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འབབེས་པ་ཡོདིོ་ཀྱི་ིགདུང་སལེ།༽ ཞོསེ་པ་དོ་ེབརྩོམས་པརི་ཡོང་གྲོགས། 

ཁོང་ག་ིགསུང་རྩོོམ་ལ། བློང་དོོརི་རྣམ་པརི་ཕྱི་ེབའ་ིགཏམ་ཀུན་བཟང་ལམ་སྲོོལ་ཞོེས་

པ་དོང་། ཏངི་ང་ེའཛིནི་སྒྲུབ་ཐེབས་ཏངི་འཛིནི་རྒྱན་གྱི་ིསྣང་བ། བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམི་གྱི་ིཉེམས་

ཁྲོདིོ་བྱང་ཆུབ་རྒྱན་ཕྲེངེ་། བྱ་དོཀའ་བའ་ིསྙན་ཚགི་དོབྱངས་ཅན་ངག་ག་ིརིལོ་མཚ།ོ དྲིང་ངསེ་

ཀྱི་ིཟནི་བྲསི། བསྟིན་འབརི་མའ་ིཚགི་དོནོ་གསལ་བརི་བྱདེོ་པའ་ིརྣམ་བཤེདོ་ཐེགེ་མཆེགོ་རྒྱན་

གྱི་ིཕྲེངེ་བ། བདོོ་ཀྱི་ིབརྡོའ་ིབསྟིན་བཅསོ་སུམ་ཅུ་པའ་ིའགྲོལེ་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པའོ་ིདོགངོས་རྒྱན། 

རྟགས་འཇུག་བཤེདོ་སྦྱརི་ཚགིས་བཅདོ་མ། དོག་ཡོགི་སྨྲ་བའ་ིསྒྲོནོ་མ།ེ སྒྲོའ་ིང་རི་ོའདྲིནེ་ཚུལ་

རྨདོ་བྱུང་དོནོ་གྱི་ིབདུདོ་རྩོའི་ིརི་ོའཛིནི་བཅས་པདོོ་གཅགི་བཞུགས་ས།ོ །

མཚན་ཟུརི་གྱི་ིཡོ་ིག་ེལ་འབྲ་ིཚུལ་མ་ིམཐུན་པ་ཁ་ཤེས་ཡོོདོ་པ། པྲ་ཏི། པྲ་སྟིི། བྲ་ཏ་ི

སགོས་དོང་། རིནི་ཆེནེ་དོནོ་འགྲུབ་དོང་། རིནི་ཆེནེ་དོནོ་གྲུབ། མཚན་ཟུརི་ཕྱི་ིམའ་ིདོནོ་འགྲུབ་

དོང་དོོན་གྲུབ་གཉེིས་ནི་ཁ་ཤེས་ཀྱིིས་སྟིོན་པ་ཐུགས་རྗེེ་ཅན་ཁྱིིམ་ན་བཞུགས་པའི་གནས་

སྐོབས་ཀྱི་ིམཚན་རྒྱལ་བུ་དོནོ་གྲུབ་ཅསེ་པ་དོང་འབྲལེ་ཏ་ེདོ་ེགཉེསི་གདོམ་ང་ཡོནི་པརི་བཤེདོ་
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ན་ཡོང་། སྟིནོ་པའ་ིམཚན་ལ་ངསེ་པརི་དུ་དོནོ་གྲུབ་ཅསེ་འབྲ་ིདོགསོ་པ་ན་ིམཚན་དོའེ་ིབྱུང་རིམི་

ལས་གསལ་བརོི་ཤེསེ་ཐུབ། 

དོ་ེཡོང་རྒྱལ་བུ་འཁྲུངས་པས་དོོན་ཐེམས་ཅདོ་གྲུབ་པས་ན་ཡོབ་ཟས་གཙང་མ་ཐུགས་

མཉེསེ་ཏ་ེདོནོ་གྲུབ་ཅསེ་བཏགས་པ་ཡོནི། 

པྲ་ཏིའ་ིམཚན་ཟུརི་དོ་ེན་ིསྤྱིིརི་བཏང་ང་ཚོས་མིང་འདོོགས་སྟིངས་ལྟརི་སྨོན་འདུན་ཞོིག་

དོང་འབྲལེ་བ་ཤུགས་ཆེ་ེབས་དོནོ་འགྲུབ་ཅསེ་པ་བདོ་ེལ། མཚན་ཟུརི་དོང་པ་ོདོ་ེཡོང་མཁས་

པའ་ིདོབང་པ་ོདོམུ་དོག་ེབསམ་གཏན་མཆེོག་གིས་མཛིདོ་པའ་ིབོདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་སུ་གསལ་བ་

ལྟརི་པྲ་ཏའིམ་པྲ་སྟི་ིཞོསེ་པརི་ཁུངས་འདུག་སྙམ་མ།ོ །

ཁངོ་ག་ིའཁྲུངས་འདོས་ཀྱི་ིལ་ོཚགིས་སགོས་ལ་ོརྒྱུས་རྣམས་སུ་ཁ་གསལ་མདེོ་རྐྱནེ་འདོ་ི

ཙམ་ལས་འགདོོ་ཐེབས་མ་བྱུང་།
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དོབྱངས་ཅན་དོགའ་བའ་ིབློ་ོགྲོསོ།

ཨ་ཀྱཱ་ཡོངོས་འཛིནི་བློ་ོབཟང་དོནོ་གྲུབ་བམ་དོབྱངས་ཅན་དོགའ་བའ་ིབློ་ོགྲོསོ་ན།ི ཕྱི་ིལ་ོ 

༡༧༤༠ ལརོི་མདོ་ོཁམས་སྨདོ་ཀྱི་ིཕྱིག་རྡོ་ོཐེང་ག་ིཨ་ཀྱཱ་སྡེ་ེཔརི་སྐུ་འཁྲུངས། དོགུང་ལ་ོབདུན་

པརི་རིབ་ཏུ་བྱུང་སྟི་ེམཚན་ལ་བློ་ོབཟང་དོནོ་གྲུབ་གསལོ། 

དོགུང་ལ་ོབཅ་ོལྔའ་ིསྐོབས་བྱ་ཁྱུང་དོགོན་དུ་ཆེོས་ཞུགས་མཛིདོ་ཅིང་། ཤེིང་བཟའ་བློ་ོ

བཟང་དོརི་རྒྱས་རྒྱ་མཚ་ོསློབོ་དོཔནོ་དུ་བསྟིནེ་ནས་མདོ་ོསྔགས་ཀྱི་ིབཀའ་ཆེསོ་མང་དུ་གསན། 

དོགུང་ལ་ོཉེརེི་བདུན་སྐོབས་དོབུས་སུ་ཕེབེས་ཏ་ེགཞུང་ཆེནེ་ལ་སློབོ་གཉེརེི་གནང་། 

དོགུང་ལ་ོཉེརེི་བརྒྱདོ་སྐོབས་པཎ་ཆེནེ་དོཔལ་ལྡན་ཡོ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིདྲུང་དུ་བསྙནེ་པརི་རྫགོས། 

དོགུང་ལ་ོས་ོགཉེིས་པརི་གྲྭ་སྐོོརི་མཛིདོ། སྒྲོ་རིིག་པ་ལེགས་པརི་སྦྱངས་པས་ཀུན་བཤེདོ་ཀྱི་ི

མིང་ལ་དོབྱངས་ཅན་དོགའ་བའ་ིབློ་ོགྲོོས་སུ་འབོདོ། འབྲུ་གཅིག་ལ་དོ་ེབཞོིན་གཤེེགས་པའ་ི

སྐུའ་ིསྐྱ་ེམཆེེདོ་ལེགས་པ་དོོདོ་པ་བཞོེངས་པ་སོགས་བཟོའ་ིགནས་ཀྱིང་མཁས་པརི་མཁྱིེན། 

ཀུན་མཁྱིེན་འཇིགས་མེདོ་དོབང་པོ་དོང་ཐུའུ་བཀྭན་ཆེོས་ཀྱིི་ཉེི་མ་སོགས་ལས་ཀྱིང་མདོོ་

སྔགས་ཀྱི་ིཟབ་ཆེསོ་མང་པ་ོགསན། 

དོགུང་ལ་ོབཞོ་ིབཅུ་པརི་མགུརི་རྣམ་རྒྱལ་གླིངི་ག་ིཁྲོརིི་ཕེབེས། རྫངོ་ནང་དོགནོ་པ་དོང་། 

སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་། དུས་འཁརོི་གྲྭ་ཚང་སགོས་ཕྱིག་བཏབ། དོགུང་ལ་ོདྲུག་ཅུ་རི་ེབཞོ་ིཔརི་བྱ་ཁྱུང་

དོགནོ་གྱི་ིཁྲོརིི་ཕེབེས། 

རྗེ་ེཡོབ་སྲོས་གསུམ་གྱི་ིགསུང་འབུམ་ཤེིང་པརི་དུ་འགོདོ་སྐོབས་མཁས་དོབང་འདོིས་
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ཞུས་དོག་ལགེས་པརི་མཛིདོ་པ་དོང་། སྐུ་འབུམ་གས་ོརིགི་དོརི་རྒྱས་གླིངི་ག་ིགདོན་ཁྲོརིི་ཡོང་

ཕེབེས། ཨ་ཀྱཱ་ཞོབས་དྲུང་བློ་ོབཟང་ངག་དོབང་བསྟིན་འཛིནི་ལ་རིབ་བྱུང་དོག་ེཚུལ་གྱི་ིསྡེམོ་པ་

སྩལ། 

སྐུ་འབུམ་བློ་མ་ཨ་ཀྱཱ་ཡོ་ེཤེསེ་བསྐོལ་བཟང་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚའོ་ིཡོངོས་འཛིནི་མཛིདོ་

པས་ཡོངོས་གྲོགས་སུ་ཨ་ཀྱཱ་ཡོངོས་འཛིནི་ཞོསེ་གསལོ། སྐུ་ཚ་ེགང་བརོི་དོམ་ཆེསོ་འཆེདོ་ཉེན་

མཛིདོ་ནས་དུས་མདོའ་བརི་གནང་། ཕྱི་ིལ་ོ ༡༨༢༧ ལརོི་སྐུ་གཤེགེས། ཁངོ་ག་ིགསུང་རྩོམོ་ལ་

ཆེསོ་ཚན་ལྔ་བཅུ་ཐེམ་པ་དོང་པདོོ་འབྲངི་གཉེསི་ཙམ་བཞུགས།

༢༠༡༧།༡༠།༢༢ སརེི་བྱསེ་རིགི་མཛིདོོ་ཆེནེ་མའོ་ིརྩོམོ་སྒྲོགི་པས་ཕྱིགོས་བཏུས་བྱས།
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ཞུ་སྒྲོགི་པའ་ིགསལ་བཤེདོ།

རིང་རི་ེཁ་བ་གངས་ཅན་གྱི་ིལྗོངོས་སུ། སྔནོ་བྱནོ་ཆེསོ་རྒྱལ་ལ་ོཔཎ་མཁས་པའ་ིདོབང་

པ་ོརྣམས་ཀྱི་ིབཀའ་དྲིནི་ལས། གསུང་རིབ་ཀྱི་ིགླིགེས་བམ་རི་ིབའོ་ིགཏསོ་དོང་མཉེམ་པ་ཡོདོོ་ན་

ཡོང་། དུས་ཀྱི་ིའཕེལེ་འགྲོབི་སགོས་ཀྱི་ིདོབང་གསི་མང་པ་ོཞོགི་རྩོ་བརླག་ཏུ་ཕྱིནི་ཟནི་པ་དོང་། 

གང་མང་ཞོགི་མདེོ་བརླག་ཏུ་འགྱུརི་ཉེནེ་ཡོདོོ་པས་དོ་ེཉེདིོ་སྲུང་སྐྱབོ་དོང་དོརི་སྤེལེ་བྱདེོ་རྒྱུ་ན།ི 

མ་ིརིགིས་འདོ་ིཉེདིོ་ཀྱི་ིདུས་ལ་བབ་པའ་ིའསོ་འགན་ཡོནི།

དོ་ེཡོང་། གསུང་རིབ་གླིགེས་བམ་དོ་ེདོག་ན།ི རྒྱུ་ནརོི་དོང་རྔུལ་ཆུ། ཟུངས་ཁྲོག་བཅས་

ཀྱི་ིའགྲོ་ོསོང་བཏང་ཞོིང་། ལྟ་ོསྐྱ་གོལ་ཧྲུལ་གྱིིས་མ་ིཚ་ེཐེོས་བསམ་ལ་བསྐྱལ་བའ་ིམཁས་པ་

རིིམ་བྱོན་གྱིིས་དོཔྱིདོ་ཞོིབ་མཛིདོ་ཅིང་། དོཔྱིདོ་འབྲས་ལག་ལེན་ལ་བཀལ་བའ་ིཉེམས་མྱོོང་

དོང་གྲུབ་དོནོ་གྱི་ིཟནི་ཐེ་ོལྟ་བུ་ཡོནི་པས་ན། མ་ིལ་ོསྟིངོ་ཕྲེག་དུ་མའ་ིལ་ོརྒྱུས་ལྡན་པའ་ིམ་ིརིགིས་

འདོིའ་ིཤེེས་རིིག་ག་ིཉེིང་བཅུདོ་ཡོིན་པ་དོང་། གསུང་རིབ་གླིེགས་བམ་དོ་ེདོག་ག་ིབསྟིན་དོོན་

ཕེལ་མ་ོཆེ་ེཞོགི་ན་ིདོངེ་ག་ིདུས་རིབས་འདོ་ིདོང་མ་འངོས་པརི་ཤེནི་ཏུ་མཁ་ོཆེ་ེཞོངི་། མའི་ིརིགིས་

སྤྱིའི་ིཤེསེ་རིབ་དོང་ཀུན་སྤྱིདོོ་ལ་ལམ་སྟིནོ་བྱདེོ་ཐུབ་པའ་ིའདོོ་སྣང་ལྟ་བུརི་གྱུརི་ཡོདོོ།

དོ་ེབས་ན་ ༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེནེ་པ་ོམཆེགོ་གསི་ཡོང་ཡོང་བཀའ་གནང་བའ་ི

དོགོངས་དོོན་བཞོིན། གྲྭ་ཚང་རིིན་པ་ོཆེ་ེནས་རིིག་མཛིོདོ་ཆེེན་མོའ་ིདྲི་ཚིགས་དོང་རྩོོམ་སྒྲོིག་

ཁང་གསརི་འཛུགས་བྱས་ཏེ། བཀའ་བསྟིན་གཉེིས་ཀྱིིས་མཚོན་ཆེོས་བརྒྱུདོ་རིིས་མེདོ་ཀྱི་ི

མཁས་པའ་ིབཀའ་རྩོམོ་གླིགེས་བམ་དོང་། བརྩོམས་ཆེསོ་གསརི་རྙིངི་གང་མང་ཞོགི་ཞུ་སྒྲོགི་

འགྲོམེས་སྤེལེ་གྱི་ིཞོབས་ཞུའ་ིལས་གཞོ་ིའདོ་ིགཉེརེི་བ་ཡོནི།

དུས་རིབས་འདོིརི་ཚན་རྩོལ་ཤེིན་ཏུ་དོརི་བ་དོང་བསྟུན་ནས། ཀློོག་བདོ་ེབ་དོང་། སྤྱིོདོ་
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ཞུ་སིྒྲིག་པའིི་གསལོ་བཤད།

བདོ་ེབ། གཞུང་ཚགི་འཚལོ་སློ་བ། འཁྱིརེི་བདོ་ེབ་སགོས་སྟིབས་བདོའེ་ིདོབང་གསི་ཀློགོ་པ་པ་ོ

རྣམས་འཕྲུལ་དོབེ་ལ་དོགའ་མསོ་ཇ་ེཆེརེི་འགྲོ་ོབཞོནི་པརི་བརྟནེ། དུས་རིབས་ཀྱི་ིའགྱུརི་བའ་ིཁ་

ཕྱིོགས་ཀྱི་ིདོགོས་མཁ་ོདོང་བསྟུན་པའ་ིཞུ་སྒྲོིག་ག་ིལས་གཞོ་ིའདོ་ིན།ི མིའ་ིརིིགས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིནོརི་

ལྟ་བུརི་གྱུརི་པའ་ིརིང་རིའེ་ིཤེསེ་རིགི་འདོ་ིཉེདིོ་འཇགི་རྟནེ་ན་ཡུན་རིངི་དུ་གནས་པ་དོང་། འདོའི་ི

འཕྲེིན་ལས་ཀྱི་ིའཇུག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མིའ་ིསྤྱི་ིཚོགས་སུ་ཞོ་ིབདོེའ་ིདོཔལ་ཡོོན་འདྲིེན་པའ་ི

ལས་ཀ་རླབས་ཆེ་ེབ་ཞོགི་ཡོནི་ཞོསེ་ཀྱིང་བརྗེདོོ་ཆེགོ་པ་ཡོནི་ན།ོ །

གསུང་རིབ་ཞུ་སྒྲོགི་བྱདེོ་སྐོབས་མ་ཕྱི་ིཚདོ་ལྡན་ཞོགི་གཞོ་ིརྩོརི་བཟུང་ནས་ཞུ་སྒྲོགི་བྱདེོ་

རྒྱུརི་འབདོ་བརྩོནོ་བྱདེོ་འསོ་ཤེངི་། དོ་ེཡོང་སྔནོ་གྱི་ིསྲོལོ་ལ་གསུང་རིབ་ཀྱི་ིཔརི་ཤེངི་རྐོ་ོསྐོབས་

རྩོོམ་པ་པ་ོརིང་ཉེིདོ་དོམ། ཡོང་ན་གཞོན་གྱིིས་ཞུས་དོག་ཚདོ་ལྡན་བཏང་སྟི་ེརྐོ་ོབ་ཡོིན་པས་

ཤེིང་པརི་རྣམས་སྤྱིིའ་ིཆེ་ནས་དོག་པོརི་བརྩོ་ིཆེོག་པ་ཡོིན། དོ་ེབས་ན་འདོ་ིག་རྩོོམ་སྒྲོིག་ཁང་

ནས་ཀྱིང་མ་དོཔ་ེཚདོ་ལྡན་འཚོལ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་ཡོིག་འབྲུ་གཅིག་ལའང་གང་བྱུང་དུ་བཟ་ོབཅོས་

མེདོ་པརི་སོརི་བཞོག་བྱ་རྒྱུ་རྩོ་དོོན་དུ་བཟུང་ནས་མ་ཕྱི་ིཇ་ིམ་ཇ་ིབཞོིན་འཕྲུལ་དོེབ་ཏུ་སྒྱུརི་

བརི་འབདོ་བཞོནི་ཡོདོོ་པ་དོང་། མ་ཕྱི་ིཚདོ་ལྡན་ལག་སནོ་མ་བྱུང་ནའང་གང་ཐུབ་ཀྱིསི་དོག་པ་ོ

ཡོངོ་བརི་བརྩོནོ་བཞོནི་ཡོདོོ། གལ་ཏ་ེམ་ཕྱི་ིརིང་ལ་ནརོི་བ་མངནོ་གསལ་བྱུང་བ་དོང་། དོགོས་

གནས་སུ་གྱུརི་པ། ཡོ་ིག་ེཆེདོ་ལྷག་བྱུང་བ་སོགས་ལ་གཤེམ་དུ་གསལ་བཤེདོ་ཀྱི་ིམཆེན་

བཀདོོ་ཡོདོོ།

འཕྲུལ་དོེབ་འདོིརི་ཆེདོ་ལྷག་ནོརི་བ་སོགས་བྱུང་བ་མཐེོང་ན་ང་ཚའོ་ིཡོིག་འབྲེལ་དྲི་བྱང་

serajeyrigzodchenmo@gmail.com འདོའི་ིབརྒྱུདོ་ནས་འབྲལེ་བ་གནང་བའ་ི

རི་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དོང་། འདོ་ིནས་འཕྲེལ་མརི་བསྐྱརི་བཅསོ་དོང་ལགེས་སྒྲོགི་ཞུས་ཏ་ེསྤུས་ཀ་ཇ་ེ

ལགེས་སུ་གཏངོ་ངསེ་ཡོནི། 

སརེི་བྱསེ་རིགི་མཛིདོོ་ཆེནེ་མའོ་ིརྩོམོ་སྒྲོགི་ཁང་ནས། 

ཕྱི་ིལ།ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༦ ལ།
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༄༅། །བོདོ་ཀྱི་ིབརྡོའ་ིབསྟིན་བཅསོ་སུམ་ཅུ་པ་ཞོསེ་བྱ་བའ་ིརྣམ་ 

བཤེདོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ིདོགངོས་པ་རིབ་ཏུ་གསལ་བརི་ 

བྱདེོ་པའ་ིརྒྱན་ཅསེ་བྱ་བ་བཞུགས་ས།ོ །   

༄༅། །ༀ་སྭ་སྟི་ིསདིྡྷཾ།ཾ བློ་མ་དོང་སྨྲ་བའ་ིདོབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱིག་འཚལ་ལ།ོ །

ཆེོས་ཀུན་སྒྲོིབ་བྲལ་ཡོེ་ཤེེས་རིང་བཞོིན་སྲོིདོ་ཞོིའི་གདུང་སེལ་མཁྱིེན་པ་སྤྲོིན་

གྱིི་ཕྲེེང་ཚོགས་རྒྱ་ཆེེན་ལྡན། །ཟབ་དོང་རྒྱ་ཆེེའི་ལམ་གྱིི་རིང་བཞོིན་འགྲོོ་ལ་ཉེེརི་

མཚོན་རྣམ་ཀུན་གསུང་ག་ིའབྲུག་སྒྲོ་ཟབ་མ་ོཅན། །ཕེ་མཐེའ་བྲལ་བའ་ིསྙིང་རྗེེའ་ིརླུང་

ཤུགས་དྲིག་པོས་བསྐྱོདོ་པའ་ིཕེན་བདོ་ེཟདོ་པ་མེདོ་པའ་ིཆེརི་རྒྱུན་གྱིིས། །མཐེའ་དོག་

འགྲོོ་བའི་ཀུན་བཟོདོ་རིབ་བརླན་མ་ལུས་ལེགས་པའི་སྨྱུ་གུ་སྤེེལ་མཛིདོ་བཅོམ་

ལྡན་ཤཱཀྱིའི་གཙོ་དོེརི་འདུདོ། །གང་གི་བསྟིན་པ་ཉེི་མའི་སྣང་བ་ཆེེ། །རྨོངས་པའི་

སྨག་ཆེེན་གྱིིས་ཁྱིབ་གངས་ཁྲོོདོ་འདོིརི། །ལེགས་པརི་འདྲིེན་པའི་སྔོན་མེདོ་ཤེིང་རྟ་

པ། །འཇམ་དོབྱངས་ཐེོན་མིརི་དུས་ཀུན་དོང་བས་འདུདོ། །མཐེའ་ཡོས་རྒྱལ་བའི་

མཁྱིེན་བརྩོ་ེམཛིདོ་པ་ཀུན། །གཅིག་ཏུ་སྤུངས་པ་གཟུགས་ཅན་བཞོིན་གྱུརི་པ། །ཡོིདོ་

འོང་མཚམས་སྤྲོིན་གསརི་བའ་ིབློ་གོས་ཀྱིིས། །རྣམ་རིོལ་བཙོང་ཁ་པ་དོེརི་སྙིང་ནས་

འདུདོ། །གང་ཞོིག་རྟོགས་ན་གསུང་རིབ་ཐེམས་ཅདོ་ལ། །རིབ་འབྱམས་ཤེེས་རིབ་

སྣང་བ་ཀུན་སྟིེརི་ཞོིང་། །མཐེའ་ཡོས་མཁས་པ་དོགྱིེས་པའ་ིསྲོོལ་བཟང་པོ། །གངས་
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

ཅན་བརྡོ་སྤྲོདོོ་ཀུན་གྱི་ིཕྱི་ིམ་ོམཆེགོ །སུམ་རྟགས་ཚགི་འཕྲེངེ་པདོ་མའ་ིལྟ་ོབ་རུ། །ཟབ་

བརླིང་དོགོངས་པའ་ིདྲི་ིབསུང་ལེགས་འཁྱིིལ་བ། །རིབ་གསལ་རྣམ་བཤེདོ་ཉེ་ིཟེརི་བྱ་ེ

བ་བརྒྱས། །ཕྱི་ེབའ་ིང་ོམཚརི་དོགའ་སྟིོན་འདོིརི་བྱིན་གྱི།ི །རྣམ་དོཔྱིོདོ་དོདོ་པའ་ིའདོབ་

གཤེོག་གདོེངས་པ་ཅན། །དོོན་གཉེེརི་འཕུརི་ལྡིང་རྩོེ་དོགའ་ལྷུརི་ལེན་པའི། །སྐོལ་

བཟང་རྐོང་དྲུག་ལྡན་རྣམས་རིོལ་ཅིག་དོང་། །གསུང་རིབ་སྦྲང་རྩོིའ་ིདོགའ་སྟིོན་ཅ་ིཡོང་

མྱོོང་། །ཚུལ་འདོིརི་སྔོན་ནས་མཁས་པའ་ིལེགས་བཤེདོ་ཀྱིི། །དོགོངས་འགྲོེལ་རྒྱས་

བསྡུས་མཆེན་སོགས་མཐེའ་ཡོས་མོདོ། །འོན་ཀྱིང་དོམ་པའི་བཀའ་ནན་མ་བཟློག་

ཅངི་། །རིང་ཡོང་ཤེསེ་རིབ་འཕེལེ་ཕྱིིརི་འདོ་ིབརྩོམ་བྱ། །

དོ་ེལ་འདོིརི་འཇམ་པའ་ིདོབྱངས་ཀྱི་ིརྣམ་འཕྲུལ་ཐེོན་མ་ིསམྦྷོ་ོཊ་ཞོེས་གྲོགས་པ་

གང་དོསེ། ཆེསོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོསྲོངོ་བཙན་སྒམ་པའོ་ིསྐུའ་ིརིངི་ལ་ཡོ་ིགའེ་ིསྲོལོ་བཏདོོ་ཅངི་། 

གསུང་རིབ་ཐེམས་ཅདོ་ཀྱི་ིཕྱི་ིམརོི་གྱུརི་པའ་ི”བརྡོའ
1
་སྤྲོདོོ་ཀྱི་ིགཞུང་རྩོམོ་པ་སགོས་ཀྱི་ི

མཛིདོ་པ་དོཔག་པརི་དོཀའ་བས་རྒྱལ་བའི་བསྟིན་པ་ཉེི་མ་ལྟརི་གསལ་བརི་མཛིདོ་

ཅིང་། དོ་ལྟའ་ིབརི་དུའང་བྱང་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིཡུལ་གྲུ་མཐེའ་དོག་ལ་བཀའ་དྲིིན་གྱིིས་ཁྱིབ་

པརི་མཛིདོ་པ་ན།ི མཁས་བླུན་ཀུན་ལ་བསྙནོ་པརི་མ་ིནུས་པརི་མངནོ་སུམ་གྱིསི་གྲུབ་

ལ། མཁན་པ་ོཆེེན་པ་ོའདོ་ིཉེིདོ་ཀྱིིས་མཛིདོ་པའ་ིབརྡོའ་ིབསྟིན་བཅོས་ཆེེན་པ་ོབརྒྱདོ་

ཡོོདོ་པརི་གྲོགས་པ་ལས། བསྟིན་པ་འཕེེལ་འགྲོིབ་ཀྱིི་དོབང་གིས་ཕེལ་ཆེེརི་ཉེམས་

ཤེིང་དོ་ལྟ་སུམ་ཅུ་པ་དོང་། རྟགས་ཀྱི་ིའཇུག་པ་གཉེིས་ལས་མེདོ་པརི་གསུངས་པ་

བཞོིན། དོ་ལྟ་དོ་ེགཉེིས་གྲོགས་ཆེ་ེཞོིང་དོརི་རྒྱས་ཀྱིང་ཆེ་ེབས་མཁས་པ་དུ་མས་ཚིག་

དོོན་འགྲོེལ་བའི་བསྟིན་བཅོས་ཀྱིང་མཐེའ་ཡོས་པ་མཛིདོ་མོདོ། འོན་ཀྱིང་མཁན་པ་ོ
1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༢ཕྲེངེ་༡༦ན།  བརྡོའ    ཞོོལ་པརི་མ། ༢བ༢ན།  བརྡོ



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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འདོའི་ིགཞུང་ཤེནི་ཏུ་མཁ་ོབརི་མ་ཟདོ། བཀའ་དྲིནི་”གཟོ
1
་བའ་ིསློདོ་དུའང་ཐེསོ་སགོས་

ཀྱིིས་འཇུག་པ་དོང་གསལ་བརི་བྱ་རིིགས་པརི་གསུངས་པ་བཞོིན། འདོིརི་ཡོང་རིང་

ཉེིདོ་ལ་ཐེོས་སོགས་ཀྱི་ིཤེེས་རིབ་འཕེེལ་བ་དོང་། རིང་གིས་ཇ་ིལྟརི་ག་ོབའ་ིདོོན། སྐོལ་

བ་མཉེམ་པ་གཞོན་དོག་ལ་ཡོང་གསལ་བརི་བྱས་ནས། གཞུང་ལུགས་བཟང་པ་ོའདོ་ི

ཡུན་དུ་གནས་ཤེིང་འཕེེལ་ན་ཅ་ིམ་རུང་སྙམ་པའ་ིབསམ་པས་ཚིག་དོོན་གྱི་ིཆེ་འགྲོེལ་

པརི་སྤེོབས་པ་སྐྱེས་ས།ོ །དོེས་ན་འདོ་ིལ་གསུམ་སྟིེ། མཚན་གྱི་ིདོོན་དོང་། གཞུང་ག་ི

དོནོ་དོང་། མཇུག་ག་ིདོནོ་ན།ོ །དོང་པ་ོམཚན་གྱི་ིདོནོ་ན།ི

རྒྱ་གརི་སྐོདོ་དུ། བྱཱ་ཀ་རི་ཎ་ཏྲིཾ་ཾཤེདོ་ནཱ་མ། རྒྱ་གརི་སྐོདོ་དུ། བྱཱ་ཀ་རི་ཎ་ཏྲིཾ་ཾཤེདོ་ནཱ་མ། 

བདོོ་སྐོདོ་དུ། ལུང་སྟིནོ་པ་སུམ་ཅུ་པ་ཞོསེ་བྱ་བ།བདོོ་སྐོདོ་དུ། ལུང་སྟིནོ་པ་སུམ་ཅུ་པ་ཞོསེ་བྱ་བ།

ཞོསེ་གསུངས་ཏ།ེ རྒྱ་གརི་ན་སྐོདོ་རིིགས་ཆེནེ་པ་ོབཞོ་ིཡོོདོ་པའ་ིལགེས་སྦྱརི་གྱི་ི

སྐོདོ་དུ། བྱཱ་སགོས་ས།ོ །དོ་ེབོདོ་གངས་ཅན་གྱི་ིསྐོདོ་དུ་བསྒྱུརི་ན། ལུང་སྟིནོ་པ་སགོས་

སུ་འགྱུརི་རིོ། །དོ་ེལ་བྱཱ་ཀ་རི་ཎ་ན་ིལུང་སྟིོན་པའམ་”བརྡོའ
2
་སྤྲོོདོ་པ་སྟིེ། སྒྲོའ་ིམཚན་

ཉེིདོ་མིང་ཚིག་ཡོི་གེའི་རྣམ་འགྱུརི་གྱིི་སྒོ་ནས་དོོན་ལུང་སྟིོན་པའམ་བརྡོའ་སྤྲོོདོ་པས་

དོ་ེསྐོདོ་ཅེས་བྱའོ། །ཏྲིཾ་ཾཤེདོ་ན་ིསུམ་ཅུ་པ་སྟིེ། ཀཱ་ལ་ིསུམ་ཅུ་པོའ་ིསྦྱོརི་བ་རྒྱ་ཆེེརི་སྟིོན་

པས་བརྗེོདོ་བྱའ་ིསྒ་ོནས་བཏགས་པའོ། །ནཱ་མ་ན་ིཞོེས་བྱ་བ་ཞོེས་པ་སྟིེ། མིང་དོ་ེསྐོདོ་

ཅསེ་བྱའ་ོཞོསེ་པའ།ོ །

འགྱུརི་ཕྱིག་ག་ིཚུལ་དུ།

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༣ཕྲེངེ་༧ན།  གཟ ོ  ཞོལོ་པརི་མ། ༢བ༥ན།  བཟོ
2 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༤ཕྲེངེ་༡ན།  བརྡོའ    ཞོལོ་པརི་མ། ༣ན༣ན།  བརྡོ
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

སྨྲ་བའ་ིདོབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱིག་འཚལ་ལ།ོ །སྨྲ་བའ་ིདོབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱིག་འཚལ་ལ།ོ །

ཞོེས་སྨོས་ཏེ། སྨྲ་བ་ན་ིངག་དོང་། དོབང་ཕྱུག་ན་ིདོབང་འབྱོརི་བ་ཡོིན་ལ། ངག་

ག་ིརིང་བཞོིན་ཤེེས་བྱའ་ིང་ོབ་ོདོང་རྣམ་པ་མ་ལུས་པ་ཇ་ིལྟ་བ་བཞོིན་སྨྲ་བ་ལ་ཐེོགས་

པ་མེདོ་པརི་རིང་དོབང་དུ་སྤྱིོདོ་པའི་འཇམ་དོཔལ་དོབྱངས་ལ་ཕྱིག་འཚལ་ལོ་ཞོེས་

པའོ། །འདོིརི་ཕྱིག་འཚལ་བ་ན་ིའདུདོ་པ་སྟིེ། ལུས་དོང་ངག་དོང་ཡོིདོ་ཉེ་ེབརི་བསྙེན་

ཅིང་བཏུདོ་པ་ཡོིན་ལ། དོེ་ཡོང་ཡོིདོ་ཡོོན་ཏན་ལ་དོང་བས་ཉེེ་བརི་ཕྱིོགས་པ་དོང་། 

དོེས་ཀུན་ནས་བསློང་སྟི་ེངག་གིས་ཡོོན་ཏན་བརྗེོདོ་པ་དོང་། ལུས་ཀྱིིས་ཐེལ་མ་ོསྦྱརི་

ནས་མགོ་བོ་”བདུདོ
1
་པ་སོགས་ཉེེ་བརི་བསྙེན་པའི་རྣམ་འགྱུརི་སྟིོན་པ་སྟིེ། མདོོརི་

ན་ལུས་ངག་ཡོིདོ་ཀྱི་ིཕྱིག་གསུམ་མ།ོ །གལ་ཏ་ེའདོ་ིབོདོ་ཀྱི་ིབསྟིན་བཅོས་མ་ཡོིན་ནམ། 

ཅ་ིརྒྱ་འགྱུརི་དོང་འདྲི་བརི་རྒྱ་བོདོ་ཤེན་སྦྱརི་བའ་ིསྐོདོ་ཐེོག་མརི་སྨོས་པ་དོང་། འགྱུརི་

ཕྱིག་ག་ིཚུལ་འདོརིི་བཀོདོ་པས་ཅ་ིཞོགི་བྱ་ཞོ་ེན། བདོནེ་ཏ།ེ འནོ་ཀྱིང་མཁན་པ་ོའདོསི་

འཕེགས་ཡུལ་དུ་ཐུན་མོང་བའི་རིིག་གནས་སོགས་ལ་སྦྱངས་པས་མཁས་པའི་

ཕུལ་ཏུ་ཕྱིིན་ཏེ། རྒྱ་གརི་མཁས་པ་དོག་གིས་ཀྱིང་འདོིའ་ིསྙན་པ་བརྗེོདོ་པརི་གྲོགས་

པས། རྒྱ་གརི་པའ་ིམཁས་པ་དོང་དོསེ་མཛིདོ་པའ་ིབསྟིན་བཅསོ་ཁུངས་དོང་ཚདོ་མརི་

བྱདེོ་པ་བཞོནི་དུ། མཁན་པ་ོའདོ་ིདོང་འདོསི་མཛིདོ་པའ་ིབསྟིན་བཅསོ་ཀྱིང་ཚུལ་དོ་ེདོང་

མཐུན་པརི་ཡོདིོ་ཆེསེ་པའ་ིགནས་སུ་ག་ོབའ་ིཆེེདོ་ཡོནི་ན།ོ །

གཉེསི་པ་གཞུང་ག་ིདོནོ་ལ། བསྟིན་བཅསོ་ལ་འཇུག་པའ་ིསྒ་ོདོང་། སྒ་ོདོ་ེདོང་ལྡན་

པའ་ིབསྟིན་བཅོས་དོངོས་བཤེདོ་པ་གཉེིས་ས།ོ །དོང་པ་ོལ། མཆེོདོ་བརྗེོདོ་དོང་། རྩོོམ་

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༤ཕྲེངེ་༡༤ན། བདུདོ   ཞོལོ་པརི་མ། ༣བ༡ན།  བཏུདོ



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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པརི་དོམ་བཅའ་བ་གཉེསི་ལས། དོང་པ་ོདོཀནོ་མཆེགོ་ལ་ཕྱིག་བྱ་བ་ན།ི 

གང་ལ་ཡོནོ་ཏན་མཆེགོ་མངའ་བའ།ི ། གང་ལ་ཡོནོ་ཏན་མཆེགོ་མངའ་བའ།ི ། 

དོཀནོ་མཆེགོ་དོ་ེལ་ཕྱིག་འཚལ་ལ།ོ །དོཀནོ་མཆེགོ་དོ་ེལ་ཕྱིག་འཚལ་ལ།ོ །

ཞོེས་གསུངས་ཏེ། གང་ཞོེས་བྱ་བ་ནི་སྤྱིིའི་སྒྲོའོ། །ལ་ཞོེས་བྱ་བ་ནི་བདུན་པ་

གནས་གཞོིའི་སྒྲོའོ། །ཡོོན་ཏན་ཞོེས་བྱ་བ་ནི། ཕེན་ཡོོན་ནམ་འབྲས་བུའི་ཁྱིདོ་པརི་

ལེགས་པའི་མིང་སྟིེ། རྒྱུ་ཁྱིདོ་པརི་བ་ལས་བྱུང་བའི་འབྲས་བུའོ། །མཆེོག་ཅེས་བྱ་

བ་ན།ི རྩོ་ེམ་ོདོང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའ་ིམིང་དོོན་ཏ།ེ ཚིག་ག་ིརྒྱན་ཡོང་ཡོིན་ན།ོ །མངའ་བ་

ཞོསེ་བྱ་བ་ན།ི ཡོོདོ་པའམ་ལྡན་པ་ཞོསེ་པའ།ོ །འ་ིན་ིགཞོ་ིམཐུན་གྱི་ིདྲུག་པའ།ོ །དོཀནོ་

མཆེོག་ན་ིའོག་ནས་འཆེདོ་དོ།ོ །དོ་ེཞོེས་བྱ་བ་ན།ི ངེས་བཟུང་ག་ིསྒྲོའ།ོ །ལ་ཞོེས་བྱ་བ་

ན།ི བཞོ་ིཔ་དོགསོ་ཆེེདོ་ཀྱི་ིསྒྲོའ།ོ །ཕྱིག་འཚལ་བ་ན་ིབཤེདོ་ཟནི་ཏ།ོ །

དོནོ་བསྡུ་ན། དོནོ་གཉེསི་མཐེརི་ཕྱིནི་པ་དོང་། འགགོ་ལམ་དོང་། རིིགས་གྲོལོ་གྱི་ི

ཡོོན་ཏན་མངའ་བ་ཞོེས་སྨོས་ཏ།ེ དོ་ེགང་ལ་མངའ་ཞོེས་སྤྱིིའ་ིཚུལ་དུ་བཀོདོ་ནས། སྤྱི་ི

ལ་ངེས་པརི་བཟུང་བའ་ིཕྱིིརི། དོཀོན་མཆེོག་དོ་ེཞོེས་སྨོས་སོ། །ཡོོན་ཏན་དོ་ེགཞོན་

ལས་ཁྱིདོ་པརི་དུ་བྱེདོ་པའ་ིཕྱིིརི་མཆེོག་ཅེས་སྨོས་ས།ོ །དོེས་ན་ཡོོན་ཏན་གྱི་ིཁྱིདོ་པརི་

མཆེགོ་ཏུ་གྱུརི་པ་གང་ལ་མངའ་བའ་ིདོཀནོ་མཆེགོ་དོེའ་ིཆེདེོ་དུ་ཕྱིག་འཚལ་ལ།ོ །ཞོསེ་

པའ།ོ །

དོཀོན་མཆེོག་གི་དོོན་ནི། རྒྱུདོ་བློ་མ་ལས། འབྱུང་བ་དོཀོན་ཕྱིིརི་དྲིི་མེདོ་

ཕྱིིརི། །མཐུ་ལྡན་ཕྱིིརི་དོང་འཇིག་རྟེན་གྱིི། །རྒྱན་གྱུརི་ཕྱིིརི་དོང་མཆེོག་ཉེིདོ་
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

ཕྱིིརི། །འགྱུརི་བ་མེདོ་ཕྱིིརི་དོཀོན་མཆེོག་ཉེིདོ། །ཅེས་པ་ལྟརི་ཆེོས་དྲུག་དོང་ལྡན་པས་

དོཀནོ་མཆེགོ་ག ོ།

འདོརིི་རྣམ་གླིངི་པཎ་ཆེནེ་གྱིསི། གང་ལ་ཞོསེ་པའ་ིལ་ཡོགི་ངསེ་བཟུང་ག་ིདོོན་ཏ།ེ 

འཆེདོ་འགྱུརི་དོ་ེམ་ཐེག་པའ་ིཡོོན་ཏན་རྣམས་དོང་ལྡན་པ་དོ་ེཉེིདོ་ངོས་བཟུང་བ་དོང་། 

ཞོེས་བཤེདོ་པ་མ་ིའཐེདོ་དོེ། འདོིརི་མངའ་བ་ཞོེས་པ་ཡོོདོ་པའམ་བརྟེན་པའ་ིདོོན་ཡོིན་

ལ། ཡོོན་ཏན་མཆེོག་ཡོོདོ་པའམ་བརྟེན་པའ་ིགཞོ།ི སྤྱིིའ་ིཚུལ་གྱིིས་གང་ཞོེས་སྨོས་ཏ།ེ 

དོ་ེལ་བརྟནེ་པརི་བརྗེོདོ་པའ་ིསྒྲོ། ལ་ཞོསེ་སྨྲས་པ་ཡོནི་ཞོངི་། སྤྱིའི་ིཚུལ་གྱིསི་གང་ཞོེས་

བརྗེོདོ་པ་དོ་ེཉེིདོ་དོམིགས་ཀྱིིས། དོཀོན་མཆེོག་ལ་བཟུང་བའ་ིཆེེདོ་དུ། དོ་ེཞོེས་པའ་ི

ངེས་བཟུང་ག་ིསྒྲོ་སྦྱརི་ཏེ། དོཀོན་མཆེོག་དོ་ེལ་ཞོེས་སྨོས་པརི་ཚིག་ཉེིདོ་ཀྱིིས་གསལ་

བའ་ིཕྱིིརི་རིོ། །གཞོན་དུ་ན། གང་ཞོེས་པ་དོང་། ཡོོན་ཏན་མཆེོག་མངའ་བ། ཞོེས་པ་

གཉེིས་སྦྲེལ་མ་ིནུས་ལ། འོག་ནས་དོ་ེཞོེས་པའ་ིངེས་བཟུང་སྨོས་པ་དོང་ཟློས་ཤེིང་། 

དོགསོ་པ་གཞོན་ཡོང་མེདོ་དོ།ོ །

འཇམ་པའ་ིདོབྱངས་ལ་ཕྱིག་བྱ་བ་ན།ི 

གང་གསི་སྒྲོ་དོབྱངས་གསུངས་པ་ཡོ།ི ། གང་གསི་སྒྲོ་དོབྱངས་གསུངས་པ་ཡོ།ི ། 

འཇམ་པའ་ིདོབྱངས་ལ་ཕྱིག་འཚལ་ལ།ོ །འཇམ་པའ་ིདོབྱངས་ལ་ཕྱིག་འཚལ་ལ།ོ །

ཞོེས་གསུངས་ཏ།ེ གང་ཞོེས་པ་སྤྱིིའ་ིསྒྲོ་དོང་། གིས་ཞོེས་པ་རྣམ་དོབྱ་ེགསུམ་པ་

བྱདེོ་པ་དོང་། སྒྲོ་དོབྱངས་ན་ིའདོིརི་དོབྱངས་ཡོིག་དོང་། གསུངས་པ་ན་ིདོབྱངས་ཡོིག་

ཐེོག་མརི་གསུངས་པ་སྟིེ། འོག་ཏུ་འཆེདོ་དོ།ོ །དོ་ེལྟརི་སྒྲོ་དོབྱངས་ཐེོག་མརི་གསུངས་



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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པའ་ིབྱ་བ་བྱེདོ་པ་པ་ོགང་། ཞོེས་སྤྱིིའ་ིཚུལ་གྱིིས་སྨོས་པ་དོ་ེཉེིདོ་རྣམ་དོབྱ་ེདྲུག་པ་ཡོ་ི

ཞོེས་པའ་ིསྒྲོས་ཁྱིདོ་པརི་དུ་བྱས་ཏ་ེངོས་བཟུང་བའ་ིཕྱིིརི། འཇམ་པའ་ིདོབྱངས་ཞོེས་

སྨོས་ཏེ། རྒྱུའ་ིསྐྱོན་ཆེགས་སོགས་བག་ཆེགས་དོང་བཅས་པ་དོང་། ང་ོབོའ་ིསྐྱོན་སྒྲོ་

དོང་། ཡོིག་འབྲུ་དོང་། མིང་ཚིག་སོགས་རིིམ་པ་བཞོིན་དུ་མ་ིསྙན་པ་དོང་། ཉེམས་པ་

དོང་། མ་འབྱོརི་བ་དོང་། མ་འབྲེལ་བ་སོགས་ཀྱི་ིརྩུབ་རིེག་དོང་བྲལ་བས་ན་འཇམ་

པའོ། །འཇམ་པ་དོེས་ཁྱིདོ་པརི་དུ་བྱས་པའ་ིགསུང་དོབྱངས་དོང་ལྡན་པས་ན་འཇམ་

པའི་དོབྱངས་ཏེ། འི་ཞོེས་པས་ཁྱིདོ་པརི་ཅན་དོང་ཁྱིདོ་པརི་གཞོི་མཐུན་དུ་བསྡུས་

པའ།ོ །ཕྱིག་འཚལ་ལ་ོན་ིགོང་ལྟརི་ཏེ། མདོོརི་ན། གསུང་བ་པ་ོགང་གིས་སྒྲོ་དོབྱངས་

སྔནོ་གྱི་ིདུས་སུ་གསུངས་པརི་གྲོགས་པའ་ིའཇམ་པའ་ིདོབྱངས་ལ་ཕྱིག་བྱས་པའ།ོ །

སྒྲོའ་ིལྷ་ལ་ཕྱིག་བྱ་བ་ན།ི 

གང་གསི་མངི་གཞོ་ིསྔནོ་གསུངས་པའ།ི ། གང་གསི་མངི་གཞོ་ིསྔནོ་གསུངས་པའ།ི ། 

རྟག་ཞོ་ིབ་ལ་ཕྱིག་འཚལ་ལ།ོ །རྟག་ཞོ་ིབ་ལ་ཕྱིག་འཚལ་ལ།ོ །

ཞོསེ་གསུངས་ཏ།ེ གཞོན་རྣམས་གངོ་ལྟརི་ལ། མངི་ན་ིའགོ་ནས་འཆེདོ་དོ།ོ །མིང་

གི་གཞོི་ནི། མིང་གང་ལས་བྱུང་བའི་གཞོི་སྟིེ། ཀ་ལ་སོགས་པའོ། །ཇི་ལྟརི་ཀ་ལ་

སོགས་པའ་ིཡོ་ིག་ེལ་སྔོན་འཇུག་མག་ོའདོོགས་སོགས་རྣམ་འགྱུརི་བྱས་པ་དོང་ཡོ་ི

ག་ེགཞོན་དོང་ཕྲེདོ་པ་སོགས་ལས། དོོན་གྱི་ིང་ོབ་ོདོང་ཁྱིདོ་པརི་སྟིོན་པའ་ིམིང་ཚིག་ལ་

སོགས་པ་འབྱུང་བས་ན། ཀ་ལ་སོགས་པ་ལ་མིང་གཞོ་ིཞོེས་སྨོས་ས།ོ །དོ་ེལྟརི་གིས་

ཞོེས་པའ་ིསྒྲོ་སྦྱརི་ཏེ། བྱེདོ་པ་པ་ོསྤྱིིའ་ིཚུལ་གྱིིས་གང་ཞོེས་སྨོས་པ་དོེའ་ིབྱ་བ་བསྟིན་
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

པའ་ིཕྱིིརི། གསུངས་པ་ཞོེས་སྨོས་སོ། །བྱ་བ་དོེའ་ིཁྱིདོ་པརི་བསྟིན་པའ་ིཕྱིིརི། མིང་

གཞོ་ིགསུངས་པ་ཞོསེ་སྨསོ་ས།ོ །མངི་གཞོ་ིགསུངས་པ་དོ་ེདུས་ཀྱི་ིཁྱིདོ་པརི་དོང་སྦྱོརི་

བའ་ིཕྱིིརི་སྔོན་ཞོེས་སྨོས་པའོ། །བྱེདོ་པ་པ་ོསྤྱིིའ་ིཚུལ་གྱིིས་གང་ཞོེས་སྨོས་པ་དོ་ེཉེིདོ་

ངོས་བཟུང་བའ་ིཕྱིིརི། འ་ིཞོེས་དྲུག་པའ་ིསྒྲོས་ཁྱིདོ་པརི་དུ་བྱས་ནས། རྟག་ཞོ་ིབ་ཞོེས་

སྨསོ་ཏ།ེ རྟག་པ་དོང་ཞོ་ིབའ་ིལུས་གང་ལ་ཡོོདོ་པའ་ིཁྱིབ་འཇུག་གམ་ཚངས་པའ།ོ །

མདོོརི་ན་གསུང་བ་པ་ོགང་གིས་མིང་གཞོིའི་ཡོི་གེ་སྔོན་ཏེ་ཐེོག་མརི་གསུང་བ་

པརོི་གྲོགས་པའ་ིརྟག་ཞོ་ིབ་ཁྱིབ་འཇུག་གམ་ཚངས་པ་ལ་ཕྱིག་བྱས་པའ།ོ །

དོེ་ཡོང་ཡོི་གེ་སྔོན་བྱུང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལས། ཡོི་གེ་ཁྱིབ་འཇུག་ལྷ་ཡོིས་

བཀོདོ། །འཇམ་དོཔལ་དོབྱངས་ཀྱིིས་ང་རིོས་དྲིངས། །ཞོེས་གསལ་བྱེདོ་ཀྱིི་ཡོི་གེ་

ཁྱིབ་འཇུག་གིས་ཐེོག་མརི་བཀོདོ་པ་དོང་། དོབྱངས་ཡོིག་འཇམ་དོཔལ་དོབྱངས་

ཀྱིིས་ཐེོག་མརི་མཛིདོ་པརི་བཤེདོ་པ་དོང་། སྒྲོའི་རིིག་བྱེདོ་ཚངས་པས་ཐེོག་མརི་

བྱས་པ་དོང་། མིང་གཞོ་ིཀ་ཙ་ཊ་ཏ་པ་ཡོ་ཤེ་ཧ་རྣམས་སྔོན་དུ་གསུངས་པརི་གྲོགས་

ཤེིང་། བརྒྱ་བྱིན་གྱིིས་དོ་ེལས་བསྡུས་པའ་ིཨིནྡྲ་བྱཱ་ཀ་རི་ཎ་བྱས་པ་གྲོགས་པས་སྔོན་

གྱི་ིདུས་མུ་གསུངས་པ་དོང་། རྟག་ཞོ་ིབ་ཡོང་འགྲོེལ་པ་སྤྱིན་རིས་གཟིགས་ཀྱི་ིབརྟུལ་

ཞུགས་སུ། ཚངས་པ་དོང་ཁྱིབ་འཇུག་གཉེིས་ཀ་ལ་རྟག་པ་དོང་། ཞོ་ིབའ་ིལུས་ཡོོདོ་

པརི་བཤེདོ་ཅིང་། ས་ོསོརི་འབྲང་མའ་ིལྟ་ེབསྒྱུརི་གྱི་ིསྐོབས་སུ། དོམངས་རིིགས་ཕྱིིརི་

ན་ིརྟག་ཞོ་ིབ། །ཁྱིབ་འཇུག་ལགེས་པརི་བྲ་ིབརི་བྱ། །ཞོསེ་ཁྱིབ་འཇུག་དོང་། ཚངས་པ་

རྟག་ཞོ་ིབ་ཞོེས་བསྟིན་བཅོས་གཞོན་ལས་ཀྱིང་མཐེོང་བས་ཚངས་པ་ལའང་འཇུག་པ་

སགོས་ཀྱི་ིའཐེདོ་པ་མང་ང་ོ། །



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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གཞོན་དོག་ན་ིསྤྱིན་རིས་གཟིགས་དོང་། སངས་རྒྱས་སོགས་ལ་བཤེདོ་པ་མང་

ཡོང་། སངས་རྒྱས་ལ་བྱེདོ་པ་ན་ིག་ོརིིམ་ལོག་ཅིང་ཟློས་པ་དོང་། དོགོས་པ་གཞོན་

ཡོང་མེདོ་པས་མ་ིའཐེདོ་ལ། འཇམ་དོབྱངས་བྱུང་ན་སྤྱིན་རིས་གཟིགས་སོགས་ཡོོདོ་

དོགོས་པའ་ིངེས་པ་མེདོ་ཅིང་། ཡོ་ིགེའ་ིབསྡུ་བ་མཛིདོ་པས་ཡོ་ིག་ེགསུང་བ་པ་ོཙམ་དུ་

གྲུབ་ཀྱིང་། ཡོ་ིགེའ་ིཐེོག་མའ་ིམཛིདོ་པ་པ་ོཡོིན་པའ་ིཁུངས་དོང་ཤེེས་བྱེདོ་དྲིངས་པ་

སོགས། འགྲོེལ་མཛིདོ་རྣམས་ཀྱིིས་རྙིེདོ་ན་སྟིོན་དོགོས་པ་ལས་སུས་ཀྱིང་མ་བསྟིན་

པའ་ིཕྱིརིི་རི།ོ །

རྣམ་གླིངི་པཎ་ཆེནེ་གྱིསི་ཀྱིང་། སངས་རྒྱས་དོང་། ཚངས་པ་དོང་། ཁྱིབ་འཇུག་

སོགས་ལ་བྱེདོ་པ་བཀག་ནས། རིང་སྡེེ་ནང་པའི་ངོརི་སྤྱིན་རིས་གཟིགས་ལ་བྱེདོ་

པ་སྐོབས་སུ་བབ་ཅེས་བཤེདོ་མོདོ། སངས་རྒྱས་ལ་བྱེདོ་པ་བཀག་པ་ལྟརི་ཡོིན་

ཡོང་། ཚངས་པ་དོང་ཁྱིབ་འཇུག་ལ་བྱེདོ་པ་ལ་གནོདོ་བྱེདོ་ཡོ་ིགེའ་ིབསྡུ་བ་མཛིདོ་པ་

ཙམ་གྱིིས་དོེརི་ངེས་སོ་སྙམ་ན་མི་འཐེདོ་ཅེས་པ་ཙམ་ལས་གཞོན་མ་རྙིེདོ་ཅིང་སྤྱིན་

རིས་གཟིགས་ལ་བྱེདོ་པ་ཡོང་རིང་གི་འདོོདོ་པ་ཙམ་ལས་ཤེེས་བྱེདོ་གཞོན་མ་རྙིེདོ་

པས། ཤེེས་བྱེདོ་གང་ཡོང་མེདོ་པས་ཤེེས་བྱེདོ་དུ་མ་དོང་ལྡན་པ་སུན་འབྱིན་པ་མི་

འཐེདོ་པའ་ིཕྱིརིི་རི།ོ །

སྐོབས་འདོརིི་འགལ་བའང་སྣང་སྟི།ེ དྲིག་པ་ོདོབང་ཕྱུག་སགོས་ལ་བྱདེོ་པ་དོགསོ་

པ་ཡོང་མ་མཆེིས་ཞོེས་སྨྲས་ནས། འོག་ཏུ་གཞོན་སྡེ་ེརྣམས་རྗེེས་སུ་འཛིིན་པའ་ིཕྱིིརི་

སོ་སོའ་ིའདོོདོ་ལ་བཞོིན་གྱིི་ལྷརི་འགྲོེལ་དོགོས་པའི་ཁུངས་སུ། མདོོ་སྡེེ་ཟ་མ་ཏོག་

བཀོདོ་པའ་ིརྒྱལ་པ་ོལས། སྔོན་བྱུང་བ་ཞོེས་སོགས་ནས། དོ་ེབཞོིན་གཤེེགས་པས་
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

འདུལ་བའ་ིསེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ནི། དོ་ེབཞོིན་གཤེེགས་པའ་ིགཟུགས་ཀྱིིས་ཆེོས་

འཆེདོ། དོེ་བཞོིན་དུ་སྦྱརི་ཏེ་རིང་སངས་རྒྱས་ཀྱིིས། དོགྲོ་བཅོམ་པས། བྱང་ཆུབ་

སེམས་དོཔས། དོབང་ཕྱུག་ཆེེན་པོས། མཐུ་བ་ོཆེེས། ཚངས་པས་ཞོེས་སོགས་དོང་

བཅས་དོགསོ་པ་ཡོོདོ་པརི་བསྒྲུབས་པའ་ིཕྱིིརི་རི།ོ །

འདོིརི་འཇམ་དོབྱངས་དོང་། རྟག་ཞོ་ིབ་གཉེིས་མཆེོདོ་བརྗེོདོ་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་སྨོས་པ་

ནི། ཡོ་ིགེའ་ིཐེོག་མའ་ིའབྱུང་ཁུངས་གཙ་ོཆེ་ེབའ་ིདོབང་དུ་བྱས་ནས་དོོན་དུ་ན་ཚངས་

པ་དོང་། ཁྱིབ་འཇུག་སོགས་སྤྱིན་རིས་གཟིགས་ཀྱི་ིསྐུ་ལས་བྱུང་བརི་གོང་ག་ིམདོ་ོདོ་ེ

ལས་གསུངས་པ་བཞོིན། ལྷ་དོ་ེདོག་ལ་ཕྱི་ིརིོལ་པ་ཁ་ོནས་མ་ཁྱིབ་པས་འགལ་བ་མེདོ་

པརི་མ་ཟདོ། གང་ལས་ཡོོན་ཏན་གྱི་ིཁྱིདོ་པརི་བྱུང་བ་དོ་ེཉེིདོ་དྲིིན་ཆེ་ེབས་བཀུརི་འོས་

པ་ཡོནི་ན།ོ །ཞོསེ་གཞོན་ལ་འདོམོས་པའ་ིཆེེདོ་དུ་ཡོནི་ན།ོ །

ཐེ་སྙདོ་སོགས་ཀྱི་ིརིིག་གནས་ལ་བཀའ་དྲིིན་ཆེ་ེབའ་ིདོངོས་བརྒྱུདོ་ཀྱི་ིབློ་མ་ལ་

ཡོང་ཕྱིག་བྱ་བ་ན།ི 

སྡེབེ་སྦྱརོི་ལགེས་མཛིདོ་མཁས་རྣམས་དོང་། ། སྡེབེ་སྦྱརོི་ལགེས་མཛིདོ་མཁས་རྣམས་དོང་། ། 

བློ་མ་ལ་ཡོང་ཕྱིག་འཚལ་་་་བློ་མ་ལ་ཡོང་ཕྱིག་འཚལ་་་་

ཞོེས་གསུངས་ཏེ། འདོིརི་སྡེེབ་སྦྱོརི་ན་ིརིིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔའ་ིཡོ་གྱིལ་གྱི་ིསྡེེབ་

སྦྱོརི་ཁ་ོན་མ་ཡོིན་གྱིི། ཡོི་གེའི་སྦྱོརི་བ་ཡོིན་ལ། དོེ་ཡོང་ཡོི་གེ་ཕེན་ཚུན་རྣམ་དོབྱེ་

ཚིག་ཕྲེདོ་རྐྱེན་ལ་སོགས་པའ་ིདོབང་གིས་བསྒྱུརི་བ་དོང་། དོབྱ་ེབའ་ིརྣམ་འགྱུརི་གྱི་ི

སྒ་ོནས་སྡེེབ་ཅིང་སྦྱོརི་བས་སྡེེབ་སྦྱོརི་ཏེ། སྒྲོ་རིིག་པ་གཙ་ོབ་ོདོང་། དོེའ་ིཤུགས་ཀྱིིས་



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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ཚིག་རྒྱན་གྱིི་སྦྱོརི་བ་སྙན་དོངགས་ཀྱིི་རིིག་གནས་དོང་། ལྕོི་ཡོང་སོགས་ཀྱིི་སྦྱོརི་

བ་སྡེེབ་སྦྱོརི་གྱིི་རིིག་གནས་ཀྱིང་བསྡུ་བས། དོེ་དོག་མཛིདོ་པའི་མཁས་པ་རྣམས་

དོང་། སློབོ་དོཔནོ་རིང་ཉེདིོ་ལ་དོངསོ་སུ་བཀའ་དྲིནི་རིནི་ཆེ་ེབའ་ིབློ་མ་ལྷ་རིགི་པའ་ིསེང་

ག་ེདོང་། ཡོགི་མཁན་ལགེས་བྱིན་ལ་ཡོང་ཕྱིག་འཚལ་བའ།ོ །ཡོང་ན་ིགངོ་ག་ིདོ་ེརྣམས་

སུ་མ་ཟདོ་པའ།ོ །

གཉེསི་པ་རྩོམོ་པརི་དོམ་བཅའ་བ་ན།ི

   ་་་་་་་ནས། །    ་་་་་་་ནས། ། 

བསློབ་པ་ཀུན་གྱི་ིགཞོ་ིའཛིནི་ཅངི་། ། བསློབ་པ་ཀུན་གྱི་ིགཞོ་ིའཛིནི་ཅངི་། ། 

རིགི་བྱདེོ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་ིརྒྱུ། ། རིགི་བྱདེོ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་ིརྒྱུ། ། 

མངི་ཚགི་བརྗེདོོ་པ་ཀུན་གྱི་ིགཞོ།ི ། མངི་ཚགི་བརྗེདོོ་པ་ཀུན་གྱི་ིགཞོ།ི ། 

ཡོ་ིགའེ་ིསྦྱརོི་བ་བཤེདོ་པརི་བྱ། །ཡོ་ིགའེ་ིསྦྱརོི་བ་བཤེདོ་པརི་བྱ། །

ཞོེས་གསུངས་ཏ།ེ དོ་ེལྟརི་ཕྱིག་འཚལ་བ་དོང་དོམ་བཅའ་བ་གཉེིས་རྒྱུན་གཅིག་

ཏུ་སྦྱོརི་ཞོིང་བྱ་བའི་ག་ོརིིམ་སྟིོན་པའི་ཕྱིིརི། ནས་ཞོེས་སྨོས་ལ། དོེ་ནི་བྱ་བ་གཉེིས་

བྱེདོ་པ་པ་ོགཅིག་གིས་རིིམ་བཞོིན་བྱེདོ་པརི་སྟིོན་པའ་ིམཚམས་སྦྱོརི་གྱི་ིསྒྲོའ།ོ །འདོིརི་

དོངོས་སུ་བསྟིན་པའི་བསློབ་པ་ནི། རྟགས་འཇུག་གི་སྐོབས་ནས། ཉེན་ཐེོས་རིང་

རྒྱལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི།ི །བསློབ་པ་རྣམས་ཀྱིང་མེདོ་པརི་འགྱུརི། །ཞོེས་པ་ལྟརི་ཐེེག་པ་

