ངེས་པར་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་སྒྲ་རྟག་

པའམ་མི་རྟག་པ་ཡིན་ཏེ། གཞལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་

མཉན་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ།།

[ཁ] ཕྱི་མ་ལ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ། 

ལྷག་མ་བལྟོས་པས་གསུམ་ཡིན་ནོ། །བསྒྲུབ་བྱ་ཉིད་ལ་བལྟོས་ནས་གཉི་ག་བསྟེན་པ་

ནི་ཡང་དག་པ་དང་། བཟློག་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་དུ་གཏོགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ།།

[ག] དང་པོ་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་ཅན་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྔ་མ་དག་ནི་ངེས་པར་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། 

གང་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་དག །༢༩ །རྗེས་འཇུག་སྤྱིར་དང་མི་འཇུག་

ཕྱིར། །རྗེས་འགྲོ་ལྡོག་པ་བཟོད་མ་ཡིན། །ཕྱོགས་དུ་མ་ཉིད་ལ་གཅིག་ལས་རྣམ་

241  ཁྱད་པར་དགསྣར་ཐང་། 
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པར་བཅད་ནས། ཅིག་ཤོས་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ནི་གཏན་ལ་ཕེབས་པའོ། །དེ་ཡང་རྗེས་

སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་ལས་ཡིན་ནོ། །འདི་དག་ལ་ནི་གཅིག་མ་ཚང་བ་ཡིན་ནོ།།

[ང] རྩོད་པ་སྤང་བ། 

གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་མཐའ་གཅིག་ལ་རྗེས་འཇུག་པ་དང་ལྡོག་པའི་ཤེས་པ་གཏན་

ཚིགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་གཉི་ག་ལ་བརྟེན་པ་དོན་དུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ནི་རྗེས་སུ་

འཇུག་པ་དང་ལྡོག་པ་གཉི་གའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཡོད་པར་གྱུར་ན་

ནི་འདི་དེ་ལྟར་འགྱུར་ན། 

གང་ཕྱིར་ཀུན་ལ་ཡོད་པ་ནི། །མ་ཡིན་ཐམས་ཅད་མིན་པ་མིན།།242

གང་དོན་གཅིག་རྟག་པར་གྱུར་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཡོད་པའི་དོན་གཅིག་རྟག་པ་ཡང་མ་

ཡིན་མི་རྟག་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ནི་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།

(ག)  དེ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ། 

[༡] དངོས་འགལ་གཉིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་ན་དངོས་འགལ་གཉིས་ལ་མཐོང་བས་

ཐེ་ཚོམ་རྒྱུར་ཐལ་བ་སྤང་བ། 

འོན་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་གཉི་ག་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་བ་དོན་དུ་མ་ལ་འཇུག་པ་དང་རྗེས་

སུ་འཇུག་པ་ཤེས་པར་བྱེད་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་ཅི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། དོན་གཞན་རྣམ་

པར་གཅོད་པའི་སྒོ་ནས་ཡིན་གྱི། དེའི་ཁྱད་པར་འཛིན་པའི་སྒོ་ནས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ལྟར་ན་དེ། 

༣༠ གང་ལ་མེད་པ་དེ་རྣམ་གཅོད། །དོན་ནི་ཇི་བཞིན་རབ་བསྒྲུབ་བྱེད།།

གཅིག་ནི་གཞན་ལ་གཉིས་སུ་འཇུག  གཉི་ག་ལ་བརྟེན་པ་ནི་གང་ལ་མེད་པ་དེ་

རྣམ་པར་གཅོད་པའི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་རིགས་མཐའ་དག་གམ་མཐའ་དག་མ་

ཡིན་པ་ལ་འཇུག་པ་ན། ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཤེས་པར་བྱེད་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་བརྗོད་པ་

ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་མི་རྟག་པ་ཉིད་ལ་བྱས་པ་ཉིད་དང་། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་ལྟ་

242 ཞ་མའི་འགྱུར་དུ་ཤླཽཀ ༢༩ ཚིགས་རྐང་དྲུག་པ་ཅན་དུ་བྱས་པས་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་ལའང་ཁྱད་ཆེ། 
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བུའོ།243།(མ་དཔེར་འདི་ནས་གཞུང་གོ་རིམ་འཁྲུགས་སྣང་བས་འདིར་འགྲེལ་བཤད་དང་ཞ་མའི་འགྱུར་གཉིས་

ལ་བསྟུན་ཏེ་བཅོས།)དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཨུཏྤ་ལའི་དྲི་ཞིམ་པ་རྣམས་ལས་དྲི་ཉིད་དང་བརྟེན་པ་

ཉིད་དང་ཡོན་ཏན་མེད་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དྲི་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་

ཉིད་ལ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ།།

[༣] དེ་མ་ཡིན་རྣམ་པར་བཅད་པའི་སྒ་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་གོ་བའི་དཔེ། 

གཞན་དུ་ན།244

༣༡ འཇུག་བཞིན་གལ་ཏེ་འགྲུབ་འགྱུར་ན། །དཀར་གཟུགས་245ཡོན་ཏན་བརྟེན་པ་ལས།།

རིམ་བཞིན་རིམ་ལས་བཟློག་པས་ཀྱང་། །གསུམ་གཉིས་གཅིག་དོན་རྟོགས་པར་འགྱུར།།

གཅིག་སྨོས་པ་ནི་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་པ་ཅན་དུ་མ་ནི་གཅིག་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་

ཤེས་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་རྟག་པའི་སྤྱི་ཁས་བླངས་པ་ལ་མཉན་པར་

བྱ་བ་ཉིད་དང་བྱས་པ་ཉིད་སྒྲ་ལ་ཅི་རྟག་གམ་མི་རྟག་ཅེས་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ།།

[༢] ལྡོག་ཕྱོགས་བསྒྲུབ་པ་འགལ་རྟགས་སུ་བསྟན་པ། 

འོན་ཏེ། ༣༢ གཅིག་གི་ཚིག་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། །གཅིག་རྟོག་པར་བྱེད་དོ་ཞེ་

ན། མ་ཡིན་ཏེ། གཅིག་ཉིད་ནི་འགལ་བ་མ་ཡིན་པ་དག་ལ་བརྗོད་པར་འདོད་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་རོ། །བྱས་པ་ཉིད་དང་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་དག་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཡང་

གཏན་ཚིགས་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་མཐོ་ཡོར་ལ་འགྲེང་བ་དང་བྱ་རོག་ལ་གནས་པ་

དག་བསྡོམས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ནི་246བསྒྲུབ་བྱ་བཟློག་པ་ལ། །འགལ་ཡིན། གཉི་ག་ལ་

བརྟེན་པ་དེ་ཉིད་འདིར་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འཇུག་སྟེ། དེ་རྣམ་པར་བཅད་པར་རབ་ཏུ་

243 མཚམས་འདི་ནས་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་གཉིས་ལ། ཤླཽཀ ༣༡ དང་ ༣༢ གོ་རིམ་
གོ་ལྡོག་སྟེ་མི་མཐུན་པ་སོགས་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་ཐོན་ལ། འགྲེལ་བཤད་དུ་བྱུང་བའི་གཞུང་གི་
གོ་རིམ་ཞ་མའི་འགྱུར་དང་མཐུན་པས་འདིར་དེ་བཞིན་དུ་བཅོས་ཡོད། མ་དཔེ་རང་ལ་གཞུང་གི་གོ་
རིམ་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་ནི་བསྟན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ་ལསམཁྱེན་འཚལ། 

244 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༤༤༢ )“འོ་ན་དྲི་ཞིམ་པ་ནི་དྲི་ཉིད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་མཐོང་བའི་
སྒོ་ཉིད་ནས་དྲི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་འགྲུབ་བོ་ཞེ་ན། གསུངས་པ། གཞན་དུ་ན།” ཞེས་བཀྲལ། 

245 མ་དཔེར། དཀར་གཟུངས། ཞེས་དང་། རིག་བཞིན། ཞེས་བྱུང་མོད་དད་ཤེས་ཀྱི་རྩ་བའི་འགྱུར་ལྟར་
བཅོས། 

246 མ་དཔེར། དེ་ཡང་། ཞེས་ཡོད་མོད་འགྲེལ་བཤད་དུ། (༤༤༤) ནིའི་སྒྲ་ནི་ངེས་པར་འཛིན་པ་ལའོ། །ཞེས་
བྱུང་བས་ཞ་མ་བཞིན་བཅོས། 



398 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

བསྒྲུབ་པའི་དོན་དུ་གཞན་ལ་མི་འཇུག་པ་ནི་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བསྒྲུབ་

པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་གཏན་ཚིགས་གཉིས་པོ་དེ་ཉིད་རྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པ་འདི་

ལ་ཡང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་རྟག་པ་བཀག་པའི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ།།

འོན་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་གྲང་བའི་རེག་པ་ཡོད་དེ་འདི་ན་མེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་

འདི་ཅི་ལྟར་འགལ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གང་གི་ཕྱིར་གྲང་

བ་བཀག་པ་ཙམ་གྱི་དྲོ་བ་བསྒྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དྲོ་བ་ནི་མི་བསྒྲུབ་ལ་

གྲང་བ་ལ་མ་ཡིན་པ་ནི་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དྲོ་བ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཁོ་

ནས་འགལ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཚེ་དྲོ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ་མེ་གཏན་ཚིགས་

སུ་བརྗོད་པར་བྱེད་པ་དེའི་ཚེ། ཤུགས་ཀྱི་གྲང་བ་མེད་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། འགལ་བ་

ཞེས་བྱ་བ་ལ་འགལ་བ་མེད་དོ།།247

འོན་ཏེ་བྱས་པ་ནི་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་

ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་གྱིས། ཐ་དད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རྟག་པ་བཀག་པ་ལ་བལྟོས་

པ་མེད་པར་མ་ཡིན་པར་བཀག་པའི་འཇུག་པས་མི་རྟག་པ་ཉིད་ལ་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་

ཤེས་པར་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་གང་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་པས་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་ཤེས་

པ་དེའི་ཁྱད་པར་དེ་དག་མ་སྤངས་པའི་སྒོ་ནས་བྱ་བར་ནུས་པར་འགྱུར་ན་ནི་འདི་དེ་

ལྟར་འགྱུར་ན། གང་ལ་འཇུག་པ་ནི། །ཁྱད་པར་རྟོགས་ལ་དེ་བླུན་པོ། །དཔེར་ན་བྱས་

པ་ཉིད་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་དག་ལ་འཇུག་པའི་

ཕྱིར། བྱས་པའི་ཕྱིར་གལ་ཏེ་རྩོལ་བ་ལས་ཞེས་བྱ་བ་དང་། གལ་ཏེ་རྩོལ་བ་ལས་མ་

བྱུང་ཞེས་བྱ་བ་གཉི་ག་ལྟར་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་

ཕྱིར་ཡོན་ཏན་ནམ་ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།248

འོན་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་གཉི་ག་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་བྱས་པ་ཉིད་མི་རྟག་པ་དང་བདག་མེད་

247  ཞ་མ། །འདི་ལ་ཡང་རྟག་པ་བཀག་པའི་སྒོ་ཉིད་ནས་བཟློག་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ།།
248  ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་དད་ཤེས་དང་ཞ་མ་གཉིས་བར་ཁྱད་པར་ཆེ། 



399ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

པ་དག་ལ་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་མི་རྟག་པ་ཉེ་བར་མེད་པར་བྱས་པ་ཉིད་

བདག་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོད་ན་ནི་འདི་དེ་249ལྟར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་དེ་དག་

ཕན་ཚུན་ལྡོག་པའི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་བྱས་པ་ཉིད་ནི་མི་རྟག་པ་

དང་བདག་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་དང་། དེ་མེད་པ་ལ་མཐོང་

བའི་ཕྱིར་སྤྱི་ཡང་ངེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །ཕན་ཚུན་ལྡོག་པ་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་ནི་ཐེ་

ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །རྟག་པ་ཉིད་བཀག་པ་སྤངས་ནས་གཞན་མི་རྟག་པ་ཉིད་

ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་རིགས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། གང་རིགས་མི་མཐུན་པ་ཐམས་

ཅད་ལས་ལྡོག་པའི་ཕྱིར་དང་། དེའི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་རྟོགས་པར་བྱེད་

པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་རིགས་མཐུན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གདོན་མི་ཟ་བར་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། ཐམས་ཅད་ལ་འཛིན་པ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། རྟགས་ནི་རང་དང་

འབྲེལ་པ་མེད་པར་གཞན་དུ་རྟགས་ཅན་རྟོགས་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།250

འདིར་ཡང་གཅིག་ཅེས་བྱ་བའི་དབང་དུ་བྱས་པར་རིག་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་

བྱས་པ་ཉིད་ཡོད་ཀྱང་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་ལ་རང་ཀུན་ནས་སློང་བར་བྱེད་

པའི་ཤེས་པ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་བཞིན་དུ་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་

བ་ཉིད་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་དང་པོ་དག་ལ་ཡང་གཅིག་སྨོས་པར་བྱ་

སྟེ། དེ་ལ་ཆོས་གཞན་མཐོང་བའི་ཕྱིར་ངེས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་

ལ་ངེས་པ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་དག་ནི་རྣམ་པར་གཅོད་པར་

བྱེད་པའི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཆོས་གཞན་དེ་ཉིད་ངེས་པར་བྱེད་པའི་གཏན་

ཚིགས་ཡིན་ནོ།།

249   -དེ། སྣར་ཐང་། 
250 གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་དོན་དཔོག་པ་ན་སྤྱི་ལ་འཁྲུལ་བ་མེད་ཚུལདང་། དེ་ཡང་རྟགས་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་མཐའ་

དག་ལ་ཡོད་པར་འཛིན་མི་དགོས་མོད། རིགས་མི་མཐུན་མཐའ་དག་ལ་མེད་པར་ངེས་དགོས་པ་དང་། དེ་
ཡང་འབྲེལ་བ་ལ་མི་ལྟོས་པར་རྟགས་ཀྱིས་རྟགས་ཅན་དཔོག་མི་ནུས་པ་སོགས། སློབ་དཔོན་གྱིས་རྗེས་སུ་
འགྲོ་ལྡོག་གི་ཚུལ་གཉིས་ཀྱི་འགྲོ་ཚུལ་སྐོར་གྱི་བཞེད་པ་གནད་ཆེན་སྟོན་མོད། འགྱུར་གཉིས་ཀའི་ཚིག་
དོན་གོ་དཀའ་བས། འདིའི་ཐད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་ཤོག ༤༤༦-༤༧ ལ་གཟིགས། 



400 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

གཉི་ག་ལ་རྟེན་པའི་ཡང་གཞན་ལས་རྣམ་པར་བཅད་ནས་གང་ལ་251ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་

ཡིན་པ་དེ་ལ་གཞན་དང་ལྷན་ཅིག་པ་ནི་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་

འགྲེང་པ་ཡིན་ལ་བྱ་རོག་གནས་པའི་ཕྱིར་མཐོ་ཡོར་དུ་གཏོགས་པ་མཐོང་གི་འབའ་

ཞིག་པ་252ལ་ནི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྒྲ་རྟག་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་རང་ཀུན་སློང་

བར་བྱེད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་འདི་ཁོ་ན་253གཅིག་སྨོས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ཡང་གང་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་སྟེ། དེ་ཁོ་ན་ལ་བལྟོས་ནས་ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་པ་ཡིན་

ཏེ། དཔེར་ན་སྒྲ་བྱས་པའི་ཕྱིར་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་

ནམ། ཅི་སྟེ་གློག་བཞིན་དུ་མ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་གྱི། ནམ་མཁའ་ལ་སོགསཔ་

བཞིན་དུ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་

པ་རྟག་པ་རྣམ་པར་བཅད་པའི་མི་རྟག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་གྱི། དོན་

གཞན་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ལས་གཞན་ནི་དོན་ཆུང་ངུ་ལ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་

སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

མ་ཡིན་པར་དགག་པ་འདི་ཡང་གལ་ཏེ་རྟག་པ་མ་ཡིན་པས་མི་རྟག་པའོ་ཞེས་སྨྲ་ན་

རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རང་གི་ཚིག་གིས་བརྗོད་པར་བྱ་

བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་པར་འདོད་པ་ལ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྒྲུབ་པ་

ན། རྟག་པ་བཀག་པ་ལ་བྱ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་འདི་ནི་མེད་པར་དགག་པ་ལས་ཁྱད་

པར་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་སྒྲ་ནི་རྟག་པ་མ་ཡིན་ཏེ་རེག་བྱ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་

ལྟ་བུའོ། །འདི་ནི་254ཐེ་ཚོམ་ལ་བལྟོས་ནས་མེད་པར་དགག་པ་ཡིན་ལ། སྔ་མ་ལ་ནི་

ལྡོག་པ་ལས་བལྟོས་ནས་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཚེ་རྟག་པ་ཉིད་ཁས་མི་ལེན་པ་དེའི་ཚེ་ཡང་

གཞན་གྱི་ཡོངས་སུ་རྟག་པའི་ཕྱིར་རམ། དེའི་དུས་སུ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་གཏན་དུ་གནས་

པ་བཀག་པས། གཏན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་ཉེས་པ་མེད་དོ།།

251 ལས། སྣར་ཐང་། ཞ་མ། གཉིས་ཀའི་ཆ་ནི་གཞན་ལས་རྣམ་པར་བཅད་ནས་གང་ན། 
252 མ་དཔེར། འགའ་ཞིག་པ། ཞེས་ཡོད་མོད་འགྲེལ་བཤད་དུ། འབའ་ཞིག་པ། ཞེས་བྱུང་བ་ཞ་མ་དང་

མཐུན་པས་བཅོས། 
253 ཁོ་ནར། སྣར་ཐང་། 
254 འདིར། སྣར་ཐང་། 



401ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

གལ་ཏེ་གཉི་ག་ལ་བརྟེན་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་བལྟོས་ནས་གསུམ་ཡིན་

ཏེ། དཔེར་ན་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟག་པའམ་མི་རྟག་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་གང་

ལས་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་ཞེ་ན།255 འདི་ཡང་ལ་བལྟོས་ནས་ཐེ་

ཚོམ་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པ་དེ་ལས་གཞན་པ་ལ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་

ཡང་གཉི་ག་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ཡང་། ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་དང་ལས་ལ་སོགས་པ་ལ་

བལྟོས་ནས་ཐེ་ཚོམ་བྱེད་པ་ཡིན་གྱི། རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་བལྟོས་

ནས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ལུས་ཅན་རྣམས་ལས་འདི་ཆོས་གཞན་བསྒྲུབ་པ་ལ་རྣམ་

པར་གཅོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་

བས་བྱ་བ་མེད་པ་དང་བྱ་བ་དང་བཅས་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་གྱི། ཐམས་ཅད་ལས་ལྡོག་པ་

མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་དག་གྲུབ་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་གཉི་

ག་ལ་བརྟེན་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་བལྟོས་ནས་ཡང་དག་པར་དང་། བཟློག་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་

གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ། །དེར་སྣང་བ་དང་བཅས་པའི་གཏན་ཚིགས་བཤད་ཟིན་ཏོ།།

༢ གཞན་གྱི་འདོད་པ་དགག་པ། ཀ གཞན་གྱིས་བཏགས་པའི་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་དགག་པ། 

༡) རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའ་ིལུགས་དགག་པ། ཀ) འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ད་ནི་གཞན་དག་གི་འདོད་པ་རྣམས་ལ་བརྟག་པར་བྱ་སྟེ། རེ་ཞིག་རྩོད་པ་བསྒྲུབ་

པར་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་ཆོས་ཉེ་བར་བསྟན་པ་ནི་གཏན་ཚིགས་སོ་

ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལ།256

ཁ) དེ་དགག་པ། 

༡] ངེས་བཟུང་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ། ཀ] མཚན་ཉིད་ཁྱབ་ཆེས་པའི་ཉེས་པ། 

༣༣ གལ་ཏེ་དེ་འདྲ་མེད་ན་ནི། །མེད་ཉིད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་འགྱུར།།

གལ་ཏེ་རེ་ཞིག་དེ་ལྟ་བུ་མེད་ན་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་ངེས་པར་གཟུང་ན་ནི། དེའི་

མཉན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྟག་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་གཏན་ཚིགས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་

255 ཞ་མ། གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟག་པའི་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ། ཐམས་ཅད་དུ་བསྒྲུབ་པར་
བྱ་བ་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལ་ལྟོས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་པ་འདི་ཅི་ལྟར་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཞེ་ན། 

256 ཞ་མར། དེ་ལྟ་བུའི་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི། ཞེས་པའི་ཚིག་ལྷུག་གི་གཞུང་འདིའི་དོད་དུ། དེ་མཐུན་མེད་
ལ་མེད་པ་ཉིད། །ཆོས་བསྟན་རྟགས་ཤེས་པ་དེ་ལ། །ཞེས་ཚིགས་བཅད་རྐང་པ་གཉིས་བྱུང་། 



402 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཏེ། རྟག་པ་ཉིད་མེད་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་མ་མཐོང་བ་257ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

ཁ] མ་ཁྱབ་པའི་ཉེས་པ། 

༣༤ མེད་ཉིད་ནི་ཞེས་ངེས་བཟུང་ན། །ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་འབའ་ཞིག་འགྱུར།།

དེ་ལྟ་བུ་མེད་པ་ཉིད་ན་མེད་ཅེས་འདིར་བྱེད་ན་ནི། ལྷན་ཅིག་པ་ཡང་མེད་པའི་

ཕྱིར་མཉན་པར་བྱ་བ་ཉིད་ལ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་དུ་ཟད་མོད། འོན་ཀྱང་མེད་

པ་ཉིད་ལ་མེད་ཅེས་ངེས་པར་གཟུང་བའི་ཕྱིར། དེ་ལ་ཤུགས་ཀྱི་ལྷན་ཅིག་པ་ཁོ་ན་

གཏན་ཚིགས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ཁོ་ན་མི་རྟག་

པ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་འགྱུར་གྱི། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མི་རྟག་

པ་ཉིད་དང་ལྷན་ཅིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ་དེ་མེད་ཀྱང་མི་རྟག་པ་ཉིད་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ།།

ག] མི་སྲིད་པའི་ཉེས་པ། 

དེ་འདྲ་ཉིད་ཅེས་ཀྱང་མི་འདོད། །ཅི་སྟེ་ཡང་དེ་འདྲ་བ་ཉིད་ཅེས་ངེས་པར་

གཟུང་ན་དེ་འདྲ་བ་ཉིད་དང་ལྷན་ཅིག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་སྔ་མ་དག་ལ་ཐལ་བར་མི་

འགྱུར་བ་བདེན་མོད་ཀྱི། འོན་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་གང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་རིགས་ཁོ་ན་

མེད་པ་258ལྟ་བུའི་ཆོས་འགའ་ཞིག་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཅིག་ཀྱང་དུ་མའི་ཆོས་

སུ་མཐོང་། །གཏན་ཚིགས་གཅིག་ཀྱང་དུ་མ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བར་མཐོང་བ་ཡིན་

ཏེ། དཔེར་ན་མི་རྟག་པ་དང་བདག་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་བྱས་པ་ཉིད་ལྟ་

བུའོ། །དེ་ལྟར་ན་ངེས་པར་གཟུང་བ་གསུམ་ཀ་ཡང་སྐྱོན་དང་259བཅས་པ་ཡིན་ནོ།།

༢] གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ། 

ཀ] སྒྲུབ་ངག་གི་ཇི་ལྟར་བསྟན་པ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དུ་འདོད་པ་དགག་པ། 

ཡང་འདིར་འདྲ་བའི་ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་བརྟེན་ནས་བསམ་པར་

བྱ་སྟེ། ཅི་འདི་རེ་ཞིག་ཅི་ལྟར་བསྟན་པ་དེ་ལྟར་མཚན་ཉིད་དུ་བརྗོད་པར་བྱའམ། ཅི་

སྟེ་ཅི་ལྟར་གྱུར་པའི་དོན་གྱི་ཡིན། ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། 

༣༥ དེ་བདག་ཉིད་ཀྱི་བསྟན་ཅེ་ན། །གཏན་ཚིགས་སྨྲས་པས་མི་ནུས་སོ།།

257 མ་དཔེར། མེ་མཐོང་བ། ཞེས་བྱུང་མོད་ཞ་མའི་འགྱུར་ལྟར་བཅོས། 
258  +དེ། སྣར་ཐང་། 
259  མ་དཔེར། སྐྱོན་དང་། ཞེས་པ་མེད་མོད་ཞ་མའི་འགྱུར་དུ་བྱུང་བ་ལྟར་བསྣན། 



403ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་འདིས་ནི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་མེད་

ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་དུ་བསྟན་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་དག་པའི་དོན་གྱི་ཡིན་ནོ་ཞེ་

ན། ཅི་སྟེ་འདི་ཅི་ལྟ་བུར་འགྱུར་བའི་དོན་གྱིས་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་མཚན་ཉིད་བརྗོད་པ་དེ་

ལྟ་ན་ཡང་། རྒྱུ་གང་གིས་སམ་གང་ལ་ཞེས། །མ་བརྗོད་པར་འགྱུར་རོ།།

ཁ] དངོས་པོ་ལ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་དང་མཐུན་པའི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པའི་ཆོས་སྟོན་པ་སྒྲུབ་ངག་ཏུ་

འདོད་པ་དགག་པ། 

གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་ཉེ་བར་བསྟན་པར་བྱ་བ་མ་

ཡིན་ན།260 འོ་ན་གང་གི་བདག་ཉིད་ཀྱི་ཉེ་བར་བསྟན་པར་བྱ། གང་ཞེས་བྱ་བ་མ་བསྟན་

པར་འགྱུར་ཏེ། 

༣༦ ཤེས་བྱེད་ལས་ནི་འདས་པ་ཡིས། །དེ་ལྟར་དོན་བསྒྲུབ་མ་མཐོང་ངོ་།།

ཤེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་མ་གཟུང་བར་ཤེས་པར་བྱ་བའི་དོན་ཤེས་

པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

མིག་གི་གཟུང་སོགས་སྒྲ་ཡི་ནི། །མི་རྟག་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་འགྱུར།།

གལ་ཏེ་དེའི་བདག་ཉིད་དུ་བཟུང་ནས་མཚན་ཉིད་དུ་བརྗོད་པར་བྱེད་ན། མིག་གིས་

བཟུང་བར་བྱ་བ་ཉིད་ཀྱང་ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བའི་མི་རྟག་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ།།

ག] དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། 

(༡)  གཏན་ཚིགས་བརྗོད་པའི་ཚིག་གིས་འབྲེལ་པ་སྟོན་མི་ནུས་པ་ལན་དུ་མི་རུང་བ། 

འོན་ཏེ་གང་གིས་མ་བསྟན་པ་དེ་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

༣༧ མ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི། །ཅི་ལྟར་གང་ལ་ཞེས་མ་བརྗོད།།

གང་ཞིག་ཅི་ལྟར་དང་གང་ལ་ཞེས་བྱ་བ་མ་བསྟན་པ་དེ་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་

བ་འདི་མ་བརྗོད་པར་ཡིན་ནོ།།

(༢)  དེའི་ལན་དགག་པ། 

ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བའི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ། །ཅི་སྟེ་ཡང་དེ་འདྲ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བའི་བསྒྲུབ་

260 ཞ་མ། གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྟོན་པ་ཡིན་ན། ཞེས་དང་། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༤༥༨) “རྣམ་
པ་འདིས་ཉེ་བར་སྟོན་པའོ་ཞེས་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།” ཞེས་བཀྲལ་བས་བརྟག



404 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

པར་བྱ་བ་ལ་གང་གིས་ཉེ་བར་མ་བསྟན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་དཔེ་གཉིས་

ལས་རྟོགས་ཕྱིར། །དེ་འདྲ་བའི་ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བ་ཉིད་ནི། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཉེ་བར་སྡུད་

པར་བྱེད་པ་ཆོས་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་གཉིས་པོ་དག་གིས་རྟོགས་པ་ཡིན་

ཏེ། དེ་དག་འབྲེལ་པར་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ནི་དཔེ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ།།

(༣)  ཁྱབ་པ་ངེས་ན་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་ཟིན་ཏུ་ཐལ་བ། 

བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གང་གིས་ཉེ་བར་མ་བསྟན་པ་ཞེས་བརྗོད་པར་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་

བསམ་པར་བྱ་སྟེ། 

༣༨ མི་རྟག་སོགས་ལའང་དེ་མཐོང་ན། །དེ་ལས་གཞན་ནི་ཅི་ཞིག་འགྲུབ།།

གལ་ཏེ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་མི་རྟག་པ་ཉིད་ལ་བྱས་པ་ཉིད་གཏན་ཚིགས་སུ་རབ་ཏུ་སྟོན་

པར་བྱེད་ན།261 གང་འགྲུབ་པའི་དོན་དུ་དཔེ་བརྗོད་པར་བྱེད་པ། མ་གྲུབ་པ་གཞན་ཅི་

ཞིག་ཡོད། །གཞན་ནི་བསྒྲུབ་བྱར་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་ལ་ཉེ་བར་བསྟན་པ་ཞེས་

བྱ་བ་འདི་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

༢) གཞན་སྡེའི་ལུགས་དགག་པ། (ཀ) རིགས་པ་ཅན་པའི་ལུགས་དགག་པ། 

༡] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ རིགས་ཅན་རྣམས་ནི། དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་

ལས་262གཏན་ཚིགས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ལ། 

༢] དེ་དགག་པ། ཀ] ཁས་བླངས་འགལ་བ་བསྟན་པ། (༡)  དངོས། 

༣༩ གལ་ཏེ་ཆོས་མཐུན་སྒྲུབ་བྱེད་ན། །ངག་ཡན་ལག་མིན། གལ་ཏེ་ཆོས་མཐུན་

པ་ཉིད་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན་ངག་གི་ཡན་ལག་གཏན་

ཚིགས་སུ་མི་འགྱུར་ཏེ། ཐ་དད་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐ་དད་པ་ཡིན་ན་ཐ་མི་དད་

པར་འཇུག་པ་རྣམས་ལ་ལྷན་ཅིག་པར་བརྗོད་པར་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། སྡེ་ལ་སོགས་པ་

261 མ་དཔེར། རབ་སྟོན་པར་བྱེད་ན། ཞེས་ཡོད་མོད། རབ་ཏུ། ཞེས་ལ་དོན་ཏུ་ཡིག་བསྣན། 
262 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༤༦༠) བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ནི། ཞེས་བྱུང་བ་ལེགས་པར་མཐོང་། ཞ་མ། ཆོས་

མཐུན་པ་ལས་དཔེ་བརྗོད་པ་དེ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སོ་ཞེས་པ་འདི་ལ། 



405ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

བཞིན་ནོ།263།དོན་ནི་དམ་བཅའ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་ཐ་མི་དད་པར་འཇུག་པ་ནི་

མ་ཡིན་ཏེ། དོན་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།264

(༢)   འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲ་མི་འཐད་པ། 

གཞན་ཡང་། ལྔ་པ་མིན། ལྔ་པ་ཡང་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། གལ་ཏེ་དཔེ་དང་ཆོས་

མཐུན་པ་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ན། དེ་ལས་དེ་ཉིད་མི་འགྱུར་ཏེ། ཁྱད་

པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་དག་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ཐ་དད་པར་ནི་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ།།

(༣)   དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། 

ངག་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དཔེ་དང་ཆོས་ཅན་མཐུན་པ་ལས་ཚིག་གང་ཞིག་བརྒྱུད་པ་ཡིན་པ་

དེ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདིར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་

ལྟ་ན་དེ་ཁྱད་བྱར་འགྱུར། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ལས་ཚིག་བཞིན་དུ་

ཤེས་པ་དང་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་བརྗོད་པར་བྱའོ།།

ཁ] རྗེས་དཔག་གི་རྒྱུ་བརྟགས་ལ་དགག་པ། (༡)  དགག་པ་དངོས། 

བརྗོད་པར་མི་བྱ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར། སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་ཕྱིར་མི་སྲིད་དོ། །བསྒྲུབ་བྱ་

སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་ཤེས་པ་དང་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་

ཡང་མི་སྲིད་དོ། །དེ་དག་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། བསྒྲུབ་བྱ་

སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་གང་ཞིག་ཡིན། གལ་ཏེ་དངོས་སུ་འདོད་པ་ཡིན་ནམ། ཅི་སྟེ་བརྒྱུད་

པས་ཡིན། ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ༤༠ གཉི་གའང་གཞན་ལ་དེར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་

དངོས་སུ་ཡིན་ན་ཉན་པ་པོའ་ིའབྲེལ་པ་དྲན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཁོ་ན་གཏན་ཚིགས་སུ་

འགྱུར་རོ། །ཅི་སྟེ་བརྒྱུད་པས་ཡིན་ན་ཡང་། ཉན་པ་པོའ་ིགཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཤེས་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ།།

263 ཞ་མ། དམག་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ།།
264 མ་དཔེར། དོན་བརྗོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་ཡོད་མོད། ཞ་མར། དོན་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རོ།།ཞེས་བསྒྱུར་ལ། འགྲེལ་བཤད་དུའང་། (༤༦༢) དེས་ན་དོན་བརྗོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་
བཀྲལ་བས་དགག་སྒྲ་བསྣན། 



406 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

(༢)   དེའི་ལན་དགག་པ། 

གལ་ཏེ་བརྒྱུད་པས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་གཏན་ཚིགས་ཡིན་

ལ། དེ་ཉན་པ་པོའ་ིཤེས་པ་ལ་ཐལ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། དེ་ནི་ཆོས་

མཐུན་གཏན་ཚིགས་མིན། །དེ་ནི་ཚིགས་ལས་ཡིན་གྱི་དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ལས་ནི་

མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

མ་ཡིན་དེ་ལས་སྐྱོན་གཉིས་ཕྱིར། །དཔེ་གང་265ཆོས་མཐུན་པ་ལས་ཀྱང་ཡིན་ན་

དངོས་སམ་བརྒྱུད་པས་ཡིན། གཉི་ག་ལྟར་ན་ཡང་ཉེས་པ་ཡོད་དེ། གལ་ཏེ་དངོས་

སུ་ཡིན་ན་སྨྲ་བ་པོའ་ིཆོས་མཐུན་པའི་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་

ཏེ། དེ་ནི་ཆོས་མཐུན་པ་ལས་དངོས་ཡིན་ལ། བརྒྱུད་པས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་

པའང་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟེ་བརྒྱུད་པས་ཡིན་ན་ཡང་ཉན་པ་པོའ་ིགཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་

པའི་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་གནས་སྐབས་དེ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་

དེ་ལྟ་ན་སྐབས་སུ་བབ་པའི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་དུ་མི་བྱ་སྟེ། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཡིན་

ནོ་ཞེ་ན། སྐབས་ཉིད་ཡིན་ན་གཞན་ལ་སྲིད། །སྐབས་སུ་བབ་པ་ཉིད་ལ་ཡང་དཔེ་དང་

ཆོས་མཐུན་པ་ལ་བསྟན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་གཏན་ཚིགས་གང་ཡིན་ན། དཔེ་དང་ཆོས་

མཐུན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གཞན་ཡིན་པ་ལ་ཡང་འགྱུར་ཏེ། དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ལ་

བལྟོས་པའི་ཡན་ལག་ཕྱི་མ་བསྟན་པ་དེ་ཡང་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ།།

(༣)   དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་ངག་སོགས་གཏན་ཚིགས་སུ་མི་འགྱུར་བའི་ལན་དགག

ཉེས་པ་འདི་ནི་མེད་དེ། རང་གི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པས་དཔེ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

གཏན་ཚིགས་ཉིད་ཡིན་པ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་ཏེ།266

265  དཔེ་གང་དང་། སྣར་ཐང་། 
266 ཞ་མ། ཉེས་པ་མེད་དོ། །དཔེར་བརྗོད་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། རང་རང་

གི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པས་གནོད་པས་ནའོ། །འགྲེལ་བཤད་དུ། (༤༦༦) “རང་གི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པས་སོ་
ཞེའོ།།”ཞེས་བཀྲལ། 



407ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

༤༡ རང་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གནོད་ཅེ་ན།267 །མ་ཡིན་རྣམ་བརྟག་སོགས་སྲིད་ཕྱིར།།

གནོད་པ་བཞིན་དུ་གཅིག་ཏུ་ཐོབ་པ་རྣམས་ལ་ནི་རྣམ་པར་བརྟག་པ་དང་བསྡུ་བ་ཡང་

ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་དྲུག་པ་ཡོད་མོད། དཔེ་དང་ཆོས་

མཐུན་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ནི་གཏན་ཚིགས་སོ་ཞེས་ཇི་ལྟར་གཞན་ལ་དེ་

དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ནའང་ཐེ་ཚོམ་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བསྟན་པར་མི་བྱ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར། དེ་ལ་ཡང་། །ཁྱད་པར་དོན་

མེད་པར་འགྱུར་རོ། །གང་གི་ཕྱིར་དྲུག་པར་བྱས་ན་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་སྨོས་པ་

ལྷག་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་དེ་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའི་དོན་དུ་འགྱུར་ཏེ་ཆོས་མཐུན་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་གི་ངག་ནི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་ཏེ། ༤༢ ངག་ཀུན་ལ་མི་འདོད་ཅེ་

ན། །གང་འདོད་དེ་ནི་ཁྱད་པར་གྱིས། །གལ་ཏེ་ཆོས་མཐུན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚིག་ནི་

གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོན་ཏེ་གང་ཆོས་མཐུན་པ་ཁོ་ནའི་ཚིག་གཏན་ཚིགས་

ཡིན་ན་དེ་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་མོད། ཚིག་གི་ཁྱད་པར་གྱི་དོན་ཅི་ཞིག་ཡོད། 

ག] དམ་བཅའ་བརྗོད་པའི་ངག་སོགས་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་མིང་བཏགས་མིང་དུ་འདོད་པ་དགག་པ། 

འོན་ཏེ་སྒྲ་ལ་ཁྱད་པར་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་དོན་ལ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་

དམ་བཅའ་དང་གཏན་ཚིག་འགལ་བར་བརྗོད་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན།268 དེ་ལྟར་ཡང་མི་

རིགས་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། 

དགོས་པས་སྟོང་ན་གཙོ་བོ་ཡི། །སྒྲ་དོན་ལས་འདས་འདོད་མ་ཡིན།།

རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་གཙོ་བོའ་ིསྒྲའི་དོན་ལས་འདས་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་པས། དེའི་

ཕྱིར་ཆོས་མཐུན་པ་ཁོ་ནས་ཁྱད་པར་བྱའི། སྒྲའི་ཁྱད་པར་གྱི་ནི་དོན་མེད་དོ། །ཇི་ལྟར་

སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཁྱད་པར་དུ་བྱའོ།།

ཅི་སྟེ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་སྨོས་པ་ཉིད་ཀྱིས་དེ་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཡིན་

ནོ་ཞེ་ན། འདི་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བ་ནི་མ་ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་། ༤༣ རྣམ་གྲངས་ཙམ་

ཡིན། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་

267 ཞ་མ། རང་རང་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གནོད་ཕྱིར།།
268  འདིའི་ཐད་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་ཁྱད་པར་ཆེ་ཙམ་ཡོད། 



408 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

དེ་ལྟར་ཆོས་མཐུན་པའི་ཁྱད་པར་དུ་གཏོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་

སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་ལས་བཟློག་པ་དེ་

བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པར་གཟུང་བར་བྱའོ།།

ང] སྤྱི་བཏང་དམིགས་བསལ་གྱི་དོན་དགག་པ། (༡)  དངོས། 

སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བའོ། །གང་ཆོས་མཐུན་

པ་དང་མི་མཐུན་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་མ་ཡིན་པ་ནི་གཏན་ཚིགས་སོ་ཞེས་

བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ཡང་ཁྱད་པར་མི་རིགས་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། སྤྱིར་

བཏང་ནི། །དམིགས་ཀྱིས་བསལ་ལ་ཡོད་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་འཁྲུལ་པ་ལ་སོགས་པ་

ཆོས་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་ལྟར་སྣང་བ་ཡིན་ན། དེ་ལ་གཏན་

ཚིགས་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། དམིགས་ཀྱིས་བསལ་བའི་ཡུལ་ལ་སྤྱིར་བཏང་བའི་269གོ་

སྐབས་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྔར་དམིགས་ཀྱིས་བསལ་བ་མངོན་པར་འཇུག་པར་བྱེད་

ལ། ཕྱིས་སྤྱིར་བཏང་བའམ་དམིགས་ཀྱིས་བསལ་བའི་ཡུལ་བཏགས་ནས་དེ་ནས་ཕྱིར་

བཏང་བ་270འཇུག་པར་བྱེད་དོ།།

(༢)   གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་བ། 

གཞན་ཡང་། དེར་སྣང་བས་སྟོང་མཐུན་པ་ཡི། །ཆོས་དང་གཞན་ཉིད་

གཏན་ཚིགས་འགྱུར།།271

གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ལས་གཞན་པ་ཆོས་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་

གཏན་ཚིགས་སྒྲ་རྟག་སྟེ། མཉན་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྒྲ་ཉིད་བཞིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་

འདི། དཔེ་དང་མཚུངས་པའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བའམ། ཆོས་

གཞན་ཉིད་ནི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་མི་མཐུན་པ་སྟེ། དཔེར་ན་སྒྲ་རྟག་སྟེ་རྩོལ་བ་

ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གློག་ལ་སོགས་པ་ཆོས་མི་མཐུན་པས་སོ། །ཆོས་མཐུན་

269  མ་དཔེ་དང་སྣར་ཐང་གཉིས་ཀར། ཕྱིར་བཏང་བའི། ཡོད་བྱུང་མོད་ཞ་མའི་འགྱུར་ལྟར་བཅོས། 
270 ཞ་མ། དམིགས་ཀྱིས་བསལ་བའི་ཡུལ་ལ་སྤྱིར་བཏང་བ་དགོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འགྲེལ་བཤད་དུ། (༤༧༠) 

“རང་གི་ཡུལ་ལ་སྔར་སྤྱིར་བཏང་འཇུག་གོ།” ཞེས་བཀྲལ་བས། སྤྱིར་བཏང་བ། ཞེས་དགོས་སྙམ། 
271 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༤༧༢) དེར་སྣང་མ་གཏོགས་མཚུངས་པ་དང་། །གཞན་གྱི་ཆོས་ཉིད་གཏན་ཚིགས་འགྱུར།།



409ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

པ་དང་མི་མཐུན་པ་འདི་དག་ནི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་རྣམས་ལ་སྲིད་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །གཞན་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་སྔ་མས་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བར་འདོད་

དེ། དཔེས་ཆོས་མཚུངས་པ་ལས་བསྟན་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་

དེ་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ། །གང་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དཔེ་

ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ལ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་མི་ཟ་

བའི་དོན་དུ་དྲུག་པ་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ལས་བཟློག་པ་ཡང་

གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དུ་མི་རིགས་སོ།།

ཁ) བྱེ་བྲག་པའི་ལུགས་དགག་པ། ༡] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ཀྱང་། ༤༤ དེ་ལྡན་ཆོས་ནི་གཏན་ཚིགས་སོ། །བརྗོད་པ་ཞེས་

བྱ་བ་འཇུག་གོ། 

༢] དེ་དགག་པ། 

ཀ] བསྒྲུབ་བྱ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་བརྟགས་ལ་དགག་པ། 

(༡) བསྒྲུབ་བྱའི་སྤྱི་རྟགས་སུ་ཐལ་བ། 

འདིར་ཡང་གལ་ཏེ་དེའི་སྒྲ་བསྒྲུབ་བྱ་བརྗོད་པ་དང་འབྲེལ་པར་བྱེད་ན་བསྒྲུབ་བྱ་

དེ་ཁོ་ནས་དེ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་བསྡུས་པ་དང་། ཆོས་དང་། ཆོས་ཅན་

དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ།272།གལ་ཏེ་བསྡུས་པ་ཡིན་པ་ན་དེ་ལྟ་ན། བསྡུས་པ་ཁོ་ནའི་ཆོས་སུ་

འགྱུར། སྒྲ་མི་རྟག་ཅེས་བྱ་བ་འདིར་བསྡུས་པ་ལ་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

མི་རྟག་པ་བརྗོད་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། སྡོམ་པ་ལ་ཆོས་གཞན་ནི་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །རྭ་ཅན་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་རྟ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་འདི་ལ་ཡང་། རྭ་

ཅན་ཉིད་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྟེ་ཆོས་ཡིན་ན་དེ་ལ་

བྱས་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟེ་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་

ཏེ། བསྡུས་པ་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་སྒྲ། སྒྲའི་མི་རྟག་པ། སྒྲ་མི་

272  ཞ་མ། གལ་ཏེ་སྤྱིའམ། ཡང་ན་ཆོས་སམ། དེ་སྟེ་ཆོས་ཅན་ཉིད་ལས་འགྱུར་གྲང༌། 



410 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

རྟག་ཅེས་བྱ་བ་འདི་དག་ནི་བསྡུས་པའི་དོན་ཏེ། རྣམ་པར་གཅོད་པའི་འབྲས་བུ་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།

(༢) ཡ་གྱལ་བསྒྲུབ་བྱར་ཐལ་བ། 

དེ་ལྟར་ན་འདིར་བསྡུས་པའི་དོན་ཉིད་བསྒྲུབ་བྱར་སྲིད་པ་ཡིན་གྱི། ཆོས་དང་ཆོས་

ཅན་བསྒྲུབ་བྱར་མིན། །མི་སྲིད་དེ་ཉེས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཅི་སྟེ་ཐལ་བར་

གྱུར་པ་ཡིན་ཡང་དེའི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་འབྲེལ་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་བསྡུས་པ་དང་ཆོས་ཅན་

དག་ལས་གང་གི་ཆོས་སུ་འགྱུར་པ་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་གཞན་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

ཆོས་མི་རྟག་པ་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་གདོན་མི་ཟ་བར་ཁས་བླང་བར་བྱའོ།།

(༣) དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། 

དེས་ན་སྒྲ་ཁོ་ན་དེ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ལ། དེའི་ཆོས་གང་ཡིན་པ་དེ་གཏན་

ཚིགས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཡང་ཐུན་མོང་བ་དང་ཁྱདཔར་ཅན་ཡོད་པ་ཡིན་ན།273 ཁྱད་

པར་བསྒྲུབ་བྱ་ལྡན་པའི་ཆོས། །ཐོབ་སྟེ། བསྒྲུབ་བྱ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ཁོ་ན་ཞེས་ངེས་

པར་བཟུང་བ་ལ་དོགས་པ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།274 ཆོས་ཅན་ལ་ཐལ་བར་མི་

འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ནའི་ཆོས་ཞེས་བྱ་བ་ཉེ་

བའི་ཕྱིར་དེ་ལ་ཐོབ་པོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྒྲ་རྟག་སྟེ་མཉན་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་

བྱ་བ་ཡང་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ་

ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འཇུག་ཅེས་བྱ་བ་འདི་དེ་ཁྱད་པར་དུ་

བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི་གཞན་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར་མཚུངས་པ་

མ་ཡིན་ནོ། །མི་རྟག་པ་ཉིད་ཙམ་གྲུབ་པར་བྱ་བ་ཉིད་ཡིན་ན་ཡང་། སྒྲ་ལས་གཞན་ལ་

ཡང་དེ་དང་ལྡན་པ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་བརྗོད་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བའི་

ཕྱིར། མིག་གིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཉིད་བརྗོད་པ་ཡང་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ།།

གཞན་ཡང་ངེས་པ་མེད། མ་ངེས་པ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཏེ་འཁྲུལ་

པའོ། །དེའི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་རྟག་པ་ཡིན་ཏེ་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ཙམ་ཞིག་བརྟག་པར་བྱ་བར་འགྱུར་ན་ཐམས་ཅད་དུ་

273 ཞ་མ། དེའི་ཡང་ཐུན་མོང་བའི་དང་ཁྱད་པར་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་སུ་འགྱུར་ཏེ། 
274 ཞ་མ། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ཉིད་དོ་ཞེས་ངེས་པར་བཟུང་བར་བྱེད་པ་ནི་གང་ཡང་མེད་དོ།།



411ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཡང་མི་རིགས་པ་དེའི་ཕྱིར། དེ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་མཐུན་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཞེས་

བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟ་ན་དེ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་མཐུན་པ་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

ཆོས་མ་ཡིན་པ་དང་མཉན་པར་བྱ་བ་ཉིད་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ་ཡིན་ལ། འཁྲུལ་པ་མེད་

པ་བརྗོད་པ་དང་ངེས་པར་གཟུང་བས་འཁྲུལ་པའི་ཆོས་བརྗོད་པ་275སྤངས་པ་ཡིན་ནོ།།

ཁ] དངོས་གྱུར་གྱི་ནམ་མཁའ་ཡོད་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་མི་སྲིད་པར་ཐལ་བ། 

སྔར་བརྗོད་པ་ལ་ནི་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཉེས་པ་དང་། 

༤༥ མཁའ་སོགས་276ཡོད་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ། །སྦྱོར་བ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

དེ་ལ་དམ་བཅའ་བ་དང་ལྡན་པའམ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་ལྡན་པ་གྲུབ་པ་དག་ལ་ཆོས་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཅན་ལ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་སྦྱོར་བ་ཡང་མ་འབྲེལ་པའི་

ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་ནོ།།

ག) སེར་སྐྱ་པའི་ལུགས་དགག་པ། ༡] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ སེར་སྐྱ་བ་རྣམས་ཀྱང་། གཞན་རྟོགས་པའི་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་བསལ་

ཏེ་277འོངས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཁྱད་པར་གྱིས་རྣམ་པ་གཉིས་སོ།278།དེ་ལ་ལྡན་པ་ནི་དམ་

བཅའ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་གྱིས་ངག་གི་རང་བཞིན་ལྔའི་ཕྱོགས་སོ།།

༢] དེ་དགག་པ། ཀ] རྣམ་པར་ལྡན་པའི་གཏན་ཚིགས་དགག་པ། 

(༡)  མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གྱི་གཙོ་བོ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་བཀག་པ། 

(ཀ) གཙོ་བོ་རང་མཚན་པ་བསྒྲུབ་བྱར་མི་འཐད་པ། [༡] རྗེས་དཔག་ཚད་མའི་གཞལ་བྱ་འགལ་བ། 

དེ་དག་ཀྱང་གཞལ་བྱ་དང་འབྲེལ་པ་ཉིད་ཀྱིས་279ལྡན་པ་དང་བསལ་ཏེ་འོངས་པའི་

275 མ་དཔེར། ཆོས་བརྗོད། ཅེས་པ་ལས་མེད་མོད་སྣར་ཐང་བཞིན་པ་ཡིག་བསྣན། 
276 འགྲེལ་བཤད། (༤༧༧) “སོགས་པའི་སྒྲས་བདག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་གཟུང་བར་བྱའོ།།”
277 མ་དཔེར། གསལ་ཏེ། ཞེས་གས་ཕུལ་ཡོད་མོད་ཞ་མ་དང་འགྲེལ་བཤད་ལྟར་བཅོས། 
278 ཞ་མར། གཞན་ལ་བསྟན་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་རྣམ་པར་ལྡན་པ་དང་བསལ་ཏེ་འོངས་པའི་བྱེ་བྲག་

གིས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཞེས་བྱུང་བ་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་་ཚིག་སྦྱོར་དང་ཉེ་བར་མཐོང་། 
279 དད་ཤེས་དང་ཞ་མ་གཉིས་ཀར། འབྲེལ་བ་ཉིད་ཀྱིས། ཞེས་ཡོད་མོད། འགྲེལ་བཤད་ལྟར་ན། ༤༧༨ 

གཞལ་བྱ་དང་མ་འབྲེལ་བ་ཉིད་ཀྱིས། ཞེས་དགོས་སྙམ་ཏེ། གོང་དུ་བྱེ་བྲག་པ་དགག་པའི་ཐད་དུ། མཁའ་
སོགས་ཡོད་ཉིད་སྒྲུབ་པ་ལ། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྦྱོར་བ་གཞལ་བྱ་དང་མ་འབྲེལ་བར་བཤད་དེ་མི་འཐད་
པར་སྒྲུབ་པ་ལྟར་འདིར་གསེར་སྐྱ་པ་འགོག་པ་ལའང་སྦྱོར་བར་གསུངས་སོ།།



412 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

སྦྱོར་བ་དག་རྣམ་པར་དཔྱད་པར་བྱ་སྟེ། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་

ཁོ་ནས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ལྡན་པ་དང་བསལ་ཏེ་འོངས་པར་འདུས་པའི་ཕྱིར་རོ།།

དེ་ལ་རེ་ཞིག་གཙོ་བོ་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་

མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེསབྱ་བ་འདི། གལ་ཏེ་གཙོ་བོ་ཡོད་པ་ཉིད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ན། དེ་

ནི་མི་བདེན་ཏེ། ༤༦ ཚད་མའི་ཡུལ་ནི་མི་ཤེས་ཕྱིར། སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་

མ་ཡིན་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་ཟིན་ཏོ།280།བསྒྲུབ་བྱའི་

ཆོས་ཀྱང་སྒྲུབ་པར་བྱེད། །བསྒྲུབ་བྱར་རྟོགས་པ་ཡང་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་རིགས་པ་ཡིན་གྱི་

ཐ་དད་པར་རྟོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་དུ་ན་སྒྲ་ནི་མི་རྟག་སྟེ་མེས་བསྲེག་པར་

བྱ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བས་ཀྱང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ།281།གཞན་ཡང་། རྒྱས་པའི་ཚིག་

མིན།282 སྒྲུབ་བྱེད་བསྡུས་པའི་ཚིག་ལས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱས་པའི་ཚིག་གཏན་

ཚིགས་སུ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།283།དེ་ཡང་མ་བརྗོད་དོ། །གང་གི་བསྡུས་པའི་ཚིག་

གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དེ་མ་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་

བྱེད་ཡིན་ན་དེ་ལ་མ་བསྟན་ན་ཁྱད་པར་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་རོ།།

[༢] དཔེ་ལ་རྗེས་འགྲོ་མེད་པ། 

གལ་ཏེ་གང་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱེད་བསྟན་པ་དཔེ་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་རིགས་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། གཙོ་དང་རྗེས་འགྲོ་མིན། ཤིང་གི་དུམ་བུ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ལ་གཙོ་བོ་གཅིག་དང་རིགས་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེ་ཡོད་

ཀྱང་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་འགའ་ཞིག་སྒྲུབ་

པར་བྱེད་པའི་དོན་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བརྗོད་པར་བྱ་བའི་ཡན་ལག་ཉིད་ཡིན་

ན་ངག་གི་ཡན་ལག་ཉམས་པ་ཡིན་ནོ།།

ཅི་སྟེ་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ལ་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་གང་གི་ངག་དོན་པར་བྱེད་པ་དེ་དཔེ་

280 གོང་དུ་ཤོག ༣༣༨ ཐད་ལ་གཟིགས། 
281 ཞ་མ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ནི་སྲེག་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པས་ཀྱང་སྒྲ་མི་རྟག་པར་གྲུབ་པར་གྱིས་ཤིག
282 མ་དཔེར། རྒྱས་པའི་ཚིག་ཡིན། ཞེས་ཡོད་མོད་འགྲེལ་བཤད་(༤༧༩)ལྟར་བཅོས་དགག་སྒྲར་བཅོས། ཀུན་བཏུས་

དར་ཊིཀ་དུའང་། ཤོག ༨༦ན༣ “གཏམ་རྒྱུད་རྒྱས་པའི་ངག་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་འཐད་པ་མིན་ཞིང༌། ལྷག་
ཆད་དང་བྲལ་བའི་ངག་བསྡུས་པ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།” ཞེས་གསལ་བར་བཀྲལ། 

283 མ་དཔེར། རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཡོད་མོད་ཞ་མ་བཞིན་དགག་སྒྲ་བསྣན། 



413ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཁོ་ན་ལ་སྐྱོན་དེ་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་གྱི། ༤༧ འོན་ཀྱང་

ངག་ལའང་དཔེའི་སྐྱོན་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ།284།ངག་གི་ནི་ཤིང་གི་དུམ་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ལ་གཙོ་བོ་དང་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་བསྟན་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་། ཉེ་བར་

འཇལ་མི་རིགས། ངག་གི་དཔེ་ལ་ཉེ་བར་འཇལ་བ་ཡང་མི་འཐད་དེ། ངག་ཅི་ལྟ་བ་དེ་

ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་གཅིག་པ་མི་རིགས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་དངོས་སུ་

གཙོ་བོ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་དེ་ལྟར་ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་

དང་སྦྱོར་བ་དང་འབྲེལ་པ་མེད་དོ།།

[༣] ཁས་བླངས་འགལ་བ་བསྟན་པ། 

རིགས་པའི་སྒོར་ནི།285 ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་རྒྱུ་གཅིག་པ་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་འབྲེལ་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་ན། དེ་ལ་ཡང་དང་པོ་ཁོ་ནར། དམ་བཅའི་དོན་དང་

འགལ་བར་འགྱུར། །ཁྱད་པར་རྣམས་རྒྱུ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། ཤིང་གི་དུམ་བུ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐ་དད་པ་ལ་རྒྱུ་དུ་མ་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར་དམ་བཅའ་བ་དང་

འགལ་བའམ། ཁས་མི་ལེན་ན་དེས་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཉེས་པ་ཡོད་དོ།།

(ཁ)  གཙོ་བོ་ཞེས་པའི་སྒྲ་བརྗོད་བྱ་རང་མཚན་པ་ཙམ་སྒྲུབ་ན་གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབས་པ། [༡]དངོས། 

ཅི་སྟེ་ཡོད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་
286གཅིག་ཉིད་ལ་ཡང་མགོ་བསྒྲེ་བ་དེ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྩོད་པ་མེད་པ་ཡང་

ཡིན་ཏེ། འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཉིད་རྩོད་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་འདི་ནི་རིགས་

པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ནི་གཅིག་ཉིད་མ་ཡིན་ལ་ཡོད་པ་ཙམ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡིན་

ནོ། །བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་རྗེས་སུ་འགྲོ་བས་ཤིང་གི་དུམ་བུ་ལ་སོགས་པ་

བཞིན་དུ་ཁྱད་པར་རྣམས་དེའི་རིགས་ཅན་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

284 ཤླཽཀ ༤༧ དང་ ༤༨ གཉིས་ལ། འདིར་ཚིག་རྐང་གཉིས་རེ་ལས་མ་བྱུང་ལ། ཞ་མར་ཚིགས་རྐང་བཞི་བཞི་སྟེ་
བརྒྱད་ཆ་ཚང་བ་མ་ཟད། འདིའི་ཐད་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་གཉིས་ལའང་མི་འདྲ་བ་ཁྱད་ཆེ་བས། ལེགས་
སྦྱར་གྱི་མ་དཔེ་མི་འདྲ་བ་བྱས་ན་མ་གཏོགས་གསལ་བཤད་བྱེད་དཀའ། 

285 ཞ་མ། རྩོད་པའི་སྒོའ་ིཕྱོགས་ནི། ཞེས་བྱུང་། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༤༨༢ ) “འོ་ན་རིགས་པའི་སྒོར་འདི་
སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་ན། དེ་ཅི་ལྟར་སྔ་མའི་སྐྱོན་བྱུང་ཞེ་ན།” ཞེས་རྩོད་སྤོང་དུ་བཀྲལ་བས་
འདི་ཕྱོགས་གླང་ཉིད་ཀྱི་རིགས་སྒོར་བྱ་དགོས། 

286 མ་དཔེར། དེ་ནི་མ་ཡིན་དེ། ཞེས་ཡོད་མོད་འགྲེལ་བཤད་(༤༨༤)ལྟར་ལྷག་བཅས་སུ་བཅོས། 



414 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

བ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱད་པར་རྣམས་རིགས་287དུ་མའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བའི་ཕྱིར་རོ།།

[༢]དེའི་ལན་དགག་པ། 

༤༨ ཐམས་ཅད་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དཔེ་

མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རགས་པ་དང་མི་རྟག་པ་དང་འབྲས་བུ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་

པར་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང་ལྡན་པ་གཞན་རྣམས་ལ་མ་འབྲེལ་པའི་ཕྱིར་

རོ། །གཏན་ཚིགས་ཀྱང་མ་གྲུབ་པ་དང་འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པ་ཉིད་ཀྱིས་སྐྱོན་གྱི་
288ཉེས་པ་ཅན་ཡིན་ནོ། །རེ་ཞིག་མ་གྲུབ་པ་ནི་རིགས་གཅིག་པའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་

པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་གི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་རྣམས་འབྲས་བུ་གཅིག་པ་དེའི་ཕྱིར་རིགས་

གཅིག་དང་འབྲེལ་པ་མ་ཡིན་ནོ་མཐོང་སྟེ།289 གཞན་དུ་ཡང་འབྲས་བུ་གཅིག་པ་

ཉིད། །རྗེས་སུ་འགྲོ་བའི་རིགས་གཅིག་མེད་ཀྱང་སྙིང་སྟོབས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་

འབྲས་བུ་གཅིག་ཉིད་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གི་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་འབྲས་བུ་ཐ་མི་

