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དབྱངས་ཀུན་དགོའ་རྒྱལ་མཚན་ལས་ས་སྐྱ་དཀར་པོ་ོརྣམ་གོསུམ་གྱི་ིབཀའ་འབུམ་གྱི་ིལུང་དང་། རྗེ་ེ

གྲུབ་པོའ་ིདབང་ཕྱུགོ་ལས་རས་ཆུང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་སྐོར་རྫོོགོས་པོར་ཞུས། དགུང་ལ་ོབཅུ་

བདུན་པོར་བསྙེན་པོར་རྫོོགོས། ད་ེནས་དབུས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ེལ་ོང་ོབཅུ་ལྷགོ་ལ་ས་སྐྱ་དང་། བཀའ་

བརྒྱུད། དགོ་ེལྡན་སོགོས་ཀྱི་ིཚད་ལྡན་བླ་མ་དུ་མའ་ིདྲུང་ནས་ཆོོས་བརྒྱུད་ས་ོསོར་གོསན་སྦྱོངས་

མཛིད། རྒྱ་གོར་གྱི་ིསློབོ་དཔོོན་ར་ེཟུང་ལའང་གྲུབ་མཐའ་ིཐད་ཀྱི་ིལྟ་བར་བགྲོ་ོགླེངེ་གོནང་། དགུང་ལ་ོ

སུམ་ཅུའ་ིསྐབས་དཔོལ་ཇོ་ོནང་བའ་ིལྟ་བ་དབུ་མ་གོཞིན་སྟོང་ཆོེན་པོོའ་ིརྩེ་ེམོར་སོན། དགུང་ལ་ོས་ོ

གོཅིིགོ་ནས་རིས་མེད་གྱི་ིབླ་སློོབ་མང་པོོར་མད་ོསྔགོས་འཆོད་མཉེན་རྒྱ་ཆོེར་མཛིད། དགུང་ལ་ོཞི་ེ

གོཅིིགོ་པོར་རྟགོ་བརྟན་དམ་ཆོོས་གླེིང་གོ་ིགོནས་གོཞི་ིགོསར་དུ་བཙུགོས།  ཡིགོ་མཁན་ཆོིགོ་བརྒྱ་

བརྒྱད་ཅུ་གོདན་དྲངས་ཏེེ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་དགོོངས་འགྲོེལ་གྱིི་བསྟན་བཅིོས་འགྱུར་རོ་ཅིོགོ་

གོསརེ་བཙོ་ོམས་འབྲིརི་བཅུགོ་པོར་མཛིད། ཕྱི་ིལ་ོ ༡༦༣༤ ལརོ་སྐུ་གོཤིེགོས། ཁངོ་གོ་ིགོསུང་རྩེམོ་

ལ་པོ་ོཏེ་ིབཅུ་བདུན་དང་ཆོསོ་ཚན་ཉེསི་བརྒྱ་དནོ་གོཉེིས་ལྷགོ་བཞུགོས། 
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ཞུ་སྒྲིགི་པའ་ིགསལ་བཤད། 

རང་ར་ེཁ་བ་གོངས་ཅིན་གྱི་ིལྗོོངས་སུ། སྔོན་བྱོན་ཆོོས་རྒྱལ་ལ་ོཔོཎ་མཁས་པོའ་ིདབང་པོ་ོརྣམས་ཀྱི་ི

བཀའ་དྲིན་ལས། གོསུང་རབ་ཀྱི་ིགླེེགོས་བམ་ར་ིབོའ་ིགོཏེོས་དང་མཉེམ་པོ་ཡོད་ན་ཡང་། དུས་ཀྱི་ི

འཕེལ་འགྲོིབ་སོགོས་ཀྱི་ིདབང་གོིས་མང་པོ་ོཞིིགོ་རྩེ་བརླགོ་ཏུ་ཕྱིིན་ཟིིན་པོ་དང་། གོང་མང་ཞིིགོ་མེད་

བརླགོ་ཏུ་འགྱུར་ཉེེན་ཡོད་པོས་ད་ེཉེིད་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དར་སྤེེལ་བྱེད་རྒྱུ་ནི། མ་ིརིགོས་འད་ིཉེིད་ཀྱི་ི

དུས་ལ་བབ་པོའ་ིའསོ་འགོན་ཡནི།

ད་ེཡང་། གོསུང་རབ་གླེགེོས་བམ་ད་ེདགོ་ན།ི རྒྱུ་ནོར་དང་རྔུལ་ཆུ། ཟུངས་ཁྲགོ་བཅིས་ཀྱི་ི

འགྲོ་ོསོང་བཏེང་ཞིིང་། ལྟ་ོསྐྱ་གོོལ་ཧྲུལ་གྱིིས་མ་ིཚ་ེཐོས་བསམ་ལ་བསྐྱལ་བའ་ིམཁས་པོ་རིམ་བྱོན་

གྱིིས་དཔྱད་ཞིིབ་མཛིད་ཅིིང་། དཔྱད་འབྲིས་ལགོ་ལེན་ལ་བཀལ་བའ་ིཉེམས་མྱོོང་དང་གྲུབ་དོན་གྱི་ི

ཟིིན་ཐ་ོལྟ་བུ་ཡིན་པོས་ན། མ་ིལ་ོསྟོང་ཕྲགོ་དུ་མའ་ིལ་ོརྒྱུས་ལྡན་པོའ་ིམ་ིརིགོས་འདིའ་ིཤིེས་རིགོ་གོ་ི

ཉེིང་བཅུད་ཡིན་པོ་དང་། གོསུང་རབ་གླེེགོས་བམ་ད་ེདགོ་གོ་ིབསྟན་དོན་ཕལ་མ་ོཆོ་ེཞིིགོ་ན་ིདེང་གོ་ི

དུས་རབས་འད་ིདང་མ་འོངས་པོར་ཤིིན་ཏུ་མཁ་ོཆོ་ེཞིིང་། མིའ་ིརིགོས་སྤྱོིའ་ིཤིེས་རབ་དང་ཀུན་སྤྱོོད་

ལ་ལམ་སྟནོ་བྱེད་ཐུབ་པོའ་ིའདོ་སྣང་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡདོ།

ད་ེབས་ན་ ༸གོོང་ས་༸སྐྱབས་མགོོན་ཆོེན་པོ་ོམཆོོགོ་གོིས་ཡང་ཡང་བཀའ་གོནང་བའ་ི

དགོོངས་དོན་བཞིིན། གྲྭ་ཚང་རིན་པོ་ོཆོ་ེནས་རིགོ་མཛིོད་ཆོེན་མོའ་ིདྲ་ཚིགོས་དང་རྩེོམ་སྒྲོིགོ་ཁང་

གོསར་འཛུགོས་བྱས་ཏེེ། བཀའ་བསྟན་གོཉེིས་ཀྱིིས་མཚོན་ཆོོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀྱི་ིམཁས་པོའ་ི

བཀའ་རྩེོམ་གླེེགོས་བམ་དང་། བརྩེམས་ཆོོས་གོསར་རྙིིང་གོང་མང་ཞིིགོ་ཞུ་སྒྲོིགོ་འགྲོེམས་སྤེེལ་གྱི་ི

ཞིབས་ཞུའ་ིལས་གོཞི་ིའད་ིགོཉེརེ་བ་ཡནི།

དུས་རབས་འདིར་ཚན་རྩེལ་ཤིིན་ཏུ་དར་བ་དང་བསྟུན་ནས། ཀློོགོ་བད་ེབ་དང་། སྤྱོོད་བད་ེ

བ། གོཞུང་ཚིགོ་འཚོལ་སློ་བ། འཁྱེེར་བད་ེབ་སོགོས་སྟབས་བདེའ་ིདབང་གོིས་ཀློོགོ་པོ་པོ་ོརྣམས་



ཞུ་སིྒྲིག་པའིི་གསལ་བཤད།

 vi  

འཕྲུལ་དེབ་ལ་དགོའ་མོས་ཇོ་ེཆོེར་འགྲོ་ོབཞིིན་པོར་བརྟེན། དུས་རབས་ཀྱི་ིའགྱུར་བའ་ིཁ་ཕྱིོགོས་ཀྱི་ི

དགོོས་མཁ་ོདང་བསྟུན་པོའ་ིཞུ་སྒྲོིགོ་གོ་ིལས་གོཞི་ིའད་ིནི། མིའ་ིརིགོས་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིནོར་ལྟ་བུར་གྱུར་པོའ་ི

རང་རེའ་ིཤིེས་རིགོ་འད་ིཉེིད་འཇོིགོ་རྟེན་ན་ཡུན་རིང་དུ་གོནས་པོ་དང་། འདིའ་ིའཕྲིན་ལས་ཀྱི་ིའཇུགོ་

པོ་ལ་བརྟེན་ནས་མིའ་ིསྤྱོ་ིཚོགོས་སུ་ཞི་ིབདེའ་ིདཔོལ་ཡོན་འདྲེན་པོའ་ིལས་ཀ་རླབས་ཆོ་ེབ་ཞིིགོ་ཡིན་

ཞིསེ་ཀྱིང་བརྗེདོ་ཆོོགོ་པོ་ཡནི་ན།ོ །

གོསུང་རབ་ཞུ་སྒྲོིགོ་བྱེད་སྐབས་མ་ཕྱི་ིཚད་ལྡན་ཞིིགོ་གོཞི་ིརྩེར་བཟུང་ནས་ཞུ་སྒྲོིགོ་བྱེད་

རྒྱུར་འབད་བརྩེོན་བྱེད་འོས་ཤིིང་། ད་ེཡང་སྔོན་གྱི་ིསྲོོལ་ལ་གོསུང་རབ་ཀྱི་ིཔོར་ཤིིང་རྐོ་ོསྐབས་རྩེོམ་

པོ་པོོ་རང་ཉེིད་དམ། ཡང་ན་གོཞིན་གྱིིས་ཞུས་དགོ་ཚད་ལྡན་བཏེང་སྟེ་རྐོོ་བ་ཡིན་པོས་ཤིིང་པོར་

རྣམས་སྤྱོིའ་ིཆོ་ནས་དགོ་པོོར་བརྩེ་ིཆོོགོ་པོ་ཡིན། ད་ེབས་ན་འད་ིགོ་རྩེོམ་སྒྲོིགོ་ཁང་ནས་ཀྱིང་མ་དཔོ་ེ

ཚད་ལྡན་འཚོལ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་ཡིགོ་འབྲུ་གོཅིིགོ་ལའང་གོང་བྱུང་དུ་བཟི་ོབཅིོས་མེད་པོར་སོར་བཞིགོ་བྱ་

རྒྱུ་རྩེ་དནོ་དུ་བཟུང་ནས་མ་ཕྱི་ིཇོ་ིམ་ཇོ་ིབཞིནི་འཕྲུལ་དབེ་ཏུ་སྒྱུར་བར་འབད་བཞིིན་ཡདོ་པོ་དང་། མ་

ཕྱི་ིཚད་ལྡན་ལགོ་སོན་མ་བྱུང་ནའང་གོང་ཐུབ་ཀྱིིས་དགོ་པོ་ོཡོང་བར་བརྩེོན་བཞིིན་ཡོད། གོལ་ཏེ་ེམ་

ཕྱི་ིརང་ལ་ནོར་བ་མངོན་གོསལ་བྱུང་བ་དང་། དོགོས་གོནས་སུ་གྱུར་པོ། ཡ་ིགོ་ེཆོད་ལྷགོ་བྱུང་བ་

སགོོས་ལ་གོཤིམ་དུ་གོསལ་བཤིད་ཀྱི་ིམཆོན་བཀདོ་ཡདོ།

རྩེམོ་སྒྲོགིོ་ཁང་འད་ིནས་སྒྲོགིོ་སྦྱོརོ་བྱས་པོའ་ིའཕྲུལ་དབེ་ཏུ་ཆོད་ལྷགོ་ནརོ་བ་སགོོས་བྱུང་བ་

མཐངོ་ན་འཕྲལ་མར་ལགེོས་བཅིསོ་ཡངོ་བའ་ིཆོདེ་དུ།

ང་ཚའོ་ིཡགིོ་འབྲིལེ་དྲ་བྱང་ serajeyrigzodchenmo@gmail.com འདའི་ིབརྒྱུད་

ནས་འབྲིེལ་བ་གོནང་བའ་ིར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འད་ིནས་ཀྱིང་གོང་མགྱིོགོས་པོར་གོཞིིར་བསྐྱར་

ཞིབི་དང་ལེགོས་སྒྲོིགོ་ཞུས་ཏེ་ེསྤུས་ཀ་ཇོ་ེལེགོས་སུ་གོཏེངོ་ངསེ་ཡནི། 

སརེ་བྱསེ་རིགོ་མཛིདོ་ཆོནེ་མོའ་ིརྩེམོ་སྒྲོིགོ་ཁང་ནས།

ཕྱི་ིལ།ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༦ ལ།
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༄༅། །དམ་པའ་ིཆོསོ་རནི་པ་ོཆོ་ེའཕགས་པའ་ིཡུལ་དུ་ཇི་ི 

ལྟར་དར་བའ་ིཚུལ་གསལ་བར་སྟོནོ་པ་ 

དགསོ་འདདོ་ཀུན་འབྱུང་ 

ཞེསེ་བྱེ་བ།

༄༅། །ཨ�་སྭ་སྟ་ིཔྲ་ཛི་ེབྷྱཿཿ དཔོལ་ལྡན་དཔོལ་གྱིིས་བརྒྱན་པོ་དཔོལ་གྱི་ིའབྱུང་

གོནས་དམ་པོའ་ིཆོོས་རིན་པོ་ོཆོ་ེའཕགོས་པོའ་ིཡུལ་དུ་ཇོ་ིལྟར་དར་བའ་ིཚུལ་གོསལ་

བར་སྟོན་པོ་དགོོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ཞིེས་བྱ་བ། སངས་རྒྱས་སྲོས་དང་སློོབ་མར་

བཅིས་པོ་ལ་ཕྱིགོ་འཚལ་ལོ། །ཆོོས་དབྱིངས་ལྷ་ཡ་ིལས་ལས་འོངས། །མཚན་དཔོ་ེ

ད བ ང ་ པོོ འ ི་ གོ ཞུ ་ ཡི ས ་ སྤྲ ས ། ། འ ཕྲི ན ་ ལ ས ་ བ དུ ད ་ རྩེི འི ་ ཆོ ར ་ ཟིི མ ་

འབབེས། །ཐུབ་དབང་སྤྲིན་གྱི་ིདབང་པོརོ་འདུད། །

འད་ིན་ཡིགོ་ཚང་ལ་ོརྒྱུས་མཁས་རྣམས་ཀྱིང༌། །འཕགོས་ཡུལ་གོཏེམ་གྱི་ིསྦྱོོར་

བ ་ ལ ་ བ ཞུ གོ ས ་ ན །  ། ད བུ ལ ་ པོོའ ི་ སྐྱེ ་ བོ ་ ཚོང ་ ཟིོགོ ་ འ གྲོེམ ས ་ པོ ་

བཞིིན།  །རྩེལ་ཤུགོས་ཕྱུང་ཡང་ཕོངས་པོའ་ིརྒྱུ་ཉེིད་མཐོང༌། །མཁས་པོ་འགོའ་ཡང་

ཆོསོ་ཀྱི་ིཁུངས་འཆོད་ཚ།ེ །ཤིནི་ཏུ་འཁྲུལ་པོ་མང་དུ་མཐངོ་བའ་ིཕྱིརི། །འཁྲུལ་པོ་སལེ་
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

བྱདེ་གོཏེམ་གྱི་ིསྦྱོོར་བ་ན།ི །གོཞིན་ལ་ཕན་པོའ་ིཆོདེ་དུ་མད་ོཙོམ་བྲི།ི །

འདིར་ཉེ་ེབར་མཁ་ོབའ་ིསྡོོམ་ནི། རྒྱལ་པོ་ོམཐོང་ལྡན་དགོ་ེབའ་ིབརྒྱུད། །ལགོ་

བཟིང་གོཞུ་བཟིང་དབང་ཆོེན་དང༌། །ཙོ་མ་ཤཱ་སྟ་ེབཞི་ིཡནི་ན།ོ །མྱོ་ངན་མདེ་ཀྱི་ིབརྒྱུད་

པོ་ལ། །མྱོ་ངན་བྲིལ་དང་དཔོའ་བོའ་ིསྟེ། །དགོའ་བ་ོཔོདྨ་ཆོ་ེསྟ་ེབཞིི། །ཙོནྡྲའ་ིརིགོས་

ལས་བྱུང་བ་ན།ི །
༡
ཧ་ར་ི

༢
ཨཀཻྵཻ་

༣
ཛི་ཡ་དང༌། །

༤
ན་ེམ་

༥
ཕ་ན་ི

༦
བྷང་ས་དང༌། །

༧
སཱ་ལ་རྣམས་ལ་ཙོནྡྲ་

སྦྱོར། །ད་ེནས་ཙོནྡྲ་གུཔྟ་
༨
 དང༌། །སྙངི་པོ་ོཐགིོ་

༩
ལ་ེདེའ་ིཚ་བ།ོ །ཤྲཱི་ིཙོནྡྲ་

༡
 
༠
ཞིསེ་བྱའ།ོ །

༡
 
༡
དྷ་རྨ་

༡
 

༢
ཀརྨ་

༡
 
༣
བྲི�ཀྵཻ་དང༌། །

༡
 
༤
བགིོ་མ་དང་

༡
 
༥
ཀཱ་མ་དང༌། །

༡
 
༦
པོདིྒ་

༡
 
༧
བཱ་ལ་

༡
 
༨
བ་ིམ་ལ། །

༡
 
༩
གོ་ོབ་ིལ་

༢
 
༠
ལ་ིཏེ་རྣམས་

ལའང༌། །ཙོནྡྲ་ཐ་མར་སྦྱོར་བར་བྱ། །སྙིང་པོ་ོཐིགོ་ལ་ེམ་ིབགྲོང་ན། །ཙོནྡྲའ་ིམིང་ཅིན་

བཅུ་དགུ་སྟེ། །ད་ེལས་དབང་པོ་ོ<ཨཀྴ་>ཟླ་བ་
༡
དང༌། །རྒྱལ་བའ་ི<ཆོ>ཛི་ཡ། ཟླ་བ་

༢
ཞིེས་

བྱ་དང༌། །ཆོསོ་ཀྱི་ི<ཆོ>དྷརྨ་ཟླ་བ་
༣
ལས་<ཆོ>ཀརྨ་ཟླ་

༤
བ། །འདུ་<ཆོ>བ་ིགོ་མ་བྲིལ་

༥
འདོད་

པོའ་ི<ཆོ>ཀཱ་མ་ན་ི༼ཆོ༽ཟླ་བ་
༦
དང༌། །དྲ་ིམེད་

༧
<བ་ིམ་ལ>ཟླ་བ་ཞིེས་བྱ་བ། །ཙོནྡྲ་བདུན་དུ་

གྲོགོས་པོ་ཡིན། །ད་ེསྟེང་ཟླ་<ཙོནྡྲ་གུཔྟ>བ་སྦས་པོ་དང༌། །ཕྱིོགོས་<ཆོ>གོ་ོབ་ིགྲོོལ་རོལ་

༼ཆོ༽<ལ་ལ་ིཏེ>བའ་ིཟླ་བ་སྟ།ེ །ཙོནྡྲ་བཅུ་ཞིསེ་རབ་ཏུ་གྲོགོས། །པཱ་ལའ་ིརིགོས་ལས་བྱུང་

བ་ན།ི །གཽོ་པཱ་ལ་དང་ད་ེཝ་དང༌། །རཱ་ས་དྷརྨ་བ་ན་དང༌། །མ་ཧ་ིམཧཱ་སཻྲོཥྛ་དང༌། །བྷ་ེཡ་

ནེ ་ཡ ་ཨ ་མྲ ་དང ༌ །  །ཧསྟི ་རཱ ་མ ་ཡཀྵཻ ་སྟེ།  །ཀུན ་ལ ་པཱ ་ལ ་ཐ ་མར ་

སྦྱོར། །པཱ་ལའ་ིརིགོས་ལ་བཅུ་བཞིིའོ། ། རྒྱལ་པོ་ོམེས་སྦྱོིན་ཀ་ནིཥྐ། །ལཀྵཻ་ཨ་ཤྭ་

ཙོནྡན་སྐྱངོ༌། །ཤྲཱི་ིཧརྴ་ངང་ཚུལ་དང༌། །བད་ེསྤྱོདོ་གོཊོ་འཕལེ་བྱདེ་དང༌། །ཀ་ན་ིཀ་དང་

ཏུ་རུཥྐ། །སོགོ་པོོ་མང་པོོས་བཀུར་བ་དང༌། །སངས་རྒྱས་ཕྱིོགོས་དང་ཟིབ་མོའ་ི

ཕྱིགོོས། །གོཡ་ོབགོ་གོཡ་ོབརྟན་བཥིྞུ་དང༌། །སངེ་གོ་ེབྷརྴ་ིསངེ་གོ་ེལྔ། །གོསལ་བ་རབ་



རྒྱ་གར་ཆོོས་འབྱུང་།
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གོསལ་སྡོ་ེཆོནེ་དང༌། །ཤཱཀྱི་སྟབོས་ཆོནེ་ཞིསེ་བྱའ།ོ །འད་ིདགོ་ཐརོ་བུ་བྱུང་བ་ཡནི། །བ་

སུ་རཀྵཻི་ཙོ་ན་ཀ །ཞིིང་སྐྱོང་བཟིོད་པོ་སྐྱོང་བ་རྣམས། །པཱ་ལའི་གོསེབ་ལ་ཐོར་བུ་

བྱུང༌། །ལ་ཝ་ཀཱ་ས་མ་ཎ་ིཏེ། །རཱ་ཐཱི་ིཀ་སྟ་ེས་ེན་བཞི།ི །ལྷ་ོཡ་ིཕྱིགོོས་སུ་བྱུང་བ་ན།ི །ཀཉྩི་ི

ལ་སོགོས་སྣ་ཚོགོས་པོར། །དཀར་པོ་ོཟླ་འཛིེས་སཱ་ལའ་ིབཞིོན། །དབང་ཆོེན་སྡོ་ེབྱེད་

ཡདི་འངོ་དང༌། །ལངོས་སྤྱོདོ་སྐྲ་བཟིང་ཟླ་བའ་ིསྡོ།ེ །བད་ེབྱདེ་སངེ་སྟགོ་བུད་དང༌། །བུདྡྷ་

ཤུ་ཙོ་གོདོང་དྲུགོ་དང༌། །རྒྱ་མཚ་ོརབ་གོནོན་རྒྱལ་མཆོོགོ་དང༌། །གོཙོ་ོབ་ོདབང་ཆོེན་

ལྷ་རྒྱལ་པོ།ོ །སྣ་ཚོགོས་བྱསི་པོ་རབ་གོདུང་ང༌ོ། །ལྷ་ོཡ་ིཕྱིོགོས་སུ་བྲིམ་ཟི་ེན།ི །སྟབོས་

ཀྱི་ིབཤིསེ་གོཉེནེ་ཀླུ་ཡ་ིཏེགོོ །འཕལེ་བའ་ིཕྲངེ་བ་ཞིསེ་པོ་བྱུང༌། །གོགྒ་ཪ་དང་གོཞིནོ་ནུ་

དགོའ། །བླ་ོགོཞིནོ་བཟིང་པོའོ་ིཀུན་དགོའ་དང༌། །སྦྱོནི་བཟིང་ལངྐ་ད་ེཝ་དང༌། །བ་ཧུ་བྷུ་

ཛི་ེདབུ་མའ་ིབླ།ོ །སྔནོ་གྱི་ིསློབོ་དཔོནོ་ཆོ་ེརྣམས་ས།ོ །

རྒྱལ་བ་སྟོན་པོའ་ིགོཏེད་རབས་ནི། །ཡོངས་སུ་གྲོགོས་པོ་རྣམ་པོ་བདུན། །ཉེ་ིམ་

གུང་པོ་བསྣན་པོས་བརྒྱད། །བླ་མ་གྲོགོས་པོ་བསསོ་བྱནི་དང༌། །འདོ་སྲུང་ཡུལ་བརླན་

སྤུ་ཆོེན་པོོ། །གོཏེོང་བ་ཆོེན་པོ་ོདགོའ་བ་ཅིན། །ཆོོས་ཀྱི་ིཚོང་དཔོོན་རྩེིབས་ཅིན་དང༌། 

།རྟ་སྦས་ནནྟ་ཞིསེ་པོ་རྣམས། །བསྟན་པོ་སྐྱངོ་བའ་ིདགྲོ་བཅིམོ་མ།ོ །བླ་མ་འདོ་སྲུང་མང་

སྟོན་དང༌། །ས་སྟོན་ཆོོས་བསྲུང་ཆོར་བཟིང་འབེབས། །གོནས་མ་བུ་དང་གོོས་དམར་

བ། །མང་ཐོས་ཆོོས་མཆོོགོ་སྲུང་བ་པོ། །ཡང་དགོ་རྒྱལ་བ་གོནས་བརྟན་དང༌། །ཆོོས་

སྐྱོབ་དབྱིགོ་བཤིེས་དབྱངས་སྒྲོོགོས་དང༌། །དཔོའ་ལེན་སངས་རྒྱས་ལྷ་དང་ནི། 

།གོཞིནོ་ནུ་ལནེ་དང་མའིུ་ཐུང་དང༌། །ཀུ་ན་ལ་དང་དགོ་ེབྱདེ་དང༌། །དགོ་ེའདུན་འཕལེ་

དང་བསམ་རྫོོགོས་ཏེ།ེ །བཙུན་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིསྡོ་ེརྣམས་ས།ོ །རྒྱལ་བ་ལེགོས་རྒྱལ་དགོ་ེ
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

བ་དང༌། །གྲུབ་པོ་དྲེགོས་མེད་ར་གྷ་པོ། །གྲོགོས་ལྡན་པོ་ཎ་ིམཁས་པོ་དང༌། །བཟིང་པོ་ོ

མཆོོགོ་སྲོེད་སུ་ཏྲ་དང༌། །རིགོས་ལྡན་མཐ་ོབཙུན་བད་ེབྱེད་དང༌། །ཆོོས་ལྡན་བརྩེོན་

ལྡན་ཁྱེབ་འཇུགོ་བཟིང༌། །སྦྲང་རྩེ་ིསུ་པྲ་མདྷུ་དང༌། །མཆོགོོ་སྲོདེ་གོཉེསི་པོ་གོསལ་ལྡན་

སྐྱ།ེ །ཙོ་ན་ཀ་དང་ནརོ་གྱི་ིམིགོ །ཤིངིྐུ་ཕུར་བུ་མཀྵཻ་ིཀ །བ་སུ་ནཱ་གོ་བཟིང་པོ་ོབསྐྱངས། 

།གོང་བ་གོང་བ་བཟིང་པོ་ོསྟ།ེ །བསྟན་ལ་བྱ་བ་བྱས་པོ་ཡ།ི །བྲིམ་ཟི་ེཆོེན་པོའོ་ིསྡོ་ེརྣམས་

ས།ོ །

ཐེགོ་ཆོེན་སྟོན་པོའ་ིསློོབ་དཔོོན་ནི། །ཕལ་ཆོེར་ཤིིན་ཏུ་གྲོགོས་ཆོ་ེབས། །སྡོོམ་དུ་

གོསལ་བར་མ་བཀོད་ཀྱིང༌། །གོཏེམ་རྒྱུད་བཤིད་པོ་ཙོམ་གྱིིས་རྟོགོས། །འཛིམ་གླེིང་

རྒྱན་དྲུགོ་ཡོངས་སུ་གྲོགོས་པོ་ཉེིད། །དཔོའ་བོ་སྒྲོ་གོཅིན་འཛིིན་དང་ཡོན་ཏེན་

འོད། །ཆོོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་ཆོེན་པོོ་བཞིི་ཞིེས་གྲོགོས། །ཞིི་བ་ལྷ་དང་ཙོནྡྲ་གོོ་མི་

ལ། །རྨད་བྱུང་སློོན་དཔོོན་གོཉེིས་ཞིེས་མཁས་རྣམས་སྒྲོོགོ །མཆོོགོ་གོཉེིས་རྒྱ་གོར་

ཡུལ་ན་གྲོགོས་པོ་མེད། །རྒྱན་དྲུགོ་མཆོོགོ་གོཉེིས་ཞིེས་བྱར་བོད་ཀྱིིས་བཏེགོས། །ཡ་ེ

ཤིེས་ཞིབས་དང་མར་མེ་མཛིད་བཟིང་པོོ། །ལངྒ་རྒྱལ་བཟིང་དཔོལ་འཛིིན་བྷ་ཝ་

བྷ། །སྐལ་ལྡན་གྲོགོས་པོ་ལཱི་ིལ་བཛྲ་དང༌། །མ་ིཐུབ་ཟླ་བ་དམ་ཚིགོ་རྡོ་ོརྗེ་ེདང༌། །ད་ེ

བཞིིན་གོཤིེགོས་བསྲུངས་བྱང་ཆུབ་བཟིང་པོ་ོདང༌། །པོདྨ་སྲུང་བ་ཞིེས་བྱ་བཅུ་གོཉེིས་

པོ།ོ །རྣམ་གོནོན་ཚུལ་གྱི་ིསྔགོས་པོའ་ིསློོབ་དཔོོན་ཡིན། །ད་ེནས་མཁས་པོ་སྒོ་ོདྲུགོ་ལ་

སགོོས་དང༌། །གོསང་སྔགོས་སློོན་དཔོོན་རྣམ་པོ་སྣ་ཚགོོས་བྱནོ། །

ཞིེས་པོ་འད་ིརྣམས་བླ་ོལ་བྱང་བར་བཟུང་ན་འོགོ་ཏུ་འཆོད་པོའ་ིལ་ོརྒྱུས་རྣམས་

མ་འཛིངིས་པོ་ཉེདི་ཀྱིསི་གོ་ོབད་ེཞིངི་བཤིད་སློ་བར་འགྱུར་ར།ོ །
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༡ རྒྱལ་པ་ོམ་སྐྱེསེ་དགྲའ་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

དེའང་འ་ོསྐོལ་གྱི་ིསྟོན་པོ་ཡང་དགོ་པོར་རྫོོགོས་པོའ་ིསངས་རྒྱས་འཇོིགོ་རྟེན་དུ་

བཞུགོས་པོ་ཡན་ཆོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོོའ་ིརབས་རྣམས་ན་ིའདུལ་བ་ལུང་དང༌། མངོན་པོར་

འབྱུང་བའ་ིམད་ོདང༌། ཅི་ིརིགོས་པོ་རྒྱ་ཆོ་ེརོལ་པོ་སོགོས་སུ་འབྱུང་བ་ཉེིད་ཡིད་བརྟན་

དུ་གོཟུང་བར་བྱ་ལ། མུ་སྟེགོས་བྱེད་ཀྱི་ིགོཞུང་ལུགོས་རྣམས་ལས་རྫོགོོས་ལྡན་དང༌། 

གོསུམ་ལྡན་དང༌། གོཉེིས་ལྡན་དང༌། རྩེོད་ལྡན་གྱི་ིདུས་ས་ོསོར་བྱུང་བའ་ིརྒྱལ་པོ་ོདང་

དྲང་སྲོོང་ལ་སོགོས་པོའི་རབས་ཤིིན་ཏུ་མང་བ་ཡོད་ནའང༌། ཅིི་རིགོས་པོར་བརྫུན་

ཚིགོ་ཀྱིང་འདྲསེ་པོས་མཐའ་གོཅིགིོ་ཏུ་ཡདི་བརྟན་དཀའ་བ་དང༌། དམ་པོའ་ིཆོསོ་ཀྱི་ིལ་ོ

རྒྱུས་དང་འབྲིེལ་བ་གོཅིིགོ་ཀྱིང་མེད་པོས། རྣམ་དཀར་དོན་གོཉེེར་ལ་ཉེ་ེབར་མཁ་ོབ་

མ་ིསྣང་བས་འདིར་མ་ིའབྲིིའ།ོ །འོན་ཀྱིང་ད་ེདགོ་གོ་ིསྟོན་པོའ་ིགོཞུང་ལུགོས་ཅི་ིཞིིགོ་ཅི་ེ

ན་བྷ་ར་ཏེ་ཞིེས་པོ་ཤློ་ོཀ་འབུམ་ལྷགོ་བཅིས་དང༌། ར་མཱ་ཡ་ན་ཞིེས་པོ་ཤློ་ོཀ་འབུམ་

ཡོད་པོ་ཞིིགོ་་དང༌། ཨཥྚ་ད་ཤི་པུ་རཱ་ཎ་སྟེ། སྔོན་གྱི་ིརབས་བཅི་ོབརྒྱད་ཅིེས་པོ་ཤློ་ོཀ་

འབུམ་ལྷགོ་བཅིས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། སྙན་ངགོ་གོ་ིབསྟན་བཅིོས་ར་གྷུ་ཝ་ཾཤི་ཞིེས་པོ་

ཤློ་ོཀ་སྟོང་ཕྲགོ་བརྒྱད་ཅུ་པོ་ལ་སོགོས་པོ་རྣམས་ས།ོ །འདིར་ན་ིསྟོན་པོའ་ིབསྟན་པོ་ལ་

བྱ་བ་བྱས་པོའ་ིལ་ོརྒྱུས་རྣམས་བརྗེོད་པོར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེེ། ད་ེཡང་གོང་གོ་ིཚ་ེསྟོན་པོ་

ཡང་དགོ་པོར་རྫོོགོས་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀའ་བསྡུ་བ་དང་པོོ་བྱས་པོའི་ཚེ། ལྷ་

རྣམས་ཀྱིིས་བསྟོད། མིའ་ིའཇོིགོ་རྟེན་ཐམས་ཅིད་དུ་བད་ེཞིིང་ལ་ོལེགོས་པོར་གྱུར། ལྷ་

དང་མ་ིརྣམས་བད་ེབས་གོནས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ོམཐོང་ལྡན་དགོ་ེབ་ཞིེས་ཀྱིང་བྱ་བ་མ་

སྐྱེས་དགྲོར་གྲོགོས་པོ་ཡང་རང་བཞིིན་གྱིིས་བསོད་ནམས་འཕེལ་བར་གྱུར་ཏེེ། སྤེོང་
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བྱེད་མ་གོཏེོགོས་གྲོོང་ཁྱེེར་ལྔ་པོ་ོཐམས་ཅིད་འཐབ་རྩེོད་མེད་པོར་མངའ་འོགོ་ཏུ་ཆུད་

པོར་གྱུར་ཏེ།ོ །ད་ེབཞིིན་གོཤིེགོས་པོ་དང་མཆོོགོ་ཟུང་ཅིིགོ་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ཁྲ་ིཕྲགོ་བཅུ་

དྲུགོ་སྟངོ་ཕྲགོ་བརྒྱད་དང་བཅིས་པོ་རབ་ཏུ་ཞི་ིབར་གོཟིམིས། འདོ་སྲུང་ཆོནེ་པོ་ོཡང་མྱོ་

ངན་ལས་འདས་པོར་གྱུར་པོའ་ིཚེ། སྐྱ་ེབ་ོཐམས་ཅིད་སྐྱ་ོཤིས་ཆོ་ེབར་གྱུར་ཏེེ། དགོ་ེ

སློོང་སྟོན་པོའི་ཞིལ་མཐོང་བས་སོ། སྐྱེ་བོ་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་བཞུགོས་པོའི་ཚེ་

བདགོ་ཅིགོ་བགོ་མེད་པོར་གྱུར་པོས་ཁྱེད་པོར་མ་ཐོབ་བ་ོཞིེས་ཡིད་འབྱུང་བས་ཆོོས་

ལ་རྩེེ་གོཅིིགོ་ཏུ་བརྩེོན་པོར་བྱེད་དོ། །དེ་བཞིིན་དུ་འཕགོས་པོ་སློོབ་པོ་རྣམས་ཀྱིང་

ང༌ོ། །དགོ་ེསློངོ་གོསར་བུ་སྟནོ་པོའ་ིཞིལ་མ་མཐངོ་བ་དགོ་ན་ིབདགོ་ཅིགོ་གོསི་སྟནོ་པོའ་ི

ཞིལ་མ་མཐངོ་བས་དངསོ་སུ་འདམོས་པོར་བྱདེ་པོ་ཉེམ་ཆུང་གོསི། བསྟན་པོ་ལ་བརྩེནོ་

པོར་མ་བྱས་ན་རབ་ཏུ་འཁྱེམས་པོར་འགྱུར་ར་ོསྙམ་ནས་དགོ་ེབའ་ིཕྱིོགོས་ལ་ཤིིན་ཏུ་

བརྩེོན་པོར་བྱེད་ད།ོ །དའེ་ིཕྱིིར་འབྲིས་བུ་བཞི་ིཐོབ་པོ་ཉེིན་ར་ེབཞིིན་ཡང་མང་དུ་འཕེལ་

བར་གྱུར་ཏེ།ོ །

དུས་དུས་སུ་འཕགོས་པོ་ཀུན་དགོའ་བོས་འཁོར་རྣམ་པོ་བཞི་ིལ་གོདམས་ངགོ་

གོ་ིལུང་འབོགོས་པོར་བྱེད། སྡོ་ེསྣོད་འཛིིན་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་ཆོོས་སྟོན་པོར་བྱེད་པོས། 

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཐམས་ཅིད་བགོ་ཡོད་པོས་འཚ་ོབར་བྱེད་དེ། སྟོན་པོས་འོད་སྲུང་ཆོེན་

པོ་ོལ་བསྟན་པོ་གོཏེད། དསེ་འཕགོས་པོ་ཀུན་དགོའ་བ་ོལ་བསྟན་པོ་གོཏེད་པོ་ཡང་དནོ་

དང་ལྡན་པོར་གྱུར་ཏེ།ོ །རྒྱལ་པོ་ོལ་སོགོས་པོ་ཁྱེིམ་པོའ་ིསྐྱ་ེབ་ོཐམས་ཅིད་ཀྱིང་བསོད་

ནམས་ཀྱི་ིམཐུ་དཔོགོ་པོར་དཀའ་བའ་ིརྒྱལ་པོ་ོད་ེརྣམས་ཀྱིང་མཐོང་བའ་ིསྤྱོོད་ཡུལ་དུ་

མ་གྱུར་པོས་ཡདི་འབྱུང་ཞིངི༌། སྔནོ་ན་ིཞིངི་གོ་ིདམ་པོ་སྟནོ་པོ་ཡང་མཐངོ་ན། ད་ལྟར་ན་ི
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དའེ་ིསློབོ་མ་དང༌། ཡང་སློབོ་ཀྱི་ིཚགོོས་ཙོམ་ཞིགིོ་མཐངོ་ང་ོཞིསེ་སངས་རྒྱས་དང་ཆོསོ་

དང་དགོ་ེའདུན་ལ་དཀོན་པོའ་ིའདུ་ཤིེས་ཉེ་ེབར་བཞིགོ་ནས་རྟགོ་ཏུ་གུས་པོས་མཆོོད་

པོ་དང༌། དགོ་ེབ་ལ་བརྩེནོ་པོར་བྱདེ། འཐབ་རྩེདོ་ལ་སགོོས་པོ་མདེ་ད།ེ ཚུལ་ད་ེལྟ་བུས་

ལ་ོབཞི་ིབཅུ་ཙོམ་འཇོིགོ་རྟེན་དགོ་ེབ་ལ་གོནས་པོར་གྱུར་ཏེ།ོ །ཞིེས་གྲོགོས་ས།ོ །ད་ེལ་

འཕགོས་པོ་ཀུན་དགོའ་བོས་བསྟན་པོ་བསྐྱངས་ནས་ལ་ོབཅི་ོལྔ་ཙོམ་ལོན་པོ་ན། ཁྱེེའུ་

གོསེར་མདོགོ་གོིས་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ཐོབ་སྟེ། དེའ་ིལ་ོརྒྱུས་ན་ིགོསེར་མདོགོ་གོ་ིརྟོགོས་

བརྗེོད་ཉེིད་ན་གོསལ་ལོ། །དེའ་ིཚ་ེགོསེར་མདོགོ་ལྟ་བུའ་ིསྐྱིད་ད་ེབ་ཡང་ཚེགོས་མེད་

པོར་དགྲོ་བཅིོམ་པོའ་ིགོནས་ལ་བཀོད་ན། འཕགོས་པོ་ཀུན་དགོའ་བ་ོན་ིསངས་རྒྱས་

དང་འདྲ་བའ་ིཉེན་ཐོས་ས་ོཞིེས་རྒྱལ་པོ་ོམ་སྐྱེས་དགྲོས་བསམས་ཏེ།ེ འཕགོས་པོ་ཀུན་

དགོའ་བ་ོལ་སོགོས་པོའ་ིདགྲོ་བཅིོམ་པོ་ལྔ་སྟོང་ལ་ལ་ོལྔའ་ིབར་དུ་ཡ་ོབྱད་ཐམས་ཅིད་

ཀྱི་ིབསྟབས་པོའ་ིམཆོོད་པོ་བྱས་ས།ོ །དེའ་ིཚ་ེལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀྱི་ིགྲོོང་ཁྱེེར་ཀིམྨི་ིལིའ་ིཕྲེང་བ་

བྱ་བ་ནས། བྲིམ་ཟི་ེབྷ་ར་དྷྭ་ཛི་གོནོད་པོ་ཅིན་དང་རུས་གོཅིིགོ་པོ་ཞིེས་བྱ་བ་སྒྱུ་མའ་ི

རིགོས་སྔགོས་ལ་ཤིིན་ཏུ་མཁས་པོ་མ་གོ་དྷྭར་འོངས་ནས། དགོ་ེསློོང་རྣམས་དང་ཆོ་ོ

འཕྲུལ་འགྲོན་པོར་བྱས་ས།ོ །

རྒྱལ་པོ་ོལ་སགོོས་པོ་སྐྱ་ེབ་ོཐམས་ཅིད་འདུས་པོའ་ིམདུན་དུ། གོསརེ་དང་དངུལ་

དང་ཤིེལ་དང་བཻ་ཌཱུརྱའི་རི་བཞིི་སྤྲུལ། དེ་རེ་རེ་ལ་རིན་པོ་ོཆོེའི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་བཞིི་

བཞིི། ཚལ་ར་ེར་ེན་པོདྨའ་ིརྫོིང་བུ་བཞི་ིབཞིི། འདབ་ཆོགོས་སྣ་ཚོགོས་པོས་གོང་བ་

སྤྲུལ་པོ་ན། འཕགོས་པོ་ཀུན་དགོའ་བོས་གླེང་ཆོེན་གོཏུམ་པོ་ོམ་ིབཟིད་པོ་མང་པོ་ོསྤྲུལ་

ཏེ་ེཔོདྨ་རྣམས་ན་ིཟིོས། རྫོིང་རྣམས་ན་ིདཀྲུགོས། རླུང་དྲགོ་པོ་ོབཏེང་སྟ་ེཤིིང་རྣམས་ན་ི
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བཅིགོ །རྡོ་ོརྗེེའ་ིཆོར་ཕབ་པོས་རྭ་བ་དང་ར་ིརྣམས་ན་ིལྷགོ་མ་མེད་པོར་བྱས་སོ། །ད་ེ

ནས་འཕགོས་པོ་ཀུན་དགོའ་བོས་ལུས་ཀྱི་ིབཀོད་པོ་ལྔ་བརྒྱ་ཙོམ་བསྟན་ཏེེ། ལ་ལ་ན་ི

འོད་འབྱིན། ལ་ལ་ན་ིཆོར་འབེབས། ལ་ལ་ན་ིམཁའ་ལ་སྤྱོོད་ལམ་བཞི་ིབྱེད། ལ་ལ་ན་ི

སྟོད་ནས་མ་ེའབར་ཞིིང་སྨད་ནས་ཆུ་འབྲུབ་པོ་ལ་སོགོས་པོ་ཡ་མ་ཟུང་གོ་ིཆོ་ོའཕྲུལ་

མང་པོ་ོབསྟན་ཏེ་ེསློར་བསྡུས་སོ། །བྷ་ར་དྷྭ་ཛི་གོནོད་པོ་ཅིན་དང་རུས་པོ་གོཅིིགོ་ལ་

སོགོས་པོ་སྐྱ་ེབོའ་ིཚོགོས་རྣམས་ཤིིན་ཏུ་དད་པོར་གྱུར་པོ་ལ་ཆོོས་མང་དུ་བསྟན་པོས་

ཞིགོ་བདུན་གྱི་ིཁོངས་སུ་བྷ་ར་དྷྭ་ཛི་ལ་སོགོས་པོ་བྲིམ་ཟི་ེལྔ་བརྒྱ་དང་གོཞིན་ཡང་སྐྱ་ེ

བ་ོཁྲ་ིཕྲགོ་བརྒྱད་བདནེ་པོ་ལ་བཀདོ་ད།ོ །ད་ེནས་དུས་གོཞིན་ཞིིགོ་ན་འཕགོས་པོ་ཀུན་

དགོའ་བ་ོརྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ིཚལ་ན་བཞུགོས་པོའ་ིཚེ། ཁྱེིམ་བདགོ་ཤི་ནའ་ིགོོས་ཅིན་གྱིིས་

ལ་ོལྔར་དགོ་ེའདུན་རྣམས་ལ་དུས་སྟོན་ཆོེན་པོ་ོབྱས་ཏེེ། མཐར་འཕགོས་པོའ་ིབཀས་

རབ་ཏུ་བྱུང༌། རིམ་གྱིིས་སྡོ་ེསྣོད་གོསུམ་འཛིིན་པོ་དང༌། དགྲོ་བཅིོམ་པོ་གོཉེིས་ཀའ་ིཆོ་

ལས་རྣམ་པོར་གྲོལོ་བར་གྱུར་ཏེ།ོ །

ད་ེལྟར་ན་སྔ་ཕྱིིར་རིམ་གྱིིས་དགོ་ེསློོང་ཁྲ་ིཙོམ་དགྲོ་བཅིོམ་པོའ་ིགོནས་ལ་ཡོངས་

སུ་བཀོད་ནས། ཡུལ་ཡངས་པོ་ཅིན་གྱི་ིལ་ིཙོ་བཱ་ིརྣམས་དང༌། མ་གོ་དྷཱའ་ིརྒྱལ་པོ་ོམ་

སྐྱེས་དགྲོ་གོཉེིས་རྩེར་གྱིིས་གོདུང་གོ་ིསྐལ་བ་ཐོབ་པོའ་ིདོན་དུ་ཡུལ་ད་ེགོཉེིས་ཀྱི་ིབར་

ཆུ་བ་ོགོངྒཱའི་དབུས་སུ་བཞུགོས་པོ་ལ། དྲང་སྲོོང་ལྔ་བརྒྱས་བསྙེན་པོར་རྫོོགོས་པོ་

ཞུས་པོ་ལ། ཆུའི་དབུས་སུ་གླེིང་སྤྲུལ། དེར་དགོེ་སློོང་རྣམས་ཀྱིང་འདུས་པོ་ལ་རྫུ་

འཕྲུལ་གྱིིས་ཆུ་ཚོད་གོཅིིགོ་ཁ་ོན་ལ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་ོརྣམས་རིམ་གྱིིས་བསྙེན་པོར་རྫོོགོས་

ནས་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ལ་བཀོད་པོས་ཉེ་ིམ་གུང་པོ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། ཆུ་དབུས་པོ་ལྔ་བརྒྱ་
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ཞིེས་གྲོགོས། དེའ་ིགོཙོ་ོབ་ོན་ིཉེ་ིམ་གུང་པོ་ཆོེན་པོ་ོདང༌། ཆུ་དབུས་པོ་ཆོེན་པོ་ོཞིེས་

གྲོགོས་ས།ོ །ད་ེནས་དརེ་མྱོ་ངན་ལས་འདས་ཏེ།ེ སྐུ་གོདུང་རང་བྱུང་གོ་ིམསེ་ཞུགོས་ལ་

བཞིིན་ཏེེ། རིན་པོ་ོཆོེའ་ིགོོང་བུ་ལྟ་བུ་ཆོ་གོཉེིས་སུ་གྱུར་པོ་ཆུའ་ིརླབས་ཀྱིིས་བདས་ཏེ་ེ

འགྲོམ་གོཉེིས་སུ་ཕྱིིན་ནས། བྱང་གོ་ིན་ིསྤེོང་བྱེད་པོས་ཁྱེེར། ལྷོའ་ིན་ིམ་སྐྱེས་དགྲོས་

ཁྱེརེ་ཏེ་ེས་ོསོའ་ིཡུལ་དུ་མཆོདོ་རྟནེ་བྱས་ས།ོ །

ད་ེལྟར་ན་ཀུན་དགོའ་བསོ་ལ་ོབཞི་ིབཅུར་བསྟན་པོ་བརྐྱངས། དའེ་ིཕྱི་ིལ་ོརྒྱལ་པོ་ོ

མ་སྐྱསེ་དགྲོ་ཡང་འདས་ཏེ།ེ ཡུད་ཙོམ་དམྱོལ་བར་སྐྱསེ་ནས། ད་ེལས་ཤི་ིའཕསོ་ནས་

ལྷར་སྐྱེས་ཏེེ། འཕགོས་པོ་ཤི་ནའ་ིགོོས་ཅིན་ལ་ཆོོས་ཉེན་པོས་རྒྱུན་དུ་ཞུགོས་པོ་ཐོབ་

པོར་གྲོགོས་ས།ོ །རྒྱལ་པོ་ོམ་སྐྱསེ་དགྲོའ་ིསྐབས་ཀྱི་ིགོཏེམ་སྟ་ེདང་པོའོᨕ།། །།

༢ རྒྱལ་པ་ོལག་བཟང་ག་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

དེ་ནས་རྒྱལ་པོོ་མ་སྐྱེས་དགྲོའི་བུ་ལགོ་བཟིང་གོིས་རྒྱལ་སྲོིད་བྱས། ལོ་བཅུ་

བདུན་ཙོམ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་མཆོོད་དེ། དེའ་ིཚ་ེའཕགོས་པོ་ཤི་ནའ་ིགོོས་

ཅིན་གྱིསི་ཀྱིང་བསྟན་པོ་ཅུང་ཟིད་སྐྱངོ་ལ། གོཙོ་ོབརོ་འཕགོས་པོ་ཉེ་ིམ་གུང་པོ་ཡུལ་ལྦཱ་

རཱ་ཎ་སཱརི་བཞུགོས་ཏེ།ེ འཁརོ་རྣམས་པོ་བཞི་ིལ་ལུང་འབོགོས་པོར་བྱདེ། བྲིམ་ཟི་ེདང་

ཁྱེིམ་བདགོ་རྣམས་ལ་ཆོོས་སྟོན་པོར་བྱེད་ད།ོ །དུས་གོཞིན་ཞིིགོ་ན་ལྦཱ་རཱ་ཎ་སཱིའ་ིབྲིམ་

ཟིེ་དང་ཁྱེིམ་བདགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་དགོེ་སློོང་སློོང་བ་པོོ་མང་པོོ་ཡིད་སུན་པོར་གྱུར་ཏེེ། 

དགོ་ེསློོང་རྣམས་ལ་བསོད་སྙོམས་ཀྱི་ིསྤྱོོད་ཡུལ་གོཞིན་ན་མེད་པོ་ལྟ་ཞིེས་ཁ་ཟིེར་བར་

གྱུར་པོ་དང༌། ཝ་རཱ་ཎ་སཱི་ལས་ལོངས་སྤྱོོད་མོད་པོ་འགོའ་ཡང་མེད་ཟིེར་བ་དང༌། 
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

བདགོ་ཅིགོ་གོིས་ཁྱེེད་རྣམས་གོསོ་དགོོས་ན་ཁྱེེད་དགོ་གོིས་ཁོ་བོ་ཅིགོ་ལ་ཅུང་ཟིད་

ཅིིགོ་ཀྱིང་མི་བྱིན་པོ་ལྟ་ཟིེར་བ་ན། འཕགོས་པོ་ཉེི་མ་གུང་པོ་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ཁྲི་ཕྲགོ་

གོཅིིགོ་གོི་འཁོར་གྱིིས་བསྐོར་ནས་ནམ་མཁའི་ལམ་ལ་འཕུར་ཞིིང་གོཤིེགོས་ནས། 

བྱང་ཕྱིོགོས་རི་ཨུ་ཤིི་རར་བྱོན་ནོ། །དེར་ཁྱེིམ་བདགོ་ཨ་ཛི་ཞིེས་བྱ་བས། ཕྱིོགོས་

བཞིིའ་ིདགོ་ེའདུན་ཐམས་ཅིད་བསྡུས་ཏེེ། དུས་སྟོན་གྱི་ིམཆོོད་པོ་ལ་ོགོཅིིགོ་ཏུ་བྱས་

པོས། དགྲོ་བཅིོམ་པོ་བཞི་ིཁྲ་ིབཞི་ིསྟོང་འདུས་ས།ོ །རྐྱེན་ད་ེལ་བརྟེན་ནས་བྱང་ཕྱིོགོས་

སུ་བསྟན་པོ་ལྷགོ་པོར་དར་བར་གྱུར་ ཏེོ། །དེ་ལྟར་ཉེི་མ་གུང་པོས་ཨུ་ཤིི་རར་ལོ་

གོསུམ་དུ་ཆོསོ་བསྟན་ཏེ།ོ །

དུས་དའེ་ིཚ་ེམཉེན་ཡདོ་ན་འཕགོས་པོ་ཤི་ནའ་ིགོསོ་ཅིན་བཞུགོས་ཏེ།ེ འཁརོ་རྣམ་

པོ་བཞི་ིལ་ཆོསོ་བསྟན་པོས་དགྲོ་བཅིམོ་པོ་སྟངོ་དུ་ཉེ་ེབ་ཙོམ་བྱུང་ང༌ོ། །སྔནོ་རྒྱལ་པོ་ོམ་

སྐྱེས་དགྲོ་ཡོད་པོའི་ཚེ། བྲིམ་ཟིེའི་རིགོས་ཆོོས་དང་མི་ལྡན་པོ་ཤིིན་ཏུ་གོདུགོ་ཅིིང་

གོཏུམ་པོ་ཁ་ཟིས་ཀྱིང་གོཙོང་རྨ་ེམེད་པོར་སྤྱོོད་ཅིིང༌། སྲོོགོ་ཆོགོས་སྣ་ཚོགོས་ཀྱི་ིསྲོོགོ་

གོཅིོད་པོ། པོ་ན་དང༌། ན་བ་ཞིེས་བྱ་བ་གོཉེིས་ཡོད་དོ། །ད་ེགོཉེིས་ཀྱིིས་ཁྱེིམ་འགོའ་

ཞིིགོ་ཏུ་རྐུན་མ་ོབྱས་པོའ་ིརྒྱུས་རྒྱལ་པོོས་ཆོད་པོ་བཅིད་པོ་ན། ད་ེརྣམས་ཤིིན་ཏུ་ཁྲོས་

པོས། དགྲོ་བཅིམོ་པོ་མང་པོ་ོལ་གོདུགོས་ཚདོ་གོསོལ་ཏེ།ེ དགོ་ེབའ་ིརྩེ་བ་འདསི་གོནདོ་

སྦྱོིན་དུ་གྱུར་ཏེེ། རྒྱལ་པོ་ོདང་མ་གོ་དྷཱ་པོ་རྣམས་འཇོོམས་པོར་གྱུར་ཅིིགོ་ཅིེས་སྨོན་

ལམ་བཏེབ་བོ། །དུས་ལན་གོཅིིགོ་ན་ད་ེགོཉེིས་རིམས་ཀྱིིས་བཏེབ་སྟ་ེཤི་ིནས་གོནོད་

སྦྱོིན་དུ་སྐྱེས་ས།ོ །གོང་གོ་ིཚ་ེརྒྱལ་པོ་ོལགོ་བཟིང་གོིས་རྒྱལ་སྲོིད་བྱས་ནས་ལ་ོབདུན་

ནམ་བརྒྱད་ལོན་པོའི་ཚེ། དེ་གོཉེིས་མ་གོ་དྷཱར་གོནོད་སྦྱོིན་གྱིི་ས་ཐོབ་པོར་གྱུར་ཏེེ། 
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ཡུལ་དུ་རིམས་ནད་ཆོེན་པོ་ོབཏེང་ང༌ོ། །དེར་མ་ིཕྱུགོས་མང་པོ་ོཤི་ིཞིིང་རིམས་ཆོད་དུ་

མ་འདདོ་པོ་ན། ལྟས་མཁན་རྣམས་ཀྱིིས་ད་ེལྟར་ཤིསེ་ཏེ།ེ མ་གོ་དྷཱ་པོའ་ིཡུལ་པོ་རྣམས་

ཀྱིིས་མཉེན་ཡོད་ནས་འཕགོས་པོ་ཤི་ནའི་གོོས་ཅིན་སྤྱོན་དྲངས་ཏེེ་གོནོད་སྦྱོིན་དེ་

གོཉེིས་འདུལ་བར་གོསོལ་བར་བཏེབ་བོ། །དེས་ཀྱིང་ད་ེགོཉེིས་གོནས་པོའ་ིར་ིགུརྦ་

ཞིསེ་བྱ་བར་གོཤིགེོས་ཏེ་ེགོནདོ་སྦྱོནི་གྱི་ིཕུགོ་པོར་བཞུགོས་པོ་ན། དའེ་ིཚ་ེགོནདོ་སྦྱོནི་

ད་ེགོཉེིས་གོནོད་སྦྱོིན་གོཞིན་གྱི་ིམདུན་སར་སོང་བ་ལས་གྲོོགོས་གོནོད་སྦྱོིན་གོཞིན་

ཞིིགོ་གོིས་སྦྲན་ཏེ།ེ སློར་འོངས་ནས་རབ་ཏུ་ཁྲོས་པོས་ཕུགོ་པོའ་ིབྲིགོ་རྣམས་རྟིབ་པོ་ན། 

ཡང་ཕུགོ་པོ་གོཞིན་ཞིགིོ་བྱུང་སྟ།ེ ད་ེན་འཕགོས་པོ་ཤི་ནའ་ིགོསོ་ཅིན་འདུགོ་གོ ོ།ད་ེལྟར་

ལན་གོསུམ་སངོ་བ་ན། ད་ེགོཉེསི་ཀྱིསི་མ་ེསྦར་བས། དགྲོ་བཅིམོ་པོས་ད་ེབས་ཀྱིང་ཆོ་ེ

བའ་ིམ་ེཕྱིོགོས་བཅུར་སྦར་ཏེེ། གོནོད་སྦྱོིན་གོཉེིས་སྐྲགོ་སྟ་ེབྲིོས་པོས། ཕྱིོགོས་ཐམས་

ཅིད་འབར་བས་འབྲིོས་པོའ་ིས་ཡང་མ་རྙིེད། དེར་ཤི་ནའ་ིགོོས་ཅིན་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་

བས་མ་ེཞིའི།ོ །ད་ེནས་ཆོསོ་བསྟན་པོས་ཤིནི་ཏུ་དད་པོར་གྱུར་ཏེ་ེསྐྱབས་སུ་འགྲོ་ོབ་དང་

བསློབ་པོའ་ིགོནས་ལ་བཀདོ། ད་ེམ་ཐགོ་རམིས་ཀྱིང་ཞི།ི ད་ེལྟ་བུའ་ིཆོ་ོའཕྲུལ་བསྟན་པོ་

བྲིམ་ཟི་ེདང་ཁྱེིམ་བདགོ་བརྒྱ་སྟོང་གོིས་མཐོང་ང༌ོ། །རྒྱལ་པོ་ོལགོ་བཟིང་གོ་ིདུས་སུ་

བྱུང་བའ་ིགོཏེམ་སྟ་ེགོཉེསི་པོའ།ོ། །།

༣ རྒྱལ་པ་ོགཞུ་བཟང་ག་ིདུས་ཀྱི་ིབྱུང་གཏམ།

རྒྱལ་པོ་ོད་ེའདས་པོ་ན། དེའ་ིབུ་གོཞུ་བཟིང་གོིས་རྒྱལ་སྲོིད་བྱས་ཏེ་ེཉེ་ིམ་གུང་

པོས་ཁ་ཆོེའ་ིཡུལ་བཏུལ་བ་དང་དུས་མཉེམ་མོ། །ད་ེཡང་ཉེ་ིམ་གུང་པོས་རྫུ་འཕྲུལ་
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

གྱིིས་ཁ་ཆོེའ་ིགོནས་སུ་བྱོན། ཀླུ་གོནས་པོའ་ིམཚོའ་ིའགྲོམ་དུ་བཞུགོས་ས།ོ །དེའ་ིཚ་ེ

ཀླུའ་ིརྒྱལ་པོ་ོཨཽ་དུཥྚ་འཁོར་དང་བཅིས་པོ་རྣམས་ཁྲོས་པོས་རྫོ་ིཆོར་དྲགོ་པོ་ོཕབ་ཀྱིང་

ཆོོས་གོོས་ཀྱི་ིམཐའ་མ་གོཡོས་སོ། །མཚོན་ཆོ་སྣ་ཚོགོས་ཀྱི་ིཆོར་ཕབ་པོ་མ་ེཏེོགོ་ཏུ་

གྱུར་པོས་ཀླུ་དངོས་སུ་འོངས་ཏེེ། འཕགོས་པོ་ཅི་ིབཞིེད་ཟིེར་བ་ལ་ས་གོཞི་ིབྱིན་ཅིིགོ་

གོསུངས་པོས། ས་གོཞི་ིཇོ་ིཙོམ། སྐྱལི་ཀྲུང་གོཅིགིོ་གོསི་ཁྱེབ་པོའ་ིསའ།ོ །འ་ོན་འབུལ་

ལ།ོ །དེང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིིས་སྐྱིལ་ཀྲུང་གོཅིིགོ་གོིས་ཁ་ཆོ་ེཡུལ་དགུའ་ིས་ནོན་པོར་མཛིད་

པོ་ན་ཀླུ་ན་ར།ེ འཕགོས་པོ་ལ་འཁོར་ཇོ་ིཙོམ། ལྔ་བརྒྱའ།ོ །ད་ེལས་གོཅིིགོ་མ་ཚང་ནས་

སློར་འཕྲོགོ་གོ་ོཟིེར་བ་ན། ས་འད་ིན་ིསྟོན་པོས་ལྷགོ་མཐོང་དང་མཐུན་པོའ་ིགོནས་སུ་

ལུང་བསྟན་པོ་ཡིན་ན། གོང་ན་སྦྱོིན་པོ་པོ་ོཡོད་པོ་དེར་སློོང་བ་པོ་ོཡོད་པོས། བྲིམ་ཟི་ེ

དང་ཁྱེམི་བདགོ་དགོ་ཀྱིང་འཇུགོ་དགོསོ་ས།ོ །ཞིསེ་གོསུངས་ནས་ཨུ་ཤིརི་ནས་འཁརོ་

ཉེ་ིམ་གུང་པོ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་ོརྣམས་དང༌། ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱ་ིནས་ཆོོས་ལ་མངོན་པོར་དད་པོའ་ི

བྲིམ་ཟིེ་དང་ཁྱེིམ་བདགོ་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མ་དང་ལྷན་ཅིིགོ་ཁ་ཆོེར་ཞུགོས་སོ། །དེ་ནས་

རིམ་གྱིིས་ཡུལ་སྣ་ཚོགོས་ནས་སྐྱ་ེབ་ོདུ་མ་འོངས་ཏེ།ེ ཉེ་ིམ་གུང་པོ་ཉེིད་བཞུགོས་པོའ་ི

དུས་ལ་ཡང་གྲོོང་ཁྱེེར་ཆོེན་པོ་ོདགུ་དང༌། ར་ིབོར་གྱི་ིགྲོོང་མང་པོ་ོདང༌། རྒྱལ་པོོའ་ིཕ་ོ

བྲིང་གོཅིིགོ་དང༌། གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་བཅུ་གོཉེིས་དགོ་ེའདུན་ཤིིན་ཏུ་མང་བ་དང་བཅིས་

པོས་ཡུལ་བརྒྱན་པོར་གྱུར་ཏེ།ོ །ད་ེནས་ཁ་ཆོེའ་ིསྐྱ་ེབའོ་ིཚོགོས་རྣམས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིསི་

ར་ིསྤེོས་ངད་ལྡན་དུ་ཁྲིད་ནས་བྱོན་ཏེ།ེ མ་ེའབར་བའ་ིཆོ་ོའཕྲུལ་གྱིིས་ཀླུ་རྣམས་བཏུལ། 

ཆོོས་གོོས་ཀྱིི་གྲོིབ་མས་ནོན་པོའི་གུར་གུམ་རྣམས་འབུལ་བར་བྱས་པོ་ལ། དགྲོ་

བཅིམོ་པོས་ཆོསོ་གོསོ་ཆོནེ་པོརོ་སྤྲུལ་ཏེ།ེ དའེ་ིགྲོབི་མས་ཕགོོས་ནས་སྐྱ་ེབ་ོཐམས་ཅིད་
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ཀྱིིས་གུར་གུམ་བླངས་ཏེེ། སློར་ཡང་ཡུད་ཙོམ་གྱིིས་ཁ་ཆོེར་སློེབ་པོ་དང༌། ཁ་ཆོེའ་ི

ཡུལ་གུར་གུམ་གྱི་ིསྐྱ་ེགོནས་ཀྱིིས་ཁྱེབ་པོར་བྱས་ནས། ཁྱེེད་རྣམས་ཀྱི་ིལོངས་སྤྱོོད་

འཕེལ་བའི་ཁྱེད་པོར་འདི་ཡིན་ནོ་ཞིེས་བསྟན་ཞིིང་ཁ་ཆོེ་ན་གོནས་པོ་ཐམས་ཅིད་

བསྟན་པོ་ལ་བཙུད་ནས་མྱོ་ངན་ལས་འདས་སོ། །དེས་ཁ་ཆོེའ་ིཡུལ་དུ་ལ་ོཉེ་ིཤུ་ཙོམ་

ཆོོས་བསྟན་པོར་གྲོགོས་སོ། །གོང་གོ་ིཚ་ེཉེ་ིམ་གུང་པོ་ཁ་ཆོེར་གོཤིེགོས་པོ་དེའ་ིཚེ། 

འཕགོས་པོ་ཤི་ནའ་ིགོསོ་ཅིན་གྱིསི་གྲོངོ་ཁྱེརེ་དྲུགོ་ལ་གོནས་པོའ་ིའཁརོ་རྣམ་པོ་བཞི་ིལ་

ཆོསོ་སྟནོ་པོར་བྱདེ་ད།ོ །ནམ་ཞིགིོ་ན་རྒྱལ་པོ་ོགོཞུ་བཟིང་རྒྱལ་སྲོདི་ལ་ོཉེ་ིཤུ་རྩེ་གོསུམ་

དུ་བརྐྱངས་ནས་དུས་ལས་འདས་ས།ོ །

དེའ་ིའོགོ་ཏུ་རྒྱལ་པོ་ོདེའ་ིའཁོར་དང་ཞི་ོཤིས་འཚ་ོབ་ཉེིས་སྟོང་ཞིིགོ་ཤི་ནའ་ིགོོས་

ཅིན་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། ད་ེདགོ་ལ་སོགོས་པོ་རབ་ཏུ་མང་པོ་ོདགོ་དང་ལྷན་ཅིིགོ་དུར་

ཁྲོད་བསིལ་པོའ་ིཚལ་དུ་དབྱར་གོནས་པོར་མཛིད་ད།ོ །དགོགོ་དབྱེའ་ིཚ་ེདུར་ཁྲོད་ཀྱི་ི

རྒྱུད་ལྟ་ཞིིང་སོང་བས་ད་ེཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་མ་ིསྡུགོ་པོའ་ིཏེིང་ང་ེའཛིིན་ཐོབ་སྟེ། མ་ིརིང་

བར་ཡིད་ལ་བྱེད་པོའི་ཁྱེད་པོར་ཐམས་ཅིད་བསྒྲུབས་ནས་དགྲོ་བཅིོམ་པོར་གྱུར་

ཏེ།ོ །ད་ེནས་སྤེོས་ཚོང་སྦས་པོའ་ིབུ་ཉེ་ེསྦས་བསྙེན་པོར་རྫོོགོས་པོ་ཙོམ་གྱིིས་བདེན་པོ་

མཐོང་ང༌ོ། །ཞིགོ་བདུན་ནས་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་གོཉེིས་ཀའ་ིཆོ་ལས་རྣམ་པོར་གྲོོལ་བར་

གྱུར་ཏེོ། །དེ་ནས་ཉེེ་སྦས་ལ་བསྟན་པོ་གོཏེད་དེ། ཡུལ་ཙོམྤར་མྱོ་ངན་ལས་འདས་

ས།ོ །ཤི་ནའ་ིགོོས་ཅིན་འདིས་སྔ་ཕྱིིར་གོདམས་ངགོ་བསྟན་པོས་བདེན་པོ་མཐོང་བ་ན་ི

འབུམ་ཙོམ། དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ཡང་ཁྲ་ིཙོམ་བྱུང་ང༌ོ། །ད་ེལ་ཁ་ཆོ་ེབ་རྣམས་ན་ིཉེ་ིམ་གུང་

པོ་ཡང་བསྟན་པོའ་ིགོཏེད་རབས་ལ་ངེས་པོར་བགྲོང་དགོོས་ཏེེ། ཡུལ་དབུས་སུ་ཉེ་ིམ་
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

གུང་པོས་ལ་ོབཅི་ོལྔར་བསྟན་པོ་བསྐྱངས་པོ་དའེ་ིཚ་ེའཕགོས་པོ་ཤི་ནའ་ིགོསོ་ཅིན་སློབོ་

མ་ཉུང་ངུར་གོནས་ས།ོ །ཉེ་ིམ་གུང་པོ་ཁ་ཆོརེ་གོཤིགེོས་པོ་ནས་ཤི་ནའ་ིགོསོ་ཅིན་གྱིསི་

བསྟན་པོ་བསྐྱངས་པོ་ཡིན་པོས་བསྟན་པོའ་ིགོཏེད་རབས་བརྒྱད་ཡིན་ན་ོཞིེས་ཟིེར་ལ། 

གོཞིན་རྣམས་ནི་ཉེི་མ་གུང་པོ་ཁ་ཆོེ་འདུལ་བར་སྟོན་པོས་ལུང་བསྟན་ཅིིང༌། ཀུན་

དགོའ་བོས་བཀའ་བསྒོོས་པོ་ཡིན་ལ། ཀུན་དགོའ་བོས་བསྟན་པོ་གོཏེད་པོ་ན་ིཤི་ནའ་ི

གོསོ་ཅིན་ཁ་ོན་ཡནི་པོས། གོཏེད་རབས་ན་ིབདུན་ཁ་ོནའ་ོཞིསེ་ཟིརེ་ཏེ་ེབདོ་རྣམས་ཀྱིང་

དེའ་ིརྗེེས་སུ་འབྲིང་ང༌ོ། །རྒྱལ་པོ་ོགོཞུ་བཟིང་གོ་ིདུས་སུ་བྱུང་པོའ་ིགོཏེམ་སྟ་ེགོསུམ་

པོའ།ོ། །།

༤ འཕགས་པ་ཉེ་ེསྦས་ཀྱི་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

དེ་ནས་ཉེེ་སྦས་ཀྱིིས་གོངྒཱ་བརྒལ་ནས་བྱང་ཕྱིོགོས་སུ་གོཤིེགོས་ནས། ཡུལ་

ལུས་འཕགོས་ཞིསེ་བྱ་བ་ཏེ་ིརཱ་ཧུ་ཏེིའ་ིནུབ་ཐད་ཀྱི་ིཡུལ་ཞིིགོ་ཏུ། ཁྱེམི་བདགོ་བ་སུ་ས་

ར་ཞིསེ་བྱ་བ་ཞིགིོ་གོསི་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་བཞིངེས་ཕྱིགོོས་བཞིའི་ིདགོ་ེའདུན་མཆོདོ་པོ་

ཞིིགོ་ཡོད་པོའ་ིསར་བཞུགོས། དབྱར་གོནས་པོ་མཛིད། དེར་གོདམས་ངགོ་བསྟན་

པོས་ཟླ་བ་གོསུམ་ད་ེཉེདི་ལ་དགྲོ་བཅིམོ་པོ་ཐབོ་པོ་སྟོང་ཕྲགོ་གོཅིགིོ་ཚང་བར་བྱུང༌། ད་ེ

ནས་རིའི་རྒྱལ་པོོ་གོནྡྷ་རར་བྱོན་ནས་ཆོོས་བསྟན་པོས་ཀྱིང་སྐྱེ་བོ་དཔོགོ་ཏུ་མེད་པོ་

བདེན་པོ་ལ་བཀོད། ད་ེནས་ཡང་ཡུལ་དབུས་དང་ཉེ་ེབའ་ིནུབ་བྱང་གོ་ིམཚམས་གྲོོང་

ཁྱེེར་བཅིོམ་བརླགོ་ཏུ་བྱོན་པོ་ན་བཅིོམ་བརླགོ་གོ་ིསྒོ་ོདྲུང་ན་སྐྱ་ེབ་ོམང་པོ་ོཚོགོས་པོའ་ི

སར་གྱིད་ཀྱི་ིགོཙོ་ོབ་ོཚོད་པོའ་ིལས་བྱེད་པོ་ན་ཊ་དང༌། བྷཊྚ་ཞིེས་བྱ་བ་གོཉེིས་གོཏེམ་



རྒྱ་གར་ཆོོས་འབྱུང་།
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དུ་གླེེང་པོ་ལས། འཕགོས་པོ་ཉེ་ེསྦས་ཀྱི་ིབསྔགོས་པོ་བྱེད་ཅིིང༌། ཤིིར་སྟ་ེམགོ་ོབ་ོཞིེས་

བྱ་བའ་ིར་ིལ་འཕགོས་པོ་ཤི་ནའ་ིགོོས་ཅིན་གྱི་ིདུས། ད་ེགོཉེིས་རང་གོིས་བཞིེངས་པོའ་ི

གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་དུ་འཕགོས་པོ་ཉེ་ེསྦས་གོནས་འཆོའ་བར་བྱདེ་ན་ཅི་ིམ་རུང་ཞིསེ་སྨནོ་

པོར་བྱདེ་ད།ོ །

དེའ་ིཚ་ེཉེ་ེསྦས་ཀྱིིས་རྒྱང་རིང་པོ་ོནས་མཐོང་བས་ཨ་ེམའ་ོརིང་མ་ོནས་དབང་པོ་ོ

དུལ་བ་བརྗེིད་དང་ལྡན་པོ་འོང་བ་འད་ིན་ིའཕགོས་པོ་ཉེ་ེསྦས་ཡིན་ཡང་དགོ་གོ་ོཞིེས་

ཕན་ཚུན་དུ་བགྲོསོ་ནས་ཅུང་ཟིད་བསུ་རུ་སངོ་སྟ་ེཕྱིགོ་བྱས་ནས། འཕགོས་པོ་ཉེ་ེསྦས་

ལགོས་སམ་ཞིེས་དྲིས་པོ་ལ། འཇོིགོ་རྟེན་དུ་ད་ེལྟར་གྲོགོས་ས་ོཞིེས་གོསུངས་པོས། 

གོར་མཁན་དཔོའ་བོའ་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ཞིེས་བྱ་བ་མགོོ་བོའ་ིརི་ལ་ཡོད་པོ་དེ་ཕུལ་

ནས་ཡ་ོབྱད་ཐམས་ཅིད་ཀྱིསི་སྟབོ་པོར་བྱདེ་ད།ོ །དརེ་ཆོསོ་བསྟན་པོས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

དང་ཁྱེིམ་པོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོིས་བདེན་པོ་མཐོང་ང༌ོ། །ད་ེནས་དུས་གོཞིན་ཞིིགོ་ན་སྐྱ་ེབ་ོ

འབུམ་ཕྲགོ་མང་པོ་ོའདུས་པོ་ལ་ཆོོས་སྟོན་ཞིིང་ཡོད་པོའ་ིཚེ། བདུད་སྡོིགོ་ཅིན་གྱིིས་

གྲོོང་ཁྱེེར་དུ་འབྲིས་ཀྱིི་ཆོར་ཕབ་བོ། །དེའི་ཚེ་སྐྱེ་བོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གྲོོང་ཁྱེེར་དུ་སོང༌། 

ལྷགོ་མ་རྣམས་ཆོོས་ཉེན་པོར་བྱེད་ད།ོ །ཉེ་ིམ་གོཉེིས་པོ་ལ་གོོས་ཀྱི་ིཆོར་ཕབ་པོས་ཡང་

སྐྱ་ེབ་ོམང་པོ་ོཞིིགོ་གྲོོང་ཁྱེེར་དུ་སོང༌། ད་ེབཞིིན་དུ་གོསུམ་པོ་ལ་དངུལ་གྱི་ིཆོར་དང༌། 

བཞིི་པོ་ལ་གོསེར་གྱིི་ཆོར་དང༌། ལྔ་པོ་ལ་རིན་པོ་ོཆོེ་སྣ་བདུན་གྱིི་ཆོར་ཕབས་པོས་

ཆོསོ་ཉེན་པོའ་ིཚགོོས་པོ་ཤིནི་ཏུ་བྲི་ིབར་གྱུར་ཏེ།ོ །ཉེ་ིམ་དྲུགོ་པོ་ལ་བདུད་སྡོགིོ་ཅིན་རང་

ཉེིད་ལྷའ་ིགོར་མཁན་གྱི་ིཆོས་སུ་བྱས། བུ་དང་ཆུང་མ་བུ་མ་ོརྣམས་ཀྱིང་ལྷའ་ིགླུ་དང་

གོར་མཁན་གྱི་ིགོཟུགོས་སུ་བསྒྱུར་ནས་གོར་མཁན་ཕ་ོམ་ོསུམ་ཅུ་རྩེ་དྲུགོ་གྲོངོ་ཁྱེརེ་དུ་
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བྱུང་སྟེ། གོར་གྱི་ིབཀོད་པོ་དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་ིལྟད་མ་ོསྣ་ཚོགོས་པོ་དང༌། གླུ་དང་རོལ་

མོའ་ིསྒྲོ་དབྱངས་སྙན་པོོས་སྐྱ་ེབ་ོཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིཡིད་བསྒྱུར་ནས། ཆོོས་ཉེན་པོ་གོཅིིགོ་

ཀྱིང་མེད་དོ། །དེའ་ིཚ་ེའཕགོས་པོ་ཉེ་ེསྦས་ཀྱིང་གྲོོང་ཁྱེེར་དུ་བྱོན་ཏེེ། ཨ་ེམའ་ོསྐྱེས་བུ་

དཔོའ་བ་ོཁྱེོད་རྣམས་ཀྱི་ིགོར་ལེགོས་ཀྱིི། བདགོ་གོིས་ཀྱིང་ཕྲེང་བ་གོདགོས་པོར་བྱའ་ོ

ཞིེས་ར་ེར་ེབཞིིན་གྱི་ིམགོ་ོདང་མགྲོིན་པོར་མ་ེཏེོགོ་གོ་ིཕྲེང་བ་ར་ེབཅིིངས་སོ། །ད་ེམ་

ཐགོ་ཏུ་འཕགོས་པོའ་ིརྫུ་འཕྲུལ་གྱིིས་སྡོིགོ་ཅིན་འཁོར་བཅིས་ཐམས་ཅིད་ལུས་རྒས་

འགོགོོས་ཤིངི་མ་ིསྡུགོ་པོ་གོསོ་ཧྲུལ་བ། མགོ་ོལ་ན་ིམ་ིར་ོརུལ་པོ་བཅིངིས། མགྲོནི་པོར་

ན་ིཁྱེ་ིར་ོབམ་པོ་ར་ེབཏེགོས་པོ་དྲ་ིངན་པོ་ཕྱིོགོས་བཅུར་ལྡང་ཞིངི༌། མཐངོ་བ་ཙོམ་གྱིིས་

སྐྱུགོས་པོར་འདྲེན་པོར་བྱིན་གྱིིས་བརླབས་ས།ོ །དེར་འདོད་ཆོགོས་དང་མ་བྲིལ་བའ་ི

སྐྱ་ེབ་ོཐམས་ཅིད་སྐྱ་ོབ་དང་འཇོིགོས་པོ་དང་སྐྱུགོ་བྲི་ོབས་སྣ་བཀགོ་ཅིིང་ཕྱིིར་ཕྱིོགོས་

པོས་འདུགོ་གོོ །དེའ་ིཚ་ེཉེ་ེསྦས་ཀྱིིས་ཀྱིང་སྡོིགོ་ཅིན་ཁྱེོད་ངའ་ིའཁོར་ལ་ཅིིའ་ིཕྱིིར་འཚེ། 

དེས་སྨྲས་པོ། འཕགོས་པོ་བཟིོད་པོར་མཛིོད་ལ་བདགོ་ཅིགོ་བཅིིངས་བ་ལས་ཁྲོལ་

ཞིགིོ །གོསུངས་པོ། ངའ་ིའཁརོ་ལ་མ་ིའཚ་ེན་ད་ེལྟར་བྱའ།ོ །

སྨྲས་པོ། བདགོ་གོ་ིལུས་ཞིིགོ་པོར་གྱུར་ཀྱིང་མ་ིའཚོའོ། །ད་ེམ་ཐགོ་བདུད་ཀྱི་ི

ལུས་རྣལ་དུ་གོནས་པོར་གྱུར་ཏེ།ོ །དསེ་སྨྲས་པོ། བདགོ་གོསི་བྱང་ཆུབ་སྙངི་པོརོ་གོ་ཽཏེ་

མ་ལ་ཀུན་ཏུ་མཐོ་འཚམ་པོར་བྱས་ན། དེ་ནི་བྱམས་པོའི་ཏེིང་ངེ་འཛིིན་ལ་གོནས་

ས།ོ །གཽོ་ཏེ་མའ་ིཉེན་ཐསོ་རྣམས་ན་ིགོདུགོ་པོ་ཕ་རལོ་གོནནོ་པོ་སྟ།ེ ར་ེཞིགིོ་བདགོ་གོསི་

རྩེེད་མ་ོཅུང་ཟིད་བྱས་པོ་ལ་འཕགོས་པོས་བདགོ་བཅིིངས་སོ། །ད་ེནས་ཉེ་ེསྦས་ཀྱིིས་

བདུད་སྡོིགོ་ཅིན་ད་ེལའང་ཆོོས་ཀྱི་ིགོཏེམ་ཀུན་ཏུ་སྦྱོོར་བར་བྱས་ནས། ངས་ན་ིསྟོན་
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པོའ་ིཆོསོ་ཀྱི་ིསྐུ་མཐངོ་ན། །གོཟུགོས་ཀྱི་ིསྐུ་ན་ིམ་མཐངོ་བ་ལས། །སྡོིགོ་ཅིན་ཁྱེདོ་ཀྱིིས་

ད་ེམཐངོ་བའ་ིཕྱིརི་སྐུའ་ིརྣམ་པོ་ཇོ་ིལྟ་བུ་སྟནོ་ཅིིགོ ། དསེ་སྟནོ་པོའ་ིརྣམ་པོར་སྤྲུལ་པོ་ན། 

འཕགོས་པོ་ཉེེ་སྦས་རབ་ཏུ་དད་པོ་སྐྱེས་ཏེེ། བ་སྤུ་ལངས་མཆོི་མ་འཁྲུགོ་བཞིིན་དུ་

སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱིགོ་འཚལ་ཞིེས་ཐལ་མ་ོསྦྱོར་བ་སྤྱོ་ིབོར་བཞིགོ་པོས། བདུད་སྡོིགོ་

ཅིན་གྱིིས་མ་བཟིོད་ད་ེབརྒྱལ་ཞིིང་འགྱིེལ་བར་གྱུར་ཏེ།ོ །དེར་བདུད་ཀྱིང་མ་ིསྣང་བར་

གྱུར། ཚུལ་དེས་སྐྱ་ེབ་ོཐམས་ཅིད་ཡིད་འབྱུང་ཞིིང་དད་པོ་ལྷགོ་པོར་སྐྱེས། འབྲིས་ཀྱི་ི

ཆོར་ཕབ་པོ་ནས་བརྩེམས་ཏེ།ེ སྔནོ་གྱི་ིདགོ་ེབའ་ིརྩེ་བས་བསྐུལ་བའ་ིསྐྱ་ེབ་ོཕྱིགོོས་བཞི་ི

ནས་འདུས་པོ་ད་ེརྣམས་ཐམས་ཅིད་ལ་ཞིགོ་དྲུགོ་པོ་ད་ེཉེདི་ཀྱི་ིམཚན་ཐགོོ་ཐགོ་ཏུ་ཆོསོ་

བསྟན་པོས་ཉེ་ིམ་བདུན་པོ་ལ་སྐྱ་ེབ་ོའབུམ་ཕྲགོ་བཅི་ོབརྒྱད་ཀྱིིས་བདེན་པོ་མཐོང་བར་

གྱུར་ཏེོ། །ད་ེནས་གོར་མཁན་དཔོའ་བོའ་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་དུ་ཇོ་ིསྲོིད་འཚོའ་ིབར་དུ་

བཞུགོས་ཏེ།ེ ཕུགོ་སྲོདི་དུ་ཁྲུ་བཅིདོ་བརྒྱད་པོ། རྒྱར་ཁྲ་ིབཅུ་གོཉེསི་པོ། དཔོངས་སུ་ཁྲུ་

དྲུགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་ལ། ཉེ་ེསྦས་ཀྱི་ིགོདམས་པོས་དགོ་ེསློོང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གོཅིིགོ་གོིས་

དགྲོ་བཅིམོ་པོ་ཐབོ་པོ་ན་ཤིངི་བུ་སརོ་བཞི་ིཔོ་ཞིགིོ་ཕུགོ་དརེ་འཕངས་ས།ོ །ད་ེནས་དུས་

གོཞིན་ཞིིགོ་ན་ཚུལ་ད་ེཁ་ོནས་ཕུགོ་ད་ེཤིིང་བུ་ད་ེའདྲ་བས་གོ་ོམཚམས་མེད་པོར་གོང་

བར་གྱུར་ཏེོ། །དེའི་ཚེ་འཕགོས་པོ་ཉེེ་སྦས་ཀྱིང་ཡོངས་སུ་མྱོ་ངན་ལས་འདས་ཏེེ། 

གོདུང་ཡང་ཤིངི་བུ་ད་ེརྣམས་ཀྱིསི་ཞུགོས་ལ་ཕུལ་བས། རངི་བསྲོལེ་གོཅིགིོ་ཏུ་གྱུར་པོ་

ལྷ་རྣམས་ཀྱིིས་ཁྱེེར་ར་ོཞིེས་གྲོགོས་སོ། །འདི་ནི་སྟོན་པོ་ཉེིད་ཀྱིིས་མཚན་མེད་པོའི་

སངས་རྒྱས་སུ་ལུང་བསྟན་པོ་སྟ།ེ སྐུ་ལ་མཚན་དཔོ་ེམདེ་པོ་མ་གོཏེགོོས་འགྲོ་ོཕན་སྟནོ་

པོ་ཉེིད་དང་ཕྱིོགོས་མཚུངས་པོའ་ིདོན་ཡིན་ལ། ད་ེབཞིིན་གོཤིེགོས་པོ་མྱོ་ངན་ལས་
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འདས་པོའ་ིའགོོ་ཏུ་འད་ིལས་འགྲོ་ོབའ་ིདནོ་ཆོ་ེབ་མ་བྱུང་ང༌ོ། །

ཉེ་ེསྦས་ཀྱིསི་བསྟན་པོ་སྐྱངོ་བའ་ིཚ།ེ ཉེ་ིའོགོ་གོ་ིརྒྱལ་ཁམས་ཕལ་ཆོ་ེབ། རྒྱལ་པོ་ོ

གོཞུ་བཟིང་གོ་ིབུ་རྒྱལ་པོ་ོདབང་ཆོེན་གྱིསི་རྒྱལ་སྲོདི་བསྐྱངས་པོའ་ིལ་ོདགུ་དང༌། དའེ་ི

བུ་ཙོ་མ་ཤིས་ལ་ོཉེེར་གོཉེིས་སུ་རྒྱལ་སྲོིད་བསྐྱངས་པོའ་ིསྐབས་ཤིས་ཆོ་ེབ་ཡིན་ཞིིང༌། 

དའེ་ིཚ་ེརྒྱ་གོར་ཤིར་ཕྱིགོོས་སུ་དགྲོ་བཅིམོ་པོ་བླ་མ་ཞིསེ་བྱ་བ་བཞུགོས་པོ་ལ་རྒྱལ་པོ་ོ

དབང་ཆོེན་ལྷགོ་པོར་དད་པོར་གྱུར་ཏེེ། ཡུལ་བདགོ་ལ་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་བྱ་གོགོ་སྐྱོང་

བའ་ིལྗོོངས་ཤིིགོ་ཏུ་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་བཞིེངས་ཏེ་ེཕུལ། བྱ་གོགོ་གོ་ིཀུན་དགོའ་ར་བ་

ཞིེས་བྱ་བར་གྲོགོས་སོ། །དེས་ཀྱིང་ཉེ་ིའོགོ་གོ་ིའཁོར་རྣམ་པོ་བཞི་ིལ་གོདམས་ངགོ་

མང་དུ་བསྟན་པོས་འབྲིས་བུ་བཞི་ིཐོབ་པོ་མང་དུ་བྱུང༌། དེའ་ིསློོབ་མའ་ིགོཙོ་ོབ་ོན་ིདགྲོ་

བཅིམོ་པོ་གྲོགོས་པོའ།ོ །རྒྱལ་པོ་ོདབང་ཆོནེ་འདས་ནས་རྒྱལ་པོ་ོཙོ་མ་ཤི་རྒྱལ་སྲོདི་ལ་

འཁོད་ནས་མ་ིརིང་པོ་ན་ཡུལ་མ་གོ་དྷཱ་ན་བྲིམ་ཟི་ེམ་ོཛིཿས་ཞིེས་བྱ་བ་ལ་ོབརྒྱ་དང་ཉེ་ི

ཤུར་ཉེ་ེབ་ཞིིགོ་ཡདོ་ད།ོ །

དེ་ལ་བུ་སྤུན་གོསུམ་སྟེ། རྒྱལ་བ་དང༌། ལེགོས་རྒྱལ་དང༌། དགོེ་བ་ཞིེས་

བྱའ།ོ །དང་པོ་ོན་ིལྷ་ཆོེན་པོ་ོདབང་ཕྱུགོ་ལ་མོས་པོའ།ོ །གོཉེིས་པོ་ན་ིཐུབ་པོ་སེར་སྐྱ་ལ་

མོས་པོའོ། །གོསུམ་པོ་ན་ིཡང་དགོ་པོར་རྫོོགོས་པོའ་ིསངས་རྒྱས་ལ་མོས་པོའོ། །ད་ེ

རྣམས་རང་རང་གོ་ིགོཞུང་ལུགོས་ལེགོས་པོར་བྱང་སྟེ། ཁྱེིམ་གོཅིིགོ་ཏུ་ཉེིན་ར་ེབཞིིན་

རྩེོད་པོར་བྱེད་ད།ོ །དེར་མ་ན་རེ། ཁྱེོད་དགོ་ལ་གོོས་དང་ཁ་ཟིས་ལ་སོགོས་པོ་རྟགོ་ཏུ་

ཕངོས་པོ་མདེ་པོར་ངས་སྦྱོརོ་བར་བྱདེ་ན་ཅིིའ་ིཕྱིརི་རྩེདོ། ད་ེརྣམས་ན་ར།ེ བདགོ་ཅིགོ་

ཁ་ཟིས་ལ་སོགོས་པོའ་ིཕྱིིར་རྩེོད་པོ་མ་ཡིན་གྱིི། སྟོན་པོ་དང་ཆོོས་ལས་བརྩེམས་ཏེ་ེ
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རྩེདོ་ད།ོ །དརེ་མ་ན་ར།ེ རང་གོ་ིབླ་ོགྲོསོ་ཀྱི་ིམཐུས་སྟནོ་པོ་དང་ཆོསོ་བཟིང་ངན་མ་ིཤིསེ་

ན་སྐྱ་ེབ་ོམཁས་པོ་གོཞིན་རྣམས་ལ་དྲིས་ཤིིགོ ད་ེདགོ་གོིས་ཀྱིང་མ་ལས་ཉེན་ཏེ་ེཡུལ་

སྣ་ཚོགོས་སུ་སོང་ཞིིགོ་དྲིས་པོ་ན། སོ་སོར་ཡིད་ཆོེས་པོའི་གོནས་ཐོབ་པོ་མེད་

ད།ོ །མཐར་དགྲོ་བཅིམོ་པོ་བླ་མའ་ིདྲུང་དུ་སོང་ནས་རང་རང་གོ་ིགོཏེམ་རྒྱས་པོར་བྱས་

སོ། །ད་ེལ་རྒྱལ་བ་དང༌། ལེགོས་རྒྱལ་གོཉེིས་ཀྱིིས་གྲོོང་ཁྱེེར་གོསུམ་བཅིོམ་པོ་ལ་

སོགོས་པོ་ལྷ་ཆོེན་པོོའ་ིབསྔགོས་པོ་དང༌། ཐུབ་པོ་སེར་སྐྱའ་ིདམོད་པོའ་ིམཐུ་སོགོས་

ཆོ་ེབ་བརྗེོད་ནས་དགོ་ེསྦྱོོང་གཽོ་ཏེ་མ་ན་ིདམོད་པོ་མ་ིབྱེད་པོའ་ིཕྱིིར་དཀའ་ཐུབ་ཀྱིང་མ་

གྲུབ་པོར་མངོན་ཞིིང་ལྷ་མིན་འཇོོམས་པོར་མ་ིབྱེད་པོས་མཐུ་ཆུང་བའོ། །ཞིེས་པོ་ལ་

སོགོས་པོ་བརྗེོད་པོ་ན། དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ན་རེ། གོང་ཞིིགོ་ཞི་ེསྡོང་གོིས་ཁོང་འཁྲུགོས་ཏེ་ེ

དམོད་པོ་བྱེད་པོ་ལ་ན་ིདཀའ་ཐུབ་ཅི་ིཞིིགོ་ཡོད་དེ། ཇོ་ིལྟར་འད་ིན་མཁའ་འགྲོ་ོམ་དང་

སྲོིན་པོོ་གོདུགོ་པོ་གོཏུམ་པོོ་འཆོོལ་བར་སྤྱོོད་པོ། ཚུལ་ལས་ཉེམས་པོ་དེ་དགོ་ཀྱིང་

དམོད་པོ་བྱེད་ད།ོ །གོང་ཞིིགོ་འད་ིན་གོསོད་པོ་དང་འཆོིང་བ་དང་བརྡོེགོ་པོ་ལ་སོགོས་

པོའི་རྩེོམ་པོ་མེད་པོར་ཡང་འགྲོ་ོབ་འདི་དགོ་ནི་གོདོན་མི་ཟི་བར་འཆོི་བར་འགྱུར་བ་

ཡནི་ན། ད་ེདགོ་གོསདོ་པོའ་ིསྦྱོརོ་བ་ཀུན་ཏུ་རྩེམོ་པོ་ན་ིཤིིན་ཏུ་བླུན་པོ་སྟ།ེ མ་ིམཁས་པོ་