གསུམ་གྱི་ིབསློབ་པའ།ོ །དོ་ེཡོང་ཚུལ་ཁྲོིམས་སམ། ཏིང་ང་ེའཛིིན་ནམ། ཤེེས་རིབ་ཀྱི་ི

བསློབ་པ་གསུམ་ལ་ཚང་བརི་འདུ་བས། བསློབ་པ་འདོི་གསུམ་ལ་ཡོང་དོོན་གྱིིས་
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

འཐེོབ་བོ། །ཀུན་ན་ིམང་ཚིག་སྟིེ། མཐེའ་དོག་པ་དོང་། ཕེལ་མ་ོཆེེའ་ིདོོན་གཉེིས་ལ་

འཇུག་པ་ལས། འདོིརི་ན་ིམཐེའ་དོག་པའ་ིདོོན་ནོ། །གྱི་ིན་ིའབྲེལ་བ་སྟིེ། འོག་ག་ིགཞོ་ི

ཞོེས་པ་དོ་ེབསློབ་པ་ཀུན་གྱི་ིཡོིན་པརི་བསྒྲུབས་པའ།ོ །གཞོ་ིཞོེས་པ་ན་ིརྩོ་བའམ་རྒྱུའ་ི

དོོན་ནོ། །འཛིིན་པ་ན་ིཡོ་ིགེའ་ིསྦྱོརི་བས་བསློབ་པ་དོ་ེཀུན་གྱི་ིརྩོ་བའམ་རྒྱུ་བྱེདོ་པའ་ི

དོོན་ཏེ། ཡོ་ིགེའ་ིབྱེདོ་པ་སྟིོན་པའོ། །འ་ོན་ཡོ་ིགེའ་ིབྱེདོ་པ་དོེརི་ཟདོ་དོམ་ཞོ་ེན། ཅིང་

ཞོེས་སྨོས་ཏེ། དོེརི་མ་ཟདོ་ཕྱི་ིརིོལ་རིིག་བྱེདོ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་ིརྒྱུ་ཡོང་ཡོིན་ནོ། །ཞོེས་

པའོ། །དོ་ེལ་རིིག་བྱེདོ་ན་ིབཞོ་ིསྟིེ། མཆེོདོ་སྦྱིན། ངེས་བརྗེོདོ། སྲོིདོ་སྲུང་། སྙན་ཚིག་

ག་ིརིིག་བྱེདོ་རྣམས་སོ། །དོ་ེཡོང་མཆེོདོ་སྦྱིན་ན་ིམཐེ་ོརིིས་ཀྱི་ིཕྱིིརི་མཆེོདོ་སྦྱིན་བྱེདོ་

པའོ། །ངེས་བརྗེོདོ་ན་ིམིང་ཚིག་ག་ིངེས་པ་སྒྲུབ་པའ་ིསྒྲོའོ། །སྲོིདོ་སྲུང་ན་ིརྒྱལ་སྲོིདོ་ལ་

སོགས་པ་སྲུང་བ་དོང་སྤེེལ་བའོ། །སྙན་ཚིག་ན་ིཚིག་རྒྱན་གྱི་ིསྦྱོརི་བའོ། །དོ་ེདོག་ག་ི

ཚུལ་སྟིོན་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་རིིག་བྱེདོ་ཅེས་བྱ་སྟིེ། དོེ་དོག་གི་ང་ོབ་ོདོང་མཚན་

ཉེིདོ་དོང་། བྱེདོ་ལུགས་ཀྱི་ིཐེབས་ལ་སོགས་པ་རིིག་པརི་བྱེདོ་ཅིང་ག་ོབརི་བྱེདོ་པའ་ི

ཕྱིིརི་རིོ། །སྨྲ་བ་ན་ིདོ་ེདོག་ག་ིགཞུང་ལུགས་སྨྲ་བའོ། །རྒྱུ་ན་ིསྨྲ་བའ་ིབྱ་བ་དོེའ་ིརྒྱུའམ་

རྩོ་བའང་ཡོིན་ཞོེས་པའོ། །མིང་ན་ིཀ་ལ་སོགས་པའ་ིཡོ་ིག་ེའདུས་ནས་དོོན་གྱི་ིང་ོབ་ོ

ཙམ་བརྗེོདོ་པ། ཀ་བ། བུམ་པ། ལྷ་མ་ིཞོེས་པ་ལྟ་བུའ།ོ །ཚིག་ན་ིམིང་འདུས་ནས་དོོན་

གྱི་ིཁྱིདོ་པརི་བརྗེོདོ་པ། ཀ་བའ་ི”གཟུགས
1
། བུམ་པའ་ིལྟ་ོབ་ཞོེས་པ་ལྟ་བུའ།ོ །བརྗེོདོ་

པ་ན་ིངག་སྟིེ། བུམ་པ་ལ་གནས་པའ་ིཆུས་ལུས་འཁྲུ་ཞོེས་པ་ལྟ་བུ་ཚིག་ག་ིཚོགས་

པའམ་རྒྱུན་ན།ོ །དོ་ེཀུན་གྱི་ིགཞོ་ིན།ི དོ་ེམཐེའ་དོག་ག་ིརྩོ་བའམ་རྒྱུའ།ོ །འ་ོན་དོ་ེདོག་ག་ི

གཞོིའམ་རྒྱུ་དོ་ེགང་ཡོིན་ཞོ་ེན། དོ་ེངོས་བཟུང་བའ་ིཕྱིིརི་ཡོ་ིགེའ་ིསྦྱོརི་བ་ཞོེས་སྨོས་ཏེ། 

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༡༢ཡོགི་ཕྲེངེ་༡༨ན།  གཟགིས  *གཟུགས   ཞོལོ་པརི་མ། ༧ན༦ན།  གཟུགས



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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ཡོ་ིག་ེན་ིཀ་ལ་སགོས་པའ།ོ །དོེའ་ིསྦྱརོི་བ་ན།ི དོ་ེདོག་ཕེན་ཚུན་རྣམ་དོབྱ་ེདོང་ཚགི་ཕྲེདོ་

སགོས་ཀྱིསི་སྦྲལེ་ཞོིང་སྦྱརོི་བའ།ོ །དོ་ེཉེིདོ་འདོིརི་བཤེདོ་པརི་དོམ་བཅའ་བ་ན།ི བཤེདོ་

པརི་བྱ་ཞོེས་པ་སྟིེ། མདོོརི་ན་ཕྱི་ིརིོལ་པ་རིིག་བྱེདོ་ནས་བཤེདོ་པ་བཞོིན་སྒྲུབ་པ་དོང་། 

ནང་པ་མངོན་མཐེ་ོདོང་ངེས་ལེགས་སྒྲུབ་པ་ལ། དོེའ་ིཐེབས་ཤེེས་དོགོས། དོ་ེཤེེས་པ་

ལ་བསློབ་དོགསོ། བསློབ་པ་ལ་ཡོང་བསློབ་བྱའ་ིགནས་བསློབ་པ་གསུམ་ལ་སགོས་པ་

དོང་། རིགི་བྱདེོ་བཞོ་ིསྟིནོ་པའ་ིགཞུང་ལུགས་སྡེ་ེསྣདོོ་གསུམ་དོང་། རིགི་བྱདེོ་ཀྱི་ིགཞུང་

ལ་སགོས་པ་ཐེསོ་དོགསོ། སྡེ་ེསྣོདོ་དོང་། གཞུང་དོ་ེདོག་གསི་ཀྱིང་བརྗེོདོ་བྱ་སྟིནོ་པ་ལ། 

བརྗེོདོ་བྱའ་ིང་ོབ་ོསྟིོན་པ་ལ་མིང་དོང་། ཁྱིདོ་པརི་སྟིོན་པ་ཚིག་དོང་། ཁོག་སྒྲོིག་པ་ལ་

ངག་ག་ིཕྲེེང་བ་རྣམས་མེདོ་དུ་མ་ིརུང་བས། གཞུང་དོང་གདོམས་པ་ཡོང་ངག་ཚིག་

མིང་ག་ིཕྲེེང་བ་ལས་མ་འདོས་ལ། དོ་ེདོག་ཀྱིང་མཐེརི་གཏུགས་ན་ཡོ་ིགེའ་ིང་ོབ་ོལས་

མ་འདོས་པས། ཡོ་ིགེའ་ིསྦྱོརི་བ་ཉེིདོ་དོ་ེདོག་ག་ིགཞོ་ིདོང་རྒྱུའ་ོསྙམ་དུ་དོགོངས་ནས། 

དོ་ེཉེིདོ་འདོིརི་བཤེདོ་པརི་བྱ་ཞོེས་པའོ། །དོ་ེལྟརི་ན་ཡོ་ིགེའ་ིསྦྱོརི་བ་ཉེིདོ་འདོིའ་ིབརྗེོདོ་

བྱའོ། །བརྗེོདོ་བྱ་དོ་ེའདོིརི་བཤེདོ་པའ་ིདོགོས་པ་ནི། མིང་ཚིག་ག་ིསྦྱོརི་བ་ལ་མཁས་

པའ།ོ །དོ་ེལྟརི་མཁས་པའ་ིདོགོས་པ་ན།ི དོོན་གྱི་ིང་ོབ་ོདོང་ཁྱིདོ་པརི་ཤེེས་ནས་ཉེམས་

སུ་བློངས་པས། མཐེརི་ཐེམས་ཅདོ་མཁྱིེན་པ་འཐེོབ་པའོ། །དོ་ེལྟརི་དོོན་གྱི་ིང་ོབ་ོདོང་། 

ཁྱིདོ་པརི་ཤེེས་ནས་བློང་དོོརི་གྱི་ིསྒ་ོནས་ཉེམས་སུ་བློངས་པས་ཐེམས་ཅདོ་མཁྱིེན་པ་

འཐེོབ་པ་དོེ། མིང་ཚིག་ག་ིསྦྱོརི་བ་ཤེེས་པ་ལ་རིག་ལས་ཤེིང་། མིང་ཚིག་ག་ིསྦྱོརི་བ་

ཤེསེ་པ་ཡོང་། ཡོ་ིགའེ་ིསྦྱརོི་བ་ལ་རིག་ལས། དོ་ེཉེིདོ་གཞུང་འདོརིི་འབྲལེ་བ་ན་ིབསློབ་

པ་ཀུན་གྱི་ིཞོསེ་པ་ནས། བཤེདོ་པརི་བྱ་ཞོསེ་པའ་ིབརི་ཀྱི་ིདོནོ་ན།ོ །
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

གཉེིས་པ་སྒ་ོདོ་ེདོང་ལྡན་པའ་ིབསྟིན་བཅོས་དོངོས་འཆེདོ་པ་ལ། ཡོ་ིགེའ་ིསྦྱོརི་བ་

དོང་། ཚགིས་བཅདོ་འགྲོལོ་བའ་ིམན་ངག་བཤེདོ་པ་གཉེསི་ས།ོ །

དོང་པ་ོལ། ཡོ་ིགེའ་ིསྦྱོརི་བའ་ིགཞོ་ིཡོ་ིགེའ་ིརྣམ་བཞོག་དོང་། ཡོ་ིགེའ་ིསྦྱོརི་བ་

དོངསོ་ཀྱིསི་མངི་ཚིག་ག་ིའཇུག་པ་བསྟིན་པ་གཉེསི་ས།ོ །དོང་པ་ོལ། དོབྱ་ེབའ་ིསྒ་ོནས་

ང་ོབ་ོངོས་བཟུང་བ་དོང་། སྔོན་རྗེེས་སུ་འཇུག་པ་དོང་མ་ིའཇུག་པའ་ིཁྱིདོ་པརི་བསྟིན་

པ་གཉེིས་ས།ོ །དོང་པ་ོལ་ཡོང་རྩོ་བའ་ིདོབྱ་ེབ་དོང་། ཡོན་ལག་ག་ིདོབྱ་ེབ་གཉེིས་ལས། 

དོང་པ་ོན།ི 

ཡོ་ིག་ེཨཱ་ལ་ིཀཱ་ལ་ིགཉེསི། ཡོ་ིག་ེཨཱ་ལ་ིཀཱ་ལ་ིགཉེསི། 

ཞོསེ་གསུངས་ཏ།ེ ཨཱ་ལ་ིན་ིཨ་ཕྲེངེ་སྟི་ེདོབྱངས་དོང་། ཀཱ་ལ་ིན་ིཀ་ཕྲེངེ་སྟི་ེགསལ་

བྱདེོ་དོ།ོ །གཉེསི་ཞོསེ་པ་ཡོ་ིགའེ་ིང་ོབ་ོཉེདིོ་དོ་ེགཉེསི་སུ་ངསེ་པརི་སྟིནོ་པའ།ོ །གཉེིས་པ་

ཡོན་ལག་ག་ིདོབྱ་ེབ་ན།ི 

ཨཱ་ལ་ིགསལ་བྱདེོ་ཨ་ིསགོས་བཞོ།ི ། ཨཱ་ལ་ིགསལ་བྱདེོ་ཨ་ིསགོས་བཞོ།ི ། 

ཀཱ་ལ་ིསུམ་ཅུ་ཐེམ་པའ།ོ །ཀཱ་ལ་ིསུམ་ཅུ་ཐེམ་པའ།ོ །

ཞོསེ་གསུངས་ཏ།ེ ཨཱ་ལ་ིན་ིཨ་ཕྲེངེ་དོང་། གསལ་བྱེདོ་ན་ིགསལ་བརི་བྱེདོ་པ་སྟི།ེ 

མཚོན་པརི་བྱེདོ་པ་ཞོེས་བྱ་བའ་ིདོོན་ན།ོ །གང་གསལ་བརི་བྱེདོ་ན། ཨཱ་ལ་ིསྟི་ེཨ་ཕྲེེང་

ང་ོ། །ཚུལ་ཇ་ིལྟརི་མཚོན་པརི་བྱེདོ་ན། བོདོ་ཀྱི་ིདོབྱངས་ལ་ཨ་ཡོིག་མེདོ་པས། ཨ་

ཕྲེེང་ག་ིདོོན་དོངོས་སུ་མེདོ་ཀྱིང་། རྒྱ་གརི་གྱི་ིདོབྱངས་ལ་ཨ་ཡོིག་ལ་སོགས་པའ་ིཕྲེེང་



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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བ་དོངོས་སུ་ཡོོདོ་པས་དོ་ེལ་ཨ་ཕྲེེང་ཞོེས་བཏགས་པ་བཞོིན་དུ། བོདོ་ཀྱི་ིཨ་ིལ་སོགས་

པ་ཡོང་དོེའ་ིནང་ནས་ཕྱུངས་ཤེིང་དོ་ེདོང་ཆེ་མཐུན་པས་ཨཱ་ལ་ིཞོེས་གདོགས་སུ་རུང་

བརི་མཚོན་ཞོིང་གོ་བརི་ནུས་པའི་སྒོ་ནས་སོ། །དོེའི་གྲོངས་ངེས་བསྟིན་པའི་ཕྱིིརི། 

ཨ་ིསོགས་བཞོི། ཞོེས་སྨོས་ཏེ། ཨ་ིལ་སོགས་པ་ཨུ་ཨ་ེཨ་ོབཞོ་ིཡོོདོ་པས་དོེརི་ངེས་

པའ།ོ །ཀཱ་ལ་ིཀ་ཕྲེངེ་ན་ིསུམ་ཅུ་ཐེམ་པ་སྟི།ེ ཀ་ཁ་ག་ང་། ཅ་ཆེ་ཇ་ཉེ། ཏ་ཐེ་དོ་ན། པ་ཕེ་

བ་མ། ཙ་ཚ་ཛི་ཝ། ཞོ་ཟ་འ་ཡོ། རི་ལ་ཤེ་ས། ཧ་ཨ་རྣམས་སུ་ངསེ་པའ།ོ །

འདོིརི་བོདོ་སྐོདོ་སོརི་བཞོག་ལ། རིིང་ཐུང་ག་ིརྣམ་བཞོག་མེདོ་པས། རྒྱ་གརི་གྱི་ི

དོབྱངས་ནས་ཨཱ་ཨཱ་ིཨཱུ་ཨཻ་ཨཽ་རྣམས་དོང་། རྀི་རཱྀྀ་ལྀ་ལཱྀྀ་བཞོ་ིམ་ིམཁ་ོབས་བོརི་ཞོིང་། 

དོབྱངས་དོང་པ་ོཨ་ཡོིག་དོ་ེབོདོ་ཀྱི་ིགསལ་བྱེདོ་ཐེ་མརི་བསྣན་པས། དོེའ་ིལྷག་མ་ཨ་ི

ཨུ་ཨ་ེཨ་ོབཞོ་ིལ་དོབྱངས་ཀྱི་ིངསེ་པ་མཛིདོ་དོ།ོ །

གསལ་བྱེདོ་ཀྱིང་རྒྱ་གརི་གྱིི་སྡེེ་བའི་བཞོི་པ་གྷ་ཛྷ་ཌྷ་དྷ་བྷ་དོང་། ལོག་པ་ཊ་ཋ་

ཎ་ཌ་སྟིེ་དོགུ་དོང་། དྲི་ོབ་ཥ་ཡོིག་བཅས་པ་དོང་བཅུ་བོརི་བའི་ལྷག་མ་ཉེེརི་གསུམ་

གྱི་ིསྟིེང་དུ། བོདོ་སྐོདོ་ལ་ཉེ་ེབརི་མཁ་ོབ་སྟིོདོ་དུ་ཅ་ཆེ་ཇ་གསུམ་དོང་། འོག་ཏུ་ཞོ་ཟ་འ་

གསུམ་དོང་དྲུག་གི་སྟིེང་དུ། དོབྱངས་ནས་བོརི་བའི་ཨ་ཡོིག་དོང་བཅས་པ་བདུན་

བསྣན་པས་སུམ་ཅུ་ཐེམ་པརི་ངསེ་པ་མཛིདོ་དོ།ོ །

ཨཱ་ལ་ིགསལ་བྱེདོ་ཅེས་པའ་ིགསལ་བྱེདོ་ལ། རྣམ་གླིིང་པ་སོགས་མཁས་པ་སྔ་

མ་དུ་མས་གཞོན་དུ་བཤེདོ་པ་མང་ཡོང་། གོང་དུ་བཤེདོ་པརི་ལྟརི་ཞྭ་ལུ་ལ་ོཆེེན་གྱིིས་

ཀྱིང་བཞོེདོ་ཅངི་དོ་ེཉེདིོ་འཐེདོ་པརི་ངསེ་ཏ།ེ 

འདོི་ལྟརི། འགའ་ཞོིག་ལ་རྒྱ་གརི་ན་ཨ་ཡོིག་དོང་པོརི་བྱས་པའི་དོབྱངས་ཀྱིི་
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

ཕྲེེང་བ་ཡོོདོ་པས་ཨ་ཕྲེེང་ཞོེས་གདོགས་རིིགས་ཀྱིི། བོདོ་ཀྱི་ིདོབྱངས་ལ་ཨ་ཡོིག་མེདོ་

ཀྱིང་། ཨ་ིཡོིག་ལ་སོགས་པའ་ིཕྲེེང་བ་ཡོིན་པ་ལ། ཅིའ་ིཕྱིིརི་ཨ་ཕྲེེང་ཞོེས་བཏགས་

སྙམ་པའ་ིདོོགས་པ་སྐྱ་ེབས། དོ་ེསེལ་བའ་ིཕྱིིརི། བོདོ་ཀྱི་ིཨ་ིལ་སོགས་པ་རྒྱ་གརི་གྱི་ི

ཨ་ཕྲེེང་ག་ིནང་ནས་ཕྱུངས་པ་ཡོིན་ཞོིང་། ཨ་ཕྲེེང་ཞོེས་པ་རྒྱ་གརི་ན་དོབྱངས་ཀྱི་ིསྤྱི་ི

མིང་མཛིདོ་པ་ཡོིན་པས། བོདོ་ན་ཡོང་ཨ་ིསོགས་བཞོ་ིལ་ཨ་ཕྲེེང་ཞོེས་བཏགས་པ་ན། 

རྒྱ་གརི་ན་ཨཱ་ལིརི་གྲོགས་པའ་ིདོབྱངས་དོེའ་ིཆེ་མཐུན་བོདོ་ན་ཡོང་ཡོོདོ་པརི་ག་ོཞོིང་

མཚོན་པའམ་གསལ་བརི་བྱེདོ་པ་དོང་། བཏགས་པའ་ིདོགསོ་པ་ཡོང་། འགོ་ནས། དོ་ེ

ལ་ཨཱ་ལ་ིགསུམ་པ་སྦྱརི། ཞོསེ་སགོས་འབྱུང་བས་ན། ཨཱ་ལིའ་ིམངི་བརྗེདོོ་པའ་ིཚ་ེཨ་ི

སགོས་བཞོ་ིཔ་ོཅ་ིརིགིས་ག་ོབའ་ིཆེེདོ་དུ་བཀདོོ་པའ།ོ །

གཞོན་ཡོང་རྣམ་གླིིང་པས། ཨཱ་ལ་ིཤེེས་རིབ་ཀྱི་ིཆེ་དོང་། ཀཱ་ལ་ིཐེབས་ཀྱི་ིརིང་

བཞོིན་ཞོེས་བཤེདོ་པ་ཡོང་། ཐུན་མོང་བའ་ིརིིག་གནས་ཀྱི་ིསྐོབས་སུ་གསང་སྔགས་

ཀྱི་ིམཚོན་དོོན་འཆེདོ་པ་སྐོབས་སུ་མ་བབ་ཅིང་། གཞུང་དོོན་རྟོགས་པ་ལ་ཅུང་ཟདོ་

ཀྱིང་མ་ིམཁའོ།ོ །

ཡོང་དོག་ཡོགི་ངག་སྒྲོོན་དུ། དོབྱངས་ལྔ་ཡོ་རི་ལ་ཝའ་ིའདོགོས། ཞོསེ་བཤེདོ་པ་

ཡོང་གཞུང་འདོ་ིདོང་དོངསོ་སུ་འགལ་ལ།ོ །

གཉེིས་པ་སྔོན་རྗེེས་སུ་འཇུག་པ་དོང་མ་ིའཇུག་པའ་ིཁྱིདོ་པརི་ལ། མདོོརི་བསྟིན་

པ་དོང་། རྒྱས་པརི་བཤེདོ་པ་གཉེསི་ལས། དོང་པ་ོན།ི 

དོ་ེལས་རྗེསེ་འཇུག་བཅུ་ཡོནི་ཏ།ེ ། དོ་ེལས་རྗེསེ་འཇུག་བཅུ་ཡོནི་ཏ།ེ ། 



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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དོ་ེལས་ལྔ་ན་ིསྔནོ་དུའང་འཇུག ། དོ་ེལས་ལྔ་ན་ིསྔནོ་དུའང་འཇུག ། 

མ་ིའཇུག་པ་ན་ིཉེ་ིཤུ་འ།ོ །མ་ིའཇུག་པ་ན་ིཉེ་ིཤུ་འ།ོ །

ཞོསེ་གསུངས་ཏ།ེ དོ་ེན་ིབརྗེདོོ་ཟནི་འདོས་པ་དོེའ།ོ །དོ་ེཡོང་གངོ་ག་ིཀཱ་ལ་ིསུམ་ཅུ་

པ་ོདོ་ེལས་ཞོེས་པ་སྟི།ེ ལས་ཞོེས་པ་དོགརི་བའ་ིདོོན་ན།ོ །གང་དོགརི་ན། རྗེེས་འཇུག་

ག་ིཡོ་ིག་ེབཅུ་དོགརི་བ་སྟི།ེ དོགརི་གཞོ་ིཀཱ་ལ་ིསུམ་ཅུའ་ིནང་ནས། དོམགིས་སུ་བཀརི་

ཏ་ེརྗེེས་འཇུག་ཕྱུངས་པའ།ོ །ཏ་ེན་ིཚིག་ག་ིལྷག་མ་གཞོན་ཡོོདོ་པ་སྟིེ། རྗེེས་འཇུག་ག་ི

ཡོ་ིག་ེབཅུ་པ་ོདོ་ེལས། ཡོ་ིག་ེལྔ་ན་ིརྗེེས་སུ་མ་ཟདོ་སྔོན་དུའང་འཇུག་ཅེས་པ་དོ་ེའདྲིེན་

པའོ། དོེ་ལས་ཞོེས་པ་ནི་གོང་ལྟརི་རིོ། །འང་ནི་སྔ་མརི་མ་ཟདོ་པའོ། །རྗེེས་འཇུག་

ཕྱུངས་ཟིན་པའ་ིལྷག་མ་ཉེ་ིཤུ་པ་ོརྣམས་ན།ི སྔོན་རྗེེས་གང་ལ་ཡོང་མ་ིའཇུག་པརི་མིང་

གཞོ་ིཁ་ོནརི་གནས་པའ།ོ །

དོ་ེལྟརི་ཀཱ་ལ་ིསུམ་ཅུ་པོའ་ིནང་ནས་རྗེེས་འཇུག་བཅུ་ཕྱུངས། རྗེསེ་འཇུག་བཅུའ་ི

ནང་ནས་སྔོན་འཇུག་ལྔ་བཏོན་ཅིང་། དོེའི་ལྷ་མ་ཉེི་ཤུ་པོ་སྔོན་རྗེེས་གང་ལའང་མི་

འཇུག་ཅསེ་པའ།ོ །

གཉེསི་པ་རྒྱས་པརི་འཆེདོ་པ་ལ། ཐེགོ་མརི་སྡེ་ེཚན་དོབྱ་ེབའ་ིཕྱིིརི།

ཀཱ་ལ་ིཕྱིདེོ་དོང་བརྒྱདོ་སྡེ་ེན།ི ། ཀཱ་ལ་ིཕྱིདེོ་དོང་བརྒྱདོ་སྡེ་ེན།ི ། 

བཞོ་ིབཞོ་ིདོག་ཏུ་ཕྱི་ེབ་ལས། །བཞོ་ིབཞོ་ིདོག་ཏུ་ཕྱི་ེབ་ལས། །

ཞོེས་གསུངས་ཏེ། ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུ་པོ་སྡེེ་ཚན་ཕྱིེདོ་དོང་བརྒྱདོ་དུ་གནས་པ་ནི། 

ཡོགི་འབྲུ་བཞོ་ིཚན་བཞོ་ིཚན་དོག་ཏུ་ཕྱི་ེབའ་ིདོབང་དུ་བྱས་པའ།ོ །
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

དོ་ེཉེདིོ་ལས་རྗེསེ་འཇུག་དོབྱུང་བའ་ིཕྱིརིི།

དོང་པ་ོགསུམ་པ་བཞོ་ིཔ་ཡོ།ི ། དོང་པ་ོགསུམ་པ་བཞོ་ིཔ་ཡོ།ི ། 

མས་གཉེསི་དྲུག་པའ་ིགསུམ་པ་དོང་། ། མས་གཉེསི་དྲུག་པའ་ིགསུམ་པ་དོང་། ། 

བདུན་པ་ལ་ན་ིཤེ་མ་གཏགོས། ། བདུན་པ་ལ་ན་ིཤེ་མ་གཏགོས། ། 

རྗེསེ་འཇུག་ཡོ་ིག་ེབཅུ་རུ་བཤེདོ། །རྗེསེ་འཇུག་ཡོ་ིག་ེབཅུ་རུ་བཤེདོ། །

ཅེས་གསུངས་ཏེ། གོང་གི་བཞོི་ཚན་གྱིི་སྡེེ་བ་ཕྱིེདོ་དོང་བརྒྱདོ་དུ་གནས་པ་དོེ་

ལས། སྡེ་ེཚན་དོང་པ།ོ ཀ་ཁ་ག་ང་དོང་། སྡེ་ེཚན་གསུམ་པ། ཏ་ཐེ་དོ་ན། སྡེ་ེཚན་བཞོ་ི

པ། པ་ཕེ་བ་མ་དོང་བཅས་པ་སྡེ་ེཚན་ས་ོསའོ་ིཡོ་ིག་ེམས་མ་གཉེསི་གཉེསི་ས།ོ །དོ་ེཡོང་

སྡེ་ེབ་དོང་པོའ་ིམས་མ་ག་ང་གཉེིས། གསུམ་པའ་ིམས་མ་དོ་ན་གཉེིས་དོང་། བཞོ་ིཔའ་ི

མས་མ་བ་མ་གཉེསི་ཏ་ེཡོ་ིག་ེདྲུག་དོང་། སྡེ་ེབ་དྲུག་པ་ཞོའ་ིསྡེ་ེཚན་གྱི་ིཡོ་ིག་ེགསུམ་པ་

འ་ཡོིག་དོང་། བདུན་པ་རིའ་ིསྡེ་ེཚན་གྱི་ིཤེ་ཡོིག་མ་གཏོགས་པའ་ིརི་ལ་ས་གསུམ་དོང་

བཅས་པ་བཏོན་པས། ཁྱིོན་ག་ང་དོ་ན་བ་མ་འ་རི་ལ་ས་སྟི་ེབཅུ་པ་ོདོ་ེཉེིདོ་རྗེེས་འཇུག་

ག་ིཡོ་ིག་ེབཅུ་རུ་བཤེདོ་པ་ཡོནི་ན།ོ །ཞོསེ་ས།ོ །

ཡོང་རྗེསེ་འཇུག་ག་ིནང་ནས་སྔནོ་འཇུག་དོབྱུང་བའ་ིཕྱིརིི། 

རྗེསེ་འཇུག་ཡོ་ིག་ེབཅུ་ཉེདིོ་ལས། ། རྗེསེ་འཇུག་ཡོ་ིག་ེབཅུ་ཉེདིོ་ལས། ། 

དོང་པ་ོགསུམ་པ་ལྔ་པ་དྲུག ། དོང་པ་ོགསུམ་པ་ལྔ་པ་དྲུག ། 

བདུན་པ་རྣམས་ན་ིསྔནོ་དུའང་འཇུག །བདུན་པ་རྣམས་ན་ིསྔནོ་དུའང་འཇུག །



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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ཅེས་གསུངས་ཏ།ེ རྗེེས་འཇུག་ག་ིཡོ་ིག་ེག་ང་དོ་ན་བ་མ་འ་རི་ལ་ས་སྟི་ེབཅུ་པ་ོདོ་ེ

ཉེདིོ་ལས། གྲོངས་དོང་པ་ོ”ག །
1
གསུམ་པ་དོ། ལྔ་པ་བ། དྲུག་པ་མ། བདུན་པ་འ་ཡོགི་

སྟི་ེལྔ་པ་ོདོ་ེརྣམས་ན་ིརྗེེས་སུ་འཇུག་པརི་མ་ཟདོ་སྔནོ་དུའང་འཇུག་ག ོ།ཞོསེ་པའ།ོ །

དོ་ེནས་མ་ིའཇུག་པ་བསྟིན་པའ་ིཕྱིིརི།

མངི་གཞོ་ིགཉེསི་སམ་སུམ་སྦྲལེ་ལམ། ། མངི་གཞོ་ིགཉེསི་སམ་སུམ་སྦྲལེ་ལམ། ། 

དོ་ེལ་དོབྱངས་ཀྱི་ིགཞོ་ིལྡན་ཡོང་། ། དོ་ེལ་དོབྱངས་ཀྱི་ིགཞོ་ིལྡན་ཡོང་། ། 

གང་དུའང་འཇུག་མནི་སྦྱརི་བའང་མནི། །གང་དུའང་འཇུག་མནི་སྦྱརི་བའང་མནི། །

ཞོསེ་གསུངས་ཏ།ེ གངོ་དུ་རྗེསེ་འཇུག་ཕྱུངས་ཟིན་པའ་ིལྷག་མ། ཀ་ཁ། ཅ་ཆེ་ཇ་

ཉེ། ཏ་ཐེ། པ་ཕེ། ཙ་ཚ་ཛི་ཝ། ཞོ་ཟ་ཡོ། ཤེ །ཧ་ཨ་སྟིེ། སྔོན་”འཇུག
2
་གང་དུའང་མ་ི

འཇུག་པའ་ིམིང་གཞོ་ིཁ་ོནརི་གནས་པ་ཉེ་ིཤུ་པ་ོདོེའ་ིནང་ནས། ཀཏ། ཏཕེ། ལྟ་བུ་ཀ་

དོང་ཏ་ཡོིག་སྔོན་དུ་འཇུག་པ་དོང་། ཆེཀ །ཐེཝ་ལྟ་བུ། ཀ་དོང་ཝ་རྗེེས་སུ་འཇུག་པ་

ཉེིས་སྦྲེལ་ལམ། ཡོང་ན། ཕེཁཉེ། ཀཞོཝ་ལྟ་བུ་སྔོན་རྗེེས་གཉེིས་ཀ་ཡོོདོ་པའ་ིསུམ་

སྦྲལེ་ལམ། དོ་ེདོག་ལ་དོབྱངས་ཀྱི་ིགཞོ་ིསྟི།ེ ཨ་ིལ་སོགས་པའ་ིསྲོགོ་དོང་ལྡན་པ། ཀཏ།ི 

ཏཕུ། ཆེེཀ །ཐེོཝ། ཕེཁོཉེ། ཀཞོིཝ་ལྟ་བུ་བོདོ་སྐོདོ་ཀྱི་ིཡོ་ིག་ེལ་འབྱུང་བ་མ་ིསྲོིདོ་ལ། 

སྲོིདོ་ན་ཡོང་གསུང་རིབ་ཀྱི་ིཐེ་སྙདོ་གང་དུའང་འཇུག་པ་མིན་ཞོིང་། ཐུ་མ་ིབདོག་གིས་

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༡༩ཕྲེངེ་༡ན། ག *ག །   ཞོལོ་པརི་མ། ༡༠ན༥ན། ག །  *མ་དོཔེརི་ཀ་ག་ཤེ་རྣམས་
ཚགི་ལྷུག་ག་ིམཐེརི་བྱུང་བ་ལ་དོེའ་ིམཐེརི་ཤེདོ་མ་བྲསི་པ་མང་པ་ོཡོདོོ་ཀྱིང་། འདོརིི་དོ་ེདོག་ལ་ཤེདོ་བྲསི་ཡོདོོ།
2 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༡༩ཕྲེངེ་༡༠ན། འཇུག  *གཞུང་འདོིརི་མཇུག་ལ་འཇུག་བྲསི་པ་ཡོང་ཡོང་འབྱུང་བ་ན་ི
མཐུག་ལ་འཐུག་དོང་མཐུན་ལ་འཐུན་འབྲ་ིབའ་ིལུགས་ཡོདོོ་པ་ལྟརི་མཇུག་ལ་འཇུག་བྲསི་པ་འདྲི་བས་འདོའི་ི
འཇུག་ཅསེ་པའང་མཇུག་ལ་ག་ོཆེགོ་པརི་སྙམ། ཞོལོ་པརི་མ། ༡༠བ༡ན། རྗེསེ
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

སྦྱརི་བའང་མནི་ན།ོ །ཞོསེ་པའ།ོ །

འདོིརི་ཡོང་གཞོན་དུ་བཤེདོ་པ་མང་ཡོང་མངས་སུ་དོོགས་ནས་མ་བཀོདོ་ཅིང་། 

རྣམ་དོཔྱིདོོ་ཀྱིསི་ལགེས་པརི་བརྟགས་ན་འདོ་ིཁ་ོན་འཐེདོ་པརི་སམེས་ས།ོ །

གཉེིས་པ་ཡོ་ིགེའ་ིསྦྱོརི་བ་དོངོས་ཀྱིིས་མིང་ཚིག་ག་ིའཇུག་པ་བསྟིན་པ་ལ། རྣམ་

དོབྱེ་འཕྲེོས་དོོན་དོང་བཅས་པ་བཤེདོ་པ་དོང་། ཚིག་ཕྲེདོ་རྐྱང་པ་བཤེདོ་པ་གཉེིས་

ས།ོ །དོང་པ་ོལ། རྣམ་དོབྱ་ེདོང་པ་ོདོང་འབྲེལ་བ་ག་ོལ་སོགས་པ་བཤེདོ་པ་དོང་། རྣམ་

དོབྱ་ེགཉེསི་པ་སགོས་བཤེདོ་པ་དོང་། རྣམ་དོབྱ་ེདྲུག་པ་ཉེིདོ་བསྟིན་པ་དོང་། རྣམ་དོབྱ་ེ

གསུམ་པ་ཉེིདོ་བསྟིན་པ་དོང་། དོ་ེདོག་ག་ིཡོ་ིགེའ་ིསྦྱོརི་ཚུལ་ལས་འཕྲེོས་ནས་ཚིག་

རྒྱན་སོགས་བཤེདོ་པ་དོང་། རྣམ་དོབྱ་ེལྔ་པ་སོགས་བཤེདོ་པ་དོང་། རྣམ་དོབྱ་ེབརྒྱདོ་

པ་ཉེདིོ་བསྟིན་པ་དོང་བདུན་ན།ོ །

རྣམ་དོབྱ་ེདོང་པ་ོདོང་འབྲལེ་ནས་སློརི་བསྡུ་བཤེདོ་པ།

དོ་ེདོག་ལས། རྣམ་དོབྱ་ེདོང་པ་ོདོང་འབྲལེ་བ་འཆེདོ་པའ་ིདོབང་དུ་བྱས་ཏ།ེ མཐེརི་

གང་དུ་འཇུག་པའ་ིཡོ་ིག་ེངསོ་བཟུང་བའ་ིཕྱིིརི། 

རྗེསེ་འཇུག་ཡོ་ིག་ེབཅུ་པ་ོན།ི ། རྗེསེ་འཇུག་ཡོ་ིག་ེབཅུ་པ་ོན།ི ། 

མངི་གང་ག་ིན་ིམཐེརི་སྦྱརི་བ། ། མངི་གང་ག་ིན་ིམཐེརི་སྦྱརི་བ། ། 

དོ་ེལ་ཨཱ་ལ་ིབཞོ་ིཔ་སྦྱརི། །དོ་ེལ་ཨཱ་ལ་ིབཞོ་ིཔ་སྦྱརི། །



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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ཞོེས་གསུངས་ཏེ། རྗེེས་འཇུག་ག་ིཡོ་ིག་ེབཅུ་པ་ོདོ་ེཉེིདོ་ནི། མིང་འབྲུག །གླིང་། 

དྲིདེོ། བནོ། ཤེསེ་རིབ། ལམ། དོགའ། གསེརི། དོངུལ། འདུས་བྱས་སོགས་གང་དོང་

གང་གི་མཐེརི་སྦྱརི་བ་དོེ་ལ། སློརི་ཡོང་རྗེེས་འཇུག་རིང་འདྲིརི་ཨཱ་ལི་བཞོི་པ་ཨོ་

སྦྱརི་བའ་ིག་ོང་ོདོ་ོན་ོབ་ོམ་ོའ་ོརི་ོལ་ོས་ོཞོེས་པའ་ིསྒྲོ་སྦྱརི་ཏ།ེ འབྲུག་གོ །གླིང་ང་ོ། །དྲིེདོ་

དོ།ོ །བནོ་ན།ོ །ཤེསེ་རིབ་བ།ོ །ལམ་མ།ོ །དོགའ་འ།ོ །གསེརི་རི།ོ །དོངུལ་ལ།ོ །འདུས་

བྱས་ས།ོ །ཞོསེ་དོང་། ཤུགས་ལ་བསྟིན་པ་དོ་དྲིག་ག་ིདོབང་གསི། ཕྱིནིདོ་ཏ།ོ །གྱུརིདོ་

ཏ།ོ །སྩལདོ་ཏ་ོལ་སགོས་པ་འབྱུང་ང་ོ། །

དོ་ེཉེདིོ་ཀྱི་ིམངི་བསྟིན་པའ་ིཕྱིིརི།

སློརི་བསྡུ་བརི་ན་ིཤེསེ་པརི་བྱ། །སློརི་བསྡུ་བརི་ན་ིཤེསེ་པརི་བྱ། །

ཞོེས་གསུངས་ཏེ། དོེའ་ིཐེ་སྙདོ་སློརི་བསྡུ་བ་ཞོེས་བྱ་བརི་ན་ིཤེེས་པརི་བྱའོ། །དོ་ེ

ཡོང་རིང་གང་ལ་སྦྱརི་བའ་ིམངི་ཟླ་སྡུདོ་པ་ཙམ་ཡོནི་གྱི།ི ལྷག་མ་གཞོན་མ་ིསྟིནོ་པ་མནི་

ཏ།ེ སྨྲ་སྒ་ོལས། འ་ོལ་སོགས་པ་ཟླ་སྡུདོ་པའ།ོ །ཞོེས་གསུངས་ས།ོ །དོེའ་ིཕྱིིརི་རྫོགས་

ཚགི་ཅསེ་ཀྱིང་བྱ་སྟི།ེ དོནོ་དོ་ེརི་ེཞོགི་རྫགོས་པརི་སྟིནོ་པའ་ིཕྱིིརི་རི།ོ །

ལེགས་སྦྱརི་གྱི་ིསྐོདོ་ལ་རྣམ་དོབྱ་ེདོང་པོའ་ིགཅིག་ཚིག་སྦྱརི་བ་ན། མིང་ཙམ་དུ་

མ་བསྡེདོ་པརི་ཚིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡོིན་ཀྱིང་། བོདོ་འདོིརི་མིང་ཙམ་ཁ་ོན་ལ་རྣམ་དོབྱ་ེདོང་

པ་ོཞོེས་བྱ་ཞོིང་། རྫོགས་ཚིག་སྦྱརི་ཡོང་མིང་ཙམ་ལས་ཚིག་ཏུ་མ་ིའགྲུབ་བོ། །དོེའ་ི

ཕྱིརིི་བུམ་པའ་ོཞོེས་བྱ་བ་ཡོང་རྣམ་དོབྱ་ེདོང་པོའ་ིགཅགི་ཚགི་ཁ་ོནའ།ོ །

སྐོབས་འདོིརི་ཞྭ་ལུ་ལོ་ཆེེན་སོགས་མཁས་པ་དུ་མས་བྱའོ་སྙམ་ནས་ཡོོདོ་
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

དོོ་ཞོེས་པ་སློརི་བསྡུ་རྫོགས་ཚིག་ཅན་དོངོས་མིན་པརི་སློརི་བསྡུ་ཙམ་པོ་བ་ཡོིན་

ན།ོ །གསུངས་པ་འཐེདོ་པརི་མ་ིསམེས་ཏ།ེ འ་ོན་སློརི་བསྡུ་ཙམ་ཞོགི་ཡོནི་ན་སློརི་བསྡུ་

ཡོིན་དོགོས་སམ་མ་ིདོགོས། མ་ིདོགོས་ན་སློརི་བསྡུ་ཡོིན་ན། སློརི་བསྡུ་དོང་ཁྱིདོ་པརི་

ཅན་ཡོིན་དོགོས་པརི་འགྱུརི་ལ། དོ་ེལྟརི་ན་སློརི་བསྡུ་ཙམ་པ་ོབ་ཁྱིདོ་པརི་ཅན་གཉེིས་

སུ་ཕྱི་ེབ་འགལ་ལ།ོ །དོགོས་ན་སློརི་བསྡུ་ཙམ་པ་ོབ་ཡོང་། སློརི་བསྡུ་ཡོིན་པས། སློརི་

བསྡུ་དོངསོ་མིན་གསུངས་པ་དོང་འགལ་ལ།ོ །

གཞོན་ཡོང་སློརི་བསྡུ་ཙམ་པ་ོཞོེས་པ་དོ།ེ སློརི་བསྡུ་ཙམ་གྱི་ིམིང་ཡོིན་ནམ་མིན། 

མིན་ན་གང་ག་ིམིང་ཡོིན་པ་འཆེདོ་དོགོས་ལ། ཡོིན་ན་སློརི་བསྡུ་ཙམ། སློརི་བསྡུ་མིན་

གསུངས་པརི་འདུག་པས། མིང་ཙམ་ཡོང་མིང་མིན་གསུང་ནུས་སམ། ནུས་ན་ནི། 

མངི་ལ་མངི་ཁྱིདོ་པརི་ཅན་གྱིསི་ཁྱིབ་པརི་འགྱུརི་རི།ོ །

གཞོན་ཡོང་བྱའ་ོསྙམ་ནས། ཞོེས་པའ་ིའོའ་ིསྒྲོ་སློརི་བསྡུ་རྫོགས་ཚིག་ཅན་མིན་

པའ་ིརྒྱུ་མཚན། སྙམ་ནས་ཞོསེ་པ་དོང་སྦྲལེ་བས་ཡོནི་ན། འ་ོན་བསློབ་པརི་བྱའ།ོ །ཞོསེ་

སོགས་ལ་ཡོང་ཕྱི་ིམརི་ཞོེས་དོང་དོ་ེསྐོདོ་སོགས་སྦྲེལ་བ་ཡོོདོ་པས། དོ་ེདོག་ཀྱིང་སློརི་

བསྡུ་མནི་པརི་འགྱུརི་ཞོངི་། དོ་ེལྟརི་ན་ཕྱི་ིམརི་ཚགི་གཞོན་མེདོ་པའ་ིའ་ོལ་སགོས་པའ་ི

སྒྲོ་སྦྱརི་བ་དོཀནོ་པས་སློརི་བསྡུ་ཡོང་རྙིེདོ་དོཀའ་བརི་གྱུརི་རི།ོ །

དོེས་ན་བྱའ་ོཞོེས་པའ་ིའོའ་ིསྒྲོ་རྫོགས་ཚིག་ཡོིན་ཞོིང་། དོེའ་ིམཐེརི་མིང་གཞོན་

སྦྲལེ་བ་ཡོདོོ་ཀྱིང་། འའོ་ིསྒྲོས་དོ་ེའདྲིནེ་པ་མིན་ན།ོ །

རྣམ་གླིིང་པས་ཀྱིང་། དོེ་དོང་ཆེ་མཐུན་པརི་མཛིདོ་ཁུལ་བྱས་ནས། དོཔེརི་

བརྗེོདོ་ལ། རྟག་གོ །མཐེོང་ང་ོསོགས་སློརི་བསྡུ་རྫོགས་ཚིག་ཅན་དོངོས་དོང་། བརྟག་



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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གོ །འབྱུང་ང་ོ། །འདོོདོ་དོ་ོསོགས་སློརི་བསྡུ་ཙམ་པ་ོབ་ཡོིན་གསུངས་པ་ནི་ཧ་ཅང་

དོཔའ་ཐེལ་ཞོངི་བློ་ོལྡན་རྣམས་ཁྲོལེ་བའ་ིགནས་ཡོནི་པརི་རྟགོས་སློའ།ོ །

འདོ་ིརྣམས་སློརི་བསྡུ་དོངོས་ཡོིན་པ་ལ་དོོགས་པ་དོ་ེའདྲི་མ་ིདོགོས་ཀྱིི། དོ་ེབས་

བྱེདོ་པ་པ།ོ ཚོང་བ་པ།ོ ཡོིན་པརི་གོ །དོ་ཀོ །བཙུན་མ།ོ སྤྱི་ིབ་ོསོགས་བདོག་པ་ོདོང་

། མ་ོརྟགས་དོང་། རིིགས་པ་དོང་། ངེས་གཟུང་སོགས་དོོན་གཞོན་ལ་འཇུག་པ་དོ་ེ

རྣམས་དོང་མ་འཁྲུལ་བ་དོགསོ་ས་ོཞོསེ་གསུངས་ན་དོནོ་ཆེེའ།ོ །

ལ་དོནོ་རྣམ་དོབྱ་ེགཉེསི་བཞོ་ིསགོས་བཤེདོ་པ།

གཉེིས་པ་རྣམ་དོབྱ་ེགཉེིས་པ་སོགས་འཆེདོ་པ་ལ། ཐེོག་མརི་འཇུག་པའ་ིཡོ་ིག་ེ

ངསོ་བཟུང་བ་ན།ི 

རྗེསེ་འཇུག་ཡོ་ིག་ེབཅུ་པ་ོལས། ། རྗེསེ་འཇུག་ཡོ་ིག་ེབཅུ་པ་ོལས། ། 

གང་མངི་མཐེའ་ན་བཅུ་པ་གནས། ། གང་མངི་མཐེའ་ན་བཅུ་པ་གནས། ། 

དོ་ེལ་ཨཱ་ལ་ིགཉེསི་པ་སྦྱརི། ། དོ་ེལ་ཨཱ་ལ་ིགཉེསི་པ་སྦྱརི། ། 

གང་མངི་མཐེའ་ན་བརྒྱདོ་པ་གནས། ། གང་མངི་མཐེའ་ན་བརྒྱདོ་པ་གནས། ། 

དོ་ེལས་གཉེསི་པ་ཨུ་ཡོང་སྦྱརི། ། དོ་ེལས་གཉེསི་པ་ཨུ་ཡོང་སྦྱརི། ། 

གང་མངི་མཐེའ་ན་གསུམ་པ་གནས། ། གང་མངི་མཐེའ་ན་གསུམ་པ་གནས། ། 

དོ་ེལ་ཨཱ་ལ་ིགཉེསི་པ་སྦྱརི། ། དོ་ེལ་ཨཱ་ལ་ིགཉེསི་པ་སྦྱརི། ། 
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

བཞོ་ིཔ་དོགུ་པ་དོངསོ་ཀྱིང་སྟི།ེ །བཞོ་ིཔ་དོགུ་པ་དོངསོ་ཀྱིང་སྟི།ེ །

ཞོེས་གསུངས་ཏེ། རྗེེས་འཇུག་ག་ིཡོ་ིག་ེབཅུ་པ་ོལས་ཏེ། དོེའ་ིནང་ནས། གང་

ཡོང་རུང་བའ་ིམིང་ག་ིམཐེའ་ན། རྗེེས་འཇུག་བཅུ་པ་ས་ཡོིག་གནས་ཤེིང་། དོ་ེདོང་

མཐུནཔའི་ས་ཡོིག་ལ། ཨཱ་ལི་གཉེིས་པ་ཨུ་སྦྱརི་བ་སུ་དོང་། གང་ཡོང་རུང་བའི་

མིང་ག་ིམཐེའ་ན། རྗེེས་འཇུག་བརྒྱདོ་པ་ལ་དོོན་གྱི་ིརི་ཡོིག་གནས་པ་དོ་ེཉེིདོ་ལ། ཨཱ་

ལི་གཉེིས་པ་ཨུ་ཡོང་སྦྱརི་བ་རུ་དོང་། གང་ཡོང་རུང་བའི་མིང་གི་མཐེའ་ན། རྗེེས་

འཇུག་གསུམ་པ་དོ་ཡོིག་གནས་ཤེིང་། དོ་ེདོང་མཐུན་པའ་ིདོ་ཡོིག་ལ་ཨཱ་ལ་ིགཉེིས་པ་

ཨུ་སྦྱརི་བ་དུ་དོང་། རྗེེས་འཇུག་བཞོ་ིཔ་ན་དོང་། དོགུ་པ་ལ་ཡོིག་གཉེིས་པ་ོདོངོས་ཏ།ེ 

དོབྱངས་སྦྱརི་བ་ལ་མ་ལྟསོ་པརི་འགོ་ག་ིདོནོ་རྣམས་ལ་འཇུག་པའ།ོ །ཀྱིང་ན་ིདོབྱངས་

སྦྱརི་བ་རྣམས་སུ་མ་ཟདོ་པའ།ོ །སྟི་ེན་ིལྷག་མ་འདྲིནེ་པའ།ོ །

དོ་ེལྟརི་ངསོ་བཟུང་བའ་ིསུ་རུ་དུ་ན་ལ་རྣམས་ཀྱི་ིའཇུག་པ་བསྟིན་པའ་ིཕྱིིརི། 

ལས་དོང་ཆེདེོ་དོང་རྟནེ་གནས་དོང་། ། ལས་དོང་ཆེདེོ་དོང་རྟནེ་གནས་དོང་། ། 

དོ་ེཉེདིོ་ཚ་ེསྐོབས་ལ་སྒྲོ་ཡོནི། །དོ་ེཉེདིོ་ཚ་ེསྐོབས་ལ་སྒྲོ་ཡོནི། །

ཞོེས་གསུངས་ཏེ། དོ་ེརྣམས་ཀྱི་ིའཇུག་ཡུལ་འདོིརི་དོངོས་སུ་བསྟིན་པ་ན་ིལྔ་སྟིེ། 

རྣམ་དོབྱ་ེགཉེིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བ་དོང་། བཞོ་ིཔ་དོགོས་ཆེེདོ་དོང་། བདུན་པ་གནས་

གཞོིའམ་རྟེན་གནས་དོང་། དོ་ེཉེིདོ་དོམ་བདོེན་པ་དོང་། ཚ་ེསྐོབས་རྣམས་ལ་འཇུག་

པ་ལ། ལའ་ིསྒྲོ་དོང་མཐུན་པ་ཡོནི་ན།ོ །

དོ་ེལྟརི་སུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས། རྣམ་དོབྱ་ེགཉེིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པ་



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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ན།ི དོཔརེི་ན། གཡོས་སུ་ཉེལ། ཁགོ་མ་རུ་ཤེ་འཚསོ། ལམ་དུ་ཕྱིནི། ས་ེརི་ན་ཆེསོ་ཉེན། 

ཞོེས་གསུངས་པ་སོགས་རྗེེས་འཇུག་ག་ིདོབང་གིས་ཡོ་ིག་ེམ་ིམཐུན་ཡོང་། དོ་ེརྣམས་

ཐེམས་ཅདོ་ལ། ལ་ཡོིག་འཇུག་སྟི།ེ གཡོས་ལ་ཉེལ། ཁོག་མ་ལ་ཤེ་འཚོས། ས་ེརི་ལ་

ཆེོས་ཉེན་ལྟ་བུ་དོང་། དོ་དྲིག་སོགས་ཀྱིི་དོབང་གིས་འཐེོབ་པ། ཕྱིི་རིོལ་ཏུ་བསྡེདོ། 

ཐེབ་ཏུ་མ་ེབཏང་། ལག་ཏུ་སྤྲོདོ་སོགས་ལྟ་བུའ།ོ །

རྣམ་དོབྱེ་བཞོི་པ་དོགོས་ཆེེདོ་ལ་འཇུག་པ་ལ་ཡོང་། ལའི་སྒྲོ་དོང་མཐུན་ཏེ། 

དོཔེརི་ན། མཐེ་ོརིིས་སུ་སྨོན་ལམ་ཐེོབ། ཐེརི་བ་ཐེོབ་པ་རུ་བདོག་མེདོ་བསྒོམ། གྲོལ་

གྱི་ིཆེེདོ་དུ་འཚངས། འགྱིེདོ་ཀྱི་ིཕྱིིརི་དུ་བསྒྲོིམས། སྐོལ་བའ་ིདོོན་དུ་འཐེབ། རྒྱན་དུ་

གསེརི་བརྡུངས། ཚགོས་ན་མང་ཇ་བསྐོལོ། ཐེརི་བ་སྒྲུབ་ཏུ་ངསེ་འབྱུང་བསྐྱེདོ་སགོས་

ལ། མཐེ་ོརིིས་ལ་སྨོན་ལམ་ཐེོབ། ཐེརི་བ་ཐེོབ་པ་ལ་བདོག་མེདོ་བསྒོམ་སོགས་ཐེམས་

ཅདོ་ལ་ལ་ཡོགི་སྦྱརོི་རུང་བ་ལྟ་བུའ།ོ །

རྣམ་དོབྱེ་བདུན་པ་གནས་གཞོིའམ་རྟེན་གནས་ལ་འཇུག་པ་ནི། ཤེརི་ཕྱིོགས་

སུ་ཡོདོོ། བུམ་པ་རུ་ཆུ་གནས། མདུན་དུ་མ་ིའདུག །གཤེམ་དུ་མ་ེལོང་གསལ། བྱང་

དུ་ཚྭ་མང་། རྒྱ་གརི་དུ་ཆེོས་དོརི། བོདོ་དུ་སྣམ་བུ་ལེགས། རིབ་གསལ་དུ་དོཔོན་པ་ོ

བཞུགས། མདུན་དུ་དོཀརི་ཡོལོ་མཛིསེ། རྒྱ་ནག་ཏུ་དོརི་མང་། རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བཙུན་མ་ོ

གནས། ཕྱི་ིརིལོ་ཏུ་སློངོ་མ་ོཔ་འབྱོརི་སགོས་ལ། ལ་ཡོགི་འཇུག་པ་ན།ི ཤེརི་ཕྱིགོས་ལ་

ཡོདོོ། བུམ་པ་ལ་ཆུ་གནས། སགོས་ཐེམས་ཅདོ་ལ་ལ་ཡོགི་སྦྱརི་དུ་རུང་བ་ལྟ་བུའ།ོ །

དོ་ེཉེདིོ་དོམ་བདོནེ་ལ་འཇུག་པ་ན།ི བརྗེོདོ་བྱའ་ིདོངསོ་པ་ོདོེའ་ིརིང་གཞོནི་ནམ། ང་ོ

བརོི་བདོནེ་པརི་སྟིནོ་པ་སྟི།ེ བུམ་པ་ལྟ་བུ་འདུས་བྱས་ཀྱི་ིཀུན་རྫབོ་པའ་ིགནས་ལུགས་
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

སམ་རིང་བཞོིན་དོ་ེཀ་རིང་དུ་བདོེན་པརི་ཡོིདོ་ཆེེས་པ་ལ་འདུས་བྱས་སུ་གྲུབ། ཅེས་

པ་དོང་། དོ་ེབཞོིན་དུ། ཆེོས་སུ་གནས། མ་ིསླུ་བ་རུ་ངེས། ཆེོས་ཉེིདོ་དུ་གསལ། དོོན་

དུ་གནས། དོགྲོ་བཅམོ་དུ་གྲུབ། མ་ིརྟག་པ་རིང་དུ་འདུག །གསེརི་དུ་གསལ། གསལ་

དུ་བཏང་། དོ་ེཀ་རིང་ན་འདུག །རྟག་ཏུ་གནས། རིབ་ཏུ་གྲུབ། ཤེནི་ཏུ་བདོནེ་སགོས་ལྟ་

བུའ།ོ །དོ་ེརྣམས་ཀྱི།ི རྟག་ཏུ། རིབ་ཏུ། ཤེནི་ཏུ་སགོས་ལ། ལ་ཡོགི་སྦྱརི་ན་མ་ིམཛིསེ་

ཤེངི་བརྗེདོོ་མ་ིབདོ་ེབས། དོ་ེའདྲིའ་ིརིགིས་མ་གཏགོས་པ་ཕེལ་ཆེེརི་ལ་ལ་ཡོགི་སྦྱརི་དུ་

རུང་ང་ོ། །

ཚ་ེསྐོབས་ལ་འཇུག་པ་ན་ིདོེའ་ིདུས་ཀྱི་ིཚ།ེ དོེའ་ིདུས་ཀྱི་ིསྐོབས་ཞོེས་པ་དོང་དོོན་

གཅིག་པརི་འཇུག་པ། དོེའ་ིདུས་ན། དོེའ་ིདུས་སུ། དོེའ་ིདུས་ལ་ཞོེས་པས་མཚོན་ཏེ། 

ཉེིན་གུང་ལ་སློེབ་པ་རུ། ཉེ་ིམ་ཕྱིེདོ་དུ། ཉེ་ིཤེརི་དུ། ཕྱིེདོ་ཡོོལ་དུ། དུས་གཞོན་དུ། ཉེ་ི

ནུབ་ཏུ། ཞོསེ་སགོས་པ་ལ། དོའེ་ིདུས་ཀྱི་ིཚ།ེ ཉེནི་གུང་ལ་སློབེ་པའ་ིཚ།ེ ཉེ་ིམ་ཕྱིེདོ་ཀྱི་ི

ཚ།ེ ཉེ་ིཤེརི་གྱི་ིཚ།ེ ཕྱིདེོ་ཡོོལ་གྱི་ིཚ།ེ དུས་གཞོན་གྱི་ིཚ།ེ ཉེ་ིནུབ་ཀྱི་ིཚ་ེཞོསེ་ཚ་ེསྦྱརི་བ་

དོང་འདྲི་བ་དོང་། འདོ་ིསྐོདོ་བདོག་གིས་ཐེོས་པ་དུས་གཅིག་ན། ཞོེས་པ་དོང་། གཞོན་

ཡོང་གཞུང་རྣམས་ནས་རྒྱ་ཆེེརི་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིང་ལའ་ིསྒྲོ་དོང་དོནོ་མཐུན་ན།ོ །

རུ་བསྡུས་པའ་ིརི་ཡོིག་ཀྱིང་ལ་དོང་མཐུན་ཏེ། དོཔེརི་ན། ཁོག་མརི་ཤེ་བཙོས་

ཞོེས་པ་གཉེིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བ་དོང་། གྲྭ་སརི་ཁང་པ་བརྩོིགས་ལྟ་བུ་བཞོ་ིཔ་དོགོས་

ཆེདེོ་དོང་། བུམ་པརི་ཆུ་ཡོོདོ་ལྟ་བུ་བདུན་པ་གནས་གཞོ་ིདོང་། མ་ིརྟག་པརི་གྲུབ་ལྟ་བུ་

དོ་ེཉེདིོ་དོང་། སྔ་མརོི་ཕྱིནི་ལྟ་བུ་ཚ་ེསྐོབས་ལ་འཇུག་ཅངི་། དོ་ེརྣམས་ཀྱི།ི རི་ཡོགི་འཐེབོ་

པ་ལ་ལ་ཡོགི་ཀྱིང་འཐེབོ་བ།ོ །



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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རྣམ་གླིིང་པས། དོེ་ལ་གཉེིས་པ་ཨུ་ཡོང་སྦྱརི། ཞོེས་པ་ལ་རྟེན་གཞོིའི་སྒྲོ་རི་

ཡོིག་ཉེམས་པ་ཡོིན་པས། གཉེིས་”པ
1
་ཨུ་ཡོང་སྦྱརི། ཞོེས་པ་འཐེདོ་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་

རི་མཐེརི་རུ་མ་ིའབྱུང་ཞོིང་། འདོིའ་ིགཉེིས་པ་སྔོན་འཇུག་ག་ིགཉེིས་པ་དོ་ཡོིག་ཡོིན་

པས། དོ་ལ་ཨུ་སྦྱརི་བའ་ིདུ་ཞོེས་པ་རི་མཐེརི་མཐུན་པས་ས།ོ །ཞོེས་འཆེདོ་ཀྱིང་། མ་

དོགངོས་པརི་གསལ་ཏ།ེ འདོིརི་ཡོང་ག་ིསྒྲོ་དོམགིས་ཀྱིསི་སྦྱརི་བ་ན།ི དོཔརེི་ན། བུམ་

པརི་ཆུ་ཡོོདོ། ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། དོེའ་ིརི་ཡོིག་རྣམ་དོབྱ་ེབདུན་པརི་འཇུག་

པརི་མ་ཟདོ། སུ་དོང་དུ་ལྟ་བུ་རྗེསེ་འཇུག་སྔ་མ་ལས་ལགོས་སུ་རིང་འདྲིརི་ཨུ་སྦྱརི་བ་

མནི་པརི། རི་དོ་ེཉེདིོ་ལ་ཨུ་སྦྱརི་བ་ཡོང་འཇུག་པའ་ིདོནོ་དུ་གསལ་ཞོངི་། ཨུ་སྦྱརི་ཞོསེ་

པའ་ི”འཇུག
2
་ཏུ་ཡོང་འཐེབོ་ཀྱིང་། ཚགི་སྦྱརོི་གྱི་ིདོབང་གསི་ཡོནི་ན།ོ །

རི་ཡོགི་འཐེབོ་པའ་ིདོབང་དུ་བྱས་ན་ཡོང་། རྟནེ་གཞོིའ་ིསྒྲོ་ཡོནི་པ་མ་ིའཐེདོ་དོ།ེ ཨུ་

སྦྱརོི་བའ་ིབྱ་བ་དོངསོ་སུ་བྱེདོ་པའ་ིགཞོ་ིདོ་ཡོགི་ཡོནི་པརི་རྟགོས་སློ་བའ་ིཕྱིིརི་རི།ོ །