དད་པ་ཡིན་ནོ། །འཇིག་རྟེན་ན་ཡང་མིག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་

མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་འདི་མ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ།།

(༢)   ཉེས་པ་དེ་སྐྱེས་བུ་ལའང་མཚུངས་པ། (ཀ)   དངོས། 

གཞན་ཡང་། ཉེ་བར་ལེན་ལ་དེ་རྟོགས་སོ། །དེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཡང་འབྲས་

བུ་དགའ་བ་ལ་སོགས་པ།290 ནང་གི་འབྲས་བུ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་སྐྱེས་བུ་ལ་ཡང་ཡོན་ཏན་

གསུམ་རྗེས་སུ་དཔོག་པར་ཐལ་བར་མ་གྱུར་ཅིག་སྙམ་ནས། ཉེ་བར་ལེན་པར་གྱུར་

པའི་རྣམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་དེའི་རིགས་རྗེས་སུ་འགྲོ་བར་དཔོག་པར་རིགས་ཀྱི། སྒྲ་ལ་

སོགས་པ་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།291

ཅི་སྟེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྒྲ་ལ་སོགས་པར་གཏོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་སོགས་པ་

འབྲས་བུར་མཐོང་ངོ་ཞེས་རྗོད་པར་བྱེད་ན། དེ་ནི། ༤༩ ཕྱི་མིན་གཉི་གར་སྐྱོན་ཡོད་པའི་

287 མ་དཔེར། ཁྱད་པར་རྣམ་རིག་དུ་མའི། ཞེས་བྱུང་མོད་སྣར་ཐང་བཞིན་བཅོས། 
288 སྐྱོན་གྱིས། སྣར་ཐང་། 
289 ཞ་མ། རིགས་གཅིག་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཅན་དེ་ལྟར་ཡང་མཐོང་སྟེ། ཞེས་ཡོད་པས་བརྟག
290  +ལ། སྣར་ཐང་། 
291 ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་དད་ཤེས་དང་ཞ་མའི་བར་ཁྱད་པར་ཆེ། 



415ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཕྱིར། རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་སོགས་པའི་འབྲས་བུ་ཅན་གྱི་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་རྣ་བ་

ལ་སོགས་པ་འཇུག་པ་ན། ཐ་མི་དད་པའམ་ཐ་དད་པར་འཛིན་པར་བྱེད། གལ་ཏེ་ཐ་མི་

དད་པར་འཛིན་པར་བྱེད་ན་རང་གི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྟེ་ཐ་

དད་ན་རིགས་ཅིག་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་འགལ་ལོ། །ཕྱི་རོལ་གྱི་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་འབྲས་

བུ་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ས་ལ་སོགས་པ་292ཉེ་བར་བཏགས་པ་བཞིན་

དུ། དེ་དག་ཚོགས་པ་ལ་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ཉེ་བར་བཏགས་པའི་ཕྱིར་རོ།།

ཡང་འདིར་ངེས་པར་བཟུང་བར་བྱེད་དམ། ངེས་པར་གཟུང་བར་མི་བྱེད་

དམ། མ་ཡིན་ཏེ། གཉི་ག་ལྟར་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་དེའི་

ལས་རིགས་གཅིག་ཁོ་ནའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བོ་ཞེས་ངེས་པར་བཟུང་ན་ནི། དེའི་ཕྱིར་སྣ་

ཚོགས་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་འགལ་ལོ། །ཅི་སྟེ་ངེས་པར་གཟུང་བར་མི་བྱེད་ན་ལྡན་པ་

གཞན་ཉིད་མེད་དོ། །གཉི་གར་ཡང་ངེས་པར་མ་གཟུང་བའི་ཕྱིར་སྤྱིའམ། ཁྱད་པར་

དང་ལྡན་པ་ཅིག་ཉིད་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ།།

(ཁ)   ཁས་བླངས་འགལ་བ། 

རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། ཁས་བླངས་ན་ཡང་འགལ་བ་ཉིད། །ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་

རིགས་གཅིག་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཁས་བླངས་ཀྱང་གཏན་ཚིགས་འགལ་བ་ཉིད་ཀྱི་སྐྱོན་དུ་

འགྱུར་རོ། །གང་གི་ཕྱིར་དུ་མ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་གྱི་རིགས་གཅིག་དང་འབྲེལ་བར་

མཐོང་སྟེ་293ཤིང་ལ་སོགས་པ་དེ་ཡང་གཅིག་ཉིད་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་སྔོན་དུ་འགྲོ་

བ་ཅན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཤིང་ལ་སོགས་པ་ཤིང་གི་དུམ་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ཀྱི་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།

292 མ་དཔེར། རྣམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལས་ལ་སོགས་པ། ཞེས་ཡོད་མོད་འགྲེལ་བཤད་དང་བསྟུན་
ཏེ་བཅོས། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༤༩༠) རྣམ་པ་ལ་སོགས་པ། ཞེས་པའི་སོགས་སྒྲའི་དོན་ལ། “ལྕི་བ་
ཉིད་དང་། རྩུབ་པ་ཉིད་དང་། སྒྲིབ་བྱེད་ཉིད་དང་། བརྟན་པ་ཉིད་དང་། གནས་པ་དང་། འབྱེད་པ་
དང་། བཟོད་པ་དང་། ནག་པ་ཉིད་དང་། ལུས་དང་ཐམས་ཅད་སྤྱད་པར་བྱ་བ་ཉིད་ཅེས་པ་འདི་རྣམས་
ནི་ས་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་རྣམས་སོ།།” ཞེས་བཀྲལ། 

293 ཞ་མ། འདི་ལྟར་དུ་མ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཅན་ཉིད་རིགས་གཅིག་དང་ལྡན་པར་ནི་མ་མཐོང་ངོ༌། །འགྲེལ་
བཤད་དུ་ནི། (༤༩༡) “གང་གི་ཕྱིར་དུ་མ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཁོ་ན་ཞེས་པ། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་
རིགས་གཅིག་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མཐོང་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ།།” ཞེས་བཀྲལ། 



416 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

(ག)   མ་ངེས་པ་བསྟན་པ། 

གཏན་ཚིགས་འགལ་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཁས་བླང་བར་བྱ་བ་ནི་མ་ཡིན་གྱི། འོན་

ཀྱང་། མ་ངེས་པ་ཡང་ངོ་། །ཤིང་གི་དུམ་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཤིང་ལ་སོགས་པ་

སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཉིད་དུ་ཁས་བླངས་ཀྱང་གཏན་ཚིགས་མ་ངེས་པ་ཉིད་ཀྱི་སྐྱོན་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཤིང་གི་དུམ་བུ་དང་། གྱོ་མོ་དང་། སྣོད་དང་།294 རྒྱན་ལ་སོགས་པས་

ཐམས་ཅད་ལ། བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཉིད་དང་དུ་མ་སྔོན་དུ་

འགྲོ་བ་ཅན་ཡང་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྐྱོན་གསུམ་ཡིན་ནོ།།

གང་གི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་རྣམས་གཅིག་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཅན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དེའི་

ཕྱིར། དཔེ་ལ་ནི། །བསྒྲུབ་བྱ་ཉམས་པའམ། ཐམས་ཅད་ལ་གཙོ་བོ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་

ཅན་ཉིད་དུ་ཁས་ལེན་ན། ཤིང་གི་དུམ་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཤིང་ལ་སོགས་པ་སྔོན་

དུ་འགྲོ་བ་ཅན་དུ་མི་རིགས་སོ། །དེ་ཡོད་མིན། དཔེ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཤིང་གི་

དུམ་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་ཁྱད་པར་ལས་ཕྱི་རོལ་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་

གཅིག་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཉེ་བར་སྦྱོར་བ་མཇུག་བསྡུ་བ་དག་

ཀྱང་ཡན་ལག་གཞན་ཉིད་ཡིན་པར་སྔར་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ནོ།295།དེ་བཞིན་དུ་ལྷག་མ་
296ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཡན་ལག་རྣམས་མ་འབྲེལ་པས་མི་རིགས་པ་ཉིད་དུ་རིག་པར་བྱའོ།།

ཁ] བསལ་ཏེ་འོངས་པའི་གཏན་ཚིགས་དགག་པ། 

(༡)  གཞན་ལུགས་དགག་པ་ཙམ་གྱིས་རང་ལུགས་བསྒྲུབ་པ་མི་འཐད་པ། 

ལྷག་མ་ལུས་པ་བསལ་ཏེ་འོངས་པས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ།297 གཞན་གྱི་ཕྱོགས་བཀག་

ནས་ཡང་རང་གི་ཕྱོགས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ནི་བསལ་ཏེ་འོངས་པའོ། །དགག་

པ་ཡང་ཐབས་གཉིས་ཀྱིས་ཡིན་ཏེ། དཔེ་དང་འགལ་བ་དང་། ཁས་བླངས་པ་

ཉམས་པའོ།༥༠།འདིར་ཡང་གཞན་གྱི་ཕྱོགས་བཀག་པ་ཙམ་གྱིས་རང་གི་ཕྱོགས་

གྲུབ་མེད། གཞན་གྱི་ཕྱོགས་བཀག་པ་ཙམ་གྱིས་རང་གི་ཕྱོགས་གྲུབ་པ་ནི་མ་མཐོང་

294 ཞ་མ། དེ་ལྟ་ན་ནི་ཤིང་ཤུན་དང་། གཡོ་མོ་དང་། ཁམ་ཕོར་དང་། 
295 ཚིག་སྒྲུབ་འདིའི་དོད་ཞ་མའི་འགྱུར་དུ་མི་འབྱུང་། 
296 ཡན་ལག་ལྷག་མ་ཞེས་པ། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༤༩༣) གྲངས་ཅན་གྱིས་གཙོ་བོ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་

ལྷག་མ་བཞི་སྟེ། ཚད་དང་ལྡན་པ་དང་། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་དངོས་པོ་དང་། ནུས་པས་འཇུག་པ་རྣམས་
དང་། སྣ་ཚོགས་པའི་ངོ་བོའ་ིརྣམ་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་བཤད། 

297 ཞ་མ། ཀུན་གྱི་རྗེས་ཐོག་མ་ལས་བསལ་ཏེ་འོངས་པ་འགྲུབ་བོ་ཞེས། 



417ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

སྟེ། དཔེར་ན་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྒྲ་རྟག་པ་མ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་མ་ངེས་པའི་

ཕྱིར། འདིར་གཞན་གྱི་ཕྱོགས་གྲུབ་པ་མེད་པ་འགའ་ཞིག་ཁོ་ན་ཡིན་གྱི། རང་གི་

ཕྱོགས་གྲུབ་པ་ནི་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་སྒྲ་མི་རྟག་པ་གྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་དེ་ཡང་མ་ངེས་

པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་ཡང་ཆུ་བོ་ཁེངས་པ་ལ་ཆབ་རོམ་ལ་སོགས་པ་ཞུ་བའི་རྒྱུ་མཚན་

དགག་པ་དང་ཆར་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་རྟོགས་པ་དེ་ནི་བཀག་པ་ཙམ་ལས་མ་ཡིན། འོན་

ཀྱང་རང་གི་ངོ་བོ་ཁོ་ན། ཁྱད་པར་ཅན་ལས་ཀྱང་། གང་ཆར་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་ཆར་རོམ་

ཞུ་བ་ལ་སོགས་པ་བཀག་པ་ན་ཆུ་བོས་ཁེངས་པ་ཁོ་ན་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ། བཀག་པ་ཙམ་གྱི་ཐོག་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཡང་འགྱུར་རོ།།298

(༢)  གཞན་ལུགས་འགོག་པའི་རྟགས་ཀྱི་གྲངས་ངེས་མི་འཐད་པ། 

གཞན་གྱི་ཕྱོགས་བཀག་པ་ལ་ཐབས་གཉིས་སོ་ཞེས་གང་སྨྲས་པ་དེ། དགག་ལ་

གཏན་ཚིགས་གཉིས་མ་ཡིན། །དགག་པ་ལ་ཐབས་གཉིས་ཁོ་ན་ནི་མ་ཡིན་གྱི། འོན་

ཀྱང་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པ་མཐོང་བས་ཀྱང་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རེ་

ཤིག་བསལ་ཏེ་འོངས་པའི་མཚན་ཉིད་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀྱང་རིགས་མ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་བྱས་པས་ཞེ་ན། དེ་ལ་རེ་ཞིག་

རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་བསལ་ཏེ་འོངས་པ་ནི། གལ་ཏེ་བསལ་བ་མེད་པ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་ན་

སྐྱེ་གནས་མེད་པའི་ཕྱིར་ཐ་དད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །སྐྱེ་གནས་མེད་པ་སྔོན་དུ་

འགྲོ་བ་ཅན་གྱི་ཐ་དད་པ་ཉིད་དམིགས་ནས་ཐལ་བ་འདི་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ། འདི་དག་ལ་

རིགས་ཅིག་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མ་དམིགས་ནས་དེ་ལས་བཟློག་པ་ཉིད་སྒྲོ་བཏགས་ལས་བྱེད་

པ་ཡིན། དེ་ལ་རེ་ཞིག་སྐྱེ་གནས་མེད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་གྱི་ཐ་དད་པ་འགའ་ཞིག་

འདོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཐ་དད་པ་མ་མཐོང་བས་རིགས་རྗེས་སུ་འགྲོ་བར་ཐལ་བར་ཡང་

མི་འགྱུར་བས། སྐྱེ་གནས་དེ་299སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་རྣམས་ལ་རིགས་གཅིག་རྗེས་སུ་འགྲོ་

298 འདིར་བསལ་ཏེ་འོངས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་སྐབས་སུ། གཞན་ཕྱོགས་བཀག་པ་ཙམ་གྱིས་
རང་གི་ཕྱོགས་མི་འགྲུབ་པའི་དཔེར་ཆུ་ཀླུང་ཁེངས་པ་དང་ཆབ་རོམ་ཞུ་བ་ཁེགས་པ་བཀོད་པ་སོགས་ཀྱི་
འགྲེལ་བཤད་ཤོག ༤༩༨ ཐད་དུ་བྱུང་བ་ལ་གཟིགས། 

299  སྐྱེ་གནས་པ། སྣར་ཐང་། 



418 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

བ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་དེ་ལས་བཟློག་པའི་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

ཉེས་པ་འདི་ནི་མེད་དེ། སྐྱེ་གནས་མེད་པའི་ཕྱིར་གཅིག་ཉིད་དུ་ཐལ་ལོ་ཞེས་སྨྲས་

པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་སྨྲས་མོད་ཀྱི་རིགས་པར་སྨྲས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གང་ལས་ཐལ་

བར་བརྗོད་པ་ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཞིག་མེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་དགག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་མཐོང་བས་བཟློག་པ་

ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཅིག་ཉིད་དུ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ཡང་སྐྱེ་གནས་མེད་པ་སྔོན་

དུ་འགྲོ་བ་ཅན་རྣམས་ལ་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཐོབ་

བོ།300།རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ན་སྣ་ཚོགས་པའི་རང་བཞིན་བསལ་ཏེ་འོངས་པས་ཐ་མི་

དད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏོ། །དེ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མེད་པ་ཡིན་ན་ཐ་དད་པར་མི་

རིགས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱ་བཟློག་པས་གཏན་ཚིགས་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་དེ་

ལས་ཟློག་པར་ཐལ་བ་ཉིད་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།301

ཐ་མི་དད་པ་རྣམས་ནི་གཅིག་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཉིད་ལ་ངེས་པས་བཟློག་པ་ལས་

ཐ་དད་པར་ཐལ་བར་ནི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་། ༥༡ ཡོངས་སུ་ལྷག་པ་བཟློག་པ་

ལ། །དེ་ལྟར་ཡང་རིགས་གཅིག་པ་ཅན་རྣམས་ལ་གཅིག་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་དུ་དཔོག་པ་

ན། ཡོངས་སུ་ལྷག་པས་མེད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཉིད་ལ་ཐ་དད་པར་ཐལ་

བ་ཉིད་ཡིན་གྱི། ཡོངས་སུ་ལྷག་པས་གཅིག་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཉིད་དུ་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་

ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ཡང་ཐ་དད་པའི་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་བརྗོད་པ་ན་ཁྱད་པར་རྣམས་

ལ་རིགས་གཅིག་པའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དེ་ཉིད་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། འདི་ལྡན་པ་ལས་ཐ་དད་

པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སྦྱོར་བ་ཡང་འདི་ལྟར་འཐད་པ་ཡིན་ཏེ། གསལ་བ་གཅིག་ལས་སྐྱེ་

བ་ཡིན་ན་སྐྱེ་གནས་མེད་པའི་ཕྱིར་ཐ་དད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། རིགས་གཅིག་པ་

མེད་པར་ཐལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །གང་གི་ཕྱིར་རིགས་གཅིག་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཅན་

300  ཞ་མ། སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཉིད་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ།།
301 ཞ་མ། དེའི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་མ་བསྟན་པ་ཙམ་གྱིས་དེ་བཟློག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །བསྒྲུབ་བྱ་བཟློག་པ་ལ་ནི་རིགས་པ་ཡིན་ནོ།།



419ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

རྣམས་ལ་གཅིག་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཁོ་ནར་མཐོང་གི་མེད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་མ་ཡིན་

ལ། དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

ཡོངས་སུ་ལྷག་པས་གསལ་ཏེ་འོངས་པས་སྨྲ་བ་ན། གཅིག་བསལ་བ་ན་འདིར་

རིགས་མིན། མེད་པ་ལས་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་ན་ཡོངས་སུ་ལྷག་པས་གཙོ་བོ་ཁོ་ན་ལས་ཡིན་

ནོ་ཞེས་སྦྱོར་བར་བྱེད་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་། ལྡན་པ་བཞིན་དུ་ལྔ་

ཉིད་མིན། །ལྡན་པ་བཞིན་དུ་བསལ་ཏེ་འོངས་པ་རྣམ་པ་ལྔར་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བ་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ། འདི་དག་ཡོངས་སུ་ལྷག་པའི་མཚན་ཉིད་འབྲེལ་པ་ནི་མ་ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་གཞན་

གྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་བཀག་པས་ཡོངས་སུ་ལྷག་པས་བསལ་ཏེ་འོངས་པ་གཅིག་ཁོ་ན་

ཞེས་བྱ་བ་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། 

(༣)  རང་ལུགས་བསྒྲུབ་པ་གཞན་ལུགས་མཐའ་དག་བཀག་པ་ལ་ལྟོས་ན་ཐུག་པ་མེད་པ། 

༥༢ རྒོལ་བ་གཅིག་ནི་བཀག་པ་ཡིས། །གལ་ཏེ་ཡོངས་སུ་ལྷག་འདོད་ན།།

ཟླ་བོའ་ིཐབས་ཀྱིས་བསལ་302འོངས་རྣམས། །མཐའ་ཡས་པར་ནི་ཐལ་

བར་འགྱུར།།303

ཞེས་བྱ་བ་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ།།

དེའི་ཕྱིར་སྦྱོར་བའི་མཚན་ཉིད་དང་མངོན་པར་འབྲེལ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་

གྲངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་ལྡན་པ་དང་བསལ་ཏེ་འོངས་པ་དག་རིགས་པ་མ་ཡིན་ལ་

གཏན་ཚིགས་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །གཏན་ཚིགས་བཤད་ཟིན་ཏོ།།

ཁ གཞན་གྱིས་བཏགས་པའི་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་དགག་པ། 

༡) རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའ་ིལུགས་དགག་པ། 

ཀ) མ་གྲུབ་པ་དང་མ་ངེས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ་མཐའ་མ་ཆོད་པས་སྐྱོན་ཆགས་པ། 

༈ གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་བསམ་པར་བྱ་སྟེ། རེ་ཞིག་རྩོད་པ་བསྒྲུབ་པར་ནི། མ་

གྲུབ་པ་དང་། མ་ངེས་པ་དང་། འགལ་བའི་དོན་ཉིད་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྐྱོན་ཡིན་ཏེ། 

302 མ་དཔེར། གསལ། ཞེས་གས་ཕུལ་བྱུང་ཡང་དད་ཤེས་རྩ་བ་དང་ཞ་མའི་འགྱུར་བཞིན་བཅོས། 
303 བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་འདིའི་དོན་འགྲེལ་བཤད་དུ་ (༥༠༦) གཟིགས། 



420 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

དེ་ལ་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་མ་བཤད་པར་དཔེ་རྣམས་

བཤད་པ་ནི། དཔེར་ན་མ་གྲུབ་པ་ནི། སྒྲ་མི་རྟག་སྟེ་མིག་གིས་གཟུང་བའི་ཕྱིར་

ཞེས་བྱ་བ་དང་། མ་ངེས་པ་ནི། ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་

བུའོ། །བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ཀྱི་དབང་པོས་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མི་རྟག་གོ་

ཞེས་བྱ་བའི་འགལ་བ་གཅིག་དང་། གྲངས་ཅན་གྱི་འབྲས་བུ་རྒྱུ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ་སྐྱེ་

བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་པ་ནི་འགལ་བ་གཉིས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ཡང་། ༥༣ མ་གྲུབ་དབྱེ་བ་

མ་བཤད་དོ། །གང་ཡང་རུང་བ་ལ་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་དབྱེ་བས་དུ་མ་ཡོད་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་མ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དབྱེ་བ་བསྟན་

པ་ཞེས་བྱ་བ་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ།།304

ཁ) འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མི་འཐད་པ། 

ཇི་ལྟར་ཁོ་ཅག་གིས་བཤད་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་པ་

ཅན་དེ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ༥༤ འགལ་བ་གཅིག་ནི་སྤྱི་ཡིན་ནོ། །བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ཀྱི་

སྤྱི་རྟག་པ་ལ་དབང་པོ་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཉིད་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ། རྟག་པ་དང་མི་རྟག་

པ་དག་ལ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་འདི་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ་འགལ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ནི་མ་

གྲུབ་ཐུན་མོང་མིན། །འགལ་བ་གཉིས་པ་ནི་མ་གྲུབ་པ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་

ཏེ། སྐྱེ་བ་ལས་སྔར་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ། སྐྱེ་བ་ལས་སྔར་སྐྱེ་

བ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།305

ག) བརྗོད་དགོས་པ་མ་བརྗོད་པའི་ཉེས་པ། 

ཁས་བླངས་ཀྱང་དེ་ཉིད་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་འདི་ཡང་འགལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། བཟློག་པ་

བསྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།

བཟློག་པ་ཡི་ནི་རྒྱུ་མཚན་དང་། །འདོད་ལ་གནོད་བྱེད་མ་བསྟན་ཏོ།།

དེ་དག་ནི་འདི་དག་གི་ནང་དུ་བསྡུ་བར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ལ། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་

304 ཞ་མ། དབྱེ་བ་མ་བརྗོད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ།།
305 ཞ་མར་འདིའི་མཇུག་ཏུ། དེ་ནི་ཐུན་མོང་མིན་པའང་ཡོད། །འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་ཅན་ཡང༌། །ཁོ་བོ་

ཅག་གིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བརྗོད་དོ། །ཞེས་གཞུང་སྣོན་མ་བྱུང་ལ། འགྲེལ་བཤད་དུའང་(༥༠༧)ཚིགས་
རྐང་དེ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ཐོན། 



421ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཀྱང་བརྗོད་པ་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བཟློག་པ་དང་གནོད་པར་བྱེད་

པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།

༢) གཞན་སྡེའི་ལུགས་དགག་པ། ཀ) རིགས་པ་ཅན་པའི་ལུགས་དགག་པ། 

༈ རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ནི། འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པ་དང་། འགལ་བ་

དང་། སྐབས་མཚུང་སཔ་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་མཚུངས་པ་དང་། འདས་པའི་དུས་ཀྱི་

གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བའོ།།

དེ་ལ་མ་ངེས་པ་ནི་འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པའོ། །འདི་ཡང་གང་ལས་མ་ངེས་ཞེ་

ན། ༥༥ ཁྱད་པར་མ་བྱས། སྐབས་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་མེད་པར་ནི་སྤྱི་

སྒྲ་ཁྱད་པར་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་གཉིས་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དཔེར་ན་ཡོན་

ཏན་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །སྤྱི་སྟེ་སྒྲའི་སྤྱི་འདི་ནི་དེ་ལྟར་མི་འགྱུར་ཏེ།306 ངེས་པ་ཉིད་

བཀག་པའི་ཕྱིར་ཏེ་གང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་རིགས་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་དེ་འདིའི་ངེས་

པ་ཉིད་དགག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་

ཤུགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་དང་། དེ་ལས་གཞན་པ་དང་། དེ་དང་འགལ་བ་ལ་འཇུག་

པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་ན། ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

བཤད་ཟིན་ཏོ།།307

གྲུབ་པའི་མཐའ་ཁས་བླངས་ནས་དེ་དང་འགལ་བའི་འགལ་བ་ནི། དཔེར་ན་བྱེ་

བྲག་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ནི་རྩོམ་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་རོ་ཞེས་དེ་ལྟར་ཡང་བརྟགས་པ་ནི། གྲུབ་པའི་མཐའ་དང་འགལ་བར་བརྗོད་པ་

ན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། འགལ་བ་ནི། དེ་གཞན་ཡང་། གཏན་ཚིགས་

ལྟར་སྣང་བ་ཅིག་ཉིད་འབའ་ཞིག་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ནི་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

ཞེས་བྱ་བ་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ཅན་ཉིད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྐྱོན་དང་། རྩོམ་པར་བྱེད་

པ་308མ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དམ་བཅའ་བའི་སྐྱོན་ཡང་ཡིན་ཏེ། སྔར་ཁས་བླངས་པ་དང་

306 ཞ་མ། ཅི་སྟེ་འདི་ལྟར་སྤྱི་འདི་ནི་སྒྲ་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བྱུང་བ་ལེགས་སྙམ། 
307 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༥༡༡) “སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ་ཞེས་པ། འདི་ལས་བཟླཽག་པ་ནི་འགལ་བའོ་ཞེས་འགལ་

བའི་མཚན་ཉིད་བྱས་པས་སོ།།”ཞེས་བཀྲལ་བས་གོང་དུ་ཤོག་ཐད་དུ་བྱུང་བ་ལ་དགོངས། 
308 མ་དཔེར། པ་ཡིག་མེད་མོད་སྣར་ཐང་དུ་ཡོད་པས་བསྣན། 



422 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཅི་སྟེ་དེ་ལ་དམ་བཅའ་བའི་སྐྱོན་དང་། འགལ་བ་དག་དང་། མ་

གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྐྱོན་དང་། འགལ་བ་དག་གཉི་གར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། སྦྱོར་

བ་གཉི་ག་ནི་གཅིག་པར་འགལ་བའི་ཕྱིར་བྱེད་པ་བཞིན་དུ་གང་ཡང་རུང་བར་འགྱུར་

རོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་བྱེད་པ་སྦྱོར་བ་བཞིན་དུ་གཞན་ཉིད་ཆོས་གཞན་དང་འགལ་བ་ཉིད་

དུ་སྟོན་པར་བྱེད་ན། འདི་དེ་ལྟར་འགྱུར་ན་དེ་ལ་ནི་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་དམ་བཅའ་བའི་

སྐྱོན་དུ་བརྗོད་པ་ཡིན་གྱི། འདི་ནི་གཞན་མ་ཡིན། དེ་ལ་གྲུབ་པའི་མཐའ་མ་གྲུབ་པ་

དང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐྱོན་མཐའ་དག་མ་གཏོགས་པ་གཞན་འགལ་བ་ཉིད་ནི་བརྗོད་པ་མེད་

དོ། །བྱེད་པ་ནི་གཞན་དབང་ལས་ཆོས་གཞན་རང་དབང་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གང་ཡང་

རུང་བ་སྦྱོར་བ་ནི་འགལ་བ་མེད་དེ། དཔེར་ན་གཞུ་བསྣུན་ནོ།309།གཞུས་བསྣུན་ནོ་ཞེས་

བྱ་བ་ལྟ་བུའོ།།310

གང་ཡང་གྲངས་ཅན་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ་སེམས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་

ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ལ་ཡང་། བསལ་བ་ནི། གཙོ་བོ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པས་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་མ་ངེས་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་རྣམས་ལས་གཞན་ཉིད་བརྗོད་པར་

འདོད་པར་འགྱུར་ན་ནི་འགལ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀྱང་དེ་ཉིད་གཞན་ཉིད་ཡིན་

ཏེ། འདི་ལས་འགལ་བ་ཉིད་དུ་རིག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་གྱི། གྲུབ་པའི་མཐའ་དང་འགལ་བ་

ལས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།

གང་ལས་སྐབས་སེམས་པ་རྣམས་ལ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་དོན་དུ་བསྟན་པ་ནི་

སྐབས་མཚུངས་པ་སྟེ། དཔེར་ན་བདག་ནི་རྟག་པ་ཡིན་ཏེ་ལུས་ལས་གཞན་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་རོ།311།འདི་ལ་ཡང་ལུས་ལས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བདག་སེམས་པ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །འོན་ཀྱང་མ་ངེས་པ་ལས། གང་གི་ཕྱིར་ལུས་ཅན་ལས་གཞན་པ་ནི་རྟག་པ་ནམ་

309  མ་དཔེར། གཞུ་དང་སྣུན་ནོ། །ཞེས་ཡོད་མོད་འགྲེལ་བཤད་བཞིན་དང་སྒྲ་མེད་པར་བྱས། 
310  ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་དད་ཤེས་དང་ཞ་མའི་བར་ཁྱད་པར་ཆེ་ཙམ་ཡོད། 
311 ཞ་མ། དཔེར་ན་བདག་ནི་རྟག་པ་ཡིན་ཏེ། ལུས་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འགྲེལ་བཤད་དུ་

ནི། (༥༡༥) “དཔེར་ན་བདག་ནི་མི་རྟག་པ་སྟེ། ལུས་ལས་གཞན་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ།” ཞེས་
མི་འདྲ་བར་བཀོད་པས་བརྟག



423ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

མཁའ་ལ་སོགས་པ་དང་མི་རྟག་པ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་མཐོང་བ་ཡིན་

ཏེ། དེ་ལས་ཅི་འདི་རྟག་གམ་མི་རྟག་ཅེས་བྱ་བར་སེམས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་འདི་མ་

ངེས་པ་ལས་ཐ་དད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་

པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་སྒྲ་མི་རྟག་སྟེ་312རེག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བློ་བཞིན་

ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་འདི་ལ་ཡང་སྒྲ་ལ་རེག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་གཏན་

ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་དང་། གང་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་

དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་བ་འདིར་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་དཔེ་

དང་བསྒྲུབ་བྱ་མཚུངས་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་འདིར་བསྒྲུབ་བྱ་དང་དཔེ་ཁྱད་པར་མེད་པ་

གང་ལ་ཡོད་པའི་གཏན་ཚིགས་དེ་ནི། བསྒྲུབ་བྱ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་ཅན་ཞེས་རྟོགས་

པར་བྱེད་དེ། གཞི་ཐ་དད་པ་རྣམས་ལ་འབྲུ་མང་པོ་བཙལ་བར་བྱའི་དེ་ཐམས་ཅད་དུ་

ནི་རྙེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཁས་བླངས་ཀྱང་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ།313།དེ་ལ་

འདི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་ནི་མ་ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་དེའི་ངག་གི་སྤྱི་ལ་ཡིན་

ནོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་ཡིན་ན་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཅི་ལྟར་གྲུབ་ཅེ་ན། ཆོས་གང་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་དེ། ཆོས་ཅན་ལ་མ་

གྲུབ་པ་དང་། རྒོལ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་རྣམས་ནི་མ་

གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ།།

དུས་ལས་འདས་པར་ཉེ་བར་སྟོན་པའི་དུས་ལས་འདས་པ་སྟེ། དཔེར་ན་མི་རྟག་སྟེ་

བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་བརྗོད་པ་ན། བརྒལ་ཞིང་བརྟག་པ་བྱེད་པ་ལ་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་

བྱ་བའི་གཏན་ཚིགས་སྨྲས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་བརྒལ་ནས་ཕྱིས་སམ་ངེས་པའི་དོན་

དུ་དྲིས་ནས་ཕྱིས་བརྗོད་པར་བྱེད་པ་གཉི་ག་ལྟར་ན་ཡང་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བར་

མི་རིགས་སོ།314།ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཉུང་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པ་མིན། །གལ་ཏེ་རེ་ཞིག་

312  ཞ་མ། དཔེར་ན་སྒྲ་རྟག་སྟེ། ཞེས་བྱུང་ལ་འགྲེལ་བཤད་དུ་གསལ་ཁ་མི་ཐོན། 
313  ཞ་མ། ཁས་བླངས་ཀྱང་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་སྟེ། 
314  ཞ་མ། འདི་ཡང་མ་ཚང་བ་བརྗོད་པའམ། ངེས་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་ཕྱིས་རྗོད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཡང་



424 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

བརྒལ་ནས་བརྗོད་པར་བྱེད་ན་ནི། དེས་ན་315འདི་མ་ཚང་བའི་ཕྱིར་བརྒལ་བ་ཉིད་ཡིན་

པས། མེད་པའི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟེ་ངེས་པའི་དོན་དུ་

དྲིས་ནས་བརྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་འཐད་པ་ཉིད་

ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །གཏན་ཚིགས་

ཀྱི་གནས་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་ན་དེའི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་གཏན་ཚིགས་བཞིན་དུ་སྣང་བ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ཉིད་དུ་མི་རིགས་སོ། །དེ་ལྟར་གཏན་

ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་རྣམས་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

ཁ) བྱེ་བྲག་པའི་ལུགས་དགག་པ། 

༈ བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ནི། རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པ་མི་བསྟན་པ་དང་། མེད་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བར་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་གསུམ་དུ་འདོད་པ་ཡིན་ནོ།།316

རེ་ཞིག་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་ནི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་མ་ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་

དཔེ་ནི། ༥༦ མེད་པའམ། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་ནོ་ཞེས་རྣམ་

པར་བརྟགས་པའི་དོན་ལ་འམ་གྱི་སྒྲ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་དེ་དཔེ་ལ་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པ་

ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟེ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་ཁོ་ན་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པ་བརྗོད་པར་བྱའོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་

ཡིན་ན་བསྟན་པ་ནི་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་

དོན་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །འདིར་འབྲེལ་བའི་317དོན་ལས་རབ་ཏུ་གྲུབ་པར་བརྗོད་

དོ། །མེད་པ་ན་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་མ་ཡིན་

ཏེ། རབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། རབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྭ་ཅན་ཉིད་ནི་འདིར་དཔེར་བྱེད་

པ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་རྭ་ཅན་ཉིད་ཡིན་ན་དེའི་ཕྱིར་རྟའམ་རྭ་ཅན་བ་ལང་ལ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

བྱ་བ་ལྟ་བུའོ།།

ཅི་སྟེ་ཡང་མེད་པའི་གཏན་ཚིགས་ནི་མེད་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གཏན་ཚིགས་

རུང་། ཕྱིས་གཉིས་ཀ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བར་མི་སྦྱོར་རོ། །འགྱུར་ཁྱད་པར་ཆེ། 
315 དེས་ནི། སྣར་ཐང་། 
316 ཞ་མ། མ་གྲུབ་པ་དང༌། མ་བསྟན་པ་དང༌། ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟའོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཏན་

ཚིགས་ལས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ།།
317 འབྲལ་བའི། སྣར་ཐང་། 



425ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་གསུམ་པ།

ནི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རེ་ཞིག་མེད་པའི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་ཏེ། མེད་

པ་ཙམ་མི་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་རྟ་མེད་པ་ཙམ་ཤེས་པ་ནི་མ་ཡིན་གྱི། འོན་

ཀྱང་། བཟློག་ཡིན། རྟ་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་པ་ནི་དེ་ལ་བ་ལང་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ལ་ཡིན་

གྱི་མེད་པ་ཤེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་འདི་ལ་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ་བཟློག་པ་སྒྲུབ་

པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།

ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་དུ་བརྗོད་པ་ན། ཤིན་ཏུ་ཉུང་བར་བརྗོད་

པ་ཡིན། རྭ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བ་ལང་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཁོ་ན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གཏན་

ཚིགས་མ་ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཚིག་གི་དོན་

དྲུག་པོ་རྣམས་ལ་རྣ་བས་བཟུང་བར་བྱ་བ་ཉིད་དུ་ལྟ་བུ་དེ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་མེད་པའི་

ཕྱིར་ཡུལ་དུ་མ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །ཁྱད་པར་ནི་གཉི་ག་ལ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་

འབྲེང་བ་318བཞིན་དུ་སྤྱི་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ་ཞེས་གང་སྨྲ་བ་དེ་མི་རིགས་ཏེ། རྫས་གཅིག་དང་

ལྡན་པའི་ཕྱིར་ས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་མ་གྱུར་ཅིག་སྙམ་ནས། གང་ལས་

ལྡོག་པ་དེ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་འཐད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་འདི་ཐམས་ཅད་ལས་ལྡོག་པ་

མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར། ཐམས་ཅད་སྣང་བ་ཅན་གྱི་319གཏན་ཚིགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་ཕྱིར་

གཞན་ཉིད་ཡིན་པ་མ་བརྗོད་དོ།།

དེ་བཞིན་དུ་འགལ་བར་ངེས་པ་ཅན་ཉིད་དུ་མ་ནི་དཔེར་ན། ཅི་ས་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ཀྱིས་ལུས་པའི་ལུས་རྩོམ་པར་བྱེད་དམ། ཅི་སྟེ་རང་རང་གི་རིགས་རྩོམ་པར་

བྱེད་ཅེས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ཏེ། ལྔ་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྟགས་དམིགས་པའི་ཕྱིར་དང་།320 

རིགས་མི་མཐུན་པ་རྩོམ་པ་བཀག་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདིས་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་མདོ་321མ་

318 ཞ་མ། བསྒྲེང་བ། 
319 -གྱི། སྣར་ཐང་། 
320 ལྔ་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྟགས་དམིགས་པའི་ཕྱིར་དང་ཞེས་པ། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༥༢༤) “ལུས་ལ་ཡང་

འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་འཛིན་པ་དང་སྡུད་པ་དང་སྨིན་པ་དང་གཡོ་བ་དང་སྐབས་སྦྱིན་པའི་རྟགས་
ཅན་རྣམས་དམིགས་སོ།།” ཞེས་བཀྲལ། 

321 མ་དཔེར། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་མོད། ཅེས་ཡོད་མོད་འགྲེལ་བཤད་དང་བསྟུན་ཏེ་བཅོས། འགྲེལ་བཤད་
དུ། (༥༢༤) འདི་བྱེ་བྲག་པའི་མདོ། “སྤྱི་མངོན་སུམ་ལས་དང་ཁྱད་པར་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པ་ལས་
ཁྱད་པར་དྲན་པ་ལས་ཐེ་ཚོམ་མོ།།” ཞེས་པ་དྲངས། 



426 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཚང་བ་ཉིད་ལ་ཡང་སླར་བརྗོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་སྤྱི་མངོན་སུམ་ཉིད་ཡིན་ཡང་མེ་

ཏོག་ཀུན་ཏའི་དཀར་བ་ཉིད་དང་། གཟུགས་ཉིད་དང་། ཡོན་ཏན་ཉིད་དང་། བརྟེན་

པ་ཉིད་དང་། ཡོན་ཏན་མེད་པ་ཉིད་རྣམས་ལ་ངེས་པ་མཐོང་གིཐེ་ཚོམ་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ། དེའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་བཅད་པ་མ་ཡིན་པའི་གཏན་ཚིགས་སྤྱི་དེང་མངོན་སུམ་ཉིད་

ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུའོ་ཞེས་བྱ་བ་མ་སྨྲས་པ་དེའི་ཕྱིར་ཉུངས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་ཡང་མེད་པའི་གཏན་ཚིགས་མེད་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གཏན་ཚིགས་

ཟ་བ་ཡིན་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མེད་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་མ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཉུང་བ་བརྗོད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་མི་རྟག་པ་ཉིད་བསྒྲུབ་

པ་ལ་སྒྲ་ལ་མིག་གིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཉིད་བསྟན་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། དུ་བ་

ལ་སོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་མེ་བསྒྲུབ་བྱ་བ་ལ་ཡུལ་འགའ་ཞིག་དུ་དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལྟ་

བུའོ། །དེ་ལྟར་བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ཡང་ཉེས་པར་བརྗོད་པ་

ཡིན་ནོ།།322

གཞན་གྱི་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་བརྟག་པ་སྟེ་ལེའུ་གསུམ་པའོ།།  །།

322 ཞ་མ། དེ་ལྟར་ན་བྱེ་བྲག་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ནི་སྒྲུབ་པར་དཀའོ། །གཏན་ཚིགས་
གཟུགས་བརྙན་དང་བཅས་པ་བརྗོད་ཟིན་ཏོ།།



ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་བཞི་པ

ལེའུ་བཞི་པ། དཔེ་དང་དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་བརྟག་པ། 

༡ དཔེ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། ཀ དངོས། 

༡)  ཁྱབ་པ་དཔེས་སྟོན་པ། 

༈ ༡ ཚུལ་གསུམ་གཏན་ཚིགས་ཞེས་བཤད་པའི། །འདིར་ནི་ཕྱོགས་ཆོས་

བསྟན་པར་ནི། །གནས་ཡིན་ལྷག་མའི་ཚུལ་གཉིས་ནི། །དཔེ་ཡིས་རབ་ཏུ་

སྟོན་པར་བྱེད།།323

རྟོག་གེའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་སུ་སྦྱོར་བ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཞེས་བྱ་བས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་

ཙམ་ཉིད་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་འདིར་སྒྲའི་ཞེས་བྱ་བ་

རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ། །མཚན་ཉིད་ལྷག་མ་ནི་སྦྱོར་བ་ལ་མ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་དེའི་དོན་དུ་

དཔེ་བརྗོད་པར་བྱའོ།།

༢)  དཔེ་གང་གིས་ཁྱབ་པ་སྟོན་པ། 

༢ གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བྱའི་རྗེས་འགྲོ་བ།།བསྒྲུབ་བྱ་མེད་ལ་མེད་པ་ཉིད།།

དཔེ་གང་ལ་ནི་བསྟན་བྱ་བ། །དེ་ཆོས་མཐུན་དང་ཅིག་ཤོས་གཉིས།།

གང་ལ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ལ་ཐམས་ཅད་ལ་འགྲོ་བ་ནི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བའོ། །རེ་ཞིག་

ཆོས་མཐུན་པས་ནི་སྒྲ་མི་རྟག་སྟེ་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གང་རྩོལ་བ་ལས་

བྱུང་བ་དེ་ནི་མི་རྟག་པར་མཐོང་སྟེ་དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཆོས་མི་

མཐུན་པས་རྟག་པ་ནི་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པར་མཐོང་སྟེ་ནམ་མཁའ་བཞིན་

ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །འདིར་ཡང་། ༣ བསྒྲུབ་བྱ་བསྒྲུབ་ལས་སྒྲུབ་པ་ཡིས། །བསྟན་

བྱ། གང་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་དེ་མི་རྟག་གོ་ཞེས་གདོན་མི་ཟ་བར་ཆོས་མཐུན་པས་

323 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༥༢༥) “འདིར་དེའི་བདག་ཉིད་དང་དེ་ལས་བྱུང་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གྱི་འབྲེལ་པ་
བཤད་པའི་ཆེད་དུ་གཏན་ཚིགས་རིགས་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པ་དག་ལ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ཉིད་དག་
དཔེའི་སྦྱོར་བས་བཤད་པར་བྱ་ན། དེ་དག་ཀྱང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཁོ་ན་ལས་གྲུབ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་
དཔེའི་མཚན་ཉིད་དོན་མེད་པ་ཅན་ནོ་ཞེ་ན་གསུངས་པ།” ཞེས་དཔེ་བརྟག་པའི་ལེའུ་འདིའི་མཚམས་སྦྱར། 



428 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

བསྟན་པར་བྱའོ། །བསྒྲུབ་བྱ་མེད་ལ་མེད།324 ཆོས་མི་མཐུན་པས་ནི་གཏན་ཚིགས་དེ་

ཉིད་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ལ་མེད་པར་གདོན་མི་ཟ་བར་བསྟན་པར་བྱའོ།།

དེ་ལྟ་ཡིན་ན་མ་ཡིན་པར། །དགག་པ་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་ནོ།།

དེ་ལྟ་ན་སྔ་མ་ལ་ནི་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ལ་ནི་མེད་པར་དགག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

སྨྲས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་རྟག་པ་ཁས་མ་བླངས་ཀྱང་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་གྲུབ་

པ་ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་གཅིག་ལ་ནི་གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བྱའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བར་བཤད་ལ། གཉིས་

པ་ལ་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་ན་གཏན་ཚིགས་མེད་པ་ཡིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་མེད་ན་བསྒྲུབ་བྱ་

མེད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན།325 དེ་ལྟ་ན་གཏན་ཚིགས་མཐུན་

པའི་ཕྱོགས་ཉིད་ལ་ཡོད་པ་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ལ་མེད་པ་ཉིད་བསྟན་པར་ནུས་པ་

ཡིན་གྱི་བཟློག་པས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་བུམ་པ་དཔེར་མི་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་ནི་

ཅི་ལྟར་གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བྱའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དེ་བཞིན་དུ། བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་གཏན་

ཚིགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། བྱས་པའི་ཁྱད་པར་གཏན་ཚིགས་

སུ་བརྗོད་པར་འདོད་པ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། བུམ་པ་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་བརྗོད་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་བསྟན་པ་ནི་དཔེ་ལ་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ།།326

༣)  སྦྱོར་བ་དཔེར་བརྗོད་པ། 

ཀ)  སྒྲུབ་ངག་གིས་རྟགས་ཆོས་གཉིས་ཕན་ཚུན་དུ་ཁྱབ་པར་ངེས་པར་བསྟན་བྱ་མ་ཡིན་པ། 

གཞན་ཡང་། ༤ རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མཉམ་ལ་རྟག་པ་ཉིད། །མ་བྱས་ཕྱིར་དང་

འཇིག་པའི་ཕྱིར། །འདི་ནི་འབྲངས་ཉིད་མ་བརྗོད་པ། །འཇུག་དང་མ་ཁྱབ་

མི་འདོད་འགྱུར།།

གལ་ཏེ་ཆོས་མཐུན་པའི་དབང་གིས་གང་མ་བྱས་པ་དེ་རྟག་གོ་ཞེས་བརྗོད་ན། མ་

324 ཤླཽཀ་འདིའི་རྐང་པ་དང་པོ་གཉིས་སྟེ། བསྒྲུབ་བྱ་བསྒྲུབ་ལས་ཞེས་སོགས་ཞ་མའི་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ཀར་མི་
འབྱུང་། 

325 དོགས་པ་འགོད་པའི་གཞུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་དད་ཤེས་དང་ཞ་མ་གཉིས་ཁྱད་པར་ཆེ་ཙམ་སྣང་། 
326 ཞ་མ། ངག་གི་དོན་བསྟན་པ་ནི་ངེས་པར་བསྟན་པའི་དོན་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ། །འགྲེལ་བཤད་དུ་(༥༣༡)བྱུང་

བ་དད་ཤེས་དང་མཐུན། 



429ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་བཞི་པ།

བྱས་པའི་ཕྱིར་དམ་མ་བཅས་པ་ཉིད་ཀྱི་རྟག་པ་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྟེ་ཆོས་མི་

མཐུན་པའི་དབང་གིས་གང་རྟག་པ་དེ་ནི་བྱ་བའོ་ཞེས་327དེ་ལྟར་ཡང་བརྗོད་ན། མི་

རྟག་པའི་ཕྱིར་བྱས་པ་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །མ་ཁྱབ་པ་ལ་ཡང་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་

ཉིད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཉེས་པ་འདི་ཡོད་དེ། གློག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རྟག་པ་ཉིད་

དང་། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་ཀྱི་ཉེས་པ་ཡོད་དོ། །རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་

ནི་རྟག་པ་ཉིད་ཡིན་ལ་མི་རྟག་པ་ཡང་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས། གལ་ཏེ་

དེ་ལྟར་ངེས་པར་གཟུང་ན་སྐྱོན་འདིར་འགྱུར་བ་ཡིན་ན། གང་གི་ཚེ་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་

བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ནི་རྟག་ཅེས་ངེས་པར་གཟུང་བ་ཡིན་གྱི། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའོ་ཞེས་

མ་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ་ཉེས་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རྟག་པ་ནི་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ལ་

མེད་པར་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ།།

དེ་བཞིན་དུ་མི་རྟག་པ་ཉིད་ནི་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ལས་ཞེས་བྱ་བ་འདིར། གལ་

ཏེ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ངེས་པར་གཟུང་བའི་ཕྱིར་དོན་གཞན་མེད་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་

ན། བརྗོད་པ་པོའ་ིབསམ་པའི་དབང་གིས་ངེས་པར་བཟུང་བའི་ཕྱིར་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་

བཉིད་ལ་རྟག་པ་ཉིད་མེད་པར་བརྗོད་དོ་ཞེ་ན། མི་མཐུན་པ་བཀོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་

ན་ཡིན་ན། ཇི་ལྟར་རྟག་པ་ལ་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་མི་རྟག་པ་ཉིད་རྗེས་

སུ་དཔོག་པ་དེ་བཞིན་དུ། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་རྟག་པ་ཉིད་མེད་པའི་ཕྱིར་རྩོལ་བ་ལས་

མ་བྱུང་བ་རྗེས་སུ་དཔོག་པའི་ཕྱིར། དམ་མ་བཅའ་བ་བསྒྲུབ་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེའི་

ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ལ་མེད་པར་བསྟན་པར་བྱའོ། །འོན་ཏེ་

འདིར་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་ན་མེད་པ་ཉིད་ཉེ་བར་བསྟན་ན། མི་རྟག་པ་ཉིད་ནི་རྩོལ་བ་ལས་

བྱུང་བའོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ལ་ཉེས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། དཔེར་ན་རྟག་པ་ཉིད་ནི་མཉན་

པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། མི་རྟག་པ་ལ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡང་རྟག་པ་ཉིད་

ལ་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཉེས་པ་འདི་མེད་དེ། དཔེར་ན་མི་རྟགཔ་ཉིད་

ནི་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའོ་ཞེས་བྱ་བ་འདིར་ཤུགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་རྟག་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་རྙེད་

327 ཞ་མ། གང་མི་རྟག་པ་དེ་བྱས་པའོ་ཞེས་པ། འགྲེལ་བཤད་(༥༣༢)དང་བསྟུན་ན་ཞ་མའི་དེ་དག་པར་
མཐོང་། 



430 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

པ་ཉིད་ཡིན་པ་དེ་ལྟར། རྟག་པ་ཉིད་ནི་མཉན་པར་བྱའོ་ཞེས་རྟག་པ་ལ་མཉན་པར་བྱ་

བ་ཉིད་བསྟན་པར་ནི་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཤུགས་ཀྱིས་གཉི་ག་རྙེད་པ་ཡིན་

ན་དེ་328ཁོ་བོ་ཅག་མངོན་པར་འདོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཤུགས་ཀྱིས་སམ་གང་ཡང་རུང་

བས་གཉི་ག་རབ་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ།།329

གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བྱའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཁྱབ་པ་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་བྱ་

བ་ཡིན་ན། དེ་ནི་མི་རྟག་པ་ལས་གཞན་ལ་མེད་པའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་ན་མེད་དོ་

ཞེས་བརྗོད་པར་མི་བྱ་བ་དང་། ཅི་སྟེ་ཡོད་པ་ཙམ་ཡིན་ན་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་

ཀྱང་མེད་ན་བུམ་པའི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱང་མེད་པའིཕྱིར། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་བལྟོས་པ་

འདི་ནི་དཔེ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་པར་མི་བྱའོ། །ཞེས་བྱ་བའི་ཉེས་པ་འདི་ནི་ཡོད་དོ་

ཞེ་ན། ཁྱབ་པ་ཉིད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ནི་བསྒྲུབ་བྱའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བར་བརྗོད་པར་བྱ་

སྟེ། གནས་སྐབས་འདི་ལ་ཤུགས་ཉིད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་

བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་སྦྱར་བར་མི་བྱའོ།330།གང་གི་ཚེ་དཔེ་གཉི་

ག་སྦྱར་བར་བྱ་བ་དེའི་ཚེ་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་ཙམ་བསྟན་པར་བྱ་བ་ཡིན་

ལ། ཁྱབ་པ་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་ན་མེད་པ་སྟོན་པས་ཡིན་ནོ། །འོན་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་གཏན་

ཚིགས་བསྒྲུབ་བྱའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ནི་ཆོས་མཐུན་པས་རབ་ཏུ་སྟན་ཏོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་

བརྗོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འདི་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་

བ་བཀག་པའི་དོན་དུ་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་བཀག་པ་ནི་དོན་མེད་པ་ཡིན་ཏེ་མཐུན་པའི་

ཕྱོགས་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཞེས་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་རོ།།

ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ནི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། འདིར་ནི་གཏན་ཚིགས་

ལྷག་མ་བསྟན་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་གདོན་མི་ཟ་བར་རིགས་མཐུན་པ་ཁོ་ན་ལ་

328 -དེ། སྣར་ཐང་། 
329 ཚིག་ཕུང་འདིའི་དོད་རྣམས་ཞ་མའི་འགྱུར་དུ་མི་འབྱུང་བས་རྒྱ་དཔེ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཡིན་ནམ་། གང་ལྟར་

ཡང་འགྲེལ་བཤད་དུ་འདིའི་སྐབས་ཀྱི་བཤད་པ་ཐོན་པས་ཞ་མར་གཞུང་ཆད་སྙམ། སྤྱིར་ནས་ལེའུ་འདིའི་
ཤླཽཀ་བཞི་པའི་ཐད་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་གཞུང་ལ་འགྱུར་གཉིས་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ། 

330 ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་དད་ཤེས་དང་ཞ་མ་གཉིས་མི་འདྲ་ཞིང་། དད་ཤེས་ཀྱིདེ་འགྲེལ་བཤད་
(༥༣༥) ཀྱི་ཚིག་དང་མཐུན་ཆེ། 



431ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་བཞི་པ།

ཡོད་ཞེས་ངེས་པར་གཟུང་བར་བྱའོ་ཞེ་ན།331 དེ་ལྟར་ན་རིགས་མཐུན་པ་ཉིད་ལ་

ཡོད་ཅེས་བྱ་བས་བསྒྲུབ་བྱའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཁོ་ན་གཏན་ཚིགས་སོ་ཞེས་ངེས་པར་

བཟུང་བ་ན། རིགས་མི་མཐུན་པ་ལ་ཡོད་པ་དགག་པ་ཐོབ་པས་ངེས་པའི་དོན་དུ་

འགྱུར་ཏེ། ཇི་ལྟར་དེ་དང་བྲལ་བ་ལ་མེད་པ་ནི་དེ་དང་བྲལ་བ་ཉིད་ལ་མེད་པ་ཡིན་

གྱི་རིགས་མི་མཐུན་པ་ལ་མ་ཡིན་ལ། བདག་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་མ་ཡིན་པ་དེ་

བཞིན་དུ། འདིར་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ཁོ་ན་ལ་མེད་པ་ཡིན་གྱི། གཞན་པ་ལ་མ་

ཡིན། རིགས་མཐུན་པ་ལ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།332

རིགས་མི་མཐུན་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཡོད་ན། འགལ་བ་ལའམ་མི་

འགལ་བ་ལ་ཡོད་པས། དོན་དུ་མ་བསྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་གཏན་ཚིགས་འགལ་བའི་

གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །གང་ཡང་ཆོས་མཐུན་པ་ཙམ་གྱིས་བརྗོད་པ་

ལ་མ་ངེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འཆད་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལ། ལུས་ཅན་མ་ཡིན་

པ་ཉིད་ནི་རྟག་པ་མེད་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བསྟན་པར་བྱ་བ་ཡིན་གྱི། གཞན་

པ་དང་འགལ་བ་ཉིད་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བྱས་པས་རྟག་པ་

ནི་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་ནི་མི་རྟག་པ་ལ་རྗེས་

སུ་འབྲེལ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་མི་མཐུན་པས་ནི་མི་རྟགཔ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ལ་གཏན་

ཚིགས་མེད་པར་བསྟན་པར་བྱ་བ་ཡིན་གྱི་རྟག་པ་ལ་མེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །རྟག་པ་

ནི་མ་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་འདིར་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱིས་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་དམ་མ་བཅས་པའི་མ་བྱས་པ་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་མ་གྱུར་ཅིག་སྙམ་ནས། མེད་

པ་ཉིད་ལ་གཏན་ཚིགས་བསྟན་པར་བྱ་བའི་ཟློག་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་སུ་བསྟན་པར་མི་

བྱའོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པའི་གཉེན་པོར་གཉི་ག་ཡང་བརྗོད་པར་

བྱའོ་ཞེས་བྱ་བ་བརྗོད་པར་མི་བྱ་སྟེ།333 རེ་རེ་བརྗོད་པས་ཐལ་བ་དེར་མི་འགྱུར་བའི་

ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་སྦྱོར་བ་བཟུང་ནས་བརྗོད་པ་ཡིན་གྱི། མཚན་

331 དོགས་སློང་འདིའི་གཞུང་གི་འགྱུར་ལ་ཞ་མ་དང་འདིར་ཡོད་པ་གཉིས་ཁྱད་པར་ཆེ། 
332 ཞ་མ། དེ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་མེད་པ་ཁོ་ན་མེད་པ་ཡིན་གྱི་གཞན་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།
333 དར་ཊིཀ་ཏུ། འདི་རིགས་སྒོའ་ིཚིག་ཏུ་མཛད་ལ། འགྲེལ་བཤད་དུ་ནི་ངོས་འཛིན་མ་ཐོན། 



432 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཉིད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་ཉིད་ཡིན་ན་མ་ངེས་པར་

ཐལ་བ་ལྟ་བུའོ།།

ཁ)  དེ་ལྟར་བསྟན་དགོས་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་བསྟན་པ། 

འོན་ཏེ་ཅི་དཔེ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཚིག་སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་ནམ།334 ཅི་སྟེ་གཏན་

ཚིགས་བཞིན་དུ་གང་ཡང་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་ཞེ་ན། རྣམ་པ་གཉི་ག་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་

དེ། གཞན་དུ་ན། 

༥ རེ་རེའམ་གཉི་ག་མ་བརྗོད་པའི། །ཐུན་མོང་བ་དང་ཁྱད་པར་ཅན།།

འགལ་བ་ཉིད་ཀྱང་སྒྲུབ་བྱེད་འགྱུར། །དེ་ཕྱིར་དཔེ་ནི་གཉིས་ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་ཆོས་མཐུན་པ་ཁོ་ནས་བརྗོད་ན། དེའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ལ་ཡང་འགྱུར་བས་

ཐུན་མོང་བ་ཉིད་གཏན་ཚིགས་སུ་དོག་པ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟེ་ཆོས་མི་མཐུན་པ་ཉིད་ཀྱིས་

བརྗོད་ན། དེའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱའི་རིགས་ལ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་

འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་གཉི་ག་མ་བརྗོད་ན། དེའི་ཕྱིར་རིགས་མཐུན་པ་ལ་མེད་པར་འགྱུར་

ལ་མེད་པ་ལ་ཡོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། འགལ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་གདོན་

མི་ཟ་བར་འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པའི་གཉེན་པོར་གཉི་ག་ཡང་བརྗོད་པར་བྱའོ། །གང་

ཞིག་ལ་ཅུང་ཟད་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གང་ཡང་རུང་བ་བརྗོད་པ་ཡང་སྒྲུབ་བྱེད་

ཡིན་ནོ། །སྒྲ་ཁོ་ན་ལ་དོན་གཉིས་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རམ། གང་ཡང་རུང་བས་ཤུགས་ཀྱིས་

གཉི་ག་བསྟན་པའི་ཕྱིར་གཉི་ག་བརྗོད་པར་མི་བྱའོ།།

ཁ གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་གི་བརྗོད་བྱའི་ཁྱད་པར། 

རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལ་ཡང་ཚུལ་འདི་ཡིན་པར་མཐོང་སྟེ། གལ་ཏེ་རྟགས་འདི་རྗེས་

སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལ་ངེས་པར་བཟུང་ན། གཞན་དུ་དེ་དང་རིགས་མཐུན་པ་ལ་ཡོད་

པ་ཉིད་དང་མེད་པ་ལ་མེད་པ་ཉིད་དྲན་པར་བྱེད་པ་དེའི་ཕྱིར། འདིའི་ངེས་པ་བསྐྱེད་

པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཡང་། 

334 ཞ་མ། ཅི་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱང་དཔེའི་ཚིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་གཞན་ཉིད་གཅིག་ཡིན་
ཞེ་ན། 



433ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་བཞི་པ།

༦ རང་ལས་ངེས་བཞིན་གཞན་དག་ལ། །ངེས་པ་སྐྱེད་པར་འདོད་པ་ཡིས།།

ཕྱོགས་ཆོས་ཉིད་དང་འབྲེལ་པ་དང་། །བསྒྲུབ་བྱ་བརྗོད་བྱ་གཞན་དག་སྤང་།།335

གང་གི ་ཕྱིར་ཕྱོགས་ཀྱི ་ཆོས་ཉིད་བསྟན་པའི ་དོན་དུ་གཏན་ཚིགས་བརྗོད་པ་

དང་། ཡང་དེའི་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་དང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་དོན་དུ་དཔེ་