འགོའ་ཞིིགོ་ཉེ་ིམ་ནུབ་པོར་གྱུར་པོ་ལ་དབྱུགོ་པོས་བདའ་བར་བྱས་ནས་བདགོ་ཉེིད་

རྒྱལ་བས་སྙམེས་པོ་བཞིནི་ན།ོ །གོཞིན་ཡང་བྲིམ་ཟི་ེདགོ་ཉེནོ་ཅིགིོ སངས་རྒྱས་འཇོགིོ་

རྟེན་ཕན་བརྩེོན་པོའ།ི །ཆོོས་ན་ིའཚ་ེབ་མེད་པོ་ཡིན། །ད་ེལ་ཡིད་རྟོན་དེའ་ིརྗེེས་ཞུགོས། 

ད་ེཡང་འཚ་ེབ་མེད་པོར་བརྗེོད། །ཡུན་རིང་ཕན་པོའ་ིབྱ་བ་མཛིད། །ད་ེལས་བྱང་ཆུབ་

ཐོབ་གྱུར་ནས། །རྟགོ་ཏུ་འཚ་ེམེད་ཕན་པོར་སྤྱོོད། །འཁོར་ལའང་ཕན་པོ་བརྩེོན་པོར་



 20  

ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

འདོམས། །བྲིམ་ཟིེའམ་ཡང་ན་དགོེ་སྦྱོོང་ནི། །གོཞིན་གྱིིས་ཐོས་པོའི་ཚིགོ་ལ་

ཡང༌། །འདིས་གོནོད་བྱས་པོའི་གོཏེམ་ཡོད་མིན། །ཀུན་ཏུ་དགོེ་བའི་ངང་ཚུལ་

འདིའ།ོ །དྲགོ་པོ་ོདུར་ཁྲོད་གོནས་ལ་དགོའ། །མ་ིཤི་ཚུལ་བུ་རྐོང་དགོ་ཟི། །གོཏུམ་ཞིིང་

སྲོགོོ་ཆོགོས་གོསདོ་དགོའ་བར། །ལྷ་ཆོནེ་ཉེདི་ཀྱི་ིཆོསོ་ལས་བཤིད། །གོཞུང་ཡང་འཚ་ེ

བས་དྲ་ིམར་བྱས། །ད་ེལ་རབ་ཡདི་རྟནོ་པོ་ཡང༌། །རྟགོ་ཏུ་འཚ་ེབ་ལངོས་སྤྱོདོ་པོ། །འད་ི

ལ་འཁས་པོ་སུ་ཞིིགོ་མགུ། །དཔོའ་བ་ོཡོན་ཏེན་ཉེིད་ཡིན་ན། །སེང་གོ་ེསྟགོ་ལ་སོགོས་

པོ་ཡང༌། །མཆོདོ་བྱ་ཉེདི་དུ་འགྱུར་མནི་ནམ། །ཞི་ིབར་སམེས་པོ་ཡནོ་ཏེན་ཉེིད། །ཅིེས་

པོ་ན།ི རྒྱུད་ཆོགོས་དང་པོོའ།ོ །

དེ་དགོ་ལ་སོགོས་པོ་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏེན་གྱིི་ཁྱེད་པོར་བསྟན་པོའི་སྒོོ་ལྔ་བརྒྱའི་

བར་དུ་རྒྱུད་ཆོགོས་བཟླས་པོས་བྲིམ་ཟི་ེད་ེགོཉེིས་ཀྱིིས་ཀྱིང་བདེན་པོར་གོ་ོསྟ།ེ དཀོན་

མཆོོགོ་གོསུམ་ལ་ལྷགོ་པོར་དད་པོར་གྱུར་ཏེོ། །བྲིམ་ཟིེའ་ིབུ་དགོ་ེབ་སྔར་ནས་དད་པོ་

ཉེདི་ལྷགོ་པོར་འཕེལ་བས། ད་ེགོསུམ་ཆོར་བླ་ོགྲོསོ་གོཅིིགོ་པོར་གྱུར་ནས་རང་གོ་ིཁྱེམི་

དུ་སངོ་སྟ་ེམ་ལ་སྨྲས་པོ། བདགོ་ཅིགོ་རྣམས་ཀྱིསི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཡནོ་ཏེན་ཤིསེ་པོས་

སྟོན་པོའ་ིསྐུ་གོཟུགོས་བཞུགོས་པོའ་ིལྷ་ཁང་ར་ེབཞིེངས་པོར་བྱེད་ན། ས་གོང་ཡིན་པོ་

མས་སྟོན་ཅིིགོ ད་ེནས་མ་དེས་བསྟན་པོ་ལྟར་བྲིམ་ཟི་ེརྒྱལ་བས་ན་ིཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིའ་ིཆོོས་

འཁོར་གོནས་སུ་སྐུ་གོཟུགོས་ཀྱིི་ལྷ་ཁང་བཞིེངས་སོ། །སྟོན་པོ་ཉེིད་བཞུགོས་པོའི་

གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་རྣམས་ན།ི དངསོ་གོནས་ལ་སྤྲུལ་པོའ་ིརང་བཞིནི་ཅིན་ཡནི་པོའ་ིཕྱིརི་

སྤྲུལ་པོ་བསྡུས་པོར་མངོན་ནའང་སེམས་ཅིན་རྣམས་ཀྱིི་སྣང་ངོར་རལ་འདྲུམ་ལ་

སགོོས་པོའ་ིསྐྱནོ་གྱིིས་དུས་ད་ེཙོམ་ན་ཤུལ་ཙོམ་ལས་མདེ་ད།ོ །
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དེའི་ཕྱིིར་བྲིམ་ཟིེ་ལེགོས་རྒྱལ་གྱིིས་ནི་རྒྱལ་པོོའ་ིཁབ་ཀྱིི་འོད་མའི་ཚལ་དུ་སྐུ་

གོཟུགོས་དང་ལྷ་ཁང་བཞིངེས། ཆུང་བ་བྲིམ་ཟི་ེདགོ་ེབས་ན།ི རྡོ་ོརྗེེའ་ིགོདན་གྱི་ིགོནྡྷ་ོལ་

སྟ།ེ དྲ་ིགོཙོང་ཁང་བྱང་ཆུབ་ཆོནེ་པོ་ོདང་བཅིས་པོ་བཞིངེས་ཏེ།ེ བཟི་ོབ་ོན་ིལྷ་ཡ་ིབཟི་ོབ་ོ

མིའ་ིརྣམ་པོར་སྤྲུལ་ཏེ་ེའོངས་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་བྱས་ཏེ།ེ ད་ེལ་བྱང་ཆུབ་ཆོེན་པོ་ོབཞིེངས་

པོའ་ིརྒྱུ་ཚོགོས་རྣམས་དང༌། ལྷ་བཟི་ོབ་རྣམས་དང་བྲིམ་ཟི་ེདགོ་ེབ་རྣམས་ནང་དུ་འདུགོ 

ཞིགོ་བདུན་གྱི་ིབར་དུ་གོཞིན་སུ་ཡང་ནང་དུ་མ་ིའོང་བར་བྱས་པོ་ལས་ཞིགོ་དྲུགོ་སོང་

བ་ན། བྲིམ་ཟི་ེསྤུན་གོསུམ་གྱི་ིམ་འོངས་ཏེ་ེསྒོ་ོབརྡུངས་སོ། །དེར་ཞིགོ་དྲུགོ་ལས་མ་

ལོན་ཏེ།ེ ནངས་པོར་སྒོ་ོདབྱེའ་ོཞིེས་བྱས་པོས། མ་ན་ར།ེ ང་ན་ིད་ོནུབ་འཆོ་ིབ་ཡིན་ན། 

ད་ན་ིསའ་ིསྟེང་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཞིལ་མཐོང་བ་ཁ་ོམ་ོཁ་ོནར་ཟིད་པོས་ཕྱིིས་གོཞིན་

གྱིསི་སྐུ་གོཟུགོས་ད་ེབཞིནི་གོཤིེགོས་པོ་འདྲ་བ་དང་མ་ིའདྲ་བ་མ་ིཤིསེ་ས།ོ །ད་ེབས་ན་

ངེས་པོར་སྒོོ་ཕྱིེ་ཞིིགོ་ཅིེས་ཟིེར་བས་སྒོོ་ཕྱིེ་བ་ན། བཟིོ་བོ་རྣམས་མི་སྣང་བར་གྱུར་

ཏེ།ོ །དརེ་ལེགོས་པོར་བརྟགོས་པོ་ན། འད་ིན་ིཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིཐམས་ཅིད་དུ་སྟནོ་པོ་དང་

འདྲ་ན། འོན་ཀྱིང་མ་ིའདྲ་བའ་ིཁྱེད་པོར་གོསུམ་ཞིིགོ་ཡོད་ད།ེ འོད་ཟིེར་སྤྲ་ོབ་ཡང་མེད། 

ཆོོས་ཀྱིང་མི་སྟོན། བཞུགོས་པོ་ཁ་ོན་ལས་སྤྱོོད་ལམ་གོཞིན་གོསུམ་ཡང་མི་འཛིད་

པོས་ས།ོ །ཞིསེ་ཟིརེ་ཏེ།ེ སངས་རྒྱས་དངསོ་དང་འདྲ་བའ་ིསྐུ་གོཟུགོས་ཡནི་སྐད། ཞིགོ་

བདུན་མ་ལོན་པོས་བཟིོའ་ིཁྱེད་པོར་ཅུང་ཟིད་མ་གྲུབ་པོ་ན་ིཁ་ཅིིགོ་ཞིབས་གོཡས་ཀྱི་ི

མཐ་ེབོང་ཡིན་པོར་འདོད། ཁ་ཅིིགོ་དབུ་སྐྲ་གོཡས་སུ་འཁྱེིལ་བ་ཡིན་པོར་འདོད་པོས་

ད་ེགོཉེིས་ཕྱིིས་བཞིེངས་པོར་བྱེད་དོ། །འོན་ཀྱིང་པོནྚི་ིཏེ་རྣམས་ན་ིསྐུ་ལ་བ་སྤུ་དང་ན་

བཟིའ་སྐུ་ལ་མ་རཻགོ་པོ་གོཉེིས་མ་གྲུབ་པོ་ཡིན་ནོ་ཞིེས་གོསུངས་པོར་གྲོགོས་ཤིིང༌། 
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

པོནྚི་ིཏེ་ས་དབང་བཟིང་པོོས་ཀྱིང་ད་ེབཞིིན་དུ་བཤིད་ད།ོ །དེའ་ིནུབ་མ་ོབྲིམ་ཟི་ེམ་ོཛིཿས་

ཡང་གོནོད་པོ་མེད་པོར་དུས་ལས་འདས། ད་ེནས་མ་ིརིང་བ་ཉེིད་ན་བྲིམ་ཟི་ེདགོ་ེབ་

ལམ་ཞིིགོ་ཏུ་སོང་བ་ལས། ནོར་བུ་ཨསྨ་གོརྦྷ་རང་འོད་འབྱིན་པོ་ཞིིགོ་རྙིེད་ད།ོ ། དེས་

བསམ་པོ་བྱང་ཆུབ་ཆོེན་པོོ་བཞིེངས་མ་ཟིིན་པོའི་སྔོན་དུ་རྙིེད་ན་སྤྱོན་འབྲིས་བྱ་བ་

ལས། མ་རྙིདེ་ད་ོསྙམ་པོ་ལ། ད་ེམ་ཐགོ་སྤྱོན་འབྲིས་ཀྱི་ིཐད་དུ་རང་བྱུང་གོ་ིཁུང་བུ་བྱུང་

ང༌ོ། །ད་ེདུམ་བུ་གོཉེིས་སུ་བྱ་བར་བརྩེམས་པོ་ན་ད་ེཉེིད་འདྲ་བ་གོཉེིས་སུ་རང་གྱུར་ཏེ་ེ

སྤྱོན་འབྲིས་གོཉེིས་ཀྱི་ིསར་བཅུགོ་གོོ །ད་ེབཞིིན་དུ་ཨིནྡྲ་ནཱ་ིལ་འོད་འཕྲ་ོབ་རྙིེད་ད་ེསྨིན་

མཚམས་ཀྱི་ིམཛིོད་སྤུར་བཅུགོ་གོོ །དེའ་ིམཐུས་རྒྱལ་པོ་ོར་ཐཱི་ིཀཱ་ཡན་ཆོད་དུ་བྱང་

ཆུབ་ཆོེན་པོོའ་ིལྷ་ཁང་གོ་ིནང་དུ་མཚན་མོའང་ནོར་བུའ་ིའོད་ཀྱིིས་ཤིིན་ཏུ་གོསལ་བར་

ཁྱེབ་པོ་རྟགོ་ཏུ་བྱུང་ངོ༌། །དེའི་འོགོ་ཏུ་བྲིམ་ཟིེ་སྤུན་གོསུམ་པོོ་རྣམས་ཀྱིིས་ལྷ་ཁང་

གོསུམ་པོ་ོད་ེརྣམས་སུ་དགོ་ེསློོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱའ་ིའཚ་ོབ་རྟགོ་ཏུ་སྦྱོོར་ཞིིང༌། ཕྱིོགོས་

བཞིིའ་ིདགོ་ེའདུན་ཐམས་ཅིད་ཡ་ོབྱད་ཀྱིིས་མཆོོད་པོར་བྱས་ས།ོ །འཕགོས་པོ་ཉེ་ེསྦས་

ཀྱི་ིདུས་སུ་བྱུང་བའ་ིགོཏེམ་སྟ་ེབཞི་ིཔོའ།ོ། །།

༥ འཕགས་པ་དྷཱི་ིཀའ་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

ད་ེཡང་འཕགོས་པོ་ཉེ་ེསྦས་ཀྱིིས་འཕགོས་པོ་དྷཱ་ིཏེ་ིཀ་ལ་བསྟན་པོ་གོཏེད་ད།ེ དའེ་ི

ལ་ོརྒྱུས་ན་ིཡུལ་འཕགོས་རྒྱལ་དུ་བྲིམ་ཟི་ེཕྱུགོ་པོ་ོནོར་མང་བ་ཞིིགོ་ཡོད་ད།ོ །ད་ེལ་བུ་

དྷཱ་ིཏེ་ིཀ་ཞིེས་བྱ་བ་ཡོད་ཏེ་ེགོསལ་བ་མཁས་པོ་ཡིད་གོཞུངས་པོ་རིགོ་བྱེད་བཞི་ིདང་

རགིོ་པོའ་ིགོནས་བཅི་ོབརྒྱད་ལ་བྱང་བར་གྱུར་ནས། ཕ་རབ་ཏུ་མགུ་ནས་ཁྱེམི་ཕུབ་སྟ་ེ
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བགོ་མ་བླང་བར་བརྩེམས་པོ་ན་དེས་སྨྲས་པོ། བདགོ་ན་ིཁྱེིམ་གྱི་ིའདོད་པོ་མེད་ཀྱིིས། 

རབ་ཏུ་འབྱུང་དུ་སྩོོལ་ཅིིགོ ཕས་སྨྲས་པོ་ཅི་ིསྟ་ེཁྱེོད་གོདོན་མ་ིཟི་བར་རབ་ཏུ་བྱུང་ཡང་

ཇོ་ིསྲོདི་ང་མ་ཤིའི་ིབར་དུ་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་ཞིགིོ འཁརོ་བྲིམ་ཟི་ེའད་ིརྣམས་ཀྱིང་ཁྱེདོ་ཀྱིསི་

སྐྱངོས་ཤིགིོ དསེ་ཀྱིང་ཕ་ལས་ཉེན་ཏེ།ེ ཁྱེམི་དུ་ཚངས་པོར་སྤྱོདོ་པོས་གོནས་ནས་བྲིམ་

ཟི་ེལྔ་བརྒྱ་པོ་ོད་ེརྣམས་ལ་འཚ་ེབ་མེད་པོའ་ིརིགོ་པོ་དགོ་སྟོན་པོར་བྱེད་ད།ོ །དུས་ནམ་

ཞིིགོ་ན་ཕ་འདས་པོར་གྱུར་ཏེ།ེ ཁྱེིམ་ཀྱི་ིའབྱོར་པོ་ཐམས་ཅིད་དགོ་ེསྦྱོོང་དང་བྲིམ་ཟི་ེལ་

བཏེང་སྟ་ེའཁརོ་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅིས་པོ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུའ་ིཆོས་སུ་ཞུགོས་ཏེ།ེ གྲོངོ་ཁྱེརེ་ཆོནེ་

པོ་ོབཅུ་དྲུགོ་ཏུ་རྒྱུ་ཞིངི༌། མུ་སྟེགོས་ཅིན་དང་བྲིམ་ཟི་ེཆོ་ེབ་ཆོ་ེབར་གྲོགོས་པོ་རྣམས་ལ་

ཚངས་པོར་སྤྱོོད་པོའ་ིལམ་དྲིས་ཀྱིང་མགུ་བའ་ིལན་མ་བྱུང་སྟེ། མཐར་བཅིོམ་བརླགོ་

ཏུ་འཕགོས་པོ་ཉེ་ེསྦས་ལ་དྲིས་སོ། །དེར་ལྷགོ་པོར་དད་པོས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིིང་བསྙེན་

པོར་རྫོོགོས་ནས་ཉེ་ེསྦས་ཀྱིསི་གོདམས་པོ་རྣམ་པོ་བདུན་བསྟན་པོས་ཞིགོ་བདུན་གྱིསི་

བྲིམ་ཟི་ེལྔ་བརྒྱས་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ཐོབ་པོར་གྱུར་ཏེེ། འཕགོས་པོ་དྷ་ིཏེ་ིཀ་ན་ིརྣམ་པོར་

ཐར་པོ་བརྒྱད་ལ་བསམ་གོཏེན་པོར་བྱས་ས།ོ །

དེས་ཡུལ་དང་ཡུལ་གྱི་ིབྲིམ་ཟིེའ་ིགོཙོ་ོབ་ོམང་པོོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ལ་

མཆོོགོ་ཏུ་དད་པོ་ལ་བཀོད་དོ། །གོང་གོ་ིཚ་ེའཕགོས་པོ་ཉེ་ེསྦས་ཀྱིིས་བསྟན་པོ་གོཏེད་

པོ་དའེ་ིཚ་ེགྲོངོ་ཁྱེརེ་དྲུགོ་པོ་ོརྣམས་སུ་འཁརོ་རྣམ་པོ་བཞི་ིལ་ལུང་ཕོགོ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ི

བསྟན་པོ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པོར་བྱས། སམེས་ཅིན་ཐམས་ཅིད་བད་ེབ་ལ་ཡངོས་སུ་བཀདོ་

ད།ོ །དུས་ལན་ཅིིགོ་ཐ་ོགོར་གྱི་ིཡུལ་ན་རྒྱལ་པོ་ོམ་ིནར་ཞིསེ་བྱ་བ་ཡདོ་ད།ོ །ཡུལ་ད་ེན་

གོནས་པོ་ཐམས་ཅིད་ན་ིནམ་མཁའ་ིལྷ་ལ་མཆོོད་པོར་བྱེད་ཀྱིི། གོཞིན་དུ་ན་དགོ་ེབ་
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ཙོམ་དང་སྡོགིོ་པོ་ཙོམ་ཡང་ཤིསེ་པོ་མདེ་ད།ེ ད་ེདགོ་དུས་སྟནོ་གྱི་ིཚ་ེའབྲུ་དང་གོསོ་དང་

རིན་པོ་ོཆོ་ེདང་དྲ་ིབཟིང་པོོའ་ིཤིིང་མང་པོ་ོབསྲོེགོས་པོའ་ིདུད་པོ་ཆོེན་པོོས་ནམ་མཁའ་

ལ་མཆོོད་པོར་བྱེད་ད།ོ །ད་ེརྣམས་མཆོོད་པོ་བྱེད་པོའ་ིསར་འཕགོས་པོ་དྷ་ིཏེ་ིཀ་འཁོར་

དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅིས་པོ་ནམ་མཁའི་ལམ་ནས་བྱོན་ཏེེ། བཀད་སར་

བཞུགོས་སོ། །ད་ེརྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང་ནམ་མཁའ་ིལྷ་ཡིན་པོར་བསམས་ཏེེ། ཞིབས་ལ་

ཕྱིགོ་བྱས་ནས་རྒྱ་ཆོརེ་མཆོདོ་པོ་ལ་ཆོསོ་བསྟན་པོས་རྒྱལ་པོ་ོལ་སགོོས་པོ་སྐྱ་ེབ་ོསྟངོ་

སྙེད་ཀྱིིས་བདེན་པོ་མཐོང་ང༌ོ། །སྐྱ་ེབ་ོདཔོགོ་ཏུ་མེད་པོ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ོབ་དང་བསློབ་

པོའི་གོནས་ལ་བཀོད། དབྱར་ཟླ་བ་གོསུམ་དུ་དེར་བཞུགོས་པོས་དགོེ་སློོང་ཡང་

དཔོགོ་ཏུ་མདེ་པོ་འཕལེ། དགྲོ་བཅིམོ་པོ་ཐབོ་པོའང་སྟོང་ཙོམ་བྱུང་ང༌ོ། །ད་ེནས་ཡུལ་ད་ེ

དང་ཁ་ཆོེའ་ིབར་དུ་ལམ་འགྲོ་ོའོང་ཅི་ིབད་ེབ་དོད་པོར་གྱུར་ནས་ཁ་ཆོེའ་ིགོནས་བརྟན་

མང་པོ་ོདརེ་འངོས་ཏེ།ེ བསྟན་པོ་ཆོསེ་དར་བར་གྱུར། རྒྱལ་པོ་ོད་ེཉེདི་དང་དེའ་ིསྲོས་ཨ་ི

མ་ཥྱ་ཡ་ིདུས་ཁ་ོན་ལ་ཡང་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ཆོེན་པོ་ོལྔ་བཅུ་ཙོམ་དགོ་ེའདུན་གྲོངས་

མདེ་པོ་དང་བཅིས་པོས་གོང་བར་གྱུར་ཏེ།ོ །

ཡང་ཤིར་ཕྱིོགོས་ཀཱ་མ་རཱུ་པོ་ན་བྲིམ་ཟི་ེསིདྡྷ་ཞིེས་བྱ་བ་ལོངས་སྤྱོོད་རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་

པོ་ོདང་མཉེམ་པོ་འཁོར་སྟོང་ཕྲགོ་མང་པོ་ོདང་བཅིས་པོ་ཉེ་ིམ་མཆོོད་པོ་ལ་བརྩེོན་པོར་

བྱེད་དོ། །དེས་ཉེ་ིམ་མཆོོད་པོའ་ིདུས་ཞིིགོ་ན། འཕགོས་པོ་དྷ་ིཏེ་ིཀས་ཉེ་ིམའ་ིདཀྱིིལ་

འཁོར་གྱི་ིདབུས་ནས་འོངས་པོའ་ིཆོ་ོའཕྲུལ་བསྟན་ཏེེ། འོད་ཟིེར་མང་པོ་ོསྤྲ་ོབཞིིན་དུ་

འདུགོ་གོོ །དེས་ཀྱིང་ཉེ་ིམ་ཡིན་པོར་བསམ་ཏེེ། མཆོོད་ཅིིང་ཕྱིགོ་འཚལ་བ་ལ་ཆོོས་

བསྟན་པོས་དད་པོ་ཤིནི་ཏུ་ཆོ་ེབར་གྱུར་པོའ་ིཚ།ེ འཕགོས་པོ་ཉེདི་ཀྱི་ིལུས་སུ་སྣང་བར་
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བྱས་སོ། །སློར་ཡང་ཆོོས་བསྟན་པོས་བྲིམ་ཟི་ེདེས་བདེན་པོ་མཐོང་ཞིིང་དད་པོ་ཆོེན་

པོོས་མཆོོད་རྟེན་ཆོེན་པོ་ོཞིེས་བྱ་བའ་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་བྱས་སོ། །དེར་ཕྱིོགོས་བཞིིའ་ི

དགོ་ེའདུན་རྣམས་ལ་དུས་སྟོན་ཆོེན་པོ་ོཡང་བྱས་ཏེ།ེ ཡུལ་ཀཱ་མ་རཱུ་པོར་སངས་རྒྱས་

ཀྱིི་བསྟན་པོ་ལྷགོ་པོར་དར་བར་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་ནུབ་ཕྱིོགོས་མ་ལ་ཝན་བྲིམ་ཟིེ་

དྲགེོས་མདེ་ཅིསེ་བྱ་བ་ཅིདོ་པོན་མ་བཅིངིས་པོའ་ིརྒྱལ་སྲོདི་ལ་གོནས་ས།ོ །ད་ེན་ིཉེནི་ར་ེ

བཞིིན་ར་སྐྱེས་སྟོང་སྟོང་བསད་ད་ེཤི་ཁྲགོ་གོ་ིསྦྱོིན་སྲོེགོ་བྱེད་དོ། །ད་ེལ་སྦྱོིན་སྲོེགོ་གོ་ི

ཐབ་ཀྱིང་སྟོང་ཡོད་དོ། །རང་གོ་ིའཁོར་བྲིམ་ཟི་ེཐམས་ཅིད་ཀྱིང་ས་ོསོའ་ིའབྱོར་པོ་དང་

འཚམ་པོར་ཨ་ཛི་མ་ེདྷའ་ིསྦྱོིན་སྲོེགོ་བྱེད་དུ་འཇུགོ་གོོ །བྲིམ་ཟི་ེམ་ཡིན་པོ་རྣམས་ཀྱིང་

མཆོོད་སྦྱོིན་གྱི་ིརྒྱུ་ཚོགོས་གོསོགོ་ཏུ་འཇུགོ་གོོ །དུས་ནམ་ཞིིགོ་ན་ད་ེགོ་ོམ་ེདྷ་སྟ་ེབ་

ལང་གོཙོང་མའ་ིམཆོོད་སྦྱོིན་བྱེད་པོར་འདོད་པོས། ངན་སྤེོང་གོ་ིརིགོས་ཀྱི་ིདྲང་སྲོོང་བྷྲ�་

ཀུ་ར་ཀྵཻས་ཞིེས་བྱ་བ་མཆོོད་སྦྱོིན་བྱེད་པོ་པོོར་བོས། བ་ལང་དཀར་གོསལ་ཁྲ་ིཕྲགོ་

གོཅིགིོ་བསགོས་ཤིངི༌། བྲིམ་ཟི་ེརབ་ཏུ་མང་པོ་ོདགོ་ཀྱིང་བསོ། སྦྱོནི་པོའ་ིཡ་ོབྱད་གོཞིན་

མང་པོོ་ཡང་བཤིམས། སྦྱོིན་སྲོེགོ་བྱེད་པོར་བརྩེམས་པོ་ན། འཕགོས་པོ་དྷཱི་ཏེི་ཀ་

མཆོོད་སྦྱོིན་གྱི་ིསར་འོངས་ཏེེ། དེར་ཐབས་གོང་གོིས་ཀྱིང་མ་ེསྦར་བར་མ་ནུས། བ་

ལང་རྣམས་ཐབས་གོང་གོིས་ཀྱིང་བསད་པོར་མ་ནུས་ཤིིང་རྨ་བྱུང་བར་མ་ནུས་

སོ། །བྲིམ་ཟིེ་རྣམས་ཀྱིིས་རིགོ་བྱེད་དང་རིགོ་སྔགོས་བཏེོན་པོས་ཀྱིང་སྒྲོ་མ་བྱུང་

ང༌ོ། །དེར་བྷྲ�་ཀུ་རཀྵཻས་ན་རེ། མཆོོད་སྦྱོིན་འགྲུབ་པོའ་ིགོེགོས་འད་ིན་ིདགོ་ེསྦྱོོང་འདིའ་ི

མཐུའ།ོ །དརེ་ཐམས་ཅིད་ཀྱིསི་རྡོ་ོདང་དབྱུགོ་པོ་དང་ཐལ་བ་འཕངས་པོས་མ་ེཏེོགོ་དང་

ཙོནྡན་གྱིི་ཕྱིེ་མར་གྱུར་པོ་མཐོང་བ་ན། དེ་རྣམས་དད་པོས་ཞིབས་ལ་ཕྱིགོ་བྱས་ཏེེ་
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

བཟིདོ་པོར་གོསལོ་ནས། འཕགོས་པོ་བཀའ་ཅི་ིཞིིགོ་སྩོལོ། འཕགོས་པོ་ན་ར།ེ ཀྱི་ེབྲིམ་

ཟི་ེརྣམས་ཐོང་ཞིིགོ མཆོོད་སྦྱོིན་སྡོིགོ་པོ་ངན་པོ་འདིས་ཅི་ིཞིིགོ་བྱ། སྦྱོིན་པོ་དགོ་བྱིན། 

བསདོ་ནམས་དགོ་གྱིསི་ཤིགིོ བདགོ་བྲིམ་ཟིའེ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལྷ་ཡནི་ཞིངི༌། མའེ་ིབྱ་བ་བྱདེ་

པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ན་ིལྷ་དང་ཕ་མ་བསད་པོས་ཅི་ིཞིིགོ་ཏུ་འགྱུར། བ་ལང་གོ་ིཤི་ཀུན་ཏུ་མ་ི

གོཙོང་བ་བྲིམ་ཟིསེ་རགེོ་པོར་བྱ་བ་ཡང་མ་ཡནི་ན། ལྷ་རྣམས་ཚམི་པོར་འགྱུར་ར་ེསྐན། 

དྲང་སྲོོང་སྡོིགོ་པོའ་ིཆོོས་འད་ིཐོངས་ཤིིགོ །ཤི་ཡ་ིབཟིའ་བ་ལ་སྲོེད་པོས། སྲོེགོ་བླུགོས་

འདིས་ཁྱེོད་ཅི་ིཞིིགོ་འགྱུར། སྒྱུ་མས་གོས་ོབར་སྟོན་པོ་ནི། །རིགོ་སྔགོས་འཇོིགོ་རྟེན་

བསླུས་པོ་ཡིན། ཞིེས་བྱ་བ་ལ་སོགོས་པོ་ཆོོས་རྒྱ་ཆོེར་བསྟན་པོས། ད་ེརྣམས་སྡོིགོ་

པོའ་ིལས་ལ་ན་ིའགྱིོད། རང་གོ་ིསྤྱོོད་པོ་ལ་ང་ོཚ་བས་གོདོང་སྨད་ད་ེབཅིོམ་ཆུང་ངུས་

སྡོིགོ་པོ་ཞི་ིཐབས་དྲིས་ས།ོ །དེའ་ིཐབས་འཕགོས་པོས་བསྟན་པོ་ལྟར་བྲིམ་ཟི་ེད་ེཐམས་

ཅིད་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ོབ་དང་བསློབ་པོའ་ིགོནས་ལྔ་ལ་བཀདོ། ཁྱེམི་བདགོ་གོདངས་ཅིན་

གྱི་ིཀུན་དགོའ་ར་བའ་ིཤུལ་དུ་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ཆོེན་པོ་ོབྱས་ཏེ་ེརྫོས་ལས་བྱུང་བའ་ི

བསོད་ནམས་བདུན་ལ་བརྩེོན་པོར་བྱེད་དོ། །ད་ེལྟར་ཡུལ་དེར་བསྟན་པོ་ལྷགོ་པོར་

རྒྱས་པོར་མཛིད་ད།ོ །དུས་ད་ེཙོམ་ན་རྒྱལ་པོ་ོམྱོ་ངན་མདེ་སྐྱསེ་ནས་ཡུན་རངི་མ་ལནོ་

པོའ་ིདུས་ས།ོ །ད་ེདགོ་གོ་ིརྗེསེ་སུ་རམི་གྱིསི་བྲིམ་ཟི་ེལྔ་བརྒྱ་ཙོམ་དཀནོ་མཆོགོོ་ལ་དད་

པོར་བྱས་ཏེེ། ཡུན་རིང་པོོར་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ཡོངས་སུ་བསྐྱངས་ཤིིང༌། 

སེམས་ཅིན་ལ་ཕན་པོར་མཛིད་ནས། འཕགོས་པོ་ནགོ་པོ་ོལ་བསྟན་པོ་གོཏེད་ད་ེམ་ལ་

ཝའ་ིཡུལ་གྱི་ིཁྱེད་པོར་འཕགོས་རྒྱལ་གྱི་ིཡུལ་དུ་མྱོ་ངན་ལས་འདས་ས།ོ །འཕགོས་པོ་

དྷཱ་ིཏེ་ིཀའ་ིདུས་ཀྱི་ིགོཏེམ་སྟ་ེལྔ་པོའ།ོ། །།



རྒྱ་གར་ཆོོས་འབྱུང་།
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༦ རྒྱལ་པ་ོམྱ་ངན་མདེ་ཀྱི་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

དུས་དེ་ཙོམ་ན་རྒྱལ་པོོ་མྱོ་ངན་མེད་གོཞིོན་ནུར་གྱུར་པོའི་སྐབས་སོ། །དེའི་

གོཏེམ་རྒྱུད་ན་ིཐ་རུའ་ིརྒྱུད་དུ་གོཏེོགོས་པོ་ཡུལ་ཙོམྤ་ཨརྞ་ཞིེས་བྱ་བར་ཉེ་ིམའ་ིརིགོས་

ཀྱིི་རྒྱལ་པོོ་ནེ་མཱི་ཏེ་ཞིེས་བྱ་བ་བློན་པོོ་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅིས་འབྱོར་པོ་ཆོེན་པོོས་བྱང་

ཕྱིགོོས་ཀྱི་ིས་ལ་དབང་སྒྱུར་བར་བྱདེ་ད།ོ །ད་ེལ་དང་པོརོ་བུ་དྲུགོ་ཡདོ་ད།ེ དགོ་ེབ་ཅིན་

དང༌། ཤིིང་རྟ་ཅིན་དང༌། དུང་ཅིན་དང༌། ནོར་ཅིན་དང༌། པོདྨ་ཅིན་དང༌། དྲུགོ་པོ་ན་ི

གོསརེ་ཅིན་ན།ོ །དུས་གོཞིན་ཞིགིོ་ན་ཚངོ་དཔོནོ་གྱི་ིཆུང་མ་ཞིགིོ་རྒྱལ་པོ་ོདང་འདུས་པོ་

ལས་སྦྲུམ་མར་གྱུར་ཞིངི༌། ནམ་ཞིིགོ་ན་རྒྱལ་པོ་ོདེའ་ིམ་འདས་པོའ་ིམྱོ་ངན་བསལ་བའ་ི

ཉེིན་པོར་ཚོང་དཔོོན་གྱི་ིཆུང་མ་ལས་ཁྱེེའུ་བཙོས་པོས་འད་ིན་ིམྱོ་ངན་བསལ་བའ་ིཉེིན་

པོར་བཙོས་པོའ་ིཕྱིིར། འདིའ་ིམིང་མྱོ་ངན་མེད་པོར་ཐོགོས་ཤིིགོ་ཅིེས་ད་ེལྟར་བཏེགོས། 

ཆོེར་སྐྱེས་པོའ་ིཚ་ེསྒྱུ་རྩེལ་དྲུགོ་ཅུ་དང༌། བརྟགོ་པོ་བརྒྱད་དང༌། ཡ་ིགོ་ེདང་ལགོ་རྩེིས་

ལ་སོགོས་པོ་ཤིིན་ཏུ་བྱང་བར་གྱུར་པོའ་ིསྐབས་ཤིིགོ་ན། སྐྱ་ེབོའ་ིདབུས་སུ་བྲིམ་ཟི་ེ

ལྟས་མཁན་ཞིིགོ་ལ་བློན་པོོ་རྣམས་ཀྱིིས་རྒྱལ་པོོའ་ིབུ་སུ་ཞིིགོ་རྒྱལ་སྲོིད་བྱེད་པོར་

འགྱུར་ཞིེས་དྲིས་པོས། ཟིས་ཀྱི་ིམཆོོགོ་ཟི། གོོས་ཀྱི་ིམཆོོགོ་གོོན། སྟན་གྱི་ིམཆོོགོ་ལ་

འདུགོ་པོ་དསེ་ས།ོ །དརེ་བླནོ་པོོའ་ིམཆོོགོ་གོཉེསི་ཀྱི་ིལྐོོགོ་ཏུ་དྲསི་པོས། ཟིས་ཀྱི་ིམཆོོགོ་

འབྲིས་ཆོན། གོསོ་ཀྱི་ིམཆོོགོ་རས་སྦམོ་པོ།ོ སྟན་གྱི་ིམཆོོགོ་གོཞུའ།ོ །ཞིསེ་བསྟན་པོས་

རྒྱལ་པོོའ་ིབུ་གོཞིན་རྣམས་ན་ིཕུན་སུམ་ཚོགོས་པོའ་ིདཔོལ་འབྱོར་ཅིན་ཡིན་ལ། མྱོ་

ངན་མེད་ན་ིཟིས་གོོས་ཕལ་པོ་ད་ེརྣམས་ལ་ལོངས་སྤྱོོད་པོས་ད་ེརྒྱལ་པོོར་འགྱུར་བར་

ཤིསེ་ས།ོ །
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

བར་སྐབས་དེར་བལ་ཡུལ་དང༌། ཁ་ཤྱའ་ིཡུལ་སོགོས་ཀྱི་ིར་ིབོར་བ་མང་པོ་ོང་ོ

ལོགོ་གོ ོ །ད་ེརྣམས་འདུལ་བར་མྱོ་ངན་མེད་དམགོ་དང་བཅིས་པོ་བཏེང་པོས་དཀའ་བ་

མེད་པོར་ར་ིབོར་བ་རྣམས་ཕབ་སྟ་ེདཔྱ་ཕབ། གོཏེེའུ་བཟུང་ལ་ོཐང་བཅིད་ད་ེརྒྱལ་པོ་ོ

ལ་ཕུལ་བས། རྒྱལ་པོ་ོན་ར།ེ ཁྱེདོ་ཀྱི་ིབླ་ོདང་སྟབོས་དང་དཔོའ་བ་གོང་ཡནི་པོ་ལ་ཁ་ོབ་ོ

མགུ་ཡིས། ཅི་ིའདོད་པོ་སྦྱོིན་ན།ོ །དེས་བདགོ་ཕྱིོགོས་འདིར་སྤུན་གོཞིན་རྣམས་ཀྱིིས་

འཚ་ེབས། གྲོངོ་ཁྱེརེ་པོ་ཊ་ལ་ིཔུ་ཏྲ་གོནས་སུ་སྩོལོ་བ་དང༌། འདདོ་པོའ་ིཡ་ོབྱད་ཐམས་

ཅིད་ཀྱིང་འཚལ་ལ།ོ །དེས་ཀྱིང༌། བྱིན་ཏེ་ེགྲོོང་ཁྱེེར་དེར་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ལྔ་བརྒྱ་བྱས་

ཤིིང༌། བུད་མེད་རོལ་མ་ོཐོགོས་པོ་སྟོང་གོིས་བསྐོར་ཏེ་ེཉེིན་མཚན་དུ་འདོད་པོའ་ིཡོན་

ཏེན་རྣམས་ལ་རྩེ་ེབར་བྱེད་དོ། །ད་ེནས་ཡུལ་མ་གོ་དྷཱར་རྒྱལ་པོ་ོཙོ་མ་ཤི་དུས་ལས་

འདས། ད་ེལ་བུ་བཅུ་གོཉེིས་ཡོད་པོ་འགོའ་ཞིིགོ་རྒྱལ་སྲོིད་དུ་བསྐོས་ཀྱིང་རྒྱལ་ས་མ་

ཟིིན། བློན་པོ་ོབྲིམ་ཟི་ེངང་ཚུལ་ཟིབ་པོ་ཞིེས་བྱ་བས་ལ་ོའགོའ་ཞིིགོ་ཏུ་རྒྱལ་སྲོིད་བྱས་

ས།ོ །དའེ་ིཚ་ེརྒྱལ་པོ་ོན་ེམཱ་ིཏེ་དང་ད་ེགོཉེསི་དགྲོར་གྱུར་པོས་གོངྒཱའ་ིའགྲོམ་དུ་ཡུན་རངི་

དུ་གོཡུལ་འགྱིེད་པོ་ལས་རྒྱལ་པོོའ་ིབུ་ཐུ་བོ་དྲུགོ་ནི་གོཡུལ་གྱིི་ལས་ལ་ཞུགོས་པོ་

ལས། ད་ེཙོམ་ན་རྒྱལ་བ་ོན་ེམཱ་ིཏེ་ཡང་དུས་ལས་འདས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ོཤི་ིབའ་ིགོཏེམ་

བསྒྲོགོས་ན་ནི། མ་གོ་དྷཱ་པོ་སྟོབས་ཆོ་ེབར་འགྱུར་ར་ོསྙམ་ནས་གོསང་སྟེ། རྒྱལ་སྲོིད་

ཀྱི་ིབྱ་བ་བློན་པོ་ོགོཉེིས་ཉེིད་ཀྱིིས་བྱས་པོ་ལས། ཞིགོ་བདུན་ནས་གྲོོང་ཁྱེེར་གྱི་ིསྐྱ་ེབ་ོ

རྣམས་ཀྱིིས་ཤིེས་ཏེ་ེབློན་པོ་ོད་ེགོཉེིས་ཀྱི་ིངགོ་གོཅིོགོ་པོར་བྱེད་དོ། །དེའ་ིཚ་ེསྔོན་བྲིམ་

ཟིེས་ལུང་བསྟན་པོའ་ིདུས་ན་ིའད་ིཡིན་ན་ོབསམས་ཏེ།ེ མྱོ་ངན་མེད་བོས་ཏེ་ེརྒྱལ་སྲོིད་

ལ་བཞིགོ་གོ ོ།
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རྒྱལ་པོོའ་ིབུ་དྲུགོ་པོ་ོམ་གོ་དྷཱ་པོ་ལས་རྒྱལ་ཏེ་ེགྲོོང་ཁྱེེར་དྲུགོ་པོ་ོཐོབ་པོ་དེའ་ིཉེིན་

པོར་མྱོ་ངན་མེད་རྒྱལ་སྲོིད་ལ་འཁོད་ད་ོཞིེས་ཐོས་ནས་བློན་པོ་ོལྔ་བརྒྱའ་ིཚོགོས་དང་

བཅིས་པོ་གོངྒཱའི་བྱང་ཕྱིོགོས་སུ་མ་འོངས་པོར་རྒྱལ་པོོའ་ིཁབ་ལ་སོགོས་པོའི་གྲོོང་

ཁྱེརེ་ལྔ་དང༌། དྲུགོ་པོ་ན་ིགྲོངོ་ཁྱེརེ་ཨངྒ་སྟ།ེ གྲོངོ་ཁྱེརེ་དྲུགོ་པོ་ོད་ེདགོ་ཏུ་རྒྱལ་པོའོ་ིབུ་ར་ེ

རེས་རྒྱལ་སྲོིད་བྱས། ད་ེཡང་རྒྱལ་པོོའ་ིབུ་དང་པོ་ོན་ིའཇོིགོ་རྟེན་རྒྱང་པོན་གྱི་ིགོསང་

ཚིགོ་ལ་མོས་ས།ོ །གོཉེིས་པོ་ན་ིལྷ་ཆོེན་པོ་ོལ་མོས་ས།ོ །གོསུམ་པོ་ན་ིཁྱེབ་འཇུགོ་ལ། 

བཞི་ིཔོ་ན་ིརིགོ་བྱེད་མཐའ་ིགོསང་བ་སྨྲ་བ་ལ། ལྔ་པོ་ན་ིགོཅིེར་བུ་པོ་གོསེར་ཅིན་ལ། 

དྲུགོ་པོ་ན་ིབྲིམ་ཟི་ེཀུ་ཤིའ་ིབུ་ཞིསེ་བྱ་བའ་ིཚངས་པོར་སྤྱོདོ་པོ་ལ་མསོ་ཏེ།ེ ད་ེདགོ་གོསི་

ཀྱིང་རང་རང་གོ་ིགོནས་གོཞི་ིདགོ་བྱས་ས།ོ །མྱོ་ངན་མདེ་ན་ིབྷྲ�་ཀུའ་ིརགིོས་ཀྱི་ིདྲང་སྲོངོ་

མཁའ་འགྲོ་ོམ་དང༌། སྲོིན་པོ་ོམཆོོད་པོར་བྱེད་པོ་དགོ་གོིས་ངགོ་ཚིགོ་ལ་བརྟེན་ཏེེ། ལྷ་

མ་ོཨུ་མ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ིམ་མོར་བཅིས་པོ་ལ་ལྷར་འཛིིན་ནོ། །ད་ེནས་ལ་ོའགོའ་ཞིིགོ་ཏུ་

འདོད་ཡོན་ལ་རྣམ་པོར་རྩེ་ེབས་གོནས་པོ་ལས། ཀ་མ་ཨ་ཤི་ོཀ་སྟ་ེའདོད་པོའ་ིམྱོ་ངན་

མདེ་ཅིསེ་གྲོགོ་གོ ོ།

དེ་ནས་ནམ་ཞིིགོ་ཕུ་བོ་རྣམས་དང་མི་མཐུན་པོར་གྱུར་ཏེེ་ལོ་མང་པོོའ་ིབར་དུ་

འཐབས་ཤིིང༌། མཐར་ཕུ་བ་ོདྲུགོ་བློན་པོ་ོལྔ་བརྒྱ་དང་བཅིས་པོ་ཡང་བསད། གོཞིན་

ཡང་གྲོོང་ཁྱེེར་མང་པོ་ོབཅིོམ་ནས། ཁ་བ་ཅིན་དང༌། ར་ིབ་ོའབིགོས་བྱེད་ཀྱི་ིབར་གྱི་ི

ཡུལ་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་ལ། ཤིིན་ཏུ་ཁྲ་ོགོཏུམ་ཆོ་ེབར་གྱུར་པོས་ཆོད་པོས་གོཅིོད་

པོའི་བྱ་བ་རྣམས་མ་བྱས་པོར་སེམས་རྣལ་དུ་མི་གོནས་པོར་ཁ་ཟིས་ཀྱིང་མི་ཟི་སྟེ། 

ཉེིན་མོའ་ིདང་པོ་ོལ་གོསོད་པོ་དང༌། འཆོིང་བ་དང༌། བརྡོེགོ་པོ་ལ་སོགོས་པོ་ཆོད་པོས་
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གོཅིོགོ་པོའ་ིབྱ་བ་རྣམས་བསྒོོས་ནས་དེའ་ིའོགོ་ཏུ་སེམས་རྣལ་དུ་འདུགོ་ནས་ཁ་ཟིས་

ལ་འཇུགོ་གོོ །ད་ེལྟར་རྒྱལ་པོ་ོདེའ་ིདམགོ་གོ་ིགོཏེམ་ན་ིཤིིན་ཏུ་མང་བར་ཡོད་ནའང་

དགོོས་པོ་མེད་པོའ་ིཕྱིིར་མ་བཤིད་ད།ོ ། ཞིེས་ས་དབང་བཟིང་པོ་ོགོསུང་ལ། རྒྱ་གོར་

བའ་ིགོཏེམ་རྣ་བར་བརྒྱུད་པོ་འགོའ་ར་ེཐསོ་མདོ། འདརི་ཡང་མ་བྲིསི་ས།ོ །དེའ་ིཚ་ེབྲིམ་

ཟི་ེལོགོ་པོར་ལྟ་བ་རྣམས་ཀྱིིས་བསྐུལ་ཏེ་ེསྲོོགོ་གོ་ིམཆོོད་སྦྱོིན་ལ་བརྩེོན་པོར་བྱེད་ཅིིང༌། 

ཁྱེད་པོར་བྷྲ�་ཀུའི་རིགོས་ཀྱིི་དྲང་སྲོོང་བ་ལང་རྣ་བ་ཞིེས་བྱ་བས་མི་ཁྲི་ཕྲགོ་གོཅིིགོ་

བསད་པོའི་མཆོོད་སྦྱོིན་བྱས་ན་རྒྱལ་སྲོིད་ཀྱིང་རྒྱས་ཤིིང་ཐར་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ་

ཞིེས་བསྟན་པོ་ལས་མཆོོད་སྦྱོིན་གྱི་ིཁང་པོ་བརྩེིགོས། མ་ིཁྲ་ིཕྲགོ་གོཅིིགོ་གོསོད་པོར་

ནུས་པོ་ཕྱིོགོས་ཀུན་ཏུ་བཙོལ་ཡང་ར་ེཞིགིོ་མ་རྙིདེ། མཐར་ཏེ་ིརཱ་ཧུ་ཏེ་ིནས་གོདལོ་པོའ་ི

རིགོས་ཤིིགོ་རྙིེད་དེ། གོང་གོསོད་པོར་འོས་པོ་ཐམས་ཅིད་ཁང་པོ་དེར་གོཏེོད་ལ། ཁྲ་ི

ཕྲགོ་གོཅིིགོ་མ་ལོངས་ཀྱི་ིབར་དུ་དེར་བྱུང་ཚད་སོད་ཅིིགོ འད་ིན་ིདཀའ་ཐུབ་ཟློགོ་མ་

མཆོོད་པོའ་ིདམ་བཅིའ་ོཞིེས་རྒྱལ་པོ་ོཉེིད་ཀྱིིས་ཁས་བླངས་ཏེ།ེ ཚུལ་དེས་མ་ིསྟོང་ངམ་

ཉེསི་སྟངོ་ཙོམ་བསད་པོ་ན། གོསདོ་པོ་པོ་ོད་ེགྲོངོ་ཁྱེརེ་གྱི་ིཕྱི་ིརལོ་ཏུ་རྒྱུ་བ་ལ། དགོ་ེསློངོ་

ཞིིགོ་གོིས་དེའ་ིསྤྱོོད་པོ་བཟློགོ་ཏུ་ར་ེནས་སྲོོགོ་གོཅིོད་པོའ་ིཉེེས་དམིགོས་དམྱོལ་བའ་ི

གོཏེམ་སྣ་ཚོགོས་པོ་དགོ་བཤིད་པོས་དགོ་ེབའ་ིརྩེ་བ་ན་ིསད་མ་ནུས་པོར་གོཤིེད་མ་

དེས་བསམས་པོ། སྔར་ན་ིམ་ིརྣམས་མགོ་ོབཅིད་ད་ེབསད་ན། ད་ན་ིདགོ་ེསློོང་འདིའ་ི

གོཏེམ་ལས་ཐསོ་པོ་ད་ེའདྲ་བ་ཁ་ོནར་སྲོེགོ་པོ་དང༌། གོཏུབ་པོ་དང༌། པོགོས་པོ་བཤུ་བ་

ལ་སགོོས་པོ་སྣ་ཚོགོས་པོས་བསད་དུ་རུང་ང་ོསྙམ་སྟ།ེ ད་ེལྟ་བུས་མང་དུ་བསད་ནས་

མཆོདོ་སྦྱོནི་ཁང་པོ་དེར་མ་ིལྔ་སྟངོ་ཙོམ་བསད་ད།ོ ། 
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དེའ་ིཚ་ེསྔར་གྱི་ིམིང་འགྱུར་ཏེེ། ཙོཎྜ་ལ་ཨ་ཤི་ོཀ་ཞིེས་གོཏུམ་པོ་ོམྱོ་ངན་མེད་དུ་

གྲོགོས་ས།ོ །དེའ་ིསྐབས་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་གྲོགོས་པོའ་ིསློོབ་མ་དགོ་ེཚུལ་མང་དུ་ཐོས་པོ་

སྦྱོོར་ལམ་གྱིི་རྟོགོས་པོ་ལ་གོནས་པོ་ཞིིགོ་ལམ་རྒྱུས་མ་ཤིེས་པོར་མཆོོད་སྦྱོིན་ཁང་

པོའ་ིནང་དུ་སློེབ་བོ། གོཤིེད་མས་རལ་གྲོ་ིབརྡོེགོ་པོར་བརྩེམས་པོ་ན་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་

ས།ོ །དེས་ཀྱིང་སྔར་གྱི་ིགོཏེམ་བཤིད་པོས། འ་ོན་ཞིགོ་བདུན་ནས་སོད་ཅིིགོ །ད་ེབར་

དུ་ཁོ་བོ་ཡང་གོཞིན་དུ་མི་འགྲོོ་ཡི། མཆོོད་སྦྱོིན་ཁང་པོ་འདི་ཉེིད་དུ་འདུགོ་པོར་

བྱའོ། །ཞིེས་སྨྲས་པོས་གོཤིེད་མས་ཀྱིང་ད་ེལྟར་རུང་ཟིེར། དེས་ཀྱིང་མཆོོད་སྦྱོིན་གྱི་ི

གོནས་ད་ེཉེིད་ཤི་ཁྲགོ་རུས་པོ་ནང་ཁྲོལ་རྣམས་ཀྱིིས་ཡོངས་སུ་གོང་བ་ད་ེཉེིད་མཐོང་

བའི་རྐྱེན་གྱིིས་མི་རྟགོ་པོ་ལ་སོགོས་པོ་བདེན་པོའི་རྣམ་པོ་བཅུ་དྲུགོ་མངོན་དུ་བྱས། 

ཞིགོ་བདུན་གྱི་ིསྔོན་དུ་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ཡང་ཐོབ། རྫུ་འཕྲུལ་ཡང་གྲུབ་བ།ོ །ཞིགོ་བདུན་

སོང་བའ་ིཉེིན་པོར་ཆོ་ལུགོས་འད་ིལྟ་བུ་སྔོན་ཆོད་ཁང་པོ་འདིར་མ་བྱུང་བས། སྔར་མ་

བྱས་པོའ་ིགོསོད་ལུགོས་བྱའ་ོཞིེས་ཟིངས་ཆོེན་པོ་ོཏེིལ་མར་གྱིིས་བཀང་བའ་ིནང་དུ་

དགོ་ེཚུལ་བཅུགོ་ནས་མ་ེབཏེང་སྟ་ེབསྲོེགོས་པོས་ཉེིན་མཚན་དུ་མ་ེའབར་བར་གྱུར་

ཀྱིང་དེའ་ིལུས་ལ་ཅུང་ཟིད་ཀྱིང་གོནོད་པོར་མ་གྱུར་ནས། རྒྱལ་པོ་ོལ་སྦྲན་པོས་རྒྱལ་

པོ་ོཡ་མཚན་སྐྱསེ་ཏེ།ེ ད་ེལྟ་བའ་ིཕྱིིར་མཆོདོ་སྦྱོནི་ཁང་པོར་འངོས་ས།ོ །དརེ་གོཤིདེ་མ་

དེས་རལ་གྲོ་ིཐོགོས་ཏེ་ེརྒྱུགོས་ནས་བྱུང་བ་ན་རྒྱལ་པོོས་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་པོས། འད་ིན་ི

རྒྱལ་བ་ོཉེིད་ཀྱིིས་དམ་བཅིས་པོའ་ིཚིགོ་སྟ།ེ མ་ིཁྲ་ིཕྲགོ་གོཅིིགོ་ཏུ་མ་ལོངས་ཀྱི་ིབར་དུ་

ཁང་པོ་འདིར་སུ་བྱུང་བ་ད་ེཐམས་ཅིད་བསད་པོར་བྱའ།ོ །

རྒྱལ་པོོས་སྨྲས་པོ། འ་ོན་ངའ་ིསྔ་རོལ་དུ་ཁྱེོད་ཉེིད་འདིར་འོངས་པོའ་ིཕྱིིར་སྔར་
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བསད་དོ་ཞིེས་དེ་གོཉེིས་འཐབ་པོར་གྱུར་པོ་ན་དགོེ་ཚུལ་དེས་ཆོར་འབབ་པོ་དང༌། 

ཀློོགོ་འགྱུ་བ་དང༌། ནམ་མཁའ་ལ་འགྲོ་ོབ་ལ་སོགོས་པོའ་ིཆོ་ོའཕྲུལ་བསྟན་པོས་རྒྱལ་

པོ་ོདང་གོཤིེད་མ་གོཉེིས་ཆོར་ལྷགོ་པོར་དད་པོར་གྱུར་ཏེེ། ཞིབས་ལ་ཕྱིགོ་བྱས་ཤིིང༌། 

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ིས་བནོ་རབ་ཏུ་སད་པོར་གྱུར་ཏེ།ོ །ད་ེནས་དསེ་ཆོསོ་བསྟན་པོས་རྒྱལ་པོ་ོ

སྡོིགོ་པོའི་ལས་ལ་ཤིིན་ཏུ་འགྱིོད་པོར་གྱུར་ཏེེ་མཆོོད་སྦྱོིན་གྱིི་ཁང་པོ་ཡང་དེ་ཉེིད་དུ་

བཤིིགོ །སྡོིགོ་པོ་སྦྱོང་བའ་ིཕྱིིར་དགོ་ེཚུལ་ལ་བཞུགོས་པོར་ཞུས་པོས། རྒྱལ་པོ་ོཁྱེོད་

ཀྱིི་སྡོིགོ་པོ་སྦྱོོང་ཐབས་ངས་བསྟན་པོར་མི་ནུས་ཀྱིིས་ཤིར་ཕྱིོགོས་བྱ་གོགོ་གོི་ཀུན་

དགོའ་ར་བ་ན། མཁན་པོ་ོདགྲོ་བཅིམོ་པོ་གྲོགོས་པོའ་ིརྒྱལ་མཚན་ཞིསེ་བྱ་བ་བཞུགོས་

ཏེེ། དེས་རྒྱལ་པོ་ོཁྱེོད་ཀྱི་ིསྡོིགོ་པོ་སྦྱོོང་བར་འགྱུར་ར་ོཞིེས་ལུང་བསྟན་པོ་ལྟར་རྒྱལ་

པོོས་ཀྱིང་དགྲོ་བཅིོམ་པོའ་ིདྲུང་དུ་འཕྲིན་བརྫོངས་ཏེ།ེ འཕགོས་པོ་པོ་ཊ་ལ་ིཔུ་ཏྲར་བྱོན་

ཏེ་ེབདགོ་གོ་ིསྡོིགོ་པོ་སྦྱོོང་བར་ཞུ། གོལ་ཏེ་ེའཕགོས་པོ་འདིར་མ་ིའབྱོན་ན་བདགོ་དེར་

འོང་ང་ོཞིེས་བྱས་པོས། རྒྱལ་པོ་ོདེར་བྱུང་ན་སྐྱ་ེབ་ོམང་པོ་ོལ་གོནོད་པོར་མཁྱེེན་ནས། 

དགྲོ་བཅིོམ་པོ་གྲོགོས་པོ་ཉེིད་པོ་ཊ་ལ་ིཔུ་ཏྲར་བྱོན་ཏེེ། ཉེིན་ར་ེབཞིིན་རྒྱལ་པོོའ་ིཐད་དུ་

ཆོོས་བསྟན། མཚན་ར་ེབཞིིན་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་དུ་བྱོན་ནས་འཁོར་རྣམ་པོ་བཞི་ིལ་

གོདམས་ངགོ་འབོགོས་སོ། །གོང་གོ་ིཚ་ེདགྲོ་བཅིོམ་པོ་གྲོགོས་པོ་དང་མཇོལ་བ་ཕྱིིན་

ཆོད་ནས་རྒྱལ་པོ་ོད་ེཤིནི་ཏུ་དད་པོ་ཆོ་ེབར་གྱུར་ནས། ཉེནི་མཚན་དུ་དགོ་ེབའ་ིབྱ་བ་ཁ་ོ

ནས་དུས་འདའ་སྟེ། ཉེིན་ར་ེབཞིིན་དགོ་ེསློོང་ཁྲ་ིཁྲགོ་གོསུམ་གོསུམ་མཆོོད་པོར་བྱེད་

ད།ོ ། 

བར་སྐབས་དརེ་སྒྲོ་བཅིམོ་པོ་གྲོགོས་པོའ་ིམ་གོ་དྷཱ་ལ་སགོོས་པོའ་ིཡུལ་གོཞིན་དུ་
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བཞུགོས་པོའ་ིསྐབས་ཤིིགོ རྒྱལ་པོསོ་ཚངོ་པོ་ལྔ་བརྒྱ་ཙོམ་ནོར་བུའ་ིགླེངི་ནས་ནརོ་བུ་

ལེན་པོར་མངགོས་ནས། ད་ེརྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང་གྲུ་ལེགོས་པོར་གྲུབ་སྟེ། རིན་པོ་ོཆོ་ེསྣ་

ཚོགོས་པོས་བཀང་ནས་ཚུར་འོངས། རྒྱ་མཚོའ་ིཚུར་འགྲོམ་དུ་ངལ་གོས་ོཞིིང་བསྡོད་

པོ་ལས། ཀླུ་རྣམས་ཀྱིསི་མཚ་ོརླབས་བཏེང་སྟ་ེཟིངོ་ཐམས་ཅིད་རྒྱ་མཚརོ་ཁྱེརེ་ར།ོ །ད་ེ

ནས་ད་ེརྣམས་འཚ་ོབ་གོཞིན་ལ་རགོ་ལས་ཤིིང་རིམ་གྱིིས་འོངས་པོས། ནམ་ཞིིགོ་ན་

ཞིགོ་བདུན་ན་ཚངོ་པོ་རྣམས་པོ་ཊ་ལ་ིཔུ་ཏྲར་སློབེ་བར་གྲོགོས་ཤིངི༌། ད་ེརྣམས་ཀྱིསི་ཇོ་ི

ལྟར་གྱུར་པོའི་གོཏེམ་མ་ཐོས་པོས་བྲིམ་ཟིེ་དང༌། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དང༌། སྐྱེ་བོའ་ིཚོགོས་

དཔོགོ་ཏུ་མདེ་པོ་དགོ་འདུས་ཏེ།ེ ནརོ་བུ་རྣམས་ཀྱི་ིཁ་དོགོ་དང་ང་ོམཚར་བའ་ིཡནོ་ཏེན་

གོང་ཡིན་པོ་ད་ེམཐོང་བར་འགྱུར་ར་ོཞིེས་ཞིགོ་བདུན་པོའི་ཉེིན་པོར་རྒྱལ་པོ་ོསྐྱེ་བོའ་ི

ཚགོོས་དང་བཅིས་པོ་སྐྱདེ་མསོ་ཚལ་དུ་སངོ་བ་ལས་ཚངོ་པོ་ད་ེདགོ་སྟདོ་གོཡགོོས་ཁ་ོ

ན་བཅིས་ཤིིགོ་ཉེམ་ཐགོ་པོས་འོངས་པོ་ན། ཧ་ཅིང་མ་རིགོས་ཏེ་ེགོད་མོས་བཏེབ་ནས་

སྐྱ་ེབོའ་ིཚོགོས་རྣམས་གྱིེས་སོ། ། རྒྱལ་པོོས་རྒྱུ་དྲིས་པོས། ཚོང་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་ལ་ོ

རྒྱུས་བཤིད་དོ། །ལྷའ་ིའད་ིལ་སློར་ཡང་ཀླུ་རྣམས་ཐུལ་འོགོ་ཏུ་ཆུད་པོ་མ་མཛིད་ན་

ཕྱིིན་ཆོད་ནོར་བུ་ལེན་པོར་སྤྲོ་བ་སུ་ཡང་མི་འབྱུང་བས། ལྷས་ཐབས་མཛིད་པོར་

རགིོས་ས་ོཞིསེ་བསྐུལ། དརེ་རྒྱལ་པོ་ོཡདི་ཁངོ་དུ་ཆུད་ཅིངི་མཁས་པོ་རྣམས་ལ་ཐབས་

དྲིས་པོ་ན། བྲིམ་ཟི་ེདང༌། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ལ་སོགོས་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་མ་ཤིེས། དེར་དགྲོ་

བཅིོམ་པོ་མངོན་པོར་ཤིེས་པོ་དྲུགོ་དང་ལྡན་པོ་ཅིིགོ་གོིས་བསམས་པོ་ན། དེའ་ིཐབས་

ལྷས་སྟནོ་པོར་འགྱུར་བ་ཡང་ཤིསེ། གོལ་ཏེ་ེདགྲོ་བཅིམོ་པོ་ཉེདི་ཀྱིསི་བསྟན་ན། འད་ིན་ི

དགོ་ེསློོང་གོ་ིཕྱིོགོས་འཛིིན་པོ་ཡིན་ན་ོསྙམ་རྒྱལ་པོ་ོཡང་ཐ་ེཚོམ་སྐྱ་ེཞིིང༌། མུ་སྟེགོས་
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ཅིན་རྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང་ཁ་ཟིེར་བར་འགྱུར་ར་ོསྙམ་ནས། རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོའད་ིལ་ཐབས་

ན་ིཡོད་མོད་ཀྱིིས། ད་ོནུབ་ཁྱེིམ་གྱི་ིལྷས་སྟོན་པོར་འགྱུར་ར།ོ །ཞིེས་གོསུངས་ས།ོ །ད་ེ

ནས་ཐ་ོརངས་ཀྱི་ིཚ་ེཁྱེམི་གྱི་ིནམ་མཁའ་ལ་གོནས་པོའ་ིལྷས། རྒྱལ་པོ་ོསངས་རྒྱས་ལ་

མཆོདོ་པོ་རྒྱ་ཆོེར་གྱིསི་ཤིིགོ །ཀླུ་ཐུལ་བར་འགྱུར་ར།ོ །ད་ེནས་ས་ལ་གོནས་པོའ་ིལྷས། 

རྒྱལ་པོ་ོདགྲོ་བཅིམོ་པོའ་ིདགོ་ེའདུན་རྣམས་ལ་མཆོདོ་པོར་གྱིསི་ཤིིགོ ། དསེ་ཐུལ་བར་

འགྱུར་ར་ོཟིེར། ནངས་པོར་སྐྱ་ེབོའ་ིཚོགོས་ཐམས་ཅིད་བསྡུས་ནས་ལྷའ་ིལུང་བསྟན་

བཤིད་ནས་ད་ེན་ིཇོ་ིལྟར་བགྱི་ིབྱས་པོས་བླནོ་པོ་ོརྣམས་ན་ར།ེ ཁ་སང་ལུང་སྟནོ་པོ་པོའོ་ི

དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ཉེིད་ལ་དྲིས་ཤིིགོ་ཅིེས་ཟིེར་བས། ད་ེསྤྱོན་དྲངས་ཏེ་ེཞུས་པོ་ན། འད་ིལ་

ཡིད་ཆོེས་པོའི་ཐབས་བྱའོ་ཞིེས་རྒྱལ་པོོ་མྱོ་ངན་མེད་ཀྱིི་བཀའ་ཀླུ་རྣམས་ཉེོན་

ཅིིགོ །ཅིེས་བྱ་བ་ལ་སོགོས་པོས་མཚམས་སྦྱོར་ཏེེ། ཚོང་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་བླངས་པོའ་ི

ནོར་བུ་གོང་ཡིན་པོ་སློར་ཡང་ཚོང་པོ་རྣམས་ལ་བྱིན་ཅིིགོ་ཅིེས་བྱ་བའ་ིཡ་ིགོ་ེཟིངས་ཀྱི་ི

གླེེགོས་བུ་ལ་བྲིིས་ཏེ་ེགོངྒཱ་ལ་བསྐྱུར། གྲོོང་ཁྱེེར་གྱི་ིལམ་གྱི་ིབཞི་ིམད་ོཆོེན་པོོར་རྡོ་ོརིང་

ཤིིན་ཏུ་མཐ་ོབའ་ིརྩེ་ེམོར་ཨཥྚ་དྷཱ་ཏུའ་ིསྣོད་དུ་རྒྱལ་པོ་ོདང་ཀླུའ་ིགོཟུགོས་གོསེར་ལས་

བྱས་པོ་ར་ེར་ེབཞིགོ  །དེའ་ིནང་པོར་བལྟས་པོས་ཀླུ་རྣམས་འཁྲུགོས་ཏེ་ེརླུང་གོ་ིའཚུབ་

མ་ཆོེན་པོོ་དང་བཅིས་ཟིངས་ཀྱིི་གླེེགོས་བུ་ཕོ་བྲིང་གོི་སྒོོ་དྲུང་དུ་བོར། རྒྱལ་པོོའ་ི

གོཟུགོས་བརྙིན་ད་ེཀླུའ་ིགོཟུགོས་བརྙིན་ལ་ཕྱིགོ་འཚལ་བར་སོང་བ་ལ། རྒྱལ་པོོས་

དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ལ་དྲིས་པོས། ད་ལྟ་འདི་ནི་ཀླུ་རྣམས་བསོད་ནམས་ཆོེ་བ་ཡིན་པོས། 

སློར་ཡང་རྒྱལ་པོོ་ཉེིད་ཀྱིི་བསོད་ནམས་བསྐྱེད་པོའི་ཕྱིིར་སངས་རྒྱས་དང༌། དགོེ་

འདུན་ལ་མཆོོད་པོ་མཛིོད་ཅིིགོ་ཅིེས་བསྐུལ་བས་སྐུ་གོཟུགོས་དང༌། མཆོོགོ་རྟེན་ལ་
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མཆོདོ་པོ་སྔར་གྱི་ིལས་བདུན་འགྱུར་དུ་ཕུལ། དགྲོ་བཅིམོ་པོ་དསེ་ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་སགོོས་

གོནས་རྣམས་སུ་སྐད་ཅིིགོ་གོིས་སོང་སྟེ། དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ཐམས་ཅིད་ལ་སྙན་གོསན་

ཕབ། རྒྱལ་པོོས་ཀྱིང་དུས་སྟོན་གྱི་ིཁང་པོ་ཆོེན་པོ་ོབརྩེིགོས་ཏེེ། དགྲོ་བཅིོམ་པོ་དེས་

གོནྚི་ིབརྡུངས་པོས་ར་ིརབ་དང༌། ཁོར་ཡུགོ་ལ་གོནས་པོ་ཚུན་ཆོད་གྱི་ིདགྲོ་བཅིོམ་པོ་

ཐམས་ཅིད་འདུས་ཏེེ། དགྲོ་བཅིོམ་པོ་སྟོང་ཕྲགོ་དྲུགོ་ཅུ་ཚོགོས་པོ་ལ་ཟླ་བ་གོསུམ་དུ་

ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་མཆོོད་པོར་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཉེིན་རེ་བཞིིན་རྒྱལ་པོོའ་ི

གོཟུགོས་བརྙིན་ཇོ་ེསྐྱེད་ལ་སོང་སྟ་ེཞིགོ་བཞི་ིབཅུ་ཞི་ེལྔ་ན་རྒྱལ་པོ་ོདང་ཀླུའ་ིགོཟུགོས་

བརྙིན་གོཉེིས་པོ་ོམཉེམ་པོར་འགྲོེང་བ་ཙོམ་བྱུང༌། ད་ེནས་ཉེིན་ར་ེབཞིིན་ཀླུའ་ིགོཟུགོས་

བརྙིན་ཇོ་ེགུགོ་ལ་སངོ་སྟ།ེ སློར་ཞིགོ་ཞི་ེལྔ་ན་ཀླུའ་ིགོཟུགོས་བརྙིན་རྒྱལ་པོའོ་ིགོཟུགོས་

བརྙིན་གྱི་ིརྐོང་པོ་ལ་ཕྱིགོ་འཚལ་བར་སོང་ང༌ོ། །སྐྱ་ེབ་ོཐམས་ཅིད་ཀྱིང་དཀོན་མཆོོགོ་

མཆོོད་པོའ་ིབསོད་ནམས་ན་ིའད་ིའདྲའ་ོཞིེས་ང་ོམཚར་ཆོེན་པོ་ོསྐྱེས། ད་ེནས་སྔར་གྱི་ི

ཟིངས་ཀྱིི་གླེེགོས་བུ་དེ་གོངྒཱར་འཕངས་པོས་དེའི་ནང་པོར་ཀླུའི་ཕ་ོཉེ་མིར་སྤྲུལ་ནས་

བྱུང་སྟ།ེ རནི་པོ་ོཆོ་ེརྣམས་རྒྱ་མཚའོ་ིའགྲོམ་ན་བསྐྱལ་ཡདོ་ཀྱིསི་ཚངོ་པོ་རྣམས་ལནེ་དུ་

ཐངོ་ཞིགིོ་ཟིརེ་བ་ལ་རྒྱལ་པོསོ་ད་ེལྟར་བྱདེ་པོར་བརྩེམས་པོའ་ིཚ།ེ སྔར་གྱི་ིདགྲོ་བཅིམོ་

པོ་དེས་རྒྱལ་པོ་ོའད་ིན་ིང་ོམཚར་མ་ིཆོ་ེཡ།ི ཁྱེེད་རྣམས་ཀྱིིས་ཞིགོ་བདུན་ནས་ནོར་བུ་

ད་ེརྣམས་ཕྲགོ་པོ་ལ་ཐོགོས་ཏེེ་འདིར་འབུལ་བར་ཤིོགོ་ཅིིགོ་ཅིེས་སྤྲིངས་ན། དེ་ལྟར་

འགྱུར་བས་ང་ོམཚར་ཆོེའ།ོ །ཞིེས་གོསུངས་པོ་བཞིནི་བྱས་པོས། ཞིགོ་བདུན་པོའ་ིཉེནི་

པོར་རྒྱལ་པོ་ོསྐྱ་ེབོའ་ིཚོགོས་དཔོགོ་ཏུ་མེད་པོས་བསྐོར་བའ་ིདབུས་སུ་ཀླུ་རྣམས་ཚོང་

པོའ་ིགོཟུགོས་ཀྱིིས་འོངས་ནས་ནོར་བུ་རྣམས་ཕུལ། རྒྱལ་པོོའ་ིཞིབས་ལ་གོཏུགོས། 



 36  

ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

སྐྱ་ེབོའ་ིཚོགོས་ལ་ལྟད་མོར་བྱས་ཏེ།ེ དེའ་ིདུས་སྟོན་ཆོེན་པོ་ོཡང་བྱས་ས།ོ །དེར་རྒྱལ་

པོསོ་གོནདོ་སྦྱོིན་ཤིིང་རྟའ་ིརིགོ་སྔགོས་ཀྱིང་གྲུབ་སྟ་ེགླེང་པོ་ོཆོ་ེཙོམ་གྱི་ིརྟ་དང༌། ཏཱ་ལའ་ི

སྡོོང་པོ་ོཙོམ་གྱི་ིསྐྱེས་བུ་སོགོས་གོནོད་སྦྱོིན་གྱི་ིདཔུང་ཡན་ལགོ་བཞི་ིཔོ་མང་པོ་ོབྱུང་

སྟ།ེ འབིགོས་བྱེད་ཀྱི་ིལྷོའ་ིཡུལ་སོགོས་ཡུལ་གོཞིན་ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་གོནོད་པོ་མེད་པོ་

མངའ་འོགོ་ཏུ་ཆུད། བྱང་ཕྱིོགོས་ཁ་བ་ཅིན་དང༌། ལ་ིཡུལ་གྱི་ིརྒྱབ་ཀྱི་ིགོངས་དང༌། 

ཤིར་ལྷ་ོནུབ་གོསུམ་རྒྱ་མཚ་ོལ་ཐུགོ་པོའ་ིའཛིམ་བུའ་ིགླེིང་གོིས་གོཞི་ིདང། གླེིང་ཕྲན་

ལྔ་བཅུ་ཙོམ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བར་གྱུར་ཏེ།ོ །

དེའི་རྗེེས་སུ་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་གྲོགོས་པོས་སྟོན་པོ་ཡང་དགོ་པོར་རྫོོགོས་པོའི་

སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་ལུང་བསྟན་པོ་བཤིད་དེ། ད་ེབཞིིན་གོཤིེགོས་པོའ་ིརིང་བསྲོེལ་གྱི་ི

སྙངི་པོ་ོཅིན་དུ་གྱུར་པོའ་ིམཆོདོ་རྟནེ་གྱིསི་ས་སྟེང་བརྒྱན་པོར་གྱིསི་ཤིིགོ །ཅིསེ་བསྐུལ་

བ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིརིང་བསྲོེལ་དགོོས་པོ་བྱུང་ནས་རྒྱལ་པོ་ོམ་སྐྱེས་དགྲོའ་ིགོདུང་

སྐལ་རྣམས་རྒྱལ་པོའོ་ིཁབ་ཀྱི་ིམཆོདོ་རྟནེ་ཆོནེ་པོའོ་ིས་འགོོ་ཏུ་གོཏེརེ་དུ་སྦས་ནས་ཡདོ་

པོ་འདོན་པོའ་ིཕྱིིར་རྒྱལ་པོ་ོདང་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་གྲོགོས་པོ་སྐྱ་ེབོའ་ིཚོགོས་དང་བཅིས་ཏེ་ེ

དེར་བྱོན་ནས་ས་བྲུས་པོ་ན་མ་ིའགྲོེང་གོསུམ་ཙོམ་སོང་བའ་ིའོགོ་ཏུ་ལྕགོས་ཀྱི་ིའཁོར་

ལ་ོམ་ེའབར་བ་དྲགོ་ཏུ་འཁོར་བས་ལེན་པོའ་ིགོནས་མ་རྙིེད་པོའ་ིཚེ། ཡུལ་གྱི་ིརྒན་མ་ོ

ཞིིགོ་གོིས་ཐབས་བསྟན་ཏེེ་ས་དེ་ཉེིད་ནས་དཔོགོ་ཚད་གོསུམ་ཙོམ་ནུབ་ཕྱིོགོས་སུ་

ཕྱིིན་པོའ་ིར་ིདྲུང་ཞིིགོ་ན་ཆུ་འབབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་ཁ་བསྒྱུར་བས་འཁོར་ལ་ོབསྐོར་བ་

ཆོད་ཅིིང་མ་ེཞིིའོ། །སློར་ཡང་ས་བྲུས་པོ་ན། ཟིངས་ཀྱི་ིགླེེགོས་བུ་ལ་འད་ིན་ིད་ེབཞིིན་

གོཤིགེོས་པོའ་ིརངི་བསྲོལེ་མ་གོ་དྷཱའ་ིབྲི་ེབ་ོཆོནེ་པོ་ོགོཅིགིོ་ཡདོ་ད།ེ མ་འངོས་པོ་ན་རྒྱལ་
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པོ་ོདབུལ་པོ་ོཞིིགོ་གོིས་འདོན་པོར་འགྱུར་ར་ོཞིེས་བྲིིས་པོ་མཐོང་བ་ན་མྱོ་ངན་མེད་ང་

རྒྱལ་གྱི་ིདབང་གོིས་འདོན་པོར་བྱེད་པོ་ན་ིབདགོ་མ་ཡིན་ཏེ།ེ དབུལ་པོ་ོཉེིད་ཀྱི་ིཕྱིིར་ན་

གོཞིན་ཞིིགོ་གོོ་ཞིེས་ཕྱིིར་ཕྱིོགོས་ཏེེ་འདུགོ་པོ་ལས་སློར་ཡང་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་གྲོགོས་

པོས་བསྐུལ་ཏེེ། མཐར་མི་འགྲོེང་བདུན་ཙོམ་དུ་ས་བྲུས་པོ་ན་ལྕགོས་ཀྱིི་སྒྲོོམ་ལ་

སོགོས་པོ་སྒྲོོམ་ཕྱི་ིནང་རིམ་པོ་བདུན་ཙོམ་ཁ་ཕྱི་ེབའ་ིདབུས་ནས། སྟོན་པོའ་ིགོདུང་

སྔནོ་མ་གོདྷཱའ་ིབྲི་ེབ་ོཆོནེ་པོ་ོགོཅིགིོ་ཡནི་པོ་འཕལེ་ཏེ།ེ ཁལ་དྲུགོ་གོ་ིཚད་ཙོམ་དུ་ཡདོ་པོ་

དང༌། སྒྲོོམ་གྱི་ིགྲྭ་བཞི་ིན་ནོར་བུ་རིན་པོ་ོཆོ་ེརང་འོད་རྒྱང་གྲོགོས་ཙོམ་དུ་འཕྲ་ོབ་ར་ེར་ེ

མཆོོད་པོའ་ིཡ་ོབྱད་དུ་བཞིགོ་པོ་མཐོང་ནས་དེའ་ིནོར་བུ་ར་ེལ་ཡང་རིན་ཐང་དུ་བཅིད་

ན་རྒྱལ་བ་ོམྱོ་ངན་མེད་ཀྱི་ིརྒྱལ་སྲོིད་ཀྱི་ིལོངས་སྤྱོོད་ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་མ་ིདཔོོགོ་པོར་

ཤིསེ་ནས་རྒྱལ་པོའོ་ིང་རྒྱལ་ཆོགོ་གོ ོ།ད་ེལས་སྐུ་གོདུང་རནི་པོ་ོཆོ་ེབྲི་ེབ་ོཆོནེ་པོ་ོགོཅིགིོ་

བླངས་ཏེ།ེ སློར་ཡང་སྔར་བཞིནི་བཞུགོས་སུ་གོསལོ་ནས་སྦས་ཏེ་ེལྕགོས་ཀྱི་ིའཁརོ་ལ་ོ

ཡང་བཀོད། ཆུ་གོསང་ཡང་སྔོན་བཞིིན་འབབ་ཏུ་བཅུགོ་པོས་སྔོན་བཞིིན་མ་ེའབར་བ་

དང་འཁརོ་བ་ན། སློད་ཀྱིསི་སྟངེ་གོཡགོོས་ས།ོ །

ད་ེནས་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་སྐྱ་ེབ་ོརྣམས་ལ་ཡང་བཀའ་བསྒོོས་ནས། ཕ་ོཉེ་དང་ལས་

ཀྱིི་གྲོོགོས་ཐམས་ཅིད་གོནོད་སྦྱོིན་མཐུ་བ་ོཆོེ་རྣམས་ཀྱིིས་བྱས་ཏེེ། གོནས་ཆོེན་པོ་ོ

བརྒྱད་ཀྱི་ིམཆོོད་རྟེན་དང༌། རྡོ་ོརྗེེའ་ིགོདན་གྱི་ིབར་སྐོར་དང༌། གོཞིན་ཡང་བྱང་ཕྱིོགོས་

སུ་ལ་ིཡུལ་ཚུན་ཆོད་ཀྱི་ིའཛིམ་བུའ་ིགླེིང་གོ་ིཡུལ་ཐམས་ཅིད་དུ་ཐུབ་པོའ་ིརིང་བསྲོེལ་

གྱི་ིསྙངི་པོ་ོཅིན་གྱི་ིམཆོདོ་རྟནེ་བརྩེགིོས་པོས། ཉེནི་མཚན་གོཅིགིོ་ལ་མཆོདོ་རྟནེ་བརྒྱད་

ཁྲ་ིབཞི་ིསྟངོ་གྲུབ་བ།ོ །ད་ེནས་ཡུལ་ཐམས་ཅིད་དུ་བཀའ་བསྒོསོ་ཏེ།ེ མཆོདོ་རྟནེ་ཐམས་
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ཅིད་ལ་མར་མ་ེདང༌། བདུགོ་སྤེསོ་དང༌། མ་ེཏེགོོ་གོ་ིཕྲངེ་བ་སྟངོ་སྟངོ་གོསི་ཉེནི་ར་ེབཞིནི་

མཆོོད་པོ་བྱེད་ཅིིང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ིཤིིང་ལ་གོསེར་དང༌། དངུལ་དང༌། བཻ་ཌཱུརྱའ་ིབུམ་པོ་

སྟོང་ཕྲགོ་བཅུ་སྙེད་དྲ་ིབཟིང་པོོའ་ིཆུ་དང༌། བདུད་རྩེ་ིལྔས་ཡོངས་སུ་བཀང་སྟ་ེམཆོོད་

པོར་བྱེད་ཅིིང༌། རྒྱང་རིང་པོ་ོནས་སྤེོས་དང་མར་མ་ེསྟོང་ཕྲགོ་བཅུ་སྙེད་ཀྱིིས་མཆོོད་

པོར་བྱས་ས།ོ །དེར་ཟླ་བ་གོསུམ་དུ་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་སྟོང་ཕྲགོ་དྲུགོ་ཅུ་སྤྱོན་དྲངས་ནས་

ཉེིན་ར་ེབཞིིན་པོ་ཊ་ལི་པུ་ཏྲའི་སྟེང་གོི་ནམ་མཁའ་ལ་བཞུགོས་སུ་གོསོལ་ཏེེ་ཡ་ོབྱད་

ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་མཆོོད། འཕགོས་པོ་སློོབ་པོ་རྣམས་དང་ས་ོས་ོསྐྱེ་བོའ་ིདགོེ་འདུན་

རྣམས་ན་ིས་སྟེང་དུ་མཆོོད་པོར་བྱེད། དེའ་ིམཐར་དགོ་ེསློོང་ར་ེར་ེལ་གོོས་འབུམ་ར་ིབ་

ར་ེབསྐོན་ན།ོ །དེའ་ིནུབ་མ་ོམཆོོད་རྟེན་རྣམས་བལྟ་བའ་ིཕྱིིར་དུ་རྒྱལ་པོ་ོའཁོར་བཅིས་

གོནོད་སྦྱོིན་མཐུ་བ་ོཆོ་ེརྣམས་ཀྱིིས་ཕྲགོ་པོ་ལ་ཁྱེེར་ཏེེ། ཞིགོ་བདུན་གྱི་ིནང་དུ་འཛིམ་

བུའི་གླེིང་གོི་ས་ཐམས་ཅིད་དཀོན་མཆོོགོ་གོི་མཆོོད་རྟེན་ཐམས་ཅིད་བསྐོར་ཞིིང༌། 

མཆོདོ་པོ་དཀྱུས་ལས་བཅུ་འགྱུར་གྱིསི་ལྷགོ་པོ་དང༌། སངས་རྒྱས་དང༌། ཉེན་ཐསོ་ཀྱི་ི

མཆོོད་རྟེན་ཐམས་ཅིད་གོསེར་གྱི་ིརྒྱན་ར་ེར་ེཕུལ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ིཤིིང་ལ་ན་ིརིན་པོ་ོཆོ་ེ

ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་ལྷགོ་པོར་བརྒྱན་པོར་བྱས་ས།ོ །ཞིགོ་བརྒྱད་པོའ་ིཉེིན་པོར་བདགོ་གོ་ི

དགོ་ེབའ་ིརྩེ་བ་འདིས་མིའ་ིམཆོོགོ་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཅིིགོ་ཅིེས་སྨོན་ལམ་ཡང་ནས་

ཡང་དུ་བཏེབ་སྟེ། སྐྱ་ེབོའ་ིཚོགོས་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་དགོའ་བས་རྗེེས་སུ་ཡ་ིརང་བར་

གྱིསི་ཤིིགོ་ཅིསེ་སྨྲས་པོས། སྐྱ་ེབ་ོམང་པོ་ོཞིགིོ་རྒྱལ་པོའོ་ིརྩེམོ་པོ་འད་ིན་ིབྱ་བ་མང་ཡང་

འབྲིས་བུ་ཆུང་བ་སྟེ། ར་ེཞིིགོ་བླ་ན་མེད་པོའ་ིབྱང་ཆུབ་ཅིེས་བྱ་བ་ཡང་མེད་ན་རྒྱལ་

པོོའ་ིསྨོན་ལམ་འད་ིའགྲུབ་པོར་འགྱུར་ར་ེསྐན་ཞིེས་ཟིེར་བ་ལ། གོལ་ཏེ་ེབདགོ་གོ་ིསྨོན་
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ལམ་འད་ིའགྲུབ་ནས་ཆོེན་པོ་ོའད་ིཡང་གོཡ་ོབར་གྱུར་ཅིིགོ ནམ་མཁའ་ལས་ཀྱིང་མ་ེ

ཏེོགོ་གོ་ིཆོར་འབབ་པོར་གྱུར་ཅིིགོ །ཅིེས་བརྗེོད་མ་ཐགོ་ཏུ་ས་ཡང་གོཡོས་ཤིིང༌། མ་ེ

ཏེགོོ་གོ་ིཆོར་འབབ་ལ་སྐྱ་ེབ་ོད་ེརྣམས་ཀྱིང་དད་པོས་སྨནོ་ལམ་འདབེས་པོར་བྱདེ་ད།ོ །

གོང་གོི་ཚེ་མཆོོད་རྟེན་ཞིལ་བསྲོོའ་ིདོན་དུ་དགོེ་སློོང་རྣམས་ཟླ་བ་གོསུམ་དུ་

མཆོོད་པོ་བྱས་ལ་གྲོོལ་བའི་ཉེིན་པོར་སོ་སོའ་ིསྐྱེ་བོའ་ིདགོེ་སློོང་མང་པོོ་གླེོ་བུར་དུ་

ལྷགོས་པོ་ལ་རྒྱལ་པོོས་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་མཆོོད་པོ་ཆོེན་པོ་ོབྱས་ཤིིང༌། ད་ེརྣམས་ཀྱི་ི

གྲོལ་གྱི་ིཐོགོ་མར་འདུགོ་པོའ་ིདགོ་ེསློོང་རྒན་པོ་ོཞིིགོ་ལ་ལྷགོ་པོར་ཡང་མཆོོད་པོ་ཆོེན་

པོ་ོབྱས་སོ། །དགོེ་སློོང་རྒན་པོ་ོདེ་ནི་ཐོས་པོ་ཉུང་བ་ཤིིན་ཏུ་བླུན་པོ། ཚིགོས་བཅིད་

གོཅིིགོ་ཀྱིང་འདོན་པོར་མ་ིནུས་པོ་ཡིན་ལ། དགོ་ེསློོང་གོཞིོན་ནུ་ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིནང་ན་སྡོ་ེ

སྣོད་འཛིིན་པོའང་མང་པོ་ོཡོད་དོ། ཁ་ཟིས་ཀྱི་ིབྱ་བ་ཟིིན་པོ་ན་གྲོལ་འོགོ་ན་གོནས་པོ་

རྣམས་ཀྱིིས་རྒན་པོ་ོལ་རྒྱལ་པོོས་ཁྱེོད་ལ་ལྷགོ་པོར་བཀུར་སྟ་ིབྱེད་པོའ་ིརྒྱུ་ཤིེས་སམ་

དྲསི་པོ་ན། རྒན་པོསོ་མ་ིཤིསེ་ས་ོབྱས་ས།ོ །ད་ེརྣམས་ཀྱིསི་འད་ིན་ིཁ་ོབ་ོཅིགོ་གོསི་ཤིསེ་

ཏེེ་ད་ལྟ་ཉེིད་དུ་རྒྱལ་པོོས་ཆོོས་ཉེན་པོར་འདོད་ནས་འོང་སྟེ། ཁྱེོད་ཀྱིིས་ཆོོས་སྟོན་

དགོོས་སོ། །དེར་དགོ་ེསློོང་རྒན་པོ་ོད་ེགོནད་དུ་ཕོགོ་པོ་བཞིིན་གྱུར། བདགོ་ན་ིབསྙེན་

པོར་རྫོོགོས་ནས་ལ་ོདྲུགོ་ཅུ་ལོན་ཀྱིང་ཚིགོས་སུ་བཅིད་པོ་གོཅིིགོ་ཀྱིང་མ་ིཤིེས་པོས་

གོལ་ཏེ་ེསྔར་དོན་ད་ེགོ་ོན་ཁ་ཟིས་བཟིང་པོ་ོད་ེརྣམས་དགོ་ེསློོང་གོཞིན་ལ་བྱིན་ཏེ་ེཆོོས་

སྨྲ་བ་འཚོལ་བ་ཞིིགོ་ན། ད་ན་ིཟིོས་ཟིིན་པོས་ཅི་ིཞིིགོ་བྱས་ན་ལེགོས་སྙམ་ནས་ཤིིན་ཏུ་

སྡུགོ་བསྔལ་བར་གྱུར་པོ་ལ་ཚལ་ད་ེལ་གོནས་པོའ་ིལྷས་གོལ་ཏེ་ེརྒྱལ་པོ་ོདགོ་ེསློངོ་འད་ི

ལ་མ་དད་པོར་གྱུར་ན་མི་རུང་ང་ོསྙམ་ནས་སྤྲུལ་པོའི་གོཟུགོས་ཀྱིིས་དགོེ་སློོང་དེའི་
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མདུན་དུ་འོངས་ནས། རྒྱལ་པོ་ོཆོོས་ཉེན་དུ་བྱུང་ན། རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོས་གོཞི་ིར་ིདང་

བཅིས་པོ་འད་ིཡང་འཇོིགོ་པོར་འགྱུར་ན། རྒྱལ་པོའོ་ིརྒྱལ་སྲོིད་ན་ིལྟ་ཅི་ིསྨྲོས་ཏེ།ེ རྒྱལ་

པོ་ོཆོེན་པོ་ོའད་ིཉེིད་བསམ་པོར་རིགོས་ས་ོཞིེས་སྨོས་ཤིིགོ་ཅིེས་ཟིེར། ད་ེནས་རྒྱལ་པོ་ོ

འོངས་ཏེེ། གོོས་གོསེར་གྱི་ིམདོགོ་ཅིན་ཕྲུགོས་གོཅིིགོ་བསྐོན་ནས་ཆོོས་ཉེན་པོའ་ིཕྱིིར་

འདུགོ་པོ་ལ། གོོང་བཞིིན་སྨྲས་པོས་རྒྱལ་པོ་ོདད་པོ་ཅིན་ཡིན་པོའ་ིཕྱིིར་ཤིིན་ཏུ་བདེན་

པོར་བསམས་ཏེེ། སྤུ་ཟིིངས་བྱེད་ཅིིང་དོན་ད་ེཉེིད་སེམས་པོར་བྱེད་དོ། །ད་ེནས་ཡང་

ཚལ་གྱི་ིལྷ་དེས་དགོ་ེསློོང་རྒན་པོ་ོཁྱེེད་དད་པོ་ཅིན་གྱིིས་བྱིན་པོའ་ིརྫོས་ཆུད་མ་ཟིོས་

པོར་གྱིིས་ཤིིགོ དེས་ཀྱིང་སློོབ་དཔོོན་ལ་གོདམས་ངགོ་ཞུས་ཏེ་ེརྩེ་ེགོཅིིགོ་ཏུ་བསྒོོམས་

པོས་ཟླ་བ་གོསུམ་ནས་དགྲོ་བཅིམོ་པོ་ཐབོ་སྟ་ེསུམ་ཅུ་རྩེ་གོསུམ་གྱི་ིགོནས་ཡངོས་འདུ་

ས་བརྟོལ་གྱི་ིཚལ་དུ་དབྱར་གོནས་པོར་བྱས་ཏེ།ེ སློར་པོ་ཊ་ལ་ིཔུ་ཏྲར་དགོ་ེའདུན་དང་

སྐྱེ་བོའ་ིཚོགོས་མང་པོོའ་ིདབུས་སུ་འོངས་པོས་རྒྱལ་པོོས་བྱིན་པོའི་གོོས་ལ་ཤིིང་

ཡོངས་འདུའ་ིདྲ་ིབཟིང་པོ་ོཆོགོས་པོས་ས་ཕྱིོགོས་ད་ེཐམས་ཅིད་དྲ་ིབསུང་གོིས་ཁྱེབ་

བ།ོ །དརེ་དགོ་ེསློངོ་གོཞིན་རྣམས་ཀྱིསི་རྒྱུ་དྲསི་པོས་དསེ་ཀྱིང་སྔར་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་བཤིད་

པོས་ཐམས་ཅིད་ང་ོམཚར་དུ་གྱུར་ཅིིང༌། རིམ་གྱིིས་གོཏེམ་ད་ེརྒྱལ་པོོས་ཀྱིང་ཐོས་པོ་

ན། དགོ་ེསློོང་བླ་ོཤིིན་ཏུ་རྟུལ་པོ་ཡང་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ཐོབ་པོས་ཆོོས་ཀྱི་ིཡོན་ཏེན་དང༌། 

ད་ེཡང་རང་གོ་ིགོོས་ཕུལ་བའ་ིརྐྱེན་ལས་བྱུང་བའ་ིཕྱིིར། སྦྱོིན་པོའ་ིགོཞིན་དོན་གྱི་ིཕན་

ཡོན་མཐོང་ནས་སློར་ཡང་དགོ་ེསློོང་འབུམ་ཕྲགོ་གོསུམ་ལ་ལ་ོལྔའ་ིདུས་སྟོན་ཆོེན་པོ་ོ

བྱས་ཏེེ། སྔ་དྲོའ་ིཆོ་དང་པོ་ོལ་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་རྣམས་དང༌། གོཉེིས་པོ་ལ་འཕགོས་པོ་

སློོབ་པོ་རྣམས་དང༌། གོསུམ་པོ་ལ་ས་ོས་ོསྐྱེ་བོའ་ིདགོེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཁ་ཟིས་དང་
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 41  

གོསོ་མཆོོགོ་དགོ་གོསི་མཆོདོ་པོར་བྱས་ས།ོ །

ད་ེནས་རྒྱལ་པོ་ོདེའ་ིཚེའ་ིམཐའ་ིདུས་ཤིིགོ་ན་ཉེ་ིའོགོ་གོ་ིཕྱིོགོས་དང༌། ཁ་ཆོ་ེདང༌། 

ཐོ་གོར་ཡུལ་གྱིི་དགོེ་འདུན་རྣམས་ལ་གོསེར་བྱེ་བ་ཕྲགོ་བརྒྱ་རེ་འབུལ་བར་དམ་

བཅིས་ནས། ཁ་ཆོ་ེདང་ཐ་ོགོར་གྱི་ིདགོ་ེའདུན་རྣམས་ལ་རྫོོགོས་པོར་ཕུལ། ཡ་ོབྱད་

གོཞིན་ཡང་ད་ེདང་མཉེམ་པོ་ཕུལ། ཉེ་ིའགོོ་གོ་ིདགོ་ེའདུན་རྣམས་ལ་གོསརེ་དང་ཡ་ོབྱད་

བྱ་ེབ་བཞིིར་མ་ལོངས་པོའ་ིགོནས་སྐབས་སུ་རྒྱལ་པོ་ོཉེིད་ནད་ཚབས་ཆོེན་པོོས་ཟིིན་

ཏེ།ེ རྒྱལ་པོོའ་ིཚ་བ་ོནོར་ལྷས་བྱིན་ཞིེས་བྱ་བ་གོསེར་གྱི་ིམཛིོད་གོཉེེར་བ་ཡིན་པོ་དེས་