སྨྲ་སྒོརི་ཡོང་། འཇུག་ཚུལ་ཕེལ་ཆེེརི་གཞུང་འདོ་ིདོང་མཐུན་པརི། ལ་ན་ིགཉེིས་

པ་བཞོ་ིཔ་དོང་། །བདུན་པ་སྡུདོ་དོང་སྦྱོརི་བ་དོང་། །སྨོན་དོང་ཚདོ་འཛིིན་གཞོ་ིདོང་

ན།ི །ཚ་ེསྐོབས་དོག་ཏུ་འདོོདོ་པ་ཡོནི། །

ཞོསེ་རྣམ་དོབྱ་ེགཉེསི་པ་བཞོ་ིཔ་བདུན་པ་དོང་། ཚ་ེསྐོབས་རྣམས་ལ་འཇུག་པརི་

བཤེདོ་ཅིང་། གཞུང་འདོིརི་མ་བཤེདོ་པ། སྡུདོ་པ་དོང་། མཚམས་སྦྱོརི་དོང་། སྨོན་པ་

1 མ་དོཔེ། ཤེོག་ངོས་༢༦ཕྲེེང་༡༣ན། པ *གཞོན་གྱི་ིའདོོདོ་པ་བརྗེོདོ་པ་ཡོིན་པས་གཉེིས་པ་ཞོེས་འདོོན་
དོགསོ།  ཞོལོ་པརི་མ། ༡༤ན༡ན།  པརི
2 མ་དོཔེ། ཤེོག་ངོས་༢༧ཕྲེེང་༡ན། འཇུག  * འདོ་ིཡོང་གོང་དོང་མཚུངས།    ཞོོལ་པརི། ༡༤ན༤ན།  
མཇུག
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

དོང་། ཚདོ་འཛིིན་བཞོ་ིལ་འཇུག་པརི་བཤེདོ་ལ་དོཔེརི་བརྗེོདོ་ཀྱིང་། དོེའ་ིའགྲོེལ་བརི། 

སྡུདོ་པ་ལ་ལག་པ་བསྙལ་ལ་ཟས་ཟ། ཞོསེ་པ་དོང་། སྦྱརོི་བ་ལ་འདོ་ིན་མ་ེཡོདོོ་ལ། འདོ་ི

ན་མེདོ་དོ།ོ །ཞོེས་དོང་། སྨོན་པ་ལ་བདོག་ནམ་ཞོིག་ན་འདོ་ིལྟ་བུ་ཞོིག་ཏུ་གྱུརི་ལ་གྱུརི་

ནས་ཀྱིང་། ཞོེས་དོང་། ཚདོ་འཛིིན་ལ། ཇ་ིཙམ་ལ། དོ་ེཙམ་ལ་ཞོེས་པ་རྣམས་བཀོདོ་

མདོོ། འདོ་ིདོག་ལས་ཚདོ་འཛིནི་མ་གཏགོས་གཞོན་རྣམས། ལྷག་མ་འདྲིནེ་ལུགས་ཀྱི་ི

རྣམ་གྲོངས་མ་ིའདྲི་བ་ཙམ་ལས། དོནོ་དུ་ལྷག་བཅས་ཀྱི་ིསྟིེའ་ིསྒྲོ་དོང་བྱ་བ་གཅགི་པ་ན།ི 

ལག་པ་བསྙལ་ཏ་ེཟས་ཟ། འདོ་ིན་མ་ེཡོོདོ་དོ་ེའདོ་ིན་མེདོ་དོ།ོ །ཞོེས་སོགས་བྱ་རྒྱུ་ཡོིན་

པས། ལྷག་བཅས་ལས་མ་འདོས་ས།ོ །

སྡུདོ་པ་དོང་། མཚམས་སྦྱརོི་ན་ིའགོ་ནས་འཆེདོ་ལ། སྨནོ་པ་དོང་། ཚདོ་འཛིནི་ན།ི 

གྱུརི་ཅསེ་པ་དོང་། ཙམ་ཞོསེ་པས་སྟིནོ་ཅངི་། ལ་ཡོགི་ག་ིནུས་པ་མནི་ན།ོ །དོ་ེལྟ་མནི་

ན། འདོ་ིབུམ་པ་ཡོནི་ལ་ཞོསེ་པའ་ིལ་ཡོགི་ཀྱིང་བུམ་པ་ཡོནི་པ་སྒྲུབ་པའ་ིཕྲེདོ་དུ་འགྱུརི་

དོགསོ་པ་ལས། བུམ་པ་ཡོནི་པ་ན་ིལ་ཡོགི་ལ་མ་ིལྟསོ་པའ་ིཕྱིིརི་དོང་། དོའེ་ིལ་ཡོགི་ན་ི

ཚགི་ཕྱི་ིམའ་ིལྷག་མ་ཡོོདོ་པ་སྟིནོ་པ་ཙམ་ཡོནི་པའ་ིཕྱིིརི་རི།ོ །

གཞོན་ཡོང་སྨྲ་སྒོརི། དུ་ལ་སོགས་པ་ལ་དོང་མཐུན། །དོ་ེཉེིདོ་དོག་ན་ིལྷག་པ་

ཡོནི། །དོ་ེབཞོནི་ལྷག་བཅས་ལ་ལའ།ོ །

ཞོེས་ལ་ཡོིག་དོེ་ཉེིདོ་ལ་མི་འཇུག་ཅིང་། དུ་ལ་སོགས་པ་ལྷག་བཅས་ལ་མི་

འཇུག་པརི་གསུངས་པ་ནི་མི་འཐེདོ་པརི་མཐེོང་སྟིེ། ལྷག་བཅས་ལ་དོེ་ལྟརི་ཡོིན་དུ་

ཆུག་ཀྱིང་། ལ་ཡོིག་དོེ་ཉེིདོ་ལ་མི་འཇུག་པརི་བཤེདོ་པ་ནི། གཞུང་འདོིརི། ལས་

དོང་ཆེེདོ་དོང་རྟེན་གནས་དོང་། །དོ་ེཉེིདོ་ཚ་ེསྐོབས་ལ་སྒྲོ་ཡོིན། །ཞོེས་ལ་ཡོིག་དོོན་ལྔ་



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།

 29  

པ་ོདོེརི་འཇུག་པ་གཞོིརི་བཞོག་ནས། དུ་ལ་སོགས་པ་ཡོང་དོོན་ལྔ་པ་ོདོེརི་འཇུག་པ་

ལ། ལའ་ིསྒྲོ་དོང་ཁྱིདོ་པརི་མེདོ་པརི་བཤེདོ་པ་དོང་དོངོས་སུ་འགལ་བས་སོ། །གལ་

ཏེ་ལ་ཡོིག་དོེ་ཉེིདོ་ལ་འཇུག་ཀྱིང་ཁྱིབ་ཆེེ་ཆུང་ཡོོདོ་པའི་དོབང་དུ་བྱས་པ་ཡོིན་ན་ོཞོེ་

ན་ཡོང་འཐེདོ་པ་མ་ཡོིན་ཏེ། གང་འཇུག་པ་མང་བའ་ིདོཔེརི་བརྗེོདོ་ཀྱིང་མང་དུ་བསྟིན་

ནས། འཇུག་པ་ཉུང་ཞོངི་དོཀནོ་པ་དོ་ེཉེདིོ་རྟགོས་དོཀའ་བས་རྩོལ་དུ་བཏནོ་ནས་འཆེདོ་

དོགསོ་པ་ལས། དོཔེརི་བརྗེོདོ་ཙམ་ཡོང་མ་བཤེདོ་པས་མ་ིའཐེདོ་པའ་ིཕྱིིརི་རི།ོ །

ན་ཡོིག་ཀྱིང་སྨྲ་སྒོརི། ན་ཞོེས་བྱ་བའ་ིཚིག་ག་ིདོོན། །དོམིགས་ཀྱིིས་འབྱེདོ་དོང་

རྒྱུ་མཚན་དོང་། །རྒྱུ་མཚན་དོནོ་གྱིསི་བསྟིན་པ་དོང་། །ལས་དོང་ཆེེདོ་དོང་རྟནེ་གནས་

དོང་། །ཕྱི་ིཚགི་དོ་ེགཞོན་སགོས་སྟིནོ་དོང་། །འསོ་པརི་དོཀའ་བ་མཆེགོ་འཛིནི་པ། །ཕྱི་ི

ཚིག་ངེས་པརི་འབྱེདོ་པ་དོང་། །དོ་ེལས་བཟློག་པ་ཉེིདོ་དོང་ན།ི །འགལ་དོང་མ་ིའགལ་

སྟིནོ་པ་དོང་། །སྨོན་དོང་འདྲི་ིདོང་ཐེ་ེཚམོ་གཞོ།ི །ཚ་ེསྐོབས་རྣམས་ལ་འདོ་ིམཐེངོ་ང་ོ། །

ཞོསེ་གསུངས་པ་ལས། དོམགིས་ཀྱིསི་འབྱེདོ་པ་ན།ི དོམགིས་ཀྱིསི་བསལ་བའ་ི

དོོན་ཡོིན་པས། དོགརི་བ་དོང་དོོན་གཅིག་གོ །འདོ་ིལ་གལ་འཛུགས་པ་དོང་། གཞུང་

འཛུགས་པ་གཉེིས་ལས། གལ་འཛུགས་པ་ན།ི ཡོིན་གྲོང་ན་ཞོེས་སྔ་མ་མཐེའ་གཉེིས་

སོགས་སུ་བཅདོ་ནས། ཕྱི་ིམ་ལ་དོོན་གཅིག་གལ་དོམིགས་སུ་འཛིིན་པ་ལ་སོགས་པ་

ལྟ་བུའ།ོ །གཞུང་འཛུགས་པ་ན་ིདོངོས་སུ་ན། མདོོརི་ན་ལྟ་བུ་གཞུང་ག་ིདོོན་ཁྱིདོ་པརི་

དུ་བཏནོ་ནས་དོམགིས་འབྱེདོ་པའ།ོ །

རྒྱུ་མཚན་ན།ི བྱས་པ་ན། མ་ིརྟག་ག་ོཞོེས་པ་ལྟ་བུ་བྱས་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིིས་མ་ི

རྟག་པརི་སྒྲུབ་དོང་དོནོ་གཅགི་ག ོ།
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

རྒྱུ་མཚན་དོནོ་གྱིསི་བསྟིན་པ་ན།ི འདོ་ིན་དུ་བ་མདེོ་ན་ན།ི མ་ེཇ་ིལྟརི་ཡོདོོ་ཅསེ་པ། 

རྒོོལ་བ་གཞོན་ལ་མ་ེམེདོ་པརི་སྒྲུབ་པའ་ིཚེ། དོངོས་སུ་དུ་བ་མེདོ་ན། མ་ེཇ་ིལྟརི་ཡོོདོ། 

ཅེས་དྲིིས་ནས་མ་ེཡོོདོ་པ་བཀག་སྟིེ། ཤུགས་ལ་མེདོ་ཡོོདོ་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ནམ་གཏན་

ཚགིས། དུ་བ་ཡོོདོ་དོགསོ་པ་ན་ཡོགི་གསི་ཐེནོ་པ་ལྟ་བུའ།ོ །

རྣམ་གླིིང་པས། འདོིའ་ིདོཔེརི་བརྗེོདོ་དུ། དོེས་ན་ཆེོས་ལ་བསློབ་པརི་བྱའ་ོཞོེས་

པ་ལྟ་བུའོ། །ཞོེས་གསུངས་པ་ཡོང་། དོེ་ཞོེས་པས་གོང་དུ་རྒྱུ་མཚན་བརྗེོདོ་པ་དོེ་

ཉེིདོ་དོངོས་སུ་ངེས་པརི་བཟུང་ནས། འིས་ཞོེས་པ་བསྡུས་པའ་ིས་ཡོིག་བྱེདོ་པའ་ིསྒྲོ་

སྦྱརི་བས་གཞོན་སྒྲུབ་པརི་དོངོས་སུ་སྟིོན་ལ། ན་ཡོིག་གིས་རྒྱུ་མཚན་དོ་ེཉེིདོ་ཆེོས་

ལ་བསློབ་པརི་བྱ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་དོངོས་སུ་འདྲིེན་པ་ཞོིབ་མོརི་བརྟགས་ན་ཤེེས་

ས།ོ །དོ་ེལྟ་མནི་ན། དོསེ་ན་ཞོསེ་པའ་ིཚགི་གསི་གང་དོངསོ་སུ་བསྟིན་པ་བརྗེོདོ་དོགསོ་

པ་ལས། གཞོན་དོངསོ་སུ་སྟིནོ་པ་མ་ིརྙིེདོ་པའ་ིཕྱིརིི་རི།ོ །

དོ་ེབཞོིན་དུ། གང་དུ་ཤེ་བ་ཡོོདོ་པ་དོེརི་ཤེིང་ཡོོདོ་པ་ཡོིན་ན། གནས་འདོ་ིན་ིཤེིང་

གསི་དོབནེ་པའ་ིཐེང་ང་ོཞོསེ་ན་ཡོགི་གསི་ཚགི་ཕྱི་ིམའ་ིདོནོ་སྔ་མའ་ིདོནོ་ལས་གཞོན་དུ་

སྟིནོ་པ་ལྟ་བུའ།ོ །

འདོིརི་ཡོང་རྣམ་གླིིང་པས། གང་དུ་དུ་བ་ཡོོདོ་ན་མ་ེཡོོདོ་ཅེས་པའ་ིདོཔེརི་བརྗེོདོ་

བཀོདོ་པ་ན་ིཤེིན་ཏུ་མ་དོགོངས་པ་སྟིེ། དོེའ་ིན་ཡོིག་རྒྱུ་མཚན་ལ་འཇུག་པས་གོང་མ་

དོང་ཟླསོ་ལ། དོནོ་གཞོན་ཞོགི་སྟིནོ་པ་དོང་། དོནོ་དོ་ེསྔ་མ་ལས་གཞོན་དུ་སྟིནོ་པ་གཉེསི་

ཀྱི་ིདོམིགས་མ་ིཕྱིེདོ་ཅིང་སོགས་ཀྱི་ིསྒྲོ་ལའང་བརྟགས་པ་ཡོ་ེམ་བཅུག་པའ་ིའོལ་ཚོདོ་

དོ།ོ །



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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གཞུང་དོོན་ན།ི ཚིག་ཕྱི་ིམའ་ིབརྗེོདོ་བྱ། སྔ་མའ་ིདོོན་དོ་ེལས་གཞོན་དུ་སྟིོན་པརི། 

འགྲོེལ་བའ་ིདོཔེརི་བརྗེོདོ་ཀྱིིས་རྟོགས་པརི་སློའོ། །སོགས་སྒྲོས་སྔ་མ་དོང་འགལ་བ་

དོང་། ཕྱི་ིམ་ཉེདིོ་མེདོ་པརི་སྟིནོ་པ་སགོས་བསྡུའ།ོ །

འོས་པརི་དོཀའ་བ་སྟིེ། མ་ིའོས་པ་དོཔེརི་ན་དོཔོན་ལྟ་བུས་ངན་ལས་བྱ་མ་ིའོས་

པ་ཡོིན་པས། དོ་ེམཆེོག་ཏུ་འཛིིན་པ་ནི། དོཔོན་གྱིིས་ངན་ལས་བྱ་བ་ནི། ཤེིན་ཏུ་མ་ི

རིགིས་པརི་འཛིནི་པ་ཡོནི་ལ། དོ་ེལྟརི་བཟུང་བའ་ིསྒ་ོནས། དོཔནོ་གྱིིས་ངན་ལས་བྱེདོ་

ན། གཡོོག་ལྟ་ཅ་ིསྨོས་ལྟ་བུ་དོང་། གྲྭ་པས་ཆེང་མཐུང་ན་མ་ིནག་པ་ལྟ་ཅ་ིསྨོས་ལྟ་བུ། 

མ་ིའསོ་པའ་ིཚགི་གསི་ཕྱི་ིམའ་ིདོནོ་ངསེ་པརི་བྱེདོ་པའ།ོ །

དོ་ེལས་ལྡོག་པ་གཡོོག་ལྟ་བུས་ལས་བྱེདོ་ན་དོཔོན་ཡོང་ལས་བྱེདོ་དོ་ོལྟ་བུ་སྔ་མ་

འསོ་པའ་ིཚགི་གསི་ཕྱི་ིམ་ངསེ་པརི་བྱེདོ་པའ།ོ །

འགལ་བ་དོང་མ་ིའགལ་བརི་སྟིོན་པ་ནི། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོོདོ་ན་དོོན་དོམ་པརི་ན་ི

ཡོདོོ་པ་མ་ཡོནི་ན་ོལྟ་བུའ།ོ །འདོ་ིབརྟག་པརི་བྱ་བའ་ིགཞོིའ།ོ །

ཐེ་ེཚོམ་གྱི་ིགཞོ་ིནི། མྱུ་གུ་ལ་རྒྱུ་དོགོས་ན། རྒྱུ་གཅིག་གིས་ཆེོག་གམ། དུ་མ་

དོགོས་ཞོེས་མཐེའ་གཉེིས་སུ་དོོགས་པ་ལྟ་བུའ།ོ །སྨོན་པ་ན།ི བདོག་བྱང་ཆུབ་ཐེོབ་ན་

ལྟ་བུའ།ོ །དྲི་ིབའ་ིགཞོ་ིན་ིབུམ་པ་ཡོོདོ་ན་དོ་ེཇ་ིལྟརི་ཡོོདོ་ལྟ་བུའ།ོ །

རྣམ་དོབྱ་ེགཉེིས་པ་དོང་། བཞོ་ིཔ། བདུན་པ་རྣམས་དོང་། དོ་ེཉེིདོ་དོང་ཚ་ེསྐོབས་

ལ་འཇུག་པ་ན་ིབཤེདོ་ཟནི་ཏ།ོ །

འོན་ཀྱིང་སྨྲ་སྒོའ་ིསྐོབས་འདོིརི་དོཔྱིདོ་གཞོ་ིཤེིན་ཏུ་ཆེ་ེབ་འདུག་ཀྱིང་། འཇུག་པ་
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

འདོ་ིདོག་ཤེསེ་རིབ་སྐྱ་ེབ་ལ་ཉེ་ེབརི་མཁ་ོབས་བཀདོོ་ཅངི་། འཐེདོ་མ་ིའཐེདོ་ཀྱི་ིདོཔྱིདོ་པ་

བྱས་ན་མང་དུ་དོགོས་ནས་བཞོག་ག ོ།

འདོིརི་ལ་དོོན་གྱི་ིསྒྲོ་རྣམས་དོོན་ལྔ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གྱི་ིདོབྱ་ེབ་རྟོགས་པརི་དོཀའ་

བས། སློརི་ཡོང་བཤེདོ་པརི་བྱ་སྟི།ེ 

འདོི་ལ་རྣམ་གླིིང་པས། རྣམ་དོབྱེ་གཉེིས་པ་དོང་བཞོི་པ་མ་ཕྱིེདོ་པརི། དོབང་

བསྐུརི་དུ་གསོལ་ཞོེས་པ་གཉེིས་པའ་ིདོཔེརི་བརྗེོདོ་དུ་བཀོདོ་པ་མ་ིའཐེདོ་དོ།ེ དོ་ེདོབང་

བསྐུརི་བའ་ིཆེེདོ་དུ་གསལོ་བ་འདོབེས་པ་ཡོནི་པས་བཞོ་ིཔ་ཡོནི་ན།ོ །

བསམ་དུ་མེདོ། གསལ་དུ་བཏང་། ཞོེས་པ་ཡོང་བསམ་པརི་བྱ་བའ་ིང་ོབ་ོཉེིདོ་

དུ་མ་གྲུབ་པ་དོང་། གསལ་བའ་ིང་ོབརོི་བཏང་། ཞོསེ་པ་ཡོནི་ཞོངི་། གཞོ་ིགཞོན་ལ་བྱ་

བ་བྱས་པ་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡོིན་པས་དོ་ེཉེིདོ་ལ་འཇུག་”གོ།
1
གཉེིས་པའ་ིདོཔེརི་བརྗེོདོ་

དུ་མ་ིའཐེདོ་ལ། ནང་དུ་ཆུག་ཅེས་པའང་གཞོ་ིནང་ལ་འཇུག་པའ་ིབྱ་བ་བྱོས་ཤེིག་པའ་ི

དོོན་ཡོིན་པས། དོེ་ཉེིདོ་ལ་མི་འཇུག་ཅིང་། རྣམ་དོབྱེ་གཉེིས་པའི་དོཔེརི་བརྗེོདོ་དུ་

འཐེདོ་པའ་ིཕྱིརིི་རི།ོ །

གཞོན་ཡོང་དོ་ེཁ་ོན་ཉེིདོ་ཅེས་པའ་ིདོ་ེདོང་ཁ་ོདོང་ན་དོང་ཉེིདོ་རྣམས་ཁ་ཕྲེལ་ནས། 

དོ་ེཞོེས་པ་ཐེ་སྙདོ་འདོས་མ་ཐེག་པའམ། དོངོས་པ་ོགཞོན་ལ་འཇུག་པརི་བཤེདོ་པ་ནི། 

འོག་ནས་འཆེདོ་པ་ལྟརི་བདོེན་པའ་ིདོངོས་པོའམ་དོ་ེཉེིདོ་ལ་འཇུག་པའ་ིདོཔེརི་བརྗེོདོ་

དུ་རིིགས་ཤེིང་། ཁྱིེདོ་རིང་གིས་ཀྱིང་། དོེའ་ིདོཔེརི་བརྗེོདོ་དུ་བཀོདོ་པ་དོང་དོངོས་སུ་

འགལ་བ་དོང་། ཁོ་ཞོེས་པ་ལ་ཚིག་གྲོོགས་ཀྱིི་བཤེདོ་པ་ལས་མ་བྱུང་བས་གསུང་

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༣༡ཕྲེངེ་༡༩ན།  ག།ོ    ཞོལོ་པརི། ༡༦བ༤ན།  ག།ི



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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རྒྱུས་”གཏུགས
1
་ཤེིང་། སྐོབས་དོེརི་རིང་ཞོེས་པའ་ིསྒྲོ་དོང་འདྲི་བརི་ངེས་བཟུང་དུ་མ་

དོགོངས་པརི་ཟདོ་དོ།ོ །འདོ་ིལ་སོགས་པ་ནོརི་ཞོིང་མ་འབྲེལ་བ་ཤེིན་ཏུ་མང་བརི་སྣང་

ཡོང་། གོང་ག་ིདོ་ེརྣམས་ཀྱི་ིདོཔྱིདོ་པ་གཞུང་དོོན་རྟོགས་པ་ལ་ཉེ་ེབརི་མཁ་ོབས་འདོིརི་

བརྗེདོོ་ཀྱི།ི ཐེམས་ཅདོ་དོགག་པརི་མ་ིལང་ང་ོ། །

དོསེ་ན་འདོ་ིདོག་ག་ིཁྱིདོ་པརི་ན།ི ཐེབ་ལ་མ་ེབཏང་ཞོསེ་པ་ལྟ་བུ། གཞོ་ིགཞོན་ལ་

བྱ་བ་བྱས་པ་དོང་། བྱདེོ་པ་སགོས་སྟིནོ་པའ་ིལ་སྒྲོ་རྣམས་རྣམ་དོབྱ་ེགཉེསི་པ་དོང་། 

མགྲོོན་པ་ོལ་མ་ེབཏང་ལྟ་བུ་བྱ་བ་བྱེདོ་པའ་ིགཞོ་ིདོངོས་མ་ཡོིན་པརི། དོ་ེལ་མ་ེ

བཏང་བ་ན།ི དོའེ་ིཆེདེོ་དུ་མ་ེབཏང་བ་ཡོནི་ལ། དོ་ེལྟརི་དོགསོ་པ་ལ། ལ་སྒྲོ་སྦྱརི་ཏ།ེ བྱ་

བ་མ་ེབཏང་བརི་སྟིནོ་པའ་ིལའ་ིསྒྲོ་ན་ིརྣམ་དོབྱ་ེབཞོ་ིཔའ།ོ །

ཐེབ་ལ་མ་ེཡོདོོ་ལྟ་བུ། གཞོ་ིཐེབ་ལ་མ་ེབཏང་བ་སགོས་ཀྱི་ིབྱ་བ་བྱས་པ་མ་ིབརྗེདོོ་

པརི། མེའ་ིང་ོབ་ོཙམ་ཡོདོོ་པརི་བརྗེོདོ་པའ་ིལའ་ིསྒྲོ་ན་ིརྣམ་དོབྱ་ེབདུན་པའ།ོ །

འདུས་བྱས་སུ་གྲུབ་ལྟ་བུ། གཞོ་ིགཞོན་ལ་མ་ིབརྩོ་ིབརི་ཆེོས་རིང་རིང་ག་ིང་ོབ་ོ

ཉེིདོ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་སོགས་སྟིོན་པའ་ིལའ་ིསྒྲོ་ན།ི དོ་ེཉེིདོ་དོམ་བདོེན་པའ་ིདོངོས་པ་ོསྟིོན་

པ་ཞོསེ་བྱའ།ོ །

རྣམ་དོབྱེདོ་བདུན་པ་དོང་འདོ་ིགཉེསི་ཀྱི་ིཁྱིདོ་པརི་ན།ི གཞོ་ིགཞོན་ལ་ཡོོདོ་”པའི
2
་

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༣༢ཕྲེངེ་༨ན། ཞོལོ་པརི་མ། ༡༧ན༡ན། གཏུགས  *འདོ་ིརྡུགས་དོང་རྟུགས་སགོས་
སུ་བཅསོ་པ་མ་དོག་ག།ོ
2 མ་དོཔ།ེ ཤེོག་ངོས་༣༣ཕྲེེང་༣ན། ཞོོལ་པརི་མ། ༡༧ན༦ན། པའི  *འདོ་ིཔས་སུ་བཅོས་མཁན་འདུག་
ཀྱིང་མ་ིདོགསོ་ས།ོ།
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

གྲུབ་པ་དོང་། རིང་ག་ིང་ོབ་ོཉེིདོ་དུ་ཡོོདོ་”པའི
1
་གྲུབ་པ་གཉེིས་ཀྱིིས་དོབྱ་ེབརི་བྱ་སྟི།ེ དོ་ེ

ཉེིདོ་ཅེས་པ་དོང་། དོ་ེཁ་ོན་ཉེིདོ་ཅེས་པ་རིང་ག་ིང་ོབ་ོཉེིདོ་ལས་གཞོན་དུ་མ་ིའཇུག་ལ། 

རྣམ་དོབྱ་ེབདུན་པ་གནས་གཞོིའ་ིལའ་ིསྒྲོ་ནི། ཆེོས་གང་ཡོང་འཚོལ་བ་སོགས་ཀྱི་ིཚེ། 

གཞོ་ིགཞོན་ཁ་ོན་ལ་ཡོོདོ་མེདོ་ལྟ་བ་དོང་འཚོལ་བ་སོགས་ལ་འཇུག་པ་མ་གཏོགས། 

རིང་ག་ིང་ོབ་ོའཚལོ་བ་སགོས་ལ་མ་ིའཇུག་པ་མངནོ་སུམ་གྱིསི་གྲུབ་པའ་ིཕྱིིརི་རི།ོ །

ཚ་ེསྐོབས་ན།ི ཚ་ེདོང་སྐོབས་ཞོེས་ཐེོབ་པ་མང་པོརི། དོེའ་ིཚབ་ཏུ་ལའ་ིསྒྲོ་བཀོདོ་

པ་ཐེམས་ཅདོ་དོ།ེ དོཔརེི་བརྗེོདོ་གངོ་ག་ིདོསེ་རྟགོས་སློའ།ོ །

དོ་ེལྟརི་སུ་རུ་དུ་ན་ལ་རྣམས་མིང་མཐེའ་གང་ལ་སྦྱོརི་བའ་ིངེས་པ་ནི། ས་སུ་ག་

བ་དོ་དྲིག་ཏུ། །ང་དོ་ན་མ་རི་ལ་དུ། །འ་དོང་མཐེའ་རྟེན་མེདོ་མཐེརི་རུ། །འདོ་ིདོང་རི་

མཐེའ་བྱ་བ་གཅགི །ཅསེ་པ་ལྟརི་རི།ོ །

རྣམ་དོབྱ་ེདྲུག་པ་བཤེདོ་པ།

གསུམ་པ་རྣམ་དོབྱ་ེདྲུག་པ་འཆེདོ་པ་ལ། ཐེགོ་མརི་དོམ་བཅའ་བ་ན།ི 

རྗེསེ་འཇུག་ཡོ་ིག་ེབཅུ་པ་ོན།ི ། རྗེསེ་འཇུག་ཡོ་ིག་ེབཅུ་པ་ོན།ི ། 

ཨ་ིདོང་མཐུན་ལུགས་འདོ་ིཞོསེ་བྱ། །ཨ་ིདོང་མཐུན་ལུགས་འདོ་ིཞོསེ་བྱ། །

ཞོེས་གསུངས་ཏེ། མིང་གི་མཐེའི་རྗེེས་འཇུག་གི་ཡོི་གེ་བཅུ་པོ་རྣམས་ནི། 
1 མ་དོཔ།ེ ཤེོག་ངོས་༣༣ཕྲེེང་༤ན། ཞོོལ་པརི་མ། ༡༧ན༦ན། པའི  *འདོ་ིཔས་སུ་བཅོས་མཁན་འདུག་
ཀྱིང་མ་ིདོགསོ་ས།ོ།



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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དོབྱངས་ཨི་སྦྱརི་བའི་རྣམ་དོབྱེ་དྲུག་པ་དོང་མཐུན་ལུགས་འདོི་ཞོེས་བྱའོ། །ཞོེས་

པའ།ོ །དོ་ེནས་མཐུན་ལུགས་དོངསོ་བསྟིན་པའ་ིཕྱིིརི། 

དོང་པ་ོགཉེསི་ལ་དོང་པ་ོམཐུན། ། དོང་པ་ོགཉེསི་ལ་དོང་པ་ོམཐུན། ། 

གསུམ་ལྔ་བཅུ་ལ་ཀྱི་དོང་སྦྱརི། ། གསུམ་ལྔ་བཅུ་ལ་ཀྱི་དོང་སྦྱརི། ། 

བདུན་པ་ཉེདིོ་ལ་བདུན་པ་སྟི།ེ ། བདུན་པ་ཉེདིོ་ལ་བདུན་པ་སྟི།ེ ། 

ལྷག་མ་རྣམས་ལ་གྱི་སྦྱརི་བ། །ལྷག་མ་རྣམས་ལ་གྱི་སྦྱརི་བ། །

ཞོེས་གསུངས་ཏ།ེ མིང་ག་ིམཐེརི་རྗེེས་འཇུག་དོང་པ་ོག་དོང་གཉེིས་པ་ང་གནས་

པ་ལ། དྲུག་པའི་སྒྲོ་འདྲིེན་པའི་ཚེ་དོང་པ་ོག་མཐུན་ཞོིང་། མིང་མཐེརི་རྗེེས་འཇུག་

གསུམ་པ་དོ་དོང་། ལྔ་པ་བ་དོང་། བཅུ་པ་ས་གནས་པ་ལ་ཀྱི་དོང་སྦྱརི་བརི་བྱ་ལ། 

བདུན་པ་འ་ཉེིདོ་དོ་ེའ་ཡོིག་ཁ་ོན་གནས་པ་ལ། བདུན་པ་འ་ཉེིདོ་སྦྱརི་བརི་བྱ་སྟིེ། དོེའ་ི

ལྷག་མ་ན་མ་རི་ལ་རྣམས་གནས་པ་ལ་གྱི་སྦྱརི་བ་མཐུན་ན།ོ །

དོ་ེདོག་གང་ལ་འཇུག་པ་ན།ི

དོ་ེདོག་ཨ་ིསྦྱརི་འབྲལེ་བའ་ིས། །དོ་ེདོག་ཨ་ིསྦྱརི་འབྲལེ་བའ་ིས། །

ཞོསེ་གསུངས་ཏ།ེ དོ་ེལྟརི་སྦྱརི་བ་དོ་ེདོག་སྟི།ེ ག་ཀྱི་འ་གྱི་རྣམས་ལ་དོབྱངས་དོང་པ་ོ

ཨ་ིསྦྱརི་བས་ག་ིཀྱི་ིའ་ིགྱི་ིཞོསེ་འབྱུང་བ། དོ་ེརྣམས་དོནོ་གང་ག་ིསའམ་གནས་ལ་འཇུག་

ན། རྣམ་དོབྱ་ེདྲུག་པ་འབྲལེ་བ་སྟི།ེ རིང་ག་ིཆེ་ཤེས་དོང་། ཡོ་ོབྱདོ་ལ་སགོས་པ་འབྲལེ་

ཆེསོ་རྣམས། རིང་དོང་འབྲལེ་བརི་སྒྲུབ་པའམ་རིང་ག་ིཡོནི་པརི་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་ག ོ།
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

དོ་ེཡོང་དོང་པ་ོགཉེིས་ལ་དོང་པ་ོམཐུན་པའ་ིདོཔ་ེནི། བདོག་ག་ིམིག །རིང་ག་ི

གཟུགས་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་ལྔ་བཅུ་ལ་ཀྱི་དོང་སྦྱརི་བའ་ིདོཔ་ེནི། ཁྱིོདོ་ཀྱི་ིནོརི། ཁྲོབ་

ཀྱི་ིབྱང་བུ། ལས་ཀྱི་ིརྣམ་སྨིན་ལྟ་བུའ།ོ །བདུན་པ་ཉེིདོ་ལ་བདུན་པ་མཐུན་པའ་ིདོཔ་ེན།ི 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དོཔའ་ིསྤྱིོདོ་པ། ངའ་ིལུས་ལྟ་བུའོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ལ་གྱི་སྦྱརི་བའ་ི

དོཔ་ེན།ི གཞོན་གྱི་ིཚགི །གཤེམ་གྱི་ིམ།ི གསེརི་གྱི་ིསྣདོོ། ཞོལ་གྱི་ིསྒ་ོལྟ་བུའ།ོ །

འདོིརི་དོངོས་སུ་མ་བཤེདོ་པ། དོ་དྲིག་ག་ིདོབང་གིས་ཀྱི་ིཐེོབ་པ་ན།ི རྣམ་ཐེརི་ཀྱི་ི

སྒ།ོ ཕྱི་ིརིལོ་ཀྱི་ིཁང་པ་སགོས་དོང་། འ་ིདོང་བྱ་བ་གཅགི་པ་ཚགིས་བཅདོ་ཀྱི་ིརྐོང་པ་ཁ་

སྐོོང་བ་ལ་ཡོ་ིསྦྱོརི་བ་ནི། འདོས་པའ་ིསངས་རྒྱས་རྣམས་དོང་ཕྱིོགས་བཅུ་ཡོ་ིལྟ་བུ། 

དོ་དྲིག་ག་ིམཐེརི་ཀྱི་ིསྦྱོརི་བ་ན་ིཕེ་ོཡོསི་མངི་མཐེའ་དྲིངས་པའ།ོ །

འདོིརི་དོངོས་སུ་མ་བཤེདོ་ཀྱིང་ཀྱི་ིལ་སོག་པ་འཇུག་པ་ནི། རྣམ་དོབྱ་ེདྲུག་པ་མ་

ཡོིན་པ་གཞོན་ལའང་མཐེོང་སྟིེ། དོོན་འགལ་བ་དོཔེརི་ན། དྲིང་པ་ོདོང་འཁྱིོག་པ་ོལྟ་བུ་

ལ་མཚནོ་ན། སངས་རྒྱས་ན་ིཆེསོ་དྲིང་པ་ོཁ་ོནརི་གསུངས་མོདོ་ཀྱི།ི ཐེབས་ལ་མཁས་

པའ་ིདོབང་གིས་འཁྱིོག་པོརི་ཡོང་གསུང་ང་ོ། །ལྟ་བུ་དོང་། དོ་ེལྟ་མོདོ་ཀྱི་ིསོགས་ལྟ་བུ་

མ་ིམཐུན་པའ་ིརྒྱན་ལ་འཇུག་པ་ན་ིསྨྲ་སྒརོི་བཤེདོ་པ་ལྟརི་རི།ོ །

དོོན་དོ་ེཁ་ོནརི་ངེས་པརི་བཟུང་ནས། གཞོན་འགོག་པ་ལ་འཇུག་པ། བུམ་པ་ན།ི 

མ་ིརྟག་པ་ཡོིན་གྱི་ིརྟག་པ་ན་ིམ་ཡོིན་ན།ོ །འདོ་ིན་ིམ་ིཡོིན་གྱི་ིལྷ་མ་ཡོིན་ན།ོ །འདོ་ིན་ིརྒྱུ་

ལས་འབྱུང་ག ིརྒྱུ་མདེོ་པ་ལས་མ་ིའབྱུང་ང་ོསགོས་ལྟ་བུའ།ོ །

སྡེོམ་ན།ི དོ་བ་ས་ཀྱི་ིག་ང་གི །ན་མ་རི་ལའ་ིརྗེེས་སུ་གྱི།ི །འ་དོང་མཐེའ་རྟེན་མེདོ་
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མཐེརི་འ།ི །རྐོང་པ་སྐོངོ་ཚ་ེཡོ་ིཐེབོ་བ།ོ །ཞོསེ་བྱའ།ོ །

རྣམ་དོབྱ་ེགསུམ་པ་བཤེདོ་པ།

བཞོ་ིཔ་རྣམ་དོབྱ་ེགསུམ་པ་འཆེདོ་པ་ན།ི 

དོ་ེཉེདིོ་ལ་ན་ིབཅུ་པ་སྦྱརི། ། དོ་ེཉེདིོ་ལ་ན་ིབཅུ་པ་སྦྱརི། ། 

བྱདེོ་པའ་ིསརི་ན་ིཤེསེ་པརི་བྱ། །བྱདེོ་པའ་ིསརི་ན་ིཤེསེ་པརི་བྱ། །

ཞོེས་གསུངས་ཏེ། རྣམ་དོབྱེ་དྲུག་པརི་འཇུག་པའི་གི་ཀྱིི་གྱིི་འི་བཞོི་པ་ོདོེ་དོག་

ཉེིདོ་ལ་བཅུ་པ་ས་ཡོིག་སྦྱརི་བས། གིས་ཀྱིིས་གྱིིས་འིས། ཞོེས་གྲུབ་པ་ན།ི རྣམ་དོབྱ་ེ

གསུམ་པ་བྱེདོ་པ་ཞོེས་བྱ་བ། བྱེདོ་པ་པ་ོགཙ་ོབོརི་སྟིོན་པའ་ིརྣམ་དོབྱེའ།ོ །ས་ཞོེས་པ་

གནས་ཀྱི་ིདོནོ་ཏ།ེ བྱདེོ་པ་པ་ོསྟིནོ་པའ་ིགནས་སུ་ཤེསེ་པརི་བྱའ།ོ །དོ་ེཇ་ིལྟརི་ཤེསེ་པརི་

བྱ་ན། དོཔེརི་ན། བདོག་གིས་ཐེོས། རིང་གིས་བྱས། ཁྱིོདོ་ཀྱིིས་བཤེདོ། ཤེེས་རིབ་

ཀྱིསི་དོཔྱིདོ། སྲོས་ཀྱིསི་ཉེན། སམེས་དོཔའསི་བསློབས། གཞོན་གྱིསི་ག ོ།དོགྲོ་བཅམོ་

གྱིིས་སྤེངས། གསེརི་གྱིིས་ཉེོས། ཞོལ་གྱིིས་བཞོེས་ལྟ་བུའ།ོ །ཤུགས་ལ་བསྟིན་པ་དོ་

དྲིག་ག་ིམཐེརི་ཡོདིོ་ཀྱི་ིའདུས་ཏ་ེརིགེ་པའ་ིརྐྱནེ་ཀྱིསི་ཚརོི་བ། རིབ་འབྱོརི་ཀྱིསི་གསལོ་

བ། ཕེ་རིོལ་ཀྱིིས་བཤེདོ་ལྟ་བུའོ། །སྐོདོ་གསརི་བཅདོ་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དོཔས་

བསློབས། བློ་མས་བསྐྱབས། བུམ་པས་ཆུ་བཅུས་སགོས་མངི་མཐེརི་ས་ཡོགི་རྐྱང་པ་

སྦྱརི་བས་ཀྱིང་བྱེདོ་པ་སྟིནོ་ན།ོ །
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

རྒྱན་སྡུདོ་བཤེདོ་པ།

ལྔ་པ་རྣམ་དོབྱ་ེདོ་ེདོག་ག་ིཡོ་ིགེའ་ིསྦྱོརི་ཚུལ་ལས་འཕྲེོས་ནས་ཚིག་རྒྱན་སོགས་

འཆེདོ་པ་ལ། ཐེགོ་མརི་རྒྱན་སྡུདོ་བསྟིན་པའ་ིཕྱིིརི། 

ཨཱ་ལ་ིཕྱིསི་ནས་གཉེསི་པ་སྦྱརི། ། ཨཱ་ལ་ིཕྱིསི་ནས་གཉེསི་པ་སྦྱརི། ། 

ཚགི་རྒྱན་གཉེསི་དོང་སྡུདོ་པརི་འགྱུརི། །ཚགི་རྒྱན་གཉེསི་དོང་སྡུདོ་པརི་འགྱུརི། །

ཞོེས་གསུངས་ཏེ། གོང་དུ་རྣམ་དོབྱེ་དྲུག་པའི་སྒྲོ་དོངོས་སུ་བསྟིན་པ། ཀྱིི་འི་

གཉེིས་དོང་། ཤུགས་ལ་ཁ་སྐོོང་ག་ིཡོ་ིདོང་བཅས་པ་གསུམ་གྱི་ིཨཱ་ལ་ིཨ་ིཕྱིིས་ནས། 

རྗེེས་འཇུག་གཉེིས་པ་ང་ཡོིག་སྦྱརི་བས། ཀྱིང་འང་ཡོང་། ཞོེས་གྲུབ་པ་དོ་ེན།ི མཐུན་

པ་དོང་མ་ིམཐུན་པའ་ིཚགི་རྒྱན་གཉེསི་དོང་། སྡུདོ་པའ་ིདོནོ་འཇུག་པརི་འགྱུརི་རི།ོ །

དོ་ེལ་མཐུན་པའ་ིཚིག་རྒྱན་ན་ིམཐུན་པའ་ིཆེོས་གཉེིས་གཞོ་ིགཅིག་ལ་སྡུདོ་ཅིང་། 

ཁྱིདོ་པརི་ཚིག་མཛིེས་པརི་བྱེདོ་པ་སྟིེ། དོཔེརི་ན། མཛིེས་པའང་ཡོིན་ཏ་ེམདོོག་ཀྱིང་

དོཀརི། །དོཔལ་ཡོང་འབརི་ལ་ཡོདིོ་ཀྱིང་འཕྲེགོ །ཅསེ་པ་ལྟ་བུའ།ོ །

མི་མཐུན་པའི་ཚིག་རྒྱན་ནི། མི་མཐུན་པའི་ཆེོས་གཉེིས་གཞོི་གཅིག་ཏུ་སྡུདོ་

ཅངི་། ཁྱིདོ་པརི་ཚགི་མཛིསེ་པརི་བྱེདོ་པ་སྟི།ེ དོཔེརི་ན། ཕྱིགོས་རིསི་མེདོ་ཀྱིང་བདུདོ་

དོཔུང་འཇོམས། །འཆེིང་བ་སྤེངས་ཀྱིང་ཐུགས་རྗེེས་བསྡེམས། །ཆེགས་པ་སྤེངས་

ཀྱིང་འགྲོ་ོལ་ཆེགས་ལྟ་བུའ།ོ །

ཚིག་རྒྱན་དུ་མ་ིའགྱུརི་བའ་ིསྡུདོ་པ་ལ་ཡོང་། ཁྱིདོ་པརི་གྱི་ིགཞོ་ིདོང་། ཁྱིདོ་པརི་
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གྱིི་ཆེོས་གོང་འོག་གཉེིས་ཀས་ཕེན་ཚུན་སྡུདོ་པ། ཨུདྤ་ལའང་ཡོིན་ལ་སྔོན་པ་ོཡོང་

ཡོནི་ན།ོ །ལྟ་བུ་གཞོ་ིམཐུན་པརི་སྟིནོ་པ་དོང་། 

ཆེོས་ཀྱིང་དྲིན་ཏེ། ཆེོས་མ་ཡོིན་པ་མིན་ནོ། །ལྟ་བུ་གོང་མས་འོག་མ་སྡུདོ་པ་

དོང་། ལྷས་ཆེརི་ཕེབ་སྟི།ེ ཀླུས་ཀྱིང་འབབེས་ས།ོ །ལྟ་བུ་འགོ་མས་གངོ་མ་སྡུདོ་པ་དོང་། 

ཀྱིང་འང་གཉེིས་དོང་འཇུག་པ་མ་ིམཐུན་པ་ཡོང་ག་ིདོོན། ཡོང་ན་འདོ་ིལྟརི་བྱ་སྟི་ེ

ལྟ་བུ་རྣམ་གྲོངས་གཉེིས་ལ་སོགས་པ་བསྣན་པ་ལ་འཇུག་པ་སྟིེ། སྨྲ་སྒོརི། ཡོང་ཞོེས་

བྱ་བ་བསྣན་པའང་ཡོནི། ཞོསེ་ས།ོ །

འདོ་ིདོོན་སྔ་མའ་ིསྟིེང་དུ་རྣམ་གྲོངས་གཞོན་བསྣན་པ་ཡོིན་པས། རྣམ་གླིིང་པས། 

ངསེ་བཟུང་ག་ིབརྣན་དུ་བཤེདོ་པ་མ་ིའཐེདོ་དོ།ོ །

དོེ་བཞོིན་དུ། ཡོང་དོང་ཡོང་དུ་དོང་། ཡོང་ནས་ཡོང་དུ་དོང་། སློརི་ཡོང་

དོང་། དོ་ེནས་ཡོང་སོགས་བསྐྱརི་བའ་ིདོོན་ལ་འཇུག་ཅིང་། བསྐྱརི་བ་ནི། དོོན་སྔ་མ་

ཉེིདོ་བལྡབས་པ་ཡོིན་ལ། སྡུདོ་པ་ན་ིདོོན་སྔ་མ་བལྡབས་པ་ཙམ་མ་ཡོིན་པརི། བྱ་བ་

དོང་། བྱདེོ་པ་དོང་། དོགག་པ་དོང་། སྒྲུབ་པ་ལ་སགོས་པའ་ིཁྱིདོ་པརི་རྣམས། དོནོ་སྔ་

ཕྱིའི་ིསྦྱརོི་བ་སྡུདོ་པརི་བྱེདོ་པའ།ོ །

འ་ོན་ལྷག་བཅས་དོང་སྡུདོ་པའ་ིཁྱིདོ་པརི་གང་ཞོ་ེན། དོ་ེཡོང་སྡུདོ་པ་ནི། དོོན་གྱི་ི

གཞོ་ིསྔ་མརི་གང་སྦྱརི་བྱའ་ིབྱ་བ་ལ་སོགས་པའ་ིཁྱིདོ་པརི་དོ་ེདོག་ཕྱི་ིམརི་ཡོང་ངེས་

ཅན་དུ་སྦྱརོི་བརི་སྟིནོ་པ་སྟི།ེ དོཔེརི་ན། མནོ་”པས
1
་འབྲས་ཟའ།ོ །རྒྱ་གརི་”པས་ཀྱིང

2
་

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༣༨ཕྲེངེ་༦ན།  པས     ཞོལོ་པརི་མ། ༡༩བ༦ན།  པ
2 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༣༨ཕྲེངེ་༦ན།  པས་ཀྱིང   ཞོལོ་པརི་མ། ༡༩བ༦ན།  བ་ཡོང
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

འབྲས་ཟའ།ོ །ཞོེས་པ་ལྟ་བུ་བྱ་བའ་ིཁྱིདོ་པརི་འབྲས་ཟ་བ་གཞོ་ིགཉེིས་ཀ་ལ་སྦྱརི་ནས། 

གཉེསི་ཀའམ་གང་ཡོང་རུང་བ་ལ། ཀྱིང་སགོས་སྡུདོ་ཚགི་སྦྱརི་རུང་ག ི།མནོ་”པས
1
་

འབྲས་ཟའ།ོ །རྒྱ་གརི་”པས
2
་ཁྲུས་བྱེདོ་དོ།ོ །ལྟ་བུ་འབྲས་ཟ་བ་དོང་། ཁྲུས་བྱེདོ་པ་ལ་

སོགས་པ་ཁྱིདོ་པརི་མ་ིམཐུན་པས། གཞོ་ིམ་ིམཐུན་པ་ལ་སྦྱོརི་བ་ལ་སྡུདོ་ཚིག་སྦྱརི་

མ་ིརུང་ང་ོ། །

ལྷག་བཅས་ནི། ཁྱིདོ་པརི་གཅིག་ལྟ་བུ། གཞོ་ིཐེ་དོདོ་པ་དུ་མ་ལ་སྦྱོརི་བའ་ིངེས་

བཟུང་མ་ིདོགསོ་པརི། དོནོ་སྔ་མ་མ་རྫགོས་པརི། ལྷག་མ་ཡོོདོ་པ་ཙམ་སྟིནོ་པའ།ོ །

སྡེོམ་ནི། ག་བ་དོ་ས་དོ་དྲིག་མཐེརི། །ཀྱིང་དོང་རྗེེས་འཇུག་གཞོན་རྣམས་

མཐེརི། །འང་ཐེབོ་རྐོང་པ་སྐོངོ་ཚ་ེཡོང་། །ཞོསེ་བྱའ།ོ །

ལྷག་བཅས་བཤེདོ་པ།

དོ་ེནས་ལྷག་བཅས་ཀྱི་ིསྒྲོ་འཆེདོ་པའ་ིདོབང་དུ་བྱས་ཏ།ེ 

ལ་དོནོ་སུ་ལ་ཨུ་ཕྱིསི་ནས། ། ལ་དོནོ་སུ་ལ་ཨུ་ཕྱིསི་ནས། ། 

དོ་ེལ་གསུམ་པའ་ིདོང་པ་ོསྦྱརི། ། དོ་ེལ་གསུམ་པའ་ིདོང་པ་ོསྦྱརི། ། 

དོ་ེལ་ཨཱ་ལ་ིགསུམ་པ་སྦྱརི། ། དོ་ེལ་ཨཱ་ལ་ིགསུམ་པ་སྦྱརི། ། 

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༣༨ཕྲེངེ་༨ན།  པས     ཞོལོ་པརི་མ། ༢༠ན༡ན། པ
2 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༣༨ཕྲེངེ་༩ན།  པས     ཞོལོ་པརི་མ། ༢༠ན༡ན། བ



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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དོ་ེན་ིལྷག་མ་དོང་བཅས་པའ།ོ །དོ་ེན་ིལྷག་མ་དོང་བཅས་པའ།ོ །

ཞོེས་གསུངས་ཏེ། གོང་གི་ལའི་སྒྲོ་དོང་མཐུན་པའི་སུ་ཡོིག་ལ། དོེའི་སྲོོག་གི་

དོབྱངས་ཨུ་ཕྱིིས་ནས། ས་རྐྱང་དུ་གནས་པ་དོ་ེལ། སྡེ་ེབ་གསུམ་པ་ཏ་སྡེེའ་ིཡོ་ིག་ེདོང་

པ་ོཏ་ཡོགི་སྦྱརི་བས། སྟི་ཞོསེ་པ་འབྱུང་ང་ོ། །དོ་ེལ་ཨཱ་ལ་ིགསུམ་པ་ཨ་ེསྦྱརི་བས། སྟི་ེ

ཞོསེ་གྲུབ་པ་དོ་ེཉེིདོ་ན།ི ཚགི་དོནོ་སྔ་མ་མ་རྗེགོས་པརི། སློརི་ཚགི་ལྷག་མ་གཞོན་སྟིནོ་

རྒྱུ་ཡོོདོ་པ་ལ་འཇུག་པས། ལྷག་མ་དོང་བཅས་པའ་ིསྒྲོའོ། །ཞོེས་པ་འདོིརི་དོངོས་སུ་

བསྟིན་པ་དོང་། མ་བསྟིན་ཀྱིང་རྗེེས་འཇུག་ག་ིདོབང་གིས་ལྷག་བཅས་ལ། དོ་ེདོང་ཏ་ེ

ཡོང་སྦྱརོི་བ་ཡོོདོ་དོ།ོ །

དོ་ེཡོང་མཚམས་སྦྱོརི་བའ་ིལྷག་བཅས་དོང་། དོམ་བཅའ་བའ་ིལྷག་བཅས་དོང་། 

གཞོན་འདྲིནེ་པའ་ིལྷག་བཅས་དོང་གསུམ་མ།ོ །

དོ་ེལྟརི་ཡོང་སྨྲ་སྒརོི། སྟི་ེན་ིལྷག་མ་ཡོདོོ་པ་སྟི།ེ །མཚམས་སྦྱརོི་བ་དོང་དོམ་བཅའ་

དོང་། །གཞོན་འདྲིནེ་པ་དོང་གསུམ་དུ་འདོདོོ། །ཅསེ་ས།ོ །

དོ་ེལ་མཚམས་སྦྱོརི་བ་ནི། མདོའ་འཕེངས་ཏ་ེཕེོག །ལག་པ་བརྐྱང་སྟི་ེབཟུང་། 

ལྷ་མཆེདོོ་དོ་ེལས་བྱ་ལྟ་བུ། རིམི་ཅན་དུ་སྤྱིོརི་བ་དོང་། འཛུམ་དོམུལ་ཏ་ེམདོངས་ཕྱུང་། 

ས་ོབསྟིན་ཏ་ེབགདོ་ལྟ་བུ། ཅིག་ཅརི་དུ་སྦྱོརི་བ་གཉེིས་ཏ།ེ དོ་ེལྟརི་ཡོང་སྨྲ་སྒོརི། ཚིག་

གཉེིས་རིིམ་དོང་ཅིག་ཅརི་དུ། །སྦྱོརི་བརི་བྱེདོ་པ་མཚམས་སྦྱོརི་ཡོིན། །ཞོེས་པ་ལྟརི་

རི།ོ །

དོམ་བཅའ་བ་ན་ིརྒྱུ་མཚན་ལ་སགོས་པ་འདྲིནེ་པའ་ིསྒ་ོནས་དོམ་བཅའ་བ་སྟིནོ་པ་
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

སྟི།ེ དོ་ེཡོང་རྒྱུ་མཚན་འདྲིནེ་པ་ན།ི མ་ིརྟག་སྟི།ེ བྱས་པའ་ིཕྱིིརི་ལྟ་བུ་དོང་། 

ངེས་ཚིག་འདྲིེན་པ་ནི། འདོ་ིན་ིདོགྲོ་བཅོམ་པ་ཞོེས་བྱ་སྟིེ། ཉེོན་མོངས་པའ་ིདོགྲོ་

བཅམོ་པའ་ིཆེསོ་དོང་ལྡན་པས་ས།ོ །ལྟ་བུ་དོང་།

རྣམ་གྲོངས་ཀྱི་ིདོབྱ་ེབ་འདྲིནེ་པ་ན།ི ཕུང་པ་ོན་ིལྔ་སྟི།ེ གཟུངས་དོང་། ཚརོི་བ་དོང་། 

འདུ་ཤེསེ་དོང་། འདུ་བྱདེོ་དོང་། རྣམ་པརི་ཤེསེ་པའ།ོ །ལྟ་བུ་རྣམས་ས།ོ །

དོེ་ལྟརི་ཡོང་སྨྲ་སྒོརི། གང་ཞོིག་གིས་ནི་སྔ་མ་ལ། །གསལ་བརི་བྱེདོ་པ་དོམ་

བཅའ་བ། །ཞོསེ་ས།ོ །

གཞོན་ཡོང་དོ་ེལ་དོཔ་ེའདྲིནེ་པ་དོང་། རྒྱས་བཤེདོ་འདྲིནེ་པའ་ིདོམ་བཅའ་སགོས་

འགྲོལེ་བ་ལས་བཤེདོ་དོ།ོ །

གཞོན་འདྲིེན་པ་ན་ིའདོ་ིན་ིམ་ིསྟི།ེ འདོ་ིན་ིལྷའ།ོ །ལྟ་བུ་དོོན་ལྷག་མ་ཡོོདོ་པ་ཙམ་དུ་

སྟིནོ་པའ་ིསྒ་ོནས། སྔ་མ་རྣམས་ལས་གཞོན་དུ་འདྲིནེ་པའ།ོ །

དོ་ེལྟརི་ཡོང་དོ་ེཉེིདོ་ལས། ལྷག་མ་ཡོོདོ་པ་སྟིོན་གྱུརི་ཅིང་། །དོ་ེལས་གཞོན་གྱུརི་

འདྲིེན་པའ།ོ །ཞོེས་ས།ོ །དོ་ེརྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང་རིིག་པའ་ིའཇུག་པ་མང་དུ་འཕེེལ་བའ་ིསྒ་ོ

ཡོནི་པས་འདོིརི་བཤེདོ་དོ།ོ །

སྡེོམ་ན།ི དོ་དོ་ེན་རི་ལ་ས་དོང་། །དོ་དྲིག་ཅན་མཐེརི་ཏ་ེརྐྱང་ཐེོབ། །ག་ང་བ་མ་འ་

རྣམས་དོང་། །མཐེརི་རྟེན་མེདོ་མཐེརི་ས་སྟི་ེའ།ོ །ཞོསེ་ས།ོ །
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འབྱདེོ་སྡུདོ་བཤེདོ་པ།

ཞོརི་ལ་འབྱདེོ་སྡུདོ་ཀྱི་ིསྒྲོ་བསྟིན་པའ་ིཕྱིིརི། 

རྗེསེ་འཇུག་ཡོ་ིག་ེབཅུ་པ་ོལ། ། རྗེསེ་འཇུག་ཡོ་ིག་ེབཅུ་པ་ོལ། ། 

དྲུག་པ་སྦྱརི་ན་འབྱདེོ་སྡུདོ་ཡོནི། །དྲུག་པ་སྦྱརི་ན་འབྱདེོ་སྡུདོ་ཡོནི། །

ཞོསེ་གསུངས་ཏ།ེ རྗེསེ་སུ་འཇུག་པའ་ིཡོ་ིག་ེབཅུ་པ་ོས་ོས་ོལ། རྗེསེ་འཇུག་དྲུག་

པ་མ་ཡོགི་སྦྱརི་བས་གམ་ངམ་དོམ་ནམ་བམ་མམ་འམ་རིམ་ལམ་སམ་ཞོསེ་འབྱུང་བ་

ན།ི དོནོ་ས་ོསོརི་འབྱདེོ་པ་དོང་། སྡུདོ་པ་གཉེིས་ལ་འཇུག་པའ་ིསྒྲོ་ཡོནི་ན།ོ །

དོ་ེཡོང་འབྱདེོ་པ་ན།ི དོབྱ་ེབའ་ིགཞོ་ིགཅགི་ལས། རྣམ་གྲོངས་མང་པོརི་འབྱདེོ་པ་

སྟིེ། དོཔེརི་ན། ཕུང་པ་ོན་ིལྔ་སྟིེ། གཟུགས་སམ། ཚོརི་བའམ། འདུ་ཤེེས་སམ། འདུ་

བྱདེོ་དོམ། རྣམ་པརི་ཤེསེ་པའ།ོ །ལྟ་བུའ།ོ །

དོ་ེབཞོིན་དུ་གཟུགས་རྟག་གམ། མ་ིརྟག་ལྟ་བུ་བརྟག་པ་དོང་དྲི་ིབའ་ིསྒ་ོནས་རྣམ་

གྲོངས་གཞོན་དོང་འབྱེདོ་པ་དོང་། གསེརི་ལེན་ནམ། དོངུལ་ལེན་ལྟ་བུ་གདོམ་ངའ་ིསྒ་ོ

ནས་འབྱདེོ་པ་རྣམས་ས།ོ ། 

སྡུདོ་པ་ལ་ཡོང་གཟུགས་སམ། ཚོརི་བའམ། འདུ་ཤེེས་སམ། འདུ་བྱེདོ་དོམ། 

རྣམ་པརི་ཤེེས་པ་ན་ིཕུང་པོའ།ོ །ལྟ་བུ་ཕྱིོགས་གཅིག་ཏུ་སྡུདོ་པ་དོང་། བུམ་པ་ན་ིམ་ི

རྟག་སྟིེ། ཀ་བའམ་སྣམ་བུ་ཡོང་ང་ོ། །ལྟ་བུ་ཆེོས་སྔ་མརི་སྦྱརི་བ་ཕྱི་ིམརི་ཡོང་སྦྱོརི་

བ་སྡུདོ་པ་དོང་།  བུམ་པའམ། ཀ་བའམ་སྣམ་བུ་ཡོང་བདོག་མེདོ་དོ།ོ །ལྟ་བུ་ཕྱི་ིམའ་ི
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

ཆེསོ་བདོག་མེདོ་པ་སྔ་མརི་སྦྱརོི་བརི་སྡུདོ་པ་སགོས་ཡོོདོ་དོ།ོ །

ཐེ་ེཚོམ་གྱི་ིནང་ནས་མཐེའ་གཉེིས་པ་ོཆེ་མཉེམ་དུ་དོོགས་པ་ལ་མཐེའ་གཉེིས་ཀ་

བཀོདོ་ནས། ཡོིན་ནམ་མིན་ཞོེས་སྦྱོརི་ལ། ཡོིན་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱིོགས་པའམ། མིན་

པ་ལ་ཤེས་ཆེེརི་ཕྱིོགས་པ་ལ་ནི། མཐེའ་རི་ེརི་ེབ་རྐྱང་པརི་འམ་ལ་སོགས་པ་སྦྱརི་ཏེ། 

ཡོིན་ནམ་ལྟ་བུ་དོང་། མིན་ནམ་ལྟ་བུ་བྱ་ཞོིང་། དོ་ེདོག་ཀྱིང་”མཐེརི
1
་གཉེིས་པ་ོདོངོས་

སུ་འབྱདེོ་པ་དོང་། དོནོ་གྱིསི་འབྱེདོ་པ་ཅ་ིརིགིས་སུ་ཡོོདོ་དོ།ོ །དོ་དྲིག་ག་ིདོབང་གིས་ཕེ་ོ

མཐེའ་དྲིངས་པ། ཕྱིནི་ཏམ། གྱུརི་ཏམ། བཀའ་སྩལ་ཏམ་སགོས་ཀྱིང་གངོ་མ་བཞོནི་དུ་

འབྱདེོ་སྡུདོ་སྦྱརོི་རི།ོ །

སྡེམོ་ན།ི འབྱེདོ་སྡུདོ་སྐོབས་སུ་རྗེསེ་འཇུག་བཅུརི། །རིང་འདྲིརི་མ་ཡོགི་སྦྱརི་བ་

དོང་། །དོ་དྲིག་ཐེབོ་མཐེརི་ཏ་དོང་སྦྱརི། །ཞོསེ་པ་ལྟརི་རི།ོ །

རྣམ་དོབྱ་ེལྔ་པ་བཤེདོ་པ།

དྲུག་པ་རྣམ་དོབྱ་ེལྔ་པ་སོགས་འཆེདོ་པའ་ིདོབང་བྱས་ཏ།ེ 

རྗེསེ་འཇུག་ཡོ་ིག་ེབཅུ་པ་ོཡོ།ི ། རྗེསེ་འཇུག་ཡོ་ིག་ེབཅུ་པ་ོཡོ།ི ། 

བཞོ་ིཔ་དོགུ་པ་ལ་བཅུ་པ། ། བཞོ་ིཔ་དོགུ་པ་ལ་བཅུ་པ། ། 

སྦྱརི་བ་འབྱུང་ཁུངས་གནས་ཡོནི་ཏ།ེ ། སྦྱརི་བ་འབྱུང་ཁུངས་གནས་ཡོནི་ཏ།ེ ། 

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༤༡ཕྲེངེ་༡༨ན། མཐེརི   ཞོལོ་པརི་མ། ༢༡བ་༣ན།  མཐེའ
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དོགརི་དོང་སྡུདོ་པའང་དོ་ེབཞོནི་ན།ོ །དོགརི་དོང་སྡུདོ་པའང་དོ་ེབཞོནི་ན།ོ །

