


༄༅།། rgyuད་གuང་rnམས་kyི་འཆད་ཐབས་

             པད་དཀར་uན་པོ།


བདེ་དgyེས་duས་འཁོར་ཟབ་མ>འ?་rgyuད་གuང་rnམས།།

མཐའ་druག་uལ་བཞི་yི་ནང་གཞན་གsuམ་སོགས།།

འཆད་ཐབས་མན་ངག་ཟབ་མོས་བཤད་མཁས་པའི།།

དཀར་བrgyuད་གོང་མ་rnམས་kyིས་བདག་ཡིད་skyོངས།།


spyིར་rgyuད་sdེ་rnམས་kyི་འཆད་ཐབས་མན་ངག་ལ། 
མཐའ་druག །uལ་བཞི། yི་ནང་གཞན་གsuམ་སོགས་
མང་པ>་ཞ?ག་ཡོད་ཅིང་། དཀར་བrgyuད་གོང་མ་rnམས་
kyིས་kyང་མན་ངག་དེ་ལ་བrེtན་ནས་བཤད་པས་དེའི་



དོན་rgyས་པ་rgyuད་དང་rgyuད་འgེrལ་rnམས་su་བuགས་

ཡོད་kyང་། rgyས་པར་མི་འདོད་པའི་རང་མཉམ་
འགའ་ལ་ཕན་ནམ་sམ་པའི་kuན་sོlང་གིས་kuན་
མyེན་རིན་པ>་ཆUའི་rgyuད་འgེrལ་སོགས་ལས་བtuས་ཏེ་

cuང་ཟད་bིr་བར་byའོ། འཆད་ཐབས་དེ་ལ་མང་དག་
ཞིག་ཡོད་kyང་kuན་མyེན་ཆེན་པ>འ?་rེjས་su་འbrངས་
ནས།

༡/ མཐའ་druག །

༢/ uལ་བཞི། 

༣/ yི་ནང་གཞན་གsuམ་མོ།


དང་པོ་མཐའ་druག་ནི། sོlབ་དཔོན་zl་བ་grགས་པས་
མཛད་པའི་sgrོན་གསལ་ལས། drང་བ་དང་ནི་ངེས་དོན་



བཅས། །དགོངས་པས་བཤད་དང་དགོངས་མིན་
དང་། །ཇི་བཞིན་sgr་དང་མ་ཡིན་ཏེ། །མཐའ་ནི་druག་tu་
ཤེས་པར་by། །ཞེས་གsuངས་སོ།། sgrོན་གསལ་du་ག>་
ར?མ་དེ་ltར་གsuངས་kyང་kuན་མyེན་ཆེན་པོས།

༡༽  sgr་ཇི་བཞིན་པ་དང་།

༢༽ sgr་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ། 

༣༽ དགོངས་པ་ཅན་དང་།

༤༽ དགོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ། 

༥༽  drང་དོན་དང་།

༦༽  ངེས་དོན་ཏེ་ག>་ར?མ་དེ་ltར་བཤད་དོ།




དང་པ>་rjiད་byེད་གཙk་བlར་gyuར་པ་sgr་ཇི་བཞིན་པ་ནི། 
rོjད་byེད་kyི་sgr་དེས་དོན་གང་ཞིག་གོ་བ་ལ་དགོངས་པ་
དགོངས་གཞི་སོགས་ལ་བltོས་མི་དགོས་པར་ཐད་

ཀར་གོ་nuས་པའོ།།  བཅོམ་ldན་འདས་kyིས། uལ་
rིམས་kyིས་ནི་grགས་ldན་འgyuར། །sbyིན་པས་ལོངས་
spyོད་ldན་པར་འgyuར། །བདེན་པས་sན་པ་ཐོབ་
འgyuར་ཏེ། །sིང་rེjས་མཛའ་བཤེས་rེད་པར་
འgyuར། ། ཞེས་གsuངས་པ་དང་། kuན་མyེན་ཆེན་
པོས། rོjད་byེད་kyི་དངོས་བstན་ལས་བrོjད་byའི་དོན་
དེ། གཞན་ལ་བltོས་མེད་du་གོ་nuས་པ། ཞེས་གsuངས་
སོ།།