བརྗོད་པ་དང་། རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་དོན་དུ་ཕྱོགས་བརྗོད་པ་སྟེ། རྗེས་

སུ་དཔག་པའི་ཡན་ལག་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་གཞན་དག་ནི་336ཤེས་པ་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་། ཉེ་བར་སྦྱོར་བ་དང་། མཇུག་བསྡུ་བ་དག་འདིར་སྤངས་པ་

ཡིན་ནོ།།

ག དཔེ་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་ཡིན་པ་དགག་པ། 

༡)  དཔེ་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 

ཀ)  དཔེ་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

༡] ཁྱབ་པ་སྟོན་པ་ནང་དུ་འདུས་པས་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་མིན་པ། 

འོན་ཏེ་དེ་ལྟ་ན། དཔེའི་ཚིག་ཀྱང་ཐ་དད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་

བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཉེ་བར་སྦྱོར་བ་བཞིན་དུ་བརྗོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འདི་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

༧ གལ་ཏེ་དཔེ་ནི་གཏན་ཚིགས་ལས། །ཐ་དད་བརྗོད་བྱ་མ་ཡིན་ཡང་།།

མ་བརྗོད་རྟགས་དོན་བསྟན་པའི་ཕྱིར། །ཉེར་འཇལ་བཞིན་དུ་དོན་མེད་མིན།།

གཏན་ཚིགས་ནི་མཚན་ཉིད་གསུམ་པ་ཅན་ཡིན་ལ། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཉིད་ནི་གཏན་

ཚིགས་ཀྱི་ཚིག་གིས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལས་གཏན་ཚིགས་ལྷག་མ་བསྟན་པར་བྱ་

བའི་དོན་དུ་དཔེ་བརྗོད་པ་ནི་དོན་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནོ།།

༢] ཕྱོགས་ཆོས་ལ་ལྟོས་ན་དེ་ལས་ལོགས་སུ་འཐད་པ། 

འོན་ཏེ་དེ་ལྟ་ན། ༨ གཏན་ཚིགས་འབྲེལ་པ་བསྒྲུབ་དོན་དུ། །གལ་ཏེ་དཔེ་

335 མ་དཔེར། གཞན་དག་ཡང་། ཞེས་ཡོད་མོད་རྩ་བའི་ཚིག་ལྟར་བཅོས། 
336 ཞ་མའི་འགྱུར་དང་འགྲེལ་བཤད་ལྟར་ན། གཞན་དག་གིཞེས་འབྲེལ་སྒྲ་དགོས་སྙམ་ཡང་མ་དཔེ་རང་སོར་

བཞག



434 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

གཉིས་བརྗོད་བྱེད་ན། །དཔེ་ནི་ཐ་དད་ཉིད་ཡིན་མོད།337།གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་

བརྗོད་པས་ཕྱོགས་ཆོས་ཉིད་ཙམ་བརྗོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་གཏན་ཚིགས་ལྷག་མ་

རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་དོན་དུ་དཔེ་ཡན་ལག་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཡིན་དུ་ཟད་མོད་ཅེ་ན། འཇིག་

རྟེན་མཚུངས་ཕྱིར་ཐ་དད་མིན། །དེ་ལྟ་ན་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་སྦྱོར་བ་བཞིན་དུ་གཏན་

ཚིགས་དང་དཔེ་མ་འབྲེལ་བར་འགྱུར་རོ།།

ཁ)  ཁྱབ་པ་སྟོན་པ་ལས་གཞན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་ན་འཇིག་རྟེན་པའི་དཔེ་དང་མཚུངས་པས་རྟགས་ཆོས་དང་

འབྲེལ་བ་མེད་པ། 

༩ དེ་དག་གིས་ནི་དཔེ་བརྗོད་དང་། །ཆོས་མཐུན་འབའ་ཞིག་སྟོན་པར་བྱེད།།

འཇིག་རྟེན་པའི་སྦྱོར་བ་ལ་ནི་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་འབའ་ཞིག་

རབ་ཏུ་སྟོན་པར་བྱེད་ཀྱི། 

ག)  དཔེ་ཉེ་བར་འཇལ་ཙམ་དུ་འདོད་ན་གནོད་པ་བསྟན་པ། 

༡] དཔེས་ཁྱབ་པ་མི་སྟོན་ན་ཉེར་འཇལ་ཙམ་དུ་ཐལ་བ། 

བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་ཉིད་མ་བརྗོད། །ཅི་ལྟར་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་

གཏན་ཚིགས་ཡིན་པ་དེ་དག་གི་སྦྱོར་བ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་ནི་དཔེ་ཙམ་

ཉིད། །དཔེ་ལྟར་ན་ཡང་བུམ་པ་བཞིན་དུ་བྱས་པའི་ཕྱིར་མི་རྟག་ཅེས་བྱ་བ་ལ། དཔེས་

གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་མ་གཟུང་བར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་ཉེ་བར་འཇལ་བ་ཙམ་བསྟན་

པ་ཡིན་ནོ།།

༢] ཉེར་འཇལ་གྱི་ཆོས་མི་མཐུན་པས་ཁྱབ་པ་སྟོན་པ་མི་འཐད་པ། 

ཅི་སྟེ་ཡང་ཆོས་མི་མཐུན་པས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཉིད་བརྗོད་པར་འགྱུར་

རོ་ཞེ་ན། ༡༠ དེ་ནི་ཆོས་མི་མཐུན་པས་མིན། །ཆོས་མི་མཐུན་པས་ཀྱང་གཏན་ཚིགས་

བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཉིད་དུ་བསྟན་པར་མི་ནུས་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། དེར་ཡང་། །མི་

མཐུན་ཕྱོགས་དག་ལྷན་ཅིག་རྒྱུ།338།དེར་ཡང་རྟག་པ་མ་བྱས་པར་མཐོང་བའི་ཕྱིར་ཟློག་

337 ཞ་མར། དཔེ་ནི་ལོགས་གཅིགཅེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་འགྲེལ་བཤད་དུ། (༥༢༢) “ལོགས་ཤིག་ཅེས་པ་མ་
འབྲེལ་བ་སྟེ།” ཞེས་བཀྲལ། 

338 ཞ་མའི་འགྱུར་དུ། ཤླཽཀ་འདི་ལ་ཚིགས་རྐང་བཞི་པ་ཡོད་པས་འགྲེལ་པའི་གཞུང་ཀྱང་མི་འདྲ་བ་ཡོད། 



435ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་བཞི་པ།

པས་རྟག་པའི་དཔེ་བཟློག་པའི་དོན་དུ། འཇིག་རྟེན་གྱིས་མ་བྱས་པ་ཉིད་དང་339རྟག་པ་

ཉིད་དག་བསྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་གལ་ཏེ་

འདིར་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་ལས་དཔེ་ཐ་དད་པར་བརྗོད་ན། འཇིག་རྟེན་བཞིན་

དུ་དཔེ་ཙམ་བརྗོད་པར་བྱ་བར་འགྱུར་རོ།།

༣] ཐུག་པ་མེད་པའི་ཉེས་པ། 

ཅི་སྟེ་དཔེའི་དོན་གྱིས་གཏན་ཚིགས་ལ་ཕན་མི་འདོགས་ཀྱང་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཕན་

འདོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འདི་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་། 

༡༡ གཏན་ཚིགས་བཅས་པའམ་བསྒྲུབ་བྱ་ཙམ། །དེ་ཁྱད་པར་གྱི་དཔེ་ཡིན་ན།།

དཔེ་ནི་ཐུག་པ་མེད་པ་དང་། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་མེད་འགྱུར།།340

དཔེར་ན་བུམ་པ་ནི་བྱས་པའི་ཕྱིར་མི་རྟག་སྟེ། དེ་བཞིན་དུ་སྒྲ་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞེས། གལ་

ཏེ་དེ་ལྟར་དཔེར་བྱེད་ན། བུམ་པ་མི་རྟག་པ་ཉིད་ལ་ཡང་དཔེར་བརྗོད་པར་བྱ་བའི་

ཕྱིར་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའམ། སྒྲ་ལ་ཡང་དཔེ་མེད་པར་གྲུབ་པར་འགྱུར་

རོ། །ཅི་སྟེ་བུམ་པ་བཞིན་དུ་མི་རྟག་པ་ཡིན་གྱི། ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་རྟག་པ་ནི་མ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཙམ་གྱི་དཔེར་བྱེད་ན། དེས་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་

པ་ལས་བྱས་པ་ཉིད་ལྡོག་པར་ཉེ་བར་བསྟན་པར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ནོ། །ཅི་སྟེ་ཡང་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཡོད་ན་བུམ་པ་བཞིན་དུ་མི་རྟག་པ་ཡིན་གྱི། སྣམ་བུ་

བཞིན་དུ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས། བསྒྲུབ་བྱའི་ཁྱད་པར་གྱི་དཔེར་བྱེད་པ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྣམ་བུ་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལས་བྱས་པ་ལྡོག་པར་བརྗོད་པར་བྱ་བར་འགྱུར་རོ།341།[བསྒྲུབ་བྱ་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ནི་མ་ཡིན་ལ། དམ་བཅས་པའི་དོན་དང་ཡང་འབྲེལ་

བ་མ་ཡིན་ཏེ། མི་རྟག་པ་ཉིད་ཙམ་དམ་བཅའ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཉེ་བར་

འཇལ་བའི་དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ་མི་རིགས་སོ།།]

339 མ་དཔེར། མ་ཁྱབ་པ་ཉིད་དང་། ཞེས་ཡོད་མོད་ཞ་མ་དང་འགྲེལ་བཤད་ལྟར་བཅོས། 
340 ཤླཽཀ་འདིའི་འགྱུར་ལ་དད་ཤེས་དང་ཞ་མ་གཉིས་བར་ཁྱད་པར་ཆེ། 
341 མ་དཔེར། “ལྡོག་པ་བརྗོད་པར་བྱ་བ་འགྱུར་ན། ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཙམ་གཏན་ཚིགས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་

ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་།” ཞེས་ས་བཅད་རྗེས་མའི་གཞུང་དང་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་འདུག་པ། ཞ་མའི་འགྱུར་
དང་འགྲེལ་བཤད་ལ་བརྟགས་ན། འདིའི་ཐད་དུ་གཞུང་ལ་ཆད་སྐྱོན་ཞུགས་པར་མཐོང་། ཆད་པའི་གཞུང་
རྣམས་ཞ་མ་ནས་བསྣན་ཏེ་ངོས་འཛིན་སླ་བའི་ཕྱིར་གྲ་རྟགས་ཀྱི་ནང་བཅུག་ཡོད། 



436 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༢)  ཕྱོགས་ཆོས་ཙམ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་དོན་ཡིན་ན་དེ་ལྟར་འཐད་ཀྱང༌དེ་ཉིད་དོན་ཡིན་པ་ལ་

གནོད་བྱེད་བསྟན་པ། 

[གལ་ཏེ་ཡང་དཔེ་གཏན་ཚིགས་ལས་ཐ་དད་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་ན་]342ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་

ཙམ་གཏན་ཚིགས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་། 

༡༢ ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཙམ་ཉིད་ཡིན་ན། །འཁྲུལ་པ་ཡང་ནི་གཏན་ཚིགས་ཉིད།།

གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ། །གཉི་ག་བརྗོད་ན་མི་འགྱུར་

ཞེས། །གང་གི་ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་ཀྱིས་དཔེ་བརྗོད་པ་དེའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡང་

སྲིད་པའི་ཕྱིར། འཁྲུལ་པའི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཡང་ཆོས་མི་མཐུན་

པ་ཉིད་ཀྱིས་དཔེ་བརྗོད་པ་དེའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ནི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་

ཡང་སྲིད་པའི་ཕྱིར་འཁྲུལ་པའི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ཡིན་གྱི། གང་གི་ཡང་གཉི་ག་བརྗོད་

པར་བྱབ་དེ་ལ་འཁྲུལ་པ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདིར་འགྱུར་ན། དེ་ལ་ཡང་།  

དགུ་པོ་རྣམས་ལ་གཉིས་དག་སྲིད། །ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་དགུ་པོ་རྣམས་ཀྱི་གསུམ་

ལ། དང་པོ་དང་ཐ་མའི་དཔེ་བརྗོད་པ་ཕྱི་མ་དག་ལ་དཔེ་གཉིས་པོ་དག་བརྗོད་ཀྱང་

འཁྲུལ་པ་སྲིད་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།343།དཔེ་བཤད་ཟིན་ཏོ།།

༢ དཔེ་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད། ཀ རང་གི་ལུགས་བཤད་པ། 

༡)  དཔེ་ལྟར་སྣང་ངོས་བཟུང་བ། 

༡༣ ༈ གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བྱ་གཉིས་ལྡན་མིན། །རྗེས་འགྲོ་ལྡོགཔ་་གཉིས་

དག་སྟེ། །དེའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་བསལ་དང་། །རྗེས་འགྲོ་མེད་པ་དེར་སྣང་བའོ།།

342 འདིར་གྲ་རྟགས་ནང་བཅུག་པ་འདི་འགྲེལ་བཤད་(༥༥༧)ལས་བསྣན། 
343 ཞ་མ། ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་དགུ་ལས་དང་པོ་དང་ཐ་མ་གསུམ་པ་གཡས་ཕྱོགས་ན་མོའ་ིདཔེ་གཉིས་ཀ་བརྗོད་

ཀྱང་འཁྲུལ་པ་ཅན་དུ་ཡོད་པར་སྲིད་པ་ཡིན་ནོ། །འགྲེལ་བཤད་དུ་འདིར་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་དུ་ཡོད་པ་དང་
ཚིག་སྦྱོར་གཅིག་ལ། དེའི་དོན་འགྲེལ་བ་ན། (༥༥༨) “དང་པོ་གསུམ་གྱི་དཔེར་བརྗོད་ཕྱི་མ་ནི། མི་རྟག་
པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རྩོལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བ་ཞེས་པའོ། །འདི་ལ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་ཀྱིས་
དཔེ་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་ཆོས་མི་མཐུན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཏེ། དཔེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡོད་ན་ཡང་མ་ངེས་པ་
ཉིད་དེ། གློག་པ་སོགས་པ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །མཐའ་མ་གསུམ་ལ་དཔེ་བརྗོད་
ཕྱི་མ་ནི། རེག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རྟག་གོ་ཞེས་པ་སྟེ། འདི་ལ་ཡང་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་
པ་ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་ཀྱིས་དཔེ་དང་། ཆོས་མི་མཐུན་པ་ཉིད་ཀྱིས་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་
ལས་ལ་སོགས་པ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་མ་ངེས་པའོ།།” ཞེས་བྱུང་། 



437ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་བཞི་པ།

དེ་ལ་གཏན་ཚིགས་དང་མི་མཐུན་པ་ནི་སྒྲ་རྟག་སྟེ་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡུལ་ཕྲ་

རབ་བཞིན་ནོ། །བསྒྲུབ་བྱ་དང་མི་ལྡན་པ་ནི་ལས་བཞིན་ནོ། །གཉི་ག་དང་མི་ལྡན་པ་

ནི་བུམ་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །ཆོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་ལ་ཡང་། གང་མི་

རྟག་པ་དེ་ནི་རེག་བྱ་དང་མི་ལྡན་པར་མཐོང་སྟེ། དཔེར་ན་ལས་དང་། དཔེར་ན་རྡུལ་

ཕྲ་རབ་དང་། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའོ། །ཆོས་མཐུན་པ་བརྗོད་པའི་དཔེ་འདིས་

ནི་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་རྟག་པར་ཁས་ལེན་པར་མི་བྱེད་ན་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པར་

བརྗོད་པ་སྤངས་པ་ཡིན་ནོ། །རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཀྱང་གང་མི་རྟག་པ་དེ་ནི་

རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་བྱ་བས་ནི་ཆོས་མཐུན་པས་

སོ། །གང་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྟག་པར་མཐོང་སྟེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་

བཞིན་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཆོས་མི་མཐུན་པས་སོ། །གང་ལ་ཡང་རྗེས་སུ་འགྲོ་བས་མ་

བརྗོད་པར་གཏན་ཚིགས་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་དོན་དེ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་དག་ལ་ལྷན་

ཅིག་ཡོད་པར་བསྟན་པར་བྱ་བ་འབའ་ཞིག་ཡིནཏེ། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ནི་མི་རྟག་

པའོ། །རྟག་པ་ནི་རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བ་དེ་བུམ་པ་དང་ནམ་མཁའ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་

བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་ན་ཁ་ཅིག་གཉི་ག་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ནི་དཔེའོ་ཞེས་ཟེར་བ།344 གཉི་

ག་དང་ལྡན་པ་འདི་ཡོད་ཀྱང་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་རྣམ་པ་གཉིས་ནི་དཔེ་ལྟར་

སྣང་བ་ཡིན་ནོ། །ལྟར་སྣང་བ་དང་བཅས་པ་དཔེ་བསྟན་ཟིན་ཏོ།།

༢)  དེ་དཔེ་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན། 

འདི་ལ་ཡང་། ༡༤ རྟགས་མེད་སོགས་དང་རྗེས་འགྲོ་སོགས།345།ཕྱིན་ཅི་

ལོག་པ་དཔེ་མ་ཡིན། །ཉེ་བར་བསྡུ་བ་མ་འབྲེལ་པ། །འབྲེལ་པ་རབ་ཏུ་མ་

བསྟན་ཕྱིར།།

ཞེས་བྱ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།།

344 འགྲེལ་བཤད། (༥༥༩) “དཔེར་ན་ཁ་ཅིག་ཟེར་བ་ཞེས་་བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་སོ། །འདིས་ནི་རྗེས་སུ་འགྲོ་
བ་མེད་པའི་དཔེ་ལྟར་བ་ནི་དེ་རྣམས་དཔེའི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྡུས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་
ཏོ།།” ཞེས་བཀྲལ། 

345 ཚིགས་རྐང་འདིའི་སོགས་སྒྲ་སྔ་མས། གཏན་ཚིགས་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་ཉིད་གཉིས་དང་། དེ་
རྣམས་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་གཟུང་དགོས་པ་དང་། ཕྱི་མས་ནི་རྗེས་འགྲོ་མེད་པ་བསྡུས་པ་འགྲེལ་
བཤད་(༥༦༠)ཀྱིས་བཀྲལ། 



438 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཁ གཞན་གྱི་ལུགས་དགག་པ། 

༡) རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའ་ིལུགས་དགག་པ། ཀ) འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ རྩོད་པ་སྒྲུབ་པར་ནི། དེ་དག་གི་འབྲེལ་པར་བསྟན་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་བརྗོད་པ་

དཔེ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་བྱའམ། ཡང་ན་གང་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་དེ་མི་རྟག་

པར་མཐོང་ངོ་ཞེས་གང་གིས་འབྲེལ་པར་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་པ། 

ཁ) དེ་དགག་པ། ༡] དཔེ་ཡང་དག་ཏུ་འདོད་པ་དགག་པ། 

ཀ] རྟགས་ཆོས་ཐུན་མོང་གི་འབྲེལ་པ་དཔེས་སྟོན་པ་དགག་པ། 

དེ་ལྟ་ན་ཡང་། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་བྱ་བ་འདི་མི་རིགས་ཏེ། དཔེ་ཅན་

དཔེ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།346 འདི་ཙམ་གྱིས་ནི་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་347ཉིད་ཀྱི་དཔེ་མ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་། ༡༥ དེ་དག་ཞེས་ནི་བརྗོད་མི་བྱ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཕན་

ཚུན་བསྒྲུབ་བྱར་མ་གྱུར་ཅིག་སྙམ་ནས་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་ནི་འབྲེལ་པ་ཡིན་ལ། དེ་

གལ་ཏེ་གཉི་ག་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་མི་རྟག་པ་དེ་

བཞིན་དུ་མི་རྟག་པའི་ཕྱིར་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་གཏན་

ཚིགས་དེ་ཉིད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་འབྲེལ་པ་དཔེར་ན་བྱའོ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱའོ།།

ཆོས་མཐུན་ཙམ་གྱིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །འབྱུང་བ་དཔེར་ནི་བྱ་བ་མིན།།

(༢) ཆོས་མཐུན་བསྟན་པ་ཙམ་གྱིས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མི་འཁྲུལ་པ་སྟོན་པ་མི་འཐད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁྱབ་

ཤུགས་ལ་སྟོན་པ་མི་འཐད་པ། 

གཏན་ཚིགས་མི་རྟག་པ་ལ་མཐོང་བ་ཉིད་ཀྱིས་འཁྲུལ་པ་མེད་པར་ནི་བསྟན་

པར་མི་ནུས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་དག་ལ་ཞེས་པ་འདི་བརྗོད་པར་མི་

བྱ་སྟེ། ཤུགས་ཀྱིས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་དག་ལ་གཏན་ཚིགས་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་མེད་

ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་མེད་ན་མི་

འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་བསྟན་པ་འདིས་ཅི་ཞིག་བྱ། བསྒྲུབ་ལ་ཕན་འདོགས་ཅུང་ཟད་

346 ཞ་མ། བསྟན་པར་བྱ་བ་ནི་དཔེ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། འགྲེལ་བཤད། (༥༦༡) ངེས་པར་བསྟན་པར་བྱ་
བ་ནི་དཔེ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

347 མ་དཔེར། མི་བྱུང་བ། ཞེས་ཡོད་མོད་སྣར་ཐང་བཞིན་བཅོས། 



439ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་བཞི་པ།

མེད། །གལ་ཏེ་བསྒྲུབ་པས་རྟག་པ་རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བ་ཉིད་དུ་སྟོན་པར་བྱེད་

ན། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་ཀྱིས་མི་རྟག་པ་གྲུབ་པ་ལ་འདིས་ཅུང་ཟད་ཕན་པ་བྱས་

པ་མ་ཡིན་ནོ།།348

ག] དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། 

ཅིའི་ཕྱིརཞེ་ན། ༡༦ དེ་ཡིས་གཞན་ནི་རབ་སྒྲུབ་བྱེད། །དེ་ལྟ་ན་ནི་དེས་དམ་མ་

བཅས་པའི་རྟག་པ་ཉིད་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་རོ།།

བསྒྲུབ་པས་རབ་ཏུ་སྟོན་བྱེད་ན། །མི་འདོད་རྟག་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར།།

གལ་ཏེ་རྟག་པ་དང་རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བ་ཉིད་དག་མེད་ན་མ་བྱུང་བ་ཉིད་དུ་སྟོན་པར་བྱེད་

ན། དེས་གདོན་མི་ཟ་བར་རྟག་པ་ཅུང་ཞིག་ཁས་བླངས་པར་བྱ་སྟེ། 

རྩོལ་མ་བྱུང་དང་རྟག་པ་དག །༡༧།ཕན་ཚུན་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ།།

ཐོབ་སྟེ། ཇི་ལྟར་རྟག་པ་རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་དག་གིས་མི་

མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་འབྲེལ་པ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བ་རྟག་པ་

ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་ཐོབ་པར་འགྱུར་ན། འདི་མཐོང་བ་ཡང་མ་ཡིན། མེད་ན་མི་

བྱུང་བ། །འབྲེལ་པ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད། །གང་གི་ཕྱིར་གཉིས་ག་ལ་ཡང་མེད་

ན་མི་འབྱུང་བ་མི་སྲིད་པ་དེའི་ཕྱིར་དེའི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཞེས་བརྗོད་པར་མི་

བྱའོ། །ཤུགས་ཀྱིས་གཞན་ནི་བརྗོད་ཅེ་ན། གང་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་དེ་ནི་མི་རྟག་པ་

ཡིན་གྱི་རྟག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས། ཤུགས་ཀྱིས་བརྗོད་པ་ནི་ཡིན་ན་ནི་འདིར་འགྱུར་རོ།།

༢] རྟགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་སོགས་དཔེའི་སྐྱོན་ཡིན་པ་དགག་པ། 

མ་གྲུབ་པའི་དོན་ཅན་ནི་དཔེའི་སྐྱོན་ཡིན་ཏེ། བློ་བཞིན་ནོ། །བུམ་པ་བཞིན་ནོ་

ཞེས་བརྗོད་པ་ཙམ་དཔེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།349 དཔེར་བྱ་བའི་མ་གྲུབ་པའི་དོན་གྱིས་དཔེ་

ལྟར་སྣང་བ་ཉིད་དུ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་རྟག་པ་དེ་ནི་རེག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ་

348 འདི་མན་དད་ཤེས་དང་ཞ་མ་གཉིས་ཀྱི་འགྱུར་ལ། རྩ་ཚིག་གི་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་དང་། ཤླཽཀ ༡༦ དང་ ༡༧ 
གཉིས་ཀྱི་རྐང་པའི་གོ་རིམ་ལའང་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་སོགས་མི་འདྲ་བ་ཆེ་བས་འགྱུར་གཉིས་ཀ་ལ་དོགས་
གཞི་ཡོད་པར་མཐོང་། 

349 ཞ་མ། འདི་སྐད་དུ། བློ་ཉིད་དང་བུམ་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ཉིད་ནི་དཔེ་ཞེས་པའོ་ཞེས་
བརྗོད་པ་ལ། འདིར་འབྲེལ་པ་ཙམ་བརྗོད་པའི་དཔེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 



440 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཞེས་བྱ་བ་འདི་དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་ཡིན་ཏེ། འདིས་ནི་རེག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་རྟག་

པ་ཉིད་དང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་བསྟན་པར་ནུས་350པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་

བརྗོད་པར་བྱའོ།།

༡༨ དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་གཅིག་ཉིད་ནི། །མ་ཡིན་ཞེས་ནི་བསྟན་པ་ཡིན།།

མ་གྲུབ་པའི་དོན་ཅན་གྱི་དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་གཅིག་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་

བཤད་པ་ཡིན་ནོ།།351

༢) གཞན་སྡེའི་ལུགས་དགག་པ། ཀ) རིགས་པ་ཅན་པའི་ལུགས་དགག་པ། 

༡] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ནི། བསྒྲུབ་བྱ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ལས་དེའི་ཆོས་རྟོགས་

པའི་དཔེ་ནི་དཔེ་ཡིན་ལ། བཟློག་པ་ལས་བཟློག་པའོ་ཞེས་ཟེར་བ།352

༢] དེ་དགག་པ། 

ཀ] དཔེ་གཉིས་མི་འཐད་པ། (༡) གོ་བྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་འཐདཔ། 

འདི་ལ་ཡང་། གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་ལས་དཔེ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ན། དཔེ་

གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་ལ་འབྲེལ་པ་ཉིད་དུ་གདོན་མི་ཟ་བར་བརྗོད་པར་བྱ་བར་མི་

འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་བྱས་པའི་ཕྱིར་མི་རྟག་སྟེ་ནམ་མཁའ་བཞིན་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་

དཔེར་འགྱུར་ཏེ་ཡོད་པས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང་། མཉན་བྱ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་

འདི་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་

དཔེ་སྔ་མས་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བ་ཡིན་ན། བསྒྲུབ་བྱ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པ་

སྨོས་པར་མི་བྱ་སྟེ།353 གང་གི་ཕྱིར། ༡༩ དེ་ལྟར་གོ་བྱེད་དེ་མ་མཐོང་། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་

རྗེས་སུ་མ་བསྡུས་པ་ལ་དཔེས་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་རྟོགས་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

དེའི་ཆོས་རྟོགས་པ་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ།།

350 -པར་ནུས། སྣར་ཐང་། 
351 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༥༦༤) “གང་གི་ཕྱིར་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ཅན་ཉིད་ཁོ་ན་དཔེའི་སྐྱོན་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེས། གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བྱ་གཉིས་མི་ལྡན། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཉེ་བར་བསྟན་ཟིན་ཏོ།།” ཞེས་
བཀྲལ། ཚིགས་རྐང་འདི་ནི་ ༤/༡༣ཀ ཡིན། 

352 ཞ་མ། དཔེ་དཔེར་བརྗོད་པ་དང༌། དེ་བཟློག་པ་ལས་དེ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ།།
353 ཞ་མ། གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་དཔེས་སྔོན་དུ་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་ན་ནི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་དང་མཐུན་པ་

དང༌ཆོས་དང་མི་མཐུན་པར་འཛིན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 



441ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་བཞི་པ།

(༢) སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀ་སྨོས་པ་དོན་མེད་པ། 

ཅི་སྟེ་དེའི་ཆོས་རྟོགས་པ་354ཉིད་གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལས་ལྷག་མས་

ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བ་ཡིན་པ། དེ་ལྟར་ན་ཡང་། གཉི་ག་སྨོས་པ་དོན་མེད་དོ། །དེའི་ཆོས་

རྟོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དང་དཔེ་གང་ཡིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་གཉི་ག་སྨོས་པ་འདི་དོན་མེད་

པར་འགྱུར་རོ། །ཅི་ལྟར་དོན་མེད་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་དེའི་ཆོས་རྟོགས་པ་ཉིད་

ཀྱིས་355བསྒྲུབ་བྱ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པ་དང་ལྡན་པའི་དོན་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་

དང་དེ་ལས་བཟློག་པའི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ཉིད་རྙེད་པ་ཡིན་གྱི། གཞན་དུ་ན་དེས་དེ་དང་

ལྡན་པའི་ཆོས་རྟོགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

(༣) དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། 

དཔེ་སྨོས་པས་ནི་རབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཆོས་དེ་དང་ལྡན་པ་རྙེད་པ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་

རྟེན་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དོན་གང་ལ་བློ་མཐུན་པ་དེ་དཔེ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་

ནོ་ཞེ་ན། རེ་ཞིག་དེའི་ཆོས་རྟོགས་པ་ཉིད་མི་རིགས་ཏེ། རྣམ་གྲངས་ཕྱིར། གང་གི་

ཕྱིར་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་རྟོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། དེ་ཉིད་ཀྱིས་དེའི་ནུས་པ་རྙེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་འདི་ཉིད་གཅིག་བརྗོད་

པར་བྱ་སྟེ། ཆོས་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པ་ཉིད་ཀྱང་དེ་ཁོ་ན་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་

དང་། གཞན་དུ་ན་དེ་དེའི་ཆོས་རྟོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ན་བསྒྲུབ་བྱ་

དང་ཆོས་མཐུན་པ་ལས་དེའི་ཆོས་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་དུ་ཆུག་སྟེ། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་

ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ནི་འདི་གཉི་གའི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་

རོ། །རྟོགས་པ་སྨོས་པ་དེ་ནི་དོན་མེད་དོ།།

གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱེད་དང་ལྡན་པ་དཔེའི་དོན་ཡིན་ན། གཉི་

གའི་ཆོས་དང་ལྡན་དུ་ཟིན་ཀྱང་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཉེ་བར་མ་བསྡུས་ན་བསྒྲུབ་བྱའི་དོན་

རྟོག་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏོ།356།འདིའི་ཡང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་

354 མ་དཔེར། ཆོས་རྟོག་པ། ཞེས་ཡོད་མོད་སྣར་ཐང་བཞིན་བཅོས། 
355 མ་དཔེར། ཉིད་ཀྱི། ཞེས་འབྲེལ་ཡོད་མོད་ཞ་མ་ལྟར་བྱེད་སྒྲར་བཅོས། 
356 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༥༧༠) “ཁྱབ་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་འདི་ཙམ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་དོན་རྟོགས་

པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ།།”ཞེས་བཀྲལ། 



442 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

དཔེར་བྱེད་པ་ཉིད་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཐུག་པ་མེད་པར་357འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་པ་

ཡིན་ནོ། །རབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཆོས་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་ཡང་དཔེ་སྨོས་པར་མི་བྱ་སྟེ། ཅི་

སྟེ་ཕྱིར་ཞེ་ན། གཞན་ལས་གྲུབ་ཕྱིར། གསལ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་

ཕྱིར་འདི་གྲུབ་པའམན། གཞན་དུ་དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ལས་ཞེས་བྱ་བ་འདིར་ཡང་

རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་གྲུབ་པའི་དོན་དུ་འབད་པར་བྱ་བར་འགྱུར་

རོ། །གཞན་ནི་དེའི་ཆོས་རྟོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་དཔེ་ནི་དཔེ་ཡིན་ནོ་འདོན་པར་བྱེད་པ་འདི་

ལ་ཡང་། ཆོས་མཐུན་པ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། ཡང་གི་སྒྲས་ཆོས་མཐུན་པ་དང་ཆོས་མི་

མཐུན་པ་སྨོས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་གོ་བྱེད་དེ་མ་མཐོང་།358།ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །གང་དུའམ་གང་གིས་སམ་གང་གིའམ་གང་དང་ཆོས་མཐུན་པ་མི་རིགས་སོ།།

ཁ] དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་མི་འཐད་པ། (༡) ཉེར་སྦྱོར་གྱི་ཡན་ལག་སོགས་མི་འཐད་པ། 

༢༠ དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ལས་ཞེས་གང་བརྗོད་པ་ལས་ཡིན་པ་འདི་ལ། དཔེས་

བསྒྲུབ་བྱའི་བྱས་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཆོས་མཐུན་པ་མི་རིགས་ཏེ། ཆོས་གཞན་ཡོད་པ་

ཉིད་ལ་སོགས་པ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་མཐུན་པར་མ་གྱུར་ཅིག་སྙམ་ནས། བུམ་པས་

ནི་བསྒྲུབ་བྱའི་བྱས་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཆོས་མཐུན་པ་ཡིན་གྱི། བུམ་པ་བསྒྲུབ་བྱའི་

ཆོས་རྟོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་སམ། བྱ་བ་དང་བྱེད་པའི་འབྲེལ་བས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དོན་

གཉི་ག་ལ་ཡང་དོན་གྱི་དཔེ་བསྟན་པས་གང་གི་ཡན་ལག་ཉིད་ཉམས་པའི་ཕྱིར་དཔེ་

ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།359།དཔེ་ལ་བལྟོས་ན་དེ་བཞིན་དུའམ་དེ་བཞིན་དུ་མ་ཡིན་ཞེས་

བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཉེ་བར་སྡུས་པ་ནི་ཉེ་བར་སྦྱོར་བའོ། །འདི་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཞེས་བྱ་བ་

ལ་བྱས་པ་ཉིད་ཀྱི་360སྤྱིའམ་དེའི་ཁྱད་པར་ཉེ་བར་སྦྱོར་བར་བྱེད། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་

ལ་དེ་བཞིན་དུ་ཞེས་བསྟན་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ།།361

357 མ་དཔེར། ཐུབ་པ་མེད་པར། ཞེས་བྱུང་ཡོད། ཞ་མའི་འགྱུར་དུ་བྱུང་བ་འགྲེལ་བཤད་(༥༧༡)དང་མཐུན་
པས་དེ་བཞིན་བཅོས། དེར་སྔར་བཤད་ཟིན་ས་ནི། ༤/༡༡ཀ གཏན་ཚིགས་བཅས་པའམ་བསྒྲུབ་བྱ་
ཙམ། །ཞེས་པའི་ཐད་ཡིན་པར་བཤད། 

358 གོང་དུ་ཤོག ༤༤༠ ནང་བྱུང་བ། ༤/༡༩ཀ ཐད་ཀྱི་གཞུང་ལ་བྱ་དགོས། 
359 ཞ་མར། འདིའི་མཇུག་ཏུ་རྩ་བ་ཤླཽཀ ༢༠ རྐང་པ་བཞི་ཀ་ཡོད་ཅིང། དེ་ནས། འདི་ལ་ཡང་། ཞེས་ཕྱི་

འགྲེལ་གྱི་གཞུང་བྱུང་བས། འདིར་རྩ་ཚིག་རྣམས་ངོས་བཟུང་སྟེ་འོག་ཐིག་བཏབ། 
360 -ཀྱི། སྣར་ཐང་། 
361 ཚིག་ཕུང་འདི་ལ་དད་ཤེས་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ཀར་རྩ་ཚིག་མེད་མོད། འགྱུར་མི་འདྲ་བ་ཙམ་ལས་དོན་



443ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་བཞི་པ།

(༢) དེའི་ལན་དགག་པ། 

དེ་ལ་གལ་ཏེ་རེ་ཞིག་དེ་བཞིན་དུ་ཡང་བྱས་པའི་སྒྲ་ནི་དཔེར་ན་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་

གྱི། མ་བྱས་པ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་སྙམ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ། ༢༡ སྤྱི་ནི་གཏན་ཚིགས་ཉིད་ཀྱིས་བསྟན། །བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཉིད་

ཀྱིས་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། སྒྲ་ཞེས་འབྲེལ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེས་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་དོན་

གཅིག་ཏུ་ཕྱེད་པ་ལས་དེ་བཞིན་དུ་མི་རྟག་པ་གྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཕྱིའི་དོན་ཉེ་བར་

མི་སྡུད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་དུ་ན་ཁྱད་པར་མེད་པའི་སྤྱི་གཞན་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཅི་

སྟེ་བྱས་པའི་སྤྱི་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་བུམ་པ་བཞིན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་གྱི། སྣམ་བུ་ལ་སོགས་

པ་བཞིན་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དེའི་ཁྱད་པར་ཉེ་བར་སྦྱོར་བར་བྱེད་ན། དེ་རིགས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། ཁྱད་པར་ལ་བརྟེན་ལ་རྗེས་འགྲོ། །ཁྱད་པར་ནི་རང་གི་བརྟེན་

པ་ལ་ངེས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བུམ་པ་བཞིན་དུ་སྒྲ་བྱས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་སྐྱེས་པའི་

ཕྱིར་དེ་ལྟར་ཉེ་བར་བསྡུད་པ་མེད་དོ།།

ཆོས་མི་མཐུན་པའི་ཉེ་བར་སྦྱོར་བ་ལ་ཡང་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་མ་བྱས་པ་ནི་མ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། གལ་ཏེ་དགག་པ་གཉིས་ཀྱིས་བྱས་པ་ཉིད་བརྗོད་པ་ཡིན་ན་དེ་

ནི་གཏན་ཚིགས་ཉིད་ཀྱིས་དོན་རྟོག་པ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟེ་བྱས་པ་ཉིད་བཀག་པས་དེ་དང་

ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བའི་རྟག་པ་ཉིད་བཀག་པའི་དོན་དུ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།362 འདི་ཡང་མ་ཡིན་

ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། གཉེན་པོའ་ིཕྱོགས་ཀྱང་མི་རིགས་ཏེ། ཀྱང་གི་སྒྲ་ལས་ནི་363བྱས་པ་

ཉིད་ཀྱི་སྤྱི་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཉིད་ཀྱིས་བརྗོད་དོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །གང་ལས་དེ་

བཀག་པའི་དོན་དུ་མི་མཐུན་པའི་ཆོས་དང་ཉེ་བར་སྦྱོར་བར་བྱེད་པ་བྱས་པ་ཉིད་ཡིན་

ན་དེའི་གཉེན་པོའ་ིཕྱོགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །མ་བྱས་པ་ཉིད་དང་

ལ། ཞ་མའི་རྩ་འགྲེལ་གྱི་འགྱུར་དུ་བྱུང་བའི་ཤླཽཀ ༢༠ དཔེར་བརྗོད་པ་ལ་ལྟོས་ན་ནི། །དེ་བཞིན་ནོར་ཞེས་
ཉེར་སྦྱོར་བ། །བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ཞེས། །ཉེ་བར་སྦྱོར་བར་རིགས་མ་ཡིན། །ཞེས་པ་དེའི་འགྲེལ་
པ་ཐོན་པས། འདིའི་ཐད་དུ་ཤླཽཀ ༢༠ ཨང་རྟགས་བཀོད། 

362 ཞ་མ། གལ་ཏེ་བྱས་པ་ནི་མི་འགེགས་ཀྱི་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱུ་བའི་རྟག་པ་འགེགས་པའི་དོན་དུ་ཡིན་ནོ་
ཞེ་ན། 

363 ཞ་མར། དང་གི་སྒྲ་སྨོས་པས་ནི། ཞེས་བྱུང་མོད། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༥༧༧) “སྤྱི་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཉིད་
ཀྱིས་བརྗོད་དོ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱ་ཞེས་པ་ནི་ཀྱང་གི་སྒྲ་ལས་སོ།།” ཞེས་བཀྲལ་བ་དད་ཤེས་དང་མཐུན། 



444 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བའི་རྟག་པ་ཉིད་དགག་པའི་364དོན་དུ་ཡང་ཉེ་བར་སྦྱོར་བར་རིགས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་གཉེན་པོའ་ིཕྱོགས་དང་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། བྱས་པ་ཉིད་དང་

ཆོས་མཐུན་པས་མི་རྟག་པ་ཉིད་གྲུབ་པ་ལས་དགག་པར་བྱེད་པ་དེའི་གཉེན་པོའ་ིཕྱོགས་

རྟག་པ་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

ཅི་སྟེ་ཡང་མི་རྟག་པ་ཉིད་མ་གྲུབ་ན་ཆོས་མི་མཐུན་པ་ཙམ་གྱིས་རྟག་པ་ཉིད་དགག་

པར་བྱེད་དོ་ཞེ་ན།365 དེ་ལྟ་ན་ཡང་། ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་དོན་རྟོགས་འགྱུར། །ཆོས་

མཐུན་པར་མ་བརྗོད་པར་ཆོས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་ཀྱང་དེའི་གཉེན་པོའ་ིཕྱོགས་ལྷན་

ཅིག་རྒྱུ་བ་དགག་པ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་མཉན་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

སྒྲ་རྟག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། མི་རྟག་པའི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་མཉན་པར་བྱ་བ་ཉིད་

མེད་པའི་ཕྱིར་མཉན་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཉིད་དང་ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བའི་མི་རྟག་པ་ཉིད་

བཀག་པས་རྟག་པ་ཉིད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ན། འདི་ཡང་འདོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མི་རྟག་

པ་ཉིད་འགྲུབ་པ་ལ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་གློག་ལ་སོགས་

པས་ཆོས་མི་མཐུན་པར་བརྗོད་པ་འདི་ལ་ཡང་རྟག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གང་

གི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་མ་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་རྟག་པ་

མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ལ་རིགས་པ་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་

གཏན་ཚིགས་ལུས་ཅན་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་མི་རྟག་པ་ཉིད་འགོག་པར་

ཡང་མ་གྱུར་ཅིག་སྙམ་ནས། གང་ལས་དེ་མེད་པས་རྟག་པར་མི་འགྱུར་བ་མ་བྱས་པ་ཁོ་

ན་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་བལྟོས་ནས་ཀྱང་ནམ་

མཁའ་དཔེར་བྱེད་པ་གང་གི་ཕྱིར། ཕྱི་རོལ་ན་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་བྱས་པ་རྟག་པ་ནི་

མེད་ལ། བུམ་པ་བཞིན་དུ་མི་རྟག་པ་ཡོད་ལ་དེའི་ཕྱིར་མི་རྟག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་འགའ་ཞིག་

གི་ནི་ཕྱི་རོལ་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཉེ་བར་སྦྱོར་བ་ཡང་དེ་ལྟར་མི་རིགས་པ་ཡིན་ནོ།།

མཇུག་བསྡུ་བ་ནི་ཡང་བརྗོད་པ་ཞེས་བཤད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཡན་ལག་གཞན་མ་ཡིན་

པས། མཇུག་བསྡུ་བ་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར། འདི་ལ་འབད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ།།366

364 མ་དཔེར། རྟག་པ་ཉིད་པའི། ཞེས་བྱུང་ཡང་ཡི་གེ་ཆད་པའི་སྐྱོན་ཏེ། ཞ་མའི་འགྱུར་བཞིན་བཅོས། 
365 ཞ་མ། ཅི་སྟེ་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྟག་པ་ཉིད་ལ་ཆོས་མི་མཐུན་པ་ཙམ་གྱིས་རྟག་པ་ཉིད་འགེགས་སོ་ཞེ་ན། 
366 མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། ཞེས་པའི་གཞུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་མི་འདྲ་བ་ཆེ་ཙམ་སྣང་། 



445ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་བཞི་པ།

ཁ) བྱེ་བྲག་པའི་ལུགས་དགག་པ། ༡] འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༈ བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ཀྱི་གཉི་ག་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ནི་དཔེའོ་ཞེས་བྱ་བ།367

༢] དེ་དགག་པ། ཀ] ཁས་བླངས་འགལ་བ། 

འདི་ལ་ཡང་། ༢༢ ནམ་མཁའ་དཔེར་ནི་ཐལ་བ་འམ། །ངག་གི་ཕྱོགས་

གཅིག་ལས་མ་ཡིན།།

གང་ལ་གཉི་ག་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ན། གལ་ཏེ་དམ་བཅའ་བ་དང་གཏན་

ཚིགས་དེ་དག་ནམ་མཁའ་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་ན། དེའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་

ལ་ནམ་མཁའ་དཔེར་འགྱུར་རོ།།

ཁ] འབྲེལ་བ་མི་སྟོན་པའི་དཔེ་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། 

ཅི་སྟེ་གང་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་དེའི་ཆོས་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ཡིན་

ན། ངག་ཡན་ལག་ཉིད་མི་རིགས་ཏེ། 

རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མ་བརྗོད་ཕྱིར། །དཔེའི་གཟུགས་བརྙན་ཡང་ཡིན་ནོ།།

གང་དུ་གཏན་ཚིགས་སྒྲུབ་བྱའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་རབ་ཏུ་བསྟན་པ་བཞིན་དུ་དཔེ་ལྟར་སྣང་

བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉི་ག་ལྟར་ཡང་དཔེ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

ག] གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་ལ་སོགས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་ན་དཔེའི་ཡན་ལག་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བ། 

༢༣ བསྒྲུབ་བྱ་ཉིད་དང་ཉེར་འཇལ་དོན།།རང་དབང་ཡིན་ན་དོན་མེད་དོ།།

གལ་ཏེ་ཡང་དཔེར་ན་རང་དབང་ཡིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་ཕྱོགས་གཅིག་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ལྟ་ན། སྔར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་368གཏན་ཚིགས་ཉིད་དང་ཉེ་བར་འཇལ་

བའི་དོན་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་ལེའུ་བཞི་པའོ།།  །།

367 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༥༨༢) “གཉིས་ཀ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་དཔེའོ་ཞེས་པ་གཉིས་ཀ་རབ་ཏུ་གྲུབ་ཅིང་ངེས་
པ་གང་དུ་ཡིན་པ་དེ་གཉིས་ཀ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་སྟེ། གཉིས་ཀ་ནི་གཏན་ཚིགས་དང་དམ་བཅའ་བ་དག་
གམ་དེའི་དོན་ཏོ།།”ཞེས་བཀྲལ། 

368 སྔར་ཇི་སྐད་བཤད་པ་བཞིན་ཞེས་པ། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས། ༤/༩ ཐད་དུ་དགོངས་པ་འགྲེལ་བཤད་དུ་
(༢༠༨)གསུངས། 



446 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ

ལེའུ་ལྔ་པ། གཞན་སེལ་བརྟག་པ། 

༡ སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་ཚད་མ་ཕུང་གསུམ་པ་དགག་པ། 

ཀ སྒྲ་རྟོག་སེལ་འཇུག་ཏུ་སྒྲུབ་པ། 

༡)  སྒྲ་བྱུང་ཚད་མ་རྗེས་དཔག་ཏུ་འདུས་ཤིང་སེལ་བས་འཇུག་པ་མདོར་བསྟན་པ། 

༈ ཚད་མ་གཉིས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་ནི་སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་ཚད་མ་གཞན་

དུ་འདོད་པ་སྟེ། 

༡ སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་རྗེས་དཔག་ལས། །ཚད་མ་གཞན་མིན་དེ་ལྟར་དེ།།

བྱས་སོགས་བཞིན་དུ་རང་དོན་ལ། །གཞན་སེལ་བས་ནི་བརྗོད་པར་བྱེད།།

སྒྲ་ཡང་369ཡུལ་གང་ལ་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བར་བྱེད་པ་དེའི་ཡན་ལག་གང་གིས་མེད་ན་མི་

འབྱུང་བ་ཉིད་དུ་འབྲེལ་པ་དེ། བྱས་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་དོན་གཞན་རྣམ་པར་

བཅད་པས་གསལ་བར་བྱེད་པ་དེའི་ཕྱིར། རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

༢)  སྒྲ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པ་རྒྱས་པར་དགག་པ། ཀ) སྤྱི་སྒྲས་སྤྱི་ལྡན་གྱི་གསལ་བ་བརྗོད་པ་དགག་པ། 

རིགས་ཀྱི་སྒྲ་རང་གི་ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་ལ་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། བཤད་པ་རྣམས་

ལ་ཡང་ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲ་སྦྱོར་བ་ནི་ངེས་པའི་དོན་དུ་ཡིན་ནོ།370།ཞེས་གང་ཟེར་བ་དེ་ལ། 

བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། 

༢ རིགས་སྒྲ་ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་མིན། །མཐའ་ཡས་ཕྱིར་དང་། བརྗོད་པར་བྱེད་

པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཁྱད་པར་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ལ་སྒྲ་དང་འབྲེལ་པར་བྱ་བར་མི་ནུས་

ཏེ། འབྲེལ་པར་མ་བྱས་པའི་སྒྲ་ལས་ནི་དོན་བརྗོད་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་རང་གི་ངོ་

བོ་ཙམ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་། འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་ཡོད་པའི་སྒྲ་དེ་

རྫས་ལ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཡིན་པས་བརྗོད་པར་

བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་གྱི། འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་འགྱུར་རོ།།

369 ཞ་མ་དང་འགྲེལ་བཤད་ (༥༨༥) གཉིས་ཀར། སྒྲ་ནི། ཞེས་བྱུང་། 
370 ཞ་མ། གང་ལ་ལ་དག་ནི། ཐམས་ཅད་དུ་རིགས་ཀྱི་སྒྲ་རང་རང་གི་ཐ་དད་པ་ལས་ཡིན་ཏེ། སྨྲས་པ་རྣམས་

ལ་ནི་ངེས་པའི་དོན་དུ་ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲ་ཡིན་ནོ། །འདིའི་ཐད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་་ཚིག་སྦྱོར་ཞ་མ་དང་ཉེ་
བར་མཐོང་། 



447ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

ཁ) སྤྱི་སྒྲས་སྤྱི་དང་འཕྲོད་འདུའི་འབྲེལ་བ་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་གསལ་བ་ལ་འཇུག་པ་དགག་པ། 

གང་ཡང་སྒྲ་དེ་རིགས་ཙམ་འམ། དེ་དང་ལྡན་པའི་འབྲེལ་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། སླ་བའི་

ཕྱིར་དང་། འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ་371སྙམ་དུ་སེམས་པ། དེ་དག་གི་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། 

རྗོད་བྱེད་ལྡན་ནམ་རིགས་ཐ་དད། །དོན་དང་ཐ་དད་མེད་ཐོས་ཕྱིར།།

དེ་ལྟར་ན་ཡོད་པའི་རྫས་དང་། ཡོད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། ཡོད་པའི་ལས་ཞེས་བྱ་བ་ཐ་

དད་པའི་དོན་དང་། རྫས་ལ་སོགས་པའི་སྒྲ་གཞི་མཐུན་པར་372མི་འགྱུར་ན། དེ་མཐོང་

བ་ཡང་ཡིན་ནོ། །ཡོད་པའམ་ལྡན་པ་ནི་རྫས་དང་ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་རྫས་

ཀྱིའམ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཡིན་ནོ།།

༣ འདི་ནི་འབྲེལ་པའམ་373འབྲེལ་པ་ཅན། །ཆོས་ཀྱིས་བཤད་པར་བརྗོད་པར་བྱེད།།

དེ་ལྟར་དངོས་པོ་བྱས་པས་བརྗོད། །དངོས་པོའང་གཞན་གྱིས་འབྲེལ་པ་ཡིན།།374

འབྲེལ་པར་བྱེད་པས་འབྲེལ་པ་སྟེ། དེ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་གཞན་གྱི་

འབྲེལ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་འབྲེལ་པ་ཅན་གྱི་ཆོས་ཀྱིས་འབྲེལ་པ་བརྗོད་

པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། རང་གི་ཆོས་ཀྱིས་འབྲེལ་པ་བརྗོད་པར་བྱེད་པའི་སྒྲ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར། འདི་ཡང་རིགས་ཀྱི་སྒྲས་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཉིད་དུ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།375

ག) སྤྱི་སྒྲ་གསལ་བ་རྣམས་ལ་སྤྱི་དོན་གཞན་གྱི་སྒོ་ནས་འཇུག་ན་བཏགས་མིང་དུ་ཐལ་བ། ༡] དགག་པ་དངོས། 

གང་ཡང་ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲ་རྣམས་ཀྱིས་གཞི་མཐུན་པའི་ཕྱིར་དང་། འབྲེལ་པ་སླ་

བའི་ཕྱིར་དང་། འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རིགས་དང་ལྡན་པ་ཙམ་བརྗོད་པར་འདོད་པ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བའི།376

371 འགྲེལ་ཤད་དུ། (༥༩༢) “སླ་བ་ནི་རིགས་གཅིག་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཡུལ་མང་པོ་ཉིད་ཡོད་ནའང་སོ་སོར་བདག་
ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཉེ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཡང་རྟེན་ཉེ་བ་ཉིད་ཀྱིས་འབྲེལ་
པའོ། །འབྲེལ་པ་རང་གི་རྟེན་ལ་འཕྲོད་པ་འདུ་བ་ཡང་འཁྲུལ་པ་ཡང་མེད་པ་ཁོ་ནའོ།།” ཞེས་བཀྲལ། 

372 མ་དཔེར། བཞི་མཐུན་པར། ཞེས་བྱུང་ཡང་ཞ་མའི་འགྱུར་དུ་བྱུང་བ་ལྟར་དག་པས་བཅོས། 
373 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༥༩༣) འབྲེལ་པའང་འདིར་ནི། ཞེས་བསྒྱུར་བ་ཞ་མའི་འགྱུར་དང་མཐུན། 
374 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༥༩༤) དངོས་པོ་གཞན་གྱིས་སྦྱོར་བར་བྱ། །ཞེས་བྱུང་། ཞ་མའི་འགྱུར་རྩ་འགྲེལ་

གཉིས་ཀར། ཤླཽཀ་འདི་ལ། འདི་རི་རིགས་ཀྱི་སྒྲ་ཡིས་ནི། །བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཉིད་མི་འཐད། །ཅེས་པའི་
ཚིགས་རྐང་ལྷག་མ་གཉིས་དང་། ཤླཽཀ་འདིའི་གོང་དུ། ཡོན་ཏན་དང་ནི་ཡོན་ཏན་ཅན། །ཞེས་པའི་ཤླཽཀ་
གཅིག་སྣོན་མ་ཡོད། 

375 མ་དཔེར། འཐད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཡོད་པ་ཡིག་ནོར་ཏེ། ཞ་མ་དང་འགྲེལ་བཤད་ལྟར་དགག་སྒྲར་བཅོས། 
376 ཞ་མ། ཞེས་ཟེར་རོ།།



448 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༤ རང་དབང་མེད་ཕྱིར་དེ་ལྡན་མིན།377།དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཡོད་པའི་སྒྲ་རིགས་དང་རང་

གི་ངོ་བོ་ཙམ་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་པ་ཙམ་གྱིས་རྫས་བརྗོད་པ་ཡིན་གྱི་དངོས་སུ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །དེར་གཏོགས་པའི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་མ་འཕངས་པའི་ཕྱིར། ཐ་དད་

པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ལ་གཞི་མཐུན་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་

ནི་གཞི་མཐུན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་དཀར་པོའ་ིསྒྲས་རང་གི་བརྗོད་པར་བྱ་

བ་ཡོན་ཏན་ཙམ་གྱིས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་རྫས་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། རྫས་ལ་མངར་པོ་378ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ཡོད་ཀྱང་མ་འཕངས་པ་དེའི་ཕྱིར་དེའི་ཐ་དད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་

བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་བརྟགས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡོད་

པའི་སྒྲ་ནི་ཡང་དག་པའི་དོན་དུ་ན་རང་གི་ངོ་བོའམ་རིགས་བརྗོད་པ་ཡིན། དེ་ལ་

འཇུག་པས་དེ་དང་ལྡན་པར་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ། །གང་ཞིག་379གང་ལ་ཉེ་བར་བཏགས་

པའི་དོན་དེ་ནི་ཡང་དག་པའི་དོན་དུ་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདྲ་བ་ཡང་། མི་སྲིད་ཕྱིར་

རྟོགས་པ་འཕོ་བ་དང་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཕན་བཏགས་པ་ལས། དེ་དང་ལྡན་པ་ལས་ཡོན་

ཏན་དང་འདྲ་བ་ཡང་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རྟོགས་པ་འཕོ་བ་ལས་མ་

ཡིན་ཏེ། ཉེ་བར་བཏགས་པ་ལས་ཡིན་ན།།380

བྲན་ལས་རྒྱལ་པོ་བཏགས་པ་བཞིན། །བློའ་ིངོ་བོ་ཐ་དད་ཕྱིར།།

དཔེར་ན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་381བྲན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། རྒྱལ་པོ་དང་བྲན་ལ་བློ་

མཚུངས་པར་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

༢] དངོས་མིང་བཏགས་མིང་འཐད་པ། 

རིགས་ཀྱི་སྒྲ་དེ་དང་ལྡན་པ་ལ་བཏགས་པ་ཡིན་ན་ཡང་། 

༥ ཀུན་ད་དུང་སོགས་དཀར་པོ་བཞིན། །རིམ་གྱིས་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་ཕྱིར།།

གང་ལ་རྟོགས་པ་མཚུངས་པ་དེ་ལ་ནི་རིམ་པ་ཡིན་པར་བརྗོད་པ་དེ་མཐོང་སྟེ། དཔེར་

377 ཚིག་རྐང་གལ་ཆེན་འདིའི་འགྲེལ་པའི་གཞུང་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་གཉིས་ལ་ཁྱད་ཆེ་ཙམ་ཐོན། 
378 མ་དཔེར། རྫས་ལ་དམར་པོ་ལ་སོགས་པ། ཞེས་ཡོད་མོད་ཞ་མ་དང་འགྲེལ་བཤད་ (༥༩༧) ལྟར་བཅོས། 
379 གང་ཞིག  ཅེས་པ་མ་དཔེར་མེད་ཀྱང་ཞ་མ་དང་འགྲེལ་བཤད་གཉིས་ཀར་བྱུང་བས་བསྣན། 
380 ཉེ་བར་བཏགས་པ་ལ་ས་ཡིན་ན། །ཞེས་པའི་ཚིགས་རྐང་འདི་དད་ཤེས་རྩ་འགྱུར་ལ་ཡོད་མོད། ཞ་མའི་

འགྱུར་ལ་མེད་ཅིང། གཞུང་གི་འགྲོས་དང་ཡང་བསྟུན་ན་རྩ་ཚིག་ཏུ་མ་བྱས་ན་ལེགས་པར་མཐོང་། 
381 མ་དཔེར། ངག་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། ཞེས་བྱུང་ཡང་ཞ་མ་ལྟར། གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། ཞེས་བཅོས། 



449ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

ན་ཀུན་ད་དང་ཀུ་མུ་ཏ་དང་དུང་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །རིགས་དང་དེ་དང་ལྡན་པ་

དག་ལ་སྒྲ་ཅིག་ཅར་སྦྱོར་བའི་ཕྱིར། རྟོགས་པ་འཕོ་བ་ལས་དེ་འདྲ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

དེ་ངོ་བོ་ལ་ཡོན་ཏན་གྱིས། །ཕན་འདོགས་ཕྱིར་ན་དེ་ལ་ནི།།

བློ་མེད་ན་ཡང་འཕེལ་བར་འགྱུར།382།གལ་ཏེ་ཤེལ་བཞིན་དུ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཕན་

བཏགས་པའི་ཕྱིར་ཡོན་ཏན་གྱི་ངོ་བོ་དེ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ཡིན་

ན་ཡོན་ཏན་འཕེལ་བའི་བློ་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་པར་རྫས་ལ་བློ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་

རོ།383།ཤེལ་ལ་དམར་པོའ་ིབློ་འབྱུང་བ་ནི་ཉེ་བར་གཏོད་པའི་བློ་ལ་བལྟོས་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། རྟོགས་པ་རྣམས་ལ་ཐ་དད་པའི་བློ་མེད་ཕྱིར་རོ།།

༣] དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། (༡) མཐོང་རྟོག་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་བར་ཐལ་བ། 

གཞན་ཡང་། ༦ འདྲེས་པའི་ངོ་བོ་ཕྱིར་ཀུན་ལ། །ལོག་པའི་ཤེས་པར་ཐལ་

བར་འགྱུར།།

སྒྲ་ལས་རྟོགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་དོན་ལ་བསྲེ་བའི་ངོ ་བོས་བར་དུ་ཆོད་པ་དེའི ་

ཕྱིར། ཤེལ་གྱི་རྟོག་པ་བཞིན་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ།།384

(༢) བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་རྫས་འཛིན་པ་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་གྱིས་ཕན་བཏགས་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་