ཞོསེ་གསུངས་ཏ།ེ རྗེསེ་འཇུག་ཡོ་ིག་ེབཅུ་པ་ོཡོ།ི གྲོངས་བཞོ་ིཔ་ན་དོང་། དོགུ་པ་

ལ་ཡོིག་གཉེིས་ལ། བཅུ་པ་ས་ཡོིག་སྦྱརི་ཏ།ེ ནས་ལས་ཞོེས་གྲུབ་བ་དོ་ེན།ི རྣམ་དོབྱ་ེ

ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ིགནས་ལ་འཇུག་པ་ཡོིན་ཏེ། ལོགས་སུ་དོགརི་བ་དོང་། སྡུདོ་

པ་ལའང་། འབྱུང་ཁུངས་ལ་འཇུག་པ་དོ་ེབཞོནི་དུ་འཇུག་པ་ཡོནི་ན།ོ །

དོ་ེཡོང་རྣམ་དོབྱ་ེལྔ་པ་ལ་འཇུག་པ་ན།ི དོཔེརི་ན། རི་ིནས་ཆུ་བྱུང་། གནམ་ལས་

ཆེརི་བབས། ས་ལས་མྱུ་གུ་སྨིན། རྟ་ལས་ལྷུངས། ཆེོས་ནས་བཤེདོ་ལྟ་བུ་འབྱུང་

ཁུངས་གང་ནས་བྱུང་བ་སྟིནོ་པའ།ོ །

དོགརི་བ་ནི། རིིགས་དོང་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒ་ོནས་གཞོན་ལས་ཁྱིདོ་པརི་

དུ་བྱེདོ་པ་སྟིེ། དོཔེརི་ན། སྐྱེ་བོ་ཐེམས་ཀྱིི་ནང་ནས་རྒྱལ་པོའ་ིརིིགས་ཕུལ་དུ་བྱུང་

བའོ། །ལས་ཐེམས་ཅདོ་ལས་ཡོི་གེ་འབྲི་བ་ཁྱིདོ་པརི་དུ་འཕེགས་པའོ། །སྣམ་བུ་

ལས་དོརི་གོས་རིེག་བྱ་འཇམ་མ།ོ །ལྷའ་ིནང་ནས་རྡོ་ོརྗེ་ེརྩོ་ེབརྒྱ་འཛིིན་པ་ན་ིབརྒྱ་བྱིན་

ན།ོ །ལྟ་བུ་སྟི།ེ རིིམ་པ་བཞོནི་དུ་རིགིས་དོང་། བྱ་བ་དོང་། ཡོནོ་ཏན་དོང་། རྫས་ཀྱི་ིསྒ་ོ

ནས་བཀརི་ཞོངི་ཕྱིོགས་གཅགི་ཏུ་བྱེདོ་པའ།ོ །

སྡུདོ་པ་ན།ི གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱིེན་གྱི་ིབརི་ལྟ་བུ་དོང་ས་ེརི་ནས་ལྷ་སའ་ིབརི་

ལྟ་བུའ།ོ །ལག་པ་བསྙལ་ནས་ཟས་ཟ་ལྟ་བུ་དོང་། དོ་ེནས་ལྟ་བུ་མཚམས་སྦྱོརི་ལ་ཡོང་

འཇུག་པ་ཡོདོོ་དོ།ོ །འདོ་ིདོག་སྡུདོ་པ་ལ་ཡོང་འཇུག་ག ོ།

འདོིརི་སྨྲ་སྒ་ོལས། སྡུདོ་པ་དོག་དོང་མཚམས་སྦྱོརི་ནི། །ནས་ལ་ཅུང་ཟདོ་ལྷག་
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

པ་ཡོིན། །ཞོེས་ནས་ཀྱི་ིསྒྲོའ་ིའཇུག་པ་ཕེལ་ཆེེརི་ལས་དོང་མཐུན་ཀྱིང་། སྡུདོ་པ་དོང་

མཚམས་སྦྱོརི་གཉེིས་ལ། ལས་མ་ིའཇུག་ཅིང་ནས་འཇུག་པས། ནས་ཀྱི་ིའཇུག་པ་

ལྷག་པརི་བཤེདོ་དོ།ོ །

དོ་ེཡོང་དོཔྱིདོ་པརི་བྱ་སྟི།ེ དོངེ་སང་གཟུགས་ལ་སགོས་པ། ཞོསེ་ལ་དོང་སགོས་

ཀྱིི་བརི་དུ་ཚེག་བརི་བྱེདོ་པ་མང་ངོ་། །འོ་ན་དོེའི་ལ་དོེ་རྣམ་དོབྱེ་སོགས་གང་ཡོིན་

འདྲིའི།ོ །གལ་ཏ་ེརྣམ་དོབྱ་ེགཉེསི་པ་དོང་བཞོ་ིཔ་དོང་བདུན་པ་གང་རུང་ང་ོསྙམ་ན་ཡོང་

འཐེདོ་པ་མ་ཡོིན་ཏ།ེ གཟུགས་ལ་བྱས་པ་སོགས་དོང་། གཟུགས་ཀྱི་ིཆེེདོ་དུ་བྱས་པ་

སོགས་ཀྱི་ིབྱ་བ་གང་ཡོང་མ་ིསྟིོན་པ་ཤེིན་ཏུ་གསལ་ཞོིང་། སོགས་ཀྱི་ིསྒྲོས་བསྟིན་པའ་ི

ཆེོས་ཀྱིང་གཟུགས་ལ་ཡོོདོ་པ་སོགས་སུ་མ་ིསྟིོན་པརི་ཤེིན་ཏུ་རྟོགས་སློ་བས། རྣམ་

དོབྱ་ེདོ་ེགསུམ་གང་དུ་ཡོང་མ་ིའཐེདོ་དོ།ོ །གཟུགས་ཀྱི་ིང་ོབ་ོཉེིདོ་དུ་མ་ིསྟིནོ་པས་དོ་ེཉེིདོ་

ལ་མ་ིའཇུག་ཅིང་། དུས་མ་ིསྟིོན་པས་ཚ་ེསྐོབས་ཀྱིང་མིན་ལ། སྟི་ེསོགས་ལྷག་བཅས་

ཀྱི་ིསྒྲོའ་ིའཇུག་པ་དོང་མ་ིམཐུན་པས་ལྷག་བཅས་ཀྱིང་མིན་པ་དོང་། མཚམས་སྦྱོརི་

གྱི་ིསྒྲོ་ཡོནི་ན། དོཔརེི་ན། ལག་པ་བསྙལ་ནས་ཟན་ཟ། ཞོསེ་པ་ལ། ལག་པ་བསྙལ་ལ་

ཟན་ཟ་ཞོེས། ནས་ཀྱི་ིསྒྲོ་དོང་འཇུག་པ་གཅིག་པའ་ིལ་ཡོིག་ལྟ་བུ་དོགོས་པ་ལས་དོ་ེལྟ་

བུ་མནི་པ་དོང་། རྒྱུ་མཚན་གཞོན་གྱི་ིསྒ་ོནས་ཀྱིང་མཚམས་སྦྱརོི་གྱི་ིསྒྲོརི་མ་ིའཐེདོ་དོ།ོ །

སྡུདོ་པ་ཡོིན་ན་ོཞོ་ེན་ཡོང་མ་ིའཐེདོ་དོ།ེ ལ་ཡོིག་གཞུང་འདོིརི་སྡུདོ་པརི་མ་བཤེདོ་

ཅིང་། གོང་དུ། དོགརི་དོང་སྡུདོ་པའང་དོ་ེབཞོིན་ན།ོ །ཞོེས་ནས་ལས་གཉེིས་ཐུན་མོང་

དུ་སྡུདོ་པའ་ིདོོན་ལ་འཇུག་པརི་བཤེདོ་པ་དོང་། སྔོན་གྱི་ིམདོ་ོརྒྱུདོ་བསྟིན་བཅོས་ཀྱི་ི

ཡོིག་རྙིིང་ཕེལ་མ་ོཆེེརི་ལས་སོགས་པ་དོང་། ལས་སྩོགས་པ་ཞོེས་པ་ཤེ་སྟིག་བྱུང་། 



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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འདོ་ིདོག་སྡུདོ་པའ་ིསྐོབས་སུ་ཡོང་ལ་སོགས་པ་དོང་། ལསྩོགས་པ་ཞོེས་ལ་དོང་སའ་ི

བརི་ན་ཚེག་བརི་མེདོ་པ་མཐེའ་ཡོས་པ་མཐེོང་བས་ལས་སྡུདོ་པའ་ིདོོན་ལ་འཇུག་པ་

ཉེདིོ་འཐེདོ་པའ་ིཕྱིརིི། 

ཕྱིིས་ཀྱི་ིདོག་ཡོིག་ངག་སྒྲོོན་སོགས་མང་པོརི་ལ་སོགས་པའ་ིལ་དོང་། སའ་ིབརི་

དུ་ཚེག་བརི་མ་བྱས་ན་ནོརི་བརི་བཤེདོ་པ་ཡོང་བོདོ་སྐོདོ་སོརི་བཞོག་གི་ཡོི་གེ་ལ་

དོབྱངས་ལྔ་བཤེདོ་པ་གཞུང་འདོ་ིདོང་དོངསོ་སུ་འགལ་བས་མཚནོ་ནུས་ས།ོ །

ཡོང་སྨྲ་སྒོརི། ལས་ནི་རྒྱུ་དོང་འབྱུང་ཁུངས་དོང་། །དོགརི་བ་ཡོིན་ཏེ་ནས་དོེ་

བཞོིན། །ཞོེས་བཤེདོ་པ་ཡོང་། རྒྱུའ་ིའཇུག་པ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ིདོོན་ལས་ལོགས་སུ་

བྱེདོ་ན་མ་ིའཐེདོ་ལ། སྤྱིིརི་འབྱུང་ཁུངས་ཙམ་དོང་། དོེའ་ིཁྱིདོ་པརི་རྒྱུའ་ིདོོན་ལ་འཇུག་

པ་གཉེིས་ཀྱི་ིདོབྱ་ེབརི་བྱེདོ་ན་རིིག་པའ་ིསྒ་ོའཕེེལ་བའ་ིཐེབས་སུ་འགྲོ་ོཞོིང་དོོན་ལའང་

གནས་པས་འཐེདོ་དོ།ོ །

རྣམ་དོབྱ་ེབརྒྱདོ་པ་བཤེདོ་པ།

བདུན་པ་བོདོ་པའ་ིརྣམ་དོབྱ་ེའཆེདོ་པའ་ིཆེདེོ་དུ། 

གང་མངི་བརྗེདོོ་པའ་ིདོང་པ་ོརུ། ། གང་མངི་བརྗེདོོ་པའ་ིདོང་པ་ོརུ། ། 

ཀྱི་ེསྦྱརི་བ་ན་ིབདོོ་པ་ཡོནི། །ཀྱི་ེསྦྱརི་བ་ན་ིབདོོ་པ་ཡོནི། །
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

ཞོེས་གསུངས་ཏ།ེ གང་ཟག་གང་ཡོང་རུང་བའ་ིམིང་བརྗེོདོ་པའ་ིདོང་པོའམ་ཐེོག་

མརི་ཀྱི་ེཞོེས་སྦྱརི་བ། དོཔེརི་ན། ཀྱི་ེརྒྱལ་བའ་ིསྲོས། ཀྱི་ེགྲོོགས་པ།ོ ཀྱི་ེལྷའ་ིདོབང་པ་ོ

ལྟ་བུའ་ིཀྱིའེ་ིསྒྲོ་ན་ིརྣམ་དོབྱ་ེབརྒྱདོ་པ་བོདོ་པ་ཡོནི་ན།ོ །

འདོིརི་དོངོས་སུ་མ་བཤེདོ་ཀྱིང་ཀྭ་ཡོ་ེགྲོོགས་པ་ོདོག་སོགས་དོ་ལྟ་བོདོ་དུ་གྲོོང་པ་

དོག་མ་ིགཞོན་ལ་སྐོདོ་གཏོང་བའ་ིཐེོག་མརི་ཝ་ཡོ་ེཞོེས་ཕེལ་ཆེེརི་སྦྱརི་ནས་འབོདོ་པ་

ལྟ་བུའ།ོ །དོསེ་ན་རྣམ་དོབྱ་ེའཕྲེསོ་དོང་བཅས་པ་བཤེདོ་ཟནི་ཏ།ོ །

ན་ིསྒྲོ་བཤེདོ་པ།

གཉེིས་པ་ཚིག་ཕྲེདོ་རྐྱང་པ་འཆེདོ་པ་ལ་ཡོང་། དོགརི་བརྣན་གྱིི་སྒྲོ་བཤེདོ་པ། 

འབྱེདོ་སྡུདོ་སོགས་བསྟིན་པ། སྤྱི་ིསྒྲོ་བཤེདོ་པ། བདོག་པོའ་ིསྒྲོ་བཤེདོ་པ། དོགག་པའ་ི

སྒྲོ་བཤེདོ་པ། ཐེ་སྙདོ་སོགས་ཀྱིི་དོོན་ལ་འཇུག་པའི་ཚིག་ཕྲེདོ་བཤེདོ་པ་དོང་དྲུག་

ག ོ།དོང་པ་ོདོགརི་བརྣན་གྱི་ིསྒྲོའ་ིདོབང་དུ་བྱས་ཏ།ེ 

གང་མངི་མཐེའ་དོང་མཐུན་པ་ཡོ།ི ། གང་མངི་མཐེའ་དོང་མཐུན་པ་ཡོ།ི ། 

བཞོ་ིཔ་ལ་ན་ིཨ་ིསྦྱརི་བ། ། བཞོ་ིཔ་ལ་ན་ིཨ་ིསྦྱརི་བ། ། 

དོགརི་དོང་བརྣན་པའ་ིཚགི་ཏུ་འགྱུརི། །དོགརི་དོང་བརྣན་པའ་ིཚགི་ཏུ་འགྱུརི། །

ཞོེས་གསུངས་ཏ།ེ མིང་གང་ཡོང་རུང་བའ་ིམཐེའ་ན། མཐེའ་དོ་ེདོང་མཐུན་པ་སྟི།ེ 



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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མཐེའ་དོེརི་འོས་ཤེིང་སྐོབས་སུ་བབས་པ་ཡོི། རྗེེས་འཇུག་ག་ིབཞོ་ིཔ་ན་ཡོིག་ལ་ཨ་ི

སྦྱརི་བས་ན་ིཞོེས་གྲུབ་པ་དོ་ེནི། ལོགས་སུ་དོགརི་བ་དོང་། ནན་ཏན་དུ་བརྣན་པའམ་

ངསེ་པརི་བཟུང་བའ་ིཚགི་ཕྲེདོ་དུ་འགྱུརི་རི།ོ །

དོེ་ལ་དོགརི་བ་ནི། དོགརི་བའི་གཞོི་དོངོས་སུ་སྨོས་སམ་མ་སྨོས་པ་ཇི་ལྟརི་

ཡོང་། དོགརི་གཞོིའི་རིིགས་མཐུན་པ་དོང་། མི་མཐུན་པ་གང་ཡོང་རུང་བའི་ནང་

ནས། དོམིགས་ཀྱིིས་བཀརི་བ་སྟིེ། དོཔེརི་ན། ལྷའ་ིནང་ནས་བརྒྱ་བྱིན་ན་ིམིག་སྟིོང་

དོང་ལྡན་ན།ོ །ལྟ་བུ་དོགརི་གཞོ་ིདོངསོ་སྨསོ་ཤེངི་། རིགིས་མཐུན་པའ་ིནང་ནས་དོགརི་

བའ།ོ །

མིག་སྟིོང་དོང་ལྡན་པ་འདོ་ིན་ིབརྒྱ་བྱིན་ན།ོ །ལྟ་བུ་དོགརི་གཞོ་ིདོངོས་སུ་མ་སྨོས་

ཀྱིང་ཁྱིདོ་ཆེསོ་ཀྱི་ིསྒ་ོནས་གཞོན་ལས་དོམགིས་ཀྱིསི་འབྱེདོ་པའ།ོ །

རིིགས་མ་ིམཐུན་པ་ལས་དོགརི་བ་ནི། ཉེན་ཐེོས་ལས་ན་ིསངས་རྒྱས་མཆེོག་

ཏུ་འཕེགས། གསེརི་གྱི་ིབུམ་པ་ན་ིཟངས་ཀྱི་ིབུམ་པ་ལས་རྒྱུ་བཟང་། ལྷ་ན་ིམ་ིལས་

མཛིསེ་ལྟ་བུའ།ོ །

བརྣན་པ་ན།ི གཞོན་གྱི་ིཟླ་བ་ོལ་ལྟོས་པ་མ་ཡོིན་པརི་ང་ོབ་ོདོང་ཁྱིདོ་པརི་བྱ་བྱེདོ་

སོགས་རིང་ས་རིང་སརི་ལྷག་པརི་ངེས་པའམ། ནན་ཏན་ཏུ་ངེས་པརི་བྱེདོ་པ་སྟིེ། 

དོཔརེི་ན། ཁྲོབ་ན་ིགྱིནོ། རྨགོ་ན་ིགྱིནོ། གྲོ་ིན་ིཡོདོོ། མདོའ་ན་ིཡོོདོ། མདུང་ན་ིཡོདོོ། མ་ེ

མདོའ་ན་ིཡོོདོ། ཅེས་སོགས་གཡུལ་དུ་འཇུག་པ་ན། རིང་ག་ིག་ོཆེ་དོང་མཚོན་ཆེ་ལ་

སགོས་པ་ཚང་མ་ཚང་ལྟ་བའ་ིཚ།ེ དོ་ེདོག་རི་ེརི་ེནས་ངསེ་ངསེ་བྱེདོ་པ་ལྟ་བུའ།ོ །
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

དོེ་བཞོིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདོས་ཆེོས་ཐེམས་ཅདོ་ནི་ཐུགས་སུ་ཆུདོ། ཆེོས་ཀྱིི་

འཁོརི་ལ་ོན་ིརིབ་ཏུ་བསྐོོརི། སློོབ་མའ་ིཚོགས་དུལ་བ་མཐེའ་ཡོས་པ་ན་ིམངའ་ལྟ་བུ་

རྣམས་ས།ོ །

དོང་སྒྲོ་བཤེདོ་པ།

གཉེསི་པ་འབྱེདོ་སྡུདོ་སགོས་འཆེདོ་པའ་ིཕྱིིརི། 

མངི་གང་རུང་བའ་ིབརི་མཚམས་སུ། ། མངི་གང་རུང་བའ་ིབརི་མཚམས་སུ། ། 

གསུམ་པ་ལ་ན་ིགཉེསི་པ་སྦྱརི། ། གསུམ་པ་ལ་ན་ིགཉེསི་པ་སྦྱརི། ། 

དོ་ེན་ིསྡུདོ་དོང་འབྱདེོ་པ་དོང་། ། དོ་ེན་ིསྡུདོ་དོང་འབྱདེོ་པ་དོང་། ། 

རྒྱུ་མཚན་ཚ་ེསྐོབས་གདོམས་ངག་ལྔའ།ོ །རྒྱུ་མཚན་ཚ་ེསྐོབས་གདོམས་ངག་ལྔའ།ོ །

ཞོསེ་གསུངས་ཏ།ེ མངི་གང་ཡོང་རུང་བ་ཚགོས་པའ་ིབརི་སྐོབས་སུ་རྗེསེ་འཇུག་

ག་ིཡོ་ིག་ེགསུམ་པ་དོ་ཡོིག་ལ། གཉེིས་པ་ང་ཡོིག་སྦྱརི་བས། དོང་ཞོེས་གྲུབ་པ་དོ་ེནི། 

དོོན་སྔ་ཕྱི་ིདོང་། ཕྱིོགས་གཅིག་ཏུ་སྡུདོ་པ་དོང་། རྣམ་གྲོངས་ས་ོསོརི་འབྱེདོ་པ་དོང་། 

རྒྱུ་མཚན་སྟིནོ་པ་དོང་། ཚ་ེསྐོབས་སྟིནོ་པ་དོང་། གདོམས་ངག་སྟིནོ་པ་སྟི་ེལྔ་ལ་འཇུག་

པའ།ོ །

དོ་ེལས་ཐེོག་མརི་སྡུདོ་པ་ན།ི བུམ་པ་མ་ིརྟག་སྟི།ེ ཀ་བ་དོང་སྣམ་བུ་ཡོང་ང་ོལྟ་བུ་



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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དོནོ་སྔ་མརི་སྦྱརི་བའ་ིཆེསོ་ཕྱི་ིམརི་ཡོང་སྦྱརོི་བ་སྡུདོ་པ་དོང་། 

བུམ་པ་དོང་ཀ་བ་དོང་སྣམ་བུ་ཡོང་བདོག་མདེོ་དོ་ོལྟ་བུ་ཡོང་ཕྱི་ིམའ་ིཆེསོ་སྔ་མརི་

སྦྱརོི་བ་སྡུདོ་པ་སགོས་སྔ་ཕྱི་ིསྡུདོ་པ་དོང་། 

གཟུགས་དོང་། ཚོརི་བ་དོང་། འདུ་ཤེསེ་དོང་། འདུ་བྱདེོ་དོང་། རྣམ་པརི་ཤེསེ་པ་

ན་ིཕུང་པའོ།ོ །ལྟ་བུ་ཕྱིགོས་གཅགི་ཏུ་སྡུདོ་པའ།ོ །

འབྱདེོ་པ་ན།ི ཕུང་པ་ོན་ིལྔ་སྟི།ེ གཟུགས་དོང་། ཚརོི་བ་དོང་། འདུ་ཤེསེ་དོང་། འདུ་

བྱདེོ་དོང་། རྣམ་པརི་ཤེསེ་པའ།ོ །ལྟ་བུ་དོབྱ་ེབའ་ིགཞོ་ིགཅགི་ལས། རྣམ་གྲོངས་དུ་མརི་

འབྱདེོ་པ་སྟི།ེ གམ་ལ་སགོས་པ་བཞོནི་ན།ོ །

མདོོརི་ན། ཆེོས་སྦྱོརི་བ་སྔ་ཕྱི་ིསྡུདོ་པ་དོང་། ང་ོབ་ོས་ོསོརི་བགྲོངས་ནས་ཕྱིོགས་

གཅགི་ཏུ་སྡུདོ་པ་སྟི་ེསྡུདོ་པ་གཉེསི་དོང་། གཞོ་ིགཅགི་རྣམ་གྲོངས་ཐེ་དོདོ་པརི་འབྱདེོ་པ་

དོང་བཅས་པའ་ིཁྱིདོ་པརི་”ནི
1
། འབྱེདོ་པ་ཙམ་དོང་། ཕྱི་ེནས་ཕྱིོགས་གཅིག་ཏུ་བྱེདོ་

པའམ། ཁྱིདོ་པརི་གཅགི་ཏུ་སྦྱོརི་བའ།ོ །

རྒྱུ་མཚན་ན།ི གཏན་ཚགིས་སྟིནོ་པ་སྟི།ེ དོཔེརི་ན། ལགེས་པརི་བསློབས་པ་དོང་

མཁས་པརི་འགྱུརི་རི།ོ །བྱས་པ་དོང་མ་ིརྟག །ནདོ་འཚ་ེམདེོ་པ་དོང་སྐྱདིོ་པ་ོའབྱུང་ལྟ་བུ་

མཁས་པརི་འགྱུརི་བ་དོང་། མ་ིརྟག་པ་དོང་། སྐྱིདོ་པ་ོའབྱུང་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་དུ་ལེགས་

པརི་བསློབས་པ་དོང་། བྱས་པ་དོང་། ནདོ་འཚ་ེམེདོ་པ་སགོས་འགོདོ་པ་ན། དོང་ག་ིསྒྲོ་

སྦྱོརི་བ་ཡུལ་སྐོདོ་དོོན་མཐུན་རྣམས་སུ་མ་འཆེོལ་བརི་ཡོོདོ་ཀྱིང་། མདོ་ོརྒྱུདོ་བསྟིན་

བཅོས་རྣམས་སུ་འབྱེདོ་སྡུདོ་སོགས་དོང་ཤེིན་ཏུ་དོབྱ་ེབརི་དོཀའ་བས་ཕེལ་ཆེེརི་མ་
1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༤༨ཕྲེངེ་༣ན། ན ི  ཞོོལ་པརི་མ། ༢༤བ༣ན།  སྟིེ
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

སྦྱརི་བའམ། སྦྱརི་ཡོང་མ་རྟོགས་པས་གྱི་ཚོམ་དུ་ལུས་པས། འགྲོེལ་བྱེདོ་སོགས་ཀྱི་ི

དོཔརེི་བརྗེོདོ་དུ་མ་བཀོདོ་པ་ཞོགི་ག་ོསྙམ་མ།ོ །

ཚ་ེསྐོབས་ལ་འཇུག་པ་ནི། དུས་སྟིོན་པ་སྟིེ། དོཔེརི་ན་ཉེ་ིམ་ཤེརི་བའ་ིདུས་སམ། 

ཉེ་ིམ་ཤེརི་བའ་ིཚ་ེའགྲོ་ོབ་ལ། ཉེ་ིམ་ཤེརི་བ་དོང་འགྲོ་ོཞོེས་པ་དོང་། དོ་ེབཞོིན་དུ་ནམ་

ལངས་པ་དོང་འགྲོ།ོ དོ་ེསྐོདོ་ཅསེ་བཀའ་བསྩལ་བ་དོང་ལྟ་བུའ།ོ །

གདོམས་ངག་ལ་འཇུག་པ་ན།ི གདོམས་ངག་འདོོམས་པ་སྟི།ེ ངག་ག་ིསྒ་ོནས་བྱ་

བའ་ིཐེབས་སློབོ་པ་དོང་བསྐུལ་བའ་ིཕྱིིརི་བརྗེོདོ་པའ།ོ །དོཔེརི་ན། འདོ་ིགྱིསི་དོང་། ཉེནོ་

དོང་། སློོབས་དོང་། སྒོམས་དོང་། ཡོིདོ་ལ་ཟུངས་དོང་ལྟ་བུ་བྱ་བ་དོ་ེདོང་དོ་ེལ་བསྐུལ་

ཞོངི་གྱིསི་ཤེགི་པའ་ིབརྡོའ།ོ །

རྒྱུ་མཚན་དོང་ཚེ་སྐོབས་ལ་འཇུག་པ་གཉེིས་མི་འགལ་བརི་མཐེོང་སྟིེ། ཚིག་

གསལ་ལ། འདོིརི་སྐྱ་ེབ་བཀག་པ་བསྒྲུབ་པརི་བྱ་བའ་ིཆེོས་སུ་འདོོདོ་པ་དོེའ་ིཚ།ེ ཞོེས་

པ་འདོིའི་དོོན་འཆེདོ་པ་ན། ལམ་རིིམ་ཆེེན་མོརི། དོོན་དོམ་པརི་སྐྱེ་བ་བཀག་པ་དོེ། 

ཆེསོ་ཅན་དོ་ེདོག་ལ་བསྒྲུབ་བྱའ་ིཆེསོ་སུ་བརྟནེ་པ་དོེའ་ིཚ་ེསྟི།ེ དོའེ་ིཕྱིརིི་ཞོསེ་གསུངས་

པས། ཚེའ་ིཚིག་ཕྲེདོ་རྒྱུ་མཚན་ལ་འཇུག་ཅིང་དུས་དོང་ལྡན་པ་ཡོང་ཡོིན་པ་བཞོིན་

ན།ོ །

འདོིས་མཚོན་ནས། ཚ་ེདོང་དོོན་གཅིག་པ། རྒྱུ་ཡོོདོ་པ་ན་འབྲས་བུ་འབྱུང་། རྒྱུ་

ཡོོདོ་པ་ལ་འབྲས་བུ་འབྱུང་། རྒྱུ་ཡོོདོ་པ་དོང་འབྲས་བུ་འབྱུང་ལྟ་བུ་རྒྱུ་ཡོོདོ་པའ་ིཚ་ེ

འབྲས་བུ་འབྱུང་ཞོེས་བྱ་བ་ཡོིན་པས། དུས་དོང་རྒྱུ་མཚན་ལྷན་ཅིག་སྟིོན་པརི་འགྱུརི་

རི།ོ །



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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རྣམ་གླིངི་པ་དོང་། མཁས་པ་སྔ་མ་གཞོན་མང་པསོ། རྒྱུ་མཚན་གྱི་ིདོཔེརི་བརྗེོདོ་

དུ། སྒྲོ་ཆེོས་ཅན། མ་ིརྟག་སྟིེ། བྱས་པའ་ིཕྱིིརི་དོང་། སྐྱེས་པའ་ིཕྱིིརི་དོང་། དོངོས་པ་ོ

ཡོིན་པའ་ིཕྱིིརི་ཞོེས་པ་བཀོདོ་པ་ནི། དོཔེརི་བརྗེོདོ་དོེའ་ིཕྱིིརི་གྱི་ིསྒྲོས་རྒྱུ་མཚན་དོངོས་

སུ་སྟིོན་ཅིང་རྒྱུ་མཚན་དོེའ་ིརྣམ་གྲོངས་གཉེིས་ལ་སོགས་པ་ཡོོདོ་པ། དོང་ག་ི”སྒྲོས
1
་

ས་ོསོརི་ཕྱི་ེབ་ཡོནི་པས་འཐེདོ་པ་མ་ཡོནི་ན།ོ །

སྤྱི་ིསྒྲོ་བཤེདོ་པ།

གསུམ་པ་སྤྱིིའ་ིསྒྲོ་འཆེདོ་པའ་ིཆེདེོ་དུ། 

མངི་གང་རུང་བའ་ིདོང་པ་ོརུ། ། མངི་གང་རུང་བའ་ིདོང་པ་ོརུ། ། 

དོང་པ་ོལ་ན་ིགཉེསི་པ་སྦྱརི། ། དོང་པ་ོལ་ན་ིགཉེསི་པ་སྦྱརི། ། 

སྤྱི་ིལ་”ཁྱིབསྤྱི་ིལ་”ཁྱིབ
2
་པ་ཉེདིོ་དུ་འགྱུརི། །་པ་ཉེདིོ་དུ་འགྱུརི། །

ཞོེས་གསུངས་ཏེ། མིང་གང་ཡོང་རུང་བའ་ིདོང་པ་ོསྟི་ེཐེོག་མ་རུ། རྗེེས་འཇུག་

ག་ིཡོ་ིག་ེདོང་པ་ོག་ལ། གཉེིས་པ་ང་སྦྱརི་བས། གང་ཞོེས་གྲུབ་པ་དོ་ེནི། སྤྱི་ིལ་ཁྱིབ་

པའ་ིསྒྲོ་ཉེིདོ་དུ་འགྱུརི་ཏེ། སྤྱི་ིལ་ཁྱིབ་པ་ནི། དོོན་གྱི་ིརིིགས་དོང་ཚོགས་པ་ལ་སོགས་

པ་ས་ོསོའ་ིདོམགིས་མ་བཟུང་བརི། མཐེའ་དོག་ལ་ཁྱིབ་པརི་སྤྱིིརི་བརྗེོདོ་པའ།ོ །དོཔེརི་

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༤༩ཕྲེངེ་༡༦ན།   སྒྲོ       ཞོལོ་པརི་མ། ༢༥བ༡ན། སྒྲོས
2 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༤༩ཕྲེངེ་༢༠ན།  ཁྱིདོ *ཁྱིབ   ཞོོལ་པརི་མ། ༢༥བ༢ན། ཁྱིབ
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

ན། གང་ལ་ཡོོན་ཏན་མཆེོག་མངའ་བའི། །དོཀོན་མཆེོག་དོ་ེཞོེས་པ་ལྟ་བུ། ཐེོག་མརི་

རིིགས་སོགས་ཀྱི་ིགཞོ་ིགང་ཡོང་མ་བརྗེོདོ་པརི་མཐེའ་དོག་ལ་ཁྱིབ་པ་གང་ཞོེས་སྤྱིིརི་

སྨོས་ནས། ཕྱིིས་ཡོོན་ཏན་གྱི་ིཁྱིདོ་པརི་སོགས་ཀྱིིས་ཁྱིདོ་པརི་དུ་བྱས་ནས་དོ་ེཞོེས་

དོམགིས་འཛིནི་པ་དོང་།

ལྟ་ོལྡིརི་བ་དོང་། ཞོབས་ཞུམ་པ་དོང་ཆུ་འཁྱིོརི་བའ་ིདོོན་བྱེདོ་ནུས་པ་གང་ཡོནི་པ་

དོ་ེན་ིབུམ་པའོ། །ལྟ་བུ་རིིགས་ཅན་མཐེའ་དོག་ལ་ཁྱིབ་པའ་ིརིིགས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཙམ་བརྗེོདོ་

པ་དོང་། རིབ་ཏུ་བྱུང་བ་འདོ་ིདོག་ལས། མཁས་པ་ན་ིགང་ཡོིན། ”
1
 ལྟ་བུ་དོོན་གྱི་ི

སྤྱིའིམ་ཚགོས་པ་བཀོདོ་ནས། མཁས་པ་སགོས་ཀྱི་ིཡོནོ་ཏན་དོང་ལྡན་པ་གཞོ་ིགཅགི་

ཏུ་མ་ཕེབེས་པརི་སྤྱིརིི་དྲི་ིབ་དོང་། ཐེ་ེཚམོ་དོང་གདོམ་ང་བྱདེོ་པའ་ིཚ་ེབརྗེདོོ་ཅངི་། སྤྱིརིི་

བརྗེདོོ་པ་དོ་ེཉེིདོ་བྱ་ེབྲག་ལ་ཡོང་གདོནོ་མ་ིཟ་བརི་སྙགེ་ག ོ།

རྣམ་གླིིང་པས། གང་ག་ིསྒྲོ་དོ་ེསྤྱི་ིཙམ་སྟིོན་པའ་ིསྒྲོ་ལ་ཁྱིབ་པ་ཉེིདོ་དུ་འགྱུརི་ཞོེས་

འགྲོལེ་བ་ན་ིཧ་ཅང་མ་བརྟགས་པའ་ིབཤེདོ་པརི་རྟགོས་སློའ།ོ །

དོ་ེབཞོིན་དུ་ཅ་ིདོང་། སུ་དོང་། ཇ་ིལ་སོགས་པ་ཡོང་གང་དོང་ཕེལ་ཆེེརི་མཐུན་

ཅིང་། སྐོབས་ཐེོབ་ཀྱིིས་ཁྱིབ་ཆེ་ེཆུང་འབྱུང་བ་ནི། སུ་ཞོེས་པའ་ིསྒྲོ་གང་ཟག་ཁ་ོན་ལ་

བརྗེོདོ་ཅིང་། བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆེོས་གཞོན་ལ་མི་འཇུག་པ་དོང་། གང་ཞོེས་

པ་གང་ཟག་དོང་ཆེོས་ཐེམས་ཅདོ་ལ་བརྗེོདོ་པ་བཞོིན་དོང་། ཇ་ིསྙེདོ་ལྟ་བུའ་ིསྐོབས་སུ་

གང་ག་ིསྒྲོ་མ་ིསྦྱརོི་བ་བཞོནི་ན།ོ །

དོ་ེལྟརི་ཡོང་སྨྲ་སྒོརི། ཅ་ིལ་སོགས་པ་དོ་ེབཞོིན་ཏེ། །ཁྱིབ་པ་སྐོབས་ཀྱིིས་བརྩོ་ི

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༥༠ཕྲེངེ་༡༢ན།    ཞོལོ་པརི་མ། ༢༥བ༦ན།  +བཙུན་པ་ན་ིགང་ཡོནི།



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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བརི་བྱ། །ཞོསེ་ས།ོ །

བདོག་སྒྲོ་བཤེདོ་པ།

བཞོ་ིཔ་བདོག་པོའ་ིསྒྲོ་འཆེདོ་པའ་ིཕྱིརིི། 

གང་མངི་ག་ིན་ིམ་མཐེའ་ན། ། གང་མངི་ག་ིན་ིམ་མཐེའ་ན། ། 

པུ་ལངིྒ་ཡོ་ིསྒྲོ་མདེོ་པ། ། པུ་ལངིྒ་ཡོ་ིསྒྲོ་མདེོ་པ། ། 

དོ་ེལ་པུ་ལངིྒ་སྦྱརི་ན། ། དོ་ེལ་པུ་ལངིྒ་སྦྱརི་ན། ། 

བདོག་པའོ་ིསརི་ན་ིཤེསེ་པརི་བྱ། །བདོག་པའོ་ིསརི་ན་ིཤེསེ་པརི་བྱ། །

ཞོེས་གསུངས་ཏ།ེ གང་ཡོང་རུང་བའ་ིམིང་ག་ིམ་མཐེའ་ན། པུ་ལིངྒ་སྟི་ེཔུ་རུ་ཥ་

སྐྱེས་པ་དོང་། ལིངྒ་རྟགས་ཡོིན་པས། པུ་རུ་ཥའ་ིརུ་དོང་ཥ་ཕྱིིས་ནས། པུ་ལིངྒརི་

བསྡུས་པ་ནི། སྐྱེས་པའ་ིརྟགས་སམ་ཕེ་ོརྟགས་ཞོེས་པའོ། །རྟགས་དོ་ེན་ིཔ་བ་པ་ོཅན་

རྣམས་ས།ོ །

པ་བ་པ་ོཅན་གྱི་ིསྒྲོ་ཕེ་ོརྟགས་སུ་གྱུརི་པ་དོ་ེརྣམས་མེདོ་པ་དོཔེརི་ན། རྟ། གསེརི། 

ས་ེརི། ལྷ་ས། སྨ་རི། བུམ་པ། ཀ་བ་ལ་སགོས་པའ།ོ །དོ་ེདོག་ལ་པ་བ་པ་ོཅན་གང་ཡོང་

རུང་བ་སྦྱརི་བས། རྟ་པ། གསེརི་པ། ས་ེརི་པ། ལྷ་ས་པ། སྨ་རི་ཅན། ཀ་བ་པ། བུམ་

པ་བ། མྱོངོ་བ་པ།ོ བློ་ོལྡན་ལ་སགོས་པ་རིང་རིང་ག་ིབདོག་པའོམ་རིང་ཉེདིོ་གང་ལ་ལྡན་
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

པའ་ིགཞོ་ིསྟིནོ་པའ་ིསྒྲོའ།ོ །

བུམ་པ་དོང་། ཀ་བ་ལྟ་བུའ་ིཔ་དོང་བ་ནི། རིང་མིང་ག་ིཆེ་ཤེས་སུ་ཐེོག་མ་ནས་

གྲུབ་པས་བདོག་པོའ་ིསྒྲོ་མནི་པ་ན།ི པུ་ལངིྒ་ཡོ་ིསྒྲོ་མདེོ་པ། ཞོསེ་གསུངས་པ་ཉེིདོ་ཀྱིསི་

ཤེསེ་ས།ོ །

དོ་ེལྟརི་པ་བ་པ་ོཅན་གྱི་ིསྒྲོ་ན་ིབདོག་པའོམ་ལྡན་པའ་ིདོནོ་དུ་སྦྱོརི་ཞོངི་། དོའེ་ིསརི་

ན་ིཤེེས་པརི་བྱའ།ོ །

དོ་ེལྟརི་ཡོང་སྨྲ་སྒ་ོལས། པ་བ་ཅན་ན་ིབདོག་པོའམ། །ལྡན་པའ་ིདོོན་དུ་སྦྱརི་བ་

བྱ། །ཞོསེ་ས།ོ །

དོགག་སྒྲོ་བཤེདོ་པ།

ལྔ་པ་དོགག་སྒྲོ་འཆེདོ་པའ་ིཕྱིིརི། 

མངི་གང་རུང་བའ་ིཡོ་མཐེའ་རུ། ། མངི་གང་རུང་བའ་ིཡོ་མཐེའ་རུ། ། 

སྟྲཱི་ིལངིྒ་ཡོ་ིསྒྲོ་མདེོ་པ། ། སྟྲཱི་ིལངིྒ་ཡོ་ིསྒྲོ་མདེོ་པ། ། 

དོ་ེལ་སྟྲཱི་ིལངིྒ་སྦྱརི་ན། ། དོ་ེལ་སྟྲཱི་ིལངིྒ་སྦྱརི་ན། ། 

དོགག་པའ་ིགནས་སུ་ཤེསེ་པརི་བྱ། །དོགག་པའ་ིགནས་སུ་ཤེསེ་པརི་བྱ། །

ཞོསེ་གསུངས་ཏ།ེ མངི་གང་ཡོང་རུང་བའ་ིཡོ་མཐེརི་རུ། སྟྲཱི་ིབུདོ་མེདོ་དོང་། ལངིྒ་



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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རྟགས་ཡོནི་པས། མ་ོརྟགས་ཀྱི་ིསྒྲོ་མ་ཡོགི་མེདོ་པ་དོ་ེལ། སྟྲཱི་ིལངིྒའ་ིསྒྲོ་མ་ཡོགི་སྦྱརི་ན། 

དོགག་པའ་ིགནས་ཏེ། གང་ག་ིཐེོག་མརི་སྦྱརི་བའ་ིདོོན་དོ་ེཉེིདོ་དོགག་པའ་ིསྒྲོརི་ཤེེས་

པརི་བྱའ།ོ །

དོཔརེི་ན། སྐྱསེ། འགགས། མཐེངོ་ལྟ་བུའ་ིཡོས་ཀྱི་ིམཐེརི་མ་ཡོགི་སྦྱརི་བས། མ་

སྐྱསེ། མ་འགགས། མ་མཐེངོ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཟནི་བཀག་པ་དོང་། 

འདོརིི་ཤུགས་ལ་བསྟིན་པ་མ་ིཡོགི་སྦྱརི་བ། མ་ིསྐྱ།ེ མ་ིའགག །མ་ིམཐེངོ་ལྟ་བུ་དོ་

ལྟ་བ་དོང་འབྱུང་འགྱུརི་འགགོ་པ་དོང་། 

སྐྱ་ེབ་མདེོ། འགག་པ་མེདོ། མཐེངོ་བ་མེདོ་ལྟ་བུ། དུས་གསུམ་ཀརི་སྦྱརོི་རུང་བ་

དོང་། 

དོ་ེབཞོནི་དུ། སྐྱསེ་པ་མནི། སྐྱ་ེབ་མནི། འགགས་པ་མནི། འགག་པ་མནི། བྱུང་

བ་མ་ཡོིན། འབྱུང་བ་མ་ཡོིན། མཐེོང་བ་མ་ཡོིན། ལྟ་བུ་མ་ཡོིན་པ་དོང་མིན་ཞོེས་པའ་ི

སྒྲོ་ཡོང་དུས་གསུམ་ཀ་ལ་སྦྱརི་”
1
རུང་ང་ོ། །

དོ་ེལྟརི་མིང་ག་ིཐེོག་མརི་སྦྱོརི་བ་མ་དོང་མ་ིདོང་། མཐེརི་སྦྱོརི་བ་མེདོ་དོང་མིན་

དོང་མ་ཡོནི་ཞོསེ་པའ་ིསྒྲོ་རྣམས་དོགག་པའ་ིསྒྲོ་ཡོནི་ན།ོ །

འ་ོན། མ་མ།ོ མ་ོམ། ཆེང་མ། ཇ་མ། དོགའ་མ་ལ་སགོས་པའ་ིམ་ཡོགི་ཀྱིང་དོགག་

པའ་ིསྒྲོ་ཡོནི་ནམ་ཞོ་ེན། དོ་ེརྣམས་དོགག་པའ་ིསྒྲོ་མ་ཡོནི་ཏ།ེ གཞུང་འདོིརི་ཡོ་མཐེའ་རུ་

ཞོསེ་དོང་། སྟྲཱི་ིལངིྒ་ཡོ་ིསྒྲོ་མདེོ་པ། །དོ་ེལ་སྟྲཱི་ིལངིྒ་སྦྱརི་ན། །ཞོསེ་གསུངས་པས། མངི་

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༥༢ཕྲེངེ་༢༠ན།       ཞོལོ་པརི་མ། ༢༧ན༢ན།  +དུ་
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

གང་ལ་མ་ོརྟགས་དོང་པ་ོནས་མེདོ་པ་ལ། མ་ོརྟགས་གངོ་དུ་སྦྱརི་ན་དོགག་སྒྲོརི་འགྱུརི་

བའ་ིདོོན་ཡོིན་ལ། མ་མ།ོ མ་གཞོ།ི མ་ོམ་སོགས་ཀྱི་ིམ་ཡོིག་མིང་ཉེིདོ་ཀྱི་ིཆེ་ཤེས་ཡོིན་

པའ་ིཕྱིིརི། མིང་དོེའ་ིམཐེརི་སྦྱརི་བ་དོང་། ཐེོག་མརི་སྦྱརི་ཡོང་མིང་རིང་ལ་མེདོ་དུ་མ་ི

རུང་བའ་ིཡོན་ལག་ཏུ་ཡོདོོ་པའ་ིམ་ཡོགི་ན་ིདོགག་སྒྲོརི་མ་ིའགྱུརི་རི།ོ །

དོེས་ན་པ་བ་པོ་ཅན་རྣམས་ལ་ཕེོ་རྟགས་ཞོེས་བརྗེོདོ་པ་ནི། བྱ་བ་དོང་གནས་

སོགས་པའ་ིསྒ་ོནས། དོོན་ཕེ་ོབརྗེོདོ་པ་ལ་ཡོ་ིག་ེདོ་ེདོག་དོམིགས་བསལ་རི་ེགཉེིས་མ་

གཏོགས་ཐེམས་ཅདོ་ལ་སྦྱོརི་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིིས་ཡོིན་ཏེ། དོཔེརི་ན། རྟ་པ། ཁ་ལ་ོ

”བ
1
། བྱདེོ་པ་པ།ོ སྨ་རི་ཅན་ལྟ་བུའ།ོ ། 

འནོ་ཀྱིང་ལྷ་ཞོེས་བྱ་བ། ཕེ་ོམ་ོགཉེསི་ཀའ་ིསྤྱི་ིབརྗེོདོ་པ་ཡོནི་པས། རི་ེརིེའ་ིརྟགས་

སུ་མ་ིའགྱུརི་བ་ལ། ལྷ་མ་ོཞོེས་བྱ་བའ་ིཟླ་དོང་ཚོགས་ན། ལྷ་ཞོེས་པ་ཕེོརི་ག་ོབ་དོང་། 

དོ་ེབཞོིན་དུ། བུ་དོང་། བུ་མ།ོ མ་ིདོང་། མ་ིམ།ོ ཀླུ་དོང་། ཀླུ་མ་ོསོགས་ཀྱི་ིཟླ་བ་ོཕྱི་ིམ་

ལ་མ་ོརྟགས་སྦྱརི་བའ་ིནུས་པས། སྔ་མ་ཕེོརི་ག་ོབ་ན།ི པ་ཡོིག་སོགས་སྦྱརི་བ་ལ་མ་

ལྟསོ་པ་ལྟ་བུའ།ོ །

མ་ཡོིག་ལ་མ་ོརྟགས་ཞོེས་བརྗེོདོ་པ་ན།ི གནས་ལ་སོགས་པའ་ིསྒ་ོནས། དོོན་མ་ོ

བརྗེདོོ་པ་ལ་སྤྱིིརི་མ་ཡོགི་སྦྱརི་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིསི་ཡོནི་ཏ།ེ དོཔརེི་ན། ཇ་མ། ཆེང་མ། 

ཇ་ོམ།ོ བཙུན་མ་ོལྟ་བུའ།ོ །

དོམིགས་བསལ་བློ་མ། གོང་མ་སོགས་དོོན་མ་ོམ་ིབརྗེོདོ་ཀྱིང་། རྟགས་མཐེའ་ི

དོབང་གིས་མ་ཡོིག་དྲིངས་པ་ཡོང་ཡོོདོ་ལ། ལྷ་སྒྲོོན། ལྟ་བུ་མ་ཡོིག་མ་སྦྱརི་ཡོང་དོོན་

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༥༣ཕྲེངེ་༡༤ན།  བ    ཞོལོ་པརི་མ། ༢༧ན༦ན།    པ



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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མོརི་གོ་བ་ཡོང་ཡོོདོ་པས། ཐེམས་ཅདོ་ལ་ཁྱིབ་པའི་མིང་དོང་ཁྱིདོ་པརི་རིེ་རིེ་བའི་

སྐོབས་ཕྱིེདོ་པ་གལ་ཆེའེ།ོ །

དོེ་ལྟརི་པ་ལ་སོགས་པ། དོོན་ཕེོ་བརྗེོདོ་པ་ལ་གཙོ་བོརི་སྦྱོརི་བས་ཕེོ་རྟགས་

དོང་། མ་ཡོིག་དོོན་མ་ོབརྗེོདོ་པ་ལ་གཙ་ོབོརི་སྦྱོརི་བས་མ་ོརྟགས་ཞོེས་བྱ་ཞོིང་། ཕེ་ོག་ོ

བརི་བྱེདོ་པའ་ིརྟགས། པ་ལ་སོགས་པ་མིང་མཐེརི་གསརི་དུ་སྦྱརི་བ་ན་ིབདོག་པོའ་ི

སྒྲོ་དོང་། མ་ོག་ོབརི་བྱེདོ་པའ་ིམ་ཡོིག་མིང་ག་ིཐེོག་མརི་གསརི་དུ་སྦྱརི་བ་དོགག་སྒྲོརི་

འགྱུརི། ཞོེས་པ་གཞུང་གི་དོགོངས་པ་ཡོིན་གྱིི། ཕེོའ་ིརྟགས་གང་ཡོིན་ཐེམས་ཅདོ་

བདོག་པོའ་ིསྒྲོ་དོང་མོའ་ིརྟགས་གང་ཡོིན་ཐེམས་ཅདོ་དོགག་པའ་ིསྒྲོ་ཡོིན་དོགོས་པ་ན་ི

མནི་ན།ོ །

འདོིརི་མ་ཡོིན་དོགག་དོང་མེདོ་དོགག་ག་ིཁྱིདོ་པརི་དོང་། མ་ཡོིན་དོགག་ག་ིདོབྱ་ེ

བ་བཅུ་བཞོི་དོང་། མེདོ་དོགག་གི་དོབྱེ་བ་བཅུ་གཅིག་ལ་སོགས་པ་ནི་མངས་པརི་

འགྱུརི་བས་མ་བྲསི་ས།ོ །

དོ་ེསྒྲོ་བཤེདོ་པ།

དྲུག་པ་ཐེ་སྙདོ་སགོས་ཀྱི་ིདོནོ་དོགུ་ལ་འཇུག་པའ་ིཕྲེདོ་འཆེདོ་པའ་ིཕྱིིརི། 

གང་མངི་ག་ིན་ིཡོ་མཐེའ་རུ། ། གང་མངི་ག་ིན་ིཡོ་མཐེའ་རུ། ། 

གསུམ་པ་ལ་ན་ིཨ་ེསྦྱརི་བ། ། གསུམ་པ་ལ་ན་ིཨ་ེསྦྱརི་བ། ། 
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

ཐེ་སྙདོ་དོབང་དུ་གསུམ་ཡོནི་ཏ།ེ ། ཐེ་སྙདོ་དོབང་དུ་གསུམ་ཡོནི་ཏ།ེ ། 

དོངསོ་པའོ་ིདོབང་གསི་བཞོ་ིརུ་འགྱུརི། ། དོངསོ་པའོ་ིདོབང་གསི་བཞོ་ིརུ་འགྱུརི། ། 

དུས་ཀྱི་ིདོབང་གསི་གཉེསི་ཡོནི་ན།ོ །དུས་ཀྱི་ིདོབང་གསི་གཉེསི་ཡོནི་ན།ོ །

ཞོེས་གསུངས་ཏེ། གང་ཡུང་རུང་བའི་མིང་གི་ཡོ་མཐེའ་སྟིེ། ཐེོག་མ་རུ་རྗེེས་

འཇུག་ག་ིཡོ་ིག་ེགསུམ་པ་དོ་ཡོིག་ལ་དོབྱངས་གསུམ་པ་ཨ་ེསྦྱརི་བས། དོ་ེཞོེས་གྲུབ་

པ་དོ་ེནི། དོོན་དོགུ་ལ་འཇུག་སྟིེ། ཐེ་སྙདོ་ཀྱི་ིདོབང་དུ་བྱས་པ་གསུམ་ལ་འཇུག་ཅིང་། 

དོངོས་པོའ་ིདོབང་གིས་བཞོ་ིརུ་འཇུག་པརི་འགྱུརི་ལ། དུས་ཀྱི་ིདོབང་གིས་གཉེིས་ལ་

འཇུག་པ་ཡོིན་པའ་ིཕྱིིརི་རིོ། །དོ་ེལ་ཐེ་སྙདོ་ཀྱི་ིདོབང་དུ་བྱས་པ་གསུམ་ནི། འདོས་པ་

དོང་། རྣམ་གྲོངས་གཞོན་བརྗེདོོ་པ་དོང་། ལྷག་བཅས་དོང་གསུམ་མ།ོ །

འདོས་པའ་ིཐེ་སྙདོ་ནི། དོ་ལྟ་འཆེདོ་བཞོིན་པའ་ིསྔོན་དུ་སོང་ཟིན་པའ་ིམིང་ཚིག་

ག་ིཐེ་སྙདོ་དོ།ེ གོང་དུ་སོང་མ་ཐེག་པའ་ིམིང་ཚིག་རྣམས་སློརི་ལེན་མ་ིདོགོས་པརི། དོ་ེ

ཞོེས་བརྗེོདོ་པས་ག་ོབརི་ནུས་པའོ། །དོཔེརི་ན། ཀ་བ་རིིང་”བོའ ོ
1
། །དོ་ེསྲོ་བའོ། །དོ་ེ

ལ་ཟུརི་ཡོོདོ་དོ།ོ །ཞོེས་ཁྱིདོ་པརི་སྔ་མ་སྦྱོརི་བ་ན་རིང་ག་ིམིང་སྨསོ་ནས། ཕྱི་ིམ་རྣམས་

སྦྱརོི་བ་ན་དོ་ེཞོསེ་སྨསོ་པས་ཆེོག་པ་ལྟ་བུའ།ོ །

རྣམ་གྲོངས་གཞོན་བརྗེོདོ་པ་ནི། བརྗེོདོ་བྱ་སྟིོན་རྒྱུའ་ིརིང་མིང་དོངོས་སུ་མ་སྨོས་

པརི་སྤྱིི་ཁྱིབ་ཀྱིི་སྒྲོ་གང་ཞོེས་པ་ལྟ་བུས་བརྗེོདོ་ནས། ཕྱིིས་དོེ་ཞོེས་པའི་སྒྲོ་གཉེིས་

བརྗེདོོ་པ་ན། རྣམ་གྲོངས་ཀྱི་ིདོབྱ་ེབ་དུ་མ་ཡོོདོ་པརི་ག་ོབ་དོཔེརི་ན། གདུང་འདོགེས་པ་

གང་དོང་གང་ཡོནི་པ་དོ་ེདོང་དོ་ེན་ིཀ་བའ།ོ །ལྟ་བུ་དོང་། དོ་ེདོང་དོ་ེན་ིམདོ་ོབཞོནི་དུ། ལྟ་

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༥༥ཕྲེངེ་༡༣ན། བའོ ོ   ཞོལོ་པརི་མ། ༢༨ན༥ན།  པའོ ོ
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བུའ།ོ །

ཡོང་ན། རྣམ་བཤེདོ་རིིག་པརི་རྣམ་གྲོངས་དོང་། མཚན་ཉེིདོ་སོགས་ཀྱིི་རྣམ་

གྲོངས། མིང་གི་རྣམ་གྲོངས་ལ་བཤེདོ་པ་བཞོིན། དོོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲོངས་

གཞོན་དུ་མ་བརྗེོདོ་པ། འདོི་ནི་ཚངས་པ་སྟིེ། གདོོང་བཞོི་པ་ཡོང་དོེ་ཡོིན། མེས་པ་ོ

ཡོང་དོ་ེཡོནི། ལྟ་བུ་ཡོང་གཞུང་དོང་ཉེེའ།ོ །

ལྷག་བཅས་ནི། ཚིག་ག་ིལྷག་མ་ཡོོདོ་པརི་སྟིོན་པ་སྟིེ། ལྷ་གཟུགས་མཛིེས་པརི་

ཡོདོོ་དོ།ེ མའི་ིགཟུགས་ལ་ལྟའ།ོ །ལྟ་བུ་གངོ་དུའང་བསྟིན་ཟནི་ཏ།ོ །

དོེ་ལྟརི་ཡོང་སྨྲ་སྒོརི། དོེ་ཞོེས་བྱ་བའི་ཚིག་གི་དོོན། །ཐེ་སྙདོ་དོངོས་དོང་དུས་

འཇུག་གསུམ། །འདོས་དོང་རྣམ་གྲོངས་གཞོན་ཅན་དོང་། །ལྷག་མ་དོག་དོང་བཅས་པ་

འ།ོ །ཞོསེ་གསུངས་པ་ལྟརི་རི།ོ །

དོ་ེདོག་ལ་ཐེ་སྙདོ་ལ་འཇུག་པ་ཞོེས་བྱ་སྟིེ། མིང་ཚིག་ག་ིཐེ་སྙདོ་དོང་བརྗེོདོ་བྱའ་ི

དོངསོ་པ་ོགཉེིས་ཀྱི་ིནང་ནས། གཙ་ོབོརི་མིང་ཚིག་ག་ིཐེ་སྙདོ་ཁ་ོན་ལ་འཇུག་པའ་ིཕྱིིརི་

རི།ོ །

དོངསོ་པ་ོལ་འཇུག་པ་བཞོ་ིན།ི བདོནེ་པ་དོང་། གསང་བ་དོང་། བདོག་ག་ིབ་དོང་། 

ཕེ་རིལོ་པ་ོརྣམས་ས།ོ །

དོ་ེལ་བདོེན་པའ་ིདོངོས་པ་ོལ་འཇུག་པ་ན།ི དོངོས་པ་ོརྣམས་ཀྱི་ིཀུན་རྫོབ་པ་དོང་

དོནོ་དོམ་པའ་ིང་ོབ་ོཉེིདོ་དྲིང་པརོི་ག་ོབརི་བྱེདོ་ཅངི་ཡོདིོ་ཆེསེ་པརི་བྱེདོ་པ་སྟི།ེ དོཔརེི་ན། 

དོ་ེབཞོིན་ཉེིདོ་དོ།ོ །དོ་ེཁ་ོནའ།ོ །དོེའ་ིརིང་བཞོིན་ན་ིདོ་ེཉེིདོ་དོ།ོ །དོ་ེདོ་ེབཞོིན་ན།ོ །དོ་ེརིང་
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

ཡོིན་ནོ། །དོ་ེཁ་ོནརི་འདུག་གོ །ཇ་ིསྐོདོ་ཟེརི་བ་དོ་ེབཞོིན་དུ་གནས་ས་ོཞོེས་སོགས་ལྟ་

བུའ།ོ །

གསང་བའ་ིདོངོས་པ་ོལ་འཇུག་པ་ན།ི མ་ིགཞོན་དོག་དོང་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པའ་ི

དོངོས་པ་ོདོ་ེགཞོན་གྱིིས་ཤེེས་དོོགས་ནས་གསང་བའ་ིསྐོབས་སུ། རིང་ག་ིབརྡོ་སོང་

བའ་ིགང་ཟག་ལ་མ་ིགཞོན་དོང་ཐུན་མོང་དུ་གཏམ་སྨྲ་བའ་ིཚ་ེདོ་ེཞོེས་བརྗེོདོ་པས་ག་ོ

བ་སྟི།ེ དོཔརེི་ན། དོ་ེམ་སྟིནོ། དོ་ེམ་ཟེརི། དོ་ེབསྒྲོག་པརི་མ་ིབྱ་ལྟ་བུའ།ོ །

བདོག་ག་ིབ་ལ་འཇུག་པ་ནི། རྗེོདོ་པ་པ་ོབདོག་ཉེིདོ་དོང་འབྲེལ་བའ་ིདོངོས་པ་ོལ་

འཇུག་པ་སྟིེ། དོཔེརི་ན། རིང་ཉེིདོ་ཀྱི་ིཡོ་ོབྱདོ་སོགས་ལ་མིག་གཏདོ་དོེ། བདོག་ག་ིདོེ། 

ངའ་ིདོེ། རིང་ག་ིདོ་ེལྟ་བུ་སྟིེ། འདོ་ིཡོང་རྗེོདོ་པ་པ་ོརིང་ཉེིདོ་ལ་དོ་ེཞོེས་མ་ིབརྗེོདོ་ཅིང་། 

རིང་ཉེིདོ་དོང་འབྲལེ་པའ་ིདོངསོ་པ་ོགཞོན་བརྗེོདོ་པ་ན། དོ་ེཞོསེ་པའ་ིསྒྲོ་འཇུག་པའ་ིཁྱིདོ་

པརི་དོབྱ་ེབའ་ིཕྱིིརི་མཛིདོ་པའ།ོ །

དོངོས་པ་ོཕེ་རིོལ་པ་ོལ་འཇུག་པ་ནི། གང་ཟག་ཕེ་རིོལ་པ་ོདོང་། དོ་ེདོང་འབྲེལ་

བའ་ིདོངསོ་པ་ོགཉེསི་ཀ་ལ་འཇུག་པ་སྟི།ེ དོཔེརི་ན། མ་ིདོ།ེ ལྷ་དོ།ེ སྐྱསེ་བུ་དོ་ེལྟ་བུ་གང་

ཟག་དོང་། ཁྱིོདོ་ཀྱི་ིདོེ། གཞོན་གྱི་ིདོ་ེལྟ་བུ་ཕེ་རིོལ་པ་ོདོང་འབྲེལ་བའ་ིདོངོས་པ་ོསྟིོན་

པའ།ོ །

དོ་ེལྟརི་ཡོང་སྨྲ་སྒོརི། བདོེན་པ་དོག་དོང་གསང་བ་དོང་། །བདོག་ག་ིབ་དོང་ཕེ་

རིལོ་པ།ོ །དོངསོ་པ་ོདོག་ལ་འཇུག་པ་བཞོ།ི །ཞོསེ་པ་ལྟརི་རི།ོ །

དུས་ལ་འཇུག་པ་གཉེསི་ན།ི འདོས་པ་དོང་མ་འངོས་པའ་ིདུས་གཉེསི་ས།ོ །འདོས་
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པའ་ིདུས་ལ་འཇུག་པ་ནི། དོ་ལྟ་བྱེདོ་བཞོིན་པ་དོང་། ཡོོདོ་བཞོིན་པའ་ིདུས་དོེའ་ིསྐོདོ་