གཉིས་པ་sgr་ཇི་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ནི། 




sgr་གང་ཞིག་འཇིག་rེtན་དང་བstན་བཅོས་གང་ལའང་
མ་grགས་ཤིང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཁོ་ནས་skབས་
དེར་བrdར་མཛད་པ་lt་bu་ལ་by་stེ།

བཅོམ་ldན་འདས་kyིས། ཡེ་ཤེས་rd>་rjU་kuན་ལས་
བtuས་པའི་rgyuད་ལས། ཀོ་a་y། ཀོ་a་བ། ཀོ་aཿ། 
ཀོ་a་བʦ། ཀོ་ཊ་ra་ga། ཀོ་ལ་y། ཀོ་ལ་ཝ། ཀོ་ལ། 
ཀོ་ལ་བʦ། ཀོ་ལ་st་ཐ། འདིས་དབང་པོ་དང༌། yuལ་
གsuངས་ཏེ། དེ་lt་bu་ལ་སོགས་པ་rd>་rjUའི་ཚ�ག་rnམས་
ནི། sgr་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པས་བཤད་པའོ། །ཞེས་
གsuངས་པས། ཀོ་a་y་སོགས་sgr་བcu་ལ་དམིགས་
བསལ་དབང་པོ་lŋ་དང་yuལ་lŋ་ལ་གོ་དགོས་པ་

བཞིན་ནོ།།  kuན་མyེན་རིན་པ>་ཆUས། བrd་གཙk་བlར་
gyuར་པ་ནི། འཇིག་rེtན་དང་བstན་བཅོས་གཉིས་ཀ་



ལ་མ་grགས་པ་དགོངས་པའི་skད་kyིས་གsuངས་པ་

དང་། བrdའི་skད་kyིས་གsuངས་པ་lt་bu། ཞེས་སོགས་
གsuངས་སོ།


གsuམ་པ་བrོjད་གཞི་གཙk་བl་དགོངས་པ་ཅན་ནི།

དངོས་བstན་gyི་བrོjད་དོན་དགོངས་གཞི་ལ་བltོས་

ནས་གོ་དགོས་པ་stེ།  

གསང་འduས་ལས། yོད་kyིས་sོrག་ཆགས་གསད་པར་
by།། ཞེས་པ་གuང་དོན་ཐད་ཀར་མི་གོ་བ་དགོངས་
གཞི་བཙལ་ནས་གོ་དགོས་པའི་ཚ�ག་རིགས་rnམས་

སོ།། sོrག་ཆགས་གསོད་པ་ནི་ལས་rluང་འགོག་པ་ལ་
དགོངས་པ་lt་bu་ཡིན་ནོ།།




བཞི་པ་དགོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་ནི། དངོས་བstན་
gyི་བrོjད་དོན་དགོངས་གཞི་ལ་བltོས་མེད་du་གོ་

དགོས་པ་stེ། sgrོན་གསལ་ལས། དབང་པོ་དམན་པའི་
སེམས་ཅན་rnམས། །rོtགས་yིར་མཆོག་tu་གསལ་བ་
ཡིས། །དེ་ཉིད་ངེས་པར་stོན་པ་ནི། །དགོངས་པ་མིན་
པས་བཤད་པའོ། །ཞེས། དབང་བrtuལ་rnམས་ལ་
བskyེད་རིམ་པའི་ཆོས་kyི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཐམས་ཅད་stོང་
པ་དང་འོད་གསལ་སོགས་གསལ་བར་stོན་པ་lt་
buའོ།།


lŋ་པ་བrོjད་དོན་གཙk་བl་drང་དོན་ནི། sgrོན་གསལ་
ལས།  skལ་ངན་rnམས་ལ་rgyལ་བ་ཡིས། །sbས་ཏེ་
བཤད་པ་drང་བའི་དོན། ། ཞེས་པ།  ཡང་དག་པའི་



skལ་བ་དངོས་su་མེད་པ་rnམས་ལ་rgyལ་བས་དེ་sbས་
ནས་དེ་ལ་drང་བའི་yིར་གཞན་བskyེད་རིམ་ཡན་ལག་
དང་བཅས་པ་stོན་པ་lt་bu་ནི་drང་དོན་gyི་བཤད་པ་