རྒྱལ་པོོའ་ིངགོ་བཅིགོ་སྟ་ེགོསེར་ལྷགོ་མ་དགོ་ེའདུན་ལ་མ་ཕུལ་ལ།ོ །དེའ་ིཚ་ེརྒྱལ་པོོའ་ི

དྲུང་དུ་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་མང་པོ་ོལྷགོས་པོ་ལ་རྒྱལ་བ་ོཉེིད་སྐོམ་སེལ་བའ་ིསྐྱུ་རུ་ར་སྙིམ་

པོ་ཕྱིེད་ཡོད་པོ་ཤིིན་ཏུ་དད་པོའ་ིསེམས་ཀྱིིས་དགོ་ེའདུན་ལ་ཕུལ་བས། དགྲོ་བཅིོམ་པོ་

ད་ེརྣམས་ཀྱིིས་མགྲོིན་གོཅིིགོ་ཏུ་རྒྱལ་པོ་ོཁྱེེད་ཀྱིིས་སྔོན་ཐམས་ཅིད་རང་དབང་དུ་གྱུར་

པོའ་ིཚ་ེགོསེར་བྱ་བ་དགུ་བཅུ་རྩེ་དྲུགོ་ཕུལ་བ་ལས། ད་ལྟ་འད་ིཕུལ་བ་བསོད་ནམས་

ལྷགོ་པོར་ཆོེའ་ོཞིེས་བསྔགོས། དེ་ནས་གོཡོགོ་མ་ོཞིིགོ་རྔ་ཡབ་ནོར་བུའི་ཡུ་བ་ཅིན་

གོཡོབ་ཅིིང་ཡོད་པོ་ལས་ཉེིན་མོ་ཚད་པོའི་དུགོས་ཀྱིིས་གོཉེིད་ཡུར་ཏེེ་རྔ་ཡབ་ལ་

གོནས་ལྷུངས་བ་རྒྱལ་པོོའ་ིལུས་ལ་ཕོགོ་པོས་སྔོན་ནི་རྒྱལ་པོོ་ཆོེན་པོོ་རྣམས་ཀྱིིས་

ཀྱིང་རྐོང་པོ་འཁྲུ་བ་ལ་སོགོས་པོ་བྱེད་པོ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་བྲིན་གྱི་ིམཐའ་མ་འད་ིལྟ་བུས་

ཀྱིང་བརྙིེས་ས་ོསྙམ་ནས་ཁྲོས་པོའ་ིསེམས་དང་བཅིས་ཏེ་ེདུས་ལས་འདས་སོ། །དེར་

ཁྲོས་པོའ་ིརྐྱེན་གྱིིས་པོ་ཊ་ལ་ིཔུ་ཏྲ་ད་ེཉེིད་དུ་མཚ་ོཆོེན་པོོའ་ིནང་དུ་ཀླུར་སྐྱེས་པོ་ན་དགྲོ་

བཅིོམ་པོ་གྲོགོས་པོས་རྒྱལ་པོ་ོཆོོས་དང་ལྡན་པོ་གོང་དུ་སྐྱེས་ཞིེས་བརྟགོས་པོས་མཚ་ོ
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དེར་ཀླུར་སྐྱེས་པོར་ཤིེས། དགྲོ་བཅིོམ་པོས་མཚ་ོདེའ་ིའགྲོམ་དུ་འོངས་པོས། སྔོན་གྱི་ི

བགོ་ཆོགོས་ཀྱིིས་རབ་ཏུ་དགོའ་བའ་ིཤུགོས་ཀྱིིས་མཚ་ོདེའ་ིསྟེང་དུ་འོངས་ནས་དགྲོ་

བཅིོམ་པོའི་དྲུང་དུ་འདུགོ་པོ་ལས། བྱ་དང་སྲོོགོ་ཆོགོས་རྒྱུ་བ་ཟི་བར་རྩེོམ་པོའི་ཚེ་

རྒྱལ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོབགོ་ཡོད་པོར་མཛིོད་ཅིིགོ་ཅིེས་སོགོས་ཆོོས་བསྟན་པོས་ད་ེཉེིད་དུ་ཁ་

ཟིས་བཅིད་དེ་ཤིི་ནས་དགོའ་ལྡན་གྱིི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིི་ནང་དུ་སྐྱེས་སོ་ཞིེས་གྲོགོས་

སོ། །རྒྱལ་བ་ོདེས་རང་གོིས་དབང་བསྒྱུར་བའ་ིཡུལ་ཐམས་ཅིད་དུ་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་

དང༌། ཆོོས་ཀྱིི་གོཞིི་མང་པོོ་དགོ་བྱས་པོས་ཕྱིོགོས་ཐམས་ཅིད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་

བསྟན་པོས་ཁྱེབ་པོར་གྱུར་ཏེ།ོ །གོང་གོ་ིཚ་ེསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ལ་དད་པོ་ཐོབ་པོ་

ད་ེཕྱིིན་ཆོད་སྔར་གྱི་ིམིང་འགྱུར་ཏེེ། དྷརྨ་ཨ་ཤི་ོཀ་སྟ་ེཆོོས་ཀྱི་ིམྱོ་ངན་མེད་དུ་གྲོགོས་

ས།ོ །

ཉེ་ིའགོོ་གོ་ིདགོ་ེསློངོ་རྣམས་ལ་གོསརེ་བྱ་ེབ་དགུ་བཅུ་རྩེ་དྲུགོ་ལས་འབུལ་མ་ཐུབ་

པོའ་ིསྐབས་དེར་བཽླན་པོ་ོབླ་ོགྲོོས་ཅིན་ཞིིགོ་གོིས་རྒྱལ་པོ་ོའད་ིལ་ཐབས་ཡོད་ད་ེརྒྱལ་

སྲོིད་ཐམས་ཅིད་དགོ་ེའདུན་ལ་གོཏེོད་ཅིིགོ །གོསེར་བྱ་ེབ་བརྒྱ་ན་ིད་ེཉེིད་ཀྱི་ིཁོངས་ན་

གོནས་ས་ོཞིེས་ཟིེར་བ་བདེན་པོར་ཤིེས་ཏེ་ེརྒྱལ་སྲོིད་དགོ་ེའདུན་ལ་ཕུལ་ལོ། །རྒྱལ་

བོའ་ིབསོད་ནམས་འཕེལ་པོའི་དོན་དུ་ཉེིན་ཞིགོ་གོཉེིས་དགོེ་འདུན་གྱིིས་རྒྱལ་སྲོིད་

བསྐྱངས། དརེ་དགོ་ེའདུན་ལ་གོསེར་དང་དབྱིགོ་དཔོགོ་ཏུ་མདེ་པོ་ཕུལ་ཏེ།ེ རྒྱལ་སྲོདི་

བླངས་ནས། མྱོ་ངན་མེད་ཀྱི་ིཚ་བ་ོམྱོ་ངན་བྲིལ་རྒྱལ་སྲོིད་ལ་བསྐོས་སོ། །ས་དབང་

བཟིང་པོོས་བྱས་པོའ་ིགོཏེམ་རྒྱུད་ཀྱི་ིཡ་ིགོ་ེན་འདིའ་ིལ་ོརྒྱུས་གྱི་ིགོ་ོརིམ་བསྒྲོིགོས་པོ་

ཙོམ་སྣང་ལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱི་ིསྡོ་ེསྣོད་དང་འབྲིེལ་བ་ལ་མྱོ་ངན་མེད་ཀྱི་ིརྟོགོས་བརྗེོད། མྱོ་
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ངན་མེད་བཏུལ་པོའི་རྟོགོས་བརྗེོད། མྱོ་ངན་མེད་ཀྱིིས་ཀླུ་བཏུལ་བའི་རྟོགོས་བརྗེོད། 

མཆོོད་རྟེན་གྱི་ིརྟོགོས་བརྗེོད། དུས་སྟོན་གྱི་ིརྟོགོས་བརྗེོད། གོསེར་ཕུལ་བའ་ིརྟོགོས་

བརྗེདོ་ད་ེདྲུགོ་དང༌། ཀུན་ལའ་ིརྟགོོས་བརྗེདོ་ད་ེབདུན་ཡདོ་པོའ་ིགོཉེསི་པོ་དང་བདུན་པོ་

བོད་དུ་འགྱུར་ལ། གོཞིན་རྣམས་ཀྱི་ིརྒྱ་དཔོ་ེཡང་ཁ་ོབོས་མཐོང་ཞིིང༌། གོསེར་ཕུལ་བ་

སགོོས་གོཏེམ་རྒྱུད་ཅི་ིརགིོས་པོ་དང་དཔོགོ་བསམ་འཁྲ་ིཤིངི་ན་ཡང་ཡདོ་ད།ོ །རྒྱལ་པོ་ོ

མྱོ་ངན་མདེ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིསྐབས་ཏེ་ེདྲུགོ་པོའ།ོ། །།

༧ མྱ་ངན་མདེ་དང་དུས་མཚུངས་ཀྱི་ིགཏམ།

གོང་གོ་ིཚ་ེའཕགོས་པོ་དྷཱ་ིཏེ་ིཀས་འཕགོས་པོ་ནགོ་པོ་ོལ་བསྟན་པོ་མ་གོཏེད་པོའ་ི

སྔོན་རོལ་ཞིིགོ་ཏུ་འཕགོས་པོ་དྷཱ་ིཏེ་ིཀ་ལ་ོམང་པོ་ོསྐུ་བྲི་ོའཚལ་ཏེ་ེམ་ལ་ཝའ་ིཡུལ་གྱི་ིབྱ་ེ

བྲིགོ་ཀ་ོཤཱམྦྷཱི་ིཁ་ོནར་བཞུགོས་ནས་འཁོར་རྣམ་པོ་བཞི་ིལ་གོདམས་ངགོ་འབོགོས་པོ་

ཡིན་པོ་ལས་ཡངས་པོ་ཅིན་པོའ་ིདགོ་ེསློོང་དགོ་གོནས་བརྟན་ནད་ཀྱིིས་བཏེབ་པོ་ལས་

ཡང་དགོ་པོའ་ིརྗེེས་སུ་བསྟན་པོ་ཅི་ིཞིིགོ་ཐོབ་པོར་འགྱུར་ཞིེས་དེའ་ིཐད་དུ་མ་ིའགྲོ་ོཞིིང༌། 

མ་ིརུང་བའ་ིགོཞུ་བཅུ་སྤྱོདོ་བཞིནི་དུ་འད་ིན་ིཆོསོ་ཡནི་འདུལ་བ་ཡནི། སྟནོ་པོའ་ིབསྟན་

པོ་ཡིན་ན་ོཞིེས་བསྒྲོགོས་སོ། །དགྲོ་བཅིོམ་པོ་གྲོགོས་པོ་ལ་སོགོས་པོ་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་

བདུན་བརྒྱས་ད་ེསུན་ཕྱུང་སྟ།ེ ཀུ་སྨ་པུ་ར་ིཞིེས་བྱ་བའ་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་དུ་ལ་ིཙོ་བཱིའ་ི

རིགོས་ལས་བྱུང་བའ་ིརྒྱལ་པོ་ོདགོའ་བྱེད་ཅིེས་བྱ་བས་སྦྱོིན་བདགོ་བྱས་ཏེེ། བཀའ་

བསྡུ་བ་གོཉེསི་པོ་མཛིད་པོ་ཡནི་ལ། ད་ེལ་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་བདུན་བརྒྱ་ན་ིགྲོངོ་ཁྱེརེ་དྲུགོ་

གོིས་མཚམས་བཅིད་པོའི་ཚེ། ཡངས་པོ་ཅིན་གྱིི་ཕྱིོགོས་སུ་གོཏེོགོས་པོ་ཁོ་ནར་
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བཞུགོས་པོའ་ིདགྲོ་བཅིམོ་པོ་གོཉེསི་ཀའ་ིཆོ་ལས་རྣམ་པོར་གྲོལོ་བ་མང་དུ་ཐསོ་པོ་དགོ་

གོ ོ།དེའ་ིཕྱིརི་བསྡུ་བ་གོཉེསི་པོ་འད་ིན་ིཆོ་ཤིས་ཀྱི་ིབསྡུ་བ་ཡནི་ན།ོ །

འདིའ་ིལ་ོརྒྱུས་དངོས་ན་ིལུང་ཕྲན་ཚེགོས་ལས་འབྱུང་བ་ལས་ལྷགོ་པོ་མེད་ཅིིང་

གྲོགོས་ཆོ་ེབས་འདིར་མ་བྲིིས་ལ། བསྡུ་བ་ད་ེདུས་སྐབས་འདིར་བྱུང་བར་བྷཱ་ཊ་གྷ་ཊ་ི

དང༌། ས་དབང་བཟིང་པོོས་བཤིད་ཅིིང༌། ད་ལྟ་བོད་དུ་ཡོད་པོའ་ིའདུལ་བ་ན། སྟོན་པོ་

མྱོ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལ་ོབརྒྱ་དང་བཅུ་ལོན་པོའ་ིཚ།ེ བསྡུ་བ་གོཉེིས་པོ་མཛིད་པོར་

བཤིད་པོ་དང་མཐུན་པོར་བྱུང་བས། རང་ལུགོས་འད་ིཁ་ོནར་གོཟུང་ལ། སྡོ་ེཔོ་གོཞིན་

འགོའ་ཞིིགོ་གོ་ིའདུལ་བ་ན། སྟོན་པོ་མྱོ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལ་ོཉེིས་བརྒྱ་བཅུའམ་

ཉེིས་བརྒྱ་ཉེ་ིཤུ་ལོན་པོ་ན་བསྡུ་བ་གོཉེིས་པོ་མཛིད་པོར་བཤིད་པོའང་ཡོད་སྣང་ཞིིང༌། 

ད་ེདང་གུང་སྒྲོིགོ་པོའ་ིདབང་དུ་བྱས་ཏེ་ེརྒྱ་གོར་ནས་བྱུང་བའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཡ་ིགོ་ེའགོའ་

ནའང༌། འཕགོས་པོ་དྷཱ་ིཏེ་ིཀ་སོགོས་དང་མྱོ་ངན་མེད་དུས་མཚུངས་པོར་བྱས་ནས་

ལེགོས་མཐོང་ཆོེན་པོ་ོཡང་མྱོ་ངན་ལས་འདས། རྒྱལ་པོ་ོམྱོ་ངན་མེད་ཀྱིང་འདས་པོའ་ི

འོགོ་ཏུ་བསྡུ་བ་གོཉེིས་པོ་བྱུང་ཟིེར་བའང་སྣང༌། ད་ེན་ིལུང་ཕྲན་ཚེགོས་ལས། དེས་

ལེགོས་མཐོང་ཆོེན་པོ་ོལ་བསྟན་པོ་གོཏེད་དེ། གླེང་པོ་ོཆོེན་པོ་ོདགོ་ཡོངས་སུ་མྱོ་ངན་

འདས་སོ། །དེའ་ིཚ་ེསྟོན་པོ་མྱོ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལ་ོབརྒྱ་དང་བཅུ་ལོན་པོ་ཞིེས་

སོགོས་ཀྱི་ིཚིགོ་ལ་འཁྲུལ་གོཞི་ིབྱུང་བ་སྟེ། རྒྱ་སྐད་དུ་ཡ་དཱ་ཙོ་ིཏེ་ཞིེས་བྱ་བ་ཚིགོས་

གྲོོགོས་ཀྱིི་དབང་གོིས་གོང་གོི་ཚེ་དང་དེའི་ཚེ་གོཉེིས་ཀ་ལ་འཇུགོ་པོ་ལས་སྐབས་

འདིར་གོང་གོ་ིཚེར་བསྒྱུར་དགོོས་ལ། ལ་ོཉེིས་བརྒྱ་ཉེ་ིཤུ་སོགོས་སུ་བཤིད་པོ་ན་ིལ་ོ

ཕྱིེད་ལོར་བརྩེིས་པོའ་ིདབང་དུ་བྱས་པོ་ཡིན་པོས་ལ་ོབརྒྱ་དང་བཅུར་བཤིད་པོ་དང་



རྒྱ་གར་ཆོོས་འབྱུང་།

 45  

དགོོངས་བ་གོཅིིགོ་གོ་ོཞིེས་བླ་མ་པོནྚིི་ཏེ་གོསུང་ང༌ོ། །པོནྚིི་ཏེ་དབང་པོོས་བྱིན་གྱིིས་

བྱས་པོའ་ིགོཏེམ་གྱི་ིསྦྱོརོ་བ་ན། རྒྱལ་བ་མྱོ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལ་ོལྔ་བཅུ་ན་ཉེ་ེསྦས་

བྱུང་བ་དང༌། བརྒྱ་དང་བཅུ་ན་གོཏེད་རབས་རྫོོགོས་ཟིནི། ད་ེརྗེསེ་མྱོ་ངན་མདེ་བྱུང་བ་

སགོོས་བཤིད་ན་ལུང་བསྟན་པོ་དང་མ་ིའབྱརོ་ཞིངི༌། འཕགོས་ཡུལ་གྱི་ིགོཏེམ་གྱི་ིསྦྱོརོ་

བ་ཁུངས་མ་རྣམས་དང་འགོལ་བས་ལེགོས་ལེགོས་འགྲོིགོ་འགྲོིགོ་འདྲ་ཡང་ཡིད་

བརྟན་མེད་ད་ོཞིེས་གོསུང་གོིན་སྣང་ང༌ོ། ། ཡུལ་ཤིར་ཕྱིོགོས་ཨངྒ་ཞིེས་བྱ་བར་ཁྱེིམ་

བདགོ་ཕྱུགོ་པོ་ོལངོས་སྤྱོདོ་ཤིནི་ཏུ་ཆོ་ེབ་ཅིགིོ་ཡདོ་པོ་དའེ་ིཁྱེམི་ན་རང་གོ་ིལས་ཀྱི་ིམཐུ་

ལས་བྱུང་བའ་ིལྗོོན་ཤིིང་འབྲིས་བུ་རིན་པོ་ོཆོེར་ལྷུང་བ་ཅིིགོ་ཡོད་ད།ོ །ད་ེལ་བུ་མེད་པོ་

ལས་ལྷ་ཆོེན་པོ་ོཁྱེབ་འཇུགོ་ནགོ་པོོའ་ིགོཟུགོས་ཅིན་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་མཆོོད་པོར་

བྱེད་པོ་ལས་ནམ་ཞིིགོ་ན་ཁྱེེའུ་ཞིིགོ་བཙོས་པོ་མིང་ནགོ་པོོར་བཏེགོས་སོ། །ད་ེཆོེར་

སྐྱསེ་པོ་ན་རྒྱ་མཚ་ོཆོནེ་པོརོ་འཇུགོ་འདདོ་པོར་གྱུར་ཏེ།ེ ཚངོ་པོ་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅིས་པོ་

གོཟིིངས་ལེགོས་པོར་བཅིས་ཏེ་ེརིན་པོ་ོཆོེའ་ིགླེིང་དུ་ཕྱིིན། གྲུ་ལེགོས་པོར་གྲུབ་བ།ོ །ད་ེ

བཞིིན་དུ་རྒྱ་མཚོར་ལན་དྲུགོ་གོི་བར་དུ་ཕྱིིན་ཏེེ་དུས་མྱུར་བ་ཁ་ོནར་དཀའ་བ་མེད་

པོས་གྲུ་གྲུབ་པོར་གྱུར་པོས་ཚོང་དཔོོན་བསོད་ནམས་དང་ལྡན་པོའི་གྲོགོས་པོས་

ཕྱིོགོས་ཐམས་ཅིད་ཁྱེབ་བ།ོ །བར་སྐབས་དེར་ཕ་མ་ཡང་འདས་ཤིིང་འཕགོས་པོ་དྷཱ་ིཏེ་ི

ཀ་ལ་དད་པོ་ཐོབ་པོའི་སྐབས་ཤིིགོ་ན་བྱང་ཕྱིོགོས་ཐགོ་རིང་པོོ་ནས་ཚོང་པོ་མང་པོོ་

དགོ་ལྷགོས་ཏེ་ེརྒྱ་མཚརོ་འགྲོ་ོབར་བསྐུལ་ལ།ོ །དསེ་གྲུ་བ་ོཆོ་ེལན་བདུན་གྲུབ་པོ་ན་ིམ་

ཐོས་ཀྱིིས། བདགོ་གོིས་འགྲོ་ོབར་མ་ིནུས་ས་ོཞིེས་བཟློགོ་ཀྱིང་ནན་གྱིིས་གོསོལ་པོ་

བཏེབ་པོས་མཐར་སངོ་ང༌ོ། །རནི་པོ་ོཆོེའ་ིགླེངི་དུའང་སནོ། གྲུ་ནརོ་བུས་བཀང་སྟ་ེཚུར་
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འོངས་པོ་ན། རྒྱ་མཚོའ་ིགླེིང་ལ་ཚལ་སྔོན་པོ་ོསྔ་ོཞིིང་སྦྲེང་བ་དགོ་མཐོང་སྟ།ེ དེར་ཚོང་

པོ་རྣམས་ངལ་བས་ོབའ་ིསེམས་ཀྱིིས་ཕྱིིན་པོས། སྲོིན་མ་ོཁྲུང་ཁྲུང་གོཞིོན་ནུ་མ་ཞིེས་

བྱ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ་གོནས་པོའི་སྲོིན་མོའ་ིརིགོས་ཀྱིི་ཁྱེབ་པོར་རྣམས་ཀྱིིས་ཟིིན་པོ་ན། 

ཚངོ་དཔོནོ་གྱིསི་འཕགོས་པོ་དྷཱ་ིཏེ་ིཀ་ལ་སྐྱབས་སུ་སངོ་ང༌ོ། །

དེའི་ཚེ་དེ་ལ་དགོའ་བའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིིས་འཕགོས་པོ་དྷཱི་ཏེི་ཀ་ལ་སྦྲན་པོས། 

འཕགོས་པོའ་ིརྫུ་འཕྲུལ་གྱིིས་གླེིང་དེར་འོང་པོ་ན་གོཟི་ིབརྗེིད་མ་བཟིོད་ནས། སྲོིན་མ་ོ

རྣམས་བྲིོས་པོའ་ིའོགོ་ཏུ་ཚོང་པོ་དགོ་བད་ེབར་འཛིམ་བུའ་ིགླེིང་དུ་ཕྱིིན་ནོ། །དེར་ཚོང་

པོ་ད་ེཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིཡ་ོབྱད་ཐམས་ཅིད་ལ་ོགོསུམ་གྱི་ིབར་དུ་ཕྱིགོོས་བཞིའི་ིདགོ་ེའདུན་

ལ་དུས་སྟནོ་ཆོནེ་པོ་ོབྱས་ནས། མཐར་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟ་ེའཕགོས་པོ་དྷཱ་ིཏེ་ིཀ་ལས་བསྙནེ་

པོར་རྫོོགོས་ནས་མ་ིརིང་བར་ཐམས་ཅིད་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ཐོབ་བ།ོ །ད་ེནས་ནམ་ཞིིགོ་ན་

འཕགོས་པོ་དྷཱི་ཏེི་ཀ་མྱོ་ངན་ལས་འདས་པོའི་ཚེ་ཚོང་དཔོོན་གྱིི་རིགོས་ལས་རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་འཕགོས་པོ་ནགོ་པོོས་བསྟན་པོ་བསྐྱངས་ཏེེ། འཁོར་རྣམ་པོ་བཞི་ིལ་གོདམས་

ངགོ་འབོགོས་ཤིིང་འབྲིས་བུ་རྣམ་པོ་བཞི་ིཐོབ་པོ་རྒྱུན་མ་ིཆོད་པོ་ཡོད་དོ། །དེའ་ིཚ་ེཁ་

ཆོེའི་ཡུལ་ནས་བྲིམ་ཟིེའི་རིགོས་དགོེ་སློོང་གོནས་པོ་ཞིེས་བྱ་བ་གོདུགོ་པོ་གོཏུམ་པོ་

མང་དུ་ཐོས་པོ། བདགོ་ཏུ་ལྟ་བ་ལ་མངོན་པོར་དགོའ་བ་ཅིིགོ་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཞིིང་ས་ོ

ས་ོསྐྱ་ེབ་ོརྣམས་ལྟ་བ་ངན་པོ་ལ་འགོོད་པོར་བྱེད་པོ་བྱུང་སྟེ། དེའ་ིཕྱིིར་དགོ་ེའདུན་ཅུང་

ཟིད་རྩེོད་པོར་གྱུར་ཏེོ། །དེར་མ་རུའ་ིཡུལ་གྱི་ིཆོ་ཤིས་པུ་སྐ་ར་ཎ་ིཞིེས་བྱ་བའ་ིགོཙུགོ་

ལགོ་ཁང་དུ་གོནདོ་སྦྱོནི་སརེ་སྐྱ་ཞིསེ་བྱ་བ་ཞིགིོ་གོསི་འཚ་ོབ་སྦྱོར་ནས་ཕྱིགོོས་བཞིའི་ི

དགོེ་འདུན་ཐམས་ཅིད་བསྡུས་ཏེེ། དེ་དགོ་ཕྱིིར་བཅིོས་ནས་དགོེ་འདུན་ཐམས་ཅིད་
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ཡོངས་སུ་འདུས་བའི་དབུས་སུ་བདགོ་མེད་པོའི་ཆོོས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསྟན་

ཏེ།ོ །དེར་ཟླ་བ་གོསུམ་ཙོམ་འདས་པོ་ན། གོནས་བརྟན་གོནས་པོས་བདགོ་ཏུ་ལྟ་བ་ལ་

སྔར་བཀོད་པོའ་ིདགོ་ེསློོང་ད་ེཐམས་ཅིད་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་དགོ་སྟ་ེབདེན་པོ་མཐོང་བ་ཤི་

སྟགོ་ཏུ་གྱུར་ཏེ།ོ །གོནས་བརྟན་གོནས་པོ་ཉེིད་ཀྱིང་མཐར་ལྟ་བ་མ་ཉེམས་པོ་ལ་བཀོད། 

ཡང་སངིྒ་ལའ་ིགླེངི་ན་རྒྱལ་པོ་ོཁྲ་ིལྡན་སངེ་གོའེ་ིམཛིདོ་པོ་ཞིསེ་བྱ་བ་ཡདོ་ད།ེ ད་ེམདུན་

ས་ན་གོནས་པོའ་ིཚེ། འཛིམ་བུའ་ིགླེིང་ན་གོནས་པོའ་ིཚོང་པོ་ཞིིགོ་གོིས་སྟོན་པོའ་ིསྐུ་

གོཟུགོས་ཤིིང་ལས་བྱས་པོ་ཞིིགོ་ཕུལ། དེས་འད་ིཅི་ིཞིེས་དྲིས་པོའ་ིཚེ། སྟོན་པོ་ནས་

བརྩེམས་ཏེེ་འཕགོས་པོ་ནགོ་པོོའ་ིབར་གྱིི་ཆོེ་བ་རྣམས་བརྗེོད་དོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ོ

འཕགོས་པོ་ནགོ་པོོ་ལྟ་བར་འདོད་ཅིིང་དམ་པོའི་ཆོོས་ཉེན་པོར་འདོད་ནས་ཕོ་ཉེ་བ་

མངགོས་ཏེེ། དེས་འཕགོས་པོའི་དྲུང་དུ་ཕྱིིན་པོ་ན་འཕགོས་པོ་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་

བཅིས་པོ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིསི་ནམ་མཁའ་ལ་གོཤིེགོས་ཤིངི༌། ཕ་ོཉེ་བ་ཡང་ཆོསོ་གོསོ་ཀྱི་ིགྲྭ་

ལ་འཇུས་ཏེ།ེ སངིྒ་ལའ་ིགླེིང་གོ་ིཡུལ་གྱི་ིམཐར་བབས་ཤིངི༌། ཕ་ོཉེ་བ་སྔ་རལོ་ཏུ་བཏེང་

བས་རྒྱལ་པོ་ོལ་སོགོས་པོས་ཡང་དགོ་པོར་བསུས་ཏེ།ེ འོད་ཟིེར་ཁ་དོགོ་སྣ་ཚགོོས་པོ་

སྤྲ་ོབ་དང༌། འབར་བ་ལ་སོགོས་པོའ་ིཆོ་ོའཕྲུལ་དང་བཅིས་བཞིིན་དུ་གྲོོང་ཁྱེེར་མཆོོགོ་

ཏུ་གོཤིེགོས་ས།ོ །གླེིང་དེར་ཟླ་བ་གོསུམ་དུ་ཆོོས་ཡང་དགོ་པོར་བསྟན། གོཙུགོ་ལགོ་

ཁང་དང་དགོེ་འདུན་གྱིིས་གོང་བར་བྱས་ཏེེ་མང་པོོ་ཞིིགོ་འབྲིས་བུ་བཞིི་ལ་བཀོད་

དོ། །གླེིང་ད་ེསྔོན་སྟོན་པོས་ཞིབས་ཀྱིིས་བཅིགོས་ཀྱིང༌། སྟོན་པོ་མྱོ་ངན་ལས་འདས་

པོའ་ིའོགོ་ཏུ་བསྟན་པོ་ཆོེར་མེད་པོ་ལས་འཕགོས་པོ་ནགོ་པོོས་ཤིིན་ཏུ་དར་བར་མཛིད་

དོ། །མཐར་རྒྱལ་པོོའ་ིརིགོས་ལས་བྱུང་བ་འཕགོས་པོ་ལེགོས་མཐོང་ལ་བསྟན་པོ་
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གོཏེད་ད།ེ བྱང་ཕྱིོགོས་ཀྱི་ིཡུལ་ཀུ་ཤི་པོ་ན་ཞིསེ་བྱ་བར་མྱོ་ངན་ལས་འདས་ས།ོ །ད་ེལ་

འཕགོས་པོ་ལེགོས་མཐོང་ན་ིནུབ་ཕྱིོགོས་ཡུལ་བྷ་རུ་ཀཙྪར་སྐྱ་སེང་གོ་ིརིགོས་ལས་

བྱུང་བའ་ིརྒྱལ་རིགོས་མཐོང་བ་ཞིེས་བྱ་བ་འབྱོར་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགོས་པོ་ཅིིགོ་ཡོད་ད།ེ 

དེའ་ིབུ་ལ་ལེགོས་མཐོང་དུ་བཏེགོས་སོ། །ད་ེཆོེར་སྐྱེས་ནས་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ལྔ་བཅུ་

དང༌། བུད་མེད་མཆོོགོ་ལྔ་བཅུ། ད་ེར་ེར་ེལ་གོཡོགོ་མ་ོལྔ་ལྔ། ད་ེར་ེར་ེལ་ཡང་སིལ་

སྙན་མ་ལྔ་ལྔ། ཉེིན་ར་ེལ་གོསེར་པོ་ཎ་ལྔ་སྟོང་གོ་ིམ་ེཏེོགོ་ལ་ལོངས་སྤྱོོད་པོར་བྱེད་ན་

ལོངས་སྤྱོོད་གོཞིན་གྱི་ིཁྱེད་པོར་ན་ིསྨོས་མ་དགོོས་ཏེ་ེལྷ་དང་མཐུན་པོའ་ིལོངས་སྤྱོོད་

ཅིན་ན།ོ །

དུས་ནམ་ཞིིགོ་ན་ད་ེའཁོར་ཚོགོས་ཀྱིིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ནས་སྐྱེད་མོས་ཚལ་

དུ་འཇུགོ་པོའ་ིལམ་དུ་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་སུ་གོ་ཡ་ན་ཞིེས་བྱ་བ་འཁོར་མང་པོ་ོདང་བཅིས་

ཏེེ་གྲོོང་ཁྱེེར་དུ་འཇུགོ་པོ་མཐོང་བས་ལྷགོ་པོར་དད་དེ། ཞིབས་ལ་ཕྱིགོ་བྱས་ནས་

ཕྱིོགོས་གོཅིིགོ་ཏུ་འདུགོ་གོོ །དེར་དགྲོ་བཅིོམ་པོས་ཆོོས་བསྟན་པོ་ན་སྟན་ད་ེལ་འཁོད་

བཞིིན་དུ་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ཐོབ་བོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བར་ཞུས་པོས་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ཁྱེིམ་ན་

གོནས་པོ་ན་ིགོནས་མ་ཡིན་ཞིིང་སྐབས་མ་ཡིན་མོད་འོན་ཀྱིང་ཕ་ལ་རིགོ་པོར་གྱིིས་

ཤིིགོ དེས་ཀྱིང་ཕ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་ཞུས་པོས། ཕ་རབ་ཏུ་ཁྲོས་པོར་གྱུར་ཏེེ། ད་ེ

ལྕགོས་སྒྲོོགོ་གོིས་འཆོིང་བར་བརྩེམས་པོ་ན་སྐད་ཅིིགོ་དེ་ཉེིད་ལ་ནམ་མཁའ་ལ་

འཕགོས་ཤིིང༌། འོད་ཟིེར་སྤྲ་ོབ་ལ་སོགོས་པོའ་ིཆོ་ོའཕྲུལ་བསྟན་པོས་ཤིིན་ཏུ་དད་པོར་

གྱུར་ཏེ།ེ བུ་ཁྱེདོ་ཡནོ་ཏེན་གྱི་ིཁྱེད་པོར་འད་ིལྟ་བུ་ཐབོ་པོས་ད་ན་ིརབ་ཏུ་བྱུང་ལ་བདགོ་

ལ་ཡང་བརྩེ་ེབར་གྱིིས་ཤིིགོ དེར་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིིང་ཕ་ལ་ཆོོས་བསྟན་པོས་དེས་ཀྱིང་
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བདེན་པོ་མཐོང་ང༌ོ། །ད་ེནས་འཕགོས་པོ་ནགོ་པོ་ོསློོབ་དཔོོན་དུ་བསྟེན་ཏེེ། ལྷན་ཅིིགོ་

གོནས་པོའ་ིཚུལ་གྱིིས་ཡུན་རིང་དུ་གོནས་པོ་ལས་འཕགོས་པོ་ནགོ་པོ་ོམྱོ་ངན་ལས་

འདས་ནས། འཁརོ་རྣམ་པོ་བཞི་ིལེགོས་མཐངོ་ཆོནེ་པོསོ་འདུལ་བར་མཛིད་ད།ོ །

དེའ་ིཚ་ེནུབ་ཕྱིོགོས་སིནྡྷུའ་ིགོནས་ན་གོནོད་སྦྱོིན་མ་ོཧིདྒལཱི་ཙོི་ཞིེས་བྱ་བ་མཐུ་

དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆོ་ེབ་གོནས་ཏེ།ེ དསེ་ཡུལ་དང་ཡུལ་དུ་མ་ིངས་ཆོནེ་པོ་ོདགོ་ཀྱིང་གོཏེངོ་

བར་བྱདེ། ཡུལ་གྱི་ིམ་ིརྣམས་གོཞིན་དུ་འབྲིསོ་པོར་བརྩེམས་པོའ་ིཚ་ེརང་ཉེདི་འཇོགིོས་

པོའ་ིགོཟུགོས་ཀྱིསི་འངོས་ནས་ལམ་བཀགོ་གོ ོ།ད་ེནས་སྐྱ་ེབོའ་ིཚོགོས་ཀྱིསི་ཉེནི་རརེ་

བ་ལང་དྲུགོ་དང་ལྡན་པོའི་ཤིིང་རྟ་བཟིའ་བཅིས་བཀང་བ་དང༌། རྟ་མཆོོགོ་རེ་དང༌། 

སྐྱེས་པོ་དང༌། བུད་མེད་ར་ེར་ེགོཏེོར་མར་འབུལ་བར་བྱས་སོ། །ད་ེནས་དུས་གོཞིན་

ཞིིགོ་ན་འཕགོས་པོ་ལེགོས་མཐོང་གོིས་དེ་འདུལ་བའི་དུས་ཡིན་པོར་མཁྱེེན་

ནས།  སིནྡྷཱུའུ་ིགྲོོང་དུ་བསོད་སྙོམས་བླངས་ཏེ་ེདེའ་ིགོནས་སུ་བྱོན་ནས་གོསོལ་བས་

འད་ིན་ིདགོ་ེསྦྱོོང་ལམ་འཁྱེམས་པོ་ཅིིགོ་གོ་ོསྙམ་མ།ོ །མཐར་ལྷུང་བཟིེད་བཀྲུས་པོའ་ིཁུ་

བ་དེའ་ིགོནས་སུ་ཕ་ོབས་ད་ེལྷགོ་པོར་ཁྲོས་པོར་གྱུར་ཏེ།ེ རྡོ་ོདང་མཚོན་ཆོའ་ིཆོར་ཕབ་

པོ་ན་དགྲོ་བཅིོམ་པོས་བྱམས་པོའ་ིཏེིང་ང་ེའཛིིན་ལ་སྙོམས་པོར་ཞུགོས་པོས་མ་ེཏེོགོ་

གོ་ིཆོར་དུ་གྱུར། འཕགོས་པོས་མསོ་པོའ་ིསྟབོས་ཀྱིསི་ཕྱིགོོས་ཐམས་ཅིད་མརེ་གྱུར་པོ་

ན་གོནདོ་སྦྱོནི་མ་ོཉེདི་ཚགིོ་པོས་འཇོགིོས་ཏེ་ེའཕགོས་པོ་ལ་སྐྱབས་སུ་སངོ༌། དསེ་ཀྱིང་

ཆོསོ་བསྟན་ཏེ་ེབསློབ་པོའ་ིགོནས་ལ་ཡང་དགོ་པོར་བཀདོ་ད།ོ །

ད་ལྟའ་ིབར་དུ་ཡང་ད་ེལ་ཤི་ཁྲགོ་གོ་ིམཆོོད་པོ་བྱེད་པོ་མེད་ད།ོ །གོཞིན་ཡང་ཕྱིིས་

འདུལ་བར་བྱེད་པོ་པོོ་མི་འབྱུང་བར་མཁྱེེན་ནས། བསྟན་པོ་ལ་མི་དད་པོའི་ཀླུ་དང་
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གོནོད་སྦྱོིན་ལྔ་བརྒྱ་ཙོམ་བཏུལ་ལ།ོ །ད་ེནས་འཕགོས་པོ་དེས་ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀྱི་ིརྒྱུད་ཀུན་

ཏུ་བྱོན་ཏེེ། གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་དང༌། དགོ་ེའདུན་གྱིིས་ཁྱེབ་པོར་བྱས། གླེིང་ཕྲན་མང་

པོོར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་བཞིགོ རྒྱ་ཡུལ་ཆོེན་པོ་ོསོགོས་སུ་ཡང་ཆོོས་ཅུང་

ཟིད་དར་བར་མཛིད་ནས་སེམས་ཅིན་དཔོགོ་ཏུ་མེད་པོ་བདེ་བ་ལ་བཀོད་དེ་ཕུང་པོ་ོ

ལྷགོ་མ་མེད་པོའ་ིདབྱིངས་སུ་མྱོ་ངན་ལས་འདས་སོ། །ད་ེཡང་རྒྱལ་པོ་ོམྱོ་ངན་མེད་

ཆུང་ངུའ་ིཚ་ེའཕགོས་པོ་དྷཱ་ིཏེ་ིཀའ་ིསྐུ་ཚེའ་ིསྨད་དང༌། ད་ེསྡོིགོ་སྤྱོོད་ལ་གོནས་པོའ་ིཚ་ེ

འཕགོས་པོ་ནགོ་པོ་ོདང༌། ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོོར་གྱུར་པོའ་ིཚ་ེའཕགོས་པོ་ལེགོས་མཐོང་

གོིས་བསྟན་པོ་སྐྱོང་བའ་ིསྐབས་ཡིན་ཞིིང༌། ལེགོས་མཐོང་ཆོེན་པོ་ོམྱོ་ངན་ལས་འདས་

རྗེེས་རྒྱལ་པོོའང་འདས་ས།ོ །འཕགོས་པོ་ཀུན་དགོའ་བ་ོནས་ལེགོས་མཐོང་གོ་ིབར་ལ་

ས་ོསོར་རྟོགོས་པོ་བརྗེོད་པོ་ར་ེཡོད་པོར་སྣང་ཞིིང༌། ད་ེདགོ་གོ་ིསྙིང་པོ་ོས་དབང་བཟིང་

པོསོ་བསྡུས་པོ་བཞིནི་དུ་བྲིསི་ས།ོ །གོཏེད་རབས་ད་ེདགོ་བསྟན་པོ་རྫོགོོས་པོར་སྐྱངོ་བ། 

སྟནོ་པོ་སངས་རྒྱས་ཉེདི་དང་མཛིད་པོ་ཕྱིགོོས་མཚུངས་པོ་ཡནི་ལ། ད་ེདགོ་གོ་ིརྗེསེ་སུ་

དགྲོ་བཅིོམ་པོ་མང་དུ་བྱོན་མོད་ཀྱི་ིསྟོན་པོ་དང་མཛིད་པོ་ཕྱིོགོས་མཚུངས་པོ་འད་ིལྟ་བུ་

དགོ་དང་མཉེམ་པོ་མ་བྱུང་ང༌ོ། །རྒྱལ་བ་ོམྱོ་ངན་མེད་དང་དུས་མཚུངས་སུ་བྱུང་བའ་ི

གོཏེམ་གྱི་ིསྐབས་ད་ེབདུན་པོའ།ོ། །།

༨ རྒྱལ་བ་ོམྱ་ངན་བྲལ་གྱི་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

རྒྱལ་པོ་ོམྱོ་ངན་མེད་ལ་བུ་བཅུ་གོཅིིགོ་ཡོད་པོ་ལས་མཆོོགོ་ཏུ་གྱུར་བ་ནི། ཀུ་ན་

ལ་སྟ་ེར་ིགོངས་ཅིན་ལ་གོནས་པོའ་ིབྱ་ཀུ་ན་ལའ་ིམགིོ་དང་འདྲ་བའ་ིམགིོ་ཡདོ་པོས་དྲང་
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སྲོངོ་ཞིགིོ་གོསི་མངི་ད་ེལྟར་བཏེགོས། ད་ེསྒྱུ་རྩེལ་ཐམས་ཅིད་ལ་མཁས་པོར་གྱུར་པོའ་ི

ཚེ། མྱོ་ངན་མེད་ཀྱིི་བཙུན་མོ་སྐར་རྒྱལ་བསྲུངས་མ་ཞིེས་བྱ་བ་དེ་ལ་ཆོགོས་ནས་

འབྲིིད་དེ་རྔོད་པོ་ལས། དེ་བགོ་ཡོད་པོའི་ཕྱིིར་དང་དུ་མ་བླངས་པོས་སྐར་རྒྱལ་

བསྲུངས་མ་ཁྲོས་སོ། །རེས་གོཅིིགོ་མྱོ་ངན་མེད་བཤིང་གོཅི་ིའཁྲུ་སྐྱུགོས་གོཉེིས་ཀར་

བྱེད་པོའི་ནད་བྱུང་ངོ༌། །རི་བོར་ཞིིགོ་ན་མི་ཕལ་པོ་ཅིིགོ་དེ་ལྟར་ན་བ་སྐར་རྒྱལ་

བསྲུངས་མས་ཐོས་ཏེ་ེད་ེབསད་ནས་ལྟ་ོབ་ཕྲལ་ཏེ་ེབལྟས་པོས་སྲོིན་བུ་ཡན་ལགོ་མང་

བ་ོམ་ིབཟིད་པོ་ཅིིགོ་མཐོང་ལ་ད་ེགྱིེན་ཐུར་དུ་འགྲོ་ོབ་ལས་འཁྲུ་སྐྱུགོས་ཡོང་བ་ཤིེས་

ས།ོ །ད་ེསྨན་གོཞིན་བཏེབ་ཀྱིང་མ་ཤི་ིལ་སྒོགོོ་སྐྱ་བཏེབ་པོས་ཤིིའ།ོ །ད་ེནས་སྐར་རྒྱལ་

བསྲུངས་མས་རྒྱལ་པོ་ོལ་སྒོགོོ་སྐྱའ་ིསྨན་མར་བཏེང་ང༌ོ། །

རྒྱལ་རགིོས་རྣམས་སྒོགོོ་སྐྱ་མ་ིཟི་བ་ཡནི་ནའང་ནད་འཚ་ོབའ་ིདནོ་དུ་བསྟནེ་པོས་

ད་ེསོས་པོ་ན། རྒྱལ་པོོས་དམ་པོ་སྦྱོིན་པོར་བྱས་པོས་ད་ལྟ་མ་ིའཚལ་གྱི་ིདུས་གོཞིན་

ཞིིགོ་ན་གོསོལ་ལོ། །ནམ་ཞིིགོ་ན་ནུབ་བྱང་ཨསྨ་པོ་རནྟ་ཞིེས་བྱ་བ་ཡུལ་ཐགོ་རིང་པོ་ོ

ཞིགིོ་ན་རྒྱལ་པོ་ོགླེང་པོའོ་ིརྣ་བ་ཞིསེ་བྱ་བ་ང་ོལགོོ་པོ་འདུལ་བའ་ིདནོ་དུ་རྒྱལ་བུ་ཀུན་ལ་

དམགོ་དང་བཅིས་པོ་སངོ༌། མཐར་རྒྱལ་པོ་ོད་ེའགོོ་ཏུ་ཆུད་པོ་ཙོམ་གྱི་ིདུས་མྱོ་ངན་མདེ་

ལ་སྐར་རྒྱལ་བསྲུངས་མས་ལྷས་དམ་པོ་སྩོལ་བའ་ིདུས་ན་ིད་ལགོས་ཏེ་ེབདགོ་ལ་ཞིགོ་

བདུན་དུ་རྒྱལ་སྲོིད་འཚལ་ལོ། །དེས་ཀྱིང་བྱིན་པོ་ན་ཀུ་ན་ལའ་ིམིགོ་ཕྱུང་ཞིིགོ་ཅིེས་

པོའི་ཡི་གོེ་བྲིིས་ཏེེ། རྒྱལ་པོོའ་ིདམ་རྒྱ་བརྐུས་ནས་བཏེབ་སྟེ་ཕོ་ཉེ་ཨསྨ་པོ་རནྟར་

བརྫོངས་སོ། །དེའ་ིརྒྱལ་པོོས་ཡ་ིགོ་ེཀློོགོ་ཀྱིང་ཀུ་ན་ལའ་ིམིགོ་འབྱིན་པོར་མ་ནུས་ཏེེ། 

དེའ་ིཚ་ེཀུ་ན་ལ་ཉེིད་ཀྱིིས་ཡ་ིགོ་ེབཀློགོས་བ་ན་རྒྱལ་པོོའ་ིབཀར་ཤིེས་ནས་མིགོ་འབྱིན་
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

པོར་བརྩེམས་པོའ་ིཚེ། མིགོ་ཡ་གོཅིིགོ་ཕྱུང་ལ་ངའ་ིལགོ་ཏུ་གོཏེོད་ཅིིགོ་ཟིེར་བ་བཞིིན་

བྱས་པོ་ན། སྔོན་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ཅིིགོ་གོིས་དེ་ལྟར་འགྱུར་བར་ཤིེས་ནས་མི་རྟགོ་པོ་

ལས་བརྩེམས་པོའ་ིཆོོས་མང་དུ་བསྟན་པོའ་ིདོན་རྟགོ་ཏུ་ཡིད་ལ་བྱེད་བཞིིན་པོ་ཡིན་

པོས་མིགོ་ད་ེམཐོང་བས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ་ེརྒྱུན་དུ་ཞུགོས་པོ་ཐོབ་བ།ོ །ད་ེནས་གོཡོགོ་དང་

བྲིལ་བར་པོ་ིཝང་ལེན་ཞིིང་ཡུལ་དང་ཡུལ་དུ་སོང་བ་ལས་མཐར་པོ་ཊ་ལ་ིཔུ་ཏྲའ་ིགླེང་

བ་ོཆོེའ་ིར་བར་སློེབ་པོ་ལས། གླེང་པོ་ོཆོ་ེཅིང་ཤིེས་ཀྱིིས་ང་ོཤིེས་ཏེ་ེཕྱིགོ་བྱས་ས།ོ །མ་ི

རྣམས་ཀྱིིས་ན་ིམ་ཤིེས་ཏེ་ེཐ་ོརངས་གླེང་རྫོ་ིརྣམས་ཀྱིིས་པོ་ིཝང་ལོངས་ཤིིགོ་ཟིེར་བས། 

གོ་མ་ཀའ་ིགླུ་དང་བཅིས་པོ་ིཝང་བླངས་པོས་རྒྱལ་པོོས་ཁང་བཟིང་གོ་ིརྩེ་ེམ་ོནས་བུའ་ི

སྐད་འདྲ་བར་ཐསོ་ས།ོ །ནམ་ལངས་པོ་ན་བརྟགོས་པོས་ཡནི་པོར་ཤིསེ་ཏེ།ེ རྒྱུ་མཚན་

བརྟགོས་པོ་ན་རྒྱལ་པོ་ོརབ་ཏུ་ཁྲོས་ཏེ་ེསྐར་རྒྱལ་བསྲུངས་མ་རྒྱ་སྐྱེགོས་ཀྱི་ིཁང་པོར་

བཅུགོ་ནས་མེ་ལ་སྲོེགོས་ཤིིགོ་ཅིེས་བརྗེོད་པོས་དེའི་ཚེ་ཀུ་ན་ལས་དེ་བཟློགོ་སྟེ། 

བདགོ་ན་ིསྐལ་རྒྱལ་བསྲུངས་མ་དང༌། བདགོ་གོ་ིབུ་ལ་མཉེམ་པོར་བྱམས་ཤིིང་སྡོང་

བའ་ིསེམས་མེད་ན། མིགོ་སྔོན་བཞིིན་དུ་གྱུར་ཅིིགོ་ཅིེས་བདེན་པོ་གོསོལ་བས་སྔོན་

བས་ཀྱིང་ལྷགོ་པོའ་ིམིགོ་ཐབོ་པོར་གྱུར་ཏེ།ོ །ད་ེརབ་ཏུ་བྱུང་ནས་དགྲོ་བཅིམོ་པོ་ཐབོ་སྟ།ེ 

དེའ་ིཕྱིིར་ཕྱིིས་ད་ེརྒྱལ་སྲོིད་ལ་གོ་ལ་ཞིིགོ་སྟེ། འོན་ཀྱིང་དེའ་ིསྲོས་མྱོ་ངན་བྲིལ་རྒྱལ་

སྲོདི་དུ་བསྐསོ། དའེ་ིཚ་ེཟི་ེར་གྷ་པོ་ཞིེས་བྱ་བ་ཡུལ་ཨ་ོཊ་ིབ་ིཤིར་བྱུང་སྟ།ེ ལངོས་སྤྱོདོ་

ཕུན་སུམ་ཚོགོས་པོ་དང་ལྡན་པོ་དཀོན་མཆོོགོ་གོསུམ་བླ་མར་བྱེད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ལ། 

ད་ེགོཉེིད་ལོགོ་པོའ་ིརྨ་ིལམ་དུ་ལྟས་བསྐུལ་ཏེེ། ནངས་པོར་ཁྱེོད་ཀྱི་ིཁྱེིམ་དུ་དགོ་ེསློོང་

ཞིིགོ་བསོད་སྙོམས་ལེན་པོར་འབྱུང་ལ། ད་ེན་ིམཐུ་ཆོ་ེབ་རྫུ་འཕྲུལ་ཆོ་ེབ་ཡིན་པོས་



རྒྱ་གར་ཆོོས་འབྱུང་།
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ཕྱིོགོས་ཀུན་གྱི་ིའཕགོས་པོ་ཐམས་ཅིད་བསྡུ་བར་ནུས་ཏེེ། ད་ེལ་གོསོལ་བ་ཐོབ་ཅིིགོ་

ཅིེས་བྱུང་ནས། ནངས་པོར་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་བསོས་བྱིན་དེའ་ིཁྱེིམ་དུ་བྱོན་པོས་ད་ེལ་

གོསོལ་བ་བཏེབ་སྟེ། འཕགོས་པོ་བརྒྱད་ཁྲ་ིཙོམ་འདུས་པོ་ལ་ལ་ོགོསུམ་དུ་དུས་སྟོན་

བྱས་པོས་བསྟན་པོ་ལ་དགོའ་བའ་ིལྷ་རྣམས་ཀྱིིས་དེའ་ིཁྱེིམ་དུ་རིན་པོ་ོཆོེའ་ིཆོར་ཕབ་

བོ། །དེས་ཀྱིང་ཇོ་ིསྲོིད་འཚོའ་ིབར་དུ་སློོང་བ་པོ་ོའབུམ་ཕྲགོ་ར་ེར་ེཉེིན་རེར་ཚིམ་པོར་

བྱདེ་ད།ོ །རྒྱལ་པོ་ོམྱོ་ངན་བྲིལ་གྱི་ིདུས་ཀྱི་ིགོཏེམ་སྟ་ེབརྒྱད་པོའ།ོ། །།

༩ འོད་སྲུང་གཉེསི་པའ་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

དེའི་རྗེེས་སུ་བྱང་ཕྱིོགོས་ཡུལ་གོནྡྷ་རར་འཁྲུངས་པོའི་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་འོད་སྲུང་

ཞིེས་བྱ་བས་བསྟན་པོའ་ིབྱ་བ་རྣམ་པོ་གོསུམ་གྱིིས་སེམས་ཅིན་གྱི་ིདོན་མཛིད་པོའ་ིཚ།ེ 

རྒྱལ་པོ་ོམྱོ་ངན་བྲིལ་གྱི་ིབུ་རྒྱལ་པོ་ོདཔོའ་བོའ་ིསྡོ་ེཞིེས་བྱ་བ་རྣམ་ཐོས་སྲོས་ཀྱི་ིབཙུན་

མ་ོལྷ་མ་ོདཔོལ་གྲུབ་པོས་སམེས་ཅིན་ལ་གོནདོ་པོ་ཅུང་ཟིད་ཀྱིང་མདེ་པོར་ལངོས་སྤྱོདོ་

ཟིད་མ་ིཤིེས་པོ་བྱུང་ང༌ོ། །ཕྱིོགོས་བཞིིའ་ིདགོ་ེསློོང་ཐམས་ཅིད་ལ་མཆོོད་པོར་བྱེད་ཅིིང་

ལ་ོགོསུམ་གྱི་ིབར་དུ་ས་སྟེང་གོ་ིམཆོོད་རྟེན་ཐམས་ཅིད་ལ་མཆོོད་པོའ་ིཡ་ོབྱད་བརྒྱ་

ཕྲགོ་རེས་མཆོོད་པོར་བྱས་ས།ོ །དེའ་ིཚ་ེབཅིོམ་བརླགོ་ཏུ་བྲིམ་ཟི་ེགྲོགོས་ལྡན་ཞིེས་བྱ་

བ་བསྟན་པོ་ལ་མངོན་པོར་དད་པོས་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་འདམ་བུ་ཅིན་ཞིེས་བྱ་བ་ཞིིགོ་

བཞིེངས་ཏེེ། དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ཡུལ་བསློན་པོ་ཞིེས་བྱ་བས་ཆོོས་བསྟན་པོ་ལས་ཕྱིོགོས་

བཞིིའ་ིདགོ་ེསློངོ་ཤིནི་ཏུ་མང་བ་དགོ་འདུས་ཏེ།ེ དགོ་ེསློངོ་འབུམ་སྙདེ་ལ་དུས་སྟནོ་ཆོནེ་

པོ་ོཡང་བཙུགོས། དའེ་ིཚ་ེཡུལ་མ་རུ་ཊའ་ིཕྱིོགོས་ཅིགིོ་ན། ཚངོ་དཔོནོ་གྱི་ིབུ་ལྷ་ཆོནེ་པོ་ོ
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ཞིེས་བྱ་བ། ཕ་མ་དགྲོ་བཅིོམ་བསད་པོ་སྟ་ེམཚམས་མེད་གོསུམ་བྱས་པོ་ཅིིགོ་རང་གོ་ི

སྡོིགོ་པོས་ཡིད་འབྱུང་ནས་ཁ་ཆོེར་སོང་སྟེ། རང་གོ་ིསྤྱོོད་ཚུལ་ཡོངས་སུ་གོསང་ནས་

དགོ་ེསློོང་བྱས་ཤིིང་བླ་ོརྣ་ོབས་སྡོ་ེསྣོད་གོསུམ་པོ་ོཡང་ཤིིན་ཏུ་བྱང་བར་ཤིེས་ནས་ཡིད་

ཤིནི་ཏུ་འགྱིདོ་པོས་དགོནོ་པོར་ཏེངི་ང་ེའཛིནི་ལ་བརྩེནོ་པོར་བྱདེ་ད།ོ །ད་ེལ་བདུད་ཀྱིསི་

བྱིན་གྱིིས་བརླབས་ཏེ་ེཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་དགྲོ་བཅིོམ་པོར་བཟུང་ནས་རྙིེད་བཀུར་ཡང་

ཆོེར་འཕེལ། འཁོར་དགོ་ེསློོང་མང་པོ་ོདང་བཅིས་ཏེ་ེགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་འདམ་བུ་ཅིན་དུ་

ཕྱིནི་པོས་དགོ་ེསློངོ་རྣམས་ཀྱིསི་ས་ོས་ོཐར་པོའ་ིམད་ོར་ེམསོ་སུ་བཏེནོ་པོའ་ིཚ།ེ ལྷ་ཆོནེ་

པོོ་ལ་རེས་བབས་པོ་ན། མདོ་འདོན་པོའི་མཇུགོ་ཏུ། ལྷ་རྣམས་མ་རིགོ་པོ་ཡིས་

བསླུས། །ལམ་ན་ིསྒྲོ་ཡ་ིརྒྱུན་ལས་བྱུང༌། །ཐ་ེཚམོ་ཅིན་རྣམས་གོཞིན་གྱིསི་འཇུགོ །འད་ི

ན་ིསངས་རྒྱས་བསྟན་པོ་ཡིན། །ཞིེས་སྟོན་པོས་འཕགོས་པོ་རྣམས་དང༌། དགོ་ེསློོང་

རྒན་པོ་ོརྣམས་ཀྱིིས་མདོའ་ིཚིགོ་མ་ཡིན་ན་ོཞིེས་བརྗེོད་པོ་ལས། དགོ་ེསློོང་གོཞིན་པོ་

ཕལ་ཆོརེ་གྱིསི་ལྷ་ཆོནེ་པོོའ་ིགྲོོགོས་བྱས་ཏེ་ེརྩེདོ་པོར་གྱུར་ལ། གོཞིན་ཡང་དསེ་མདོའ་ི

དནོ་རྣམས་ལ་ལོགོ་པོར་སྟནོ་པོ་ཡང་མང་དུ་བཤིད་ནས། ད་ེཤི་ིབ་ན་དེའ་ིརྗེསེ་སུ་དགོ་ེ

སློངོ་བཟིང་པོ་ོཞིསེ་བྱ་བ་བདུད་སྡོགིོ་ཅིན་ཉེདི་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པོ་ཡནི་ནམ་ཡང་ཟིརེ། དསེ་ཀྱིང་

བཀའ་ིདནོ་རྣམས་ལ་བརྒལ་བརྟགོ་དང་ཐ་ེཚམོ་གྱི་ིགོནས་མང་པོ་ོབསྐྱདེ་ཅིངི༌། གོཞིན་

ལ་ལན་གོདབ་པོ་དང༌། མ་ཤིེས་པོ་དང༌། ཡིད་གོཉེིས་དང༌། ཡོངས་སུ་བརྟགོ་པོ་དང༌། 

བདགོ་ཉེིད་གོས་ོབར་བྱེད་པོ་སྟ་ེགོཞི་ིལྔ་ཡོངས་སུ་བསྒྲོགོས་ནས། འད་ིན་ིསྟོན་པོའ་ི

བསྟན་པོ་ཡིན་ནོ་ཞིེས་བསྔགོས་པོས་བློ་གྲོོས་ཐ་དད་པོ་མང་པོོས་བཀའ་ལ་གོོ་བ་

འཚལོ་ལུགོས་ཐ་དད་པོ་བྱུང་སྟ།ེ ཐ་ེཚམོ་དང་ཡདི་གོཉེསི་སྣ་ཚོགོས་པོས་རྩེདོ་པོ་ལང་
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ལོང་དུ་གྱུར་ཏེོ། །ཡུལ་ཐ་དད་ཀྱི་ིསྐད་ཀྱིིས་མད་ོསྣ་ཚོགོས་སྟོན་པོ་རྣམས་ཀྱིང་ཡིགོ་

རིགོས་དང་ངགོ་སྒྲོོས་ཅུང་ཟིད་ཅུང་ཟིད་འཆུགོས་པོས་ཚིགོ་སྣ་རིང་ཐུང་སྣ་ཚོགོས་པོ་

བྱུང་ང༌ོ། །

དེར་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་སོགོས་མཁས་པོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིིས་རྩེོད་པོ་དེ་ཞིི་བར་

བརྩེམས་ཀྱིང་ས་ོས་ོསྐྱ་ེབོའ་ིདགོ་ེསློོང་རྣམས་བདུད་ཀྱིིས་ནོན་ཏེ་ེརྩེོད་པོ་མ་ཞིིའོ། །ལྷ་

ཆོེན་པོོ་དང་བཟིང་པོོ་ནམ་ཤིི་བར་གྱུར་པོ་དེའི་ཚེ་དེ་གོཉེིས་ཀྱིི་ངང་ཚུལ་དགོེ་སློོང་

རྣམས་ཀྱིསི་ཤིསེ་ས།ོ །དགྲོ་བཅིམོ་པོ་འདོ་སྲུང་གོཉེསི་པོ་མྱོ་ངན་ལས་འདས་པོའ་ིའོགོ་

ཏུ་ཡང་ཡུལ་མ་ཐུ་ར་སྟ་ེབཅིོམ་བརླགོ་ཏུ་འཕགོས་པོ་སྤུ་ཆོེན་པོ་ོདང༌། འཕགོས་པོ་

དགོའ་བ་ཅིན་ཞིེས་བྱ་བས་བསྟན་པོའ་ིབྱ་བ་མཛིད་ད།ོ །འོད་སྲུང་གོཉེིས་པོའ་ིདུས་ཀྱི་ི

གོཏེམ་སྟ་ེདགུ་པོའ།ོ། །།

༡༠ འཕགས་པ་སྤུ་ཆོནེ་སགོས་ཀྱི་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

འཕགོས་པོ་སྤུ་ཆོེན་པོ་ོདང༌། འཕགོས་པོ་དགོའ་བ་ཅིན་གྱིིས་བསྟན་པོ་བསྐྱངས་

ཏེ་ེམ་ིརིང་བ་ན་རྒྱལ་པོ་ོདཔོའ་བོའ་ིསྡོ་ེའདས་ཏེེ། དེའ་ིབུ་དགོའ་བོས་རྒྱལ་སྲོིད་བྱས། 

ལ་ོཉེེར་དགུའ་ིབར་དུ་རྒྱལ་སྲོིད་བསྐྱངས། རྒྱལ་པོ་ོདེས་ན་ིཤི་ཟི་པོ་ིཁུ་བ་ཞིེས་བྱ་བ་

གྲུབ་ནས། སྙིམ་པོ་ནམ་མཁར་བཟིེད་པོ་ན་རིན་པོ་ོཆོེས་གོང་བར་འགྱུར་ར།ོ །དེའ་ིཚ་ེ

ཡུལ་གོསརེ་བྲིརེ་བྲིམ་ཟི་ེམཁས་པོ་ཞིསེ་བྱ་བ་བྱུང་སྟ།ེ ཕྱིགོོས་བཞིའི་ིདགོ་ེསློངོ་ཐམས་

ཅིད་བསྡུས་ནས་ལ་ོབདུན་དུ་དུས་སྟོན་ཆོེན་པོ་ོབྱས་སོ། །དེའ་ིའོགོ་ཏུ་ཀ་ཤི་ིཝཱ་རཱ་ཎ་

སཱརི་རྒྱལ་པོསོ་ལ་ོམང་དུ་འཚ་ོབ་སྦྱོར་ཏེ་ེདགོ་ེསློངོ་རྣམས་མཆོདོ་པོ་ལས། འདའི་ིདུས་
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སུ་དགོ་ེསློོང་ཀླུ་ཞིེས་བྱ་བ་མང་དུ་ཐོས་པོས་གོཞི་ིལྔ་པོ་ོཡང་ནས་ཡང་དུ་བསྔགོས་ཏེ་ེ

དགོ་ེའདུན་གྱི་ིརྩེོད་པོ་ཆོེར་བསྐྱེད་ནས་སྡོ་ེཔོ་བཞིིར་གྱིེས་ས།ོ །དེར་འཕགོས་པོ་ཆོོས་

ཀྱི་ིཚངོ་དཔོནོ་ཞིསེ་བྱ་བ་དགྲོ་བཅིམོ་པོ་ཐབོ་སྟ་ེརབ་ཏུ་ཞི་ིབའ་ིདགོ་ེསློངོ་གོ་ིཚགོོས་དང་

བཅིས་པོ་རྩེདོ་པོ་ཅིན་གྱི་ིདགོ་ེའདུན་གྱི་ིཚགོོས་བརོ་ནས། བྱང་ཕྱིགོོས་ཀྱི་ིརྒྱུད་དུ་སངོ་

ང༌ོ། །རྒྱལ་པོ་ོདགོའ་བོའ་ིགྲོོགོས་པོ་ོབྲིམ་ཟི་ེཔཱ་ཎ་ིན་ིཡིན་ཏེེ། ཡུལ་ནུབ་ཕྱིོགོས་བྷ་ིརུ་

ཀའ་ིཚལ་དུ་སྐྱེས་ཏེེ། སྒྲོ་རིགོ་པོ་ཤིེས་སམ་མ་ིཤིེས་ལགོ་རིས་མཁན་ལ་བསྟན་པོས་

མ་ིཤིེས་པོར་ལུང་བསྟན་པོ་ལ། ཆུ་གྲོ་ིརྣོན་པོོས་ལགོ་རིས་བཅིོས་ཏེ་ེས་སྟེང་གོ་ིབརྡོ་

སྤྲོད་པོའ་ིསློོབ་དཔོོན་མཐའ་དགོ་བསྟེན། ལེགོས་པོར་བསློབས་ཤིིང་ཤིེས་ཀྱིང་ད་དུང་

མ་ཚིམ་སྟ་ེཡ་ིདམ་གྱི་ིལྷ་རྩེ་ེགོཅིིགོ་ཏུ་བསྒྲུབས་པོས་ཞིལ་བསྟན་ཏེེ། ཨ་ཨ་ིཨུ་ཞིེས་

གོསུངས་པོ་ཙོམ་གྱིིས་འཇོིགོ་རྟེན་གོསུམ་ན་ཡོད་པོའ་ིསྒྲོའ་ིགོནས་ཐམས་ཅིད་ཤིེས་

ས།ོ །འད་ིན་ིཕྱི་ིཔོ་རྣམས་དབང་ཕྱུགོ་ཡནི་ཟིརེ་ཡང་ཕྱི་ིཔོ་རང་ལ་ཡང་དའེ་ིཁུངས་མདེ། 

ནང་པོ་རྣམས་སྤྱོན་རས་གོཟིགིོས་ཡནི་ཟིརེ་བ། བྲིམ་ཟིའེ་ིཁྱེའེུ་པཱ་ཎ་ིན།ི །ངསེ་པོར་ཉེན་

ཐོས་བྱང་ཆུབ་ཏུ། །ང་ཡིས་ལུང་བསྟན་བྱས་པོ་ཡིན། །འཇོིགོ་རྟེན་དབང་ཕྱུགོ་བདགོ་

ཉེིད་ཆོེ། །ད་ེཡང་ད་ེཡ་ིསྔགོས་ཀྱིིས་འགྲུབ། །ཅིེས་འཇོམ་དཔོལ་རྩེ་རྒྱུད་ལས་ལུང་

བསྟན་པོས་ཁུངས་དང་ལྡན་པོའ།ོ །

དེས་པཱ་ཎི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཞིེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅིོས་སྒྲོ་སྦྱོོར་བའི་མདོ་ཤློོ་ཀ་སྟོང་

དང༌། བྱ་ེབྲིགོ་ཕྱིེད་པོའ་ིམད་ོཤློ་ོཀ་སྟོང་སྟ་ེཉེིས་སྟོང་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་མཛིད་དོ། །འད་ིན་ི

སྒྲོའ་ིསྦྱོོར་བ་མཐའ་དགོ་གོ་ིརྩེ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ།ེ ད་ེཡན་ཆོད་དུ་སྒྲོའ་ིསྦྱོོར་བ་རྣམས་ཡ་ི

གོེར་འཁོད་པོའི་བསྟན་བཅིོས་ཀྱིང་མེད་ཅིིང་ཕྱིོགོས་གོཅིིགོ་ཏུ་བསྒྲོིགོས་པོའི་རིམ་
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པོའང་མེད་པོས། སྔོན་གྱིི་སྒྲོ་མཁན་རྣམས་ནི་སྒྲོ་སྦྱོོར་རེ་རེ་གོཉེིས་གོཉེིས་ནས་

བརྩེམས་ཏེེ་ཐོར་བ་མཐའ་དགོ་བསགོས་པོས་མང་པོོ་ཤིེས་པོར་གྱུར་པོ་ཁོ་ན་ཡིན་

པོར་གྲོགོས་ས།ོ །ཨིནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་སྔ་བ་ཡིན་པོར་བོད་ལ་གྲོགོས་ཀྱིང་ལྷ་ཡུལ་དུ་བྱུང་

བ་སྔ་བ་ཡིན་པོར་སྲོིད་ཀྱིང༌། འཕགོས་པོའ་ིཡུལ་དུ་བྱུང་བ་སྔ་བ་ན་ིམ་ཡིན་ཏེ་ེའོགོ་ཏུ་

འཆོད་ད།ོ །བོད་དུ་འགྱུར་བའ་ིཙོནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ན་ིཔཱ་ཎ་ིཔོ་དང་མཐུན་ལ། ཀཱ་ལཱི་པོ་བྱཱ་

ཀ་ར་ཎ་ན་ིཨནིྡྲའ་ིལུགོས་དང་མཐུན་ན་ོཞིསེ་པོནྚི་ིཏེ་རྣམས་གོསུང་ལ། ཁྱེད་པོར་པཱ་ཎ་ི

བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ན་ིལྷགོ་པོར་དོན་རྒྱས་པོའ་ིཕྱིིར་ད་ེཆོ་ལགོ་དང་བཅིས་པོར་རྫོོགོས་པོར་

ཤིསེ་པོ་ན་ིཤིནི་ཏུ་དཀནོ་པོར་གྲོགོས་ས།ོ །འཕགོས་པོ་སྤུ་ཆོནེ་པོ་ོལ་སོགོས་པོའ་ིདུས་

ཀྱི་ིགོཏེམ་སྟ་ེཅུ་པོའ།ོ། །།

༡༡ རྒྱལ་པ་ོཔདྨ་ཆོནེ་པོའ་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

བྱང་ཕྱིོགོས་མཐའ་འཁོབ་ཀྱིི་ཡུལ་ནགོས་ཀྱིི་ས་ཞིེས་བྱ་བར་རྒྱལ་པོོ་མེ་བྱིན་

ཞིེས་བྱ་བ་བྱུང་སྟེ། དེས་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ཆོོས་ཀྱི་ིཚོང་དཔོོན་ལ་སོགོས་པོ་འཕགོས་པོ་

སུམ་སྟོང་ཙོམ་ལོ་སུམ་ཅུ་ལྷགོ་ཙོམ་དུ་མཆོོད་དོ། །ཡུལ་དབུས་སུ་ནི་འཕགོས་པོ་

གོཏེོང་བ་ཆོེན་པོ་ོཞིེས་བྱ་བས་བསྟན་པོ་སྐྱོང་བར་མཛིད་ཅིིང༌། གྲོོང་ཁྱེེར་མ་ེཏེོགོ་ཏུ་

རྒྱལ་པོ་ོདགོའ་བོའ་ིབུ་པོདྨ་ཆོེན་པོ་ོཞིེས་བྱ་བས་དགོ་ེའདུན་ཐམས་ཅིད་མཆོོད་པོར་

བྱེད་པོ་ལས། གོནས་བརྟན་ཀླུའ་ིརྗེེས་སུ་ཞུགོས་པོ་དགོ་ེསློོང་ཡིད་བརྟན་པོ་ཞིེས་བྱ་

བས། གོཞི་ིལྔ་ཡོངས་སུ་བསྒྲོགོས་ཏེཻ་རྩེོད་པོ་རྒྱ་ཆོེར་སྤེེལ་བས། སྡོ་ེཔོ་བཞི་ིཡང་རིམ་

གྱིིས་བཅི་ོབརྒྱད་དུ་གྱིེས་པོའ་ིམགོ་ོབརྩེམས། རྒྱལ་པོ་ོཔོདྨ་ཆོེན་པོོའ་ིགྲོོགོས་བྲིམ་ཟི་ེ
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

བཟིང་པོ་ོདང༌། བྲིམ་ཟི་ེམཆོགོོ་སྲོདེ་ཟིརེ་བ་གོཉེསི་བྱུང༌། ད་ེགོཉེསི་ཀས་དགོ་ེའདུན་ལ་

མཆོདོ་པོ་ཆོནེ་པོ་ོབྱས། བྲིམ་ཟི་ེབཟིང་པོ་ོན་ིརགིོ་སྔགོས་ཀྱི་ིམཐུས་ཡུལ་ཐ་དད་པོ་གོང་

དུ་ཕྱིིན་པོ་དེར་ཡུལ་དེའི་མི་མ་ཡིན་ལས་ལོངས་སྤྱོོད་ཐམས་ཅིད་ལེན་པོར་བྱེད་པོ་

ལས། བྲིམ་ཟི་ེསྟངོ་བརྒྱད་བརྒྱ། དགོ་ེསློངོ་ཉེསི་སྟངོ༌། གོཞིན་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དང་སྤྲང་པོ་ོལ་

སོགོས་པོ་ཁྲ་ིཁྲགོ་ར་ེཉེིན་རེར་ཡ་ོབྱད་ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་ཚིམ་པོར་བྱེད་པོ་ཅིིགོ་བྱུང༌། 

མཆོོགོ་སྲོེད་ན་ིརིགོས་སྔགོས་གྲུབ་པོའ་ིཤིིང་ལོའ་ིམཆོིལ་ལྷམ་ཟུང་ཞིིགོ་ཡོད་དོ། །ད་ེ

གྱིོན་ནས་ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་སོགོས་པོའི་གོནས་ནས་ཀྱིང་ཡོ་བྱད་བཟིང་པོོ་དགོ་བླངས་

ནས་སློངོ་བ་པོ་ོམགུ་བར་བྱདེ་པོ་ཅིགིོ་ཡནི་པོ་ལ། འནོ་ཀྱིང་དུས་ལན་ཅིགིོ་རྒྱལ་པོ་ོདང་

མ་ིམཛིའ་བར་གྱུར་ཏེ།ེ འད་ིཡིས་བདགོ་ལ་རིགོ་སྔགོས་ངན་པོ་བྱེད་དམ་སྙམ་ནས་ད་ེ

གོསདོ་པོའ་ིཕ་ོཉེ་བ་བཀྱི་ིབ་ལས། ད་ེམཆོལི་ལྷམ་གྱིནོ་ནས་གྲོངོ་ཁྱེརེ་འཕགོས་རྒྱལ་དུ་

བྲིོས་སོ། །མཐར་རྒྱལ་པོོས་བསླུས་ཏེ་ེབུད་མེད་ཅིིགོ་གོིས་དེའ་ིམཆོིལ་ལྷམ་བརྐུས་

ནས་འབྲིོས་མ་ནུས་པོ་ལ་གོཤིེད་མས་བསད། རྒྱལ་པོོས་ཀྱིང་བྲིམ་ཟིེ་བསད་པོའི་

སྡོིགོ་སྦྱོོང་ལ་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ཉེ་ིཤུ་རྩེ་བཞི་ིབཞིེངས། ད་ེཐམས་ཅིད་དུ་ཡ་ོབྱད་ཕུན་

སུམ་ཚོགོས་པོའ་ིཆོོས་ཀྱི་ིགོཞི་ིབྱས་སོ། །འགོའ་ཞིིགོ་འདིའ་ིདུས་སུ་བཀའ་བསྡུ་བ་

གོསུམ་པོ་བྱུང་བར་འདོད་ནའང་ཅུང་མནི་པོར་མངནོ། མཆོོགོ་སྲོདེ་ཅིསེ་བྱ་བ་དསེ་བྱ་ེ

བྲིགོ་ཏུ་བཤིད་པོའི་གླེེགོས་བམ་མང་དུ་བྲིིས་ཏེེ་ཆོོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་བྱིན་ནོ་ཞིེས་

འབྱུང་ལ། བཀའ་ིགླེེགོས་བམ་ཅིི་རིགོས་པོ་ནི་སྟོན་པོ་བཞུགོས་པོའི་དུས་ཉེིད་ནས་

ཀྱིང་ཡོད། དགོོངས་འགྲོེལ་གྱི་ིབསྟན་བཅིོས་གླེེགོས་བམ་དུ་འཁོད་པོའ་ིཐོགོ་མ་འད་ི

ཡིན་ན་ོཞིེས་ཟིེར་ལ། ད་ེལ་བྱ་ེབྲིགོ་ཏུ་བཤིད་པོའ་ིདོན་ན་ིཞིིབ་མོར་བཤིད་པོའ་ིདོན་
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ཡནི་ཅིངི༌། ད་ེཡང་སྔནོ་སྟནོ་པོ་ཉེདི་ཀྱི་ིབཀའ་ཇོ་ིལྟ་བའ་ིཚིགོ་བརྗེདོ་ནས་དེའ་ིགོདམས་

ངགོ་སྟོན་པོ་དང༌། ད་ེཉེིད་དུ་བཀའ་ིདོན་འགྲོེལ་པོར་བྱེད་པོ་ལས། མད་ོསྡོ་ེལས་གོ་ོསློ་

བའ་ིབསྟན་བཅིསོ་ལགོོས་སུ་བྱདེ་པོ་མདེ་ད་ོཕྱིསི་མ་འངོས་པོའ་ིསམེས་ཅིན་གྱི་ིདནོ་དུ་

བྱ་ེབྲིགོ་ཏུ་བཤིད་པོའ་ིབསྟན་བཅིསོ་བྱས་ཏེ།ེ ཁ་ཅིིགོ་ན་ིཉེ་ེསྦས་ཀྱི་ིདུས་སུ་དགྲོ་བཅིམོ་

པོ་རྣམས་ཀྱིསི་སྤྱོ་ིམཐུན་དུ་བརྩེམས་ཞིསེ་དང༌། ཁ་ཅིིགོ་ན་ིགྲོགོས་པོ་དང་ཐམས་ཅིད་

འདོད་ལ་སོགོས་པོས་བྱས་པོར་འདོད་ཅིིང༌། བོད་རྣམས་ན་ིཐམས་ཅིད་འདོད་དང༌། 

སྒུར་པོོ་ལ་སོགོས་པོ་དགྲོ་བཅིོམ་ལྔ་བརྒྱས་བྱང་ཕྱིོགོས་རི་བོ་འབིགོས་བྱེད་གོར་

མཁན་གྱི་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་དུ་མཛིད་ཟིེར་བ་ན་ིལུགོས་སྔ་མ་ད་ེགོཉེིས་ཆོར་བསྲོེས་

པོའ་ིགོཏེམ་དུ་སྣང་ཞིིང༌། གོང་ལྟར་ཡང་དགྲོ་བཅིོམ་ད་ེདགོ་གོ་ིགོསུང་རྒྱུན་ཕྱིོགོས་

གོཅིིགོ་ཏུ་བསྒྲོིགོས་པོ་གོནས་བརྟན་རྣམས་ཀྱིི་རྣ་བ་ནས་རྣ་བར་བརྒྱུད་པོ་ཕྱིིས་ཡི་

གོརེ་བཀདོ་པོའ།ོ །

བྱ་ེབྲིགོ་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་ིལུགོས་ལྟར་ན་མངོན་པོ་སྡོ་ེབདུན་བཀར་འདོད་པོས་

དགོངོས་འགྲོལེ་གྱི་ིབསྟན་བཅིསོ་ཀྱི་ིཐགོོ་མ་ན་ིབྱ་ེབྲིགོ་ཏུ་བཤིད་པོ་ཡནི་པོར་འདདོ་ལ། 

མད་ོསྡོ་ེབ་རྣམས་ལྟར་ན་བྱ་ེབྲིགོ་ཏུ་བཤིད་པོའ་ིསྔོན་ལ་བྱུང་བའ་ིམངོན་པོ་སྡོ་ེབདུན་

ཡང་ཉེན་ཐསོ་ས་ོས་ོསྐྱ་ེབ་ོདགོ་གོསི་བྱས་ནས། སྟནོ་པོའ་ིགོསུང་ཤཱ་རིའ་ིབུ་ལ་སགོོས་

པོས་བསྡུས་པོར་ཁ་འཕངས་པོར་འདོད་པོས་དགོོངས་འགྲོེལ་གྱིི་བསྟན་བཅིོས་ཀྱིི་

ཐོགོ་མ་སྡོ་ེམདུན་ཡིན་ནོ། །སློོབ་དཔོོན་འགོའ་ཞིིགོ་ན་ིསྡོ་ེབདུན་ཉེིད་དང་པོོར་སངས་

རྒྱས་ཀྱིི་བཀའ་ཡིན་ཡང་བར་དུ་ཉེན་ཐོས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་དགོ་གོིས་བྱས་པོའི་ཚིགོ་

བཅུགོ་པོའང་ཡནི་དུ་རུང་སྟ།ེ སྡོ་ེཔོ་ཐ་དད་པོའ་ིམད་ོསྡོ་ེའགོའ་ཞིགིོ་བཞིནི་ན།ོ །དསེ་ན་
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ཚད་མ་གོསུམ་དང་འགོལ་བའ་ིནོར་བ་ཡོད་པོ་དགོ་ན་ིཕྱིིས་ལྷད་དུ་བཅུགོ་པོའ་ིཚིགོ་

ཡནི་པོར་བྱ་དགོསོ་ས།ོ །

ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོ་ོལ་མངོན་པོའ་ིསྡོ་ེསྣོད་ལོགོས་ན་ཡོད་པོ་བཞིིན་ཉེན་ཐོས་ལ་ཡང་

འབྱུང་དགོོས་ལ། སྡོ་ེསྣོད་གོསུམ་དོན་ཕན་ཚུན་དུ་འབྲིེལ་བར་གོནས་པོ་བདེན་མོད་

ཀྱིང་སྡོ་ེསྣདོ་གོཞིན་གོཉེསི་ལ་གླེེགོས་བམ་ཐ་དད་པོར་འབྱུང་ཞིངི༌། མ་མ་ོལ་ད་ེལྟར་མ་ི

འབྱུང་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་མེད་དོ། །ཞིེས་འདོད་དོ། །འདོད་པོ་ཕྱི་ིམ་འད་ིའཐད་འཐད་འདྲ་

ཡང་སློོབ་དཔོོན་ཆོེན་པོ་ོདབྱིགོ་གོཉེེན་ན་ིམད་ོསྡོ་ེབའ་ིའདོད་པོ་དང་མཐུན་པོར་བཞིེད་

བཞིདེ་འདྲ་བས་ར་ེཞིགིོ་ད་ེལྟར་ཁས་བླང་ང༌ོ། །འགོའ་ཞིགིོ་བཀའ་མ་ཡནི་ཏེ།ེ ནརོ་བ་དུ་

མ་ཡོད་པོའི་ཕྱིིར་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་སོགོས་པོས་བྱས་སོ་ཞིེས་སྨྲ་བ་ཤིིན་ཏུ་བླུན་པོོའ་ི

གོཏེམ་སྟ།ེ མཆོགོོ་ཟུང་གོཅིགིོ་ན་ིསྟནོ་པོའ་ིསྔནོ་དུ་མྱོ་ངན་ལས་འདས་པོ་ཡནི་ལ། སྟནོ་

པོ་བཞུགོས་པོའ་ིདུས་སུ་དགོོངས་འགྲོེལ་གྱི་ིབསྟན་བཅིོས་བྱེད་པོ་ཡང་མེད་པོ་དང༌། 

སྟོན་པོ་མངོན་སུམ་བཞུགོས་བཞིིན་དུ་བཀའ་ིདོན་ལོགོ་པོར་འགྲོེལ་པོ་བྱུང་ན་ཧ་ཅིང་

ཐལ་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོའ་ིདབང་དུ་བྱས་པོ་གོཞིིར་བཞིགོ་ལ། བཀའ་

དང་དགོོངས་འགྲོེལ་གྱིི་བསྟན་བཅིོས་ཀྱིི་ཁྱེད་པོར་ཡང་སྟོན་པོ་ཉེིད་མངོན་སུམ་དུ་

བཞུགོས་པོའ་ིདུས་སུ་བྱུང་བ་དང༌། མྱོ་ངན་ལས་འདས་པོའ་ིའགོོ་རལོ་ཏུ་བྱུང་བ་ཙོམ་

ཞིིགོ་ལ་འཇོོགོ་དགོོས་པོའ་ིཕྱིིར་དང༌། མཆོོགོ་ཟུང་གོཅིིགོ་ལ་སོགོས་པོས་བཀའ་ིདོན་

ལགོོ་པོར་འགྲོལེ་ན་ན།ི དཔོང་གྱུར་སྐྱ་ེབ་ོཕལ་ཆོརེ་ཟིད་པོ་ན། ཞིསེ་པོའ་ིདཔོང་དུ་གྱུར་

པོའ་ིསྐྱ་ེབ་ོངོས་འཛིིན་རྒྱུ་མེད་པོའ་ིཕྱིིར་དང༌། དགྲོ་བཅིོམ་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང་ད་ེཉེིད་

མ་མཐངོ་བ་ཡནི་ན། ཉེན་ཐསོ་ལུགོས་ལ་ད་ེཉེདི་མཐངོ་བའ་ིགོང་ཟིགོ་མ་ིསྲོདི་པོར་ཐལ་
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བར་འགྱུར་བའ་ིཕྱིིར་རོ། །དེས་ན་སྟོན་པོ་ཉེིད་ཀྱི་ིརྣམ་པོར་འཕྲུལ་པོ་ལས་བྱུང་བའ་ི

དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ཆོེན་པོ་ོརྣམས་ལ་སྙིང་ཐགོ་པོ་ནས་སྐུར་བ་འདེབས་པོ་འད་ིན་ིབདུད་ཀྱི་ི

བྱིན་རླབས་སུ་རིགོ་པོར་བྱའོ། །རྒྱལ་པོ་ོཔོདྨ་ཆོེན་པོ་ོདང་དུས་མཉེམ་པོ་ལས་ཅུང་

ཟིད་ཕྱི་ིབ་ཙོམ་ན། ཡུལ་ཨ་ོཊ་ིབ་ིཤིར་རྒྱལ་པོ་ོཟླ་བསྲུང་བ་ཞིེས་བྱ་བ་བྱུང་སྟེ། དེའ་ི

ཁྱེིམ་དུ་འཕགོས་པོ་འཇོམ་དཔོལ་དགོ་ེསློོང་གོ་ིཚུལ་གྱིིས་བྱོན་ཏེེ། ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ི

ཆོོས་ཅི་ིརིགོས་པོ་བསྟན་ཞིིང༌། གླེེགོས་བམ་ཞིིགོ་ཀྱིང་བཞིགོ་གོ་ོཞིེས་འབྱུང་ལ་ད་ེན་ི

མད་ོལུགོས་པོ་རྣམས་ཤིེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པོ་བརྒྱད་སྟོང་པོ་ཡིན་པོར་འདོད་

ལ། སྔགོས་པོ་རྣམས་ན་ིཏེ་ཏྭ་ས་ཾགྲོ་ཧ་སྟ་ེད་ེཁ་ོན་ཉེིད་བསྡུས་པོ་ཡིན་ན་ོཞིེས་ཟིེར་སྟེ། 

གོང་ལྟར་ཡང་མ་ིའགོལ་མདོ་སྔ་མ་ལྟར་འཐད་དམ་སམེས་ས།ོ །འད་ིན་ིསྟནོ་པོ་མྱོ་ངན་

ལས་འདས་པོའ་ིའོགོ་ཏུ་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོ་ོམ་ིཡུལ་དུ་བྱུང་བའ་ིཐོགོ་མ་ཡིན་ན།ོ །རྒྱལ་པོ་ོ

པོདྨ་ཆོནེ་པོོའ་ིདུས་ཀྱི་ིགོཏེམ་སྟ་ེབཅུ་གོཅིིགོ་པོའ།ོ། །།

༡༢ བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པའ་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

དེའ་ིརྗེེས་སུ་ཁ་ཆོེའ་ིཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་ོསེང་གོ་ེཞིེས་བྱ་བ་ཞིིགོ་བྱུང་སྟེ། ད་ེརབ་ཏུ་

བྱུང་ནས་མིང་ལེགོས་མཐོང་ཞིེས་བྱ་བར་བཏེགོས་ཏེ་ེདགྲོ་བཅིོམ་པོ་ཐོབ་ནས་ཁ་ཆོེར་

ཆོོས་བསྟན་ནོ། །ད་ེཛི་ལནྡྷ་རའ་ིཡུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོཀ་ནིཥྐ་ཞིེས་བྱ་བས་ཐོས་ཏེེ། ལྷགོ་

པོར་དད་ནས་བྱང་ངོས་ཁ་ཆོེར་ཕྱིིན་ཏེ་ེའཕགོས་པོ་སེང་གོ་ེལེགོས་མཐོང་ལས་ཆོོས་

ཉེན་ཏེེ་དེས་ཀྱིང་བྱང་ཕྱིོགོས་ཀྱིི་མཆོོད་རྟེན་ཐམས་ཅིད་ལ་མཆོོད་པོ་རྒྱ་ཆོེར་བྱས། 

ཕྱིོགོས་བཞིིའ་ིདགོ་ེའདུན་རྣམས་ལ་དུས་སྟོན་ཡང་མང་དུ་བཙུགོས་ས།ོ །དེའ་ིཚ་ེདགོ་ེ
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སློོང་ཡང་དགོ་རྒྱལ་བ་ཅིན་ཞིེས་བྱ་བ་དགྲོ་བཅིོམ་པོར་གྲོགོས་པོ་ཞིིགོ་གོིས་ཆོོས་མང་

དུ་བསྟན། དབང་ཆོེན་པོོར་གྱུར་པོས་བྲིམ་ཟི་ེདང་ཁྱེིམ་བདགོ་དགོ་ལས་ཡ་ོབྱད་མང་

དུ་བླངས་ཏེེ། དགོ་ེའདུན་འབུམ་ཕྲགོ་གོཉེིས་ཀྱིིས་ཆོོས་བགྲོ་ོབར་བྱས། ད་ེཙོམ་ན་སྡོ་ེ

པོ་བཅི་ོབརྒྱད་དུ་ས་ོསོར་གྱིེས་གྲུབ་ཅིིང༌། ཕན་ཚུན་ཆོེར་རྩེོད་པོ་མེད་པོས་གོནས་ས།ོ 

ཁ་ཆོེའ་ིཡུལ་དུ་བྲིམ་ཟི་ེསུ་ཏྲ་ཞིེས་བྱ་བ་ཡ་ོབྱད་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པོ་དང་ལྡན་པོ་

ཞིིགོ་ཡོད་ད།ེ དེས་བྱ་ེབྲིགོ་ཏུ་སྨྲ་བའ་ིབཙུན་པོ་ཆོོས་སྐྱོབ་འཁོར་བཅིས་དང༌། མད་ོསྡོ་ེ

པོའ་ིཐགོོ་མ་ཁ་ཆོའེ་ིབཙུན་པོ་ཆོནེ་པོ་ོགོནས་བརྟན་འཁརོ་དགོ་ེསློངོ་ལྔ་སྟངོ་དང་བཅིས་

པོ་རྟགོ་ཏུ་མཆོོད་པོར་བྱེད་ཅིིང༌། སྡོ་ེསྣོད་གོསུམ་ལྷགོ་པོར་རྒྱས་པོར་བྱས་ས།ོ །ད་ེལ་

ལུང་དཔོེའ་ིཕྲངེ་བ་དང༌། སྡོ་ེསྣདོ་འཛིནི་པོའ་ིདཔོ་ེམཁྱུད་ལ་སགོོས་པོ་མད་ོསྡོ་ེཔོའ་ིལུང་

ང༌ོ། །དེའ་ིཚ་ེཤིར་ཕྱིོགོས་ནས་འཕགོས་པོ་རྩེིབས་ལོགོས་ཞིེས་བྱ་བ་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་

མང་དུ་ཐོས་པོའ་ིམཐར་ཕྱིིན་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་སྟ།ེ དེས་གོནས་བརྟན་མང་དུ་ཐོས་པོ་འགོའ་

ལས་གོསེར་ཕྲེང་ཅིན་གྱིི་རྟོགོ་བརྗེོད་ཅིེས་བྱ་བ་རྒྱལ་པོ་ོཀྲི་ཀྲིའི་རྨི་ལམ་ལུང་བསྟན་

པོའ་ིམད་ོལ་སོགོས་པོ་མད་ོཤིནི་ཏུ་དཀོན་པོ་དགོ་ཀྱིང་འདནོ་པོར་བྱདེ་ད།ོ །ད་ེརྒྱལ་པོ་ོ

ཀ་ནིཥྐས་ཐོས་ནས། ཁ་ཆོེའ་ིཡུལ་སྣ་རྒྱན་ནགོས་ཀྱི་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ཞིེས་བྱ་བར་

དགོ་ེསློོང་མཐའ་དགོ་འདུས་ནས་བཀའ་བསྡུ་བ་གོསུམ་པོ་བྱས་ཞིེས་ཁ་ཆོ་ེབ་རྣམས་

ཟིེར་ལ། གོཞིན་དགོ་ན་ིཛི་ལནྡྷ་རའ་ིདགོོན་པོ་ཀུ་པོ་ནའ་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་དུ་བསྡུས་

པོར་འདདོ་པོ་ལས། མཁས་པོ་ཕལ་ཆོརེ་ཕྱི་ིམ་འཐད་པོར་མཛིད་ད།ོ །ད་ེལ་བདོ་རྣམས་

ལྟར་ན། དགྲོ་བཅིམོ་པོ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔོའ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། ས་ོས་ོསྐྱ་ེ

བའོ་ིཔོནྚི་ིཏེ་ལྔ་བརྒྱ་འདུས་ནས་བསྡུས་ཟིརེ་ཡང༌། ཐགེོ་ཆོནེ་ལུགོས་ལྟར་ན་དནོ་ལ་མ་ི
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འཐད་པོ་མེད་མོད། འོན་ཀྱིང་དུས་ད་ེཙོམ་ནས་སངས་རྒྱས་པོའ་ིམཁས་པོ་ཆོེན་པོ་ོ

རྣམས་ལ་བཙུན་པོ་ཆོནེ་པོ་ོཟིརེ་བ་མ་གོཏེགོོས། པོཎྜ་ིཏེའ་ིམངི་གོསི་འབདོ་པོ་མདེ་པོས་

པོནྚི་ིཏེ་ལྔ་བརྒྱ་ཟིརེ་བ་མ་ིལེགོས་ས།ོ །

འགོོས་གོཞིོན་ནུ་དཔོལ་གྱིིས་གོཏེད་རབས་ཀྱིི་འཕྲོས་ནས་རྒྱ་དཔོེ་འཁྱེར་པོོ་

ཤིོགོ་བྱང་གོཅིིགོ་བསྒྱུར་བ་ན་ཡང་བཱ་སུ་མ་ིཏྲ་ལ་སོགོས་པོ་བཙུན་པོ་བཞི་ིབརྒྱ་དང་

ཞིེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལེགོས་སོ། །འོན་ཀྱིང་འདིའི་བཱ་སུ་མི་ཏྲ་བྱེ་བྲིགོ་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློོབ་