འཛིན་པ་འགལ་བ། 

སྤྱི་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་དང་། །གཅིག་པར་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་།།385

༧ ཕན་འདོགས་པ་ནི་འགལ་བ་ཉིད། །གང་གི་ཚེ་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དང་

དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ། དཔེར་ན་བུམ་པའི་ས་ལས་གྱུར་པ་དང་། རྫས་དང་། ཡོད་

པ་དང་། དཀར་བ་དང་། དམར་བ་དང་། དྲི་ཞིམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་

382 ཞ་མའི་འགྱུར་དུ། ཤླཽཀ་འདི་རྐང་པ་བཞི་པ་ཅན་དུ་ཡོད་ལ་འགྱུར་གྱི་དོན་ཡང་ཅུང་མི་འདྲ། 
383 ཞ་མ། “ཡིན་ན་ནི། རྫས་ལ་འཇུག་པའི་བློ་ཡོན་ཏན་ལ་འཇུག་པའི་བློ་ལ་མི་ལྟོས་པར་འགྱུར་རོ།།” ཞེས་

སོགས་ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་ཁྱད་ཆེ། 
384 ཞ་མ། དེའི་ཕྱིར་ཤེལ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་དོན་ཇི་ལྟ་བ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ།།
385 འགྲེལ་བཤད། (༦༠༨) སྤྱི་ལ་སོགས་པ་མང་ཉིད་ནའང་། །ཅིག་ཅར་འཛིན་བྱེད་རྣམས་ལ་ཡང་། །འདིའི་

ཐད་དུ་འགྲེལ་བཤད་ཀྱིས་རྟོགས་པ་གསུམ་སྟེ། ༡ གང་ཡང་རུང་བའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ངོ་བོ་རྟོགས་པའམ། ༢ 
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་གིས་སམ། ༣ བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཁོ་ནའི་ཡིན་ཞེས་པའོ། །ཞེས་
ངོས་བཟུང་། 



450 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

པ་མང་པོར་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་དེའི་ཚེ། ཡོན་ཏན་གྱིས་ཕན་འདོགས་པ་འགལ་བ་

ཡིན་ནོ། །ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར་དེ་ཡོན་ཏན་386གྱི་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོ་གཅིག་གིས་མ་ལུས་

པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་། ཕྱོགས་གཅིག་གིས་ཀྱང་ཡོན་ཏན་གྱི་ངོ་བོ་ཉམས་སུ་མྱོང་

བར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་མཐའ་དག་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ།།

ཀུན་གྱིས་ཡིན་ནའང་འདྲེས་མཐོང་འགྱུར།387།ཅི་སྟེ་བུམ་པ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀྱིས་ཅིག་ཅར་མཐའ་དག་ལ་ཕན་འདོགས་པར་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། དེའི་ཕྱིར་བུམ་པ་ལ་

སོགས་པའི་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་འཛིན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ངོ་བོ་ཐམས་ཅད་གཅིག་པར་

མཐོང་བའི་ཕྱིར་388ཐམས་ཅད་འདྲེས་པར་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ།།

(༢) བུམ་པ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དོནགཞན་གྱི་

སྒོ་ནས་སྒྲ་བློ་འཇུག་པར་འདོད་པ་ལ་སྤྱི་དོན་གཞན་ལ་བཀོད་པའི་སྐྱོན་མཚུངས་པ། 

ཁྱད་པར་རིགས་དང་དེ་ལྡན་ལ། །ཉེས་པ་མཚུངས་ཏེ་དེ་རྣམས་ལའང་།།

ང) བཀག་ཟིན་དྲན་པ་ལ་སྦྱར་བ་དང་དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། 

༡] སྤྱི་སྒྲས་སྤྱི་ལྡན་གྱི་གསལ་བ་བརྗོད་པ་བཀག་ཟིན་པ། 

༨ རིགས་དང་རང་བཞིན་དེ་ལྡན་པའི། །ངོ་བོ་གང་ཕྱིར་མི་རིགས་སོ།།

ཐ་དད་པའི་རང་གི་ངོ་བོས་བརྗོད་པ་ན་ཡང་གདོན་མི་ཟ་བར་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོས་ཁྱད་

པར་བརྗོད་པ་ན། རིགས་ལ་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ་ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། དེ་དང་ལྡན་པ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེས་པ་བརྗོད་པར་བྱའོ། །རིགས་ཀྱང་

མངོན་པར་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ལ་སྒྲའི་རང་གི་ངོ་བོ་སྒྲོ་བཏགས་ནས་རིགས་བརྗོད་པའི་

ཕྱིར་སྲིད་པ་ཡིན་ནོ། །རིགས་དང་ལྡན་པ་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པར་

བརྗོད་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ལ་ཡང་ཇི་ལྟར་སྲིད་པར་སྐྱོན་བརྗོད་པར་བྱའོ།།

དེ་ལྡན་ཁྱད་པར་ཉིད་ལ་བརྗོད། །དེ་ཡང་སྔར་ནི་སྤངས་པ་ཡིན།།

386 +ཅན། སྣར་ཐང་། 
387 ཞ་མ། གཟི་ཡི་ཁྲ་བོ་ཐམས་ཅད་མཐོང་།།
388 འགྲེལ་བཤད། (༦༠༩) ཅིག་ཅར་ངོ་བོ་ཐམས་ཅད་མཐོང་བའི་ཕྱིར། ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལེགས། 



451ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

རིགས་ཀྱི་སྒྲས་ཁྱད་པར་རྣམས་བརྗོད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔར་སྤངས་པ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ཡང་རིགས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ།།389

༢] སྤྱི་དང་འཕྲོད་འདུའི་འབྲེལ་བ་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་གསལ་བ་ལ་འཇུག་པ་བཀག་ཟིན་པ། 

འོན་ཏེ་རིགས་ཀྱི་སྒྲ་རིགས་དང་ལྡན་པ་ཙམ་བརྗོད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་གྱི་ཁྱད་པར་

གྱི་ངོ་བོས་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཡིན་ན། 

༩ དེ་ལྡན་ཙམ་ནི་འབྲེལ་པའམ། །ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་རྣམ་པར་དཔྱད།།

དེ་དང་ལྡན་པ་ཙམ་ནི་དེ་ལྡན་ཉིད་དེ་དངོས་པོའ་ིརྐྱེན་དེ་དང་འབྲེལ་པའམ་ཡོན་ཏན་ལ་

འགྱུར། དེ་བསྟན་པ་དང་ཐ་མི་དད་པའི་ངོ་བོ་དང་། འཁྲུལ་པ་མེད་པ་དང་། འབྲེལ་པ་

རྣམས་ལས། གཞན་དུ་བསྡུ་བ་དང་། བྱེད་པ་དང་། དེ་ལ་ཕན་པ་རྣམས་ལས་འབྲེལ་

པ་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་ཡང་ལྡན་པ་དང་རིགས་རྗོད་

པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱད་པར་གྱི་དོན་དང་ཐ་མི་དད་པས་ཐོས་པའི་ཕྱིར་རོ།།390

༣] སྤྱིའི་དོན་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ། 

དེ་ལྟར་དོན་ནི་བུམ་སོགས་བཞིན།391།བུམ་པ་ལ་སོགས་རྣམས་ལ་སྤྱི།།

༡༠ མི་འཇུག་དེ་དོན་ཇི་ལྟར་ཡིན། །དུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ནི་སྤྱི་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་

གལ་ཏེ་སྤྱི་དང་ལྡན་པའི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ན་དེ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་

འཇུག་པ་མ་ཡིན་ན། ཇི་ལྟར་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་ཡིན་ཞེས་བྱ་སྟེ་མི་རིགས་སོ། །འོན་ཏེ་

ཡང་སྤྱི་དང་ལྡན་པ་བརྗོད་པ་ཡིན། དེ་ལ་ཅིའི་དོན་དུ་སྤྱི་མེད་པར་སྒྲོ་འདོགས་པར་

བྱེད་ཞེ་ན། གང་གི་ཕྱིར་ཡོད་པའི་སྒྲ་སྤྱི་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དམ་བཅས་པ་

ཡིན་ན།392 ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དེ་དང་

389 ཞ་མ། དེ་ཡང་རིགས་དང་ལྡན་པ་ལ་ཡང་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །འགྱུར་ཚིག་གོ་དཀའ་ཙམ་སྣང་མོད། དོན་
ནི། སྔར་ཤླཽཀ ༥/༢ཀ རིགས་སྒྲ་ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་མིན། །ཞེས་པའི་ཐད་དུ་བཀོད་པའི་ཉེས་པ་དེ་འདིར་
རིགས་དང་ལྡན་པ་ལའང་འཇུག་གོ །ཞེས་པའོ།།

390 ཞ་མར། ཞེས་བརྗོད་ཟིན་ཏོ། །ཞེས། ཤླཽཀ ༢ག ང ལ་ཞལ་འཕངས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྒྱུར། འདིའི་ཐད་འགྱུར་
གཉིས་ལ་ཁྱད་ཆེ། 

391 འགྲེལ་བཤད། (༦༡༢) དེ་ལྡན་བུམ་པ་ལ་སོགས་བཞིན།།
392 ནོ། །སྣར་ཐང་། འགྲེལ་བཤད་དུ་(༦༡༢)འདིར་བརྟག་པ་གཉིས་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་སྤྱིའི་དེ་

ལྡན་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའམ། ཡང་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ལྡན་གྱི་མཚུངས་པ་ཉིད་ཡིན་ནམ། “ཡོད་པ་
ལ་སོགས་པས་”ཞེས་སོགས་ཀྱིས་དང་པོ་མི་སྲིད་པ་དང་། “དེའི་ཕྱིར་གདོན་མི་ཟ་བར་”ཞེས་པས། རྣམ་
པར་རྟོག་པ་གཉིས་པ་ཁས་བླང་བར་བྱའོ། །ཞེས་སྟོན་པར་བཀྲལ། 



452 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ལྡན་པར་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་དོན་ལ་གདོན་མི་ཟ་བར་དོན་ལ་སྤྱི་ཁས་བླང་

བར་བྱའོ། །དེ་ཡང་དོན་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་འདིར་ནི་སྒྲ་མཚུངས་པ་འབའ་

ཞིག་གོ393།དེ་དང་ལྡན་པའི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡོད་པའི་སྒྲའི་བརྗོད་བྱ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་འདྲ་བ་ཡིན་གྱི། འགའ་ཞིག་གིས་དེ་དང་ལྡན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ཡོད་པ་དང་ལྡན་

པ་ནི་སྔར་བཀག་པ་ཡིན་ནོ།394།དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་མེད་མི་འདོད། །སྒྲ་ཡང་ཐ་དད་པ་

རྣམས་ལ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་ཐ་མི་དད་པར་ནི་མ་མཐོང་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་ཡང་ཅི་རིགས་

པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ཡང་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་གྱི་གཞི་ཉིད་མེད་དོ།།395

༤] སྤྱི་སྒྲས་སྤྱི་ནི་ཆེ་བ་གོ་བའི་སྒོ་ནས་གསལ་བ་དོན་གྱིས་འཕངས་པ་དགག་པ། ཀ] དངོས། 

ཅི་སྟེ་ཡང་ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་རྫས་གཞན་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས། ཡོད་པའི་

སྒྲ་ལས་ཆེས་སྔོ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པར་དོགས་པ་ཡོད་ན།396 

ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དངོས་པོར་འགྱུར་རོ། །གཅིག་ལ་དཀར་པོ་མིན་སོགས་

བཞིན།༡༡།འདི་ཡང་ཡོད་མིན། སྔོན་པོའ་ིསྒྲ་ལ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྔོ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་

གཞན་མེད་ན་དེ་དང་ལྡན་པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྔོན་པོ་ཉིད་དང་ལྡན་པ་འབྲེལ་པ་

དག་ནི་སྒྲའི་དོན་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏོ།།

གཞན་ཡང་། ཁས་བླངས་ནའང་། །དེ་མིན་རིགས་ལ་རིགས་མེད་ཕྱིར། ཤིན་

ཏུ་སྔོ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་སྔོན་པོའ་ིསྤྱི་ཁས་བླངས་ཀྱང་། གང་ལས་ཁྱད་པར་དེ་

ཉེ་བར་བླངས་ནས་རྫས་ལ་འཇུགཔ་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་ལ་འཇུག་པར་

དོགས་པར་འགྱུར་བ། ཇི་ལྟར་སྔོན་པོའ་ིཡོན་ཏན་གསུམ་ཐ་དད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བུམ་

པ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་རིགས་དང་ལྡན་པའི་ཡོད་པའི་397རིགས་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །དེའི་ཕྱིར་འདི་ཡང་བརྟག་པར་མི་བྱའོ།།

393 མ་དཔེར། སྒྲ་མཚུངས་པ་ཞིག་གོ། ཞེས་ཡོད་མོད་ཞ་མ་དང་འགྲེལ་བཤད་གཉིས་ལྟར་བཅོས། 
394 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༦༡༤) གོང་དུ་ཤླཽཀ ༧ ག ངའི་ཐད་ཀྱི་གཞུང་དུ་བཤད་ཟིན་པར་བཀྲལ། 
395 འདིའི་ཐད་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་གཉིས་ལ་མི་འདྲ་བ་ཆེ་ཙམ་ཡོད། 
396 མ་དཔེར། དགོས་པ་ཡོན་ན། ཞེས་ཡོད་མོད་འགྲེལ་བཤད་དུ། ༦༡༥ “ཡོད་པའི་སྒྲ་ལས་བུམ་པ་ལ་སོགས་

ལ་དོགས་པ་ན།” ཞེས་བྱུང་ལ། དད་ཤེས་འགྲེལ་པ་ཉིད་དུའང་འོག་ཏུ། “བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་
ལ་འཇུག་པར་དོགས་པར་འགྱུར་བ།” ཞེས་ཐོན་པས་བཅོས། 

397 -ཡོད་པའི། སྣར་ཐང་། 



453ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

འོན་ཏེ་དེ་ལྟར་སྒྲའི་བརྗོད་བྱ་མ་ཡིན་ཡང་དོན་གྱིས་འཕངས་པའི་བུམ་པ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་དང་ལྡན་པའི་དོན་ནི། གདོན་མི་ཟ་བར་བུམ་པ་ཉིད་ལ་

སོགས་པ་འགའ་ཞིག་དང་འབྲེལ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཁྱད་པར་ལ་དོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་

ན། དོན་གྱིས་འཕངས་ཀྱང་མ་ངེས་སོ། །དཔེར་ན་ལྷས་བྱིན་ཉིན་པར་ཟན་མི་ཟ་ཞེས་

པས་མཚན་མོ་ངེས་པ་བཞིན་དུ། དོན་གང་ལ་ངེས་པ་སྐྱེས་པ་དོན་གྱིས་འཕངས་པ་

ཡིན་ཡང་། འདིར་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་པ་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་མ་ངེས་པའི་

ཕྱིར། དོན་གྱིས་འཕངས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕྱིར་རིགས་ཀྱི་སྒྲ་དེ་ཇི་ལྟར་

ཡང་ཁྱད་པར་དང་། སྤྱི་དང་། འབྲེལ་པ་དང་། རིགས་དང་ལྡན་པ་བརྗོད་པར་བྱེད་

པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།398

ཁ] སྒྲ་སེལ་འཇུག་དུ་ཁས་ལེན་རིགས་པ། 

དེས་ན་སྒྲ་ནི་གཞན་སེལ་ཡིན། །དེའི་ཕྱིར་བྱས་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་རང་

གི་དོན་ལ་གཞན་སེལ་བར་བཤད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་གནས་པ་ཡིན་ནོ།།

༣)  སེལ་བས་འཇུག་པ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ། 

༡༢ བརྗོད་པར་བྱ་བ་མང་པོའ་ིཡང་།།སྒྲ་ལས་ཐམས་ཅད་རྟོགས་མ་ཡིན།།

རང་དང་འབྲེལ་པ་རྗེས་མཐུན་ལས། །འདི་ནི་དོན་ལ་རྣམ་གཅོད་བྱེད།།399

༡༣ དུ་མ་ཆོས་ཅན་སྒྲ་ལ་ཡང་། །གང་གི་དོན་ནི་མི་སྤོང་བ།།400

དེ་ཉིད་ཀྱིས་ནི་རྟོགས་བྱེད་ཀྱི། །སྒྲ་དང་401ཡོན་ཏན་སོགས་ཀྱི་མིན།།

ཞེས་བཤད་དོ།།

398 ཞ་མ། དེའི་ཕྱིར་རིགས་ཀྱི་སྒྲ་ཐ་དད་འབྲེལ་པའི་སྤྱི་རིགས་དང་ལྡན་པའི་རྗོད་པར་བྱེད་པ་ལན་འགའ་
ཡང་སྦྱར་བར་མི་བྱའོ།།

399 ཞ་མ། ཡང་བརྗོད་པ། ༡༢ བརྗོད་པར་བྱ་བ་མང་ཡོད་ཀྱང། །སྒྲ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་རྟོགས་མ་ཡིན། །རང་
དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་པའི་དོན། །རྣམ་གཅོད་ངག་གི་འབྲས་བུ་ཡིན། །ཞེས་བྱུང་བ་ལེགས་པར་མཐོང་། 

400 འགྲེལ་བཤད། (༦༢༨) སྒྲ་ཡང་དུ་མའི་ཆོས་ལྡན་པ། །གང་གི་དོན་ནི་འདའ་མིན་པ། །ཞེས་བྱུང་བ་གོ་བདེ་
བར་མཐོང་། 

401 འགྲེལ་བཤད། (༦༢༨) སྒྲ་ཡི་ཡོན་ཏན་སོགས་ཀྱིས་མིན། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཀྱི་དོན་འགྲེལ་
བཤད་(༦༢༧-༢༨) དང་། དར་ཊིཀ་ (༡༠༠བ༤) བཅས་ལ་གཟིགས། 



454 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཁ གཞན་སེལ་མི་འཐད་པ་སྤང་བ། 

༡)  སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་གཞི་མཐུན་སོགས་མི་འཐད་པ་སྤང་བ། ཀ) གཞན་གྱི་འདོད་པ་སྤྱིར་དགག་པ། 

༡] སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་གཞི་མཐུན་སོགས་ཁྱད་པར་བྱེད་འཐད་པ། ཀ] ཁྱད་པར་བྱ་བྱེད་འཐད་པ། 

གལ་ཏེ་གཞན་སེལ་བ་ཙམ་སྒྲའི་དོན་ཡིན་ན། ཨུཏྤ་ལ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲ་

རྣམས་ལ་གཞི་མཐུན་པ་དང་། ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་གཞིའི་དངོས་པོར་ཇི་ལྟར་

འགྱུར། ཇི་ལྟར་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། གང་གི་ཕྱིར་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲ་རྣམས་ཀྱི་

བསལ་བར་བྱ་བ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཉེས་པ་འདི་ནི་མེད་དེ། དེ་དག་ཀྱང་། 

༡༤ བསལ་བྱའི་ཁྱད་པར་ལས་ཐ་དད། །གཅིག་ལ་ཐ་དད་མེད་འབྲས་ཕྱིར།།

ཁྱད་པར་ཁྱད་པར་གཞི་ཡིན་ཏེ། །རང་དོན་ཁྱད་པར་རྟོགས་ལ་བླུན།།

ཨུཏྤ་ལ་སྔོན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲ་ནི་གཞན་སེལ་བའི་ཐ་དད་པ་ཡོད་

ཀྱང་། འགྲེང་བ་དང་བྱ་རོག་གནས་པ་བཞིན་དུ། རང་གི་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་གསལ་བར་

བྱེད་པའི་དོན་དུ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་གཞན་སེལ་བའི་དོན་གཅིག་ལ་སྡུད་པས་གཞི་མཐུན་

པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ནི་དེ་དག་སོ་སོར་རང་གི་དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །སྒྲ་

གཞན་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་གསལ་བར་བྱ་བའི་དོན་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་ཡང་ཁྱད་པར་དང་

ཁྱད་པར་གྱི་གཞིར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ།།

ཁ] དེས་ན་གཞི་མཐུན་འཐད་པ། 

འོན་ཏེ་དེ་སྔོན་པོ་ཡང་མ་ཡིན་ཨུཏྤ་ལ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྔོན་པོ་ཡང་ཡིན་ལ་

དེ་ཨུཏྤལ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྔོན་པོ་ཨུཏྤལ་ཞེས་བརྗོད་པ་དེ་ཇི་ལྟར་ན་གཞི་གཅིག་པ་

ཡིན་ཞེ་ན། 

༡༥ བསྡུས་པ་བརྗོད་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །དེ་ནི་སྔོན་པོ་འབའ་ཞིག་མིན།།

ཨུཏྤལ་འབའ་ཞིག་ཀྱང་མ་ཡིན། །ཨུཏྤལ་དང་སྔོན་པོའ་ིསྒྲ་དག་ལས་ནི་དེ་བསྡུས་

པ་དག་རྟོགས་པ་ཡིན་གྱི་འབའ་ཞིག་པ་དག་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འབའ་ཞིག་པ་དག་ལ་

ནི། ཡི་གེ་བཞིན་དུ་དོན་མེད་དེ། ཇི་ལྟར་ནིའི་སྒྲ་དང་ལའི་སྒྲ་དག་ཡོད་ཀྱང་དོན་མེད་

པ་ཉིད་ཡིན་ལ། སྔོན་པོ་བརྗོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡིན་ནོ།།402

402 ཞ་མ། ནི་ལ་བརྗོད་པ་ལ་དོན་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་འདི་ལ་ཡང་ངོ་། །ནི་ལ་ཞེས་པའི་སྔོན་པའི་སྐད་དོད་དོ།།



455ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

ག] དེའི་ལན་དགག་པ། 

མི་མཚུངས་པ་བཀོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཡི་གེ་བརྗོད་པ་ན་དོན་འགའ་ཞིག་རྟོགས་པ་མ་

ཡིན་གྱི། སྔོན་པོ་ཞེས་བསྡུས་པ་ན་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ།།403

༡༦ ཡིག་ལ་དོན་འགའ་མེད་ཅེ་ན། །དེའི་བརྗོད་བྱ་ཞེས་བྱ་བ།།

ཚིག་གཉིས་ལ་རྟོགས་དེ་ལ་ཡང་། །དེ་འགའ་ཞིག་ལ་རྟོགས་པར་བྱེད།།404

ཇི་ལྟར་ནིའི་སྒྲ་དང་ལའི་སྒྲ་དག་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་གྱིས་སྟོང་པ་དེ་བཞིན་དུ། ཨུཏྤ་ལ་དང་
405སྔོན་པོའ་ིསྒྲ་དག་བསྡུས་པ་དོན་གྱིས་སྟོང་པ་ཡིན་ནོ། །སྔོན་པོའ་ིསྒྲས་དོན་འགའ་

ཞིག་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གང་བཤད་པ། དེ་ལ་ཡང་།406 རིགས་འབའ་ཞིག་སྔོན་པོའ་ི

སྒྲས་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་འབའ་ཞིག་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་དང་

རྫས་དང་ལྡན་པར་བརྗོད་བྱ་ཡིན་པར་རིགས་པའི་ཕྱིར། ཡི་གེ་བཞིན་དུ་དོན་གྱིས་སྟོང་

པའི་བསྡུས་པས་ཀྱང་རྟོགས་པར་བྱེད་དོ། །སྒྲ་ཐ་དད་པའི་བརྗོད་པར་བྱ་བའི་དོན་

གྱིས་དོན་ཐ་དད་པ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་སྒྲའི་དོན་གཞན་སེལ་བ་ལ་གཞི་

མཐུན་པ་དང་། ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་གྱི་གཞིའི་དངོས་པོ་འཐད་པ་ཡིན་ནོ།།407

༢] སྒྲ་རྟོག་སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་འདོད་པ་ལ་མི་འཐད་པ། ཀ] རྒྱས་པར་བཤད་པ། 

(༡) ཨུཏྤལ་སྔོན་པོའ་ིཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་རྫས་གཅིག་དང་ཐ་དད་བརྟགས་ལ་དགག་པ་

མདོར་བསྟན། 

དོན་གཞན་ནི་སྒྲའི་དོན་དུ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་བྱས་པས་ཞེ་ན། དེའི་

ཡན་ལག་གི་དོན་དག་གཞི་དེ་ལས་ཐ་དད་པའམ་ཐ་མི་དད་པར་འགྱུར།408 དེ་ལ་རེ་ཞིག་

ཐ་དད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། 

403 ཞ་མ། “གལ་ཏེ་ཁ་དོག་བརྗོད་པ་ལ་ནི་དང་ལ་ཡིས་ཅུང་ཞིག་ཀྱང་དོན་གྱི་རྟོག་པ་མི་བསྐྱེད་དོ་ཞེས་པ་ནི་
བརྒལ་ཞིང་བརྟག་པ་སྤང་བ་སྟེ།” ཞེས་འགྱུར་ཆེས་མི་འདྲ། 

404 ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་ཤླཽཀ་འདིའི་འགྱུར་ཁྱད་པར་ཆེ་ཙམ་ཡོད། འགྲེལ་བཤད། (༦༣༤) ཡིག་ལ་དོན་
འགའ་མེད་པ་སྟེ། །ཚིག་གཉིས་པ་ནི་རྟོགས་ཤེ་ན། །དེ་ཡིས་བརྗོད་བྱ་ཞེས་དེར་ཡང་། །འབའ་ཞིག་ཡང་
དག་རྟོགས་པར་བྱ། །ཞེས་བྱུང་བ་འགྱུར་ལེགས། 

405 མ་དཔེར། དང་སྒྲ་མེད་མོད་ཞ་མར་ཡོད་པས་བསྣན། 
406 ཞ་མ། ཇི་སྐད་དུ་ནི་དང་ལའི་སྒྲ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་དོན་གྱི་རྟོག་པ་མི་བསྐྱེད་དོ་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། 
407 འགྲེལ་པའི་གཞུང་འདིའི་ཐད་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་ཀྱི་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་ཁྱད་ཆེ། 
408 མ་དཔེར། ཕྱི་མ་ལའང་། ཐ་དད་པར་འགྱུར། ཞེས་བྱུང་ཡང་ཡིག་ནོར་ཏེ་ཞ་མ་ལྟར་བཅོས། 



456 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༡༧ ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་མེད་ཐལ་ཕྱིར། །བསྡུས་པ་གཅིག་ནི་ཡོད་མ་ཡིན།།

གལ་ཏེ་བསྡུས་པ་གཅིག་ཡིན་ན་དེ་ཨུཏྤ་ལ་དང་སྔོན་པོའ་ིདོན་དག་གཞན་མ་ཡིན་པ་

དེས་ན། གཅིག་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་དག་ཀྱང་ཕན་ཚུན་ཐ་མི་དད་པར་

འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་། བསྡུས་ལ་དུ་མ་ཉིད་འགྱུར་ཕྱིར། །དུ་མ་ལས་ཀྱང་བསྡུས་

པ་ནི། གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དུ་མ་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་ཕྱིར་ཏེ་དེ་ལས་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ནོ།།

(༢) དེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། (ཀ) རྫས་གཅིག་པའི་ཕྱོགས་དགག་པ། 

བསྡུས་པ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བླངས་ཀྱང་སྔོན་པོ་དང་ཨུཏྤ་ལའི་དོན་དག་ལ་གཞི་

མཐུན་པ་ནི་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་གཅིག་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ན་ཡང་། སྒྲ་དག་

རང་དོན་སྤང་མ་ཡིན། །གང་སྔོན་པོ་དང་ཨུཏྤ་ལ་འབའ་ཞིག་པའི་སྒྲ་དག་གི་409དོན་

རང་གི་སྤྱི་ཡིན་ལ། བསྡུས་པ་དག་ལ་ཡང་དེ་དག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གཞི་མཐུན་པར་

གང་ལས་འགྱུར།410

ཉེས་པ་འདི་ནི་མེད་དེ། གཉི་ག་ཡང་དེ་དག་གི་ཁྱད་པར་གྱི་དོན་ཅན་ཡིན་

ཡང་། ཁྱད་པར་ནི་སྤྱིའི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕྱིར་སྤྱིའི་དོན་གྱིས་འདྲ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་

ནོ། །ཁྱད་པར་གྱི་དོན་ཤེས་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་གཉི་གའི་སྒྲ་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་

གཉི་ག་ཡང་གཞི་མཐུན་པ་ཡིན་ཏེ། བསྡུས་པའི་དོན་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། 

འདིར་རེ་ཞིག་སྔོན་པོའ་ིསྒྲས་ཐ་མི་དད་པར་བརྗོད་པ། ༡༨ རིགས་མེད། གང་

ལས་རྫས་ཀྱི་རིགས་ཁྱད་པར་ནང་དུ་འདུ་བར་བརྟགས་པ་སྔོན་པོའ་ིསྒྲས་སྤྱིའི་སྒོ་ནས་

རྫས་ཀྱི་རིགས་བརྗོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཏེ་སྔོན་པོ་དང་ལྡན་པའི་རྫས་ནི་སྤྱིས་

བརྗོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཁྱད་པར་ཧ་ལི་དང་ལ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་411ནང་དུ་

འདུ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་འགྱུར་བར་ནི་མི་རིགས་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར། སྔར་ནི་

409 སྒྲ་དག་གིས། སྣར་ཐང་། 
410 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༦༣༧) ཅི་ལས་གཞི་མཐུན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་བྱུང་བ་ཞ་མ་དང་མཐུན་

པས། གང་ལས། ཞེས་བཅོས། 
411 ཞ་མ། ལ་བ་དང་ཨུཏྤལ་དག་ཀྱང་། 



457ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

བཤད་པའི་ཕྱིར། དེ་དང་ལྡན་པ་ནི་རང་དབང་མེད་ལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་

སོགས་པ་དེ་ལྟ་བུས་དེ་དང་ལྡན་པར་བརྗོད་པ་ནི་སྔར་ཉིད་དུ་བཀག་པ་ཡིན་ནོ།།412

གང་ཡང་ཁྱད་པར་སྤྱིའི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཤད་པ་དེ་རིགས་ཏེ། གང་

ལས་ཞེ་ན། ཐེ་ཚོམ་ཕྱིར་ཏེ། སྤྱིའི་སྒྲ་ལས་ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་མཐོང་

སྟེ། གང་ལས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དེ་ནི་བརྗོད་པར་མི་རིགས་སོ། །ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲས་ཤུགས་

ཀྱིས་སྤྱི་རྟོགས་པར་ནི་འགྱུར་ཏེ་འཁྲུལ་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་ཁྱད་པར་སྤྱིའི་

ནང་དུ་འདུས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འདི་བརྗོད་པར་བྱ་བ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་བརྗོད་པ་ནི་མ་ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་བསལ་མིན་ལས། གང་གི་ཕྱིར་སྔོན་

པོའ་ིསྒྲས་ནི་ཀུནྡ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་ཏིལ་ལ་སོགས་པ་ནི་སེལ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་

པ་དེའི་ཕྱིར་དེའི་ནང་དུ་འདུས་པ་413ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁས་བླངས་ནས་ཀྱང་

བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཉིད་ཀྱི་ནང་དུ་འདུ་བ་ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་གཉི་ག་ཡང་ཁྱད་པར་གྱི་དོན་ཡིན་ན་སྒྲ་དག་རྣམ་གྲངས་པར་འགྱུར་

ཏེ། གཅིག་ལས་རྣམ་གྲངས་ཀྱིས་རྟོགས་པར། །མཐོང་བ་ཡང་ཡིན་ཏེ། རྣམ་གྲངས་

ཀྱི་སྒྲས་ནི་དོན་དུ་མ་དང་414མ་རྟོགས་པ་ལ་སྔ་མའི་དོན་དེ་ཉིད་ཤེས་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་

རྣམ་གྲངས་གཞན་གྱིས་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་ཉིད་རྣམ་གྲངས་པའི་སྒྲ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་

གྲངས་པའི་སྒྲ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་རྣམ་གྲངས་ཀྱིས་མངོན་པར་

བརྗོད་པ་ཡིན་གྱི་ཅིག་ཅར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡང་སྔོན་པོའ་ིསྒྲ་ཉིད་ཀྱིས་ཨུཏྤ་

ལའི་དོན་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་གྱི་གཞི་ཉིད་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་

ལྟར་རེ་ཞིག་ཐ་མི་དད་པ་ལ་སྐྱོན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།།

412 ཀུན་བཏུས། ༥/༤ རང་དབང་མེད་ཅིང་དེ་ལྡན་མིན། །ཞ་མར། “དེང་ལྡན་པར་བརྗོད་པ་ལ་ནི་སྔར་ཉིད་
དུ། རང་དབང་མེད་ཕྱིར་དེ་ལྡན་མིན། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་མ་གྲུབ་པར་བརྗོད་དོ།།” ཞེས་བྱུང་བ་
འགྱུར་ལེགས་པར་མཐོང་། 

413 +ན། སྣར་ཐང་། 
414 མ་དཔེར། དང་སྒྲ་མེད་མོད་ཞ་མ་དང་འགྲེལ་བཤད་ལ་བསྟུན་ཏེ་བསྣན། འགྲེལ་བཤད། (༦༤༠) “དེ་ལ་

དོན་ངེས་པར་མ་ཤེས་པ་ལ་རྣམ་གྲངས་གཞན་སྦྱོར་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་དང་། དོན་དུ་མ་ཅན་ལ་ཡང་
དོན་གཞན་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་དོན་རྟོགས་པའི་ཆེད་དུ་སྟེ། དཔེར་ན་ཨཀྵའི་སྒྲ་ལ་བ་རུ་རའི་
སྒྲ་བཞིན་ནོ།།” ཞེས་བཀྲལ། 



458 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

(ཁ) རྫས་ཐ་དད་པའི་ཕྱོགས་དགག་པ། [༡] གཞི་མཐུན་མི་འཐད་པ། 

ཐ་མི་དད་པ་ལ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཐ་དད་པ་ལ་ཡང་། བསྡུས་པ་ཅན་རྣམས་

ལས་བསྡུས་པ་གཞན་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ན། དེ་རྣམས་ལ་དེའམ། དེ་རྣམས་

དེར་མཐའ་དག་གམ་ཕྱོགས་གཅིག་གིས་འཇུག་པ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ནོ།415།ཁས་བླངས་

ཀྱང་། ཐ་དད་ན་ཡང་གཉི་ག་འགལ། །དེ་ལ་ཡང་གཞི་མཐུན་པ་དང་། ཁྱད་པར་དང་

ཁྱད་པར་གྱི་གཞིའི་དངོས་པོ་དག་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

[༢] ཡོན་ཏན་དང་རིགས་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་ལ་མི་འཐད་པ། 

དེ་ནི་དོན་དག་གམ་སྒྲ་དག་ཏུ་འགྱུར། དོན་དག་ལ་ཡང་ཡོན་ཏན་དང་རིགས་དག་

གམ།416 དེ་དང་ལྡན་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་སྒྲ་དག་ལ་ཡོན་ཏན་དང་རིགས་མངོན་པར་

བརྗོད་པའམ། དེ་དང་ལྡན་པ་མངོན་པར་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རྣམ་པར་བརྟགས་

པའོ། །དེ་ལ། 

༡༩ རིགས་དང་ཡོན་ཏན་དོན་དག་ནི། །གལ་ཏེ་གཅིག་ལ་འཇུག་བྱེད་ན།།

སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྡན་པ་མིན། །གལ་ཏེ་ཡང་ཡོན་ཏན་སྔོན་པོ་དང་ཨུཏྤལའི་རིགས་

དག་རྫས་གཅིག་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་གཞི་མཐུན་པར་ནི་འགྱུར་ན། ཁྱར་པར་དང་

ཁྱད་པར་གྱི་གཞིའི་དངོས་པོར་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོན་ཏན་དང་སྔོན་པོ་ཨུཏྤལའི་རིགས་

དང་ལྡན་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ།417 ཨུཏྤལའི་རིགས་ནི་ཡོན་ཏན་སྔོན་པོ་དང་ལྡན་པ་

ཡིན་ཏེ། དེ་དང་ལྡན་ལ་གཉི་གའམ་མེད། །གང་གི་ཚེ་སྔོན་པོ་ཡོན་ཏན་དང་ཨུཏྤལའི་

རིགས་དང་ལྡན་པའི་དོན་ཡིན་ན། དེའི་ཚེ་གཞི་མཐུན་པའི་མ་ཡིན་ཏེ། རྫས་དང་ཡོན་

ཏན་དག་གཞན་དུ་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་གྱི་གཞིའི་དངོས་

པོ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། གཉི་གའམ་གཅིག་ལ་ནི་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་མི་

རིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་དོན་དག་ལ་ཅི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། 

415 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༦༤༡) “ཆ་ཤས་ཅན་དེ་ཆ་ཤས་དེ་རྣམས་སུའམ། ཆ་ཤས་དེ་རྣམས་ཚོགས་པ་དེར་
མཐའ་དག་གིས་ཏེ་བདག་ཉིད་ཐབས་ཀྱིས་སམ་ཕྱོགས་གཅིག་གིས་ཏེ་ཆ་ཤས་འཇུག་པ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་
ནོ།།” ཞེས་བཀྲལ། 

416 ཞ་མ། ཡོན་ཏན་དང་རྫས་དག་གམ། 
417 མ་ཡིན་པས། སྣར་ཐང་། 



459ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

༢༠ རྫས་དང་ཡོན་ཏན་ཙམ་བརྗོད་པའི། །སྒྲ་དག་ལ་ནི་དེ་ལྟ་ཡིན།།

རིགས་དང་ཡོན་ཏན་དག་བརྗོད་པའི་སྒྲ་དག་གཞན་ལ་ཐ་དད་པ་དེའི་ཕྱིར་གཞི་མཐུན་

པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ཀྱང་འབྲེལ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དེའི་སྒྲ་དག་ཀྱང་ཁྱད་པར་

དང་ཁྱད་པར་གྱི་གཞི་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་རྫས་དང་ཡོན་ཏན་ཙམ་རྗོད་

པར་བྱེད་པ་ཉིད་ལ་དེ་དག་མེད་དོ།།

[༣] དེ་ལ་གནོད་པ་གཞན་བསྟན་པ། 

[ཀ] སྔོན་པོ་དང་ཨུཏྤལ་ལ་ཡང་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀྱིས་ཉེས་པ་མཚུངས་པ། 

དེ་དང་ལྡན་པའང་བརྗོད་བྱ་ན། །འདྲ་དང་མི་འདྲ་ཐལ་བར་འགྱུར།།

གང་གི་ཕྱིར་སྒྲ་དག་གི་ཡོན་ཏན་དང་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་རྫས་གཅིག་བརྗོད་པར་བྱ་

བ་དེའི་ཕྱིར་གཞི་འདྲ་བར་འགྱུར་ལ། གང་གི་ཕྱིར་ཡང་ཁྱད་པར་ཐ་དད་པ་དག་བརྗོད་

པར་རྫས་བརྗོད་པ་དེའི་ཕྱིར་མི་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་གཞི་མཐུན་པར་མ་ངེས་པ་

ཡིན་ནོ།།

[ཁ] དེའི་ལན་དགག་པ། «༡» འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

༢༡ མི་འདྲ་བརྗོད་འདོད་མིན་ཞེ་ན། །རེ་ཞིག་འབྲེལ་པ་ཅན་གྱི་བྱས་པའི་

ཁྱད་པར་བརྗོད་པར་འདོད་པ་མེད་པར་འདྲ་བ་ཉིད་ཉེ་བར་གཟུང་ནས་གཞི་མཐུན་

པར་འགྱུར་རོ། །གང་དུ་བློ་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་418གཞི་མཐུན་པར་བརྗོད་པ་

དེར། ཁ་ཟུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་གཞན་མེད་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་གྱི། བརྗོད་

པར་འདོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

«༢» དེ་དགག་པ། 

མི་མཚུངས་པ་བཀོད་པ་ཡིན་ཏེ། གཉི་ག་བསལ་ནས་དོན་ཇི་སྲིད་འཛིན་པར་

བྱེད་པ་དེ་ལ་419སྒྲའི་བྱ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེ་ཙམ་བརྗོད་པར་འདོད་པ་ནི་རིགས་

ཀྱི། འབྲེལ་པ་ཅན་གྱིས་བྱས་པ་ལ་ནི་ཁྱད་པར་བརྗོད་པར་འདོད་པ་མ་ཡིན་ན། དངོས་

418 འགྲེལ་བཤད། (༦༤༤) བློ་རྣམ་པ་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལེགས། 
419 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༦༤༤) “གཉིས་ཀ་རྣམ་པར་བསལ་བས་རྗེས་སུ་བཟུང་ན་ཞེས་པའོ། །གཉིས་ཀ་

རྣམ་པར་བསལ་བ་ནི་སྔོན་པོ་མ་ཡིན་པདང་ཨུཏྤ་ལ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྡོག་པའོ།།” ཞེས་བཀྲལ། 



460 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

པོ་དེ་བརྗོད་པར་བྱ་བར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། གཞན་ཡང་། རྟ་དང་བ་ལང་སོགས་ལ་

མཚུངས། །བ་ལང་དང་རྟ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་། བ་ལང་ཉིད་དང་རྟ་ཉིད་ལ་

སོགས་པའི་འབྲེལ་བ་ཅན་གྱིས་བྱས་པའི་ཁྱད་པར་དེ་ལ་བརྗོད་པར་འདོད་པ་མ་ཡིན་

ན། དེའི་དངོས་པོ་བརྗོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། ཨུཏྤ་ལ་

སོགས་པ་བཞིན་དུ་བ་ལང་ནི་རྟའོ་ཞེས་གཞི་མཐུན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ།།

«༣» དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། «ཀ» རྩོད་པ། 

དེར་ཁྱད་རྣམ་པས་ཡིན་ཞེ་ན། །བ་ལང་དང་རྟ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་དབྱིབས་ཀྱི་

ཁྱད་པར་རྣམ་པར་བརྗོད་པས་འདི་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་སྤྱི་མངོན་པར་གསལ་བར་

བྱེད་པའི་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་དེས་བྱས་པ་དེ་དག་420དེ་ལྟར་བརྗོད་པ་ནི་ཇི་ལྟར་བརྗོད་པར་

འདོད་པ་མ་ཡིན། ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་དོན་ལ་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་

དུ་གཞི་མཐུན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

«ཁ» དེའི་ལན། དགག་པ་དངོས། 

དེ་ལྟར་ན་ནི། རྣམ་པ་དུ་མ་འཇུག་པར་འགྱུར། །དངོས་པོ་གཅིག་ལ་སྤྱི་དུ་མ་

མངོན་པར་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དབྱིབས་དུ་མ་འཇུག་པར་འགྱུར་ན་མཐོང་བ་

ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།

གཞན་ཡང་། ༢༢ འདྲ་སྟེ། བ་ལང་དང་རྟ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་གཞི་འདྲ་

བ་དང་མི་འདྲ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། བརྗོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡོད་པ་

ཉིད་ལ་སོགས་པ་དང་བ་ལང་ཉིད་ལ་སོགས་པ་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །དེ་ལ་ཡང་མི་འདྲ་བར་བརྗོད་པར་འདོད་པ་མ་ཡིན་ན། གཞི་མཐུན་པར་ཐལ་

བར་འགྱུར་རོ། །འདོད་པ་ལ་ཡང་མེད། ཡོད་པ་དང་ཨུཏྤལ་དང་རྫས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་

སོགས་པ་གང་ལ་གཞི་མཐུན་པར་འདོད་པ་དེ་ལ་མི་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་རྟ་

དང་བ་ལང་དག་ཐ་དད་པའི་སྤྱི་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་གཞི་མཐུན་པ་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཨུཏྤ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ཉིད་དང་རྫས་ཉིད་ལ་སོགས་པ་

མངོན་པར་གསལ་བར་བྱེད་ཉིད་དུ་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ།།

420 ཞ་མ། རང་རང་གི་གསལ་བའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུའི་བྱེ་བྲག་དེར་བྱས་པ་དེ་དག  



461ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

ཡོན་ཏན་དང་རྫས་སྤྱི་གསལ་བྱེད་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ་བ། 

གཞན་ཡང་། ཡོན་ཏན་ལས་དག་གསལ་བྱེད་མིན། །ཡོན་ཏན་དང་ལས་དག་ནི་

དབྱིབས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེར་གཏོགས་པའི་སྤྱི་མངོན་པར་གསལ་བར་

བྱེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ།།

རྫས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཐ་དད་པའི་ནུས་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་སྤྱི་མངོན་པར་

གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་གྱི། དབྱིབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་

ཏེ། ཨུཏྤ་ལའི་དངོས་པོ་བཞིན་དུ་དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་མེད་ཀྱང་ནུས་པ་ཐ་དད་པ་ཁས་

བླངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་ཡང་སྤྱི་ཐ་དད་པ་མངོན་པར་གསལ་421བར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བརྗོད་པ་དེ་ལ། བ་ལང་ཉིད་དང་རྟ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་རྣམསཀྱི་

ཁྱད་པར་གང་གིས་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱའོ།།

འདིར་ཅི་ཞིག་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། རེ་ཞིག་སྒྲ་རྣམས་ནི་བརྗོད་པར་བྱེད་པའི་སྒྲས་

བྱས་པ་དེ་དག་ནི་འདོད་དགའ་བའི་སྒྲ་རྣམས་ལ་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཉིད་ལས་ཁྱད་པར་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལ། ཐ་དད་ལས་བརྗོད་པ་ཐ་དད་ན།422།ཁྱད་པར་རང་ལས་མིན། དེ་

ལྟ་ཡིན་ན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྤྱི་རྣམས་ཀྱི་སྒྲ་ཙམ་ཐ་དད་པ་དེ་ནི་རང་བཞིན་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། དངོས་པོ་ཁྱད་པར་མེད་པ་དེ་དག་ལ་བརྗོད་པའི་སྒྲས་ཐ་མི་དད་པར་བཏགས་པའི་

ཕྱིར། །ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྤྱི་མངོན་པར་བསལ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བ་ལང་ལ་སོགས་

པར་ཁྱད་པར་ཅན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་པར་མི་བྱའོ། །གལ་ཏེ་ནག་པོ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་

བརྗོད་པར་ཐ་དད་པ་ལ་ཡང་ཐ་དད་པ་མཐོང་ངོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་བཏགས་

པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང་། གཅིག་ཀྱང་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྒྲ་དུ་མའི་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་ལྟར་འདི་ལ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར། སྒྲ་ལ་ཁྱད་པར་མ་ཡིན་ཏེ་རང་ལ་ཞེས་

འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །བ་ལང་ལ་སོགས་པའི་སྒྲ་ལ་ཡང་རང་ཉིད་དུ་རྟོགས་པའི་ཁྱད་པར་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་དེ་ཁོ་ན་ལ་རྣམ་པར་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱིས་བྱས་པས་ཡིན་

421 མ་དཔེར། མངོན་པར་བསལ། ཞེས་བྱུང་ཡང་ཞ་མ་ལྟར། མངོན་པར་གསལ། ཞེས་བཅོས། 
422 འགྲེལ་བཤད་དུ། བརྗོད་ཐ་དད་པས་ཐ་དད་ཅེས། །ཅེས་བསྒྱུར་བ་ལེགས་ཤིང་། དེའི་དོན་འགྲེལ་བ་

ན། (༦༤༩) “འདིར་སྒྲ་ཁོ་ནའི་ཐ་དད་པ་སྟེ་དོན་གྱིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་ཐ་ཚིག་གོ།” ཞེས་གསུངས་སོ།།



462 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ནོ། །འོན་ཏེ་བ་ལང་དང་རྟ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི་མངོན་སུམ་ཉིད་ཡིན་

ནོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཁྱད་པར་ལ་མངོན་སུམ་ཡོད་ཀྱང་དེ་ནི་བརྗོད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། དོན་དང་ལྷན་ཅིག་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་དང་། བླུན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྦྱོར་

བ་ནི་དོན་ཅིག་བརྗོད་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་སྒྲ་རྣམས་ལ་སྤྱིས་བྱས་

པ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡིན་ནོ།།423

གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་ཕན་ཚུན་སྟོན་པར་ཐལ་བ། 

བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ནི། དཔེར་ན་མགོ་བོ་དང་རྒྱབ་དང་ལྟོ་བ་དང་ལག་པ་ཞེས་

བརྗོད་པའི་ཕྱིར། གང་ཞིག་རང་གི་རྟེན་དབྱིབས་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་པར་གསལ་བར་

བྱ་བ་སྤྱི་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ། 

༢༣ དེ་ཡི་ཁྱད་པར་དེ་དག་ཀྱང་། །གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་ཁྱད་པར་ལས།།

ཕན་ཚུན་རྟེན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །དེ་དག་གི་བཤད་པ་ལ་ནི་ཕན་ཚུན་བརྟེན་

པར་ཐལ་བར་འགྱུར།424 རྫས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅི་ཡིན། རང་གི་སྤྱི་གསལ་བར་བྱེད་པ་

ཉིད་དོ། །སྤྱིའི་རང་བཞིན་ཅི་ཡིན། རང་གི་རྫས་ཀྱིས་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱེད་པ་

ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ནུས་པ་མེད་དོ། །གཞན་ཡང་། 

གཅིག་ལ་རང་བཞིན་དུ་མ་ཉིད། །ཕན་ཚུན་མང་པོ་གསལ་བྱེད་ཕྱིར།།

མང་པོའ་ིགསལ་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། མང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གསལ་བའི་ཕྱིར་མང་

པོ་གསལ་བ་ཡིན་ནོ། །རྫས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་སྤྱི་དུ་མ་གསལ་བར་བྱེད་

པའི་ཕྱིར་རྫས་གཅིག་གི་རང་བཞིན་དུ་མར་འགྱུར་བ་དང་། ས་ལས་གྱུར་པ་ཉིད་ལ་

སོགས་པའི་རྫས་དུ་མས་ཡོད་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཡོད་པ་དུ་མའི་རང་བཞིན་

དུ་འགྱུར་རོ། །ཐམས་ཅད་དུ་425ཡོན་ཏན་དང་འབྲེལ་པའི་ཁྱད་པར་དང་། ནུས་པའི་

423 “བླུན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི།” ཞེས་པའི་དོད་དུ། ཞ་མར། “ཤིང་རྟ་ལ་སོགས་པ་རྨོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་
ཐ་སྙད་ཀྱང་དོན་རྗོད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་བས་ན་སྤྱི་ལས་སྒྲ་རྣམས་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བྱེད་པ་
ཡིན་ནོ།།” ཞེས་བྱུང་། 

424 +ཏེ། སྣར་ཐང་། 
425 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༦༥༣) ཚིག་སྒྲུབ་འདི་ལ། “རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་རྒྱས་

པར་བཤད་ཟིན་པའི་དོན་སླར་ཡང་མདོར་བསྡུས་པས་བདེ་བླག་ཏུ་གཟུང་བའི་དོན་དུ་གསུངས་སོ།།”དོན་
བསྡུར་བཀྲལ། 



463ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

ཁྱད་པར་དང་། བརྗོད་པའི་ཁྱད་པར་ལས། ཐ་དད་པར་ཁས་ལེན་པ་ན་གཅིག་ལ་ཡང་དུ་

མར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ།།

ཁ] དོན་བསྡུ་བ། 

༢༤ ཡོན་ཏན་ནུས་པ་བརྗོད་པའི། །ཁྱད་པར་ལས་ཐ་དད་རྟོགས་ན།།

གཅིག་ལ་མང་པོ་ལྡན་པའི་ཕྱིར། །དུ་མ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར།།

ཞེས་བྱ་བ་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ།།

ཁ) ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་བྱེ་བྲག་ཏུ་དགག་པ། 

༡] རང་དང་གཞན་ལ་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་དང་གཞི་མཐུན་འཐད་མི་འཐད་ཀྱི་ཁྱད་པར། 

ཀ] གཞན་གྱི་ལུགས་མི་འཐད་པ། 

དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་གཞི་མཐུན་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ།།

༢༥ ཁྱད་པར་ཁྱད་པར་གཞི་དག་ནི། །རང་དབང་མེད་ཕྱིར་སྤངས་པ་ཡིན།།426

དེ་དང་ལྡན་པ་བརྗོད་པ་ལ་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་གྱི་གཞི་ཉིད་མི་སྲིད་པ་དེ་ནི་སྔར་

བཤད་ཟིན་ཏོ།427།དེ་བཞིན་དུ་སྒྲའི་གཞན་སེལ་བ་ཉིད་སྒྲའི་དོན་ཡིན་ན། གཞི་མཐུན་

པར་དང་། ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་གྱི་གཞི་མཐུན་བཞིན་འཐད་པར་ཡིན་གྱི་གཞན་དུ་

ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

ཁ] རང་ལུགས་འཐད་པ། 

དེ་ལ། སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་རྣམ་གྲངས་སྒྲ། །གཞན་ཉིད་ཡིན་ཡང་སེལ་མི་བྱེད།།428

སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དང་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྒྲ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲ་དོན་ནི་གཞན་ཉིད་ཡིན་ཡང་སྒྲས་

སེལ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འགལ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རེ་ཞིག་རྣམ་

གྲངས་པའི་སྒྲ་གཞན་སེལ་བ་མཚུངས་པ་ནི་ཅིག་ཅར་སྦྱོར་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རང་གི་

དོན་སྤོང་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

426 འགྲེལ་བཤད། (༦༥༤) ཁྱད་པར་ཁྱད་པར་བྱ་ཉིད་ནི། །རང་དབང་མེད་ཕྱིར་སྔར་བརྗོད་ཟིན།།
427 གོང་དུ་ཤོགཐད་དུ་བྱུང་བའི། ཀུན་བཏུས། ༥/༤ རང་དབང་མེད་ཕྱིར་དེ་ལྡན་མིན། །ཞེས་པའི་སྐབས་ལ་

དགོངས། 
428 ཞ་མ། གཞན་ཉིད་དུ་མིན་སྤྱི་དང་ནི། །ཐ་དད་རྣམ་གྲངས་བརྗོད་བསྐུལ་ཡིན།།



464 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

སྤྱི་སྒྲས་ཀྱང་རང་གི་ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་དོན་གཞན་གསལ་བ་ན་ཁྱད་པར་གྱིས་

སྒྲས་བཟོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་ཤིང་ཤ་པ་ལ་སོགས་

པ་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །འདིས་ནི་སྤྱི་སྤྱིའི་སྒྲའི་

དོན་ཡིན་པ་མི་སྤོང་བ་ལ་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲས་སམ་ཁྱད་པར་

གྱི་སྒྲས་སྤྱིའི་སྒྲ་རང་གི་དོན་མངོན་པར་འདོད་པའི་ཡུལ་ལ་འཇོག་པ་ན། ཇི་ལྟར་བཏང་

སྙོམས་སུ་མི་བྱེད། དེ་ལྟར་ན་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་སྤྱི་ལ་སོགས་པའི་སྒྲའི་དོན་སེལ་

བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཚོགས་པ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་དོན་གཞན་བརྗོད་པར་བྱེད་

པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཡང་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲ་རང་གི་དོན་སྤྱི་ལ་འཇུག་པ་དག་

གཉིས་སམ་མང་པོ་རྣམས། དེའི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དོན་གཞན་བརྗོད་པར་བྱེད་པ་ཉིད་

སྔར་ཇི་སྐད་བཤད་པ་བཞིན་དུ་འཐད་པ་ཡིན་ནོ།།429

༢] སྤྱི་སྒྲས་ཁྱད་པར་མི་སྤོང་བའི་ཚུལ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ། 

༢༦ དེ་ཙམ་འདོད་ཕྱིར་ཁྱད་པར་ནི། །རང་གི་སྤྱི་ཡིས་སྤོང་མི་བྱེད།།

ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་ཕྱིར་ལེན་མི་བྱེད། །མཚུངས་ན་དེ་དག་དོན་ཅིག་མིན།།

༢༧ སྤྱི་ནི་དུ་མ་ཡིན་ན་ཡང་། །ཁྱད་པར་གྱིས་ནི་འཁྲུལ་མེད་པར།།

ལེན་པར་བྱེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་། །ཁྱད་པར་གཞི་དག་མཚུངས་མ་ཡིན།།430

༢)  སྤྱི་དང་གཞི་མཐུན་སོགས་ཁས་ལེན་པ་ལ་གཞན་སེལ་བ་ངེས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པ། 

༡] རྗོད་བྱེད་སྒྲའི་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ། 

ཀ] སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱི་རྣམ་བཅད་གཅོད་ཚུལ། 

(༡) རིགས་མཐུན་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲས་རིགས་མཐུན་གཞལ་སེལ་བ། 

ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲ་གང་གིས་སྒྲའི་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་གཞན་སེལབ་འདི་ལ་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་

ཡོད་ཅེ་ན། 

429 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༦༥༨) སྔར་སྔོན་པོ་དང་ཨུདྤ་ལའི་སྒྲ་དག་ཚོགས་པའི་དོན་གྱིས་སོ་སོར་དོན་མེད་པ་
ཉིད་དུ་སྟོན་པའི་ཐད་ལ་ངོས་བཟུང་། གོང་དུ་ཤོག ༤༥༨ ཐད་ལ་གཟིགས། 

430 ཞ་མར་འདིའི་མཇུག་ཏུ། ཞེས་བྱ་བ་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ། །ཞེས་བྱུང་ལ། འགྱུར་ལའང་
ཁྱད་ཆེ། རང་འགྲེལ་དུ་ཤླཽཀ་འདི་གཉིས་ལ་ཕྱི་འགྲེལ་མི་འབྱུང་མོད། དེའི་ཚིག་འགྲེལ་གསལ་ཙམ་ཞིག་
འགྲེལ་བཤད་དུ་(༥༥༨-༦༠)འཁོད་པ་ལ་གཟིགས། 



465ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

༢༨ ཁྱད་པར་དོན་གཞན་ཁྱད་པར་ནི། །འགལ་བའི་ཕྱིར་ན་སེལ་བར་བྱེད།།

ཁྱད་པར་གྱི་དོན་ཙམ་གྱི་སྒྲ་རྣམས་ནི་ཕན་ཚུན་འགལ་བས་རྒྱལ་པོའ ་ིབུ་བཞིན་དུ་

སྤྱིའི་དོན་འཕྲོག་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་ཕན་ཚུན་དོན་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། དཔེར་ན་ཤིང་ཤ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ཤིང་ཤ་པའི་སྒྲ་ཤིང་དང་ལྷན་ཅིག་སྦྱར་བ་

ན། སེང་ལྡེང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལས་ཤིང་ཉིད་བཤད་ནས་རང་གི་ཡུལ་ལ་འཇོག་

པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་ཁྱད་པར་

གྱི་སྒྲ་རྫས་གཅིག་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་གཞན་སྒྲའི་དོན་ཡིན་པ་སེལ་བ་ནི་

རིགས་པ་ཡིན་ནོ།།431

(༢) རིགས་མཐུན་གྱི་ཁྱད་པར་དངོས་སུ་མི་སེལ་བའི་ཚུལ། 

ཅི་སྟེ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་འབྲེལ་པ་མེད་པའི་དོན་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་གཞན་ཅི་ལྟར་

སེལ་བར་བྱེད་ཅེ་ན། གང་གི་ཕྱིར། 

ཐ་དད་དོན་གྱི་སྤྱི་གཞན་ནི། །རང་གི་སྤྱི་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར།།

ཤིང་གི་སྒྲས་ནི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ས་ལས་གྱུར་པ་ཉིད་432ལ་སོགས་པ་འཕྲོག་

པའི་ཕྱིར་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །དོན་གྱིས་དེས་གྲོགས་པོའ་ིདགྲ་བོ་བཞིན་དུ་སེལ་བར་

བྱེད་པ་ན་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་བྱེད་དེ། དེས་ཀྱང་དེ་བསལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བར་རྟོགས་པ་

ཡིན་ནོ། །འདིས་ནི་སྤྱི་གཞན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་། དེའི་ཁྱད་

པར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ལས། འབྲེལ་པ་འགྲོགས་པོའ་ིདགྲ་བོ་

བཞིན་དང་། གྲོགས་པོའ་ིདགྲ་བོའ་ིགྲོགས་པོ་བཞིན་དུ་སེལ་བར་བྱེད་པར་བལྟོས་པར་

བྱས་པར་རིག་པར་བྱའོ།།433

ཁ] གཞི་མཐུན་བརྗོད་པའི་སྒྲས་ཁྱད་པར་ཆོས་བརྗོད་བྱར་མི་སྤོང་བའི་རྒྱུ་མཚན། 

དེ་ལ་ཡང་དེ་ནི། ༢༩ དེ་ནི་དངོས་སུ་སེལ་བྱེད་མིན། །ཤིང་ཤ་པའི་སྒྲས་ནི་དངོས་

སུ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སེལ་བར་བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྤྱི་

ལ་མཚུངས་ཉིད་མ་གྱུར་ཅིག  གལ་ཏེ་དངོས་སུ་སེལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ན། ཤིང་གི་སྒྲ་