ཅིག་སྔ་མ་ཡོན་ཆེདོ་ཐེམས་ཅདོ་ལ་འཇུག་ག ོ །མ་འོངས་པའ་ིདུས་ཀྱིང་དོ་ལྟ་བའ་ིསྐོདོ་

ཅགི་ཕྱི་ིམ་ཕེན་ཆེདོ་ཐེམས་ཅདོ་ལ་འཇུག་ག ོ།

དོ་ེཡོང་བསྐོལ་བ་དོང་། ལ་ོདོང་། ཟླ་བ་དོང་། ཞོག་གཅགི་དོང་། སྐོདོ་ཅགི་མ་གང་

ལ་དོ་ལྟ་བརི་བཟུང་བ་དོ་ེལ་ལྟསོ་པའ་ིའདོས་པ་དོང་མ་འངོས་པ་ལ་འཇུག་པའ་ིསྐོབས་

ཕྱིེདོ་དོགོས་ཏེ། དོཔེརི་ན། དོ་ེརིིང་ག་ིདུས་དོ་ལྟ་བརི་བཟུང་བའ་ིཚེ། ཁ་སང་ག་ིདུས་

དོ་ེལ་ཞོེས་ཁ་སང་ཡོན་ཆེདོ་ཀྱི་ིའདོས་པ་ལ་དོ་ེའཇུག་པ་དོང་། སང་ག་ིདུས་དོ་ེཙ་ན་

འདོ་ིབྱདེོ་ལྟ་བུ། སང་ཉེིདོ་ཕེན་ཆེདོ་ཀྱི་ིམ་འངོས་པ་ལ་དོ་ེའཇུག་པ་ལྟ་བུའ།ོ །

དོ་ེལྟརི་ཡོང་སྨྲ་སྒོརི། འདོས་པ་དོང་ན་ིམ་འོངས་པའ།ི །དུས་ཉེིདོ་ལ་ན་ིའཇུག་པ་

གཉེསི། །ཞོསེ་པ་ལྟརི་རི།ོ །

དོ་ེམ་ིའཇུག་པ་གཉེིས་ཡོོདོ་དོེ། དོངོས་པོའ་ིནང་ནས་བདོག་དོང་། དུས་ཀྱི་ིནང་

ནས་དོ་ལྟ་བ་ལ་མ་ིའཇུག་གོ །དོ་ེལྟརི་ཡོང་དོ་ེཉེིདོ་ལས། མ་ིའཇུག་པ་ན་ིགཉེིས་ཡོིན་

ཏ།ེ །བདོག་ཉེིདོ་དོ་ལྟ་ཉེིདོ་ལ་སྤེང་། །ཞོསེ་པ་ལྟརི་རི།ོ །

འ་ོན། དོ་ལྟ་བའ་ིདོངོས་པ་ོལ་མ་ིའཇུག་གམ་ཞོ་ེན། མ་ཡོིན་ཏ།ེ སྨྲ་སྒོརི། དོངོས་

པའོ་ིདུས་ན་ིམ་ིའདོོརི་ཏ།ེ །ཀུན་ལ་རིབ་ཏུ་སྦྱརི་བརི་བྱ། །ཞོསེ་གསུངས་པས། དོངསོ་

པ་ོལ་འཇུག་པ་ན་ིདུས་གསུམ་ཀ་ལ་སྦྱརི་རུང་ང་ོ། ། 

སྐོབས་འདོིའ་ིཐེ་སྙདོ་ཀྱི་ིདོབང་དུ་བྱས་པ་གསུམ་ལ། མཁས་པ་ཁ་ཅིག །ཀུན་

བརྟགས། གཞོན་དོབང་། ཡོངོས་གྲུབ་གསུམ་ལ་བཞོདེོ་དོ།ོ །གཞོན་དོག་ན།ི ཆེསོ་དོང་། 
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

ཆེསོ་ཅནདོང་། གཉེསི་ཀ་མ་ཡོནི་པའ་ིཐེ་སྙདོ་ལ་བཞོདེོ་དོ།ོ །ལ་ལ་ལུས་ངག་ཡོདིོ་ཀྱི་ིཐེ་

སྙདོ་གསུམ་ལ་བཞོེདོ་དོ།ོ །

འདོ་ིདོག་ཐེམས་ཅདོ་འཐེདོ་པ་མ་ཡོནི་པརི་མཐེངོ་སྟི།ེ ཐེ་སྙདོ་དོམ་གྲོགས་པརི་དོ་ེ

ཞོེས་བརྗེོདོ་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིིས་ཡོིན་ན་ན།ི དོ་ེའཇུག་པའ་ིཡུལ་གྱི་ིཆེོས་གང་ལ་ཡོང་

ཐེ་སྙདོ་དོམ་གྲོགས་པརི་དོ་ེཞོེས་བརྗེོདོ་པ་ཤེ་སྟིག་ཡོིན་པས། དོེའ་ིའཇུག་པ་ཐེམས་

ཅདོ་ཐེ་སྙདོ་ཀྱི་ིདོབང་དུ་བྱས་པ་ཁ་ོནརི་འགྱུརི་ཞོིང་། གསུམ་འདྲིེན་རྒྱུ་ཡོོདོ་པས་ཡོིན་

ན་ན།ི དོཀནོ་མཆེགོ་གསུམ་དོང་། སྔ་ཕྱི་ིབརི་གསུམ་སགོས་ལའང་དོ་ེའཇུག་པས་ཧ་

ཅང་ཐེལ་བ་དོང་། རྟོགས་དོཀའ་བའ་ིགནས་འདོ་ིལ་རྒྱུ་མཚན་གཞོན་ཡོང་མ་བཤེདོ་

པས་ཐེ་སྙདོ་དོང་དོངོས་པོའ་ིའཇུག་པ་གཉེིས་ཀྱི་ིཁྱིདོ་པརི་མ་ཕྱིེདོ་པརི། དོཔེརི་བརྗེོདོ་

ཀྱིང་ཟླསོ་ཏ་ེབཀོདོ་པ་མང་བའ་ིཕྱིིརི་རི།ོ །

རྣམ་གླིིང་པས། རྗེོདོ་བྱེདོ་ཀྱི་ིཚིག་ལ་ཐེ་སྙདོ་ཅེས་པ་དོང་། བརྗེོདོ་བྱའ་ིདོོན་ལ་

དོངསོ་པ་ོཞོེས་མིང་བཏགས་པ་ཙམ་ཡོནི་གསུངས་པ་ན་ིལགེས་པ་ཡོནི་ཡོང་། འདོས་

པའ་ིཐེ་སྙདོ་བརྗེོདོ་པའ་ིདོ་ེཞོེས་པ། ངེས་བཟུང་ག་ིདོོན་ཡོིན་ཞོེས་བཤེདོ་པ་ནི། དོོན་

གྱི་ིདོངོས་པ་ོའདོས་པ་ལ་འཇུག་པ་དོང་ཐེ་སྙདོ་འདོས་པ་ལ་འཇུག་པ་གཉེིས་མ་ཕྱིེདོ་

པ་དོང་། ངེས་བཟུང་ག་ིདོོན་ནན་ཏན་དུ་བརྣན་པ་ལ་མ་དོགོངས་པརི་གསལ་ཞོིང་། 

དོགརི་བརྣན་གྱི་ིསྐོབས་སུ་རིང་ཉེིདོ་ཀྱིིས་བཤེདོ་པ་བྱས་པ་དོང་ཡོང་འགལ་བའ་ིཕྱིིརི་

རི།ོ །

དོསེ་ན་ཁ་ོབསོ་བཤེདོ་པརི་བྱ་སྟི།ེ སྤྱིརིི་ཐེ་སྙདོ་ལ་བློའོ་ིཐེ་སྙདོ་དོང་། མངི་ཚགི་ག་ི

ཐེ་སྙདོ་གཉེསི་ཡོདོོ་པ་ལས། འདོིརི་མངི་ཚགི་ག་ིརྗེོདོ་པ་ལ་ཐེ་སྙདོ་ཅསེ་བྱའ།ོ །



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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དོངོས་པ་ོཡོང་། དོོན་བྱེདོ་ནུས་པ་ལ་མི་བྱེདོ་ཀྱིི། དོངོས་པ་ོཞོེས་བཏགས་པ་

ཙམ་ལ་བྱེདོ་དོོ། །དོ་ེཡོང་བརྗེོདོ་བྱའ་ིདོོན་ལ་དོངོས་པོརི་བཏགས་པ་དོང་། ཆེོས་ཉེིདོ་

ལ་བཏགས་པ་དོང་། དོགག་བྱ་ལ་བཏགས་པ་སོགས་ཡོོདོ་པ་ལས། འདོིརི་ན་ིབརྗེོདོ་

བྱའ་ིདོནོ་ལ་བྱའ།ོ །

དོ་ེལ་ཐེ་སྙདོ་གསུམ་གྱི་ིའདོས་པ་ནི། མིང་ཚིག་ག་ིརྗེོདོ་པ་འདོས་པ་སྟིེ། དོཔེརི་

ན། སངས་རྒྱས་བྱམས་པ་འབྱནོ་པརི་འགྱུརི་རི།ོ །དོ་ེལ་འཁོརི་གྲོངས་མེདོ་དོ།ོ །ཞོསེ་

བརྗེོདོ་བྱའི་དོངོས་པོ་འདོས་པ་མ་ཡོིན་ཡོང་མིང་གི་བརྗེོདོ་པ་འདོས་པ་ལ། དོེའི་སྒྲོ་

འཇུག་པ་ལྟ་བུ་དོང་། དོེས་མཚོན་ནས་དོོན་འདོས་པ་ཞོིག་སྟིོན་པ་ལ་མ་ལྟོས་པརི། 

ཚིག་གམ་མིང་ག་ིབརྗེོདོ་པ་འདོས་པ་ལ་ཐེ་སྙདོ་འདོས་པ་དོང་། དོ་ེལ་འཇུག་པ་ལ་ཐེ་

སྙདོ་འདོས་པ་ལ་འཇུག་པ་ཞོེས་བྱའ།ོ །

དོ་ེབཞོིན་དུ་རྣམ་གྲོངས་ཀྱི་ིཐེ་སྙདོ་ཀྱིང་། དོོན་གྱི་ིང་ོབ་ོལ་རྣམ་གྲོངས་ཕྱི་ེབ་དོང་

མ་ཕྱི་ེབ་ལ་མ་ལྟསོ་པརི། མངི་ཚགི་ག་ིཐེ་སྙདོ་ཙམ་དུ་རྣམ་གྲོངས་དུ་མརི་ཕྱི་ེབ་ལ་དོེའ་ི

སྒྲོ་འཇུག་སྟི།ེ དོཔརེི་ན། དོ་ེན་ིརྒྱལ་པ་ོསྟི།ེ ས་སྤྱིོདོ་ཀྱིང་དོ་ེཡོནི། སའ་ིབདོག་པའོང་དོ་ེ

ཡོནི་ལྟ་བུའ།ོ །

ལྷག་བཅས་ཀྱིང་དོོན་གཞོན་ཞོིག་འདྲིེན་རྒྱུ་ཡོོདོ་མེདོ་ལ་མ་ིལྟོས་པརི། ཚིག་ཕྱི་ི

མའ་ིལྷག་མ་འདྲིནེ་ཅངི་སྟིནོ་པ་ཞོགི་སྟི།ེ གངོ་དུ་བཤེདོ་པ་གཉེསི་ཀྱིསི་རྟགོས་ས།ོ །

དོའེ་ིསྒྲོ་དོངསོ་པ་ོལ་འཇུག་པ་ན།ི བརྗེདོོ་བྱའ་ིདོངསོ་པའ་ིང་ོབ་ོཉེདིོ་རིང་མངི་གསི་

བརྗེདོོ་པ་དོང་། མ་བརྗེདོོ་པ་ལ་མ་ལྟོས་པརི། དོ་ེཞོསེ་བརྗེོདོ་པས་ག་ོབ་ཞོགི་ག ོ།
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

འགྲོེལ་”བ
1
་གསལ་སྒྲོོན་སོགས་སུ། ཐེ་སྙདོ་ཀྱིི་སྐོབས་སུ་ཆེོས། ཆེོས་ཅན། 

གཉེསི་ཀ་མ་ཡོནི་པའ་ིཐེ་སྙདོ་གསུམ་བགྲོངས་ནས། དོངསོ་པའོ་ིསྐོབས་སུ་རིགིས། བྱ་

བ། ཡོནོ་ཏན། རྫས་བཞོ་ིའདྲིནེ་པ་དོང་། དོ་ེདོག་ག་ིདོཔེརི་བརྗེོདོ་ཀྱིང་། ཆེསོ་ཅན་དོང་

རིགིས་གཉེིས་ཀ་ལ། དོ་ེབུམ་པ་ཞོསེ་བཀོདོ་པ་ན་ིཟླསོ་པརི་མ་ཟདོ། དོ་ེབུམ་པའ་ོཞོསེ་

བརྗེདོོ་པའ་ིཚ།ེ བུམ་པའ་ིམཚན་གཞོ་ིཞོགི་ལ་དོམགིས་ནས། དོ་ེཞོསེ་བརྗེོདོ་དོ།ེ དོ་ེན་ི

བུམ་པའ་ོཞོསེ་སྟིནོ་དོགསོ་པས། དོའེ་ིསྒྲོས་བུམ་པའ་ིམཚན་གཞོའིམ། རིགིས་གསལ་

བརི་བརྗེོདོ་པརི་འགྱུརི་གྱིི། ཆེོས་ཅན་བུམ་པ་སྤྱི་ིཙམ་པ་དོང་། བུམ་པའ་ིསྤྱི་ིཁྱིབ་ཀྱི་ི

རིགིས་བརྗེོདོ་པ་མ་ཡོནི་པའ་ིཕྱིིརི་རི།ོ །

དོ་ེབཞོིན་དུ་བྱ་བའ་ིདོཔ་ེལ། དོ་ེའགྲོ་ོཞོེས་པ་དོང་། ཡོོན་ཏན་ལ། དོ་ེམཛིེས་ཞོེས་

པ་དོང་། རྫས་ལ། དོ་ེབུམ་པའ་ིརྡུལ་ཞོསེ་བཀོདོ་པའང་ཆེསེ་མ་ིའཐེདོ་དོ།ེ དོ་ེའགྲོ་ོཞོེས་

པ་འགྲོ་ོབ་པ་ོཞོིག་ལ་དོམིགས་ནས་དོེ་ཞོེས་བརྗེོདོ་པ་དོང་། དོེ་མཛིེས་ཞོེས་པའང་། 

མཛིེས་པའ་ིཁྱིདོ་པརི་གང་ལ་ཡོོདོ་པའ་ིགཞོ་ིདོ་ེཉེིདོ་ལ་དོམིགས་ནས། དོ་ེཞོེས་བརྗེོདོ་

དོེ། དོ་ེནས་འགྲོ་ོབའ་ིབྱ་བ་དོང་། མཛིེས་པའ་ིཡོོན་ཏན་རིང་མིང་གིས་བརྗེོདོ་པ་ཡོིན་

པས་ན། ཚགི་དོེའ་ིཡོནོ་ཏན་དོང་བྱ་བ་དོའེ་ིའཇུག་ཡུལ་དུ་མ་ིའཐེདོ་དོ།ོ །

དོ་ེབཞོིན་དུ་དུས་ལའང་། དོ་ེསྔོན་གྱི་ིཚ་ེབྱུང་། དོ་ེམ་འོངས་པ་ན་འབྱུང་། ཞོེས་

པའང་དུས་ཅན་གྱི་ིདོངོས་པོའ་ིཐེ་སྙདོ་དོ་ེསྒྲོའ་ིབརྗེོདོ་བྱརི་འགྱུརི་གྱིི། དུས་དོེའ་ིབརྗེོདོ་

བྱརི་མ་ིའགྱུརི་བས། མ་ིའཐེདོ་པརི་རྟགོས་སློའ།ོ །

དོསེ་ན་ཐེ་སྙདོ་ཀྱི་ིའདོས་པ་དོང་། དུས་ཀྱི་ིའདོས་པ་གཉེསི་ཀྱིང་། སྔ་མ་མངི་ཚགི་

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༦༡ཕྲེངེ་༢ན།  བ    ཞོལོ་པརི་མ། ༣༠བ༦ན།  པ
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ག་ིབརྗེདོོ་པ་འདོས་པ་དོང་། ཕྱི་ིམ་དུས་འདོས་པ་ཡོནི་པས། དོནོ་དུ་གཉེེརི་ཞོངི་བློ་ོདོང་

ལྡན་པ་དོག་གསི་ཕྱིགོས་ལྷུང་དོང་བྲལ་བའ་ིསྒ་ོནས་ཅལ་སྒྲོགོ་ཏུ་མ་སངོ་བའ་ིདོཔྱིདོ་པ་

མཛིདོོ་ལ་ལངོས་ཤེགི །

འདོི་ཞོེས་པའི་ཚིག་ཕྲེདོ་དུས་ཀྱིི་ནང་ནས་དོ་ལྟ་བ་དོང་། དོངོས་པོ་ཉེེ་བ་དོང་

མངོན་སུམ་པ་སོགས་ལ་འཇུག་སྟི།ེ དོཔེརི་ན་དུས་འདོ་ིལྟ་བུ་དོ་ལྟ་བ་དོང་། རི་ིདོ་ེདོང་

ནགས་འདོ་ིཞོེས་པ་རི་ིརིིང་བ་ལ་དོ་ེཞོེས་བརྗེོདོ་པ་ན། ནགས་དོ་ེལ་ལྟོས་ཏ་ེཉེ་ེབརི་ག་ོ

བ་ལ་འདོ་ིཞོེས་སྦྱོརི་བ་ལྟ་བུ་དོང་། བུམ་པའ་ིགཟུགས་ན་ིའདོིའ་ོཞོེས་བུམ་གཟུགས་

མངོན་དུ་གྱུརི་པ་སྟིོན་པ་ལ། འདོ་ིཞོེས་བརྗེོདོ་པ་ལྟ་བུའོ། །དོ་ེལྟརི་བསྟིན་བྱ་དོ་ེཉེིདོ་

དོངོས་པ་ོཡོིན་ན། །འདོས་པ་དོང་མ་འོངས་པ་དོང་སྐོབས་སུ་བབས་པའ་ིདོངོས་པ་ོཕེ་

རིལོ་པ་ོལ་ཡོང་འཇུག་པ་ཡོོདོ་དོ།ོ །

དོེ་ཡོང་སྨྲ་སྒོརི། འདོི་ཚིག་འདོས་དོང་མ་འོངས་དོང་། །སྐོབས་ཀྱིི་དོངོས་

གཞོན་དོག་ལ་འཇུག །གང་ཞོིག་ལ་ན་ིལྟོས་བྱས་པའི། །ཉེ་ེབ་དོག་དོང་མངོན་སུམ་

པའ།ི །དོངསོ་པ་ོདོག་ཀྱིང་གཉེསི་ཡོནི་ན།ོ །ཞོསེ་ས།ོ །

བསྟིན་བྱ་དུས་ཡོིན་ན། འདོས་མ་འོངས་གཉེིས་དོང་དོངོས་པ་ོཡོང་ལྐོོག་གྱུརི་

པ་དོང་། རིིང་བ་ལ་མ་ིའཇུག་གོ །དོ་ེལྟརི་ཡོང་དོ་ེཉེིདོ་ལས། སྤེང་བརི་བྱ་བ་འདོ་ིལྟ་

སྟིེ། །ལྐོོག་ཏུ་གྱུརི་དོང་རིིང་བ་དོང་། །གལ་ཏ་ེབསྟིན་བྱ་དུས་ཉེིདོ་ན། །འདོས་དོང་མ་

འངོས་སྤེང་བརི་བྱ། །ཞོསེ་ས།ོ །

འདོ་ིཞོསེ་པ་རྗེོདོ་པ་པ་ོབདོག་ཉེིདོ་ལ་ཡོང་མ་ིའཇུག་སྟི།ེ དོ་ེསྒྲོ་བཞོིན་ན།ོ །
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

དོ་ཞོེས་པའ་ིསྒྲོ་ན་ིབརྗེོདོ་བྱ་སྟིོན་པ་སྐོབས་སུ་བབ་པའ་ིཚིག་ཕྲེདོ་ཡོིན་ཏེ། དུས་

དོ་ལྟ་བ་ལ་སྦྱོརི་གྱིི། འདོས་པའ་ིདུས་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡོིན་ནོ། །དོ་ེཉེིདོ་ལས། དོ་ན་ི

སྐོབས་སུ་བབ་པའ་ིཚིག །དོ་ལྟརི་བྱུང་ལ་སྦྱོརི་བ་སྟི།ེ །འདོས་པའ་ིསྐོབས་ལ་རྣམ་པརི་

སྤེང་། །ཞོསེ་གསུངས་ས།ོ །

གཞོན་ཡོང་ཚགི་ཕྲེདོ་དུ་མ་ཞོགི་སྨྲ་སྒརོི་བཤེདོ་ཅངི་། དོརེི་མ་བཤེདོ་པ་ཡོང་ཤེནི་

ཏུ་མང་བརི་སྣང་ནའང་གཞུང་མང་དུ་དོོགས་ནས་མ་བྲིས་སོ། །དོ་ེལྟརི་ན་རྣམ་དོབྱ་ེ

ཚགི་ཕྲེདོ་དོང་བཅས་པའ་ིའཇུག་པ་བཤེདོ་ཟནི་ཏ།ོ །

ཚགིས་བཅདོ་འགྲོལོ་བའ་ིམན་ངག་བཤེདོ་པ།

གཉེསི་པ་ཚགིས་བཅདོ་འགྲོལོ་བའ་ིམན་ངག་འཆེདོ་པའ་ིཕྱིིརི། 

ཚགིས་སུ་བཅདོ་པའ་ིསྦྱརོི་བ་རྣམས། ། ཚགིས་སུ་བཅདོ་པའ་ིསྦྱརོི་བ་རྣམས། ། 

ཅུང་ཟདོ་བསྡུས་པ་ཡོདོོ་ན་ཡོང་། ། ཅུང་ཟདོ་བསྡུས་པ་ཡོདོོ་ན་ཡོང་། ། 

དོ་ེན་ིདོ་ེབཞོནི་སྦྱརི་བརི་བྱ། །དོ་ེན་ིདོ་ེབཞོནི་སྦྱརི་བརི་བྱ། །

ཞོེས་གསུངས་ཏེ། མདོོ་རྒྱུདོ་བསྟིན་བཅོས་རྣམས་སུ་ལྷུག་པ་ལས། ཚིགས་

བཅདོ་བསྡུ་ཆེ་ེབ་ཡོནི་པས། དོ་ེལྟརི་བསྡུ་ཆེ་ེབའ་ིཚགིས་སུ་བཅདོ་པའ་ིསྦྱརོི་བ་རྣམས་

ཀྱི་ིབརི་སྐོབས་ཀྱི་ིརྣམ་དོབྱ་ེཚགི་ཕྲེདོ་སགོས་མང་པ་ོབསྡུས་པ་ལྟ་ཅ་ིསྨསོ་ཏ།ེ ཅུང་ཟདོ་
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ཙམ་བསྡུས་པ་ཡོོདོ་ན་ཡོང་། གང་བསྡུས་པའ་ིརྣམ་དོབྱ་ེཕྲེདོ་ལ་སགོས་པ་དོ་ེན།ི ཚགི་

དོང་མིང་སྔ་ཕྱིིའ་ིདོོན་གྱི་ིསྐོབས་ལ་ལེགས་པརི་བརྟགས་ཏེ། རིང་རིང་ག་ིའཇུག་པ་

གོང་དུ་བཤེདོ་པ་དོ་ེབཞོིན་དུ་སྦྱརི་ནས་དོོན་མ་འཁྲུལ་བརི་འགྲོོལ་བརི་བྱའོ། །ཞོེས་

པའ།ོ །

འདོིརི་མཁས་པ་གཞོན་དོག་གིས། ལོཙྪ་པ་ལ་གདོམས་ཚུལ་དོང་། བསྟིན་

བཅོས་འདོ་ིཀའ་ིཚིགས་བཅདོ་འགྲོོལ་ལུགས་སུ་བཤེདོ་ཀྱིང་གཞུང་དོོན་དོང་ཉེ་ེབརི་

མ་མཐེངོ་ང་ོ། །

རྗེསེ་འཇུག་ག་ིསྦྱརོི་བ་ལ་བསློབ་ཚུལ་སྐོརོི།

གསུམ་པ་མཇུག་ག་ིདོོན་ལ། རྗེེས་འཇུག་ག་ིསྦྱོརི་བ་ལ་བསློབ་དོགོས་པའ་ིརྒྱུ་

མཚན་བསྟིན་པ་དོང་། དོ་ེལྟརི་མཁས་པརི་བསློབས་ནས་ཇ་ིལྟརི་བྱ་བ་དོང་། མཁས་

པརི་བྱ་བའ་ིཐེབས་བསྟིན་པ་དོང་། སློརི་ཡོང་དོོན་བསྡུས་ཏ་ེགདོམས་པ་དོང་། གཞུང་

འདོ་ིཉེདིོ་འདོམོས་པ་དོང་མ་ིའདོམོས་པའ་ིཡུལ་ངསོ་བཟུང་བ་དོང་ལྔའ།ོ །

དོང་པ་ོནི། རྗེེས་འཇུག་ག་ིསྦྱོརི་བ་ལ་མཁས་པརི་བསློབ་དོགོས་ཏེ། ལུང་གིས་

དོོན་སྟིོན་པ་ལ་རྗེེས་འཇུག་ག་ིསྦྱོརི་བ་མེདོ་དུ་མ་ིརུང་ཞོིང་། དོ་ེཤེེས་པ་ལ་དོགོས་པ་

ཁྱིདོ་པརི་ཅན་ཡོོདོ་པའ་ིཕྱིིརི་རིོ། །དོ་ེལ་རྒྱུ་མཚན་དོ་ེལྟརི་མེདོ་དུ་མ་ིརུང་བ་ཇ་ིལྟརི་

ཡོནི་ཞོ་ེན། དོ་ེསྟིནོ་པའ་ིཕྱིིརི། 
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

སྔནོ་འཇུག་ཡོདོོ་དོམ་མདེོ་ཀྱིང་རུང་། ། སྔནོ་འཇུག་ཡོདོོ་དོམ་མདེོ་ཀྱིང་རུང་། ། 

མངི་གཞོའི་ིཡོ་ིག་ེགང་ཡོནི་ལ། ། མངི་གཞོའི་ིཡོ་ིག་ེགང་ཡོནི་ལ། ། 

ཉེསི་སྦྲལེ་ཡོདོོ་དོམ་སུམ་སྦྲལེ་ཡོདོོ། ། ཉེསི་སྦྲལེ་ཡོདོོ་དོམ་སུམ་སྦྲལེ་ཡོདོོ། ། 

ཨཱ་ལ་ིབཞོ་ིལས་གང་ལྡན་ཡོང་། ། ཨཱ་ལ་ིབཞོ་ིལས་གང་ལྡན་ཡོང་། ། 

རྗེསེ་འཇུག་བཅུ་པ་ོམ་ཞུགས་ན། ། རྗེསེ་འཇུག་བཅུ་པ་ོམ་ཞུགས་ན། ། 

མངི་གཞོན་སྦྱརོི་བ་ཡོདོོ་མ་ིསྲོདིོ། ། མངི་གཞོན་སྦྱརོི་བ་ཡོདོོ་མ་ིསྲོདིོ། ། ཅསེ་གསུངས་ས།ོ །

དོ་ེཡོང་སྔོན་འཇུག་ཡོ་ིག་ེལྔ་པ་ོཡོོདོ་དོམ་མེདོ་ཀྱིང་རུང་སྟིེ། དོ་ེལྔ་པ་ོཡོོདོ་མེདོ་

ལ་མ་ལྟོས་པརི་མིང་གཞོ།ི ཀ་ལ་སོགས་པ་སུམ་ཅུ་ལ། ཉེིས་སྦྲེལ་སྒ་ལྟ་བུ་ཡོོདོ་དོམ། 

སུམ་སྦྲེལ་སྒྲོ་ལྟ་བུ་ཡོོདོ་པ་དོང་། དོེ་ལ་ཨཱ་ལི་སྟིེ་དོབྱངས་བཞོི་ལས་གང་ཡོང་རུང་

བ་དོང་ལྡན་པ། སྒ།ི སྒུ། སྒ།ེ སྒ་ོལྟ་བུ་དོང་། སྒྲོ།ི སྒྲུ། སྒྲོ།ེ སྒྲོ་ོལྟ་བུ་བྱུང་ན་ཡོང་། རྗེསེ་

འཇུག་ག་ིཡོ་ིག་ེབཅུ་པ་ོགང་རུང་མ་ཞུགས་ན། མིང་གཞོན་དོང་སྦྱརི་ནས་དོོན་སྟིོན་

པ་མ་ིསྲོདིོ་པས། དོ་ེགང་རུང་ཞུགས་པ་ལས་གཞོན་པའ་ིམངི་ག་ིསྦྱརོི་བ་ན།ི བདོོ་སྐོདོ་

ཀྱིི་གསུང་རིབ་ལ་ཡོོདོ་པ་མི་སྲོིདོ་དོོ་ཞོེས་པ་སྟིེ། འདོིའི་མིང་གཞོི་ནི། སྔརི་བཤེདོ་

པའ་ིསྔོན་རྗེེས་སུ་མ་ིའཇུག་པའ་ིམིང་གཞོ་ིཁ་ོན་མ་ཡོིན་གྱིི། གང་གིས་མིང་གཞོ་ིསྔོན་

གསུངས་པ། །ཞོསེ་པས་བསྟིན་པ་ལྟརི། གསལ་བྱེདོ་ལ་མངི་གཞོིརི་བཤེདོ་པ་དོེའ།ོ །

ཉེིས་སྦྲེལ་དོང་སུམ་སྦྲེལ་ཡོང་གོང་ལྟརི་བརྩོེགས་པ་མག་ོའདོོགས་ཡོོདོ་པ་ལ་ག་ོ

བརི་བྱ་ཡོ།ི ཚགེ་བརི་གཅིག་ལ་སྔནོ་རྗེསེ་ཡོོདོ་པ་ལྟ་བུ་ལ་མ་ིབྱ་སྟི།ེ སྔནོ་འཇུག་ཡོདོོ་

དོམ་མེདོ་ཀྱིང་རུང་། ཞོེས་སྔོན་འཇུག་ལ་མ་ལྟོས་བརི་བཤེདོ་ཅིང་། རྗེེས་འཇུག་

བཅུ་པ་ོམ་ཞུགས་ན། །ཞོསེ་བཤེདོ་པའ་ིཕྱིིརི་རི།ོ །



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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དོེས་ན་རྣམ་གླིིང་པ་དོང་། མཁས་པ་གཞོན་གྱིིས་མིང་གཞོིའ་ིཡོ་ིག་ེཉེ་ིཤུ་པ་ོགང་

རུང་ག་ིམཐེའ་ཅན་གྱི་ིསུམ་སྦྲེལ་ཞོེས་པ་དོང་། མིང་གཞོིའ་ིཡོ་ིག་ེཉེིས་སྦྲེལ་སོགས་

བཤེདོ་པ་ན་ིགཞུང་དོནོ་ལས་འཁྱིམས་ས།ོ །

གངོ་ག་ིརྒྱུ་མཚན་གྱི་ིཕྱི་ིམ་སྟིནོ་པའ་ིཕྱིིརི། 

རྗེསེ་འཇུག་བཅུ་པའོ་ིདོནོ་ཤེསེ་ན། ། རྗེསེ་འཇུག་བཅུ་པའོ་ིདོནོ་ཤེསེ་ན། ། 

འབྲ་ིདོང་ཀློགོ་དོང་འཆེདོ་རྣམས་ཀྱི།ི ། འབྲ་ིདོང་ཀློགོ་དོང་འཆེདོ་རྣམས་ཀྱི།ི ། 

མཚམས་སྦྱརོི་སྒྲོ་ལ་ཐེགོས་མདེོ་ཅངི་། ། མཚམས་སྦྱརོི་སྒྲོ་ལ་ཐེགོས་མདེོ་ཅངི་། ། 

འབྲལེ་བརི་སྨྲ་བའ་ིམཆེགོ་ཏུ་འགྱུརི། ། འབྲལེ་བརི་སྨྲ་བའ་ིམཆེགོ་ཏུ་འགྱུརི། ། 

གཞོན་ཡོང་རྗེསེ་འཇུག་ཤེསེ་པ་ཡོསི། ། གཞོན་ཡོང་རྗེསེ་འཇུག་ཤེསེ་པ་ཡོསི། ། 

དོནོ་གྱི་ིསྦྱརོི་བ་མ་མཐེངོ་ཡོང་། ། དོནོ་གྱི་ིསྦྱརོི་བ་མ་མཐེངོ་ཡོང་། ། 

དོནོ་དོང་མཐུན་པའ་ིསྦྱརོི་བ་ཤེསེ། །དོནོ་དོང་མཐུན་པའ་ིསྦྱརོི་བ་ཤེསེ། །

ཞོསེ་གསུངས་ཏ།ེ རྗེསེ་འཇུག་བཅུ་པོའ་ིདོནོ་ཤེསེ་པ་ལ་དོགསོ་པ་ཁྱིདོ་པརི་ཅན་

ཡོདོོ་དོ།ེ རྗེསེ་འཇུག་བཅུ་པ་ོདོངསོ་དོང་། དོའེ་ིརྣམ་འགྱུརི་ལས་བྱུང་བའ་ིརྣམ་དོབྱ་ེཕྲེདོ་

དོང་བཅས་པའ་ིའཇུག་ཚུལ། དོོན་གང་ལ་ཚུལ་ཇ་ིལྟརི་དོགོས་པ་ཅིའ་ིཕྱིིརི་འཇུག་པ་

རྣམས་ཤེེས་ན། མདོ་ོརྒྱུདོ་བསྟིན་བཅོས་རྣམས་ཡོ་ིགེརི་འབྲ་ིབ་དོང་། བྲིས་ཟིན་ཀློོག་

པ་དོང་། དོེའ་ིདོོན་གཞོན་ལ་འཆེདོ་པ་དོང་། དོེས་མཚོན་ནས་རྩོོམ་པ་དོང་། རྩོོདོ་པ་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ིཚ།ེ མིང་ཚིག་སྔ་ཕྱི་ིའདྲིེན་ལུགས་ལ་མཁས་པའ་ིདོབང་གིས་

རྗེོདོ་བྱེདོ་མིང་ཚིག་སྔ་ཕྱིིའི་མཚམས་སྦྱོརི་བའི་སྒྲོ་ལ་ཐེོགས་པ་མེདོ་ཅིང་། དོེརི་མ་



 72  

པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

ཟདོ་བརྗེདོོ་བྱ་དོནོ་གྱི་ིང་ོབ་ོདོང་། ཁྱིདོ་པརི་ལ་སགོས་པ་སྔ་ཕྱི་ིམ་ིའགལ་བརི་སྟིནོ་ཅངི་

གཞོན་ལ་ག་ོབ་བདོ་ེབློག་ཏུ་སྟིེརི་ནུས་པས་འབྲལེ་བརི་སྨྲ་བའ་ིམཆེོག་ཏུ་འགྱུརི་རི།ོ །

དོགོས་པ་གཞོན་ཡོང་། རྗེེས་འཇུག་གི་འཇུག་ཚུལ་ཤེེས་པ་ཡོིས་ཏེ་ཤེེས་པ་

ལ་བརྟེན་ནས། གཞུང་དོོན་ལེགས་པརི་འབྱེདོ་པའ་ིའགྲོེལ་བའ་ིསྦྱོརི་བ་སྔརི་བྱས་པ་

མ་མཐེོང་ཡོང་། སྔརི་བྱས་པས་འགྲོེལ་བའ་ིསྦྱོརི་ལུགས་སམ། དོགོངས་པ་འགྲོེལ་

ལུགས་ཀྱི་ིདོནོ་དོང་མཐུན་པའ་ིའགྲོལེ་བའ་ིསྦྱརོི་བ་རིང་ཉེིདོ་ཀྱིསི་བྱེདོ་ཤེསེ་ས།ོ །

གཉེིས་པ་ནི། འ་ོན། དོ་ེལྟརི་རྗེེས་འཇུག་ག་ིསྦྱོརི་བ་ལ་མཁས་པརི་སྦྱངས་ནས་

ཇ་ིལྟརི་བྱ་ཞོ་ེན། དོ་ེསྟིནོ་པའ་ིཕྱིིརི། 

རྗེསེ་འཇུག་སྦྱརོི་བ་མཁས་པ་ན། ། རྗེསེ་འཇུག་སྦྱརོི་བ་མཁས་པ་ན། ། 

ལུང་ག་ིདོནོ་དོང་སྦྱརོི་བ་དོང་། ། ལུང་ག་ིདོནོ་དོང་སྦྱརོི་བ་དོང་། ། 

བློ་མའ་ིམན་ངག་གསུམ་སྦྱརི་ནས། ། བློ་མའ་ིམན་ངག་གསུམ་སྦྱརི་ནས། ། 

དོནོ་གྱི་ིཐེགོ་ཏུ་དོབབ་པརི་བྱ། །དོནོ་གྱི་ིཐེགོ་ཏུ་དོབབ་པརི་བྱ། །

ཞོེས་གསུངས་ཏེ། དོ་ེལྟརི་རྗེེས་འཇུག་ག་ིསྦྱོརི་བ་མཁས་པརི་ཤེེས་པ་ན། གང་

ཤེེས་པའ་ིརྗེེས་འཇུག་ག་ིསྦྱོརི་བ་རྣམ་དོབྱ་ེཕྲེདོ་ལ་སོགས་པ་དོ་ེཉེིདོ་ལུང་ག་ིདོོན་དོང་

སྦྱོརི་བ་སྟིེ་སྡེེ་སྣོདོ་གསུམ་གྱིིས་བསྡུས་པའི་ལུང་གི་དོོན་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་

ཆེདེོ་དུ་སྦྱརོི་བའ།ོ །

སྦྱོརི་ཚུལ་ཡོང་རྣམ་དོབྱ་ེཚིག་ཕྲེདོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ིལུང་ག་ིཚིག་དོོན་སྔ་

ཕྱི་ིའདྲིེན་ཅིང་སྡུདོ་པ་དོང་སྦྱོརི་བ་ལ་སོགས་པའ་ིའཇུག་པ་མ་ནོརི་བའ་ིསྒ་ོནས། དོོན་



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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གྱི་ིང་ོབ་ོདོང་ཁྱིདོ་པརི་ལ་དོཔྱིོདོ་པའ།ོ །

དོ་ེཡོང་དོགོས་པའ་ིདོབང་གིས་ལུང་ག་ིཚིག་དོོན་གབ་པ་དོང་། དོཀྲུགས་པ་ལ་

སགོས་པ་ཡོོདོ་པརི་མ་ཟདོ། དོགངོས་པ་མཆེགོ་ཏུ་ཟབ་ཅངི་ཕྲེ་བས། རིང་སྟིབོས་ཀྱིསི་

ཞུགས་ཀྱིང་དོགོས་པ་བསྒྲུབ་མ་ིནུས་པས་ན། བརྒྱུདོ་པ་མ་ཉེམས་པའ་ིབློ་མའ་ིམན་

ངག་ཀྱིང་ངསེ་པརི་དོགསོ་ས།ོ །

དོ་ེལྟརི་རྗེེས་འཇུག་ག་ིསྦྱོརི་བ་ལ་མཁས་པ་དོང་། དོ་ེལུང་དོོན་དོང་སྦྱོརི་བ་དོང་། 

བློ་མ་དོམ་པའ་ིམན་ངག་སྟིེ། དོ་ེགསུམ་སྦྱརི་ནས་ཏ་ེདོ་ེགསུམ་སྦྲེལ་ནས། རིང་གིས་

ཉེམས་སུ་ལནེ་རྒྱུའ་ིདོནོ་མ་ནོརི་བ་དོེའ་ིཐེགོ་ཏུ་དོབབ་ཅངི་བསྒྲོལི་བརི་བྱའ།ོ །

གསུམ་པ་ནི། རྗེེས་འཇུག་གི་སྦྱོརི་བ་ལ་མཁས་པརི་བྱ་དོགོས་ན། དོེ་ལྟརི་

མཁས་པརི་བྱེདོ་པའ་ིཐེབས་ཀྱི་ིརིིམ་པ་གང་ཞོ་ེན། དོ་ེལ་དོང་པོརི་བསློབ་པའ་ིརིིམ་པ་

བསྟིན་པའ་ིཕྱིིརི། 

བསློབ་ལ་བརྩོནོ་པའ་ིགང་ཟག་གསི། ། བསློབ་ལ་བརྩོནོ་པའ་ིགང་ཟག་གསི། ། 

དོང་པརོི་ང་རི་ོརྣམས་ལ་”སྦྱང་དོང་པརོི་ང་རི་ོརྣམས་ལ་”སྦྱང་
1
། ། ། ། 

སྔནོ་འཇུག་མངི་གཞོ་ིརྗེསེ་འཇུག་རྣམས། ། སྔནོ་འཇུག་མངི་གཞོ་ིརྗེསེ་འཇུག་རྣམས། ། 

ཀློགོ་ག་ིཆེདེོ་དུ་བསློབ་པ་ཡོནི། ། ཀློགོ་ག་ིཆེདེོ་དུ་བསློབ་པ་ཡོནི། ། 

རྗེསེ་འཇུག་བཞོ་ིཡོ་ིསྦྱརོི་བ་ན།ི ། རྗེསེ་འཇུག་བཞོ་ིཡོ་ིསྦྱརོི་བ་ན།ི ། 

ཉེན་བསམ་བསྟིན་པའ་ིཆེདེོ་དུ་”སྦྱང་ཉེན་བསམ་བསྟིན་པའ་ིཆེདེོ་དུ་”སྦྱང་
2
། ། ། ། 

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༦༨ཕྲེངེ་༡ན།  སྦྱང    ཞོལོ་པརི་མ། ༣༤ན༦ན།  སྦྱངས
2 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༦༨ཕྲེངེ་༥ན།  སྦྱང    ཞོལོ་པརི་མ། ༣༤ན༦ན།  སྦྱངས
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

ཡོན་ལག་དོ་ེདོག་མཐུ་ཡོསི་ན།ི ། ཡོན་ལག་དོ་ེདོག་མཐུ་ཡོསི་ན།ི ། 

འབྲས་བུའ་ིཆེདེོ་དུ་གཏན་ལ་དོབབ། །འབྲས་བུའ་ིཆེདེོ་དུ་གཏན་ལ་དོབབ། །

ཅེས་གསུངས་ཏ།ེ འབྲས་བུ་ཆེེན་པ་ོདོོན་དུ་གཉེེརི་ཞོིང་དོེའ་ིརྒྱུ་བསློབ་པ་གསུམ་

དོང་དོ་ེསྟིོན་པའ་ིསྡེ་ེསྣོདོ་གསུམ་ལ་སོགས་པ། བསློབ་བྱའ་ིགནས་ལ་སློོབ་པརི་བརྩོོན་

པའི་གང་ཟག་དོེ་དོག་གིས། བསློབ་པརི་བྱ་བའི་རིིམ་པ་ནི་འདོི་ཡོིན་ཏེ། དུས་དོང་

པརོི་ཀ་ལ་སོགས་པའ་ིཡོ་ིག་ེརི་ེརིེའ་ིགདོངས་ཀྱི་ིང་རི་ོརྣམས་ལ་རིང་རིང་ག་ིསྐྱ་ེགནས་

ལས་ཇ་ིལྟརི་འབྱུང་བ་ལྟརི། སྒྲོ་དོམན་ལྷག་དོང་བྲལ་བརི་སྦྱང་བརི་བྱའ།ོ །

དོེ་ལྟརི་བྱང་བ་ན། དོེ་ནས་སྔོན་འཇུག་མིང་གཞོི་རྗེེས་འཇུག་གསུམ་སྦྱརི་ཏེ། 

ཚེག་ཁྱིིམ་གཅིག་གི་ཡོི་གེ་རྣམས་སྦྲེལ་བའི་སྒྲོའི་རྣམ་པ་མ་ཉེམས་པརི་བཀློག་པརི་

བྱའོ། །དོ་ེལྟརི་ཡོ་ིག་ེརི་ེརི་ེབ་དོང་། སྔོན་རྗེེས་མིང་གཞོ་ིསྦྱརི་བའ་ིཀློོག་ཚུལ་དོ་ེཡོང་། 

ཀློགོ་ག་ིསྒྲོ་འབྱརོི་ཞོངི་མ་ཉེམས་པའ་ིཆེེདོ་དུ་བསློབ་པ་ཡོནི་ན།ོ །

དོ་ེལྟརི་ཀློོག་དོག་ཅིང་ལེགས་པརི་གྱུརི་པ་ན། རྟགས་འཇུག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟརི། 

རྗེེས་འཇུག་གང་གིས་གཞོ་ིགང་ལ་ཚུལ་ཇ་ིལྟརི་དོགོས་པ་ཅིའ་ིཕྱིིརི་འཇུག་པ་བཞོིའ་ི

སྦྱརོི་བ་ལ་བསློབ་སྟི།ེ དོ་ེནས་བློ་མ་ལས་ཆེསོ་ཉེན་པ་དོང་། རིང་ཉེིདོ་ཀྱིསི་དོནོ་བསམ་

པ་དོང་། གཞོན་ལ་བསྟིན་པའ་ིཆེདེོ་དུ་སྦྱརི་བརི་བྱའ།ོ །

དོ་ེལྟརི་གནས་སྐོབས་ཀྱི་ིདོགོས་པ་ཀློོག་པ་དོང་། ཉེན་བསམ་ལ་སོགས་པ་ལ་

མཁས་པ་དོང་། དོེའ་ིཆེེདོ་དུ་ཡོ་ིགེའ་ིསྐྱ་ེགནས་ནས་བཟུང་། རྗེེས་འཇུག་ག་ིའཇུག་

ཚུལ་བཞོིའ་ིབརི་ལ་སྦྱངས་པའ་ིཐེབས་སམ་རྒྱུའ་ིཡོན་ལག་དོ་ེདོག་ག་ིམཐུ་ཡོིས་ན་ི
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སྟིེ། དོ་ེདོག་ལ་བརྟེན་ནས། གང་གཏན་ལ་འབེབས་ན་ཐེམས་ཅདོ་མཁྱིེན་པརི་བགྲོོདོ་

པའ་ིལམ་འབྲས་བུ་དོང་བཅས་པ་སྟིོན་པའ་ིགསུང་རིབ་ཀྱི་ིདོོན་གཏན་ལ་འབེབས་པ་

ཡོནི་ལ། དོ་ེགང་ག་ིཆེདེོ་དུ་གཏན་ལ་འབབེས་ན། འབྲས་བུ་ཐེམས་ཅདོ་མཁྱིནེ་པ་ཉེིདོ་

འཐེབོ་པའ་ིཆེདེོ་དུ་འབབེས་པ་ཡོནི་ན།ོ །

སྐོབས་འདོིརི་མཁས་པའ་ིབཞོེདོ་པ་མ་ིམཐུན་པ་མང་ཡོང་། བཤེདོ་མ་ཐེག་པའ་ི

འཆེདོ་ཚུལ་ཉེིདོ་གཞུང་ག་ིདོོན་ཡོིན་པརི་གཞུང་ག་ིཚིག་ཉེིདོ་ལ་བརྟགས་པས་ཤེེས་

ས།ོ །འ་ོན། རིམི་པ་དོ་ེལྟརི་དུ་བསློབ་པའ་ིཕེན་ཡོནོ་གང་ཞོ་ེན། དོ་ེབསྟིན་པའ་ིཕྱིིརི། 

བསློབ་པའ་ིརིམི་པ་འདོ་ིཡོསི་ན།ི ། བསློབ་པའ་ིརིམི་པ་འདོ་ིཡོསི་ན།ི ། 

གང་ཞོགི་འབདོ་པ་ཆུང་ངུས་ཀྱིང་། ། གང་ཞོགི་འབདོ་པ་ཆུང་ངུས་ཀྱིང་། ། 

ཤེསེ་རིབ་མྱུརི་དུ་གྲོལོ་བརི་འགྱུརི། །ཤེསེ་རིབ་མྱུརི་དུ་གྲོལོ་བརི་འགྱུརི། །

ཞོེས་གསུངས་ཏེ། བསློབ་པའ་ིརིིམ་པ་འདོ་ིཡོིས་ན་ིསྟིེ། ག་ོརིིམ་བཤེདོ་མ་ཐེག་

པ་ལྟརི་བྱས་པ་དོ་ེལ་བརྟེན་ནས་ན།ི གང་ཟག་གང་ཞོིག་འབདོ་པ་ཆེེན་པོས་འཇུག་པ་

ལྟ་ཅ་ིསྨོས་ཏ།ེ འབདོ་པ་ཆུང་ངུས་ཞུགས་པརི་གྱུརི་ཀྱིང་། དོེའ་ིཆེོས་རིབ་ཏུ་རྣམ་པརི་

འབྱེདོ་པའ་ིཤེེས་རིབ་མྱུརི་དུ་གྲོོལ་བ་སྟིེ། ཤེེས་རིབ་ཀྱི་ིསྒ་ོཚེགས་ཆུང་ངུས་མྱུརི་དུ་

དོབྱ་ེཞོངི་ཡོངས་པ་ཉེདིོ་ཐེབོ་པརི་འགྱུརི་རི།ོ །

བཞོ་ིཔ་སློརི་ཡོང་དོནོ་བསྡུས་ཏ་ེགདོམས་པ་ན།ི 

དོ་ེཕྱིརིི་དོང་པརོི་འདོ་ིཉེདིོ་བསློབ། ། དོ་ེཕྱིརིི་དོང་པརོི་འདོ་ིཉེདིོ་བསློབ། ། 
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

དོ་ེནས་རྒྱས་པའང་མཉེན་བྱས་ནས། ། དོ་ེནས་རྒྱས་པའང་མཉེན་བྱས་ནས། ། 

བསློབ་པ་གང་ལ་དོདོ་པ་ཡོ།ི ། བསློབ་པ་གང་ལ་དོདོ་པ་ཡོ།ི ། 

གཞུང་ཉེདིོ་བློ་མ་རྣམས་ལས་མཉེན། །གཞུང་ཉེདིོ་བློ་མ་རྣམས་ལས་མཉེན། །

ཞོེས་གསུངས་ཏེ། བསློབ་རིིམ་དོ་ེལྟརི་བྱས་པས་ཤེེས་རིབ་ཡོངས་པའ་ིམཁས་

པ་འཐེོབ་པ་དོེའ་ིཕྱིིརི། དུས་དོང་པོརི་བསློབ་རིིམ་དོ་ེདོག་ག་ིགཞོིརི་གྱུརི་པའ་ིགཞུང་

འདོ་ིཉེིདོ་ལ་བསློབ་པརི་བྱ་ཞོིང་། དོེའ་ིདོོན་ཁོང་དུ་ཆུདོ་པ་ན། དོ་ེནས་བརྡོ་སྤྲོོདོ་པའ་ི

གཞུང་ལུགས་རྒྱས་པ་ཀ་ཙན་(ཀ་ལཱ་པ་དང་ཙན་དྲ་པའི་བསྡུས་མིང་།)ལ་སོགས་པའང་མཉེན་པརི་

བྱའ།ོ །དོེའ་ིདོནོ་རྟགོས་པརི་བྱས་ནས། རིང་ཉེིདོ་ཐེགེ་པ་གསུམ་གྱི་ིབསློབ་བྱའ་ིགནས་

ཀྱི་ིགཙ་ོབ་ོཚུལ་ཁྲོིམས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་པ་ོགང་ལ་དོདོ་པ་དོ་ེསྟིོན་པའ་ིགཞུང་ཉེིདོ་

བློ་མ་མཁས་པ་རྣམས་ལས་མཉེན་པརི་བྱས་ཏ།ེ གཞུང་འདོ་ིཉེིདོ་བློ་མའ་ིམན་ངག་ལ་

བརྟནེ་ནས། རིང་ཉེདིོ་ལ་ཕེན་པའ་ིབློང་དོརོི་སྟིནོ་པའ་ིགདོམས་པ་མཆེགོ་ཏུ་རྟགོས་པརི་

བྱས་ལ་ཉེམས་སུ་ལནེ་པའ།ོ །

ལྔ་པ་གཞུང་འདོི་ཉེིདོ་འདོོམས་པ་དོང་མི་འདོོམས་པའི་ཡུལ་གྱིི་གང་ཟག་ངོས་

བཟུང་བ་དོ་ེཉེིདོ་བསྟིན་པརི་བྱ་བའ་ིཕྱིིརི། 

སློབོ་དོཔནོ་དོ་ེཉེདིོ་དུ་འཛིནི་ཅངི་། ། སློབོ་དོཔནོ་དོ་ེཉེདིོ་དུ་འཛིནི་ཅངི་། ། 

ལ་ེལ་ོགཡོངེ་བ་རྣམ་པརི་སྤེངས། ། ལ་ེལ་ོགཡོངེ་བ་རྣམ་པརི་སྤེངས། ། 

ཟ་ོབཟང་དོདོ་པ་ལ་བརྟནེ་པ། ། ཟ་ོབཟང་དོདོ་པ་ལ་བརྟནེ་པ། ། 

སྐྱསེ་བུ་དོསེ་ན་ིམྱུརི་རྟགོས་ཏ།ེ ། སྐྱསེ་བུ་དོསེ་ན་ིམྱུརི་རྟགོས་ཏ།ེ ། 



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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དོ་ེལ་དུས་སུ་འདོམོས་པརི་བྱ། ། དོ་ེལ་དུས་སུ་འདོམོས་པརི་བྱ། ། 

ཅགི་ཤེསོ་དོ་ེལས་ལྡགོ་པའ།ོ །ཅགི་ཤེསོ་དོ་ེལས་ལྡགོ་པའ།ོ །

ཞོེས་གསུངས་ཏ།ེ འདོ་ིལྟ་བུ་སྟིོན་པའ་ིསྣོདོ་རུང་ག་ིསློོབ་མ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ལ། སྣོདོ་ཀྱི་ིཡོོན་ཏན་འདོ་ིལྟ་བུ་དོགོས་ཏ།ེ སློོབ་དོཔོན་དོ་ེལ་སློོབ་དོཔོན་ཉེིདོ་དུ་འཛིིན་

པའ་ིགུས་པ་དོང་བཅས་པའ་ིསྒ་ོནས། བསྟིནེ་ཚུལ་ཕྱིནི་ཅ་ིམ་ལོག་པ་ཡོོདོ་ཅངི་། སྙམོ་

ལས་དོང་སྒྱིིདོ་ལུག་ག་ིལ་ེལ་ོདོང་། བྱ་བ་ངན་ཞོེན་གྱི་ིགཡོེང་བ་རྣམ་པརི་སྤེངས་པ་

དོང་། ཟ་ོན་ིཁམས་སམ་རིང་བཞོིན་གྱི་ིདོོན་ཡོིན་པས་རིང་བཞོིན་བཟང་པ་ོདྲིང་ཞོིང་

བསམ་པ་དོག་ེབ་དོང་། ལས་འབྲས་དོང་དོཀོན་མཆེོག་སོགས་སྤྱི་ིདོང་། ཁྱིདོ་པརི་

བསློབ་བྱའ་ིགནས་ལ་གུས་པའ་ིདོདོ་པ་ལ་བརྟནེ་པ་རྣམས་དོང་ལྡན་དོགསོ་ས།ོ །

ཡོོན་ཏན་དོ་ེདོག་དོང་ལྡན་པས་སྐྱེས་བུ་དོེས་ན་ིགཞུང་དོོན་མྱུརི་དུ་རྟོགས་པརི་

འགྱུརི་ཏེ། དོ་ེའདྲིའ་ིསྐྱེས་བུ་དོ་ེལ་དུས་སུ་བབ་ཅིང་། བློ་ོའདུན་པའ་ིཚ་ེའདོོམས་པརི་

བྱའ།ོ །

ཅགི་ཤེསོ་ན།ི སྣདོོ་ལྡན་དོ་ེཡོ་ིཅགི་ཤེསོ་ཏ།ེ སློབོ་དོཔནོ་ལ་མ་ིགུས་ཤེངི་ལ་ེལ་ོཅན་

དོང་། གཡོེང་བ་ཅན། རིང་བཞོིན་ངན་པ། བསློབ་པ་ལ་མ་ིདོདོ་པའ་ིསྐྱེས་བུ་དོེའ།ོ །དོ་ེ

ལས་ལྡོག་པ་ན་ིའདོོམས་པ་ལས་ལྡོག་པ་སྟིེ། མ་ིའདོོམས་པའོ། །དོ་ེལྟརི་སྣོདོ་མིན་གྱི་ི

གང་ཟག་དོ་ེལྟ་བུ་ལ་འདོམོས་པརི་མ་ིབྱ། ཞོསེ་པའ།ོ །

འདོི་དོག་ལ་གཞོན་དོག་གི་བཤེདོ་པ་ཟློས་ཤེིང་མ་འབྲེལ་བ་མཐེའ་ཡོས་

ཀྱིང་། གཞུང་དོངོས་གཞོིའ་ིསྐོབས་དོོན་གྱི་ིདོཔྱིདོ་པ་ལ་མཁ་ོབ་རྣམས་ལ་དོགག་སྒྲུབ་
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

ཅུང་ཟདོ་རི་ེབྱས་ཤེིང་། ཧ་ཅང་མཚང་མ་ིཆེ་ེབ་དུ་མ་ཞོིག་ན་ིཕེ་རིོལ་པ་ོབསམ་པ་ངན་

པས་དོམའ་ཕེབ་པ་ལྟ་བུརི་ག་ོདོོགས་ཀྱིིས་དོགག་བྱ་དོང་བཅས་གསལ་ཁ་མ་བྱས་

ཤེིང་། མཇུག་ག་ིསྐོབས་སུ་ན་ིཚིག་དོོན་བཀྲོོལ་བ་ཙམ་ལས། གཞུང་དོངོས་ཀྱི་ིདོོན་

གཙ་ོཆེ་ེབ་གལ་བ་ོཆེེརི་བཤེདོ་ཕྱིིན། དོ་ེཙམ་དུ་གལ་མ་ིཆེ་ེབརི་ག་ོནས་རྒྱས་པརི་མ་

སྤྲོསོ་ས།ོ །

འགྲོེལ་པ་བསྟིན་པའ་ིསྒྲོོན་མེརི། བྱཱ་ཀ་རི་ཎའ་ིརྩོ་བ་བརྒྱདོ་པ་ལས་ཀུན་ཏུ་བཟང་

པའོ་ིབྱཱ་ཀ་རི་ཎ་དོང་པོའ་ིསྐོབས་ཏ་ེལྔ་པའ།ོ །ཞོསེ་གསུངས་པ་ལྟརི་ན། ཐུ་མསི་མཛིདོ་

པའི་”བརྡོའ
1
་སྤྲོོདོ་པའི་བསྟིན་བཅོས་ཀྱིི་རྩོ་བ་ཆེེན་པོ་བརྒྱདོ་ཡོོདོ་པའི་ནང་ནས། 

རྩོ་བ་དོང་པོའ་ིནང་ག་ིསྐོབས་སམ་ལེའུ་ལྔ་པ་ན་ིབསྟིན་བཅོས་འདོ་ིཡོིན་པརི་བཞོེདོ་

འདུག་པ་ལ། རྣམ་གླིིང་པས། འགྲོེལ་བ་འདོ་ིལྟརི་ན་འདོ་ིཉེིདོ་བསྟིན་བཅོས་བརྒྱདོ་ཀྱི་ི

ལྔ་པ་ཡོིན་པརི་མངོན། ཞོེས་མ་བརྟགས་པ་ཁ་ོནརི་གསུང་ང་ོ། །དོ་ེལྟརི་ལུང་སྟིོན་པ་

སུམ་ཅུ་པའ་ིཚགི་དོནོ་རི་ེཞོགི་བཤེདོ་ཟནི་ཏ།ོ །

སྨྲས་པ། གངས་ཅན་”བརྡོའ་དོག
2
་སྙངི་པའོ་ིགངྒཱ་མ། །རྣམ་དོཔྱིོདོ་རིལ་པའ་ིཀློངོ་

དུ་སིམ་གྱུརི་པ། །སློརི་ཡོང་བློ་ོགསལ་སྐོལ་ལྡན་ཤེིང་རྟའ་ིཆེེདོ། །རྣམ་དོག་རིིག་པའ་ི

སྤེརི་མསོ་མངནོ་པརི་བཙརིི། །འགལ་འཁྲུལ་རི་རིའི་ིདྲི་ིམ་ཀུན་བཀྲུས་ཏ།ེ །རྒྱལ་བསྟིན་

རྒྱ་མཚོའ་ིའཇུག་ངོགས་གསལ་བྱེདོ་ཅིང་། །སྔོན་མེདོ་དོགོངས་དོོན་བདུདོ་རྩོ་ིའབུམ་

འཛིག་པས། །སྔོན་དུ་གྲོགས་པའ་ིགངྒཱ་འདོ་ིམ་ཡོིན། །ཨ་ེམ་སྔོན་བྱོན་བསིལ་ལྡན་

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༧༢ཕྲེངེ་༨ན།  བརྡོའ   ཞོལོ་པརི་མ། ༣༦བ༡ན།  བརྡོ
2 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༧༢ཕྲེངེ་༡༤ན།  བརྡོའ་དོག    ཞོལོ་པརི་མ། ༣༦བ༢ན།  བརྡོ་སྤྲོོདོ



སུམ་ཅུ་པའིི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོོངས་རྒྱན།
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མཁས་རྣམས་ཀྱིིས། །རྒྱལ་བསྟིན་རྩོ་བ་”བརྡོའ
1
་སྤྲོོདོ་གཞུང་ལུགས་འདོིའི། །མཐེརི་

ཐུག་དོགོངས་པའ་ིདོཀའ་གནདོ་ནོརི་བུའ་ིཚོགས། །ཁ་ོབོའ་ིབག་ོསྐོལ་ཉེིདོ་དུ་བཞོག་

གམ་སྙམ། །གྲོངས་མེདོ་དོཔའ་བོའ་ིདོཔུང་དོང་མ་ིལྡན་ཞོངི་། །སྟིངོ་གསུམ་དོབང་ཕྱུག་

ཐེོབ་པརི་མ་གྱུརི་”པརི
2
། །སྲོིདོ་གསུམ་ནོརི་གྱིིས་མ་ིམཉེམ་དོགོངས་པ་དོངོས། །རྙིདེོ་

འདོ་ིཁ་ོབའོ་ིབསོདོ་ནམས་ཨ་ེམ་མཚརི། །

“ཞོེས
3
་པ་འདོི་ཡོང་བདོག་གི་༧མཁན་རིིན་པོ་ཆེེ་བློོ་བཟང་སྦྱིན་པའི་ཞོལ་སྔ་

ནས་དོང་། གཞོན་ཡོང་དོོན་གཉེེརི་ཅན་དུ་མས་ནན་གྱིིས་བསྐུལ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

དོཀའ་བཅུའ་ིམངི་ཅན་རིཏྣ་ཨརྠ་སིདྡྷཾསི་བགྱིསི་པའ།ོ །

འཇམ་དོབྱངས་ཐེོན་མིའི་བཞོེདོ་གཞུང་རིིན་ཆེེན་ནོརི། །སྔོན་མེདོ་དོགོངས་

འགྲོེལ་རྒྱལ་མཚན་རྩོེརི་བཀོདོ་ནས། །དོག་ེལེགས་འདོོདོ་རྒུའ་ིཆེརི་གྱིིས་རིང་གཞོན་

དོོན། །ལྷུན་གྲུབ་ལྔ་རིིག་སྨྲ་བ་དོེ་བསྔགས་འོས། །ཆེོས་སྦྱིན་ཟདོ་མི་ཤེེས་པ་སྤེེལ་

བའ་ིསློདོ། །གཞུང་བཟང་པརི་དུ་བསྐྲུན་པའ་ིལེགས་བྱས་མཐུས། །ཕེན་བདོེའ་ིའབྱུང་

གནས་རྒྱལ་བསྟིན་བཤེདོ་སྒྲུབ་ཀྱིི། །སྲོོལ་བཟང་ནམ་ཡོང་མ་ིཉེམས་གོང་འཕེེལ་ཤེོག 

།རིིས་བྲལ་བློ་ོགསལ་ངང་མོའ་ིཚོགས་རྣམས་ཀྱིང༌། །ལུང་རིིགས་འདོབ་ཟུང་བསྐྱོདོ་

པའ་ིཟློས་གརི་གྱིིས། །ཐུབ་བསྟིན་དྭངས་བསིལ་མངརི་བའ་ིམཚ་ོགླིིང་དུ། །ལེགས་

བཤེདོ་དོབྱངས་སྙན་ངམོས་མེདོ་སྒྲོགོ་གྱུརི་ཅགི །

ཅེས་པཎྜི་ིཏ་ཆེེན་པ་ོཔྲ་ཏ་ིདོག་ེབཤེེས་རིིན་ཆེེན་དོོན་གྲུབ་ཀྱིིས་མཛིདོ་པའ་ིསུམ་ཅུ་པའ་ི