དཔོོན་ཆོེན་པོ་ོདབྱིགོ་བཤིེས་ཡིན་པོར་བསམས་ན་མ་ིརུང་ལ། གོཞིན་ཡང་འད་ིདགོ་

ཉེན་ཐོས་ཀྱི་ིབསྟན་པོའ་ིདབང་དུ་བྱས་པོ་ཡིན་པོས་ཉེན་ཐོས་རྣམས་ཉེིད་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་

དང་མཐུན་པོར་བྱས་ན་ལེགོས་པོས། དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། སྡོ་ེསྣོད་འཛིིན་པོ་

བཙུན་པོ་ཆོེན་པོོ་ལྔ་སྟོང་ཞིིགོ་གོིས་བསྡུས་སོ་ཞིེས་གྲོགོས་ལ། དེ་ཡང་དོན་དུ་ནི་

བསྟན་པོའ་ིཆོ་ེབ་དབྱུང་བའ་ིཕྱིིར་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ལྔ་བརྒྱ་ཞིེས་སྨོས་པོར་ཟིད་ཀྱི།ི ཡང་

དགོ་པོར་ན་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ཉུང་ངུ་ཞིིགོ་དང༌། འབྲིས་བུ་ཐོབ་པོ་རྒྱུན་ཞུགོས་ཡན་ཆོད་

བསྡུས་པོས་ལྔ་བརྒྱར་ལོངས་པོ་ཙོམ་མ།ོ །ད་ེཡང་ལྷ་ཆོེན་པོ་ོདང་བཟིང་པོ་ོམ་བྱུང་བ་

ཡན་ཆོད་དུ་འབྲིས་བུ་ཐོབ་པོ་ཉེིན་རེར་ཡང་ཤིིན་ཏུ་མང་པོ་ོའབྱུང་བ་ལས། །ད་ེགོཉེིས་

ཀྱིིས་བསྟན་པོ་དཀྲུགོས་ཏེེ་རྩེོད་པོ་བྱུང་བ་ནས་དགོེ་སློོང་རྣམས་རྣལ་འབྱོར་ལ་མི་

བརྩེོན་པོར་རྩེོད་པོའ་ིདོན་སེམས་པོ་ཉེིད་ཀྱིིས་འབྲིས་བུ་ཐོབ་པོའང་ཤིིན་ཏུ་ཉུང་བར་

གྱུར་ལ། དའེ་ིཕྱིརི་བསྡུ་བ་གོསུམ་པོའ་ིདུས་འད་ིཙོམ་ན་དགྲོ་བཅིམོ་བ་ཉུང་ང༌ོ། །ད་ེལ་

རྒྱལ་པོ་ོདཔོའ་བོའ་ིསྡོེའ་ིཚེའ་ིསྨད་དང༌། རྒྱལ་པོ་ོདགོའ་བ་ོདང་པོདྨ་ཆོེན་པོོའ་ིཚ་ེརིལ་

པོ་ོདང༌། རྒྱལ་པོ་ོཀ་ནཥྐའ་ིཚེའ་ིསྟོད་ཡན་ཏེ་ེརྒྱལ་པོ་ོབཞིིའ་ིརིང་ལ་དགོ་ེའདུན་རྩེོད་



 64  

ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

པོར་གྱུར་ཞིངི༌། རྩེདོ་པོ་དྲགོ་པོ་ོལ་ོདྲུགོ་ཅུ་རྩེ་གོསུམ་ཙོམ་བྱུང་ཞིངི༌། སྔ་ཕྱིརི་རྩེདོ་པོ་ཅི་ི

རགིོས་ཡདོ་པོ་དང་བཅིས་ན་ལ་ོབརྒྱར་ཉེ་ེབ་ཙོམ་བྱུང་ང༌ོ། །ད་ེཞི་ིནས་བསྡུ་བ་གོསུམ་

པོའ་ིཚ་ེསྡོ་ེཔོ་བཅི་ོབརྒྱད་པོ་ོཐམས་ཅིད་བསྟན་པོ་རྣམ་དགོ་ཏུ་བསྒྲུབས་ཤིིང་འདུལ་བ་

ཡ་ིགོརེ་བཀདོ་ལ། མད་ོསྡོ་ེདང་མངནོ་པོ་སྔར་ཡ་ིགོརེ་མ་འཁདོ་པོ་རྣམས་ཀྱིང་ཡ་ིགོརེ་

བཀོད་ཅིིང༌། སྔར་འཁོད་པོ་རྣམས་ལའང་དགོ་ཐེར་བྱས་སོ། །ད་ེདགོ་གོ་ིདུས་ཀྱི་ིཚ་ེ

ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིགོསུང་རབ་ཅི་ིརིགོས་པོ་མ་ིཡུལ་དུ་བྱུང༌། མ་ིསྐྱ་ེབའ་ིཆོོས་ལ་བཟིོད་

པོ་ཐོབ་པོའ་ིདགོ་ེསློོང་འགོའ་ཞིིགོ་གོིས་ཅུང་ཟིད་ཙོམ་བསྟན་ཏེ།ེ འོན་ཀྱིང་ཆོེར་མ་དར་

བས་ཉེན་ཐསོ་རྣམས་ཀྱི་ིརྩེདོ་པོ་ན་ིམེད་ད།ོ །བཀའ་བསྡུ་པོ་གོསུམ་པོའ་ིདུས་ཀྱི་ིགོཏེམ་

སྟ་ེབཅུ་གོཉེསི་པོའ།ོ། །།

༡༣ ཐེགེ་ཆོནེ་རྒྱས་པར་འག་ོབརྩོམས་དུས་ཀྱི་ིགཏམ།

བསྡུ་བ་གོསུམ་པོ་བྱས་པོའ་ིའོགོ་ཏུ་རྒྱལ་པོ་ོཀ་ནིཥྐ་ཡང་འདས་པོ་ཙོམ་ན། བྱང་

ཕྱིོགོས་ཨསྨ་པོ་རནྟ་ཞིེས་བྱ་བ་ཁ་ཆོེའ་ིནུབ་ཐ་ོགོར་དང་ཉེ་ེབའ་ིཕྱིོགོས་ཤིིགོ་ཏུ་ཁྱེིམ་

བདགོ་ཛི་ཊ་ིཞིེས་བྱ་བ་ལོངས་སྤྱོོད་ཕུན་སུམ་ཚོགོས་པོ་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཞིིང༌། 

དེའི་བྱང་ཕྱིོགོས་ཀྱིི་མཆོོད་རྟེན་ཐམས་ཅིད་མཆོོད་པོར་བྱེད། ནུབ་ཕྱིོགོས་མ་རུའི་

ཡུལ་ནས་བྱེ་བྲིགོ་ཏུ་སྨྲ་བའི་བཙུན་པོ་དབྱིགོ་བཤིེས་དང༌། ཐོ་གོར་གྱིི་བཙུན་པོ་

དབྱངས་སྒྲོོགོ་གོཉེིས་ཡུལ་དེར་སྤྱོན་དྲངས། དགོེ་སློོང་འབུམ་ཕྲགོ་གོསུམ་ལ་ོབཅུ་

གོཉེིས་སུ་མཆོོད་པོར་བྱས་ཤིིང༌། མཐར་བླ་ན་མེད་པོའ་ིབྱང་ཆུབ་ཏུ་སྨོན་ལམ་བཏེབ་

པོས་འགྲུབ་པོའི་རྟགོས་སུ་མཆོོད་པོ་ཕུལ་བའི་མེ་ཏེོགོ་རྣམས་ལོའ་ིབར་དུ་མ་རྙིིང༌། 



རྒྱ་གར་ཆོོས་འབྱུང་།
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མར་མ་ེཡང་ད་ེབར་དུ་གོནས་པོ། ཙོནྡན་གྱི་ིཕྱི་ེམ་དང༌། མ་ེཏེོགོ་གོཏེོར་བ་རྣམས་ནམ་

མཁའ་ལ་ཆོགོས། ས་གོཡ་ོབ་དང་རོལ་མོའ་ིསྒྲོ་ལ་སོགོས་པོ་བྱུང་ང༌ོ། །ཕ་ོབྲིང་རྒྱས་

ལྡན་དུ་རྒྱལ་པོོ་ཀ་ནིཥྐའི་བུས་དགྲོ་བཅིོམ་སོགོས་འཕགོས་པོ་བརྒྱ་ཕྲགོ་གོཅིིགོ 

གོཞིན་ཡང་དགོ་ེསློངོ་ཁྲ་ིསྙདེ་ལ་ལ་ོལྔར་དུས་སྟནོ་བྱས། ཤིར་ཕྱིགོོས་གྲོངོ་ཁྱེརེ་མ་ེཏེགོོ་

ཏུ་བྲིམ་ཟི་ེབ་ིདུཿཞིེས་བྱ་བར་བྱུང༌། དེས་སྡོ་ེསྣོད་གོསུམ་གྱི་ིགླེེགོས་བམ་དཔོགོ་ཏུ་མེད་

པོ་བཞིངེས་ནས་དགོ་ེསློངོ་རྣམས་ལ་སྦྱོནི་པོར་བྱདེ་ད།ེ ད་ེཡང་སྡོ་ེསྣདོ་གོསུམ་པོ་ོར་ེར་ེ

ལ་ཤློ་ོཀ་འབུམ་འབུམ་ཡོད་ཅིིང༌། ད་ེལྟ་བུ་ཚར་སྟོང་སྙེད་བཞིེངས། ད་ེར་ེར་ེལ་ཡང་

མཆོོད་པོའ་ིཡ་ོབྱད་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པོ་སྤེེལ་བར་བྱས་ས།ོ །གྲོོང་ཁྱེེར་པོ་ཊ་ལ་ིཔུ་

ཏྲར་དགྲོ་བཅིོམ་དུས་མ་ིསྦྱོོར་འཕགོས་པོ་ཨ་ཤྭ་གུབྟ་ཞིེས་བྱ་བ་བྱུང་སྟེ། ད་ེན་ིརྣམ་

པོར་ཐར་པོ་བརྒྱད་ལ་བསམ་གོཏེན་པོའ།ོ །དེས་ཆོོས་བསྟན་པོས་འཕགོས་པོ་དགོའ་

བའ་ིབཤིེས་གོཉེེན་ལ་སོགོས་པོ་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ཡང་ཅི་ིརིགོས་བྱུང་ཞིིང༌། བདེན་པོ་

མཐངོ་བ་མང་དུ་བྱུང་ང༌ོ། །

ནུབ་ཕྱིོགོས་སུ་རྒྱལ་པོ་ོལཀྵཻ་ཨ་ཤྭ་ཞིེས་བྱ་བ་བྱུང་ནས་དེས་ཀྱིང་སངས་རྒྱས་

ཀྱིི་བསྟན་པོ་ལ་བྱ་བ་ཆོེར་བྱས་སོ། ། ལྷོ་ནུབ་ཡུལ་སཽ་རཥྟ་ྟཞིེས་བྱ་བར་བྲིམ་ཟིེ་

རིགོས་ལྡན་ཞིེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེའ་ིཚ་ེཡུལ་ཨངྒར་འཁྲུངས་པོའ་ིགོནས་བརྟན་ཆོེན་

པོོ་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ནནྡཱ་ཞིེས་བྱ་བ་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིཆོོས་འཛིིན་པོ་ཡོད་དོ་ཞིེས་ཐོས་

ནས། ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོ་ོཉེན་པོའ་ིདོན་དུ་ད་ེསྤྱོན་དྲངས་ས།ོ །དུས་དེའ་ིཚ་ེན་ཡུལ་ཐ་དད་

རྣམས་སུ་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོ་ོསྟོན་པོའ་ིདགོ་ེབའ་ིབཤིེས་གོཉེེན་དཔོགོ་ཏུ་མེད་བ་དགོ་ཅིིགོ་

ཅིར་བྱུང་ལ། ད་ེདགོ་ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་འཕགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་དང༌། གོསང་
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བའ་ིབདགོ་པོ་ོདང༌། འཇོམ་དཔོལ་དང༌། བྱམས་པོ་ལ་སོགོས་པོ་ས་ོས་ོལས་ཆོོས་

གོསན་པོ། ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱུན་གྱི་ིཏེིང་ང་ེའཛིིན་ཐོབ་པོ་ཤི་སྟགོ་སྟེ། བཙུན་པོ་ཆོེན་པོ་ོཨ་བ་ི

ཏེརྐོ་དང༌། བ་ིགོ་ཏེ་ར་གོ་དྷྭ་ཛི་དང༌། ད་ིབྱ་གོ་ར་གུབྟ་དང༌། རཱ་ཧུ་ལ་མ་ིཏྲ་དང༌། ཛྙ་ན་ཏེ་

ལ་དང༌། དགོ་ེབསྙེན་ཆོེན་པོོས་སངྒ་ཏེ་ལ་ལ་སོགོས་པོ་ཆོོས་སྟོན་པོ་པོ་ོལྔ་བརྒྱ་ཙོམ་

བྱུང་ང༌ོ། །འཕགོས་པོ་དཀོན་མཆོོགོ་བརྩེེགོས་པོ་ཆོོས་ཀྱི་ིརྣམ་གྲོངས་འབུམ། འདུས་

པོ་སྟོང་ཡོད་པོ་དང༌། འཕགོས་པོ་ཕལ་པོ་ོཆོ་ེཆོོས་ཀྱི་ིརྣམ་གྲོངས་འབུམ་ཡོད་པོ་ལེའུ་

སྟོང་དང༌། འཕགོས་པོ་ལངྐར་གོཤིེགོས་པོ་ཉེ་ིཁྲ་ིལྔ་སྟོང་པོ་དང༌། རྒྱན་སྟུགོ་པོ་ོསྟོང་

ཕྲགོ་བཅུ་གོཉེསི་པོ་དང༌། ཆོསོ་ཡང་དགོ་པོར་སྡུད་པོ་སྟངོ་ཕྲགོ་བཅུ་གོཉེསི་ལ་སོགོས་

པོ་མད་ོསྡོ་ེཤིས་ཤིགིོ་གོ་ིགླེགེོས་བམ་ཡང་ལྷ་དང་ཀླུ་དང་དྲ་ིཟི་དང་སྲོནི་པོ་ོལ་སགོོས་པོ་

གོནས་ཐ་དད་རྣམས་ལས་ཀླུའ་ིཡུལ་ནས་བྱུང་བ་ཤིས་ཆོ་ེབའ་ིཚུལ་གྱིིས་བྱུང་ཞིིང༌། 

ད་ེལྟ་བུའ་ིསློོབ་དཔོོན་ད་ེདགོ་ཕལ་ཆོ་ེབ་ཡང་བྲིམ་ཟི་ེདེས་སྤྱོན་དྲངས། གོཏེམ་ད་ེརྒྱལ་

པོ་ོལཀྵཻ་ཨ་ཤྭས་ཐོས་ནས་དད་པོ་ཆོེར་སྐྱེས་ཏེེ། ཆོོས་སྨྲ་བ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་ོད་ེདགོ་སྤྱོན་

འདྲེན་པོར་འདོད་ད་ེབློན་པོ་ོརྣམས་ལ་དྲིས་པོ། ཆོོས་སྨྲ་བ་ཇོ་ིཙོམ། ལྔ་བརྒྱའ།ོ །ཆོོས་

ཉེན་པོ་ཇོ་ིཙོམ། ལྔ་བརྒྱའ།ོ །རྒྱལ་པོོས་བསམས་པོ། ཆོོས་སྨྲ་བ་པོ་ོན་ིམང་ན་སློོབ་མ་

ན་ིཉུང་ང་ོསྙམ་ནས་ཨ་བྷུ་ཞིེས་བྱ་བའ་ིརིའ་ིརྩེ་ེམ་ོལ་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ལྔ་བརྒྱ་བྱས་ཏེེ། 

ད་ེར་ེརེར་ཆོོས་སྨྲ་བ་ར་ེར་ེསྤྱོན་དྲངས། ཡ་ོབྱད་ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་ཡོངས་སུ་བསྟབས། 

རྒྱལ་པོ་ོཉེིད་ཀྱི་ིའཁོར་དད་པོ་ཆོ་ེཞིིང་བླ་ོརྣ་ོབ་ལྔ་བརྒྱ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟ་ེཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོ་ོ

ཉེན་དུ་བཅུགོ་གོ ོ།ད་ེནས་རྒྱལ་པོསོ་གླེགེོས་བམ་བྲི་ིབར་འདདོ་ད།ེ ཐགེོ་པོ་ཆོནེ་པོའོ་ིསྡོ་ེ

སྣོད་ཇོ་ིཙོམ་ཞིེས་དྲིས་སོ། །སྤྱོིར་ཚད་གོཟུང་བར་མ་ིནུས་མོད་ཀྱི་ིད་ལྟར་ཡོད་པོ་ན་ི
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འབུམ་ཕྲགོ་བརྒྱའ།ོ །རྒྱལ་པོོས་སྨྲས་པོ། མང་མོད་ཀྱི་ིབྲིིར་བར་བྱའ་ོཞིེས་ཐམས་ཅིད་

བྲིསི་ཏེ་ེདགོ་ེསློངོ་རྣམས་ལ་ཕུལ། ད་ེནས་དུས་ཀྱི་ིམཐར་གླེེགོས་བམ་རྣམས་དཔོལ་ནཱ་

ལེནྡྲར་སྤྱོན་དྲངས་སོ། །དེར་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོ་ལ་སྤྱོོད་པོ་དགོེ་སློོང་ལྔ་བརྒྱ་པོ་ཕྲགོ་

གོསུམ་པོ་ོད་ེན་ིམད་ོསྡོ་ེདཔོགོ་ཏུ་མེད་པོ་འཛིིན་པོ། བླ་ོགྲོོས་ཐོགོས་པོ་མེད་པོ། བཟིོད་

པོ་ཐོབ་པོ་ཤི་སྟགོ་སྟེ། སྐྱ་ེབ་ོརྣམས་ཀྱི་ིམངོན་སུམ་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་མངོན་པོར་ཤིེས་

པོའ་ིརལོ་པོ་ཅུང་ཟིད་སྟནོ་པོ་ཤི་སྟགོ་གོ ོ།

དེའ་ིཕྱིིར་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིསྙན་པོའ་ིགྲོགོས་པོས་ཕྱིོགོས་ཐམས་ཅིད་དུ་ཁྱེབ་པོ་

ན། ཉེན་ཐོས་རྣམས་ཀྱི་ིབློར་མ་ཤིོང་ནས། ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོ་ོསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབཀའ་མ་

ཡིན་ན་ོཞིེས་སྐུར་པོ་བཏེབ་བོ། །ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོ་ོཔོ་དེ་དགོ་ཀྱིང་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོོད་པོ་

སམེས་ཙོམ་པོ་ཤི་སྟགོ་ཡནི་ཞིངི༌། ད་ེདགོ་སྔནོ་སྡོ་ེབ་བཅི་ོབརྒྱད་ས་ོས་ོལ་རབ་ཏུ་བྱུང་

བ་ཡིན་པོས། ཕལ་ཆོེར་ད་ེདགོ་དང་གོནས་ལྷན་ཅིིགོ་ཏུ་བཞུགོས་པོས་ཉེན་ཐོས་སྟོང་

ཕྲགོ་མང་པོོའ་ིདབུས་ན་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོ་ོར་ེར་ེགོནས་པོ་ཙོམ་ཡིན་ནའང༌། ཉེན་ཐོས་

རྣམས་ཀྱིིས་ཟིིལ་གྱིིས་གོནོན་མི་ནུས་པོའོ། །དེའི་ཚེ་མ་གོ་ངྷཱར་བྲིམ་ཟིེ་མཐ་ོབཙུན་

གྲུབ་རྗེ་ེདང༌། བད་ེབྱདེ་བདགོ་པོ་ོཞིསེ་བྱ་བ་སྤུན་གོཉེསི་བྱུང་སྟ།ེ རགིོས་ཀྱི་ིལྷ་ན་ིདབང་

ཕྱུགོ་ཆོེན་པོ་ོམཆོོད་པོར་བྱེད་པོ་ཡིན་ལ། ད་ེགོཉེིས་ཀས་ཀྱིང་ཕྱི་ིནང་གོ་ིགྲུབ་མཐའ་

གོཉེསི་ཀར་མཁས་པོར་ཤིསེ་ས།ོ །འནོ་ཀྱིང་མཐ་ོབཙུན་ན་ིཐ་ེཚམོ་ཅིན་དུ་གོནས་ཤིངི༌། 

དབང་ཕྱུགོ་ཆོནེ་པོ་ོཉེདི་བཟིང་བར་ཡང་སམེས་ལ། བད་ེབྱདེ་བདགོ་པོ་ོན་ིསངས་རྒྱས་

ཁོ་ན་ལ་དད་པོ་ལས། མའི་ཚིགོ་གོིས་བསྐུལ་ནས་རྐོང་མགྱིོགོས་བསྒྲུབས་ཏེེ་རིའི་

རྒྱལ་པོ་ོཀཻ་ལ་ཤིར་སོང་སྟ་ེདབང་ཕྱུགོ་ཆོེན་པོོའ་ིགོནས་ན་བཞིོན་པོ་ཁྱུ་མཆོོགོ་དཀར་
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པོ་ོདང༌། ལྷ་མ་ོཨུ་མ་མ་ེཏེོགོ་འཐུ་བ་སོགོས་ཀྱིང་མཐོང༌། མཐར་ལྷ་ཆོེན་པོ་ོཉེིད་སེང་

གོེའ་ིཁྲ་ིལ་འདུགོ་ནས་ཆོོས་སྟོན་པོ་མཐོང༌། ཚོགོས་ཀྱི་ིབདགོ་པོོས་ད་ེགོཉེིས་ལགོ་ཏུ་

བླངས་ནས་ལྷ་ཆོནེ་པོོའ་ིདྲུང་དུ་བཞིགོ་གོ ོ།ཇོ་ིཙོམ་ན་ཡདི་ཀྱི་ིམཚ་ོནས་དགྲོ་བཅིམོ་པོ་

ལྔ་བརྒྱ་འཕུར་ཏེ་ེབྱུང་བ་ལ་དབང་ཕྱུགོ་ཆོེན་པོོས་ཕྱིགོ་བྱས་ཤིིང་ཞིབས་བཀྲུས་ནས་

གོདུགོས་ཚོད་གོསོལ་ནས་ཆོོས་ཉེན་ནོ། །དེར་སངས་རྒྱས་པོ་བཟིང་བར་ཤིེས་མོད་

འོན་ཀྱིང་དྲིས་པོས། ཐར་པོ་ན་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིལམ་ཁ་ོན་ལ་ཡོད་ཀྱི་ིགོཞིན་ལ་མེད་ད་ོ

ཞིེས་ལྷ་ཆོེན་པོ་ོགོསུང་པོས། ད་ེགོཉེིས་རབ་ཏུ་དགོའ་བས་རང་གོ་ིཡུལ་དུ་ཕྱིིན། བྲིམ་

ཟིའེ་ིཆོ་བྱད་རྣམས་བརོ་ཏེ།ེ དགོ་ེབསྙནེ་བཙུན་པོའ་ིསྡོམོ་པོ་ཡང་དགོ་པོར་བླངས། ཐགེོ་

པོ་མཐའ་དགོ་གོི་ཆོོས་མཁས་པོར་སྦྱོངས་ཏེེ། སངས་རྒྱས་པོ་དང་མུ་སྟེགོས་པོའི་

བཟིང་ངན་གྱི་ིཁྱེད་ཤིན་འབྱེད་པོའ་ིཕྱིིར། མཐ་ོབཙུན་གྱིིས་ཁྱེད་པོར་འཕགོས་བསྟོད་

དང༌། བད་ེབྱདེ་ཀྱིསི་ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་གོ་ིབསྟདོ་པོ་བརྩེམས། ཚངོ་འདུས་དང༌། རྒྱལ་

པོའོ་ིཕ་ོབྲིང་ཐམས་ཅིད་དུ་བསྒྲོགོས། ཡུལ་གྱི་ིསྐྱ་ེབ་ོཕལ་ཆོརེ་ཡང་ད་ེདགོ་དབྱངས་སུ་

ལེན་པོ་བྱུང་ང༌ོ། །མཐ་ོབཙུན་སྐུ་མཆོེད་ཀྱིིས་རྡོ་ོརྗེ་ེགོདན་དུ་ཉེན་ཐོས་ཀྱི་ིདགོ་ེསློོང་ལྔ་

བརྒྱ་ར་ེལ་འཚ་ོབ་སྦྱོར་ཞིངི༌། ནཱ་ལེནྡྲར་ཐེགོ་ཆོནེ་པོ་ལྔ་བརྒྱ་ར་ེམཆོདོ་ད།ོ །

ད་ེལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ན་ིསྔོན་འཕགོས་པོ་ཤཱ་རིའ་ིབུ་འཁྲུངས་པོའ་ིཡུལ་དང༌། མཐར་ཤཱ་

རིའ་ིབུ་འཁོར་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་ཁྲ་ིཕྲགོ་བརྒྱད་དང་བཅིས་ཏེ་ེམྱོ་ངན་ལས་འདས་པོའ་ིས་

ཡང་ཡནི་ལ། བར་སྐབས་སུ་བྲིམ་ཟིའེ་ིགྲོངོ་ན་ིསྟངོས། འཕགོས་པོ་ཤཱ་རིའ་ིབུའ་ིམཆོདོ་

རྟེན་ཅིིགོ་ཡོད་པོ་ལ་རྒྱལ་པོ་ོམྱོ་ངན་མེད་ཀྱིིས་རྒྱ་ཆོེར་མཆོོད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིལྷ་

ཁང་ཆོེན་པོོ་ཞིིགོ་བཞིེངས་སོ། །དེ་ནས་ཕྱིིས་ཐེགོ་ཆོེན་གྱིི་དྲང་པོོའ་ིསློོབ་དཔོོན་ལྔ་
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བརྒྱས་བཀའ་བགྲོོས་ཏེ།ེ གོང་དུ་འཕགོས་པོ་ཤཱ་རིའ་ིབུའ་ིགོནས་སུ་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ི

ཆོོས་བསྟན་ན་ནི། ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོ་པོ་རྣམས་ལ་ཆོོས་ཤིིན་ཏུ་དར་བར་འགྱུར་བའི་

མཚན་མ་དང༌། གོལ་ཏེེ་མཽངྒལ་བུའི་གོནས་སུ་བསྟན་པོ་ན་ནི་དབང་ཆོེ་བ་ཙོམ་དུ་

འགྱུར་གྱིི། ཆོོས་འཕེལ་བ་ཁ་ོན་མ་ཡིན་པོའ་ིམཚན་མ་གོཟིིགོས་ནས་བྲིམ་ཟིེའ་ིསློོབ་

དཔོོན་སྐུ་མཆོེད་ཀྱིིས་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་བརྒྱད་བཞིེངས་ཏེ།ེ དེར་ཐེགོ་ཆོེན་མཐའ་དགོ་

གོ་ིགླེེགོས་བམ་བཞུགོས་པོར་བྱས་སོ། །ད་ེལྟར་ན་ནཱ་ལེནྡའ་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ཐོགོ་

མར་འདེབས་པོ་མྱོ་ངན་མེད། ཆོོས་བཞི་ིདར་བར་མཛིད་པོ་སློོབ་དཔོོན་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། 

མཐ་ོབཙུན་སྐུ་མཆོེད། རྒྱས་པོར་མཛིད་པོ་སྒྲོ་གོཅིན་འཛིིན་བཟིང་པོོ། ཤིིན་ཏུ་རྒྱས་

པོར་བྱེད་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་བོ། ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོ་ོཤིིན་ཏུ་རྒྱས་པོར་མགོ་ོབརྩེམས་པོའ་ིསྐབས་

ཀྱི་ིགོཏེམ་སྟ་ེབཅུ་གོསུམ་པོའ།ོ། །།

༡༤ བྲམ་ཟ་ེསྒྲི་གཅན་འཛོནི་གྱི་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

དེའ་ིའོགོ་ཏུ་རྒྱལ་པོ་ོཙོནྡན་སྐྱོང་ཞིེས་བྱ་བས་ཉེ་ིའོགོ་གོ་ིརྒྱལ་ཁམས་སྐྱོང་བ་བྱུང་

སྟ།ེ རྒྱལ་པོ་ོདསེ་སྤྱོིར་ཚ་ེན་ིལ་ོཕྱིདེ་དང་ཉེསི་བརྒྱ་ཐུབ། རྒྱལ་སྲོདི་ཀྱིང་ལ་ོབརྒྱ་ཉེ་ིཤུ་

ཙོམ་བསྐྱངས་སྐད། ལྷ་ཁང་དང་དགོ་ེའདུན་ལ་ལྷགོ་པོར་མཆོོད་ཅིིང༌། ད་ེལས་གོཞིན་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ལ་བྱ་བ་འད་ིལྟར་བྱས་ཀྱི་ིགོཏེམ་མ་ིསྣང་ང༌ོ། །ད་ེསྐ་བས་

བྲིམ་ཟིེ་ཨིནྡྲ་ངྷྲུུུ་བ་ཞིེས་པོ་རྒྱལ་པོ་ོདེའི་གྲོོགོས་པོ་ོཞིིགོ་གོིས་ལྷའི་དབང་པོ་ོབསྒྲུབས་

ནས་འགྲུབས་པོ་ན། སྒྲོའ་ིངསེ་གོནས་ཞུས་ཏེ།ེ དསེ་བཤིད་བ་དགོ་བྲིིས་པོ་ཨནིྡྲ་བྱཱ་ཀ་

ར་ཎ་ཞིེས་གྲོགོས་སོ། །ད་ེལ་ཤློ་ོཀ་ཉེ་ིཁྲ་ིལྔ་སྟོང་ཡོད་པོ་སྟེ། འད་ིལ་ལྷས་བསྟན་པོའ་ི
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

བརྡོ་སྤྲོད་པོ་ཞིེས་ཟིེར་རོ། །རྒྱལ་པོ་ོདེ་རྒྱལ་སྲོིད་དུ་འཁོད་པོའི་དུས་ཙོམ་ན། སློོབ་

དཔོོན་ཆོེན་པོ་ོབྲིམ་ཟི་ེསྒྲོ་གོཅིན་འཛིིན་བཟིང་པོ་ོན་ལེནྡྲར་བྱོན་ཏེེ། ད་ེཡང་བཙུན་པོ་

ནགོ་པོོ་ཞིེས་བྱ་བ་ཞིིགོ་ལས་བསྙེན་པོར་རྫོོགོས་ཤིིང་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྡོེ་སྣོད་རྣམས་

གོསན། ཁ་ཅིིགོ་ཏུ་བཙུན་པོ་སྒྲོ་གོཅིན་འཛིིན་འོད་བྱ་བ་ལས་བསྙེན་པོར་རྫོོགོས། དའེ་ི

མཁན་པོ་ོནགོ་པོ་ོཡནི་ཡང་ཟིརེ་ཏེ།ེ འདའི་ིནགོ་པོ་ོན་ིགོཏེད་རབས་ཀྱི་ིད་ེམནི་ན།ོ །སློབོ་

དཔོོན་རྣམ་པོར་མ་ིརྟོགོ་པོ་ལ་སོགོས་པོ་སློོབ་དཔོོན་འགོའ་ལས་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིཆོོས་

ཀྱིང་གོསན་མོད་ཀྱི།ི གོཙོ་ོབོར་གོསང་བའ་ིབདགོ་པོ་ོལ་སོགོས་པོ་ལྷགོ་པོའ་ིལྷ་རྣམས་

ལས་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིམད་ོརྒྱུད་རྣམས་གོསན་ཏེེ། དབུ་མའ་ིཚུལ་ལུགོས་དར་བར་

མཛིད་ད།ོ །

སློོབ་དཔོོན་འད་ིདང་དུས་མཉེམ་དུ་བཙུན་པོ་ཀ་མ་ལ་གོརྦྷ་དང༌། གྷ་ན་ས་ལ་ལ་

སོགོས་པོ་དབུ་མའི་ཚུལ་ལུགོས་སྟོན་པོའི་བཙུན་པོ་ཆོེན་པོ་ོབརྒྱད་ཙོམ་བྱུང་ཞིིང༌། 

བཙུན་པོ་པྲ་ཀཱ་ས་ངྷྲུརྨ་མ་ཎི་ཞིེས་བྱ་བ་ལ་འཕགོས་པོ་སྒྲོིབ་པོ་རྣམ་སེལ་གྱིི་ཞིལ་

མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་ནས། མ་ིསྐྱ་ེབའ་ིཆོོས་ལ་བཟིོད་པོ་ཐོབ། ས་འོགོ་གོ་ིའཇོིགོ་རྟེན་

ནས་འཕགོས་པོ་འདུས་པོ་ཆོེན་པོ་ོཆོོས་ཀྱི་ིརྣམ་གྲོངས་འབུམ་ལེའུ་སྟོང་ཡོད་པོ་སྤྱོན་

དྲངས། གོཞིན་ཡང་དང་པོོའ་ིསློོབ་དཔོོན་ལྔ་བརྒྱ་པོ་ོརྣམས་ཀྱི་ིསློོབ་མ་མང་པོོས་ཀྱིང་

སྔར་མ་དར་བའ་ིམད་ོརྒྱུད་དུ་མ་སྤྱོན་དྲངས་ཏེ་ེའད་ིཡན་ཆོད་དུ་བྱ་སྤྱོོད་རྣལ་འབྱོར་

རྒྱུད་གོསུམ་གྱིི་རྒྱུད་སྡོེ་ཐམས་ཅིད་དང༌། གོསང་བ་འདུས་པོ་དང༌། སངས་རྒྱས་

མཉེམ་སྦྱོརོ་དང༌། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལ་སོགོས་པོ་བླ་མདེ་ཅི་ིརིགོས་པོའང་ཡདོ་ད།ོ །དུས་

ད་ེཙོམ་ན་གྲོོང་ཁྱེེར་གོནས་བཅིས་སུ་དགོ་ེསློོང་བརྩེོན་འགྲུས་ཆོེན་པོ་ོཞིེས་བྱ་བ་དང༌། 
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ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིར་བྱ་ེབྲིགོ་ཏུ་སྨྲ་བའ་ིབཙུན་པོ་ཆོེན་པོ་ོསངས་རྒྱས་ལྷ་དང༌། ཁ་ཆོེའ་ི

ཡུལ་དུ་མད་ོསྡོ་ེབའ་ིསློོབ་དཔོོན་ཆོེན་པོ་ོབཙུན་པོ་དཔོལ་ལེན་རྣམས་བྱུང་སྟེ། ད་ེདགོ་

གོསི་ཉེན་ཐསོ་ཀྱི་ིཐགེོ་པོ་དར་བར་བྱས་ས།ོ །ད་ེལ་བཙུན་པོ་ཆོསོ་སྐྱབོ་དང༌། དབྱངས་

སྒྲོོགོ་དང༌། དབྱིགོ་བཤིེས་དང༌། སངས་རྒྱས་ལྷ་སྟ་ེབཞི་ིཔོ་ོད་ེལ་བྱ་ེབྲིགོ་ཏུ་སྨྲ་བའ་ི

སློོབ་དཔོོན་ཆོེན་པོ་ོབཞི་ིཞིེས་གྲོགོས་ཏེེ། ར་ེར་ེལའང་སློོབ་མ་འབུམ་ཕྲགོ་བགྲོངས་པོ་

ཡདོ་པོར་གྲོགོས་ས།ོ །

བྱ་ེབྲིགོ་ཏུ་སྨྲ་བའ་ིལུང་ན་ིསྤེལེ་མ་གོསུམ་གྱི་ིཕྲངེ་བ་དང༌། གོདམས་ངགོ་བརྒྱ་པོ་

ཞིེས་པོ་ཡིན་ཏེེ། སློོབ་དཔོོན་ཆོེན་པོ་ོད་ེརྣམས་ཀྱིིས་རྒྱས་པོར་བྱས་སོ། །འདིའ་ིཆོོས་

སྐྱོབ་ན་ིཆོེད་དུ་བརྗེོད་པོའ་ིཚོམས་བསྡུ་བ་པོ་ོཆོོས་སྐྱོབ་དང༌། འདིའ་ིདབྱིགོ་བཤིེས་

ཀྱིང་བསྟན་བཅིོས་རབ་ཏུ་བྱེད་པོ་བྱེད་མཁན་གྱི་ིདབྱིགོ་བཤིེས་དང༌། གོཞུང་ལུགོས་

ཀྱི་ིབྱ་ེབྲིགོ་བཀོད་པོའ་ིའཁོར་ལ་ོབྱེད་མཁན་དབྱིགོ་བཤིེས་གོཉེིས་ན་ིམིང་གོཅིིགོ་པོ་

ཙོམ་དུ་ཟིད་པོས་གོཅིིགོ་ཏུ་འཁྲུལ་བར་མི་བྱའོ། །གོསང་འདུས་འཕགོས་སྐོར་བ་

རྣམས་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ལྟར་ན་ཨུ་ཊ་ིབ་ིཤིའ་ིཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་ོབ་ིསུ་ཀལྤ་བྱུང་བ་ཡང་རྒྱལ་

པོ་ོཙོནྡན་སྐྱོང་དང་དུས་མཚུངས་པོ་ཙོམ་དུ་བྱེད་དགོོས་ས།ོ །དེའ་ིཚ་ེཀུ་རུའ་ིཡུལ་དུ་

བྲིམ་ཟིེ་ཆོོས་ལྡན་ཞིེས་བྱ་བ་བྱུང་སྟེ། དེས་ཡུལ་ཕྱིོགོས་དེ་དགོ་དང་ཉེེ་བར་སངས་

རྒྱས་པོའ་ིལྷ་ཁང་བརྒྱ་རྩེ་བརྒྱད་བཞིངེས། ཐགེོ་པོ་ཆོནེ་པོོའ་ིཆོསོ་སྟནོ་པོ་པོ་ོཡདོ་ཚད་

ཀྱི་ིཆོོས་གོཞི་ིབྱས། གྲོོང་ཁྱེེར་ཧ་སྟ་ེན་བུ་རར་བྲིམ་ཟི་ེབརྩེོན་ལྡན་ཞིེས་བྱ་བ་ལོངས་

སྤྱོོད་ཕུན་སུམ་ཚོགོས་པོ་དང་ལྡན་པོས་ཀྱིང་ལྷ་ཁང་བརྒྱ་རྩེ་བརྒྱད་བཞིེངས་ཤིིང༌། 

འདུལ་བ་འཛིནི་པོ་ཆོསོ་སྟནོ་པོ་པོ་ོབརྒྱ་རྩེ་བརྒྱད་ཀྱི་ིཆོསོ་གོཞི་ིབྱས་ས།ོ །
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དེའི་ཚེ་ཤིར་ཕྱིོགོས་ཀྱིི་ཡུལ་བྷངྒ་ལར་རྒྱལ་པོོ་ཧ་རི་ཙོནྡྲ་ཞིེས་བྱ་བ་ཙོནྡྲའི་

རིགོས་ཀྱི་ིཐོགོ་མ་ད་ེབྱུང་སྟ།ེ སྔགོས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པོ། ཕ་ོབྲིང་

ཐམས་ཅིད་རིན་པོོ་ཆོེ་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པོར་སྟོན་པོ། ལྕགོས་རིའི་ངོས་ལ་སྲོིད་པོ་

གོསུམ་གྱི་ིགོཟུགོས་བརྙིན་འཆོར་བར་བྱེད་པོ། ལོངས་སྤྱོོད་ལྷའ་ིདཔོལ་འབྱོར་དང་

མཉེམ་པོ། འཁོར་སྟོང་དང་བཅིས་ཏེ་ེརིགོ་པོ་འཛིིན་པོའ་ིགོནས་ཐོབ་བ།ོ །དཔོལ་ས་ར་

ཧའམ་བྲིམ་ཟིེ་ཆོེན་པོོ་སྒྲོ་གོཅིན་འཛིིན་བྲིམ་ཟིེའི་སྤྱོོད་པོ་ལ་གོནས་པོའི་དུས་སུ་ནི། 

རྣལ་འབྱོར་སྤྱོོད་པོའ་ིསློོབ་དཔོོན་ལྔ་བརྒྱ་པོ་ོད་ེརྣམས་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། མཐར་ད་ེཉེིད་

ཀྱི་ིསྐུ་ཚེའ་ིརིང་ལ་ཤིེར་ཕྱིིན་འབུམ་པོ་མ་གོཏེོགོས་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིམད་ོསྡོ་ེཕལ་ཆོེར་

བྱུང་ཞིསེ་གྲོགོས་ས།ོ །བྲིམ་ཟི་ེསྒྲོ་གོཅིན་འཛིནི་གྱི་ིདུས་ཀྱི་ིགོཏེམ་སྟ་ེབཅུ་བཞི་ིཔོའ།ོ། །།

༡༥ ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིསི་བསྟོན་པ་སྐྱེངོ་དུས་ཀྱི་ིགཏམ།

དེའི་འོགོ་ཏུ་སློོབ་དཔོོན་ཀླུ་གྲུབ་ཀྱིིས་བསྟན་པོ་བསྐྱངས་ཏེེ། དབུ་མའི་ཚུལ་

ལུགོས་ལྷགོ་པོར་དར་བར་མཛིད། ཉེན་ཐོས་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་ཕན་ཆོེར་བཏེགོས། 

ཁྱེད་པོར་དགོེ་སློོང་དང་དགོེ་ཚུལ་བསློབ་པོ་འཆོལ་བ་མང་པོ་ོདགོེ་འདུན་གྱིི་ནང་ན་

དབང་ཆོེན་པོོར་ཡོད་པོ་ཐམས་ཅིད་གོནས་ནས་བསྐྲད་ད་ེསྟོང་ཕྲགོ་བརྒྱད་ཙོམ་བྱུང་

བར་གྲོགོས་ལ། སྡོ་ེཔོ་ཀུན་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོམཛིད། ད་ེཙོམ་ན་བཙུན་པོ་དགོའ་བ་ོདང༌། 

བཙུན་པོ་དམ་པོའ་ིསྡོ་ེདང༌། བཙུན་པོ་ཡང་དགོ་བདནེ་གོསུམ་གྱིསི་རྣལ་འབྱརོ་སྤྱོདོ་པོ་

སེམས་ཙོམ་གྱི་ིསྲོོལ་བཟུང་ཞིིང་བསྟན་བཅིོས་ཀྱིང་ཅི་ིརིགོས་པོར་བྱས་སོ། །མངོན་

པོར་ཀུན་གོཞིིའ་ིབཤིད་པོའ་ིསྐབས་སུ་བཙུན་པོ་འད་ིགོསུམ་ལ་སྔོན་གྱི་ིརྣལ་འབྱོར་
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སྤྱོོད་པོ་བ་ཞིེས་ཟིེར་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཡང་ཐོགོས་མེད་སྐུ་མཆོེད་ལ་ཕྱིིས་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོར་

སྤྱོདོ་པོ་པོར་འཇོོགོ་པོས་དེའ་ིརྗེསེ་འབྲིང་མ་ཡནི་པོ་གོསལ་བར་སྟནོ་པོའ་ིཚིགོ་གོ ོ།

ད་ེལ་སློོབ་དཔོོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་དཔོལ་ན་ལེནྡྲར་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིཆོོས་སྨྲ་བ་ལྔ་

བརྒྱ་ལ་ལ་ོམང་པོོའ་ིབར་དུ་གོསེར་འགྱུར་རྩེིའ་ིསྦྱོོར་བ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ེའཚ་ོབ་སྦྱོར། ད་ེ

ནས་ལྷ་མ་ོཙོཎྜ་ིཀཱ་བསྒྲུབས་ཏེ།ེ ནམ་ཞིིགོ་ན་ལྷ་མ་ོདསེ་སློབོ་དཔོནོ་ནམ་མཁའ་ལ་ཁྱེརེ་

ཏེ་ེལྷའ་ིགོནས་སུ་འཁྲིད་པོར་བརྩེམས་པོ་ན། ང་ལྷ་གོནས་སུ་འགྲོ་ོབ་དོན་དུ་གོཉེེར་བ་

མ་ཡིན། བསྟན་པོ་ནམ་གོནས་ཀྱི་ིབར་དུ་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིདགོ་ེའདུན་རྣམས་ལ་འཚ་ོ

བ་སྦྱོར་བའ་ིདོན་དུ་ཁྱེོད་བསྒྲུབས་སོ། །ཞིེས་གོསུངས་པོས་དེས་ན་ལེནྡྲ་དང་ཉེ་ེབའ་ི

ནུབ་ཕྱིགོོས་སུ་རྗེ་ེརགིོས་མ་བཟིང་མའོ་ིཚུལ་དུ་སྤྲུལ་ནས་འདུགོ་ལ། སློབོ་དཔོནོ་གྱིསི་

འཇོམ་དཔོལ་གྱི་ིལྷ་ཁང་རྡོ་ོལས་གྲུབ་པོ་ཤིིན་ཏུ་མཐ་ོབའ་ིངོས་ཆོེན་པོོར་སེང་ལྡེང་གོ་ི

ཕུར་བུ་ཆོནེ་པོ་ོམིས་ཐེགོ་ཚད་གོཅིིགོ་བཏེབ་སྟ།ེ འད་ིཐལ་བར་མ་གྱུར་གྱི་ིབར་དུ་ཁྱེདོ་

ཀྱིིས་དགོ་ེའདུན་ལ་འཚ་ོབ་སྦྱོོར་ཞིིགོ་ཅིེས་བསྒོོས་པོས། ལ་ོབཅུ་གོཉེིས་ཀྱིི་བར་དུ་

དགོ་ེའདུན་ལ་ཡ་ོབྱད་ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་མཆོོད་པོར་བྱེད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་ལས། མཐར་

ཞིལ་ཏེ་བ་དགོ་ེཚུལ་མ་རུངས་པོས་ད་ེལ་འདོད་པོའ་ིདུས་བཏེབ་ཡང་ཡང་བྱས་ཀྱིང༌། 

ད་ེཅིང་མ་ིསྨྲ་བ་ལས། ལན་ཅིགིོ་ན་སངེ་ལྡངེ་གོ་ིཕུར་བུ་ད་ེཐལ་བར་སངོ་བ་ན་འདུ་བར་

བྱའ་ོཟིརེ་བས། དགོ་ེཚུལ་ངན་པོ་དསེ་སངེ་ལྡངེ་གོ་ིཕུར་བུ་མསེ་བསྲོེགོས་ཏེ་ེཐལ་བར་

བྱས་པོ་ན་ལྷ་མ་ོད་ེཉེིད་དུ་མ་ིསྣང་བར་གྱུར་ཏེ།ོ །ད་ེནས་སློོབ་དཔོོན་གྱིིས་དེའ་ིདོད་དུ། 

ལྷ་ཁང་བརྒྱ་རྩེ་བརྒྱད་དུ་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིཆོོས་གོཞི་ིབརྒྱ་རྩེ་བརྒྱད་བཙུགོས། དེར་

ནགོ་པོ་ོཆོནེ་པོའོ་ིསྐུ་ར་ེབཞིངེས། བསྟན་པོ་བསྲུང་བའ་ིགོཉེརེ་གོཏེད་ད།ོ །གོཞིན་ཡང་རྡོ་ོ
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

རྗེ་ེགོདན་གྱི་ིབྱང་ཆུབ་ཤིིང་ལ་གླེང་པོ་ོཆོེའ་ིགོནོད་པོ་བྱུང་བའ་ིསྐབས་ཤིིགོ བྱང་ཆུབ་

ཤིིང་གོ་ིརྒྱབ་ཏུ་རྡོ་ོརིང་གོཉེིས་བྱས་པོས་ལ་ོམང་པོོར་མ་བྱུང༌། ཡང་གོནོད་པོ་བྱུང་བ་

ལ་རྡོ་ོརིང་གོ་ིསྟེང་དུ་ནགོ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོསེང་གོ་ེལ་ཆོིབས་པོ་བ་ེཅིོན་ཐོགོས་པོ་ར་ེབཞིེངས་

པོས་ལ་ོམང་པོོར་ཕན་པོར་བྱུང༌། ཡང་གོནོད་པོ་བྱུང་བས་མཐའ་རྡོོའ་ིདྲ་མིགོ་གོིས་

བསྐོར། ཕྱི་ིརོལ་ཏུ་མཆོོད་རྟེན་ལྷ་ཅིན་བརྒྱ་རྩེ་བརྒྱད་བཞིེངས། དཔོལ་ལྡན་འབྲིས་

སྤུངས་ཀྱི་ིམཆོོད་རྟེན་ལ་ལྕགོས་ར་ིབཏེབ་ཅིིང༌། ལྕགོས་རིའ་ིནང་དུ་ལྷ་ཁང་བརྒྱ་རྩེ་

བྱས། རྡོ་ོརྗེ་ེགོདན་གྱི་ིཤིར་ངོས་ལ་ཆུའ་ིགོནོད་པོ་ཆོེན་པོ་ོབྱུང་བའ་ིཚེ། ཕ་བོང་བདུན་

ལ་ཐུབ་པོའ་ིསྐུ་བརྙིན་ཆོེན་པོ་ོབརྐོོས་པོ་ཞིལ་ཕྱིིར་བསྟན་ཏེ་ེཆུ་རགོས་ཀྱི་ིཚུལ་དུ་བྱས་

པོས། ཆུའ་ིགོནོད་པོ་བཟློགོ ཆུ་ལོན་གྱི་ིཐུབ་པོ་བདུན་ཞིེས་གྲོགོས། ཆུ་ལོན་ན་ིཆུ་

རགོས་ཀྱི་ིམངི་ཡནི་པོས། ཆུ་ནང་དུ་གོཟུགོས་བརྙིན་ཤིར་བ་ལ་འདྲ་ལནེ་བྱས་པོ་ཡནི་

ཟིེར་བ་ལ་ན་ིམུན་སྤྲུལ་ཡིན་ཞིིང༌། ད་ེཉེིད་རྒྱལ་པོ་ོཨུ་ཏྲ་ཡ་ན་བཏུལ་བའ་ིདུས་བྱུང་

ཟིརེ་བ་ན་ིའདུལ་བ་ལུང་དང་དངསོ་སུ་འགོལ་བས། ད་ེགོཉེསི་ཀར་ཡང་རང་གོ་ིད་ེཉེདི་

གོསལ་བར་སྟནོ་པོའ།ོ །

འད་ིདགོ་དང་དུས་མཚུངས་པོར་ཨུ་ཊ་ིབ་ིཤིིའ་ིཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་ོམུཉྫ་འཁོར་སྟོང་

དང་བཅིས་པོ་རིགོ་པོ་འཛིིན་པོའ་ིལུས་གྲུབ་པོ་དང༌། ནུབ་ཕྱིོགོས་མ་ལ་ཝའ་ིཕྱིོགོས་

གོཅིིགོ་ཌོ་ོཌྷ་ཧ་ར་ིཞིེས་བྱ་བར་རྒྱལ་པོ་ོབྷ་ོཛིི་ད་ེབ་འཁོར་སྟོང་དང་བཅིས་པོ་མ་ིསྣང་

བར་གྱུར་པོ་ལ་སོགོས་པོ་སྔགོས་ཀྱི་ིལམ་དུ་ཞུགོས་པོ་ཐམས་ཅིད་ལ་དངོས་གྲུབ་མ་

ཐོབ་པོ་གོཅིིགོ་ཀྱིང་མེད་ད།ོ །དེའ་ིཚ་ེའཕགོས་པོས་གོཟུངས་མང་པོ་ོདང་ཤིེས་རབ་ཀྱི་ི

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པོ་སྟོང་ཕྲགོ་བརྒྱ་པོ་སྤྱོན་དྲངས་པོས་ཉེན་ཐོས་རྣམས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་



རྒྱ་གར་ཆོོས་འབྱུང་།

 75  

བརྩེམས་ས་ོཟིརེ་ར།ོ །ད་ེཕྱིནི་ནས་ཐགེོ་ཆོནེ་གྱི་ིམད་ོསྡོ་ེགོསར་དུ་བྱནོ་པོ་མདེ་ད།ོ །ཉེན་

ཐོས་དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་ིརྩེོད་པོ་བཟློགོ་བའ་ིཕྱིིར་རིགོ་པོའ་ིཚོགོས་ལྔ་ལ་སོགོས་པོ་

མཛིད། བོད་ཀྱིི་ལ་ོརྒྱུས་རྣམས་ལ་དགོེ་སློོང་བདེ་བྱེད་ཅིེས་བྱ་བས་རིགོ་པོའི་རྒྱན་

ཞིེས་བྱ་བའ་ིབསྟན་བཅིོས་ཐེགོ་ཆོེན་སུན་འབྱིན་བའ་ིཕྱིིར་བརྩེམས་པོ་ཤློ་ོཀ་འབུམ་

ཕྲགོ་བཅུ་གོཉེིས་ཡོད་པོ་བྱས་ཟིེར་བ་སྣང་ཡང་ངགོ་སྒྲོོས་འཆུགོས་པོ་སྟེ། ཤློ་ོཀ་སྟོང་

ཕྲགོ་བཅུ་གོཉེིས་ཡིན་པོར་རྒྱ་གོར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཡི་གོེ་གོསུམ་ལས་མཐུན་པོར་

འབྱུང་ང༌ོ། །

ཤིར་ཕྱིོགོས་པོ་ཊ་བ་ེས་ཏེ་ེཔུཀྐཾ་ཾགོ་ིཡུལ་དང༌། ཨ་ོཌོ་ིབ་ིཤི་དང༌། བྷངྒ་ལ། ར་ངྷྲུའ་ི

ཡུལ་རྣམས་སུ་ཡང་ལྷ་ཁང་མང་དུ་བཞིེངས། དེའ་ིཚ་ེམ་གོ་ངྷྲུར་བྲིམ་ཟི་ེསུ་བིཥྞུ་ཞིེས་

བྱ་བའ་ིདཔོལ་ན་ལེནྡྲའ་ིགོནས་སུ་ལྷ་ཁང་བརྒྱ་རྩེ་བརྒྱད་བཞིངེས། ཐགེོ་པོ་ཆོ་ེཆུང་གོ་ི

ཆོོས་མངོན་པོ་མི་ནུབ་པོའི་ཕྱིིར་མ་མོ་འཛིིན་པོ་བརྒྱ་རྩེ་བརྒྱད་ཀྱིི་ཆོོས་གོཞིི་བྱས། 

འཕགོས་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིསྐུ་ཚེའ་ིསྨད་ལ་ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀྱི་ིརྒྱུད་དུ་བྱནོ་ཏེ།ེ རྒྱལ་བ་ོབད་ེབྱདེ་

བཏུལ། ལ་ོམང་དུ་བསྟན་པོ་བསྐྱངས། ལྷ་ོཕྱིོགོས་དྲྭ་བ་ལའི་ིཡུལ་དུ་བྲིམ་ཟི་ེམ་ངྷུ་དང༌། 

སུ་པྲ་མ་ངྷུ་ཞིེས་བྱ་བ་ལོངས་སྤྱོོད་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱེབ་པོ་དང་ལྡན་པོ་ཡོད་དེ། དེ་

གོཉེིས་དང་སློོབ་དཔོོན་གྱིིས་བྲིམ་ཟིེའ་ིཆོོས་ལ་རིགོ་པོ་འགྲོན་བས་རིགོ་བྱེད་བཞི་ིདང༌། 

རིགོ་པོའ་ིགོནས་བཅི་ོབརྒྱད་སོགོས་སློོབ་དཔོོན་གྱི་ིམཁྱེེན་པོའ་ིབརྒྱའ་ིཆོར་ཡང་བྲིམ་

ཟིེས་མ་སློེབ། བྲིམ་ཟི་ེགོཉེིས་ན་རེ། བྲིམ་ཟིེའ་ིབུ་རིགོ་བྱེད་གོསུམ་དང་ལྡན་པོ་བསྟན་

བཅིསོ་ཀུན་གྱི་ིམཐར་ཕྱིནི་པོ་ལ་ཤཱཀྱིའ་ིདགོ་ེསྦྱོངོ་བྱདེ་པོ་ཅི་ིཡནི་དྲསི་པོ་ན། རགིོ་བྱདེ་

ཀྱི་ིབསྔགོས་པོ་མ་ཡིན་པོ་དང་ཆོོས་ཀྱི་ིབསྔགོས་པོ་དགོ་བརྗེོད་པོས་ལྷགོ་པོར་དད་ད་ེ
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ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོ་ོམཆོོད་པོར་བྱས་ནས། སློོབ་དཔོོན་གྱིིས་དེ་ལ་རིགོ་སྔགོས་བྱིན་པོ་

དངོས་ན་ིདབྱངས་ཅིན་མ་གྲུབ་ལ། ཕྱི་ིམས་ན་ིནོར་རྒྱུན་མ་གྲུབ་བོ། །ད་ེགོཉེིས་ཀས་

ཀྱིང་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིཆོོས་སྨྲ་བ་པོ་ོཉེིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་ེམཆོོད་པོར་བྱས་ཤིིང༌། དད་

པོོས་ནི་ཤིེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པོ་འབུམ་པོ་ཡང་ཉེིན་ཞིགོ་གོཅིིགོ་གོམ་གོཉེིས་

སམ་གོསུམ་ལ་སོགོས་པོས་འབྲི་ིབར་བྱེད་ད།ོ །དེའ་ིཕྱིིར་དགོ་ེསློོང་རྣམས་ལ་གླེེགོས་

བམ་མང་དུ་སྟེར་རོ། །གོཉེིས་པོས་ནི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་མཆོོད་པོར་བྱས་

ས།ོ །ད་ེནས་སློོབ་དཔོོན་འདིས་ན་ིཉེན་བཤིད་དང་སྒོོམ་པོ་དང་ལྷ་ཁང་བཞིངེས་པོ་དང་

དགོ་ེའདུན་ལ་འཚ་ོབ་སྦྱོར་བ་དང་མ་ིམ་ཡིན་གྱི་ིདོན་མཛིད་པོ་དང༌། མུ་སྟེགོས་ཀྱི་ི

རྒོལ་བ་བཟློགོ་པོ་ལ་སོགོས་པོ་སྒོ་ོཐམས་ཅིད་ནས་དམ་པོའ་ིཆོོས་བསྐྱངས་བས་ཐེགོ་

པོ་ཆོནེ་པོོའ་ིབསྟན་པོ་ལ་བཀའ་དྲནི་ཟླ་མདེ་པོར་བྱེད་པོ་ཡནི་ན།ོ །བྲིམ་ཟི་ེཆོེན་པོ་ོདང༌། 

འཕགོས་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྣམ་ཐར་དངོས་ནི་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་གྱིི་བརྒྱུད་པོའི་

རྣམ་ཐར་རིན་པོ་ོཆོེའ་ིའབྱུང་གོནས་ལྟ་བུའ་ིགོཏེམ་དུ་བཤིད་ཟིིན་པོས་དེར་ཤིེས་པོར་

བྱའ།ོ །

རྒྱལ་པོ་ོབདེ་བྱེད་ཀྱིིས་ཀྱིང་ལ་ོབརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཙོམ་ཐུབ་ཅིིང༌། སློོབ་དཔོོན་

འདིས་ལ་ོདྲུགོ་བརྒྱ་ལས་བདུན་ཅུ་དོན་གོཅིིགོ་མ་ཚང་བར་འདོད་པོ་དང༌། ཉེེར་དགུ་

མ་ཚང་བར་འདདོ་པོའ་ིལུགོས་གོཉེསི་སྣང༌། དང་པོའོ་ིདབང་དུ་བྱས་ནས་ལ་ོཉེསི་བརྒྱ་

ཡུལ་དབུས་དང༌། ཉེིས་བརྒྱ་ལྷ་ོཕྱིོགོས་དང༌། བརྒྱ་དང་ཉེ་ིཤུ་རྩེ་དགུ་དཔོལ་གྱི་ིར་ིལ་

བཞུགོས་ཞིེས་གྲོགོས་པོ་རགོས་རྩེིས་སུ་སྣང་ཞིིང༌། གོང་ལྟར་ལ་ོཕྱིེད་ལོར་བརྩེིས་པོ་

ཡིན་ཞིེས་ཁ་ོབོའ་ིབླ་མ་པོནྚི་ིཏེ་རྣམས་གོསུང༌། ཕྱི་ིམ་ལྟར་ནའང་གོཞིན་འདྲ་བ་ལས་
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བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་རྩེ་གོཅིིགོ་དཔོལ་གྱི་ིརིར་བཞུགོས་ཞིེས་ཟིེར་ར།ོ །བཅུད་ལེན་གྲུབ་

པོ་ནས་པོགོས་པོའ་ིཁ་དོགོ་ནོར་བུའ་ིམདོགོ་ལྟ་བུར་གྱུར། དཔོལ་གྱི་ིརིར་བསྒོོམས་

པོས་ས་དང་པོོ་བརྙིེས་ཏེེ་སྐུ་ལ་མཚན་སོ་གོཉེིས་གྱིིས་བརྒྱན་པོར་གྱུར་ཏེོ། །སློོབ་

དཔོོན་འད་ིཉེིད་ཀྱི་ིགྲོོགོས་པོ་ོསློོབ་དཔོོན་བྲིམ་ཟི་ེམཆོོགོ་སྲོེད་ཅིེས་བྱ་བ་རྒྱལ་པོ་ོབད་ེ

བྱེད་ཀྱི་ིམདུན་ན་འདོན་དུ་གོནས་སོ། དེའ་ིཚ་ེརྒྱལ་པོོའ་ིབཙུན་མ་ོཐ་ཆུང་ཞིིགོ་གོིས་

སྒྲོའ་ིགོནས་ཅུང་ཟིད་ཤིེས་ལ། རྒྱལ་པོོས་ན་ིམ་ིཤིེས་ས།ོ །སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་ཆུ་ལ་རྩེ་ེ

བའ་ིཚ་ེརྒྱལ་པོསོ་ད་ེལ་ཆུ་གོཏེརོ་བས། དསེ་མ་མ་ོད་ཀཱ་སེཉྩི་ཞིསེ་བདོ་སྐད་དུ་བདགོ་

ལ་ཆུ་མ་འཐརོ་ཞིསེ་པོའ།ོ །རྒྱལ་པོསོ་ལྷ་ོཕྱིགོོས་ཀྱི་ིཡུལ་སྐད་དང་སྦྱོར་བས་བལ་སྲོན་

གྱི་ིཁུར་བ་ཏེིལ་མར་གྱིིས་བཅིོས་པོ་བྱིན་ཅིིགོ་པོར་གོ་ོནས། ད་ེཕྱིིན་པོས་བཙུན་མ་ོད་ེ

རྒྱལ་པོ་ོབ་ལང་ལྟ་བུ་དང་ལྷན་ཅིགིོ་ཏུ་གོནས་པོ་ལས་ཤི་ིབའང་སློའ་ོསྙམ་སྟ་ེལྕེབ་པོར་

བརྩེམས་པོ་ལས། རྒྱལ་པོོས་གོཟུང་ནས་སྒྲོ་སློོབ་པོར་བྱས་ཏེ་ེབྲིམ་ཟི་ེམཆོོགོ་སྲོེད་

ལས་ལེགོས་པོར་བསློབས་སོ། །འོན་ཀྱིང་ཅུང་ཟིད་མ་རྫོོགོས་ནས་སློོན་དཔོོན་སསྟ་

ཨཝརྨ་ལས་བླངས་པོ་ཡནི་ན།ོ །

ད་ེལ་སློབོ་དཔོནོ་མཆོོགོ་སྲོདེ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ན།ི སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ལ་མངནོ་

པོར་དད་པོའ་ིབྲིམ་ཟི་ེལས་དྲུགོ་པོ་བརྩེོན་པོ་འཕགོས་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིམཁན་པོ་ོ

མཛིད་པོའ་ིཚ་ེམཛིའ་བཤིེས་སུ་གྱུར་པོ་ཞིིགོ་མ་གོ་ངྷྲུའ་ིཤིར་ཕྱིོགོས་ར་རའ་ིཡུལ་ན་

ཡོད་པོ་ལས། དེས་ལོ་བཅུ་གོཉེིས་སུ་འཕགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་ཀྱིི་སྔགོས་

བཟླས་ཤིིང༌། མཐར་གོསེར་འབུམ་ཕྲགོ་བཞིིའི་ཡོ་བྱད་སྦྱོིན་སྲོེགོ་ཏུ་ཕུལ་བས་

འཕགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་ཞིལ་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་ནས་ཁྱེོད་ཅི་ིའདོད་གོསུང་
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པོ་ལ། བདགོ་གྲུབ་པོ་ཆོནེ་པོ་ོབརྒྱད་ཀྱིིས་སམེས་ཅིན་གྱི་ིདནོ་བྱ་བར་འདདོ་པོས་ནགོ་

པོ་ོཆོེན་པོ་ོམངགོ་གོཞུགོ་ཏུ་འཚལ་ཞུས་པོས་ད་ེབཞིིན་དུ་གོནང་ནས། ད་ེཕྱིིན་ཆོད་

རིགོ་སྔགོས་ཐམས་ཅིད་ཇོི་ལྟར་འདོད་པོར་གྲུབ་ཅིིང༌། རི་ལུ་ལ་སོགོས་པོ་གྲུབ་པོ་

བརྒྱད་པོ་ོསྟོང་ཕྲགོ་ར་ེརེས་སེམས་ཅིན་རྣམས་ལ་ཕན་བཏེགོས་སོ། །གྲུབ་པོ་ཐོབ་པོ་

སྟོང་ཕྲགོ་བརྒྱད་པོ་ོདེ་དགོ་ཀྱིང་ཁོང་ལ་བླ་མར་འཛིིན། རིགོ་པོ་མཐའ་དགོ་ཀྱིང་མ་

བསློབས་པོར་རང་ཤིེས་སོ། །ད་ེནས་ནུབ་ཕྱིོགོས་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་སོང་ནས་རྒྱལ་པོ་ོསནྟ་ི

ཝ་ཧ་ན་ཞིསེ་བྱ་བ་ལངོས་སྤྱོདོ་ཆོནེ་པོ་ོདང་ལྡན་པོའ་ིཡུལ་དུ་གོནས་ས།ོ །

དེར་ཡང་སྔགོས་དང་རྒྱུད་ཀྱིི་སྦྱོོར་བས་སེམས་ཅིན་ལ་ཕན་འདོགོས་ཤིིང་

གོནས་པོ་ལས། ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱརི་འངོས་པོའ་ིཚ།ེ བར་སྐབས་དརེ་བྱུང་བའ་ིརྒྱལ་པོ་ོབྷ་ིམ་

ཤུ་ཀ་ལ་ཞིསེ་བྱ་བའ་ིཡུལ་དུའང་སམེས་ཅིན་གྱི་ིདནོ་ཆོརེ་བྱས་ཏེ།ེ སྐབས་དརེ་ཀཱ་ལཱི་ི

དཱ་སའི་ལོ་རྒྱུས་སྦྱོར། དེ་ནས་ལྷོ་ཕྱིོགོས་སུ་ཕྱིིན། རྒྱལ་པོོ་བདེ་བྱེད་སྒྲོ་སློོབ་པོར་

འདོད་པོ་ལ། སྒྲོ་པཱ་ཎ་ིཔོ་སོགོས་ཡོངས་སུ་རྫོོགོས་པོར་ཤིེས་པོའ་ིསློོབ་དཔོོན་མ་རྙིེད་

ནས། ཀླུའ་ིརྒྱལ་པོ་ོཤི་ེཥྟ་ཞིེས་བྱ་བ་པཱ་ཎ་ིཔོ་ཡོངས་སུ་རྫོོགོས་པོར་ཤིེས་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་

པོར་ཤིེས་ནས། བྲིམ་ཟི་ེམཆོོགོ་སྲོེད་ཀྱིིས་རིགོ་སྔགོས་ཀྱིིས་མཐུས་བཀུགོ་ནས། ཤློ་ོ

ཀ་འབུམ་གྱིིས་པཱ་ཎི་པོའི་དོན་ཐམས་ཅིད་རྒྱ་ཆོེར་འགྲོེལ་ནུས་པོ་འཆོད་པོར་བྱས་

ཤིངི༌། སློབོ་དཔོནོ་གྱིསི་ཡ་ིགོརེ་འབྲི་ིབ་ལས། ད་ེགོཉེསི་ཀྱི་ིབར་དུ་ཡལོ་བས་ཆོདོ་པོར་

བྱས་ས།ོ །ཤློ་ོཀ་སྟོང་ཕྲགོ་ཉེ་ིཤུ་རྩེ་ལྔ་སོང་པོ་ན་འདིའ་ིལུས་ན་ིཅི་ིའདྲ་སྙམ་སློོབ་དཔོོན་

གྱིིས་ཡོལ་བ་བཏེེགོ་ནས་བལྟས་པོས་སྦྲུལ་ཆོེན་པོ་ོབསྒྱིིངས་པོ་མཐོང༌། ཀླུ་ཡང་ང་ོཚ་

སྟ་ེབྲིོས་ས།ོ །ད་ེམན་ཆོད་དུ་སློོབ་དཔོོན་ཉེིད་ཀྱིིས་འགྲོེལ་པོ་བྱས་ཏེེ། ད་ེལ་ན་ིཚིགོས་
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སུ་བཅིད་པོ་སྟོང་ཕྲགོ་བཅུ་གོཉེིས་ཀྱི་ིཚད་ཙོམ་ལས་མེད་དོ། །ད་ེགོཉེིས་བསྡོོམས་པོ་

ལ་ཀླུས་བསྟན་པོའ་ིབརྡོ་སྤྲོད་པོ་ཞིེས་གྲོགོས། དེར་སྒྲོ་ལ་སོགོས་པོའ་ིརིགོ་པོའ་ིགོནས་

རྣམས་ཀྱིང་མང་དུ་བསྟན། མཐར་ནགོ་པོ་ོཆོེན་པོོས་ཕྲགོ་པོ་ལ་ཐོགོས་ཏེ་ེར་ིརབ་ཀྱི་ིརྩེ་ེ

མ་ོཡོངས་འདུ་ས་བརྟོལ་གྱི་ིགོནས་སུ་གོཤིེགོས་ས་ོཞིེས་གྲོགོས་སོ། །དེར་རྒྱལ་པོ་ོ

བད་ེབྱེད་སློོབ་དཔོོན་མཆོོགོ་སྲོེད་ཀྱིིས་བྱས་པོའ་ིའགྲོེལ་པོ་ལ་ཡིད་མ་ཆོེས་པོར་བྲིམ་

ཟི་ེསསྟ་ཝརྨ་གོཞིོན་ནུ་གོདོང་དྲུགོ་བསྒྲུབ་ཏུ་བཅུགོ་གོོ །གྲུབ་ནས་ཁྱེོད་ཅི་ིའདོད་ཅིེས་

ཟིེར་བ་ན། ཨིནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཞིེས་པོར་འཚལ་ལ་ོབྱས་པོས། སིདྡྷ་ོཝརྞ་ས་མམྣཱ་ཱཡ་་་་་

ཞིསེ་བརྗེདོ་པོ་ཙོམ་གྱིསི་སྒྲོའ་ིདནོ་མཐའ་དགོ་ཤིསེ་ས།ོ །

སྔར་བདོ་དུ་གྲོགོས་པོའ་ིལ་ོརྒྱུས་ལྟར་ན་ཀ་ལཱི་པོའ་ིཀུན་བཤིད་བཞི་ིཔོ་ཡན་ཆོད་

གོཞིོན་ནུ་གོདོང་དྲུགོ་གོིས་བཤིད་ཅིིང༌། ཀ་ལཱི་པོ་ཞིེས་པོ་ཆོ་བསགོས་ཀྱི་ིདོན་རྨ་བྱའ་ི

མཇུགོ་སྒྲོ་ོཁ་དོགོ་སྣ་ཚོགོས་པོའ་ིཆོ་བསགོས་པོའ་ིདོན་དུ་འཆོད་མོད། འདིར་ན་ིད་ེ

ལྟར་མ་གྲོགོས་ཏེ།ེ ཀ་ལཱི་པོ་ན་ིསསྟ་ཝརྨ་ཉེིད་ཀྱིིས་བརྩེམས་ལ། ཆོ་བསགོས་ཀྱི་ིདོན་

ན་ིཉེ་ེབར་མཁ་ོབའ་ིཆོ་ཤིས་དགོ་བསགོས་པོའ།ོ །ཞིསེ་པོའ་ིདནོ་ན།ོ །ད་ེབཞིིན་དུ་སློོབ་

དཔོནོ་འདའི་ིམངི་ལ་དབང་ཕྱུགོ་གོ་ོཆོར་འཆོད་པོ་ཡང་མ་དགོ་པོ་ཡནི་ཅིངི༌། སརྦ་ཝརྨ་

ཞིསེ་པོ་ཡང་ཡགིོ་ནརོ་བརྒྱུད་པོ་སྟ།ེ སསྟ་ཝརྨ་མུན་པོའ་ིགོ་ོཆོ་ཡནི་ན།ོ །ཀཱ་ལཱི་ིདཱ་སའ་ི

ལ་ོརྒྱུས་ན།ི ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིའ་ིརྒྱལ་པོ་ོབྷ་ིམ་ཤུ་ཀློའ་ིམཆོོད་གོནས་སུ་བྲིམ་ཟི་ེམཆོོགོ་སྲོེད་

ཡོད་པོའ་ིཚེ། རྒྱལ་པོོའ་ིབུ་མ་ོདཔྱིད་ལྡན་མ་ཞིེས་བྱ་བ་བྲིམ་ཟི་ེམཆོོགོ་སྲོེད་ལ་སྦྱོིན་

པོར་བྱས་པོ་ལས། དཔྱིད་ལྡན་མ་ང་རྒྱལ་གྱིི་དྲེགོས་པོས་མཆོོགོ་སྲོེད་ལས་ཁོ་མོ་

མཁས་པོའ་ིཕྱིིར་དེའ་ིགོཡོགོ་མ་ིབྱེད་ད་ོཞིེས་བྱས་སོ། །དེར་མཆོོགོ་སྲོེད་ཀྱིིས་འད་ི
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རྫུན་གྱིིས་བསླུ་བར་བྱའ་ོསྙམ་ནས། འ་ོན་བདགོ་གོ་ིསློོབ་དཔོོན་མཁས་པོ་བདགོ་ལས་

བླ་ོགྲོོས་བརྒྱ་འགྱུར་གྱིིས་ཆོེ་བ་ཞིིགོ་ཡོད་པོས་དེ་སྤྱོན་དྲངས་ལ། དེ་ལ་རྒྱལ་པོོས་

དཔྱིད་ལྡན་མ་སྩོོལ་ཞིིགོ་ཅིེས་བྱས་ནས། མ་གྷ་དྷའ་ིགོནགོ་རྫོ་ིགོཟུགོས་བཟིང་བ་ཞིིགོ  

།ཤིིང་གོ་ིཡལ་གོའ་ིརྩེ་ེམ་ོལ་གོནས་ནས། ཡལ་གོའ་ིརྩེ་བ་ལ་སྟེའུ་བསྣུན་པོར་བྱེད་པོ་

མཐོང་ནས་ཤིིན་ཏུ་བླུན་པོར་ཤིེས་ཏེེ། ད་ེབོས་ནས་ཞིགོ་འགོར་ཁྲུས་དང༌། བསྐུ་མཉེ་ེ

ཕུན་སུམ་ཚོགོས་པོར་བྱས། བྲིམ་ཟི་ེཔོནྚི་ིཏེའ་ིཆོ་བྱད་དུ་བཅིོས། ཨ་ཾསྭ་སྟ་ིཞིེས་བྱ་བ་

གོཅིིགོ་པུ་བསློབས། རྒྱལ་པོ་ོསྐྱ་ེབོའ་ིཚོགོས་དང་བཅིས་ཏེ་ེབཞུགོས་པོའ་ིདབུས་སུ་

རྒྱལ་པོ་ོལ་མ་ེཏེོགོ་གོཏེརོ་ཏེ་ེཨ་ཾསྭ་སྟ་ིཞིསེ་བྱ་བ་འད་ིབརྗེདོ་ཅིིགོ །གོཞིན་སུ་ཞིིགོ་གོསི་

དྲསི་ཀྱིང་ལན་འདབེས་པོར་མ་བྱདེ་ཅིིགོ །ཅིསེ་བསྒོསོ་ནས་ད་ེལྟར་བྱདེ་རྒྱུ་ལ་ད་ེདགོ་

བསྟབས་ཏེ་ེརྒྱལ་པོ་ོལ་མ་ེཏེགོོ་གོཏེརོ་ནས། ཨུ་ཤི་ཊར་ཞིསེ་ཟིརེ་ར།ོ ། དརེ་སློབོ་དཔོནོ་

གྱིསི་ཡ་ིགོ་ེབཞི་ིཔོ་ོད་ེདགོ་གོ་ིདནོ་བཀྲལ་ཏེ།ེ ཨུ་མ་ཡ་ས་ཧ་ིཏེ་ོརུ་དྲཿ ཤི་ཾཀ་ར་ས་ཧ་ིཏེ་ོ

བཥིྞུ། ཊ་ཾཀཱ་ར་ཤུ་ལ་པཱ་ཎཥིྩ། རཀྵཻནྟུ་ཤི་ིཔོ་སརྦཱ་དཱ། ཞིསེ་པོའ་ིདནོ་ཏེ།ེ ཤིསི་པོ་བརྗེདོ་

པོ་ཡིན་ཞིེས་ཁ་བསྒྱུར་ར།ོ །ཚིགོ་ཏེ་ེབོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ན། ཨུ་མ་དང་བཅིས་དྲགོ་

པོ་ོདང༌། །བད་ེབྱདེ་དང་བཅིས་འཇུགོ་སལེ་ཏེ།ེ །ཊ་ཾཚུལ་ཕྱིགོ་ན་མདུང་ཐུང་ཡང༌། །ཞི་ི

བས་རྟགོ་ཏུ་བསྲུང་བར་མཛིོད། །ཅིེས་པོའོ། །ད་ེནས་དཔྱིད་ལྡན་མས་སྒྲོའ་ིདོན་ལ་

སོགོས་པོ་དྲིས་ཀྱིང་ཅིང་མ་ིསྨྲ་བ་ལ། མཆོོགོ་སྲོེད་ཀྱིིས་བདགོ་གོ་ིསློོབ་དཔོོན་མཁས་

པོ་འད་ིབུད་མེད་ཀྱིིས་དྲིས་པོ་ལ་ལན་ཅི་ིལ་འདེབས་ཞིེས་མགོ་ོརྨོངས་པོར་བྱས་ནས། 

བྲིམ་ཟི་ེམཆོོགོ་སྲོེད་ལྷ་ོཕྱིོགོས་སུ་བྲིོས་སོ། །ད་ེནས་ད་ེལྷ་ཁང་རྣམས་སུ་འཁྲིད་ཀྱིང་

ཅིང་མ་ིསྨྲའོ། །མཐར་ལྷ་ཁང་གོ་ིཕྱི་ིཁྱེམས་སུ་སྲོོགོ་ཆོགོས་སྣ་ཚོགོས་པོའ་ིགོཟུགོས་
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བརྙིན་བྲིསི་པོ་ལས་བ་ལང་གོ་ིགོཟུགོས་བརྙིན་མཐངོ་བས་དགོའ་སྟ།ེ ཕྱུགོས་སྐྱངོ་བའ་ི

རྣམ་འགྱུར་བྱེད་ད།ོ །ད་ེནས་ཀྱི་ེམའ་ོའད་ིན་ིབ་ལང་རྫོིའ་ོཞིེས་གོདོད་བསླུས་པོར་ཤིེས་

ས།ོ །བླ་ོདང་ལྡན་ན་སྒྲོ་བསློབ་པོར་བྱའ་ོཞིསེ་བརྟགོས་པོས་ཀྱིང་ཤིནི་ཏུ་བླ་ོབརྟུལ་བར་

བྱུང་སྟ།ེ དཔྱིད་ལྡན་མས་ཀྱིང་སྡོང་པོོར་བྱས་ཤིིང་ཉེིན་ར་ེབཞིིན་མ་ེཏེོགོ་འཐུར་བཏེང་

ང༌ོ། །མ་གོ་དྷཱའ་ིཕྱིགོོས་གོཅིགིོ་ན་ལྷ་མ་ོནགོ་མའོ་ིསྐུ་ལྷའ་ིབཟི་ོབསོ་བྱས་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ་ད།ེ 

ཉེིན་རེ་བཞིིན་དེ་ལ་མེ་ཏེོགོ་མང་དུ་ཕུལ་ནས་ཕྱིགོ་བཙོལ་ཏེེ་གུས་པོས་གོསོལ་བ་

བཏེབ་པོས། དུས་ནམ་ཞིིགོ་ན། དཔྱདི་ལྡན་མ་ལྷ་མཆོདོ་པོས་དུས་ཅིིགོ་ལ། དསེ་ཐརོ་

རངས་མ་ེཏེོགོ་འཐུ་བར་སོང་བའ་ིཚེ། དཔྱིད་ལྡན་མའ་ིགོཡོགོ་མ་ོཞིིགོ་ཀྱིལ་ཀའ་ིདོན་

དུ་གོ་ོལ་མུར་བཞིནི་དུ་ལྷ་མ་ོནགོ་མོའ་ིརྟནེ་གྱི་ིརྒྱབ་ཏུ་ཡབི་ཅིངི་འདུགོ་གོ།ོ །ཕྱུགོས་རྫོ་ི

དེས་སྔར་བཞིིན་གོསོལ་བ་བཏེབ་པོའི་ཚེ། གོཡོགོ་མ་ོདེས་གོ་ོལ་མུད་འཕྲ་ོལགོ་ཏུ་

གོཏེད་པོའ་ིའད་ིན་ིལྷ་མོས་དངོས་སུ་གོནང་བ་ཡིན་ན་ོསྙམ་ནས་མིད་ད།ོ །ད་ེཉེིད་དུ་བླ་ོ

གྲོསོ་ཐགོོས་པོ་མདེ་པོས་རྟགོོ་གོ་ེདང་བརྡོ་སྤྲདོ་པོ་དང་སྙན་ངགོ་སྨྲ་བ་ཆོནེ་པོརོ་གྱུར་ཏེ།ེ 

ལགོ་པོ་གོཡས་སུ་པོདྨའ་ིམ་ེཏེོགོ་དང༌། གོཡནོ་དུ་ཨུཏྤལ་ཞིགིོ་ཐོགོས་ཏེ།ེ པོདྨ་མ་ེཏེོགོ་

བཟིང་ཡང་ཡུ་བ་རྩུབ། ཨུཏྤལ་ན་ིམ་ེཏེོགོ་ཆུང་ཡང་ཡུ་བ་འཇོམ་པོས་གོང་ཞིིགོ་འདོད་

ཅིསེ་པོའ་ིདནོ་ལ། བདགོ་གོ་ིལགོ་པོ་གོཡས་ན་པོདྨ་དང༌། །གོཡནོ་ན་ད་ེབཞིནི་ཨུཏྤལ་

ལའི་མེ་ཏེོགོ །འཇོམ་པོའི་ཡུ་བའམ་རྩུབ་པོའི་ཡུ་བ་ཅིན། །གོང་འདོད་ལོངས་ཤིིགོ་

པོདྨའ་ིམགིོ་ཅིན་མ། ། ཞིསེ་བརྗེདོ་པོས་མཁས་པོར་སངོ་བར་ཤིསེ་ཏེ་ེབཀུར་བསྟ་ིཆོནེ་

པོོ་བྱས། དེ་ལྷ་མོ་ནགོ་མོ་ལ་ཤིིན་ཏུ་གུས་པོར་བྱས་པོས་ཀཱ་ལཱིི་དཱ་ས་སྟེ་ནགོ་མོའ་ི

འབངས་སམ་ནགོ་མོའ་ིཁལོ་པོརོ་གྲོགོས། དུས་ད་ེཙོམ་ན་སྙན་ངགོ་མཁན་མཐའ་དགོ་
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གོ་ིགོཙུགོ་གོ་ིནོར་བུར་གྱུར། སྤྲིན་གྱི་ིཕ་ོཉེ་ལ་སོགོས་པོ་ཕ་ོཉེ་བརྒྱད་དང༌། གོཞིོན་ནུ་

འབྱུང་བ་ལ་སོགོས་པོའ་ིསྙན་དངགོས་ཀྱི་ིབསྟན་བཅིོས་ཆོེན་པོ་ོཡང་མང་དུ་བརྩེམས། 

འད་ིདང་སསྟ་ཝརྨ་གོཉེསི་ཀ་གྲུབ་མཐའ་ན་ིཕྱི་ིརལོ་པོ་ཞིིགོ་གོ ོ།

ད་ེདགོ་གོ་ིདུས་ལ་ིཡུལ་དུ་དགྲོ་བཅིམོ་པོ་དགོ་ེའདུན་འཕལེ་བྱུང༌། གོཞིན་ཡང་བྱ་ེ

བྲིགོ་ཏུ་སྨྲ་བའ་ིསློོབ་དཔོནོ་ལ། ཐ་ོགོར་དུ་སློབོ་དཔོནོ་མིའུ་ཐུང་དང༌། ཁ་ཆོེར་ཀུ་ན་ལ་

དང༌། ཉེ་ིའགོོ་དབུས་སུ་དགོ་ེབྱདེ་དང༌། ཤིར་ཕྱིོགོས་སུ་སློབོ་དཔོནོ་དགོ་ེའདུན་འཕལེ་

རྣམས་དང༌། མད་ོསྡོ་ེཔོའ་ིསློབོ་དཔོནོ་ནུབ་ཕྱིོགོས་སུ་བཙུན་པོ་གོཞིནོ་ནུ་ལནེ་ཞིེས་བྱ་

བ་བྱུང་སྟ།ེ ད་ེར་ེར་ེལ་ཡང་འཁོར་ཚོགོས་བགྲོང་བ་ལས་འདས་པོ་ཡོད་ད།ོ །རྒྱལ་པོ་ོ

ཧ་ར་ིཙོནྡྲ་ན་ིའཁོར་བཅིས་འཇོའ་ལུས་སུ་གྱུར་པོས་དེའ་ིབརྒྱུད་པོ་མེད་ལ་ད་ེཉེིད་ཀྱི་ི

ཚ་བོར་གྱུར་པོ་ཨཀྵཻ་ཙོནྡྲ་དང༌། དེའ་ིབུ་ཛི་ཡ་ཙོནྡྲ་རྣམས་ཀྱིིས་རྒྱལ་སྲོིད་སྐྱོངས་པོའ་ི

དུས་ཡནི། ད་ེགོཉེསི་ཀྱིང་དམ་པོའ་ིཆོསོ་མཆོདོ་པོར་བྱདེ་པོ་བྱུང་མདོ། བསྟན་པོ་ལ་བྱ་

བ་ཆོེར་བྱས་པོའ་ིལ་ོརྒྱུས་མ་ིསྣང་ང༌ོ། །ལྷ་ོཕྱིོགོས་སུ་རྒྱལ་པོ་ོཧ་ར་ིབྷ་དྲ་འཁོར་སྟོང་

དང་བཅིས་པོ་ར་ིལུའ་ིདངོས་གྲུབ་ཐོབ་བ།ོ དང་པོ་ོཐེགོ་ཆོེན་དར་བ་ནས་ད་ེབར་དུ་སྐྱ་ེ

བ་ོསྟོང་ཕྲགོ་ཏུ་བཅིད་པོ་བརྒྱ་ཐམ་པོས་རིགོ་པོ་འཛིིན་པོ་གྲུབ་བ།ོ །དུས་ད་ེཙོམ་ན་ཀློ་

ཀློོའ་ིཆོོས་དང་པོོར་བྱུང་བའང་ཡིན་ཏེེ། ཁ་ཅིིགོ་ཁ་ཆོེའ་ིཡུལ་དུ་བཙུན་པོ་དཔོལ་ལེན་

འདས་པོའ་ིདུས་སུ་བྱུང་ཞིེས་ཟིེར་ལ། འགོའ་ཞིིགོ་བཙུན་པོ་ཀུ་ན་ལའ་ིསློོབ་མ་ཡིན་

ཡང་ཟིེར་ཏེེ། མད་ོསྡོ་ེའཛིིན་པོ་མང་དུ་ཐོས་པོ་ཡིན་ཡང་དད་པོ་མེད་པོ་གོཞིོན་ནུའ་ིསྡོ་ེ

ཞིེས་བྱ་བ་ཞིིགོ་བྱུང་སྟེ། ད་ེབསློབ་པོ་འཆོལ་བ་དགོ་ེའདུན་གྱིིས་གོནས་དབྱུང་བྱས་

པོས་ཆོེར་འཁྲུགོས་ཏེེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ལ་འགྲོན་པོར་ནུས་པོའ་ིཆོོས་རྩེོམ་
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མ་ོཞིེས་ཐ་ོགོར་གྱི་ིཡུལ་གྱི་ིརྒྱབ་ཤུ་ལ་ིཀ་ཞིེས་བྱ་བའ་ིཡུལ་དུ་སོང༌། མིང་མཱ་མཐར་

ཞིསེ་པོར་སྤེསོ། ཆོ་ལུགོས་བསྒྱུར་ནས་འཚ་ོབ་ཆོསོ་སུ་སྨྲ་བའ་ིཀློ་ཀློའོ་ིཆོསོ་བརྩེམས་

ཏེེ། ལྷ་མིན་གྱིི་རིགོས་ཀྱིི་གོདོན་ཆོེན་པོོ་བིཥླིི་མིལླིིའི་གོནས་སུ་སྦས་ཤིིང་གོཏེད་

དོ། །བདུད་ཀྱིིས་བྱིན་གྱིིས་བརླབས་ཏེེ་གོཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ་ལ་སོགོས་པོའི་རིགོ་

སྔགོས་མང་པོའོང་གྲུབ་བ།ོ །

དའེ་ིཚ་ེཁ་ོརཱ་སཱ་ནའ་ིཡུལ་ན་བྲིམ་ཟིའེ་ིརགིོས་ཀྱི་ིབུ་མ་ོཞིིགོ་ཉེནི་རརེ་མ་ེཏེོགོ་མང་

པོ་ོའཐུས་ཏེེ་ཕུང་པོོར་བྱས་ནས་ལྷ་ལ་ཡང་མཆོོད། གོཞིན་ལ་ཡང་འཚོང་བ་ལས། 

ལན་ཅིགིོ་མ་ེཏེོགོ་གོ་ིཕུང་པོོའ་ིདབུས་ནས་བྱ་ིལ་ཞིིགོ་བྱུང་སྟ་ེལུས་ལ་ཐམི་པོ་དང་སྦྲུམ་

མར་གྱུར། ལ་ོདུས་སུ་ཁྱེེའུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བཙོས་ཏེ།ེ ཆོེར་སྐྱེས་པོ་ན་བྱིས་

པོ་ན་མཉེམ་ཐམས་ཅིད་ལ་བརྡོེགོ་ཅིིང་སྲོོགོ་ཆོགོས་ཐམས་ཅིད་གོསོད་ད།ོ །དེར་ཡུལ་

དཔོོན་གྱིིས་ནགོས་ཚལ་དུ་བསྐྲད། དེར་ཡང་སྐྱ་ེབ་ོབྱུང་ཚད་ཁ་བཏེགོས་ཏེ་ེའགོའ་

ཞིིགོ་རང་གོ་ིགོཡོགོ་ཏུ་བྱས། ནགོས་ཀྱི་ིགོཅིན་གོཟིན་དང་སྲོོགོ་ཆོགོས་སྣ་ཚོགོས་པོ་

དགོ་བསད་ད།ེ ཤི་རུས་པོགོས་པོ་དགོ་སྐྱ་ེབ་ོདགོ་ལ་སྦྱོནི་པོར་བྱདེ་ད།ོ །ད་ེནས་རྒྱལ་

པོོས་ཚོར་ཏེེ་དེ་ཉེིད་ལ་བརྟགོས་ཤིིང་དྲིས་པོས། བདགོ་ནི་བྲིམ་ཟིེ་མ་ཡིན། རྒྱལ་

རིགོས་དང༌། རྗེ་ེརིགོས་དང༌། དམངས་རིགོས་ཀྱིང་མ་ཡིན་པོས་བདགོ་ལ་རིགོས་ཀྱི་ི

ཆོོས་སྦྱོིན་པོ་པོ་ོམ་བྱུང་སྟེ། །དེའ་ིཕྱིིར་ཁྲ་ོབས་བརྡོེགོ་པོ་ཡིན་ནོ། །གོལ་ཏེ་ེརིགོས་ཀྱི་ི

ཆོསོ་སྦྱོནི་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ་ན་དའེ་ིབྱ་བ་བྱའ་ོཟིརེ་བ་ལས། ཁྱེདོ་ལ་རགིོས་ཀྱི་ིཆོསོ་སྦྱོནི་པོ་

པོ་ོསུ་ཡནི་དྲསི་པོས་ཁ་ོབ་ོཉེདི་ཀྱིསི་བཙོལ་བར་བྱའ་ོཞིསེ་ཟིརེ། དའེ་ིརྨ་ིལམ་དུ་བདུད་

ཀྱིིས་ལུང་བསྟན་ཏེ་ེསྔར་སྦས་པོའ་ིགླེེགོས་བམ་རྙིེད་ད།ོ །ད་ེབཀློགོས་པོས་ད་ེལ་མོས་
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

ནས་འད་ིལྟ་བུ་སུ་ཞིིགོ་གོསི་སྟནོ་པོར་འགྱུར་སྙམ་པོ་ན། བདུད་ཀྱིསི་ལུང་བསྟན་ཏེ་ེམཱ་

མ་ཐ་ར་ཉེདི་དང་འཕྲད་ད་ེལུང་མནསོ་ས།ོ །ད་ེཙོམ་གྱིིས་རིགོ་སྔགོས་རྣམས་ཀྱིང་གྲུབ་

སྟེ། ད་ེཉེིད་འཁོར་སྟོང་དང་བཅིས་པོ་བཻ་ཁམ་པོ་ཞིེས་བྱ་བ་ཀློ་ཀློོའ་ིདྲང་སྲོོང་དུ་གྱུར་

ཏེ།ོ །ད་ེམཁའ་ིགྲོངོ་ཁྱེརེ་དང་ཉེ་ེབའ་ིཡུལ་དུ་སངོ་ནས། བྲིམ་ཟི་ེདང་རྒྱལ་རགིོས་རྣམས་

ལ་ཆོོས་ལོགོ་བསྟན་པོས་སཻ་ཏཱ་དང་ཏུ་རུཥྐའ་ིརྒྱལ་པོོའ་ིརིགོས་རྣམས་བྱུང་ང༌ོ། །སྟོན་

པོ་ད་ེན་ིཨརྔོཉེ་ཞིེས་གྲོགོས་ལ། ཀློ་ཀློོའ་ིཆོོས་ལུགོས་བྱུང་ཚུལ་གྱི་ིདང་པོ་ོན་ིད་ེལྟར་

ཡིན་ནོ། །འཕགོས་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་བསྟན་པོ་སྐྱོང་བའི་དུས་ཀྱིི་གོཏེམ་སྟེ་བཅིོ་ལྔ་

པོའ།ོ། །།

༡༦ བསྟོན་པར་དགྲ་དང་པ་ོབྱུང་ཞེངི་སླར་སདོ་ཆུད་སྐབས།

རྒྱལ་བ་ོཨཀྵཻ་ཙོནྡྲ་དང༌། ཛི་ཡ་ཙོནྡྲ་ཞིེས་པོ་གོཉེིས་ཉེ་ིའོགོ་གོ་ིརྒྱལ་ཁམས་སྐྱོང་

ཞིིང༌། མངའ་ཐང་ཤིིན་ཏུ་ཆོ་ེལ་དཀོན་མཆོོགོ་གོསུམ་བླ་མར་བྱེད་པོ་ཡིན་པོའ་ིཕྱིིར་

ཙོནྡྲའ་ིམིང་ཅིན་བདུན་ལ་བགྲོང་ང༌ོ། །ཛི་ཡ་ཙོནྡྲའ་ིབུ་ན་ེམ་ཙོནྡྲ། དེའ་ིབུ་ཕ་ཎ་ིཙོནྡྲ། 