431 མ་དཔེར། རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱུང་མོད་ཞ་མའི་ལྟར་དག་པས། རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཅོས། 
432 མ་དཔེར། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལས་གྱུར་པ་ཉིད། ཅེས་བྱུང་ཡང་ཞ་མའི་འགྱུར་བཞིན་བཅོས། 
433 མ་དཔེར། རིགས་པར་བྱའོ། །ཞེས་ས་ཡང་འཇུག་ཡོད་མོད་ཞ་མ་དེ་འགྲེལ་བཤད་(༦༦༣)དང་མཐུན་པས་བཅོས། 



466 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

དང་མཚུངས་པའི་དོན་ཅན་དུ་གའགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ཁྱད་པར་གཞན་རྣམས་ནི། །དེས་

ནི་སེལ་བར་བྱེད་མི་འགྱུར། །ཇི་ལྟར་ཤིང་གི་སྒྲས་ཤིང་ཤ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སེལ་

བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཤིང་ཤ་པའི་སྒྲས་ཀྱང་སེལ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་དེ་

དང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།།

གལ་ཏེ་ཉེས་པ་འདི་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཉུང་ངུ་དང་མང་པོའ ི་དོན་སེལ་

བར་བྱེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་འགྱུར་བར་ནི་མི་རིགས་

ཏེ། དཔེར་ན་ཤིང་དང་ཤིང་ཤ་པའི་སྒྲ་དག་གིས་ཤིང་ཉིད་དང་ཤིང་ཤ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་

པར་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་བརྗོད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པའི་དོན་བརྗོད་པ་དེ་ལྟ་ན། འདིར་

ཡང་མ་འདྲེས་པའི་དོན་དུ་འགྱུར་བར་བྱ་དགོས་སོ། །ཤུགས་ཀྱིས་ནི་434ཉུང་ངུ་དང་

མང་པོ་ཡང་སེལ་བར་འགྱུར་རོ།།

ཁྱད་པར་གྱི་ཁྱད་པར་གཞན་གྱི་དོན་གཞན་སེལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ན། རོ་མངར་

པོ་སྣུམ་པ་གྲང་བ་ལྕི་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཡོན་ཏན་འདི་ནི། ཡོན་ཏན་གཞན་དང་གཞི་

མཐུན་པ་ཞེས་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དེར་ཅི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། འདིར་འགལ་བ་མེད་

དེ། གང་གི་ཕྱིར། 

༣༠ ཡོན་ཏན་ཡོན་ཏན་གཞན་དང་ནི། །གཞི་མཐུན་པ་ནི་གང་ཡིན་པ།།

དེ་ནི་རྫས་གཅིག་ལ་འཇུག་ཕྱིར། །རྟེན་གྱིས་འགལ་བ་མེད་པ་ཉིད།།

དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བའི་ཕྱིར་རྫས་མངར་པོའ་ིརོ་དེ་ལ་སྣུམ་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་

བཏགས་པའི་ཕྱིར་ཉེས་པ་མེད་དོ། །༣༡ ཡང་ན་མ་མཐོང་ཕྱིར་སེལ་ཏོ།435།ཡང་ན་གང་

གི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་དོན་གཞན་རྣམས་ལ་མ་མཐོང་བ་དེའི་ཕྱིར་གཞན་

སེལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་མ་མཐོང་ཞེ་ན། རང་བཞིན་གྱི་དོན་ལ་ཡང་ངར་སེམས་

པའི་སྐྱེས་བུ་ཁ་ཅིག་གིས་འགལ་བའི་ཕྱིར་འདི་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ།436

434 ཞ་མར། དོན་ལ་འགྱུར། ཞེས་དང་། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༦༦༥) དོན་གྱིས་ནི་འགྱུར། ཞེས་བསྒྱུར། 
435 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༦༦༧) མ་མཐོང་ཕྱིར་ན་སེལ་བ་ཉིད། །ཞེས་ཡོད་པ་མ་ཚད། འདིའི་ཐད། ཉིད་ཅེས་

པ་ངེས་གཟུང་གི་སྒྲ་ཡིན་པའི་བཤད་པའང་མཛད། 
436 ཞ་མ། དངོས་པོའ་ིདོན་ལ་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ང་རྒྱལ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པར་འཛིན་པའི་འཇུག་པ་བཀག་པའི་

ཕྱིར་རོ།།



467ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

ག] རྩོད་པ་སྤང་བ། (༡) རྩོད་པ། 

འོན་ཏེ་དེ་ལྟ་ན། རང་ཁྱད་པར་གྱི་སྤྱི་བསལ་འགྱུར། གལ་ཏེ་མ་མཐོང་བས་སེལ་

བར་བྱེད་ན། སྤྱི་སྒྲ་ཡང་རང་གི་ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་སེལ་བར་ཐལ་

བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

(༢) ལན། 

མ་ཡིན་གཞན་ལྡན་མཐོང་བའི་ཕྱིར། །དོན་དང་སྐབས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་

སྤྱིའི་སྒྲས་ཁྱད་པར་རྟོགས་པ་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་དེར་སྣང་ཐེ་ཚོམ་ཡིན། །དེ་

ལྟ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་གལ་ཏེ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱང་འགྲེང་བ་བཞིན་དུ་སྔར་མཐོང་བ་ཡིན་

ལ། སྤྱིའི་ལས་ཁྱད་པར་སྣང་བ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་རིགས་པ་ཡིན་ནོ།།

(༣) དེ་ལརྩོད་པ་སྤང་བ། 

༣༢ ཐེ་ཚོམ་མི་རིགས་ཕྱིར་ཞེ་ན། །གལ་ཏེ་འདི་དོན་དང་སྐབས་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཁོ་ན་དམིགས་ན་ནི་འགྱུར་ན་ཅི་ལྟར་དེ་ལས་ཐེ་ཚོམ་ཡིན་ཞེ་

ན། ངེས་ལས་437འབའ་ཞིག་ལས་དེ་ཡིན། །དོན་ལ་སོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་པ་ལས་ཐེ་

ཚོམ་ཟའོ་438ཞེས་དེ་ལྟར་བརྗོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀྱང་དོན་ལ་སོགས་པ་དང་ལྷན་

ཅིག་པས་ངེས་ནས་དུས་ཕྱིས་འབའ་ཞིག་ལས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ནོ།།

ཁྱད་ལ་འབའ་ཞིག་མེད་ཅེ་ན། །ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་ཅིའི་སྒྲ་439འབའ་ཞིག་པ་

ཉིད་འདིར་མཐོང་བས་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ་རིགས་ཀྱིས་སྒྲ་ནི་ཁྱད་པར་

རྣམས་ལ་ཡང་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཉན་ལ་བལྟོས་ནས་

མཐོང་བ་ཡིན། །གང་གི་ཚེ་ཉན་པ་པོ་སྤྱི་གནས་སྤངས་ནས་འབའ་ཞིག་ཁོ་ན་དོན་དུ་

གཉེར་བར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་ཅི་ཤིང་ས་ལས་གྱུར་པ་ཡིན་ནམ་འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་གྱུར་

པ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ས་ལས་གྱུར་པའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ལྟ་བུའོ། །གལ་ཏེ་དེའི་ཤིང་ངེས་པ་

ལ་ས་ལས་གྱུར་པའི་སྒྲ་སྦྱོར་བའི་ཕྱིར་གང་ལས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་ངེས་པ་

437 མ་དཔེར། དེས་ལས། ཞེས་བྱུང་ཡང་དད་ཤེས་རྩ་འགྱུར་དང་འགྲེལ་བཤད་བཞིན། ངེས་ལས། ཞེས་བཅོས། 
438 མ་དཔེར། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བོ། ཞེས་ཡོད་མོད་སྣར་ཐང་བཞིན་བཅོས། 
439 སྤྱིའི་སྒྲ། སྣར་ཐང་། 



468 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ལ་གཞན་ལ་འབའ་ཞིག་ལས་440ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །གང་ས་ལས་གྱུར་པའི་སྒྲ་

འབའ་ཞིག་ཐོས་པས་རེ་ཞིག་འབའ་ཞིག་སྦྱོར་བ་ཡོད་པས་ཉེས་པ་མེད་དོ།།

༢] སྒྲའི་སེལ་འཇུག་བཤད་པ། ཀ] སྒྲ་སྦྱོར་ཚུལ། 

ཅི་ལྟར་དོན་ལ་དོན་གཞན་སེལ་བ་441སྤྱི་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ། 

༣༣ སྒྲ་གཞན་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ནི།442།སྒྲ་ལ་སྤྱིར་ནི་བརྗོད་པ་ཡིན།།

ཇི་ལྟར་བྱས་པ་ཉིད་མ་བྱས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་མི་རྟག་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་གོ་བར་

བྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། སྒྲ་གཞན་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་སྒྲ་ལ་སྤྱིར་བརྗོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་

ཉིད་ཀྱིས་དོན་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ཡང་། སྒྲ་གཅིག་དོན་གང་ལ་ཐེ་

ཚོམ། །ཨཀྵ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲ་གང་ལས་ཤིང་རྟའི་ཡན་ལག་ལ་སོགས་པའི་དོན་གང་

ལས་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་བ་དེ་ལ་སྒྲ་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དུ་མ་ལས་ཀྱང་དེར་ཐེ་ཚོམ། །གང་

དུ་བྷ་ཝ་ཏིའི་443སྒྲ་ལ་སོགས་པ་གང་ལས་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་འགྱུར་

བ་དེ་ལ། སྒྲ་སྤྱི་ཡིན་ཡང་སྒྲའི་ཁྱད་པར་ལྟ་བར་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན་གང་འདིར་ཞེས་

བརྗོད་པ་ལྟ་བུའོ།།

ཁ] དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། 

དོན་བསལ་བས་སྒྲའི་རང་གི་དོན་བརྗོད་པ་ན་ཇི་ལྟར་སྔར་བཤད་པའི་ཉེས་པར་

ཐལ་བར་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གང་གི་ཕྱིར། 

༣༤ སྒྲ་གཞན་དོན་ལ་མ་མཐོང་ཕྱིར། །རང་དོན་ཆ་ཤས་ལ་མཐོང་ཕྱིར།།444

སྒྲའི་འབྲེལ་པ་སླ་བ་445དང་། །འཁྲུལ་པ་ཉིད་ནི་ཡོད་མ་ཡིན།།

སྒྲའི་དོན་གཞན་བརྗོད་པ་ལ་ནི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་ཡང་ཐབས་ཡིན་ཏེ། དེ་

440 འབའ་ཞིག་ལ། སྣར་ཐང་། 
441 མ་དཔེར། དོན་གཞན་གསལ་བ། ཞེས་ཡོད་མོད་ཞ་མའི་དེ་འགྲེལ་བཤད་དང་མཐུན་པས་དེ་བཞིན་བཅོས། 
442 ཞ་མ། སྒྲ་གཞན་རྣམ་པར་བཅད་ནས་ནི། །འགྲེལ་བཤད། སྒྲ་གཞན་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ན།།
443 མ་དཔེར། བྷ་བ་དེའི། སྣར་ཐང་། བྷ་ཝ་དེའི། འདིར་འགྲེལ་བཤད་དུ། (༦༧༥) བྷ་ཝ་ཏིའི་སྒྲ་ལ། ཞེས་

ཡོད་པ་ལྟར་བཅོས། 
444 ཞ་མ། སྒྲ་ཡིས་དོན་གཞན་མ་མཐོང་ཡང༌། །རང་དོན་ཆ་ཤས་སྟོན་པའི་ཕྱིར། །ཤླཽཀ་གལ་ཆེན་འདིའི་རང་

འགྲེལ་དང་བཅས་པའི་བཤད་པ་འགྲེལ་བཤད་དུ་(༦༧༤-༧༥)ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་བྱུང་བ་ལ་གཟིགས། 
445 མ་དཔེར། བླ་བ། ཞེས་བྱུང་ཡང་དད་ཤེས་རྩ་བ་དང་འགྲེལ་བཤད་བཞིན་བཅོས། 



469ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

དག་ཀྱང་འདྲ་བ་དང་མི་འདྲ་བ་དག་ལ་འཇུག་པ་དང་མི་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་

འདྲ་བ་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པར་བརྗོད་པ་ནི་མ་ཡིན་གྱི། འགའ་

ཞིག་ལ་ཡིན་ཏེ། དོན་མཐའ་ཡས་པའི་བརྗོད་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །མི་འདྲ་བ་ལ་

ནི་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད་ཀྱང་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱི་ཕྱིར་འཇུག་པ་མེད་པར་བསྟན་པས་

ནུས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རང་དང་འབྲེལ་པ་རྣམས་ལས་གཞན་དུ་མ་མཐོང་

བའི་ཕྱིར། རང་གི་དོན་ལ་རྣམ་པར་བཅད་པ་བརྗོད་པ་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བཤད་

པ་ཡིན་ནོ། །རྗེས་སུ་འགྲོ་བས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན་ན་ནི། ཤིང་གི་སྒྲ་ལས་དངོས་

པོ་གཅིག་ལ་ཤིང་ཤ་པ་ལ་སོགས་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་མི་འགྱུར་བའམ། ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བ་བཞིན་དུ་ས་ལས་གྱུར་པ་ཉིད་དང་རྫས་ཉིད་ལ་སོགས་པར་སྣང་བ་ལ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་

ཟ་བར་འགྱུར་རོ། །གང་གི་ཕྱིར་ཤིང་གི་སྒྲ་ས་ལས་446གྱུར་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ལ་མ་མཐོང་བ་དེའི་ཕྱིར་ལྡོག་པ་ཉིད་ཀྱི་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་ཡིན་ནོ།།

༣] སྒྲ་རྟོག་རིམ་ཅན་དུ་འཇུག་པའི་ཚུལ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ། 

༣༥ ཤིང་ཉིད་ས་ལས་གྱུར་རྫས་ཡོད།447།ཤེས་བྱ་གོ་རིམ་ལོག་པ་ལས།།

བཞི་གསུམ་གཉིས་དང་གཅིག་ཐེ་ཚོམ། །གཞན་དུ་ངེས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡིན།།448

བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ།།

༤] འཇུག་ཚུལ་མ་བྱས་པ་སྤང་བ། ཀ] སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ། 

(༡) གཞི་མཐུན་མི་འཐད་པའི་ཉེས་པ་མེད་པ། 

འབྲེལ་པའི་སྒོ་མ་གཏོགས་པར་449སྒྲའམ་རྟགས་ནི་རང་གི་དོན་བརྗོད་པར་ནུས་

446 མ་དཔེར། ཤིང་གི་སྒྲ་ལས། ཞེས་ཡོད་མོད། ཤིང་གི་སྒྲ་ལ་ལས། ཞེས་དགོས་པ་ལྟར་ས་ཡིག་བསྣན། 
447 མ་དཔེར། ཤིང་ཉིད་ས་ལ་ས་རྫས་ཡོད། །ཅེས་ནོར་ཏེ་བྱུང་། 
448 བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་འདིས་སྤྱི་སྒྲ་གོ་རིམ་མཐོ་དམན་གྱི་སྒོ་ནས། ཤེས་བྱ་དང་། ཡོད་པ་སྟེ་དངོས་

པོ་དང་། རྫས་དང་། ས་ལས་གྱུར་པ་ཞེས་པའི་སྒྲ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན། དོན་ཤིང་ལ་ལྟོས་ཏེ་དོན་བཞི་
དང་། གསུམ་དང་། གཉིས་དང་། གཅིག་བཅས་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་འགྱུར་བ་དང་། གཞན་དུ་སྟེ་ལུགས་
མཐུན་པས་ནི། ཤིང་གི་སྒྲ་ས་ལས་གྱུར་པ་དང་། རྫས་དང་། དངོས་པོ་དང་། ཤེས་བྱ་རྣམས་ལ་ངེས་པའི་
རྒྱུ་འགྱུར་བར་གསུངས། འདིའི་དོན་འགྲེལ་བཤད་(༦༧༨)ལ་གཟིགས། 

449 མ་དཔེར། འབྲེལ་པའི་སྒྲ་མ་གཏོགས་པར། ཞེས་ཡོད་པ་ཡིག་ནོར་ཏེ། ཞ་མར། འབྲེལ་པ་ཅན་གྱི་ཕྱོགས་
གཞན་ནས། ཞེས་བྱུང་ལ། འགྲེལ་བཤད་དུ་ནི། (༦༧༩) “དེ་ཁོ་ན་སྒོ་སྟེ། རྗེས་སུ་དཔོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ནོ།།” ཞེས་བཀྲལ་བས་འགྲེལ་བཤད་བཞིན་བཅོས། 



470 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

པ་མ་ཡིན་ཏེ།450 དེ་ལ་ཆོས་དུ་མ་ཉིད་ཡོད་ན་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །ཐ་དད་པ་མ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་དེ་རང་གི་དོན་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་

ལྟར་རེ་ཞིག་སྔར་བཤད་པའི་སྐྱོན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་མ་ཐག་པ་ཡང་451མེད་པ་

ཡིན་ནོ། །ཅི་ལྟར་ཞེ་ན། གང་གི་ཕྱིར། 

༣༦ གཞན་བཀག་པ་ལ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། །ཁྱད་པར་དོན་དང་ཐ་དད་མེད།།

དོན་གཞན་བསལ་བ་བྱས་པའི་སྤྱིའི་སྒྲ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། རང་གི་དོན་མ་སྤངས་

པའི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲ་དང་ལྷན་ཅིག་གཞི་མཐུན་པ་འཐད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་

ཕྱིར་རང་གི་ཁྱད་པར་གྱི་དོན་དང་ཐ་དད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཉེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །དོན་གང་གཉི་གའི་སྒྲས་བརྗོད་པར་བྱེད་པ་ཡང་དོན་གཞན་ལ་གཞི་མཐུན་པ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་རང་གི་དོན་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། འབའ་ཞིག་པ་ནི་གཞན་ལ་

མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར། 

(༢) སྤྱི་དང་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་མི་འཐད་པའི་ཉེས་པ་མེད་པ། 

སྐྱོན་ཕྱི་མ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཅི་ལྟར་ཞེ་ན། དངོས་འཇུག་ཕྱིར་དང་ཐ་དད་

ཕྱིར། །དོན་གཞན་ཉེ་བར་བླངས་ནས་རང་གི་ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་སྒྲ་འཇུག་པ་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་གཞན་དབང་ཡིན་པས་རང་གི་ཁྱད་པར་མ་འཕངས་པའི་ཉེས་པ་

དང་། བཏགས་པའི་ཉེས་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཁྱད་པར་ཐུག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་

དང་། ཁྱབ་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་བརྗོད་པ་དང་། སྤྱི་མ་ཡིན་པའི་ཉེས་པ་དག་

ཀྱང་ཡོད་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་གཞན་སེལ་བ་ཙམ་ནི་ཐ་མི་དད་པའི་ཕྱིར་དང་། རྫས་མ་

ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་སྤྱི་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་གཞན་དང་ལྡན་པའི་རྗེས་

སུ་འབྲང་བར་ཡང་མི་བྱ་སྟེ།452 དངོས་སུ་དོན་གཞན་བཀག་པའི་ཕྱིར་རོ།།

དེ་ལྟར་སྔར་བཤད་པའི་ཉེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དོན་སེལ་བ་ཉིད་སྒྲའི་དོན་ཡིན་པ་

མཛེས་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལས་ཀྱང་། རིགས་ཀྱི་ཆོས་ནི་རྣམ་གནས་ཕྱིར། །རིགས་ཀྱི་

450 འགྲེལ་བཤད་ལྟར་ན། (༦༧༩) སྒྲ་ནི་རྟགས་བཞིན་དུ་རང་གི་དོན་རྟོགས་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
ཏེ། ཞེས་པ་དགོས། 

451 དེ་མ་ཐག་པ་དང་། སྣར་ཐང་། 
452 ཞ་མ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་འདིར་སྤྱིའི་བྱེ་བྲག་གཞན་དང་ལྡན་པ་བཙལ་བར་མི་བྱ་སྟེ། 



471ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

ཆོས་ཀྱང་གཅིག་ཉིད་དང་། རྟག་པ་ཉིད་དང་། རེ་རེ་ལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མཚན་

ཉིད་རྣམས་རྫོགས་པ་འདི་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐ་མི་དད་པའི་ཕྱིར་

དང་།453 རྟེན་མི་ཆད་པའི་ཕྱིར་དང་། མཐའ་དག་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་སྐྱོན་

མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡོན་ཏན་འཕེལ་བའི་ཕྱིར། སྒྲ་ནི་དོན་རྣམས་ལ་དོན་གཞན་ལྡོག་

པ་ཉིད་ཡིན་པར་བརྗོད་དོ།།

ཁ] དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། (༡) རྩོད་པ། 

དེ་ལྟ་ཡིན་ན། ༣༧ གཞན་སེལ་ངེས་པ་གང་ལས་ཡིན། །གཟུགས་ཀྱི་སྒྲས་རོ་ལ་

སོགས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་སེལ་བ་ཡིན་གྱི། ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཡང་ཁ་དོག་གཞན་

གང་རུང་བས་བརྗོད་པ་ན་ལྷག་མ་སེལ་བར་མི་བྱེད་པ་དེ་ཅིས་བྱས་པ་ཡིན། གང་

གི་ཡང་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལས། གཟུགས་ཉིད་ཐ་མི་དད་པ་ཡིན་གྱི། རོ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ལ་མ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ཉེས་པ་འདི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

(༢) ལན། (ཀ) འཇིག་རྟེན་གྱི་གྲགས་པ་དེ་ཁོ་ནའི་དོན་ཅན་འབའ་ཞིག་ཏུ་མི་འཐད་པ། 

ཉེས་པ་འདི ་ནི ་མེད་དེ ། གང་གི ་ཕྱིར། འཇིག་རྟེན་བསྟན་པ་བཙལ་མི ་

བྱ།454།བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྐྱེ་བོའ་ིངེས་པའི་ཚིགས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པར་མི་

བྱ། འཇིག་རྟེན་པའི་མིང་སྤང་བར་ཡང་མི་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ།455།དེའི་

ཕྱིར་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ནམ་ཡོངས་སུ་ངེས་པར་ཅན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཐ་སྙད་

རྣམས་ཡང་དག་པའི་དོན་ཉིད་དུ་ཡང་བཙལ་བར་མི་བྱ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་བཞིན་དུ་རྗེས་

སུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །འཇིག་རྟེན་ལ་456སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་གཟུགས་ཀྱི་སྒྲ་

གྲུབ་པ་ཡིན་གྱི་རོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

453 མ་དཔེར། ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཞེས་བྱུང་བ་ཡིག་ནོར་ཏེ་ཞ་མ་ལྟར་བཅོས། གཞུང་འདིས་ཕྱོགས་
གླང་ཉིད་ཀྱི་གཞལ་སེལ་ནི། ཐ་མི་དད་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པ་དང་། རྟེན་མི་ཆད་པ་སྟེ་མཐའ་ཡས་པ་
དང་། རང་གི་གསལ་བ་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་པས། གཞན་ལུགས་ཀྱིས་འདོད་པའི་སྤྱིའི་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་
ཉིད་དང་། རྟག་པ་དང་། ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་གསུམ་ཀ་ཚང་བས། རང་ལུགས་ལ་
གཞལ་སེལ་དེ་སྤྱི་སྟེ་རིགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་འཐད་པར་བསྒྲུབས། །འགྲེལ་བཤད་ (༦༨༥) ལའང་གཟིགས། 

454 འགྲེལ་བཤད། འཇིག་རྟེན་གྲགས་པ་བཙལ་མི་བྱ། །ཞ་མ། འཇིག་རྟེག་གྲགས་པའི་རྗེས་མི་བཙལ།།
455 མ་དཔེར། ཞེས་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱུང་ཡང་ཡིག་ནོར་ཏེ། ཞ་མ་དང་འགྲེལ་བཤད་ལྟར་

བཅོས། མདོའ་ིལུང་གི་ཚིག་ལ་དད་ཤེས་དང་ཞ་མ་གཉིས་ཀྱི་འགྱུར་མི་འདྲ། ལུང་འདིའི་ཁུངས་གང་ཡིན་
འགྲེལ་བཤད་དུའང་ངོས་འཛིན་མ་ཐོན། 

456 མ་དཔེར། འཛིན་ལ། ཞེས་བྱུང་བ་ཡིག་ནོར་ཏེ། ཞ་མའི་འགྱུར་དང་འགྲེལ་བཤད་བཞིན་བཅོས། 



472 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

(ཁ) སྤྱི་དོན་གཞན་སྨྲ་བ་ལ་ཉེས་པ་མཚུངས་པ། 

གཟུགས་ཉིད་ལ་ཡང་འདི་མཚུངས་སོ། །གང་གི་ཡང་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཤིན་

ཏུ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ལ་གཟུགས་འཇུག་པ་ཡིན་པ། དེའི་རོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཅིས་

མ་ཡིན། ཡང་ན་རོ་ལ་སོགས་པ་ལ་མི་འཇུག་པ་བཞིན་དུ་སེར་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་མི་

འཇུག་པ་ཡིན་ནོ།།

(ག) དེའི་ལན་དགག་པ། [༡] རྩོད་པ། 

འདི་ལ་རྒྱུ་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ཡང་མིག་གིས་

གཟུང་བར་བྱ་བ་ཉིད་ནི་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པ་ཡིན་གྱི། རོ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མིག་གཟུང་ཉིད་ཀྱི་བྱ་བ་བྱས། །མིག་གིས་

གཟུང་བར་བྱ་བ་ཉིད་ནི་མིག་གིས་གཟུང་བའོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ལ་བྱ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གཟུགས་ཀྱི་སྒྲར་འགྱུར་གྱི། རིགས་ཐ་མི་དད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གྱིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །མིག་གིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཉིད་ཐ་དད་པ་མེད་པ་ཡིན་ན་

གཟུགས་ཉིད་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་བྱ། ཅི་སྟེ་གཟུགས་ཉིད་དང་འབྲེལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མིག་

གིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཉིད་དེ་བརྗོད་པར་བྱའོ་ཞེ་ན། 

[༢] དེའི་ལན། [ཀ] ཧ་ཅང་ཐལ་བ། 

དེ་ལྟ་ན་ཡང་མིག་གིས་གཟུང་བ་ཉིད་ལ་457བྱས་པའི་འདུ་བའམ། གཟུགས་ཉིད་

མངོན་པར་གསལ་བ་ཐོབ་བོ། །མིག་གིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཉིད་ཀྱང་ག་ལས་ངེས་པ་

ཡིན། དེའི་ཕྱིར་གདོན་མི་ཟ་བར་རང་བཞིན་ཉིད་ལ་བརྟེན་པར་བྱའོ། །༣༨ རྫས་

སོགས་ལ་ཡང་ཐལ་འགྱུར་ཕྱིར། །རྫས་དང་གྲངས་དང་ཚད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ཀྱང་མིག་གིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདི་ལ་ཡང་གཟུགས་ཉིད་དུ་ཐལ་

བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་། དཀར་སོགས་ཐ་དད་མེད་པར་འགྱུར། །མིག་གིས་

གཟུང་བར་བྱ་བ་ཉིད་དུ་ཁྱད་པར་མེད་པ་ལ་སྔོན་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། ཆེས་སྔོ་བ་

དང་། ཆེས་མཆོག་ཏུ་སྔོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་མིག་

གིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཉིད་སྤངས་ནས། སྔོན་པོ་དང་སེར་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པ་

457 མིག་གིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཉིད་ལ། སྣར་ཐང་། 



473ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

རྣམས་ལ་ཡང། འཇིག་རྟེན་ལ་བསྟན་པའི་གཟུགས་ཀྱི་སྒྲ་ཁས་བླང་བར་བྱའི། རོ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་གཞན་སེལ་བ་ངེས་པར་བྱ་བ་ངེས་པ་

ཡིན་ནོ།།

[ཁ] ལྡོག་པ་མེད་པའི་རྗེས་འགྲོ་འབའ་ཞིག་གིས་སྒྲ་ལས་དོན་རྟོགས་པ་མི་འཐད་པ། 

གལ་ཏེ་ཡང་དོན་གཞན་ལྡོག་པ་ལ་བལྟོས་པ་མེད་པར་སྒྲའི་དོན་བརྗོད་པ་ཡིན་པ་

དེ་ལྟ་ན། རྗེས་འགྲོ་ཉིད་ལས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །སྒྲའི་དོན་བརྗོད་པ་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་

བ་དང་ལྡོག་པ་དག་གིས་མི་འགྱུར་ན། འདོད་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། གང་ཡང་རུང་བ་དང་

གཉི་གར་ངེས་པར་གཟུང་བ་བརྗོད་པ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་ལྡོག་པས་ཀྱང་

དོན་བརྗོད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་བྱེད་པ་པོའ་ིའདོད་པར་བྱ་བ་དམ་པ་ནི་ལས་ཡིན་ནོ་

ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །འོན་ཏེ་གཞན་སེལ་བ་ཙམ་སྒྲའི་དོན་ཡིན་པ་ལ་ཡང་ལྡོག་པ་ཁོ་ན་

ལས་དོན་བརྗོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མི་འདོད་ན་འདི་དེ་ལྟར་

འགྱུར་ན་དངོས་པོས་ནི། ཁྱབ་པ་གཙོ་བོར་མི་འདོད་དེ། །དངོས་པོ་རྣམས་ལ་གཞན་

དང་གཞན་མ་ཡིན་པའི་རིགས་ནི་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། རིགས་མེད་པ་

དོན་གཞན་སེལ་བའི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དོན་ལ་སྒྲའི་དོན་གཞན་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་ཞེས་

བྱ་བ་དེས།458 རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པའི་དོན་གཞན་མེད་དོ་ཞེས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ།།

༣) གྲངས་ཅན་གྱི་ལུགས་དགག་པ། ཀ) རྩོད་པ། 

གལ་ཏེ་བ་ལང་ལ་སོགས་པའི་གསལ་བ་459ཐམས་ཅད་མེད་པ་ལས་རྣམ་པར་

འགྱུར་བ་ཡིན་ན། ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཏུ་ཐལ་བའི་ཕྱིར་མེད་པ་ལས་ཡོད་པའི་བདག་

ཉིད་ཅན་དུ་ཐལ་ལོ་ཞེས། གང་སྨྲས་པ་འདི་ལ།460

ཁ) ལན། ༡] འབྲེལ་བ་མེད་པ། 

༣༩ ཐམས་ཅད་མེད་པའི་རྗེས་འགྲོ་བར། །ཁས་ལེན་བྱེད་པ་གང་ཡིན་དེའི།།

དུ་མའི་བདག་ཉིད་ཕྱིར་ཡོད་པ། །ཡིན་ཞེས་གང་ཞིག་གང་གིས་འབྲེལ།།

གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་མེད་པའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཁས་ལེན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་

458  གོང་དུ་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས། ༥/༣༤ ཐད་དུ་བྱུང་བའི་གཞུང་ལ་གཟིགས། 
459  མ་དཔེར། བསལ་བ། ཞེས་བྱུང་ཡང་། གསལ་བ། ཞེས་བཅོས། 
460  ཞ་མར། ཚིག་སྒྲུབ་འདིའི་འགོར། འགའ་ཞིག་ན་རེ། འདི་སྐད་དུ། ཞེས་བྱུང་། 



474 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ན། དེ་ལ་རང་བཞིན་གང་གིས་མེད་པ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་སྒྲོ་བཏགས་པར་བྱ་བ་བ་ལང་

ལ་སོགས་པ་གཞན་གང་ཞིག་ཡིན། བ་ལང་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མེད་པའི་རྗེས་སུ་

འགྲོ་བར་ཁས་ལེན་པ་ལ། མེད་པ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་ལན་

འདི་རིགས་པ་ཡིན་ནམ། 

༢] ཧ་ཅང་ཐལ་བ། 

གང་ཡང་མེད་པ་དང་ཡོད་པ་དག་ལ་རྟོགས་པའི་ཁྱད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ།461 རང་

བཞིན་གྱི་རྟོགས་པ་ནི་462རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ལ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་ཁམ་ཕོར་ལ་སོགས་པ་

ལ་འཇི་བའི་རྟོགས་པ་བཞིན་ནོ་ཟེར་བ་དེ་ལ།

༤༠ འཇི་ཁྱད་མེད་ལ་ཁམ་ཕོར་སོགས། །གཞན་ཉིད་མིན་ན་ཡང་གལ་ཏེ་བློ།།

ཐ་དད་འདོད་ན་མེད་ཁྱད་མེད། །ཁྱད་པར་བློ་ནི་གང་གིས་བསལ།།

ཇི་ལྟར་འཇི་བ་རྣམས་ལས་གཞན་ཉིད་མ་ཡིན་ཡང་དེ་ཡང་རྟོགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་

བ་ལ་བསྒྲུབ་པས་ཁམ་ཕོར་ལ་སོགས་པའི་རྟོགས་པར་ཁྱད་པར་ཅིས་ཀྱང་ཁས་ལེན་པ་

དེ་བཞིན་དུ། སྒྲའི་ཁྱད་པར་གོམས་པའི་དབང་གིས་མེད་པ་དང་ཡོད་པ་རྟོགས་པའི་

ཁྱད་པར་ཅིས་ན་མི་འདོད།463

༣] ཁས་བླངས་འགལ་བ། ཀ] དངོས། 

ཁྱེད་ཅག་གི་ཡང་། 

༤༡ ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་མཆོག  །[མཐོང་བའི་ལམ་དུ་འགྲོ་

མ་ཡིན།།]464མཐོང་བའི་ལམ་དུ་གང་གྱུར་པ། །དེ་ནི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གསོགᨎ 

༤༢ ལྐོག་ཤལ་ལ་སོགས་མཐོང་ཕྱིར་གང་། །བ་ལང་རྟོགས་པའི་དཔེར་བྱས་པ།། 

དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་འདོད་པས་འགལ། །ཐ་དད་སེལ་ལ་དེ་ལོག་པ།།

གང་གི་བ་ལང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྡོག་པའི་བ་ལང་གི་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་དེའི་ཇི་ལྟར་

461  ཞ་མར། འདི་ལ་ཡང་དབུར། འགའ་ཞིག་ན་རེ། ཞེས་བྱུང་། 
462  རང་བཞིན་གྱིས་རྟོགས་པ་ན། སྣར་ཐང་། 
463 འདིའི་ཐད་ཀྱི་འགྱུར་ཞ་མའི་དེ་གོ་བདེ་བར་མཐོང་། 
464 ཚིགས་རྐང་འདི་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་དུ་མ་བྱུང་མོད། དད་ཤེས་ཀྱི་རྩ་བའི་འགྱུར་ནང་ཡོད་པས་

དེ་ལས་བསྣན། ཞ་མ། སྣང་བའི་ལམ་དུ་གང་མ་གྱུ  ུར།།



475ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

ལྐོག་ཤལ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་སྨྲ་བར་བྱེད། ཁས་བླངས་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་

འདོད་པས་དཔེ་འདི་འགལ་བ་ཡང་ཡིན་ནོ།།

ཁ]  སྒྲ་རྟོག་འཇུག་པ་གཞན་སེལ་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་པ། 

བ་ལང་གི་ལྐོག་ཤལ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་སྒྲའི་ཁྱད་པར་གྱིས་ཐ་དད་པ་སེལ་བ། 

༤༣ དེ་ལྟོས་465མེད་ཕྱིར་འདི་ཡང་ནི། །རང་གི་རྣམ་པར་རྟོག་པས་སྤྲུལ།།

གཞན་སེལ་མེད་པར་སྒྲ་ཡིས་ནི། །རང་གི་ངོ་བོ་འགའ་བརྗོད་མིན།།

ལྐོག་ཤལ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་སྤྱིའི་ངོ་བོ་བདག་ཉིད་གཞན་མེད་པ་ལ་བལྟོས་པ་མེད་

པར་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ།466།རང་གི་ངོ་བོ་ནི་བརྗོད་པར་བྱ་བ་

མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེས་ཐ་དད་མི་བྱའོ།།

༤] དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ། ཀ] སྒྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབ་པ། 

དང་པོའ་ིརྟོགས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གང་བརྗོད་པ་དེ་ལ། ༤༤ ཐོག་མ་མེད་

ཅིང་འདོད་པ་གྲུབ། །དང་པོའ་ིརྟོགས་པ་ནི་467ཡོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་སྙད་ཀྱི་རྒྱུ་

བརྒྱུད་པ་དེ་ཡང་ཐོག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་གི་ཡང་དང་པོའ་ིརྟོགས་པ་འདོད་པ་

དེའི་རིགས་མེད་པར་རིགས་དང་ལྡན་པ་ལ་468ཁྱབ་པ་དང་། རིགས་དང་ལྡན་པ་མེད་པ་

དང་། ཅིག་མཐའ་དག་ལ་འཇུག་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་འདི་སྐྱོན་ཡིན་ནོ།།

རྟོགས་ལ་འཇུག་པ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གང་སྨྲས་པ་དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། སྤྱི་ཡིས་ངེས་པར་བསལ་བའི་ཕྱིར། །དེ་རྫས་སོ་སོ་ལ་རིགས་གཞན་སེལ་

བ་ནི་མ་ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་རྣམ་པར་གཅོད་པ་བརྗོད་པར་འདོད་པས་སྤྱིའི་ཆོས་ཅིག་

གིས་ཡིན་ནོ། །མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་ཡིན་

465 མ་དཔེར། ད་ལྟ། ཞེས་བྱུང་མོད། དད་ཤེས་རྩ་བ་ལྟར་བཅོས། 
466 འགྲེལ་བཤད། (༦༩༨) “དེ་ཡང་སྤྱིའི་ངོ་བོ་རྟོགས་པ་ན། དོན་གཞན་མེད་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་མི་འགྱུར་རོ་

ཞེས་སྔར་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་ཁོ་ནའོ།།”ཞེས་བྱུང་། 
467 མ་དཔེར། དབང་པོའ་ིརྟོགས་པ་ནི། ཞེས་ཡོད་མོད་ཡིག་ནོར་ཏེ་བཅོས། 
468 མ་དཔེར། དེའི་རིག་མེད་པར་རིག་དང་ལྡན་པ་ལ། ཞེས་བྱུང་བ་ཕལ་ཆེར་ཡིག་ནོར་དུ་ངེས་ཏེ། སྣར་

ཐང་བཞིན། དེའི་རིགས་དང་ལྡན་པ་ལ། ཞེས་སོགས་བཅོས། ཞ་མ། གང་ལ་དང་པོའ་ིཤེས་པ་མེད་ན་ནི་
རིགས་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་པར་ཡང་མི་ནུས་ལ། རིགས་དང་ལྡན་པ་ལས་ལོག་པའམ་མ་ལོག་པར་ཡང་མི་
ནུས་ཤིང་། གཅིག་མཐའ་དག་ལ་འཇུག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའི་སྐྱོན་དེ་དག་ཡོད་དོ།།



476 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ནོ་ཞེས་འདི་ལ་བཤད་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །ཉེས་པ་འདི་ནི་ཁྱོད་ཉིད་ལ་ཡོད་དེ། གལ་ཏེ་

རང་གི་རིགས་ཁྱབ་པར་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ན། ཁྱབ་པར་བྱ་བ་མཐའ་མེད་པ་ཡིན་

ནོ། །དེའི་ཕྱིར་དཔེར་ན་རྭ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། རྭ་ཅན་

ཉིད་ནི་རྟ་ལ་མ་མཐོང་བས་དེ་རྣམ་པར་བཅད་པ་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་ཡིན་གྱི། ངང་པ་ལ་

སོགས་པ་སོ་སོའ་ིསེལ་བ་ནི་མ་ཡིན་ལ། བ་ལང་ལ་སོགས་པ་རེ་རེ་འཛིན་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཁྱོད་ཉིད་ཀྱི་ཡང་ལྡོག་པ་དང་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་བློ་དག་འདོད་པ་འདིར་ཡང་

ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡིན་ནོ།།

ཁ] དངོས་མེད་ལ་རྫས་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀྱི་བརྟག་པ་མི་འཇུག་པ། 

བདག་གཞན་མེད་པ་ཁས་བླངས་ནས། །གཅིག་དང་དུ་མ་རྟོགས་བྱེད་ནི།།469

༤༥ རིགས་མིན་གང་ཕྱིར་དངོས་ལ་འདི། །དངོས་པོ་ཡོད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་

གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་གཅིག་དང་དུ་མ་བརྟགས་པར་རིགས་པ་ཡིན་གྱི།470 བདག་གཞན་

མེད་པ་ཁས་བླངས་ནས་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

ག] གྲངས་ཅན་གྱི་སྤྱི་གསལ་ལ་སྐྱོན་འཇུག་པ། 

ཁྱོད་ཀྱིའང་གསལ་མི་ནུས་རྣམས་ལ།471།ཐལ་བར་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཏེ། གལ་

ཏེ་མི་གསལ་བ་ལས་གསལ་བའི་ནུས་པ་རྣམས་ཅིག་ཉིད་ཡིན་ན་གསལ་བ་ཐ་དད་པ་

མེད་པར་472འགྱུར་རོ། །ཅི་སྟེ་དུ་མ་ཉིད་ཡིན་ན། ནུས་པ་རྣམས་ལས་གཞན་ཉིད་མ་

ཡིན་ཕྱིར་གཙོ་བོ་ཅིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འགལ་ལོ།།

༤) སྒྲ་རྟོག་རིམ་ཅན་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 

ཀ) ཚིག་གིས་བརྗོད་པའི་དངོས་མེད་དབང་མངོན་གྱི་གཟུང་བྱར་འགལ་བ། 

སྒྲའི་བརྗོད་བྱའི་དོན་ལ་འདི། །བསམ་བྱ་དབང་པོའ་ིཡུལ་ལ་མིན།།

གང་ཕྱིར་སྒྲ་སོགས་རྣམས་ལ་འདི། །འཕངས་མིན་དབང་པོ་ཐ་དད་མིན།།473

469 འགྲེལ་བཤད། (༧༠༢) བདག་ཉིད་གཞན་མེད་ཁས་བླངས་ནས། །གཅིག་དང་དུ་མ་ཉིད་རྟོགས་
པ། །རིགས་མིན། ཞེས་བྱུང་། 

470 ཞ་མ། གལ་ཏེ་བདག་དངོས་པོ་ལ་ཡོད་ན་ནི་དེ་ལ་གཅིག་དང་དུ་མ་ཉིད་དུ་བརྟག་པར་མི་རིགས་སོ།།
471 ཞ་མ། ཁྱོད་ཀྱིའང་གསལ་བ་ནུས་པར་འགྱུར། །འགྲེལ་བཤད་དུ་དད་ཤེས་དང་མཐུན་པར་བསྒྱུར་

ཏེ། གསལ་མིན། ཞེས་པའི་དོན་བཀྲལ། 
472 ཐ་དད་པ་མིན་པར། སྣར་ཐང་། 
473 ཤླཽཀ་འདིའི་འགྱུར་ལ་དད་ཤེས་དང་ཞ་མ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ། 



477ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

མངོན་སུམ་གྱི་དོན་ནི་བསྟན་དུ་མེད་པ་ཡིན་ལ། བསྟན་པར་བྱ་བ་ནི་བདག་ཉིད་གཞན་

ལ་བདག་ཉིད་གཞན་མེད་པའོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་འདི་མངོན་སུམ་གྱིས་

ངེས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

ཁ) རྗོད་བྱེད་སྒྲ་ལས་དོན་གྱི་རྟོགས་པ་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ། 

༡] སྒྲ་ལས་བརྡ་ལ་མ་བྱང་བ་ལ་རྟོགས་པ་སྐྱེ་ཚུལ། 

འདི་ལ་ཡང་། ༤༦ སྤོབས་པ་གང་དོན་བཤད་གང་ཡིན། །དེས་ནི་དང་པོ་

བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར། །གལ་ཏེ་ལས་ཚིག་འདི་དམིགས་ཀྱིས་ནི།474།བཀར་ནས་

དོན་ལ་རྣམ་པར་བརྟགས།།

ཚིག་གི་དོན་མེད་ཀྱང་ངག་ལས་475བཀར་ནས་ལུང་ཇི་ལྟ་བར་ཉེ་བར་དཔྱད་ནས་རྣམ་

པར་བཞག་པར་བྱ་སྟེ། རང་བཞིན་དང་རྐྱེན་བཞིན་དུ་འབའ་ཞིག་ནི་མི་སྦྱོར་བའི་ཕྱིར་

རོ། །ཉེ་བར་དཔྱོད་པ་དེ་ཡང་ལུང་གཞན་དག་ལ་དོན་འཛིན་པ་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་

འདིར་དོན་གཞན་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕྱིར་དང་པོར་སྒྲ་ལ་དོན་གྱི་འབྲེལ་པ་མ་

གོམས་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་རྣམས་ལ་ཚིག་གི་དོན་འཛིན་པ་ནི་ངག་གི་དོན་སྤོབས་པའི་

ཐབས་ཡིན་ནོ། །ངག་ཉིད་དང་དོན་དག་ནི་སྒྲ་དོན་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ཐ་མི་དད་

པའི་ཕྱིར་དེའི་ནང་ནས་གཞན་གང་ཞིག་སྒྲ་དོན་འཛིན་པར་རློམ་པ་དེ་ནི་ཉེ་བར་དཔྱོད་

པས་ཡིན་ཏེ་ལྕགས་ཀྱུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།476

༢] བརྡ་ལ་བྱང་བ་ལ་རྟོགས་པ་སྐྱེ་ཚུལ། 

ཡང་གང་ཞིག་དོན་རྣམས་ལ་དཔོག་པ་སྤངས་ནས་གཞན་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་

ནམ། འབྲེལ་པ་ངག་གི་དོན་དུ་རྟོག་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་གི་དེ་ཡང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་

ཙམ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

474 རྩ་བ། ངག་ལས་ཚིག་འདི་དམིགས་ཀྱིས་ནི། །འགྲེལ་བཤད་དུ། (༧༠༤) དམིགས་ཀྱིས་བཀར་བ་ཚིག་གི་
འདི། །ངག་གི་དོན་དུ་རྣམ་པར་བརྟགས། །ཞེས་བསྒྱུར་སྣང་། ཤླཽཀ་འདིའི་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ཀྱི་བཤད་པ་
འགྲེལ་བཤད་ (༧༠༤-༧༠༨) དུ་རྒྱས་པར་ཡོད་པ་ལ་གཟིགས། 

475 མ་དཔེར། དག་ལས། ཞེས་བྱུང་ཡང་། འགྲེལ་བཤད་དང་བསྟུན་ཏེ། ངག་ལས། ཞེས་བཅོས། 
476 ཞ་མ་དང་འདིར་བྱུང་བ་གཉིས་ལ་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་ཁྱད་ཆེ། ཞ་མའི་འགྲེལ་པའི་མཆན། ༦༤༧ 

དང་། འགྲེལ་བཤད། ཤོག ༧༠༧ ཐད་ལ་གཟིགས། 



478 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༤༧ དོན་དུ་མེད་ཀྱང་གོམས་པ་ནི། །ཅི་ལྟ་བ་བཞིན་ངག་རྣམས་ལས།།

རང་གི་རྐྱེན་དང་རྗེས་མཐུན་པར། །རྟོགས་པ་དུ་མ་སྐྱེ་བ་ཡིན།།

ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་དུ་མེད་ཀྱང་དོན་གོམས་བག་ཆགས་ལ་བལྟོས་ནས། རང་གི་རྐྱེན་

དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་ངག་ལས་བརྟགས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་དོན་རྟོགས་པའི་

རྟོག་པ་སྣ་ཚོགས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། དེ་ཁྱད་པར་མེད་ན་ཡང་འདོད་ཆགས་ཅན་རྣམས་

ཀྱིས་སྒེག་པའི་སྙན་དངགས་ཐོས་ན་འདོད་ཆགས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་རྟོག་པ་སྐྱེ་བ་

ཡིན་ལ། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ལ་ནི་སྐྱོབ་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་ཡིན་ནོ།།

༣] དེ་ཡང་གཞན་སེལ་ལ་ལྟོས་པ། 

༤༨ དེ་ཡང་ངག་གཞན་དོན་རྣམས་ལས། །རྣམ་བཅད་འབྲེལ་པ་ཤེས་པ་ཡི།།

དོན་དུ་འདོད་དེ་དེ་ཡི་ཕྱིར། །ངག་དོན་རྗེས་དཔག་ལས་གཞན་མིན།།

འབྲེལ་པ་ཉིད་ཤེས་པའི་སྤོབས་པ་ཡང་ཚིག་གི་དོན་བཞིན་དུ་ངག་སོ་སོ་ལ་ཐ་དད་

པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

ག) སྒྲ་དང་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ལས་གཞན་དུ་མི་འཐད་པ། 

༤༩ གང་ཞིག་ངག་ལས་རྟོགས་པ་ནི། །སྣ་ཚོགས་རྟོགས་པ་སྐྱེ་འགྱུར་བ།།

རང་རིག་ཡིན་ཕྱིར་དེ་ཡང་ནི། །མངོན་སུམ་ལས་ནི་འདས་མ་ཡིན།།

སྤོབས་པ་ཡང་རིག་པ་ཡིན་པས།477 མངོན་སུམ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་ལས་འདས་པ་

མ་ཡིན་ནོ།།

ང) རིགས་བརྗོད་དང་ཚོགས་བརྗོད་ཀྱི་སྒྲ་འཇུག་པའི་ཁྱད་པར། 

༡] འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒྲ་སྤྱི་ལ་མི་འཇུག་པ་སྤང་བ། 

རེ་ཞིག་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་སྒྲ་རྣམས་ལ་དོན་གཞན་སེལ་བར་སྒྲའི་དོན་བརྗོད་པར་

ནི་རིགས་ན། འདོད་དགའ་བ་རྣམས་ལ་ཅི་ལྟར་ཞེ་ན། དོན་ཐ་དད་ཕྱིར་འདོད་དགའ་

ལ་ཡང་། །འདོད་དགའ་བ་ལ་ཡང་དིང་ཐཱ་ལ་སོགས་478པའི་སྒྲ་ཚོགས་བརྗོད་པར་བྱེད་

477 འགྲེལ་བཤད་དུའང་། (༧༡༠) སྤོབས་པ་ཡང་། ཞེས་བྱུང་བས་སྤོབས་པའི་བློ་ལ་གོ་དགོས། ཞ་མ། རྟོག་
པ་ནི་རང་རིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

478 ཞ་མ། དིད་ཐཱ་ལ་སོགས་པ། འགྲེལ་བཤད། (༧༡༡) ཌིཏ་ཐ་ལ་སོགས་པ། 



479ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་ལྔ་པ།

པ་དེ་ཚོགས་པ་ཅན་ལས་ཐ་དད་པར་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ།479།འོན་ཏེ་རིགས་དང་ཚོགས་

པའི་སྒྲ་དག་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དོ། །གྲགས་པའི་དབང་

གིས་རིགས་ཀྱི་སྒྲ་ཡང་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡན་ལག་སོ་སོ་ལ་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་

གྲོང་གི་ཕག་མི་ཟའོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ།།

༢] རྗོད་བྱེད་ཀུན་གྱིས་སྤྱི་བརྗོད་དང་ཚོགས་བརྗོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་མི་འཐད་པ་སྤང་བ། 

ཀ] ཚོགས་བརྗོད་ཀྱི་སྒྲ་ཚོགས་པ་ཅན་ལ་བཏགས་ནས་འཇུག་པ་སྒྲ་སོགས་ལ་མི་ལྟོས་པའི་དཔེ། 

འགའ་ཞིག་ཏུ་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན། 

༥༠ ཐིགས་པ་དང་ནི་ཚོགས་པ་ཡི། །ཆུ་ཚོགས་རྣམས་ལ་བརྗོད་བྱེད་ནི།།

གྲངས་དང་ཚད་དང་དབྱིབས་རྣམས་ལ། །བལྟོས་པ་མེད་པར་འཇུག་པར་བྱེད།།

ཅེས་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ།480།འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡན་ལག་ལ་མི་འཇུག་པ་ཉིད་ཡིན་

ཏེ། དཔེར་ན། 

༥༡ དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་ཡན་ལག་རྣམས། །ཁྱད་པར་ཅན་ལ་གང་ལ་འཇུག་པ།།

དེའི་ཡན་ལག་ལ་སྒྲ་ནི། །འཇུག་པ་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །དབྱིབས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་འཇུག་པ་ནི་འཁོར་ལོ་ཟླུམ་བུ་

དང་། རིང་པོ་དང་། གྲུ་བཞི་ཞེས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཁུ་ཚུར་དང་། མདུད་

པ་དང་། འཁྱིལ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡན་ལག་རྗོད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཁ་དོག་

ཁ་དོག་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་འཇུག་པ་ནི་རི་མོ་དང་བསྲེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་

པའོ། །ཡན་ལག་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་འཇུག་པ་ནི་བརྒྱ་དང་། སྟོང་དང་། བྲེ་ཕྱེད་

དང་། བྲེ་གང་དང་། ཟླ་བ་དང་། ལོ་དང་། སྲང་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་

མི་འཇུག་པའོ། །ཚོགས་པའི་སྒྲ་ཡང་འགའ་ཞིག་ཏུ་རེ་རེ་ལ་ཡོངས་སུ་རྡོགས་པ་ཡིན་

479 ཞ་མ། འདོད་རྒྱལ་བ་ལ་ཤིང་ཏོག་དིད་ཐཱ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲ་སྤྱི་བརྗོད་པ་ཡིན་ཞིང་སྤྱི་དེའི་དབྱེ་བས་རྗོད་
པར་བྱེད་དོ།།

480 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༧༡༢) འདི་བརྡ་སྤྲོད་པ་བྷར་ཏྲི་ཧ་རིའི་གཞུང་དྲངས་པའི་ཚུལ་དུ་བཀྲལ། 



480 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཏེ། དཔེར་ན་འགྲོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འགའ་ཞིག་ཏུ་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ཡིན་

ཏེ། དཔེར་ན་ལུས་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་བདག་གི་ལས་བཤད་པའོ། །འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡན་ལག་

ལ་མི་འཇུག་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཁོ་བོ་ཅག་ཅེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ།།481

ཁ] རིགས་བརྗོད་ཀྱི་སྒྲ་རང་གི་རིགས་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ཚོགས་པ་ཅན་དང་ཚོགས་པ་དུ་མ་ལ་དངོས་སུ་

འཇུག་ཀྱང་སྤྱི་བརྗོད་པ་ལ་ལྟོས་པར་བསྟན་པ། 

འོན་ཏེ་འབྲེལ་པར་མ་བྱས་པའི་སྒྲ་ལས་དོན་རྟོགས་པ་གང་ཡིན་པ། དཔེར་ན་

འདི་ནི་པ་ན་སའོ་ཞེས་བརྗོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ། ཇི་ལྟར་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་

ཡིན་ཞེ་ན། དེར་ནི་པ་ན་སའི་སྒྲ་ལས་དོན་རྟོགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

༥༢ སོ་སོ་དོན་མཐོང་བའི་ཕྱིར།482།འདིས་སྒྲ་དང་ལག་བརྡའི་འབྲེལ་པ་བསྟན་

པས་དོན་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །པ་ན་སའི་སྒྲས་དོན་རྟོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་གྱི་འོན་ཀྱང་

མི་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ། །འབྲེལ་པ་མཐོང་བའི་དོན་དེ་ལ་ནི་མིང་གི་དོན་དང་འབྲེལ་སྒྲ་

གཞི་མཐུན་པ་ཡིན་ཏེ། གཉི་གའི་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་དོན་ལས་

ནི་མིང་གི་དོན་པ་ན་སའི་སྒྲ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་འབྲེལ་པ་དེ་ཉིད་སྒྲའི་གཞལ་བྱར་འགྱུར་

རོ་ཞེ་ན། རྣམ་རྟོག་ཡིན་ཕྱིར་འབྲེལ་མ་ཡིན། །འབྲེལ་པ་ནི་པ་ན་སའི་དོན་དང་། སྒྲ་

དག་ཚད་མ་གཞན་གྱིས་དམིགས་ནས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་དང་། རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་

བའི་འབྲེལ་པ་བཞིན་དུ་འདི་ནི་འདིའོ་ཞེས་ཡིད་ཀྱི་འབྲེལ་པ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་

ནོ། །དེའི་ཕྱིར་སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་ནི་ཚད་མ་གཞན་མ་ཡིན་ནོ།།483

༢ ཚད་མ་ལ་ཕུང་གསུམ་གཞན་དགག་པའང་དེ་ལས་ཤེས་པར་བྱ་བར་བསྟན་པ། 

ཅི་སྟེ་ལྷག་མ་ཉེ་བར་འཇལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟར་ཚད་མ་གཞན་མ་ཡིན་ཞེ་

ན། ཕྱོགས་འདིས་ལྷག་མ་བཤད་པ་ཡིན། །རེ་ཞིག་ཉེ་བར་འཇལ་བ་ནི་བ་ལང་དང་བ་

མེན་དག་འདྲ་བར་རྟོགས་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་ན། དེ་ལ་གཞན་ལས་ཐོས་ནས་རྟོགས་

481 འདིའི་ཐད་དུ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་ཀྱི་འགྱུར་ཁྱད་པར་ཆེ་ཙམ་ཡོད། 
482 དད་ཤེས་རྩ་བ། སོ་སོས་དོན་མཐོང་བ་ཡི་ཕྱིར།།
483 ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་ཁྱད་པར་ཆེ། 



481ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་དྲུག་པ།

ན་སྒྲ་ལས་བྱུང་བཡིན་ལ། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཡིན་ན་ནི་དོན་གཉིས་ཚད་མ་གཞན་གྱིས་

རྟོགས་ནས། ཡིད་ཀྱིས་འདྲ་བར་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཚད་མ་གཞན་མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་རྟོགས་པ་ན་འདྲ་བ་ནི་གཞལ་བྱ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།484།དེ་བཞིན་དུ་

གཞན་ཡང་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་རྣམ་རྟོག་པ་ལས་ཕྱི་རོལ་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གཞན་

སེལ་བའི་ཚུལ་ཡིན་ནོ།།

ལེའུ་ལྔ་པའོ།།   །།

ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་དྲུག་པ

484 མ་དཔེར། གཞལ་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་ཡོད་མོད་བཅོས། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༧༡༧) “ཚད་མ་
མ་ཡིན་པས་རྟོགས་པ་ནི། དྲན་པ་ལ་སོགས་པས་རྟོགས་པ་ལྟར་འདྲ་བ་ཉིད་ནི་གཞལ་བྱ་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་
དོན་ཏོ།།” ཞེས་བཀྲལ། 



482 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ལེའུ་དྲུག་པ། ལྟག་ཆོད་བརྟག་པ། 

༡ ལྟག་ཆོད་བཤད་པའི་དགོས་པ། ཀ དངོས། 

༈ ཚད་མ་གཉིས་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟེ་ཚད་མ་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ལ་མ་ཚང་བ་

ལ་སོགས་པ་དེར་སྣང་བ་བརྗོད་པ་ལ་དོན་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། 

༡ རིགས་པའི་ཡན་ལག་ལ་སོགས་བཞིན། །ཚད་མར་སྣང་བར་བརྗོད་རྣམས་ཀྱི།།485

ཕྱོགས་གྲུབ་མཚུངས་པ་མ་གྱུར་ཅིག །སྙམ་ནས་མ་ཚང་སོགས་བརྗོད་དོ།།

ངག་ཙམ་ལ་མཁས་པ་486འགའ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཅི་སྐད་དུ་བཤད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་པར་

སྒྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱོགས་འགྲུབ་པར་འདོད་པ་དེ་དགསྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་

གཞན་དེ་དག་ལས་ཕྱོགས་འགྲུབ་པ་སྤངས་ནས། མ་ཚང་བ་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་

སྐྱོན་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ།།

ཁ ལྟག་ཆོད་ལ་ལན་བརྗོད་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

༢ དེའི་ཕྱིར་དེ་བསྟན་པ་ཉིད་ནི། །རིགས་པའི་ལམ་དུ་བརྗོད་པ་ཡིན།།

དེར་སྣང་བ་ནི་བརྗོད་བྱེད་པ་ཡང་། །ལན་དང་འདྲ་བ་ལྟག་ཆོད་ཡིན།།

གང་གི་ཕྱིར་འདི་དག་གིས་སྔ་མའི་ཕྱོགས་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར། མ་

ཚང་བ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་བསྟན་པའི་དོན་དུ་ལན་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །མ་ཚང་བ་ལ་

སོགས་པར་སྣང་བ་བརྗོད་པ་ནི་ལན་དང་འདྲ་བའི་ཉེས་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་དག་གིས་ནི་

སྔ་མའི་ཕྱོགས་མ་ལེགས་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།487

༢ ལྟག་ཆོད་དང་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དེ་དག་ལྟག་ཆོད་དུ་འགྱུར་ཚུལ། 

ཀ ལྟག་ཆོད་སྔ་མ་བཅུ་བཤད་པ། 

༡) ཕྲད་མ་ཕྲད་མཚུངས་པ་དང་གཏན་ཚིགས་མིན་པར་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་དང་པོ་གཉིས། 