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༧༣ཕྲེངེ་༡ན།  བརྡོའ   ཞོལོ་པརི་མ། ༣༦བ༤ན།  བརྡོ
2 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༧༣ཕྲེངེ་༥ན།  པརི    ཞོལོ་པརི་མ། ༣༦བ༥ན།  ཀྱིང་
3 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༧༣ཕྲེངེ་༨ན།  ཞོསེ    ཞོལོ་པརི་མ། ༣༦བ༥ན།  ཅསེ
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

དོགངོས་འགྲོལེ་འདོ་ིཉེདིོ་འགྲོལེ་བ་གཞོན་ལས་ཁྱིདོ་པརི་དུ་འཕེགས་པརི་ཀུན་མཁྱིནེ་འཇགིས་

མདེོ་དོབང་པ་ོསགོས་སྔནོ་དུས་ཀྱི་ིམཁས་པ་དུ་མས་བཞོདེོ་འདུག་གཤེསི། རྩོ་བ་དོང་བརྒྱུདོ་

པའ་ིབློ་མ་དོམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ིབཞོེདོ་དོགོངས་རྫོགས་ཕྱིིརི་གང་ཅིའ་ིཆེ་རྐྱེན་སྦྱརི་ཏ་ེཔརི་ཡོིག་

པ་སྔགས་འཆེང་པདྨ་ཐེརི་དོང༌། ཞུས་དོག་པ་གསརེི་ལག་བྱ་བཏང་འཇམ་དོབྱངས་རྒྱ་མཚ།ོ 

རྐོ་ོམཁན་སྡེ་ེདོགེའ་ིབཀྲོ་ཤེིས་དོང་བུ་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱིིས་ལྕོགས་ཁྱི་ིལོརི་པརི་དུ་བསྒྲུབས་པའ་ི

དོག་ེབསྔའོ་ིསྨནོ་ཚགི་ཏུ་གྱི་ིན་བ་༧དོག་ེའདུན་བསྟིན་འཛིནི་རྒྱ་མཚསོ་བྲསི་པའ།ོ། །།



 81  

༄༅། །རྟགས་ཀྱི་ིའཇུག་པའ་ིདོགངོས་འགྲོལེ་ 

གསལ་བརི་”1བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །རྒྱ་གརི་སྐོདོ་དུ། ལངིྒ་ཨ་བ་ཏཱ་རི་ན་མ། བདོོ་སྐོདོ་དུ། རྟགས་ཀྱི་ིའཇུག་

པ་ཞོསེ་བྱ་བ། སྨྲ་བའ་ིདོབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱིག་འཚལ་ལ།ོ །

སྨྲ་བའ་ིསྐྱསེ་མཆེགོ་སྨྲ་བའ་ིརྒྱལ། ། སྨྲ་བའ་ིསྐྱསེ་མཆེགོ་སྨྲ་བའ་ིརྒྱལ། ། 

ཐེམས་ཅདོ་མཁྱིནེ་ལ་ཕྱིག་འཚལ་ལ།ོ ། ཐེམས་ཅདོ་མཁྱིནེ་ལ་ཕྱིག་འཚལ་ལ།ོ ། 

ཕེ་ོཡོ་ིཡོ་ིག་ེའབའ་ཞོགི་ལ། ། ཕེ་ོཡོ་ིཡོ་ིག་ེའབའ་ཞོགི་ལ། ། 

སྡེ་ེ”བསྡེ་ེ”བ
2
་ཕྱིདེོ་དོང་བརྒྱདོ་གནས་”པའ་ཕྱིདེོ་དོང་བརྒྱདོ་གནས་”པའ

3
། ། ། ། 

སྡེ་ེཚན་ལྔ་རུ་དྲིལི་བྱས་ཏ།ེ ། སྡེ་ེཚན་ལྔ་རུ་དྲིལི་བྱས་ཏ།ེ ། 

ཡོ་ིག་ེསུམ་ཅུ་ཐེམ་པ་ལ། ། ཡོ་ིག་ེསུམ་ཅུ་ཐེམ་པ་ལ། ། 

ཕེ་ོདོང་མ་ནངི་མ་ོདོང་ན།ི ། ཕེ་ོདོང་མ་ནངི་མ་ོདོང་ན།ི ། 

ཤེནི་ཏུ་མ་ོདོང་བཞོ་ིབཞོ་ིརུ། ། ཤེནི་ཏུ་མ་ོདོང་བཞོ་ིབཞོ་ིརུ། ། 

སྡེ་ེ”བསྡེ་ེ”བ
4
་བཞོ་ིཔ་ཡོན་ཆེདོ་དོབྱ།ེ ། ་བཞོ་ིཔ་ཡོན་ཆེདོ་དོབྱ།ེ ། 

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༧༥ཕྲེངེ་༢ན།       ཞོལོ་པརི་མ། ༡ན༡ན།  +བཤེདོ་པ་
2 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༧༥ཕྲེངེ་༨ན།  བ    ཞོལོ་པརི་མ། ༡ན༢ན།   པ
3 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༧༥ཕྲེངེ་༨ན།  པའ   ཞོལོ་པརི་མ། ༡ན༢ན།   པའང་
4 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༧༥ཕྲེངེ་༡༣ན།  བ   ཞོལོ་པརི་མ། ༡ན༣ན།   པ
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

ལྷག་མ་བཅུ་བཞོ་ིགནས་པ་ལ། ། ལྷག་མ་བཅུ་བཞོ་ིགནས་པ་ལ། ། 

ཙ་སགོས་གསུམ་ན་ིཅ་སགོས་སྦྱརི། ། ཙ་སགོས་གསུམ་ན་ིཅ་སགོས་སྦྱརི། ། 

ཝ་ན་ིབ་དོང་སྦྱརི་བརི་བྱ། ། ཝ་ན་ིབ་དོང་སྦྱརི་བརི་བྱ། ། 

ལྷག་མ་དྲུག་ན་ིམ་ོརུ་སྦྱརི། །ལྷག་མ་དྲུག་ན་ིམ་ོརུ་སྦྱརི། །

ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ་རྣམས་ཕེ།ོ །ཁ་ཆེ་ཐེ་ཕེ་ཚ་མ་ནངི་། །ག་ཇ་དོ་བ་ཛི་དོང་ཝ། །ཞོ་ཟ་འ་

ཡོ་ཤེ་ས་རྣམས། །མ་ོཡོ་ིཡོ་ིག་ེབཅུ་གཉེིས་ས།ོ །ང་ཉེ་ན་མ་ཤེནི་ཏུ་མ།ོ །

རི་ལ་ཧ་ན་ིམ་ོགཤེམ་སྟི།ེ ། རི་ལ་ཧ་ན་ིམ་ོགཤེམ་སྟི།ེ ། 

མ་ནངི་མཚན་མདེོ་ཅསེ་ཀྱིང་བྱ། །མ་ནངི་མཚན་མདེོ་ཅསེ་ཀྱིང་བྱ། །

ཤེནི་ཏུ་མ་ོདོང་མ་ོདོང་མ་ོགཤེམ་གཉེསི། །མ་ོཡོ་ིནང་དུ་བསྡུས་བྱས་ཏ།ེ །

མ་ོཡོ་ིཡོ་ིགའེ་ིནང་ནས་ན།ི ། མ་ོཡོ་ིཡོ་ིགའེ་ིནང་ནས་ན།ི ། 

འཇུག་པའ་ིཡོ་ིག་ེབཅུ་དོབྱུང་བྱ། ། འཇུག་པའ་ིཡོ་ིག་ེབཅུ་དོབྱུང་བྱ། ། 

འཇུག་པ་བཅུ་ཡོ་ིནང་ནས་ན།ི ། འཇུག་པ་བཅུ་ཡོ་ིནང་ནས་ན།ི ། 

སྔནོ་འཇུག་ཡོ་ིག་ེལྔ་དོབྱུང་བྱ། ། སྔནོ་འཇུག་ཡོ་ིག་ེལྔ་དོབྱུང་བྱ། ། 

སྔནོ་འཇུག་ཡོ་ིག་ེལྔ་པ་ོལ། ། སྔནོ་འཇུག་ཡོ་ིག་ེལྔ་པ་ོལ། ། 

ཕེ་ོདོང་མ་ནངི་མ་ོདོང་ན།ི ། ཕེ་ོདོང་མ་ནངི་མ་ོདོང་ན།ི ། 

ཤེནི་ཏུ་མ་ོདོང་བཞོ་ིརུ་དོབྱ།ེ །ཤེནི་ཏུ་མ་ོདོང་བཞོ་ིརུ་དོབྱ།ེ །

བ་ཕེ་ོག་དོ་གཉེསི་མ་ནངི་། །འ་མ་ོམ་ན་ིཤེནི་ཏུ་མ།ོ །



པྲ་སིྟིའིི་རྟགས་འིཇུག
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དོ་ེདོག་རི་ེརིའེང་བཞོ་ིབྱདེོ་དོ།ེ ། དོ་ེདོག་རི་ེརིའེང་བཞོ་ིབྱདེོ་དོ།ེ ། 

གང་གསི་འཇུག་བྱདེོ་གང་ལ་འཇུག ། གང་གསི་འཇུག་བྱདེོ་གང་ལ་འཇུག ། 

ཇ་ིལྟརི་འཇུག་བྱདེོ་ཅའི་ིཕྱིརིི་འཇུག ། ཇ་ིལྟརི་འཇུག་བྱདེོ་ཅའི་ིཕྱིརིི་འཇུག ། 

“གང་ལ་འཇུག་པརི་བྱདེོ་“གང་ལ་འཇུག་པརི་བྱདེོ་
1
ཅ་ེན། ། ཅ་ེན། ། 

ཕེ་ོན་ིཕེ་ོདོང་མ་ོལ་འཇུག ། ཕེ་ོན་ིཕེ་ོདོང་མ་ོལ་འཇུག ། 

མ་ོན་ིམ་ོདོང་མ་ནངི་ལ། ། མ་ོན་ིམ་ོདོང་མ་ནངི་ལ། ། 

མ་ནངི་ཡོང་ན་ིཕེ་ོམ་ོལའ།ོ ། མ་ནངི་ཡོང་ན་ིཕེ་ོམ་ོལའ།ོ ། 

ཤེནི་ཏུ་མ་ོན་ིམ་ནངི་དོང་། ། ཤེནི་ཏུ་མ་ོན་ིམ་ནངི་དོང་། ། 

མ་ོདོང་ཤེནི་ཏུ་མ་ོཉེདིོ་ལའ།ོ །མ་ོདོང་ཤེནི་ཏུ་མ་ོཉེདིོ་ལའ།ོ །

ཕེ་ོཡོགི་སྔནོ་འཇུག་བ་ཡོགི་ན།ི །ཕེ་ོཡོགི་ཀ་ཅ་ཏ་ཙ་དོང་། །མ་ོཡོགི་ག་དོ་ཞོ་ཟ་ཤེ 

།ས་བཅས་བཅུ་ཡོ་ིསྔོན་དུ་འཇུག །མ་ནིང་སྔོན་འཇུག་ག་ཡོིག་ནི། །ཕེ་ོཡོིག་ཅ་ཏ་ཙ་

གསུམ་དོང་། །མ་ོཡོ་ིཡོ་ིག་ེཉེ་དོ་ན། །ཞོ་ཟ་ཡོ་དོང་ཤེ་ས་སྟི།ེ །བཅུ་གཅིག་ཁ་ོནའ་ིསྔོན་

དུ་འཇུག །མ་ནིང་སྔོན་འཇུག་དོ་ཡོིག་ནི། །ཕེ་ོཡོ་ིཡོ་ིག་ེཀ་དོང་པ། །མ་ོཡོིག་ག་ང་བ་

མ་སྟི།ེ །དྲུག་པ་ོཁ་ོནའ་ིསྔནོ་དུ་འཇུག །མ་ོཡོགི་སྔནོ་འཇུག་འ་ཡོགི་ན།ི །མ་ོཡོགི་ག་ཇ་

དོ་བ་ཛི། །མ་ནིང་ཁ་ཆེ་ཐེ་ཕེ་ཚ། །བཅུ་པ་ོཁ་ོནའ་ིསྔོན་དུ་འཇུག །སྔོན་འཇུག་ནང་ག་ི

ཤེིན་ཏུ་མོ། །མ་ཡོིག་ཅེས་བྱ་བཞོ་ིཔ་ནི། །མ་ནིང་ཁ་ཆེ་ཐེ་ཚ་དོང་། །མ་ོཡོིག་ག་ཇ་

དོ་ཛི་དོང་། །ཤེིན་ཏུ་མ་ོན་ིང་དོང་ཉེ། །ན་བཅས་བཅུ་གཅིག་ཁ་ོན་ལའ།ོ །དོ་ེདོག་རྐྱང་

འཕུལ་དོབང་དུ་བྱས། །བརྩོེགས་འཕུལ་བ་ཡོིག་ཁ་ོནརི་ངེས། །དོ་ེཡོང་མིང་གཞོ་ིང་

1 མ་དོཔ།ེ ཤེོག་ངོས་༧༦ཕྲེེང་༡༩ན། གང་ལ་འཇུག་པརི་བྱེདོ་   ཞོོལ་པརི་མ། ༢ན༣ན། གང་གིས་གང་
ལ་འཇུག
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

ཉེ་ན། །ཇ་དོང་ཛི་བཅས་ལྔ་པ་ོན།ི །རི་མག་ོབྱུང་ཚ་ེལྔ་ཀ་དོང་། །ས་མག་ོཚ་ེན་ང་དོང་

ཉེ། །ན་བཅས་གསུམ་པ་ོཁ་ོནརི་ངསེ། །

མ་ིའཇུག་པ་ན་ིའདོ་ིལྟརི་སྟི།ེ ། མ་ིའཇུག་པ་ན་ིའདོ་ིལྟརི་སྟི།ེ ། 

ཕེ་ོན་ིམ་ནངི་ལ་མ་ིའཇུག ། ཕེ་ོན་ིམ་ནངི་ལ་མ་ིའཇུག ། 

མ་ོཡོང་ཕེ་ོལ་འཇུག་པ་མནི། ། མ་ོཡོང་ཕེ་ོལ་འཇུག་པ་མནི། ། 

མ་ནངི་རིང་ལ་རིང་མ་ིའཇུག ། མ་ནངི་རིང་ལ་རིང་མ་ིའཇུག ། 

རིང་ག་ིསྡེ་ེདོང་ཕྲེདོ་པ་ན། ། རིང་ག་ིསྡེ་ེདོང་ཕྲེདོ་པ་ན། ། 

ཕེ་ོཡོང་མ་ོལ་འཇུག་མ་ིའགྱུརི། ། ཕེ་ོཡོང་མ་ོལ་འཇུག་མ་ིའགྱུརི། ། 

མ་ནངི་མ་ོཡོང་དོ་ེབཞོནི་ན།ོ ། མ་ནངི་མ་ོཡོང་དོ་ེབཞོནི་ན།ོ ། 

ཇ་ིལྟརི་འཇུག་པརི་བྱདེོ་ཅ་ེན། ། ཇ་ིལྟརི་འཇུག་པརི་བྱདེོ་ཅ་ེན། ། 

ཕེ་ོན་ིདྲིག་པའོ་ིཚུལ་གྱིསི་འཇུག ། ཕེ་ོན་ིདྲིག་པའོ་ིཚུལ་གྱིསི་འཇུག ། 

མ་ནངི་རིན་པརི་འཇུག་པ་ཡོནི། ། མ་ནངི་རིན་པརི་འཇུག་པ་ཡོནི། ། 

མ་ོན་ིཞོན་པའ་ིཚུལ་གྱིསི་ཏ།ེ ། མ་ོན་ིཞོན་པའ་ིཚུལ་གྱིསི་ཏ།ེ ། 

ཤེནི་ཏུ་མ་ོན་ིམཉེམ་པས་ས།ོ ། ཤེནི་ཏུ་མ་ོན་ིམཉེམ་པས་ས།ོ ། 

ཅའི་ིཕྱིརིི་འཇུག་པརི་བྱདེོ་ཅ་ེན། ། ཅའི་ིཕྱིརིི་འཇུག་པརི་བྱདེོ་ཅ་ེན། ། 

ཕེ་ོན་ིའདོས་དོང་གཞོན་བསྒྲུབ་ཕྱིརིི། ། ཕེ་ོན་ིའདོས་དོང་གཞོན་བསྒྲུབ་ཕྱིརིི། ། 

མ་ནངི་གཉེསི་ཀ་དོ་ལྟརི་ཆེདེོ། ། མ་ནངི་གཉེསི་ཀ་དོ་ལྟརི་ཆེདེོ། ། 

མ་ོན་ིབདོག་དོང་མ་འངོས་ཕྱིརིི། ། མ་ོན་ིབདོག་དོང་མ་འངོས་ཕྱིརིི། ། 

ཤེནི་ཏུ་མ་ོན་ིམཉེམ་པས་ས།ོ །ཤེནི་ཏུ་མ་ོན་ིམཉེམ་པས་ས།ོ །
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དོ་ེཡོང་དོངོས་པ་ོལས་དོང་ནི། །དུས་དོང་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདོོདོ། །དོངོས་པ་ོ

བདོག་གཞོན་གཉེིས་ཀ་དོང་། །བྱ་བའ་ིཡུལ་དོང་རྣམ་པ་བཞོི། །ལས་ན་ིབྱ་བ་བྱེདོ་

པ་གཉེིས། །དུས་ནི་འདོས་དོང་མ་འོངས་དོང་། །དོ་ལྟརི་དོང་བཅས་གསུམ་དུ་

འགྱུརི། །བྱེདོ་པ་པ་ོན་ིབདོག་ཡོནི་ཏ།ེ །བྱ་བའ་ིདོངསོ་པ་ོགཞོན་ཡོནི་ན།ོ །བྱ་བ་བསྒྲུབ་

པའི་ཡུལ་ལ་ནི། །ལས་ཀྱིི་དོངོས་པ་ོཞོེས་པརི་བརྗེོདོ། །བྱེདོ་པ་པ་ོདོང་འབྲེལ་བའི་

ལས། །བྱེདོ་པའ་ིལས་ཞོེས་བྱ་བ་སྟིེ། །བྱ་བའ་ིཡུལ་དོང་འབྲེལ་བའ་ིལས། །བྱ་བའ་ི

ལས་ཞོེས་འདོོགས་པ་ཡོིན། །བྱ་བ་ཟིན་དོང་བྱེདོ་འགྱུརི་དོང་། །དོ་ལྟ་བྱེདོ་བཞོིན་པ་

རྣམས་ལ། །འདོས་དོང་མ་འོངས་དོ་ལྟརི་འདོོདོ། །དུས་གསུམ་བྱ་བྱེདོ་བདོག་གཞོན་

ཏ།ེ །ཀུན་ལ་མཉེམ་པ་འཇུག་པ་ན།ི །མཉེམ་པརི་འཇུག་པའ་ིདོནོ་ཅན་ན།ོ །

རྗེསེ་འཇུག་ཡོ་ིག་ེབཅུ་པ་ོལ། ། རྗེསེ་འཇུག་ཡོ་ིག་ེབཅུ་པ་ོལ། ། 

ཕེ་ོམ་ོམ་ནངི་གསུམ་དུ་དོབྱ།ེ །ཕེ་ོམ་ོམ་ནངི་གསུམ་དུ་དོབྱ།ེ །

ས་བ་དོ་གསུམ་ཕེོ་ཡོིན་ཏེ། །ག་ང་ན་མ་ལ་དོང་རི། །དྲུག་པོ་མོ་ཡོི་ཡོི་གེརི་

དྲིན། །འ་ཡོ་ིཡོ་ིག་ེམ་ནངི་ང་ོ། །

ཕེ་ོལ་སྐྱསེ་བུ་རིབ་འབྲངི་གསུམ། །ཕེ་ོལ་སྐྱསེ་བུ་རིབ་འབྲངི་གསུམ། །

ས་རིབ་དོ་འབྲངི་བ་ཐེ་མ། །

མ་ོལ་མ་ོདོང་ཤེནི་ཏུ་མ།ོ །མ་ོལ་མ་ོདོང་ཤེནི་ཏུ་མ།ོ །

ག་ལ་རི་གསུམ་མ་ོཙམ་སྟི།ེ །ང་ན་མ་གསུམ་ཤེནི་ཏུ་མ།ོ །
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མ་ནངི་འགྱུརི་དོང་མཚན་གཉེསི་དོང་། ། མ་ནངི་འགྱུརི་དོང་མཚན་གཉེསི་དོང་། ། 

མཚན་མདེོ་དོག་དོང་གསུམ་དུ་འདོདོོ། །མཚན་མདེོ་དོག་དོང་གསུམ་དུ་འདོདོོ། །

འ་ཡོགི་ཁ་ོནའ་ིབྱདེོ་པ་ཡོནི། །

དོ་ེཡོང་བྱདེོ་པ་བཞོ་ིབྱདེོ་དོ།ེ ། དོ་ེཡོང་བྱདེོ་པ་བཞོ་ིབྱདེོ་དོ།ེ ། 

གང་ལ་འཇུག་བྱདེོ་གང་གསི་བྱདེོ། ། གང་ལ་འཇུག་བྱདེོ་གང་གསི་བྱདེོ། ། 

ཇ་ིལྟརི་འཇུག་བྱདེོ་ཅའི་ིཕྱིརིི་བྱདེོ། ། ཇ་ིལྟརི་འཇུག་བྱདེོ་ཅའི་ིཕྱིརིི་བྱདེོ། ། 

གང་ལ་ཡོ་ིག་ེཐེམས་ཅདོ་ལ། ། གང་ལ་ཡོ་ིག་ེཐེམས་ཅདོ་ལ། ། 

གང་གསི་བཅུ་པ་ོདོ་ེདོག་གསི། ། གང་གསི་བཅུ་པ་ོདོ་ེདོག་གསི། ། 

ཇ་ིལྟརི་རྣམ་པ་གཉེསི་ཡོནི་ཏ།ེ ། ཇ་ིལྟརི་རྣམ་པ་གཉེསི་ཡོནི་ཏ།ེ ། 

སྒྲོ་ཡོ་ིའཇུག་ཚུལ་དོནོ་གྱི་ིཚུལ། །སྒྲོ་ཡོ་ིའཇུག་ཚུལ་དོནོ་གྱི་ིཚུལ། །

དོང་པ་ོསྒྲོ་ཡོ་ིའཇུག་ཚུལ་ན།ི །

ཕེ་ོགསུམ་མ་ོགཉེསི་མ་ནངི་གསུམ། །ཕེ་ོགསུམ་མ་ོགཉེསི་མ་ནངི་གསུམ། །

རིནི་བཞོནི་འདོནོ་ཚ་ེསྐོདོ་ཀྱི་ིགདོངས། །

དྲིག་གཞོན་བརི་མ་གསུམ་དུ་འཇུག །དྲིག་གཞོན་བརི་མ་གསུམ་དུ་འཇུག །

ཕེ་ོཡོ་ིརྗེསེ་འཇུག་ནང་ནས་ན།ི །

དྲིག་པ་གསུམ་ཉེདིོ་ནང་ཕྲེདོ་དོམ། །དྲིག་པ་གསུམ་ཉེདིོ་ནང་ཕྲེདོ་དོམ། །
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མ་ོཡོ་ིརྗེསེ་འཇུག་ནང་”གསི
1
་ན།ི །

གལ་ཏ་ེགཞོན་པ་ནང་ཕྲེདོ་ན། །གལ་ཏ་ེགཞོན་པ་ནང་ཕྲེདོ་ན། །

དྲིག་གཞོན་དོབྱ་ེབ་སྤྱིིརི་བྱས་པ། །

དོ་ེལའང་ནང་ག་ིཆེ་ཤེས་ཀྱིསི། །དོ་ེལའང་ནང་ག་ིཆེ་ཤེས་ཀྱིསི། །

དྲིག་པའོ་ིདྲིག་པ་ོདྲིག་པོའ་ིའབྲངི་། །དྲིག་པའོ་ིགཞོན་པ་གསུམ་དོང་ན།ི །ཞོན་པའ་ི

དྲིག་པ་ོཞོན་པའ་ིའབྲིང་། །ཞོན་པའ་ིཞོན་པ་ལ་སོགས་ཏེ། །གང་ལ་བལྟོས་པའ་ིནང་

གསསེ་ཀྱིསི། །

དོ་ེཡོང་དྲིག་ཞོན་གཉེསི་སུ་དོབྱ།ེ ། དོ་ེཡོང་དྲིག་ཞོན་གཉེསི་སུ་དོབྱ།ེ ། 

མ་ནངི་གསུམ་དུ་གང་གཏགོས་པ། །མ་ནངི་གསུམ་དུ་གང་གཏགོས་པ། །

མ་ནིང་འ་ཡོགི་གཅགི་པུ་ན།ི །རིང་ཉེིདོ་གང་ལ་སྦྱརི་བའ་ིགྲོགོས། །

དྲིག་དོང་ཕྲེདོ་ན་དྲིག་པརི་འགྱུརི། ། དྲིག་དོང་ཕྲེདོ་ན་དྲིག་པརི་འགྱུརི། ། 

ཞོན་དོང་ཕྲེདོ་ན་ཞོན་པརི་འགྱུརི། །ཞོན་དོང་ཕྲེདོ་ན་ཞོན་པརི་འགྱུརི། །

མངི་གཞོའི་ིཡོ་ིག་ེདྲིག་དོང་ཞོན། །

གཉེསི་ཀ་དོག་དོང་ཕྲེདོ་གྱུརི་ན། །གཉེསི་ཀ་དོག་དོང་ཕྲེདོ་གྱུརི་ན། །

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༨༠ཕྲེངེ་༡༠ན།  གསི    ཞོལོ་པརི་མ། ༣བ༡ན།  གི
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རྗེསེ་འཇུག་མ་ནངི་ཡོ་ིག་ེའ། །

དོ་ེན་ིགཉེསི་ཀ་ཅན་དུ་འགྱུརི། །དོ་ེན་ིགཉེསི་ཀ་ཅན་དུ་འགྱུརི། །

མངི་གཞོ་ིཡོ་ིག་ེདྲིག་དོང་ཞོན། །

གཉེསི་ཀ་དོག་དོང་མ་ཕྲེདོ་ན། །གཉེསི་ཀ་དོག་དོང་མ་ཕྲེདོ་ན། །

རྗེསེ་འཇུག་འ་དོ་ེདྲིག་ཞོན་གཉེསི། །

གང་དུ་ཡོང་ན་ིམ་ིའགྱུརི་རི།ོ །གང་དུ་ཡོང་ན་ིམ་ིའགྱུརི་རི།ོ །

གྲོགོས་ཀྱི་ིདོབྱ་ེབས་ཕྱི་ེབའ་ིཚུལ། །

དོསེ་ན་འགྱུརི་དོང་མཚན་གཉེསི་དོང་། ། དོསེ་ན་འགྱུརི་དོང་མཚན་གཉེསི་དོང་། ། 

མཚན་མདེོ་མ་ནངི་གསུམ་དུ་འདོདོོ། །མཚན་མདེོ་མ་ནངི་གསུམ་དུ་འདོདོོ། །

ཕེ་ོདོང་མ་ོན་ིརྗེེས་འཇུག་གི །སྟིོབས་ལས་མིང་གཞོ་ིའགྱུརི་བ་སྟི།ེ །མ་ནིང་ཡོ་ིག་ེ

གཅགི་པུ་ཉེདིོ། །མངི་གཞོིའ་ིསྟིབོས་ཀྱིསི་འགྱུརི་བ་ཡོནི། །

དོ་ེན་ིསྒྲོ་ཡོ་ིའཇུག་ཚུལ་ལ།ོ །དོ་ེན་ིསྒྲོ་ཡོ་ིའཇུག་ཚུལ་ལ།ོ །

སྒྲོ་དོནོ་གཉེསི་ཀྱི་ིའཇུག་ཚུལ་ལས། །

དོནོ་ན་ིརྣམ་པ་གཉེསི་ཡོནི་ཏ།ེ །དོནོ་ན་ིརྣམ་པ་གཉེསི་ཡོནི་ཏ།ེ །
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རིང་ཉེིདོ་གང་ལ་འཇུག་པའ་ིདོནོ། །

སྔ་མ་གང་ལྟརི་གྱུརི་པ་དོང་། །སྔ་མ་གང་ལྟརི་གྱུརི་པ་དོང་། །

ཞུགས་པའ་ིརྗེསེ་སུ་འདྲིནེ་རྒྱུའ་ིདོནོ། །

ཕྱི་ིམ་གང་ལྟརི་འགྱུརི་བ་འ།ོ །ཕྱི་ིམ་གང་ལྟརི་འགྱུརི་བ་འ།ོ །

དོནོ་གྱི་ིའཇུག་ཚུལ་དོ་ེགཉེསི་ལས། །

སྔ་མ་སྔནོ་འཇུག་ལྔ་བཞོནི་སྦྱརི། །སྔ་མ་སྔནོ་འཇུག་ལྔ་བཞོནི་སྦྱརི། །

ཕེོ་ནི་འདོས་དོང་གཞོན་བསྒྲུབ་ཕྱིིརི། །ཞོེས་སོགས་སྔརི་བཤེདོ་ཇི་བཞོིན་

ན།ོ །དོནོ་གྱི་ིའཇུག་ཚུལ་གཉེིས་པ་ོལས། །

ཕྱི་ིམ་དོག་ག་ིའདྲིནེ་ཚུལ་ན།ི །ཕྱི་ིམ་དོག་ག་ིའདྲིནེ་ཚུལ་ན།ི །

མངི་གཅགི་ཉེདིོ་ལ་ང་ོབ་ོཡོ།ི །ཁྱིདོ་པརི་རྫགོས་པའ་ིམཐེའ་འདྲིེན་ཚུལ། །རྗེསེ་སུ་

འཇུག་པའ་ིཡོ་ིག་ེན།ི །

ཕེ་ོཡོསི་ཕེ་ོཡོ་ིམངི་མཐེའ་དྲིངས། །ཕེ་ོཡོསི་ཕེ་ོཡོ་ིམངི་མཐེའ་དྲིངས། །

ཐུགས་ཀ་ཐེདོ་ཀ་ཐེབ་ཀ་བཞོནི། །

མ་ོཡོསི་མ་ོཡོ་ིམངི་མཐེའ་དྲིངས། །མ་ོཡོསི་མ་ོཡོ་ིམངི་མཐེའ་དྲིངས། །
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སྙངི་ག་”དོབྲལ
1
་བ་ལ་སགོས་བཞོནི། །

མ་ནངི་གསི་ན་ིམ་ནངི་ང་ོ། །མ་ནངི་གསི་ན་ིམ་ནངི་ང་ོ། །

སྐྱ་ེཁ་མ་དོང་འདོའ་ཁ་བཞོནི། །དོ་ེལྟརི་རྗེསེ་འཇུག་གིས་དྲིངས་པའ།ི །

མངི་མཐེའ་དོ་ེདོག་ཉེདིོ་ཀྱིསི་ན།ི །མངི་མཐེའ་དོ་ེདོག་ཉེདིོ་ཀྱིསི་ན།ི །

རིང་ཉེིདོ་གཞོརིི་བཟུང་ཁྱིདོ་པརི་དོོན། །གང་དོང་”ག
2
་ལ་སྦྲལེ་འསོ་པ། །

དོ་ེཉེདིོ་རིང་ག་ིསྒྲོ་མཐུན་པའ།ི ། དོ་ེཉེདིོ་རིང་ག་ིསྒྲོ་མཐུན་པའ།ི ། 

ཆེསོ་དོངསོ་ལས་དོང་བྱདེོ་པ་དོང་། ། ཆེསོ་དོངསོ་ལས་དོང་བྱདེོ་པ་དོང་། ། 

སྦྱནི་དོང་འབྱུང་ཁུངས་འབྲལེ་བ་དོང་། ། སྦྱནི་དོང་འབྱུང་ཁུངས་འབྲལེ་བ་དོང་། ། 

གནས་དོང་བདོོ་པའ་ིསྒྲོ་ཡོང་དྲིངས། །གནས་དོང་བདོོ་པའ་ིསྒྲོ་ཡོང་དྲིངས། །

རྣམ་དོབྱའེ་ིསྒྲོ་རྣམས་འདྲིནེ་ཚུལ་ཡོནི། །ཆེསོ་དོངསོ་བརྗེདོོ་པ་དོང་པ་ོདོང་། །ལས་

སུ་བྱ་བ་གཉེིས་པ་སྟིེ། །བྱེདོ་པ་རྣམ་དོབྱ་ེགསུམ་པའ་ིསྒྲོ། །སྦྱིན་པ་ཞོེས་བྱ་བཞོ་ིཔ་

ཆེདེོ། །འབྱུང་ཁུངས་ལྔ་པ་འབྲལེ་བ་དྲུག །གནས་གཞོ་ིབདུན་པ་བོདོ་པ་ན།ི །རྣམ་དོབྱ་ེ

བརྒྱདོ་པ་ཞོསེ་བྱ་འ།ོ །

གཞོན་ཡོང་སློརི་བསྡུ་ལྷག་བཅས་དོང་། ། གཞོན་ཡོང་སློརི་བསྡུ་ལྷག་བཅས་དོང་། ། 

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༨༢ཕྲེངེ་༡༢ན།  དོབྲལ   ཞོལོ་པརི་མ། ༤ན༢ན།  དོཔྲལ
2 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༨༢ཕྲེངེ་༡༦ན།  ག     ཞོལོ་པརི་མ། ༤ན༣ན།  གང་
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འབྱདེོ་སྡུདོ་”བསྣན་དོང་བདོག་པོའབྱདེོ་སྡུདོ་”བསྣན་དོང་བདོག་པོ
1
་དོང་། ། ་དོང་། ། 

དོགག་སྒྲུབ་རྒྱན་དོང་དུས་ལའང་འཇུག །དོགག་སྒྲུབ་རྒྱན་དོང་དུས་ལའང་འཇུག །

དོ་ེལྟརི་འཇུག་པའ་ིཚིག་ཕྲེདོ་སྒྲོ། །ག་ོསོགས་ཏ་ེསོགས་འམ་ལ་སོགས། །སློརི་

བསྡུ་སགོས་ལ་འཇུག་པའ་ིཚུལ། །

དོ་ེདོག་སྔ་ཤུགས་འདྲིནེ་པས་འབྱུང་། །དོ་ེདོག་སྔ་ཤུགས་འདྲིནེ་པས་འབྱུང་། །

དོཔརེི་ན་ཐེདོ་ཅསེ་བྱ་བ་ན། །ཀ་ཞོསེ་བྱ་བའ་ིམཐེའ་སྦྱརི་ནས། །རིང་ཉེིདོ་གང་ལ་

སྦྲལེ་འསོ་པའ།ི །རྣམ་དོབྱ་ེཚགི་ཕྲེདོ་སྦྱརོི་བ་བཞོནི། །རྣམ་དོབྱ་ེདོང་ན་ིཚགི་ག་ིཕྲེདོ། །

དོ་ེདོག་ནང་གསསེ་གང་འཇུག་པ། །དོ་ེདོག་ནང་གསསེ་གང་འཇུག་པ། །

དོ་ེདོང་མིང་ཚགི་ས་ོས་ོཡོ།ི །

མཐེའ་སྦྱརི་འགོ་མའ་ིམངི་དོནོ་ལས། །མཐེའ་སྦྱརི་འགོ་མའ་ིམངི་དོནོ་ལས། །

འཇུག་ཚུལ་མ་ིའདྲི་ཤེསེ་བྱས་ཏ།ེ །དོཔེརི་ན་ང་ོབ་ོཙམ་བརྗེོདོ་པའ།ི །

སྤྱིརིི་འཇུག་ཡོདོོ་དོམ་བྱདེོ་པ་ཡོདོོ། ། སྤྱིརིི་འཇུག་ཡོདོོ་དོམ་བྱདེོ་པ་ཡོདོོ། ། 

དོ་ེབཞོནི་ཆེདེོ་བྱདེོ་རྟནེ་བྱདེོ་དོང་། ། དོ་ེབཞོནི་ཆེདེོ་བྱདེོ་རྟནེ་བྱདེོ་དོང་། ། 

ལས་བྱ་བློང་བྱ་བསྒྲུབ་པརི་བྱ། ། ལས་བྱ་བློང་བྱ་བསྒྲུབ་པརི་བྱ། ། 

སྔནོ་དུ་བདོོ་པ་གནས་པ་འམ། ། སྔནོ་དུ་བདོོ་པ་གནས་པ་འམ། ། 

གཞོན་ཡོང་ཚགི་དོནོ་འགོ་མ་ལས། ། གཞོན་ཡོང་ཚགི་དོནོ་འགོ་མ་ལས། ། 

བསྡུ་རྒྱུ་ཡོདོོ་དོམ་མདེོ་པ་དོང་། ། བསྡུ་རྒྱུ་ཡོདོོ་དོམ་མདེོ་པ་དོང་། ། 

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༨༣ཕྲེངེ་༦ན།  བསྣན་དོང་བདོག་པ ོ   ཞོོལ་པརི་མ། ༤ན༥ན།  བརྣན་དོང་དོགརི་བ
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

གངོ་མ་ལས་ཀྱིང་དོ་ེབཞོནི་ཏ།ེ ། གངོ་མ་ལས་ཀྱིང་དོ་ེབཞོནི་ཏ།ེ ། 

རྣམ་གྲོངས་དོག་ན་ིབཀདོོ་པ་ལས། ། རྣམ་གྲོངས་དོག་ན་ིབཀདོོ་པ་ལས། ། 

བསྐྱརི་བ་ཡོདོོ་དོམ་མདེོ་པ་དོང་། ། བསྐྱརི་བ་ཡོདོོ་དོམ་མདེོ་པ་དོང་། ། 

ཕེ་ོསྒྲོ་དོང་ན་ིམ་ོསྒྲོ་དོག ། ཕེ་ོསྒྲོ་དོང་ན་ིམ་ོསྒྲོ་དོག ། 

མངི་ག་ིམཐེའ་ན་ཡོདོོ་མདེོ་དོང་། ། མངི་ག་ིམཐེའ་ན་ཡོདོོ་མདེོ་དོང་། ། 

རྒྱན་དུ་གྱུརི་པ་རྣམས་ལ་ཡོང་། ། རྒྱན་དུ་གྱུརི་པ་རྣམས་ལ་ཡོང་། ། 

དོནོ་ལ་སྙགེ་པ་ཡོདོོ་མདེོ་དོང་། ། དོནོ་ལ་སྙགེ་པ་ཡོདོོ་མདེོ་དོང་། ། 

བསྟིན་བྱ་ལྷག་མ་ཡོདོོ་མདེོ་དོང་། ། བསྟིན་བྱ་ལྷག་མ་ཡོདོོ་མདེོ་དོང་། ། 

ཚགི་དོནོ་རྫགོས་དོང་མ་རྫགོས་ཀྱིསི། །ཚགི་དོནོ་རྫགོས་དོང་མ་རྫགོས་ཀྱིསི། །

གངོ་དུ་འཇུག་ཚུལ་གང་བཤེདོ་པ། །

དོ་ེདོག་ནང་གསསེ་རྣམ་པརི་དོབྱ།ེ །དོ་ེདོག་ནང་གསསེ་རྣམ་པརི་དོབྱ།ེ །

སྤྱིིརི་འཇུག་དོང་པོརི་མཁས་པས་བཤེདོ། །རྟེན་བྱེདོ་བདུན་པ་གནས་ཡོིན་

ཏེ། །ལས་བྱ་གཉེིས་པ་བློང་བྱ་ནི། །ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས་གནས་ཡོིན་ལ། །བསྒྲུབ་བྱ་

དྲུག་པ་འབྲེལ་བའི་གནས། །དོེ་འདྲིའི་དོོན་ཅན་ཕྱིི་མ་ལ། །གནས་ཚེ་སྔ་མའི་དོོན་

གསལ་བྱེདོ། །ཕྱི་ིམརི་ཚིག་དོོན་ལྷག་མ་ནི། །མེདོ་པརི་སྟིོན་ཚ་ེསློརི་བསྡུ་དོང་། དོ་ེ

འདྲིའ་ིཚིག་དོོན་ལྷག་མ་ནི། །ཡོོདོ་པརི་སྟིོན་ཚ་ེལྷག་བཅས་སྦྱོརི། །དོ་ེབཞོིན་འབྱེདོ་

སྡུདོ་སགོས་ལ་ཡོང་། །དོ་ེཡོ་ིརིིག་པས་ཤེསེ་པརི་བྱ། །

ཅའི་ིཕྱིརིི་འཇུག་པརི་བྱདེོ་ཅ་ེན། ། ཅའི་ིཕྱིརིི་འཇུག་པརི་བྱདེོ་ཅ་ེན། ། 
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ཡོ་ིགའེ་ིཁངོས་ནས་མངི་ཕྱུངས་ཏ།ེ ། ཡོ་ིགའེ་ིཁངོས་ནས་མངི་ཕྱུངས་ཏ།ེ ། 

མངི་ག་ིཁངོས་ནས་ཚགི་ཕྱུངས་ནས། ། མངི་ག་ིཁངོས་ནས་ཚགི་ཕྱུངས་ནས། ། 

ཚགི་གསི་དོནོ་རྣམས་སྟིནོ་པརི་བྱདེོ། །ཚགི་གསི་དོནོ་རྣམས་སྟིནོ་པརི་བྱདེོ། །

ཡོ་ིག་ེཀ་སགོས་རི་ེརི་ེསྟི།ེ །དོ་ེདོག་འདུས་ནས་དོནོ་རྣམས་ཀྱི།ི །ང་ོབ་ོསྟིནོ་པ་མངི་

ཡོིན་ཞོིང་། །མིང་འདུས་པ་ལས་དོོན་རྣམས་ཀྱི།ི །ཁྱིདོ་པརི་སྟིོན་པ་ཚིག་ཡོིན་ན།ོ །དོ་ེ

འདྲིའ་ིཚིག་གིས་བརྗེོདོ་པ་ལས། །དོོན་གྱི་ིརྣམ་པ་ཀུན་རྟོགས་འགྱུརི། །དོབྱངས་ཡོིག་

ཨ་ིལ་སོགས་པ་ཡོ།ི །

མ་ོཡོ་ིཡོ་ིག་ེམདེོ་པ་ན། །མ་ོཡོ་ིཡོ་ིག་ེམདེོ་པ་ན། །

གདོངས་ཀྱི་ིང་རི་ོདོང་བྲལ་བས། །ཀ་སགོས་གསལ་བྱེདོ་རྐྱང་བ་ཡོ།ི །

ཕེ་ོཡོགི་བརྗེདོོ་པ་མདེོ་པརི་འགྱུརི། །ཕེ་ོཡོགི་བརྗེདོོ་པ་མདེོ་པརི་འགྱུརི། །

ཨ་ིསགོས་དོབྱངས་དོང་ལྡན་པ་ཡོ།ི །

ཕེ་ོཡོགི་དོ་ེདོག་རྣམས་ལ་ཡོང་། །ཕེ་ོཡོགི་དོ་ེདོག་རྣམས་ལ་ཡོང་། །

སྔནོ་དོང་རྗེསེ་ནས་འཇུག་པ་ཡོ།ི །

འཇུག་པརི་བཅས་པ་མདེོ་པརི་ན།ི །འཇུག་པརི་བཅས་པ་མདེོ་པརི་ན།ི །

ང་ོབ་ོཁྱིདོ་པརི་སྟིནོ་བྱེདོ་པའ།ི །

མངི་དོང་ཚགི་ཀྱིང་གསལ་མ་ིནུས། ། མངི་དོང་ཚགི་ཀྱིང་གསལ་མ་ིནུས། ། 

མངི་ཚགི་གསལ་བ་མདེོ་ན་ན།ི །མངི་ཚགི་གསལ་བ་མདེོ་ན་ན།ི །
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

བློང་དོརོི་འབྲས་བུའ་ིརྣམ་པ་ཡོ།ི །

དོནོ་རྣམས་བརྗེདོོ་པརི་མ་ིའགྱུརི་རི།ོ །དོནོ་རྣམས་བརྗེདོོ་པརི་མ་ིའགྱུརི་རི།ོ །

དོ་ེའདྲིའ་ིདོནོ་བརྗེདོོ་ཚུལ་མེདོ་པ། །

དོ་ེལྟརི་གྱུརི་ན་འཇགི་རྟནེ་ན། །དོ་ེལྟརི་གྱུརི་ན་འཇགི་རྟནེ་ན། །

བློང་དོརོི་གསལ་བྱེདོ་ཚགི་མེདོ་པས། །

དོནོ་མཚནོ་བརྗེདོོ་པ་ཀུན་ཀྱིང་མདེོ། །དོནོ་མཚནོ་བརྗེདོོ་པ་ཀུན་ཀྱིང་མདེོ། །

ཕྱི་ིརིལོ་གྲུབ་མཐེའ་སྨྲ་བྱདེོ་པ། །

རིགི་བྱདེོ་སྨྲ་བའང་ཡོདོོ་མ་ིའགྱུརི། །རིགི་བྱདེོ་སྨྲ་བའང་ཡོདོོ་མ་ིའགྱུརི། །

ནང་བའ་ིསྡེ་ེསྣདོོ་ལ་སགོས་པའ།ི །

ཉེན་ཐེསོ་རིང་རྒྱལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི།ི ། ཉེན་ཐེསོ་རིང་རྒྱལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི།ི ། 

བསློབ་པ་རྣམས་ཀྱིང་མདེོ་པརི་འགྱུརི། །བསློབ་པ་རྣམས་ཀྱིང་མདེོ་པརི་འགྱུརི། །

མིང་ཚིག་བརྗེོདོ་པ་ཀུན་ཡོོདོ་ཀྱིང་། །ཡོ་ིགེའ་ིའཇུག་ཚུལ་མ་ིཤེེས་ན། །དོོན་གྱི་ི

ཚུལ་རྣམས་མ་ིཤེསེ་ཏ།ེ །དོ་ེཡོ་ིདོཔ་ེའདོ་ིཤེསེ་པརི་བྱསོ། །

ཇ་ིལྟརི་འཇགི་རྟནེ་སམེས་ཅན་དོག །ཇ་ིལྟརི་འཇགི་རྟནེ་སམེས་ཅན་དོག །

རིང་རིང་རྒྱུདོ་ལ་གནས་པ་ཡོ།ི །

ཕུང་པ་ོཁམས་དོང་སྐྱ་ེམཆེདེོ་དོང་། །ཕུང་པ་ོཁམས་དོང་སྐྱ་ེམཆེདེོ་དོང་། །
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དོགག་སྒྲུབ་དོནོ་དོང་མཐུན་པ་ཡོ།ི །

གྲུབ་མཐེའ་གཞོན་ཡོང་ཡོདོོ་མདོོ་ཀྱི།ི ། གྲུབ་མཐེའ་གཞོན་ཡོང་ཡོདོོ་མདོོ་ཀྱི།ི ། 

རིང་ཉེདིོ་ཀྱིསི་ན་ིམ་ིཤེསེ་བཞོནི། ། རིང་ཉེདིོ་ཀྱིསི་ན་ིམ་ིཤེསེ་བཞོནི། ། 

དོ་ེབཞོནི་ཡོ་ིགའེ་ིའཇུག་ཚུལ་རྣམས། ། དོ་ེབཞོནི་ཡོ་ིགའེ་ིའཇུག་ཚུལ་རྣམས། ། 

སྨྲ་བ་ཀུན་ལ་གནས་གྱུརི་ཀྱིང་། །སྨྲ་བ་ཀུན་ལ་གནས་གྱུརི་ཀྱིང་། །

ཕེན་ཚུན་ངག་ག་ིསྨྲ་ལུགས་ཀྱི།ི །

རིང་ཚུལ་དོ་ེཉེདིོ་མ་ིཤེསེ་པས། །རིང་ཚུལ་དོ་ེཉེདིོ་མ་ིཤེསེ་པས། །

ང་ོབ་ོཉེདིོ་དོང་ཁྱིདོ་པརི་གྱི།ི །

དོནོ་ལ་སྦྱརོི་བ་ག་ལ་ཤེསེ། །དོནོ་ལ་སྦྱརོི་བ་ག་ལ་ཤེསེ། །

ཡོ་ིགའེ་ིཚུལ་ལ་མ་ིམཁས་པས། །དོནོ་ཚུལ་ཁངོ་དུ་ཆུདོ་མནི་པ། །

དོ་ེཕྱིརིི་སྨྲ་བའ་ིདོབང་ཕྱུག་ག ི། དོ་ེཕྱིརིི་སྨྲ་བའ་ིདོབང་ཕྱུག་ག ི། 

རྗེ་ེསྨྲས་འདོ་ིཀུན་རྟགོས་གྱུརི་ཅགི །རྗེ་ེསྨྲས་འདོ་ིཀུན་རྟགོས་གྱུརི་ཅགི །

༈ བློ་མ་དོང་རྗེ་ེབཙུན་མཁྱིེན་པའ་ིགཏེརི་ལ་ཕྱིག་འཚལ་ལོ། །རྟགས་ཀྱི་ིའཇུག་

པའ་ིདོཀའ་བའ་ིགནས། །ཕེ་ོམོའ་ིའཇུག་ཚུལ་གསལ་བྱ་སྟི།ེ །དོ་ེཡོང་ཐེོག་མརི་དོ་ེཉེིདོ་

ལས། །
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

ཕེ་ོནི་འདོས་དོང་གཞོན་བསྒྲུབ་ཕྱིིརི། །ཞོེས་གསུངས་འདོས་པ་བསྒྲུབས་ཟིན་

དོང་། །བསྒྲུབ་པརི་བྱ་བ་དོངསོ་པ་ོགཞོན། །བསྒྲུབ་པརི་བྱ་ཞོསེ་བརྗེོདོ་པ་ན།ི །བྱ་བའ་ི

ལས་ཉེིདོ་བསྒྲུབ་པའོ། །དོ་ེབཞོིན་བསྒགས་དོང་བསྒག་བྱའ་ིདོངོས། །བསྒག་པརི་བྱ་

རྣམས་རིིམ་པ་བཞོིན། །འདོས་དོང་དོངོས་གཞོན་བསྒྲུབ་པ་འ།ོ །གཞོན་ཡོང་བསྐྱངས་

དོང་བསྐྱང་བྱ་དོང་། །བསྐྱང་བརི་བྱ་ཞོེས་བྱ་རྣམས་དོང་། །བསྒྱིངས་དོང་བསྒྱིང་བྱ་

བསྒྱིང་བ་དོང་། །བསྐུལ་དོང་བསྐུལ་བྱ་བསྐུལ་བ་དོང་། །བསྐུརི་དོང་བསྐུརི་བྱ་བསྐུརི་

བ་དོང་། །བསྒརི་དོང་བསྒརི་བྱ་བསྒརི་བ་སོགས། །དོཔེརི་བརྗེོདོ་མཐེའ་ཡོས་རྣམས་

ཀྱིསི་ཤེསེ། །དོ་ེབཞོནི་དོངསོ་དོང་ཉེ་ེབ་ཡོ།ི །བྱ་བ་བཀག་དོང་བཀརི་བ་དོང་། །བཀལ་

དོང་བཏང་སགོས་འདོས་པའ།ོ །

མ་ནིང་གཉེིས་ཀ་དོ་ལྟརི་ཆེེདོ། །ཅེས་གསུངས་མ་ནིང་ག་ཡོིག་ནི། །གཏང་བྱ་

གཅདོ་བྱ་གཟུང་བྱ་སགོས། །དོངསོ་པ་ོགཞོན་ལ་འཇུག་པ་སྟི།ེ །གཏངོ་དོང་གཅདོོ་དོང་

གནོན་པ་སོགས། །དོངོས་པ་ོབདོག་དོང་འབྲེལ་བའ་ིལས། །བྱེདོ་ལས་དོ་ལྟ་བ་ཡོང་

ཡོིན། །གཏོང་བ་པ་ོསོགས་བདོག་པ་ོཉེིདོ། །མ་ནིང་དོ་ན་ིབདོག་དོངོས་དོང་། །བདོག་

དོང་འབྲེལ་བའ་ིལས་མ་ིའཇུག །དོགག་བྱ་དོགང་བྱ་དོབྱུང་བྱ་དོང་། །དོགག་བྱ་ལ་

སོགས་དོངོས་གཞོན་དོང་། །དོགག་དོང་དོགང་དོང་དོབྱུང་བ་སོགས། །གཞོན་དོང་

འབྲལེ་བའ་ིབྱ་བའ་ིལས། །དོ་ེཉེིདོ་དོ་ལྟ་བ་ཡོང་ཡོནི། །

མོ་ནི་བདོག་དོང་མ་འོངས་ཕྱིིརི། །ཞོེས་གསུངས་མོ་ཡོིག་འའི་འཇུག་

ཚུལ། །འགོག་དོང་འགེགས་དོང་འདྲིེན་པ་སོགས། །བདོག་དོང་འབྲེལ་བའ་ིབྱེདོ་ལས་

ཉེིདོ། །འགོག་པ་པོ་སོགས་བདོག་དོངོས་ཡོིན། །འགྱུརི་དོང་འབྱུང་དོང་འགྲུབ་པ་
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སགོས། །མ་འངོས་པ་ཡོ་ིདུས་ལ་འཇུག །

ཤེིན་ཏུ་མ་ོན་ིམཉེམ་ཕྱིིརི་རིོ། །ཞོེས་གསུངས་ཤེིན་ཏུ་མོའ་ིཡོ་ིགེ། །མ་ན་ིདུས་

གསུམ་བྱ་བྱེདོ་སོགས། །མཉེམ་པ་ཉེིདོ་ལ་འཇུག་པ་སྟིེ། །དོཔེརི་ན་མཛིདོ་ཟིན་

མཛིདོ་བྱ་དོང་། །མཛིདོ་པརི་བྱ་དོང་མཛིདོ་བྱེདོ་དོང་། །མཛིདོ་པ་པོ་དོང་མཛིོདོ་

ཅིག་ཅེས། །དུས་གསུམ་བདོག་གཞོན་བྱ་བྱེདོ་ཀུན། །མ་ཡོིག་ཁོ་ནས་སྟིོན་པ་

བཞོིན། །དོ་ེབཞོིན་མཁས་སོགས་མཁས་བྱ་ལ། །མ་ཡོིག་ཁ་ོནས་སྟིོན་པ་བཞོིན། །དོ་ེ

བཞོིན་མཁས་སོགས་མཁས་བྱ་ལ། །མཁས་པརི་བྱ་དོང་མཁས་པརི་བྱེདོ། །མཁས་

པ་པ་ོསགོས་རྒྱ་ཆེེརི་ཤེསེ། །

རྗེེས་འཇུག་ཡོ་ིག་ེབཅུ་པ་ོལ། །ཕེ་ོམ་ོམ་ནིང་གསུམ་དུ་དོབྱེ། །ས་དོ་བ་ཕེ་ོའ་ན་ི

མ།ོ །ག་རི་ལ་གསུམ་མ་ནངི་སྟི།ེ །ང་ན་མ་གསུམ་ཤེནི་ཏུ་མ།ོ །ཕེ་ོལ་སྐྱསེ་བུ་རིབ་འབྲངི་

གསུམ། །ས་རིབ་དོ་འབྲིང་བ་ཐེ་མ། །མ་ོལ་མ་ོདོང་ཤེིན་ཏུ་མ།ོ །འ་མ་ོང་ན་མ་གསུམ་

ནི། །ཤེིན་ཏུ་མ་ོཞོེས་བྱ་བརི་ཤེེས། །མ་ནིང་འགྱུརི་དོང་མཚན་གཉེིས་དོང་། །མཚན་

མེདོ་དོག་དོང་གསུམ་དུ་འདོོདོ། །མ་ནིང་ག་རི་ལ་གསུམ་པོ། །གྲོོགས་ཀྱི་ིདོབང་གིས་

དོ་ེལྟརི་འགྱུརི། །རིང་ག་ིང་ོབོས་མ་ཡོིན་ནོ། །དྲིག་པ་གསུམ་ན་ིནང་ཕྲེདོ་དོམ། །དྲིག་

པོ་ས་དོ་བ་གསུམ་པོ། །ཞུགས་པའི་སྟིོབས་ཀྱིིས་མིང་གཞོི་ལ། །དྲིག་ཞོན་བརི་

མ་གསུམ་དུ་དོབྱེ། །མ་ོདོང་ཤེིན་ཏུ་མ་ོགཉེིས་ཀྱིང་། །ཞུགས་པའ་ིསྟིོབས་ཀྱིིས་ནང་

ག་ིཆེརི། །དྲིག་ཞོན་གཉེིས་སུ་ཕྱི་ེབས་འགྲུབ། །དོ་ེརྣམས་གྲོོགས་ཀྱིིས་བསྒྱུརི་བས་

མནི། །མ་ནངི་གསུམ་དུ་གང་གཏགོས་པ། །ཡོ་ིག་ེག་རི་ལ་གསུམ་ན།ི །དྲིག་དོང་ཕྲེདོ་

ན་དྲིག་པརི་འགྱུརི། །ཀག་དོང་ཀརི་དོང་ཀལ་སོགས་བཞོིན། །ཞོན་དོང་ཕྲེདོ་ན་ཞོན་
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པྲ་སིྟི་རིིན་ཆེནེ་དོོན་གྲུབ།

པརི་འགྱུརི། །གག་དོང་གརི་དོང་གལ་སོགས་བཞོིན། །དོེའ་ིཕྱིིརི་འགྱུརི་བ་མ་ནིང་

ཡོིན། །གཉེིས་ཀ་དོག་དོང་ཕྲེདོ་གྱུརི་ན། །དོ་ེན་ིགཉེིས་ཀ་ཅན་དུ་འགྱུརི། །གགས་དོང་

གརིདོ་དོང་གལདོ་སོགས་བཞོིན། །དྲིག་ཞོན་གཉེིས་ཀའི་ཆེ་ལྡན་ཕྱིིརི། །མཚན་

གཉེིས་མ་ནིང་ཞོེས་བྱ་འོ། །གཉེིས་ཀ་དོག་དོང་མ་ཕྲེདོ་ན། །ཁག་དོང་ཁརི་དོང་ཁལ་

སོགས་བཞོིན། །མ་ནིང་ཙམ་དོང་ཕྲེདོ་པ་ཡོིས། །གང་དུ་ཡོང་ན་ིམ་ིའགྱུརི་རིོ། །དོེས་

ན་མཚན་མེདོ་མ་ནངི་ང་ོ། །

ཞོེས་པ་འདོ་ིཡོང་དོོན་གཉེེརི་ཅན་དུ་མའ་ིངོརི། དོཀའ་བཅུའ་ིམིང་ཅན་རིཏྣ་ཨརྠ་

སདིོ་དྷིས་བགྱིསི་པ་དོག་ེལགེས་སུ་གྱུརི་ཅགི །མངྒ་ལ།ཾ །
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༄༅། །རྟགས་ཀྱི་ིའཇུག་པའ་ིདོགངོས་འགྲོལེ་རིབ་གསལ་ 

སྣང་བ་ཞོེས་བྱ་བ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །པདོ་དོཀརི་ལྟརི་བསྔགས་རྣམ་འདྲིེན་ཤཱཀྱིའ་ིཏོག །རྒྱལ་ཀུན་མཁྱིེན་

པའ་ིརིང་གཟུགས་འཇམ་དོཔལ་དོབྱངས། །གངས་ཅན་འགྲོ་ོབའ་ིམིག་གཅིག་སམྦྷོ་ོ

ཊ། །འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་གཉེསི་པ་རྣམས་ལ་འདུདོ། །

འདོིརི་བརྡོ་སྤྲོོདོ་པའ་ིབསྟིན་བཅོས་རྟགས་ཀྱི་ིའཇུག་པའ་ིདོོན་མདོོརི་བསྡུས་ཏ་ེ

འཆེདོ་པ་ལ། རྟགས་ཀྱི་ིའཇུག་པ་ཞོེས་པ་ན།ི ཡོ་ིག་ེཕེ་ོམ་ོམ་ནིང་ག་ིརྟགས་ཀྱི་ིའཇུག་

ཚུལ་རྒྱས་པརི་སྟིོན་པས་ན་བརྗེོདོ་བྱའ་ིསྒ་ོནས་བཏགས་པ་སྟིེ། སྤྱི་ིསྡེོམ་ནི། སྤྱིིརི་ཡོ་ི

ག་ེལ་ཕེ་ོམ་ོགཉེིས་སུ་དོབྱ་ེབ་དོང་། བྱ་ེབྲག་མིང་གཞོིའ་ིཡོ་ིག་ེལ་ནང་གསེས་ཀྱི་ིཕེ་ོམ་ོ

མ་ནིང་གི་རྟགས་ཀྱིི་དོབྱེ་བ་བཤེདོ་པ། སྔོན་འཇུག་གི་ཕེོ་མོ་མ་ནིང་གི་འཇུག་པ་

བཤེདོ་པ། རྗེེས་འཇུག་ག་ིཕེ་ོམ་ོམ་ནིང་ག་ིའཇུག་པ་བཤེདོ་པ་སྟི་ེབཞོ་ིཔ་ོདོེརི་འདུས་

ས།ོ །

དོབྱེ་ཚུལ་དོང་པོ་གཉེིས་འཆེདོ་པ་ལ། ཕེོ་ཡོི་ཡོི་གེ་འབའ་ཞོིག་ལ། །ཞོེས་པ་

ནས། མ་ནིང་མཚན་མེདོ་ཅེས་ཀྱིང་བྱ། །ཞོེས་པའ་ིབརི་ཚིགས་བཅདོ་ཕྱིེདོ་དོང་བཞོ་ི

གསུངས། དོེ་ཡོང་ཚིག་རྐོང་དོང་པོ་གཉེིས་ཀྱིིས་གསལ་བྱེདོ་སུམ་ཅུ་ཕེོ་ཡོིག་ཏུ་

དོངསོ་སུ་བསྟིན་པའ་ིཤུགས་ལ། དོབྱངས་ཡོགི་བཞོ་ིམ་ོཡོགི་ཏུ་གྲུབ་བ།ོ །གསལ་བྱེདོ་
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ཨ་ཀྱཱ་ཱཡོོངས་འཛིིན་བོློ་བཟང་དོོན་གྲུབ།

རྣམས་རྗེོདོ་པའི་རླུང་ཤུགས་གསལ་ཞོིང་གྲོིམ་པས་ཕེོ་ཡོིག་དོང་། དོབྱངས་ཡོིག་

བཞོ་ིརྗེོདོ་པའ་ིརླུང་ཤུགས་མ་ིགསལ་ཞོངི་ལྷོདོ་པས་སྤྱིིརི་མ་ོཡོགི་ཏུ་གསུངས་ས།ོ །

མངི་གཞོའི་ིརྟགས་ཀྱི་ིདོབྱ་ེབ་བཤེདོ་པ།

དོ་ེནས་མིང་གཞོ་ིགསལ་བྱེདོ་སུམ་ཅུ་པ་ོལ་ནང་གསེས་ཀྱི་ིསྡེ་ེཚན་ལྔརི་དོབྱ་ེསྟི།ེ 

ཕེ་ོདོང་། མ་ནིང་དོང་། མ་ོདོང་། ཤེིན་ཏུ་མ་ོདོང་། མ་ོགཤེམ་མམ་མ་ནིང་མཚན་མེདོ་

དོ།ོ །

དོེ་ཡོང་འཇིག་རྟེན་ན་ཕེོ་སྐོདོ་ཀྱིི་གདོངས་གྲོིམ་ཞོིང་དྲིག་པ་དོང་། མོ་སྐོདོ་ཀྱིི་

གདོངས་ལྷོདོ་ཅིང་ཞོན་པ་དོང་། མ་ནིང་གྲོིམ་ལྷོདོ་རིན་པ་སོགས་ཀྱིི་དོཔེ་བཞོིན། 

གསལ་བྱེདོ་ཀྱིི་ཡོི་གེ་རྣམས་མིང་གཞོིརི་སོང་བའི་ཚེ། རྗེོདོ་པའི་རླུང་ཤུགས་གྲོིམ་

ཞོངི་དྲིག་པ་ཕེ་ོཡོགི་དོང་། གྲོམི་ལྷདོོ་རིན་པ་མ་ནངི་དོང་། ཅུང་ཟདོ་ལྷོདོ་པ་མ་ོདོང་། དོ་ེ