དའེ་ིབུ་བྷ་ཾས་ཙོནྡྲ། དའེ་ིབུ་སཱ་ལ་ཙོནྡྲ་རྣམས་མངའ་ཐང་ཧ་ཅིང་ཆོ་ེབ་མ་ཡནི་པོས་ཙོནྡྲ་

བདུན་ནམ་བཅུ་གོང་ལའང་མི་བགྲོང་ངོ༌། །དེ་ལ་རྒྱལ་པོོ་ནེ་མ་ཙོནྡྲས་རྒྱལ་སྲོིད་

བསྐྱངས་ནས་མ་ིརིང་བ་ན། བྲིམ་ཟི་ེབུ་ཥྟ་ཏྱ་མ་ིཏྲ་སྟ་ེརྒྱལ་བཤིེས་ཞིེས་བྱ་བ་རྒྱལ་

པོོའ་ིམདུན་ན་འདོན་བྱེད་པོ་ཞིིགོ་གོིས་ང་ོལོགོ་བརྩེམས་ཏེེ། དེས་རྒྱལ་སྲོིད་སྐྱོང་བའ་ི

ཚེ། བྲིམ་ཟིེའི་དེའི་ཉེེ་དུ་རྒན་མོ་ཞིིགོ་གོིས་དོན་ཞིིགོ་ལ་ན་ལེནྡྲར་ཕྱིིན་པོས། གོནྚིི་

བརྡུངས་པོའ་ིསྒྲོ་ལ་ཕཊ་ཊཱ་ཡ་ཞིེས་པོའ་ིསྒྲོར་བྱུང༌། ད་ེབྲིམ་ཟི་ེསྒྲོ་མཁན་རྣམས་ཀྱིིས་
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བརྟགོས་པོས། མུ་སྟེགོས་ངན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ིཀློད་པོ་འགོེམས་ཞིེས་བྱ་བའ་ིསྒྲོར་འདུགོ་

གོ ོ།འད་ིལ་སྔར་བདོ་དུ་བྱུང་བའ་ིལ་ོརྒྱུས་ལྟར་ན། ལྷ་དང་ཀླུ་དང་དྲང་སྲོངོ་གོསི་མཆོདོ་

པོའ།ི དཀནོ་མཆོགོོ་གོསུམ་གྱི་ིཏེགོོ་སྟ་ེའད་ིབརྡུངས་པོས། མུ་སྟགེོས་འཆོལ་པོ་རྣམས་

ཀྱི་ིཀློད་པོ་འགོེམས། ཞིེས་བྱུང་བར་གྲོགོས་ལ། གོནྚིིའ་ིསྒྲོ་ལ་འགོེམས་ཞིེས་བྱུང་ཟིེར་

བ་ན་ིའགོེམས་པོ་སྟེ། ཚལ་པོ་མང་པོོར་ཞིིགོ་པོའ་ིསྐད་དོད་རྒྱ་སྐད་ད་ེབྱུང་བར་བྱེད་

དགོོས་ཀྱི།ི བོད་སྐད་འགོེམས་ཞིེས་བྱ་བ་བྱུང་བར་འདོད་པོ་དང༌། འགོེམས་པོའ་ིདོན་

སྐམས་པོ་ལ་བྱདེ་པོ་ན་ིབཞིད་གོད་ཀྱི་ིགོནས་ས།ོ །

 དརེ་བྲིམ་ཟིའེ་ིརྒྱལ་པོ་ོརྒྱལ་བཤིསེ་ལ་སགོོས་པོ་མུ་སྟེགོས་རྣམས་ཀྱིསི་དམགོ་

བྱས་ཏེེ། ཡུལ་དབུས་ནས་ཛི་ལནྡྷ་རའི་བར་གྱིི་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་མང་པོོ་མེ་ལ་

བསྲོེགོས། དགོ་ེསློོང་མང་དུ་ཐོས་པོ་འགོའ་ར་ེཡང་བསད། ཕལ་ཆོེར་ཡུལ་གོཞིན་དུ་

བྲིོས་པོ་ལས་ལ་ོལྔ་ནས་བྱང་ཕྱིོགོས་སུ་ད་ེཉེིད་ཤིིའོ། །ད་ེལ་སྟོན་པོའ་ིབསྟན་པོ་ལ་ོལྔ་

བརྒྱ་དང་པོ་ོཡར་འཕེལ་དང༌། ལྔ་བརྒྱ་གོཅིིགོ་འགྲོིབ་པོའ་ིདུས་ཞིེས་གོསུངས་པོ་ལྟར། 

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་ཡུལ་དབུས་སུ་བསྟན་པོ་སྐྱོང་བ་ཙོམ་ཡན་ཆོད་ལུང་གོ་ིབསྟན་པོ་དང༌། 

ལྷ་ཁང་བཞིེངས་པོ་ལ་སོགོས་པོ་ཇོ་ེམང་དུ་སོང་བས་ཡར་འཕེལ་ཡིན་ལ། ཀླུ་སྒྲུབ་ལྷ་ོ

ཕྱིོགོས་ཀྱིི་རྒྱུད་ན་འགྲོོ་དོན་མཛིད་པོ་ཙོམ་གྱིི་དུས་ན་ཀློ་ཀློོའ་ིཆོོས་ལུགོས་མགོོ་

བརྩེམས་པོ་དང༌། དཔོལ་གྱི་ིར་ིལ་བཞུགོས་པོའ་ིདུས་ཙོམ་ན་བྲིམ་ཟིེའ་ིརྒྱལ་བ་ོརྒྱལ་

བཤིེས་ཀྱིིས་གོནོད་པོ་བྱས་པོ་འདི་ཀུན་བྱུང་བར་མངོན་པོས་འགྲོིབ་པོའི་ཐོགོ་མ་

བརྩེམས་པོར་སྣང་ང༌ོ། །ད་ེརྗེེས་རྒྱལ་པོ་ོཕ་ཎ་ིཙོཎྡྲ་མ་གོ་དྷཱར་རྒྱལ་སྲོིད་བྱེད་ད།ོ །དའེ་ི

ཚ་ེཤིར་ཕྱིོགོས་བྷངྒ་ལའ་ིབྱ་ེབྲིགོ་གོ་ོཊ་ཞིེས་བྱ་བར་རྒྱལ་པོ་ོགོ་ོཊ་འཕེལ་བྱེད་ཅིེས་བྱ་
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བ་ལོངས་སྤྱོོད་དང་དབང་ཐང་ཤིིན་ཏུ་ཆོ་ེབར་བྱུང་སྟ།ེ དེས་སྔར་གྱི་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་

ཉེམས་པོ་ཐམས་ཅིད་བསསོ། ཆོསོ་གོཞི་ིརྒྱས་པོར་བྱས་ས།ོ །

 གོནས་བརྟན་བསམ་རྫོོགོས་ཞིེས་བྱ་བས་བསྟན་པོ་ལ་ཕན་ཆོེར་བཏེགོས་ཏེེ། 

ཉེན་ཐོས་ཀྱི་ིསྡོ་ེསྣོད་རྒྱས་པོར་བྱས། མ་གོ་དྷཱར་ཆོོས་གོཞི་ིདྲུགོ་ཅུ་བཙུགོས་ས།ོ །དེའ་ི

ཚེ་ནུབ་ཕྱིོགོས་མ་ོལ་ཏཱ་ན་ཞིེས་བྱ་བའི་གྲོོང་ཁྱེེར་བཱ་གོ་ད་ཞིེས་བྱ་བར་ཀློ་ཀློོའ་ིསྟོན་

པོའི་རྗེེས་སུ་ཞུགོས་པོ་སྟགོ་གོཟིིགོས་སོགོ་པོོའ་ིརྒྱལ་པོོ་ཧ་ལ་ལུ་ཞིེས་བྱ་བ་བྱུང་

ང༌ོ། །ད་ེརྟ་འབུམ་རྙིེད་དང་ལྡན་པོའ་ིདབང་ཐང་ཆོེན་པོོར་གྱུར་ཏེེ། རྒྱ་གོར་གྱི་ིཡུལ་དུ་

ཀློ་ཀློ་ོབྱུང་བའ་ིཐོགོ་མ་ཡིན་པོར་གྲོགོས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ོབྷ་ཾས་ཙོནྡྲའ་ིཚེའ་ིགོཞུགོ་དང༌། 

སཱ་ལ་ཙོནྡྲའ་ིདུས་སུ་ཤིར་ཕྱིོགོས་སུ་བྲིམ་ཟི་ེཀཱ་ཤི་ིཛཱ་ཏེ་ཞིསེ་བྱ་བ་ཀ་བྱུང་སྟ།ེ སྔར་གྱི་ི

ཆོོས་གོཞི་ིཐམས་ཅིད་གུས་པོས་མཆོོད། ཁྱེད་པོར་བྷངྒ་ལའ་ིགྲོོང་ཁྱེེར་སྭ་ན་ར་གྷ་བ་ོ

ཞིེས་བྱ་བར་ཆོོས་སྨྲ་བ་དྲུགོ་ཅུ་རྩེ་བཞི་ིདང༌། ད་ེར་ེར་ེལ་ཆོོས་ཉེན་པོ་བཅུ་བཅུ་དང་

བཅིས་པོའ་ིའཚ་ོབ་སྦྱོར། བསྟན་པོ་ཉེམས་པོ་སོས་པོར་བྱས་སོ། །ད་ེདགོ་ན་ིསློོབ་

དཔོོན་ཀླུ་སྒྲུབ་དཔོལ་གྱི་ིརིར་བཞུགོས་པོའ་ིདུས་དང༌། ད་ེརྗེེས་རིང་པོོར་མ་ལོན་པོའ་ི

སྐབས་སུ་བྱུང་བའ།ོ །བསྟན་པོ་ལ་དགྲོ་དང་པོ་ོབྱུང་ཞིིང་སློར་སོར་ཆུད་པོའ་ིསྐབས་ཏེ་ེ

བཅུ་དྲུགོ་པོའ།ོ།  །།

༡༧ སླབོ་དཔནོ་ཨརྱ་ད་ེཝ་སགོས་ཀྱི་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

ད་ེནས་རྒྱལ་པོ་ོསྭ་ལ་ཙོནྡྲ་གུསྟ་སྟ་ེཟླ་བ་སྦས་པོ་ཞིེས་བྱ་བ་བྱུང༌། ད་ེམངའ་ཐང་

ཤིནི་ཏུ་ཆོ་ེབས་ཙོནྡྲ་བཅུ་ལ་བགྲོང༌། དགོ་ེསྡོིགོ་འདྲསེ་མར་བྱདེ་ཅིངི༌། སངས་རྒྱས་ལ་
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སྐྱབས་སུ་སངོ་བ་མ་ཡནི་པོས་ཙོནྡྲ་བདུན་ལ་མ་ིའདྲནེ་ཞིངི་རྒྱལ་པོ་ོའདའི་ིདུས་དཔོལ་

ནཱ་ལེནྡྲར་སློོབ་དཔོོན་ཨཱརྱ་ད་ེཝ་དང༌། ནཱ་གོ་ཧཱ་ཝ་ཞིེས་པོ་སློོབ་དཔོོན་ཀླུ་བོས་ཀྱིིས་

བསྟན་པོ་རྒྱ་ཆོརེ་བསྐྱངས་ས།ོ །

 ད་ེལ་སློབོ་དཔོནོ་ཨཱརྱ་ད་ེཝ་ན་ིབདོ་རྣམས་ལ་ཡངོས་གྲོགོས་ལྟར་ན། སངིྒ་གླེངི་

གོ་ིརྒྱལ་པོོའ་ིསྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་པོདྨ་ལས་བརྫུས་ཏེ་ེསྐྱེས་ཤིིང༌། རྒྱལ་པོོས་ཀྱིང་སྲོས་

ཀྱི་ིདདོ་དུ་བསྐྱངས། མཐར་སློབོ་དཔོནོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིསློབོ་མར་གྱུར་ནས། སློབོ་དཔོནོ་ཀླུ་

སྒྲུབ་བཞུགོས་པོའ་ིདུས་ན་མུ་སྟེགོས་ཐུབ་དཀའ་ནགོ་པོ་ོབཏུལ་བར་འདདོ་ལ། འགོའ་

ཞིིགོ་ན་ིདེར་མ་ཟིད་གྲུབ་ཐོབ་ཀརྣ་ར་ིཔོ་དང་གོཅིིགོ་པོས་ཀླུ་སྒྲུབ་བཞུགོས་པོའ་ིདུས་

ཉེིད་དུ་འཇོའ་ལུས་སུ་གོཤིེགོས་ས་ོཞིེས་ཟིེར། བོད་འདིར་ན་ིདགོ་རུང་མ་ིདགོ་རུང་

གོཏེམ་གོང་ཡང་རུང་བ་གྲོགོས་ཆོནེ་པོསོ་སྐྱ་ེབ་ོཀུན་ལ་ཡངོས་སུ་ཁྱེབ་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ་ན་

ཤིནི་ཏུ་བདནེ་པོའ་ིདནོ་ཅིན་གོཞིན་ཞིིགོ་སྨྲས་ཀྱིང་རྣ་བར་མ་ིའངོ་ཞིངི༌། ཡདི་ལ་མ་ིབད་ེ

བ་ཞིིགོ་སྣང་ནའང་འདིར་དངོས་གོནས་སུ་བརྗེོད་ན། བཞི་ིབརྒྱ་པོའ་ིའགྲོེལ་པོར་སློོབ་

དཔོོན་ཟླ་བ་གྲོགོས་པོས་ཀྱིང་སིངྒ་ལའ་ིགླེིང་གོ་ིརྒྱལ་པོོའ་ིསྲོས་སུ་བཤིད། འཕགོས་

ཡུལ་གྱི་ིགོཏེམ་ཁུངས་མ་ལ་ཡང་དེ་བཞིིན་དུ་གྲོགོས་པོས་དེ་ལྟར་བཤིད་ན། སིངྒ་

ལའ་ིགླེིང་གོ་ིརྒྱལ་པོ་ོཔོཉྩི་ཤྲི་ིགོ་ཾཞིེས་བྱ་བ་ཞིིགོ་ལ་སྲོས་མཚན་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱུང༌། 

ཆོེར་སྐྱེས་ནས་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་ིས་ལ་བཞིགོ་ཀྱིང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ལྷགོ་པོར་མོས་པོར་

གྱུར་ཏེ།ེ མཁན་པོ་ོཧ་ེམ་ད་ེཝ་ཞིསེ་བྱ་བ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིངི་བསྙནེ་པོར་རྫོགོོས། སྡོ་ེ

སྣོད་གོསུམ་པོ་ོམཐའ་དགོ་ཆུབ་པོར་བྱས་པོ་ན་ཡུལ་སྣ་ཚོགོས་ཀྱི་ིལྷ་ཁང་དང་མཆོོད་

རྟནེ་དགོ་བལྟ་བའ་ིཕྱིརི་འཛིམ་བུའ་ིགླེངི་དུ་བྱནོ། སློོབ་དཔོནོ་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱལ་པོ་ོབད་ེབྱདེ་
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ཀྱི་ིས་ནས་དཔོལ་གྱི་ིརིར་གོཤིེགོས་པོ་དང་ཉེ་ེབའ་ིཚ་ེམཇོལ་ཏེ་ེདཔོལ་གྱི་ིརིར་སློོབ་

དཔོོན་གྱི་ིཞིབས་པོད་བསྟེན་ཞིིང་བཅུད་ལེན་ལ་སོགོས་པོའ་ིདངོས་གྲུབ་མང་པོ་ོཐོབ་

པོར་མཛིད་ནས་མཐར་སྙིང་བོའ་ིདོན་གྱི་ིབསྟན་པོའང་གོཏེད་ད།ོ །སློོབ་དཔོོན་ཀླུ་སྒྲུབ་

སྐུ་འདས་པོའ་ིའོགོ་རོལ་དུ་ད་ེདང་ཉེ་ེབའ་ིལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀྱི་ིརྒྱུད་རྣམས་སུ་སློོབ་མ་དང་ཉེན་

བཤིད་ལ་སོགོས་པོས་སེམས་ཅིན་གྱིི་དོན་མཛིད་ཅིིང༌། རིའི་ལྷ་དང་ཤིིང་གོི་ལྷ་ལ་

སོགོས་པོ་ལས་ཡ་ོབྱད་བླངས་ནས། གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ཉེ་ིཤུ་རྩེ་བཞི་ིབཞིེངས། གོནོད་

སྦྱོིན་མ་ོསྐལ་བ་བཟིང་མོས་འཚ་ོབ་སྦྱོར་ཏེེ་དེ་ཐམས་ཅིད་དུ་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིཆོོས་

གོཞི་ིར་ེབཙུགོས་ས།ོ །

 དའེ་ིཚ་ེཤིར་ཕྱིགོོས་ན་ལ་ིནཱའི་ིགྲོངོ་ཁྱེརེ་ཁརོ་ཏེ་ཞིསེ་བྱ་བར་བྱུང་བ་བྲིམ་ཟི་ེཐུབ་

དཀའ་ནགོ་པོོས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཐམས་ཅིད་དུ་ཕྱིིན་ཏེེ། སངས་རྒྱས་པོའ་ིབསྟན་པོ་

རྩེོད་པོས་ཕམ་པོར་བྱས་ནས། དཔོལ་ན་ལེནྡྲར་འོངས་པོ་ནས་སངས་རྒྱས་པོ་རྣམས་

ཀྱིིས་རྩེོད་པོར་མ་ནུས་ནས་སློོབ་དཔོོན་ཨཱརྱ་དེ་ཝ་སྤྱོན་དྲང་བའི་ཕྱིིར་འཕྲིན་ཡིགོ་

བྲིིས་ཏེ་ེནགོ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོལ་གོཏེོར་མ་བྱས་པོ་ན། ནགོ་པོ་ོཆོེན་པོོའ་ིརྡོ་ོསྐུ་རང་བྱོན་གྱི་ི

ཐུགོས་ཀ་ནས་བྱ་རོགོ་ཅིིགོ་བྱུང་སྟེ། དེའ་ིམགུལ་པོར་ཡ་ིགོ་ེབཏེགོས་པོས་འཕུར་ཏེ་ེ

ལྷ་ོཕྱིོགོས་སུ་སོང་སྟ་ེསློོབ་དཔོོན་ལ་གོཏེད་པོས། སློོབ་དཔོོན་གྱིིས་ཀྱིང་འདུལ་བའ་ི

དུས་སུ་མཁྱེནེ་ནས། རྐོང་མགྱིགོོས་ཀྱི་ིརྫོས་ལ་བརྟནེ་ཏེ་ེཚུར་བྱནོ། ལམ་དུ་མུ་སྟགེོས་

ཀྱི་ིརིགོས་ཀྱི་ིབུད་མེད་ཅིིགོ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ིརྫོས་ཀྱི་ིདོན་དུ་དགོ་ེསློོང་མཁས་པོའ་ིམིགོ་

དགོོས་པོར་བྱུང་ནས་སྤྱོན་ཡ་གོཅིིགོ་སློོང་བ་ལ་ད་ེབྱིན་ཏེེ། ཐུན་ཚོད་གོཅིིགོ་གོ་ིཡུན་

ཙོམ་ལ་ནཱ་ལེནྡྲར་ཕེབས། དེར་མུ་སྟེགོས་ཀྱི་ིདཔུང་གོཉེེན་སྲོིང་མ་ོཔོནྚི་ིཏེ་དང༌། ན་ེཙོ་ོ
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དང༌། ཐོད་ལ་ེཀོར་རྣམས་དགོ་ེབསྙེན་སྤྱོ་ིབརྟོལ་ཅིན་དང༌། བྱ་ིལ་དང༌། མར་ནགོ་གོ་ི

བུམ་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་བཏུལ། ཕྱིོགོས་ཐམས་ཅིད་རིགོ་སྔགོས་ཀྱིིས་བཅིིངས་ཤིིང་གོོས་

ཧྲུལ་ལ་སོགོས་པོས་བསྐོར་བས་དབང་ཕྱུགོ་ཆོེན་པོ་ོཉེིད་རྒྱུད་ལ་འཇུགོ་པོར་ཡང་མ་

ནུས། ཡུན་རིང་དུ་རྩེོད་པོ་བྱས་པོས་ཀྱིང་སློོབ་དཔོོན་གྱིིས་དེ་ལན་གོསུམ་དུ་ཚར་

བཅིད་དོ། །ད་ེརིགོ་སྔགོས་ཀྱི་ིམཐུས་ནམ་མཁའ་ིལམ་ལས་འབྲིོས་པོར་བརྩེམས་པོ་

ལས་སློོབ་དཔོོན་གྱིིས་དེའ་ིསྔགོས་བཅིིངས་ཏེ་ེབཟུང་ནས། གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ཞིིགོ་ཏུ་

བཙོོན་དུ་བཅུགོ་པོ་ལ་གླེེགོས་བམ་རྣམས་བཀློགོས་པོས་རིང་ཉེིད་ལུང་བསྟན་པོའི་

མད་ོསྡོ་ེམཐོང་ནས། སྔར་བསྟན་པོ་ལ་བྱ་བ་མ་ཡིན་པོ་བྱས་པོ་ལ་ན་ིའགྱིོད། སངས་

རྒྱས་ལ་དད་པོ་ཆོེས་ཆོེར་འཕེལ་བར་གྱུར་ནས། རབ་ཏུ་བྱུང་སྟ་ེརིང་པོོར་མ་ིཐོགོས་

པོར་སྡོ་ེསྣདོ་གོསུམ་འཛིནི་པོར་གྱུར་ཏེ།ོ །

དེ་ནས་སློོབ་དཔོོན་ཨཱརྱ་དེ་ཝས་ན་ལེནྡྲར་ཡང་ཡུན་རིང་དུ་བཞུགོས་ཤིིང༌། 

མཐར་ཡང་ལྷ་ོཕྱིགོོས་ཀྱི་ིརྒྱུད་དུ་གོཤིགེོས་ནས་སེམས་ཅིན་གྱི་ིདོན་རྒྱ་ཆོེན་པོ་ོམཛིད་

ད་ེཡུལ་ཀཉྩི་ིདང་ཉེ་ེབའ་ིར་ཾགོ་ནཱ་ཐ་ཞིེས་བྱ་བར་སྒྲོ་གོཅིན་འཛིིན་བཟིང་བ་ོལ་སྙིང་པོོའ་ི

དནོ་གྱི་ིབསྟན་པོ་གོཏེད་ནས་སྐུ་འདས་ས།ོ །སློབོ་དཔོནོ་ཨཱརྱ་ད་ེཝ་དང་དུས་མཚུངས་

པོ་ལ། ལྷ་ོཕྱིགོོས་ཀྱི་ིརྒྱུད་དུ་སློབོ་དཔོནོ་ཀླུ་བསོ་ཞིསེ་བྱ་བ་མཚན་དངསོ་ཏེ་ཐཱི་གོ་ཏེ་བྷ་

དྲ་སྟ་ེད་ེཀླུ་རྣམས་ཀྱིིས་སྤྱོན་དྲངས་ཏེ།ེ ཀླུའ་ིཡུལ་དུ་ལན་བདུན་བྱོན་པོ་ཡིན་ལ། ཐེགོ་

པོ་ཆོེན་པོོའ་ིམད་ོསྡོ་ེདུ་མ་རྣམ་པོར་བཤིད་པོ་མཛིད་ཅིིང༌། རྣམ་རིགོ་གོ་ིདབུ་མ་ཅུང་

ཟིད་གོསལ་བར་མཛིད་ད།ོ །ད་ལྟ་བདོ་དུ་འགྱུར་བའ་ིསྐུ་གོསུམ་ལ་བསྟདོ་པོ་ཡང་སློབོ་

དཔོོན་འདིས་མཛིད་པོ་ཡིན་ཅིིང་། ཁྱེད་པོར་སློོབ་དཔོོན་དེས་སྙིང་པོོའ་ིབསྟོད་པོ་ཞིེས་
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བྱ་བའི་བསྟན་བཅིོས་ཀྱིང་མཛིད་ལ། དེའི་ཚེ་ལྷོ་ཕྱིོགོས་ཀྱིི་རྒྱུད་བི་ཏྱ་ན་གོ་ར་ལ་

སོགོས་པོ་ཕལ་ཆོ་ེབར་ད་ེབཞིིན་བཤིེགོས་པོའ་ིསྙིང་པོོའ་ིམདོའ་ིཚིགོས་བཅིད་རྣམས་

གྲོོང་ཁྱེེར་གྱི་ིཁྱེེའུ་བུ་མ་ོཚུན་ཆོོད་ཀྱིིས་གླུར་ལེན་པོ་བྱུང་ཞིིང༌། ད་ེཙོམ་དུ་བསྟན་པོ་

རྒྱས་པོར་མཛིད་ནས། སློར་ཡང་དཔོལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁན་པོོ་ཡུན་རིང་དུ་མཛིད་

ད།ོ །སློོབ་དཔོོན་འད་ིཡང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིསློོབ་མའ།ོ །ཡང་ཤིར་ཕྱིོགོས་བྷ་ཾགོ་ལའ་ིཡུལ་གྱི་ི

བྲིམ་ཟིེ་རྒན་རྒོན་གོཉེིས་ལ་བུ་ཞིིགོ་ཀྱིང་ཡོད་ཅིིང༌། ལོངས་སྤྱོོད་ཀྱིིས་དབུལ་བ་ལ་

སློོབ་དཔོོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་གོསེར་མང་པོ་ོགོནང་བས་ལྷགོ་པོར་དད་ད།ེ ད་ེགོསུམ་ཆོར་

གྱིིས་སློོབ་མ་བྱས། བུ་དེས་སློོབ་དཔོོན་གྱི་ིཉེ་ེགོནས་བྱས་ཤིིང་བཅུད་ལེན་གྱི་ིདངོས་

གྲུབ་ཀྱིང་ཐོབ་པོ་ན། རབ་ཏུ་བྱུང་སྟ་ེསྡོ་ེསྣོད་གོསུམ་ལ་མཁས་པོར་བྱས་པོ་ན་ིསློོབ་

དཔོོན་ཀླུའི་བྱང་ཆུབ་བོ། །དེས་ཀྱིང་སློོབ་དཔོོན་ཀླུ་སྒྲུབ་བཞུགོས་ཀྱིི་བར་དུ་སློོབ་

དཔོོན་གྱི་ིགོཡོགོ་བྱེད་ཅིིང༌། སྐུ་འདས་པོ་ན་དཔོལ་གྱི་ིརིའ་ིཕྱིོགོས་ཅིིགོ་ཕུགོ་ཟིབ་མ་ོ

ཞིིགོ་ཏུ་འདུགོ་ནས་རྩེེ་གོཅིིགོ་ཏུ་བསྒོོམས་པོས་ལོ་བཅུ་གོཉེིས་ན་ཕྱིགོ་རྒྱ་ཆོེན་པོོ་

མཆོོགོ་གོ་ིདངོས་གྲུབ་ཐོབ། སྐུ་ཚ་ེཉེ་ིཟླ་དང་མཉེམ་པོས་གོནས་ད་ེཉེིད་དུ་བཞུགོས་

ས།ོ །མཚན་གྱི་ིརྣམ་གྲོངས་གོཉེསི་ཡདོ་ད།ེ ན་གོ་བ་ོདྷ་ིཀླུའ་ིབྱང་ཆུབ་དང༌། ནཱ་གོ་བུདྡྷ་ི

ཀླུའ་ིབླའོ།ོ །ཡང་གྲུབ་ཐབོ་ཤིངི་ཁ་བ་ཞིསེ་བྱ་བ་བྱུང་སྟ།ེ སློནོ་དཔོནོ་ཀླུ་སྒྲུབ་འཁརོ་སྟངོ་

ཙོམ་དང་བཅིས་ཏེ་ེབྱང་ཕྱིོགོས་ར་ིཨུ་ཤི་ིརར་བཞུགོས་པོའ་ིསྐབས་ཤིིགོ་སློོབ་མ་ཤིིན་

ཏུ་བླ་ོརྟུལ་བ། ཚིགོས་བཅིད་གོཅིིགོ་ཁ་ོན་ཡང་ཉེིན་ཞིགོ་མང་པོོར་འཛིིན་མ་ིཐུབ་པོ་

ཞིིགོ་ལ། ཀྱིལ་ཀའ་ིཚུལ་གྱིིས་མགོ་ོལ་རྭ་སྐྱེས་པོར་སྒོོམས་ཤིིགོ་ཅིེས་གོསུངས་པོས་

དེས་ཀྱིང་བསྒོོམས་པོ་ན། དམིགོས་པོ་ཤིིན་ཏུ་རྣོ་བས་དེ་མ་ཐགོ་ཏུ་རེགོ་མཐོང་གོི་
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མཚན་མ་གྲུབ་ནས་རང་སྡོོད་པོའ་ིཕུགོ་པོ་ལ་རྭ་ཐོགོས་ས།ོ །ད་ེནས་སློོབ་དཔོོན་གྱིིས་

དབང་པོ་ོརྣ་ོབར་མཁྱེནེ་ཏེ།ེ ཡང་རྭ་ད་ེམདེ་པོར་སྒོམོ་དུ་བཅུགོ་པོས་མེད་པོར་སངོ༌། ད་ེ

ལ་རྫོོགོས་པོའ་ིརིམ་པོའ་ིཁྱེད་པོར་འགོའ་ཞིིགོ་བསྟན་ནས་སྒོོམ་དུ་བཅུགོ་པོས། དེས་

ཀྱིང་མ་ིརངི་བར་ཕྱིགོ་རྒྱ་ཆོནེ་པོོའ་ིདངསོ་གྲུབ་ཐབོ། ད་ེནས་སློབོ་དཔོནོ་འཁརོ་བཅིས་

ཀྱིིས་ཟླ་བ་དྲུགོ་ཏུ་དངུལ་ཆུའ་ིབཅུད་ལེན་བསྒྲུབས་སོ། །གྲུབ་ནས་སློོབ་མ་ས་ོས་ོལ་

རིལ་བུ་འགྱིེད་པོ་ན་དེས་ན་ིརིལ་བུ་ད་ེལ་མགོ་ོགོཏུགོས་ཏེེ། ཅི་ིབདེར་བོར་ནས་སོང་

བས་སློབོ་དཔོནོ་གྱིསི་རྒྱུ་མཚན་དྲསི་པོ་ན། བདགོ་ལ་ན་ིའདའི་ིདགོསོ་པོ་མ་མཆོསི་ཏེ།ེ 

གོལ་ཏེ་ེསློོབ་དཔོོན་ཉེིད་འད་ིལྟ་བུ་བཞིེད་ན་སྣོད་ཆུས་གོང་བ་དགོ་སྟ་གོོན་མཛིོད་ཅིིགོ་

ཅིེས་ཟིེར་རོ། །དེར་ཆོང་སྣོད་ཆོེན་པོ་ོསྟོང་ཕྲགོ་གོཅིིགོ་ཆུས་བཀང་སྟ་ེནགོས་ཚལ་ད་ེ

གོང་བ་ལྟར་བྱས་པོ་ལ། ད་ེཉེིད་ཀྱི་ིདྲ་ིཆུ་ཐིགོས་པོ་ར་ེར་ེསྣོད་ད་ེདགོ་ཏུ་བླུགོ་པོས་ད་ེ

ཐམས་ཅིད་གྲུབ་པོའ་ིབཅུད་ལནེ་གོསརེ་འགྱུར་རྩེརི་གྱུར་ཏེ།ོ །

སློོབ་དཔོོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་དེ་དགོ་ཐམས་ཅིད་རི་དེའི་ཕྱིོགོས་ཅིིགོ་གོི་བྲིགོ་ཕུགོ་

བགྲོོད་དཀའ་བ་ཞིིགོ་ཏུ་གོཏེེར་དུ་སྦས། མ་འོངས་པོའ་ིསེམས་ཅིན་གྱི་ིདོན་བྱེད་པོར་

སྨནོ་ལམ་བཏེབ་བ།ོ །བླ་ོརྟུལ་པོ་ོགྲུབ་པོ་ཐབོ་པོ་ད་ེལ་ན་ིཤིངི་ཁ་ིཔོ་སྟ་ེརྭ་ཅིན་པོ་ཞིསེ་བྱ་

བའ།ོ །སློབོ་དཔོནོ་ཤཱཀྱི་བཤིསེ་གོཉེནེ་ཆོནེ་པོ་ོཡང་སློབོ་དཔོནོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིསློབོ་མ་ཡནི་

པོར་ངེས་མོད་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་མ་མཐོང་ཞིིང་མ་ཐོས་ས།ོ །གྲུབ་ཆོེན་ཤཱ་པཱ་ར་ིཔོའ་ིལ་ོརྒྱུས་

ན་ིརནི་ཆོནེ་འབྱུང་གོནས་ལྟ་བུའ་ིགོཏེམ་དུ་བཤིད་ཟིནི་ལ། གྲུབ་ཐབོ་མ་ཏེང་གོ་ིཡང་ཀླུ་

གྲུབ་ཡབ་སྲོས་ཀྱི་ིསློོབ་མར་གྲོགོས་པོ་ན་ིདུས་འད་ིསྐབས་བྱུང་བ་ན་ིམིན། ཕྱིིས་ཞིལ་

མཐོང་བའོ། །སློོབ་དཔོོན་ཨཱརྱ་དེ་ཝ་ལ་སོགོས་པོའི་དུས་ཀྱིི་གོཏེམ་སྟེ་བཅུ་བདུན་
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པོའ།ོ། །།  

༡༨ སླབོ་དཔནོ་མ་ཁལོ་སགོས་ཀྱི་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

ད་ེནས་རྒྱལ་བ་ོཟླ་བ་སྦས་པོའ་ིབུ་སྙངི་བ་ོཐགིོ་ལ་ེཞིསེ་བྱ་བ་ཡུལ་གོ་ོརར་བྱུང་བ་

ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོལྔ་རྒྱལ་སྲོིད་བྱས། སློོབ་དཔོོན་བྲིམ་ཟི་ེཙོན་ཀ་ཞིེས་བྱ་བས་ཁྲ་ོབ་ོཆོེན་

པོ་ོགོཤིིན་རྗེ་ེགོཤིེད་བསྒྲུབས་ཏེ་ེཞིལ་མཐོང་བས་རིགོ་སྔགོས་ཀྱི་ིམཐུ་ཤིིན་ཏུ་ཆོ་ེབར་

གྱུར། གྲོོང་ཁྱེེར་ཆོེན་པོ་ོབཅུ་དྲུགོ་ཙོམ་གྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོདང་བློན་པོ་ོརྣམས་མངོན་སྤྱོོད་ཀྱི་ི

ལས་ཀྱིིས་བསད་ཅིིང༌། དེའ་ིཤུལ་དུ་རྒྱལ་པོོས་དམགོ་བྱས་པོས་ཤིར་ནུབ་ཕྱིིའ་ིརྒྱ་

མཚ་ོལ་ཐུགོ་པོ་ཙོམ་ལ་དབང་བསྒྱུར། ད་ེལ་བྲིམ་ཟི་ེདེས་བསད་པོའ་ིལས་ཀྱི་ིསྦྱོོར་

བས་སྐྱ་ེབ་ོསུམ་སྟོང་ཙོམ་བསད། སྨྱོ་ོབའ་ིསྦྱོོར་བས་ཀྱིང་སྐྱ་ེབ་ོཁྲ་ིཙོམ་སྨྱོ་ོབར་བྱས། 

ད་ེབཞིནི་དུ་བསྐྲད་པོ་དང༌། དབྱ་ེབ་དང༌། རངེས་པོ་དང༌། ངགོ་ལྐུགོས་པོར་བྱས་པོ་ལ་

སོགོས་པོ་སྐྱེ་བོ་མང་པོོ་ལ་གོནོད་པོ་བྱས་པོའི་སྡོིགོ་པོས་ལུས་ཚལ་བར་གོས་པོའི་

ནད་ཀྱིིས་ཤི་ིནས་དམྱོལ་བར་སྐྱེས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ོདེའ་ིཚ་ེགྲོོང་ཁྱེེར་མ་ེཏེོགོ་ཅིན་དུ་མ་ེ

ཏེགོོ་གོསི་བརྒྱན་པོ་ཞིསེ་བྱ་བའ་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་བྱས་ཏེ།ེ དརེ་སློབོ་དཔོནོ་ཆོནེ་པོ་ོམ་

ཁལོ་བཞུགོས་ཏེ་ེཐེགོ་པོ་ཆོ་ེཆུང་གོ་ིཆོསོ་ཤིནི་ཏུ་དར་བར་མཛིད། སློབོ་དཔོནོ་མ་ཁལོ་

གྱི་ིསྐུ་ཚའེ་ིསྨད་ལ་སྙངི་པོ་ོཐགིོ་ལའེ་ིནུ་བའོ་ིབུ་རྒྱལ་པོ་ོཤྲཱི་ིཙོནྡྲས་རྒྱལ་སྲོདི་བྱས་ཤིངི༌། 

དེས་འཕགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་ཀྱི་ིལྷ་ཁང་ཞིགིོ་བྱས། དེར་ཐེགོ་ཆོེན་སྨྲ་བའ་ིདགོ་ེ

སློོང་ཉེིས་སྟོང་རེའི་འཚ་ོབ་སྦྱོར། དཔོལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁན་པོ་ོསྒྲོ་གོཅིན་འཛིིན་བཟིང་

པོོས་མཛིད་ད།ེ དེར་དྲ་ིགོཙོང་ཁང་བཅུ་བཞི་ིབཞིེངས། ཆོོས་གོཞི་ིམ་ིའདྲ་བ་ཡང་བཅུ་
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བཞི་ིབཙུགོས། རྒྱལ་པོ་ོཤྲཱི་ིཙོནྡྲས་རྒྱལ་སྲོིད་བསྐྱངས་ནས་ལ་ོམང་རབ་སོང་བ་ན། 

ནུབ་ཕྱིོགོས་ཊ་ིལ་ིདང་མ་ལ་ཝའ་ིཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་ོཀ་ན་ིཀ་ལ་ོགོཞིོན་ནུ་ཞིིགོ་ལ་རྒྱལ་

སར་བསྐོས་ཏེ།ེ རིན་པོ་ོཆོེའ་ིའབྱུང་ཁུངས་ཉེ་ིཤུ་རྩེ་བརྒྱད་གོསར་དུ་བརྡོོལ་བ་སོགོས་

དཔོལ་འབྱོར་ཆོེན་པོོས་གོནས་པོར་བྱེད་དོ། །ཕྱིོགོས་བཞིིར་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ར་ེར་ེ

ཡང་བཞིེངས་ཤིིང༌། ཐེགོ་པོ་ཆོ་ེཆུང་གོ་ིདགོ་ེསློོང་སུམ་ཁྲ་ིར་ེརྟགོ་ཏུ་མཆོོད་པོར་བྱེད་

དོ། །དེས་ན་རྒྱལ་པོ་ོཀ་ནཥྐ་ིདང་ཀ་ན་ིཀ་མ་ིགོཅིིགོ་པོར་གོ་ོདགོོས་སོ། །ད་ེལ་སློོབ་

དཔོནོ་མ་ཁལོ་ན་ིགོངོ་དུ་ཅུང་ཟིད་བརྗེདོ་པོའ་ིབྲིམ་ཟི་ེཐུབ་དཀའ་ནགོ་པོ་ོད་ེཉེདི་ཡནི་ཏེ།ེ 

དཔོའ་བ་ོདང༌། རྟ་དབྱངས་དང༌། མ་ཁོལ་དང༌། ཕ་ཁལོ་དང༌། ཐུབ་དཀའ་དང༌། ཆོསོ་

ལྡན་རབ་འབྱོར་དང༌། མ་ཏེི་ཙོི་ཏྲ་རྣམས་མཚན་གྱིི་རྣམ་གྲོངས་སུ་གྲོགོས་པོ་ཡིན་

ནོ། །ད་ེཡང་གྲོོང་ཁྱེེར་ཁོར་ཏེ་ན་ཚོང་དཔོོན་ཞིིགོ་ལ་བུ་མ་ོབཅུ་ཡོད། ད་ེཐམས་ཅིད་

ཀྱིང་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ོབ་དང༌། བསློབ་པོའ་ིགོནས་ལྔ་ལ་གོནས་པོ་དང༌། དཀོན་མཆོོགོ་

མཆོོད་པོ་ཡིན་ན།ོ །ད་ེདགོ་ས་ོསོར་ཡུལ་གྱི་ིསྐྱ་ེབ་ོཆོེན་པོ་ོདགོ་གོ་ིབགོ་མར་སོང་ཞིིང༌། 

ཐ་ཆུང་གོང་ཡནི་པོ་ད་ེན་ིབྲིམ་ཟི་ེལངོས་སྤྱོདོ་ཆོནེ་པོ་ོསངྒྷ་གུ་ཧྱ་ཞིསེ་བྱ་བའ་ིབགོ་མར་

ཕྱིནི་ནས། ནམ་ཞིིགོ་ན་བུ་ཞིིགོ་བཙོས་པོ་མངི་ནགོ་པོ་ོཞིསེ་བཏེགོས་ས།ོ །ད་ེརིགོ་བྱདེ་

ཡན་ལགོ་དང་བཅིས་པོ་མཐའ་དགོ་ལ་ཤིནི་ཏུ་བྱང་བར་གྱུར་ཏེ།ེ ཕ་མ་ལ་ཤིནི་ཏུ་གུས་

པོས་མ་ཁལོ་དང༌། ཕ་ཁོལ་ཞིེས་གྲོགོས་ས།ོ །སྔགོས་རྒྱུད་ཀྱི་ིསྦྱོརོ་བ་དང༌། རྟགོོ་གོ་ེལ་

ཤིནི་ཏུ་བྱང་བར་གྱུར་ཏེ།ེ ལྷ་དབང་ཕྱུགོ་ཆོནེ་པོསོ་དངསོ་སུ་ལུང་སྟོན་པོར་བྱདེ་ད།ོ །

ད་ེནས་རྩེོད་པོའ་ིསྙེམས་པོ་དང་བཅིས་ཏེ་ེཨ་ོཌོ་ིབ་ིཤི་དང༌། གཽོ་ར་དང༌། ཏེ་ིར་ཧུ་

ཏེ་ིདང༌། ཀཱ་མ་རཱུ་པོ་ལ་སོགོས་པོའ་ིཡུལ་རྣམས་སུ་སངས་རྒྱས་པོ་རྣམས་རྩེོད་པོས་
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ཕམ་པོར་བྱས་ཏེ།ེ འགོའ་ཞིིགོ་ན་ིམུ་སྟེགོས་ལ་བཀདོ། འགོའ་ཞིིགོ་གོ་ིམངའ་ཐང་ཕྲགོོ་

ཅིིང༌། ཁ་ཅིིགོ་ནི་མུ་སྟེགོས་ལ་ཕྱིགོ་འཚལ་དུ་གོཞུགོ་པོ་སོགོས་དམའ་དབབ་པོར་

བྱས་སོ། །དེར་མས་བསམས་པོ། གོལ་ཏེ་ེའད་ིནཱ་ལེནྡྲར་སོང་ན་རྩེོད་པོའ་ིཁྱུ་མཆོོགོ་

རིགོ་སྔགོས་གྲུབ་པོ་དགོ་གོིས་བཏུལ་ཏེེ་ཆོོས་ལ་འཇུགོ་པོར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་

བསམས་ནས། ཡུལ་གོཞིན་གྱིསི་སངས་རྒྱས་པོ་རྣམས་ན་ིརྟའ་ིརྣ་བའ་ིསྤུ་ཙོམ། མ་གོ་

དྷཱའ་ིསངས་རྒྱས་པོ་རྣམས་ན་ིརྟའ་ིལུས་དང་མཚུངས་པོ་སྟེ། གོང་མ་གོ་དྷཱའ་ིསངས་

རྒྱས་པོ་རྣམས་ལས་རྩེོད་པོ་རྒྱལ་བར་མ་གྱུར་བ་དེ་སྲོིད་དུ་རྒོལ་བའི་གྲོགོས་པོ་མི་

ཐོབ་བ་ོཞིེས་བརྗེོད་པོས། མ་གོ་དྷཱར་ཕྱིིན་པོ་ནས། རབ་ཏུ་བྱུང་བའ་ིབར་གོོང་བཞིིན། 

དེར་གོནས་བརྟན་སྡོ་ེསྣོད་འཛིིན་པོར་གྱུར་པོ་ན། མནལ་ལམ་དུ་འཕགོས་མས་ལུང་

བསྟན་ཏེེ། ཁྱེོད་ཀྱིིས་སངས་རྒྱས་ལ་བསྟོད་པོ་མང་དུ་གྱིིས་ཤིིགོ །སྔོན་ཆོོས་ལ་སྡོིགོ་

པོ་བསགོས་པོའ་ིལས་ཀྱི་ིསྒྲོིབ་པོ་བྱང་བར་འགྱུར་ར་ོཞིེས་གོསུངས་པོས་བསྐུལ་ཏེེ། 

བཤིགོས་པོའ་ིདནོ་དུ་བསྔགོས་པོར་འསོ་པོ་ལ་བསྔགོས་པོའ་ིབསྟདོ་པོ་བརྩེམས་ཤིངི༌། 

གོཞིན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟོད་པོ་བརྒྱ་རྩེ་བརྩེམས་པོར་གྲོགོས། བསྟོད་པོ་རྣམས་

ཀྱི་ིམཆོོགོ་ཏུ་གྱུར་བ་ན་ིབསྟོད་པོ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པོའ།ོ །གོང་གོ་ིཚ་ེམ་ཁོལ་སངས་རྒྱས་

ཀྱིི་བསྟན་པོ་ལ་ཞུགོས་པོ་དེའི་ཚེ། ཕྱིོགོས་བཞིིའི་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་རྣམས་སུ་མུ་

སྟགེོས་བྱདེ་དང༌། བྲིམ་ཟི་ེརབ་ཏུ་འབྱུང་བར་བྱདེ་པོ་ཤིནི་ཏུ་མང་བར་བྱུང་སྟ།ེ བྲིམ་ཟི་ེ

རྣམས་ཀྱི་ིམཆོོགོ་རབ་གྱི་ནོམ་པོ་ཐུབ་དཀའ་ནགོ་པོ་ོཡང་རང་གོ་ིགྲུབ་མཐའ་མཆོིལ་

མའ་ིཐལ་བ་བཞིིན་བོར་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ལ་ཞུགོས་ན་ངེས་པོར་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིཆོསོ་འད་ིཡ་མཚན་ཆོེའ།ོ །ཞིསེ་དེའ་ིརྒྱུ་ལས་དཔོལ་ནཱ་ལནེྡྲ་ཁ་ོནར་ཡང་བྲིམ་
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ཟི་ེསྟངོ་ལྷགོ་པོར་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིངི༌། མུ་སྟེགོས་བྱདེ་ཀྱིང་ད་ེསྙདེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ང༌ོ། །

སློོབ་དཔོོན་ད་ེན་ིབསོད་ནམས་ཆོེན་པོ་ོདང་ལྡན་པོ་ཡིན་པོའ་ིཕྱིིར་ཉེིན་རེར་གྲོོང་

ཁྱེེར་དུ་བསོད་སྙོམས་ལ་གོཤིེགོས་པོ་ན་ཡང་ཁ་ཟིས་དཔོགོ་ཏུ་མེད་པོ་དགོ་འབྱོར་ཏེེ། 

བསམ་གོཏེན་པོ་ཉེིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང༌། ཀློོགོ་པོ་བ་ཉེིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་སྟ་ེདགོ་ེསློོང་ལྔ་

བརྒྱ་འཚ་ོབས་བྲིེལ་བ་མེད་པོར་བྱེད་དོ། །སློོབ་དཔོོན་འདིས་མཛིད་པོའི་བསྟོད་པོ་

རྣམས་ན་ིསངས་རྒྱས་གྱི་ིབཀའ་དང་མཉེམ་པོ་ཙོམ་དུ་བྱནི་རླབས་ཆོ་ེསྟ།ེ རྒྱལ་བ་ཉེདི་

ཀྱིིས་བསྟོད་པོ་བྱེད་པོར་ལུང་བསྟན་པོ་ཡིན་པོའ་ིཕྱིིར་ར།ོ །དེས་མཛིད་པོའ་ིབསྟོད་པོ་

ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་ཡུལ་ཐམས་ཅིད་དུ་ཁྱེབ་སྟེ། ཐ་ན་གླུ་གོར་མཁན་དང༌། བཞིད་གོད་

མཁན་རྣམས་ཀྱིང་འདོན་པོར་བྱེད་པོས་ཡུལ་གྱིི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅིད་སངས་རྒྱས་ལ་

དད་པོ་རང་ཤུགོས་ཀྱིསི་སྐྱསེ་ཏེ།ེ བསྟདོ་པོ་ཁ་ོནས་ཀྱིང་བསྟན་པོ་དར་བ་ལ་ཆོསེ་ཕན་

པོ་ཞིིགོ་གོ ོ།སྐུ་ཚེའ་ིསྨད་ཀྱི་ིདུས་ན། རྒྱལ་བ་ོཀ་ན་ིཀས་སློབོ་དཔོནོ་སྤྱོན་འདྲནེ་པོའ་ིཕ་ོ

ཉེ་བརྫོངས་པོ་ལ་ཤིིན་ཏུ་བགྲོེས་པོས་འབྱོན་མ་ཐུབ་སྟ།ེ འཕྲིན་ཡིགོ་མཛིད་པོས་རྒྱལ་

པོ་ོད་ེཆོསོ་ལ་བཀདོ། སློབོ་དཔོནོ་ཉེདི་ཀྱི་ིསློབོ་མ་ཡ་ེཤིསེ་སྙན་པོ་ཞིེས་བྱ་བ་རྒྱལ་པོ་ོད་ེ

ལ་ཆོོས་སྟོན་པོའི་སློོབ་དཔོོན་དུ་བརྫོངས། མདོ་ལ་སོགོས་པོའི་གླེེགོས་བམ་ན་

བཞུགོས་པོ་ཁོ་ན་མ་ལྟོས་པོར་མཁན་པོོ་དང་སློོབ་དཔོོན་དགོ་གོི་སྙན་ནས་སྙན་དུ་

བརྒྱུད་པོའ་ིསྐྱེས་རབས་བཅུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པོ་བཅུ་དང་སྦྱོར་ཏེ་ེརྩེོམ་པོར་བཞིེད་པོ་

ལས། སུམ་ཅུ་རྩེ་བཞི་ིམཛིད་ཟིནི་པོ་ན་སྐུ་འདས་ས།ོ །ལ་ོརྒྱུས་ཁ་ཅིིགོ་ལས་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔོའ་སྟགོ་མ་ོལ་ལུས་བྱིན་པོ་སོགོས་རྐྱེན་ཉེེ་བར་དམིགོས་ན་བདགོ་གོིས་

ཀྱིང་ནུས་པོས། བྱ་དཀའ་བའ་ིམཛིད་པོ་མནི་ནམ་དགོངོས་པོ་ན། ནམ་ཞིིགོ་ན་ད་ེཁ་ོན་
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འདྲ་བའི་སྟགོ་མོ་ཕྲུ་གུ་འབྲིངས་པོ་བཀྲེས་པོས་ཉེེན་པོ་གོཟིིགོས། ལུས་སྦྱོིན་པོར་

བརྩེམས་པོ་ན་ཅུང་ཟིད་མི་ནུས་པོ་ལྟར་འདུགོ་ནས་ལྷགོ་པོར་ཡང་སངས་རྒྱས་ལ་

དད་པོ་སྐྱསེ་ཤིིང༌། སྨནོ་ལམ་བདུན་ཅུ་བ་རང་གོ་ིཁྲགོ་གོསི་བྲིསི་ཤིིང༌། སྟགོ་རྣམས་ལ་

དང་པོོར་ཁྲགོ་བླུད་དེ་ཅུང་ཟིད་ལུས་ཉེམ་སྟོབས་རྒྱས་པོ་ན་རང་གོི་སྐུ་ལུས་བྱིན་ན་ོ

ཞིེས་ཟིེར་རོ། ཁ་ཅིིགོ་ན་ིད་ེལྟ་བུའ་ིམཛིད་པོ་ཅིན་གྱི་ིསློོབ་དཔོོན་གོཞིན་ལ་ཕན་པོའ་ི

དབྱངས་དགོོན་པོ་བ་ད་ེན་ིསློོབ་དཔོོན་མ་ཁོལ་གྱི་ིཕྱིིས་བྱོན་པོ་ཞིིགོ་གོ་ོཞིེས་ཀྱིང་ཟིེར་

ར།ོ །ཤིརེ་ཕྱིནི་བསྡུས་པོ་སོགོས་བསྟན་བཅིསོ་གོཞིན་ཡང་མང་དུ་བྱས་ཤིངི༌། ཐགེོ་པོ་

ཆོ་ེཆུང་གོ་ིདགོ་ེསློོང་ཀུན་ལ་ཤིིན་ཏུ་སྙོམས་པོར་ཕན་འདོགོས་པོ་ཐེགོ་ཆོེན་ཁ་ོནའ་ིཁ་

ཟིིན་ཡང་མ་མཛིད་པོས་ཉེན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིང་ལྷགོ་པོར་དད་ཅིིང༌། ནང་པོའ་ིསྤྱོ་ིམ་ིལྟ་

བུར་གྱུར་པོས་ཤིནི་ཏུ་གྲོགོས་ཆོེའ།ོ །

 སློོབ་དཔོོན་སྒྲོ་གོཅིན་འཛིིན་བཟིང་པོོ་ནི་རིགོས་དམངས་རིགོས་ཡིན་ཀྱིང་

གོཟུགོས་དང་ལོངས་སྤྱོོད་དང་དབང་ཕྱུགོ་ཕུན་སུམ་ཚགོོས་པོ་ཞིགིོ་ནཱ་ལེནྡྲར་རབ་ཏུ་

བྱུང༌། དགོ་ེསློངོ་སྡོ་ེསྣདོ་གོསུམ་འཛིནི་པོར་གྱུར་བ་ན། སློབོ་དཔོནོ་ཨཱརྱ་ད་ེཝའ་ིཞིབས་

པོད་བསྟེན་ཞིིང་ད་ེཁ་ོན་ཉེིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པོར་མཛིད། ནཱ་ལེནྡྲར་བཞུགོས་ནས། སྣོད་

ཆོེན་པོ་ོནམ་མཁའ་ལ་བཟིེད་པོ་ཙོམ་གྱིིས་ཁ་ཟིས་བཟིང་པོོས་གོང་ཡོང༌། ཚུལ་དེས་

དགོ་ེའདུན་མང་པོ་ོལ་འཚ་ོབ་སྦྱོོར་བར་མཛིད། མཐར་ཡུལ་བྷིང་ཀ་ོཊར་སངས་རྒྱས་

འོད་དཔོགོ་མེད་ཀྱིི་ཞིལ་མཐོང་ནས། བདེ་བ་ཅིན་གྱིི་ཕྱིོགོས་སུ་ཞིལ་བལྟས་ཏེེ་སྐུ་

འདས་ས།ོ །འདིའ་ིགོཏེམ་སྒྲོལོ་མའ་ིལ་ོརྒྱུས་སུ་བཤིད་ཟིནི་ཏེ།ོ །སློབོ་དཔོནོ་མ་ཁལོ་ལ་

སགོོས་པོའ་ིདུས་ཀྱི་ིསྐབས་ཏེ་ེབཅི་ོབརྒྱད་པོའ།ོ།  །།



རྒྱ་གར་ཆོོས་འབྱུང་།

 97  

༡༩ ཆོསོ་ལ་དགྲ་བར་བ་བྱུང་ཞེངི་སླར་སདོ་ཆུད་སྐབས།

དེའ་ིརྗེེས་སུ་ཤིར་ཕྱིོགོས་སུ་རྒྱལ་བ་ོཤྲཱི་ིཙོནྡྲའ་ིབུ་དྷརྨཱ་ཙོནྡྲ་བྱུང། འདིས་ཀྱིང་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ལ་མཆོོད་པོ་ཆོེར་བྱས། དེའ་ིབློན་པོ་ོབྲིམ་ཟི་ེབཱ་སུ་ན་ེཏྲ་ཞིེས་

བྱ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ལ་མངོན་པོར་དད་པོ་འཕགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་

ཀྱི་ིཞིལ་མཐོང་བ་ཞིིགོ་བྱུང་ནས། དེས་ཀླུ་རྣམས་ལས་སྨན་གྱི་ིརིགོས་སྣ་ཚོགོས་པོ་

དགོ་བླངས་ཏེ།ེ ཉེ་ིའགོོ་གོ་ིརྒྱལ་ཁམས་སུ་ནད་རམིས་ཐམས་ཅིད་རྒྱུན་ཆོད་པོར་བྱས། 

ཡུལ་གྱི་ིབུ་ལནོ་ཐམས་ཅིད་ལན་གོསུམ་བསྙམོས། དའེ་ིཚ་ེཁ་ཆོའེ་ིཡུལ་ན་རྒྱལ་པོ་ོཏུ་

རུཥྐ་ཞིསེ་བྱ་བ་ཚ་ེལ་ོབརྒྱ་ཐུབ་པོ་ཆོསོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ང༌ོ། །

དྷརྨཱ་ཙོནྡྲས་རྒྱལ་སྲོདི་བྱས་པོའ་ིརངི་ལ། ཡུལ་མ་ོལ་ཏཱ་ན་དང༌། ལ་ཧརོ་གྱི་ིརྒྱལ་

པོ་ོབནྡ་ེར་ོཡང་ཟིེར་བ་ཁུ་ན་ིམ་མ་ེསྟ་ཞིེས་བྱ་བ་སྟགོ་གོཟིིགོ་གོ་ིརྒྱལ་པོ་ོཞིིགོ་ཡོད་ལ། 

ད་ེདང་རྒྱལ་བ་ོདྷརྨཱ་ཙོནྡྲ་གོཉེིས་རེས་འཁྲུགོ་རེས་བསྡུམས་པོ་མང་དུ་བྱུང་ང༌ོ། །ལན་

ཅིིགོ་འདུམས་པོར་གྱུར་ཏེེ། ཕན་ཚུན་གྱི་ིཕ་ོཉེ་བ་དགོ་ེསློོང་རྙིེད་བཀུར་ལ་ཆོགོས་པོ་

འགོའ་རསེ་བྱས་ས།ོ །

དེར་སྟགོ་གོཟིིགོ་གོ་ིརྒྱལ་བོས་ན་ིརྟ་དང་རིན་པོ་ོཆོེའ་ིརིགོས་དགོ་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་ི

རྒྱལ་པོ་ོལ་སྐྱེས་སུ་བསྐུར་རོ། །གོཅིིགོ་ཤིོས་ཀྱིིས་ན་ིགླེང་པོ་ོཆོ་ེདང༌། དར་གོོས་ཀྱི་ི

ཁྱེད་པོར་བཟིང་པོ་ོདགོ་སྟགོ་གོཟིགིོ་ལ་སྐུར་བར་བྱདེ་ད།ོ །ལན་ཅིགིོ་ཉེ་ིའགོོ་གོ་ིརྒྱལ་བ་ོ

དྷརྨཱ་ཙོནྡྲས་ཟིབ་ཆོེན་གྱི་ིགོོས་སྲུབས་མེད་པོ་སྟགོ་གོཟིིགོ་གོ་ིརྒྱལ་བ་ོལ་བསྐུར་བ་ལ། 

སྟས་དབང་གོསི་ཐགོས་རསི་ལ་སྙངི་གོའ་ིཐད་དུ་རྐོང་རྗེསེ་འདྲ་བ་ཞིགིོ་བྱུང་བས། ངན་

སྔགོས་བྱེད་ད་ོསྙམ་ནས་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས། ཡང་ལན་ཅིིགོ་ཤིིང་འབྲིས་སྐྱེས་སུ་བསྐུར་
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བར་འདོད་པོ་ལ་བྲིམ་ཟི་ེཞིིགོ་གོིས་སྔགོས་ཀྱི་ིའཁོར་ལ་ོགྲོ་ོགོ་ལ་བྲིིས་པོ་མང་པོ་ོཉེ་ིའོད་

ལ་བཞིགོ་པོ་ལས་རླུང་གོིས་ཁྱེེར་ཏེ།ེ ཀ་ེལེའ་ིའབྲིས་བུ་ཁ་བྱ་ེབའ་ིནང་དུ་སོང༌། ད་ེལ་

སོགོས་པོའི་ཤིིང་ཏེོགོ་རྣམས་སྒྲོོམ་མར་ཁུས་བཀང་བའི་ནང་དུ་བཅུགོ་སྟེ་སྟགོ་

གོཟིགིོས་གོ་ིརྒྱལ་པོ་ོལ་བསྐུར། ནམ་ཞིགིོ་ན་ཤིངི་རྟགོོ་གོ་ིནང་ནས་སྔགོས་ཀྱི་ིའཁརོ་ལ་ོ

བྱུང་བས། ངེས་པོར་ངན་སྔགོས་བྱེད་ད་ོསྙམ་ནས་ཏུ་རུཥྐའ་ིདམགོ་གོིས་མ་གོ་དྷཱའ་ི

ཡུལ་ཀུན་བཅིོམ། གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཀྱིང་བཤིིགོ་དཔོལ་ནཱ་ལེནྡྲར་ཡང་

གོནདོ་པོ་ཆོརེ་བྱུང༌། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིང་ཐགོ་རངི་པོརོ་བྲིསོ་ས།ོ །

 དེའི་རྗེེས་སུ་དྷརྨཱ་ཙོནྡྲ་འདས་ཏེེ། དེའི་ཚ་བོ་ཞིིགོ་རྒྱལ་སྲོིད་ལ་ཡོད་ཀྱིང་ཏུ་

རུཥྐའ་ིགོཡགོོ་ཏུ་གྱུར་པོས་དབང་མདེ་ད།ོ །དྷརྨ་ཙོནྡྲའ་ིཞིངི་བའོ་ིབུ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱའི་ིརྒྱལ་

པོོས་སངས་རྒྱས་ཕྱིོགོས་ཞིེས་བྱ་བ་ཞིིགོ་ཡོད་ད།ེ དེས་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཡུལ་དུ་མད་ོསྡོ་ེསྨྲ་

བའི་སློོབ་དཔོོན་འགོའ་ཞིིགོ་བརྫོངས་པོ་ལས། རྒྱ་ཡུལ་གྱིི་རྒྱལ་པོོས་དྲིན་ལན་དུ་

གོསེར་མ་ིཁུར་བརྒྱ་ལ་སོགོས་པོ་མ་ིསྟོང་ཕྲགོ་བཅུས་ཁུར་བའ་ིཡ་ོབྱད་བཟིང་པོ་ོདགོ་

རྒྱལ་པོ་ོསངས་རྒྱས་ཕྱིོགོས་ལ་བྱིན་ནོ། །ད་ེནས་ནོར་ད་ེདགོ་གོིས་ནུབ་ཕྱིོགོས་དང་

དབུས་ཀྱི་ིརྒྱལ་བ་ོརྒྱལ་ཕྲན་གོཙོ་ོབ་ོདགོ་མགུ་བར་བྱས་ནས། སྟགོ་གོཟིིགོ་གོ་ིརྒྱལ་པོ་ོ

དང་འཁྲུགོས་པོ་ལས་རྒྱལ་པོ་ོཁུ་ན་ིམ་མཔྟ་ལ་སགོོས་པོ་སྟགོ་གོཟིགིོ་གོ་ིདཔོའ་བ་ོཕལ་

ཆོེར་བསད། ཉེ་ིའོགོ་དང་ནུབ་ཕྱིོགོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཁམས་ཕལ་ཆོེར་ལ་རྒྱལ་པོ་ོསངས་

རྒྱས་ཕྱིོགོས་ཀྱིིས་ལུང་བཏེང་ང༌ོ། །དེས་སྔར་གྱི་ིལྷ་ཁང་ཉེམས་པོ་ཐམས་ཅིད་བསོས། 

དགོ་ེའདུན་རྣམས་སྤྱོན་དྲངས། དཔོལ་ནཱ་ལནེྡྲར་ཆོསོ་གོཞི་ིབརྒྱད་ཅུ་རྩེ་བཞི་ིབཙུགོས་

པོ་ལས་རྒྱལ་པོ་ོཉེིད་ཀྱིིས་བདུན་ཅུ་རྩེ་གོཅིིགོ །གོཞིན་རྣམས་བཙུན་མ་ོདང་བློན་པོོས་
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བཙུགོས། དེའ་ིཚ་ེའཇོམ་དཔོལ་གྱི་ིཞིལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའ་ིམ་ཏེ་ིཙོི་ཏྲ་ཕྱི་ིམ་

གོཅིིགོ་ཀྱིང་བྱོན་ཏེེ། དེ་རྒྱལ་པོོའ་ིབླ་མར་གྱུར། དགོེ་འདུན་རྣམས་རྒྱལ་པོོའ་ིཁང་

བཟིང་གོ་ིརྩེ་ེམོར་མཆོོད་ཅིིང༌། མུ་སྟེགོས་བྱེད་རྣམས་ལ་སྒོ་ོཁང་གོ་ིཕྱི་ིརོལ་དུ་ཟིས་

དགོ་སྟེར་ར།ོ །ད་ེལྟར་བསྟན་པོ་ཉེམས་པོ་ཤིིན་ཏུ་སོས་པོར་བྱས་ས།ོ །དམ་པོའ་ིཆོོས་

ལ་དགྲོ་བར་པོ་བྱུང་ཞིངི༌། སློར་ཡང་སརོ་ཆུད་པོའ་ིསྐབས་ཏེ་ེབཅུ་དགུ་པོའ།ོ།  །།

༢༠ ཆོསོ་ལ་དགྲ་གསུམ་པ་བྱུང་ཞེངི་སླར་སརོ་ཆུད་སྐབས།

ད་ེནས་ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཡུལ་ཀྲ�ཥྞ་རཱ་ཛིར་སློོབ་དཔོོན་མཱ་ལ་ེཀ་བུདྡྷ་ིཞིེས་བྱ་བ་ཤིེས་

རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པོ་སྨྲ་བ་ཞིགིོ་བྱུང་སྟ།ེ དསེ་ཡུལ་དབུས་སུ་ཆོསོ་གོཞི་ིཆོནེ་པོ་ོཉེ་ི

ཤུ་རྩེ་གོཅིིགོ་ཙོམ་བཙུགོས་ཤིངི༌། མཆོདོ་རྟནེ་ལྷ་ཅིན་སྟངོ་ཕྲགོ་གོཅིགིོ་བཞིངེས། ལ་ོཉེ་ི

ཤུ་ཙོམ་དུ་ཤིེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པོའ་ིཆོོས་དར་བར་བྱས། མཐར་ཏུ་རུཥྐའ་ི

ཆོོམ་པོོས་བཀྲོངས། ཁྲགོ་འ་ོམར་ཟིགོས་ཤིིང༌། ཁོང་པོ་ནས་མ་ེཏེོགོ་མང་པོ་ོའཐོན་ཏེ་ེ

བར་སྣང་ཁེངས་ས།ོ །ཡུལ་ད་ེཉེིད་དུ་འཁྲུངས་པོའ་ིསློོབ་དཔོོན་མུ་ཏེ་ིཏཱ་བ་བྷ་དྲ་སྟ་ེཀུན་

ཏུ་དགོའ་བ་བཟིང་པོོ་ཞིེས་བྱ་བ་མདོ་སྟེ་སྟོང་ཕྲགོ་མང་པོོས་མགྲོིན་པོ་བརྒྱན་པོ། 

སྦྱོངས་པོའ་ིཡནོ་ཏེན་བཅུ་གོཉེསི་ལ་གོནས་ཤིངི༌། མ་ིསྐྱ་ེབའ་ིཆོསོ་ལ་བཟིདོ་པོ་ཐབོ་པོ་

ཞིགིོ་བྱུང་སྟ།ེ དསེ་ཀྱིང་སྔར་གྱི་ིམཆོདོ་རྟནེ་ཞིིགོ་པོ་ཐམས་ཅིད་ན་ིབསསོ། མཆོདོ་རྟནེ་

གོསར་པོ་བཅུ་བཅུས་བསྐོར་བར་བྱས། བྲིམ་ཟི་ེདང་ཁྱེིམ་བདགོ་ཐམས་ཅིད་དད་པོ་

ལ་བཀོད། དེར་ཡུལ་དབུས་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མ་བསྡོམས་པོ་མང་བ་ོཡོད་པོ་རྣམས། 

ལྟུང་བ་ཕྱིིར་བཅིོས་པོར་དགོའ་བ་རྣམས་བཅིོས། ཁས་མ་ིལེན་པོ་རྣམས་བསྐྲད་པོས། 
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ད་ེཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་དགོ་ེསློོང་མཆོོགོ་ད་ེལ་སྡོང་བར་བྱས་ཤིིང༌། ཁ་ཟིེར་བས་ཐུགོས་

སྐྱ་ོནས་འཕགོས་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟིང་པོ་ོལ་གོསོལ་བ་བཏེབ་པོ་ན་དངོས་སུ་ཞིལ་བསྟན། 

བདགོ་གོང་དུ་སེམས་ཅིན་གྱི་ིདོན་ཡོད་པོ་དེར་འཁྲིད་པོར་ཞུ་ཞུས་པོས། ན་བཟིའ་ལ་

འཇུས་ཤིགིོ་གོསུང༌། འཇུས་པོ་ཙོམ་ན་ལ་ིཡུལ་དུ་སློེབ་སྟ།ེ དརེ་ལ་ོམང་པོརོ་འགྲོ་ོབའ་ི

དནོ་བྱས་ནས་འདས་ས།ོ །

དེ་ལྟར་ལོ་བཞིི་བཅུ་ཙོམ་དུ་ཆོོས་ཤིིན་ཏུ་དར་བར་ཡོད་པོ་ལས། དཔོལ་ནཱ་

ལེནྡྲར་རྒྱལ་པོོའ་ིབློན་པོོའ་ིཀ་ཀུ་ཏེ་སིདྡྷ་ཞིེས་བྱ་བས་ལྷ་ཁང་ཞིིགོ་བཞིེངས་པོའ་ིཞིལ་

བསྲོོའ་ིཚེ། སྐྱ་ེབ་ོཐམས་ཅིད་ལ་སྟོན་མ་ོཆོེར་བྱས་པོ་ལས། མུ་སྟེགོས་ཀྱི་ིགྲུབ་མཐའ་

འཛིནི་པོའ་ིམུ་ཏེ་ོབ་གོཉེསི་སློངོ་དུ་ཡངོས་པོ་ལ། དགོ་ེཚུལ་གོཏུམ་པོ་ོརྣམས་ཀྱིསི་ཁྲུས་

ཁུ་གོཏེརོ། སྒོ་ོགླེེགོས་ཀྱི་ིབར་དུ་བཙོརི། ཁྱེ་ིགོཏུམ་པོ་ོདགོ་རྦད་པོས། ད་ེགོཉེསི་ཤིནི་ཏུ་

ཁྲོས་ཏེེ། གོཅིིགོ་གོིས་འཚོ་བ་སྦྱོར་ཞིིང༌། གོཅིིགོ་ཤིོས་ཀྱིིས་ཉེི་མ་སྒྲུབ་པོར་བྱས་

ས།ོ །སའ་ིདངོ་གོཏེངི་རངི་པོརོ་ཞུགོས་ཏེ།ེ ལ་ོདགུའ་ིབར་དུ་བསྒྲུབས་ཀྱིང་མ་གྲུབ་ནས་

ཕྱིརི་འགྲོ་ོབར་བརྩེམས་པོས། གྲོོགོས་པོ་ོན་ར།ེ ཁྱེདོ་ཀྱི་ིསྔགོས་གྲུབ་བམ་ཟིརེ་ར།ོ །མ་

གྲུབ་བྱས་པོ་ན། ད་ེན་ར།ེ ཕྱིགོོས་ཐམས་ཅིད་མུ་གོ་ེཉེམ་ང་བས་ཁྱེབ་པོ་ལ་ངསེ་དཀའ་

བ་འདི་སྙེད་ཀྱིིས་འཚ་ོབ་སྦྱོར་ན། ཁྱེེད་སྔགོས་མ་གྲུབ་པོར་ཕྱིིར་ནམ་བྱུང་བའི་ཚེ། 

མགོ་ོདྲུད་ནས་གོཅིོད་ད་ོབྱས་ནས། ཆུ་གྲོ་ིརྣོན་པོ་ོབསྲོེལ་བས། ད་ེའཇོིགོས་ཏེ་ེསློར་

ཡང་ལ་ོགོསུམ་བསྒྲུབས་ས།ོ །

ད་ེལྟར་ལ་ོབཅུ་གོཉེསི་ན་གྲུབ་ནས། དསེ་སྦྱོནི་སྲོེགོ་བྱས་ཏེ་ེསྦྱོནི་སྲོེགོ་གོ་ིཐལ་བ་

ལ་སྔགོས་བཟླས་ཏེ་ེགོཏེརོ་བ་ཙོམ་གྱིསི་མ་ེརང་འབར་དུ་བྱུང་བས། སངས་རྒྱས་པོའ་ི
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ཆོོས་གོཞི་ིརྟེན་པོའ་ིལྷ་ཁང་བརྒྱད་ཅུ་རྩེ་བཞི་ིཔོ་ོཐམས་ཅིད་བསྲོེགོས། ཁྱེད་པོར་དུ་

དཔོལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིདྷརྨཱ་གོཉྫ་སྟ་ེགོསུང་རབ་མཐའ་དགོ་བཞུགོས་པོའ་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་

རཏྣ་ས་གཱ་ར། རཏྣ་ད་དྷ།ི རཏྣ་རཎྜ་ཀ་ཞིེས་བྱ་བ་ལྷ་ཁང་ཆོེན་པོ་ོགོསུམ་ཡོད། ཐེགོ་པོ་

ཆོེན་པོོའ་ིསྡོ་ེསྣོད་ཀྱི་ིཔོ་ོཏེ་ིཐམས་ཅིད་ད་ེན་བཞུགོས་པོ་ལ་ད་ེགོསུམ་ཆོར་ཡང་ཚིགོ་

གོོ །དེའ་ིཚ་ེརཏྣ་ད་དྷ་ིཞིེས་བྱ་བའ་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་དགུ་ཐོགོ་ཏུ་ཡོད་པོའ་ིསྟེང་ཁང་གོ་ི

གླེགེོས་བམ་འགོའ་ཞིགིོ་ལས་ཆུའ་ིརྒྱུན་ཆོནེ་པོ་ོབབས་ཏེ་ེམ་ེབསད། ཆུ་རྒྱུན་ཁྱེབ་ཚད་

དུ་གླེེགོས་བམ་རྣམས་མ་ཚིགོ་གོོ །ཕྱིིས་གླེེགོས་བམ་ད་ེབླངས་ཏེ་ེབལྟས་པོས་ན་རྒྱུད་

སྡོེ་ལྔའི་གླེེགོས་བམ་ཡིན་ཞིེས་ཟིེར་བ་དང༌། ཁ་ཅིིགོ་གོསང་བ་འདུས་པོ་ཁ་ོན་ཡིན་

ཞིེས་ཟིེར་བའང་ཡོད། གོང་ལྟར་བླ་མེད་ཀྱི་ིརྒྱུད་སྡོ་ེཡིན་ལ། དེའ་ིནང་ན་གོསང་བ་

འདུས་པོ་ཡོད་པོ་ལ་རྩེོད་པོ་མེད་ད།ོ །ཡུལ་གོཞིན་དང་གོཞིན་དུའང་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་

མང་པོ་ོབསྲོགེོས་ས།ོ །མུ་སྟེགོས་བྱདེ་ད་ེགོཉེིས་རྒྱལ་པོོའ་ིཆོད་པོས་འཇོིགོས་ཏེ།ེ བྱང་

ཕྱིོགོས་ཧ་སཱ་མཱ་ཞིེས་བྱ་བའ་ིཡུལ་དུ་བྲིོས་ཀྱིང་སྡོིགོ་པོའ་ིལས་ཀྱི་ིམཐུས་ལུས་ལ་མ་ེ

རང་འབར་ནས་ཤིིའ།ོ །ད་ེནས་ཕྱིོགོས་དང་ཕྱིོགོས་ཀྱི་ིདགོ་ེསློོང་མང་དུ་ཐོས་པོ་ཐམས་

ཅིད་འདུས། བླ་ོལ་བཞུགོས་པོ་དང༌། གླེགེོས་བམ་དུ་བཞུགོས་པོ་ཐམས་ཅིད་ཡ་ིགོེར་

སྤེེལ། རྒྱལ་པོ་ོསངས་རྒྱས་ཕྱིོགོས་དང༌། བྲིམ་ཟི་ེཤིངྐུ་དང༌། བྲིམ་ཟི་ེཕུར་བུ་དང༌། 

ཁྱེིམ་བདགོ་དད་པོ་ཅིན་མང་པོོས་ལྷ་ཁང་མེས་ཚིགོ་པོ་རྣམས་བསོས་ས།ོ །ད་ེལ་ཐེགོ་

པོ་ཆོེན་པོོའ་ིསྡོ་ེསྣོད་སྔོན་མ་ིཡུལ་དུ་བྱོན་པོ་རྣམས་ཆོ་བཅི་ོལྔར་བཏེང་བའ་ིཆོ་གོཉེིས་

གོཉེིས་ཙོམ་ཏེེ་དམ་པོའི་ཆོོས་ཀྱིི་དགྲོ་སྔ་མ་གོཉེིས་ཀྱིིས་ཀྱིང་ནུབ་ཅིིང༌། ཆོ་གོཅིིགོ་

ཙོམ་དགྲོའ་ིགོནདོ་པོ་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་ཡང་ནུབ་པོ་དང༌། ལྷགོ་མ་ཆོ་དགུ་ཙོམ་མའེ་ིདགྲོ་
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བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིིས་ནུབ་པོས་ད་ལྟ་ཆོ་གོཅིིགོ་ཙོམ་ཞིིགོ་ལུས། དེ་ལ་འཕགོས་པོ་

དཀོན་མཆོོགོ་བརྩེེགོས་པོ་འདུས་པོ་སྟོང་ཕྲགོ་གོཅིིགོ་ལས་བཞི་ིབཅུ་ཞི་ེདགུ་ལུས། ད་ེ

བཞིནི་དུ་ཕལ་པོ་ོཆོ་ེལའེུ་སྟངོ་ལས་སུམ་ཅུ་ས་ོབརྒྱད་ལུས། འདུས་པོ་ཆོནེ་པོ་ོདུམ་བུ་

སྟོང་ལས་དུམ་བུ་དགུ་ལུས། ལངྐར་གོཤིེགོས་པོ་ལས་ད་ེབཞིིན་གོཤིེགོས་པོའ་ིསྙིང་

པོོའ་ིལེའུ་ཉེ་ིཚ་ེལུས་པོ་ལ་སོགོས་པོས་མཚོན་པོའོ། ། དམ་པོའ་ིཆོོས་ཀྱི་ིདགྲོ་ལན་

གོསུམ་པོ་བྱུང་ཞིིང་སློར་ཡང་སརོ་ཆུད་པོའ་ིསྐབས་ཏེ་ེཉེ་ིཤུ་པོའ།ོ །  ། །

༢༡ རྒྱལ་པ་ོསངས་རྒྱས་ཕྱོགོས་དང་ཀརྨ་ཙནྡྲའ་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

ད་ེནས་རྒྱལ་པོ་ོསངས་རྒྱས་ཕྱིགོོས་ཀྱི་ིཚའེ་ིསྨད་ཀྱི་ིདུས་ན་ཤིར་ཕྱིགོོས་ཨ་ོཌོ་ིབ་ི

ཤིའ་ིཡུལ་རྒྱ་མཚ་ོཆོེན་པོ་ོདང་ཐགོ་ཉེ་ེབའ་ིར་ིཞིིགོ་ན་རྩེ་ེམ་ོལ་རིན་ཆོེན་ར་ིབ་ོཞིེས་བྱ་

བའ་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་བཞིངེས་ཏེ།ེ ཐགེོ་པོ་ཆོ་ེཆུང་གོ་ིབཀའ་དང༌། བསྟན་བཅིསོ་མཐའ་

དགོ་ཚར་གོསུམ་བཞིེངས་ནས་བཞུགོས་སུ་གོསོལ། ཆོོས་གོཞི་ིཆོེན་པོ་ོབརྒྱད་དང་

དགོ་ེསློོང་ལྔ་བརྒྱ་འཚོགོས་པོར་བྱས་སོ། །བྷ་ཾགོ་ལ་དང་ཉེ་ེབ་རྒྱ་མཚོའ་ིའགྲོམ་གྱི་ིར་ི

ཞིིགོ་ཏུ་ལྷའི་རི་བོ་ཞིེས་བྱ་བ་རིན་ཆོེན་རི་བོ་དང་འདྲ་བའི་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ཞིིགོ་

བཞིེངས་ཏེེ། ལྷ་ཁང་ནི་བློན་པོོས་བཞིེངས། གོསུང་རབ་རྣམས་ནི་བྲིམ་ཟིེ་ཤིངྐུས་

བཞིེངས། མཆོོད་པོའ་ིཡ་ོབྱད་ཐམས་ཅིད་ན་ིབྲིམ་ཟི་ེཕུར་བུས་སྦྱོར། དེའ་ིཆོོས་གོཞི་ི

དང་དགོ་ེའདུན་གྱི་ིའཚ་ོབ་ན་ིརྒྱལ་པོའོ་ིབཙུན་མསོ་སྦྱོར་ར།ོ །

ད་ེལ་བྲིམ་ཟི་ེཤིངྐུ་ན་ིམ་གོ་དྷ་དང་བྷ་ཾགོ་ལའ་ིབར་གྱི་ིཡུལ་པུནྚི་ཝརྡྷ་ན་ཞིེས་བྱ་

བར་བྲིམ་ཟི་ེསཱ་ར་ོཞིསེ་བྱ་བ་ཕ་སྤུན་བདུན་དང་ལངོས་སྤྱོདོ་ཆོནེ་པོ་ོདང་བཅིས་ཏེ་ེཡདོ་



རྒྱ་གར་ཆོོས་འབྱུང་།
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ལ། དེས་དབང་ཕྱུགོ་ཆོེན་པོོའ་ིརིགོ་སྔགོས་བསྒྲུབས་ཏེ་ེཡུལ་གྱི་ིཀླུ་ཞིིགོ་འདུལ་བར་

བརྩེམས་པོ་ན་མ་ཐུལ་ཏེེ། བྲིམ་ཟི་ེབཟིའ་མ་ིཕ་སྤུན་བདུན་དང་བཅིས་པོ་ཐམས་ཅིད་

སྦྲུལ་གོདུགོ་པོས་ཟིནི་ནས་ཤི།ི བྲིམ་ཟི་ེདའེ་ིབུ་ན་ིཤིངྐུ་ཡནི་ལ་ཉེ་ེདུ་རྣམས་ཀྱིསི་གོཅིསེ་

པོར་བྱས། ཁྱེིམ་གྱི་ིའོགོ་ཁང་དུ་ནེའུ་ལ་ེམང་པོ་ོདགོ་བཏེགོས། ཁྱེིམ་གྱི་ིཕྱི་ིརོལ་དུ་ཤི་ེ

ལ་ཞིེས་བྱ་བ་སྦྲུལ་གོསོད་པོའ་ིསྲོོགོ་ཆོགོས་རྣམས་བཏེགོས། ཁང་སྟེང་དུ་རྨ་བྱ་མང་

པོ་ོདགོ་བཞིགོ་སྟ་ེསྦྲུལ་བསྲུངས་པོ་ལས། ཀླུ་འདུལ་བའ་ིསྔགོས་དང་རྫོས་དགོ་འཚོལ་

བ་ལ་བརྩེནོ་པོར་བྱདེ་ད།ོ །ད་ེནས་དུས་ལན་ཅིགིོ་ཀླུ་དགོ་འངོས་ཏེ་ེཕུཊ་སྒྲོ་ཆོནེ་པོ་ོཕྱུང་

པོས་རྨ་བྱ་འགྲོོགོས་ཏེ་ེབྲིོས། རླུང་འཚུབས་མ་ཆོེན་པོ་ོབཏེང་བས་ཤི་ེལ་ཞིེས་བྱ་བའ་ི

སྲོགོོ་ཆོགོས་རྣམས་ཁུང་དུ་ཞུགོས། དརེ་སྦྲུལ་ཕྲ་མ་ོཞིིགོ་ཁང་པོའ་ིཟུར་ལ་འཛིགེོས་ཏེ་ེ

ནང་དུ་འོངས་ནས་ཤིངྐུ་ཟིིན་ཏེ་ེཤིི། ཕུང་པོ་ོདབྱུང་བ་ན། དེའ་ིཆུང་མས་ཕུང་པོ་ོཁྱེེར་

སོང་སྟ་ེསྡོོང་པོ་ོགོཅིིགོ་པོའ་ིགྲུ་ཆུང་དུ་ཞུགོས་ཆུ་བ་ོགོངྒའ་ིགོཞུང་ལ་ཁྱེེར་ནས་སོང་སྟ།ེ 

འད་ིགོས་ོབར་ནུས་པོ་སུ་ཡོད་ཅིེས་ཉེ་ིམ་གོསུམ་གྱི་ིབར་དུ་སོང་བ་ལས་ཉེིན་གོསུམ་

གྱི་ིབར་ལ་ཕྱུགོས་རྫོ་ིརྣམས་ཀྱིསི་ཀྱིལ་ཁ་བྱདེ་ད།ོ །ལན་ཅིིགོ་བུད་མདེ་ཅིིགོ་བྱུང་ནས། 

ཆུ་ལ་སྔགོས་བཟླས་ཏེ་ེདེའ་ིལུས་བཀྲུས་པོས་སློར་སོས་སོ། །ད་ེནས་ཡུལ་དུ་འོངས་

པོའི་ཚེ་གོཏེམ་དྲིས་པོས། བྲིམ་ཟིེ་ཤིངྐུ་ཤིི་ནས་ཞིགོ་བདུན་ལོན། ཁྱེིམ་གྱིི་ཡོ་བྱེད་

རྣམས་བྲིམ་ཟི་ེརྣམས་ལ་མཆོདོ་པོར་བྱདེ་ད་ོཞིསེ་ཟིརེ་ར།ོ །དརེ་ཁྱེམི་དུ་འངོས་པོས་སྒྱུ་

མ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ནས་ར་ེཞིིགོ་ཡིད་མ་ཆོེས། ཕྱིིས་ཡིད་ཆོེས་ཏེ་ེལྷགོ་པོར་དགོའ།ོ །ད་ེ

ནས་ད་ེཀླུ་འདུལ་པོའ་ིརིགོས་སྔགོས་ཁ་ོན་འཚོལ་བ་ལས། ལན་ཅིིགོ་གོ་ིཚ་ེཞིིང་ལས་

བྱེད་པོའི་བུད་མེད་ཅིིགོ་སྔགོས་ཤིིགོ་བཟླས་པོ་ན་གོང་ནས་བྱུང་ཆོ་མེད་པོའི་སྦྲུལ་
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ཞིགིོ་འངོས་ནས། བུད་མདེ་དའེ་ིབུ་ཆུང་གོ་ིརྐོང་པོ་ལ་ཁས་རགེོ་པོས་ར་ེཞིགིོ་ཤི་ིབ་ལྟར་

སོང་ཡང་ཞིིང་ལས་རྣམས་གྲུབ་པོ་ན་སྦྲུལ་ཞིིགོ་འོངས་ཏེེ། བུ་ཆུང་དེའི་རྐོང་པོ་ལ་

རྨུགོས་པོ་ཙོམ་གྱིིས་སློར་ཡང་སོས་སོ། །ད་ེམཁའ་འགྲོ་ོམར་ཤིེས་ཏེ་ེཞིབས་ལ་ཕྱིགོ་

བྱས། རགིོས་སྔགོས་བསློབ་པོར་ཞུས་པོས། ཁྱེདོ་ན་ིརགིོ་སྔགོས་ཀྱི་ིསྣདོ་མ་ཡནི་ཞིངི༌། 

དམ་རྫོས་ཀྱིང་རྙིེད་པོར་དཀའ་ོཞིེས་ཕྱིིར་བཟློགོ་པོ་ལས་ས་ཐ་ེབཙུགོས་ནས་གོསོལ་

བ་བཏེབ་པོས་ཁས་བླངས་ས།ོ །དེར་དམ་རྫོས་ཁྱེ་ིམ་ོནགོ་རྐྱང་གོ་ིའ་ོམ་བསྐོལ་བའ་ིའ་ོ

ཐུགོ་སྙིམ་པོ་བརྒྱད་དགོོས་པོར་བྱུང་བས་བཙོལ་ནས་རིགོ་སྔགོས་ཞུས་པོས། དེས་

སྔགོས་མང་དུ་བཟླས་ནས་ཤིངྐུ་ལ་འཐུང་དུ་བཅུགོ་གོ།ོ །སྙམི་པོ་དྲུགོ་གོིས་ལྟ་ོགོང་སྟ།ེ 

དེ་བས་ལྷགོ་པོ་འཐུང་མི་ནུས་ཁད་ལ་འདི་མ་འཐུངས་ན་ཐོགོ་མ་ཉེིད་དུ་ཁྱེོད་སྦྲུལ་

གྱིིས་གོསོད། ད་ེནས་སྐྱ་ེབ་ོམང་པོོའང་གོསོད་ཅིེས་སྡོིགོས་ནས་ནན་གྱིིས་འཐུང་དུ་

བཅུགོ་པོས་སློར་ཡང་སྙིམ་པོ་གོཅིིགོ་འཐུངས། སྙིམ་པོ་ལྷགོ་མ་ཅིིགོ་ཐབས་ཇོ་ིལྟར་

བྱས་ཀྱིང་འཐུངས་མ་ཐུབ་བོ། །ད་ེནས་མཁའ་འགྲོ་ོམ་ན་རེ། ངས་དང་པོ་ོནས་ཁྱེོད་

ཉེདི་སྣདོ་མ་ཡནི་ན་ོཞིསེ་མ་སྨྲས་སམ། ད་ཁྱེདོ་ཀྱིསི་ཀླུ་རགིོས་བདུན་འདུལ་ནུས་ཞིངི་

ཇོ་ིལྟར་འདོད་པོར་དབང་བྱེད་ནུས་ལ། ནོར་རྒྱས་ཀྱི་ིརིགོས་ན་ིམ་ཡིན་ཏེ།ེ ནམ་ཞིིགོ་

ན་སྦྲུལ་ནརོ་རྒྱས་ཀྱི་ིརགིོས་ཀྱིསི་ཟིནི་ནས་འཆོ་ིབར་འགྱུར་ར་ོཞིསེ་ཟིརེ། ད་ེནས་བྲིམ་

ཟིེ་དེ་ཤིིན་ཏུ་མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆོེ་བར་གྱུར་ཏེེ་ཀླུ་རྣམས་མངགོ་གོཞུགོ་ཏུ་བསྐུལ་

ནས་ཕན་གོནདོ་ཀྱི་ིལས་གོང་ལའང་ཐོགོས་པོ་མདེ་པོར་སྤྱོདོ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ང༌ོ། །ད་ེཉེནི་

ར་ེབཞིིན་བྲིམ་ཟི་ེམང་པོ་ོལ་བསྟན་བཅིོས་ཀློོགོ་པོ་དང༌། སྦྱོིན་པོ་དགོ་བྱིན་ཞིིང་བསོད་

ནམས་དགོ་བྱདེ་ད།ོ །མཚན་ར་ེབཞིནི་སྐྱདེ་མསོ་ཚལ་དུ་སངོ་ནས། ཀླུ་མ་ོརྣམས་དང་
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ལྷན་ཅིགིོ་འདདོ་པོའ་ིཡནོ་ཏེན་ལྔ་དང་རྩེ་ེབར་བྱདེ་ད།ོ །དསེ་ཡུལ་པུཎྜ་ཝརྷྔ་ནའ་ིཕྱིགོོས་

ཅིིགོ་ཏུ་ཨཥྟ་ྟདྷཱ་ཏུ་ལས་རྗེ་ེབཙུན་མ་འཕགོས་མ་སྒྲོོལ་མའ་ིལྷ་ཁང་བཞིེངས། དཀོན་

མཆོོགོ་གོསུམ་ལ་མཆོོད་པོ་རྒྱ་ཆོེན་པོ་ོབྱས་པོ་ལས། དུས་ནམ་ཞིིགོ་ཀླུའ་ིབུད་མེད་

རྣམས་ཀྱི་ིཁྲོད་དུ་ཀླུའ་ིརྒྱལ་པོ་ོནོར་རྒྱས་ཀྱི་ིགོཡོགོ་མ་ོཞིིགོ་ཡོད་པོ་མ་ཤིེས་པོར་བྲིམ་

ཟི་ེབགོ་མེད་པོས་གོནས་པོ་ལས། དེས་དཔྲལ་པོར་ས་ོབཏེབ་ནས་བྲིོས་སོ། །ད་ེནས་

གོཡགོོ་ལ་བསྒོསོ་ཏེ་ེརྒྱ་མཚོའ་ིལྦུ་བ་ལངོས་ཚུར་འངོ་བའ་ིཚ་ེཕྱི་ིམིགོ་མ་ལྟ། གོཞིན་གྱི་ི

ཚིགོ་མ་ཉེན། ཕར་གོཏེམ་མ་སྨྲ་ཞིེས་བསྒོོས་ཏེ་ེརྐོང་མགྱིོགོས་ཀྱི་ིརྫོས་བྱིན་ནས་སོང་

ང༌ོ། །དེས་ཚུར་འོངས་པོའ་ིཚ་ེསྐྱེས་བུ་ཞིིགོ་འབོད་ཅིིང་བྱུང་ང༌ོ། །དེར་མ་ཉེན་པོ་ལ། 

བདགོ་ནི་སྨན་པོ་སྟེ་ནད་དང་དུགོ་མཐའ་དགོ་གོསོ་བར་བྱེད་དོ་ཟིེར་བ་ལ་ཕྱིི་མིགོ་

བལྟས་པོས། བྲིམ་ཟི་ེསྨན་གྱི་ིསྣདོ་ཐགོོས་པོ་ཅིིགོ་བྱུང་ང༌ོ། །ད་ེམ་ཐགོ་ད་ེན་ར།ེ ཁྱེདོ་ཀྱི་ི

སྨན་ཅི་ིཡནི་པོ་སྟནོ་ཅིགིོ་ཟིརེ། དསེ་རྒྱ་མཚའོ་ིལྦུ་བ་བསྟན་པོས་ས་ལ་གོཏེརོ་ཏེ་ེམ་ིསྣང་

བར་སོང་ང༌ོ། །སློར་ཤིངྐུ་དང་འཕྲད་ད་ེགོཏེམ་བཤིད་པོས་ས་དང་ལྷན་ཅིིགོ་ཕྱིོགོས་ལ་

ལོང་ཞིིགོ་ཟིེར། དེར་ཕྱིིན་པོས་ཀླུའ་ིརྫུ་འཕྲུལ་གྱིིས་ས་ཕྱིོགོས་དེར་མཚ་ོབརྡོོལ་ནས་

ལེན་པོར་མ་ནུས། ཤིངྐུ་ཡང་དུས་ལས་འདས། ད་ེལྟ་བུའ་ིབྲིམ་ཟི་ེཤིངྐུ་ས་རྒྱ་གོར་ལྷ་ོ

ཕྱིོགོས་ཁ་གོནྡྲེའ་ིཡུལ་དུ་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གོ་ིམཆོོད་སྡོོང་རྡོ་ོརིངས་ཤིིགོ་བཙུགོས་ཏེེ། 