དང་། kuན་མyེན་ཆེན་པོས། བrོjད་དོན་གཙk་ཆ�་བའི་
དབང་ལས། kuན་rོǳབ་བདེན་པ་གཙk་བlར་བཏོན་པ་
ལ་drང་དོན།  ཞེས་གsuངས་པའོ།།


druག་པ་ངེས་དོན་ནི། sgrོན་གསལ་ལས། ཡང་དག་དོན་
ནི་རབ་stོན་yིར། །ངེས་པའི་དོན་ཡང་གsuངས་པ་
ཡིན། ། ཞེས་དང་། ཡེ་ཤེས་rd>་rjU་kuན་ལས་བtuས་པ་
ཞེས་by་བའི་rgyuད་ལས། ག་buར་ནི་u་བ་དང་། rག་
ཆེན་པ>་ན?་zl་མཚན་gyི་rག་དང་ཙན་དན་དམར་པ>འ?་

u་བ་དང་བsེrས་པ་ནི་ཙན་དན་དམར་པ>འi། །rd>་rjU་



ནི་མཚན་མ་stེ་ཐབས་སོ། །པད་མ་ནི་བྷ་ག་stེ་ཤེས་
རབ་དང་yག་rgy་དང་བʦuན་མ>་ཞUས་by་བ་ལ་སོགས་

པ་rd>་rjUའི་ཚ�ག་rnམས་ནི་ངེས་པའི་དོན་ཏོ། ། ཞེས་
དང་། kuན་མyེན་ཆེན་པོས། དོན་དམ་བདེན་པ་གཙk་
བlར་བཏོན་པ་ངེས་དོན་ཡིན་ནོ།ཞེས་གsuངས་སོ།།  
spyིར་མཐའ་druག་ནི་མདོ་sŋགས་uན་མོངས་ལ་grགས་
པའི་འཆིང་ངམ་མན་ངག་ཅིག་ཡིན་ནོ།།


གཉིས་པ་uལ་ལམ་དོན་བཞི་བཤད་པ་ནི། sgrོན་
གསལ་ལས། ཚ�ག་གི་དོན་དང་spyི་ཡི་དོན། །sbས་དང་
དེ་བཞིན་མཐར་uག་པའོ། །ཞེས་པ།

༡/  ཡི་གེའི་དོན་དང་། 

༢/ spyིའི་དོན་དང་། 




༣/ sbས་པའི་དོན་དང་། 

༤/ མཐར་uག་པའི་དོན་ནོ། །


དང་པ>་ཡ?་གེའི་དོན་ནི། sgrོན་གསལ་ལས། sgr་ཙམ་ལ་
ནི་རབ་གཞོལ་བའི། །yི་རོལ་བstན་བཅོས་མཁས་པ་
ཡིས། །དེ་ཡི་བཀོད་པས་རབ་བstན་པ། །ཡི་གེའི་
དོན་ནི་ཡིན་པར་བཤད། ། ཞེས་པ། rnམ་དbyེ་ཚ�ག་
rད་ལ་སོགས་པའི་sgོ་ནས་ཡི་གེ་འbru་ནོན་ཙམ་gyི་

བཤད་པའོ།། kuན་མyེན་gyིས་kyང་། དངོས་བstན་
gyི་བrོjད་དོན་sgr་དོན་ལ་uགས་ནས་བཤད་པ་stེ། མ་
ན་ཡིད་དང་། tr་ཡ་skyོབ་པར་byེད་པས་ན་sŋགས་ས>་
ཞUས་པ་lt་bu། ཞེས་གsuངས་སོ།




གཉིས་པ་spyིའི་དོན་ནི། sgrོན་གསལ་ལས། མད>་སiགས་
ལ་ནི་རབ་བuགས་པའི། །འgyོད་པ་zlོག་པར་byེད་པ་
དང་། །བskyེད་པའི་རིམ་དང་ldན་པ་དག །spyི་ཡི་དོན་
ནི་ཡིན་པར་གsuངས། །ཞེས་པ། མད>་སiགས་ལ་
uགས་པ་དང་། sŋགས་ལ་uགས་པའི་བར་ཆད་du་
gyuར་པ་དེ་rnམས་ཉམས་su་ལེན་མི་ruང་sམ་པའི་