དེ་ལ། ༣ ཕྲད་དང་མ་ཕྲད་དུས་གསུམ་ལའང་། །གཏན་ཚིགས་མི་འདོད་རྗོད་བྱེད་པ།།

དེ་དག་ཕྲད་མ་ཕྲད་གཏན་ཚིགས། །བརྗོད་པ་གཏན་ཚིགས་མ་ཚང་མཚུངས།།

485  འགྲེལ་བཤད་དུ། (༧༢༢) ཚད་མ་ལྟར་སྣང་སྨྲ་རྣམས་ཀྱི། །ཞེས་བྱུང་བ་འགྱུར་ལེགས། 
486  མཁས་པས། སྣར་ཐང་། 
487  ཞ་མ། འདིས་ཕྱོགས་སྔ་མ་དག་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་མི་ནུས་སོ།།



483ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་དྲུག་པ།

དཔེར་ན་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་སྒྲ་མི་རྟག་ཅེས་དཔེར་བརྗོད་པ་དང་བཅས་པའི་

གཏན་ཚིགས་བརྗོད་པ་ལ་སླར་བརྗོད་པ། གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་ཕྲད་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་

སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ན། ཆུ་བོ་རྒྱ་མཚོ་ཕྲད་པའི་ཆུ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པ་བཞིན་དུ་

བསྒྲུབ་བྱ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །མ་གྲུབ་པ་དང་ཕྲད་པ་མེད་པའི་བསྒྲུབ་

བྱ་གྲུབ་པ་ལ་ཡིན་ན་འདི་གང་གི་གཏན་ཚིགས་ཡིན། ཅི་སྟེ་མ་ཕྲད་པ་ཡིན་ན། མ་ཕྲད་

པ་ནི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དང་ཁྱད་པར་མེད་པས་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

བྱ་བ་འདི་ནི། ཕྲད་པ་དང་མ་ཕྲད་པ་མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ།།

དུས་གསུམ་ལ་ཡང་མི་འདོད་པ་བརྗོད་པ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་འདི་

བསྒྲུབ་བྱ་ལས་སྔར་ཡིན་ན་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ལ་གང་གི་གཏན་ཚིགས་ཡིན། ཅི་སྟེ་ཕྱིས་

ཡིན་ན་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟེ་ཅིག་ཅར་ཡིན་ན་བ་ལང་གི་

རྭ་བཞིན་དུ་གཏན་ཚིགས་དང་གཏན་ཚིགས་ལྡན་པའི་དངོས་པོ་མི་འགྲུབ་བོ་ཞེས་བྱ་

བ་འདི་ནི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་པར་མཚུངས་པའོ། །འདི་དག་ཀྱང་གཏན་ཚིགས་མ་

ཚང་བའི་གཟུགས་བརྙན་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་དཔེ་བརྗོད་པ་དང་བཅས་པའི་གཏན་

ཚིགས་ཐམས་ཅད་རིགས་པ་མ་ཡིན་པས་འགོག་པའི་ཕྱིར་རོ།།

གང་ཞིག་མ་ཕྲད་པ་ཙམ་དུ་ཆོས་མཐུན་པས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་

ལྡན་པ་ཡང་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་

བསྒྲུབ་བྱ་ལས་སྔར་གཏན་ཚིགས་བསྟན་པ་ཙམ་མི་རྙེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ལ་

རིགས་པ་ཅི་ཡོད། དགག་པ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་488འདི་ལ་རང་གསོད་པའི་ཉེས་པར་

འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་ཚིག་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ལ་བློ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ཚུལ་

གསུམ་པའི་གཏན་ཚིགས་མ་ཚང་བར་སྣང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ།།

༤ དོན་རྟགས་ཡིན་ན་489མ་གྲུབ་སྣང་། །གང་གི་ཡང་དོན་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན་

དེའི་ཚེ་ཚིག་མ་བཀག་པའི་ཕྱིར་དེའི་དོན་ནི་མ་གྲུབ་པར་སྣང་བ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། སྔ་མ་

བཞིན་དུ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་རིགས་པ་མ་ཡིན་པས་བཀག་པའི་

488 མ་དཔེར། དག་པ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བྱུང་ཡང་འགྲེལ་བཤད་དུ་ (༧༢༦) བྱུང་བ་ལྟར་བཅོས། 
489 མ་དཔེར། མིན་ན། ཞེས་བྱུང་ཡང་སྣར་ཐང་དུ་ཡོད་པ་རྩ་བ་དང་གཅིག་པས་བཅོས། 



484 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཕྱིར་རོ། །གཏན་ཚིགས་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་དོན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་དེ་དག་རྒྱུ་དང་

འབྲས་བུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདི་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རིགས་པས་འགོག་པར་

བྱེད་པ་ནི་སུན་འབྱིན་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ།།

༢) རྟག་པ་དང་མཚུངས་པ་སོགས་ཕྱི་མ་བརྒྱད་བཤད་པ། 

ཀ) དང་པོ་རྟག་པ་དང་མཚུངས་པར་བརྗོད་པའི་ལྟག་ཆོད། 

མི་རྟག་འབྲེལ་ཕྱིར་རྟག་པར་བརྗོད། །རྟག་ཉིད་ཐལ་ཏེ་འདི་ལ་ཡང་།།

ཕྱོགས་ཀྱི་སྐྱོན་ལྟར་སྣང་བ་ཡིན།490།དཔེར་ན་སྒྲ་མི་རྟག་ཅེས་བྱ་བ་དེའི་མི་རྟག་པ་

ཉིད་དང་ལྡན་པས་རྟག་པར་འགྱུར་ཏེ། ཆོས་རྣམས་ནི་མི་འཕོ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་རྟག་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ལ་ནི་རྟག་པར་མཚུངས་

པའི་ལྟག་ཆོད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འདི་ཡང་དམ་བཅའ་བའི་སྐྱོན་ལྟར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ། །མི་

རྟག་པ་ཉིད་སྒྲོ་བཏགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གང་མི་རྟག་པ་ཉིད་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལ་

མི་རྟག་པ་ཉིད་དང་ལྡན་པ་གཞན་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དངོས་པོ་དེ་491ཉིད་མ་བྱུང་

བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། བྱུང་ནས་ཀྱང་མེད་པར་འགྱུར་བ་ལ། མི་རྟག་པ་ཞེས་བརྗོད་པ་

ཡིན་ཏེ། འབྲས་བུ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་གནས་སྐབས་དེ་མེད་པར་རྟོགས་པ་ནི་

མི་རྟག་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ།།

ཁ) གཉིས་པ་མ་བརྗོད་པ་དང་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད། ༡] ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ། 

༥ བརྗོད་པ་ལས་སྔར་རྟགས་མེད་པས། །བསྒྲུབ་བྱ་བ་འདི་ནི་མེད་པར་

ཐལ་བར་འགྱུར་བ། མ་བརྗོད་མཚུངས་འགྱུར།492 དཔེ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་བྱས་ནས་

གལ་ཏེ་མི་རྟག་པ་བརྗོད་པ་འདི་ལས་སྔར་གཏན་ཚིགས་འདི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

གཏན་ཚིགས་མེད་པས་རྟག་པར་ཐལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། མ་བརྗོད་པ་དང་མཚུངས་

པ་ཡིན་ནོ།།

490 ཞ་མ། རྟག་བརྗོད་མི་རྟག་པ་རྗེས་འགྲོ། །དེ་དག་མི་རྟག་པར་ནུས་མིན། །ཕྱོགས་ཀྱི་སྐྱོན་དང་རྗེས་
མཐུན་འགྲོ། 

491 +དེ། སྣར་ཐང་། 
492 འགྲེལ་བཤད། (༧༢༩) བརྗོད་པ་ལས་སྔར་རྟགས་མེད་པས། །བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པར་ཐལ་བྱེད་པ། །མ་

བརྗོད་མཚུངས་འགྱུར་སྒྲོ་བཏགས་ནས།།



485ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་དྲུག་པ།

༢] འདི་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། 

འདི་ལ་ཡང་། སྒྲོ་བཏགས་ནས། །སྨྲ་བ་པོའ་ིངག་གིས་སྒྲུབ་བྱེད་པ། །མ་གྲུབ་

པ་ལྟར་སྣང་། རྗེས་སུ་དཔག་པ་སྔ་མས་རང་ལས་ངེས་པ་བཞིན་དུ་སྨྲ་བ་པོས་དོན་

གྱིས་གཞན་ལ་ངེས་པ་བསྐྱེད་པར་འདོད་པའི་དོན་དེ་གཞན་ལ་བརྗོད་པ་ན། དེ་མེད་

ན་མི་འགྲུབ་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན། གཞན་ནི་སྨྲ་བ་པོའ་ིཚིག་གིས་དོན་འགྲུབ་པར་སྒྲོ་

བཏགས་ནས་བརྗོད་པ་ལས་སྔར་དེ་མེད་པས་དོན་མ་གྲུབ་པར་རྩོད་པར་བྱེད་པ་དེའི་

ཕྱིར། འདི་ནི་མ་གྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན། ཉུང་བར་སྣང་། །བརྗོད་པ་

ལས་སྔར་སྒྲུབ་བྱེད་པ། །སྒྲུབ་བྱེད་དུ་སྒྲོ་བཏགས་པའི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་མ་ཚང་བ་

ཡིན་ནོ། །སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་དུས་སུ་གཏན་ཚིགས་མ་བརྗོད་པས་གཏན་ཚིགས་མ་ཚང་

བར་འགྱུར་ན། བརྗོད་པར་ལས་སྔར་འདི་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་

ནུས་པ་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་བརྗོད་པ་མ་ཚང་བར་སྣང་བ་

ཉིད་དུ་ཡང་རིག་པར་བྱའོ།།493

ག) གསུམ་པ་མ་སྐྱེས་པ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད། ༡] ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ། 

༦ སྐྱེ་བ་ལས་སྔར་རྟགས་མིན་ཕྱིར། །མ་གྲུབ་བཟློག་པའི་ངག་དག་ནི།།

མ་སྐྱེས་མཚུངས་ཏེ། དཔེ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་བྱས་ནས་གལ་ཏེ་སྐྱེ་བ་ལས་སྔར་སྒྲ་རྩོལ་

བ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མི་རྟག་པར་འགྱུར་ལ། རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བའི་ཕྱིར་

རྟག་པར་ཡང་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། མ་སྐྱེས་པར་མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ།།

༢] དེ་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། 

འདི་ནི། གཉིས་དག་དུ། སྒྲོ་བཏགས་པ་ལས་གཉིས་སུ་འདོད། །དེ་ལ་སྐྱེ་བ་ལས་

སྔར་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་སྒྲོ་བཏགས་པའི་ཕྱིར་མ་གྲུབ་པར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ། །སྒྲ་སྐྱེས་པ་ནི་

རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་འཇིག་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། དེ་དེའི་ཚེ་ཡོད་

པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བའི་ཕྱིར་ཤུགས་ཀྱིས་རྟག་པར་སྒྲོ་འདོགས་ན་ནི་

མ་ངེས་པར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ།།494

493 མ་དཔེར། རིགས་པར་བྱའོ། །ཞེས་ཡོད་མོད་འགྲེལ་བཤད་དང་ཞ་མའི་འགྱུར་ལྟར་བཅོས། 
494 ཞ་མ། རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བ་ཉིད་ནི། དོན་གྱི་དབང་གིས་མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་ཡང་སྒྲོ་འདོགས་པས་མ་ངེས་

པ་ལྟར་སྣང་བའོ།།



486 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ང) བཞི་པ་འབྲས་མཚུངས་ཀྱི་ལྟག་ཆོད། ༡] ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ། 

༧ འབྲས་བུ་ཉིད་གཞན་གྱི་ཆ་ཡིས་ནི། །བསྒྲུབ་བྱ་མ་གྲུབ་པར་མཐོང་

གང་། །དེ་ནི་འབྲས་མཚུངས། དཔེར་ན་བྱས་པའི་ཕྱིར་བུམ་པ་བཞིན་དུ་སྒྲ་

མི་རྟག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། གལ་ཏེ་བུམ་པ་གཞན་གྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་བྱས་པ་ཡིན་

ན། འདིར་སྒྲ་ལས་ཅི་ལྟར་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བ་ནི། འབྲས་བུ་མཚུངས་པའོ།།

༢] དེ་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། 

འདི་ཡང་ནི། སྨྲ་པོའ་ིབསམ་པས་རྣམ་གསུམ་མོ། །གལ་ཏེ་སྨྲ་བ་པོའ་ིབུམ་པའི་

འབྲས་བུ་ཉིད་སྒྲ་ལ་མེད་དོ་ཞེས་རྩོད་པ་བྱེད་པ་མ་གྲུབ་པར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟེ་

སྒྲའི་འབྲས་བུ་ཉིད་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་མི་རྟག་པ་རྣམས་ལ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ན་

དེའི་ཕྱིར་འགལ་བར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ།།495

*(འདིར་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་ལ་རྩ་ཚིག་ཤླཽཀ༨ནས་༡༠བར་སྟེ། ལྟག་ཆོད་བཞི་པའི་ཐད་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་

གཞུང་ལྷག་མ་དང་། ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་སྟོན་པའི་གཞུང་ཕལ་ཆེ་བ་རྣམས་ཆད་སྣང་།)

ཅི་སྟེ་འདི་ཉིད་རྟག་པ་ལྡན་པར་མཚུངས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའ་ཡང་ཡིན་ནོ།།496

ག] འཁྲུལ་པ་ལྟར་སྣང་གཉིས་སུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན། 

འདི་ཡང་། ༡༡ གཏན་ཚིགས་དེ་བདག་ཁྱད་པར་གྱིས། །གཉི་ག་འཁྲུལ་པར་སྣང་

བ་ཡིན། །གཏན་ཚིགས་སྦྱར་བ་སྔ་མ་ལ། །ངེས་པ་ཉིད་དུ་བྱས་པ་མེད།།497

495 འདིར་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་དུ་རྩ་ཚིག་ཤླཽཀ ༨-༡༠ གསུམ་གྱི་རྩ་འགྲེལ་རྣམས་མི་འབྱུང་བས་
གཞུང་ཆད་སྐྱོན་ཞུགས། ཞ་མའི་འགྱུར་དུ་འདིའི་དོད་ནི། ཤོག ༢༨༤ “དེ་སྟེ་དེ་ཉིད་རྟག་པ་ལ་ཡང་མེད་
དོ་ཞེ་ན་ནི།” ཞེས་པ་ནས། ཤོག ༢༨༦ “དཔེར་བསྟན་པ་ཙམ་ཉིད་ལ་ཕྱོགས་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀ་
ཡང་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མཚུངས་སོ།།” ཞེས་པའི་བར་རྣམས་ཡིན། ཁོ་བོས་འདིའི་ཐད་ཀྱི་
རང་འགྲེལ་གྱི་གཞུང་རྣམས་དགའ་ལྡན་གསེར་བྲིས་སུ་གྲགས་པ་མི་དབང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་གྱི་
བཀའ་ཁྱབ་འོག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་བསྟན་འགྱུར་གྱི་ནང་དུ་བྱུང་བ་དང་(TBRC W23702)ཡང་
བསྡུར་ཞིབ་བྱས། དེར་ཡང་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་ལ་གཞུང་ཆད་པ་དེ་ག་རང་དུ་འདུག་པས། ཕྱིས་དད་ཤེས་
ཀྱི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་དཔེ་རྙིང་གཞན་ཞིག་རག་ན་བསྡུར་ཞིབ་བྱ་དགོས་པར་མཐོང་། འདིའི་ཐད་ཀྱི་རྒྱལ་
དབང་བློའ་ིབཤད་པ་རྣམས་ནི། འགྲེལ་བཤད་ཤོག (༧༣༢-༧༣༦) བར་བཞུགས། 

496 འདི་ཞ་མའི་འགྱུར་དང་རྒྱལ་དབང་བློའ་ིའགྲེལ་བཤད་དང་བསྟུན་ན། ཤླཽཀ ༡༠ ཚིག་རྐང་ཕྱི་མ་གཉིས་
ཏེ། དཔེ་ལྟར་སྣང་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པའི་ཐད་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་གཞུང་གི་ཚིག་སྒྲུབ་ཐ་མ་དེར་
བྱ་དགོས། 

497 འགྲེལ་བཤད། (༧༣༧) སྦྱོར་བ་སྔ་མ་གཏན་ཚིགས་ནི། །ངེས་པ་པ་ཉིད་བྱས་པ་མེད།།



487ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་དྲུག་པ།

འཇིག་རྟེན་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་འདི་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ཆོས་མཐུན་པ་དང་མི་

མཐུན་པ་དང་མཚུངས་པར་བཤད་པ་ཡིན་གྱིས། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་ཀྱི་གཏན་

ཚིགས་ཀྱང་ངེས་པ་ཅན་གྱི་རང་བཞིན་དུ་བསམས་ནས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ནམ་མཁའ་

མ་ངེས་པ་ཉིད་དུ་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁོ་བོ་ཅག་གི་སྦྱོར་བ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་སྔ་མ་ལ་

གཏན་ཚིགས་ངེས་པ་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སྦྱོར་བ་ན་ནི་ཆོས་མཐུན་

པ་དང་མཚུངས་པ་ལ་སོགས་པ་མ་འབྲེལ་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ།།498

ཆ) བདུན་པ་བྱ་བ་རྣམ་གཞག་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད། ༡] ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ། 

༡༢ ཆོས་མཐུན་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་བརྗོད། །རྣམ་རྟོགས་མཚུངས་ཡིན། དཔེ་སྔ་

མ་ལ་བུམ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་བྱས་པ་ལ་འདི་ལ་ཆོས་མཐུན་པ་

ཡོད་ན།499 སྨིན་པ་ཉིད་དང་མིག་གིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་

གྱིས་བུམ་པ་ཉིད་མི་རྟག་པར་འགྱུར་གྱི། མ་སྨིན་པ་ཉིད་དང་མཉན་པར་བྱ་བ་ཉིད་ལ་

སོགས་པས་སྒྲ་ཉིད་རྟག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་བའི་བསྒྲུབ་བྱ་ལས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་

རྟོག་པ་མཚུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེ་གཞན་ལ་ཡང་། བྱས་པ་ཉིད་ཡོད་པ་ལ་སྨིན་པ་དང་

མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ། རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པར་རྣམ་པར་བརྟགས་ནས་སྨྲ་

བ་ནི། རྣམ་པར་རྟོག་པ་མཚུངས་པ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ།།

༢] དེ་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། 

གཞན་ལ་ཡང་། །ཁྱད་པར་གྱིས་ནི་འཁྲུལ་པ་དང་། །རྟག་པར་ཐལ་ཕྱིར་དེར་སྣང་ཉིད།།

ཇ) བརྒྱད་པ་ཁྱད་པར་མེད་པ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད། ༡] ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ། 

༡༣ སྤྱི་ཡིས་ཀྱང་ཡིན། འདིར་ཡང་འཁྲུལ་པ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དག་

གིས་རྟག་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བས། རང་ལ་གྲུབ་པ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་

པས། འདི་སུན་འབྱིན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རམ། སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན། སུན་

འབྱིན་པ་ཡིན་ན་ནི། ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པར་སྣང་བ་ཡིན་

ནོ། །སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་ན་འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ། །གཞན་དུ་ཡང་མ་

498 ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་དད་ཤེས་དང་ཞ་མའི་བར་ཁྱད་པར་ཆེ། 
499 མ་དཔེར། ཆོས་པ་ཡོད་ན། ཞེས་བྱུང་ཡང་འགྲེལ་བཤད་དུ་ (༧༣༨) བྱུང་བ་ལྟར་བཅོས། 



488 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ངེས་པར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་སྨིན་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་ནི་

མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་སྨྲའི། མངོན་སུམ་ཉིད་དང་མིག་གིས་གཟུང་བར་བྱ་

བ་མ་ཡིན་པ་འབའ་ཞིག་པ་ཉིད་ནི་རྫས་ལ་སོགས་པ་ལ་མ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །ལྷན་ཅིག་

པ་ནི་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་དུ་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའབའ་

ཞིག་པ་འདི་ནི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་མི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་མ་

ངེས་པར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ།།500

གཅིག་ཉིད་དུ། །ཐལ་ཕྱིར་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས། །ཆོས་མཐུན་པའི་དཔེ་ཉིད་

ཀྱི་སྐབས་ཡིན་པས་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གང་གི་ཚེ་ཞེ་

ན། གནོད་བྱེད་མ་ཐོས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཉེ་བའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ་བའི་

ཕྱིར་རོ། །གང་གིས་ལྷན་ཅིག་ཁྱད་པར་མེད་ཅེ་ན།501 ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པའི་ཕྱིར་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དང་ཞེས་བྱ་བར་རྟོག་པར་འགྱུར་ཏེ། གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་

གལ་ཏེ་བུམ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་མ་མཐོང་བ་ལས་གཞན་ཡང་ཁྱད་པར་མེད་པར་

བྱེད་ན། བུམ་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྲ་ལ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་ཡང་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་ཕན་ཚུན་ཆོས་མཐུན་པའི་ཕྱིར་གཅིག་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་

བ་ནི། ཁྱད་པར་མེད་པར་མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ཡང་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ་

བས་སྒྲ་ནི་བུམ་པ་ལས་ཐ་དད་པ་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་

མཚུངས་པ་ལས་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པ། དེ་ཕྱིར་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་

མ་ངེས་པར་སྣང་བ་ཡིན་ཏེ། གང་ལས་ཁྱད་པར་ཙམ་མཐོང་བས་དེ་ལྡོག་པར་འགྱུར་

བ་ཕྱོགས་སྔ་མ་ལ་ཆོས་མཐུན་པ་ཙམ་ལས་མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་བརྗོད་པ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །དེའི་ཕྱིར་འདི་མ་ངེས་པ་ལྟར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ།།

500 འདིར་། སྨིན་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ། ཞེས་པའི་དོད་དུ་ཞ་མར། བསྲེག་པར་བྱ་བ། ཞེས་སོགས་བསྒྱུར་
བས་འགྲེལ་པའི་གཞུང་གི་ཚིག་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ། འགྲེལ་བཤད་དུ་བྱུང་བ་དད་ཤེས་དང་མཐུན་ཆེ། 

501 མ་དཔེར། ཁྱད་པར་མེད་ཅེ། ཞེས་བྱུང་ཡང་ཞ་མ་དང་བསྟུན་ཏེ། ཁྱད་པར་མེད་ཅེ་ན། ཞེས་བཅོས། 



489ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་དྲུག་པ།

༢] དེ་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། 

བསྒྲུབ་བྱ་གཏན་ཚིགས་ཁྱད་མེད་པའམ། །དེ་ནི་མ་གྲུབ་སྣང་བར་འདོད།།

འམ་གྱི་སྒྲ་ནི་ཁྱད་པར་མེད་པ་མཚུངས་པ་སྔ་མ་ལས་ལྡོག་པའི་དོན་དུ་ཡིན་ནོ། །དེ་

ལ་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མཚུངས་དང་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར་འདི་ནི་ཁྱད་པར་མེད་པ་

གཞན་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བྱ་དང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་དག་ཁྱད་པར་མེད་པའི་

ཕྱིར་རོ། །དཔེ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་བྱས་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

བསྒྲུབ་བྱ་དང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་དག་ཁྱད་པར་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ། 

དེ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་བའི་སྔ་རོལ་ཏུ་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་སྒྲོ་

བཏགས་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་དང་གཏན་ཚིགས་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །སྐྱེ་

བ་ལས་སྔར་མེད་པ་གྲུབ་པ་ཡིས་ཞིག་ནས་མེད་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁྱད་པར་

མེད་པར་མཚུངས་པ་གཞན་དུ་ཡང་འཆད་པར་བྱེད་པ་ནི། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་ནི་

རྟག་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་བཞིན་དུ་ཆོས་གཞན་ཡང་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་

མེད་པ་ཅན་ཡིན་ནོ། །འདི་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཉིད་

ཀྱིས་འགལ་བ་ལྟར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ། །ཚོས་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་502ངེས་པ་ལས་ངེས་པ་

ཡིན་ན་འགལ་བར་བརྩད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་མཐོང་བས་གནོད་མེད་ན་503ཞེས་

འཆད་པར་འགྱུར་རོ།།

༣] རྣམ་གཞག་མཚུངས་པ་སོགས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བ། 

༡༤ བསྒྲུབ་བྱ་གནོད་བྱེད་ཆོས་དག་ཀྱང་། །མཚུངས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱད་མེད་

བྱས། །གཏན་ཚིགས་སྐྱོན་ནི་འགལ་བར་སྣང་། །སྐྱོན་མེད་ན་ནི་དེ་ལན་ཡིན།།504

ཞེས་བཤད་དོ།།

502 མ་དཔེར། ཚོགས་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ། ཞེས་བྱུང་ཡང་འགྲེལ་བཤད་(༧༤༣)བཞིན་བཅོས། ཞ་
མ། བསྲེག་པར་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ། 

503 ལེའུ་འདིའི་ཤླཽཀ ༡༥ཁ དད་ཤེས་རྩ་བར། གལ་ཏེ་མཐོང་བས་གནོད་བྱེད་ན། །ཞེས་པ་ཡོད་ལ། འགྲེལ་
པ་ཉིད་དུའང་གཤམ་དུ་དད་ཤེས་རྩ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བྱུང་བ་དང་། འགྲེལ་བཤད་དུ་ནི། (༧༤༥) གལ་ཏེ་
མཐོང་ལ་གནོད་མེད་ན། །ཞེས་བྱུང་བས་དཔྱད། 

504 ཤླཽཀ་འདིའི་ཚིག་དོན་འགྲེལ་བཤད་དུ་ (༧༤༣-༤༤) བྱུང་བ་ལ་གཟིགས། 



490 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཆོས་མཐུན་པ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ཀྱང་། ༡༥ ངེས་པ་ཡིན་ན་ལན་དུ་

འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཕྱི་མ་ལ་ཆོས་མཐུན་པ་དང་མཚུངས་པ་ལ་སོགས་པ་ངེས་པ་རྣམས་

ཀྱིས་རྩོད་པར་བྱེད་པ་ལ། ཕྱོགས་སྔ་མ་ལ་ཡང་ཇི་སྐད་བཤད་པས་མ་ངེས་པ་དང་ལྡན་

ན་ནི་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་སུན་འབྱིན་སྒོ་ནས་སམ། སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་སྒོ་ནས་ཐུན་

མོང་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་། འགལ་བ་དང་། མ་ངེས་པ་དང་། བསྒྲུབ་པར་

བྱ་བ་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པར་རྩོད་པའི་ཕྱིར། འདི་དག་ནི་སུན་འབྱིན་

པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། གལ་ཏེ་མཐོང་བས་གནོད་བྱེད་ན།505།ཇི་ལྟར་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་

བ་ཉིད་མི་རྟག་པ་ཉིད་ལ་མ་འཁྲུལ་པ་དེ་བཞིན་དུ་མཉན་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་

ཡང་ཡིན་ཏེ། སྒྲ་མཉན་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པར་འདོད་པར་གྱིས་ཤིག་ཅེས། འགའ་ཞིག་

རྩོད་པར་བྱེད་པ་དེའི་ཚིག་མཉན་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་མཉན་པར་བྱ་བ་ཉིད་དུ་

མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་གནོད་པ་ཡིན་ནོ། །གང་ལས་མི་རྟག་པ་ཉིད་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལྡོག་

པར་འགྱུར་བ་སྒྲ་རྟག་པ་ཉིད་དུ་མཐོང་བ་ནི་མེད་དོ། །དམ་བཅའ་བའི་སྐྱོན་ཉིད་ལས་

སྔ་མའི་མཉན་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་མི་འགྲུབ་བོ།།

ངེས་པ་གང་ལ་མཐོང་བས་མ་གནོད་ན་ནི་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་རྡུལ་གཉིས་པ་ནི་

རྡུལ་ཕྲ་རབ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཡིན་ཏེ། རགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བུམ་པ་ལ་སོགས་

པ་བཞིན་ཞེས་བྱ་བ་ལ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་རགས་པ་ཉིད་དུ་ཡང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

ཏེ། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རགས་པ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ལན་གདབ། 

སྒྲུབ་བྱེད་གནོད་བྱེད་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །གནོད་པ་མེད་ན་འགལ་བ་ཡིན།།

ཁ ལྟག་ཆོད་ཕྱི་མ་བཞི་བཤད་པ། ༡) དམིགས་པ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད། 

ཀ) ལྟག་ཆོད་ངོས་གཟུང་བ། 

འདིར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཉིད་ནི་ཆོས་སམ་ཆོས་ཅན་ནམ་དེ་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པ་

གང་ལ་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་བ་དེ་ནི་འགལ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ།།

༡༦ བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ནི་གཏན་ཚིགས་གཞན།།བསྟན་པ་དམིགས་པ་མཚུངས་པ་ཡིན།།

505 འགྲེལ་བཤད་དུ། (༧༤༥) གལ་ཏེ་མཐོང་ལ་གནོད་མེད་ན། །ཞེས་བྱུང་བས་བརྟག



491ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་དྲུག་པ།

གཏན་ཚིགས་གཞན་གྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་གང་གིས་དམིགས་པ་ཉེ་བར་བསྟན་

པ་དེ་ནི་དམིགས་པ་མཚུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་སྔ་མ་བཞིན་དུ་མི་རྟག་པར་བྱས་

པ་ལ། འདི་ནི་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་ཏེ་གློག་ལ་སོགས་པ་ལ་མངོན་

སུམ་ལ་སོགས་པ་གཞན་གྱིས་མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གང་མེད་པར་
506གང་ཡོད་པ་དེ་ནི་དེའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ནི་འདི་ནི་མི་རྟག་པ་ཉིད་ལ་

གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་ཏེ་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་507 ཤིང་སེམས་པ་ཅན་ལ་ཉལ་བ་བཞིན་ནོ་

ཞེས། འདི་ཉིད་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྦྱོར་བར་བྱེད་དོ།།

ཁ) དེ་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། 

འདི་ལ་ཡང་། མ་གྲུབ་མ་ངེས་སྒྲོ་བཏགས་ནས།508།རྟགས་ལ་དེའི་གཟུགས་བརྙན་ཉིད།།

གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་གཞན་གྱིས་ཀྱང་མི་རྟག་པ་ཉིད་གྲུབ་པ་དེ་ལྟ་ན་མི་རྟག་པ་ཉིད་

ནི་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་གཞན་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་

ནོ་ཞེ་ན། དེ་མི་རྟག་པ་ཉིད་མེད་པར་ནི་མ་མཐོང་ངོ་། །བྱེད་པའི་རྒྱུ་ལ་ནི་གཞན་ལས་

འབྲས་བུ་གྲུབ་ན་རང་ལ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་གྱི། ཤེས་པར་བྱེད་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །དེའི་ཕྱིར་མ་ངེས་པར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ།།

༡༧ བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མེད་བརྟགས་པའི་ཕྱིར། །གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་ནི་མ་ཁྱབ་པ།། 

མ་གྲུབ་པར་སྣང་སྒྲར་གནས་པས། །ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་མ་ཡིན།།

གང་ལས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་བརྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་

ནི། གཞན་དུ་མི་རྟག་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་མེད་པས་སྒྲ་ལ་ཡང་མེད་པར་བརྟགས་པའི་

ཕྱིར་མ་གྲུབ་པར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཉིད་ལ་མེད་པའི་ཕྱིར་སུན་འབྱིན་

པ་ཡིན་ན། སྒྲ་ལ་ནི་གཏན་ཚིགས་དེ་མེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་ཤིང་ཏིནྟི་ཏི་ཀ་ལ་

སོགས་པ་ལ་གནས་པའི་ཉལ་བས་ཤིང་ཐམས་ཅད་ལ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་བཞིན་དུ། སྒྲ་

ལ་གནས་པས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

506 +ཡོད། སྣར་ཐང་། 
507 མ་དཔེར། མ་ཁྱད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་ཡིག་ནོར་བྱུང་མོད་སྣར་ཐང་བཞིན་བཅོས། 
508 འགྲེལ་བཤད། (༧༤༧) བསྒྲུབ་བྱར་མ་ངེས་སྒྲོ་བཏགས་ནས། །ཞེས་དང་། ཞ་མ། གཏན་ཚིགས་དུ་མ་

བཀོད་པ་ལས།།



492 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༢) ཐེ་ཚོམ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད། ཀ) ལྟག་ཆོད་ངོས་གཟུང་བ། 

༡༨ དོན་ཐ་དད་པས་གཏན་ཚིགས་ལ། །ཐེ་ཚོམ་རྩོད་པ་ཐེ་ཚོམ་བཤད།།

གང་ལ་དམ་བཅའ་བའི་དོན་བརྟགས་ནས་སམ། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་བརྟགས་ནས་

གཏན་ཚིགས་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་བརྗོད་པ་དེ་ནི། ཐེ་ཚོམ་མཚུངས་པའི་

ལྟག་ཆོད་ཡིན་ཏེ། དཔེ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་བྱས་པ་ལ་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ནི་གསལ་བ་

དང་སྐྱེ་བ་ལ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། ཅི་འདི་གསལ་བ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཞེས་

ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ཏེ། 

ཁ) དེ་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། 

དེའི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་འདི་ལས་མི་རྟག་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་

གང་ཡིན་པ་འདི་ནི། བསྒྲུབ་བྱར་སྒྲོ་བཏགས་མ་ངེས་པར། །སྣང་ཡིན། འདི་ནི་རྩོལ་

བ་ལས་བྱུང་བ་དམིགས་ནས་འཇིག་པ་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ། མི་རྟག་པ་ནི་སྐྱེ་

བའོ་ཞེས་དེ་ལྟར་སྒྲོ་བཏགས་པར་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བ་ཡིན་ཏེ་མ་ངེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རྩ་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་གསལ་བར་བྱ་

བ་རྣམས་ལ་ཡང་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། དེ་ནི་མ་ངེས་པར་སྣང་བ་

ཡིན་ཏེ། འཇིག་པ་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལ། གསལ་བར་བྱ་བ་ལ་ཡང་

འཇིག་པ་ཉིད་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་མ་ངེས་པར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ། །གཏན་ཚིགས་

མ་གྲུབ་སྣང་། །སྒྲོ་བཏགས་ནས་ཞེས་བྱ་བ་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་

གཏན་ཚིགས་སྐྱེ་བར་སྒྲོ་བཏགས་ནས་509གལ་ཏེ་སུན་འབྱིན་པར་བྱེད་ན།510 དེའི་ཕྱིར་

མ་གྲུབ་པར་སྣང་བ་ཡིན་ཏེ། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་དམིགས་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་བརྗོད་

ཀྱི་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་སྐྱེ་བ་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།

༣) དོན་གྱིས་གོ་བ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད། ཀ) ལྟག་ཆོད་ངོས་གཟུང་བ། 

༡༩ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་དོན་གྱིས་ནི། །མི་འདོད་བརྗོད་པ་དོན་རྟོགས་འགྱུར།།

དཔེར་ན་གལ་ཏེ་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་མི་རྟག་པ་ཡིན་ན། རྩོལ་བ་ལས་མ་

509 མ་དཔེར། བ་ལས་བྱུང་བའི་གཏན་ཚིགས་སྐྱོ་བར་སྒྲོ་བཏགས་ནས། ཞེས་བྱུང་ཡང་ཡིག་ནོར་ཏེ་བཅོས། 
510 ཞ་མ། གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་སུ་སྒྲོ་བཏགས་པར་བྱ་བའི་བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕྱིར་སྐྱེས་པ་སུན་

བཏོན་ན་ནི། 



493ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་དྲུག་པ།

བྱུང་བ་གློག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རྟག་པ་ཉིད་དོན་གྱིས་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། དོན་

གྱིས་རྟོགས་པ་མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ།།

ཁ) དེ་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། 

འདིར་ནི་གཞན་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་འཁྲུལ། །དེས་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་དེར་སྣང་།།

རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་ཀྱིས་མི་རྟག་པ་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་

ཉིད་སྒྲོ་བཏགས་ནས་དེ་ལ་མ་ངེས་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། སྔ་མ་ལ་སྒྲོ་འདོགས་པར་བྱེད་པ་

དེའི་ཕྱིར་མ་ངེས་པར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ། །གང་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མ་ངེས་པར་འགྱུར་བ་

གཏན་ཚིགས་རྟག་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་

མི་རྟག་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཁོ་ནའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་

བ་སྒྲོ་བཏགས་ནས་གློག་ལ་སོགས་པ་ལ་དེ་མེད་པར་མི་རྟག་པ་ཉིད་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ་

ཞེས་རྩོད་པར་བྱེད་དེ། དེས་ན་དེ་རྟག་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མ་ངེས་པར་སྣང་

བ་ཡིན་ནོ།།

༤) ཐལ་འགྱུར་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད། ཀ) ལྟག་ཆོད་ངོས་གཟུང་བ། 

༢༠ འདོད་པ་ལས་ཡང་གཉིས་དག་ལ། །གཏན་ཚིགས་ལེན་པ་ཐལ་བ་མཚུངས།།

དཔེ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་བྱས་པ་ལ་རེ་ཞིག་བུམ་པ་ཁོ་ན་མི་རྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ལ་གཏན་

ཚིགས་ཅི་ཞིག་ཡོད།།

ཁ) དེ་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ། 

དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་བཞིན་འདི་ཡིན། །བུམ་པ་མི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་མ་གྲུབ་

པར་རྩོད་པར་བྱེད་དེ། གང་གི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་དཔེ་ལྟར་

སྣང་བར་རྩོད་པར་དེས་ན་འདི་ནི་དེར་སྣང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །འབྲས་བུ་མཚུངས་པ་སྔ་

མ་ལ་ནི་གཏན་ཚིགས་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་ལྟག་ཆོད་

ཀུན་ལ་ཕྱོགས་ཙམ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་ལྟག་ཆོད་འདི་རྣམས་ནི། མ་ཚང་བ་ལ་སོགས་པར་

སྣང་བ་ཉིད་ཀྱིས་ལན་དུ་མི་རིགས་པར་བཤད་པ་དེ་བཞིན་དུ། གཞན་འཕེལ་བ་དང་

འགྲིབ་པ་མཚུངས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་།511 སྦྱོར་བའི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཙམ་

ལས་འདི་དག་ཁོ་ན་ཁྱད་པར་མཐའ་ཡས་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ།།

511  ཞ་མ། ལྷག་པ་མཚུངས་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་ངོ༌།།



494 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

འདིར་ཡང་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་མ་ཚང་བར་སྣང་བ་དང་། མ་གྲུབ་པར་སྣང་བ་དེ་ལྟ་

བུ་ལ་སོགས་པ་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། རྗོད་བྱེད་ལ་བརྗོད་བྱ་ཉེ་བར་བཏགས་པ་

བྱས་ནས་ནི་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་མ་ཚང་བ་རྩོད་པར་སྣང་བ་དང་། མ་གྲུབ་པར་རྩོད་

པར་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པར་བརྗོད་པར་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་

ན་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཚེགས་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་འགའ་ཞིག་དུ་མ་རྟོགས་ཀྱིས་

བསྟན་པ་དེ་ནི་ལྟག་ཆོད་དང་འབྲེལ་པ་ལས་ཡིན་ལ། གང་མ་ནིང་གི་རྟགས་ཀྱིས་བསྟན་

པ་དེ་ནི་ལན་དང་འབྲེལ་པ་ལས་ཡིན་ནོ། །མཚུངས་པའི་སྒྲ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་

བསྡུས་པའི་ལྟག་ཆོད་རྣམས་ལ་ཐལ་བར་མཚུངས་པ་ཉིད་དུ་རིག་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་

རེ་ཞིག་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ལྟག་ཆོད་རྣམས་ལ་མ་ཚང་བ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བ་ཉིད་ཀྱིས་

ལན་གྱི་སྐྱོན་བཤད་པ་ཡིན་ནོ།།512

༣ རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའ་ིལྟག་ཆོད་ཀྱི་གྲངས་ངེས་དགག་པ། 

ཀ ལྟག་ཆོད་ཀྱི་དབྱེ་བ། 

༢༡ ༈ ཕྱིན་ཅི་ལོག་དང་མི་བདེན་དང་། །འགལ་ཉིད་ལྟག་ཆོད་རྣམས་ལ་ནི།།

རྩོད་པ་བསྒྲུབ་པར་སྐྱོན་གསུམ་བཤད། །འདི་ལ་ཁྱད་པར་མཚོན་པ་མེད།།513

རྩོད་པ་སྒྲུབ་པར་ནི། ཕྱིན་ཅི་ལོག་དང་། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། འགལ་བ་

རྣམས་ནི་ལན་གྱི་སྐྱོན་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ།།514

དེ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་ནི་ཆོས་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པ་དང་། རྣམ་པར་རྟོག་

པ་དང་ཁྱད་པར་མེད་དང་། གཏན་ཚིགས་དང་ཕྲད་པ་དང་། དམིགས་པ་དང་། ཐེ་

ཚོམ་དང་། མ་བརྗོད་པ་དང་། འབྲས་བུ་མཚུངས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ལ་བཞི་ནི་
515ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་དཔོག་པ་ལ་མ་ངེས་

512  ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་དད་ཤེས་དང་ཞ་མ་གཉིས་ཁྱད་པར་ཆེ་ཙམ་སྣང་། 
513 དར་ཊིཀ་ཏུ་རྐང་པ་དང་པོ་གསུམ་འདོད་པ་བརྗོད་པ་དང་། ཐ་མ་དེ་དགག་པ་ལ་སྦྱར་ཏེ་ནང་གསེས་ས་

བཅད་གཉིས་སུ་ཕྱེས། 
514 རྩོད་སྒྲུབ་མཁན་པོས་ལྟག་ཆོད་རྣམས་སྐྱོན་གྱི་རིགས་གསུམ་དུ་བསྡུས་གསུངས་པའི་སྐྱོན་གསུམ་ནི། ༡ 

ཕྱིན་ཅི་ལོག་པའི་སྐྱོན་དང་། ༢ ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའམ་རྫུན་ཉིད་ཀྱི་སྐྱོན་དང་། ༣ འགལ་བའི་སྐྱོན་
བཅས་སུ་བྱའོ།།

515 ཞ་མ། དེ་ལ་བཞི་པོ་རྣམས་ཀྱིས། འགྲེལ་བཤད་དུ། (༧༥༤) དེ་ལ་གཞི་རྣམས། ཞེས་བྱུང་བ་བརྟག



495ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་དྲུག་པ།

པ་ཆོས་མཐུན་པ་ལ་སོགས་པས་རྩོད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ངེས་པ་ལ་ནི། ཇི་ལྟར་

མ་ངེས་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་འགལ་བ་ཡང་ཡིན་ཏེ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་

པའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་རྟོགས་པ་ལ་ནི། ངེས་པ་བདེན་པ་ཡིན་པས་མ་ངེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་

ནི་མི་བདེན་པ་ཉིད་དུ་བསྟན་པར་ནུས་པ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པར་རྟོག་པ་མཚུངས་པ་ལ་

ནི། འདི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྨིན་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་རླུང་ཡབ་ཀྱིས་རླུང་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་མི་རྟག་པ་ཉིད་མ་མཐོང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་གྱིས་

ནི་མ་སྨིན་པ་དང་མིག་གིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པས་སྒྲ་རྟག་པ་ཉིད་དུ་བརྗོད་པར་

བྱ་བ་ཡིན་གྱི། སྨིན་པ་ལ་སོགས་པས་བུམ་པ་རྟག་པ་ཉིད་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

དེ་ལ་འདི་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། མ་སྨིན་པར་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ནི་རྟག་པ་ཉིད་

ལ་མཐོང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀྱང་མི་རྟག་པ་ཉིད་ལ་ཡང་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་

གཞན་གྱི་ཕྱོགས་མ་ངེས་པ་ཉིད་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །སྔ་མ་ལ་ནི་མ་ཁྱབ་པ་ནི་གཏན་

ཚིགས་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །གཞན་གྱིས་སྒྲ་ལ་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་

མཉན་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་516ཉིད་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་མ་ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་མཉན་

པར་བྱ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་སྒྲ་ཁོ་ན་རྟག་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། ལན་ཕྱོགས་སྔ་མ་དང་

འབྲེལ་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་ཀྱིས་བརྗོད་ན་བདེན་པར་འགྱུར་ན། ཆོས་མི་མཐུན་

པས་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་ཉེ་བར་བསྟན་པར་བྱ་བ་ཡིན་

ན། སྨིན་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ལ་མེད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།517

གང་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པའི་དཔེ་གཉིས་པོ་འདི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་

ལྟར་རྩོད་པ་བསྒྲུབ་པར་ནི་མེད་དོ། །གང་ཆོས་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པ་དག་ལས་

འདི་མི་རྟག་པར་རྗེས་སུ་དཔོག་པར་བྱེད་པ་མཉན་པར་བྱ་བ་འགའ་ཞིག་རྟག་པ་ཉིད་

དམ། མཉན་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ནི་ངེས་པར་མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་གང་བཤད་པ་དེ། ཆོས་མཐུན་པའི་དཔེ་ནི་འདིར་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་

516 མ་ཡིན་པ། སྣར་ཐང་། 
517 དོགས་སློང་གི་གཞུང་འདི་དང་དེའི་ལན་གྱི་གཞུང་གཉིས་ཀར་དད་ཤེས་དང་ཞ་མ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ། 



496 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

མཉན་པར་བྱ་བ་ཉིད་མི་རྟག་པ་ལ་མ་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་འདྲ་བའི་ཆོས་མི་མཐུན་

པའི་སྦྱོར་བས་ནི་རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བའི་ཕྱིར་གློག་རྟག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་སྐྱོན་མེད་པ་

ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ནམ་མཁའ་ནི་རྟག་པར་མཐོང་ལ། རྩོལ་བ་

ལས་བྱུང་བ་ཡང་ངེས་པར་མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་མཐོང་ངོ་། །ཁྱད་པར་མེད་པར་མཚུངས་

པ་གཉིས་པ་ལ་ནི་གཞན་གྱིས་གཏན་ཚིགས་མེད་པ་ཉིད་དུ་བརྩད་པ་ཡིན་ནོ།།

དེ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་ཉིད་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་བཞིན་དུ་གཏན་ཚིགས་དང་

ཕྲད་པ་དང་མ་ཕྲད་པ་མཚུངས་པ་དག་ནི། གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་སྐུར་བ་འདེབས་

པའི་ཕྱིར་སྐྱོན་གཞན་བརྗོད་པར་བྱའོ། །འདི་དམ་བཅའ་བ་འཇིག་པར་བྱེད་པས་

གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཉེས་པར་བཤད་པ་ནི་མ་ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་ཤེས་བྱེད་ཡིན། དེ་ལ་

ཡང་ཕྲད་པ་དང་མ་ཕྲད་པའི་ཉེས་པ་དང་འབྲེལ་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་འདི་ཡང་གཏན་

ཚིགས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་ཡིན་ནོ།།

དམིགས་པ་མཚུངས་པ་ཡང་། གཏན་ཚིགས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མི་རྟག་

པ་ཉིད་ལ་གཏན་ཚིགས་གཞན་ཡང་ཡོད་དོ་ཞེས་དེ་ལྟར་གཞན་གྱིས་བརྩད་པ་ནི་མ་

ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་དེ་མེད་ན་ཡང་འདིས་བསྒྲུབ་བྱ་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་མ་

ཡིན་ཏེ། གང་མེད་པར་གང་ཡོད་པ་དེ་ནི་དེའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་

ཏེ། དེ་ལྟར་ན་འདི་ལན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན། གཞན་དུ་ན་ཕྱོགས་སྔ་མ་གཞན་བརྗོད་པར་

འགྱུར་རོ། །ཁྱབ་བྱེད་མ་ཡིན་པ་གཉིས་པ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པའི་ཉེས་པ་

མ་ཡིན་ནོ།།

ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་མཚུངས་པ་ཡང་། གཏན་ཚིགས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པས་མ་ཡིན་

གྱི། འོན་ཀྱང་བསྒྲུབ་བྱ་དང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་སྒྲོ་བཏགས་ནས་ཡིན་པའམ། དམ་

བཅའ་བ་བཟློག་པས་བརྗོད་པ་ན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་ཉིད་དུ་བརྟགས་པའི་ཕྱིར། ཐམས་

ཅད་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ།།

མ་བརྗོད་པ་དང་མཚུངས་པ་ཡང་། གཏན་ཚིགས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་ཉིད་དུ་བརྗོད་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་གྱིས་འཇིག་པར་བྱེད་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་བྱས་པ་ནི་མ་ཡིན་

གྱི། བརྗོད་པའི་དུས་སུ་ཡང་སྒྲ་འཇིག་པའི་ཕྱིར་མི་རྟག་པ་ཐོབ་པར་མ་གྱུར་ཅིག་སྙམ་

ནས། བརྗོད་པ་ལས་སྔར་མེད་པ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ།།



497ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་དྲུག་པ།

འབྲས་བུ་མཚུངས་པ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པས་བརྗོད་པ་ནི་མ་ཡིན་

གྱི། འོན་ཀྱང་གཏན་ཚིགས་སྤྱིའི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཁྱད་པར་གྱིས་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་

ལྟ་ཆོད་འདི་དག་གཏན་ཚིགས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཉེས་པ་དང་བཅས་པའི་ཡིན་ནོ།།

ཐལ་བ་དང་དོན་གྱིས་གོ་བ་མཚུངས་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡང་དག་པ་ཡིན་པའོ། །དེ་

ལ་ཐལ་བ་མཚུངས་པ་ནི། རེ་ཞིག་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་མཐོང་བའི་

དོན་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱར་བརྗོད་པ་ནི་མ་ཡིན་གྱི། འདི་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་

དང་འགལ་བར་ཡང་བརྗོད་པར་ནུས་པ་ཡིན་ཏེ། མ་མཐོང་བ་ནི་མཐོང་བ་ལས་བཟློག་

པ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་གྱིས་གོ་བ་མཚུངས་པ་ཡང་། དེ་ལྟར་མ་

དམིགས་པ་ཉིད་ལས་མེད་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་དམིགས་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དོན་

གྱི་གོ་བ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་སྒྲོ་བཏགས་པ་ལས་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་

ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན་ནོ།།518

མ་སྐྱེས་པ་དང་རྟག་པ་མཚུངས་པ་ལ་སོགས་པ་འགལ་བ་ཡིན་པ་དེ་ལ། གང་གི་

ཕྱིར་སྐྱེ་བ་ལས་སྔར་ནི་སྒྲཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་མེད་པ་འདི་རྟག་གོ་ཞེས་

བྱ་བ་འདི་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་དང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་

ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་མེད་པ་རྟག་པ་ཉིད་ནི་མེད་པའི་ཕྱིར་

ཞེས་519བརྗོད་པས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་ཡིན་ནོ། །རྟག་པར་ཡང་མཚུངས་པ་ཡང་ཇི་ལྟར་

འགལ་བ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་ཉིད་དང་མི་བདེན་པར་ཡང་བརྗོད་པར་ནུས་

པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་མི་རྟག་པ་ནི་དང་རྟག་པ་དང་འགལ་བ་དེ་ལྟར་ན། མི་རྟག་པ་ལ་

རྟག་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་ཉིད་དང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་

ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ལྟག་ཆོད་རྣམས་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་དང་། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་

དང་། འགལ་བ་ཉིད་ཀྱི་སྐྱོན་རྣམས་མ་འཆོལ་བར་520བརྗོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

518 ཚིག་ཕུང་འདིའི་འགྱུར་ལ་ཞ་མ་དང་དད་ཤེས་གཉིས་ཁྱད་པར་ཆེ། 
519 +བྱ། སྣར་ཐང་། 
520 མ་དཔེར། མ་འཚོལ་བར། ཞེས་བྱུང་ཡང་ཡིག་ནོར་ཏེ་བཅོས། ཞ་མ། འདྲེས་པས་སྐྱོན་མེད་པར། 



498 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཁ དེའི་ལན་འདིར་རྒྱས་པར་མ་བརྗོད་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

༢༢ རིགས་པ་ཕྲ་ཡང་ལྟག་ཆོད་རྣམས། །མཚན་ཉིད་གཞན་དུ་བཤད་པ་ཉིད།།

རིགས་པ་བརྟག་ལས་ཤེས་པར་བྱ། །གཞན་གྱི་ལྟག་ཆོད་དེ་ཕྱོགས་ཙམ།།

རིགས་པ་ཕྲ་མོར་ཆོས་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པ་དག་གིས་རྩོད་པའི་ལྟག་ཆོད་དང་།521 དེ་

རྣམ་པར་བརྟགས་པའི་ལྟག་ཆོད་མང་པོར་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་དག་ནི། གཏན་

ཚིགས་དང་ཕྲད་པ་དང་། མ་ཕྲད་པ་དང་། མ་སྐྱེས་པར་མཚུངས་པ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ལ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདིར་ཆོས་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པས་བརྗོད་པ་ནི་མ་

ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་བ་ལང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བ་ལང་དུ་གྲུབ་པ་བཞིན་དུ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་

ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དང་གཞན་མི་རིགསཔ་་ཐམས་ཅད་ནི་རིགས་པ་བརྟག་པ་

ལས་རྒྱས་པར་ཤེས་པར་བྱའོ།522།དེ་བཞིན་དུ་སྟོན་པ་གཞན་གྱིས་བྱས་པ་རྣམས་འདི་

ཕྱོགས་ཙམ་ཡིན་ཏེ། གཞན་གྱིས་བཤད་པའི་སྒྲུབ་པ་དང་། སུན་འབྱིན་པ་དང་། དེར་

སྣང་བ་བསྟན་པ་རྣམས་ལ་ཉེས་པ་ཕྱོགས་ཙམ་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། འདི་རྒྱས་པར་དགག་

པ་དང་གཞལ་བྱ་དགག་པ་ནི་རིགས་པ་ཅན་དང་། བྱེ་བྲག་པ་དང་། གྲངས་ཅན་བརྟག་

པ་རྣམས་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ།།523

མུ་སྟེགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞལ་བྱ་ནི་རྟོག་གེས་རྟོགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གིས་

བརྟགས་པའི་དོན་རྣམས་ནི་མངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྟོག་གེ་དེ་ཡང་དེ་

ལྟར་བརྟག་བཟོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་གཞལ་བྱ་དགག་པ་མ་བྱས་ཀྱང་བྱས་པ་ཉིད་

ཡིན་ནོ། །ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་ཉེ་བར་བརྗོད་པ་ཉིད་ཀྱིས་མུ་སྟེགས་པའི་འདོད་པ་སྙིང་

པོ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཞེན་པ་རྣམས་ལྡོག་པའི་དོན་དུ་འདིས་བརྩམས་པ་ཡིན་གྱི། འདི་

ཙམ་གྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་ལ་གཞུག་པའི་དོན་དུ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་

521 འགྲེལ་བཤད། (༧༦༢) “རིགས་པ་ཕྲ་མོ་རཀྵ་ཡཱ་ད་ཡིས་བརྗོད་པའི་ལྟག་ཆོད་རྣམས་མཚན་ཉིད་སྐྱོན་ཅན་
ཉིད་དང་།” ཞེས་བྱུང་། 

522 འདི་ཕྱོགས་གླང་གི་རིགས་པ་ཅན་པ་བརྟག་པ་སྟེ་ནྱཱ་ཡ་པ་རིཀྵ་ཞེས་པར་ཞལ་འཕངས་ཡིན་ངེས། 
523 སློབ་དཔོན་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་བྱེ་བྲག་པ་བརྟག་པ་དང་། རྐང་མིག་པ་བརྟག་པའི་གཞུང་གཉིས་ལ་

ཞལ་འཕངས་མཛད་པར་གོ་དགོས། གཞུང་དེ་གཉིས་ལ་ཕྱི་ནང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་དུ་ཁ་འཕངས་བྱས་པ་
འགའ་ཙམ་ཐོན་མོད། དེང་དཔེ་མ་བཞུགས། 



499ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་དད་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར། ལེའུ་དྲུག་པ།

ཆོས་ནི་རྟོག་གེའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལྡོག་པ་ལས་ནི་སྟོན་པའི་ཆོས་ཉིད་ཐོས་

ནས་འབད་པ་མེད་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། བར་དུ་མ་བསྐལ་བའི་ཕྱིར་རོ།།524

གསུམ་པ། བཤད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་བྱ་བ། 

༢༣ མུ་སྟེགས་རྟོག་གེ་ཙམ་སྟོབས་ཅན། །དེར་ཡང་བསྟན་མེད་མཚན་ཉིད་

དང་། །རང་གི་སྦྱོར་བ་དང་འགལ་བ། །འདོད་དོན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་མ་ཡིན།།525

༢༤ ཐུབ་པའི་དབང་པོའ་ིབསྟན་པ་ལས་ནི་ཡུན་རིང་ཉམས་གྱུར་པ།།

གང་ཡིན་རྟོག་གེའི་ལམ་གྱིས་ཆོས་ཉིད་བགྲོད་པར་བྱེད་མ་ཡིན།།

དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྟོག་གེའི་མཚན་ཉིད་ནི།།

གལ་ཏེ་རྣམ་པར་འགྱུར་བར་འགྲོ་བར་བྱེད་དམ་བརྟག་པར་གྱིས།།

༢༥ཚད་མའི་ཁ་ཡི་526ཡོན་ཏན་སྐྱོན་ནི་རྣམ་རྒྱས་པ།།

རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱས་ལས་འདིར་ནི་དགེ་བ་གང་བསགས་པ།།

དེས་ནི་རྨོངས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཡོན་ཏན་མེད་ལ་ཡོན་ཏན་དུ།།

ཤེས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཞི་བའི་མཐར་ནི་བྱེད་པར་ཤོག  

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་འགྲེལ་པ་ལས་ལེའུ་དྲུག་པའོ།།  །།

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་འགྲེལ་པ་རྩོད་པ་ཆེན་པོ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་ཐུགས་

མངའ་བ་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །།

ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་རྣམས། །འཇོམས་པར་བྱེད་ལ་གླང་པོའ་ིསྟོབས་ལྡན་པ། །ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་

པོའ་ིགཞུང་ཀུན་ལས་བཏུས་པ། །བདག་ཉིད་ཀྱི་ནི་འབྱོར་པ་ལ་བརྟེན་ནས། །ཤིས་པའི་དགེ་གནས་གཙུག་ལག་ཁང་

གནས་སུ། །རྒྱ་གར་མཁན་པོ་གསེར་གྱི་གོ་ཆ་དང་། །སྒྲ་བསྒྱུར་ལོ་ཙཱ་དད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས། །བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་

གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།།   །། 

524 ཞ་མ། རིང་དུ་བསྐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །འགྲེལ་བཤད་དུ་ནི། (༧༦༦) “བར་ཤིན་ཏུ་རིང་བའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་
སྟེ། དེ་ཡང་ལེགས་པར་བྱས་པ་དང་ཉེས་པར་བྱས་པ་ཉིད་ཀྱིས་སོ།།” ཞེས་བཀྲལ། 

525  ཤླཽཀ་འདི་དང་འདིའི་རྒྱུ་མཚན་སྟོན་པའིཤླཽཀ་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀྱི་ཚིག་དོན་འགྲེལ་བཤད་དུ་(༧༦༧-༦༨)བྱུང་བ་
ལ་གཟིགས། 

526  འགྲེལ་བཤད་དུ་འང་། ཚད་མའི་ཕུང་པོའ།ི ཞེས་བསྒྱུར། 





གཏན་ཚིགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སོགས་
གཞུང་གཞན་ལྔ་། 





༣ གཏན་ཚིགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཏན་ལ་དབབ་པ།1

༄༅༅།  །རྒྱ་གར་སྐད་དུ།  ཧེ་ཏུ་ཙཀྲ་ཧ་མཱརྠ།  བོད་སྐད་དུ།  གཏན་ཚིགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་

གཏན་ལ་དབབ་པ།  འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

༡  འཁྲུལ་པའི་དྲ་བ་འཇོམས་མཛད་པའི།  །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ནས། །གཏན་ཚིགས་ཚུལ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ཡི།  །གཏན་ལ་དབབ་པ་བཤད་

པར་བྱ།།

༢  རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལ།  །ཡོད་དང་མེད་དང་གཉིས་ཀ་ཡི།།

ཡོད་པ་ལ་ནི་ཡང་དག་སྟེ།  །མེད་དང་གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་ཡིན།།

༣  ཐེ་ཚོམ་གཉིས་ཏེ་མ་གྲུབ་བཞི།2།མ་གྲུབ་སྦྱར་བ་དེ་བཞིན་དུ།།

མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་དང༌།  །མེད་པ་དེ་བཞིན་གཉིས་ཀ་དང༌།།

༤  མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་དེ་བཞིན་ནོ།  །གསུམ་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་སྟེ།།3

༥  སྟེང་འོག་གཉིས་ལ་ཡང་དག་གོ །ལོགས་ལ་འགལ་བ་གཉིས་ཡིན་ཏེ།།

ཟུར་བཞི་ཐུན་མོང་མ་ངེས་བཞིན།4།དབུས་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའོ།།

༦  གཞལ་བྱ་བྱས་དང་མི་རྟག་དང༌།  །བྱས་དང་མཉན་བྱ་རྩོལ་བྱུང་དང༌།།

མི་རྟག་རྩོལ་བྱུང་ལུས་ཅན་མིན།།

༧  རྟག་དང་མི་རྟག་རྩོལ་བྱུང་དང༌།  །རྟག་དང་རྟག་དང་རྟག་པ་དང༌།།

རྩོལ་བྱུང་མིན་དང་མི་རྟག་དང༌།5།རྟག་པ་ལ་ནི་སྒྲུབ་པ་བཀོད།།

༨  སྟེང་འོག་མི་མཐུན་ལོགས་དང་སྦྱར།  །ཡང་དག་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ཡིན་ནོ།།