ལས་ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་ལྷོདོ་པ་ཤེིན་ཏུ་མ་ོདོང་། ཤེིན་ཏུ་ལྷོདོ་ཅིང་ཞོན་པ་མ་ོགཤེམ་གྱི་ིཡོ་ི

གརེི་བཞོག་པ་ཡོནི་ན།ོ །

དོེས་ན་པ་སྡེ་ེཡོན་ཆེདོ་སྡེ་ེཔ་བཞོིའ་ིདོང་པ་ོཀ་ཅ་ཏ་པ་བཞོ་ིཕེ་ོདོང་། ཁ་ཆེ་ཐེ་ཕེ་

བཞོ་ིམ་ནིང་། ག་ཇ་དོ་བ་མ།ོ ང་ཉེ་ན་མ་བཞོ་ིཤེིན་ཏུ་མ་ོཡོིན་ལ། དོ་ེནས་ལྷག་མ་བཅུ་

བཞོིའ་ིཙ་ཚ་ཛི་གསུམ་ཅ་ཆེ་ཇ་དོང་སྦྱརི་ཏ་ེརིིམ་པརི་ཕེ་ོམ་ནིང་མ་ོདོང་། ཝ་ན་ིབ་དོང་

འདྲི་བརི་མ་ོཡོིག་ཏུ་ཤེེས་པརི་བྱའ།ོ །ཞོ་ཟ་འ་ཡོ་ཤེ་ས་དྲུག་ན་ིམ་ོཡོིག་དོང་། རི་ལ་ཧ་



རྟགས་འཇུག་དགོངས་འགྲེལེ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གསུམ་མ་ོགཤེམ་སྟི།ེ མངི་གཞོན་མ་ནངི་མཚན་མེདོ་ཅསེ་ཀྱིང་བྱའ།ོ །ཨ་ཡོགི་ན་ིམངི་

གཞོིའ་ིཕེ་ོམ་ོམ་ནིང་གང་དུའང་མ་ིགཏོགས་ཏེ། ལ་ོཆེེན་ནམ་མཁའ་བཟང་པོས། ཨ་

ཡོིག་རྟགས་མེདོ་པའ།ོ །ཞོེས་དོང་། དོག་ཡོིག་ཟ་མ་ཏོག་ལས། སུམ་ཅུ་པ་ན་ིཕྱིོགས་

ལྷུང་མདེོ། །ཅསེ་གསུངས་ས།ོ །

དོ་ེདོག་ག་ིསྡེོམ་ནི། སྤྱིིརི་བཏང་གསལ་བྱེདོ་སུམ་ཅུ་ཕེོ། །དོབྱངས་བཞོ་ིམ་ོདོང་

མིང་གཞོ་ིལའང་། །ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ་ལྔ་ཕེོ། །ཁ་ཆེ་ཐེ་ཕེ་ཚ་མ་ནིང་། །ག་ཇ་དོ་བ་ཛི་དོང་

ཝ། །ཞོ་ཟ་འ་ཡོ་ཤེ་ས་སྟིེ། །མ་ོཡོ་ིཡོ་ིག་ེབཅུ་གཉེིས་ཡོིན། །ང་ཉེ་ན་མ་ཤེིན་ཏུ་མ།ོ །རི་

ལ་ཧ་གསུམ་མ་ོགཤེམ་སྟི།ེ །མིང་གཞོན་མ་ནིང་མཚན་མེདོ་ཟེརི། །ཨ་ཡོིག་འདོིརི་ན་ི

རྟགས་མེདོ་ཡོནི། །ཞོསེ་ས།ོ །

སྔནོ་འཇུག་ག་ིརྟགས་དོང་དོེའ་ིའཇུག་པ་བཤེདོ་པ།

གཉེིས་པ་སྔོན་འཇུག་གི་རྟགས་ཀྱིི་དོབྱེ་བ་འཇུག་ཚུལ་དོང་བཅས་པ་རྒྱས་

པརི་བཤེདོ་པ་ལ། མ་ོཡོ་ིཡོ་ིག་ེནང་ནས་ན།ི །ཞོེས་པ་ནས། ཤེིན་ཏུ་མ་ོན་ིམཉེམ་པས་

སོ། །ཞོེས་པའ་ིབརི་ཤེ་ོལ་ོཀ་བརྒྱདོ་དོང་རྐོང་པ་གཅིག་གསུངས་ཏེ། ཤེིན་ཏུ་མ་ོདོང་

མ་ོགཤེམ་གཉེིས་མ་ོཡོིག་ཏུ་བསྡུས་ནས། མ་ོཡོིག་བཅུ་དོགུའ་ིནང་ནས་རྗེེས་འཇུག་

ག་ིཡོ་ིག་ེག་ང་དོ་ན་བ་མ་འ་རི་ལ་ས་སྟི་ེབཅུ་དོབྱུང་བརི་བྱ་ལ། དོ་དོང་ས་གཉེིས་ཡོང་

འཇུག་ཏུའང་བཤེདོ་ཏེ། དོ་ཡོིག་ནི། ན་རི་ལ་གསུམ་གྱི་ིམཐེའ་ཅན་འདོས་ཚིག་དོང་

སྐུལ་ཚིག་ལ་འཇུག །ས་ཡོགི་ན།ི ག་ང་བ་མ་བཞོིའ་ིམཐེརི་ཕེལ་ཆེེརི་འདོས་ཚགི་དོང་
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ཨ་ཀྱཱ་ཱཡོོངས་འཛིིན་བོློ་བཟང་དོོན་གྲུབ།

སྐུལ་ཚིག་ལ་འཇུག་གོ །རྗེེས་འཇུག་བཅུ་པོའ་ིནང་ནས་ག་དོ་བ་མ་འ་ལྔ་སྔོན་འཇུག་

ཀྱིང་ཡོིན་ཞོིང་། དོེ་ལ་ནང་གསེས་ཀྱིི་སྒ་ོནས་དོབྱེ་བ་ནི། སྔོན་འཇུག་ལྔ་ཡོང་མིང་

གཞོིའ་ིཡོ་ིགའེ་ིསྔོན་དུ་སོང་བ་ན། དོའེ་ིདོབང་གིས་སྐོདོ་གདོངས་དྲིག་པ་ཕེ་ོདོང་། སྐོདོ་

གདོངས་རིན་པ་མ་ནིང་དོང་། སྐོདོ་གདོངས་ཅུང་ཟདོ་ཞོན་པ་མ་ོདོང་། དོ་ེལས་ཀྱིང་

ཞོན་པ་ཤེིན་ཏུ་མ་ོརུ་བཞོག་པ་ཡོིན་པས་ན། བ་སྔོན་འཇུག་ག་ིཕེ་ོཡོིག་དོང་། ག་དོ་

གཉེསི་མ་ནངི་། འ་མ།ོ མ་སྔནོ་འཇུག་ག་ིཤེནི་ཏུ་མ་ོཡོགི་ག ོ།

སྔོན་འཇུག་ག་ིའཇུག་པ་རྒྱས་པརི་བཤེདོ་པ་ནི། གང་གིས་འཇུག་པ། གང་ལ་

འཇུག་པ། ཇ་ིལྟརི་འཇུག་པ། ཅིའ་ིཕྱིིརི་འཇུག་པ་སྟི་ེབཞོ་ིལས། དོང་པ་ོགཉེིས་ལྷན་

ཅགི་ཏུ་བཤེདོ་དོ།ེ སྔནོ་འཇུག་གང་གསི་མངི་གཞོའི་ིཡོ་ིག་ེགང་ལ་སྔནོ་དུ་འཇུག་པ་ན།ི 

སྔོན་འཇུག་ག་ིཕེ་ོཡོིག་བ་ན།ི མིང་གཞོིའ་ིཕེ་ོཡོིག་ཀ་ཅ་ཏ་ཙ་བཞོ་ིདོང་། མ་ོཡོིག་

ག་དོ་ཞོ་ཟ་ཤེ་ས་དྲུག་སྟི་ེབཅུའ་ིསྔོན་དུ་འཇུག་པ་ཡོིན་ཏེ། དོཔེརི་ན། བཀས་བཅདོ་

རྒྱས་བཏབ་མ་ནརོི་བཙལ། །ག་ོབགསོ་མདུན་བདོརི་བཞོདོ་གདོ་སྤེང་། །བསམ་བཟང་

སྡེགི་བཤེགས་ཚགོས་བསགས་གྱིིས། །ཞོསེ་པ་ལྟ་བུའ།ོ །

སྔོན་འཇུག་ག་ིམ་ོའ་ཡོིག་ན།ི མིང་གཞོིའ་ིམ་ོཡོིག་ག་ཇ་དོ་བ་ཛི་ལྔ་དོང་། མ་ནིང་

ཁ་ཆེ་ཐེ་ཕེ་ཚ་ལྔ་སྟི་ེབཅུ་པ་ོཁ་ོནའ་ིསྔོན་དུ་འཇུག་སྟིེ། འགའ་ཞོིག་འཇིག་རྟེན་འདོིརི་

འབདོ་འཛིརེི། །འཁནོ་འཆེང་འཐེབ་རྩོདོོ་འཕུང་བྱེདོ་འཚལ། །ལྟ་བུའ།ོ །

སྔནོ་འཇུག་ག་ིམ་ནངི་ག་ཡོགི་ན།ི མངི་གཞོའི་ིཕེ་ོཅ་ཏ་ཙ་གསུམ་དོང་། མ་ོཡོགི་ཉེ་

དོ་ན་ཞོ་ཟ་ཡོ་ཤེ་ས་བརྒྱདོ་བཅས་བཅུ་གཅགི་ཁ་ོནའ་ིསྔནོ་དུ་འཇུག་སྟི།ེ གཅསེ་གཏམ་



རྟགས་འཇུག་དགོངས་འགྲེལེ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གཙ་ོབོརི་གཉེེན་ལ་གདོམས། །གནས་ལུགས་གཞོལ་བྱ་གཟོདོ་ནས་ཞོི། །གཡོརི་

དོམ་གཤེའ་མ་གསང་བརི་བྱ། །ལྟ་བུའ།ོ །

སྔོན་འཇུག་ག་ིམ་ནིང་དོ་ཡོིག་ནི། མིང་གཞོིའ་ིཕེ་ོཀ་དོང་པ་གཉེིས་དོང་། མ་ོག་

ང་བ་མ་བཞོ་ིསྟི་ེདྲུག་པ་ོཁ་ོནའ་ིསྔོན་དུ་འཇུག་སྟིེ། དོཀའ་གནདོ་དོཔོག་པའ་ིདོགའ་སྤྲོ་ོ

ཅན། །དོངསོ་གྲུབ་དོབང་ཕྱུག་མ་ིདོམན་འཐེབོ། །ལྟ་བུའ།ོ །

སྔོན་འཇུག་ག་ིཤེིན་ཏུ་མ་ོཡོིག་མ་ནི། མིང་གཞོིའ་ིམ་ནིང་ཁ་ཆེ་ཐེ་ཚ་བཞོི། མ་ོ

ཡོིག་ག་ཇ་དོ་ཛི་བཞོ་ིདོང་། ཤེིན་ཏུ་མ་ོང་ཉེ་ན་གསུམ་བཅས་བཅུ་གཅིག་ཁ་ོནའ་ིསྔོན་

དུ་འཇུག་སྟིེ། མཁས་མཆེོག་བྱིན་མཐུ་ངོ་མཚརི་རྨདོ། །མགོན་པོ་མཇལ་བས་

འཛུམ་མདོངས་མཛིདོ། །མངའ་བདོག་ཐུགས་མཉེེས་གདོམས་པ་མནོས། །ཞོེས་པ་

ལྟ་བུའ།ོ །

དོ་ེདོག་མིང་གཞོ་ིརྐྱང་འཕུལ་གྱི་ིདོབང་དུ་བྱས་པ་ཡོིན་ཞོིང་། བརྩོེགས་པ་མག་ོ

ཅན་ལ་རི་མག་ོལྡན་པ་བཅུ་གཉེིས། ལ་མག་ོཅན་བཅུ། ས་མག་ོཅན་བཅུ་གཅིག་ག་ི

འཕུལ་ཡོིག་ན་ིབ་ཡོིག་ཁ་ོནརི་ངེས་ཏེ། དོ་ེཡོང་མིང་གཞོ་ིང་ཉེ་ན་ཇ་ཛི་ལྔ་རྐྱང་པ་ལ་

བས་འཕུལ་མ་ིའཐེོབ་ཀྱིང་རི་མག་ོབྱུང་ཚ་ེབས་འཕུལ་འཐེོབ། ས་མག་ོབྱུང་ན་ང་ཉེ་ན་

གསུམ་ཁ་ོན་ལ་བས་འཕུལ་འབྱུང་སྟིེ། དོཔེརི་ན། རྩོ་བརྔ་གཟུགས་བརྙིན་ཟས་ཀྱིིས་

བརྣངས། །གཟ་ིབརྗེིདོ་གྱིེན་བརྫེས་བསྟིོདོ་བསྔགས་དོང་། །དོག་ེབསྙེན་ཕྲེེང་བསྣམས་

ལྟ་བུ་འ།ོ །ལ་མག་ོཅན་ལ་འཕུལ་ཡོགི་མེདོ་དོ།ོ །བོདོ་ཡོགི་ཡོ་རི་ལ་ཝའ་ིའདོགོས་བཞོ་ི

ལ་བརྩོགེས་པའ་ིཐེ་སྙདོ་མ་ིབྱེདོ་དོ།ོ །
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ཨ་ཀྱཱ་ཱཡོོངས་འཛིིན་བོློ་བཟང་དོོན་གྲུབ།

དོ་ེརྣམས་ཀྱི་ིསྡེོམ་ཚིག་ནི། ག་ང་དོ་ན་བ་མ་འ། །རི་ལ་ས་རྣམས་རྗེེས་འཇུག་

བཅུ། །དོ་དོང་ས་གཉེིས་ཡོང་འཇུག་ག ོ།ག་དོ་བ་མ་འ་སྔནོ་འཇུག །བ་ཕེ་ོག་དོ་གཉེསི་

མ་ནིང་། །འ་མ་ོམ་ན་ིཤེནི་ཏུ་མ།ོ །

ཕེ་ོཡོགི་སྔནོ་འཇུག་བ་ཡོགི་ན།ི །ཕེ་ོཡོགི་ཀ་ཅ་ཏ་ཙ་དོང་། །མ་ོཡོགི་ག་དོ་ཞོ་ཟ་ཤེ 

།ས་བཅས་བཅུ་ཡོ་ིསྔོན་དུ་འཇུག །

མ་ོཡོིག་སྔོན་འཇུག་འ་ཡོིག་ནི། །མ་ོཡོིག་ག་ཇ་དོ་བ་ཛི། །མ་ནིང་ཁ་ཆེ་ཐེ་ཕེ་

ཚ། །བཅུ་པ་ོཁ་ོནའ་ིསྔནོ་དུ་འཇུག །

སྔནོ་འཇུག་མ་ནངི་ག་ཡོགི་ན།ི །ཕེ་ོཡོགི་ཅ་ཏ་ཙ་གསུམ་དོང་། །མ་ོཡོ་ིཡོ་ིག་ེཉེ་དོ་

ན། །ཞོ་ཟ་ཡོ་དོང་ཤེ་ས་”སྟིེ
1
། །བཅུ་གཅགི་ཁ་ོནའ་ིསྔོན་དུ་འཇུག །

སྔོན་འཇུག་མ་ནིང་དོ་ཡོིག་ནི། །ཕེ་ོཡོ་ིཡོ་ིག་ེཀ་དོང་”པ
2
། །མ་ོཡོིག་ག་ང་བ་མ་

སྟི།ེ །དྲུག་པ་ོཁ་ོནའ་ིསྔནོ་དུ་འཇུག །

སྔོན་འཇུག་ཤེིན་ཏུ་མ་ོམ་ནི། །མ་ནིང་ཁ་ཆེ་ཐེ་ཚ་དོང་། །མ་ོཡོིག་ག་ཇ་དོ་དོང་

ཛི། །ཤེནི་ཏུ་མ་ོཡོགི་ང་དོང་ཉེ། །ན་བཅས་བཅུ་གཅགི་ཁ་ོན་ལའ།ོ །

དོ་ེརྣམས་རྐྱང་འཕུལ་དོབང་དུ་བྱས། །བརྩོགེས་འཕུལ་བ་ཡོགི་ཁ་ོནརི་ངསེ། །དོ་ེ

ཡོང་མིང་གཞོ་ིང་ཉེ་ན། །ཇ་དོང་ཛི་བཅས་ལྔ་པ་ོལ། །རི་མག་ོབྱུང་ཚ་ེལྔ་ཀ་དོང་། །ས་

མག་ོབྱུང་ན་ང་ཉེ་ན། །གསུམ་པ་ོཁ་ོནའ་ིསྔནོ་དུ་འབྱུང་། །ལ་མག་ོལྡན་ལ་འཕུལ་ཡོགི་

སྤེང་། །མགོ་ཅན་གསུམ་ལ་བརྩོེགས་པ་ཟེརི། །འདོོགས་ལ་བརྩོེགས་པའི་ཐེ་སྙདོ་

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༩༥ཕྲེངེ་༢༠ན།  སྡེ ེ *སྟི ེ    ཞོོལ་པརི་མ། ༤བ༣ན།  སྟིེ
2 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༩༦ཕྲེངེ་༡ན།   བ  *པ     ཞོོལ་པརི་མ། ༤བ༤ན།  པ



རྟགས་འཇུག་དགོངས་འགྲེལེ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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མདེོ། །ཅསེ་བྱའ།ོ །

སྔོན་འཇུག་གི་འཇུག་པ་དོེའི་མཐེའ་གཅོདོ་པའི་ཕྱིིརི་ཞོརི་ལ་མི་འཇུག་པ་

བཤེདོ་པ་ནི། སྔོན་འཇུག་རྣམས་ཀྱི་ིའཇུག་ཚུལ་ཇ་ིལྟརི་བཤེདོ་པ་དོ་ེལས་གཞོན་དུ་

སྔོན་འཇུག་ག་ིཕེ་ོབ་ཡོིག་ནི། མིང་གཞོིའ་ིམ་ནིང་ཁ་ཆེ་ཐེ་ཕེ་ཚ་རྣམས་ཀྱི་ིསྔོན་དུ་མ་ི

འཇུག །དོ་ེབཞོིན་དུ་མ་ོའ་ཡོིག་དོང་ཤེིན་ཏུ་མ་ོམ་ཡོིག་མིང་གཞོིའ་ིཕེ་ོཡོིག་ག་ིསྔོན་དུ་

མ་ིའཇུག །མ་ནིང་ག་དོ་གཉེིས་མིང་གཞོིའ་ིམ་ནིང་ག་ིསྔོན་དུ་མ་ིའཇུག་གོ །དོམིགས་

བསལ་མདོརོི་བསྡུ་ན། སྔནོ་འཇུག་ལྔ་པ་ོགསལ་བྱདེོ་བཞོ་ིཚན་རི་ེབཅདོ་པའ་ིརིང་རིང་

ག་ིསྡེ་ེཔའ་ིཡོ་ིག་ེགང་གའིང་སྔནོ་དུ་འཇུག་པ་མ་ིསྲོདིོ་པརི་ཤེསེ་པརི་བྱའ།ོ །

གཉེསི་པ་ཇ་ིལྟརི་འཇུག་པ་ན།ི སྔནོ་འཇུག་ག་ིཕེ་ོཡོགི་བ་ན།ི རིང་ག་ིའཇུག་ཡུལ་

མངི་གཞོའི་ིཡོ་ིག་ེལ་སྐོདོ་གདོངས་དྲིག་པའ་ིཚུལ་གྱིསི་འཇུག །མ་ནིང་ག་དོང་དོ་ཡོགི་

ན།ི སྐོདོ་གདོངས་དྲིག་ཞོན་རིན་པའ་ིཚུལ་གྱིིས་འཇུག །མ་ོའ་ཡོིག་ན།ི སྐོདོ་གདོངས་

ཞོན་པའ་ིཚུལ་གྱིིས་འཇུག །ཤེིན་ཏུ་མ་ོམ་ཡོིག་ན།ི སྐོདོ་གདོངས་མཉེམ་པ་སྟི་ེཤེིན་ཏུ་

ཞོན་ཅངི་ལྷདོོ་པའ་ིཚུལ་དུ་འཇུག་པརི་བཤེདོ་དོ།ོ །

གསུམ་པ་དོགོས་པ་ཅིའི་ཕྱིིརི་འཇུག་པ་ནི། ཕེོ་ནི་འདོས་དོང་གཞོན་བསྒྲུབ་

ཕྱིིརི། །མ་ནིང་གཉེིས་ཀ་དོ་ལྟརི་ཆེེདོ། །མ་ོནི་བདོག་དོང་མ་འོངས་ཕྱིིརི། །ཤེིན་ཏུ་

མོ་ནི་མཉེམ་པས་སོ། །ཞོེས་པའི་དོོན། མཁྱིེན་གཏེརི་རྗེེས་བཟུང་མཁས་པ་རིིན་

ཆེེན་དོོན་གྲུབ་མཚན་ཅན་གྱིིས། དོ་ེཡོང་དོངོས་པ་ོལས་དོང་ནི། །དུས་དོང་རྣམ་པ་

གསུམ་དུ་འདོོདོ། །དོངོས་པ་ོབདོག་གཞོན་གཉེིས་ཀ་དོང་། །བྱ་བའ་ིཡུལ་དོང་རྣམ་པ་

བཞོ།ི །ལས་ན་ིབྱ་བ་བྱེདོ་པ་གཉེསི། །དུས་ན་ིའདོས་དོང་མ་འངོས་དོང་། །དོ་ལྟརི་དོང་
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ཨ་ཀྱཱ་ཱཡོོངས་འཛིིན་བོློ་བཟང་དོོན་གྲུབ།

བཅས་གསུམ་དུ་འགྱུརི། །བྱེདོ་པ་པ་ོན་ིབདོག་ཡོནི་ཏ།ེ །བྱ་བའ་ིདོངསོ་པ་ོགཞོན་ཡོནི་

ནོ། །བྱ་བ་བསྒྲུབ་པའ་ིཡུལ་ལ་ནི། །ལས་ཀྱི་ིདོངོས་པ་ོཞོེས་པརི་བརྗེོདོ། །བྱེདོ་པ་པ་ོ

དོང་འབྲེལ་བའ་ིལས། །བྱེདོ་པའ་ིལས་ཞོེས་བྱ་བ་སྟིེ། །བྱ་བའ་ིཡུལ་དོང་འབྲེལ་བའ་ི

ལས། །བྱ་བའ་ིལས་ཞོེས་འདོོགས་པ་ཡོིན། །བྱ་བ་ཟིན་དོང་བྱེདོ་འགྱུརི་དོང་། །དོ་ལྟ་

བྱེདོ་བཞོིན་པ་རྣམས་ལ། །འདོས་དོང་མ་འོངས་དོ་ལྟརི་འདོོདོ། །དུས་གསུམ་བྱ་བྱེདོ་

བདོག་གཞོན་ཏ།ེ །ཀུན་ལ་མཉེམ་པརི་འཇུག་པ་ན།ི །མཉེམ་པརི་འཇུག་པའ་ིདོནོ་ཅན་

ན།ོ །ཞོསེ་ཚགིས་སུ་བཅདོ་པའ་ིསྒ་ོནས་རྩོ་བའ་ིདོཀའ་གནས་གསལ་བརི་མཛིདོ་དོ།ོ །

དོ་ེཡོང་དོོན་བསྡུ་ན། དོངོས་པ་ོདོང་། ལས་དོང་། དུས་ལ་འཇུག་པ་སྟི་ེརྣམ་པ་

གསུམ་དུ་འདུས་ས།ོ །དོང་པ་ོདོངསོ་པ་ོལ། དོངསོ་པ་ོབདོག་དོང་། གཞོན་དོང་། བདོག་

གཞོན་གཉེསི་ཀ་དོང་། བྱ་བའ་ིཡུལ་ལ་འཇུག་པ་སྟི་ེབཞོིའ།ོ །གཉེསི་པ་ལས་ལ་གཉེསི་

ཏེ། བྱ་བའ་ིལས་དོང་། བྱེདོ་པའ་ིལས་ལ་འཇུག་པ་གཉེིས་སོ། །གསུམ་པ་དུས་ནི། 

འདོས་མ་འངོས་དོ་ལྟ་ལ་འཇུག་པ་གསུམ་དུ་འགྱུརི་རི།ོ །

ལས་གང་བྱེདོ་པ་པོ་ལ་བདོག་ཅེས་བྱ་སྟིེ། དོཔེརི་ན། ཤེིང་གཅོདོ་པ་པོ་ལྟ་

བུའ།ོ །གང་བྱ་བའ་ིདོངོས་པ་ོན་ིགཞོན་ཡོིན་ཏ།ེ ཤེིང་གཅདོ་པའ་ིབྱ་བ་ལྟ་བུའ།ོ །བྱ་བ་

བསྒྲུབ་པརི་བྱ་བའི་ཡུལ་ལ་ལས་ཀྱིི་དོངོས་པོ་ཞོེས་བརྗེོདོ་དོེ། གཅདོ་བྱའི་ཤེིང་ལྟ་

བུའ།ོ །

བྱེདོ་པ་པ་ོཤེིང་མཁན་དོང་འབྲེལ་བའ་ིལས་ལ་བྱེདོ་པའ་ིལས་ཞོེས་བྱ་སྟིེ། ཤེིང་

མཁན་གྱིིས་སྟི་རིེས་ཤེིང་གཅོདོ་པ་ལྟ་བུའོ། །བྱ་བའ་ིཡུལ་ཤེིང་དོང་འབྲེལ་བའ་ིལས་

ལ་བྱ་བའ་ིལས་ཞོེས་འདོོགས་པ་ཡོིན་ཏེ། དོཔེརི་ན། ཤེིང་བཅདོ་ནས་དུམ་བུརི་སོང་
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བའ་ིཆེ་ལྟ་བུའ།ོ །

བྱ་བ་གང་ཡོང་རུང་བ་ཞོགི་བྱས་ཟནི་པ་ན་ིའདོས་པ་དོང་། བྱདེོ་པརི་འགྱུརི་བ་ན་ི

མ་འངོས་པ་དོང་། བྱདེོ་བཞོནི་པ་ན་ིདུས་དོ་ལྟ་བརི་འདོོདོ་པའ།ོ །

མདོོརི་ན་ཤེིང་མཁན་ནི་བྱེདོ་པ་པོ་དོང་། སྟི་རིེ་བྱེདོ་པ་དོང་། ཤེིང་ལས་ཡོིན་

ཞོིང་། སྟི་རིེས་ཤེིང་གཅོདོ་པའ་ིབྱ་བ་ནི། སྟི་རི་ེདོང་འབྲེལ་ནས་ང་ོབ་ོགཅིག་ཏུ་ཡོོདོ་

པས་ན་བྱེདོ་པ་པ་ོདོང་འབྲེལ་བའ་ིལས་དོང་། ཤེིང་བཅདོ་ནས་དུམ་བུརི་སོང་བའ་ིཆེ་

ཤེངི་ཁ་ོརིང་དོང་འབྲལེ་ནས་ཡོོདོ་པས་བྱ་བའ་ིལས་ཞོསེ་བྱའ།ོ །

བྱེདོ་པ་པ་ོདོང་། བྱེདོ་པ་དོང་། བྱེདོ་པའ་ིལས་རྣམས་དོངོས་པ་ོབདོག་དོང་། བྱ་

བའ་ིཡུལ་ཤེིང་དོང་། བྱ་བའ་ིལས་ཤེིང་དུམ་བུརི་བཅདོ་པའ་ིཆེ་དོངོས་པ་ོགཞོན་དུ་

འཇགོ་པའ།ོ །

རྟགས་ཀྱི་ིའཇུག་པའ་ིདོོན་དོཔྱིིས་ཕྱིིན་པརི་ཤེེས་པ་དོ་ེདོག་ག་ོབ་ལ་རིག་ལས་པ་

ཡོནི་ན།ོ །

ཤེེས་བྱའ་ིསྤུ་རིིས་ཕྲེ་བ་དོག །མ་འདྲིེས་གསལ་བརི་ཕྱི་ེབ་འདོི། །གཅེས་ནོརི་

ཕེལ་གྱིསི་ཁུགས་ནུས་མནི། །བློ་ོལྡན་དོགྱིསེ་པའ་ིསྐྱསེ་སུ་ཕུལ། །

དོ་ེནས་སྔནོ་འཇུག་རྣམས་དོགསོ་པ་ཅའི་ིཕྱིརིི་འཇུག་པ་ལ། སྔནོ་འཇུག་ག་ིཕེ་ོབ་

ཡོགི་ན།ི དུས་འདོས་པ་དོང་། དོངསོ་པ་ོགཞོན་དོང་། བྱ་བ་བསྒྲུབ་པའ་ིཕྱིིརི་འཇུག་པ་

ལས། འདོས་པ་ལ་འཇུག་པ་ན།ི དོཔརེི་ན། ཆུ་བཀག །གངོ་དུ་བཀུརི་ཏ།ོ །གསོ་བསྐོནོ་

ཏོ། །བརྩོ་ེབས་བསྐྱངས། ཆུ་ལས་བསྒྲོལ་ཏོ། །ལྷ་བསྒྲུབས། བདོག་མེདོ་བསྒོམས། 
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ཨ་ཀྱཱ་ཱཡོོངས་འཛིིན་བོློ་བཟང་དོོན་གྲུབ།

ཚོདོ་བགམས། ལམ་བསྒགས། དུས་བསྒྱིངས། བུ་རིམ་བསྒརི་ཏོ། །སྒྲོ་ོའདོོགས་

བཅདོ། རྩྭ་བརྔས། དོགྲོ་བཅམོ། བརྗེདོོ་ཟནི། བསྙནེ་པརི་བྱས། མགི་གསི་བལྟས། སྨན་

བསྡེེབས། མཚོན་བསྣམས། བུ་བཙས། གཞུང་བརྩོམས། དྲུས་མ་བཞོོས། གོས་

བཟརི། ལག་དུ་བཟུང་། སྔགས་བཟླས། ཡོ་ིག་ེབསློབས། བྱནི་གྱིསི་བརླབས། སྡེགི་པ་

བཤེགས། མཆེོདོ་པ་བཤེམས། ཕྱིགོས་གཅགི་བསྲོསེ། མརེི་བསྲོགེས། ཞོསེ་སགོས་

དོང་། 

དོངོས་པ་ོགཞོན་ལ་འཇུག་པ་ན།ི བཀུ་བྱའ་ིསྨན། བཀུརི་བྱའ་ིབློ་མ། བསྒག་བྱ། 

བསྒྱིང་བྱ། བསྒརི་བྱ། བསྒོམ་བྱ། བསྒྲུབ་བྱ། བརྔ་བྱའ་ིརྩྭ། བསྔ་ོབྱའ་ིདོག་ེརྩོ། བཅལོ་

བྱའ་ིརྫས། བརྗེོདོ་བྱའ་ིདོནོ། བརྙིན་བྱའ་ིགསོ། བཏུ་བྱའ་ིསྔགས། བལྟ་བྱའ་ིགཟུགས། 

བསྟིན་བྱ། བདོརི་བྱའ་ིཕྱི་ེམ། བསྡེེབ་བྱ། བསྣམ་བྱ། བཙ་ོབྱའ་ིཤེ །བརྩོམ་བྱའ་ིཆེོས། 

བཞོ་ོབྱའ་ིའ་ོམ། བཟདེོ་བྱའ་ིསྣདོོ། བཟླ་བྱའ་ིསྔགས། བཤེག་བྱའ་ིཉེསེ་པ། བསག་བྱའ་ི

དོག་ེབ། ཞོསེ་སོགས་ལྟ་བུའ།ོ །

བྱ་བའི་ལས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིིརི་འཇུག་པ་ནི། བཀུརི་བརི་བྱ། བསྐྱང་བརི་བྱ། 

བསྒོམ་པརི་བྱ། བསྔ་ོབརི་བྱ། བཏུ་བརི་བྱ། བརྩོ་ིབརི་བྱ། བཞུ་བརི་བྱ། བསྲུང་བརི་

བྱ་སགོས་བཤེདོ་མ་ཐེག་པ་ལ་བྱ་ཚགི་སྦྱརི་བ་རྣམས་ས།ོ །

དོེ་དོག་གི་འཇུག་ཚུལ་རིིམ་བཞོིན་དོཔེརི་བརྗེོདོ་པ་ནི། བཀུརི་ཏོ་བཀུརི་བྱ་

བཀུརི་བརི་བྱ། །བསྐྱདེོ་ཟནི་བསྐྱདེོ་བྱ་བསྐྱདེོ་པརི་བྱ། །བསྐྱབས་དོང་བསྐྱབ་བྱ་བསྐྱབ་

པརི་བྱ། །བསྐྱངས་དོང་བསྐྱང་བྱ་བསྐྱང་བརི་བྱ། །བསྐུམས་དོང་བསྐུམ་བྱ་བསྐུམ་

པརི་བྱ། །བརྐྱངས་དོང་བརྐྱང་བྱ་བརྐྱང་བརི་བྱ། །བསྐུརི་ཏ་ོབསྐུརི་བྱ་བསྐུརི་བརི་
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བྱ། །བསྐུལ་ཏ་ོབསྐུལ་བྱ་བསྐུལ་བརི་བྱ། །དོཔོན་བསྐོོས་བསྐོ་ོབྱ་བསྐོ་ོབརི་བྱ། །སྣུམ་

བསྐུས་བསྐུ་རྒྱུ་བསྐུ་བརི་བྱ། །ནོརི་བརྐུས་བརྐུ་བྱ་བརྐུ་བརི་བྱ། །ལྷ་བསྒོམས་བསྒོམ་

བྱ་བསྒམོ་པརི་བྱ། །ཆེསོ་བསྒྲུབས་བསྒྲུབ་བྱ་བསྒྲུབ་པརི་བྱ། །མནའ་བསྒགས་བསྒག་

བྱ་བསྒག་པརི་བྱ། །དུས་བསྒྱིངས་བསྒྱིང་བྱ་བསྒྱིང་བརི་བྱ། །བསྒརི་ཏ་ོབསྒརི་བྱ་

བསྒརི་བརི་བྱ། །བསྒྲོལ་ཏ་ོབསྒྲོལ་བྱ་བསྒྲོལ་བརི་བྱ། །བརྒྱན་ཏ་ོབརྒྱན་བྱ་བརྒྱན་

པརི་བྱ། །ཕྲེངེ་བརྒྱུས་བརྒྱུ་བྱ་བརྒྱུ་བརི་བྱ། །ཞོངི་བརྔས་བརྔ་བྱ་བརྔ་བརི་བྱ། །དོག་ེ

བསྔོས་བསྔོ་བྱ་བསྔོ་བརི་བྱ། །བརྗེོདོ་ཟིན་བརྗེོདོ་བྱ་བརྗེོདོ་པརི་བྱ། །བསྙདོ་ཟིན་

བསྙདོ་བྱ་བསྙདོ་པརི་བྱ། །མིག་བལྟས་བལྟ་བྱ་བལྟ་བརི་བྱ། །ངག་བསྡེམས་བསྡེམ་

བྱ་བསྡེམ་པརི་བྱ། །སྨན་བསྡེེབས་བསྡེེབ་བྱ་བསྡེེབ་པརི་བྱ། །དོོན་བསྡུས་བསྡུ་བྱ་

བསྡུ་བརི་བྱ། །མཚོན་བསྣམས་བསྣམ་བྱ་བསྣམ་པརི་བྱ། །ཤེ་བཙོས་བཙ་ོབྱ་བཙ་ོ

བརི་བྱ། །ཆེོས་བརྩོམས་བརྩོམ་བྱ་བརྩོམ་པརི་བྱ། །གྲོངས་བརྩོིས་བརྩོ་ིབྱ་བརྩོ་ིབརི་

བྱ། །བཞོརི་ཟནི་བཞོརི་བྱ་བཞོརི་བརི་བྱ། །བཞོསོ་དོང་བཞོ་ོབྱ་བཞོ་ོབརི་བྱ། །སྔགས་

བཟླས་བཟླ་བྱ་བཟླ་བརི་བྱ། །ཆེོས་བསློབས་བསློབ་བྱ་བསློབ་པརི་བྱ། །བཤེདོ་ཟིན་

བཤེདོ་བྱ་བཤེདོ་པརི་བྱ། །མཆེོདོ་བཤེམས་བཤེམ་བྱ་བཤེམ་པརི་བྱ། །བསྲོེས་དོང་

བསྲོ་ེབྱ་བསྲོ་ེབརི་བྱ། །ཤེིང་བསྲོེགས་བསྲོེག་བྱ་བསྲོེག་པརི་བྱ། །ཁྲོིམས་བསྲུངས་

བསྲུང་བྱ་བསྲུང་བརི་བྱ། །ཞོེས་སོགས་ལྟ་བུ་སྟིེ་རིིམ་པ་བཞོིན་དུས་འདོས་པ་དོང་

དོངསོ་པ་ོགཞོན་དོང་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པའ།ོ །

དོ་ེཡོང་སྣོདོ་བཀང་། ཆུ་བཀག །ལག་ཏུ་བཟུང་ལྟ་བུ་སྔོན་འཇུག་ཁ་ོནའ་ིནུས་

པས་འདོས་ཚིག་ཏུ་གྲུབ་པས་ཡོང་འཇུག་མེདོ་ཅིང་། བསྒོམས་བསྒྲུབས་ལྟ་བུ་གཙ་ོ
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ཨ་ཀྱཱ་ཱཡོོངས་འཛིིན་བོློ་བཟང་དོོན་གྲུབ།

བོརི་ཡོང་འཇུག་ག་ིནུས་པས་འདོས་ཚིག་ཏུ་གྱུརི་པ་ཡོིན་གྱིི། ཡོང་འཇུག་མེདོ་ན་

འདོས་ཚགི་ཏུ་མ་ིའགྲོའོ།ོ །

ན་རི་ལའ་ིམཐེརི་སློརི་བསྡུའ་ིཏ་ོསྦྱརི་བ་འདོས་ཚིག་ལ་དོ་དྲིག་འཐེོབ་པའ་ིདོོན་དུ་

ཡོིན་ལ། འདོས་ཚིག་མིན་ན་བསྐོོན་ནོ། །བསྐུརི་རིོ། །བསྒྲོལ་ལ་ོཞོེས་པརི་འགྱུརི་གྱི་ི

བསྐོནོ་ཏ་ོསགོས་སུ་མ་ིའགྱུརི་རི།ོ །

ཡོང་བྱ་ཚིག་མེདོ་ཀྱིང་བཟའ་བ། བཏུང་བ། བག་ོབ། བཅིབ་པ། བཞོ་ོབ། བཟླ་

བ་སགོས་དོངསོ་པ་ོགཞོན་ལ་འཇུག་པ་སགོས་ཀྱི་ིཁྱིདོ་པརི་ཤེསེ་པ་གལ་ཆེ་ེཞོིང་། དོ་ེ

བཞོིན་དུ་འཆེདོ་འགྱུརི་མ་ནིང་དོང་མ་ོཡོིག་སོགས་ཀྱི་ིའཇུག་པའ་ིསྐོབས་སུའང་ཤེེས་

པརི་བྱའ།ོ །

དོེ་དོག་གི་ཟླས་དྲིངས་པའི་བྱེདོ་པ་པོ་དོང་། བྱེདོ་པའི་ཚིག་དོ་ལྟ་བ་ལ་བས་

འཕུལ་མེདོ་དོེ། སྐྱེདོ་པ་པ་ོདོང་། སྐྱོང་བ་པོ། སྐྱོབ་པ་པོ། དོཔོན་སྐོ་ོབ་པོ། ནོརི་རྐུ་བ་

པ།ོ ཆེོས་ལ་སྐུལ་བ་པ།ོ གཏམ་སྒྲོོག་པ་པ།ོ སྒོམ་པ་པ།ོ སྒྲུབ་པ་པ།ོ སྒྲོོལ་བ་པ།ོ ཕྲེེང་

བ་རྒྱུདོ་པ་པ།ོ ཆེོས་སྒྱུརི་བ་པ།ོ ཞོིང་རྔ་བ་པ།ོ དོག་ེབ་སྔ་ོབ་པ།ོ རྗེོདོ་པ་པ།ོ ལྟ་བ་པ།ོ 

སྡུདོ་པ་པ།ོ སྡེམོ་པ་པ།ོ ཆེསོ་རྩོམོ་པ་པ།ོ རྒྱུ་སྐོརི་རྩོ་ིབ་པ།ོ ཁང་པ་རྩོགི་པ་པ།ོ མཆེོདོ་

པ་ཤེམོ་པ་པ།ོ མ་ེལ་སྲོ་ོབ་པ།ོ མསེ་སྲོགེ་པ་པ།ོ ཆེསོ་སམེས་པ་པ།ོ ཞོསེ་སགོས་དོང་། 

བྱདེོ་ཚགི་ལ་འཇུག་པ་ན།ི སྐྱདེོ་པརི་བྱེདོ། སྐྱདེོ་བྱདེོ། སྒྲོགོ་པརི་བྱེདོ། སྒམོ་པརི་

བྱེདོ། སྒྲུབ་བྱེདོ། ཅེས་སོགས་གོང་དུ་བཤེདོ་མ་ཐེག་པ་ལ་བྱེདོ་ཚིག་སྦྱརི་བ་རྣམས་

ས།ོ །



རྟགས་འཇུག་དགོངས་འགྲེལེ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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བསྐུལ་ཚིག་ལ་བས་འཕུལ་མེདོ་དོེ། སྐྱོངས་ཤེིག །སྐྱོབས་ཤེིག །སྒོམས་

ཤེགི །སྒྲུབས་ཤེགི །སྒྲོགོས་ཤེགི་སགོས་ག་ང་བ་མའ་ིམཐེརི་ཡོང་འཇུག་ས་ཡོགི་དོང་། 

ན་རི་ལའ་ིམཐེརི་ཆེོས་སྟིོན་ཅིག །དོབང་སྐུརི་ཅིག །སེམས་ཅན་སྒྲོོལ་ཅིག །ཅེས་ཡོང་

འཇུག་དོ་དྲིག་འཐེབོ་བ།ོ །དོ་ེསྐོདོ་རྗེོདོ་ཅགི །ཞོངི་རྔས་ཤེགི །དོག་ེབ་སྔསོ་ཤེགི །མགི་

གིས་ལྟོས་ཤེིག །ཉེེས་པ་སྡེོམས་ཤེིག །བརྩོོན་འགྲུས་རྩོོམས་ཤེིག །གྲོངས་རྩོིས་

ཤེིག །སྡེོམ་པ་སྲུངས་ཤེིག །ཉེི་མརི་སྲོོས་ཤེིག །མེརི་སྲོེགས་ཤེིག །དོོན་སོམས་

ཤེགི །ཅསེ་སགོས་ཕེལ་ཆེེརི་སའ་ིམཐེའ་རྟནེ་འཐེབོ། 

དོེས་ན་བྱ་བྱེདོ་ཀྱིི་ཚིག་གང་ཡོང་མ་སྦྱརི་བ་བསྒོམས་དོང་། བསྒོམ། སྒོམ། 

སྒོམས་སོགས་འབྱུང་ཚ་ེརིིམ་བཞོིན་འདོས་པ་དོང་། བསྒོམ་བྱ་དོང་། སྒོམ་པ་པོའམ་

སྒམོ་བྱདེོ་དོང་། བསྐུལ་ཚགི་ཏུ་ག་ོབ་སགོས་གཞོན་ལའང་རིགིས་འགྲོེའ།ོ །

གཉེིས་པ་སྔོན་འཇུག་གི་མ་ནིང་ག་དོང་དོ་ཡོིག་དོགོས་ལ་ཅིའི་ཕྱིིརི་འཇུག་པ་

ན།ི དོངོས་པ་ོབདོག་དོང་། གཞོན་གཉེིས་དོང་། དུས་དོ་ལྟ་བ་སྟིོན་པའ་ིཆེེདོ་དུ་འཇུག་

པ་གཙ་ོཆེ་ེསྟིེ། གས་འཕུལ་དོངོས་པ་ོབདོག་ལ་འཇུག་པ་དོཔེརི་ན། ཤེིང་གཅོདོ་པ་

པ།ོ དོོན་གཉེེརི་བ་པ།ོ སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་པ།ོ གྱིེན་དུ་”འདོེག
1
་པ་པ།ོ འོག་ཏུ་གནོན་པ་

པ།ོ སྲོལོ་གཙུག་པ་པ།ོ བློསོ་གཞོགི་པ་པ།ོ དོགྲོ་གཞོམོ་པ་པ།ོ གསོ་གཟརི་བ་པ།ོ ལག་

ཏུ་གཟུང་བ་པ།ོ ཟས་གཡོ་ོབ་པ།ོ སམེས་གཡོངེ་བ་པ།ོ ཤེངི་གཤེོག་པ་པ།ོ མཆེོདོ་པ་

གཤེམ་པ་པ།ོ དོགྲོ་གསོདོ་པ་པ།ོ ནརོི་གསགོ་པ་པ།ོ ཞོསེ་པ་ལྟ་བུ་དོང་། 

བདོག་དོང་འབྲེལ་བའ་ིལས་སམ་བྱེདོ་པའ་ིལས་ལ་འཇུག་པ་ནི། གཅོདོ་པརི་

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༡༠༣ཕྲེངེ་༥ན།  འདོགེ    ཞོལོ་པརི་མ། ༨བ༥ན།  གདོགེ
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ཨ་ཀྱཱ་ཱཡོོངས་འཛིིན་བོློ་བཟང་དོོན་གྲུབ།

བྱེདོ། དོོན་དུ་གཉེེརི་བརི་བྱེདོ། ཁྲོག་གཏརི་བརི་བྱེདོ། གཏུབ་པརི་བྱེདོ། གདོེག་པརི་

བྱེདོ། “གནོདོ
1
་པརི་བྱེདོ། མ་ེགཙུབ་པརི་བྱེདོ། ནང་དུ་གཞུག་པརི་བྱེདོ། དོོན་ལ་

གཞོལོ་བརི་བྱེདོ། ཕྲེག་པརི་གཟརི་བརི་བྱེདོ། གསོ་གཡོགོ་པརི་བྱེདོ། གྲོལ་དུ་གཤེབི་

པརི་བྱེདོ། དོག་ེབ་གསགོ་པརི་བྱེདོ། ཅསེ་སགོས་གངོ་སྨོས་རྣམས་ལ་བྱེདོ་ཚགི་སྦྱརི་

བ་སྟི།ེ བྱདེོ་ལས་དོ་ལྟ་བ་ཡོང་ཡོནི། །

ག་ཡོིག་དོངོས་པ་ོགཞོན་ལ་འཇུག་པ་ནི། གཅདོ་བྱའ་ིཤེིང་། གཏང་བྱའ་ིརྫས། 

གཉེེརི་བྱའ་ིདོོན། གཉུལ་བྱའ་ིནགས། “གདོགས
2
་བྱའ་ིམིང་། གཞོག་བྱ། གཟུང་བྱ། 

གས་ོབྱ། ཞོསེ་སགོས་བྱ་ཚགི་སྦྱརི་བ་རྣམས་དོང་། 

གཞོན་དོང་འབྲེལ་བའི་ལས་སམ་བྱ་བ་ཉེིདོ་ལ་འཇུག་པ་ནི། གཅདོ་པརི་བྱ། 

གཏང་བརི་བྱ། གཉེེརི་བརི་བྱ། གཉུལ་བརི་བྱ། གཏུབ་པརི་བྱ། གདོབ་པརི་བྱ། བློ་ོ

གཞོོལ་བརི་བྱ། “བཞོག
3
་པརི་བྱ། གཟུང་བརི་བྱ། གསོག་པརི་བྱ་སོགས་བྱ་ཚིག་

སྦྱརི་བ་རྣམས་ཏ།ེ གཞོན་དོང་འབྲལེ་བའ་ིབྱ་བའ་ིལས་དོ་ལྟ་བརི་བཤེདོ་དོ།ོ །

སྔོན་འཇུག་ག་ིདོ་ཡོིག་དོངོས་པ་ོབདོག་ལ་འཇུག་པ་ནི། སྐུདོ་པ་དོཀྲོ་ིབ་པོ། ཞོ་ོ

དོཀྲོགོ་པ་པ།ོ རིལོ་མ་ོདོཀྲོལོ་བ་པ།ོ ཕེན་ཚུན་དོཀྲུག་པ་པ།ོ ལགོས་སུ་དོགརི་བ་པ།ོ ཡོ་ི

གེརི་དོགོདོ་པ་པ།ོ མདུདོ་པ་དོགྲོོལ་བ་པ།ོ “མཚརི
4
་དུ་དོངརི་བ་པ།ོ སྐྲག་པའ་ིདོངང་

བ་པ།ོ གཏིང་དོཔོག་པ་པ།ོ “རིིགས
5
་པས་དོཔྱིོདོ་པ་པ།ོ ལས་ལ་དོབང་བ་པ།ོ མདུང་

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༡༠༣ཕྲེངེ་༡༡ན། གནོདོ    ཞོལོ་པརི་མ། ༩ན༢ན།  གནནོ
2 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༡༠༣ཕྲེངེ་༡༧ན། གདོག   ཞོལོ་པརི་མ། ༩ན༣ན།  གདོགས
3 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༡༠༤ཕེངེ་༡ན།  བཞོག   ཞོོལ་པརི་མ། ༩ན༥ན།  གཞོག
4 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༡༠༤ཕྲེངེ་༥ན།  མཚརི    ཞོལོ་པརི་མ། ༩ན༦ན།  ཚརི
5 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༡༠༤ཕྲེངེ་༦ན།  རིགིས    ཞོལོ་པརི་མ། ༩བ༡ན།  རིགི 



རྟགས་འཇུག་དགོངས་འགྲེལེ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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དོབྱུག་པ་པ།ོ ལྷ་ལ་དོམགིས་པ་པ།ོ གཞོན་ལ་དོམོདོ་པ་པ།ོ འཛུམ་དོམུལ་བ་པ།ོ 

བྱེདོ་པའ་ིལས་ལ་འཇུག་པ་ནི། དོཀྲོ་ིབརི་བྱེདོ། དོཀྲོོལ་བརི་བྱེདོ། དོགརི་བརི་

བྱདེོ། དོགྲོལོ་བརི་བྱེདོ། དོཔགོ་པརི་བྱེདོ། དོཀྲོ་ིབྱེདོ། དོཀྲོགོ་བྱེདོ། དོཀྲོལོ་བྱེདོ། ཅསེ་

སགོས་བྱེདོ་ཚགི་སྦྱརི་བ་རྣམས་དོང་། 

དོ་ཡོིག་དོངོས་པོ་གཞོན་ལ་འཇུག་པ་ནི། དོཀྲོི་བྱའི་སྐུདོ་པ། དོཀྲོོག་བྱའི་ཞོོ། 

དོཀྲོོལ་བྱའ་ིདྲིིལ་བུ་དོང་། དོགག་བྱ། དོགང་བྱ། དོགརི་བྱ། དོབུལ་བྱ། དོབྱུང་བྱ། 

དོཔྱིདོ་བྱ། དོཔག་བྱ། ཞོསེ་དོང་། 

ག་དོང་དོ་ཡོིག་བདོག་གཞོན་གཉེིས་ཀ་ལ་ཁྱིདོ་པརི་མེདོ་པརི་འཇུག་པའང་

མང་སྟིེ། གཅེས་དོང་གཉེེརི་དོང་གཏོརི་བ་སོགས། །གཅེས་པ་པ་ོདོང་གཅེས་བྱའི་

ནོརི། །གཉེེརི་བ་པ་ོདོང་གཉེེརི་བྱའ་ིདོོན། །གཏོརི་བ་པ་ོདོང་གཏོརི་བྱའ་ིའབྲུ། །གདུ་

བ་པོ་དོང་གདུ་བྱའི་སྨན། །གནོདོ་པ་པོ་དོང་གནོདོ་བྱའི་ལུས། །གཙུག་པ་པོ་དོང་

གཙུག་བྱའི་ཤེིང་། །གཞོོལ་བ་པོ་དོང་གཞོོལ་བྱའི་ལས། །གཟརི་བ་པོ་དོང་གཟརི་

བྱའ་ིགསོ། །གཡོངེ་བ་པ་ོདོང་གཡོངེ་བྱའ་ིཡུལ། །གཤེ་ོབ་པ་ོདོང་གཤེ་ོབྱའ་ིཆུ། །གས་ོ

བ་པ་ོདོང་གས་ོབྱའ་ིནདོ། །དོཀྲོ་ིབ་པ་ོདོང་དོཀྲོ་ིབྱའ་ིདོརི། །དོཀྱུ་བ་པ་ོདོང་དོཀྱུ་བྱའ་ི

རྟ། །དོགརི་བ་པ་ོདོང་དོགརི་བྱའ་ིགནས། །དོགྱིསེ་པ་པ་ོདོང་དོགྱིསེ་བྱའ་ིཡུལ། །དོབང་

བ་པ་ོདོང་དོབང་བྱའ་ིནོརི། །དོམོདོ་པ་པ་ོདོང་དོམོདོ་བྱའ་ིཡུལ། །དོམིགས་པ་པ་ོདོང་

དོམིགས་བྱའ་ིརྟེན། །ཞོེས་སོགས་དོངོས་པ་ོབདོག་གཞོན་གཉེིས་ཀ་ལ་འཇུག་པརི་

འདྲི་བའ།ོ །

དོངོས་པོ་གཞོན་དོང་འབྲེལ་བའི་བྱ་བའི་ལས་ལ་འཇུག་པ་ནི། དོཀྲོི་བརི་བྱ། 
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ཨ་ཀྱཱ་ཱཡོོངས་འཛིིན་བོློ་བཟང་དོོན་གྲུབ།

དོཀྲོལོ་བརི་བྱ། དོགག་པརི་བྱ། དོགང་བརི་བྱ་སགོས་སྦྱརི་བ་རྣམས་དོང་། 

དོ་ཡོགི་དོ་ལྟ་བ་ལ་འཇུག་པ་ན།ི དོཀྲོ་ིབཞོནི་པ། དོཀྲོལོ་བཞོནི་པ། དོཀྲོགོ་བཞོིན་

པ། ཚགི་གྲོགོས་མ་སྦྱརི་ཡོང་། དོགག །དོགང་། དོགའ་བ། དོགྱིསེ་པ། དོགྲོམ། དོགྲོལོ། 

དོགུག །དོགོདོ། དོབུལ། དོབབ། དོབུག །དོབྲལོ། དོབྱ།ེ དོབྱུང་སགོས་སྐོབས་འཐེབོ་

ཀྱིསི་དོ་ལྟ་བ་དོང་མ་འོངས་པ་ཅ་ིརིགིས་པརི་འཇུག་པ་དོང་། 

བདོག་གཞོན་དོང་འབྲལེ་བའ་ིབྱ་བྱདེོ་ལས་ཀྱི་ིསྒྲོ་རྣམས་ཀྱིང་དོ་ལྟ་བརི་བཤེདོ་དོ།ེ 

དོཔེརི་ན། སྟི་རིེས་ཤེིང་གཤེོག་པའ་ིབྱ་བ་བྱེདོ་བཞོིན་པ་ལ་བྱེདོ་པའ་ིལས་དོང་། ཤེིང་

ལ་ཕེོག་པས་དུམ་བུརི་འགྲོ་ོབཞོིན་པ་དོ་ེལ་བྱ་བའ་ིལས་ཞོེས་བཏགས་པས་ན་ལས་དོ་ེ

གཉེིས་ཀ་དུས་དོ་ལྟ་བརི་འཇོག་ཅིང་། ཞོ་ལུ་ལ་ོཆེེན་གྱིིས་བྱ་བའ་ིལས་མ་འོངས་པརི་

གསུངས་ཤེངི་། མཁས་པ་མང་པསོ་དོ་ལྟ་བརི་བཞོེདོ་ལ། འནོ་ཀྱིང་རྗེདོོ་པ་པོའ་ིབསམ་

དོོན་གྱི་ིདོབང་དོང་། ཚིག་གྲོོགས་ལས་ཀྱིང་མ་འོངས་པ་ལ་འཇུག་པརི་གསལ་བས་

འགལ་བ་མནི་ན།ོ །

གསུམ་པ་སྔོན་འཇུག་ག་ིམ་ོའ་ཡོིག་དོགོས་པ་ཅིའ་ིཕྱིིརི་འཇུག་པ་ནི། དོངོས་པ་ོ

བདོག་གཞོན་གཉེིས་ལས་བདོག་དོང་། དུས་གསུམ་ལས་གཙ་ོབོརི་མ་འོངས་པ་སྟིོན་

པའ་ིཕྱིརིི་འཇུག་ག ོ།

དོངོས་པ་ོབདོག་ལ་འཇུག་པ་དོཔེརི་ན། སྐུདོ་པ་འཁལ་བ་པ།ོ ཁུརི་འཁུརི་བ་པ།ོ 

འཁོརི་བ་པོ། འཁྱིམས་པ་པོ། སེམས་འཁྲོེན་པ་པོ། འཁྲོིདོ་པ་པོ། དྲི་ིམ་འཁྲུདོ་པ་པོ། 

ལམ་ལ་འགོདོ་པ་པོ། ཕྱི་ེའགམ་པ་པོ། འགྲོ་ོབ་པོ། འཆེག་པ་པོ། འཆེདོ་པ་པོ། ལས་

འཆེོལ་བ་པོ། བྱེདོ་དུ་འཇུག་པ་པོ། དོགྲོ་འཇོམས་པ་པོ། འཐེབ་པ་པོ། འདོོན་པ་པོ། 



རྟགས་འཇུག་དགོངས་འགྲེལེ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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འདྲིནེ་པ་པ།ོ འཕེ་ོབ་པ།ོ འཕྲེགོ་པ་པ།ོ འབདོ་པ་པ།ོ འཚལོ་བ་པ།ོ བཞོནི་འཛུམ་པ་པ།ོ 

ཞོསེ་པ་ལྟ་བུ་དོང་། 

བདོག་དོང་འབྲེལ་བའ་ིབྱེདོ་པའ་ིལས་ལ་འཇུག་པ་ནི། སྐུདོ་པ་འཁལ་བརི་བྱེདོ། 

ཁུརི་འཁུརི་བརི་བྱེདོ། འཁྱུདོ་པརི་བྱེདོ། ཁྱིིམ་ལ་འཁྲོེན་པརི་བྱེདོ། འདྲིེན་པརི་བྱེདོ། 

ཅསེ་སགོས་གངོ་སྨོས་དོཔེརི་བརྗེོདོ་དོང་སྦྱརི་ཏ་ེཤེསེ་པརི་བྱ། 

དུས་མ་འངོས་པ་ལ་འཇུག་པ་ན།ི འཁལ་བརི་འགྱུརི། འགྲོ་ོབརི་འགྱུརི། འཆེག་

པརི་འགྱུརི། དོ་ེབཞོིན་དུ། འགྱུརི། འགྲུབ། འཆེརི། འདོག །འབྱུང་། འཛིདོ། ཅེས་

སགོས་རྣམས་ས།ོ །

རྩོ་བརི་དོངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀྱིང་འས་འཕུལ་དོ་ལྟ་བ་ལ་འཇུག་པ་མང་

བརི་བཤེདོ་དོེ། སྲོང་གིས་འཇལ་བཞོིན་པ། གདོན་འདོིང་གི་སྣང་། རྒྱན་འདོོགས་

”གྱིིན
1
་འདུག །སེམས་འདུལ་བརི་བྱེདོ། དོེ་བཞོིན་དུ། འཇིག །འཇིལ། འཇོམ། 

འཇགོ །འཇུག །འཛུག །འཛིནི་སགོས་དུས་དོ་ལྟ་བ་ལ་འཇུག་པརི་ཡོང་ཞོ་ལུ་ལ་ོཆེེན་

གྱིསི་གསུངས་པས་ཚགི་གྲོགོས་ལས་ཤེསེ་པརི་བྱའ།ོ །

བཞོ་ིཔ་སྔོན་འཇུག་ག་ིཤེིན་ཏུ་མ་ོཡོིག་མ་ནི། དོགོས་པ་ཅིའ་ིཕྱིིརི་འཇུག་པ་ནི། 

དོངོས་པོ་བདོག་དོང་གཞོན་གཉེིས་ཀ་དོང་དོེ་དོག་དོང་འབྲེལ་བའི་བྱ་བྱེདོ་ཀྱིི་ལས་

དོང་། དུས་འདོས་མ་འོངས་དོ་ལྟ་བ་གསུམ་སྟིེ་ཐེམས་ཅདོ་ལ་ཁྱིདོ་མེདོ་དུ་མཉེམ་

པརི་འཇུག་སྟི།ེ དོངསོ་པ་ོབདོག་ལ་འཇུག་པ། དོཔེརི་ན། མཁས་པ་པ།ོ མཆེོདོ་པ་པ།ོ 

མཐེངོ་བ་པ།ོ མཚནོ་པ་པ།ོ མཁྱིནེ་པ་པ།ོ དོ་ེབཞོནི་དུ། མགུ། མངག །མངནོ། མཇལ། 

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༡༠༦ཕྲེངེ་༡༨ན།  གྱིནི    ཞོལོ་པརི་མ། ༡༠བ༦ན།  ཀྱིནི
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ཨ་ཀྱཱ་ཱཡོོངས་འཛིིན་བོློ་བཟང་དོོན་གྲུབ།

མཉེམ། མདུདོ། མན།ོ མཛིདོ་སགོས་ལ་སྦྱརི་ཏ་ེཤེསེ་པརི་བྱ། བདོག་དོང་འབྲལེ་བའ་ི

ལས་ལ་འཇུག་པ་ཡོང་། མཁས་པརི་བྱེདོ། མཆེོདོ་པརི་བྱེདོ། འཕེ་ོབརི་བྱེདོ་སོགས་

བྱདེོ་ཚགི་ཅན་རྣམས་དོང་། 

དོངསོ་པ་ོགཞོན་ལ་འཇུག་པ་ན།ི མཁས་བྱ། མཆེདོོ་བྱ། མཚནོ་བྱ། ཞོསེ་སགོས་

དོང་། གཞོན་དོང་འབྲེལ་བའ་ིལས་ལ་འཇུག་པ། མཁས་པརི་བྱ། མཆེོདོ་པརི་བྱ། 

མཚོན་པརི་བྱ་ཞོསེ་སགོས་བྱ་ཚགི་སྦྱརི་ཏ་ེཤེསེ་པརི་བྱའ།ོ །

དུས་འདོས་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི། གོང་སྨོས་ལྟ་བུ་ལ་མཁས་ཟིན། མཆེོདོ་པརི་

བྱས། མཐེངོ་བརི་གྱུརི་སགོས་སྦྱརི་བ་རྣམས་དོང་། མ་འངོས་པ་ལ་འཇུག་པ། མཁས་

པརི་འགྱུརི། མཆེོདོ་པརི་འགྱུརི། ཞོེས་སོགས་དོང་། དུས་དོ་ལྟ་བ་ལ་འཇུག་པ་ནི། 

མཁས་བཞོནི་པ། མཆེོདོ་གྱིནི་སྣང་། མཐེངོ་ག་ིའདུག །ཅསེ་སགོས་ཚགི་གྲོགོས་ལས་

གསལ་ཏ་ེག་ོསློའ།ོ །

འདོིརི་སྔོན་འཇུག་རྣམས་དུས་དོང་བདོག་གཞོན་སོགས་ལ་འཇུག་ཚུལ་གྱིི་

དོཔེརི་བརྗེོདོ་གལ་ཆེེ་བ་འགའ་ཞོིག་བཀོདོ་པ་ནི། རིིམ་པ་བཞོིན་དོངོས་པོ་གཞོན་

དོང་། བདོག་གམ་བདོག་དོང་འབྲེལ་བའ་ིབྱེདོ་ལས་དོང་། དུས་འདོས་པ་ལ་འཇུག་

པརི་ཤེེས་པརི་བྱ་སྟིེ། གཅདོ་བྱ་གཅོདོ་བྱེདོ་བཅདོ་པ་དོང་། །གཏང་བྱ་གཏོང་བྱེདོ་

བཏང་བ་དོང་། །གདོིང་བྱ་འདོིང་བྱེདོ་བཏིང་བ་དོང་། །”གདོགས
1
་བྱ་འདོོགས་

བྱེདོ་བཏགས་པ་དོང་། །གདོབ་བྱ་འདོེབས་བྱེདོ་བཏབ་པ་དོང་། །གདུལ་བྱ་འདུལ་

བྱེདོ་བཏུལ་བ་དོང་། །གདོེག་བྱ་འདོེགས་བྱེདོ་བཏེག་པ་དོང་། །གདོོན་བྱ་འདོོན་བྱེདོ་

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༡༠༨ཕྲེངེ་༣ན།  གདོགས   ཞོལོ་པརི་མ། ༡༡བ༢ན།  གདོག
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བཏོན་པ་དོང་། །གནན་བྱ་གནོན་བྱེདོ་མནན་པ་དོང་། གཞོལ་བྱ་འཇལ་བྱེདོ་བཅལ་