སེམས་kyི་འgyོད་པ་བzlོག་པ་དང་། བskyེད་པའི་རིམ་
པ་rnམས་བstན་པ་ལ་by་stེ། མདོ་sŋགས་uན་མོང་གི་
བཤད་པ་དང༌། sŋགས་kyི་བskyེད་རིམ་སོགས་ལ་
བཤད་དོ།། kuན་མyེན་gyིས། དངོས་བstན་gyི་བrོjད་
དོན་རིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བཤད་པ་stེ། 



འདི་skད་བདག་གིས་ཐོས་པ་duས་གཅིག་ན། ཞེས་
sduད་པ་པོས་sbyར་བའི་ཚ�ག་དང་འbེrལ་བ་lt་bu། ཞེས་
གsuངས་སོ།།


གsuམ་པ་sbས་པའི་དོན་ནི། sgrོན་གསལ་ལས། འདོད་
ཆགས་ཆོས་ནི་རབ་stོན་དོན། །kuན་rོǳབ་བདེན་པ་
rོtགས་པ་དང་། །ཡེ་ཤེས་གsuམ་པོ་rnམས་བrtགས་
པའི། །sིང་པ>་ཡiད་པས་sbས་པའོ། །ཞེས་rnལ་འbyོར་
ཕ>་མi་འrིག་པའི་འདོད་ཆགས་spyོད་པ་གསལ་བར་
stོན་པ་ནི་ཚ�གས་su་བrོjད་པ་ངོ་ཚ་བས་sbས་པ་ནི་
འདོད་ཆགས་ཆོས་sbས་སོགས་བཞིན་ནོ།

kuན་མyེན་gyིས།   དངོས་བstན་gyི་བrོjད་དོན་
གཞན་དང་གཞན་du་luང་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་



བཤད་པ་stེ། rgyuད་ནི་rgyuད་གཞན་དག་གིས་rོtགས་
པར་byའ>་ཞUས་པ་lt་bu། 

དbyེ་ན། 

༡-luང་དོན་རིགས་པས་བཤད་པ། 

༢-luང་དོན་luང་གིས་བཤད་པ། 

༣-luང་དོན་མན་ངག་གིས་བཤད་པ་དང་གsuམ་
མོ། །ཞེས་གsuངས་སོ།།


བཞི་པ་མཐར་uག་པའི་དོན་ནི། sgrོན་གསལ་ལས། 
འོད་གསལ་བ་ནི་རབ་stོན་དང་། །zuང་du་འjuག་པ་
rོtག་པ་stེ། །rnམ་པ་གཉིས་su་མཐའ་བཤད་དེ། །
མཐའ་ནི་muར་uག་པ་ཡི་ཚ�ག ། ཞེས། འོད་གསལ་gyི་



རིམ་པ་ནི་ལམ་མཐར་uག་དང་། zuང་འjuག་གི་རིམ་
པ་ནི་འbrས་buའི་མཐར་uག་stེ་དེ་བཤད་པ་ནི་མཐར་

uག་གི་བཤད་པ་ཡིན་ནོ།། kuན་མyེན་པད་དཀར་
gyིས། དངོས་བstན་gyི་བrོjད་དོན་གནས་uལ་ཡིན་
luགས་མངོན་suམ་gyིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བཤད་པ་

stེ། འཆད་པ་པོ་ང་ཆོས་kyང་ང་། །ཞེས་གsuངས་པ་
ལ་སོགས་པ་lt་buའོ། ། ཞེས་གsuངས་སོ།། spyིར་uལ་
བཞི་ནི་sŋགས་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཤད་uལ་ཞིག་
ཡིན་ནོ།།