1   ཕྱོགས་ཆོས་དགུའི་འཁོར་ལོ་བཞུགས་སོ།  །པེ་ཅིང་།  སྣར་ཐང་།  པེ་སྣར་གཉིས་སུ་གཞུང་དངོས་གཞིའི་
དབུར་ཕྱོགས་ཆོས་འཁོར་ལོའ ་ིགཏན་ཚིགས་དགུ་རེ་རེ་ནས་དཔེར་བརྗོད་དཔེ་དང་བཅས་པ་བཀོད་
ཅིང་།  དེ་རྣམས་མཐུན་ཕྱོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་གང་ལ་ཡོད་མེད་ངོས་འཛིན་དང་བཅས་པ་བྱུང་
མོད།  བཤད་པ་དེ་ནི་གཞུང་རང་གི་ཁོངས་གཏོགས་མིན་པས་འདིར་མ་བཀོད། 

2    མ་དཔེ་དང་དཔེ་སྣར་གཉིས་སུ།  མ་གྲུབ་བཞིན།  ཞེས་བྱུང་ཡང་ཡིག་ནོར་ཏེ།  བསྟན་དར་ལྷ་རམས་ཀྱི་
འགྲེལ་པར་བྱུང་བ་བཞིན་བཅོས། 

3  གསུམ་ཡིན་ཏེ།  པེ་ཅིང་།  སྣར་ཐང་། 
4  མ་ངེས་ཡིན།  པེ་ཅིང་།  སྣར་ཐང་། 
5   མི་རྟག་རྟག པེ་ཅིང་།  སྣར་ཐང་། 



504 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ལོགས་དང་མི་མཐུན་སྟེང་འོག་སྦྱར།  །འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ཡིན་ནོ།།

༩  ཟུར་བཞི་ཐད་དང་6སྣོལ་མར་སྦྱར།  །ཐུན་མོང་མ་ངེས་རྣམ་པ་བཞི།།

ལོགས་གཉིས་ཐད་ཀར་སྦྱར་བས་ནི།7།ཐུན་མོང་མ་ཡིན་མ་ངེས་པའོ།།

༡༠ གཏན་ཚིགས་འཁྲུལ་འཁོར་རྣམ་དགུ་ཡིས།  །དཔེ་ཡི་རྣམ་པ་འདི་ལྟ་སྟེ།།

ནམ་མཁའ་བུམ་དང་བུམ་མཁའ་དང༌།  །བུམ་པ་གློག་དང་ནམ་མཁའ་བཞིན།།

༡༡ མཁའ་དང་བུམ་པ་གློག་བཞིན་དང༌།8།གློག་དང་ནམ་མཁའ་བུམ་བཞིན་དང༌།།

བུམ་དང་གློག་དང་མཁའ་བཞིན་དང༌།  །ནམ་མཁའ་རྡུལ་ཕྲན་ལས་བུམ་བཞིན།།

༡༢ དེ་ནི་ངེས་པའི་དབང་བྱས་ཡིན།  །ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ལུགས་ལ་ནི།།

ཡོད་དང་མེད་དང་ཡོད་མེད་དང༌།  །ཕྱོགས་གཅིག་མཐའ་དག་སྦྱོར་9བས་སོ།།

ཕྱོགས་ཆོས་དགུའི་འཁོར་ལོ་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།  །།

ཟ་ཧོར་གྱི་མཁས་པ་བོ་དྷི་སཏྭ་དང༌།  དགེ་སློང་དྷརྨ་ཨཱ་ལོ་ཀས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།   །།10

6  མ་དཔེར།  ཟུར་བཞི་ཐ་དད།  ཅེས་བྱུང་ཡང་།  ཟུར་བཞི་ཐད་དང་།  ཞེས་པེ་སྣར་དུ་བྱུང་བ་ལྟར་བཅོས། 
7  སྦྱར་བས་ན།  པེ་ཅིང་།  སྣར་ཐང་། 
8  མཁའ་དང་བུམ་པ་མཁའ་བུམ་དང་།  པེ་ཅིང་།  སྣར་ཐང་།  བསྟན་དར་ལྷ་རམས་ཁའི་འགྲེལ་པར་ནི།  མཁའ་

དང་བུམ་པ་མཁའ་བུམ་དང་།  །ཞེས་པ་དང་།  འདིར་བྱུང་བའི་རྐང་པ།  མཁའ་དང་བུམ་པ་གློག་བཞིན་
དང༌།  །ཞེས་པ་གཉིས་ཀ་བྱུང་བས།  རྩ་ཚིག་གིས་དཔེ་སྟོན་པའི་ཚིགས་རྐང་གཅིག་སྣོན་མ་ཐོན་པ་བརྟག 

9  སྦྱར།  པེ་ཅིང་།  སྣར་ཐང་། 
10  པེ་སྣར་གཉིས་སུ།  གཞུང་དངོས་གཞི་རྫོགས་པའི་མཇུག་ཏུ་གཤམ་གྱི་ཚིགས་བཅད་རྣམས་བྱུང་།  རྟག་དང་མི་

རྟག་རྩོལ་བྱུང་དང་།  །བར་དུ་རྟག་པ་རྣམ་གསུམ་དང་།  །རྩོལ་བྱུང་མིན་དང་མི་རྟག་རྟག  །དགུ་པོ་དེ་ནི་སྒྲུབ་
བྱའི་ཆོས།  །གཞལ་བྱ་བྱས་དང་མི་རྟག་དང་།  །བྱས་དང་མཉན་བྱ་རྩོལ་ལས་བྱུང་།  །མི་རྟག་རྩོལ་བྱུང་རེག་
བྱ་མིན།  །དགུ་པོ་འདི་ནི་རྟགས་རྣམས་ཡིན།  །དང་པོ་གསུམ་པོ་མཐུན་ཕྱོགས་ལ།  །ཡོད་པ་གཞིར་བཞག་མི་
མཐུན་ལ།  །ཁྱབ་བྱེད་གཏན་མེད་གཉིས་པའོ།  །བར་བ་རྣམ་གསུམ་མཐུན་ཕྱོགས་ལ།  །མེད་པ་གཞིར་བྱས་
མི་མཐུན་ལ།  །ཁྱབ་དང་མི་མཐུན་རྣམ་གཉིས་པའོ།  །འོག་མ་གསུམ་པོ་མཐུན་ཕྱོགས་ལ།  །རྣམ་པ་གཉིས་པ་
བཞིར་བྱས་ནས།  །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་པ་དང་།  །གཏན་མེད་རྣམ་པ་གཉིས་པ་ཡིན།  །རིམ་པ་བཞིན་དུ་གོ་
བར་མཛོད།  །ཟུར་བཞི་དངོས་ཀྱི་མ་ངེས་པ།  །ལོགས་གཉིས་ལ་ནི་འགལ་རྟགས་ཏེ།  །དབུས་ཀྱི་དབུས་ནི་ཐུན་
མོང་མིན།  །དབུས་ཀྱི་ཐོག་མཐའ་ཡང་དག་དགོད།  །བློ་གྲོས་བློའ་ིཁྱོན་དུ་འཁུམས་པར་མཛོད།  །ཡིག་ཆུང་དུ་
འཁོད་པའི་ཚིགས་བཅད་དེ་རྣམས་སུའི་ཡིན་མིན་པེ་སྣར་གཉིས་ཀར་གསལ་བཤད་མ་བྱུང་། 



༤ དུས་གསུམ་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ།

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཏྲི་ཀཱ་ལ་པ་རཱི་ཀྵ་ནཱ་མ།

བོད་སྐད་དུ། དུས་གསུམ་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ། 

༡ དང་པོར་ཡོད་དང་དེ་ལས་ཡོད། །དེ་ནས་མེད་དང་རིམ་འགལ་1ཏེ།།

དུས་གསུམ་དེ་ནི་དེ་ལྟར་དམིགས། །དེ་ནི་དེ་ལྟར་རང་བཞིན་མིན།།

༢ ཇི་ལྟར་དབང་པོ་བསླད་ཙམ་ལས། །སྒྲོ་འདོགས་པ་ནི་སྐྱེ་བ་ལྟར།།

དེ་བཞིན་བརྟག་པས་2སྐྱེ་བའི་བློ། །རྐྱེན་དག་གིས་ནི་དོན་རྣམས་ལ།།

༣ ཐམས་ཅད་མིན་པའི་ཡུལ་སྣང་བ། །རྐྱེན་དང་སྒྲ་ལ་བརྟེན་ནས་ནི།།

དོན་ནི་སྤྱི་ཡི་ངོ་བོ་དང༌། །རང་གི་ངོ་བོས་རྟོགས་པར་བྱེད།།

༤ ངོ་བོ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དག འཇིག་རྟེན་ལམ་ལ་གནས་ནས་ནི།།

ཤེས་པའི་དབང་དང་མངོན་བརྗོད་པ། །བྱིས་དང་མཁས་པ་འདྲ་བ་ཡིན།།

༥ དོན་གྱི་ངོ་བོས་3ཀུན་མ་དག །ཤེས་པའི་རང་བཞིན་མེད་བརྟེན་པ།།

དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་དག་པ་གཞན། །གཅིག་བརྗོད་རང་བཞིན་མེད་པའོ།།

༦ ཉེ་བར་བསླད་ཕྱིར་ཤེས་པ་ནི། །ཕྱི་རོལ་རྣམ་པར་སྣང་བ་ཡིན།།

ཆུ་རྙོག་བཞིན་དུ་དེ་དེ་ཡི།4།ཚོགས་པ་འདྲ་བ་ཐ་དད་སྐྱེས།།

༧ ཇི་ལྟར་དོན་གྱིས་5འབྲས་བྱིན་ཞེས། །དག་པ་མིན་པར་རྣམ་པར་གནས།།

དེ་ལྟར་དོན་ལ་དེར་རྟེན་ཅན། །རང་གི་ངོ་བོས་བར་དུ་ཆོད།།

༨ འདི་ལྟར་དོན་དང་སྒྲ་དང་ནི། །ཤེས་པ་ལས་ནི་ཕྱིན་ཅི་ལོག

དངོས་དང་དངོས་མེད་མ་ཕྱེ་བས། །ཐ་སྙད་ལ་ནི་འཇུག་པ་སྟེ།།

༩ ཇི་ལྟར་དངོས་པོ་ཉེར་བསྟེན་ནས། །དེ་ནི་དངོས་མེད་རྗེས་སུ་རྟོགས།།

1  གལ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
2  མ་དཔེར། བསྟན་པས། ཞེས་བྱུང་ཡང་། པེ་སྣར་གཉིས་སུ། བརྟག་པས། ཞེས་བྱུང་བ་ལྟར་བཅོས།
3  ངོ་བོ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་།
4  མ་དཔེར། དེ་དེ་ཡིན། ཞེས་བྱུང་ཡང་། པེ་སྣར་དུ་བྱུང་བ་བཞིན། དེ་དེ་ཡི། ཞེས་བཅོས།
5  མ་དཔེར། གྱི། ཞེས་འབྲེལ་སྒྲ་ཡོད་མོད། པེ་སྣར་བཞིན་བྱེད་སྒྲར་བཅོས།
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དེ་ལྟར་དངོས་མེད་ཉེར་བསྟེན་ནས། །དེ་ནི་དངོས་པོ་རྗེས་སུ་རྟོགས།།

༡༠ དངོས་ལས་དངོས་པོ་སྐྱེ་མིན་ན། །དངོས་པོ་རྗེས་སུ་སྣང་བྱེད་མིན།།

གཅིག་ལས་བདག་ཉིད་གཞན་མིན་ལ། །དངོས་དང་དངོས་མེད་རྣམ་པར་

བརྟགས།།6

༡༡ དངོས་མེད་རྗེས་སུ་སྣང་མེད་ཕྱིར། །རབ་ཏུ་སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱུ་མ་ཡིན།།

སྣང་ལྡན་ལ་ཡང་དངོས་པོ་ཡི། །རྒྱུས་ནི་ཅི་ཞིག་བྱེད་པར་འགྱུར།།

༡༢ དེ་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་དངོས་མེད་དམ། །ཡང་ན་ཐམས་ཅད་དངོས་པོར་འདོད། 

།གནས་སྐབས་གཞན་དུ་ཅུང་ཟད་ཀྱང༌། །གཅིག་ལས་བདེན་པར་གནས་མ་ཡིན།།

༡༣ གཉིས་མེད་ཉིད་ཀྱང་ཐམས་ཅད་འདིར། །རང་གི་ངོ་བོས་མཚན་ཉིད་གཅིག །ཀུན་

ཏུ་བརྟགས་ཀྱི་7ཐ་སྙད་ཀྱིས། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཉིད་དུ་དམིགས།།

༡༤ གནས་སྐབས་བཞི་ཡང་ཇི་ལྟར་ནི། །རང་བཞིན་མེད་ལ་རབ་ཏུ་བརྟགས།།

དེ་ལྟར་གསུམ་དམིགས་པ་ཡང་དེ། །དངོས་དང་དངོས་མེད་ལ་བརྟེན་ཡིན།།

༡༥ མི་འགལ་བ་དང་འགལ་བའམ། །ཡོད་དང་མེད་བའང་དེ་ཉིད་མིན།།

རིམ་དང་རིམ་པ་མེད་པ་ཡང༌། །དངོས་དང་དངོས་མེད་ལ་དམིགས་མིན།།

༡༦ མི་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་དང༌། །ཡོད་དང་མེད་པའང་དེ་ཉིད་མིན།།

རིམ་དང་རིམ་པ་མེད་པ་ཡང༌། །དེས་ནི་དངོས་པོ་མི་དམིགས་སོ།།

༡༧ དངོས་པོ་མེད་པས་དུས་གསུམ་ལ། །ཐ་དད་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

དེ་ལྟ་བས་ན་དངོས་པོ་ཡང༌། །དུས་གསུམ་དུ་ནི་རིགས་མ་ཡིན།།

༡༨ བདག་གི་དེ་ཉིད་དོར་ནས་ནི། །གཞན་ལས་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

བདག་གི་དེ་ཉིད་གཞན་ལས་དང༌། །རང་ལས་ཀྱང་ནི་མི་རིགས་སོ།།

༡༩ འགལ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་དེ་ནི། །ཕན་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན།།

དེ་ཉིད་གཞན་ཉིད་ཡོངས་བོར་བའི། །ཐ་སྙད་ལ་ནི་འཇུག་པ་མེད།།

༢༠ དངོས་མེད་དངོས་པོར་ཡོད་མིན་ཏེ། །དངོས་པོ་8བདག་ཉིད་ཉམས་ཕྱིར་རོ།།

6  བརྟག པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
7  རྟགས་ཀྱི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་།
8 དངོས་པོའ།ི པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
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ཁྲ་མོའ་ི9ཡོད་ཉིད་གང་ལ་ནི། །ནག་མོས་གནོད་པ་གང་ཡང་མེད།།

༢༡ ཁྲ་མོ་ཡང་ནི་མེད་ཅེས་ཏེ། །ནག་མོ་ལ་ནི་བརྟག་བྱ་མིན།།

དངོས་མེད་གལ་ཏེ་དངོས་ཡིན་ན། །དེ་ལ་དཔྱད་པ་འདིར་འགྱུར་ཏེ།།

༢༢ དེ་ཡང་དེ་ཚེ་དངོས་པོ་ཡང༌། །ཡང་ནི་དཔྱད་པ་འདིར་འགྱུར་ཏེ།།

དངོས་མེད་ཕྱིར་ན་འདས་པ་ནི། །གང་ཕྱིར་ཐ་སྙད་སྤྱོད་ཡུལ་ཕྱིར།།

༢༣ དེ་ལ་དངོས་དབང་ཐ་དད་ནི། །མ་ལུས་ཚིག་གིས་རིགས་པ་མིན།།

རྟེན་མེད་དོན་གྱིས་བརྟེན་གནས་པ། །རྒྱུ་ནི་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

༢༤ གལ་ཏེ་དངོས་པོ་མེད་པ་ཡང༌། །རྒྱུ་ལས་མཐོང་བ་ཡིན་ཞེ་ན།།

དེ་ཡི་དང་པོའ་ིགནས་སྐབས་གང༌། །དངོས་པོ་འདི་ཡི་རྟེན་ཡིན་ཡང༌།།

༢༥ དང་པོའ་ིགནས་སྐབས་དངོས་མེད་ལ། །དེ་གཉིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

ཕྱི་མ་ཡོད་དང་མེད་ཅེས་པའི། །ཚིག་ནི་བརྗོད་པ་དག་གི་རྒྱུ།།

༢༦ རྟེན་མེད་དོན་གྱི་གནས་(མ་ཕྱི་ལ་ཆད།)10འདི་ཡིས་ཚིག་ནི་རབ་ཏུ་བརྗོད།།

༢༧ ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་སྐྱེས། །གང་ཕྱིར་ཆ་མེད་གང་རིམ་མེད།།

དངོས་རྣམས་དང་པོར་གྱུར་པ་ཡིས། །བདག་གི་དེ་ཉིད་རབ་ཏུ་བསྟན།།

༢༨ རྣམ་རྟོག་གིས་ནི་ཡོངས་གཞག་པའི། །སྒོ་ནས་རྫས་རྣམས་ཀུན་གྱི་11ནི།།

ཐ་སྙད་རྣམ་པར་བརྗོད་པ་ཡིན།།12

༢༩ དེ་ཕྱིར་ནུས་པར་འདོད་སེམས་པ། །འདི་ཡང་རྟག་པར་སྨྲ་བ་ན།།

དངོས་ཉིད་རིམ་པར་སྨྲས་པ་ཡིན། །དངོས་ལས་རིམ་པ་གཞན་མ་ཡིན།།

༣༠ ཇི་ལྟར་དངོས་དང་དངོས་མེད་པ། །གཞན་དུ་ཅུང་ཟད་རྟོག་13མེད་ལྟར།།

རིམ་དང་ཅིག་ཅར་ཅུང་ཟད་ནི། །དེ་ཉིད་དུ་ནི་ཐ་དད་མེད།།

9 མ་དཔེར། ཕྲ་མོའ།ི ཞེས་བྱུང་མོད། ཕེ་སྣར་དུ། ཁྲ་མོའ།ི ཞེས་ཡོད་ལ། སྡེ་དགེའི་རྩ་ཚིག་ཉིད་དུའང་། ཤླཽཀ 
༢༡ ཐད་དུ་ཁྲ་མོ། ཞེས་ཡོད་པ་དག་པས་དེ་བཞིན་དུ་བཅོས། 

10 སྡེ་དགེ་དང་། པེ་ཅིང་། སྣར་བཅས་ཚང་མའི་ནང་ཤླཽཀ་འདི་ལ་ཆད་སྐྱོན་ཞུགས། 
11 གྱིས། པེ་ཅིང་།
12 གཞུང་དོན་ལ་བརྟགས་ཏེ་འདི་རྐང་པ་གསུམ་པ་ཅན་དུ་བྱས་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལྟ་ན་གཞུང་དེར་ཤླཽཀ༣༣ཡོད་

པར་བཤད་པ་དང་མཐུན་ཐུབ་པ་བྱུང་།
13  རྟོགས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་།



508 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༣༡ དེ་ཕྱིར་ནུས་པའི་རྣམ་པའི་ཆས། །རྟག་པ་ཡོད་པ་མེད་པ་བདག

དོན་གཅིག་རྗོད་པར་བྱེད་པའི་སྒྲ། །རང་བཞིན་དུ་མ་རབ་ཏུ་བསྟན།།

༣༢ ཇི་ལྟར་ནམ་མཁའ་རྣམ་དག་ལ། །རབ་རིབ་ཀྱིས་ནི་བསླད་པའི་མིགᨎ14

སྐྲ་ཤད་ཀྱིས་ནི་ཀུན་གང་ལྟར། །སྣ་ཚོགས་སུ་ནི་མངོན་པར་རྟོགས།།

༣༣ དེ་ལྟར་འདིར་ཡང་རྣམ་ཤེས་ནི། །རྣམ་པར་མི་འགྱུར་མ་རིག་པས།།

ཆུ་རྙོག་བཞིན་དུ་ཞུགས་པ་ནི། །ཐ་དད་གཟུགས་སུ་རྣམ་པར་འཇུགᨎ 

དུས་གསུམ་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་མཛད་པ་

རྫོགས་སོ།། །།

པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཤཱན་ཏཱ་ཀ་ར་གུ་པ་ཏའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང༌། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་ཚུལ་

ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ།།  །།

14  བསླད་པའི་མི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



༥ཀ ཚད་མ་རིགས་པར་འཇུག་པའི་སྒོ་ཞེས་བྱ་བའི་
རབ་ཏུ་བྱེད་པ།1

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ནྱཱ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་ན་མ་པྲ་མཱ་ཎི་པྲ་ཀ་ར་ཎི། བོད་སྐད་དུ། ཚད་མ་

རིགས་པར་འཇུག་པའི་སྒོ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་

པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། 

གཞུང་གི་བསྡུས་དོན། 

སྒྲུབ་པ་དང་ནི་སུན་འབྱིན་ཉིད། །ལྟར་སྣང་བཅས་པ་གཞན་རྟོགས་ཕྱིར།།

མངོན་སུམ་དང་ནི་རྗེས་སུ་དཔག །ལྟར་སྣང་བཅས་པ་བདག་རིག་ཕྱིར།།

ཅེས་པ་བསྟན་བཅོས་བསྡུས་པའོ།།

དེ་ལ་ཕྱོགས་ལ་སོགས་པ་བརྗོད་པ་རྣམས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་སྟེ། ཕྱོགས་དང་། 

གཏན་ཚིགས་དང་། དཔེ་བརྗོད་པ་རྣམས་ནི། ཕྱིར་རྒོལ་རྣམས་ཀྱིས་མ་རྟོགས་པའི་དོན་

རབ་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པའོ།།

༡ སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་བཤད་པ། བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་ཉིད་དགོད་པ། 

དེ་ལ་ཕྱོགས་ནི། རབ་ཏུ་གྲགས་པའི་ཆོས་ཅན་རབ་ཏུ་གྲགས་པའི་ཁྱད་པར་གྱིས་

ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ། རང་གིས་སྒྲུབ་བྱ་ཁོ་ནར་འདོད་པ་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པས་

གནོད་པ་མེད་པ་ཅན་འདི་ལྟ་སྟེ།2 སྒྲ་མི་རྟག་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ།།

1  གཞུང་འདི་སྡེ་དགེ་དང་ཅོ་ནིའི་བསྟན་འགྱུར་ནང་མི་བཞུགས་པས། འདིར་པེ་ཅིང་ལ་གཞི་བཟུང་ནས་སྣར་
ཐང་དང་དཔེ་བསྡུར་བྱས། 

2 བཙུན་པ་སྟོན་གཞོན་གྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་བའི་ནང་། “འདིར་བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་ཉིད་ནི། སྒྲུབ་པའི་
ཆོས་ཅན་ལ་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་སྟེ། རང་གིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བར་འདོད་པ་འདི་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་
ཡིན་ནོ།།”ཞེས་བྱུང་། སྟོན་གཞོན་གྱི་འགྱུར་དང་། འདིར་ལེགས་སྦྱར་ལས་བསྒྱུར་བ་གཉིས་བར་ཁྱད་པར་
མང་ཙམ་སྣང་བ་རྣམས་སོ་སོའ་ིཐད་དུ་འོག་མཆན་ནང་གསལ་བཤད་བཀོད་ཡོད། 



510 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཚུལ་གསུམ་བཤད་པ། 

གཏན་ཚིགས་ནི་ཚུལ་གསུམ་མོ།3།ཚུལ་གསུམ་པོ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་

ཉིད་དང་། མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཉིད་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་དང་། མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་

མེད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་ཡང་ངོ་། །མཐུན་པའི་ཕྱོགས་དེ་ཡང་གང་། མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་

དེ་གང་ཞེ་ན། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱིས་དོན་མཚུངས་པ་ཉིད་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་

ཏེ། འདི་ལྟར་སྒྲ་མི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་

མཐུན་ཕྱོགས་སོ། །མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ནི་གང་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་མེད་པ་སྟེ།4 གང་

རྟག་པ་ཡིན་པ་དེ་བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་མཐོང་སྟེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞིན་ཞེས་པའོ། 

།དེ་ལ་བྱས་པ་ཉིད་དམ། བཙལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དང་བསྒྲུབ་པར་

བྱ་བ་མེད་པ་ལ་མེད་པ་5ཉིད་དུ་ངེས་པ་ཞེས་པ་མི་རྟག་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་སོ།།

མཐུན་དཔེ་དང་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་བཤད་པ། 

དཔེ་ནི་གཉིས་སུ་དབྱེ་སྟེ། ཆོས་མཐུན་པ་དང་། ཆོས་མི་མཐུན་པ་ཡང་ངོ་། །དེ་ལ་

ཆོས་མཐུན་པ་ནི། གང་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཉིད་ལ་ཡོད་པ་སྟོན་པ་སྟེ། 

གང་བྱས་པ་དེ་མི་རྟག་པར་མཐོང་སྟེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ཞེས་པའོ།། 

ཆོས་མི་མཐུན་པ་ཡང་། གང་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་མེད་པ་ལ་རྟགས་མེད་པ་ཉིད་དུ་སྟོན་

པ་སྟེ། གང་རྟག་པ་དེ་བྱས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞིན་ཞེས་པའོ། །རྟག་

པའི་སྒྲས་ནི་འདིར་མི་རྟག་པ་ཉིད་མེད་པར་བརྗོད་པ་ཡིན་ལ། བྱས་པ་མ་ཡིན་པའི་

སྒྲས་ཀྱང་བྱས་པ་མེད་པར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཡོད་དང་མེད་དག་ཡོད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཕྱོགས་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་སོ།།6

3 སྟོན་གཞོན། “གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའོ།།“
4 སྟོན་གཞོན། “མི་མཐུན་ཕྱོགས་ནི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱིས་དོན་མཐུན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།“
5 - ལ་མེད་པ། སྣར་ཐང་། 
6 རྟག་པའི་སྒྲས་ནི། ཞེས་སོགས་ཀྱི་དོད་དུ། སྟོན་གཞོན། “འདིར་ཐ་སྙད་དུ་མི་རྟག་པའི་སྒྲ་ནི་རྟག་པ་མ་ཡིན་

པར་མཚོན་རུང་ཡིན་པ་དང༌། བྱས་པའི་སྒྲ་ནི་མ་བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་མཚོན་རུང་ཡིན་ལ། མེད་པ་ཞེས་
བརྗོད་པའི་སྒྲས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་བསྟན་ཏོ།།“ ཞེས་སོ།།



511ཚད་མ་རིགས་པར་འཇུག་པའི་སྒོ།

འདི་རྣམས་ཀྱི་བརྗོད་པ་རྣམས་ནི་གཞན་གྱིས་རབ་ཏུ་རྟོགས་པའི་དུས་ན་སྒྲུབ་པར་

བྱེད་པ་སྟེ། འདི་ལྟར་སྒྲ་མི་རྟག་ཅེས་པ་ནི་ཕྱོགས་བརྗོད་པའོ། །བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་

ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་བརྗོད་པ་ཉིད་དོ། །གང་བྱས་པ་དེ་ནི་མི་རྟག་པར་མཐོང་སྟེ་དཔེར་ན་

བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་པ་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བར་བརྗོད་དོ། །གང་རྟག་པ་ཡིན་

པ་དེ་བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་མཐོང་སྟེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ཞེས་པ་

བཟློག་པ་བརྗོད་པའོ། །འདི་རྣམས་ཉིད་གསུམ་ཡན་ལག་ཅེས་བརྗོད་དོ།།7

༢ སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སྣང་བཤད་པ། 

བསྒྲུབ་པར་བྱ་བར་འདོད་པ་ལ་ཡང་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པས་བསལ་བ་རྣམས་

ཕྱོགས་ལྟར་སྣང་བ་སྟེ། འདི་ལྟར་མངོན་སུམ་གྱིས་བསལ་བ་དང་། 8རྗེས་སུ་དཔག་པས་

བསལ་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་པས་བསལ་བ་དང་། ཡིད་ཆེས་པས་བསལ་བ་དང་། རང་

གི་ཚིག་གིས་བསལ་བ་དང་། ཁྱད་པར་རབ་ཏུ་གྲགས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཁྱད་པར་ཅན་

རབ་ཏུ་གྲགས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། གཉིས་ཀ་རབ་ཏུ་གྲགས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། གྲགས་

པས་བསལ་བ་ཡང་སྟེ་ཞེས་སོ།།9

དེ་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་གནོད་པ་ནི། དཔེར་ན་སྒྲ་མཉན་བྱ་མ་ཡིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ།། 

རྗེས་སུ་དཔག་པས་གནོད་པ་ནི། །དཔེར་ན་བུམ་པ་རྟག་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །འཇིག་རྟེན་

གྱིས་གནོད་པ་ནི། དཔེར་ན་མིའི་མགོ་ཐོད་གཙང་སྟེ། སེམས་ཅན་གྱི་ཡན་ལག་ཡིན་

པའི་ཕྱིར། དུང་དང་ཉ་ཕྱིས་ཞེས་པ་བཞིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡིད་ཆེས་པས་གནོད་པ་

ནི། དཔེར་ན་བྱེ་བྲག་པས་སྒྲ་རྟག་ཅེས་བསྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །རང་གི་ཚིག་གིས་གནོད་པ་

ནི། དཔེར་ན་ངའི་མ་མོ་གཤམ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཁྱད་པར་རབ་ཏུ་གྲགསཔ་མ་ཡིན་པ་

7 སྟོན་གཞོན། “ཡ་གྱལ་གསུམ་པོ་ནི་ཞེས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡང་དག་གོ། “
8 སྟོན་གཞོན་དུ། ཕྱོགས་ལྟར་སྣང་གི་ངོ་བོ་འཇོག་སྐབས། མངོན་སུམ་གྱིས་བསལ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རྗེས་

དཔག  ཡིད་ཆེས། གྲགས་པ། རང་ཚིག་གིས་བསལ་བ་སྟེ། བསལ་བ་རིགས་ལྔ་དང་། དེའི་སྟེང་བསྒྲུབ་བྱའི་
ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང་། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པ། གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཕན་ཚུན་གྲུབ་པ། ཞེས་
བྱུང་བས། འདིར་བྱུང་བ་དང་མི་འདྲ་ལ། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་གཞན་དོན་ལེའུ་དང་བསྟུན་ན་སྟོན་གཞོན་གྱི་
འགྱུར་དེ་དག་པར་བྱ་དགོས་སྙམ། 

9 འདིར། འཇིག་རྟེན་གྱིས་བསལ་བ་ཞེས་པ་གོང་དུ་དྲངས་ཟིན་མོད། མཇུག་ཏུའང་གྲགས་པའས་བསལ་བ་
ཞེས་ལོགས་སུ་དྲངས་ལ། འདིའི་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་ཐད་དུ། “རབ་ཏུ་གྲགས་པ་ཡང་འབྲེལ་ཏེ། ”ཞེས་སོགས་བྱུང་
བ་གཞུང་དག་མིན་བརྟག་དགོས་པར་མཐོང་། 



512 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ནི། དཔེར་ན་སངས་རྒྱས་པས་གྲངས་ཅན་པ་ལ་སྒྲ་འཇིག་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཁྱད་པར་

ཅན་རབ་ཏུ་གྲགསཔ་མ་ཡིན་པ་ནི། དཔེར་ན་གྲངས་ཅན་པས་སངས་རྒྱས་པ་ལ་བདག་

ནི་སེམས་དཔའ་ཅན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་ཀ་རབ་ཏུ་གྲགས་པ་མ་ཡིན་པ་ནི། དཔེར་

ན་བྱེ་བྲག་པས་སངས་རྒྱས་པ་ལ་བདག་ནི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་འདུ་བར་བྱེད་པ་ཅན་

ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ།10།རབ་ཏུ་གྲགས་པ་ཡང་འབྲེལ་ཏེ། དཔེར་ན་མེ་དྲོ་བ་མེད་ཅེས་པ་ལྟ་

བུའོ།11།འདི་རྣམས་ཀྱི་བརྗོད་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་འགོག་པར་བྱེད་པའི་སྒོ་སྟེ། ཡང་

དག་པར་རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་མེད་པ་དང་། སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་འབྲས་བུ་མེད་པའི་ཕྱིར། 

དམ་བཅའ་བའི་སྐྱོན་རྣམས་སོ།།12

༣ འཕྲོས་དོན་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་ལྟར་སྣང་བཤད་པ། 

གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་། 

མ་གྲུབ་པ་དང་། མ་ངེས་པ་དང་། འགལ་བ་སྟེ་གསུམ་པོ་རྣམས་ནི་གཏན་ཚིགས་

ལྟར་སྣང་བ་རྣམས་སོ། །དེ་ལ་མ་གྲུབ་པའི་དབྱེ་བ་བཞི་སྟེ། གཉིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་། 

གང་ཡང་རུང་བ་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ་དང་། གཞི་མ་གྲུབ་ཡང་

ངོ་ཞེས་པའོ།།

༡ དེ་ལ་སྒྲ་མི་རྟག་ཉིད་སྒྲུབ་པ་ལ་མིག་གིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་པ་

གཉིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་པའོ།13༢། སྒྲ་མངོན་པར་གསལ་བར་སྨྲ་བ་ལ། བྱས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་

ཞེས་པ་གང་རུང་ལ་མ་གྲུབ་པའོ།༣།མེ་སྒྲུབ་པ་ལ་རླངས་པ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོར་

ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་འབྱུང་བ་འདུས་པ་བརྗོད་པ་ལྟ་བུ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པའོ།༤།ནམ་

10 འདིའི་དཔེ་ལ་སྟོན་གཞོན་དུ། “དཔེར་ན་བྱེ་བྲག་པས་སངས་རྒྱས་པ་ལས་བདག་ནི་རྒྱུ་རྐྱེན་འདུས་ཤིང་རྟེན་
ཅིང་འབྲེལ་པར་སྦྱོར་བའི་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ལྟ་བུའོ། །“ ཞེས་བྱུང་། 

11 སྟོན་གཞོན་དུ་འདིའི་དཔེ་ལ། “ཕན་ཚུན་གྲུབ་པ་ནི། དཔེར་ན་སྒྲ་ནི་མཉན་བྱ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ལྟ་བུའོ། །” 
ཞེས་བྱུང་། 

12 སྟོན་གཞོན་དུ། འདི་རྣམས་ཀྱི་བརྗོད་པ་ནི། ཞེས་སོགས་ཀྱི་དོད་ལ། “འདི་སྐད་དུ་དུ་མར་བརྗོད་པ་དག་ངོ་
བོ་གསལ་བའི་ཕྱིར་དང༌། བསྒྲུབ་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར་དང༌། བསྒྲུབ་པར་ནུས་ཀྱང་འབྲས་བུ་མེད་པའི་ཕྱིར་
བསྒྲུབ་བྱའི་སྐྱོན་ཡིན་པས་ལྟར་སྣང་ངོ༌། །” ཞེས་བྱུང་། 

13 འདིར་ལྟར་སྣང་གི་རྟགས་སོ་སོའ་ིནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བའི་དཔེར་བརྗོད་རྣམས་ངོས་འཟིན་སླ་བའི་ཆེད་ཞུ་
སྒྲིག་པས་ཨང་རྟགས་བཀོད་ཡོད། 



513ཚད་མ་རིགས་པར་འཇུག་པའི་སྒོ།

མཁའ་རྫས་སུ་ཡོད་དེ་ཡོན་ཏན་གྱི་གཞི་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་14ཞེས་པ། ནམ་མཁའི་ཡོད་པ་ཉིད་

དུ་བརྗོད་པ་ལ་གཞི་མ་གྲུབ་པའོ།།

མ་ངེས་ནི་དྲུག་དུ་དབྱེ་སྟེ། ཐུན་མོང་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་། མཐུན་

ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་ཡོད་ལ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་པ་དང་། 15མི་མཐུན་ཕྱོགས་

ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་གི་ཡུལ་ལ་ཡོད་ལ་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་པ་དང་། གཉིས་ཀའི་ཕྱོགས་

ཅིག་གི་ཡུལ་ལ་ཡོད་པ་དང་། འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་པ་ཡང་ཞེས་པའོ།།

༡ དེ་ལ་ཐུན་མོང་བ་འདི་ལྟར་གཞལ་བྱ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་སྒྲ་རྟག་ཅེས་པའོ། །དེ་ནི་རྟག་

མི་རྟག་གི་ཕྱོགས་དག་ལ་ཐུན་མོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་མ་ངེས་པ་སྟེ། ཇི་ལྟར་བུམ་པ་ལ་

སོགས་པ་བཞིན་གཞལ་བྱ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རྟག་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ།༢།ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི་

མཉན་བྱ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་སྒྲ་རྟག་ཅེས་པའོ། །དེ་ནི་རྟག་མི་རྟག་གི་ཕྱོགས་དག་ལས་ལྡོག་པ་

ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་དང་། རྟག་མི་རྟག་གི་རྣམ་པར་ངེས་པ་སྤངས་པའི་གཞན་ཡང་མེད་པའི་

ཕྱིར། མཉན་བྱ་ཉིད་འདི་ཇི་ལྟར་ན་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཉིད་དོ་ཞེས་པའོ།༣།མཐུན་ཕྱོགས་

ཀྱི་ཕྱོགས་ཅིག་གིས་ཡུལ་ལ་16ཡོད་ལ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་པ་ནི། སྒྲ་རྩོལ་བས་བྱུང་

བ་མ་ཡིན་ཏེ། མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་པའོ། །འདིའི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ནི་རྩོལ་

བ་ལས་བྱུང་བའོ། །གློག་དང་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ནི་མཐུན་ཕྱོགས་སོ། །དེ་ལ་ཡུལ་

གཅིག་གློག་ལ་སོགས་པ་ལ་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཡོད་ལ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ལ་མེད་

ཅིང་འདིའི་མཐུན་ཕྱོགས་རྩོལ་མ་བྱུང་དང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའོ། ། 

དེ་ལ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཡོད་ལ་འདིའི་ཡང་གློག་དང་བུམ་པ་ཆོས་མཐུན་

པའི་ཕྱིར་མ་ངེས་པའོ། །ཇི་ལྟར་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་

རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ།༤།མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་གཅིག་ལ་ཡོད་ལ་མཐུན་

ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་པ་ནི། ཇི་ལྟར་སྒྲ་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་

14 སྟོན་གཞོན། “ནམ་མཁའ་དངོས་པོར་ཡོད་དེ་ཡོན་ཏན་རྟེན་པའི་ཕྱིར།“ ཞེས་སོ།།
15 - པ་དང་། སྣར་ཐང་། 
16 སྟོན་གཞོན་དུ། མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་ཡོད་ལ། ཞེས་པ་ལས། ཕྱོགས་གཅིག་གི་ཡུལ་ལ་ཡོད་ལ། 

ཞེས་མ་བྱུང་། 



514 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཞེས་པའོ། །རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྒྲ་ནི་འདིའི་ཕྱོགས་སོ། །བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་

མཐུན་ཕྱོགས་དེ་ལ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་རྟག་པ་ཉིད་དོ། །གློག་དང་

ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ནི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སོ། །དེ་ལ་གློག་ལ་སོགས་པ་ལ་མི་རྟག་

པ་ཉིད་ཡོད་ལ། ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ལ་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར་འདི་ཡང་སྔ་མ་བཞིན་མ་

ངེས་པའོ། ༥།གཉིས་ཀའི་ཕྱོགས་གཅིག་གི་ཡུལ་ལ་ཡོད་པ་ནི།17ཇི་ལྟར་སྒྲ་རྟག་སྟེ་ལུས་

ཅན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་པ་འདི་ལ་རྟག་པ་ནི་ཕྱོགས་སོ། །ནམ་མཁའ་དང་རྡུལ་

ཕྲན་ལ་སོགས་པ་ནི་མཐུན་ཕྱོགས་སོ། །དེ་ལ་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཅིག་ནམ་མཁའ་

ལ་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཡོད་ལ་རྡུལ་ཕྲན་ལ་སོགས་པ་ལ་མེད་དོ། །འདིའི་མི་རྟག་

པའི་ཕྱོགས་བུམ་པ་དང་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སོ། །དེ་ལ་བདེ་བ་ལ་

སོགས་པ་ནི་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཡོད་ལ་བུམ་པ་ལ་མེད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་འདི་ཡང་

བདེ་བ་དང་ནམ་མཁའ་ཆོས་མཐུན་པའི་དཔེར་བྱས་པ་ཉིད་ཀྱིས་མ་ངེས་པའོ།༦།འགལ་

བ་ལ་མི་འཁྲུལ་པ་ནི། ཇི་ལྟར་སྒྲ་མི་རྟག་སྟེ་བྱས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་བུམ་པ་བཞིན། སྒྲ་རྟག་

སྟེ་མཉན་བྱ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་སྒྲ་བཞིན་ཞེས་པ། འགལ་བའི་དོན་དག་གཅིག་ལ་ཡོད་པ་ནི་

གཉིས་ཀ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཉིད་དོ།།18

འགལ་བ་ནི་བཞིར་དབྱེ་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་

དང་།19 ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དང་།20 ཆོས་ཅན་གྱི་རང་

བཞིན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དང་། ཆོས་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་

བསྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡང་ངོ་ཞེས་པའོ།།

༡ དེ་ལ་ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཇི་ལྟར་ན། སྒྲ་རྟག་

སྟེ་བྱས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་པའམ་བཙལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། ཞེས་འདིའི་

17  སྟོན་གཞོན། “གཉིས་ཀའི་ཕྱོགས་རེ་ལ་འཇུག་པ་ནི།”
18  སྟོན་གཞོན། “དེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕྱིར་མ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ།།“
19 སྟོན་གཞོན་དུ་འིད་རྣམས་ལ། ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང༌འགལ་བ་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་འགལ་བ། ཆོས་ཅན་

རང་ལྡོག་དང་འགལ་བ་དང་། ཆོས་ཅན་གྱི་འཁྲུལ་པ་དང་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་བཅས་ཐ་སྙད་བྱས། 
20 སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དང་། སྣར་ཐང་། 



515ཚད་མ་རིགས་པར་འཇུག་པའི་སྒོ།

རྟགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པས་འགལ་བའོ།༢།ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱིན་ཅི་

ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཇི་ལྟར་ན། མིག་ལ་སོགས་པ་གཞན་གྱི་དོན་ཡིན་ཏེ། འདུས་པ་

ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་མལ་ཆ་དང་སྟན་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་བཞིན་ཞེས་པ་འདིའི་རྟགས་ཇི་

ལྟར་མིག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་གཞན་གྱི་དོན་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དེ་ལྟར་འདུས་པ་

ཉིད་ཀྱང་གཞན་གྱི་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ལ་མལ་ཆ་དང་སྟན་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་

རྣམས་ཀྱང་འདུས་པ་ཉིད་ཡིན་པས་སོ།༣།ཆོས་ཅན་གྱི་རང་བཞིན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་

པར་བྱེད་པ་ཇི་ལྟར་ན། རྫས་དང་ལས་དང་ཡོན་ཏན་སོ་སོར་མེད་དེ་དངོས་པོའ་ིརྫས་

གཅིག་པ་ཅན་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་དང་། ཡོན་ཏན་དང་ལས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྤྱི་

དང་ཁྱད་པར་བཞིན་ཞེས་པ་འདིའི་རྟགས་ཇི་ལྟར་རྫས་ལ་སོགས་པའི་མ་ཡིན་པ་ལ་

སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་དངོས་པོའ་ིཡོད་པ་ཉིད་ལ་ཡང་བསྒྲུབ་

པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། གཉིས་ཀ་ལ་མི་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་རོ།༤།ཆོས་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་ཕྱིན་

ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་འདི་ཉིད་ནི་ཕྱོགས་སྔ་མའི་རྟགས་འདི་ཉིད་ལ་ཆོས་ཅན་གྱི་

ཁྱད་པར་གང་ཡོད་པ་རྐྱེན་གྱིས་བྱས་པ་ཉིད་དང་། དེའི་བཟློག་པ་མེད་པ་རྐྱེན་གྱིས་བྱས་

པ་ཉིད་ལ་ཡང་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། གཉིས་ཀ་ལ་མི་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་རོ།།

དཔེ་ལྟར་སྣང་བཤད་པ། 

དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་རྣམས་འདི་ལྟ་སྟེ། སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང་། སྒྲུབ་

པར་བྱ་བའི་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང་། གཉིས་ཀའི་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང་། རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་

མེད་པ་དང་། རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་ཡང་ངོ་།21།ཞེས་པ་ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་

ཀྱིས་སོ། །ཆོས་མི་མཐུན་པ་ཉིད་ལ་ཡང།  བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལྡོག་པ་མེད་པ་དང་། སྒྲུབ་

པར་བྱེད་པ་22ལྡོག་པ་མེད་པ་དང་། གཉིས་ཀ་ལྡོག་པ་མེད་པ་དང་། ལྡོག་པ་མེད་པ་

དང།23 ལྡོག་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་ཡང་ཞེས་པའོ།།

21 འདི་ལྔ་ལ་སྟོན་གཞོན་དུ། “སྒྲུབ་བྱེད་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། གཉིས་ཀ་
མ་གྲུབ་པ་དང༌། མ་སྦྱར་བ་དང༌། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྦྱོར་བའོ།།” ཞེས་བྱུང་། 

22 སྒྲུབ་པར་བྱ་བ། སྣར་ཐང་། 
23 སྟོན་གཞོན་དུ་འདི་ལ། “ལྡོག་པ་མ་བསྟན་པ་དང་།” ཞེས་བྱུང་། 



516 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༡ དེ་ལ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་ནི། ཇི་ལྟར་སྒྲ་རྟག་སྟེ་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་

པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་གང་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་དེ་རྟག་པར་མཐོང་སྟེ། དཔེར་ན་རྡུལ་ཕྲ་རབ་

བཞིན་ཞེས་པ་དེ་ལ་ཕྲ་རབ་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་རྟག་པ་ཉིད་ཡོད་ལ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་

ཆོས་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་མེད་དེ། རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ལུས་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རོ།༢།བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་ནི། འདི་ལྟར་སྒྲ་རྟག་སྟེ་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱི་

ཕྱིར། གང་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དེ་རྟག་པར་མཐོང་སྟེ་དཔེར་ན་བློ་བཞིན་ཞེས་པ། 

བློ་ལ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཆོས་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཡོད་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་རྟག་པ་

ཉིད་མེད་དེ་བློ་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།༣།གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པ་ནི། གཉིས་སུ་དབྱེ་སྟེ། 

ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ཡང་ཞེས་སོ། །དེ་ལ་བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་པ་ཡོད་པ་ལ་གཉིས་ཀ་ལ་

མ་གྲུབ་སྟེ། ལུས་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡང་ཕྱིར་རོ། །ནམ་

མཁའ་བཞིན་ཞེས་པ་མེད་པ་གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པ་སྟེ། ནམ་མཁའ་མེད་པ་ཉིད་དུ་འདོད་

པ་ལའོ།༤།རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པ་ནི། གང་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་

དང་། སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དག་ལྷན་ཅིག་ཡོད་པར་རབ་ཏུ་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ཇི་ལྟར་བུམ་

པ་ལ་བྱས་པ་ཉིད་དང་། མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱང་མཐོང་ཞེས་པའོ།༥།རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཕྱིན་ཅི་

ལོག་པ་ནི། གང་བྱས་པ་དེ་མི་རྟག་པར་མཐོང་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ལས་གང་མི་རྟག་

པ་དེ་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའོ།།

༡ ཆོས་མི་མཐུན་པ་ལ་ཡང་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལྡོག་པ་མེད་པ་ནི། རེ་ཞིག་ལས་ལ་

བསྒྲུབ་བྱ་རྟག་པ་ཉིད་ལྡོག་སྟེ་ལས་རྣམས་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །སྒྲུབ་པར་བྱེད་

པ་ལྡོག་པ་མེད་དེ་ལས་རྣམས་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།༢།བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་

ལྡོག་པ་མེད་པ་ནི། རྡུལ་ཕྲ་རབ་བཞིན་ཞེས་པ་ལ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་

པ་ཉིད་ལྡོག་སྟེ། རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ལུས་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་

རྟག་པ་ཉིད་ལྡོག་པ་མེད་དེ། རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།༣།གཉིས་ཀ་ལྡོག་

པ་མེད་པ་ནི། ནམ་མཁའ་བཞིན་ཞེས་པ་ལ་རྟག་པ་ཉིད་དང་། ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་

ལྡོག་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལྡོག་པ་མེད་དེ་ནམ་མཁའ་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་དང་། ལུས་ཅན་



517ཚད་མ་རིགས་པར་འཇུག་པའི་སྒོ།

མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡང་ཕྱིར་རོ།༤།ལྡོག་པ་མེད་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ནམ་མཁའ་ལ་རྟག་པ་ཉིད་

དང་། མ་བྱས་པ་ཉིད་ཀྱང་མཐོང་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ།༥།ལྡོག་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་ནི། ཇི་ལྟར་

གང་རྟག་སྟེ་བྱས་པ་མ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ལས་གང་མ་བྱས་པ་དེ་རྟག་པ་ཡིན་

ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའོ།24།འདི་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱོགས་དང་། གཏན་ཚིགས་དང་། དཔེ་ལྟར་

སྣང་བ་རྣམས་བརྗོད་པས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པར་ལྟར་སྣང་བ་རྣམས་སོ།།

བདག་ཉིད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་དོན་ལ་ཡང་མངོན་སུམ་དང་རྗེས་སུ་

དཔག་པའི་ཚད་མ་ཉིད་དག་གོ25།དེ་ལ་མངོན་སུམ་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་སྟེ།26 ཤེས་པ་

གང་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དོན་ལ་མིང་དང་རིགས་ལ་སོགས་པའི་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་

དེ་དབང་པོ་སོ་སོའ་ིདབང་པོ་ལ་ཡོད་པ་ནི་མངོན་སུམ་ཞེས་པའོ། །རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་

རྟགས་ལས་དོན་མཐོང་བའོ། །རྟགས་ནི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བར་བརྗོད་པ་གང་ལས་གང་

རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ཤེས་པ་སྐྱེས་པ་འདིར་མེ་དང་བུམ་པ་མི་རྟག་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་

འདི་རྗེས་སུ་དཔག་པའོ། །གཉིས་ཀ་ལ་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་འབྲས་བུ་སྟེ། གཟུགས་ལ་སོགས་

པ་རྟོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚད་མའང་དེ་ཉིད་དེ། དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡང་དག་པར་

རྟོགས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའོ།།27

༤ སུན་འབྱིན་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་བཤད་པ། 

དོན་གཞན་ལ་རྟོག་པ་དང་བཅས་པའི་ཤེས་པ་གང་སྐྱེས་པ་དེ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་

བའོ། །ཇི་ལྟར་ན་བུམ་པའམ་སྣམ་བུ་ཞེས་རྟོག་པ་དང་བཅས་པ་དེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀྱི་ཡུལ་ཉིད་ལས་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བའོ།28།སྔར་གྱི་རྟགས་ལྟར་སྣང་ལས་རྟོགས་པ་

24 སྟོན་གཞོན། “ཐོགས་བཅས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ལྟ་བུའོ།།” 
25 སྟོན་གཞོན། “དེས་ན་རང་གིས་མངོན་པར་རིག་པར་བྱ་སྟེ། མངོན་སུམ་དང༌། རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་

མ་གཉིས་ཁོ་ནར་རིག་པར་བྱའོ།།” ཞེས་སོ།།
26 སྟོན་གཞོན། “འདིར་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ནི་རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིང་མ་འཁྲུལ་བ་སྟེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་

དོན་ལ་ཐ་སྙད་ལ་སོགས་པའི་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་སོ་སོར་མངོན་གྱུར་མཐོང་བས་མངོན་སུམ་ཚད་མར་
བརྗོད་དོ།།” ཞེས་སོ།།

27 སྟོན་གཞོན། “ཚད་མ་གཉིས་པོ་དེ་ལ་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་ཚད་མའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་མཚན་ཉིད་རྟོགས་
པའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་བྱེད་ནུས་པའི་དངོས་སུ་གཞལ་བའི་ཕྱིར་ཏེ་ཚད་མའང་ཡིན་ནོ།།” 

28 སྟོན་གཞོན་གྱི་འགྱུར་ནང་། “ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྟོག་པ་སྐྱེས་པ་དེ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་
ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་དེ་ལ་དོན་རང་གི་མཚན་ཉིད་མི་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ།།” ཞེས་བྱུང་། 



518 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

དོན་ལྟར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལྟར་སྣང་བ་སྟེ། རྟགས་ལྟར་སྣང་གི་དབྱེ་

བ་མང་པོ་བརྗོད་པ་དེ་ལས་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལྟར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་མ་རྟོགས་

པར་འགྱུར་བ་དེ་ནི་རྗེས་དཔག་ལྟར་སྣང་བའོ།།

སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་པ་རྣམས་ནི་སུན་འབྱིན་པ་རྣམས་སོ། །སྒྲུབ་པར་

བྱེད་པའི་སྐྱོན་ཡང་མ་ཚང་བ་དང་། མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པ་གནོད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐྱོན་ཉིད་

དང་། རྟགས་ཀྱི་སྐྱོན་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཉིད་དང་། མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཉིད་དང་། འགལ་

བའི་རྟགས་ཉིད་དང་། དཔེའི་སྐྱོན་ཉིད་དང་། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་སོགས་པ་མ་གྲུབ་པའོ། 

།དེའི་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་རྒོལ་གྱིས་རབ་ཏུ་རྟོགས་པའི་དུས་ན་སུན་འབྱིན་པའོ།།

སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་སྐྱོན་མི་འབྱུང་བ་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་པ་རྣམས་ནི་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་

བ་རྣམས་ཏེ། ཇི་ལྟར་ན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡང་དག་པར་ཚང་བ་ལ་མ་ཚང་བ་ཉིད་བརྗོད་

པ་དང་། ཕྱོགས་སྐྱོན་མེད་པ་ལ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐྱོན་བརྗོད་པ་དང་། གྲུབ་པའི་རྟགས་ལ་མ་

གྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་བརྗོད་པ་དང་། མ་ངེས་པ་མེད་པའི་རྟགས་ལ་མ་ངེས་པའི་རྟགས་སུ་

བརྗོད་པ་དང་། མི་འགལ་བའི་རྟགས་ལ་འགལ་བའི་རྟགས་སུ་བརྗོད་པ་དང་། སྐྱོན་མེད་

པའི་དཔེ་ལ་དཔེའི་སྐྱོན་བརྗོད་པ་སྟེ། འདི་རྣམས་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་བ་རྣམས་སོ།། 

འདི་རྣམས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་ཕྱོགས་ལ་སྐྱོན་མེད་པ་མ་བརྗོད་དེ་སྐྱོན་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་

ཞེས་པ་རེ་ཞིག་བཞག་གོ།29

ཚིག་དོན་ཅུང་ཟད་ཀུན་བཤད་པ། །སྔོན་ལ་ཕྱོགས་ཙམ་བསྒྲུབས་པའི་ཕྱིར།།

གང་འདིར་རིགས་དང་མི་རིགས་ཀྱང་། །གཞན་ལས་དེ་དག་ལེགས་ཞེས་བྱ།།

ཞེས་པ་རིགས་པར་འཇུག་པའི་སྒོ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་མཛད་པ་

རྫོགས་སོ།།  །།ཁ་ཆེའི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་དཔལ་བསྲུང་བ་ལས། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་གྲགས་པ་

རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས། དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་བསྒྱུར་བའོ།།   །།

29 སྟོན་གཞོན་དུ། འདི་རྣམས་ཀྱིས། ཞེས་སོགས་ལ། “དེ་དག་གཞན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་སྐྱོན་རྣམས་གསལ་
བར་བསྟན་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་སྐྱོན་མ་ཡིན་པར་བརྗོད་པ་ཉིད་དོ། །དོན་འདི་རེ་ཞིག་གཞག་གོ།”ཞེས་བྱུང་། 



༥ཁ ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་རིགས་པ་ལ་འཇུག་པ།

༄༅། །རྒྱའི་སྐད་དུ། གཡེན་མིང་གཞེའ་ཅིང་ལིའི་ལུན། བོད་སྐད་དུ། ཚད་མའི་བསྟན་

བཅོས་རིགས་པ་1ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བ། འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

གཞུང་གི་བསྡུས་དོན།

སྒྲུབ་ནུས་པ་དང་སུན་འབྱིན་ནུས། །ལྟར་སྣང་བཅས་པས་གཞན་གོ་བྱེད།།

མངོན་སུམ་དང་ནི་རྗེས་སུ་དཔག །ལྟར་སྣང་བཅས་པས་བདག་རིག་བྱེད།།

འདིར་འདི་སྐད་ཅེས་པ་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཡིན་

ལ། དེ་ལ་རྣམ་གཞག་ལ་སོགས་པ་ཚིག་རྣམས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དེ། ཕྱོགས་དང༌། གཏན་

ཚིགས་དང༌། དེ་རྣམས་དུ་མར་དབྱེ་ཡང་ཕྱིར་རྒོལ་རྣམས་འདྲིས་པའི་དོན་མ་རྟོགས་

པའི་ཕྱིར་མངོན་པར་སྟོན་ཏོ།།

༡ སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་བཤད་པ།བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་ཉིད་དགོད་པ།

འདིར་བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་ཉིད་ནི་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པར་

བྱེད་པ་སྟེ། རང་གིས་བསྒྲུབ་2པར་བྱ་བར་འདོད་པ་འདི་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་

སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ།།

གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཚུལ་གསུམ་བཤད་པ།

གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའོ། །ཚུལ་གསུམ་གང་ཞེ་ན། 

ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ལྟོས་གཞི་ལ་ཡོད་པ་དང༌། མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་དང༌།མི་མཐུན་

ཕྱོགས་ལ་མེད་པའོ། །མཐུན་ཕྱོགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་གང་ཞེ་ན། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་

ཆོས་ཀྱི་སྤྱིས་མཐུན་པ་ནི་མཐུན་ཕྱོགས་སུ་བརྗོད་དོ། །དཔེར་ན་མི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་

བུམ་པ་ལ་སོགས་པའང་མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་མཐུན་ཕྱོགས་ཡིན་ནོ། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་

1  རིག་པ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་།
2  སྒྲུབ། པེ་ཅིང་།



520 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ནི། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱིས་3དོན་མཐུན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་གང་རྟག་

པ་ཡིན་པ་དེ་བྱས་པ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །འདི་དག་

བྱས་པ་ཉིད་དམ། བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བ་དང༌།ཕྱོགས་ཆོས་ཡིན་ལ་མཐུན་ཕྱོགས་

ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། མི་རྟག་པའི་གཏན་

ཚིགས་ཡིན་ནོ།།

མཐུན་དཔེ་དང་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་བཤད་པ།

དཔེ་ཡང་གཉིས་སུ་ཡོད་དེ། དང་པོ་ཆོས་མཐུན་པའི་དཔེ་དང༌། གཉིས་པ་ཆོས་

མི་མཐུན་པའི་དཔེའོ། །ཆོས་མཐུན་པའི་དཔེ་ནི། དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་གཏན་ཚིགས་

སུ་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་སྟེ། དཔེར་ན་བྱས་པ་དེ་མི་རྟག་པར་མཐོང་སྟེ་བུམ་པ་ལ་

སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །ཆོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་ནི། བསྒྲུབ་བྱའི་དོན་མེད་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བསྟན་པའོ། །དཔེར་ན་གང་རྟག་པ་དེ་

བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་མཐོང་སྟེ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །འདིར་ཐ་སྙད་དུ་མི་

རྟག་པའི་སྒྲ་ནི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་མཚོན་རུང་ཡིན་པ་དང༌། བྱས་པའི་སྒྲ་ནི་མ་བྱས་

པ་མ་ཡིན་པར་མཚོན་རུང་ཡིན་ལ།མེད་པ་ཞེས་བརྗོད་པའི་སྒྲས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་

བསྟན་ཏོ།།

འདི་སྐད་དུ་དུ་མར་བརྗོད་པ་དེ་དག་ཕྱིར་རྒོལ་རྣམས་གོ་བར་སྟོན་ལ་སྒྲུབ་པར་

བྱེད་པ་ཞེས་བརྗོད་དོ། །དཔེར་ན་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ནི་དམ་བཅའ་བའི་ཚིག་ཡིན་

ནོ། །བྱས་པའི་ཕྱིར་ནི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ། །གང་བྱས་པ་དེ་མི་རྟག་པར་མཐོང་སྟེ་

བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །མཐུན་ཕྱོགས་སུ་བརྗོད་ལ་ཡོད་པའི་རྗེས་འགྲོ་ཡིན་

ནོ། །གང་རྟག་པ་དེ་བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་མཐོང་སྟེ་ནམ་མཁའ་བཞིན་ནོ། །ལྡོག་པར་