དེ་ལ་མཆོོད་པོ་ཙོམ་གྱིིས་དུགོ་ནད་ཞིི་བ་དང༌། ཁྲུས་གོསོལ་བའི་ཁུ་བ་འཐུང་ཞིིང་

ཁྲུས་བྱས་པོས་ཀླུ་ནད་སལེ་བར་འགྱུར་བ་ཡདོ་ད།ོ །

 བྲིམ་ཟི་ེཕུར་བུ་ན་ིཀུ་རུ་ཀུལླིེའ་ིརགིོས་སྔགོས་གྲུབ་པོ་སྟ།ེ རྒྱལ་པོསོ་ཀླུའ་ིརྒྱལ་

བོ་ཏེ་ཀྵཻ་ཀ་སྟོན་ཅིིགོ་བྱས་པོ་ལས། ཀུ་རུ་ཀུ་ལླིེའི་སྔགོས་བཟླས་པོའི་རྡོོ་མཚོར་
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འཕགོས་པོས་མཚ་ོཁོལ་ཞིིང་དབུས་ནས་ཀླུའ་ིཕ་ོབྲིང་གོ་ིབ་གོམ་ཉུགོ་ཉུགོ་པོ་རྒྱལ་པོ་ོ

འཁོར་བཅིས་ཀྱིིས་མཐོང༌། དེར་ཀླུའ་ིདུགོ་གོིས་མ་ིཕྱུགོས་མང་པོ་ོཤི་ིབས་ཀླུ་དངོས་

སྟོན་མ་ཐུབ་སྟ་ེསློར་ནུབ་པོར་བྱས་སོ། །བྲིམ་ཟི་ེཕུར་བུ་དེས་ཨ་ོཊ་ིབ་ིཤིའ་ིགྲོོང་ཁྱེེར་

ཀ་ཊ་ཀ་ར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིལྷ་ཁང་མང་དུ་བཞིེངས། དགོ་ེའདུན་མང་བ་ོལ་དུས་སྟོན་

ཡང་བཙུགོས་ས།ོ །རྒྱལ་པོ་ོསངས་རྒྱས་ཕྱིོགོས་དང༌། དེའ་ིརྗེེས་སུ་དྷརྨཱ་ཙོནྡྲའ་ིཚ་བ་ོ

ཀརྨ་ཙོནྡྲ་ཞིེས་བྱ་བ་བྱུང་སྟེ། ད་ེདགོ་གོ་ིརིང་ལ་སློོབ་དཔོོན་དགོའ་བྱེད་སྙན་པོ་དང༌། 

སློོབ་དཔོོན་རྟ་དབྱངས་ཆུང་བ་དང༌། སྒྲོ་གོཅིན་འཛིིན་བཟིང་པོོའ་ིསློོབ་མ་སྒྲོ་གོཅིན་

འཛིིན་བཤིེས་གོཉེེན་ཡིན་ལ། དེའ་ིསློོབ་མ་ཀླུའ་ིབཤིེས་གོཉེེན་རྣམས་བྱུང་སྟ།ེ ད་ེདགོ་

གོིས་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོ་ོདར་བར་མཛིད་དོ། །འོན་ཀྱིང་ད་ལྟ་བོད་དུ་ཡོད་པོའ་ིབསྟོད་པོ་

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པོའི་འགྲོེལ་པོ་མཛིད་མཁན་སློོབ་དཔོོན་དགོའ་བྱེད་སྙན་པོ་ནི་ཕྱིོགོས་

གླེང་ལ་སགོོས་པོའ་ིཕྱིསི་འབྱུང་བར་འགྲོལེ་པོ་ད་ེལས་གོསལ་བས། འད་ིསྐབས་ཀྱི་ིད་ེ

དང་མཚན་གོཅིིགོ་པོ་ཙོམ་མ།ོ །རྒྱལ་པོ་ོསངས་རྒྱས་ཕྱིོགོས་ཀྱི་ིབྱ་བའ་ིམཐའ་མ་དང༌། 

རྒྱལ་པོ་ོཀརྨ་ཙོནྡྲའ་ིདུས་སྐབས་ཀྱི་ིགོཏེམ་སྟ་ེཉེ་ིཤུ་རྩེ་གོཅིིགོ་པོའ།ོ །  ། །

༢༢ ཐེགོས་མདེ་སྐུ་མཆོདེ་ཀྱི་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

དེའི་འོགོ་ཏུ་རྒྱལ་པོ་ོཀརྨ་ཙོནྡྲས་རྒྱལ་སྲོིད་སྐྱོང་བཞིིན་པོའི་དུས་ན། རྒྱལ་པོ་ོ

སངས་རྒྱས་ཕྱིོགོས་ཀྱི་ིབུ་ཟིབ་མ་ོཕྱིོགོས་ཞིེས་བྱ་བ་ཕ་ོབྲིང་གྲོོང་ཁྱེེར་ལྔ་ལེན་དུ་བྱེད་

པོ་ཞིིགོ་བྱུང་སྟེ། ལ་ོབཞི་ིབཅུར་ཉེ་ེབ་རྒྱལ་སྲོིད་བྱས་སོ། ཁ་ཆོེའ་ིཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་ོཏུ་

རཥྐའི་བུ་ཏུ་རུཥྐ་མང་པོོས་བཀུར་བ་ཞིེས་བྱ་བ་ཁྲོ་བོ་བདུད་རྩེི་འཁྱེིལ་བའི་ཞིལ་
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མཐོང་བ་ཚ་ེལ་ོབརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཐུབ་པོ། རྒྱལ་སྲོིད་ཀྱིང་ལ་ོབརྒྱ་ཙོམ་བསྐྱངས་བ་

ཞིིགོ་བྱུང་སྟེ། དེས་ཁ་ཆོ་ེདང་ཐ་ོགོར་དང༌། ཡུལ་གོ་ཛི་ན་ིལ་སོགོས་པོ་ཐམས་ཅིད་

མངའ་འབངས་སུ་བསྡུས་ནས། དཀནོ་མཆོགོོ་མཆོདོ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང༌། ཁྱེད་པོར་ཡུལ་གོ་

ཛི་ནིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཚེམས་བཞུགོས་པོའ་ིམཆོོད་རྟེན་ཆོེན་པོ་ོབཞིེངས་ལ། དགོ་ེ

སློོང་ཕ་མ་དང༌། དགོ་ེབསྙེན་ཕ་མ་སྟོང་ཕྲགོ་ར་ེར་ེམཆོོད་རྟེན་མཆོོད་པོའ་ིལགོ་ལེན་དུ་

བསྐོས། སྐུ་གོཟུགོས་ཀྱི་ིཁྱེད་པོར་དཔོགོ་ཏུ་མེད་པོ་བཞིེངས། དགོ་ེསློོང་ཛཱ་ིཝ་ཀ་ར་

ཞིསེ་བྱ་བ་དང༌། དགོ་ེབསྙནེ་ཆོསོ་འཕལེ་ཞིསེ་བྱ་བ་འཁརོ་དགོ་ེསློངོ་དང༌། དགོ་ེབསྙནེ་

ལྔ་སྟོང་ལྔ་སྟོང་གོིས་བསྐོར་ཏེ་ེཤིེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པོའ་ིདོན་སྒོོམ་པོ་ད་ེབཞིིན་

གོཤིེགོས་པོ་སྒྲུབ་པོས་མཉེེས་པོར་བྱེད་པོ་བྱུང་ནས། དགོ་ེསློོང་དང་དགོ་ེབསྙེན་རྫུ་

འཕྲུལ་ཅིན་བརྒྱ་ཕྲགོ་མང་པོོ་ཡང་བྱུང༌། ཆོོས་སྤྱོོད་བཅུ་ཤིིན་ཏུ་འཕེལ་བར་བྱེད་

དོ། །རྒྱལ་པོ་ོཟིབ་མོའ་ིཕྱིོགོས་རྒྱལ་སྲོིད་དུ་འཁོད་ནས་ལ་ོབཅུ་གོཉེིས་ལོན་པོའ་ིཚེ། 

རྒྱལ་པོ་ོཀརྨ་ཙོནྡྲ་འདས། དེའ་ིབུ་བྲི�ཀྵཻ་ཙོནྡྲ་རྒྱལ་སྲོིད་ལ་བསྐོས་ཀྱིང་དབང་ཐང་ཆུང་

ངུར་བྱུང་ནས། ཨ་ོཊ་ིསའ་ིརྒྱལ་པོ་ོཛཱ་ལ་ེརུ་ཧ་ཞིསེ་བྱ་བས་ཤིར་ཕྱིོགོས་ཕལ་ཆོརེ་ལ་

དབང་བསྒྱུར། རྒྱལ་པོ་ོད་ེདགོ་གོ་ིསྐབས་སུ་དགོ་ེསློོང་ཆོེན་པོ་ོཨརྷ་ཏེ་ཞིེས་བྱ་བའ་ིསྐུ་

ཚའེ་ིསྨད་ཀྱི་ིདུས་དང༌། འཕགོས་པོ་ཐོགོས་མདེ་ཀྱི་ིའགྲོ་ོབའ་ིདནོ་མཛིད་པོའ་ིདུས་ཡནི་

ཞིངི༌། སློབོ་དཔོནོ་དབྱགིོ་གོཉེནེ་དང༌། སངས་རྒྱས་འབངས་དང༌། དགོ་ེའདུན་འབངས་

རྣམས་ཀྱི་ིསྐུ་ཚའེ་ིསྟདོ་ཀྱི་ིདུས་ས།ོ །སློབོ་དཔོནོ་ཀླུའ་ིབཤིསེ་གོཉེནེ་ཚ་ེརངི་བརོ་གོནས་

པོ་དེའ་ིསློོབ་མ་དགོ་ེའདུན་སྲུང་བ་ཞིེས་པོའང་བྱུང་ལ། དུས་འད་ིཡན་ཆོད་དུ་གོསང་

སྔགོས་རྣལ་འབྱོར་བླ་ན་མེད་པོའ་ིཆོོས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པོ་རྣམས་ལ་མ་དར་བ་ན་ིམ་
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ཡིན་ཏེེ། སྔོན་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིཆོོས་དར་བ་ནས་མ་ིརིང་བར་བྱུང་བའ་ིརིགོ་པོ་འཛིིན་

པོ་སྟོང་ཕྲགོ་བརྒྱ་པོ་ོད་ེདགོ་དང༌། ཨུ་རྒྱན་གྱི་ིཡུལ་དུ་སྐྱ་ེབ་ོཐམས་ཅིད་རིགོ་པོ་འཛིིན་

པོའ་ིགོནས་ཐོབ་པོ་རྣམས་ཀྱིང་ཕལ་ཆོེར་བླ་མེད་ཀྱི་ིལམ་ལ་བརྟེན་པོ་ཡིན་ལ། འོན་

ཀྱིང་དེ་དགོ་ནི་གོསང་བའི་བདགོ་པོོ་ལ་སོགོས་པོས་སྐལ་ལྡན་བརྒྱའམ་སྟོང་ལ་

སོགོས་པོ་ལ་གོཅིིགོ་ཅིར་དུ་ཞིལ་བ་སྟན་ཏེ་ེསྔགོས་ཀྱི་ིཐེགོ་པོ་བསྟན། ད་ེདགོ་ཐམས་

ཅིད་འཇོའ་ལུས་སུ་གྱུར་ནས། དའེ་ིརྗེསེ་སུ་གོདམས་པོ་བཞིགོ་པོའང་མདེ་ལ། སྔནོ་གྱི་ི

སྐྱསེ་བུ་རྣམས་ཤིནི་ཏུ་སྒོམོ་ཞིངི་གོསང་བ་སྲུང་བ་ཡནི་པོའ་ིཕྱིརི་ད་ེདགོ་རགིོ་པོ་འཛིནི་

པོ་མ་གྲུབ་ཀྱི་ིབར་དུ་སུས་ཀྱིང་གོསང་སྔགོས་སྤྱོོད་པོ་ཡིན་པོར་མ་ིཤིེས་ཏེེ། གོང་ཆོ་ོ

འཕྲུལ་ཆོེན་པོ་ོདང་བཅིས་ཏེ་ེམཁའ་ལ་གོཤིེགོས་པོའམ་མ་ིསྣང་བར་གྱུར་པོ་ན། ཀྱི་ེམ་

ད་ེདགོ་ན་ིསྔགོས་ཀྱི་ིསྤྱོོད་པོ་ཅིན་ཡིན་ན་ོཞིེས་སློད་ནས་རིགོ་པོར་འགྱུར་བ་ཤི་སྟགོ་

གོོ །དེའ་ིཕྱིིར་སློོབ་དཔོོན་གྱིིས་སློོབ་མ་ལ་བརྒྱུད་པོའ་ིརིམ་པོས་འདོམས་པོའང་ཅུང་

ཟིད་ཙོམ་ལས་མེད་ལ། བྱ་བ་དང་སྤྱོོད་པོའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིསྔགོས་རྒྱུད་ཉེམས་སུ་ལེན་པོ་ན་ི

ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོ་ོདར་ནས་བརྩེམས་ཏེ་ེཤིིན་ཏུ་མང་བ་ཞིིགོ་ཡོད་ནའང༌། ཤིིན་ཏུ་གོསང་

ཞིིང་སྤྱོོད་པོ་ཡིན་པོའི་ཕྱིིར་གོསང་སྔགོས་དེ་ཉེིད་ལ་སྤྱོོད་པོ་ཡིན་ན་མ་གོཏེོགོས་ཅིི་

ཞིིགོ་ཉེམས་སུ་ལེན་སུས་ཀྱིང་མ་ིཤིེས་སོ། །དེའ་ིཕྱིིར་ལས་དང་དངོས་གྲུབ་རྣམས་

ཐགོོས་པོ་མདེ་པོར་འགྲུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡདོ་ད།ོ །

ས་ར་ཧ་དང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲོས་དང༌། གྲུབ་ཐབོ་ཤཱ་ཝ་ར་ིཔོའ་ིབར་དུ་བརྒྱུད་པོ་

ནས་བརྒྱུད་པོར་རྗེེས་སུ་བཟུང་བ་ནི། ཡོངས་སུ་གྲོགོས་པོ་ལྟར་ཡོད་པོར་མངོན་ལ། 

གོཞིན་དུ་དེ་ཡན་ཆོད་ཀྱིི་སློོབ་དཔོོན་རྣམས་གོསང་སྔགོས་བླ་མེད་ཀྱིི་བརྒྱུད་པོ་ལ་
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བཞུགོས་པོའང་ཆོེར་མ་མཐོང་ང༌ོ། །སྤྱོོད་བསྡུས་སྒྲོོན་མ་ེལས་ཁུངས་སུ་མཛིད་པོའ་ི

པོདྨ་བཛྲ་དང༌། ཀམྤ་ལ་པོ་བྱུང་ཡང༌། དང་པོོར་ན་ིའཕགོས་པོའ་ིཡུལ་དུ་འགྲོ་ོབའ་ིདནོ་

མཛིད་པོ་མ་བྱུང་བར་མངོན་ལ་ཕྱི་ིམའ་ིལ་ོརྒྱུས་ན་ིམ་མཐོང་ང༌ོ། །ད་ེབས་ན་བྲིམ་ཟི་ེ

ཆོནེ་པོ་ོདང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲོས་སགོོས་ཀྱིསི་མཛིད་པོའ་ིབླ་མདེ་ཀྱི་ིབསྟན་བཅིསོ་ཡདོ་

པོ་འད་ིཀུན་ལས་གོཞིན་པོའ་ིསྔགོས་བླ་ན་མེད་ཀྱི་ིདགོོངས་འགྲོེལ་ཡང་འད་ིཡན་ཆོད་

དུ་ཆོེར་མེད་པོར་གྲོགོས་ཤིིང༌། བསྟན་བཅིོས་དེ་དགོ་ཀྱིང་དབུ་མ་རིགོ་ཚོགོས་ལ་

སོགོས་པོའ་ིགོཞུང་བཞིིན་དུ་ཡོངས་ཁྱེབ་ཏུ་གྲོགོས་པོ་ན་ིམ་ཡིན་ཏེེ། ཀླུའ་ིབྱང་ཆུབ་

རིགོ་པོ་འཛིིན་པོའ་ིགོནས་བརྙིེས་པོ་ད་ེཁ་ོན་ལ་གོཏེད་པོས། ཕྱིིས་རྒྱལ་པོ་ོད་ེཝ་པཱ་ལ་

ཡབ་སྲོས་ཀྱི་ིདུས་སུ་དར་བར་གྱུར་པོ་ཡིན་ཏེེ། དེའ་ིཕྱིིར་འཕགོས་སྐོར་དང་སངས་

རྒྱས་ཐོད་པོའི་སྐོར་སོགོས་ལ་རྒྱུད་ཐགོ་ཉེེ་མོར་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་ཡིན་

ན།ོ ། དཔོེར་ན་བོད་ཀྱི་ིཡང་དགོ་སྣང་གོ་ིཆོོས་དང༌། གོཏེེར་ཆོོས་རྫུན་གོསོབ་མེད་པོ་

རྣམས་དང་འདྲའ།ོ །དུས་འད་ིཙོམ་ནས་བཟུང་ནས་བྱ་སྤྱོོད་ཀྱི་ིསྔགོས་རྒྱུད་རྣམས་ལ་ོ

ཉེིས་བརྒྱ་ཙོམ་གྱིི་བར་དུ་ཤིིན་ཏུ་དར་ཞིིང་མངོན་མཚན་དུ་སྤྱོོད་པོ་བྱུང་ལ། རྣལ་

འབྱོར་དང་རྣལ་འབྱོར་བླ་ན་མེད་པོའི་རྒྱུད་རྣམས་ནི་དངོས་གྲུབ་མ་ཐོབ་ཀྱིི་བར་དུ་

མངོན་མཚན་དུ་སྤྱོོད་པོ་མེད་ཀྱིང༌། སྔོན་ལས་ཆོེས་དར་བར་གྱུར་ཞིིང༌། དགོོངས་

འགྲོེལ་གྱི་ིབསྟན་བཅིོས་ཀྱིང་ཅི་ིརིགོས་པོ་མཛིད་པོར་བྱུང་ལ། གྲུབ་ཐོབ་གྲོགོས་ཆོ་ེབ་

རྣམས་ཀྱིང་བྱནོ་ཏེ།ེ སྐབས་དརེ་སློབོ་དཔོནོ་རྟ་མཆོོགོ་དང༌། སློབོ་དཔོནོ་ཆོནེ་པོ་ོལཱུ་ཡ་ི

པོ་དང༌། གྲུབ་ཐོབ་ཙོརྤ་ཊ་ིཔོ་རྣམས་ཀྱིང་བྱུང་སྟ་ེད་ེདགོ་གོ་ིལ་ོརྒྱུས་གོཞིན་དུ་གོསལ། 

སློོབ་དཔོོན་ཨརྷ་ཏེ་ན་ིརྒྱལ་པོ་ོཀརྨ་ཙོནྡྲའ་ིདུས་སུ་སྡོོམ་བརྩེོན་སྡོ་ེསྣོད་གོསུམ་འཛིིན་
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པོར་གྱུར་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ལ། དེས་གོཏེེར་གྱི་ིབུམ་པོ་ཆོེན་པོ་ོབསྒྲུབས་ས།ོ །མཐར་གྱིིས་

གྲུབ་སྟ་ེཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱརི་ས་འགོོ་ཏུ་རནི་པོ་ོཆོའེ་ིབུམ་པོ་སྲོདི་དུ་དཔོགོ་ཚད་ཙོམ་ཡདོ་

པོ་བྱུང་སྟ་ེདགོ་ེའདུན་ཁྲ་ིཕྲགོ་མང་པོ་ོལ་འཚ་ོབ་སྦྱོོར་བ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་ལས། དུས་ལན་

ཅིིགོ་སྲུང་བ་བྱེད་པོ་བརྗེེད་དེ། དེའ་ིནུབ་མ་ོགོནོད་སྦྱོིན་རྣམས་ཀྱིིས་བརྐུས་ཏེེ། ནང་

པོར་དགོ་ེའདུན་མཆོོད་པོའ་ིདོན་དུ་ཁ་ཕྱི་ེབ་ན་སྟོང་པོར་མཐོང་ནས། དགོ་ེསློོང་རིགོ་

སྔགོས་མཁན་རྫུ་འཕྲུལ་ཆོེན་པོ་ོདེས་ཚངས་པོ་ལ་སོགོས་པོ་ལྷ་ཆོེན་པོ་ོཐམས་ཅིད་

ཀྱིང་བཀུགོ་སྟེ། ད་ེརྣམས་གོཟིིར་བའ་ིད་ེདགོ་གོིས་གོནོད་སྦྱོིན་རྣམས་བཀུགོ་སྟ་ེསློར་

ཡང་གོཏེེར་གྱི་ིབུམ་པོ་གོང་ང༌ོ། །ལྷ་རྣམས་འོངས་པོའ་ིརྟགོས་སུ་ས་གོཡ་ོབ་དང༌། མ་ེ

ཏེགོོ་གོ་ིཆོར་དང༌། དྲ་ིབཟིང་ས་ོཞིགོ་བདུན་གྱི་ིབར་དུ་རྒྱུན་མ་ཆོད་པོ་སྐྱ་ེབ་ོཐམས་ཅིད་

ལ་མངོན་པོར་གྱུར་ཏེོ། །ཚུལ་དེས་ལ་ོབཞི་ིབཅུར་ཉེ་ེབ་དགོ་ེའདུན་མཆོོད་པོར་བྱས། 

གོཏེེར་གྱི་ིབུམ་པོ་ཁ་ོརང་ཉེིད་ལ་སྣང་བ་ཡིན་གྱི་ིགོཞིན་དགོ་གོིས་ས་འབྲུ་བར་མཐོང་

ང༌ོ། །འཕགོས་པོ་ཐོགོས་མདེ་སྐུ་མཆོདེ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ན།ི སྔནོ་རྒྱལ་པོ་ོགཽོ་ཊ་འཕལེ་བྱེད་

ཀྱི་ིདུས་དགོ་ེསློོང་སྡོ་ེསྣོད་གོསུམ་འཛིིན་པོ་འཕགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་ལ་ཡ་ིདམ་

དུ་བྱེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོས་དུས་ལན་ཅིིགོ་དགོ་ེསློོང་གོཞིན་ཞིིགོ་དང་གོལ་བཟུང་བ་དང་

གོཞུང་གོཟུགོ་པོ་དང༌། བརྒལ་བརྟགོ་བྱེད་པོའ་ིཚ་ེང་རྒྱལ་གྱི་ིསྐྱོན་གྱིིས་ད་ེལ་བུད་

མེད་ཀྱི་ིརིགོ་པོ་ཅིན་འད་ིཞིེས་སྨད་ད།ོ །དེའ་ིཚ་ེའཕགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་དབང་

ཕྱུགོ་གོིས་ཁྱེོད་ཀྱི་ིལས་འདིས་སྐྱ་ེབ་མང་པོོར་བུད་མེད་དུ་སྐྱ་ེབར་འགྱུར་རོ། །འོན་

ཀྱིང་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་གྱིི་བར་དུ་ཁྱེོད་ཀྱིི་དགོེ་བའི་བཤིེས་གོཉེེན་ནི་ང་ཡིན་ནོ་ཞིེས་

གོསུངས་སོ། །ད་ེན་ིརྒྱལ་བ་ོསངས་རྒྱས་ཕྱིོགོས་ཀྱི་ིདུས་ཙོམ་ན་སྐྱ་ེབ་བླངས་པོ་ནི། 
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བྲིམ་ཟི་ེམ་ོབྲི་ཀཱ་ས་ཤཱ་ིལ་ཞིེས་པོ་རབ་ཏུ་གོསལ་བའ་ིངང་ཚུལ་མ་ཞིེས་པོ་ཡིན་ཏེ།ེ ད་ེ

སྐྱ་ེབ་དྲན་ཞིིང་ཆུང་ངུ་ནས་མད་ོསྡོ་ེདང༌། མངོན་པོའ་ིགོཞུང་ལུགོས་དགོ་མཐོང་ཞིིང་

ཐསོ་པོ་ཙོམ་གྱིསི་རང་ཤིསེ་པོ་འཕགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་རྟགོ་ཏུ་མཆོདོ་པོ། དགོ་ེ

བ་བཅུའ་ིལམ་ལ་ངང་གོསི་གོནས་པོ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ིསམེས་སྟབོས་སུ་གྱུར་བ་ཞིིགོ་སྟ།ེ 

འད་ིདགོ་ེསློོང་མར་འདོད་པོ་འཁྲུལ་པོ་ཡིན་ལ། ཆོེར་སྐྱེས་པོ་ན། ད་ེརྒྱལ་རིགོས་ཞིིགོ་

དང་འདུས་པོ་ལས་ཁྱེེའུ་མཚན་དང་ལྡན་པོ་བཙོས་ཏེ་ེབླ་ོརྣ་ོབའ་ིཆོ་ོགོ་བྱས། ཅུང་ཟིད་

ཆོརེ་སྐྱསེ་པོ་ན་ཡ་ིགོ་ེདང་རྩེསི་དང༌། བརྟགོ་པོ་བརྒྱད་དང༌། བརྡོ་སྤྲདོ་པོ་དང༌། རྟགོོ་གོ་ེ

དང༌། སྨན་དཔྱད་དང༌། བཟིོའ་ིགོནས་རྣམས་དང༌། རིགོ་པོའ་ིགོནས་བཅི་ོབརྒྱད་ལ་

སོགོས་པོ་མ་ཉེིད་ཀྱིིས་ལེགོས་པོར་བསློབས་ཏེེ་ཤིིན་ཏུ་བྱང་ཞིིང་གོསལ་བར་གྱུར་

ཏེ།ོ །དེས་རང་གོ་ིརིགོས་ཀྱི་ིཆོསོ་དྲ་ིབ་ན་བུ་ཁྱེདོ་རིགོས་ཀྱི་ིབྱ་བ་བྱདེ་པོའ་ིཕྱིརི་བསྐྱདེ་

པོ་མ་ཡིན་ཏེེ། དམ་པོའ་ིཆོོས་དར་བར་བྱ་བའ་ིཕྱིིར་བསྐྱེད་པོ་ཡིན་ན། རབ་ཏུ་བྱུང་

ནས་མང་དུ་ཐསོ་པོ་དང་ཏེངི་ང་ེའཛིནི་ཐབོ་པོར་གྱིསི་ཤིགིོ །ཅིསེ་གོསུངས་པོ་ལྟར་རབ་

ཏུ་བྱུང་ནས་མཁན་པོ་ོདང་སློབོ་དཔོནོ་དང་དགོ་ེའདུན་གྱི་ིཞིབས་འབྲིངི་གོ་ིབྱ་བའ་ིདུས་

འདའ་བ་ལ་ོགོཅིིགོ་ཏུ་མཛིད་ནས། བསྙེན་པོར་རྫོོགོས་ནས་ལ་ོལྔའ་ིབར་དུ་ཀློོགོ་པོ་ལ་

བརྩེོན་པོར་གོནས་ཏེ།ེ ལ་ོར་ེར་ེཚིགོས་སུ་བཅིད་པོ་འབུམ་འབུམ་གྱི་ིཚགིོ་དོན་ཐམས་

ཅིད་ཆུབ་པོར་བྱས། ད་ེལྟར་ཐུན་མོང་གོ་ིསྡོ་ེསྣོད་གོསུམ་དང༌། ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིམད་ོ

སྡོ་ེཕལ་ཆོརེ་ན་ིརྟགོོས་པོར་སློ་ཡང༌། ཤིསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པོའ་ིམདའོ་ིབརྗེདོ་བྱ་

མ་ཟློས་ཤིིང་མ་འཛིིངས་པོ་ན་ིརྟོགོས་པོར་དཀའ་བར་དགོོངས་ནས། དེའ་ིདོན་དུ་ལྷགོ་

པོའ་ིལྷ་ཞིལ་མཐོང་བར་བྱའ་ོཞིེས་གོཅིིགོ་ཏུ་བརྣགོས་པོས། གོོང་དུ་བཤིད་པོའ་ིསློོབ་
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དཔོོན་ཨརྷ་ཏེ་ད་ེཉེིད་ལ་དབང་བསྐུར་པོ་མ་ནོས་པོས་མ་ེཏེོགོ་རྒྱལ་བ་མ་ིཕམ་པོ་ལ་

ཕོགོ་གོོ །དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་དང༌། དཀྱིིལ་འཁོར་གོང་ཡིན་མི་གོསལ་ཡང་སྒྱུ་

འཕྲུལ་དྲྭ་བའ་ིདཀྱིིལ་འཁོར་ཡིན་པོར་མངོན་ཏེེ། སློོབ་དཔོོན་འདིས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའ་ི

རྒྱུད་ལ་བརྟེན་ནས་བྱམས་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་མཛིད་པོའི་ཕྱིིར་རོ་ཞིེས་བླ་མ་པོནྚིི་ཏེ་

གོསུང༌། ད་ེནས་གུར་པོ་པོརྦ་ཏེ་སྟ།ེ གོསུང་རབ་ལས་ཀུགོ་ཀུ་ཊ་པཱ་ད་པོརྦ་ཏེ། ར་ིབ་ོབྱ་

རྐོང་ཅིན་དུ་གྲོགོས་པོ་དེའ་ིཕུགོ་ཅིིགོ་ཏུ་འཕགོས་པོ་བྱམས་པོ་བསྒྲུབས་ཏེ་ེལ་ོགོསུམ་

དུ་ལྟས་ཅི་ིཡང་མ་བྱུང་བས་ཐུགོས་མུགོ་ནས་ཕྱིིར་ཐོན་པོས། བྲིགོ་གོ་ིངོས་ལ་བྱའ་ི

ཚང་བཅིས་སྔ་དྲ་ོཟིན་འཚལོ་བ་ལ་འཕུར་བ་དང༌། དགོངོས་ཀ་ཚད་དུ་ལོགོ་ཡངོས་པོ་

བྲིགོ་གོི་ངོས་ལ་གོཤིོགོ་པོ་རེགོ་ཙོམ་དེ་བྱུང་བ་ལ། ཡུན་རིང་པོས་བྲིགོ་ཟིད་པོར་

གོཟིིགོས་ནས་ངའི་བརྩེོན་འགྲུས་ཆུང་ངོ་སྙམ་ནས་སློར་ལྡོགོ་སྟེ་ལོ་གོསུམ་སྒྲུབ་པོ་

མཛིད། ད་ེབཞིིན་དུ་ཡང་ཐོན་པོ་ན། ཆུ་ཐིགོས་ཀྱིིས་བྲིགོ་ཟིད་པོར་གོཟིིགོས། ཡང་ལ་ོ

གོསུམ་བསྒྲུབས་ཏེ་ེཐོན་པོ་ན། མ་ིརྒན་པོ་ོཞིིགོ་རས་བལ་འཇོམ་པོོས་ལྕགོས་འཕྱིིད་

པོར་བྱེད་ཅིིང༌། འདི་ལས་ཕྲ་ཁབ་བྱེད་པོ་ཡིན། སྔར་ཡང་རས་བལ་གྱིིས་ཕྱིིས་ཏེེ་

ལྕགོས་ཟིད་པོ་ལས་ཁབ་འད་ིཙོམ་བྱུང་ང༌ོ། །ཞིེས་སྣོད་ཅིིགོ་ཁབ་ཀྱིིས་གོང་བ་བསྟན་

ན།ོ །ཡང་ལ་ོགོསུམ་བསྒྲུབས་ཏེ།ེ ད་ེལྟར་ལ་ོབཅུ་གོཉེིས་སུ་ལྟས་མ་བྱུང་བས་ཐུགོས་

སྐྱ་ོསྟ་ེཐོན་ནས་ཕྱིིན་པོས། གྲོོང་ཁྱེེར་ཞིིགོ་ན་ཁྱེ་ིམ་ོམ་ིལ་ཟུགོ་ཅིིང་ཟི་བ། སྨད་འབུས་

ཁྱེརེ་བ་ཞིིགོ་གོཟིིགོས་ནས་སྙངི་རྗེ་ེལྷགོ་པོར་སྐྱསེ་ཏེ།ེ འབུ་འད་ིརྣམས་མ་བསལ་ན་ཁྱེ་ི

འདི་འཆོི་ལ། བསལ་ནས་བོར་ན་འབུ་རྣམས་འཆོི་བས་རང་གོི་ལུས་ཀྱིི་ཤི་རྣམས་

བཅིད་ནས་དེར་འབུ་རྣམས་གོཞུགོ་པོར་བྱའ་ོསྙམ་སྟེ། ཨ་ཙོིནྟ་ཞིེས་བྱ་བའ་ིགྲོོང་ཁྱེེར་
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ནས་སྤུ་གྲོ་ིབླངས། ལྷུང་བཟིེད་དང་འཁར་གོསིལ་གོཏེེང་པོར་བཞིགོ །སྤུ་གྲོིས་སྐུའ་ི

བརླ་ཤི་ནས་ཕྲལ་ཏེེ། སྤྱོན་བཙུམ་ནས་འབུ་རྣམས་བླང་བར་བརྩེམས་པོ་ན། ཕྱིགོ་

གོིས་ཡུལ་བ་ལས་ཅི་ིཡང་མ་རྙིེད་ནས་སྤྱོན་ཕྱི་ེབ་ན། ཁྱེ་ིདང་འབུ་མེད་པོར་རྗེ་ེབཙུན་

བྱམས་པོ་མཚན་དཔོ་ེའོད་དུ་འབར་བ་གོཟིིགོས་ནས། ཀྱི་ེམ་ཡབ་གོཅིིགོ་བདགོ་གོ་ི

སྐྱབས། །ངལ་བརྒྱས་འབད་ཀྱིང་འབྲིས་མ་མཆོིས། །ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཆོར་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོའ་ི

དཔུང༌། །གོདུང་བས་བསྲོེགོས་ཏེ་ེསྐོམ་ཚད་འབབ། །བདགོ་གོིས་ད་ེཙོམ་དུ་བསྒྲུབས་

ཀྱིང་ཞིལ་མ་ིསྟོན་པོ་ཞིེས་སྤྱོན་ཆོབ་ཕྱུང་བའི། ལྷ་ཡ་ིརྒྱལ་པོོའ་ིཆོར་ཕབ་ཀྱིང༌། །ས་

བོན་མ་ིརུང་མ་ིའཁྲུངས་ལྟར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ན་ིབྱོན་གྱུར་ཀྱིང༌། །སྐལ་བ་མེད་

པོས་བཟིང་མ་ིམྱོངོ༌། །རང་གོ་ིལས་ཀྱི་ིསྒྲོབི་པོས་བསྒྲོབིས་ཏེ་ེམ་མཐངོ་བ་ཡནི་གྱིསི། ང་

ན་ིརྟགོ་ཏུ་ཁྱེོད་ཀྱི་ིདྲུང་ན་གོནས་སོ། །སྔར་རིགོ་སྔགོས་བཟླས་པོའ་ིནུས་པོ་ཐམས་

ཅིད་ད་ལྟར་སྙིང་རྗེ་ེཆོེན་པོོས་རང་གོ་ིལུས་ཀྱི་ིཤི་བཅིད་པོའ་ིདཀའ་བ་དེས་སྡོིགོ་སྒྲོིབ་

དགོ་སྟ།ེ མཐངོ་བ་ཡནི་གོསུང༌། ད་ལྟར་ཕྲགོ་པོར་ཁུར་ལ་གྲོངོ་ཁྱེརེ་གྱི་ིསྐྱ་ེབ་ོརྣམས་ལ་

སྟནོ་ཅིགིོ་གོསུང༌། བསྟན་པོས་གོཞིན་སུས་ཀྱིང་ཅི་ིཡང་མ་མཐངོ༌། ཆོང་འཚངོ་མ་ཞིགིོ་

གོིས་ཁྱེི་གུ་ཞིིགོ་ཁུར་བར་མཐོང་བ་ན་ཡང་ཕྱིིས་ལོངས་སྤྱོོད་ཟིད་མི་ཤིེས་པོ་བྱུང༌། 

དབུལ་པོ་ོཁུར་བསྐྱདེ་པོས་འཚ་ོབ་ཞིིགོ་གོསི་ཞིབས་མགོ་ོཙོམ་མཐངོ་བས་ཀྱིང་ཏེངི་ང་ེ

འཛིནི་བརྙིསེ་ཤིངི༌། ཐུན་མངོ་གོ་ིདངསོ་གྲུབ་ཐབོ་བ།ོ །

 དུས་ད་ེཉེིད་དུ་སློོབ་དཔོོན་གྱིིས་ཆོོས་རྒྱུན་གྱི་ིཏེིང་ང་ེའཛིིན་ཐོབ། ཁྱེོད་ཅི་ིའདོད་

གོསུང་པོ་ལ། ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོ་ོདར་བར་ཞུ་ཞིེས་ཞུས་པོས། ངའི་གོོས་ཀྱིི་མཐའ་ལ་

འཇུས་ཤིིགོ་གོསུང༌། འཇུས་པོས་ད་ེམ་ཐགོ་དགོའ་ལྡན་དུ་སློེབ། ད་ེལ་ས་སྡོེའ་ིགོནའ་
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མཆོན་ལས། དགོའ་ལྡན་དུ་ཟླ་བ་དྲུགོ་བཞུགོས་ཟིེར་བ་ཡོད་པོར་གྲོགོས་པོ་དང༌། 

འགོའ་ཞིིགོ་མ་ིལ་ོབཅི་ོལྔ་སོགོས་བཞུགོས་པོར་བྱེད་པོ་ཅི་ིརིགོས་ཡོད་ཀྱིང༌། རྒྱ་བོད་

ཡོངས་ཁྱེབ་ཏུ་གྲོགོས་པོ་ལ་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་བཞུགོས་ཟིེར་ཏེེ། དེ་ཡང་ལོ་ཕྱིེད་ལོར་

བརྩེིས་པོ་ཡིན་པོས་ལ་ོཉེེར་ལྔའ་ོཞིེས་རྒྱ་གོར་བ་རྣམས་གོསུང༌། དེར་དགོའ་ལྡན་དུ་

མགོོན་པོོ་མི་ཕམ་པོ་ལས་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིཆོོས་མ་ལུས་པོ་མཐའ་དགོ་གོསན་ཏེེ། 

མད་ོསྡོ་ེཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིདནོ་ཐུགོས་སུ་ཆུད། བྱམས་པོའ་ིཆོསོ་ལྔ་གོསན་པོ་ན་དནོ་ཚན་

ར་ེར་ེགོསན་པོ་ཙོམ་གྱིསི་ཏེངི་ང་ེའཛིནི་གྱི་ིསྒོ་ོམ་ིའདྲ་བ་ར་ེར་ེཐབོ། སློར་ཡང་མའི་ིཡུལ་

དུ་བྱོན་ནས་འགྲོོ་བའི་དོན་མཛིད་པོ་ན་གོཞིན་གྱིིས་སེམས་ཤིེས་པོའི་མངོན་ཤིེས་

ཐགོོས་པོ་མདེ་པོ་དང༌། ཟླ་བ་ཕྱིདེ་དམ་ཟླ་བ་གོཅིིགོ་ལ་སགོོས་པོས་བགྲོདོ་དགོསོ་པོའ་ི

ཐགོ་རིང་པོོར་འཁོར་དང་བཅིས་པོས་གོཤིེགོས་པོ་ནའང་ཐུན་ཚོད་གོཅིིགོ་གོམ་ཉེ་ིམ་

གོཅིགིོ་གོིས་བགྲོོད་པོ་དང་དང་པོོར་བྱམས་པོ་ཞིལ་གོཟིིགོས་པོའ་ིདུས་ད་ེཙོམ་གྱི་ིལང་

ཚ་ོལ་གོནས་ཏེེ། དགུང་ལ་ོདགུ་བཅུ་ལྷགོ་ཀྱིང་སྔོན་གྱི་ིད་ེཁ་ོན་བཞིིན་དུ་གོནས་པོ་

དང༌། སྐུ་ལ་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩེ་གོཉེིས་རྗེེས་མཐུན་ཙོམ་དུ་ཡོད་པོ་ལ་སོགོས་པོ་སྤྱོིར་

ས་ཐོབ་པོའ་ིའཕགོས་པོའ་ིཡོན་ཏེན་མངོན་གྱུར་དུ་མངའ་བ་དང༌། ཁྱེད་པོར་མནལ་

ལམ་དུ་ཡང་རང་དོན་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་ིབླ་ོམེད་ཅིིང༌། ཏེིང་ང་ེའཛིིན་གྱི་ིསྒོ་ོམཐའ་ཡས་པོ་ལ་

སྤྱོདོ་པོ་དང༌། ཤིནི་ཏུ་འཇོམ་ཞིངི་དུལ་ལ་ངས་པོ་ཡང་ཡནི་ལ། གྲུབ་མཐའ་ངན་པོ་སུན་

འབྱནི་ཞིངི་སྤྱོདོ་པོ་ངན་པོ་ཚར་གོཅིདོ་པོ་སོགོས་ལྷགོ་པོར་རྣ་ོབ་དང༌། ཐསོ་པོས་མ་ིད་ོ

མ་ཉེིད་དང་ནི། ཟིང་ཟིིང་མེད་པོར་ཆོོས་སྦྱོིན་དང༌། ཞིེས་སོགོས་ཀྱི་ིལོངས་སྤྱོོད་ལ་

སྤྱོདོ་བཞིནི་པོ་སོགོས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མས་ས་གོསུམ་པོ་བརྙིསེ་པོར་བྱདེ་ད།ོ །
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 ད་ེཡང་སློོབ་དཔོོན་དེས་དང་པོོར་མ་གོ་དྷཱའ་ིཡུལ་གྱི་ིཕྱིོགོས་ཅིིགོ་བ་ེལུ་བ་ན་

ཞིེས་བྱ་བའ་ིནགོས་སུ་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་མཛིད་ད་ེབཞུགོས་ནས་སློོབ་མ་ཚུལ་ཁྲིམས་

དང་ལྡན་ཞིིང་མང་དུ་ཐོས་པོ་བརྒྱད་ལ་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིཆོོས་ཟིབ་མ་ོདགོ་བཀྲོལ་ཞིིང་

བསྟན་པོས། དེ་ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་བཟིོད་པོ་ཐོབ་ཅིིང་སྐྱེ་བོ་དད་པོའི་ཕྱིིར་རྫུ་འཕྲུལ་

མངནོ་པོར་འདུ་བྱདེ་པོ་མད་ོསྡོ་ེརྒྱ་མཚའོ་ིཕ་རལོ་ཏུ་སནོ་པོ་ཤི་སྟགོ་བྱུང་སྟ།ེ གོནས་ད་ེ

ལ་ཆོོས་ཀྱི་ིམྱུ་གུའ་ིདགོོན་པོར་གྲོགོས་སོ། །དེར་བྱམས་པོའ་ིཆོོས་ལྔ་ཡང་ཡ་ིགོེར་

བཀོད། མངོན་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་དང༌། ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོ་ོབསྡུས་པོ་དང༌། ས་སྡོ་ེལྔ་

དང༌། མངོན་པོར་རྟོགོས་པོའ་ིརྒྱན་གྱི་ིརྣམ་པོར་བཤིད་པོ་ལ་སོགོས་པོ་བསྟན་བཅིོས་

ཕལ་ཆོེར་མཛིད། ད་ེནས་ཡུལ་ནུབ་ཕྱིོགོས་དང་ཉེ་ེབ་གྲོོང་ཁྱེེར་ས་གོ་ར་ིཞིེས་བྱ་བར་

ཨུཥྨ་པུ་རི་ཞིེས་བྱ་བའི་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་དུ་རྒྱལ་པོོ་ཟིབ་མོའ་ིསྦྱོིན་བདགོ་བྱས་ཏེེ་

ཕྱིགོོས་བཞིིའ་ིདགོ་ེསློངོ་ཐམས་ཅིད་འདུས། དརེ་འཕགོས་པོ་ཐོགོས་མདེ་ཀྱིིས་ས་ོསོའ་ི

བླ་ོདང་འཚམ་པོར་ཆོོས་མང་དུ་བསྟན་ཏེེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱི་ིསྡོ་ེསྣོད་གོསུམ་དང༌། ཐེགོ་པོ་

ཆོེན་པོོའ་ིམད་ོསྡོ་ེལྔ་བརྒྱ་ཙོམ་བཤིད་ཅིིང༌། ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་ཡང་དགོ་པོའ་ིདོན་ལ་

བཀོད་པོས་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོ་ོལ་རིགོས་སད་ཅིིང་མད་ོསྡོེའ་ིདོན་ལ་བླ་ོགྲོོས་རྒྱས་པོ་སྟོང་

ཕྲགོ་བརྒལ་བ་ཙོམ་བྱུང་སྟེ་དེ་ཡང་སྔོན་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོ་ོཤིིན་ཏུ་དར་བ་ལས། ཕྱིིས་

དུས་ཀྱི་ིདབང་གོིས་བླ་ོགྲོོས་ཆུང་ངུར་གྱུར་པོ་དང༌། དགྲོ་ལན་གོསུམ་གྱིིས་རིམ་པོས་

ཉེམས་ཏེེ། སློོབ་དཔོོན་འདི་བྱོན་པོའི་དུས་ཀྱིི་ཐོགོ་མ་ན། ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིཕྱིོགོས་

འཛིིན་པོའ་ིདགོ་ེསློོང་མང་པོ་ོཡོད་ནའང་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིམངོན་པོ་ཤིེས་པོ་ན་ིཡ་ེམེད་

ཅིངི༌། མད་ོསྡོ་ེར་ེར་ེནས་འདནོ་པོ་དར་པོ་ོཡདོ་ཀྱིང༌། མད་ོདནོ་ཇོ་ིབཞིནི་དུ་ཤིསེ་པོ་མདེ་
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པོ་ལ་གོནས་དེར་སློོབ་དཔོོན་ཉེིད་སློོབ་མའི་མཆོོགོ་བརྒྱད་དང་བཅིས་པོས་ཆོོས་

བསྟན་པོས། ད་ེལྟར་གྱུར་པོའ་ིཚ་ེཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིབསྟན་པོ་བར་སྐབས་སུ་ནུབ་པོ་

ལས་སློར་ཡང་དར་བར་གྱུར་ཏེ་ོཞིེས་ཕྱིོགོས་ཀུན་ཏུ་གྲོགོས་ས།ོ །

དེའ་ིཚ་ེརྒྱལ་པོ་ོཟིབ་མོའ་ིཕྱིོགོས་ད་ེཤིེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པོའ་ིམད་ོཁ་ཏེོན་

དུ་བྱེད་ད།ོ །དེས་བསམས་པོ། སློོབ་དཔོོན་འད་ིན་ིའཕགོས་པོ་ཡིན་ཞིིང་གོཞིན་གྱིིས་

སེམས་ཀྱིང་ཤིེས་སོ་གྲོགོས་ན། དེ་ཉེིད་བདེན་ན་བདགོ་གོིས་ཀྱིང་འདིའི་ཡོན་ཏེན་

བསྔགོས་པོར་བྱ། གོལ་ཏེ་ེམ་ིབདནེ་ན་སྐྱ་ེབ་ོརྣམས་བསླུ་བར་བྱདེ་པོ་ཡནི་པོས་སྐྱ་ེབའོ་ི

དབུས་སུ་བརྒལ་ཏེ་ེདམའ་དབབ་པོར་བྱའ་ོཞིེས་བློན་པོ་ོརྣམས་དང༌། བྲིམ་ཟི་ེརྣམས་

དང༌། ཡདི་བརྟན་པོའ་ིསྐྱ་ེབ་ོལྔ་བརྒྱ་ཙོམ་ལ་བགྲོསོ་ཏེ།ེ ཕ་ོབྲིང་འཁརོ་གྱི་ིཁྱེམས་སུ་སྐྱ་ེ

བ་ོམང་པོོའ་ིདབུས་སུ་སློོབ་དཔོོན་འཁོར་བཅིས་སྤྱོན་དྲངས། བསོད་སྙོམས་དང་ན་

བཟིའ་ཕུན་སུམ་ཚོགོས་པོ་དགོ་ཕུལ་ཏེ།ེ ཁྱེིམ་གྱི་ིནང་དུ་མ་ཧ་ེནགོ་པོ་ོས་དཀར་གྱིིས་

བྱུགོས་པོ་སྦས། གོསརེ་གྱི་ིབུམ་པོ་ཞིིགོ་གོ་ིནང་དུ་མ་ིགོཙོང་བ་སྣ་ཚགོོས་བླུགོས། ཁ་

སྦྲང་རྩེིས་བཀང་སྟེ་རས་ཀྱིི་གོཡོགོས་པོ་ལགོ་ཏུ་ཐོགོས་ནས། ཁྱེིམ་འདི་ན་ཅིི་ཡོད། 

ལགོ་ཏུ་ཐགོོས་པོ་འད་ིཅི་ིཡནི་དྲསི་པོས། ཇོ་ིབཞིནི་དུ་གོསུངས། འད་ིཙོམ་ན་ིལྐོགོོ་གྱུར་

ཤིེས་པོ་ཆུང་ངུ་ལའང་འབྱུང་ན། སེམས་ཤིེས་སམ་མ་ིཤིེས་སྙམ་ནས། ཤིེས་རབ་ཀྱི་ི

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པོའ་ིམདོའ་ིཚིགོ་ལ་དྲ་ིབ་གོསུམ། དོན་ལ་དྲ་ིབ་གོསུམ་སྟ་ེདྲུགོ་པོ་ོཡིད་

ཀྱིིས་དྲིས་པོས། ཇོ་ིལྟ་བ་བཞིིན་ལན་གོསུངས་ནས། རང་བཞིིན་གོསུམ་བསྟན་པོ་ལ་

སགོོས་པོ་ད་ེདང་མཐུན་པོའ་ིབསྟན་བཅིསོ་ཆུང་ངུ་ར་ེཡང་མཛིད་ད།ོ །ད་ེལ་ཚགིོ་གོ་ིདྲ་ི

བ་གོསུམ་ན།ི བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའ་ཞིེས་བྱ་བ་གོང་གོ་ིཚིགོ་བླ་དྭགོས་ཡིན་དྲིས་པོ་
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ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའ་ཡང་དགོ་པོར་རྗེེས་སུ་མ་མཐོང་ཞིེས་ལན་བཏེབ་པོ་འད་ི

ལུང་མ་བསྟན་པོའ་ིལྟ་བར་མ་ིའགྱུར་རམ། བྱ་ཤིིན་ཏུ་ལུས་ཆོ་ེབ་དཔོགོ་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་

ཡོད་པོ་ཞིེས་དཔོེར་བྱས་པོའ་ིལུས་ཆོ་ེབ་འད་ིདོན་གོང་དང་སྦྱོོར། ར་ིདང་ནགོས་ཚལ་

གྱི་ིམཚན་མ་མ་མཐོང་ན། རྒྱ་མཚ་ོདང་ཐགོ་ཉེེའ་ོཞིེས་པོ་ལ། མཚན་མ་མ་མཐོང་བའ་ི

ས་མཚམས་གོང་ལ་བྱེད་ཅིེས་པོ་གོསུམ་ཡིན་པོ་ལས། དང་པོ་ོན་ིནང་སྟོང་པོ་ཉེིད་ལ་

དགོོས། གོཉེིས་པོ་ནི་དགོེ་བའི་ལས་སྟོབས་ཆོེ་བ། གོསུམ་པོ་ནི་ཆོོས་མཆོོགོ་ཆོེན་

པོོའ།ོ །དོན་ལ་དྲ་ིབ་གོསུམ་ནི། ཀུན་གོཞི་ིརྣམ་པོར་ཤིེས་པོ་རྫོས་སུ་ཡོད་དམ་མེད། 

ཆོོས་ཐམས་ཅིད་ང་ོབ་ོཉེིད་མེད་པོར་གོསུངས་པོས་གོང་ང་ོབ་ོཉེིད་མེད་པོ་ད་ེཡང་ང་ོབ་ོ

ཉེིད་མེད་དམ། སྟོང་པོ་ཉེིད་ཀྱིིས་ཆོོས་ཐམས་ཅིད་སྟོང་པོ་ཉེིད་དུ་མ་ིབྱེད་པོར་བཤིད་

པོའ་ིམ་ིབྱདེ་མཁན་དང༌། མ་ིབྱདེ་རྒྱུའ་ིསྟངོ་ཉེདི་གོང་ཡནི་ཞིསེ་པོ་ལ། དང་པོ་ོལ། ཀུན་

རྫོབོ་ཏུ་རྫོས་སུ་ཡདོ། དནོ་དམ་པོའ་ིརགིོ་ཤིསེ་ཀྱི་ིདནོ་མདེ། གོཉེསི་པོ་ང་ོབ་ོཉེདི་མདེ་པོ་

གོསུམ་ལ་དགོོངས་པོས། ངོ་བོ་ཉེིད་མེད་པོ་ཉེིད་ལ་སློར་ཡང་ངོ་བོ་ཉེིད་ཡོད་མེད་

གོཉེིས་སུ་འབྱེད། གོསུམ་པོ་ལ་སྟོང་པོ་ཉེིད་དུ་བྱེད་མཁན་གྱི་ིསྟོང་ཉེིད་ན་ིསྟོང་ཉེིད་ཀྱི་ི

རྣམ་པོ་ཙོམ་གྱི་ིབླ་ོདང༌། དེས་བྱེད་ཚུལ་སྔར་ཡོད་ཕྱིིས་མེད་པོའ་ིཚུལ་གོཉེིས་ཀར་

འགོགོོ་པོ་ཡནི་ན།ོ །ཞིསེ་པོའ་ིདནོ་དུ་ལན་བཏེབ་པོ།ོ །དརེ་རྒྱལ་པོ་ོདང་སྐྱ་ེབོའ་ིཚོགོས་

ཐམས་ཅིད་ང་ོམཚར་རྨད་དུ་གྱུར་པོས། སློོབ་དཔོོན་གྱིིས་རྒྱལ་པོ་ོད་ེཡང་དགོ་པོར་

བཏུལ་ནས་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིཆོོས་གོཞི་ིཉེ་ིཤུ་རྩེ་ལྔ་བྱེད་དུ་བཅུགོ་སྟེ། ར་ེར་ེཡང་དགོ་ེ

སློོང་བརྒྱ་བརྒྱ་དགོེ་བསྙེན་ལ་སོགོས་པོ་དཔོགོ་ཏུ་མེད་དོ། །གོནས་འདི་ཉེིད་དུ་

བཞུགོས་པོའ་ིཚ།ེ གོཅུང་དབྱིགོ་གོཉེནེ་ཡང་བཏུལ་བ་ཡནི་ཏེ་ེའོགོ་ཏུ་འཆོད་ད།ོ ། 
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 དེའ་ིཚ་ེལྷ་ོཕྱིོགོས་ཡུལ་ཀྲིཥྞ་རཱ་ཛིར་བྲིམ་ཟི་ེབཱ་སུ་ནཱ་ཞིེས་བྱ་བ་བྱུང་སྟེ། དེས་

འཕགོས་པོ་ཐོགོས་མེད་ཅིེས་བྱ་བ་རྒྱལ་བ་མ་ིཕམ་པོ་ལས་ལུང་བླངས་ཏེེ། ཐེགོ་པོ་

ཆོེན་པོ་ོསློར་ཡང་དར་བར་བྱེད་ད་ོཞིེས་ཐོས་ནས་བྲིམ་ཟི་ེརང་ཉེིད་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་ཙོམ་

གྱིིས་བསྐོར་ཏེ་ེཡུལ་དབུས་སུ་འོངས། གོནས་ཆོེན་པོ་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིམཆོོད་རྟེན་རྣམས་

མཆོོད། ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀྱི་ིབྲིམ་ཟི་ེདང༌། ཁྱེིམ་བདགོ་རྣམས་ལ་དགོ་ེབའ་ིརྩེ་བ་བསྐྱེད་པོའ་ི

ཕྱིིར་སློོབ་དཔོོན་འབྱོན་པོར་ཞུས་པོས། དེར་སློོབ་དཔོོན་དང་ལྷན་ཅིིགོ་གོནས་པོ་ཉེ་ིཤུ་

རྩེ་ལྔ་དང༌། བྲིམ་ཟི་ེའཁོར་དང་བཅིས་པོ་ལྷན་ཅིིགོ་ཏུ་གོཤིེགོས་པོར་བརྩེམས་པོའ་ིཚ།ེ 

བྲིམ་ཟི་ེདེའ་ིམ་ནད་ཀྱིིས་བཏེབ་བ་ོཞིེས་ཕ་ོཉེ་བྱུང་ང༌ོ། །དེར་བྲིམ་ཟི་ེམྱུར་དུ་སློེབ་པོར་

འདོད་པོའ་ིསེམས་ཀྱིིས་གོདུངས་པོ་ན། སློོབ་དཔོོན་གྱིིས་ད་ེལ་བྲིམ་ཟི་ེའདོད་ན་མྱུར་

དུ་སློབེ་པོར་བྱའ།ོ །དསེ་ཀྱིང་ད་ེབཞིནི་དུ་མཛིདོ་ཅིིགོ །ད་ེནས་ལམ་དུ་ཞུགོས་པོས། ཉེ་ི

མ་ད་ེཉེིད་ཀྱི་ིཉེ་ིམ་ཕྱི་ིཕྲེད་ན་སློོབ་དཔོོན་དང༌། བྲིམ་ཟི་ེའཁོར་དང་བཅིས་པོ་ཡུལ་ཀྲ�ཥྞ་

རཱ་ཛིར་སློེབས། དེ་ཡང་ཀྲ�ཥྞ་རཱ་ཛི་ནི་ཡུལ་ཏྲི་ལིངྒའི་ནང་ཚན་ཞིིགོ་ཡིན་ལ་ཟླ་བ་

གོསུམ་གྱི་ིལམ་ཐུན་ཚོད་གོཉེིས་ལ་བགྲོོད་པོ་ཡིན་གོསུང༌། ནུབ་ཕྱིོགོས་ཨུ་རྒྱན་གྱི་ི

ཡུལ་ནས། ཚོང་དཔོོན་དྷ་ན་རཀྵཻ་ིཏེ་ཞིེས་བྱ་བས་སྤྱོན་དྲངས་པོའ་ིཚ་ེན་ཡང༌། སློོབ་

དཔོོན་དང་ཚོང་དཔོོན་འཁོར་དང་བཅིས་པོས་མ་གོ་དྷཱ་དང་ཨུ་རྒྱན་གྱི་ིཡུལ་གྱི་ིལམ་

ཐམས་ཅིད་ཞིགོ་གོཅིགིོ་ཉེིད་ལ་བགྲོོད། ཡུལ་ཀྲ�ཥྞ་རཱ་ཛི་དང༌། ཨུ་རྒྱན་གོཉེིས་ཀར་དུ་

ཡུན་རིང་རབ་བཞུགོས་ཤིིང་ཆོོས་བསྟན་པོས་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅིད་ལ་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོ་

དར་བར་མཛིད་ཅིིང༌། ཡུལ་ད་ེགོཉེིས་ཀར་མཆོོད་རྟནེ་བརྒྱ་ཕྲགོ་ར་ེབཞིེངས། ལྷ་ཁང་

ཉེ་ིཤུ་རྩེ་ལྔ་བཞིངེས། ད་ེརྣམས་སུ་ཐེགོ་ཆོནེ་གྱི་ིཆོསོ་གོཞི་ིར་ེར་ེཡང་བཙུགོས་ས།ོ །ད་ེ
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བཞིནི་དུ་མ་གོ་དྷར་ཡང་མཆོདོ་རྟནེ་བརྒྱ་དང༌། ཆོསོ་གོཞི་ིཉེརེ་ལྔ་བཙུགོས། ལན་ཅིིགོ་

རྒྱ་གོར་མཐའ་འཁོབ་གྲོོང་ཁྱེེར་ཨ་ཡ་ོདྷྱ་དང་ཉེ་ེབར་རྒྱལ་ཕྲན་ཞིིགོ་ལ་ཆོོས་སྟོན་ཞིིང་

བཞུགོས་པོའ་ིཚ།ེ ད་ེདང་ཉེ་ེབ་ན་གོར་ལོགོ་གོ་ིགྲོོང་ཞིིགོ་ཡོད་པོས། སློོབ་དཔོོན་ཆོོས་

གོསུང་བཞིིན་པོ་ལ་གོར་ལོགོ་རྣམས་ཀྱིི་དམགོ་བྱུང་བས། ཆོོས་ཉེན་པོ་རྣམས་ལ་

བཟིོད་པོའ་ིཁུར་བསྐྱེད་ཅིིགོ་པོར་གོདམས་ནས་ཐམས་ཅིད་མཉེམ་པོར་བཞིགོ་པོས་

གོནས་ལ་ལ། མདའ་འཕངས་པོ་ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་རྡུལ་དུ་སོང༌། གོར་ལོགོ་གོ་ིགོཙོ་ོ

བོས་སློོབ་དཔོོན་ལ་རལ་གྲོ་ིབརྟེགོས་པོས་ཀྱིང་གོནོད་པོ་མེད་ཅིིང༌། རམ་གྲོ་ིཉེིད་དུམ་

བུ་བརྒྱར་ཆོགོ་གོོ །གོཞིན་ཡང་སྐུར་བ་གོཏེབ་པོ་སོགོས་ཇོ་ིཙོམ་བྱས་ཀྱིང་གོཡ་ོབ་

མདེ་པོར་འདུགོ་པོས། ད་ེརྣམས་ཀྱིང་ལྷགོ་པོར་དད་ད་ེཕྱིགོ་བྱས་ནས་སངོ་ང༌ོ། །

སློོབ་དཔོོན་འདིས་གོཞིན་གྱི་ིབསམ་པོ་མཁྱེེན་པོའ་ིཕྱིིར་ཆོོས་སྟོན་པོ་ཐམས་ཅིད་

སློོབ་མས་གོང་མ་ིཤིེས་པོ་དང༌། ཐ་ེཚོམ་ཡོད་པོ་ད་ེཉེིད་གོསལ་བར་བཀྲལ་ནས་སྟོན་

པོའ་ིཕྱིིར། སློོབ་དཔོོན་འད་ིལས་ཆོོས་ཉེན་པོ་ལ་མཁས་པོར་མ་གྱུར་པོ་ཅུང་ཟིད་ཀྱིང་

མེད་དོ། །དུས་དེའ་ིཚ་ེཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོ་ོཕལ་ཆོེར་གྱིིས་མད་ོསྡོ་ེསྣ་ར་ེཙོམ་མ་ཞུས་པོ་

མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞིིང༌། སློོབ་དཔོོན་ཉེིད་ཀྱི་ིབདགོ་རྐྱེན་ཀྱིིས་ཆོོས་གོཞི་ིབརྒྱ་ཐམ་པོ་

བཙུགོས་པོ་ལས། ར་ེར་ེལ་ཡང་བླ་ོསྦྱོངོ་བ་ཉེིས་བརྒྱ་ར་ེཉུང་མཐའ་རྣམས་ལའང་ཡདོ་

པོས། སྤྱོིར་ཆོོས་ཉེན་པོའི་སློོབ་མའི་ཚོགོས་དཔོགོ་ཏུ་མེད་ཅིིང༌། ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་

མཆོོགོ་ཏུ་གུས་པོས་གྲུབ་པོའི་མཐའ་ཡང་དེ་ལྟར་འཛིིན་ལ། ས་ཐོབ་པོའི་ཡོན་ཏེན་

སྐྱསེ་པོ་དང༌། སྦྱོརོ་ལམ་གྱི་ིཡནོ་ཏེན་སྐྱསེ་པོ་སོགོས་སྟངོ་ཕྲགོ་མང་པོ་ོཡང་བྱུང་ཞིིང༌། 

མདོ་སྡོེ་དང་གྲུབ་མཐའ་ཕྱིོགོས་རེ་ཙོམ་མ་ཡིན་པོར་སྒོོ་ཐམས་ཅིད་ནས་གོསུངས་
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ཤིིང༌། ཉེན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིང་དུས་ད་ེཉེིད་དུ་ལྷགོ་པོར་གུས་པོར་བྱེད་ཅིིང༌། ཉེན་ཐོས་

རྣམས་ཉེདི་ཀྱི་ིམངནོ་པོ་དང༌། མད་ོསྡོ་ེཉེན་པོར་བྱདེ་པོ་ཡང་མང་དུ་བྱུང་ང༌ོ། །གོནྡྷ་རིའ་ི

རགིོ་སྔགོས་གྲུབ་པོས་དགོའ་ལྡན་གྱི་ིགོནས་སུ་ཕྱིནི་ཞིངི༌། ཐགོ་རངི་བ་ོཡང་ཡུད་ཀྱིསི་

བགྲོོད་པོར་བྱེད། རྟོགོ་བྱེད་ཀྱི་ིརིགོ་སྔགོས་གྲུབ་པོས་ཕ་རོལ་ཀྱི་ིསེམས་ཤིེས་པོ་ཡིན་

ཏེེ། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་ཞིིང་མང་དུ་ཐོས་པོ། རིགོ་སྔགོས་གྲུབ་པོ་འད་ིན་ིང་ོམཚར་

ཆོེ་སྟེ། གོཞིན་དུ་ན་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོ་ལ་ཞུགོས་པོ་འདི་ཁོ་ན་སྐྱོན་ནོ་ཞིེས་ཟིེར་བར་

གྲོགོས་ས།ོ །ད་ེཡང་སྔོན་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིཆོོས་ཤིིན་ཏུ་དར་བའ་ིཚ་ེཡང་ཐེགོ་ཆོེན་གྱི་ི

དགོ་ེསློོང་ཁྲ་ིཕྲགོ་ཏུ་ལོངས་པོ་ན་ིམེད། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིཚ་ེཡང་དགོ་ེའདུན་ཕལ་ཆོེར་ཉེན་

ཐསོ་ཡནི་ན།ོ །

 སློོབ་དཔོོན་འདའི་ིདུས་ཐགེོ་ཆོེན་གྱི་ིདགོ་ེསློོང་ཁྲ་ིཕྲགོ་མང་པོ་ོབྱུང་བ་སགོོས་རྒྱུ་

མཚན་ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིསྒོ་ོནས་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིབསྟན་པོ་མཐའ་དགོ་གོ་ིབདགོ་པོ་ོཡིན་ན་ོ

ཞིེས་གྲོགོས་སོ། །འོན་ཏེ་ེསློོབ་དཔོོན་ཉེིད་དང་ལྷན་ཅིིགོ་གོནས་པོའ་ིསློོབ་མ་ན་ིདགོ་ེ

སློོང་ཉེ་ིཤུ་རྩེ་ལྔ་ཙོམ་ལས་མེད་དེ། ད་ེདགོ་ཐམས་ཅིད་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པོ། སྡོ་ེ

སྣདོ་འཛིནི་པོ། ལྷགོ་པོའ་ིལྷ་ལ་ཐ་ེཚམོ་གོཅིདོ་ཅིངི་བཟིདོ་པོ་ཐབོ་པོ་ཤི་སྟགོ་གོ ོ།སྐུ་ཚེའ་ི

སྨད་ཀྱི་ིདུས་ན་ནཱ་ལེནྡྲར་ལ་ོབཅུ་གོཉེིས་བཞུགོས། དགོ་ེའདུན་གྱི་ིདུས་ཉེིན་ར་ེབཞིིན་

མུ་སྟེགོས་རྒོལ་བ་རེ་ཡོང་བ་ལ་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་རིགོས་པོ་སྣ་ཚོགོས་ཀྱིིས་སུན་

ཕྱུང་སྟ་ེཆོོས་བསྟན་པོས་མུ་སྟེགོས་སྟོང་དུ་ཉེ་ེབ་ཙོམ་རབ་ཏུ་བྱུང༌། གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་

གོང་ན་དགོ་ེསློོང་ལྟ་བ་དང༌། ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌། སྤྱོོད་པོ་དང༌། ཚིགོ་ཉེམས་པོ་ཐམས་

ཅིད་ཆོོས་བཞིིན་ཚར་གོཅིོད་པོར་མཛིད་པོས་དགོེ་འདུན་ཤིིན་ཏུ་དགོ་པོར་མཛིད་
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ད།ོ །མཐར་གྲོངོ་ཁྱེརེ་རྒྱལ་པོོའ་ིཁབ་ཏུ་སྐུ་འདས་ཏེ།ེ དའེ་ིཤུལ་དུ་སློབོ་མ་རྣམས་ཀྱིསི་

མཆོོད་རྟེན་བྱས་ས།ོ །གོཅུང་དབྱིགོ་གོཉེེན་ན།ི བོད་ན་འགོའ་ཞིིགོ་འཕགོས་པོ་ཐོགོས་

མེད་ཀྱིིས་མཚེ་མའི་སྐུ་མཆོེད་དུ་འདོད་པོ་དང༌། འགོའ་ཞིིགོ་ཆོོས་ཀྱིི་སྐུ་མཆོེད་དུ་

འདོད་པོ་སྣང་ནའང༌། འཕགོས་ཡུལ་མཁས་པོ་ལ་ད་ེལྟར་མ་གྲོགོས་ཏེ།ེ འདིའ་ིཡབ་ཏུ་

གྱུར་པོ་ན་ིབྲིམ་ཟི་ེརིགོ་བྱེད་གོསུམ་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ལ། སློོབ་དཔོོན་འཕགོས་པོ་

ཐོགོས་མེད་རབ་ཏུ་བྱུང་བའ་ིཕྱི་ིདེའ་ིལོར་འཁྲུངས་ཏེེ། སློོབ་དཔོོན་འད་ིགོཉེིས་ཡུམ་

གོཅིིགོ་པོའི་སྐུ་མཆོེད་དོ། །བླ་ོརྣ་ོབའི་ཆོ་ོགོ་བྱས་པོ་ནས་མང་དུ་ཐོས་པོ་དང་ཏེིང་ངེ་

འཛིིན་ཐོབ་པོར་གྱིིས་ཞིིགོ་པོའི་བར་གོཤིེན་ཐོགོས་མེད་ཀྱིི་སྐབས་དང་འདྲ། དེར་

དཔོལ་ནཱ་ལེནྡྲར་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྡོེ་སྣོད་གོསུམ་མཐའ་དགོ་བྱང་བར་

བསློབས། ད་དུང་ཆོོས་མངོན་པོའ་ིམཐའ་རྟོགོས་པོའ་ིཕྱིིར་དང༌། སྡོ་ེབ་བཅི་ོབརྒྱད་ཀྱི་ི

གྲུབ་མཐའ་ངེས་པོའ་ིཕྱིིར་དང༌། རིགོ་པོའ་ིལམ་མཐའ་དགོ་རྟོགོས་པོའ་ིཕྱིིར་དུ། ཁ་

ཆོརེ་བྱནོ་ནས་སློབོ་དཔོནོ་སངྒྷ་བྷ་དྲ་གོཙོ་ོབརོ་བརྟནེ། བྱ་ེབྲིགོ་ཏུ་བཤིད་པོ་དང༌། སྡོ་ེཔོ་

བཅི་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིབསྟན་བཅིོས་ས་ོས་ོདང༌། སྡོ་ེཔོ་ས་ོསོའ་ིམད་ོསྡོ་ེའདུལ་བ་མ་ིའདྲ་བའ་ི

ཁྱེད་པོར་རྣམས་དང༌། མུ་སྟེགོས་ཅིན་ལྟ་བ་དྲུགོ་པོ་ོརྣམས་ཀྱི་ིགོཞུང་ལུགོས་མཐའ་

དགོ་དང༌། རྟགོོ་གོའེ་ིཚུལ་མཐའ་དགོ་ལ་བྱང་ཞིངི་མཁས་པོར་བྱས་ནས། ཡུལ་ད་ེཉེདི་

དུ་ཡང་ལ་ོམང་པོོར་རིགོས་པོ་དང་མ་ིརིགོས་པོ་རྣམ་པོར་ཕྱི་ེཞིིང་ཉེན་ཐོས་ཀྱི་ིསྡོ་ེསྣོད་

རྣམས་བཤིད། སློར་ཡུལ་དབུས་སུ་བྱནོ་པོའ་ིལམ་དུ་ཆོམོ་རྐུན་དང༌། ལམ་གྱི་ིགོནདོ་

སྦྱོིན་ལ་སོགོས་པོས་ལམ་དགོགོ་མ་ནུས་པོར་མ་གོ་དྷཱར་བྱོན། དེར་ཡང་ལ་ོའགོའ་

ཞིིགོ་ཏུ་ཉེན་ཐོས་ཀྱི་ིདགོ་ེའདུན་མང་པོ་ོལ་རབ་ཏུ་རིགོ་པོ་དང་ལྡན་པོའ་ིཆོོས་མང་པོ་ོ
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སྟོན་ཅིིང་བཞུགོས། དེའི་ཚེ་འཕགོས་པོ་ཐོགོས་མེད་ཀྱིིས་མཛིད་པོའི་ས་སྡོེ་ལྔའི་

གླེེགོས་བམ་གོཟིིགོས་པོས་ཐེགོ་ཆོེན་ཐུགོས་སུ་མ་ཆུད་ཅིིང༌། ལྷགོ་པོའ་ིལྷ་ལ་གོསན་

པོ་ལ་ཐུགོས་ཡདི་མ་ཆོསེ་ནས། ཀྱི་ེམ་ཐགོོས་མདེ་ནགོས་སུ་ལ།ོ །བཅུ་གོཉེསི་བར་དུ་

ཏེིང་འཛིིན་བསྒྲུབས། ཏེིང་འཛིིན་མ་གྲུབ་གླེང་ཆོེན་གྱིི། རྒྱབ་ཁལ་ལོངས་པོའ་ིགྲུབ་

མཐའ་བརྩེམས། ཞིེས་གོསུངས་པོར་གྲོགོས་ལ། གོང་ལྟར་ཡང་ཅུང་ཟིད་བསྟིད་ཚིགོ་

ཏུ་མཛིད་པོས། དེ་གོཅིེན་པོོ་འཕགོས་པོས་གོསན་ཏེེ་འདུལ་བའི་དུས་ཡིན་པོར་

དགོོངས་ཏེེ། དགོེ་སློོང་གོཅིིགོ་ནི་བློ་གྲོོས་མི་བཟིད་པོས་བསྟན་པོའི་མདོ་འཛིིན་དུ་

བཅུགོ གོཞིན་ཞིིགོ་ན་ིས་བཅུ་པོའ་ིམད་ོའཛིིན་དུ་བཅུགོ བྱང་བ་ན་ཐོགོ་མར་བླ་ོགྲོོས་

མ་ིཟིད་པོ་ཐནོ། ད་ེནས་ས་བཅུ་པོ་ཐནོ་ཅིགིོ་ཅིསེ་གོསུངས་ནས་གོཅུང་གོ་ིདྲུང་དུ་བཏེང་

བས། ད་ེགོཉེསི་ཀྱིསི་ཀྱིང་སྲོདོ་ལ་བླ་ོགྲོསོ་མ་ིཟིད་པོ་བཏེནོ་པོས། ཐགེོ་ཆོནེ་འད་ིརྒྱུ་ལ་

བཟིང་སྟེ། འབྲིས་བུ་ལ་གོཡེལ་ལམ་དགོོངས། ཐ་ོརངས་ས་བཅུ་པོ་བཏེོན་པོས། རྒྱུ་

འབྲིས་གོཉེིས་ཀར་བཟིང་བ་ལ་སྐུར་པོ་བཏེབ་པོས་སྡོིགོ་པོ་ཆོེན་པོ་ོབསགོས། སྐུར་པོ་

བཏེབ་པོའ་ིལྕ་ེབཅིད་པོར་བྱའ་ོདགོོངས་ཏེ།ེ སྤུ་གྲོ་ིབཙོལ་བས། དགོ་ེསློོང་ད་ེགོཉེིས་ན་

རེ། འདིའི་དོན་དུ་ལྗོགོས་བཅིད་པོར་གོ་ལ་འཚལ། སྡོིགོ་པོ་བཤིགོས་པོའི་ཐབས་

གོཅིེན་ལ་མངའ་བས་འཕགོས་པོའ་ིདྲུང་དུ་གོཤིེགོས་པོར་ཞུ་བྱས་ནས། འཕགོས་པོ་

ཐོགོས་མེད་ཀྱི་ིདྲུང་དུ་བྱོན། ད་ེནས་བོད་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ལྟར་ན། ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིཆོོས་

མཐའ་དགོ་གོཟིིགོས་ནས། སྐུ་མཆོེད་ཆོོས་ཀྱི་ིབགྲོ་ོགླེེང་མཛིད་པོའ་ིཚ་ེགོཅུང་སྤེོབས་

པོ་མྱུར་ཞིིང༌། གོཅིེན་སྤེོབས་པོ་མ་ིམྱུར་ཡང་ལན་བཟིང་པོ་ོབྱུང་བས་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་

པོས། ཡ་ིདམ་ལ་དྲིས་ནས་ལན་འདེབས་གོསུང༌། གོཅུང་གོིས་ཀྱིང་ཞིལ་སྟོན་པོར་
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ཞུས་པོས། ད་རེས་སྐལ་བ་མེད་གོསུངས་ནས་སྡོིགོ་སྦྱོོང་གོི་ཐབས་བསྟན་ཞིེས་

གྲོགོས་མོད་ཀྱིང་རྒྱ་གོར་བའ་ིངགོ་སྒྲོོས་ཇོ་ིབཞིིན་དུ་མ་ིསྣང་ཞིིང༌། རིགོ་པོས་ཀྱིང་མ་ི

འཐད་པོར་མངོན་ཏེེ། འཕགོས་པོ་ཐོགོས་མེད་ལ་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིམདོ་སྡོེ་རྣམས་

གོསན་ནས། བླ་མ་ལ་རྩེོད་པོ་བྱེད་པོ་དང༌། བླ་མ་ལ་མ་ཞུས་པོར་དཔོ་ེབལྟས་ནས་

རྩེལ་བཤིད་བྱེད་པོ་གོཉེིས་ཀར་ཡང་སྔོན་དུས་བཟིང་པོོའ་ིསྐྱེས་བུ་དམ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ི

སྤྱོདོ་པོ་ལ་མདེ་ཅིངི༌། འདུས་བཟིང་ལ་ཡང་སློབོ་དཔོནོ་དང་རྩེདོ་པོ་མ་ིབྱདེ་ཅིསེ་གོསུང་

བར་འདདོ་བཞིནི་དུ་འཕགོས་པོ་ཐགོོས་མདེ་ལ་རྩེདོ་པོར་འདདོ་པོ་གོ་ལ་འཐད། ཐགོོས་

མེད་ཀྱིིས་བྱམས་པོ་ལས་ལུང་བླངས་པོ་ཐམས་ཅིད་ལ་གྲོགོས་བཞིིན། དབྱིགོ་གོཉེེན་

གྱིིས་དེ་ལྟར་མ་མཁྱེེན་པོར་དྲིས་པོའི་ཚུལ་དང༌། ཡི་དམ་གྱིི་ལྷ་ཞིིགོ་ལ་ཞུའོ་ཞིེས་

ཐོགོས་མེད་ཀྱིིས་ཀྱིང་གོཅུང་ལ་སྦས་ཚུལ་དུ་གོསུངས་པོ་ད་ེཀུན་འཐད་འཐད་ཀྱིང་མ་ི

འདྲའ།ོ ། 

དེས་ན་རྒྱ་གོར་གྱིི་ལོ་རྒྱུས་ལས་འདི་ལྟར་འབྱུང་སྟེ། སྔར་གྱིི་འཕྲོ་དེ་ལས་

བརྩེམས་ཏེ།ེ སྡོིགོ་པོ་སྦྱོོང་བའ་ིཐབས་ཞུས་པོས་འཕགོས་པོས་རྒྱལ་བ་མ་ིཕམ་པོ་ལ་

ཞུས་ནས། ཁྱེདོ་ཀྱིསི་ཐགེོ་པོ་ཆོནེ་པོའོ་ིཆོསོ་རྒྱ་ཆོརེ་ཤིདོ། མད་ོསྡོ་ེམང་པོ་ོལ་འགྲོལེ་པོ་

གྱིསི། གོཙུགོ་ཏེརོ་རྣམ་པོར་རྒྱལ་མའ་ིརགིོ་སྔགོས་འབུམ་དུ་ཟླསོ་ཤིགིོ་ཅིསེ་གོསུངས་

པོས། གོཅིེན་ལ་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིམད་ོསྡོ་ེམཐའ་དགོ་ཚར་གོཅིིགོ་གོསན་པོ་ཙོམ་གྱིིས་

ཐུགོས་སུ་ཆུད། སློོབ་དཔོོན་སྔགོས་མཁན་ཞིིགོ་ལས་སྔགོས་ཀྱིི་འཇུགོ་སྒོ་ོམནོས་

ནས། གོཟུངས་མད་ོལྔ་བརྒྱ་བཀློགོས། གོསང་བའ་ིབདགོ་པོོའ་ིརིགོ་སྔགོས་བཟླས་

པོས་གྲུབ། ཡང་དགོ་པོའ་ིདནོ་ཐུགོས་སུ་ཆུད་ཅིངི༌། ཏེངི་ང་ེའཛིནི་ཁྱེད་པོར་ཅིན་མངའ་
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བར་གྱུར། དའེ་ིཚ་ེརྒྱལ་བའ་ིབཀའ་མ་ིཡུལ་ན་བཞུགོས་པོ་མཐའ་དགོ་ཐུགོས་སུ་ཆུད་

པོས། སྟོན་པོ་མྱོ་ངན་ལས་འདས་པོའ་ིའོགོ་རོལ་ཏུ་སློོབ་དཔོོན་དབྱིགོ་གོཉེེན་ལྟ་བུའ་ི

མང་དུ་ཐོས་པོ་ནི་འགོའ་ཡང་མེད་དོ་ཞིེས་གྲོགོས་སོ། །དེ་ལ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྡོེ་སྣོད་

གོསུམ་ལས་མདོ་ལྔ་བརྒྱ་ཤློོ་ཀ་འབུམ་ཕྲགོ་གོསུམ། འཕགོས་པོ་དཀོན་མཆོོགོ་

བརྩེེགོས་པོ་འདུས་པོ་ཞི་ེདགུ་གོཅིིགོ་ཏུ་བསྡོོམས། ཕལ་པོ་ོཆོ་ེདང༌། འདུས་པོ་རིན་པོ་ོ

ཆོ་ེཡང་ར་ེརེར་བགྲོངས། ལྷགོ་མ་ཤིེར་ཕྱིིན་འབུམ་པོ་ལ་སོགོས་པོ་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ི

མད་ོསྡོ་ེཆོ་ེཆུང་ཀུན་བསྡོོམས་པོ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། བཟུང་སྔགོས་ལྔ་བརྒྱ་སྟེ། ད་ེདགོ་

ཐམས་ཅིད་ཚིགོ་དནོ་མ་ལུས་པོ་ཐུགོས་སུ་བཞུགོས་ས།ོ །ལ་ོརེའ་ིནང་དུ་ལན་ར་ེཞིལ་

འདནོ་དུ་མཛིད་ད།ེ ཏེལི་མར་གྱི་ིརྫོངི་བུའ་ིནང་དུ་ཞུགོས་ནས་ཉེནི་མཚན་སྤེལེ་མ་བཅི་ོ

ལྔས་ད་ེརྣམས་ཚར་གོཅིིགོ་ཞིལ་འདོན་དུ་གྲུབ་པོར་མཛིད་ཅིངི༌། ཤིསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་

ཏུ་ཕྱིནི་པོ་བརྒྱད་སྟངོ་པོ་ཉེནི་ར་ེབཞིནི་འདནོ་པོར་མཛིད་པོ་ཡང་ཆུ་ཚདོ་གོཅིགིོ་གོཉེསི་

ཙོམ་ར་ེལ་གྲུབ་པོར་མཛིད་ད།ོ །

སློོབ་དཔོོན་འད་ིཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོ་ོལ་ཞུགོས་པོའ་ིཚ་ེཉེན་ཐོས་ཀྱི་ིསྡོ་ེསྣོད་འཛིིན་པོ་

སོགོས་མཁས་པོ་ལྔ་བརྒྱ་ཙོམ་ཐེགོ་ཆོེན་ལ་ཞུགོས་ཤིིང༌། འཕགོས་པོ་ཐོགོས་མེད་སྐུ་

འདས་པོའི་འོགོ་ཏུ་དཔོལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁན་པོ་ོམཛིད་དེ། ཆོོས་ཀྱིི་རྣམ་གྲོངས་དུ་མ་

བཏེོན་པོར་མཛིད་པོ་ལས། ཉེིན་ར་ེབཞིིན་མོས་པོ་ཐ་དད་པོ་རྣམས་ཀྱི་ིངོར་རབ་བྱུང་

བསྙེན་རྫོོགོས་གོཞིན་ལ་གོཏེོད་པོ་དང༌། རང་ཉེིད་ཀྱིིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང༌། དགོ་ེསློོང་

གོ་ིམཁན་པོ་ོདང་སློོབ་དཔོོན་དུ་མཛིད་པོ་དང༌། ས་ོསོའ་ིལྟུང་བ་ཕྱིིར་འཆོོས་སུ་འཇུགོ་

པོ་དང༌། བདགོ་ཉེིད་ཆོོས་སྤྱོོད་བཅུ་མ་ཆོགོ་པོར་མཛིད་པོ་དང༌། གོཞིན་སྟོང་ཕྲགོ་ར་ེ
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ཉེནི་རརེ་ཆོསོ་སྤྱོདོ་བཅུ་ཚང་བ་ལ་སྦྱོརོ་བ་དང༌། ཁྱེད་པོར་ཐགེོ་པོ་ཆོནེ་པོའོ་ིམད་ོསྡོ་ེམ་ི

འདྲ་བའ་ིཆོོས་ཐུན་ཉེ་ིཤུ་ར་ེཆོགོ་མེད་དུ་གོསུང་པོ་དང༌། སྲོོད་ཀྱི་ིདུས་སུ་ཆོོས་རྣམས་

ཀྱི་ིསྙིང་པོ་ོབསྡུས་ཏེ་ེགོལ་བཟུང་བ་དང༌། གོཞུང་གོཟུགོ་པོར་མཛིད་ཅིིང༌། གུང་ཐུན་

ལ་ཅུང་ཟིད་ཙོམ་མནལ་བའ་ིངང་ལ་ལྷགོ་པོའ་ིལྷ་ལས་ཆོོས་གོསན་པོར་མཛིད། ཐ་ོ

རངས་ཡང་དགོ་པོའ་ིཏེིང་ང་ེའཛིིན་ལ་མཉེམ་པོར་འཇོོགོ བར་བར་དུ་བསྟན་བཅིོས་

རྩེོམ་པོ་དང༌། མུ་སྟེགོས་ཀྱི་ིརྒོལ་པོ་ཟློགོ་པོར་མཛིད་ད།ེ ཤིེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་

པོ་ཉེ་ིཁྲ་ིལྔ་སྟོང་པོ་དང༌། བླ་ོགྲོོས་མ་ིཟིད་པོས་བསྟན་པོ་དང༌། ས་བཅུ་པོ་དང༌། དཀོན་

མཆོོགོ་རྗེེས་དྲན་དང༌། ཕྱིགོ་རྒྱ་ལྔའ་ིམད་ོདང༌། རྟེན་འབྲིེལ་གྱི་ིམད་ོདང༌། མད་ོརྒྱན་

དང༌། འབྱེད་གོཉེིས་སོགོས་ཐེགོ་པོ་ཆོ་ེཆུང་གོ་ིམད་ོསྡོ་ེཆོ་ེཆུང༌། དགོོངས་འགྲོེལ་གྱི་ི

བསྟན་བཅིོས་སོགོས་ལ་གོཞིན་འགྲོེལ་དུ་བརྩེམས་པོ་ལྔ་བཅུ་ཙོམ་དང༌། རང་རྐོང་དུ་

པྲ་ཀ་ར་ཎ་སྡོ་ེབརྒྱད་མཛིད། གོཙུགོ་ཏེོར་རྣམ་རྒྱལ་འབུམ་བཟླས་པོས་ཀྱིང་དེའ་ིརིགོ་

སྔགོས་གྲུབ། ད་ེནས་གོསང་བའ་ིབདགོ་པོོའ་ིཞིལ་མངོན་གོསུམ་དུ་གོཟིིགོས་ཤིིང༌། 

ཏེངི་ང་ེའཛིནི་དཔོགོ་ཏུ་མེད་པོ་བརྙིསེ་ས།ོ །

 སློོབ་དཔོོན་འདིས་མཛིད་པོའི་རྟེན་འབྲིེལ་མདོ་འགྲོེལ་སོགོས་གོཞིན་འགྲོེལ་

གོསུམ་པོོ་པྲ་ཀ་ར་ཎ་སྡོེ་བརྒྱད་ལ་བགྲོང་བ་ཕྱིོགོས་འདིར་སྤྱོི་ཁྱེབ་ཏུ་གྲོགོས་ཀྱིང༌། 

ཚིགོ་འགྲོེལ་ལ་རབ་ཏུ་བྱེད་པོའ་ིཐ་སྙད་མ་ིསྦྱོོར་ཞིིང༌། རྣམ་བཤིད་རིགོ་པོ་ལའང་རབ་

ཏུ་བྱདེ་པོའ་ིཐ་སྙད་འཇུགོ་པོ་དཀའ།ོ །ད་ེལ་རབ་ཏུ་བྱདེ་པོ་ན་ིདནོ་ཚན་གོཙོ་ོཆོ་ེབ་ར་ེར་ེ

སྟོན་པོའ་ིབསྟན་བཅིོས་ཐོར་བུའ་ིམིང་ཡིན་པོས། མད་ོསྡོ་ེརྒྱན་ལྟ་བུའ་ིགོཞུང་ཆོེན་པོ་ོ

ལའང་མ་ིཟིརེ་ན། དའེ་ིཚགིོ་འགྲོལེ་ལ་ཟིརེ་བ་ལྟ་སྨསོ་ཀྱིང་ཅི་ིདགོསོ། རབ་ཏུ་བྱདེ་པོ་སྡོ་ེ
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བརྒྱད་ལས་ལ་ལ་ལ་རབ་ཏུ་བྱེད་པོའི་མིང་ཡོད་ལ། འགོའ་ཞིིགོ་ལ་མེད་པོའང་མི་

རགིོས་ས།ོ །སློབོ་དཔོནོ་འདསི་མཐའ་འཁབོ་ཐགོ་རངི་པོ་ོརྣམས་སུ་མ་གོཤིགེོས། ཕལ་

ཆོརེ་མ་གོ་དྷཱ་ཉེདི་དུ་བཞུགོས། དརེ་ཆོསོ་གོཞི་ིརྙིངི་པོ་རྣམས་ཅུང་ཟིད་ཞིགིོ་པོ་གོས་ོབ་

དང༌། ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིཆོོས་གོཞི་ིགོསར་པོ་བརྒྱ་རྩེ་བརྒྱད་བཙུགོས་ཏེ་ེམ་གོ་དྷཱའ་ིས་

ཕྱིོགོས་ཐམས་ཅིད་ཆོོས་གོཞིིས་ཁྱེབ་པོར་མཛིད། ཤིར་ཕྱིོགོས་གོཽ་རིའ་ིཡུལ་དུ་ལན་

ཅིིགོ་བྱོན། དེར་གྲོོང་ཁྱེེར་གྱིི་སྐྱེ་བོ་དཔོགོ་ཏུ་མེད་པོ་འདུས་པོ་ལ་མདོ་སྡོེ་མང་པོོ་

གོསུངས་པོས། ལྷ་རྣམས་ཀྱིིས་གོསེར་གྱི་ིམ་ེཏེོགོ་གོ་ིཆོར་ཕབ། མུ་ཏེ་ོབ་ར་ེརེས་ཀྱིང་

གོསེར་གྱི་ིམ་ེཏེོགོ་བྲི་ེབ་ོཆོ་ེར་ེར་ེཙོམ་རྙིེད་པོ་བྱུང༌། ཡུལ་དེར་ཡང་ཆོོས་གོཞི་ིབརྒྱ་རྩེ་

བརྒྱད་བཙུགོས་ས།ོ །ཨ་ོཊ་ིབ་ིཤིར་བྲིམ་ཟི་ེམཀྵཻ་ིཀ་ཞིེས་བྱ་བས་སྤྱོན་དྲངས་ཏེ།ེ དེར་

ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིདགོ་ེའདུན་སྟོང་ཕྲགོ་བཅུ་གོཉེིས་ལ་ཟླ་བ་གོསུམ་དུ་དུས་སྟོན་བྱས་

པོས། བྲིམ་ཟིའེ་ིཁྱེམི་དུ་རནི་པོ་ོཆོའེ་ིའབྱུང་ཁུངས་ལྔ་བརྡོལོ། ཡུལ་ད་ེཡང་བྲིམ་ཟི་ེདང༌། 

ཁྱེིམ་བདགོ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ོརྣམས་དད་པོར་བྱས་ནས། དེར་ཡང་ཆོོས་གོཞི་ིབརྒྱ་རྩེ་

བརྒྱད་བཙུགོས་ས།ོ །གོཞིན་ཡང་ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀྱི་ིརྒྱུད་ལ་སོགོས་པོ་མང་པོརོ་ཡང་སློབོ་

དཔོོན་ཉེིད་ཀྱིིས་བཀའ་བསྒོོས་ཏེེ་ཆོོས་གོཞིི་བཙུགོས་པོ་ཐམས་ཅིད་བསྡོོམས་ན་དེ་

དང་མཉེམ་པོ་ཙོམ་ཡོད་པོས། ཆོོས་གོཞིི་དྲུགོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་རྩེ་བཞིི་ཚུགོས་ས་ོ

ཞིེས་གྲོགོས་ས།ོ །སློོབ་དཔོོན་འཕགོས་པོ་ཐོགོས་མེད་ཀྱི་ིདུས་ལས་ཀྱིང་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་

པོོའ་ིདགོ་ེའདུན་འད་ིསྐབས་མང་སྟེ། ཡུལ་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིརྣམས་བསྡོོམས་ན་ཐེགོ་པོ་

ཆོེན་པོོའ་ིདགོ་ེསློོང་དྲུགོ་ཁྲ་ིལོངས་པོ་ཙོམ་ཡོད་སྐད། སློོབ་དཔོོན་ཉེིད་དང་ལྷན་ཅིིགོ་ཏུ་

རྒྱུ་ཞིིང་གོནས་པོའ་ིདགོ་ེསློོང་ཡང་སྟོང་ཙོམ་སྟ་ེད་ེཐམས་ཅིད་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་
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ཞིངི་མང་དུ་ཐསོ་པོ་ཤི་སྟགོ་གོ ོ། 

སློོབ་དཔོོན་ད་ེཉེིད་གོང་དུ་བཞུགོས་པོ་ཐམས་ཅིད་དུ་མ་ིམ་ཡིན་གྱི་ིམཆོོད་པོའ་ི

ཡ་ོབྱད་འབྱུང་བ་དང༌། རནི་པོ་ོཆོེའ་ིའབྱུང་ཁུངས་བརྡོལོ་བ་སགོོས་ཡ་མཚན་གྱི་ིཆོསོ་

རྒྱུན་མ་ིའཆོད་དུ་འབྱུང་ང༌ོ། །བསམ་ན་ཤིེས་པོའ་ིམངོན་ཤིེས་ཀྱིིས་དགོ་ེམ་ིདགོ་ེདྲིས་

པོ་ཐམས་ཅིད་བདེན་པོར་ལུང་སྟོན། རྒྱལ་པོོའ་ིཁབ་ཀྱི་ིགྲོོང་ཁྱེེར་ལ་མ་ེཤིོར་བ་བདེན་

སྟབོས་བརྗེདོ་པོས་ཞི་ིབ་དང༌། གྲོངོ་ཁྱེརེ་མཐར་སྐྱེས་སུ་ནད་རམིས་བྱུང་བའམ་བདནེ་

སྟོབས་བརྗེོད་པོས་ཞིི་བ་དང༌། རིགོ་སྔགོས་ཀྱིིས་མཐུས་སྐུ་ཆོེ་ལ་དབང་ཐོབ་པོ་

སགོོས་ང་ོམཚར་བའ་ིརྣམ་ཐར་རྒྱུན་མ་ིའཆོད་པོ་ཞིིགོ་གོ ོ།

 སྔ་ཕྱིརི་མུ་སྟེགོས་ཀྱི་ིརྒལོ་བ་ལྔ་བརྒྱ་ཙོམ་སུན་ཕྱུང་ཞིིང༌། སྤྱོརི་བྲིམ་ཟི་ེདང་མུ་

སྟེགོས་ཅིན་སྟོང་ཕྲགོ་ལྔ་ཙོམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ལ་བཅུགོ །མཐར་སློོབ་དཔོོན་

སྟོང་གོིས་བསྐོར་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་བྱོན་ཏེེ། དེར་ཡང་ཆོོས་གོཞིི་བཙུགོས་ཏེེ་དགོེ་