༡-མདོར་ན་ཡི་གེའི་དོན་ནི། sgr་དང་བrd་དག་ལ

་བrེtན་ནས་ཚ�ག་གི་འbru་ནོན་du་བཤད་པ་དང་།




༢-spyིའི་དོན་ནི།    མད>་སiགས་དང་uན་མོང་བ་
དང་།

༣-sbས་པའི་དོན་ནི།    bl་མེད་kyི་ཟབ་དོན་uན་
མོང་མ་ཡིན་པ་དང་།

༤-མཐར་uག་གི་དོན་ནི།  sོlབ་པ་དང་མི་sོlབ་པའི་
zuང་འjuག་བstན་པའོ།།


གsuམ་པ་yི་ནང་གཞན་གsuམ་ནི།  duས་kyི་འཁོར་
ལ>འ?་དགོངས་པ་byང་uབ་སེམས་དཔའི་འgེrལ་པ་

ལས།  rgyuད་kyི་དོན་yི་ནང་གཞན་གsuམ་gyིས་stོན་
པར་གsuངས་ཏེ།  kuན་མyེན་ཆེན་པོས།




༡/ yི་འཇིག་rེtན་ཁམས་ལ་སོགས་པའི་rnམ་གཞག་
དང་། 

༢/ ནང་rd>་rjUའི་luས་ངག་ཡིད་གsuམ་དང་། 

༣/  གཞན་yི་ནང་གི་འཛ�ན་པ་བཤིག་པ་ཐམས་ཅད་
དbyེར་མེད་པའི་ངེས་པར་བཤད་པ་stེ། དང་པོ་drང་
དོན། བར་པ་ངེས་དོན། ཐ་མ་drང་ངེས་ལས་འདས་
པའི་ཆོས་su་བཞག་པའོ། ། ཞེས་གsuངས་སོ།། 


kuན་མyེན་ཆེན་པོས། by་བའི་rgyuད། spyོད་པའི་rgyuད། 
rnལ་འbyོར་rgyuད། rnལ་འbyོར་bl་ན་མེད་པའི་rgyuད་
rnམས་kyི་འཆད་ཐབས་མན་ངག་ས>་སiར་གsuངས་
ཡོད་པ་དག་ལས་གོང་du་བstན་པ་ནི་གཙk་བl་ཕ་rgyuད་



གསང་བ་འduས་པ་དང་། མ་rgyuད་duས་kyི་འཁོར་ལ>འ?་
འཆད་ཐབས་rnམས་ཡིན་ནོ།།


བདག་སོགས་མ་gyuར་འgོr་བ་ཐམས་ཅད་kyི།།

snང་གsuམ་འཕོ་བའི་བག་ཆགས་r་བ་rnམས།།

འོད་གསལ་yག་rgy་ཆེན་པ>འ?་མེས་བsེrགས་ནས།།

zuང་འjuག་མ་ནིང་གོ་འཕང་འཐོབ་པར་ཤོག།


དེ་ltར་kuན་མyེན་རིན་པ>་ཆUའི་sŋགས་གuང་འགའ་

ལ་བཤད་uལ་byེད་པའི་skབས། དཀར་བrgyuད་བstན་
པའི་གསལ་byེད་rnམས་kyི་ཞབས་མཐར་འཁོད་པའི་
skལ་བཟང་rེད་པ་rt་མགོ་གʦuག་ལག་sོlབ་grwའི་sོlབ་
དཔོན་གི་མིང་ཙམ་འཛ�ན་པ་དགེ་དཀར་པོའམ་kuན་



འrིན་gyིས། གuང་དོན་གི་གོ་བར་cuང་ཟད་ཕན་du་
རེ་བས་rgyuད་འgེrལ་rnམས་ནས་བtuས་ཏེ་cuང་ཟད་
bིrས་ཐལ་སོང་བར་lh་དང་bl་མ་ལ་sིང་ནས་བཟོད་

གསོལ་དང་། ལེགས་པའི་ཆ་cuང་མཆིས་ན་འདིས་
kyང་གསང་sŋགས་ཟབ་མ>འ?་བཤད་པའི་u་བོ་དbyར་
gyི་u་གཏེར་ltར་འཕེལ་ཞིང་rgyས་པའི་rgyuར་gyuར་

ཅིག །