བརྗོད་ལ་ཡ་གྱལ་གསུམ་པོ་ནི་ཞེས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡང་དག་གོ།

3 སྤྱིའི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་།



521ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་རིགས་པ་ལ་འཇུག་པ།

༢ བསྒྲུབ་བྱ་ལྟར་སྣང་བཤད་པ།

བསྒྲུབ་པར་བྱ་བར་འདོད་ཀྱང་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱ་

ལྟར་སྣང་ངོ༌། །མངོན་སུམ་གྱིས་4བསལ་བ་དང༌། རྗེས་དཔག་གིས་བསལ་བ་དང༌། ཡིད་

ཆེས་པས་བསལ་བ་དང༌། གྲགས་པས་བསལ་བ་དང༌། རང་ཚིག་གིས་བསལ་བ་དང༌། 

བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང༌།བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པ་དང༌། གཉིས་ཀ་མ་

གྲུབ་པ་དང༌། ཕན་ཚུན་གྲུབ་པའོ།།

དེ་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་བསལ་བ་ནི། དཔེར་ན་སྒྲ་མཉན་བྱ་མ་ཡིན་པར་བརྗོད་པ་

ལྟ་བུའོ། །རྗེས་དཔག་གིས་བསལ་བ་ནི། དཔེར་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྟག་པར་བརྗོད་

པ་ལྟ་བུའོ། །ཡིད་ཆེས་པས་བསལ་བ་ནི། དཔེར་ན་བྱེ་བྲག་པ་སྒྲ་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལྟ་

བུའོ།5།གྲགས་པས་བསལ་བ་ནི། དཔེར་ན་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་

ཞེས་པའམ།གཞན་ཡང་མིའི་ཐོད་པ་གཙང་བ་ཡིན་ཏེ་སེམས་ཅན་གྱི་ཆ་ཤས་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་དུང་ཆོས་བཞིན་ཞེས་བརྗོད་པ་ལྟ་བུའོ། །རང་ཚིག་གིས་བསལ་བ་ནི། དཔེར་ན་

བདག་གི་མ་མོ་གཤམ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ལྟ་བུའོ།།

ཆོས་མ་གྲུབ་པ་ནི། དཔེར་ན་སངས་རྒྱས་པ་རྣམ་གྲངས་ཅན་པ་ལ་སྒྲ་འཇིག་ཡོད་

སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པ་ནི། དཔེར་ན་གྲངས་ཅན་པས་སངས་རྒྱས་པ་ལ་

བདག་ནི་སེམས་པ་6ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པ་ནི། དཔེར་ན་

བྱེ་བྲག་པས་སངས་རྒྱས་པ་ལས་བདག་ནི་རྒྱུ་རྐྱེན་འདུས་ཤིང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་སྦྱོར་

བའི་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཕན་ཚུན་གྲུབ་པ་ནི། དཔེར་ན་སྒྲ་ནི་

མཉན་བྱ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་སྐད་དུ་དུ་མར་བརྗོད་པ་དག་ངོ་བོ་གསལ་

བའི་7ཕྱིར་དང༌།བསྒྲུབ་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར་དང༌།བསྒྲུབ་པར་ནུས་ཀྱང་འབྲས་བུ་མེད་

པའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱའི་སྐྱོན་ཡིན་པས་ལྟར་སྣང་ངོ༌། །བསྒྲུབ་བྱ་ལྟར་སྣང་བསྟན་ཟིན་ཏོ།།

4 པེ་སྣར་དུ་མངོན་སུམ་དང་། རྗེས་དཔགཡིད་ཆེས། དེ་བཞིན་དུ་རང་ཚིག་རྣམས་ལ། མངོན་སུམ་གྱི་
བསལ་བ། ཞེས་སོགས་འབྲེལ་སྒྲ་བྱུང་།

5 དཔེར་ན་བྱེ་བྲག་པ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་།
6 སེམས་པ་ཅན། སྣར་ཐང་།
7 བསལ་བའི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་།



522 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༣ འཕྲོས་དོན་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་ལྟར་སྣང་བཤད་པ།

གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་།

ད་ནི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བཤད་པར་བྱའོ། །མ་གྲུབ་པ་དང༌། མ་ངེས་པ་དང༌། 

འགལ་བ་འདི་རྣམས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ངོ༌། །མ་གྲུབ་པའང་བཞི་ཡོད་དེ། གཉིས་

ཀ་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང༌། གང་རུང་གཅིག་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ་

དང༌། །གཞི་མ་གྲུབ་པའོ།།

༡ གཉིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་པ་ནི། དཔེར་ན་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མིང་གི་གཟུང་

བྱ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ།༢།གང་རུང་གཅིག་ལ་མ་གྲུབ་པ་ནི། སྒྲ་

མངོན་པར་གསལ་བར་འདོད་པའི་བསྟན་བཅོས་ལ་ལྟོས་ནས་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་

བརྗོད་པ་ལྟ་བུའོ། ༣།ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ་ནི། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་རླངས་པ་ལ་སོགས་

པ་སྐྱ་བོའ་ིརྫས་ཀྱི་རྟགས་མཐོང་བའི་ཚེ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་འདུས་པའི་མེ་ཡོད་ཅེས་སྒྲུབ་

པ་ལྟ་བུའོ།༤།གཞི་མ་གྲུབ་པ་ནི། ནམ་མཁའ་དངོས་པོར་ཡོད་དེ་ཡོན་ཏན་རྟེན་8པའི་

ཕྱིར་ཞེས་བརྗོད་ན། ནམ་མཁའ་མེད་པར་འདོད་པའི་བསྟན་བཅོས་ལ་ལྟོས་ནས་གཞི་

མ་གྲུབ་པའོ།།

མ་ངེས་པ་ལ་དྲུག་ཡོད་དེ། ཐུན་མོང་བ་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང༌། མཐུན་

ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་འཇུག་ལ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་པར་འཇུག་པ་དང༌། མི་

མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་འཇུག་ལ་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་པར་འཇུག་པ་དང༌། 

གཉིས་ཀའི་ཕྱོགས་རེ་ལ་འཇུག་པ་དང༌། འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའོ།།

ད་ནི། ༡ ཐུན་མོང་བ་ནི། དཔེར་ན་སྒྲ་རྟག་པ་ཡིན་ཏེ་གཞལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟག་

མི་རྟག་གི་ཕྱོགས་དག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་

ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟར་གཞལ་བྱ་ཉིད་ཡིན་པའི་རྟགས་ནི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་

ནོ། །སྒྲ་མི་རྟག་པ་ཉིད་དམ་གཞལ་བྱ་ཉིད་ཡིན་པའི་རྟགས་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་

བཞིན་སྒྲ་རྟག་པ་ཉིད་དུ་དོགས་པས་སོ།༢།ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་བརྗོད་པ་ནི། དཔེར་

8 བརྟེན།པེ་ཅིང་།སྣར་ཐང་།



523ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་རིགས་པ་ལ་འཇུག་པ།

ན་སྒྲ་རྟག་སྟེ་མཉན་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ་ཞེས་བརྗོད་པའི་ཚེ། རྟག་མི་རྟག་ཕྱོགས་དག་

ལ་རྟག་མི་རྟག་ལས་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་འདིས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བར་འགྱུར་རོ།༣།མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་འཇུག་ལ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་

པར་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན་སྒྲ་བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བ་ན་མི་ཡིན་ཏེ་མི་རྟག་པ་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འདིར་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 

འདི་མཐུན་ཕྱོགས་གློག་དང༌། ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ཏེ། མི་རྟག་པ་དེ་ཉིད་ནི་

གློག་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོད་ལ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ལ་མེད་དོ། །བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་

འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དེ་ནི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་

གཏན་ཚིགས་ཁྱབ་པར་ཡོད་ལ་གློག་དང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་མཐུན་ཆོས་བྱས་ན་མ་

ངེས་པ་སྟེ།མི་རྟག་པ་ཉིད་ནི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བ་

ཉིད་དམ། མི་རྟག་པ་ནི་གློག་ལ་སོགས་པ་བཞིན་བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་

ཉིད་དུ་དོགས་པས་སོ།༤།མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་འཇུག་ལ་མཐུན་ཕྱོགས་

ལ་ཁྱབ་པར་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན་སྒྲ་བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བར་བསྒྲུབ་པ་ལ་མི་རྟག་

པའི་ཕྱིར་ཏེ་བརྗོད་པའི་ཚེ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བ་འདི་མཐུན་

ཕྱོགས་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཁྱབ་པར་ཡོད་ལ་གློག་དང་ནམ་མཁའ་

ལ་སོགས་པ་ནི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཡིན་ཏེ། ཕྱོགས་གཅིག་གློག་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོད་ལ་

ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་མེད་པས་དེ་ཡང་སྔར་བཞིན་མ་ངེས་པ་ཡིན་

ནོ།༥།གཉིས་ཀའི་ཕྱོགས་རེ་ལ་9འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན་སྒྲ་རྟག་སྟེ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་

ཕྱིར་ཏེ། འདིར་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ན་མཐུན་ཕྱོགས་ནམ་མཁའ་དང་རྡུལ་ཕྲན་ལ་སོགས་

པ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་ཐོགས་པ་མེད་པ་དེ་10ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇུག་ལ་

རྡུལ་ཕྲན་ལ་མི་འཇུག་གོ །མི་མཐུན་ཕྱོགས་བུམ་པ་དང་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ཏེ། 

བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོད་ལ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། དེའི་ཕྱིར་

བདེ་བ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་དཔེ་མཐུན་པར་བྱས་པ་དེའང་མ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ།༦།འགལ་

9 རེ་རེ་ལ།པེ་ཅིང་།
10-དེ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་།



524 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་ནི། དཔེར་ན་སྒྲ་ནི་མི་རྟག་པ་ཡིན་ཏེ་བསྒྲུབ་བྱ་ནི་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཏེ་

དཔེར་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན། སྒྲ་སྒྲུབ་པ་དེ་རྟག་སྟེ་མཉན་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ་

སྒྲ་ཉིད་བཞིན་ནོ། །དེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ།།

འགལ་བ་ལ་བཞི་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང༌འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་དང༌། ཆོས་ཀྱི་

ཁྱད་པར་དང་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་དང༌། ཆོས་ཅན་རང་ལྡོག་དང་འགལ་བའི་

གཏན་ཚིགས་དང༌། ཆོས་ཅན་གྱི་འཁྲུལ་པ་དང་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་སོ།།

༡ འདིར་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ནི། དཔེར་ན་སྒྲ་ནི་རྟག་པ་

ཡིན་ཏེ་བྱས་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཡང་ན་བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཞེས་བརྗོད་ན་

གཏན་ཚིགས་འདི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་འགལ་བ་ཡིན་ནོ།༢།ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་

པར་དང་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ནི། དཔེར་ན་མིག་ལ་སོགས་པ་གཞན་གྱི་དོན་བྱེད་

པ་ཡིན་ཏེ། འདུས་ཤིང་བསགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ་མལ་ཆ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ཞེས་བརྗོད་

ན། གཏན་ཚིགས་འདིས་མིག་ལ་སོགས་པ་གཞན་གྱི་དོན་བྱེད་པར་སྒྲུབ་པའམ། གཞན་

དུ་ན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་འགལ་བ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་ཏེ། 

མལ་ཆ་ལ་སོགས་པ་ཡང་འདུས་ཤིང་བསགས་པ་ཡིན་ཏེ་གཞན་གྱི་11ལོངས་སྤྱོད་པའི་

ཕྱིར་རོ།༣།ཆོས་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་དང་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ནི། དཔེར་ན་ཡོད་པ་ཉིད་

ནི་རྫས་དང་ཡོན་ཏན་ལས་མ་ཡིན་ཏེ། རྫས་གཅིག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཡོན་ཏན་དང་

ལས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་བྱེ་བྲག་བཞིན་ཞེས་བརྗོད་ན། གཏན་ཚིགས་འདི་རྫས་མ་ཡིན་པ་

སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའམ། གཞན་དུ་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་12སྒྲུབ་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་ཏེ། 

དེ་གཉིས་ཀ་ངེས་པའི་ཕྱིར་རོ།༤།ཆོས་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་དང་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་

ནི། དཔེར་ན་སྔར་གྱི་གཏན་ཚིགས་དེ་ཉིད་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཅན་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཉིད་

སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དང༌། གཞན་དུ་ན་འདི་དང་འགལ་བའི་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡོད་པ་ཉིད་

མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་ཏེ། རྫས་ལ་སོགས་པ་འགོག་བཞིན་དུ་གཉིས་ཀ་

ངེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བཤད་ཟིན་ཏོ།།

11 གྱིས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་།
12 -པ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་།



525ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་རིགས་པ་ལ་འཇུག་པ།

དཔེ་ལྟར་སྣང་བཤད་པ།

ད་ནི་དཔེ་ལྟར་སྣང་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། ཆོས་མཐུན་པའི་དཔེ་ལྟར་སྣང་ལའང་ལྔ་

ཡོད་དེ། སྒྲུབ་བྱེད་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། བསྒྲུབ་བྱ་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང༌།13 གཉིས་ཀ་

མ་གྲུབ་པ་དང༌། མ་སྦྱར་བ་དང༌། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྦྱོར་བའོ། །ཆོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་

ལྟར་སྣང་ལ་ཡང་ལྔ་ཡོད་དེ། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལྡོག་པ་མེད་པ་དང༌། སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་

ལྡོག་པ་མེད་པ་དང༌། གཉིས་ཀ་ལྡོག་པ་མེད་པ་དང༌། ལྡོག་པ་མ་བསྟན་པ་དང༌།ལྡོག་པ་

ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྦྱར་བའོ།།

༡ སྒྲུབ་བྱེད་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་ནི། དཔེར་ན་སྒྲ་རྟག་སྟེ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། གང་

ཐོགས་པ་མེད་པ་དེ་14རྟག་པར་མཐོང་སྟེ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་བཞིན་ཞེས་བརྗོད་ན། ཅིའི་ཕྱིར་

རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་རྟག་པ་ཉིད་ཡིན་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་ཐོགས་པ་མེད་

པ་15མ་གྲུབ་པ་སྟེ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ཐོགས་པ་16ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། ༢།བསྒྲུབ་

བྱའི་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་ནི། དཔེར་ན་ཚོར་བ་བཞིན་ཞེས་བརྗོད་ན། སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་

ཆོས་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཡོད་ཀྱང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་རྟག་པ་ཉིད་མེད་དེ། ཚོར་བ་ཐམས་

ཅད་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།༣།གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པ་ནི། དེ་ལའང་གཉིས་ཡོད་དེ། 

ཡོད་པ་དང༌། མེད་པའོ། །གལ་ཏེ་བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་བརྗོད་ན། ཡོད་པ་ལ་གཉིས་ཀ་

མ་གྲུབ་པའོ། །གལ་ཏེ་ནམ་མཁའ་བཞིན་ཞེས་བརྗོད་ན། ནམ་མཁའ་མེད་པར་འདོད་

པའི་བསྟན་བཅོས་ལ་ལྟོས་ནས་མེད་པ་ལ་གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པའོ།༤།མ་སྦྱར་བ་ནི། དོན་

དེ་ལ་དཔེ་སྦྱོར་བ་གཏན་མེད་པས་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་

ཆོས་གཉིས་འབའ་ཞིག་ཁོ་ན་སྟོན་པ་སྟེ་དཔེར་ན་བུམ་པ་ལ་བྱས་པ་ཉིད་དང་མི་རྟག་པ་

ཉིད་བརྗོད་པ་ལྟ་བུའོ།༥།ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྦྱར་བ་ནི། གང་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་

ཉིད་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ལས་མི་རྟག་པ་ཐམས་ཅད་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་

པའོ། །དེ་རྣམས་ནི་མཐུན་དཔེ་ལྟར་སྣང་ངོ༌།།

13 སྒྲུབ་བྱ་དང་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང་། པེ་ཅིང་།
14 མ་དཔེར། སྟེ། ཞེས་ལྷག་བཅས་བྱུང་ཡང་པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས།
15 -མེད་པ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་།
16 +མེད་པ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་།



526 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཆོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་ལྟར་སྣང་ནི། ༡ བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ལྡོག་པ་མེད་པ་

ཡིན་ཏེ། རེ་ཞིག་དཔེར་ན་མི་རྟག་པ་རྣམས་ནི་ཐོགས་བཅས་མཐོང་བ་མིན་ཏེ་རྡུལ་ཕྲ་

རབ་བཞིན་ནོ།༢།རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་རྟག་པ་ཉིད་མི་ལྡོག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་མ་

ཡིན་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྟག་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྒྲུབ་བྱེད་དེའི་ཆོས་ནི་ཐོགས་པ་མེད་

དོ། །དཔེར་ན་གཞན་གྱི་ལས་བཞིན་ཞེས་བསྒྲུབ་བྱ་ལྡོག་པ་ལ་17སྒྲུབ་བྱེད་མི་ལྡོག་པ་སྟེ། 

ཕ་རོལ་གྱི་ལས་རྣམས་ནི་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།༣།གཉིས་ཀ་ལྡོག་པ་མེད་པ་18ནི། 

ཡོད་པའི་བསྟན་བཅོས་ལ་ལྟོས་ནས་ནམ་མཁའ་བཞིན་ཞེས་བརྗོད་ན། ནམ་མཁའ་ནི་

རྟག་པ་ཉིད་དང༌། ཐོགས་པ་མེད་པ་ཉིད་མི་ལྡོག་པ་སྟེ་ཞེས་ནམ་མཁའ་རྟག་པ་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།༤།ལྡོག་པ་མ་བསྟན་པ་ནི། དཔེར་ན་

བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་བརྗོད་ན། མི་རྟག་པ་མཐོང་བ་ཉིད་དང༌། ཐོགས་བཅས་སུ་མཐོང་

བའི་ཕྱིར་རོ།༥།ལྡོག་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྦྱར་བ་19ནི། ཐོགས་བཅས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་

པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱ་དང༌། གཏན་ཚིགས་དང་། དཔེར་

བརྗོད་པ་རྣམས་ནི་ལྟར་སྣང་བ་ཡིན་ཏེ།སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་དག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

༤ མངོན་སུམ་དང་རྗེས་དཔག་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་བཤད་པ།

དེས་ན་20རང་གིས་མངོན་པར་རིག་པར་བྱ་སྟེ། མངོན་སུམ་དང༌། རྗེས་སུ་དཔག་

པའི་ཚད་མ་གཉིས་ཁོ་ནར་རིག་པར་བྱའོ། །འདིར་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ནི་རྟོག་པ་

དང་བྲལ་ཞིང་མ་འཁྲུལ་བ་སྟེ།21 གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དོན་ལ་ཐ་སྙད་ལ་སོགས་

པའི་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་སོ་སོར་མངོན་གྱུར་མཐོང་བས་མངོན་སུམ་ཚད་མར་བརྗོད་

དོ། །རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མ་ནི་རྟགས་རྣམས་ལ་ལྟོས་ནས་དོན་མཐོང་བ་ཡིན་ཏེ། 

17 བསྒྲུབ་བྱའི་ལྡོག་པ་ལས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་།
18 -མེད་པ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་།
19 +བཞིན། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་།
20 དེ་ནས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་།
21 ལེགས་སྦྱར་ལས་བསྒྱུར་བའི་ནང་། དེ་ལ་མངོན་སུམ་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་སྟེ། ཞེས་བྱུང་ལ། འདིར་མངོན་

སུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་དངོས་སུ་བཀོད་པ་ནི། ཕལ་ཆེར་མ་ཕྱིའི་རྒྱ་ནག་གི་དཔེ་ལ་ལྷད་ཤོར་
བའམ། བཙུན་པ་སྟོན་གཞོན་གྱིས་བསྣན་པ་གང་རུང་ཞིག་ཏུ་བྱ་དགོས་ཏེ། མ་འཁྲུལ་བ་མངོན་སུམ་
གྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཟུར་དུ་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་བསྣན་པ་འཕགས་ཡུལ་གྱི་ཕྱི་ནང་གི་ཚད་མ་པ་ལ་ཡོངས་སུ་
གྲགས་པ་ལྟར་ལགས།



527ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་རིགས་པ་ལ་འཇུག་པ།

གཏན་ཚིགས་ནི་ཚུལ་གསུམ་པའི་སྔར་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །དེ་དག་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་

དོན་རྣམས་དཔོག་པ་ཡིན་ལ། ཡང་དག་པའི་ངེས་པའི་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ་དང༌།མེ་ཡོད་
22ཤེས་པའམ་མི་རྟག་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟེ་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མར་བརྗོད་

དོ། །ཚད་མ་གཉིས་པོ་དེ་ལ་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་ཚད་མའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་

མཚན་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་བྱེད་ནུས་པའི་དངོས་སུ་གཞལ་བའི་ཕྱིར་ཏེ་ཚད་

མའང་ཡིན་ནོ།།

རྟོག་པར་ཤེས་པའང་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ངོ༌། །ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱི་23བུམ་པ་ལ་

སོགས་པ་རྟོག་པ་སྐྱེས་པ་དེ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་དེ་ལ་དོན་རང་གི་

མཚན་ཉིད་མི་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལ་

སོགས་པ་དེའི་རྗེས་སུ་དོན་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་སྐྱེས་པ་དེ་རྗེས་དཔག་ཚད་མའི་

ལྟར་སྣང་སྟེ། སྔར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དུ་མ་རྟགས་སུ་བཟུང་

ནས་དོན་ལྟ་བུར་སྣང་བ་དཔག་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་དེ་རྣམས་རྗེས་དཔག་ཚད་

མའི་ལྟར་སྣང་སྟེ། ཡང་དག་པར་མ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ།།24

༤ སུན་འབྱིན་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་བཤད་པ།

དེ་ནས་གལ་ཏེ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་པོའ་ིསྐྱོན་རྣམས་ཡང་དག་རྗོད་པར་བྱེད་པ་ནི་སུན་

འབྱིན་ཡང་དག་པའོ། །སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ཉིད་དང༌།བསྒྲུབ་བྱའི་

སྐྱོན་ཉིད་དང༌། མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་དང༌། མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་དང༌། འགལ་

བའི་གཏན་ཚིགས་དང༌། དཔེ་རྣམས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་གསལ་བར་25བསྟན་ཏེ། ཕྱིར་རྒོལ་

གྱི་འདྲི་བ་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་པས་སུན་འབྱིན་ཡང་དག་གོ།

གལ་ཏེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་སྐྱོན་རྣམས་གསལ་བར་མི་བརྗོད་པའམ། སྐྱོན་མ་ཡིན་པ་ནི་

སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་སྟེ། སྒྲུབ་བྱེད་ཡན་ལག་ཚང་བ་ལ་མ་ཚང་བར་བརྗོད་པ་ཉིད་དང༌། 

བསྒྲུབ་བྱ་སྐྱོན་མེད་པ་ལ་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པར་བརྗོད་པ་དང༌། གཏན་ཚིགས་སྒྲུབ་པ་ལ་

22 མེད་ཡོད། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་།
23 ཀྱིས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་།
24 མ་དཔེར། ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་ཡོད་མོད་པེ་སྣར་བཞིན་དགག་སྒྲ་བསྣན།
25 བསལ་བར། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



528 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

དཔེ་གྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་པར་བརྗོད་པ་དང༌། གཏན་ཚིགས་ངེས་པ་ལ་མ་ངེས་པར་བརྗོད་

པ་དང༌། གཏན་ཚིགས་མ་འགལ་བ་ལ་འགལ་བར་བརྗོད་པ་དང༌། དཔེ་སྐྱོན་ཅན་མ་

ཡིན་པ་ལ་དཔེ་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པར་བརྗོད་པ་དང༌། འདི་ལྟར་ཐམས་ཅད་སུན་འབྱིན་

ལྟར་སྣང་ངོ༌། །དེ་དག་གཞན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་སྐྱོན་རྣམས་གསལ་བར་བསྟན་མི་ནུས་

པའི་ཕྱིར་སྐྱོན་མ་ཡིན་པར་བརྗོད་པ་ཉིད་དོ། །དོན་འདི་རེ་ཞིག་གཞག་གོ།

ཚིག་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་འདི། །ཐོག་མར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཙམ་ཡིན།།

དེ་དག་ཚུལ་དང་ཚུལ་མིན་ཡང༌། །མཆོག་གི་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱ།།

ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་རིག་པ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་

ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །།

རྒྱ་གར་ལས་རྒྱའི་ལོ་ཙཱ་བ་ཐང་སཾ་ཙང་གིས་བསྒྱུར་ཅིང་སླད་ཀྱིས་རྒྱའི་དགེ་བཤེས་སིང་གྱང་ཇུས་དང༌། 

བོད་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སྟོན་གཞོན་གྱིས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཞིང༌།ཕྱིས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་

སྡེ་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྒྱ་ནག་ཆེན་པོའ་ིལྷའི་བཙུན་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་གྱིས།དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་

ཁང་དུ་རྒྱའི་དཔེ་དང་བོད་ཀྱི་དཔེ་གཉིས་པོ་ལེགས་པར་གཏུགས་ཤིང་བཅོས་ཏེ་དག་པར་བསྒྱུར་བའོ། །རྒྱའི་དཔེ་

ལ་རིགས་པ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་སྣང༌། དེང་སང་བོད་རྣམས་རིགས་པའི་སྒོ་ཞེས་གྲགས་སོ།།26

26+འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་།



དམིགས་པ་བརྟག་པའི་ས་བཅད།1

༡ དམིགས་རྐྱེན་ཕྱི་དོན་འགོག་ཚུལ།  (ཤླཽཀ ༡-༥)

ཀ སྤྱིར་དགག་པ།  (ཤླཽཀ ༡-༣)

༡) རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཟུང་དོན་ཡིན་པ་དགག་པ། 

༢) རགས་པ་གཟུང་དོན་ཡིན་པ་དགག་པ། 

༣) དེ་དག་གི་མཇུག་བསྡུ་བ། 

ཁ བྱེ་བྲག་ཏུ་དགག་པ།  (ཤླཽཀ ༤-༥)

༡) རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྣམ་པའི་དབྱེ་བ་དགག་པ། 

ཀ) འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

ཁ) དེ་མི་འཐད་པར་དགག་པ། 

༢) རྡུལ་ཕྲན་གྱི་རྣམ་པའི་དབྱེ་བ་དགག་པའི་བསྡུས་དོན། 

ག དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ། 

༢ དམིགས་རྐྱེན་ནང་སེམས་ཀྱི་བདག་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པ།  (ཤླཽཀ ༦-༨)

ཀ དམིགས་རྐྱེན་དུས་མཉམ་པའི་ཕྱོགས་དགོད་པ།  (ཤླཽཀ ༦-༧ཀ)

༡) ཕྱོགས་སྔ་མས་འདོད་ཚུལ། 

༢) དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། 

ཁ སློབ་དཔོན་གྱི་རང་ལུགས་དགོད་པ།  (ཤླཽཀ ༧ཁ-༨)

༡) རང་ལུགས་དགོད་པ་དངོས། 

༢) དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། 

༣) རྣམ་ཤེས་ནུས་པའི་རྟེན་ཅན་དུ་བཤད་པ། 

༤) དེ་དག་གི་མཇུག་བསྡུ་བ། 

1  འདིར་དམིགས་བརྟག་གི་གཞུང་གི་ས་བཅད་རྣམས་ནི། བསྟན་དར་ལྷ་རམས་པའི་འགྲེལ་པ་«མུ་ཏིག་ཕྲེང་
མཛེས་»སུ་བྱུང་བ་ལས་བཀོད་ཅིང་། རྡུལ་ཕྲན་གྱི་རྣམ་པའི་དབྱེ་བ་དགག་པའི་ས་བཅད་ནང་གསེས། 
དབྱིབས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་རགས་པ་ལ་འཐད་ཚུལ་དང་། རགས་པ་བཏགས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པའི་ཚུལ། ཞེས་
ཡོད་པ་འདིར་བཀུམ་ཡོད། 





༦ དམིགས་པ་བརྟག་པ། 

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱ་ལཾ་བ་ན་པ་རཱཀྵི། བོད་སྐད་དུ། དམིགས་པ་བརྟག་པ། 

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

༡ དབང་པོ་རྣམ་པར་རིག་པའི་རྒྱུ། །ཕྲ་རབ་རྡུལ་དག་ཡིན་མོད་ཀྱི།།

དེར་མི་སྣང་ཕྱིར་དེའི་ཡུལ་ནི། །རྡུལ་ཕྲན་མ་ཡིན་དབང་པོ་བཞིན།།

༢ གང་ལྟར་སྣང་དེ་དེ་ལས་མིན། །རྫས་སུ་མེད་ཕྱིར་ཟླ་གཉིས་བཞིན།།

དེ་ལྟར་ཕྱི་རོལ་གཉིས་ཀ་ཡང༌། །བློ་ཡི་ཡུལ་དུ་མི་རུང་ངོ༌།།

༣ ཁ་ཅིག་འདུས་པའི་རྣམ་པ་དག  སྒྲུབ་པ་ཡིན་པར་འདོད་པར་བྱེད།།

རྡུལ་ཕྲན་རྣམ་པ་རྣམ་རིག་གི། དོན་མིན་སྲ་ཉིད་ལ་སོགས་བཞིན།།

༤ དེ་དག་ལྟར་ན་བུམ་པ་དང༌། །ཁམ་ཕོར་སོགས་བློ་མཚུངས་པར་འགྱུར།།

གལ་ཏེ་རྣམ་པའི་དབྱེ་བས་དབྱེ། །དེ་ནི་རྡུལ་ཕྲན་རྫས་ཡོད་ལ།།

༥ མེད་དེ་2ཚད་དབྱེ་མེད་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཕྱིར་དེ་རྫས་མེད་ལ་ཡོད།།

རྡུལ་ཕྲན་ཡོངས་སུ་བསལ་ན་ནི།3།དེར་སྣང་ཤེས་པ་ཉམས་འགྱུར་ཞིང༌།།

༦ ནང་གི་ཤེས་བྱའི་ངོ་བོ་ནི། །ཕྱི་རོལ་ལྟར་སྣང་གང་ཡིན་དེར།།4

དོན་ཡིན་རྣམ་ཤེས་ངོ་བོའ་ིཕྱིར། །དེའི་རྐྱེན་ཉིད་ཀྱང་ཡིན་ཕྱིར་རོ།།

༧ གཅིག་ཆའང་མི་འཁྲུལ་ཕྱིར་ན་རྐྱེན། །ནུས་པ་འཇོག་ཕྱིར་རིམ་གྱིས་5ཡིན།།

ལྷན་ཅིག་བྱེད་དབང་ནུས་པ་ཡི། །ངོ་བོ་གང་ཡིན་དབང་པོའང་ཡིན།།

2  དེ་མེད།  པེ་ཅིང་།  སྣར་ཐང་།   
3  གསལ་བ་ནི།  པེ་ཅིང་།  སྣར་ཐང་། 
4  གང་ཡིན་དེ།  པེ་ཅིང་།  སྣར་ཐང་།  གང་ཡིན་ཏེ།  བསྟན་དར་ལྷ་རམས་འགྲེལ་པ། 
5 རིམ་གྱི།  པེ་ཅིང་།  སྣར་ཐང་། 



532 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༨ དེའང་རྣམ་རིག་ལ་མི་འགལ། །དེ་ལྟར་ཡུལ་གྱི་ངོ་བོ་དང༌།།

ནུས་པ་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ཅན་དང༌། །ཐོགས་མེད་དུས་ནས་འཇུག་པ་ཡིན།།

དམིགས་པ་བརྟགས་པ་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།  །།



༧ དམིགས་པ་བརྟག་པའི་འགྲེལ་པ། 

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱ་ལཾ་བ་ན་པ་རཱིཀྵི་བྲྀཏྟི། བོད་སྐད་དུ། དམིགས་པ་བརྟག་

པའི་འགྲེལ་པ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

༡ དམིགས་རྐྱེན་ཕྱི་དོན་འགོག་ཚུལ། 

ཀ སྤྱིར་དགག་པ། ༡) རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཟུང་དོན་ཡིན་པ་དགག་པ། 

གང་དག་མིག་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་དམིགས་པ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡིན་

པར་འདོད་པ་དེ་དག་ནི། དེའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དག་ཡིན་པའམ། དེར་

སྣང་བའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་དེ་འདུས་པ་ཡིན་པར་རྟོག་གྲང་ན། དེ་ལ་རེ་ཞིག

༡ དབང་པོ་རྣམ་པར་རིག་པའི་རྒྱུ། །ཕྲ་རབ་རྡུལ་དག་ཡིན་མོད་ཀྱི།།

དེར་མི་སྣང་ཕྱིར་དེ་ཡུལ་ནི། །རྡུལ་ཕྲན་མ་ཡིན་དབང་པོ་བཞིན།།

ཡུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཤེས་པས་གང་གིས་1རང་གི་ངོ་བོ་ངེས་པར་འཛིན་པ་ཡིན་ཏེ་དེའི་

རྣམ་པར་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །རྡུལ་ཕྲ་མོ་དག་ནི་2དེའི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀྱང་དེ་ལྟ་མ་

ཡིན་ཏེ་དབང་པོ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་རེ་ཞིག་རྡུལ་ཕྲ་མོ་དག་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

༢) རགས་པ་གཟུང་དོན་ཡིན་པ་དགག་པ། 

འདུས་པ་ནི་དེར་སྣང་བ་ཉིད་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀྱང༌། ༢གང་ལྟར་སྣང་དེ་དེ་ལས་

མིན། །དོན་གང་ཞིག་རང་སྣང་བའི་རྣམ་པར་རིག་པ་བསྐྱེད་པ་དེ་ནི་དམིགས་པ་ཡིན་

པར་རིགས་ཏེ། འདི་ལྟར་དེ་ནི་སྐྱེ་བའི་རྐྱེན་ཉིད་དུ་བཤད་པས་སོ། །འདུས་པ་ནི་དེ་

ལྟ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། རྫས་སུ་མེད་ཕྱིར་ཟླ་གཉིས་བཞིན། །དབང་པོ་མ་ཚང་བའི་ཕྱིར་

1  མ་དཔེར། ཤེས་པས་གང་གིས་རང་གིས་ངོ་བོ་ངེས་པར་འཛིན་པ། ཞེས་བྱུང་ཡང་། པེ་སྣར་གཉིས་སུ། 
གང་གིས། ཞེས་པ་མེད་པས་བརྟག  དུལ་ལྷའི་འགྲེལ་པ་ལྟར་ན། (ཤོག ༤༧༣) ཡུལ་ནི་གང་གིས་རང་
གིས་ངོ་བོ་དེའི་རྣམ་པར་སྐྱེ་བར་ངེས་པར་འཛིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་དགོས་སྙམ། 

2  མ་དཔེར།  དག་གི་ནི།  ཞེས་བྱུང་ཡང་།  པེ་སྣར་བཞིན་བཅོས། 



534 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཟླ་བ་གཉིས་མཐོང་བ་ནི་དེར་སྣང་བ་ཉིད་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀྱང་དེའི་ཡུལ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་

བཞིན་དུ་རྫས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་3རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་འདུས་པ་དམིགས་

པ་མ་ཡིན་ནོ།།

༣) དེ་དག་གི་མཇུག་བསྡུ་བ། 

དེ་ལྟར་ཕྱི་རོལ་གཉིས་ཀར་ཡང༌། །བློ་ཡི་4ཡུལ་དུ་མི་རུང་ངོ༌། །ཡན་ལག་གཅིག་

མ་ཚང་བའི་ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་གྱི་རྡུལ་ཕྲ་མོ་དང་ཚོགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནི་དམིགས་པ་

མ་ཡིན་ནོ།།

ཁ བྱེ་བྲག་ཏུ་དགག་པ། 

༡) རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྣམ་པའི་དབྱེ་བ་དགག་པ། ཀ)འདོད་པ་བརྗོད་པ། 

འདི་ལ་ནི། ༣ ཁ་ཅིག་འདུས་པའི་རྣམ་པ་དག5།སྒྲུབ་པ་ཡིན་པར་འདོད་པར་

བྱེད། །དོན་ཐམས་ཅད་ནི་རྣམ་པ་དུ་མ་ཅན་ཡིན་པས་དེ་ལ་རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་

མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་འདོད་དོ། །རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ལ་ཡང་འདུས་པར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་

སྐྱེད་པའི་རྒྱུའི་དངོས་པོ་ཡོད་དོ།6།རྡུལ་ཕྲན་རྣམ་པར་རྣམ་རིག་གི། དོན་མིན་སྲ་ཉིད་

ལ་སོགས་བཞིན། །ཇི་ལྟར་སྲ་བ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡོད་བཞིན་དུ་ཡང་མིག་གི་བློའ་ི

ཡུལ་མ་ཡིན་པ་ལྟར་རྡུལ་ཕྲ་མོ་ཉིད་ཀྱང་དེ་དང་7འདྲའོ།།

ཁ) དེ་མི་འཐད་པར་དགག་པ། 

༤དེ་དག་ལྟར་ན་བུམ་པ་དང་། །ཁམ་ཕོར་སོགས་བློ་མཚུངས་པར་འགྱུར། བུམ་

3 ཀྱི།  པེ་ཅིང་།  སྣར་ཐང་།
4 བློ་ཡིས། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། དུས་ལྷས་ཀྱང་། (ཤོག ༤༧༨) ཚིགས་རྐང་འདི་གཉིས་་ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་

བཀག་པའི་མཇུག་བསྡུར་སྦྱར།
5 དུལ་ལྷའི་འགྲེལ་པར། (ཤོག ༤༧༩) འདོད་ཚུལ་འདི་ཕྱོགས་གསུམ་པར་མཛད་ཅིང་། “ཕ་ཁོལ་ལ་

སོགས་པ་ཁ་ཅིག་རྡུལ་ཕྲ་རབ་འདུས་པའི་རྣམ་པ་དག་དབང་པོའ་ིརྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུར་འདོད་
དོ།།”ཞེས་གསུངས།

6 མ་དཔེར། རྒྱུ་ཡོད་དོ། །ཞེས་བྱུང་ཡང་། པེ་སྣར་དུ་བྱུང་བ་དུལ་ལྷའི་འགྲེལ་པ་དང་མཐུན་པས་དེ་བཞིན་
བཅོས།

7 -དེ་དང་། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 



535དམིགས་པ་བརྟག་པའི་འགྲེལ་པ།

པ་དང་ཁམ་ཕོར་ལ་སོགས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་མོ་རྣམས་ལ་ནི་མང་དུ་ཟིན་ཀྱང་ཁྱད་པར་

འགའ་ཡང་མེད་དོ།  །གལ་ཏེ་རྣམ་པའི་དབྱེ་བས་དབྱེ། །གལ་ཏེ་འདི་སྙམ་དུ་མགྲིན་པ་

ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པའི་ཁྱད་པར་ལས་གང་གིས་ནི་8བློའ་ིཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བའི་ཁྱད་

པར་ཡོད་དོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། ཁྱད་པར་འདི་ནི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོད་ཀྱི། དེ་ནི་

རྡུལ་ཕྲན་རྫས་ཡོད་ལ།༥།མེད་དེ་ཚད་དབྱེ་མེད་ཕྱིར་རོ། །རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ནི་རྫས་

གཞན་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀྱང་ཟླུམ་པོ་ལ་ནི་དབྱེ་བ་མེད་དོ།།

༢) རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྣམ་པའི་དབྱེ་བ་དགག་པའི་བསྡུས་དོན། 

དེ་ཕྱིར་དེ་རྫས་མེད་ལ་ཡོད། །རྣམ་པའི་དབྱེ་བ་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོད་པ་དག་ཁོ་

ན་ལ་ཡོད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་མོ་རྣམས་ལ་མ་ཡིན་ནོ། །བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་

ཡོད་པ་ཉིད་དོ། །རྡུལ་ཕྲན་ཡོངས་སུ་བསལ་ན་ནི། །དེར་སྣང་ཤེས་པ་ཉམས་འགྱུར་

ཕྱིར། །རྫས་སུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་འབྲེལ་པ་ཅན་བསལ་དུ་ཟིན་ཀྱང་ཁ་དོག་ལ་སོགས་

པ་བཞིན་དུ་རང་གི་བློ་འདོར་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དབང་པོའ་ིབློ་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་

ནི་ཕྱི་རོལ་མ་ཡིན་པར་འཐད་དོ།།

༢ དམིགས་རྐྱེན་ནང་སེམས་ཀྱི་བདག་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པ། 

ཀདམིགས་རྐྱེན་དུས་མཉམ་པའི་ཕྱོགས་དགོད་པ། ༡) ཕྱོགས་སྔ་མས་འདོད་ཚུལ། 

༦ ནང་གི་ཤེས་བྱའི་ངོ་བོ་ནི།9།ཕྱི་རོལ་ལྟར་སྣང་གང་ཡིན་དེ།10།དོན་ཡིན་ཕྱི་རོལ་

གྱི་དོན་མེད་བཞིན་དུ་ཕྱི་རོལ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་ནང་ན་ཡོད་པ་ཁོ་ན་དམིགས་པའི་རྐྱེན་

ཡིན་ནོ། །རྣམ་ཤེས་ངོ་བོའ་ིཕྱིར། །དེ་རྐྱེན་ཉིད་ཀྱང་ཡིན་ཕྱིར་རོ། །ནང་གི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ནི་དོན་དུ་སྣང་བ་དང༌། དེ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་པས། ཆོས་ཉིད་གཉིས་དང་ལྡན་

པའི་ཕྱིར་ནང་ན་ཡོད་པ་ཁོ་ན་དམིགས་པའི་རྐྱེན་ཡིན་ནོ།།

8 གང་གིས་ན། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། 
9 དུལ་ལྷའི་འགྲེལ་པར། ཤེས་བྱ་ནང་གི་ངོ་བོ་ནི།  །ཞེས་བྱུང་། 
10 སྡེ་དགེའི་རྩ་ཚིག་ལ། གང་ཡིན་དེར། ཞེས་དང་། པེ་སྣའི་རྩ་ཚིག་ལ། དེ། ཞེས་དང་། སྣར་ཐང་རང་

འགྲེལ་དུ། ཏེ། ཞེས་བྱུང་། 



536 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

༢) དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། 

རེ་ཞིག་དེ་ལྟར་སྣང་བ་ཉིད་ཡིན་ལ་ནི་རག་ལ།11དེའི་ཕྱོགས་གཅིག་པོ་ལྷན་ཅིག་

སྐྱེས་པ་དེ་གོ་ཇི་ལྟར་རྐྱེན་ཡིན་ཞེ་ན། ༧ གཅིག་ནའང་མི་འཁྲུལ་ཕྱིར་ན་རྐྱེན། །ལྷན་ཅིག་

པར་གྱུར་དུ་ཟིན་ཀྱང་འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་གཞན་ལས་སྐྱེ་བའི་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་ཏེ། འདི་

ལྟར་གཏན་ཚིགས་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དག་ནི་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དག་གི་12དེ་དང་ལྡན་པ་

ཉིད་ན་རྒྱུ་དང་ལྡན་པ་13རིམ་གྱིས་སྐྱེ་བ་དག་གི་ཡང་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་སྨྲའོ།།

ཁ སློབ་དཔོན་གྱི་རང་ལུགས་དགོད་པ། 

༡) རང་ལུགས་དགོད་པ་དངོས། 

ཡང་ན། ནུས་པ་འཇོག་ཕྱིར་རིམ་གྱིས་ཡིན། །རིམ་གྱིས་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། དོན་

དུ་སྣང་བས་14དེ་ནི་རང་སྣང་བ་དང་མཐུན་པའི་འབྲས་བུ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པར་15ནུས་

པ། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྟེན་ཅན་བྱེད་པས་མི་འགལ་ལོ།།

༢) དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། 

གལ་ཏེ་འོ་ན་ནི་ནང་གི་གཟུགས་ཁོ་ན་དམིགས་པའི་རྐྱེན་ཡིན་ན། ཇི་ལྟར་དེ་དང་

མིག་ལ་བརྟེན་ནས་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐྱེ་ཞེ་ན། ལྷན་ཅིག་བྱེད་དབང་ནུས་པ་

ཡི། །ངོ་བོ་གང་ཡིན་དབང་པོའང་ཡིན། །དབང་པོ་ནི་རང་གི་འབྲས་བུ་ལས་ནུས་པའི་

ངོ་བོ་ཉིད་དུ་རྗེས་སུ་དཔག་གིའབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་ཉིད་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

༣) རྣམ་ཤེས་ནུས་པའི་རྟེན་ཅན་དུ་བཤད་པ། 

༨ དེ་ཡང་རྣམ་རིག་ལ་མི་འགལ། །ནུས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཡོད་ཀྱང་

11 རེག་ན། ཞེས་པེ་སྣར་གཉིས་སུ་བྱུང་བ་ཡིག་ནོར་ཏེ། རག་ལ་སྟེ་ཡིན་དུ་ཆུག་ན་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།
12 -ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དག་གི པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། དུས་ལྷར། འདི་ལྟར་གཏན་ཚིགས་པ་དག་ནི་ཡོད་པ་

དང་མེད་པ་དག་གི་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པའི་རིམ་གྱིས།  ཞེས་སོགས་བྱུང་
བ་གོ་བདེ་བར་མཐོང་། 

13 པེ་སྣར་གཉིས་སུ། དེ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ན་རྒྱུ་དང་། ཞེས་པའི་དོད་དུ། དེ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ན་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་
འབྲས་དང་། ཞེས་བྱུང་།  

14 སྣང་བ། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་།
15 བྱེད་པའི། པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་།  



537དམིགས་པ་བརྟག་པའི་འགྲེལ་པ།

རུང༌། བསྟན་དུ་མེད་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་ཡོད་ཀྱང་རུང་སྟེ། འབྲས་བུ་སྐྱེད་པ་ལ་ཁྱད་

པར་མེད་དོ།།

༤) དེ་དག་གི་མཇུག་བསྡུ་བ། 

དེ་ལྟར་ཡུལ་གྱི་ངོ་བོ་དང༌། །ནུས་པ་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ཅན་དང༌། །ཐོག་མ་མེད་དུ་

འཇུག་པ་ཡིན། །མིག་ཅེས་བྱ་བའི་ནུས་པ་དང༌། ནང་གི་གཟུགས་ལ་བརྟེན་ནས་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་དོན་དུ་སྣང་བ་དམིགས་ཀྱིས་མ་བསྟན་པ་སྐྱེའོ།16།འདི་གཉིས་ཀྱང་

ཕན་ཚུན་གྱི་རྒྱུ་ཅན་དང༌། ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ཅན་ཡིན་ཏེ།17རེས་འགའ་ནི་ནུས་པ་

ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་ལས་རྣམ་པར་ཤེས་པས་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཉིད་18འབྱུང་ལ། རེས་འགའ་

ནི་དེའི་རྣམ་པ་ལ་ནུས་པའོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་19དེ་གཉིས་གཞན་ཉིད་དང་གཞན་

མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཅི་དགར་བརྗོད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ནང་གི་དམིགས་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་

གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ཡུལ་ཉིད་དུ་འཐད་དོ།།20

དམིགས་པ་བརྟགས་པའི་འགྲེལ་པ་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་མཛད་པའོ།།21 །།

16 མ་ཕྱེ་བ་སྐྱེའོ། །པེ་ཅིང་། སྣར་ཐང་། དུལ་ལྷའི་འགྲེལ་པ།
17 མ་ཡིན་ཏེ།  པེ་ཅིང་།  སྣར་ཐང་།  
18 རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཡུལ་གྱིར་རྣམ་པ་རེ།  པེ་ཅིང་།  སྣར་ཐང་།  
19 རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་།  པེ་ཅིང་།  སྣར་ཐང་།
20 མ་དཔེར།  ཡུལ་དུ་མཐོང་ངོ་།  །ཞེས་བྱུང་མོད། པེ་སྣར་དུ་བྱུང་བ་ལྟར་བཅོས།
21 དམིགས་བརྟག་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ཀར་འགྱུར་བྱང་མ་བྱུང་མོད། བུ་སྟོན་ཆོས་འབྱུང་དུ་དཔལ་བརྩེགས་

ཀྱིས་བསྒྱུར་བར་གསུངས།





དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ། 

སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་གཞུང་། 

༡ «ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ།»

༡ཀ ཞ་མ་སེང་རྒྱལ་གྱི་འགྱུར། སྡེ་དགེ ༤༢༠༣ ཚད་མ། ཅེ། བསྟན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་

མ། དེབ། ༩༧

༡ཁ དད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་འགྱུར། པེ་ཅིང་། ༥༦༥༦ ཚད་མ། ངེ་། དང་། བསྟན་འགྱུ  ུར་དཔེ་

བསྡུར་མ། དེབ། ༩༧

༢ «ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་འགྲེལ་པ།»

༡ཀ ཞ་མ་སེང་རྒྱལ་གྱི་འགྱུར། སྡེ་དགེ ༤༢༠༤ ཚད་མ། ཅེ། བསྟན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་

མ། དེབ། ༩༧

༡ཁ དད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་འགྱུར། པེ་ཅིང་། ༥༦༥༧  ཚད་མ། ངེ་། དང་། བསྟན་འགྱུ  ུར་དཔེ་

བསྡུར་མ། དེབ། ༩༧ དགའ་ལྡན་གསེར་བྲིས་སུ་གྲགས་པ་མི་དབང་བསོད་ནམས་སྟོབས་

རྒྱལ་གྱི་བཀའ་ཁྱབ་འོག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་བསྟན་འགྱུར། (ནང་བསྟན་བོད་ཀྱི་ལྟེ་གནས་

ཁང་། TBRC W23702)

༣ «གཏན་ཚིགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཏན་ལ་དབབ་པ།» སྡེ་དགེ ༤༢༠༩ ཚད་མ། ཅེ། དཔེར་བསྡུར་

མ། དེབ། ༩༧

༤ཀ «ཚད་མ་རིགས་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ» པེ་ཅིང་། ༥༧༠༦ ཚད་མ། ཅེ། བསྟན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་

མ། དེབ། ༩༧

༤ཁ «ཚད་མ་རིགས་པ་ལ་འཇུག་པ།» སྡེ་དགེ ༤༢༠༨ ཚད་མ། ཅེ། བསྟན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་

མ། དེབ། ༩༧

༥«དམིགས་པ་བརྟག་པ།» སྡེ་དགེ ༤༢༠༥ ཚད་མ། ཅེ། བསྟན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། དེབ། ༩༧

༦ «དམིགས་པ་བརྟག་པའི་འགྲེལ་པ།» སྡེ་དགེ ༤༢༠༦ ཚད་མ། ཅེ། བསྟན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་

མ། དེབ། ༩༧

༧ «དུས་གསུམ་བརྟག་པ།» སྡེ་དགེ ༤༢༠༧ ཚད་མ། ཅེ། བསྟན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། དེབ། ༩༧



540 སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་བཏུས།

གཞུང་གཞན།

ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ། (དུས་རབས་བརྒྱད་པ།) «དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པའི་འགྲེལ་པ།» སྒྲ་དོན་བརྟག་པའི་

ལེའུ། བསྟན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། དེབ། ༡༠༧

མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་།  (༡༣༨༥-༡༤༣༨) «ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ཊིཀ་ཆེན་རིགས་

པའི་རྒྱ་མཚོ།» དེབ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུ་ཁང་། ༡༩༩༠

གློ་བོ་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ། (༡༤༤༡-༡༤༨༢) «ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གྱི་འགྲེལ་པ།» 

དེབ། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༨

དགེ་བ་རྒྱལ་མཚན། (༡༣༨༧-༡༤༦༢) «ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཞེས་བྱ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་རྒྱན།» ས་སྐྱ་

མཐོ་སློབ། རཱཛ་པུར། ༡༩༩༩

འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ། (༡༣༩༢-༡༤༨༡) «དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ།» དེབ། སྟོད་ཆ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་

དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༤

རྒྱལ་དབང་བློ་གྲོས། (དུས་རབས་བརྒྱད་པ།) «ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་འགྲེལ་བཤད།» བསྟན་འགྱུར་དཔེ་

བསྡུར་མ། དེབ། ༡༠༨ ཚད་མ། ཡེ། 

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། (༡༣༦༢-༡༤༣༢) «ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་རྣམ་བཤད་མཐར་འཛིན་གྱི་གདུང་

བ་འཇོམས་བྱེད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།» གསུང་འབུམ། སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། པོད། ང་། 

------------ «རྣམ་འགྲེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད།» གསུང་འབུམ། སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། པོད། ཆ དང་། 

དེབ། ཝཱ་ཎ་མཐོ་སློབ་དགེ་ལྡན་སྤྱི་ལས་ཁང་། ༡༩༧༥

བཅོམ་ལྡན་རིག་པའི་རལ་གྲི། (༡༢༢༧-༡༣༠༥) «ཚད་མ་སྡེ་བདུན་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག»དེབ། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་ཤེས་

རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༡

དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། (དུས་རབས་བདུན་པ།) «ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ།» བསྟན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་

མ། དེབ། ༩༧ ཚད་མ། ཅེ། དང་། «དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་ཚད་མ་སྡེ་བདུན།» རྒྱ་གཞུང་

གནད་ཆེ་བདམ་བསྒྲིགས། ཚད་མ། ༢ བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་། ལྡི་ལི། ༢༠༡༥

བསྟན་དར་ལྷ་རམས། (༡༧༥༩འཁྲུངས།) «ཕྱོགས་ཆོས་འཁོར་ལོ་ཞེས་པའི་བསྟན་བཅོས་གསལ་བར་བྱེད་པའི་

རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ།» གསུང་འབུམ་དེབ། བོད་ལྗོངས་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ལྷ་ས། ༢༠༠༨
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------------«དམིགས་བརྟག་གི་འགྲེལ་པ་མུ་ཏིག་ཕྲེང་མཛེས།» གསུང་འབུམ་དེབ། 

དུལ་བ་ལྷ། (༦༤༥-༧༡༥) «དམིགས་པ་བརྟག་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ།» བསྟན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། དེབ། ༡༠༦ 

ཚད་མ། ཞེ

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ། (༡༢༩༠-༡༣༦༤) «ཆོས་འབྱུང་གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།» ཀྲུང་གོའ་ི

བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༨

སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན། (དུས་རབས་བཞི་པ།) ཆོས་མངོན་པ་མཛོད། བསྟན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། 

དེབ། ༧༩ མངོན་པ། ཀུ 

------------ ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ། བསྟན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། དེབ། ༧༩ མངོན་པ། ཀུ 

རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ། (༡༣༥༧-༡༤༡༩) «ལེགས་བཤད་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ།» སྟོད་ཆ། སྐུ་འབུམ་དཔར་

མའི་གསུང་འབུམ། པོད། ཚ

ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།  (༡༡༨༢-༡༢༥༡) «ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གྱི་འགྲེལ་པ།» ས་སྐྱ་

གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་དཔེར་བསྡུར་མ་ལས་ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་

གསུང་འབུམ། པོད་གསུམ་པ། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧

དེང་རབས་ཀྱི་ཡིག་ཆ། 

«རྒྱ་གར་ལྟ་གྲུབ་སྣེ་མང་ཚིག་མཛོད།» པོད། ༡ ཤོག ༢༡༡ (Encyclopedia of Indian

 Philosophies, Vol. I, Part 1; Delhi: Motital Banarsidass, Third Revised 

edition, 1995.)

«རྒྱ་གར་ལྟ་གྲུབ་སྣེ་མང་ཚིག་མཛོད།» པོད། ༩ (Encyclopedia of Indian Philosophies,

 Vol. IX; Delhi:  Motilal Banarsidass, 2003)

གླང་རི་བ་ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ། སྔོན་གླེང་ངོ་སྤྲོད། «དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་ཚད་མ་སྡེ་བདུན།» རྒྱ་གཞུང་

གནད་ཆེ་བདམ་བསྒྲིགས། ཚད་མ། ༢ བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་། ལྡི་ལི། ༢༠༡༥

----------- སྔོན་གླེང་ངོ་སྤྲོད། «དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་གཅེས་བཏུས།» བོད་ཀྱི་

གཙུག་ལག་གཅེས་བཏུས་པོད་ཕྲེང་། ༢༠ བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་། ལྡི་

ལི། ༢༠༠༦
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མ་ས་ཀི་ཧ་ཏྟོ་རི། «ཕྱོགས་གླང་གིས་མངོན་སུམ་འདོད་ཚུལ།» ༡༩༦༩ ལོར་དཔར་བཏབ། (Masaki

 Hattori, Dignāga, On Perception, Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1968)

མུ་ས་ཤི་ཏ་ཆི་ཀ་ཝ། «ཚད་མ་རིགས་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་» ཨིན་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྔོན་གླེང་། «རྒྱ་གར་ལྟ་

གྲུབ་རིག་པའི་དུས་དེབ།» ༡༩༧༡ པོད། ༡ ཤོག ༡༡༡ (Musaki Tachikawa, “A Sixth 

Century Manual of Indian Logic,” Journal of Indian Philosophy, 1971; 
vol.1 )

ཧྥེར་ནན་ཌོ་ཏོ་ལླ་དང་། ཁར་མན་དྲ་གོ་ནེ་ཏྟི། དམིགས་པ་བརྟག་པའི་འགྲེལ་པ་ཨིན་འགྱུར། «རྒྱ་

གར་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་དུས་དེབ།» ༡༩༨༢ པོད། ༡༠ ཤོག ༡༠༥ (Fernando Tolla and 

Carmen Dragonetti, “Dignāga’s Ālambanaparīkṣāvṛtti,” Journal of 

Indian Philosophy, 1982; vol.10.)

རི་ཆརཌ་ཧེཡེས། «ཕྱོགས་གླང་གིས་མཚོན་བྱེད་རྟགས་ཀྱི་དོན་འགྲེལ་ཚུལ།» ༡༩༨༨ ལོར་དཔར་

བཏབ། (Richard Hayes, Dignāga’s Interpretation of Signs, Boston: 
Kluwer Academic Publishers, 1988) 

ཨེརྣསྟ་སྟཻན་ཀེལླ་ནར་གྱིས་བསྒྲིགས་པ། «ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ལེའུ་དང་པོ།» ༢༠༠༥ དྲ་རྒྱར་

སྤེལ། (Ernst Steinkellner, Dignāga’s Pramāṇasammucaya, Chapter 1.

 www.oeaw.ac.at/ias/Mat/dignaga-PS-1.pdf)



དཔར་བྱང་སྨོན་ཚིག

༄༅།  །རྣམ་གྲོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། །གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་

དལ་འབབ་ཀླུང་། །ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀྱང་དུག་གསུམ་གྱི། །དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་

ལེགས་བཤད་བདུད་རྩི་འདི། །དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའ་ིམཐུས། །ཡང་

དག་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ། །གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །ངེས་

ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ཤོག །

ཅེས་པ་འདི་ཡང་དེང་དུས་ཡིད་སྲུབས་ཀྱིས་རྒྱུད་བརླམས་པའི་ཀླ་ཀློའ་ིསྡིག་སྤྱོད་མི་ཟད་པས་

གངས་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་གྱི་ཞིང་དུ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིན་མོའ་ིསྣང་བ་ལྟར་འབར་བ་དེ་ནི་

མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་ཉམས་ཉེས་པར་བྱས། ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་ན་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་སོགས་གདུག་

པའི་གནོད་འཚེ་གྱ་རྒྱུའི་སྦྱོར་བ་ནི་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་དར་བ་སོགས་སྒོ་ཀུན་ནས་ལྔ་བདོའ་ིརྒུད་ཚོགས་

མཚོ་ལྟར་བརྡོལ་བ་འདི་དག་ལྷག་མེད་དུ་ཞི་ཞིང་། བྱང་ཕྱོགས་བོད་ཁ་བ་ཅན་དུ་བསྟན་པའི་མེ་རོ་སླར་

ཡང་སྔར་བཞིན་གསོས་ཏེ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ལྗོངས་འདིར་ཡང་ཐུབ་པའི་བཞེད་དགོངས་དྲི་མ་མེད་

པ་དར་རྒྱས་སུ་འཕེལ་བ་དང་། འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟོན། རྣམ་འདྲེན་

ཤཱཀྱ་སེངྒེའི་རིང་ལུགས་སྒོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། 

ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་གསུང་རབ་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་

ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའ་ིསྨོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་

མཚོས་སྦྱར་བའོ། །དགེའོ།།  །།





  

 རྒྱ་གཞུང་གནད་ཆེ་བདམ་བསྒྲིགས་པོད་ཕྲེང་ཞུ་སྒྲིག་པ།

ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ།

  པོད་འདིའི་ཞུ་སྒྲིག་པ།  ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ།

 ཞུ་སྒྲིག་ལས་རོགས་དང་དཔར་སྐྲུན་འགན་འཛིན།  བློ་བཟང་ཆོས་དར།

དཔར་གཞི་སྒྲིག་རོགས།  ཨ་མཆོག་སྦྱིན་པ་ཡར་འཕེལ།

བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།

དཔར་ཐེངས་དང་པོ། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལྡི་ལིར་བཏབ། 

དཔེ་དེབ་བསླུ་ཡོན་ཞུ་ཡུལ།
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