འདུན་མང་པོ་ོཐུགོ་མེད་དུ་འཕེལ་བར་མཛིད། ཁྱེིམ་བཙུན་ཆོོས་གོོས་གྱིོན་ནས་ཞིིང་

རྨ་ོབ་གོཟིིགོས་ནས། སྟོན་པོའི་བསྟན་པོ་ཉེམས་ས་ོཞིེས་ཐུགོས་འབྱུང་ནས། དགོེ་

འདུན་གྱི་ིདབུས་སུ་ཆོསོ་བསྟན་ཏེ།ེ གོཙུགོ་གོཏེརོ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ིགོཟུངས་མགོ་ོཞིབས་

བཟློགོ་པོ་ལན་གོསུམ་ཟློས་པོས་ད་ེཉེིད་དུ་སྐུ་འདས་ཏེ་ེར་ེཞིིགོ་ཆོོས་ཀྱི་ིཉེ་ིམ་ནུབ་བ་ོ

ཞིསེ་གྲོགོས་ས།ོ །དརེ་སློབོ་མ་རྣམས་ཀྱིསི་མཆོོད་རྟེན་ཡང་བྱས་ས།ོ །

 བོད་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ལྟར་ན་མངོན་པོ་མཛིོད་རྩེ་བརྩེམས་ནས་ཁ་ཆོེར་འདུས་བཟིང་

ལ་བསྐུར་བས་དགྱིེས་ཤིིང་འགྲོེལ་པོ་གོཟིིགོས་ཕུལ་བས་མ་དགྱིེས་ཏེ།ེ རྩེོད་པོའ་ིདོན་

དུ་མ་གོ་དྷཱར་བྱོན་པོ་ལ། སློོབ་དཔོོན་དབྱིགོ་གོཉེེན་གྱིིས་བལ་ཡུལ་དུ་བྱོན་པོ་ཡིན་ན་ོ
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

ཞིེས་ཟིེར་བ། མཛིོད་རྩེ་འགྲོེལ་བརྩེམས་ནས་འདུས་བཟིང་ལ་གོཟིིགོས་ཕུལ་བས་

དགྱིསེ་པོ་དང༌། མ་དགྱིསེ་པོ་སགོོས་ད་ེལྟར་འཐད་དུ་རུང་ལ། འདུས་བཟིང་མ་གོ་དྷར་

བྱོན་པོའ་ིགོཏེམ་གོསལ་པོ་ོརྒྱ་གོར་ན་མེད་ཅིིང༌། བྱོན་དུ་ཟིིན་ནའང་སྔ་མོར་ཡིན་པོར་

མངོན་པོས་དབྱིགོ་གོཉེེན་བལ་ཡུལ་དུ་བྱོན་པོའ་ིདུས་ན། འདུས་བཟིང་སྐུ་འདས་ནས་

ལ་ོམང་པོརོ་ལནོ་པོར་མངནོ་ན།ོ །

 ད་ེལ་སློོབ་དཔོོན་འཕགོས་པོ་ཐོགོས་མེད་ཀྱིིས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཆོོས་ཀྱི་ིབྱ་བ་

ལ་ོབདུན་ཅུ་རྩེ་ལྔ་ཙོམ་མཛིད། ལ་ོན་ིབརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུར་འཚོ། །གོསུངས་པོའ་ིལུང་

བསྟན་པོའ་ིལ་ོན་ིཕྱིེད་ཡིན་ཞིིང༌། ཆོོས་ཀྱིིས་འཚ་ོབའ་ིདབང་དུ་མཛིད་པོ་དང་འགྲོིགོ 

།ལ་ོསུམ་ཅུ་ལྷགོ་ཅིིགོ་འགྲོ་ོདོན་ངེས་པོར་མཛིད་ལ། རྒྱ་གོར་བ་ཁ་ཅིིགོ་བཞི་ིབཅུ་ལྷགོ་

པོར་མཛིད་པོར་འདོད་པོའ་ིལུགོས་ཀྱིང་སྣང༌། སློོབ་དཔོོན་དབྱིགོ་གོཉེེན་གྱིིས་དགུང་

ལ་ོབརྒྱར་ཉེ་ེབ་ཙོམ་བཞུགོས་ཤིིང༌། འཕགོས་པོ་ཐོགོས་མེད་བཞུགོས་པོའ་ིདུས་ཉེིད་

དུའང་ལ་ོམང་པོོར་འགྲོ་ོབའ་ིདོན་ཆོེར་མཛིད། འཕགོས་པོའ་ིརྗེེས་སུ་ལ་ོཉེ་ིཤུ་རྩེ་ལྔ་

ཙོམ་འགྲོ་ོབའ་ིདོན་མཛིད་དོ། །སློོབ་དཔོོན་ཆོེན་པོ་ོའད་ིདང་བོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོལྷ་ཐ་ོར་ི

གོཉེན་བཙོན་དུས་མཉེམ་མ་ོཞིེས་གྲོགོས་པོ་ལྟར་ཡང་འཐད་དོ། །འཕགོས་པོ་ཐོགོས་

མདེ་སྐུ་མཆོདེ་ཀྱི་ིདུས་སུ་བྱུང་བའ་ིགོཏེམ་སྟ་ེཉེ་ིཤུ་རྩེ་གོཉེསི་པོའ།ོ །  ། །

༢༣ སླབོ་དཔནོ་ཕྱོོགས་གླང་སགོས་ཀྱི་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

 སློོབ་དཔོོན་ཆོེན་པོ་ོདབྱིགོ་གོཉེེན་གྱི་ིསྐུ་ཚའེ་ིསྨད་ཙོམ་གྱི་ིདུས་ན། རྒྱལ་པོ་ོཟིབ་

མོའ་ིཕྱིོགོས་འདས་པོའ་ིའོགོ་ཏུ་ནུབ་ཕྱིོགོས་མ་རུའ་ིཡུལ་དུ་སྐྱེས་པོ་རྒྱལ་བ་ོཤྲཱི་ིཧརྴ་



རྒྱ་གར་ཆོོས་འབྱུང་།
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ཞིེས་བྱ་བ་ལས་ཀྱི་ིསྟོབས་ཤིིན་ཏུ་ཆོ་ེབ་བྱུང་སྟ་ེནུབ་ཕྱིོགོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཁམས་ཐམས་

ཅིད་ལ་དབང་བསྒྱུར། ཕྱིིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ལ་དད་པོ་ཐོབ་སྟ་ེསློོབ་དཔོོན་

ཡོན་ཏེན་འོད་བླ་མར་བཀུར་བ་ཞིིགོ་བྱུང༌། དུས་ད་ེཙོམ་ན་ཤིར་ཕྱིོགོས་སུ་རྒྱལ་བ་ོ

བྲི�ཀྵཻ་ཙོནྡྲའ་ིབུ་བརྒྱུད་ལ་རྒྱལ་པོ་ོབ་ིགོ་མ་ཙོནྡྲ་དང༌། དེའ་ིབུ་ཀཱ་མ་ཙོནྡྲ་གོཉེིས་ཀྱིིས་

རྒྱལ་སྲོིད་སྐྱོང་བའ་ིདུས་ཏེེ། རྒྱལ་པོ་ོད་ེགོཉེིས་དབང་ཐང་དང་ལོངས་སྤྱོོད་ཀྱིང་ཆོེ། 

སྦྱོིན་པོ་ལ་དགོའ། རྒྱལ་སྲོིད་ཆོོས་ལུགོས་བཞིིན་དུ་སྐྱོང་བ་ཡིན་ཀྱིང་དཀོན་མཆོོགོ་

གོསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མ་སངོ་སྟ།ེ ཕྱི་ིནང་གོཉེསི་ཀར་མཆོདོ་ཅིངི་ཁྱེད་པོར་གོཅིརེ་བུ་པོ་

རྣམས་ལ་མོས་སོ། ཁ་ཆོེར་ད་ེཙོམ་ན་ཡང་རྒྱལ་པོ་ོམང་པོོས་བཀུར་བ་ཉེིད་ཡོད་ད་ོ

ཞིསེ་གྲོགོས་ས།ོ །

དེའ་ིཚ་ེཤིར་ཕྱིོགོས་སུ་སློོབ་དཔོོན་བླ་ོགྲོོས་བརྟན་པོ་དང༌། ཕྱིོགོས་ཀྱི་ིགླེང་པོོས་

འགྲོོ་དོན་མཛིད། ནུབ་ཕྱིོགོས་སུ་འཕགོས་པོ་ཐོགོས་མེད་ཀྱིི་སློོབ་མ་སངས་རྒྱས་

འབངས་ཀྱི་ིསྐུ་ཚའེ་ིསྨད་ཀྱི་ིའགྲོ་ོདནོ་དང༌། ཡནོ་ཏེན་འདོ་ཀྱི་ིའགྲོ་ོདནོ་དར་བའ་ིདུས་ས།ོ 

ཁ་ཆོེའ་ིཡུལ་དུ་བཙུན་པོ་དགོ་ེའདུན་འབངས་ཀྱིིས་འགྲོ་ོབའ་ིདོན་ཆོེར་མཛིད། སློོབ་

དཔོོན་ཆོོས་འབངས་ཡུལ་ཐམས་ཅིད་དུ་གོཤིེགོས་ཤིིང་ཆོོས་སྟོན་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ལ། ལྷ་ོ

ཕྱིོགོས་ཀྱི་ིརྒྱུད་དུ་སློོབ་དཔོོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་བྱོན། ལེགོས་ལྡན་དང༌། རྣམ་

གྲོོལ་སྡོ་ེགོཉེིས་ཀྱི་ིསྐུ་ཚེའ་ིསྟོད་ཀྱི་ིདུས་ཙོམ་ཡིན། ཨ་ོཊ་ིབ་ིཤིའ་ིཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་ོཛི་ལ་ེ

རུ་ཧེའ་ིབུ་ནཱ་གོ་ེཤི་དང༌། བླནོ་པོ་ོབྲིམ་ཟི་ེནཱ་གོ་ཀ་ེཤི་ཞིསེ་བྱ་བ་བྱུང་སྟ།ེ ལ་ོབདུན་ཙོམ་

རྒྱལ་སྲོིད་བསྐྱངས་པོས་ཤིིན་ཏུ་དབང་ཐང་ཆོ་ེཞིིང༌། བ་ིཁ་མ་ཙོནྡྲས་ཀྱིང་ཕྱིགོ་བྱས། 

སློོབ་དཔོོན་ལ་ོཡ་ིཔོས་བཏུལ་ཏེ་ེརྒྱལ་སྲོིད་སྤེངས། གྲུབ་པོ་ཐོབ་པོ་ན་ིརྒྱལ་པོ་ོད་ར་ིཀ་
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པོ་དང༌། བླནོ་པོ་ོཌོ་ཾགོ་ིཔོའ།ོ །

སློོབ་དཔོོན་དཀོན་མཆོོགོ་གོསུམ་གྱི་ིའབངས་ཞིེས་པོའང་ལེགོས་ལྡན་དང་དུས་

མཉེམ་པོ་ཙོམ་ཡིན་ཞིིང༌། ཨ་ོཌོ་ིབ་ིཤིར་བྲིམ་ཟི་ེབྷ་དྲ་པཱ་ལ་ིཏེ་ཞིེས་བྱ་བའ་ིཀྱིང་བསྟན་

པོ་ལ་བྱ་བ་ཆོེར་བྱས་སོ། །ད་ེདགོ་ལས། རྒྱལ་པོ་ོཤྲཱི་ིཧརྴ་འགྲོན་ཟླ་མེད་པོའ་ིརྒྱལ་

པོོར་གྱུར་པོའ་ིཚ་ེཀློ་ཀློོའ་ིཆོོས་རྣམས་ནུབ་པོར་འདོད་པོས། ཡུལ་མཽ་ལ་ཏེ་ན་དང་ཉེ་ེ

བའ་ིཡུལ་ཕྲན་ཞིིགོ་ཏུ་མ་ས་ིཏེ་སྟ་ེཀློ་ཀློོའ་ིདགོོན་གོནས་ཆོེན་པོ་ོཤིིང་ཁང་འབའ་ཞིིགོ་

ཡིན་པོ་བརྩེིགོས་ནས་ཀློ་ཀློོའ་ིསྟོན་པོ་མཐའ་དགོ་པོོས། ཟླ་བ་མང་པོོར་ཡ་ོབྱད་ཐམས་

ཅིད་ཀྱིསི་བསྟབས། དའེ་ིརངི་ལུགོས་ཀྱི་ིགླེེགོས་བམ་ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་བསྡུས། ཐམས་

ཅིད་མེ་ལ་བསྲོེགོས་པོས་ཀློ་ཀློོའ་ིགྲུབ་མཐའ་འཛིིན་པོ་སྟོང་ཕྲགོ་བཅུ་གོཉེིས་ཚིགོ་

གོོ །ད་ེསྐབས་ཡུལ་ཁ་ོརཱ་ས་ཎར་ཀློ་ཀློོའ་ིཆོོས་ཤིེས་པོ་གོཅིིགོ་ཐགོས་འཐགོ་ཅིིང་ཡོད་

ད།ོ །ད་ེལས་རིམ་གྱིིས་མཆོེད་པོ་ན་ིཕྱིིས་ཀྱི་ིཀློ་ཀློ་ོཐམས་ཅིད་ཡིན་ན།ོ །རྒྱལ་པོ་ོདེས་

ད་ེལྟར་བསྣུབས་པོ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ེལ་ོབརྒྱར་ཉེ་ེབར་སྟགོ་གོཟིིགོ་སོགོ་པོོའ་ིཆོོས་ལུགོས་

ད་ེསྤྱོོད་པོ་ཤིནི་ཏུ་ཉུང་ང༌ོ། །ད་ེནས་སྡོིགོ་པོ་སྦྱོངོ་བའ་ིདནོ་དུ་མ་རུ་དང༌། མ་ལ་ཝ་དང༌། 

མ་ེཝ་ར་དང༌། པོ་ིཏུ་ཝ་དང༌། ཙོ་ིཏཱ་ཝ་ར་ཞིེས་པོའ་ིཡུལ་རྣམས་སུ་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་

ཆོེན་པོ་ོར་ེར་ེབཞིེངས། དགོ་ེསློོང་སྟོང་ཕྲགོ་ར་ེརེའ་ིའཚ་ོབ་སྦྱོར་ཞིིང་ཆོོས་ཤིིན་ཏུ་དར་

བར་བྱས་ས།ོ །

སློོབ་དཔོོན་ཆོེན་པོ་ོཡོན་ཏེན་འོད་ནི། ཡུལ་བཅིོམ་བརླགོ་ཏུ་བྲིམ་ཟིེའ་ིརིགོས་སུ་

སྐྱེས། རིགོ་བྱེད་དང་བསྟན་བཅིོས་མཐའ་དགོ་ལེགོས་པོར་བྱང་བ་ཕྱིིས་དེ་ཉེིད་ཀྱིི་

གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ཞིགིོ་ཏུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིངི་བསྙནེ་པོར་རྫོགོོས་ནས། སློབོ་དཔོནོ་ཆོནེ་པོ་ོ
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དབྱིགོ་གོཉེེན་གྱི་ིདྲུང་དུ་ཉེན་ཐོས་ཀྱི་ིསྡོ་ེསྣོད་གོསུམ་དང༌། ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིམད་ོསྡོ་ེདུ་

མ་ལ་ཡང་མཁས་པོར་སྦྱོངས། སྡོ་ེཔོ་ཐ་དད་པོའ་ིའདུལ་བ་བསྟན་བཅིོས་དང་བཅིས་

པོ་མཐའ་དགོ་མཁས་པོར་མཁྱེེན། འདུལ་བ་འབུམ་སྟ་ེརྟགོ་ཏུ་ཐུགོས་ལ་འདོན་པོར་

མཛིད། ཡུལ་བཅིོམ་བརླགོ་གོ་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ཨ་གྲོ་པུ་ར་ིཞིེས་བྱ་བར་བཞུགོས་ཏེ།ེ 

ལྷན་ཅིིགོ་གོནས་པོ་དགོ་ེསློོང་སྟོང་ཕྲགོ་ལྔ་ར་ེཡོད་ཅིིང༌། ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་བསྡོམ་བྱའ་ི

ཉེེས་བྱས་ཕྲ་མ་ོཚུན་ཆོོད་ས་ོསོའ་ིཕྱིིར་བཅིོས་ཀྱིིས་འཕྲལ་འཕྲལ་དུ་བཅིོས་པོས་ཚུལ་

ཁྲིམས་རྣམ་པོར་དགོ་པོ་ན་ིསྔོན་དགྲོ་བཅིོམ་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་བསྟན་པོ་སྐྱོང་བའ་ིདུས་

བཞིནི་ཡདོ་ལ། མད་ོསྡོ་ེའཛིནི་པོ་དང༌། མ་མ་ོའཛིནི་པོའང་མང་དུ་ཡདོ་ཅིིང༌། འདུལ་བ་

འབུམ་སྡོ་ེཐོན་པོའང་ལྔ་བརྒྱ་ཙོམ་མོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པོར་དགོ་པོའ་ིསྟོབས་ཀྱིིས་

རྒྱལ་པོ་ོཤྲཱི་ིཧརྴའ་ིབློན་པོ་ོམ་ཏེངྒ་རཱ་ཛི་ཞིེས་བྱ་བ་ལན་ཅིིགོ་རྒྱལ་པོོའ་ིཆོད་པོས་མིགོ་

ཕྱུང་བ་ཡང་སློོབ་དཔོོན་གྱི་ིསྨོན་ལམ་གྱི་ིསྟོབས་ཀྱིིས་སོར་ཆུད། རྒྱལ་པོོའ་ིབླ་མར་

གྱུར་པོས་ཉེིན་ར་ེབཞིིན་ཡ་ོབྱད་དཔོགོ་ཏུ་མེད་པོའ་ིའདུ་བ་བྱུང་ཡང་ད་ེམ་ཐགོ་ཐམས་

ཅིད་དགོ་ེབར་བསྒྱུར་ཏེ།ེ རང་ཉེདི་སྦྱོངས་པོའ་ིཡནོ་ཏེན་ལས་ཉེམས་པོ་མ་ིམངའ་འ།ོ །

 སློོབ་དཔོོན་བླ་ོགྲོོས་བརྟན་པོ་ནི། སློོབ་དཔོོན་དབྱིགོ་གོཉེེན་འབུམ་སྡོ་ེདགུ་བཅུ་

གོ་ོདགུར་གྲོགོས་པོའ་ིགོསུང་རབ་རྣམས་ཞིལ་འདནོ་མཛིད་པོའ་ིཚ།ེ གོདུང་གོ་ིཕྲགོ་ན་

ཕུགོ་རོན་ཅིང་ཤིེས་པོ་ཞིིགོ་གོནས་པོ་ཤིིན་ཏུ་གུས་པོས་ཉེན་ན།ོ །ད་ེཤི་ིནས་ལྷ་ོཕྱིོགོས་

དནྚི་ཀ་ར་ནྱ་ཞིེས་བྱ་བར་ཚོང་དཔོོན་གྱི་ིབུ་ཞིིགོ་ཏུ་སྐྱེས། སྐྱེས་མ་ཐགོ་ཏུ་སློོབ་དཔོོན་

གོ་ན་བཞུགོས་དྲསི་པོ་ལ། སློོབ་དཔོནོ་སུ་ཡནི་དྲསི་པོས། དབྱིགོ་གོཉེནེ་ཡནི་ཏེ་ེམ་གོ་

དྷཱ་ན་བཞུགོས་ཟིརེ། ཡུལ་དའེ་ིཚངོ་པོ་ལ་དྲསི་པོས་ཀྱིང་བཞུགོས་ཟིརེ་བས། ལ་ོབདུན་
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ལོན་པོའི་དུས་ན་སློོབ་དཔོོན་དབྱིགོ་གོཉེེན་དྲུང་དུ་བསྐྱལ་ཏེེ་རིགོ་པོ་སློོབ་ཅིིང་ཡོད་

པོས་ཀྱིང་དཀའ་བ་མེད་པོར་ཤིེས། དེའ་ིཚ་ེསྲོན་མ་སྦར་གོང་རྙིེད་པོ་ཟིའམ་སྙམ་ནས་

སྒྲོོལ་མའ་ིལྷ་ཁང་ཞིིགོ་ན་ཡོད་པོ་ལ། འཕགོས་མ་ལ་མ་ཕུལ་བར་བཟིའ་མ་ིརུང་སྙམ་

ནས་སྲོན་མ་འགོའ་ཞིིགོ་ཕུལ་བས་འགྲོིལ་ནས་བྱུང༌། འཕགོས་མས་མ་གོསོལ་བར་

རང་ཟི་བ་མ་ིའོང་སྙམ་ནས། ཟིད་ཟིད་ཕུལ་ཡང་འགྲོིལ་ཏེ་ེབྱུང་བ་ན། བྱིས་པོར་གྱུར་

པོས་དུས་ས།ོ །འཕགོས་མས་ཞིལ་མངནོ་སུམ་དུ་བསྟན་ཏེ།ེ ཁྱེདོ་མ་ངུ་ཞིགིོ་ངས་བྱནི་

གྱིིས་རློབ་བ་ོཞིེས་གོསུངས། སྐད་ཅིིགོ་ད་ེལ་བླ་ོགྲོོས་མཐའ་ཡས་པོར་གྱུར་ཞིིང། སྐུ་

བརྙིན་ད་ེལ་ཡང་མ་ཥྟ་ཏཱ་ར་ཞིསེ་གྲོགོས་ས།ོ །

 ཕྱིིས་གོནས་བརྟན་སྡོེ་སྣོད་གོསུམ་འཛིིན་པོ་ཁྱེད་པོར་དུ་ཐེགོ་པོ་ཆོེ་ཆུང་གོི་

མངོན་པོ་མཐའ་དགོ་ལ་མཁས་པོ་འཕགོས་པོ་དཀོན་མཆོོགོ་བརྩེེགོས་པོ་ལ་ཞིལ་

འདོན་མཛིད་པོ། བྱ་བ་ཐམས་ཅིད་འཕགོས་མ་སྒྲོལོ་མས་ལུང་སྟནོ་པོ་ཞིིགོ་སྟ།ེ དཀནོ་

མཆོགོོ་བརྩེེགོས་པོ་འདུས་པོ་ཞི་ེདགུ་དང་དབུ་མ་རྩེ་བ་ལ་འགྲོལེ་པོ་ཡང་མཛིད། སློབོ་

དཔོོན་དབྱིགོ་གོཉེེན་སྐུ་འདས་ཙོམ་ན། མུ་སྟེགོས་བེཥྟ་ྟབཱ་ལ་ལ་སོགོས་པོ་རྒོལ་བ་

མང་པོ་ོཚར་བཅིད་ད་ེསྨྲ་བའ་ིདབང་ཕྱུགོ་ཏུ་གྲོགོས། སློོབ་དཔོོན་དབྱིགོ་གོཉེེན་གྱིིས་

མཛིད་པོའ་ིའགྲོེལ་པོ་ཕལ་ཆོེར་འགྲོེལ་བཤིད་དང༌། གོཞུང་ལ་འགྲོེལ་པོ་ཡང་མང་དུ་

མཛིད་ད།ོ །མངོན་པོ་མཛིོད་ལའང་འགྲོེལ་པོ་མཛིད་ཟིེར་ཏེ།ེ སློོབ་དཔོོན་འད་ིཉེིད་ཡིན་

མནི་མ་ིཤིསེ་ས།ོ །སློབོ་དཔོནོ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱི་ིདུས་སུ་བཙུགོས་པོའ་ིཆོསོ་གོཞི་ིརྣམས་

ད་ེཙོམ་ན་ཆོརེ་མདེ་པོས། སློབོ་དཔོནོ་འདསི་ཀྱིང་ཆོསོ་གོཞི་ིབརྒྱ་རྩེ་བཙུགོས་ས་ོཞིསེ་

ཀྱིང་གྲོགོས་ས།ོ །
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སློོབ་དཔོོན་ཕྱིོགོས་ཀྱིི་གླེང་པོོ་ནི། ལྷོ་ཕྱིོགོས་གྲོོང་ཁྱེེར་སིངྒ་བཀྟ་ཞིེས་བྱ་བ་

ཀཉྩིིའ་ིཡུལ་དང་ཉེ་ེབ་ཞིིགོ་ཏུ་བྲིམ་ཟིེའ་ིརིགོས་སུ་འཁྲུངས་ཤིིང༌། མུ་སྟེགོས་ཀྱི་ིགྲུབ་

མཐའ་ཐམས་ཅིད་ལ་ཤིནི་ཏུ་མཁས་པོར་བྱས་པོ་ཞིགིོ་གོནས་མ་བུའ་ིསྡོ་ེཔོའ་ིམཁན་པོ་ོ

སྡོ་ེཔོ་ད་ེཉེིད་ཀྱི་ིགྲུབ་མཐའ་འཛིིན་པོ་ནཱ་གོ་དཏྟ་སྟ་ེགླེང་བ་ོབྱིན་ཞིེས་བྱ་བ་ལས་རབ་ཏུ་

བྱུང་ཞིིང་ཉེན་ཐོས་ཀྱི་ིསྡོ་ེསྣོད་གོསུམ་ལ་མཁས་པོར་བྱས་ནས། མཁན་པོ་ོད་ེཉེིད་ལ་

གོདམས་ངགོ་ཞུས་པོས། བརྗེོད་དུ་མེད་པོའི་བདགོ་འཚོལ་བའི་གོདམས་པོ་བྱིན་

ནོ། །དེར་རྣམ་པོར་བརྟགོས་ཤིིང་བཙོལ་ན་ཡོད་པོར་མ་མཐོང་སྟེ། ཉེིན་མ་ོསྐར་ཁུང་

ཐམས་ཅིད་བསལ། མཚན་མ་ོཕྱིོགོས་བཞིརི་མར་མ་ེབཏེང་སྟ།ེ ལུས་གོཅིརེ་བུར་ཕྱུང་

ནས་ཕྱི་ིནང་ཀུན་ཏུ་ཡང་བལྟས་ས།ོ །ད་ེལྟར་བྱདེ་པོ་གྲོགོོས་ཀྱིསི་མཐངོ་ནས་མཁན་པོ་ོ

ལ་བཤིད་པོས་མཁན་པོསོ་ཀྱིང་དྲསི་པོ་ན། བདགོ་ན་ིབླ་ོརྟུལ་ཞིིང་བླ་ོགྲོསོ་དམན་པོས་

མཁན་པོོས་བསྟན་པོའ་ིད་ེཉེིད་གོང་ཡིན་པོ་ད་ེན་ིབདགོ་གོིས་མ་ིམཐོང་སྟེ། དེའ་ིཕྱིིར་

སྒྲོིབ་བྱེད་ཀྱིིས་བསྒྲོིབས་སམ་སྙམ་ད་ེལྟར་བྱས་ནས་བལྟ་བ་ཡིན་ཟིེར། དོན་གྱིིས་ད་ེ

འགོགོོ་པོར་བྱདེ་པོའ་ིརིགོ་པོ་རྣམས་ཀྱིང་བསྟན་པོས། མཁན་པོ་ོཁྲསོ་ཏེ།ེ ཁ་ོབོའ་ིགྲུབ་

མཐའ་ལ་ཟུར་ཟི་བ་ཁྱེདོ་མ་འདུགོ་ཅིགིོ་ཅིསེ་སྐྲདོ་པོའ་ིགོནས་མ་ཡནི་པོར་བསྐྲད་པོ་ན། 

ད་ེཉེིད་དུ་རིགོ་པོས་སུན་དབྱུང་བར་ནུས་མོད་ཀྱིིས། འོས་མ་ཡིན་པོས་ཕྱིགོ་བཙོལ་

ནས་ཕྱིིར་བྱནོ། མཐར་གྱིསི་སློོབ་དཔོོན་དབྱིགོ་གོཉེནེ་གྱི་ིདྲུང་དུ་གོཤིེགོས། ཐགེོ་པོ་ཆོ་ེ

ཆུང་གོ་ིསྡོ་ེསྣདོ་མཐའ་དགོ་གོསན། མཐར་མད་ོལྔ་བརྒྱ་ཙོམ་བཟུང་བར་གྲོགོས་ཏེ་ེཐགེོ་

པོ་ཆོ་ེཆུང་དང༌། གོཟུངས་སྔགོས་ཚུན་ཆོད་བསྡོམོས་པོའ།ོ ཁྱེད་པོར་དུ་སྔགོས་མཁན་

གྱི་ིསློབོ་དཔོོན་ཞིིགོ་ལས་རིགོ་སྔགོས་ནོས་ཏེ་ེབསྒྲུབས་པོས་འཕགོས་པོ་འཇོམ་དཔོལ་
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གྱིི་ཞིལ་མངོན་སུམ་དུ་གོཟིིགོས་པོས་ཇོི་ལྟར་བཞིེད་པོ་ན་ཆོོས་གོསན་པོར་མཛིད་

ད།ོ །ཨ་ོཌོ་ིབ་ིཤིའ་ིཡུལ་ནགོས་ཚལ་ཤིིན་ཏུ་དབེན་པོའ་ིཕྱིོགོས་གོཅིིགོ་བྷ་ོཏེ་སཻལ་ཞིེས་

བྱ་བའ་ིབྲིགོ་རའི་ིཕུགོ་ཏུ་བཞུགོས། རྩེ་ེགོཅིགིོ་ཏུ་བསམ་གོཏེན་ལ་རྩེལོ་བར་མཛིད་ད།ོ །

ལ་ོའགོའ་ཞིིགོ་འདས་པོ་ན། དཔོལ་ནཱ་ལེནྡྲར་མུ་སྟེགོས་ཀྱིི་རྩེོད་པོ་ཆོེར་བྱུང༌། 

དེར་བྲིམ་ཟི་ེསུ་དུར་ཛི་ཡ་ཞིེས་བྱ་བ་རང་གོིས་བསྒྲུབས་པོའ་ིལྷ་མངོན་སུམ་མཐོང་བ་

རྟགོོ་གོ་ེལ་ཤིིན་ཏུ་བྱང་བ་ཐུབ་པོར་དཀའ་བ་ཞིགིོ་ཀྱིང་འདུས་ཏེ།ེ དེར་སངས་རྒྱས་པོ་

རྣམས་ཀྱིིས་རྩེོད་པོར་མ་ནུས་ནས། ཤིར་ཕྱིོགོས་ནས་སློོབ་དཔོོན་ཕྱིོགོས་ཀྱི་ིགླེང་པོ་ོ

སྤྱོན་དྲངས་ས།ོ །མུ་སྟགེོས་ད་ེལན་གོསུམ་དུ་ཕམ་པོར་བྱས་ཤིངི༌། དརེ་འཚགོོས་པོའ་ི

མུ་སྟེགོས་ཀྱི་ིརྒལོ་བ་ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་ར་ེར་ེནས་སུན་ཕྱུང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་

ལ་བཀདོ། གོནས་དརེ་དགོ་ེའདུན་རྣམས་ལ་མད་ོསྡོ་ེདུ་མ་རྣམ་པོར་བཤིད་ཅིིང༌། ཆོསོ་

མངནོ་པོ་ཡང་རྒྱས་པོར་བྱས། རྣམ་རིགོ་དང་རྟོགོ་གོའེ་ིབསྟན་བཅིསོ་ཐརོ་བུ་ཡང་མང་

དུ་མཛིད་དེ། ཡོངས་སུ་བསྡོོམས་པོ་ལ་བསྟན་བཅིོས་བརྒྱ་རྩེ་མཛིད་པོར་གྲོགོས། 

སློར་ཡང་ཨོ་ཊི་བི་ཤིའི་ཡུལ་དུ་གོཤིེགོས་ནས་བསམ་གོཏེན་ལ་བརྩེོན་པོར་མཛིད་

དོ། །དེར་རང་གོ་ིཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའ་ིབླ་ོགྲོོས་ཀྱི་ིམཐུ་ལས་བྱུང་བ་རྟོགོ་གོེའ་ིཚུལ་

ལུགོས་འད་ིལ་སྔར་བརྩེམས་པོའ་ིབསྟན་བཅིོས་རྣམས་འཐོར་བ་བཞིིན་དུ་གྱུར་པོས་

གོཅིིགོ་ཏུ་བྱ་བར་དགོོངས་ཏེེ། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པོའི་མཆོོད་བརྗེོད་དམ་

བཅིའ།ཚད་མར་གྱུར་པོ་འགྲོ་ོལ་ཕན་བཞིེད་པོ། །སྟོན་པོ་བད་ེགོཤིེགོས་སྐྱོབ་ལ་ཕྱིགོ་

འཚལ་ནས། །ཚད་མ་བསྒྲུབ་ཕྱིིར་རང་གོ་ིགོཞུང་ཀུན་ལས། །བཏུས་ཏེ་ེསྣ་ཚོགོས་

འཐརོ་རྣམས་འདརི་གོཅིགིོ་བྱ། །ཞིསེ་རྡོ་ོཐལ་གྱིསི་བྲིསི་པོས། ས་གོཡ་ོབ་དང༌། ཕྱིགོོས་
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ཀུན་ཏུ་སྣང་བས་ཁྱེབ་པོ་དང༌། སྒྲོ་ཆོནེ་པོ་ོགྲོགོས་པོར་གྱུར། དརེ་བྲིམ་ཟི་ེནགོ་པོ་ོཞིསེ་

བྱ་བས་ད་ེལྟ་བུའ་ིལྟས་ཡིན་པོར་ཤིེས་ཏེེ། སློོབ་དཔོོན་བསོད་སྙོམས་ལ་བཞུད་པོའ་ི

ཤུལ་དུ་དེས་འོངས་ཏེ་ེབསུབས། ད་ེལྟར་ལན་གོཉེིས་སུ་བསུབས་པོས་ལན་གོསུམ་

པོ་བྲིིས་པོས། འད་ིཀུ་ར་ེདང་ཀྱིལ་ཀའ་ིཕྱིིར་བསུབ་པོ་ཡིན་ན་དགོོས་པོ་ཆོེན་པོ་ོཡོད་

པོས་མ་བསུབ་ཅིིགོ །གོལ་ཏེ་ེདོན་ནོར་ཏེ་ེརྩེོད་པོར་འདོད་ན་ལུས་སྣང་བར་གྱིིས་ཞིེས་

པོ་བྲིིས་ཏེ།ེ ཡང་བསོད་སྙོམས་ལ་གོཤིེགོས་པོའ་ིཤུལ་དུ་བསུབ་ཏུ་འོངས་པོས་ཡ་ིགོ་ེ

མཐོང་ནས་བསྡོད་དོ། །དེར་སློོབ་དཔོོན་འཁོར་ནས། བསྟན་པོ་དཔོང་དུ་བཙུགོས་ཏེ་ེ

བརྩེད་པོས་ལན་མང་པོོར་མུ་སྟེགོས་ཕམ་པོར་བྱས་པོས། ད་ཁྱེོད་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་

བསྟན་པོ་ཞུགོས་ཤིིགོ་བྱས་པོ་ན། དེས་སྔགོས་བཟླས་པོའ་ིཐལ་བ་གོཏེོར་བས་སློོབ་

དཔོོན་གྱི་ིཡ་ོབྱད་རྣམས་ཚིགོ སློོབ་དཔོོན་ཡང་ཚིགོ་ལ་ཁད་པོར་བྱུང་སྟེ། མུ་སྟེགོས་

ད་ེཕྱིིར་སོང་ང༌ོ། །བདགོ་གོིས་འད་ིཅིིགོ་པུའ་ིདོན་ཡང་མ་ིནུས་ན་གོཞིན་གྱི་ིདོན་གོ་ལ་

ནུས་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་གོཏེོང་བར་བརྩེམས་པོ་ན། འཕགོས་པོ་འཇོམ་དཔོལ་

མངནོ་སུམ་དུ་བྱནོ་ཏེ།ེ བུ་མ་བྱདེ་མ་བྱདེ་སྐྱ་ེབ་ོདམན་དང་འཕྲད་ལས་བླ་ོགྲོསོ་ངན་སྐྱ་ེ

སྟེ། །ཁྱེོད་ཀྱི་ིབསྟན་བཅིོས་འད་ིལ་མུ་སྟེགོས་ཚོགོས་ཀྱིིས་གོནོད་མ་ིནུས་པོར་ཤིེས། 

ཁྱེོད་ཀྱི་ིསངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་པོར་དུ་དགོ་ེབའ་ིབཤིེས་སུ་ང་འགྱུར་གྱིི། །ཕྱི་ིམའ་ིདུས་

སུ་བསྟན་བཅིསོ་ཀུན་གྱི་ིམིགོ་གོཅིགིོ་ཏུ་ན་ིའད་ིའགྱུར་ར།ོ །ཞིསེ་གོསུངས་པོ་ལ། སློབོ་

དཔོནོ་གྱིིས། བཟིདོ་དཀའ་ིསྡུགོ་བསྔལ་དུ་མ་དང་ལྡན་པོ་རྣགོ་དཀའ་ལ། །སམེས་ཀྱིང་

དམ་པོ་མིན་པོའ་ིསྤྱོོད་པོ་ལ་དགོའ་ཞིིང༌། །སྐྱ་ེབ་ོདམ་པོ་འཕྲད་དཀའ་གོལ་ཏེ་ེཁྱེོད་ཀྱི་ི

ཞིལ་མཐངོ་ཡང༌། །བདགོ་ལ་བྱནི་གྱིསི་མ་བརླབས་ད་ེལ་ཅི་ིབགྱིརི་མཆོ།ི །ཞིསེ་ཞུས་



 136  

ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

པོས། བུ་ཁྱེོད་མ་དགོའ་བར་མ་བྱེད་ཅིིགོ །ཉེམ་ང་བ་ཐམས་ཅིད་ལས་བདགོ་གོིས་

བསྲུང་ང༌ོ། །ཞིེས་གོསུངས་ནས་མ་ིསྣང་བར་གྱུར་ཏེོ། །ད་ེནས་བསྟན་བཅིོས་ད་ེཡང་

ལགེོས་པོར་བརྩེམས། ལན་ཅིིགོ་ཅུང་སྙུང་བར་གྱུར་ཏེ།ེ གྲོངོ་ཁྱེརེ་ནས་བསདོ་སྙམོས་

བསློངས་ཏེ་ེནགོས་མཐོང་ཞིིགོ་ཏུ་བཞུགོས་པོས་ཡུར་ཏེ་ེམནལ་དུ་སོང༌། མནལ་ལམ་

དུ་སངས་རྒྱས་མང་བོའ་ིཞིལ་མཐོང་ཞིིང་ཏེིང་ངེ་འཛིིན་མང་བོ་ཐོབ། ཕྱིི་རོལ་ཏུ་ལྷ་

རྣམས་ཀྱིསི་མ་ེཏེགོོ་གོ་ིཆོར་ཕབ། ནགོས་ཀྱི་ིམ་ེཏེགོོ་རྣམས་ཀྱིང་འདུད་པོར་གྱུར། གླེང་

པོ་ོཆོ་ེརྣམས་བསིལ་གྲོིབ་ཏུ་བྱེད་ཅིིང་ཡོད་པོ་ལས་ཡུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོསྐྱ་ེབོའ་ིའཁོར་དང་

བཅིས་པོ་སྐྱོ་སངས་ལ་འོངས་པོས་མཐོང་སྟེ། ངོ་མཚར་སྐྱེས་ནས་རོལ་མོའ་ིསྒྲོ་

བསྒྲོགོས་པོས་མནལ་སད་དེ། ཁྱེོད་ཕྱིོགོས་ཀྱི་ིགླེང་པོ་ོཡིན་ནམ་དྲིས་པོས། ད་ེལྟར་

འདགོོས་གོསུངས། དརེ་རྒྱལ་པོསོ་ཞིབས་ལ་ཕྱིགོ་བྱས། ད་ེནས་མཐར་ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀྱི་ི

རྒྱུད་དུ་བྱནོ། ཡུལ་ཐ་དད་ཀྱི་ིམུ་སྟེགོས་ཀྱི་ིརྒལོ་བ་ཕལ་ཆོརེ་ཚར་བཅིད་ད།ེ 

 སྔོན་གྱི་ིསློོབ་དཔོོན་རྣམས་ཀྱིིས་བཙུགོས་པོའ་ིཆོོས་གོཞི་ིཉེམས་པོ་ཕལ་ཆོེར་

སོར་ཆུད་པོར་མཛིད། སློར་ཡང་ཨ་ོཌོ་ོབ་ིཤིའ་ིརྒྱལ་པོོའ་ིབློན་པོ་ོབྷ་དྲ་པཱ་ལ་ིཏེ་ཞིེས་བྱ་

བ་རྒྱལ་པོའོ་ིམཛིོད་ཀྱི་ིསྤྱོན་པོ་ཡིན་པོ་ད་ེསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ལ་བཅུགོ་སྟ།ེ བྲིམ་

ཟི་ེདེས་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ཆོེན་པོ་ོབཅུ་དྲུགོ་བཞིེངས། ད་ེར་ེརེར་དགོ་ེའདུན་གྱི་ིསྡོ་ེཆོེན་

པོ་ོར་ེབཙུགོས། གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ར་ེརེར་ཡང་ཆོོས་གོཞི་ིདུ་མ་ཡོད་པོ་བྱས། ཚུལ་

ཁྲིམས་རྣམ་པོར་དགོ་པོའ་ིརྟགོས་སུ། བྲིམ་ཟི་ེདེའ་ིསྐྱེད་མོད་ཚལ་ན་ནད་ཐམས་ཅིད་

གོས་ོབར་ནུས་པོ་མུཥྟྟ་ིཧ་ར་ིཏེ་ཀ་ཞིསེ་བྱ་བ་ཨ་རུ་རའ་ིཁྱེད་པོར་ཞིགིོ་གོ་ིསྡོངོ་པོ་ོཡདོ་

པོས་སྐྱ་ེབ་ོམང་པོ་ོལ་ཕན་པོ་ཞིིགོ་ལས། ལན་ཅིིགོ་ཤིིང་གོ་ིསྡོོང་པོ་ོཤིིན་ཏུ་བསྐམས་
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པོར་གྱུར་པོ་ལ་སློོབ་དཔོོན་གྱིིས་སོས་པོར་སྨོན་ལམ་བཏེབ་པོས་ཞིགོ་བདུན་ན་སོར་

ཆུད་ ད།ོ །ད་ེལྟར་མུ་སྟགེོས་ཀྱི་ིརྒལོ་བ་ཕལ་ཆོརེ་ཚར་བཅིད་པོས་རྩེདོ་པོའ་ིཁྱུ་མཆོགོོ་

ཏུ་གྲོགོས་ཤིིང༌། ཆོོས་ཀྱིིས་སྦྲེལ་བའ་ིསློོབ་མས་ན་ིཕྱིོགོས་ཐམས་ཅིད་ཁྱེབ་པོར་ཡོད། 

ཕྱི་ིབཞིིན་འབྲིང་བའ་ིདགོ་ེསློོང་ན་ིགོཅིིགོ་ཀྱིང་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང༌། འདོད་པོ་ཆུང་ཞིིང་

ཆོོགོ་ཤིེས་པོས་ཇོི་སྲོིད་འཚོའི་བར་དུ་སྦྱོངས་པོའི་ཡོན་ཏེན་བཅུ་གོཉེིས་ལ་གོནས་

བཞིནི་དུ་ཨ་ོཌོ་ོབ་ིཤིའ་ིནགོས་ཚལ་དབནེ་པོ་ཞིིགོ་ཏུ་སྐུ་འདས་ས།ོ །

བཙུན་པོ་དགོ་ེའདུན་འབངས་ནི། སློོབ་དཔོོན་དབྱིགོ་གོཉེེན་གྱི་ིསློོབ་མ་ཞིིགོ་སྟེ། 

ཡུལ་ལྷ་ོཕྱིགོོས་པོ་རིགོས་བྲིམ་ཟི།ེ སྡོ་ེཔོ་ཐམས་ཅིད་ཡདོ་པོར་སྨྲ་བ་ཡནི། དསེ་རྡོ་ོརྗེའེ་ི

གོདན་དུ་ཡུན་རིང་དུ་བཞུགོས་ཤིིང༌། རྡོ་ོརྗེེའ་ིགོདན་དུ་འདུལ་བ་དང༌། མངོན་པོའ་ི

ཆོོས་གོཞི་ིཉེ་ིཤུ་རྩེ་བཞི་ིབཙུགོས། རྒྱལ་པོ་ོཏུ་རུཥྐ་མང་པོོས་བཀུར་བས་སྤྱོན་དྲངས་

ཏེ་ེཁ་ཆོེར་བྱོན། རིན་ཆོེན་སྦས་པོའ་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་དང༌། ཀུམྦྷ་ཀུནྚི་ལིའ་ིགོཙུགོ་

ལགོ་ཁང་བཞིངེས། ཐགེོ་པོ་ཆོནེ་པོའོ་ིཆོསོ་མང་དུ་དར་བར་མཛིད་ནས་ཡུལ་ད་ེཉེདི་དུ་

འདས་ས།ོ ཁ་ཆོེའ་ིཡུལ་དུ་སྔོན་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིབསྟན་པོ་ཆོེར་མེད། ཐོགོས་མེད་སྐུ་

མཆོེད་ཀྱི་ིསྐུ་རིང་ལ་ཅུང་ཟིད་ཙོམ་དར། སློོབ་དཔོོན་འད་ིནས་བརྩེམས་ཏེ་ེཇོ་ེདར་དུ་

སངོ་ང༌ོ། །

སློབོ་དཔོནོ་ཆོསོ་འབངས་ན།ི ཤིར་ཕྱིགོོས་བྷ་ཾགོ་ལར་འཁྲུངས་ཤིངི༌། ཐགོོས་མདེ་

སྐུ་མཆོེད་གོཉེིས་ཀར་གྱི་ིསློོབ་མ་ཡིན། ཕྱིོགོས་བཞིིའ་ིཡུལ་ཐམས་ཅིད་དུ་བྱོན་ནས་

འཕགོས་པོ་འཇོམ་དཔོལ་གྱི་ིལྷ་ཁང་ར་ེབཞིེངས། རྣལ་འབྱོར་སྤྱོོད་པོའ་ིས་ཡོངས་སུ་

རྫོོགོས་པོ་ལ་འགྲོེལ་པོ་མཛིད་ད་ོཞིེས་གྲོགོས་ས།ོ །སློོབ་དཔོོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་
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ན།ི ལྷ་ོཕྱིགོོས་ཏེམྦ་ལའ་ིཡུལ་གྱི་ིབྱ་ེབྲིགོ་ངང་པོས་རྩེ་ེབ་ཞིསེ་བྱ་བར་འཁྲུངས། ཡུལ་ད་ེ

ཉེདི་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིངི་མང་དུ་ཐསོ་པོར་མཛིད་པོ་ཞིགིོ་སློབོ་དཔོནོ་ཀླུའ་ིབཤིསེ་གོཉེནེ་

ཀྱི་ིསློོབ་མ། སློོབ་དཔོོན་དགོ་ེའདུན་སྲུང་བ་ལས་སློོབ་དཔོོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིགོཞུང་ལུགོས་

རྣམས་ཐོས་པོར་བྱས་ནས། རྩེེ་གོཅིིགོ་ཏུ་བསྒོོམ་པོས་ཡེ་ཤིེས་མཆོོགོ་བརྙིེས། 

འཕགོས་པོ་འཇོམ་དཔོལ་གྱི་ིཞིལ་གོཟིིགོས་ཤིིང༌། ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀྱི་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་དནྜ་

པུ་རི་ཞིེས་བྱ་བར་བཞུགོས་ནས་ཆོོས་ཀྱིང་མང་དུ་བསྟན། འཕགོས་པོ་ཡབ་སྲོས་

དང༌། སློོབ་དཔོོན་དཔོའ་བ་ོལ་སོགོས་པོས་མཛིད་པོའ་ིབསྟན་བཅིོས་མང་པོ་ོལ་རྣམ་

བཤིད་མཛིད། མཐར་ར་ིལུའ་ིདངསོ་གྲུབ་བསྒྲུབས་པོས་གྲུབ་བ།ོ །

 སློོབ་དཔོོན་ལེགོས་ལྡན་ན་ིལྷ་ོཕྱིོགོས་མ་ལྱ་རར་རྒྱལ་རིགོས་མཆོོགོ་ཏུ་སྐྱ་ེབ་

བརྙིེས། ཡུལ་ད་ེཉེིད་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་སྡོ་ེསྣོད་གོསུམ་ལ་མཁས་པོར་བྱས། ཡུལ་

དབུས་སུ་བྱོན་ནས་སློོབ་དཔོོན་དགོ་ེའདུན་སྲུང་བ་ལས། ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིམད་ོསྡོ་ེདུ་

མ་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིམན་ངགོ་ནོས་ཏེེ། སློར་ཡང་ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀྱི་ིརྒྱུད་དུ་གོཤིེགོས་ནས་

ཕྱིགོ་ན་རྡོ་ོརྗེེའ་ིཞིལ་མཐོང་བར་མཛིད་དེ། ཏེིང་ང་ེའཛིིན་ཁྱེད་པོར་ཅིན་ཡང་བསྒྲུབས། 

ལྷོ་ཕྱིོགོས་ཀྱིི་གོཙུགོ་ལགོ་ལྔ་བཅུ་ཙོམ་གྱིི་བདགོ་པོོ་མཛིད་དེ་ཆོོས་མང་དུ་བསྟན། 

སློོབ་དཔོོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་སྐུ་འདས་པོའ་ིའོགོ་རོལ་དུ་དེས་མཛིད་པོའ་ིབསྟན་

བཅིསོ་རྣམས་གོཟིགིོས། དབུ་མ་རྩེ་བའ་ིགོཞུང་ལ་སློབོ་དཔོནོ་སྔ་མའ་ིབཞིདེ་པོ་ད་ེསུན་

ཕྱུང་སྟེ། འགྲོེལ་པོ་མཛིད་ཅིིང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིམན་ངགོ་ལ་བརྟེན་པོར་ཞིལ་གྱིིས་བཞིེས་

ནས་མད་ོསྡོ་ེའགོའ་ཞིིགོ་ལ་འགྲོེལ་པོ་མཛིད་དོ། །མཐར་འདིས་ཀྱིང་རིལ་བུའ་ིདངོས་

གྲུབ་བསྒྲུབས་ཏེ་ེགྲུབ་ལ། འོན་ཀྱིང་སློོབ་དཔོོན་འད་ིགོཉེིས་ཆོར་གྱི་ིརྣམ་པོར་སྨིན་པོའ་ི
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སྐུ་ལུས་བོར་ནས་རིགོ་སྔགོས་འཆོང་གོ་ིགོནས་སུ་གོཤིེགོས་སོ། །ད་ེལ་སློོབ་དཔོོན་

འད་ིགོཉེིས་ཀྱིིས་དབུ་མ་ང་ོབ་ོཉེིད་མེད་པོར་སྨྲ་བའ་ིགོཞུང་བཙུགོ་ཤིིང༌། སངས་རྒྱས་

བསྐྱངས་སློོབ་མ་ཧ་ཅིང་མང་བ་མ་ཡནི་ཀྱིང༌། སློབོ་དཔོནོ་ལེགོས་ལྡན་ན་ིསློབོ་མ་ཤིིན་

ཏུ་མང་བ་དགོ་ེསློོང་སྟོང་ཕྲགོ་དུ་མ་རྗེེས་སུ་འབྲིང་བ་ཡིན་པོས་ལུགོས་ད་ེཤིིན་ཏུ་དར་

བར་གྱུར་ཏེ།ོ །

སློོབ་དཔོོན་འད་ིགོཉེིས་མ་བྱོན་གྱི་ིབར་དུ་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོ་ོཔོ་མཐའ་དགོ་བསྟན་པོ་

གོཅིིགོ་ཏུ་གོནས་པོ་ལས། སློོབ་དཔོོན་འདི་གོཉེིས་ཀྱིིས་འཕགོས་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། 

འཕགོས་པོ་ཐོགོས་མེད་ཀྱི་ིལུགོས་གོཉེིས་ན་ིཤིིན་ཏུ་ཐ་དད་ད།ེ ཐགོོས་མེད་ཀྱི་ིལུགོས་

ན་ིདབུ་མའ་ིལམ་སྟོན་པོ་མ་ཡིན་པོར་སེམས་ཙོམ་ཁ་ོན་ཡིན་ལ། འཕགོས་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀྱི་ིབཞིེད་པོ་ན་ིཁ་ོབ་ོཅིགོ་གོ་ིའད་ིལས་གོཞིན་དུ་མེད་ད་ོཞིེས་མཐའ་གོཞིན་འགོོགོ་པོར་

མཛིད་པོས། ལགེོས་ལྡན་སྐུ་འདས་པོའ་ིའགོོ་ཙོམ་ནས་ཐགེོ་པོ་ཆོནེ་པོ་ོཔོའང་ནང་དུ་སྡོ་ེ

གོཉེིས་སུ་གྱིེས་ནས་རྩེོད་པོ་བྱུང་ང༌ོ། །ད་ེཡང་སློོབ་དཔོོན་བླ་ོགྲོོས་བརྟན་པོས་དབུ་མ་

རྩེ་བའ་ིདགོོངས་པོ་རྣམ་རིགོ་ཏུ་འགྲོེལ་བའ་ིརྣམ་བཤིད་ཅིིགོ་མཛིད་ལ། དེའ་ིགླེེགོས་

བམ་ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀྱི་ིརྒྱུད་དུ་བྱུང་ནས་ལེགོས་ལྡན་གྱི་ིསློོབ་མ་རྣམས་ཀྱིིས་མ་ིའཐད་པོར་

བྱས་སོ། །ད་ེདགོ་ནཱ་ལེནྡྲར་འོངས་ནས་བླ་ོབརྟན་གྱི་ིསློོབ་མ་རྣམས་དང་བརྩེད་པོས། 

ལེགོས་ལྡན་གྱིི་སློོབ་མ་རྒྱལ་པོོ་ཞིེས་ངོ་བོ་ཉེིད་མེད་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཟིེར་བ་དང༌། 

ཙོནྡྲ་གོ་ོམཱ་ིདང༌། ཟླ་བ་གྲོགོས་པོའ་ིབྱུང་ཚུལ་གྱིསི་ཤིསེ་ས།ོ །

བོད་མང་བ་ོརྣམས་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་འཕགོས་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིསྐུ་ཚེའ་ིསྟོད་ཀྱི་ི

སློོབ་མ་དང༌། ལེགོས་ལྡན་སྐུ་ཚེའ་ིསྨད་ཀྱི་ིསློོབ་མ་ཡིན་པོ་དང༌། རྩེོད་པོ་བྱས་སྐད་པོ་
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དང༌། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཟླ་གྲོགོས་སུ་སྐྱ་ེབ་ཞིེས་ཟིེར་བ་སོགོས་རིགོ་པོས་དྲས་

པོའ་ིབཅིསོ་བགྲོསོ་ཙོམ་དུ་སྣང༌། ཁ་ཅིིགོ་ད་ེདགོ་བཀགོ་ནས། དཔྱདོ་པོ་དགོ་དགོ་མརོ་

བྱས་ནས། ད་ེདགོ་སློོབ་དཔོོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིདངོས་སློོབ་ཡིན། ལེགོས་ལྡན་གྱི་ིབསྙེན་

རྫོགོོས་མཁན་པོའོང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡནི། ཟླ་གྲོགོས་འཕགོས་པོ་ལྷའ་ིདངསོ་སློབོ་ཡནི་ཟིརེ་ཏེ།ེ 

འཕགོས་པོ་ལྷ་ལྟ་བུ་གོཉེིས་ཀའ་ིཁུངས་སུ་བྱེད་པོ་ད་ེབཞུགོས་བཞིིན་དུ། ད་ེགོཉེིས་

གྲུབ་མཐའ་ཐ་དད་དུ་གྱིེས་དོན་གོ་ལ་ཡོད། དཔྱོད་ལྡན་ཡོད་ན་ད་ེའདྲ་ལ་སུ་ཞིིགོ་ཡིད་

ཆོསེ་བྱ།

 འཕགོས་པོ་རྣམ་གྲོོལ་སྡོ་ེནི། ཡུལ་དབུས་དང་ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀྱི་ིམཚམས་འབར་

བའ་ིཕུགོ་དང་ཉེ་ེབར་འཁྲུངས་ཏེ།ེ སློོབ་དཔོོན་སངས་རྒྱས་འབངས་ཀྱི་ིདཔོོན་པོ་ོཡིན་

ཞིིང༌། འཕགོས་པོ་ཀུ་རུ་ཀུལླིེའ་ིསྡོ་ེཔོ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། སྡོ་ེཔོ་དེའ་ིགྲུབ་མཐའ་ལ་

མཁས་པོར་བྱས་པོ་ཞིིགོ་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོ་ོལ་མོས་ནས་སློོབ་དཔོོན་དབྱིགོ་གོཉེེན་གྱིི་

དྲུང་དུ་བྱནོ། ཤིསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པོ་ཉེན་ཏེ་ེཤིརེ་ཕྱིནི་མད་ོསྡོ་ེརྣམས་ཡངོས་སུ་

རྫོོགོས་པོར་བཟུང་ནས། མན་ངགོ་མ་གོསན་ནོ། །དེར་སློོབ་དཔོོན་དགོ་ེའདུན་སྲུང་

བའ་ིསློབོ་མའ་ིཐ་མ་མཛིད་ནས་ཤིརེ་ཕྱིནི་གྱི་ིམན་ངགོ་ད་ེལ་ཞུས་ས།ོ །སློབོ་དཔོནོ་འད་ི

བོད་ལ་གྲོགོས་པོ་ལྟར་ན། སློོབ་དཔོོན་དབྱིགོ་གོཉེེན་གྱི་ིསློོབ་མ་ཕར་ཕྱིིན་རང་ལས་

མཁས་པོ་ཡིན་ཟིེར་ཞིིང༌། རྒྱ་གོར་བ་འགོའ་ཞིིགོ་ན་ིཕྱིོགོས་ཀྱི་ིགླེང་པོོའ་ིསློོབ་མ་ཡིན་

ཏེེ། དབྱིགོ་གོཉེེན་གྱི་ིཞིབས་ཀྱིང་མ་ཡིན། ཤིེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པོའ་ིམངོན་

རྟོགོས་ན་ིསློོབ་དཔོོན་ཆོོས་འབངས་ལ་ཞུས་ཤིིང༌། མན་ངགོ་ན་ིལེགོས་ལྡན་ལ་གོསན་

ན་ོཞིེས་ཀྱིང་ཟིེར་མོད་ཀྱིིས། འདིར་འཕགོས་ཡུལ་ན་གྲོགོས་ཆོ་ེབ་ལྟར་ན་དཀྱུས་ཉེིད་
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ད།ེ དབྱིགོ་གོཉེནེ་གྱི་ིསློབོ་མའ་ིཐ་མ་ལྟ་བུ་ཡནི་ན།ོ །

ད་ེལ་སློབོ་དཔོནོ་འད་ིཉེདི་རྗེསེ་འབྲིང་རྣམས་ལ་འད་ིསྐད་ཅིསེ་གྲོགོས་ཏེ།ེ ད་ེཡང་

སློོབ་དཔོོན་འད་ིགོཞུང་ལུགོས་སྣ་ཚོགོས་ཀྱིིས་དུབ་པོ་ངལ་གོས་ོབའ་ིཕྱིིར་ཤིེས་རབ་

ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པོ་ལ་བསམ་སྒོོམ་མཛིད་པོའ་ིཚ་ེཉེམས་མྱོོང་ཁྱེད་པོར་ཅིན་ཐུགོས་

ལ་འཁྲུངས། དོན་ལ་ཐ་ེཚོམ་མེད་ཀྱིང་མད་ོགོཅིིགོ་དང་མངོན་རྟོགོས་རྒྱན་གྱི་ིཚིགོ་ལ་

མི་འབྱོར་བ་འགོའ་རེ་བྱུང་སྟེ་ཐུགོས་མི་བདེ་བའི་ཚེ། མནལ་ལམ་དུ་འཕགོས་པོ་

བྱམས་པོས་ལུང་བསྟན་ཏེེ། ཁྱེོད་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིའ་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་དུ་སོང་ཞིིགོ །དོན་

ཆོནེ་པོ་ོརྙིདེ་པོར་འགྱུར་ར་ོགོསུངས། ནངས་པོར་དརེ་བྱནོ་པོས་དགོ་ེབསྙནེ་ཞི་ིབའ་ིགོ་ོ

ཆོ་ལྕགོས་ཀྱི་ིབྱིན་པོ་ཅིན་དུ་གྲོགོས་པོས་ལྷ་ོཕྱིོགོས་པོ་ོཏེ་ལ་ནས་ཉེ་ིཁྲ་ིལ་ེབརྒྱད་མའ་ི

དཔོེ་སྤྱོན་དྲངས་ཏེེ་བྱོན་པོ་དང་འཛིོམ། མདོ་ཚིགོ་རྒྱན་དང་མཐུན་པོར་བྱུང་བས་

དབུགོས་དབྱུང་ཐོབ་བ།ོ །ད་ེལ་མད་ོལ་ེབརྒྱད་མ་དང༌། མངོན་རྟོགོས་རྒྱན་ང་ོབ་ོཉེིད་

མེད་པོར་སྨྲ་བའ་ིདབུ་མའ་ིདོན་དུ་བཀྲལ་བ་དང༌། མད་ོརྒྱན་མཐའ་དགོ་བསྲོེས་པོའ་ི

བསྟན་བཅིསོ་མཛིད་པོ་པོ་ོཡནི་ལ། སློབོ་དཔོནོ་འད་ིམ་བྱུང་བའ་ིསྔ་རལོ་དུ་ད་ེལྟར་མདེ་

པོས། ཉེ་ིཁྲ་ིསྣང་བར་སྔོན་ཆོད་གོཞིན་གྱིིས་མ་མྱོོངས་གོསུང་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་ད་ེལྟར་

ཡིན་ན་ོཞིེས་ཟིེར་ར།ོ །མཐར་ཤིར་ཕྱིོགོས་སུ་རྒྱལ་ཕྲན་ཞིིགོ་གོ་ིབླ་མར་གྱུར། གོཙུགོ་

ལགོ་ཁང་ཉེི་ཤུ་རྩེ་བཞིི་ཙོམ་གྱིི་བདགོ་པོོ་མཛིད་དེ་ཤིེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པོ་

སྩོལ་ཏུ་བཏེནོ་ནས་གོསུངས་པོས། ཤིརེ་མད་ོཉེན་པོའ་ིདགོ་ེསློངོ་རང་ཡང་ཉུང་དུས་སུ་

སྟོང་ཕྲགོ་ར་ེའཚོགོས་པོ་ལ་ོསུམ་ཅུ་ཙོམ་གྱི་ིབར་དུ་བྱུང་ང༌ོ། །སློོབ་དཔོོན་འད་ིརྒྱ་བོད་

གོཉེསི་སུ་ས་དང་པོ་ོཡནི་ཟིརེ་བ་དང༌། སྦྱོརོ་ལམ་པོ་ཡནི་པོས་འཕགོས་པོ་དངསོ་མནི་
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ཡང༌། འཕགོས་པོ་དང་ཉེ་ེབས་དེའ་ིཁངོས་སུ་གོཏེོགོས་ཟིརེ་བ་དང༌། ས་ོས་ོསྐྱ་ེབ་ོཡནི་

མོད་འཕགོས་པོ་གྲོོལ་སྡོ་ེཟིེར་བའ་ིའཕགོས་པོ་ན་ིམིགོ་གོ་ིཟུར་ཏེ་ེརྒྱལ་པོ་ོསངས་རྒྱས་

སགོོས་བྱས་པོས་སངས་རྒྱས་ཡནི་པོར་མ་ིའགྱུར་བ་བཞིནི་ཟིརེ་བ་དང༌། དམན་ལམ་

སྔོན་སོང་གོ་ིབྱང་སེམས་ཡིན་ཟིེར་བ་སོགོས་མང་ན་ཡང༌། སྐྱེས་མཆོོགོ་དམ་པོ་ང་ོ

མཚར་ཅིན་ཡིན་པོར་རྩེོད་པོར་མ་ིསྣང་ལ། དེའ་ིཐུགོས་རྒྱུད་སྐྱ་ེའཕགོས་ཇོ་ིལྟར་ཡིན་

སུས་ཤིསེ། ཚུལ་སྟནོ་ས་ོས་ོསྐྱ་ེབ་ོམསོ་སྤྱོདོ་པོ་ཅིིགོ་ཏུ་མངནོ་ན།ོ །

 སློོབ་དཔོོན་དཀོན་མཆོོགོ་གོསུམ་གྱི་ིའབངས་ན་ིསློོབ་དཔོོན་དབྱིགོ་གོཉེེན་ལས་

མངོན་པོའི་སྡོེ་སྣོད་ཐོས་ལ་ཡུལ་གོཞིན་ཐ་དད་ཀྱིི་སྡོེ་སྣོད་འཛིིན་པོ་དུ་མ་བསྟེན་པོ། 

སློབོ་དཔོནོ་ཕྱིགོོས་ཀྱི་ིགླེང་པོ་ོདང་ཤིནི་ཏུ་མཛིའ་བཤིསེ་སུ་གྱུར་པོ། ཕྱིགོོས་ཀྱི་ིགླེང་པོ་ོ

ལ་ཤིསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པོ་ཉེན་པོའ་ིསློབོ་མ་ཞིིགོ་སྟ།ེ བླ་ོགྲོསོ་ཕྱིོགོས་ཀྱི་ིགླེང་པོ་ོ

དང་མཉེམ་པོར་གྲོགོས་ཤིིང་བརྒྱད་སྟོང་དོན་བསྡུས་ལ་འགྲོེལ་པོ་ཡང་མཛིད། འདིས་

མཛིད་པོའ་ིཡོན་ཏེན་མཐའ་ཡས་པོར་བསྟོད་པོ་ལ་ཕྱིོགོས་ཀྱི་ིགླེང་པོོས་ཀྱིང་བསྡུས་

དོན་མཛིད་ད།ོ །སློོབ་དཔོོན་དཀོན་མཆོོགོ་གོསུམ་གྱི་ིའབངས་སློོབ་དཔོོན་དཔོའ་བོའ་ི

མཚན་དུ་འདོད་ཅིིང༌། གོང་དགོ་བསྟོད་པོ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པོ་ལ་ཕྱིོགོས་གླེང་གོིས་སྤེེལ་

མར་བསྟོད་པོའ་ིཁ་སྐོང་མཛིད་པོས་དཔོའ་བ་ོདང༌། ཕྱིོགོས་གླེང་ཕར་སློོབ་ཚུར་སློོབ་

ཡིན་ན་ོཞིེས་ཆོོས་འབྱུང་རྩེོམ་པོར་བྱེད་པོ་ནི་ལ་ོརྒྱུས་མ་དགོ་པོ་ཐོས་པོའམ། དགོ་

པོརོ་ཐསོ་ཀྱིང་མ་ངསེ་པོའ་ིརང་བཟིའོ།ོ །

ད་ེཡང་སྤེལེ་མར་བསྟདོ་པོའ་ིནང་གོ་ིཕྱིགོོས་གླེང་གོ་ིགོསུང་རྣམས་བསྟདོ་པོ་བརྒྱ་

ལྔ་བཅུ་པོའ་ིཚིགོ་ད་ེདང་དེའ་ིམཚམས་སྦྱོོར་རམ། དོན་གོསལ་བྱེད་ཁ་ོན་ཡིན་པོས་
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འགྲོེལ་པོར་སྦྱོར་བ་ཡིན་གྱི།ི སློོབ་དཔོོན་ད་ེགོཉེིས་ཀྱིིས་རྩེོམ་རེས་བྱས་པོ་གོ་ལ་ཡིན་

ཞིེས་གོ་ོདགོོས་སོ། །སློད་ཀྱིིས་སློོབ་དཔོོན་དེས་ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀྱི་ིརྒྱུད་དུ་བྱོན་ཏེ་ེགོཙུགོ་

ལགོ་ཁང་དུ་མའ་ིམངའ་བདགོ་མཛིད་ནས་སྐྱ་ེབ་ོདུ་མ་ལ་ཆོསོ་བསྟན། དྲྭ་བ་ལའ་ིཡུལ་

དུ་བྱོན་ནས་ཆོོས་གོཞིི་ཆོེན་པོ་ོལྔ་བཅུ་ཙོམ་གོསར་དུ་བཙུགོས་ཤིིང་བསྟན་པོ་ཡུན་

རངི་དུ་གོསལ་བར་བྱས་ཏེ།ེ མཐར་གོནདོ་སྦྱོནི་མ་ོབསྒྲུབས་ནས་རིའ་ིརྒྱལ་པོ་ོམ་ེཏེགོོ་

བརྒྱ་པོ་ཞིེས་བྱ་བར་བཞུད་ད།ོ །

 དགོ་ེབསྙེན་ཞི་ིབའ་ིགོ་ོཆོས་པོ་ོཏེ་ལར་ཕྱིིན་པོ་ཡང་འད་ིདགོ་དང་དུས་མཚུངས་

པོའ་ིསྐབས་ཏེ།ེ ཡུལ་པུནྚི་ཝརྦྷ་ནའི་ིནགོས་ཚལ་ན་དགོ་ེབསྙནེ་ད་ེའཕགོས་པོ་སྤྱོནརས་

གོཟིིགོས་བསྒྲུབས་ཤིིགོ་གྲུབ་པོའ་ིརྟགོས་ཀྱིང་ཕལ་ཆོེར་བྱུང༌། རྒྱལ་པོ་ོཤུ་བྷ་ས་ར་

ཞིེས་བྱ་བའི་རྨི་ལམ་དུ་འཕགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་སྤྱོན་དྲངས་ན་ཡུལ་འདིར་

འབྱོན་པོས། འཛིམ་བུའ་ིགླེིང་དུ་མུ་གོ་ེདང་རིམས་ནད་རྒྱུན་ཆོད་ཅིིང་བད་ེབར་འགྱུར་

ལ། དེའ་ིདོན་དུ་ནགོས་ཚལ་ན་གོནས་པོའ་ིདགོ་ེབསྙེན་འད་ིལྟ་བུ་ར་ིབ་ོཏེ་ལར་རྫོོངས་

ཤིགིོ་ཅིསེ་བྱུང་བས་རྒྱལ་པོསོ་དགོ་ེབསྙནེ་བསོ་ཏེ།ེ མུ་ཏེིགོ་གོ་ིཕྲངེ་བ་དང་སྤྱོན་འདྲནེ་

པོའ་ིཡ་ིགོ་ེགོཏེད། ལམ་རྒྱགོས་པོ་ཎ་དགོ་ཀྱིང་བྱནི་པོ་ན། དགོ་ེབསྙནེ་གྱིསི་བསམ་པོ། 

ལམ་བགྲོདོ་དཀའ་ཞིངི་རངི་བས་སྲོགོོ་གོ་ིབར་ཆོད་ཀྱིང་བྱདེ་སྲོདི་ན། འནོ་ཀྱིང་ཡ་ིདམ་

གྱིི་ལྷ་བཞུགོས་པོའི་སར་འགྲོོ་བར་བསྐུལ་བ་འདིའི་ངགོ་གོཅིོགོ་པོ་ནི་ཆོ་མ་ཡིན་ནོ་

སྙམ་པོ་ོཏེ་ལའ་ིལམ་ཡིགོ་ཐོགོས་ཏེ་ེསོང༌། མཐར་དྷ་ན་ཤྲཱིིའ་ིགླེིང་དཔོལ་ལྡན་འབྲིས་

སྤུངས་ཀྱིི་མཆོོད་རྟེན་དུ་སློེབ། དེ་ནས་པོོ་ཏེ་ལར་འགྲོོ་བའི་ལམ་ས་འོགོ་ཅུང་ཟིད་

བརྒྱུད་ནས་ཕྱིིན་པོ་ན། སློར་ས་སྟེང་ནས་འགྲོ་ོས་ཡོད་པོ་དིང་སང་ན་ིརྒྱ་མཚ་ོལུད་
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པོས་ས་གོཞི་ིནནོ་ཏེ་ེམིས་ཐར་བ་མེད་གོསུང༌། སྔནོ་གྱི་ིདུས་ད་ེཙོམ་ན་ལམ་ཡདོ་པོས་

ད་ེལས་བརྒྱུད་ནས་སོང༌། དརེ་ཆུ་བ་ོཆོནེ་པོ་ོལ་མ་ཐར་བ་ན། ལམ་ཡིགོ་ལྟར་སྒྲོལོ་མ་

ལ་གོསོལ་བ་བཏེབ་པོས་རྒན་མ་ོཞིིགོ་གོ་ིགྲུ་བཏེང་ནས་བསྒྲོལ། ཡང་མཚ་ོགོཅིིགོ་ལ་

མ་ཐར་བ་ན། ཁྲ་ོགོཉེེར་ཅིན་མ་ལ་གོསོལ་བ་བཏེབ་པོས་བུ་མ་ོཞིིགོ་གོིས་གོཟིིངས་

བཏེང་ནས་བསྒྲོལ། ཡང་ནགོས་ཀྱི་ིམཐའ་མ་ེའབར་ནས་མ་ཐར་བ་ལ། རྟ་མགྲོིན་ལ་

གོསལོ་བ་བཏེབ་པོས་ཆོར་ཕབ་སྟ་ེཞི།ི འབྲུགོ་སྒྲོས་ལམ་བསྟན། ཡང་ངམ་གྲོོགོ་གོཏེངི་

དཔོགོ་ཚད་མང་པོ་ོཡོད་པོས་ལམ་བཅིད་དེ་འགྲོ་ོམ་ཐུབ་པོ་ལ། རལ་གོཅིིགོ་མ་ལ་

གོསོལ་བ་བཏེབ་པོས་སྦྲུལ་ཆོེན་པོོས་ཟིམ་པོ་བྱས་ཏེ་ེད་ེལ་ཕྱིིན། ད་ེནས་སྤྲེའུ་གླེང་པོ་ོ

ཆོེའི་ལུས་ཙོམ་མང་པོོས་ལམ་བཀགོ་ནས་འདུགོ་པོ་ལ། དོན་ཡོད་ཞིགོས་པོ་ལ་

གོསོལ་བ་བཏེབ་པོས་སྤྲེའུ་ཆོེན་པོ་ོད་ེརྣམས་ཀྱིིས་ལམ་ཕྱི་ེཞིིང་བཟིའ་བཅིའ་བཟིང་པོ་ོ

དགོ་བྱིན། ད་ེནས་ར་ིབ་ོཏེ་ལའ་ིརྩེ་བར་སློེབ་ནས་བྲིགོ་ར་ིལ་མ་ཐར་ཏེེ། འཕགོས་པོ་

སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་ལ་གོསོལ་བ་བཏེབ་པོས་སྤེ་ཐགོ་གོ་ིསྐས་བྱུང་ནས་ད་ེལ་འཛིེགོས། 

ད་ེནས་ཕྱིོགོས་ཐམས་ཅིད་རྨུགོས་པོས་ནོན་ཏེ་ེལམ་མ་རྙིེད། ཡུན་རིང་དུ་གོསོལ་བ་

བཏེབ་པོ་ན་ན་བུན་དེངས། ར་ིདེའ་ིསུམ་ཆོ་ལ་སྒྲོོལ་མའ་ིསྐུ་བརྙིན་དང༌། ར་ིསྐེད་ན་ཁྲ་ོ

གོཉེརེ་ཅིན་མའ་ིསྐུ་བརྙིན་སོགོས་མཐངོ༌། རའི་ིརྩེ་ེམརོ་ཕྱིནི་པོ་ན་གོཞིལ་མདེ་ཁང་སྟངོ་

པོ་ན་མ་ེཏེོགོ་ཐ་ོར་ེབ་ལས་གོཞིན་སུ་ཡང་མ་ིའདུགོ་གོོ །དེར་ཕྱིོགོས་གོཅིིགོ་ཏུ་གོསོལ་

བ་འདེབས་ཀྱིིན་ཟླ་བ་གོཅིིགོ་ཏུ་བསྡོད་པོས། ནམ་ཞིིགོ་ན་བུད་མེད་ཅིིགོ་འོངས་ནས་

འཕགོས་པོ་བྱནོ་པོས་འདརི་ཤིགོོ་ཅིགིོ་ཟིརེ་ཏེ་ེཁྲདི་ནས་ཕ་ོབྲིང་གོ་ིསྒོ་ོརམི་པོ་སྟངོ་ཕྱི་ེབ་

ལས། སྒོ་ོརེ་རེ་ཕྱིེ་བས་ཏེིང་ངེ་འཛིིན་རེ་རེ་སྐྱེས། འཕགོས་པོ་ལྷ་ལྔ་དང་དངོས་སུ་



རྒྱ་གར་ཆོོས་འབྱུང་།

 145  

མཇོལ། མ་ེཏེོགོ་སྐུ་ལ་གོཏེོར། རྒྱལ་པོོའ་ིཡ་ིགོ་ེདང་རྟེན་ཕུལ། འཛིམ་བུའ་ིགླེིང་དུ་

འབྱོན་པོར་གོསོལ་བ་བཏེབ་པོས་ཞིལ་གྱིིས་བཞིེས་ཏེ་ེདགོ་ེབསྙེན་ལམ་རྒྱགོས་པོ་ཎ་

མང་པོ་ོགོནང༌། འད་ིཙོམ་གྱི་ིའཚ་ོབ་ལ་བརྟནེ་ནས་ཁྱེདོ་ཡུལ་དུ་སློབེ་པོར་འགྱུར་གྱིསི་

པོ་ཎ་མ་ཟིད་པོ་ན་འོང་ང༌ོ། །ཞིེས་གོསུངས་ཤིིང་ལམ་བསྟན། ར་ིསྐེད་དང་རིའ་ིརྩེ་བའ་ི

སུམ་ཆོ་ན་ཡདོ་པོའ་ིསྐུ་བརྙིན་ཚ་ོཡང་སྐུ་དངསོ་སུ་མཐངོ༌། ཚུར་འངོས་པོ་ན་ཞིགོ་བཅི་ོ

ལྔ་ན་རང་གོ་ིགོནས་དེར་སློེབ་རྒྱུའ་ིབཅུ་བཞི་ིསོང་བའ་ིཉེིན་མ་ོཔུཎྜ་ཝརྡྷ་ནའ་ིར་ིམཐོང་

བས་རབ་ཏུ་དགོའ་སྟ།ེ པོ་ཎ་ལྷགོ་པོསོ་བཟིའ་བཏུང་ལྷགོ་པོར་ཉེསོ་ཏེ་ེཟིསོ། རྒྱལ་པོོའ་ི

གྲོོང་ཁྱེེར་དུ་མ་སློེབ་པོར་རང་གོ་ིསྒྲུབ་གོནས་དང་ཉེ་ེབར་སློེབ་པོའ་ིཚ་ེཔོ་ཎ་ཟིད། ས་

དརེ་བསྡོད་ནས་ཉེིན་རངས་པོར་འཕགོས་པོ་འབྱནོ་ནམ་སེམས་པོ་ལས་མ་བྱོན། ནམ་

ཕྱིེད་ན་གོཉེིད་དུ་ཕྲ་ིསོང་བ་ན་རོལ་མོའ་ིསྒྲོ་གྲོགོས་པོས་གོཉེིད་སད། ནམ་མཁའ་ན་ལྷ་

རྣམས་མཆོོད་པོ་བྱེད་ཀྱིིན་འདུགོ སུ་ལ་མཆོོད་དྲིས་པོས་འཛིམ་བུའ་ིགླེིང་བའ་ིཁྱེེའུ་

རྨོངས་པོ་ཁྱེེད་ཉེིད་རྒྱབ་བརྟེན་པོའི་ཤིིང་ལ་འཕགོས་པོ་འཁོར་བཅིས་བྱོན་ནོ་ཟིེར། 

བལྟས་པོས་ཤིིང་གོ་ིངོས་ལ་ལྷ་ལྔ་དངོས་སུ་བྱོན་འདུགོ་པོས་ཕྱིགོ་འཚལ་གོསོལ་བ་

བཏེབ། རྒྱལ་པོོའ་ིཡུལ་དུ་འབྱོན་པོར་ཞུས་ཀྱིང་དང་པོ་ོཔོ་ཎ་མ་ཟིད་ན་ད་ེལྟར་ཡིན་

ཡང་ད་ན་ིའད་ིཁ་ོནར་གོནས་ས་ོགོསུང༌། ད་ེནས་རྒྱལ་པོ་ོལ་སྤྲན་པོས་མ་མགུ་པོར་

དགོེ་བསྙེན་ལ་གླེ་རྔན་གོཅིིགོ་ཀྱིང་མ་བྱིན་སྐད། དེ་ནས་ནགོས་ཚལ་དེར་ལྷ་ཁང་

བཞིེངས། ཁ་སརྤ་ཎིའ་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་དུ་གྲོགོས་ཏེེ། ཁ་སརྤ་ཎ་ན་ིནམ་མཁའ་ལ་

གོཤིགེོས་ནས་བྱནོ་པོའ་ིཕྱིརི་མཁའ་སྤྱོདོ་དམ་པོ་ཎ་ཟིད་པོའ་ིཚ་ེབྱནོ་པོས་པོ་ཎ་ཟིད་པོ་

ཞིེས་བྱ་བ་ཡིན་ཟིེར་ཡང་མཁའ་སྤྱོོད་དུ་བསྒྱུར་བ་ན་ིཤིིན་ཏུ་ལེགོས་ཤིིང༌། ཅིིགོ་ཤིོས་



 146  

ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

དང་མཐུན་པོར་བསྒྱུར་ན། ཁར་ས་ནི་ཟིས་ཀྱིི་རིན་གྱིི་སྐད་དོད་ཡིན་ལ། པོ་ཎ་ནི་

གོསེར་དངུལ་གྱི་ིདོང་ཙོ་ེད་ལྟ་ཊང་ཁར་གྲོགོས་པོ་འད་ིཡིན་པོས། ཟིས་རིན་དོང་ཙོེའ་ི

དནོ་ཡནི་ན།ོ །ད་ེལྟར་ན་ིརྒྱ་གོར་སྤྱོ་ིཁྱེབ་ཏུ་གྲོགོས་པོ་ལྟར་ར།ོ །

ཉེ་ིཁྲ་ིལ་ེབརྒྱད་མའ་ིལ་ོརྒྱུས་ལྟར་ན། རྒྱལ་པོོས་བསྐུལ་པོའ་ིའཕྲོས་མེད་པོར་པོ་ོ

ཏེ་ལར་ལན་གོསུམ་བྱནོ་པོའ་ིདང་པོ་ོཁངོ་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིམཇོལ་བའ་ིདནོ་དང༌། གོཉེསི་པོ་

མངོན་རྟོགོས་རྒྱན་དང་མད་ོམ་མཐུན་པོའ་ིདོགོས་གོཅིོད་ལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིའ་ིདགོ་ེའདུན་

གྱིསི་བཏེང་བ་ཡནི་ནའང༌། ད་ེམ་ཞུས་པོར་འཕགོས་པོ་ཁ་སརྤ་ཎ་ཉེདི་སྤྱོན་དྲངས། ཁ་

སརྤ་ཎ་ལ་ཞུས་པོས། ང་སྤྲུལ་པོ་ཡིན་པོས་མ་ིཤིེས་གོསུངས་ནས། ལན་གོསུམ་པོ་

དའེ་ིདགོོས་གོཅིདོ་ལ་པོ་ོཏེ་ལར་བྱནོ་ནས་ལ་ེབརྒྱད་མ་ཡང་སྤྱོན་དྲངས་ཟིརེ་ར།ོ །དགོ་ེ

བསྙནེ་ད་ེལ་འཕགོས་པོ་ཁ་སརྤ་ཎ་ལྷ་ལྔ་དངསོ་སུ་སྣང་ཞིངི༌། དུས་དརེ་མཆོདོ་པོ་ཡང་

མངོན་སུམ་དུ་བཞིེས་པོ་ལས། དགོ་ེབསྙེན་ད་ེཡ་ོབྱད་ལ་བལྟས་ནས་ཆོོམ་རྐུན་པོས་

བཀྲོང་པོར་བརྩེམས་པོའ་ིཚ།ེ མྱོོང་བར་ངེས་པོའ་ིལས་ཀྱི་ིམཐུར་ཤིེས་ནས། མགོ་ོབ་ོ

འཕགོས་པོའི་ཕྱིགོ་ཏུ་ཕུལ་ཞིིགོ་བྱས་ནས། ཆོོམ་རྐུན་པོས་ཀྱིང་དེ་བཞིིན་དུ་བྱས། 

འཕགོས་པོས་སྤྱོན་ཆོབ་ཕྱུང་བ་ཀློད་ཁུང་དུ་སོང་བས་ད་ེཐམས་ཅིད་རིང་བསྲོེལ་དུ་

གྱུར། ད་ེཕྱིནི་ཆོད་མཆོདོ་པོ་དངསོ་སུ་མ་བཞིེས་ཞིསེ་གྲོགོས་ས།ོ །སློབོ་དཔོནོ་ཕྱིོགོས་

ཀྱི་ིགླེང་པོ་ོལ་སོགོས་པོའ་ིདུས་ཀྱི་ིགོཏེམ་སྟ་ེཉེ་ིཤུ་རྩེ་གོསུམ་པོའ།ོ །  ། །

༢༤ རྒྱལ་པ་ོངང་ཚུལ་གྱི་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

ད་ེནས་རྒྱལ་པོ་ོཤྲཱི་ིཧརྴའ་ིབུ་རྒྱལ་པོ་ོངང་ཚུལ་ཞིེས་བྱ་བ་བྱུང༌། ད་ེན་ིསྔོན་དགོ་ེ
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སློོང་སྡོ་ེསྣོད་གོསུམ་པོ་ཞིིགོ་རྒྱལ་པོོའ་ིཕ་ོབྲིང་དུ་དུས་སྟོན་ཆོེན་པོ་ོཡོད་པོ་ཞིིགོ་ལ་སློོང་

མོར་ཕྱིིན་ཡང་བསོད་སྙོམས་མ་ཐོབ་པོར་སྒོ་ོབས་བསྐྲད་དོ། །ད་ེཁ་ཟིས་བཅིད་པོས་

བཀྲེས་ནས་འདས་པོའ་ིཚེ། དཀོན་མཆོོགོ་མཆོོད་པོའ་ིརྒྱལ་པོོར་གྱུར་ནས་རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་རྣམས་ཟིས་ཀྱིིས་ཚིམ་པོར་བྱེད་པོའ་ིསྨོན་ལམ་བཏེབ། དེའ་ིམཐུས་རྒྱལ་བོའ་ི

ལོངས་སྤྱོོད་ཆོེན་པོོར་གྱུར་ཏེ་ེཕྱིོགོས་བཞིིའ་ིདགོ་ེའདུན་ཐམས་ཅིད་ལ་ཁ་ཟིས་བཟིང་

པོསོ་མཆོདོ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང༌། ཕ་ོབྲིང་གྲོངོ་ཁྱེརེ་ལ་ཏེ་ཞིསེ་བྱ་བར་བྱས། ལ་ོབརྒྱ་དང་བཞི་ི

བཅུ་ཐབོ། རྒྱལ་སྲོདི་ཀྱིང་ལ་ོབརྒྱར་ཉེ་ེབར་བྱས་ས།ོ །

 ཡནོ་ཏེན་འདོ་ཀྱི་ིསྐུ་ཚེའ་ིགོཞུགོ་ཙོམ་ན་འད་ིརྒྱལ་སར་ཐནོ། ཤིར་དུ་རྒྱལ་བ་ོལ་ི

ཙོ་བཱའི་ིརགིོས་ལས་བྱུང་བ་སངེ་གོ་ེཞིསེ་བྱ་བ་མངའ་ཐང་ཆོནེ་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང༌། དའེ་ིདུས་

སློོབ་དཔོོན་ཙོནྡྲ་གོ་ོམཱ་ིའཁྲུངས། སེང་གོེའ་ིབུ་རྒྱལ་པོ་ོབྷརྴ་ཞིེས་བྱ་བས་ཀྱིང་རྒྱལ་

སྲོིད་རིང་དུ་བྱས། ཙོནྡྲའ་ིརིགོས་རྒྱལ་བ་ོསིང་ང་ཙོནྡྲ་ཞིེས་པོ་རྒྱལ་སྲོིད་ལ་འཁོད་དེ། 

ཤུགོས་ཆུང་ངུར་ཡོད་པོས་རྒྱལ་པོ་ོསེང་གོ་ེདང༌། གྷརྴའ་ིལུང་ལེན་དགོོས་པོར་བྱུང༌། 

འད་ིསྐབས་ལེགོས་ལྡན་དང༌། འཕགོས་པོ་གྲོོལ་སྡོེའ་ིསྐུ་ཚེའ་ིསྨད་ཀྱི་ིདུས་ཡིན། སློོབ་

དཔོནོ་ཉེ་ིམ་སྦས་པོ་དང༌། གྲོོལ་སྡོེའ་ིསློབོ་མ་མཆོགོོ་སྡོ་ེདང༌། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱི་ི

སློབོ་མ་ཀ་མ་ལ་བུདྡྷིའ་ིསྐུ་ཚེའ་ིསྨད་དང༌། ཡནོ་ཏེན་འདོ་ཀྱི་ིསློབོ་མ་འཕགོས་པོ་ཟླ་བའ་ི

ནོར་བུ་དང༌། ན་ལེནྡྲའ་ིམཁན་པོ་ོརྒྱལ་བའ་ིལྷ་རྣམས་དུས་མཚུངས་སུ་བྱུང་ཞིིང༌། ལྷ་ོ

ཕྱིོགོས་སུ་སློོབ་དཔོོན་ཟླ་བ་གྲོགོས་པོའང་བྱོན། སློོབ་དཔོོན་ཆོོས་སྐྱོང་དང༌། སློོབ་

དཔོནོ་ཞི་ིབ་ལྷ་དང༌། གྲུབ་ཐབོ་བ་ིརཱུ་པོའ་ིསྐུ་ཚའེ་ིསྟདོ་ཀྱི་ིདུས་ཙོམ་མ།ོ །འཕགོས་པོ་ས་

གོ་ལྷ་ཡང་འད་ིདུས་བྱུང་བར་མངོན་ཏེེ། མ་ེཏེོགོ་ཕྲེང་བརྒྱུད་ལ་ོཙཱ་བ་སྙེལ་ཙོོར་ཤིེས་
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རབ་གྲོགོས་ཀྱིསི་བསྒྱུར་བ་ན། འཕགོས་པོ་དགོ་ེའདུན་འབངས་ཀྱི་ིསློབོ་མ་འཕགོས་པོ་

ས་གོ་ལྷས་མཛིད་པོ་ཞིསེ་འབྱུང་བས་ས།ོ །དེའ་ིཕྱིརི་ཉེན་ཐསོ་དགྲོ་བཅིམོ་པོ་ཡནི་མནི་

ཡང་བརྟགོ་དགོསོ་ས།ོ །ད་ེདགོ་ལས་མཆོོགོ་སྡོ་ེདང༌། ཀ་མ་ལ་བུདྡྷིའ་ིལ་ོརྒྱུས་མ་ཐསོ། 

ཟླ་བའ་ིནརོ་བུ་རྒྱལ་པོ་ོངང་ཚུལ་གྱི་ིབླ་མ་ཡནི་ཡང་གོཏེམ་རྒྱུད་རྒྱས་པོ་མ་ིསྣང་ལ། ཉེ་ི

མ་སྦས་པོ་ན།ི འཕགོས་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐོགོས་མདེ་ཀྱི་ིབཞིདེ་པོ་གོཅིིགོ་ཏུ་གོསུང་ཞིངི༌། 

ཁ་ཆོེ་དང་མ་གོ་དྷཱར་ཆོོས་གོཞིི་ཆོེན་པོ་ོབཅུ་གོཉེིས་བཅུ་གོཉེིས་བཙུགོས་ནས། ཡ་ོ

བྱད་ཐམས་ཅིད་གོནདོ་སྦྱོནི་རྣམས་སྦྱོརོ་དུ་འཇུགོ་གོ ོ།ནང་པོ་ཐམས་ཅིད་འཇོིགོས་པོ་

བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པོའི་སྲུང་བ་པོོ་མཛིད་ཅིིང༌། སྒྲོོལ་མ་གྲུབ་པོའི་དགོེ་སློོང་སྔགོས་

མཁན་ཞིགིོ་ཡནི་ཏེ།ེ ལ་ོརྒྱུས་གོཞིན་དུ་ཤིསེ། རྒྱལ་བའ་ིལྷ་ཡང་གོསུངས་རབ་དུ་མ་ལ་

མཁས་པོར་བྱས་པོའ་ིསློོབ་དཔོོན་ཆོེན་པོ་ོན་ལེནྡྲར་ཡུན་རིང་དུ་བཞུགོས་པོ་ཞིིགོ་སྟེ། 

རྣམ་ཐར་ཞིབི་མ་ོམ་ཐསོ་ས།ོ །

དའེ་ིཚ་ེབྱང་ཕྱིགོོས་ཧ་སཱ་མར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཚམེས་མཆོ་ེབ་ཞིགིོ་བྱནོ་ཏེ།ེ སློབོ་

དཔོོན་དགོ་ེའདུན་འབངས་ཀྱི་ིསློོབ་མ་སྙན་དངགོས་མཁན་གོསང་བ་བྱིན་དང༌། ཆོོས་

འབངས་ཀྱིི་སློོབ་མ་རཏྣ་མ་ཏེི་ལ་སོགོས་པོ་འཁོར་རྣམ་པོ་བཞིི་ཆོོས་བཞིིན་སྤྱོོད་པོ་

བརྒྱ་སྟོང་མང་པོ་ོབྱུང་ནས་ཚེམས་མཆོ་ེབ་ལ་མཆོོད་པོར་བྱེད་པོ་བྱུང༌། དེའ་ིརྒྱུན་ད་

ལྟར་བུ་ཁང་ན་ཡདོ་ད།ོ །དཔོལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲོགོས་པོ་ན།ི ལྷ་ོཕྱིགོོ་ས་མནྟར་སྐུ་འཁྲུངས་

ནས། ཆུང་ངུ་ཉེིད་ནས་རིགོ་པོའ་ིགོནས་མཐའ་དགོ་ལ་སྦྱོངས། ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀྱི་ིཡུལ་ད་ེ

ཉེིད་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིིང་སྡོ་ེསྣོད་མཐའ་དགོ་ལ་མཁས་པོར་བྱས། ལེགོས་ལྡན་གྱི་ིསློོབ་

མ་མང་པོ་ོདང་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱིི་སློོབ་མ་ཀ་མ་ལ་བུདྡྷི་ལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིི་གོཞུང་
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ལུགོས་དང་མན་ངགོ་ཐམས་ཅིད་ནོས། མཁས་པོའི་མཁས་པོ་ཆོེན་པོོར་བྱུང་ནས་

དཔོལ་ན་ལེནྡྲའ་ིམཁན་པོ་ོམཛིད། རྩེ་འཇུགོ་བཞི་ིགོསུམ་དང༌། རིགོ་པོ་དྲུགོ་ཅུ་པོའ་ི

འགྲོེལ་པོ་ལ་སོགོས་པོ་མཛིད་ད་ེསངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱི་ིལུགོས་ད་ེཉེིད་ཆོེས་དར་

བར་མཛིད་པོ་ཡིན་ན།ོ །དེར་ར་ིམོར་བྲིིས་པོའ་ིབ་གྲུས་མ་ལས་འ་ོམ་བཞིོས་ནས་དགོ་ེ

འདུན་ཐམས་ཅིད་འ་ོཐུགོ་གོིས་ཚིམ་པོར་མཛིད་པོ་དང༌། རྡོོའ་ིཀ་བ་ལ་ཕྱིགོ་ཐོགོས་

མེད་དུ་སོང་ཞིིང༌། རྩེིགོ་པོ་ལ་ཐོགོས་མེད་དུ་བཞུད་པོ་སོགོས་ང་ོམཚར་བའ་ིལྟས་དུ་

མ་ཡོད་ཅིིང༌། མུ་སྟེགོས་ཀྱི་ིརྒོལ་བ་མང་པོ་ོབཟློགོ་པོར་མཛིད། མཐར་ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀྱི་ི