བ་དོང་། །གཞོོམ་བྱ་འཇོམས་བྱེདོ་བཅོམ་པ་དོང་། །གཞོག་བྱ་འཇོག་བྱེདོ་བཞོག་

པ་དོང་། །གཞོིག་བྱ་འཇིག་བྱེདོ་བཤེིག་པ་དོང་། །གཞོིལ་བྱ་འཇིལ་བྱེདོ་བཅིལ་བ་

དོང་། །གཞུག་བྱ་འཇུག་བྱེདོ་བཅུག་པ་དོང་། །གཟུག་བྱ་འཛུགས་བྱེདོ་བཙུག་

པ་དོང་། །གཟུང་བྱ་འཛིིན་བྱེདོ་བཟུང་བ་དོང་། །གསདོ་བྱ་གསོདོ་བྱེདོ་བསདོ་པ་

དོང་། །ཞོེས་སོགས་ཀྱི་ིབཅདོ་བྱ། གཏང་བྱ། གདོིང་བྱ་ཞོེས་བྱ་ཚིག་སྦྱརི་བ་དོངོས་

པ་ོགཞོན་དོང་། གཅོདོ་པ་པོ། གཅོདོ་བྱེདོ། གཏོང་བ་པོ། འདོིང་བ་པོ། འདོིང་བྱེདོ་

ཅེས་སོགས་བྱེདོ་ཚིག་སྦྱརི་བ་དོངོས་པ་ོབདོག་དོང་བདོག་དོང་འབྲེལ་བའ་ིབྱེདོ་ལས་

ལའང་འཇུག །འདོའི་ིབས་འཕུལ་འདོས་ཚགི་ག ོ།

དོེ་བཞོིན་དུ་དོས་འཕུལ་དོངོས་པོ་གཞོན་ལ་འཇུག་པ་སོགས་ནི། དོགང་བྱ་

འགངེ་བྱདེོ་བཀང་བ་དོང་། །དོགག་བྱ་འགགོ་བྱེདོ་བཀག་པ་དོང་། །ཟངོ་དོགྲོམ་འགྲོམེ་

བྱེདོ་བཀྲོམ་པ་དོང་། །འགྲོོལ་བྱ་འགྲོོལ་བྱེདོ་བཀྲོོལ་བ་དོང་། །དོགུག་བྱ་འགུག་

བྱེདོ་བཀུག་པ་དོང་། །དོགོདོ་བྱ་འགོདོ་བྱེདོ་བཀོདོ་པ་དོང་། །དོབུལ་བྱ་འབུལ་བྱེདོ་

ཕུལ་བ་དོང་། །དོབབ་བྱ་འབེབ་བྱེདོ་ཕེབ་པ་དོང་། །དོབུག་བྱ་འབིག་བྱེདོ་ཕུག་པ་

དོང་། །དོབྲོག་བྱ་འཕྲེོག་བྱེདོ་ཕྲེོགས་པ་དོང་། །དོབྱ་ེབྱ་འབྱེདོ་བྱེདོ་ཕྱི་ེབ་དོང་། །སུམ་

དོབྱུང་སུན་འབྱིན་སུན་ཕྱུངས་སོགས། །ཞོེས་པ་ལྟ་བུ་འདོ་ིདོག་གིས་མཚོན་ནས་རྒྱ་

ཆེརེི་རྟགོས་པརི་བྱའ།ོ །
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ཨ་ཀྱཱ་ཱཡོོངས་འཛིིན་བོློ་བཟང་དོོན་གྲུབ།

རྗེསེ་འཇུག་ག་ིརྟགས་དོང་དོེའ་ིའཇུག་པ་བཤེདོ་པ།

གསུམ་པ་རྗེེས་འཇུག་ག་ིརྟགས་ཀྱི་ིའཇུག་པ་བཤེདོ་པ་ནི། རྗེེས་འཇུག་ཡོ་ིག་ེ

བཅུ་པ་ོལ། །ཞོསེ་པ་ནས། “འཇུག
1
་ག་ིསྨནོ་ཚགི་ཚགིས་རྐོང་གཉེསི་བཅས་ཤེ་ོལ་ོཀ་

ཕྱིདེོ་དོང་ཉེ་ིཤུ་རྩོ་གསུམ་གསུངས། 

དོ་ེལ་རྗེེས་འཇུག་ག་ིརྟགས་ཀྱི་ིདོབྱ་ེབ་བཤེདོ་པ་དོང་། དོེའ་ིའཇུག་པ་རྒྱས་པརི་

བཤེདོ་པ་གཉེསི། དོང་པ་ོན།ི མཁན་པ་ོཐེནོ་མ་ིསམྦྷོ་ོཊས་ཡོ་ིགེའ་ིབསྟིན་བཅསོ་བརྒྱདོ་

བརྩོམས་པརི་གྲོགས་ནའང་ཕེལ་ཆེེརི་ནུབ་པའ་ིདོབང་གིས་རྗེེས་འཇུག་ག་ིརྟགས་ཀྱི་ི

དོབྱ་ེཚུལ་མ་ིགསལ་བརི་བརྟེན། མཁས་པ་ས་ོསོའ་ིབཞོེདོ་པ་མ་ིམཐུན་པ་མང་ཙམ་

སྣང་ཡོང་། རི་ེཞོགི་བཤེདོ་སྦྱརི་ཚགིས་བཅདོ་མ་ལྟརི་ན། དོ་བ་ས་གསུམ་རྗེསེ་འཇུག་

ག་ིཕེ་ོདོང་། ག་ང་ན་མ་རི་ལ་དྲུག་མ།ོ འ་རྗེསེ་འཇུག་ག་ིམ་ནངི་དུ་བྱས་ནས། སློརི་ཡོང་

ནང་གསསེ་ཀྱི་ིདོབྱ་ེབ་ན།ི ཕེ་ོལ་གསུམ་སྟི།ེ ས་སྐྱསེ་བུ་རིབ། དོ་འབྲངི་། བ་སྐྱསེ་བུ་ཐེ་

མ་དོང་། མ་ོལ་ག་རི་ལ་གསུམ་མ་ོཙམ་དོང་། ང་ན་མ་གསུམ་ཤེནི་ཏུ་མ་ོསྟི་ེགཉེསི། འ་

ཡོགི་གྲོགོས་ཀྱི་ིདོབང་གསི་མ་ནངི་གསུམ་དུ་འགྱུརི་རི།ོ །

རྗེེས་འཇུག་རྟགས་ཀྱི་ིདོབྱ་ེབ་ན།ི །དོ་བ་ས་གསུམ་ཕེ་ོཡོིན་ཏ།ེ །ག་ང་ན་མ་རི་ལ་

དྲུག །མ་ོཡོིན་འ་ན་ིམ་ནིང་ང་ོ། །ས་རིབ་དོ་འབྲིང་བ་ཐེ་མ། །ག་རི་ལ་གསུམ་མ་ོཙམ་

སྟི།ེ །ང་ན་མ་གསུམ་ཤེནི་ཏུ་མ།ོ །འ་ཡོགི་མ་ནངི་གསུམ་གརི་འགྱུརི། །

གཉེིས་པ་དོེའ་ིའཇུག་པ་རྒྱས་པརི་བཤེདོ་པ་ལ་བཞོི། གང་ལ་འཇུག་པ། གང་

1 *འདོ་ིཡོང་གངོ་དོང་མཚུངས།



རྟགས་འཇུག་དགོངས་འགྲེལེ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གསི་འཇུག་པ། ཇ་ིལྟརི་འཇུག་པ། ཅིའ་ིཕྱིིརི་འཇུག་པ་བཤེདོ་པའ།ོ །

དོང་པ་ོགང་ལ་གང་གསི་འཇུག་པ་གཉེསི་ན།ི རྗེསེ་འཇུག་བཅུ་པ་ོདོ་ེསྔནོ་འཇུག་

དོང་མ་ིའདྲི་བརི་མིང་གཞོིའ་ིཡོ་ིག་ེཐེམས་ཅདོ་ལ་འཇུག་སྟིེ། དོཔེརི་ན། ཀག །ཀང་། 

ཀདོ། ཀན། ཀབ། ཀམ། ཀའ། ཀརི། ཀལ། ཀས་ཞོེས་པ་སོགས་ཐེམས་ཅདོ་ལ་

ཁྱིདོ་པརི་མེདོ་པརི་འཇུག་ག ོ།

གསུམ་པ་ཇ་ིལྟརི་འཇུག་པ་ལ་གཉེིས། སྒྲོ་ཡོ་ིའཇུག་ཚུལ་དོང་། དོོན་གྱི་ིའཇུག་

ཚུལ་ལོ། །དོང་པོ་ལ་དྲིག་ཞོན་སྤྱིིའི་འཇུག་ཚུལ་ནི། ཕེོ་ཡོིག་དོ་བ་ས་གསུམ་སྐོདོ་

གདོངས་དྲིག་པའ་ིཚུལ་དོང་། མ་ོཙམ་དོང་། ཤེིན་ཏུ་མ་ོསྐོདོ་གདོངས་ཞོན་པའ་ིཚུལ་

དོང་། མ་ནངི་སྐོདོ་གདོངས་བརི་མའ་ིཚུལ་གྱིསི་འཇུག་ག ོ།

ནང་གསེས་ཀྱི་ིའཇུག་ཚུལ་ནི། སྔོན་འཇུག་མིང་གཞོ་ིརྗེེས་འཇུག་གསུམ་རིང་

རིང་ག་ིསྡེ་ེབའ་ིཕེ་ོཡོིག་ཚེག་བརི་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་ནི། དྲིག་པ་གསུམ་ཁ་ོན་ཕྲེདོ་

པས་སྒྲོ་དྲིག་པ་སྟིེ། དོ་ེལའང་བཀས། བཅས། བཏུས། བཙས་ལྟ་བུ་དྲིག་པའ་ིདྲིག་

པ་དོང་། བཀདོ། བཅདོ། བཏདོ། བཙདོ་ལྟ་བུ་དྲིག་པའ་ིའབྲིང་དོང་། བཀབ། བཅབ། 

བཙབ་ལྟ་བུ་དྲིག་པའི་ཞོན་པ་སྟིེ། རིིམ་པ་བཞོིན་སྐྱེས་བུ་རིབ་འབྲིང་ཐེ་མ་རྗེེས་སུ་

འཇུག་པས་ས།ོ །

སྔནོ་རྗེསེ་མངི་གསུམ་མ་ོཡོགི་ཁ་ོན་ཚགོས་པ་ཞོན་པ་སྟི།ེ དོ་ེཡོང་འགག །འགརི། 

འགལ། འདོག །འདོརི། འཇལ་ལྟ་བུ་མ་ོཙམ་དོང་ཕྲེདོ་པ་ཞོན་པའ་ིདྲིག་པ་དོང་། འགང་། 

འདོོན། འཇམ། འབང་། འཛིམ་ལྟ་བུ་ཤེིན་ཏུ་མ་ོདོང་ཕྲེདོ་པ་ཞོན་པའ་ིཞོན་པརི་འཇོག་

པའ།ོ །
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ཨ་ཀྱཱ་ཱཡོོངས་འཛིིན་བོློ་བཟང་དོོན་གྲུབ།

མ་ནིང་འ་ཡོིག་ག་ིའཇུག་ཚུལ་ནི། རྒྱལ་བའ་ིབཀའ། བཅའ་བ། གཏའ་མ། མ་ེ

བཙའ་ལྟ་བུ་ཕེ་ོཡོགི་དོང་ཕྲེདོ་ན་སྒྲོ་དྲིག་པ་དོང་། འགའ། འཇའ། འདོའ། འབའ་ལྟ་བུ་མ་ོ

ཡོགི་དོང་ཕྲེདོ་ན་ཞོན་པརི་འགྱུརི་བས་ན་འགྱུརི་བ་མ་ནངི་དོང་། བགའ། བདོའ། བཟའ་

བ། བཤེའ་མ་ལྟ་བུ་སྔནོ་འཇུག་ཕེ་ོདོང་མངི་གཞོ་ིམ་ོཡོགི་སྟི།ེ ཕེ་ོམ་ོགཉེསི་ཀ་དོང་ཕྲེདོ་

ན་དྲིག་ཞོན་གཉེིས་ཀའི་ཆེ་དོང་ལྡན་ཕྱིིརི་མཚན་གཉེིས་མ་ནིང་དོང་། ཁའོ། །ཆེའ། 

ཐེའ། ཕེའ། ཚྭའོ་ལྟ་བུ་མིང་གཞོི་མ་ནིང་ཙམ་དོང་ཕྲེདོ་ན་དྲིག་ཞོན་གང་དུ་ཡོང་མི་

འགྱུརི་བས་ན་མཚན་མེདོ་མ་ནིང་ཞོེས་བྱ་སྟིེ། འ་ཡོིག་གཅིག་པུ་གྲོོགས་ཀྱིི་དོབང་

གིས་གསུམ་གརི་འགྱུརི་བ་ཡོིན་གྱི་ིང་ོབོའ་ིསྒ་ོནས་མིན་ནོ། །མིང་རྗེེས་འཇུག་མེདོ་

པའི་མཐེརི་འ་ཡོིག་འཐེོབ་ཀྱིང་སྐོདོ་གསརི་བཅདོ་ལ་ཡོིག་ཚོགས་སྐྱུང་བའི་ཆེེདོ་མ་

བཞོག་པའ།ོ །དོ་ེལ་བཤེདོ་ཚུལ་མང་ཡོང་རི་ེཞོགི་དོ་ེཙམ་མ།ོ །

གཉེིས་པ་དོོན་གྱི་ིའཇུག་ཚུལ་ལ་གཉེིས་ལས། སྔ་མ་གང་ལྟརི་གྱུརི་པ་ན།ི རྗེེས་

འཇུག་རྣམས་རིང་ཉེིདོ་འཇུག་པའ་ིམིང་དོ་ེཉེིདོ་ཀྱི་ིསྔོན་རྗེེས་གཉེིས་”གས
1
་ཐུན་མོང་

དུ་དོོན་སྟིོན་ཚུལ་ལ། སྔ་མ་སྔོན་འཇུག་ག་ིནུས་པ་ན།ི ཕེ་ོན་ིའདོས་དོང་གཞོན་བསྒྲུབ་

ཕྱིིརི། །ཞོེས་སོགས་ལྟརི་ཏེ། ལྷ་བསྒོམས། ཆེོས་བསྒྲུབས་སོགས་འདོས་པ་དོང་། 

བསྒོམ་བྱ། བསྒྲུབ་བྱ་སོགས་དོངོས་པ་ོགཞོན་དོང་། བསྒོམ་པརི་བྱ། བསྒྲུབ་པརི་བྱ་

སགོས་བྱ་བའ་ིལས་བསྒྲུབ་པ་སགོས་སྔནོ་འཇུག་ཏུ་མ་ཟདོ། རྗེསེ་འཇུག་གའིང་ནུས་

པ་ཡོིན་པ་དོང་། དོེ་བཞོིན་དུ་མ་ནིང་ག་དོ་གཉེིས་དོང་། མ་ོཙམ་དོང་། ཤེིན་ཏུ་མ་ོ

རྣམས་ཀྱི་ིདོཔེརི་བརྗེདོོ་གོང་དུ་བཀོདོ་པ་ཐེམས་ཅདོ་ཀྱིང་དོོན་སྟིོན་པ་སྔོན་རྗེེས་གཉེིས་

ཀའ་ིནུས་པརི་ཤེསེ་པརི་བྱའ།ོ །
1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༡༡༡ཕྲེངེ་༡༨ན།  གས    ཞོལོ་པརི་མ།  ༡༣བ༢ན།  ཀས



རྟགས་འཇུག་དགོངས་འགྲེལེ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གཉེིས་པ་ཕྱིི་མ་གང་ལྟརི་འགྱུརི་བ་ལ་གསུམ་ལས། དོང་པོ་མིང་མཐེའ་དྲིག་

གཞོན་འདྲིེན་ཚུལ་ནི། རྗེེས་འཇུག་གི་ནུས་པས་ཕྱིི་མ་ཚིག་ཕྲེདོ་རྟགས་མཚུངས་

སོགས་ཇ་ིལྟརི་འདྲིེན་པ་ན།ི མིང་མཐེའ་ིརྗེེས་འཇུག་ཕེ་ོཡོིག་གིས་མིང་གཞོིའ་ིཕེ་ོཡོིག་

དྲིངས་ཏ།ེ དོཔེརི་ན། ཐུགས་ཀ །ཐེདོ་ཀ །ཐེབ་ཀ །ཐེབས་ཅིག །སྐོདོ་ཅིག །ཆེོས་པ། 

ཁྱིབ་སྟི།ེ འཆེསོ་ཏ།ེ ལྟ་བུའ།ོ །

དོ་ེབཞོིན་དུ་མ་ོཡོིག་གིས་མ་ོདྲིངས་ཏེ། ལྟག་ག །མཐེིང་ག །གསུམ་ག །ཉེན་

ག །འཆེརི་ག །རིལ་ག །དོགརི་བ། རིལ་བ། འབྱུང་བ། ཉུང་མ། ཟརི་མ་ཞོསེ་སགོས་

དོང་། 

མ་ནིང་གིས་མ་ནིང་དྲིངས་པ་ནི། འདོའ་ཁ། སྐྱ་ེཁ་མ། དོགའ་ཁ། བུ་བཙའ་ཁ། 

ཟས་འཇུ་ཁ་སགོས་ལྟ་བུ་རྟགས་མཚུངས་དྲིངས་པ་དོང་། 

ཕྱིིན་ཏོ། །གྱུརི་ཏོ། །བསལ་ཏོ། །ལྟ་བུ་དོ་དྲིག་ཐེོབ་པ་དོང་། དོགོན་པ། འཇམ་

པ། དོམ་པ། འདོནོ་པ། རྟག་སྟི།ེ འབྱུང་སྟི།ེ འདོནོ་ཏ།ེ ཤེརི་ཏ།ེ གལ་ཏ་ེསགོས་རྟགས་

མཚུངས་མནི་ཡོང་བརྗེོདོ་བདོ་ེབའ་ིདོབང་དུ་བྱས་པའ།ོ །

གཉེསི་པ་རྣམ་དོབྱ་ེསྔ་ཤུགས་འདྲིནེ་པའ་ིཚུལ་ན།ི བཤེདོ་མ་ཐེག་པའ་ིམངི་མཐེའ་

དོ་ེཉེདིོ་ཀྱིསི་རིང་ག་ིསྒྲོ་མཐུན་པའ་ིརྣམ་དོབྱ་ེདོང་ཚགི་ཕྲེདོ་འདྲིནེ་ཏ།ེ སྔརི་སུམ་ཅུ་པརི་

བཤེདོ་པ་ལྟརི་རྗེེས་འཇུག་ས་ཡོིག་གི་མཐེརི་སུ་དོང་། ག་བ་དོ་དྲིག་གི་མཐེརི་ཏུ་

དོང་། ང་དོ་ན་མ་རི་ལའ་ིམཐེརི་དུ་དོང་། འ་དོང་མཐེའ་རྟནེ་མེདོ་པའ་ིམཐེརི་རུ་དོང་། དོ་

བ་སའ་ིམཐེརི་ཀྱི་ིདོང་། ག་ངའ་ིམཐེརི་ག་ིདོང་། ན་མ་རི་ལའ་ིམཐེརི་གྱི་ིདོང་། འ་དོང་

མཐེའ་རྟནེ་མདེོ་པའ་ིམཐེརི་འ་ིདོང་ཡོ་ིགང་རུང་དོང་། རྣམ་དོབྱ་ེལྔ་པའ་ིནས་ལས་དོང་། 
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ཨ་ཀྱཱ་ཱཡོོངས་འཛིིན་བོློ་བཟང་དོོན་གྲུབ།

རྣམ་དོབྱ་ེབརྒྱདོ་པའ་ིབོདོ་པའ་ིསྒྲོ་ཀྱི་ེདོང་ཀ་ཡོ་ེསགོས་འདྲིནེ་ན།ོ །

གཞོན་ཡོང་ཚིག་ཕྲེདོ་འདྲིེན་པ་ན།ི སློརི་བསྡུའ་ིསྒྲོ་ག་ོང་ོདོ་ོན་ོསོགས་དོང་། ལྷག་

བཅས་ཀྱི་ིསྒྲོ་སྟི་ེཏ་ེདོ་ེདོང་། འབྱེདོ་པ་དོང་སྡུདོ་པ་གམ་ངམ་དོམ་སོགས་དོང་། ངེས་

གཟུང་ངམ་”བརྣན
1
་པ་ནིའི་སྒྲོ་དོང་། ནས་དོང་ནིའི་སྒྲོ་དོགརི་བ་ལའང་འཇུག་པ་

དོང་། བདོག་པོའ་ིསྒྲོ་པ་བ་པ་ོཅན་སོགས་དོང་། དོགག་སྒྲོ་མ་མེདོ་མིན་དོང་། བདོག་

པོའམ་དོགག་སྒྲོ་གསརི་དུ་སྦྱརི་བ་མ་ཡོིན་པ་བུམ་པ། ཀ་བ། གོང་མ། འོག་མ་ཞོེས་

པ་ལྟ་བུའ་ིཔ་བ་མ་རྣམས་མིང་ག་ིཆེ་ཤེས་སྒྲུབ་བྱེདོ་དུ་གནས་པའ་ིསྒྲུབ་པ་དོང་། ཀྱིང་

ཡོང་འང་ཚིག་རྒྱན་དོང་སྡུདོ་པ་ལའང་འཇུག་པ་དོང་། དོ་ེཞོེས་པའ་ིསྒྲོ་དུས་འདོས་པ་

དོང་མ་འོངས་པ་ལའང་འཇུག་པ་སོགས་དོོན་འདྲི་ནའང་ཡོིག་གཟུགས་མ་ིའདྲི་བརི་

འབྱུང་བ་དོེ་དོག་ཐེམས་ཅདོ་མིང་འཐེའ་སྔ་མའི་ཤུགས་ཀྱིིས་རིང་རིང་གི་སྒྲོ་མཐུན་

དོང་རྟགས་མཚུངས་ཅ་ིརིིགས་འདྲིེན་པའ་ིཆེེདོ་འབྱུང་བ་ཡོིན་ཏེ། དོཔེརི་བརྗེོདོ་སུམ་

ཅུ་པའ་ིསྐོབས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཡོནི་ན།ོ །

དོོན་བསྡུ་ན། མིང་མཐེའ་དོ་ེདོག་ཉེིདོ་ཀྱིིས་ནི། །ནས། དོ་ེདོག་སྔ་ཤུགས་འདྲིེན་

པས་འབྱུང་། །ཞོེས་པའ་ིབརི་གྱི་ིཚིགས་རྐོང་དོགུ་ན།ི མིང་སྔ་མའ་ིམཐེའ་རྟེན་ས་ོསོའ་ི

དོབང་གིས་རིང་རིང་ག་ིརྟགས་མཚུངས་སམ་སྒྲོ་མཐུན་བརྗེོདོ་བདོ་ེའདྲིེན་པའ་ིཕྱིིརི་

རྣམ་དོབྱ་ེདོང་ཚགི་ཕྲེདོ་གཟུགས་མ་ིའདྲི་བ་འབྱུང་ང་ོ། །ཞོསེ་པའ་ིདོནོ་ཏ།ེ ཆེསོ་དོངསོ་

ན་ིརྣམ་དོབྱ་ེདོང་པ་ོདོང་། སྦྱནི་པ་རྣམ་དོབྱ་ེབཞོ་ིཔའ་ིམིང་ང་ོ། །

གསུམ་པ་དོེའི་ནང་གསེས་འཇུག་ཚུལ་ནི། དོེ་དོག་ནང་གསེས་གང་འཇུག་

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༡༡༣ཕྲེངེ་༩ན།  བསྣན *བརྣན    ཞོལོ་པརི་མ། ༡༤ན༦ན།  བརྣན
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པ། །ནས། དོ་ེདོག་ནང་གསེས་རྣམ་པརི་དོབྱེ། །ཞོེས་པའ་ིབརི་ཤེ་ོལ་ོཀ་ཕྱིེདོ་དོང་ལྔ་

གསུངས། དོ་ེཡོང་རྣམ་དོབྱ་ེདོང་ཚིག་ཕྲེདོ་དོ་ེདོག་གང་དོང་གང་འཇུག་ཚུལ་ན།ི མིང་

ཚགི་སྔནོ་མ་ས་ོསའོ་ིའཕྲེ་ོལ་དོ་ེམ་ཐེག་སྦྱརི་རྒྱུའ་ིཚགི་དོནོ་འགོ་མ་གང་ཡོནི་དོའེ་ིནུས་

པས་ཤེསེ་དོགསོ་ཏ།ེ དོཔེརི་ན། ང་ོབ་ོཙམ་བརྗེདོོ་པའ་ིམངི་ལྷ་ཞོསེ་པའ་ིའཕྲེ་ོལ་ལགེས་

སྦྱརི་ལ་རྣམ་དོབྱ་ེདོང་པ་ོསྦྱརི་ཡོོདོ་ན་མིང་ཙམ་དུ་མ་བསྡེདོ་པརི་ཚིག་ཏུ་གྱུརི་པ་ཡོིན་

ཀྱིང་། བོདོ་ལ་མིང་དོེ་ཀ་རིང་ལ་རྣམ་དོབྱེ་དོང་པོ་ཞོེས་པ་མ་གཏོགས་རྣམ་དོབྱེ་

ལགོས་སུ་སྟིེརི་རྒྱུ་མེདོ་དོ།ོ །

རྣམ་དོབྱ་ེསྦྱརི་བའ་ིམིང་ཙམ་ལ་སྤྱིིརི་འཇུག་ཅེས་བྱ་སྟིེ། མིང་དོ་ེརྣམ་དོབྱ་ེདོང་

ཚིག་ཕྲེདོ་རྣམས་སྦྱརི་རྒྱུའི་སྤྱིི་ལ་འཇུག་པས་ན་སྤྱིིརི་འཇུག་ཅེས་བཏགས་པརི་

མངནོ་ན།ོ །

མིང་དོེའི་མཐེརི་དོེ་མ་ཐེག་སྦྱརི་བའི་དོོན་གསལ་བྱེདོ་ཆེརི་འབེབས་པརི་བྱེདོ་

ཅེས་པ་ལྟ་བུ་བྱེདོ་པའ་ིསྒྲོ་ཡོོདོ་ན་མིང་སྔོན་མའ་ིམཐེརི་རྣམ་དོབྱ་ེགསུམ་པ་འཇུག་སྟིེ། 

ལྷས་ཆེརི་འབེབས་པརི་བྱེདོ། ཅེས་པ་ལྟ་བུའ།ོ །དོ་ེབཞོིན་དུ་ཚིག་དོོན་འོག་མརི་ཆེེདོ་

དུ་བྱདེོ་པའ་ིསྒྲོ་མཆེདོོ་པ་འབུལ་ལྟ་བུ་ཡོདོོ་ན་རྣམ་དོབྱ་ེབཞོ་ིཔ་འཇུག་སྟི།ེ ལྷ་ལ་མཆེདོོ་

པ་འབུལ་ལྟ་བུ་དོང་། བདུདོ་རྩོ་ིཡོོདོ་ལྟ་བུ་རྟེན་བྱེདོ་ཀྱི་ིསྒྲོ་ཡོོདོ་ན་རྣམ་དོབྱ་ེབདུན་པ་

འཇུག་སྟི།ེ ལྷ་ལ་བདུདོ་རྩོ་ིཡོོདོ། ལྟ་བུ་དོང་། བལྟ་བརི་བྱ་ལྟ་བུ་ལས་སུ་བྱ་བའ་ིསྒྲོ་ཡོོདོ་

ན་རྣམ་དོབྱ་ེགཉེིས་པ་འཇུག་སྟི།ེ ལྷ་རུ་བལྟ་བརི་བྱ། ལྟ་བུ་དོང་། དོངོས་གྲུབ་བློང་ལྟ་

བུ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ིསྒྲོ་ཡོདོོ་ན་རྣམ་དོབྱ་ེལྔ་པ་འཇུག་སྟི།ེ ལྷ་ལས་དོངསོ་གྲུབ་བློང་། ལྟ་

བུ་དོང་། ཚིག་དོོན་འོག་མརི་བསྒྲུབ་པརི་བྱ་བ་དོརི་གོས་ལྟ་བུ་འབྲེལ་བའ་ིསྒྲོ་ཡོོདོ་ན་
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ཨ་ཀྱཱ་ཱཡོོངས་འཛིིན་བོློ་བཟང་དོོན་གྲུབ།

མངི་སྔ་མའ་ིམཐེརི་རྣམ་དོབྱ་ེདྲུག་པ་འཇུག་སྟི།ེ ལྷ་ཡོ་ིདོརི་གསོ། ལྟ་བུ་དོང་། མངི་དོའེ་ི

སྔོན་དུ་བོདོ་པའ་ིསྒྲོ་ཀྱི་ེལྟ་བུ་ཡོོདོ་ན་རྣམ་དོབྱ་ེབརྒྱདོ་པ་འདྲིེན་པ་ཡོིན་ཏ།ེ ཀྱི་ེལྷ། ཞོེས་

པ་ལྟ་བུའ།ོ །

གཞོན་ཡོང་ཚིག་ཕྲེདོ་འདྲིེན་པ་ན།ི ཚིག་དོོན་འོག་མ་ལས་གོང་མའ་ིདོོན་ལྷག་མ་

འདྲིནེ་རྒྱུ་ཡོོདོ་པ་རྣམ་མཁྱིནེ་གྱི་ིབརི་ཞོསེ་པ་ལྟ་བུ་ཡོོདོ་ན། མངི་སྔ་མའ་ིམཐེརི་ནས་ལྟ་

བུ་སྡུདོ་པའ་ིསྒྲོ་འདྲིེན་ཏེ། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱིེན་གྱི་ིབརི། ཞོེས་པ་ལྟ་བུ”
1
། དོོན་

ལྷག་མ་བསྡུ་རྒྱུ་མེདོ་ན་གཟུགས་ས།ོ །ཚོརི་བའ་ོལྟ་བུ་སློརི་བསྡུའ་ིསྒྲོ་འདྲིནེ་ན།ོ །ཚགི་

དོོན་གོང་མ་ལས་ཀྱིང་དོ་ེབཞོིན་དུ་དོོན་ཕྱི་ིམ་འདྲིེན་ཏ།ེ ཇ་ིསྙེདོ་ཅེས་པས་དོ་ེསྙེདོ་ཅེས་

པ་འདྲིནེ་པ་དོང་། ཇ་ིསྐོདོ་ཀྱིསི་དོ་ེསྐོདོ་དོང་། ཇ་ིལྟརི་གྱིསི་དོ་ེལྟརི་དོང་། གང་ཡོནི་གྱིསི་

དོ་ེཡོནི་ཞོསེ་པ་འདྲིནེ་པ་ལ་སོགས་པའ།ོ །

མིང་ཚིག་ག་ིརྣམ་”གྲོངས
2
་དོག་བཀོདོ་པ་ནི། དོཔེརི་ན། འདོམ་སྐྱེས་རྣམས་ན་ི

རིབ་ཏུ་བྱེ། །འདོབ་རྒྱས་ཀ་ེསརི་ས་ོཕྲེེང་རྒོོདོ། །དྲི་ིབསུང་འཐུལ་བས་ཕྱིོགས་ཀུན་

ཁྱིབ། །བུང་བའ་ིདོགའ་སྟིོན་རྣམ་པརི་འཕེེལ། །ཞོེས་པ་ལྟ་བུ་སྟིེ། རིབ་ཏུ་བྱེ། རྒྱས། 

རྒོོདོ། འཐུལ། ཁྱིབ། འཕེེལ་རྣམས་དོོན་པདྨ་ཁ་བྱ་ེནས་རྒྱས་པ་ལ་འཇུག་པས་དོོན་

བསྐྱརི་ཡོང་ཚིག་མ་ིའདྲི་བས་བསྐྱརི་བལྡབ་ཀྱི་ིསྐྱོན་མེདོ་ཅིང་། ལེགས་ས་ོལེགས་ས་ོ

ལེགས་པརི་གསུངས། །ཞོེས་དོང་། མ་ེཏོག་གཏོརི། མངོན་པརི་གཏོརི། མངོན་པརི་

རིབ་ཏུ་གཏོརི། ཞོེས་པ་ལྟ་བུ་ཚིག་བསྐྱརི་ཡོང་དོོན་ལེགས་ས་ོའབུལ་བ་ཆུང་འབྲིང་

ཆེ་ེགསུམ་དོང་། གཏོརི་བ་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་ེགསུམ་ལ་བྱེདོ་པས་དོོན་བསྐྱརི་བའ་ིསྐྱོན་མ་ི
1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༡༡༥ཕྲེེང་༡༡ན།       ཞོོལ་པརི་མ། ༡༥བ༢ན།  +དོང་
2 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༡༡༥ཕྲེེང་༡༦ན།  གྲོང  *གྲོངས    ཞོལོ་པརི་མ། ༡༥བ༣ན།  གྲོངས



རྟགས་འཇུག་དགོངས་འགྲེལེ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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འབྱུང་ང་ོ། །

ཕྱི་ིམརི་མིང་ཚིག་ག་ིརྣམ་གྲོངས་གཉེིས་གསུམ་སོགས་བཀོདོ་ཡོོདོ་ན་དོོན་སྔ་མ་

བསྐྱརི་བ་ལ་འཇུག་པ་དོང་། ཕྱི་ིམརི་ཕེ་ོསྒྲོ་སྟི་ེབདོག་པོའ་ིསྒྲོ་མེདོ་པ་ལ་གསརི་དུ་སྦྱརི་

ཡོོདོ་ན་མིང་སྔ་མ་བདོག་པོའ་ིསྒྲོརི་འགྱུརི་ཞོིང་། མ་ོསྒྲོ་དོགག་ཚིག་མེདོ་པ་ལ་གསརི་

དུ་སྦྱརི་བ་ཡོནི་ན་མིང་སྔ་མ་དོ་ེཉེིདོ་དོགག་སྒྲོ་ཅན་དུ་འགྱུརི་རི།ོ །

རྒྱན་དུ་གྱུརི་པ་ཀྱིང་ཡོང་འང་རྣམས། དོནོ་མཐུན་པ་ཡོནི་ན་མངི་སྔ་མ་ལ་མཐུན་

པའི་ཚིག་ཕྲེདོ་སྦྱརི་ཞོིང་། ཚིག་སྔ་ཕྱིི་མི་མཐུན་ན་མི་མཐུན་པའི་ཚིག་ཕྲེདོ་སྦྱརི་

རིོ། །ཚིག་ག་ིརྒྱན་ལའང་དོོན་ལ་སྙེག་པ་སྟི་ེདོོན་ལོགས་སུ་སྟིོན་རྒྱུ་ཡོོདོ་ན་ངེས་པརི་

སྦྱརི་དོགོས་ལ། དོོན་ལྷག་པ་སྙེག་རྒྱུ་མེདོ་པ་ཚིག་ག་ིཁ་སྐོོང་ངམ་མཛིེས་བྱེདོ་ཙམ་

དུ་སྦྱརི་བ་རྣམ་པརི། ངེས་པརི། རིབ་ཏུ་ཞོེས་པ་ལྟ་བུ་ཡོིན་ཚ་ེདོོན་ལ་སྦྱོརི་མ་ིསྦྱོརི་

གང་བྱས་ཀྱིང་རུང་ང་ོ། །

དོོན་སྔ་མའ་ིའཕྲེ་ོདོ་ེམ་ཐེག་བསྟིན་བྱ་ལྷག་མ་ཡོོདོ་ན་སྔ་མརི་ལྷག་བཅས་ཀྱི་ིསྒྲོ་

སྦྱརི་ཞོངི་། བསྟིན་བྱ་ལྷག་མ་མེདོ་ན་སློརི་བསྡུའ་ིསྒྲོ་རྫགོས་ཚགི་སྦྱརི་རི།ོ །

དོ་ེལྟརི་བརྗེོདོ་བྱའ་ིདོོན་རྫོགས་པ་དོང་མ་རྫོགས་ཀྱིིས་རྣམ་དོབྱ་ེདོང་ཚིག་ཕྲེདོ་

དོ་ེདོག་ག་ིནང་གསེས་གང་དོང་གང་འཇུག་ཅིང་དོོན་ཇ་ིལྟརི་སྟིོན་ཚུལ་རྣམ་པརི་དོབྱ་ེ

བརི་བྱའ།ོ །

གོང་ག་ིམིང་མཐེའ་དོ་ེདོག་ཉེིདོ་ཀྱིིས་ནི། ཞོེས་སོགས་ཀྱིིས་མིང་སྔ་མའ་ིམཐེའ་ི

རྗེེས་འཇུག་ག་ིནུས་པས་རྣམ་དོབྱ་ེསོགས་འདྲིེན་ཚུལ་ཡོིན་ལ། འདོིརི་ན་ིཚིག་དོོན་
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ཨ་ཀྱཱ་ཱཡོོངས་འཛིིན་བོློ་བཟང་དོོན་གྲུབ།

འོག་མའ་ིནུས་པས་མིང་སྔ་མ་ལ་རྣམ་དོབྱ་ེདོང་ཚིག་ཕྲེདོ་འཐེོབ་ཚུལ་འཆེདོ་བྱེདོ་ཡོིན་

པས་ཁྱིདོ་པརི་ཡོོདོ་དོ།ོ །

མིང་མཐེའ་ིརྗེེས་འཇུག་ག་ིཤུགས་ཀྱིིས་རྣམ་དོབྱ་ེདོང་ཚིག་ཕྲེདོ་འཐེོབ་ཚུལ་ནི། 

སློརི་བསྡུའ་ིསྐོབས་སུ་རྗེེས་འཇུག་བཅུ། །རིང་འདྲིརི་རྣ་རུ་སྦྱརི་བ་དོང་། །ན་རི་ལ་

གསུམ་རྗེེས་སུ་ནི། །དོ་དྲིག་ཐེོབ་ཚ་ེཏ་ལ་སྦྱརི། །ས་སུ་ག་བ་དོ་དྲིག་ཏུ། །ང་དོ་ན་མ་

རི་ལ་དུ། །འ་དོང་མཐེའ་རྟེན་མེདོ་པའ་ིམཐེརི། །རི་དོང་རུ་ན་ིགང་རིིགས་སྦྱརི། །དོ་བ་

ས་ཀྱི་ིག་ང་གི །ན་མ་རི་ལའ་ིརྗེེས་སུ་གྱིི། །འ་དོང་མཐེའ་རྟེན་མེདོ་མཐེརི་འི། །རྐོང་

པ་སྐོོང་ཚ་ེཡོ་ིཐེོབ་བོ། །ག་དོ་བ་ས་དོ་དྲིག་མཐེརི། །ཀྱིང་དོང་རྗེེས་འཇུག་གཞོན་གྱི་ི

མཐེརི། །འང་ཐེོབ་རྐོང་པ་སྐོོང་ཚ་ེཡོང་། །དོ་དོ་ེན་རི་ལ་ས་ཏེ། །ག་ང་བ་མ་འ་རྣམས་

དོང་། །མཐེའ་རྟེན་མེདོ་མཐེརི་ས་སྟིེ་ཐེོབ། །འབྱེདོ་སྡུདོ་སྐོབས་སུ་རྗེེས་འཇུག་

བཅུ། །རིང་འདྲིརི་མ་ཡོིག་སྦྱརི་བ་དོང་། །དོ་དྲིག་ཐེོབ་ཚ་ེཏ་དོང་སྦྱརི། །ག་དོ་བ་ས་ན་

མའ་ིམཐེརི། །”པ
1
་ཕྱིེདོ་ང་འ་རི་ལ་བ། །ག་དོ་བ་དོང་དོ་དྲིག་མཐེརི། །ཅིང་ཅེས་ཅ་ེའ་ོ

ཅ་ེན་ཅིག །ང་ན་མ་འ་རི་ལ་དོང་། །རྗེེས་འཇུག་མེདོ་པའ་ིམིང་ག་ིམཐེརི། །ཞོིང་ཞོེས་

ཞོེའ་ོཞོ་ེན་ཞོིག །ས་མཐེརི་དོམིགས་བསལ་ཞོེས་མ་གཏོགས། །ཤེིང་ཤེིག་ཤེེའ་ོཤེ་ེན་

འཐེོབ། །ཁ་ཅིག་ལྷན་ཅིག་ཅིག་ཅརི་སོགས། །ཅིག་ན་ིམིང་ག་ིཆེ་ཤེས་ཡོིན། །ཞོེས་པ་

སྟིེ། དོཔེརི་བརྗེོདོ་རྣམས་དོག་ཡོིག་ཟ་མ་ཏོག་དོང་། ངག་སྒྲོོན་སོགས་ལས་ཤེེས་པརི་

བྱའ།ོ །

རྣམ་དོབྱ་ེཞོེས་པ་ནི། ཆེོས་གཉེིས་མ་འདྲིེས་པརི་ས་ོསོརི་འབྱེདོ་པརི་བྱེདོ་པའ་ི

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༡༡༧ཕྲེངེ་༡༥ན།  པ    ཞོལོ་པརི་མ། ༡༦བ༣ན།  བ



རྟགས་འཇུག་དགོངས་འགྲེལེ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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སྒྲོའ་ིཆེ་ཤེས་སམ་ཚིག་ཕྲེདོ་ཅིག་ལ་རྣམ་དོབྱ་ེཞོེས་པ་ཡོིན་ཏེ། རྣམ་དོབྱ་ེདོང་པ་ོདོོན་

གྱི་ིང་ོབ་ོཙམ་རྗེོདོ་པ་བུམ་པ་ཞོེས་པ་ལའང་བུམ་པའ་ིང་ོབ་ོཆེོས་གཞོན་དོང་མ་འདྲིེས་

པརི་འབྱེདོ་པའ་ིསྒྲོའ་ིཆེ་ཤེས་ཤེིག་ཡོོདོ་པརི་ཁས་ལེན་དོགོས་སོ། །རྣམ་དོབྱ་ེགཉེིས་

པ་ལས་སུ་བྱ་བ་ནི། ལས་དོང་བྱ་བ་གཉེིས་ས་ོསོརི་འབྱེདོ་ཅིང་གཙ་ོབོརི་ལས་ལ་ཉེ་ེ

བའ་ིརྣམ་དོབྱ་ེཡོིན། རྣམ་དོབྱ་ེགསུམ་པ་བྱེདོ་པ་ནི། བྱེདོ་པ་པ་ོདོང་བྱ་བ་གཉེིས་ས་ོ

སོརི་འབྱེདོ་ཅིང་གཙ་ོབོརི་བྱེདོ་པ་པ་ོལ་ཉེ་ེབ་དོང་། རྣམ་དོབྱ་ེབཞོ་ིཔ་དོགོས་ཆེེདོ་ནི། 

དོགོས་པ་དོང་བྱ་བ་གཉེིས་ས་ོསོརི་འབྱེདོ་ཅིང་གཙ་ོབོརི་དོགོས་པ་ལ་ཉེ་ེབ་དོང་། ལྔ་

པ་འབྱུང་ཁུངས་ནི། འབྱུང་ཁུངས་དོང་བྱུང་བ་གཉེིས་ས་ོསོརི་འབྱེདོ་ཅིང་གཙ་ོབོརི་

འབྱུང་ཁུངས་ལ་ཉེ་ེབ་དོང་། དྲུག་པ་འབྲལེ་བ་ན།ི འབྲལེ་ཡུལ་དོང་འབྲལེ་ཆེསོ་གཉེསི་

སོ་སོརི་འབྱེདོ་ཅིང་གཙོ་བོརི་འབྲེལ་ཡུལ་ལ་ཉེེ་བ་དོང་། རྣམ་དོབྱེ་བདུན་པ་རྟེན་

གནས་ན།ི གནས་དོང་གནས་པ་པ་ོགཉེིས་ས་ོསོརི་འབྱེདོ་ཅིང་གཙ་ོབོརི་གནས་ལ་ཉེ་ེ

བའ་ིརྣམ་དོབྱ་ེཡོིན་ཞོིང་། རྣམ་དོབྱ་ེབརྒྱདོ་པ་བོདོ་པ་ན།ི འབོདོ་པའ་ིབརྡོ་སྦྱརི་བ་ཙམ་

མ་གཏོགས་དོོན་རྣམ་དོབྱ་ེདོང་པ་ོལས་ལོགས་སུ་མེདོ་ལ། རྣམ་དོབྱ་ེརྣམས་ཚིག་ཕྲེདོ་

ཡོནི་ཡོང་ཚགི་ཕྲེདོ་རྐྱང་པ་མནི་ན།ོ །

ཚིག་ཕྲེདོ་ནི། ཚིག་སྔ་ཕྱིིའ་ིབརི་དུ་མཚམས་སྦྱོརི་བྱེདོ་དུ་འབྱུང་བ་ཤེས་ཆེ་ེབ་

ཞོགི་ལ་བྱདེོ་པ་ཡོནི་ཞོངི་། ལགེས་སྦྱརི་གྱི་ིཚགི་ཕྲེདོ་ན་ིཔཱ་དོ་དོང་དོོན་མ་ིའདྲིའ།ོ །

བཞོ་ིཔ་ཅིའ་ིཕྱིརིི་འཇུག་པ་བཤེདོ་པ་ལ། ཅའི་ིཕྱིིརི་འཇུག་པརི་བྱེདོ་ཅ་ེན། །ཞོསེ་

པ་མན་ཆེདོ་དོེ། རྗེེས་འཇུག་རྣམས་དོགོས་པ་ཅིའ་ིཕྱིིརི་འཇུག་པ་ནི། དོོན་བསྡུ་ན། 

སྤྱིིརི་ཡོ་ིག་ེན་ིམིང་ཚིག་རྗེོདོ་པ་ཐེམས་ཅདོ་འབྱུང་བའ་ིརྩོ་བའ་ིརྒྱུ་ཡོིན་ཏ།ེ ཡོ་ིག་ེརི་ེརི་ེ
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ཨ་ཀྱཱ་ཱཡོོངས་འཛིིན་བོློ་བཟང་དོོན་གྲུབ།

བ་འདུས་པའ་ིཁོངས་ནས་མིང་ཕྱུངས། མིང་འདུས་པ་ལས་ཚིག་ཕྱུངས་ནས་བརྗེོདོ་

བྱའི་དོོན་ཐེམས་ཅདོ་སྟིོན་པརི་བྱེདོ་པའི་ཕྱིིརི། ཚིག་ནི་མིང་གཞོི་ལ་རྗེེས་འཇུག་

གང་ཡོང་རུང་བ་ཞོིག་མ་ཞུགས་ན་རྣམ་དོབྱ་ེདོང་ཚིག་ཕྲེདོ་སོགས་སྦྱརི་བ་མ་ིསྲོིདོ་དོ།ེ 

རྗེསེ་འཇུག་ག་ིཤུགས་ཀྱིིས་རྣམ་དོབྱ་ེདོང་ཚགི་ཕྲེདོ་འདྲིནེ་པ་ཡོནི་པའ་ིཕྱིིརི་རི།ོ །

རིང་འབྲས་མིང་ཚིག་ག་ིགཞོིརི་གྱུརི་པའ་ིསྐོདོ་ཀྱི་ིགདོངས་དོེ། ཡོ་ིགེའ་ིམཚན་

ཉེིདོ་ཡོིན། དོབྱ་ེན། དོབྱངས་དོང་། གསལ་བྱེདོ་གཉེིས་ཡོོདོ། དོོན་གྱི་ིང་ོབ་ོཙམ་རྗེོདོ་

པའ་ིསྒྲོ་དོ།ེ མངི་ག་ིམཚན་ཉེིདོ། དོཔེརི་ན། ཀ་བ། བུམ་པ་ཞོསེ་པ་ལྟ་བུ། དོ་ེའདྲིའ་ིསྒྲོ་དོ་ེ

ཀ་བ་དོང་བུམ་པའ་ིང་ོབ་ོཙམ་གྱི་ིམངི་ཡོནི་པའ་ིཕྱིརིི། དོནོ་གྱི་ིང་ོབ་ོདོང་ཁྱིདོ་ཆེསོ་སྦྱརི་

ནས་སྟིོན་པའ་ིསྒྲོ་དོེ། ཚིག་ག་ིམཚན་ཉེིདོ། དོཔེརི་ན། ཙན་དོན་གྱི་ིཀ་བ། གསེརི་གྱི་ི

བུམ་པ་ཞོེས་པ་ལྟ་བུའོ། །སྒྲོ་དོ་ེདོོན་གྱི་ིང་ོབ་ོཀ་བ་དོང་ཁྱིདོ་ཆེོས་ཙན་དོན་སྦྱརི་ནས་

སྟིནོ་པའ་ིསྒྲོ་ཡོནི་པའ་ིཕྱིརིི། 

མོ་ཡོིག་དོབྱངས་མེདོ་ན། ཕེོ་ཡོིག་གསལ་བྱེདོ་རྐྱང་བ་གདོངས་ཀྱིི་ང་རིོ་དོང་

བྲལ་བས་བརྗེོདོ་པ་མེདོ་པརི་འགྱུརི་ལ། ཕེ་ོཡོིག་དོ་ེདོག་དོབྱངས་དོང་ལྡན་ནའང་སྔོན་

འཇུག་ཡོོདོ་མེདོ་གང་ཡོང་རུང་། རྗེེས་འཇུག་མ་ཞུགས་ན་མིང་དོང་རྣམ་དོབྱ་ེཚིག་

ཕྲེདོ་སོགས་སྦྱརི་བའ་ིཚིག་ཀྱིང་གསལ་མ་ིནུས་ཤེིང་། མིང་ཚིག་གསལ་བ་མེདོ་ན་

བརྗེོདོ་བྱའ་ིདོོན་རྣམས་གཞོན་ལ་མཚོན་ཞོིང་ག་ོབརི་བྱེདོ་པའ་ིརྗེོདོ་བྱེདོ་ངག་ཀྱིང་ཡོོདོ་

པརི་མ་ིའགྱུརི་རི།ོ །

འདོིརི་དོབྱངས་ཡོིག་ཅེས་པ་དོབྱངས་མཚོན་བྱེདོ་གུ་གུ། ཞོབས་ཀྱུ། འགྲོེང་བུ། 

རྣ་རུ་བཞོ་ིལ་བྱ་སྟི།ེ ཨ་ཡོགི་ན་ིགང་ལ་འདོགོས་པའ་ིགཞོ་ིབརྗེདོོ་དོནོ་ཙམ་མ་གཏགོས་



རྟགས་འཇུག་དགོངས་འགྲེལེ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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གསལ་བྱེདོ་ཡོིན་པའི་ཕྱིིརི། དོེས་ན་བོདོ་ལ་ལེགས་སྦྱརི་ལྟརི་དོབྱངས་ཡོིག་སྲོོག་

ཞུགས་ཀྱི་ིཐེ་སྙདོ་མེདོ་ཅིང་རྗེེས་འཇུག་ཞུགས་པས་ག་ོཆེོདོ་པརི་མཛིདོ་དོེ། སུམ་ཅུ་

པ་ལས། རྗེེས་འཇུག་བཅུ་པ་ོམ་ཞུགས་ན། །མིང་གཞོན་སྦྱོརི་བ་ཡོོདོ་མ་ིསྲོིདོ། །ཅེས་

དོང་། འདོིརི་ཡོང་རྗེེས་འཇུག་ག་ིའཇུག་པ་འཆེདོ་པ་ན། རྗེེས་འཇུག་ན་ིཡོ་ིག་ེཐེམས་

ཅདོ་ཀྱིི་”འཇུག
1
་ཏུ་ཁྱིདོ་པརི་མེདོ་པརི་འཇུག་པརི་གསུངས་པ་དོང་། འཇུག་པརི་

བཅས་པ་མདེོ་པརི་ན།ི །མངི་དོང་ཚགི་ཀྱིང་གསལ་མ་ིནུས། །ཞོསེ་གསུངས་པའ་ིཕྱིརིི་

རི།ོ །

དོེས་ན་རྗེེས་འཇུག་གཞོན་དོགུ་པོ་གང་རུང་མེདོ་པའི་མཐེརི་འ་ཡོིག་རིེ་ངེས་

པརི་བཞོག་པ་སྒྲོ་བསྒྱུརི་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱིིས་མཛིདོ་ལ། དོཔེརི་ན། ཀ་ཞོེས་བརྗེོདོ་

པའི་ཚེ་རྗེེས་འབྲེལ་དུ་འ་ཡོིག་མི་གསལ་བའི་ཚུལ་དུ་ཡོོདོ་པའི་ཕྱིིརི་རིོ། །སྐོདོ་

གསརི་བཅདོ་ལ། དོགའ། མདོའ། བཟའ་ལྟ་བུ་ཡོིག་རྐྱང་འཕུལ་ཡོིག་ཅན་ལ་འ་ཡོིག་

འཐེའ་རྟེན་དོངོས་སུ་མེདོ་ན་མིང་གཞོི་རྗེེས་འཇུག་ཏུ་འཁྲུལ་ལ། བརྩོེགས་པ་དོང་། 

འདོོགས་ཅན་ལ་འཁྲུལ་གཞོ་ིམེདོ་པས་ཡོིག་ཚོགས་སྐྱུང་བའ་ིཆེེདོ་མ་བཞོག་པ་ཡོིན་

ཏེ། རྔོག་ལ་ོཆེེན་པོའ་ིདོག་ཡོིག་ཉེེརི་མཁ་ོབསྡུས་པ་ལས། རྐྱང་པ་འཕུལ་ལ་འ་འཐེའ་

དོགོས། །བརྩོེགས་པ་བུ་དྲུག་ཅན་ལ་སྤེང་། །ཞོེས་གསུངས་སོ། །བུ་དྲུག་ན་ིགུ་གུ་

སགོས་བཞོ་ིདོང་རི་བཏགས་ཡོ་བཏགས་བཅས་དྲུག་ལ་བཤེདོ་དོ།ོ །

དོེ་ལྟརི་གོང་སྨོས་བཞོིན་མིང་ཚིག་བརྗེོདོ་པ་ཐེམས་ཅདོ་མེདོ་ན་ནི་ཇིག་རྟེན་དུ་

དོོན་མཚོན་པའི་རྗེོདོ་བྱེདོ་ཀྱིི་སྒྲོ་ཀུན་ཀྱིང་མེདོ་པརི་འགྱུརི་བས། རིིག་པའི་གནས་

1 མ་དོཔ།ེ ཤེགོ་ངསོ་༡༢༠ཕྲེེང་༨ན།  འཇུག *འདོ་ིཡོང་གོང་མ་དོག་དོང་མཚུངས། ཞོལོ་པརི་མ། ༡༨ན༣ན།  
མཇུག   
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ཨ་ཀྱཱ་ཱཡོོངས་འཛིིན་བོློ་བཟང་དོོན་གྲུབ།

སྤྱིི་དོང་བྱེ་བྲག་ཏུ་གཞོན་སྡེེའི་རིིག་བྱེདོ་བཞོིའི་དོོན་སྨྲ་བ་དོང་། རིང་སྡེེའི་ཐེེག་པ་

གསུམ་གྱི་ིསྡེ་ེསྣོདོ་དོང་། དོེའ་ིབརྗེོདོ་བྱ་བསློབ་པ་གསུམ་རྣམས་ཀྱིང་མེདོ་པརི་འགྱུརི་

རིོ། །དོཔེརི་ན་འཇིག་རྟེན་དུ་སེམས་ཅན་རིང་རྒྱུདོ་ཀྱིིས་བསྡུས་པའ་ིཕུང་ཁམས་སྐྱ་ེ

མཆེདེོ་སགོས་དོང་། གྲུབ་མཐེའ་མཆེགོ་དོམན་དོང་། གཞོན་ཡོང་དོནོ་གྱི་ིཁྱིདོ་པརི་སྣ་

ཚོགས་པ་ཡོོདོ་མོདོ་ཀྱིི། དོ་ེདོག་འདོ་ིདོང་འདོིའ་ོཞོེས་ཚིག་གིས་བརྡོ་མ་སྤྲོདོ་པརི་རིང་

ཉེདིོ་ཀྱིསི་མ་ིཤེསེ་པ་བཞོནི་ན།ོ །དོ་ེབཞོནི་དུ་ཡོ་ིགའེ་ིའཇུག་ཚུལ་རྣམས་རིང་རིང་ག་ིསྨྲ་

བའ་ིངག་ཀུན་ལ་རིང་ཆེས་སུ་ཡོོདོ་ཀྱིང་། བརྡོ་མ་སྤྲོདོ་པརི་ཚིག་རིང་ག་ིགནས་ཚུལ་

དོ་ེཉེིདོ་ཇ་ིབཞོིན་མ་ིཤེེས་པས། ཚིག་འདོིས་དོོན་འདོ་ིསྟིོན་ན་ོཞོེས་དོོན་ལ་སྦྱོརི་ཚུལ་

ག་ལ་ཤེེས་ཏ་ེམ་ིཤེེས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་དོེའ་ིཕྱིིརི་འཕེགས་ཡུལ་གྱི་ིསྨྲ་བའ་ིདོབང་ཕྱུག་

མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ིབརྡོ་སྤྲོོདོ་པའ་ིབསྟིན་བཅོས་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་འབྲངས་ནས་ཐེོན་མ་ིསམྦྷོ་ོ

ཊ་བདོག་གིས་བོདོ་ཀྱི་ིབརྡོ་སྤྲོོདོ་ཀྱི་ིཚུལ་སྨྲས་པ་འདོིའ་ིདོོན་གངས་ཅན་གྱི་ིསྐྱ་ེབ་ོཀུན་

གྱིསི་རྟགོས་པརི་གྱུརི་ཅགི་ཅསེ་ཐུགས་སྨོན་རྒྱ་ཆེེརི་མཛིདོ་པའ།ོ །

སྨྲས་པ། གང་ཞོིག་རྟོགས་ན་གསུང་རིབ་དོོན། །མ་ནོརི་ལྟ་བའི་འདྲིེན་བྱེདོ་

མཆེོག །སྦྱིན་མཛིདོ་རྣམ་དོག་བརྡོ་སྤྲོོདོ་གཞུང་། །གོ་སློའི་ངག་གིས་ཅུང་ཟདོ་

བཀྲོལ། །བརྗེོདོ་དོོན་འཁྲུལ་མེདོ་མཐེོང་འདོོདོ་དོག །རིབ་གསལ་སྒྲོོན་མ་ེའདོ་ིཟུངས་

ཤེིག །དྲིན་དོབང་མི་གསལ་འགལ་འཁྲུལ་སོགས། །གང་མཆེིས་གཟུརི་གནས་

མཁས་ལ་བཤེགས། །འདོིརི་འབདོ་དོག་ེབས་ཚ་ེརིབས་སུ། །དོལ་འབྱོརི་རྟེན་བཟང་

རིིམ་བརྒྱུདོ་དོེ། །རིིག་གནས་རྒྱ་མཚོའ་ིམཐེརི་སོན་ནས། །ཀུན་མཁྱིེན་གླིིང་དུ་ཕྱིིན་

གྱུརི་ཅགི །



རྟགས་འཇུག་དགོངས་འགྲེལེ་རབ་གསལ་སྣང་བ།
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ཅསེ་པ་འདོ་ིན་ིཁལ་ཁ་ས་ེཆེནེ་ཧན་གྱི་ིཤེགོ་རིགི་གནས་ལ་མཁྱིནེ་དོཔྱིདོོ་རིབ་ཏུ་ཡོངས་

པ་ཏཱ་བློ་མ་བློ་ོབཟང་སྦྱིན་པས་མཁས་པ་ཆེེན་པ་ོཔྲ་ཏ་ིདོག་ེབཤེེས་ཀྱི་ིསུམ་ཅུ་པའ་ིའགྲོེལ་བ་

རྒྱས་པརི་བཞུགས་ནའང་། རྟགས་འཇུག་ག་ིབཤེདོ་སྦྱརི་ཚགིས་བཅདོ་མ་མདོརོི་བསྡུས་ཙམ་

ལས་མ་མཐེངོ་བས་དོཔརེི་བརྗེདོོ་དོང་བཅས་ཅུང་ཟདོ་རྒྱས་ཙམ་ཞོགི་དོགསོ་ཞོསེ་ལྷ་དོརི་པརི་

གྱི་ིམཐུན་རྐྱནེ་དོང་བཅས་བསྐུལ་བའ་ིངརོི། སྙམོས་ལས་པ་དོབྱངས་ཅན་དོགའ་བའ་ིབློ་ོགྲོསོ་

ཀྱིསི་ཆེསོ་སྡེ་ེཆེནེ་པ་ོསྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླིངི་དུ་སྦྱརི་བ་ཀུན་ལ་ཕེན་ཐེགོས་པརི་གྱུརི་ཅགི  །།
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རྣམ་གྲོལོ་ཞོ་ིབའ་ིརྒྱ་མཚརོི་རི་ོགཅགི་ཏུ། །

གཞོལོ་བའ་ིམཐེའ་ཡོས་ཆེསོ་ཚུལ་དོལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚགི་ག་ིགཟགེས་མ་རིསེ་ཀྱིང་དུག་གསུམ་གྱི།ི །

དྲི་ིམ་ཡོངོས་འཁྲུདོ་ལགེས་བཤེདོ་བདུདོ་རྩོ་ིའདོ།ི །

དོཔརི་དུ་བསྐྲུན་པའ་ིརྣམ་དོཀརི་ཕུང་པོའ་ིམཐུས། །

ཡོང་དོག་ཆེསོ་ཀྱི་ིསྒ་ོམ་ོསྟིངོ་ཕྲེག་བརྒྱ། །

གདོངས་ཏ་ེརྒྱུདོ་ལྔའ་ིའགྲོ་ོབ་མ་ལུས་པ། །

ངསེ་ལགེས་ནོརི་བུའ་ིམཛིོདོ་ལ་དོབང་འབྱརོི་ཤེགོ །

ཅསེ་འཛིམ་གླིངི་ཡོངས་པའ་ིཁྱིནོ་ལ་འཚ་ེམདེོ་ཞོ་ིབའ་ིལམ་སྟིནོ་རྣམ་འདྲིནེ་ཤཱཀྱི་སངེྒའེ་ི

རིངི་ལུགས་སྒ་ོཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སགོས་འཕྲེལ་ཡུན་ལགེས་ཚགོས་དུ་མའ་ིཆེདེོ་དུ་དོམགིས། 

ནང་བསྟིན་གྲུབ་མཐེའ་རིིས་མེདོ་ཀྱི་ིགསུང་རིབ་དོག་དོཔརི་དུ་བསྐྲུན་དོང་བསྐྲུན་འགྱུརི་གང་

ལའང་སྦྱརི་ཆེོག་པའི་དོགེ་བསྔོའ་ིསྨོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀྱིའི་དོགེ་སྦྱོང་ཆེོས་སྨྲ་བ་ངག་དོབང་བློོ་

བཟང་བསྟིན་འཛིནི་རྒྱ་མཚསོ་སྦྱརི་བའ།ོ །
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