རྒྱུད་དུ་བྱོན་ཏེ་ེགོོངྐུ་ནའ་ིཡུལ་དུ་མུ་སྟེགོས་ཀྱི་ིརྒོལ་བ་མང་པོ་ོཚར་བཅིད། བྲིམ་ཟི་ེ

དང་ཁྱེིམ་བདགོ་ཕལ་ཆོེར་བསྟན་པོ་ལ་བཅུགོ་ནས་ཆོོས་གོཞི་ིཆོེན་པོ་ོམང་དུ་བཏེབ། 

སློད་གྱིིས་མ་ནུ་བྷཾ་གོ་ཞིེས་བྱ་བའི་རི་ལ་སྔགོས་ཀྱིི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་

མཆོོགོ་ཐོབ་པོར་བཞིེད་པོས། ཡུན་རིང་དུ་བཞུགོས་ནས་འཇོའ་ལུས་སུ་སོང་བར་

སྔགོས་ཀྱི་ིསློོབ་དཔོོན་རྣམས་འདོད་དེ། བོད་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ལྟར་ན་དགུང་ལ་ོསུམ་བརྒྱ་

བཞུགོས་པོ་དང༌། རྡོོའ་ིསེང་གོ་ེལ་ཆོིབས་ནས་ཏུ་རུཥྐའ་ིདམགོ་བཟློགོ་པོའ་ིམཛིད་པོ་

ཁྱེད་པོར་ཅིན་བསྟན་པོར་འདོད་ད།ེ ཕྱི་ིམ་ན་ིད་ེལྟར་བྱུང་བར་རུང་ལ། སྔ་མ་ན་ིའཇོའ་

ལུས་སུ་གྱུར་ན་འཆོ་ིབ་མེད་པོ་ཡིན་པོས་ལ་ོསུམ་བརྒྱས་ཆོར་ཡང་མ་ིབཟིོད། རྣམ་

སྨིན་རགོས་པོའ་ིསྐུ་ལུས་ཀྱིིས་མ་ིཡུལ་དུ་ད་ེལྟར་བཞུགོས་པོར་འདོད་ན་ན་ིམ་ིའཐད་

པོར་མངནོ་ན།ོ །

སློབོ་དཔོནོ་ཙོནྡྲ་གོ་ོམཱ་ིན།ི ཤིར་ཕྱིོགོས་པོ་རནེྡྲར་འཕགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་

ཀྱི་ིཞིལ་མཐོང་བའ་ིཔོནྚི་ིཏེ་ཞིིགོ་མུ་སྟེགོས་རྒྱང་འཕེན་པོའ་ིསྟོན་པོ་ཞིིགོ་དང་རྩེོད་པོར་
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གྱུར་ཏེེ། དེའ་ིརིང་ལུགོས་སུན་ཕྱུང་ཡང་རིགོ་པོ་ན་ིབློས་རྣམ་པོར་བརྟགོས་པོ་ཡིན་

པོས་གོང་བླ་ོསྒྲོིན་པོ་ད་ེརྒྱལ་བར་ཟིད་ཀྱིི། སྐྱ་ེབ་སྔ་ཕྱི་ིཡོད་པོའ་ིརྟགོས་མངོན་སུམ་དུ་

མདེ་པོས་ཁ་ོབ་ོཅིགོ་ད་ེམ་ིའདདོ་ཟིརེ་བ་ན། རྒྱལ་བ་ོལ་སགོོས་པོ་དཔོང་བརོ་བཞིགོ་སྟ།ེ 

ང་ཉེིད་སྐྱ་ེབ་ལེན་པོ་ཡིན་པོས་དཔྲལ་བར་རྟགོས་ཐོབ་ཅིིགོ་བྱས་ནས། དེས་དཔྲལ་

བར་མཚལ་གྱི་ིཐིགོ་ལ་ེཤི་ལ་ཐིམ་པོ་ཞིིགོ་བྱས། ཁ་ནང་དུ་མུ་ཏེིགོ་བཅུགོ་སྟ་ེད་ེཉེིད་དུ་

འདས་ཏེ།ེ དའེ་ིལུས་ཟིངས་ཁ་སྦྱོརོ་གྱི་ིནང་དུ་བཅུགོ་ནས་རྒྱལ་བ་ོརྒྱས་བཏེབ་བ།ོ །ད་ེ

རྒྱལ་རིགོས་ཀྱི་ིཔོནྚི་ིཏེ་བ་ིཤི་ེས་གོ་ཞིེས་བྱ་བའ་ིབུར་སྐྱ་ེབར་ཁས་བླངས་པོ་བཞིིན་ད་ེ

ལ་ཁྱེེའུ་མཚན་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བཙོས་མ་ཐགོ་ཏུ་མཚལ་གྱི་ིར་ིམ་ོདཔྲལ་བར་ཡོད་པོ་

ཁ་ནང་ན་མུ་ཏེིགོ་ཡོད་པོ་དེ་བྱུང༌། རྒྱལ་པོ་ོསོགོས་ཀྱིིས་སྔར་གྱིི་ཕུང་པོ་ོདེ་བལྟས་

པོས་དཔྲལ་བའ་ིམཚལ་ཕྱི་ིར་ིམ་ོཡང་བྱདི། མུ་ཏེགིོ་གོ་ིཤུལ་ཧར་ར་ེའདུགོ་གོ ོ།དརེ་མུ་

སྟེགོས་ད་ེཡང་སྐྱ་ེབ་སྔ་ཕྱི་ིཡོད་པོར་ཡིད་ཆོེས་སྐད། ཁྱེེའུ་ད་ེབཙོས་མ་ཐགོ་ཏུ་མ་ལ་

ཕྱིགོ་བྱས་ཏེ།ེ ཟླ་བ་བཅུར་འ་ོབརྒྱལ་བར་མ་གྱུར་ཏེམ་བྱས་པོས། བྱིས་པོ་བཙོས་མ་

ཐགོ་སྨྲ་བ་ན་ིལྟས་ངན་ན་ོསྙམ་ནས་ཁ་རོགོ་འདུགོ་བྱས་ས།ོ །ད་ེནས་ལ་ོབདུན་གྱི་ིབར་

དུ་ཅིང་མ་སྨྲས་པོས་ལྐུགོས་པོའ་ོསྙམ་མ།ོ །དེར་མུ་སྟེགོས་ཀྱི་ིརྒོལ་བ་ཞིིགོ་གོིས་ཤིིན་

ཏུ་གོ་ོདཀའ་བའ་ིསྙན་དངགོས་ཀྱི་ིཚིགོས་སུ་བཅིད་པོ། སྙན་དངགོས་དེའ་ིདོན་གྱིིས་

སངས་རྒྱས་པོ་རྣམས་ཀྱིི་གྲུབ་མཐའ་འགོོགོ་པོ་ཞིིགོ་བརྩེམས་ནས་རྒྱལ་པོོ་དང༌། 

མཁས་པོའ་ིཚོགོས་ལ་གྲོིམས་སོ། །དེར་བ་ིཤི་ེས་གོའ་ིཁྱེིམ་དུ་བྱུང་བ་ན། དེས་ཡུན་

རངི་དུ་བརྟགོས་པོས་སྒྲོ་དནོ་ཇོ་ིབཞིནི་གོ་ོབ་ཡང་མདེ་ན། ལན་གོདབ་པོ་གོ་ལ་ནུས་ཏེ།ེ 

དནོ་ད་ེསམེས་ཤིིང་ཁྱེམི་གྱི་ིཕྱི་ིརལོ་ཏུ་བྱ་བ་ཞིིགོ་ལ་སངོ་ང༌ོ། །
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དེར་ཙོནྡྲ་གོ་ོམཱ་ིལ་ོབདུན་ལོན་པོ་དེས་བལྟས་པོ་ན། དོན་ཤིེས་ཤིིང་ལན་གོདབ་

པོར་དཀའ་བ་མེད་དེ། དེའ་ིདོན་འགྲོོལ་བའ་ིཡིགོ་ཆུང་བཏེབ། ལན་གྱི་ིཚིགོས་བཅིད་

ཀྱིང་བྲིིས་ས།ོ །ཕས་ནང་དུ་འོངས་པོ་ན། ད་ེལྟར་བྲིིས་པོ་མཐོང་ནས། ཁྱེིམ་དུ་སུ་བྱུང་

ཞིེས་ཙོནྡྲ་གོ་ོམཱིའ་ིམ་ལ་དྲིས་སོ། །གོཞིན་སུ་ཡང་མ་འོངས་ཏེེ། བུ་ལྐུགོས་པོས་བལྟ་

ཞིངི་བྲིསི་ས།ོ །དརེ་ཕས་བུ་ལ་དྲསི་པོ་ན་མའ་ིགོདངོ་ལ་བལྟ་ཞིངི་འདུགོ་གོ ོ།མས་སྨྲསོ་

ཤིིགོ་བྱས་པོས། འད་ིན་ིབདགོ་གོིས་བྲིིས་པོ་སྟ་ེརྒོལ་བ་འད་ིབཟློགོ་པོ་ན་ིདཀའ་བ་མ་

ཡིན་ན་ོཞིེས་ཟིེར། ད་ེནས་ནང་བར་ཙོནྡྲ་གོ་ོམཱ་ིདང༌། མུ་སྟེགོས་ཀྱི་ིསྟོན་པོ་ད་ེབརྩེད་

པོས། ཙོནྡྲ་གོ་ོམཱ་ིརྒྱལ་ཏེ་ེབྱ་དགོའ་ཆོེན་པོ་ོཐོབ། དེས་ན་སྒྲོ་དང་རྟོགོ་གོ་ེལ་སོགོས་པོ་

རིགོ་གོནས་ཐུན་མོང་བ་ཐམས་ཅིད་མ་བསློབས་པོར་རང་ཤིེས་སུ་ཤིེས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་

སྟ།ེ ཕྱིགོོས་ཐམས་ཅིད་དུ་གྲོགོས་པོས་ཁྱེབ་བ།ོ །

ད་ེནས་ཐགེོ་པོ་ཆོནེ་པོོའ་ིསློབོ་དཔོནོ་ཞིིགོ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ོབ་དང༌། བསློབ་པོའ་ི

གོནས་ལྔ་བླངས། སློབོ་དཔོནོ་ཆོནེ་པོ་ོབླ་ོགྲོསོ་བརྟན་པོ་ལ་མད་ོསྡོ་ེདང༌། མངནོ་པོའ་ིསྡོ་ེ

སྣོད་ཕལ་ཆོེར་ལན་ཅིིགོ་ཉེན་པོ་ཙོམ་གྱིིས་མཁྱེེན། རིགོ་པོ་འཛིིན་པོའ་ིསློོབ་དཔོོན་མྱོ་

ངན་མདེ་པོ་ཞིསེ་བྱ་བ་ལ་བཀའ་ལུང་ནསོ་ཏེ།ེ རགིོ་སྔགོས་བསྒྲུབས་པོས་འཕགོས་པོ་

སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་དང༌། སྒྲོོལ་མའ་ིཞིལ་མངོན་སུམ་དུ་གོཟིིགོས། ཤིིན་ཏུ་མཁས་པོ་

ཆོནེ་པོརོ་གྱུར། ད་ེནས་ཤིར་ཕྱིོགོས་སུ་རྒྱལ་བ་ོབྷརྴའ་ིཡུལ་དུ་སྨན་དཔྱད་དང༌། སྡོབེ་

སྦྱོརོ་དང། བཟིའོ་ིགོནས་ཀྱི་ིབསྟན་བཅིསོ་མང་དུ་བྱས། ཁྱེད་པོར་དུ་སྒྲོ་རགིོ་པོ་མང་དུ་

བཤིད་ཅིངི་ཡདོ། དའེ་ིཚ་ེརྒྱལ་པོའོ་ིབུ་མ་ོཏཱ་རཱ་ཞིསེ་བྱ་བ་བགོ་མར་བླངས་ཤིངི༌། རྒྱལ་

པོོས་ཡུལ་འཁོར་ཞིིགོ་ཀྱིང་བྱིན། དུས་ལན་ཅིིགོ་དེའ་ིགོཡོགོ་མོས་ཏཱ་རཱ་ཞིེས་འབོད་
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ཀྱིནི་འདུགོ་པོས། ཡ་ིདམ་དང་མཚན་མཐུན་པོ་ཁྱེམི་ཐབ་ཏུ་མ་ིརུང་ང་ོསྙམ་ནས། སློབོ་

དཔོོན་ཉེིད་ཡུལ་གོཞིན་དུ་འགྲོ་ོབར་བརྩེམས་པོ་རྒྱལ་བོའ་ིཤིེས་ཏེེ། ད་ེཕའ་ིབུ་མ་ོདང་

ལྷན་ཅིིགོ་མ་ིའདུགོ་ན་སྒྲོོམ་དུ་ཆུགོ་ལ་གོངྒ་ལ་སྐྱུར་ཞིིགོ་ཅིེས་བསྒོོས་ཏེ་ེད་ེབཞིིན་དུ་

བྱས་པོ་ན། སློོབ་དཔོོན་གྱིིས་རྗེེ་བཙུན་མ་འཕགོས་མ་སྒྲོོལ་མ་ལ་གོསོལ་བ་བཏེབ་

པོས། གོངྒ་དང་རྒྱ་མཚོ་འཕྲད་མཚམས་ཀྱིི་རྒྱ་མཚོའི་གླེིང་ཞིིགོ་ལ་ཐོན། གླེིང་དེ་

འཕགོས་མས་སྤྲུལ་བ་ཡིན་ཡང་ཟིེར་ཏེེ། ཙོནྡྲ་དྭཱིི་བ་ཞིེས་བྱ་བ་ཙོནྡྲ་གོོ་མི་ཉེིད་དེར་

བཞུགོས་པོ་ལས་མིང་ཆོགོས་ཤིིང༌། ད་ལྟར་ཡང་ཡོད་ད་ེགྲོོང་བདུན་སྟོང་ཙོམ་ཤིོང་བ་

ཞིིགོ་འདུགོ་ཟིེར། གླེིང་དེར་སློོབ་དཔོོན་གྱིིས་བཞུགོས་ཏེེ། འཕགོས་པོ་སྤྱོན་རས་

གོཟིིགོས་དང༌། སྒྲོོལ་མའ་ིསྐུ་རྡོ་ོལ་བཞིེངས། ཐོགོ་མར་ཉེ་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་གོཏེམ་ད་ེ

ཐསོ། ད་ེནས་རམི་གྱིསི་སྐྱ་ེབ་ོགོཞིན་ཡང་བྱུང་སྟ་ེགྲོངོ་ཁྱེརེ་ཆོགོས། འཕགོས་པོ་སྤྱོན་

རས་གོཟིིགོས་ཀྱིསི་བསྐུལ་བ་ལས་གོ་ོམཱིའ་ིདགོ་ེབསྙནེ་མཛིད། མཚན་ན་ིཙོནྡྲ་ཡནི་ལ། 

ད་ེཕྱིིན་ཆོད་ནས་ཙོནྡྲ་གོ་ོམིར་གྲོགོས་སོ། །ད་ེནས་ཚོང་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་ཁྱེེར་ཏེ་ེསིངྒ་

ལའ་ིགླེིང་དུ་བྱོན། ཡུལ་ད་ེན་ིཀླུ་ནད་མང་དུ་འབྱུང་བ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་ལས་དེར་འཕགོས་

པོ་སེང་གོ་ེསྒྲོའ་ིལྷ་ཁང་བཞིེངས་བས་རབ་ཞིིང་ཡུལ་དེར་ཡང་བཟི་ོདང་སྨན་དཔྱད་ལ་

སགོོས་པོ་རགིོ་པོའ་ིགོནས་དཔོགོ་ཏུ་མདེ་པོ་སྤེལེ་ཏེ།ེ གླེངི་ཕྲན་གྱི་ིསྐྱ་ེབ་ོབླུན་པོ་ོརྣམས་

ལ་ལྷགོ་པོར་ཕན་བཏེགོས། ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིཆོོས་ཀྱིང་ཅི་ིརིགོས་བཤིད། ཡུལ་གྱི་ི

བདགོ་པོོ་གོནོད་སྦྱོིན་ལས་ནོར་བླངས་ཏེེ་ཆོོས་གོཞིི་མང་དུ་བཙུགོས། སློར་ཡང་

འཛིམ་བུའ་ིགླེིང་གོ་ིལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀྱི་ིརྒྱུད་དུ་འོངས། བྲིམ་ཟི་ེམཆོོགོ་སྲོེད་ཀྱི་ིལྷ་ཁང་ན་ཀླུ་

ལ་སྒྲོ་ཉེན་པོའ་ིབཀདོ་པོ་དང༌། ཀླུ་ཤི་ེཥྟས་བྱས་པོའ་ིཔཱ་ཎ་ིབའ་ིའགྲོལེ་པོ་འདུགོ་པོ་ཡང་
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གོཟིིགོས་པོས། འགྲོེལ་པོ་ཞིེས་བྱ་བ་ཚིགོ་ཉུང་བ། དོན་མང་བ། མ་ཟློས་པོ། ཚང་བ་

ཞིགིོ་དགོསོ་པོ་ཡནི་པོ་ལ། ཀླུ་ན་ིརབ་ཏུ་རྨངོས་ཏེ།ེ ཚིགོ་མང་བ། དནོ་ཉུང་བ། ཟླསོ་པོ། 

མ་རྫོགོོས་པོའ་ོཞིསེ་སྨད་ནས། པོ་ཎ་ིབའ་ིདནོ་འགྲོལེ་དུ་ཙོནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཡན་ལགོ་དང་

བཅིས་པོ་མཛིད། གོཞུང་དརེ། ཉུང་ངུ་རྣམ་གོསལ་ཡང་དགོ་རྫོོགོས། །ཞིསེ་གོསུང་པོ་

ཡང་ཀླུ་ལ་ཟུར་ཟི་བའ།ོ །

ད་ེནས་རིགོ་པོའ་ིའབྱུང་གོནས་དཔོལ་ནཱ་ལེནྡྲར་འོངས། ད་ེཡང་ནཱ་ལེནྡྲ་ན་མུ་

སྟགེོས་དང་རྩེདོ་པོར་བཟིདོ་པོའ་ིཔོནྚི་ིཏེ་རྣམས་ལྕགོས་རིའ་ིཕྱི་ིརལོ་ཏུ་ཆོསོ་འཆོད། མ་ི

བཟིོད་པོ་རྣམས་ནང་དུ་འཆོད་པོ་ལས། དེའ་ིཚ་ེམཁན་པོོར་གྱུར་པོ་ཟླ་བ་གྲོགོས་པོ་ན།ི 

ཕྱི་ིརོལ་ཏུ་ཆོོས་འཆོད་ཅིིང་ཡོད་པོའ་ིསར་ཙོནྡྲ་གོ་ོམཱ་ིའགྲོེངས་ཏེ་ེབཞུགོས་པོས། རྩེོད་

པོར་འདོད་པོ་རྣམས་ད་ེབཞིིན་བྱེད་པོ་ཡིན་ལ། ད་ེམིན་ཡང་ན་མ་ིཉེན། ཡང་ན་གུས་

པོས་ཉེན་པོ་ཡིན་ནོ། །དེར་ཟླ་བ་གྲོགོས་པོས་རྩེོད་ཟླ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ནས། ཁྱེེད་གོང་

ནས་འངོས་བྱས་པོས། ལྷ་ོཕྱིགོོས་ནས་འངོས་ཟིརེ། ཆོསོ་གོང་ཤིསེ་དྲསི་པོས། སྒྲོ་པཱ་ཎ་ི

པོ་དང༌། བསྟོད་པོ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པོ་དང༌། མཚན་ཡང་དགོ་པོར་བརྗེོད་པོ་གོསུམ་ཤིེས་

བྱས་པོས། འད་ིགོཞུང་གོསུམ་ལས་མ་ིཤིེས་ཞིེས་ཚིགོ་ཁེངས་བསྐྱུངས་ཀྱིང༌། དོན་

གྱིིས་སྒྲོ་རིགོ་པོ་དང༌། མད་ོདང༌། སྔགོས་ཐམས་ཅིད་ཤིེས་པོར་ཁས་བླངས་པོ་ཡིན་

པོས་ཙོནྡྲ་གོ་ོམཱ་ིཡིན་ནམ་སྙམ་སྟ་ེདྲིས་པོས། འཇོགིོ་རྟེན་ན་ད་ེལྟར་གྲོགོས་གོསུང༌། འ་ོ

ན་མཁས་པོ་ཆོེན་པོ་ོཐོགོ་བབས་སུ་བྱོན་པོ་མ་ལེགོས་ཀྱིིས། དགོ་ེའདུན་གྱིིས་བསུ་བ་

བྱེད་དགོོས་པོས་ར་ེཞིིགོ་གྲོོང་ཁྱེེར་དུ་བཞུད་ཅིིགོ་གོསུངས། ཙོནྡྲ་གོ་ོམཱིས་བདགོ་དགོ་ེ

བསྙེན་ལ་དགོ་ེའདུན་གྱིིས་བསུ་བ་བྱར་གོ་ལ་རུང༌། ཟླ་གྲོགོས་ན་རེ། འད་ིལ་ཐབས་
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ཤིིགོ་ཡོད་ད་ེའཕགོས་པོ་འཇོམ་དཔོལ་གྱི་ིསྐུ་ཞིིགོ་སྤྱོན་འདྲེན་པོ་ཡིན་པོས། ད་ེལ་རྔ་

ཡབ་གོཡོབ་ཅིིང་བྱོན་ཅིིགོ དགོ་ེའདུན་གྱིིས་འཇོམ་དཔོལ་གྱི་ིསྐུ་ལ་བསུ་བ་བྱས་པོར་

འགྱུར་ར་ོགོསུང༌། སློར་ད་ེལྟར་བྱས་པོའ་ིཤིངི་རྟ་གོསུམ་ལས།དབུས་མ་ལ་ན་ིའཕགོས་

པོ་འཇོམ་དཔོལ་བཞུགོས། གོཡས་ན་ཟླ་གྲོགོས་ཀྱིིས་རྔ་ཡབ་གོཡོབ། གོཡོན་ན་ཙོནྡྲ་

གོ་ོམཱསི་རྔ་ཡབ་གོཡབོ། མདུན་ནས་དགོ་ེའདུན་གྱིསི་བསུས། སྐྱ་ེབ་ོདཔོགོ་ཏུ་མདེ་པོ་

བལྟ་བའ་ིཕྱིིར་འོངས། སློོབ་དཔོོན་ཙོནྡྲ་གོ་ོམཱ་ིལ་སྐུ་བརྙིན་ད་ེའཇོམ་དབྱངས་དངོས་སུ་

སྣང་སྟ།ེ འཇོམ་དབྱངས་ཕྱིགོོས་བཅུའ་ིད་ེབཞིནི་གོཤིགེོས་པོ་བྱ་ེབ་རྣམས་ཀྱིསི་བསྟདོ་

པོར་གྱུར་མདོ་ད་ེལྟ་ནའང༌། ཞིསེ་སོགོས་བསྟདོ་པོ་ན། འཇོམ་དཔོལ་གྱི་ིསྐུ་བརྙིན་ཞིལ་

ཕྱིིར་ལོགོ་གོིས་བསྟན་ནས་གོསན་པོ་བྱུང་བས་སྐྱ་ེབ་ོརྣམས་ཀྱིིས་སྐུ་གོཟུགོས་ཕ་གོ་ི

འད་ིལྟར་བྱེད་ད་ོབྱས་པོས་ད་ེཁ་ལ་ལུས་ཏེ་ེའཕགོས་པོ་འཇོིང་ཡོན་མར་གྲོགོས། དེར་

ཙོནྡྲ་གོ་ོམཱ་ིདད་པོའ་ིཤུགོས་རྒྱས་ཏེ།ེ ཤིིང་རྟ་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ིཁ་འཐེན་པོ་མ་བྱུང་བར་ཟླ་

གྲོགོས་གྱིིས་སྔོན་དུ་སོང་བས་འད་ིན་ིང་རྒྱལ་ཆོ་ེསྟེ། བདགོ་གོིས་རྩེོད་པོར་བྱའ་ོཞིེས་

ཟླ་གྲོགོས་ཀྱིིས་དགོོས་ས།ོ །

དེར་ཙོནྡྲ་གོ་ོམཱིས་ཐོགོས་མེད་ཀྱི་ིསྲོོལ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ེརྣམ་རིགོ་གོ་ིཕྱིོགོས་བཟུང༌། 

ཟླ་གྲོགོས་ན་ིཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིགོཞུང་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་སོགོས་ཀྱིིས་བཀྲལ་བ་ལ་བརྟེན་

ཏེེ་ངོ་བོ་ཉེིད་མེད་སྨྲ་བའི་ཕྱིོགོས་བཟུང༌། ལོ་བདུན་གྱིི་བར་དུ་བགྲོོ་གླེེང་གོི་བརྒལ་

བརྟགོ་མཛིད་ད།ོ །རྩེོད་པོ་ད་ེབལྟ་བའ་ིཕྱིརི་སྐྱ་ེབ་ོམང་བ་ོརྟགོ་ཏུ་འདུས་པོས། གྲོངོ་པོའ་ི

ཁྱེེའུ་དང་བུ་མ་ོཚུན་ཆོད་ཀྱིིས་ཀྱིང་ཕྱིོགོས་ཙོམ་རིགོ་ནས། ཀྱི་ེམ་འཕགོས་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་

གོཞུང༌། །ལ་ལའ་ིསྨན་ལ་ལ་ལའ་ིདུགོ །མ་ིཕམ་འཕགོས་པོ་ཐོགོས་མེད་གོཞུང༌། །སྐྱ་ེ
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བ་ོཀུན་ལ་བདུད་རྩེ་ིཉེིད། །ཅིེས་གླུར་ལེན་ནོ། །ད་ེནས་རྩེོད་པོ་ད་ེཞིིར་ཉེ་ེབའ་ིསྐབས་

ཤིིགོ་ན། ཙོནྡྲ་གོ་ོམཱ་ིའཕགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་ཀྱི་ིལྷ་ཁང་ཞིིགོ་ན་བཞུགོས་ཀྱིིན་

ཡོད་དེ། ཟླ་གྲོགོས་ཀྱིིས་ད་ེརིང་རྩེོད་པོ་མང་བ་ོབཀོད་པོའ་ིལན། ད་ོནུབ་འཕགོས་པོ་

སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་ལ་ཞུས་ཏེ་ེནང་བར་ལན་བཏེབ་པོ་ན། ཟླ་གྲོགོས་ཀྱིིས་ད་ེལ་ལན་

གོདབ་པོར་མ་ིནུས་ས།ོ །ད་ེའདྲ་ཟླ་བ་མང་བ་ོསོང་བ་ན། ཟླ་གྲོགོས་ཀྱིིས་དགོོངས་པོ། 

འད་ིལ་རྩེདོ་པོ་སློབོ་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ་ད་ོབསམས་ནས། ཙོནྡྲ་གོ་ོམཱའི་ིཕྱི་ིབཞིནི་སངོ་བས་ད་ེ

ལྷ་ཁང་དུ་སོང༌། སྒོོའ་ིཕྱི་ིནས་ཉེན་པོས་འཕགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་ཀྱི་ིརྡོ་ོསྐུ་དེས་

ཙོནྡྲ་གོ་ོམཱ་ིལ་ཆོོས་གོསུངས་ཏེ།ེ སློོབ་དཔོོན་གྱིིས་སློོབ་མ་ལ་སྟོན་པོ་བཞིིན་དུ་རིགོ་པོ་

སློོབ་པོ་ལས། ཟླ་བ་གྲོགོས་པོའ་ིའཕགོས་པོ་ལ་ཉེ་ེརིང་མ་ིམངའ་འམ་ཞིེས་སྒོ་ོཕྱི་ེབས་

ད་ེཉེིད་དུ་རྡོ་ོསྐུར་གྱུར་ཏེེ། ཆོོས་སློོབ་བཞིིན་པོའ་ིཕྱིགོ་སོར་ཀེར་ར་ེབ་ལ་ལུས་པོས་

འཕགོས་པོ་འཛུབ་ཀེར་མར་གྲོགོས། ད་ེསྐབས་ནས་རྩེོད་པོ་རང་ཞི།ི ཟླ་གྲོགོས་ཀྱིིས་

སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་ལ་གོསོལ་བ་དྲགོ་ཏུ་བཏེབ་པོས། མནལ་ལམ་དུ་ཁྱེོད་ན་ིའཇོམ་

དབྱངས་ཀྱིིས་བྱིན་གྱིིས་བརླབས་པོས་ངས་བྱིན་གྱིིས་རློབ་མ་ིདགོོས་ཀྱིིས། ཙོནྡྲ་གོ་ོ

མཱི་ལ་ཅུང་ཟིད་ཅིིགོ་བྱིན་གྱིིས་བརླབས་པོ་ཡིན་གོསུང༌། སྤྱོི་ཁྱེབ་ཏུ་དེ་ཙོམ་ཞིིགོ་

གྲོགོས་ལ། གོསང་འདུས་འཕགོས་སྐོར་བ་རྣམས་ན་རེ། སློར་ཡང་ཞིལ་སྟོན་པོར་

གོསོལ་བ་བཏེབ་པོས། གོསང་བ་འདུས་པོ་སྒོོམས་གོསུངས། ཞིགོ་བདུན་བསྒོོམས་

པོས་དཀྱིིལ་འཁོར་གྱི་ིནུབ་ཀྱི་ིསྒོོའ་ིནང་ན་འཕགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་སྐུ་མདོགོ་

དམར་པོ་ོབྱ་ིརུའ་ིཕུང་པོ་ོལྟར་དམར་གྲོོང་ངེར་ཞིལ་གོཟིིགོས་སྐད། ད་ེནས་ན་ལེནྡྲའ་ི

གོནས་དེར་བཞུགོས་ནས་ཆོོས་མང་དུ་བསྐུལ། ཟླ་བ་གྲོགོས་པོས་མཛིད་པོའ་ིབསྟན་
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བཅིོས་ཀུན་ཏུ་བཟིང་པོ་ོཞིེས་བྱ་བ་ཚིགོས་བཅིད་ལེགོས་པོ་ོཞིིགོ་གོཟིིགོས་པོས་རང་

གོིས་མཛིད་པོའ་ིསྒྲོ་མད་ོསྡོེབ་མ་ིལེགོས་པོར་མཁྱེེན་ནས། འགྲོ་ོདོན་མ་ིའབྱུང་སྙམ་

ནས་དེས་ཁྲོན་པོར་བསྐྱུར་བས། རྗེ་ེབཙུན་འཕགོས་མ་སྒྲོོལ་མས། ཁྱེོད་ཀྱི་ིའད་ིན་ི

གོཞིན་ཕན་གྱིི་སེམས་བཟིང་པོོས་བྱས་པོས་མ་འོངས་པོ་ན་སེམས་ཅིན་ལ་ཤིིན་ཏུ་

ཕན་པོར་འགྱུར་ལ། ཟླ་གྲོགོས་ཀྱིསི་ན་ིམཁས་པོའ་ིང་རྒྱལ་གྱིསི་ནནོ་པོས། གོཞིན་ལ་

ཕན་ཐོགོས་ཆུང་ངུར་འགྱུར་ར།ོ །དེའ་ིཕྱིིར་གླེེགོས་བམ་ཁྲོན་པོ་ནས་ཕྱུང་ཞིིགོ །ཅིེས་

ལུང་བསྟན་པོ་ལྟར་བླངས་ཏེེ། ཁྲོན་པོ་དེའ་ིཆུ་འཐུངས་པོ་ཙོམ་གྱིིས་ཤིེས་རབ་ཆོེན་

པོོར་འགྱུར་བ་བྱུང༌། ཙོནྡྲ་པོ་ན་ིད་ེནས་ད་ལྟའ་ིབར་དུ་ཤིིན་ཏུ་དར་རྒྱས་ཆོ་ེཞིིང༌། ཕྱི་ི

ནང་ཐམས་ཅིད་སློབོ་པོར་བྱདེ་ལ། ཀུན་ཏུ་བཟིང་པོ་ོན་ིམ་ིརངི་བར་ནུབ་སྟ་ེད་ལྟར་དཔོ་ེ

ཙོམ་ཡང་ཡོད་པོར་མ་ིམངོན་ནོ། །དེར་བཟིོའ་ིགོནས་བརྒྱ་རྩེ་དང༌། སྒྲོ་དང༌། རྟོགོ་གོ་ེ

དང༌། སྨན་དཔྱད་དང༌། སྡོེབ་སྦྱོོར་དང༌། ཟློས་གོར་དང༌། མངོན་བརྗེོད་དང༌། སྙན་

དངགོས་དང༌། སྐར་རྩེསི་ལ་སོགོས་པོའ་ིབསྟན་བཅིསོ་ཀྱིང་མང་དུ་བརྩེམས། སློབོ་མ་

རྣམས་ལ་ད་ེརྣམས་གོཙོ་ོབོར་བཤིད་པོའ་ིཚ།ེ འཕགོས་མ་སྒྲོོལ་མས། ས་བཅུ་པོ་དང་

ཟླ་བ་སྒྲོོན་མ་ེདང༌། །སྡོོང་པོོས་བརྒྱན་པོ་དང་ན་ིལང་ཀར་འཇུགོ །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ི

ཡུམ་གྱུར་ཀློོགོས་ཤིིགོ་ཀྱིེ། །སྡོེབ་སྦྱོོར་ངན་གོཡོའ་ིསྦྱོོར་བས་ཁྱེོད་ལ་ཅིི། །ཞིེས་

གོསུངས་པོས་ཕྱི་ིརོལ་ཀྱི་ིརིགོ་པོའ་ིགོནས་རྣམས་ཉུང་ངུར་བསྟན་ཞིིང༌། རྨད་དུ་བྱུང་

བའ་ིམད་ོལྔ་པོ་ོད་ེདགོ་དུས་རྟགོ་ཏུ་མ་ཆོད་པོར་གོཞིན་ལ་གོསུངས། བདགོ་ཉེིད་ཀྱིང་

ཉེནི་རརེ་ཞིལ་འདནོ་མཛིད། མད་ོད་ེརྣམས་ལ་དནོ་བསྡུའ་ིབསྟན་བཅིསོ་ར་ེཡང་མཛིད། 

སྤྱོིར་སྔ་ཕྱིིར་མཛིད་པོ་ལ་བསྟོད་པོ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད། ནང་རིགོ་པོའི་བསྟན་བཅིོས་
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བརྒྱ་དང་བརྒྱད། ཕྱི་ིརོལ་ཀྱི་ིབསྟན་བཅིོས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད། བཟི་ོགོནས་བརྒྱ་དང་

བརྒྱད་ད།ེ ཕྲ་མ་ོཐོར་བུ་པོ་བཞི་ིབརྒྱ་སུམ་ཅུ་རྩེ་གོཉེིས་བརྩེམས་ཟིེར། པྲ་དཱ་ིབ་མཱ་ལ་ི

ཞིེས་བྱ་བའ་ིབསྟན་བཅིོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའ་ིལམ་རིམ་མཐའ་དགོ་སྟོན་པོ་ཞིིགོ་

ཀྱིང་མཛིད་ད།ེ ཆོེར་མ་དར། འགྲོ་ོལྡིང་དང༌། སིངྒ་ལའ་ིགླེིང་ན་ད་ེའཆོད་པོའ་ིསྲོོལ་ད་

ལྟའང་འདུགོ་གོསུང༌། སྡོམོ་པོ་ཉེ་ིཤུ་པོ་དང༌། སྐུ་གོསུམ་ལ་འཇུགོ་པོ་ན།ི ཐགེོ་ཆོནེ་པོནྚི་ི

ཏེ་ཕྱིིས་བྱོན་པོ་ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་སློོབ་མར་བྱེད་པོ་བྱུང་ང༌ོ། །སྒྲོོལ་མའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་

བརྒྱ་རྩེ་དང༌། སྤྱོན་རས་གོཟིགིོས་ཀྱི་ིསྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་རྩེ་ཞིསེ་བྱ་བ་སློབོ་དཔོནོ་འདསི་

མཛིད་པོ་བོད་དུ་འགྱུར་སྣང་བས། སྤྱོིར་བསྟན་བཅིོས་མང་བ་ོརང་ཞིིགོ་མཛིད་པོར་

སྣང་ང༌ོ། །

 ཡང་བུད་མདེ་དབུལ་མ་ོརྒན་མ་ོཞིིགོ་ལ་བུ་མ་ོགོཟུགོས་མཛིསེ་པོ་ཞིིགོ་ཡདོ་པོ། 

བགོ་མར་རྫོོང་བའི་ཆོས་མེད་ནས་ཡུལ་སྣ་ཚོགོས་སུ་སློོང་མོ་ལ་ཕྱིིན། ནཱ་ལེནྡྲར་

འངོས་ནས། ཟླ་བ་གྲོགོས་པོ་འདུ་བ་རྒྱ་ཆོནེ་པོརོ་གྲོགོས་པོ་ལ་བསློངས་པོས། ཁ་ོབ་ོན་ི

དགོ་ེསློོང་ཡིན་པོས་ཡ་ོབྱད་མང་པོ་ོམ་བཟུང་ཞིིང༌། །ཅུང་ཟིད་ཡོད་པོའང་ལྷ་ཁང་དང་

དགོ་ེའདུན་གྱི་ིདོན་དུ་དགོོས། ཁང་པོ་ཕ་གོ་ིན་ཙོནྡྲ་གོ་ོམཱ་ིཡོད་པོས། དེར་སློོངས་ཤིིགོ་

ཅིེས་བསྟན་པོས། རྒན་མོས་ཙོནྡྲ་གོ་ོམཱིའ་ིསར་སློོང་དུ་ཕྱིིན་ན། སྐུ་ལ་གོསོལ་བའ་ིན་

བཟིའ་ཕྲུགོས་གོཅིིགོ་དང༌། འཕགོས་པོ་བརྒྱད་སྟོང་པོའ་ིཔོ་ོཏེ་ིགོཅིིགོ་ལས་གོཞིན་གོང་

ཡང་མེད་དེ། དེར་ལོགོས་བྲིིས་ལ་སྒྲོོལ་མའ་ིསྐུ་བརྙིན་བཞུགོས་པོ་དབུལ་ཕོངས་ལ་

རབ་ཏུ་བརྩེ་ེབའ་ིསེམས་ཀྱིིས་ད་ེལ་གོསོལ་བ་བཏེབ་ཅིིང་སྤྱོན་ཆོབ་ཕྱུང་བས། ད་ེཉེིད་

སྒྲོོལ་མ་དངོས་སུ་གྱུར་ཏེ།ེ སྐུའ་ིརྒྱན་རིན་པོ་ོཆོ་ེསྣ་ཚོགོས་ལས་གྲུབ་པོ་རིན་ཐང་མེད་



 158  

ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

པོའ་ིནོར་བུ་དང་བཅིས་པོ་དགོ་ཕུད་ནས་སློོབ་དཔོོན་ལ་གོནང༌། དེས་ཀྱིང་ད་ེལ་སྩོལ་

བས་ཤིནི་ཏུ་ཚམི་པོ་ཐབོ་ཅིངི༌། ར་ིམའོ་ིསྐུ་བརྙིན་རྒྱན་མདེ་པོར་སངོ་བས་སྒྲོལོ་མ་རྒྱན་

མེད་མ་ཞིེས་གྲོགོས་ཤིིང༌། རྒྱན་ཕུད་པོའ་ིཤུལ་ལམ་མ་ེཡོད་ད།ོ །ད་ེལྟར་སེམས་ཅིན་

གྱི་ིདོན་ཡུན་རིང་དུ་མཛིད་ནས། མཐར་པོ་ོཏེ་ལར་གོཤིེགོས་པོར་བཞིེད་དེ། འཛིམ་

བུའ་ིགླེངི་ནས་དྷ་ན་ཤྲིིའ་ིགླེངི་དུ་བྱནོ་པོ་ན། སྔནོ་ཀླུ་ཤི་ེཥྟ་ལ་སྨད་པོས་འཁནོ་དུ་བཟུང་

ནས་རྒྱ་མཚའོ་ིརླབས་ཆོནེ་པོསོ་གྲུ་གོཟིངིས་གོཞུགོ་པོར་བརྩེམས། རྒྱ་མཚོའ་ིདབུས་

ནས་སྒྲོ་བྱུང་ནས་ཙོནྡྲ་གོོ་མི་ཕྱུང་ཞིིང་ཟིེར། སྒྲོོལ་མ་ལ་གོསོལ་བ་བཏེབ་པོས། 

འཕགོས་མ་གོཙོ་ོའཁོར་ལྔ་མཁའ་ལྡིང་ལ་ཆོིབས་པོ་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་བྱོན་པོས་

ཀླུ་རྣམས་འཇོིགོས་ཤིིང་སྐྲགོ་ནས་ཐོས། གྲུ་དྷ་ན་ཤྲཱིིར་བད་ེབར་སློེབ་བ།ོ །དེར་དཔོལ་

ལྡན་འབྲིས་སྤུངས་ཀྱིི་མཆོོད་རྟེན་ལ་མཆོོད་ཅིིང༌། སྒྲོོལ་མའི་ལྷ་ཁང་བརྒྱ་རྩེ་དང༌། 

འཕགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་ཀྱི་ིལྷ་ཁང་བརྒྱ་རྩེ་བཞིེངས། ར་ིཔོ་ོཏེ་ལར་གོཤིེགོས་

ནས་ད་ལྟ་ཡང་ལུས་མ་སྤེངས་པོར་བཞུགོས་ས།ོ །སློོབ་མ་ལ་སྤྲིངས་པོའ་ིའཕྲིན་ཡིགོ་

ན།ི རྒྱལ་བོའ་ིབུ་རནི་ཆོནེ་གྲོགོས་པོ་ཞིེས་བྱ་བ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བབས་པོ་ཞིིགོ་ལ་པོ་ོཏེ་

ལ་ནས་ཚོང་པོ་རྣམས་ལ་བསྐུར་བས། ད་ེཡང་སློོབ་སྤྲིངས་མཐོང་ནས་ཆོོས་བཞིིན་

སྤྱོོད་པོར་གྱུར་ཏེ་ོཞིེས་གྲོགོས་ས།ོ །ད་ེལྟར་བྱོན་པོ་ལས། དཔོལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲོགོས་པོ་

དང༌། ཙོནྡྲ་གོ་ོམཱའི་ིསྐུ་ཚའེ་ིསྟདོ་ཀྱི་ིདུས་ན།ི རྒྱལ་བ་ོསངེ་གོ་ེདང་བྷརྵས་རྒྱལ་སྲོདི་སྐྱངོ་

བའ་ིདུས་ཡནི་ལ། ཆོསོ་སྐྱངོ་གོ་ིཡང་སྐུ་ཚའེ་ིསྟདོ་ཡནི་པོར་ཤིསེ་ས།ོ །

 ཟླ་གྲོགོས་ཙོནྡྲ་གོ་ོམ་ིན་ལེནྡྲར་ཞིལ་འཛིོམ་པོ་སོགོས་སྐུ་ཚའེ་ིསྨད་ཀྱི་ིདུས་དང༌། 

སློོབ་དཔོོན་ཆོོས་སྐྱོང་འགྲོ་ོདོན་མཛིད་པོའ་ིདུས་ན།ི རྒྱལ་བ་ོསེང་གོ་ེལྔ་པོའ་ིདུས་ཡིན་
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ན།ོ །རྒྱལ་བ་ོངང་ཚུལ་གྱི་ིདུས་ཀྱི་ིགོཏེམ་སྟ་ེཉེ་ིཤུ་རྩེ་བཞི་ིཔོའ།ོ།  །།

༢༥ རྒྱལ་པ་ོགཡོ་ོབ་དང་སངེྒེ་ེལྔ་བ་སགོས་ཀྱི་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

རྒྱལ་བ་ོབྷརྵ་དང༌། སངིྷྲུ་ཙོནྡྲ་འདས་པོ་ཙོམ་གྱི་ིདུས་ན། ནུབ་ཕྱིོགོས་མ་ལ་ཝར་

རྒྱལ་བ་ོགོཡ་ོབ་ཞིེས་བྱ་བ་སྟོབས་ཆོེན་པོ་ོབྱུང་སྟེ། རྒྱལ་བ་ོངང་ཚུལ་ལ་བོད་པོ་ཙོམ་

དུ་གྱུར་ཅིིང་། དེས་ལ་ོསུམ་ཅུ་རྒྱལ་སྲོིད་བྱས་ཏེ།ེ རྒྱལ་བ་ོངང་ཚུལ་དང་དུས་གོཅིིགོ་

ཏུ་ཤིིའ།ོ །ཤིར་ཕྱིོགོས་སུ་བྷརྵའ་ིབུ་རྒྱལ་བ་ོསེང་གོ་ེལྔ་པོ་ཞིེས་བྱ་བ་ཤིིན་ཏུ་སྟོབས་ཆོ་ེ

བ་བྱུང་སྟ།ེ སངིྷྲུ་ཙོནྡྲའ་ིབུ་རྒྱལ་བ་ོབཱ་ལ་ཙོནྡྲ་བྷ་ཾགོ་ལ་ནས་ཡུལ་བཏེནོ་ཏེ་ེཏེ་ིརཱ་ཧུ་ཏེརི་

རྒྱལ་སྲོདི་བྱས་ས།ོ །རྒྱལ་བ་ོསངེ་གོ་ེལྔ་པོ་དསེ་བྱང་བདོ། ལྷ་ོཏྲ་ིལངིྒ། ནུབ་ཏུ་ཝཱ་རཱ་ཎ་

སཱ།ི ཤིར་ཕྱིགོོས་རྒྱ་མཚ་ོལ་ཐུགོ་པོར་དབང་བསྒྱུར། དའེ་ིཚ་ེམཆོགོོ་སྡོའེ་ིསློབོ་མ་དུལ་

བའ་ིསྡོ་ེདང༌། མ་གོ་དྷཱ་ར་བཙུན་པོ་གྲོལོ་སྡོ་ེདང༌། ཡནོ་ཏེན་འདོ་ཀྱི་ིསློབོ་མ་མངནོ་པོ་བ་

ཡནོ་ཏེན་བླ་ོགྲོསོ་དང༌། སློབོ་དཔོནོ་ཆོསོ་སྐྱངོ་དང༌། དབང་ཕྱུགོ་སྡོ་ེདང༌། ཁ་ཆོེའ་ིཡུལ་

དུ་ཐམས་ཅིད་མཁྱེེན་པོའ་ིབཤིེས་གོཉེེན་དང༌། མ་གོ་དྷར་རྒྱལ་བ་ོབྷརྵའ་ིབུ་ཆུང་བ་

རྒྱལ་བ་ོགོསལ་བ་ཞིེས་བྱ་བ་ཡུལ་འཁོར་རྒྱ་ཆུང་ཡང་ལོངས་སྤྱོོད་ཤིིན་ཏུ་ཆོ་ེབ་དང་

བཅིས་པོ་བྱུང་ཞིིང༌། ལྷ་ོཕྱིོགོས་ར་ིབ་ོའབིགོས་བྱེད་དང་ཉེ་ེབའ་ིཡུལ་ཐམས་ཅིད་ལ་

དབང་བསྒྱུར་བ་རྒྱལ་བ་ོམ་ེཏེོགོ་ཅིསེ་བྱ་བ་བྱུང་ང༌ོ། །

ད་ེལ་རྒྱལ་བ་ོགོཡ་ོབས་ཕ་ོབྲིང་གོ་ིཕྱིོགོས་བཞིིར་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ར་ེབྱས་ནས། 

ལོ་བཅུ་གོཉེིས་སུ་འཁོར་རྣམ་པོ་བཞིི་སུ་བྱུང་བ་ཐམས་ཅིད་ལ་ཟིས་གོོས་རྙིེད་པོ་

གོསུམ་གྱིིས། ཡོ་བྱད་བཟིང་བོས་བསྟབས་ཏེེ། སྔ་ཕྱིི་བསྡོོམས་པོས་འབུམ་ཕྲགོ་
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གོཉེིས་སོ། །རྒྱལ་བ་ོསེང་གོ་ེལྔ་བས་ཕྱི་ིནང་གོཉེིས་ཀ་ལ་མཆོོད་ཅིིང༌། ནང་པོའ་ིའང་

ཆོསོ་གོཞི་ིཉེ་ིཤུ་ཙོམ་བཙུགོས། མཆོདོ་རྟནེ་མང་དུ་བཞིངེས། རྒྱལ་བ་ོགོསལ་བས་ན།ི 

ཟླ་བ་གྲོགོས་པོ་དང༌། ཙོནྡྲ་གོ་ོམཱ་ིལ་སོགོས་པོ་དཔོལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིམཁས་པོ་ཐམས་ཅིད་

མཆོོད་ཅིིང༌། གོསེར་གྱི་ིབུམ་པོ་མུ་ཏེིགོ་གོིས་བཀང་བ་བརྒྱ་རྩེ་བརྒྱད་ཆོོས་གོཞིིའ་ི

ཐེབས་སུ་ཕུལ། མ་གོ་དྷཱའ་ིལྷ་ཁང་དང༌། མཆོོད་རྟེན་ཐམས་ཅིད་ལ་མཆོོད་པོ་བླ་ལྷགོ་

ཏུ་བྱས་སོ། །དུལ་བའ་ིསྡོ་ེདང༌། བཙུན་པོ་རྣམ་གྲོོལ་སྡོེའ་ིལ་ོརྒྱུས་རྒྱས་པོ་མ་མཐོང༌། 

ལྷ་ཁང་གོཅིིགོ་ཏུ་དུལ་བའ་ིསྡོེས་མ་ིཕམ་མགོོན་པོོའ་ིསྐུ་བཞིེངས། དེས་གོསུང་བྱོན་

ནས། འགྲོ་ོབའ་ིདནོ་སྤྱོདོ་པོ་ལ་གྲོོགོས་སུ་ཨཱརྱཱ་ཏེ་ར་ེཡང་བཞིངེས་གོསུངས་ནས་ཙོནྡྲ་

གོོ་མཱི་སྤྱོན་དྲངས་ནས་བཞིེངས་ཞིེས་གྲོགོས། ལྷ་སྐུ་གོཉེིས་པོོ་དེ་ཕྱིིས་ཏུ་རུཥྐའི་

འཇོིགོས་པོས་ལྷའི་རི་བོར་སྤྱོན་དྲངས་ཏེེ་ཕྱིིས་འབྱུང་གོི་བར་དུ་བཞུགོས་སོ། །དེ་

བཞིིན་དུ་བཙུན་པོ་གྲོོལ་སྡོེས་མ་ིཕམ་མགོོན་པོ་ོབསྒྲུབས་པོས་ལ་ོབཅུ་ལོན་ཡང་ལྟས་

གོང་ཡང་མ་བྱུང་བར། སློོབ་དཔོོན་ཟླ་བ་གྲོགོས་པོ་ལ་ཐབས་དྲིས་པོས། སྡོིགོ་སྒྲོིབ་

བྱང་བའ་ིདོན་དུ་སྦྱོིན་སྲོེགོ་གྱིིས་ཞིེས་གོདམས། སྲོེགོ་བླུགོས་འབུམ་ཕྲགོ་བཅུ་གོཉེིས་

ཕུལ་བས་ཐབ་ནང་དུ་ཞིལ་གོཟིིགོས་ཞིསེ་ཟིརེ་ར།ོ །

སློོབ་དཔོོན་ཡོན་ཏེན་བློ་གྲོོས་ནི་རིགོ་པོའི་གོནས་ཐམས་ཅིད་ལ་མཁས་པོས། 

མངོན་པོ་མཛིོད་ཀྱི་ིའགྲོེལ་བཤིད་དང༌། དབུ་མ་རྩེ་བ་ལ་བླ་ོབརྟན་གྱི་ིརྗེེས་སུ་འབྲིངས་

ཏེ་ེལེགོས་ལྡན་འགོོགོ་པོའ་ིའགྲོེལ་པོ་བྱས། ལེགོས་ལྡན་གྱི་ིསློོབ་མ་ས་ཾཔྲ་དཱུ་ཏེཿཡང་

འདི་དང་དུས་མཉེམ་དུ་བྱུང༌། ཤིར་ཕྱིོགོས་པོ་ལ་པཱུ་རིར་རྩེོད་པོ་ཡུན་རིང་དུ་བྱས་

པོས་ཡནོ་ཏེན་བླ་ོགྲོསོ་རྒྱལ་ལ་ོཞིེས་གྲོགོས་ས།ོ །
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 སློོབ་དཔོོན་ཆོོས་སྐྱོང་ནི། ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀྱིི་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས་པོ། སྙན་དངགོས་

མཁན་གྱི་ིརིགོས་ལས་བྱུང་བ། དགོ་ེབསྙེན་དུ་གོནས་པོའ་ིདུས་ནས་སྙན་དངགོས་

མཁན་ཆོེན་པོོ་ཕྱིི་ནང་གོི་གོཞུང་ལུགོས་ཕལ་ཆོེར་ཤིེས་པོ་ཞིེས་སློོབ་དཔོོན་ཆོོས་

འབངས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིིང་འདུལ་བ་ཉེན་ནས། མཁས་པོ་ཆོེན་པོོར་གྱུར་པོ་ན་

ཡུལ་དབུས་སུ་བྱནོ། སློབོ་དཔོནོ་ཕྱིགོོས་ཀྱི་ིགླེང་པོ་ོལས་སྡོ་ེསྣདོ་ཡན་ལགོ་དང་བཅིས་

པོ་ཐམས་ཅིད་སློར་ཡང་ཉེན་ཏེ་ེམཁས་པོའ་ིདབང་ཕྱུགོ་ཏུ་གྱུར་པོ། མད་ོསྡོ་ེཆོེན་པོ་ོ

བརྒྱ་རྩེ་འདོན་པོ། དེས་རྡོ་ོརྗེ་ེགོདན་དུ་བྱོན་ནས་ལྷགོ་པོའ་ིལྷ་རྣམས་ལ་བསྟོད་པོ་མང་

དུ་བྱས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའ་ནམ་མཁའ་ིསྙིང་པོ་ོབསྒྲུབས་པོས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ིཤིིང་

གོ་ིརྩེ་ེམ་ོལ་བྱནོ་པོ་གོཟིིགོས། ད་ེཕྱིནི་ཆོད་ནས་འཕགོས་པོ་ནམ་མཁའ་ིསྙངི་བ་ོལ་རྟགོ་

ཏུ་ཆོསོ་གོསན་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་སྟ།ེ རྡོ་ོརྗེའེ་ིགོདན་ད་ེཉེདི་དུ་ལ་ོསུམ་ཅུ་ལྷགོ་ཅིགིོ་ཆོསོ་སྟནོ་

པོར་མཛིད་ཅིིང༌། དཔོལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲོགོས་པོའི་རྗེེས་སུ་དཔོལ་ན་ལེནྡྲའི་མཁན་པོ་ོ

མཛིད་དོ། །དེ་དགོ་ཏུ་སློོབ་མ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་རྩེ་ལྟུང་བྱུང་བ་ཀུན་ལའང༌། 

དངོས་དང་རྨ་ིལམ་གོང་ཡང་རུང་བར་འཕགོས་པོ་ནམ་མཁའ་ིསྙིང་པོོའ་ིམདུན་དུ་ལྟུང་

བ་བཤིགོས་སུ་འཇུགོ་ནུས་ཤིིང༌། འཕགོས་པོ་ནམ་མཁའ་མཛིོད་ལས་ནོར་བླངས་

པོས་ཆོགོོ་པོར་གྲོགོས་ཏེ།ེ རང་ཉེདི་དགོ་ེའདུན་དང་བཅིས་པོ་ལ་འཚ་ོབའ་ིཡ་ོབྱད་སྦྱོནི་

བདགོ་ལས་མ་ིའཚོལ་བར་ནམ་མཁའ་ལས་སློོང་བར་མཛིད། མུ་སྟེགོས་ཀྱི་ིརྒོལ་བ་

རྣམས་ཁྲོ་བོ་དབྱུགོ་པོ་སྔོན་པོོས་བསྡོིགོས་ནས་ངགོ་གོནོན་པོར་བྱེད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་

ང༌ོ། །དེས་དབུ་མ་བཞི་ིབརྒྱ་པོ་ལ་རྣམ་རིགོ་ཏུ་བཀྲལ་བའ་ིའགྲོལེ་པོ་མཛིད། འགྲོལེ་པོ་

འད་ིཟླ་གྲོགོས་ཀྱི་ིབཞི་ིབརྒྱ་པོའ་ིའགྲོེལ་པོའ་ིསྔོན་ལ་བརྩེམས་པོར་མངོན་པོས་རྡོ་ོརྗེ་ེ



 162  

ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

གོདན་དུ་བརྩེམས་པོ་ཡིན་ཞིིང༌། སློོབ་དཔོོན་ཆོོས་འབངས་ཀྱི་ིདཔོ་ེའགྲོེལ་ལ་ན་ིཟླ་

གྲོགོས་དང༌། ཆོོས་སྐྱོང་གོཉེིས་ཀར་བརྟེན་ནོ། །སྐུ་ཚེའ་ིམཐར་ཤིར་ཕྱིོགོས་གོསེར་

གླེངི་དུ་བྱནོ་ནས་བཅུད་ལནེ་གྱི་ིདངསོ་གྲུབ་བསྒྲུབས་ཏེ།ེ མཐར་ལྷའ་ིགོནས་སུ་བཞུད་

ད།ོ །ཞིསེ་གྲོགོས་ས།ོ །

འདིས་ན་ལེནྡྲའི་མཁན་པོོ་ཅུང་ཟིད་མཛིད་ནས། དེའི་འོགོ་ཏུ་རྒྱལ་བའི་ལྷས་

མཁན་པོ་ོམཛིད་ད།ོ །དེའ་ིསློབོ་མ་ན་ིཞི་ིབ་ལྷ་དང༌། བ་ིརཱུ་པོ་ཡནི་ན།ོ །ཕྱི་ིམའ་ིལ་ོརྒྱུས་

ན་ིད་ེཡང་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་དུ་སློོབ་གོཉེེར་བྱེད་སྐབས་ཤིིགོ །ལན་ཅིིགོ་ད་ེབཱ་ི

ཀ་ོཊར་ཕྱིནི་པོས། བུད་མདེ་གོཅིགིོ་གོསི་མ་ེཏེགོོ་ཨུཏྤལ་གོཅིིགོ་དང༌། འགྲོནོ་བུ་གོཅིིགོ་

གོཏེད་པོ་བླངས་ཏེ་ེཕྱིིན་པོས། མ་ིརྣམས་མཁའ་འགྲོ་ོམས་རྒྱས་བཏེབ་པོ་སྙིང་ར་ེརྗེ་ེ

ཟིེར། རྒྱུ་མཚན་ཅི་ིབྱས་པོས། ད་ེབོར་དང་ཟིེར་བོར་བས་ལགོ་པོ་ལ་འབྱར་ཏེ་ེའབོར་

མ་ཐུབ། ད་ེནས་ནང་པོའ་ིམཁའ་འགྲོ་ོམ་དང་འཕྲད་ནས་སྐྱོབ་དགོོས་བྱས་པོས། དེང་

ཕྱིི་ནང་གོི་མཁའ་འགྲོ་ོམ་རྣམས་མེ་ཏེོགོ་སྤྲོད་པོ་སུ་སྔ་དབང་བར་ཆོད་ས་ོབྱས་ཟིེར། 

ཐབས་གོཞིན་མདེ་དམ་བྱས་པོ་ན། དཔོགོ་ཚད་ལྔའ་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་ན་ཐར་ཟིརེ་ཡང་ཉེ་ི

མ་དགོངོས་ཀར་སངོ་བས་མ་ིསློབེ་སྟ།ེ མགྲོནོ་ཁང་གོཅིིགོ་ཏུ་རྫོ་མ་ཁ་སྦུབ་པོའ་ིའགོོ་ཏུ་

བསྡོད། སྟངོ་པོ་ཉེདི་བསྒོོམས་ས།ོ །ནུབ་མ་ོད་ེན་ཡདོ་པོའ་ིམ་ིརྣམས་ར་ེར་ེནས་ཕྲ་མནེ་

རྣམས་ཀྱིསི་བསོ། རྒྱས་བཏེབ་པོ་ད་ེམ་ཡནི་པོར་ཤིསེ་ནས་ཡང་ཡང་བསྐྱལ། བ་ིརཱུ་པོ་

མ་མཐངོ་བའ་ིངང་ལ་ནམ་ལངས་ཏེ་ེད་ེརྣམས་གྱིསི་ས།ོ །ད་ེནས་བྲིསོ་ཏེ་ེསློར་ནཱ་ལནེྡྲར་

ཕྱིིན་པོནྚི་ིཏེར་གྱུར་ཙོ་ན། ད་ན་ིཕྲ་མིན་མ་རྣམས་འདུལ་དགོོས་སྙམ་ལྷ་ོཕྱིོགོས་དཔོལ་

གྱི་ིརརི་ཕྱིནི། སློབོ་དཔོནོ་ཀླུའ་ིབྱང་ཆུབ་ལ་གོཤིནི་རྗེ་ེགོཤིེད་ཞུས་ནས་བསྒོམོས་པོས་
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ནམ་ཞིིགོ་ན་ཞིལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང༌། ད་དུང་ཡུན་རིང་དུ་བསྒོོམས་པོས་དཔོལ་ཁྲ་ོ

བ་ོཆོེན་པོ་ོདང་མཉེམ་པོར་གྱུར་སྐད། ད་ེནས་ཡང་ད་ེབཱ་ིཀ་ོཊར་ཕྱིིན་པོས་སྔར་གྱི་ིཕྱི་ི

པོའ་ིམཁའ་འགྲོ་ོམ་རྣམས་ན་ར་ེསྔནོ་རྒྱས་བཏེབ་པོ་ད་ེབྱུང་ཟིརེ། ནུབ་མ་ོའཇོགིོས་པོའ་ི

གོཟུགོས་ཀྱིིས་ཟི་བར་བྱུང་བ་ལ་གོཤིིན་རྗེ་ེགོཤིེད་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་འཁོར་དུ་བཞིེངས་པོས། 

དེ་རྣམས་བརྒྱལ་ཞིིང་ཤིི་ལ་ཐུགོ་པོར་སོང༌། དེ་དགོ་དམ་ལ་བཞིགོ་ནས་ན་ལེནྡྲར་

འངོས། ད་ེནས་སྤྱོདོ་པོ་ལ་བྱནོ་པོ་ཡནི་ན།ོ །ལ་ོརྒྱུས་ལྷགོ་མ་གོཞིན་དུ་ཤིསེ་ལ། ཞི་ིབ་

ལྷ་ན།ི ས་ོས་ོཥྚར་རྒྱལ་པོའོ་ིསྲོས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྔོན་གྱི་ིལས་འཕྲོའ་ིམཐུས་ཆུང་ངུ་

ནས་འཇོམ་དཔོལ་མནལ་ལམ་དུ་ཞིལ་གོཟིིགོས། ཆོེར་སྐྱེས་ནས་རྒྱལ་སྲོིད་དུ་བསྐ་ོ

བར་བྱས་པོ་ལས། མནལ་ལམ་དུ་རྒྱལ་སྲོདི་དུ་བསྐ་ོབའ་ིཁྲ་ིལ་འཇོམ་དཔོལ་བཞུགོས་

ནས། བུ་གོཅིགིོ་འད་ིན་ིང་ཡ་ིསྟན་ཡིན་ཏེ།ེ །ང་ན་ིཁྱེོད་ཀྱི་ིདགོ་ེབའ་ིབཤིེས་གོཉེེན་ཡིན། 

ཁྱེོད་དང་ང་གོཉེིས་སྟན་གོཅིིགོ་ལ་འདུགོ་པོ། །འདི་ནི་རྣམ་པོ་ཀུན་ཏུ་རིགོས་མ་

ཡནི། །ཞིསེ་གོསུང་བ་དང༌། འཕགོས་མ་སྒྲོལོ་མས་རང་གོ་ིམའ་ིཚུལ་བཟུང་ནས། ཆུ་

ཚན་སྤྱོ་ིབ་ོནས་བླུགོས་པོས། ཅི་ིཡིན་དྲིས་པོ་ན། རྒྱལ་སྲོིད་ན་ིདམྱོལ་བའ་ིཆུ་ཚན་མ་ི

བཟིད་པོ་ཡིན་ཏེེ། དེས་ཁྱེོད་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་ན་ོཞིེས་ཟིེར་བས། རྒྱལ་སྲོིད་

བཟུང་དུ་མི་རུང་བར་མཁྱེེན་ནས་ནང་བར་རྒྱལ་སར་བསྐ་ོརྒྱུའི་ནུབ་མ་ོབྲིོས་ནས་

སོང་ང༌ོ། །དེར་ཞིགོ་ཉེི་ཤུ་རྩེ་གོཅིིགོ་ཏུ་ཕྱིིན་པོས། ནགོས་ཞིིགོ་གོི་རྩེ་བ་ན་ཆུ་མིགོ་

འདུགོ་པོ་འཐུང་བར་བརྩེམས་པོ་ན། བུད་མེད་ཅིིགོ་གོིས་བཟློགོ་ནས་ཆུ་ཞིིམ་པོོ་

གོཞིན་བླུད། ནགོས་ཀྱི་ིཕུགོ་ན་རྣལ་འབྱརོ་བ་ཞིིགོ་འདུགོ་པོའ་ིདྲུང་དུ་ཁྲདི། ད་ེལ་ཡང་

དགོ་པོའ་ིགོདམས་པོ་ནསོ་ཏེ་ེབསྒོམོས་པོས་ཏེངི་ང་ེའཛིནི་དང་ཡ་ེཤིསེ་བསམ་གྱིསི་མ་ི
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

ཁྱེབ་པོ་ཐབོ། རྣལ་འབྱརོ་པོ་ད་ེན་ིའཇོམ་དཔོལ་དང༌། བུད་མདེ་ད་ེསྒྲོལོ་མ་ཡནི་ལ། ད་ེ

ནས་རྟགོ་ཏུ་འཇོམ་དཔོལ་གྱི་ིཞིལ་གོཟིིགོས་ས།ོ །ད་ེནས་ཤིར་ཕྱིགོོས་སུ་ཕྱིནི་ཏེ།ེ རྒྱལ་

པོ་ོསེང་གོ་ེལྔ་བའ་ིའཁོར་གྱི་ིནང་དུ་བཞུགོས་པོས་སྒྱུ་རྩེལ་གྱི་ིགོནས་ཐམས་ཅིད་ལ་

ཤིིན་ཏུ་མཁས་ཤིིང་བླ་ོགྲོོས་ཆོ་ེབར་འདུགོ་ནས་བློན་པོ་ོགྱིིས་གོསུང་བ་ར་ེཞིིགོ་ཞིལ་

གྱིིས་བཞིེས། ཡ་ིདམ་གྱི་ིཕྱིགོ་མཚན་ཤིིང་གོ་ིརལ་གྲོ་ིགོཅིིགོ་འཆོང་གོིན་ཡོད། དེར་

བཟིའོ་ིགོནས་སྔནོ་མདེ་པོ་ཐམས་ཅིད་དར་བར་མཛིད། རྒྱལ་སྲོིད་ཆོསོ་བཞིནི་དུ་སྐྱངོ་

བཅུགོ་པོས་བླནོ་པོ་ོགོཞིན་རྣམས་ཀྱིསི་ཕྲགོ་དགོོ་བྱས་ཏེ།ེ རྒྱལ་པོ་ོལ་འད་ིན་ིགོཡ་ོཅིན་

ཞིིགོ་སྟེ། རལ་གྲོ་ིཡང་ཤིིང་ལས་མེད་ད་ོབྱས་པོས་རྒྱལ་པོ་ོལ་བློན་པོ་ོཐམས་ཅིད་ཀྱི་ི

རལ་གྲོི་སྟོན་དགོོས་བྱུང་བས། སློོབ་དཔོོན་གྱིིས་འདི་བྱུང་ན་ལྷ་ཉེིད་ལ་གོནོད་པོར་

འགྱུར་ར་ོབྱས་པོས་ལྷགོ་པོར་ཐ་ེཚོམ་སྐྱེས་ཏེེ། གོནོད་ཀྱིང་སློ་ཡ་ིངེས་པོར་སྟོན་ཅིིགོ་

ཟིེར། འ་ོན་སྤྱོན་གོཡས་པོ་ཁོབ་ལ་གོཡོན་པོས་གོཟིིགོས་ཤིིགོ་གོསུང༌། ད་ེལྟར་བྱས་

ནས་བསྟན་པོས་རལ་གྲོིའི་འོད་ཀྱིིས་རྒྱལ་པོོའ་ིམིགོ་གོཡོན་པོ་ལྷུངས་སོ། །དེ་ནས་

གྲུབ་པོ་ཐབོ་པོར་ཤིསེ། རྙིདེ་བཀུར་མང་པོ་ོབྱས་ནས་བཞུགོས་སུ་གོསལོ་བས། རྒྱལ་

སྲོིད་ཆོོས་བཞིིན་གྱིིས། ནང་པོའི་ཆོོས་གོཞིི་ཉེི་ཤུ་ཚུགོས་ཞིེས་བསྒོོས་ནས་ཡུལ་

དབུས་སུ་བྱོན། མཁན་པོོ་རྒྱལ་བའི་ལྷ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། མིང་ཞིི་བའི་ལྷར་

བཏེགོས། དརེ་པོནྚི་ིཏེ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིིགོ་གོནས་པོ་ལས། ཁ་ཟིས་ཀྱིང་འབྲིས་བྲི་ེབ་ོ

ཆོ་ེལྔ་ལྔ་གོསོལ། ནང་དུ་ཏེིང་ང་ེའཛིིན་དང་འཕགོས་པོ་འཇོམ་དཔོལ་ལ་ཆོོས་གོསན་

ཞིིང༌། བསློབ་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་དང༌། མད་ོཀུན་ལས་བཏུས་ལེགོས་པོར་བརྩེམས། 

མ་ལུས་པོའི་ཆོོས་ཐམས་ཅིད་ཐུགོས་སུ་ཆུད་པོ་ཡིན་ཀྱིང༌། ཉེིན་མཚན་དུ་མནལ་
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ཞིིང༌། ཕྱི་ིརོལ་གོཞིན་ངོར་ཐོས་བསམ་སྒོོམ་གོསུམ་གོང་ཡང་མ་ིབྱེད་པོ་ལྟར་བསྟན་

པོས། དགོ་ེའདུན་རྣམས་ཀྱིིས་དད་རྫོས་ཆུད་འཛིའ་བར་བྱེད་པོ་འད་ིབསྐྲད་དགོོས་པོ་

ལས། མད་ོའདནོ་རེས་བྱས་ན་འདརི་རང་བུད་ལ་འགྲོ་ོཞིསེ་བགྲོསོ་ནས། ད་ེལྟར་བྱས་

ཏེ་ེམཐར་ཞི་ིབ་ལྷ་ལའང་མད་ོའདོན་དགོོས་བྱས་པོས། ཐོགོ་མར་ཞིལ་གྱིིས་མ་བཞིེས། 

ནན་གྱིིས་འཆུ་བ་ལ་འ་ོན་ཁྲ་ིབརྩེེགོས་ཤིིགོ་གོདོན་པོར་བྱའ་ོགོསུངས་པོས་འགོའ་ཞིིགོ་

ཐ་ེཚམོ་སྐྱསེ། ཕལ་ཆོརེ་དམའ་དབབ་པོའ་ིདནོ་དུ་འཚགོོས། དརེ་སློབོ་དཔོནོ་སངེ་གོའེ་ི

ཁྲི་ལ་འདུགོ་ནས། སྔར་བྱུང་བ་ཞིིགོ་འདོན་ནམ་མ་བྱུང་བ་ཞིིགོ་འདོན་བྱས་པོས། 

ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་ཚོད་བགོམ་པོའ་ིཕྱིིར་མ་བྱུང་བ་ཐོན་ཅིིགོ་ཟིེར། བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔོའ་ིསྤྱོོད་པོ་ལ་འཇུགོ་པོ་གོསུངས་ཏེེ། གོང་ཚ་ེདངོས་དང་དངོས་མེད་དགོ །བླ་ོཡ་ི

མདུན་ན་མི་གོནས་པོ། ཞིེས་པོའི་ཚིགོ་མཚམས་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་ཞིིང་

གོཤིེགོས་ནས། སྐུ་ལུས་མ་ིསྣང་ཡང་གོསུང་གོ་ིསྣང་བ་མ་ཆོད་པོ་བྱུང་སྟ་ེསྤྱོོད་འཇུགོ་

རྫོགོོས་པོར་གོསུངས་ས།ོ །

དེར་པོནྚི་ིཏེ་གོཟུངས་ཐོབ་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་བླ་ོལ་བཟུང་བ་ལས། ཁ་ཆོ་ེབ་རྣམས་

ཀྱི་ིཤློ་ོཀ་སྟོང་ལྷགོ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང༌། མཆོོད་བརྗེོད་རང་གོ་ིབློས་སྦྱོར། ཤིར་པོ་རྣམས་ཀྱི་ི

ཤློོ་ཀ་བདུན་བརྒྱ་ལས་མེད་པོ་མཆོོད་བརྗེོད་དབུ་མ་རྩེ་བའི་དེ་བཅུགོ དེ་ཡང་

བཤིགོས་ལ་ེདང༌། ཤིེར་ལ་ེཆོད་པོ་ཡིན། དབུས་པོ་རྣམས་ཀྱི་ིམཆོོད་བརྗེོད་དང་རྩེོམ་

པོར་དམ་བཅིའ་མེད་པོ། རྗེེས་བསྔགོས་ཀྱི་ིདབང་དུ་བརྩེིས་པོའ་ིཤློ་ོཀ་སྟོང་ཡོད་པོ་

ཞིིགོ་བྱུང༌། དེར་ཐ་ེཚོམ་དུ་གྱུར་པོ་ལས། བོད་ཀྱི་ིསྔར་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ལྟར་ན། གྲོོང་ཁྱེེར་

དཔོལ་ཡོན་ཅིན་དུ་བཞུགོས་ཟིེར་ནའང༌། ཏྲི་ལིངྒའི་ཆོར་གོཏེོགོས་པོ་གྲོོང་ཁྱེེར་ཀ་
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ལིངྒར་གོཤིེགོས་ཏེེ། ད་ེན་བཞུགོས་ཞིེས་ཐོས་པོས་པོནྚི་ིཏེ་གོསུམ་གྱིིས་དེར་སོང་སྟེ། 

ནཱ་ལནྡྲར་འབྱོན་པོར་ཞུས་པོས་མ་གོནང༌། འ་ོན་བསློབ་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པོ་དང༌། 

མད་ོཀུན་ལས་བཏུས་པོ་བལྟ་བར་གོསུངས་པོ་ཡང་གོང་ཡནི། དཔོ་ེགོསུམ་པོ་ོའདའིང་

གོང་དགོ་ཅིེས་ཞུས་པོས། བསློབ་མད་ོན་ིབྲིང་ཁང་གོ་ིསྐར་ཁུང་ན་ཤིིང་ཤུན་ལ་པོཎྜ་ི

ཏེའི་ཡི་གོེ་ཕྲ་མོས་བྲིིས་པོའི་གླེེགོས་བམ་ཡོད་པོས་དེ་ལོང༌། སྤྱོོད་འཇུགོ་ནི་ཡུལ་

དབུས་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་བཟུང་བ་ལྟར་ཡིན་བཟུང༌། དེར་ཡང་ནགོས་ཚལ་གྱི་ིགོཙུགོ་

ལགོ་ཁང་ཞིིགོ་ཡོད་པོར་དགོེ་སློོང་ལྔ་བརྒྱ་ཙོམ་དང་ལྷན་ཅིིགོ་ཏུ་བཞུགོས་ཤིིང༌། 

ནགོས་ཚལ་ད་ེན་ར་ིདྭགོས་མང་དུ་ཡོད་པོ་ལས། ར་ིདྭགོས་གྲྭ་ཁང་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་

རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ིཆོ་ོའཕྲུལ་གྱིིས་ཤི་རྣམས་གོསོལ་བས། དགོ་ེསློོང་རྣམས་ཀྱིིས་ར་ིདྭགོས་

རྣམས་སློོབ་དཔོོན་གྱི་ིགྲྭ་ཁང་དུ་སོང་བ་མཐོང་ཞིིང༌། ཕྱིིར་བྱུང་བ་མ་མཐོང་ལ། ར་ི

དྭགོས་ཀྱིི་ཚོགོས་པོའང་བྲིི་བར་ཤིེས་སོ། །འགོའ་ཞིིགོ་གོིས་སྐར་ཁུང་ནས་བལྟས་

པོས་ཤི་གོསོལ་བ་མཐོང༌། དེར་དགོ་ེའདུན་རྣམས་ཀྱིིས་རྒོལ་བར་བརྩེམས་པོ་ན། ར་ི

དྭགོས་རྣམས་སློར་བསོས་ཏེ།ེ སྔར་ལས་ཀྱིང་ཉེམ་སྟོབས་དང་ལྡན་པོས་ཕྱིིར་བྱུང་སྟ་ེ

སོང༌། ད་ེདགོ་གོིས་རྙིེད་བཀུར་དང་བཅིས་ཏེ་ེབཞུགོས་སུ་གོསོལ་བ་ན་མ་བཞུགོས་

ཏེེ། རབ་ཏུ་བྱུང་པོའ་ིརྟགོས་བོར། ཨུ་ཙུཥྨའ་ིསྤྱོོད་པོས་གོཤིེགོས་ཏེེ། ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀྱི་ི

ཡུལ་ཞིགིོ་ཏུ་ཕྱི་ིནང་གོཉེསི་རྩེདོ་པོར་གྱུར་པོ་ལས། ནུས་པོ་འགྲོན་པོར་བྱས་པོ་ན་ནང་

པོས་མ་ནུས་པོ་ལ། སློབོ་དཔོནོ་ས་དརེ་བྱནོ་པོའ་ིཚ།ེ འཁྲུད་མ་བརོ་བ་སྐུ་ལ་ཕགོོ་པོ་ན་

ཁོལ་བར་མཐོང་སྟ་ེནུས་པོ་ཐོབ་པོར་ཤིེས་ནས། མུ་སྟེགོས་དང་ནུས་པོ་འགྲོན་པོར་

ཞུས་པོས་ཞིལ་གྱིསི་བཞིསེ། དརེ་མུ་སྟེགོས་ཀྱིསི་ནམ་མཁའ་ལ་རྡུལ་ཚནོ་གྱི་ིདཀྱིལི་
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འཁོར་ཆོེན་པོ་ོབྲིིས་པོས། སྐད་ཅིིགོ་ད་ེཉེིད་ལ་རླུང་དྲགོ་པོ་ོབཏེང་བས་དཀྱིིལ་འཁོར་

དང་མུ་སྟེགོས་རྣམས་རླུང་གོིས་ཁྱེེར་ཏེ་ེཆུ་བ་ོཞིིགོ་ཡོད་པོའ་ིཕ་རོལ་ཏུ་འཕངས། མུ་

སྟེགོས་ལ་དགོའ་བ་ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་ཁྱེེར་བ་ཙོམ་དུ་གྱུར། རྒྱལ་པོ་ོལ་སོགོས་པོ་ནང་

པོ་ལ་མོས་པོ་རྣམས་ལ་རླུང་གོིས་ཅི་ིཡང་མ་གོནོད་པོས་མུ་སྟེགོས་རྣམས་བསྣུབས་

ནས་ཆོོས་དར་བར་བྱས། ཡུལ་དེ་ལའང་མུ་སྟེགོས་ཕམ་པོའི་ཡུལ་ཞིེས་གྲོགོས་

སོ། །འདི་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་མ་ཀུན་ལས་འབྱུང་བས་ངེས་པོར་ཡིད་ཆོེས་པོ་ཡིན་

ནའང༌། དུས་ཀྱི་ིསྟོབས་ལས་ཡུལ་གྱི་ིམིང་འགྱུར་བས་ཡིན་ཏེ་ེའོང༌། ད་ལྟ་ཡུལ་གོང་

ཡནི་མ་ཤིསེ་ས།ོ །གོཞིན་ཡང་བདོ་རྣམས་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ལྟར་ན། ཡ་མཚན་ཅིན་གྱི་ིལྟ་བ་

འཛིིན་པོ་ལྔ་བརྒྱ་འཚ་ོབ་ཆོད་པོ་ལ། རྫུ་འཕྲུལ་གྱིིས་བཟིའ་བཏུང་བླངས་ཏེ་ེབྱིན་ནས་

ཆོོས་ལ་བཀོད་པོ་དང༌། མུ་ཏེ་ོབ་སྟོང་ཙོམ་ལའང་ད་ེལྟར་མཛིད་པོ་དང༌། འཁྲུགོ་པོ་

ཆོེན་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ིའཐབ་ཟླར་ཞུགོས་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིིས་འཁྲུགོ་པོ་བསྡུམས་ཞིེས་ཟིེར་

ཞིངི༌། ལྷགོ་པོའ་ིལྷ་བརྙིསེ་ནཱ་ལནེྡྲའ།ི །བཀདོ་པོ་ཕུན་ཚོགོས་རྩེདོ་པོ་བཟློགོ །ཡ་མཚན་

ཅིན་དང་སྤྲང་བ་ོདང༌། །རྒྱལ་པོ་ོམུ་སྟགེོས་བཏུལ་བའ།ོ །ཞིསེ་ང་ོམཚར་ཅིན་གྱི་ིགོཏེམ་

བདུན་ཡནི་པོར་འདདོ་ད།ོ །

ཐམས་ཅིད་མཁྱེེན་པོའ་ིབཤིེས་གོཉེེན་ནི། ཁ་ཆོེའ་ིཡུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ིཟིིལ་

བུ་ཞིིགོ་བྱིས་པོ་ཆུང་ངུའ་ིསྐབས་ཁང་སྟེང་དུ་བསྙལ་ནས། མ་མ་ེཏེོགོ་འཐུར་སོང་བ་

ལས་བུ་ཆུང་བྱ་ཆུང་རྒདོ་ཀྱིསི་ཁྱེརེ་ཏེ་ེཡུལ་དབུས་དཔོལ་ནཱ་ལནེྡྲའ་ིགོནྡྷ་ོལ་ཞིགིོ་གོ་ིརྩེ་ེ

མརོ་བཞིགོ་གོ ོ།པོནྚི་ིཏེ་རྣམས་ཀྱིསི་ད་ེབླངས་ཏེ་ེབསསོ་ནས་ཆོརེ་སྐྱསེ་པོ་ན་བླ་ོརྣ་ོབར་

གྱུར་ཏེེ། དགོ་ེསློོང་སྡོ་ེསྣོད་འཛིིན་པོའ་ིབར་དུ་གྱུར། རྗེ་ེབཙུན་མ་འཕགོས་མ་སྒྲོོལ་མ་
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བསྒྲུབས་པོས་དངོས་སུ་ཞིལ་གོཟིིགོས་ཤིིང་ལོངས་སྤྱོོད་ཟིད་མ་ིཤིེས་པོ་བྱུང་བ་ལས། 

ཐམས་ཅིད་སྦྱོིན་པོར་བཏེང་བ་ན་ནམ་ཞིིགོ་ན་ཡ་ོབྱད་སྦྱོིན་རྒྱུ་ཅུང་ཟིད་ཀྱིང་མེད་དེ། 

ཕྱིོགོས་འདིར་བསྡོད་ན་སློོང་བ་པོོ་མང་པོོ་རྐོང་སྟོང་སྐྱེལ་པོར་འགྱུར་སྙམ་སྟེ། ལྷོ་

ཕྱིོགོས་ཀྱི་ིརྒྱུད་ཐགོ་རིང་པོོར་བྱོན་ཏེོ། །དེར་ལམ་ཁར་བྲིམ་ཟི་ེརྒན་པོ་ོམིགོ་ལོང་བ་

ཞིགིོ་བུས་ལངོ་ཁྲདི་བྱས་ནས་བྱུང་བ་ལས། གོང་དུ་འགྲོ་ོདྲསི་པོས། ནཱ་ལནེྡྲ་ན་ཐམས་

ཅིད་མཁྱེནེ་པོའ་ིབཤིསེ་གོཉེནེ་ཞིསེ་བྱ་བ་སློངོ་བ་པོ་ོཐམས་ཅིད་མགུ་བར་བྱདེ་པོ་ཞིགིོ་

ཡོད་ཟིེར་བས། ད་ེལ་སློོང་དུ་འགྲོ་ོཟིེར། ད་ེཉེིད་ང་ཡིན་ན་ཡ་ོབྱད་ཐམས་ཅིད་ཟིད་ད་ེ

འདིར་འོངས་ས་ོབྱས་པོས། ད་ེཤིིན་ཏུ་སྡུགོ་བསྔལ་གྱིིས་གོཟིིར་བར་འདུགོ་ནས་སྙིང་

རྗེ་ེཚད་མེད་པོ་སྐྱེས་ཏེེ། རྒྱལ་པོ་ོས་ར་ཎ་ཞིེས་བྱ་བ་ལྟ་བ་ལོགོ་པོ་ལ་མངོན་པོར་ཞིེན་

ཞིིང༌། གོདུགོ་པོའ་ིསློོབ་དཔོོན་གྱི་ིརྗེེས་སུ་འབྲིང་བ་ཞིིགོ་མ་ིབརྒྱ་རྩེ་བརྒྱད་ཉེོས་ཏེ།ེ མ་ེ

ལ་མཆོོད་སྦྱོིན་དུ་བྱས་ན། དེ་དགོ་གོི་ཚེ་དང་དབང་ཐང་ཐམས་ཅིད་བདགོ་ཉེིད་ལ་

འབྱུང་ཞིིང་ཐར་པོའ་ིརྒྱུར་ཡང་ཡིན་ནོ། །ཞིེས་བསམས་ནས། མ་ིབརྒྱ་དང་བདུན་ན་ི

རྙིེད། ལྷགོ་མ་གོཅིིགོ་མ་རྙིེད་པོར་ཡོད་པོ་གོསན་ནས་སློོབ་དཔོོན་རང་ཉེིད་བཙོོང་སྟ་ེ

བྲིམ་ཟི་ེའད་ིལ་ཕན་གོདགོས་ས་ོསྙམ་ནས། ཁྱེོད་སྡུགོ་བསྔལ་བར་མ་བྱེད་ཅིིགོ ངས་

ཡ་ོབྱད་བླངས་ནས་འོང་ང་ོབྱས་ནས། གྲོོང་ཁྱེེར་དུ་མ་ིཉེ་ོབ་སུ་ཡོད་བྱས་པོས་རྒྱལ་

པོསོ་ཉེསོ་ཏེ།ེ རནི་དུ་སློབོ་དཔོནོ་གྱི་ིལུས་ལྗོདི་དང་མཉེམ་པོའ་ིགོསརེ་གོཞིལ། གོསརེ་

སློོབ་དཔོོན་གྱིིས་བྲིམ་ཟི་ེལ་ཕྱིིན་པོས་མགུ་ནས་སོང་ང༌ོ། །ད་ེནས་སློོབ་དཔོོན་རྒྱལ་

པོོའ་ིཁྲ་ིམོན་དུ་བྱོན། མ་ིད་ེརྣམས་ན་རེ། གོལ་ཏེ་ེཁྱེོད་མ་འོངས་ན་ངེད་རྣམས་ཐར་པོ་

ཡང་སྲོིད་པོ་ལས། ད་ནི་ད་ལྟ་ཉེིད་དུ་སྲོེགོ་གོ་ོཞིེས་ཤིིན་ཏུ་སྡུགོ་བསྔལ་བར་འདུགོ་
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ཅིངི༌། དའེ་ིནུབ་མ་ོཕྱིོགོས་ཡངས་པོ་ཞིིགོ་ཏུ་ཤིངི་གོ་ིཚོགོས་ར་ིལྟར་སྤུངས་པོའ་ིདབུས་

སུ་མ་ིབརྒྱ་རྩེ་བརྒྱད་པོ་ོབཅིངིས་ཏེ་ེབཞིགོ ལྟ་བ་ལགོོ་པོའ་ིསློབོ་དཔོནོ་དསེ་ཆོ་ོགོ་བྱས། 

ཤིིང་ཐམས་ཅིད་མ་ེའུར་གྱིིས་འབར་བའ་ིཚེ། མ་ིབརྒྱ་རྩེ་བདུན་པོ་ོད་ེརྣམས་ཆོ་ོངེས་

རང་གོིས་བཏེབ་པོས། སློོབ་དཔོོན་སྙིང་རྗེ་ེམ་ིབཟིད་པོ་སྐྱེས་ཏེ་ེའཕགོས་མ་སྒྲོོལ་མ་ལ་

ཡུས་ཀྱིསི་གོསལོ་བ་བཏེབ་པོས། རྗེ་ེབཙུན་མ་མདུན་དུ་བྱནོ་ཏེ་ེཕྱིགོ་ལས་བདུད་རྩེིའ་ི

ཆུ་རྒྱུན་བབས། སྐྱ་ེབ་ོརྣམས་ཀྱི་ིསྣང་ང་ོལ་ས་ཕྱིོགོས་གོཞིན་གོང་ན་ཡང་མེད་པོར་མ་ེ

འབར་བ་ཁ་ོནའ་ིཐད་དུ་ཆོར་གྱི་ིརྒྱུན་གོཉེའ་ཤིིང་ཙོམ་བྱུང༌། མ་ེཞི་ིནས་མཚ་ོརྫོིང་དུ་

གྱུར། ད་ེནས་རྒྱལ་པོ་ོཡ་མཚན་སྐྱསེ་ཏེ་ེསློབོ་དཔོནོ་ལ་ན་ིགུས་པོས་མཆོདོ། སྐྱ་ེབ་ོད་ེ

རྣམས་ལ་ཡང་བྱ་དགོའ་བྱིན་ནས་བཏེང་ང༌ོ། །རྒྱལ་པོོས་མཆོོད་པོ་ཆོེན་པོ་ོབྱས་ཀྱིང་

ཡང་དགོ་པོའ་ིལྟ་བ་ལ་མ་ཚུད་ཅིིང༌། དམ་པོའ་ིཆོོས་མ་ིདར་བར་འདུགོ་ནས་ཡུན་རིང་

བར་སོང་བ་ན་ཐུགོས་སྐྱ་ོསྟེ། རྗེ་ེབཙུན་མ་འཕགོས་མ་སྒྲོོལ་མ་ལ་བདགོ་རང་གོ་ིསྐྱ་ེ

ཡུལ་དུ་སྐྱལེ་བར་ཞུས་པོས་ན་བཟིའ་ལ་འཇུས་ནས་མིགོ་ཚུམས་ཤིིགོ་གོསུང༌། མགིོ་

བཙུམས་པོ་ན་ད་ེམ་ཐགོ་མིགོ་ཕྱི་ེཞིིགོ་གོསུང༌། མིགོ་ཕྱི་ེབས་སྔར་མ་མཐོང་བའ་ིརྒྱལ་

པོོའ་ིཕོ་བྲིང་ཆོེན་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་བརྒྱན་པོའི་ཡུལ་ལྗོོངས་ཤིིགོ་ན་སློེབ་ནས་འདུགོ་པོ། 

བདགོ་ནཱ་ལེནྡྲར་མི་སྐྱེལ་བར་འདིར་སྐྱེལ་བ་ཅིི་ལགོས་ཞུས་པོས། ཁྱེོད་ཀྱིི་སྐྱེ་བའི་

ཡུལ་ན་ིའད་ིཁ་ོནའ་ོཞིེས་གོསུངས། ད་ེནས་དེར་བཞུགོས་ནས་སྒྲོོལ་མའ་ིལྷ་ཁང་ཆོེན་

པོ་ོཡང་བཞིེངས། ཆོོས་མང་དུ་བསྟན་ཞིིང་སྐྱ་ེབ་ོཐམས་ཅིད་བད་ེབ་ལ་བཀོད། འད་ིཉེ་ི

མ་སྦས་པོའ་ིསློོབ་མ་ཡིན་ན།ོ །དུས་འད་ིཙོམ་ན་གྲུབ་ཆོེན་ཌོོམ་བ་ིཧ་ེརུ་ཀ་དང༌། གྲུབ་

ཆོནེ་རྡོ་ོརྗེ་ེདྲལི་བུ་པོ་ཡང་བྱུང༌། ད་ེརྣམས་ཐོགོ་མཉེམ་པོ་ལས་སྔ་ཕྱིིའ་ིགོ་ོརམི་ཅུང་ཟིད་
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ན།ི བ་ིརཱུ་པོ་གྲུབ་པོ་ཐབོ་ནས་ལ་ོབཅུ་ཙོམ་ན། ཌོ་ཾབ་ིཧ་ེརུ་ཀས་དངསོ་གྲུབ་བརྙིསེ། ད་ེ

ནས་བཅུ་ཙོམ་ན་དྲལི་བུ་པོས་བསྙསེ་ས།ོ །

སློོབ་དཔོོན་ཙོནྡྲ་གོོ་མཱིའི་སློོབ་མ་ཚོང་དཔོོན་གྱིི་བུ་སུ་ཁ་དེ་ཝ་བྱ་བ་ཡང་དུས་

འདིར་བྱུང་སྟེ། ད་ེཡང་ད་ེཚོང་གོ་ིལས་བྱེད་པོའ་ིཚེ། མུ་སྟེགོས་ཤིིགོ་ལས་ཙོནྡན་ས་

མཆོགོོ་ལས་གྲུབ་པོའ་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིསྐུ་གོཟུགོས་བཤིགིོ་པོའ་ིདུམ་བུ་ཞིགིོ་ཉེསོ་ནས་

ཡོད་པོ་ལ། རྒྱལ་པོོའ་ིབུ་མ་ོསངྐ་ཛི་ཏེ་ིཞིེས་བྱ་བ་ནད་དྲགོ་པོོས་བཏེབ་ནས། སྨན་པོ་

རྣམས་ཀྱིིས་འདིའ་ིསྨན་ན་ིཙོནྡན་ས་མཆོོགོ་ཡིན་ན་ད་ེམ་ིརྙིེད་ད་ོཞིེས་བོར་རོ། །དེར་

ཚངོ་པོ་དསེ་གོལ་ཏེ་ེའད་ིསསོ་པོར་གྱུར་ན་བདགོ་ལ་སྩོལོ་ཅིིགོ་བྱས་པོས། རྒྱལ་པོསོ་

ཀྱིང་དེ་བཞིིན་དུ་ཁས་བླངས། དེས་ཙོནྡན་ས་མཆོོགོ་དེ་བརྡོར་ནས་དེའི་ལུས་ལ་

བྱུགོས། སྨན་ཁངོ་དུ་བཏེང་བས་སསོ། ད་ེསུ་ཁ་ད་ེཝ་ལ་བྱནི་པོས། དསེ་ནད་སསོ་པོ་

ནི་ལེགོས་ན་སྡོིགོ་པོ་འདི་སྦྱོོང་དཀའ་འོ་བྱས་པོས། སྡོིགོ་པོ་སྦྱོོང་བའི་ཐབས་སློོབ་

དཔོོན་ཙོནྡྲ་གོ་ོམི་ལ་དྲིས་པོས་དེས་ཀྱིང་སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་གྱིི་བཀའ་ལུང་སྩོལ་ཏེེ་

བསྒྲུབ་ཏུ་བཅུགོ་གོོ །ནམ་ཞིིགོ་ན་འཕགོས་པོའི་ཞིལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང༌། ཚོང་

དཔོོན་གྱི་ིབུ་སུ་ཁ་ད་ེཝ་ཆུང་མར་བཅིས་པོས་གྲུབ་པོ་ཐོབ་བོ། །རྒྱལ་པོ་ོགོཡ་ོབ་དང་

སངེ་གོ་ེལྔ་པོ་ལ་སོགོས་པོའ་ིདུས་སྐབས་ཀྱི་ིགོཏེམ་སྟ་ེཉེ་ིཤུ་རྩེ་ལྔ་པོའ།ོ།  །།

༢༦ དཔལ་ཆོསོ་ཀྱི་ིགྲགས་པའ་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

རྒྱལ་པོ་ོགོཡ་ོབ་འདས་ནས་དེའ་ིནུ་བ་ོརྒྱལ་བ་ོགོཡ་ོབ་བརྟན་པོས་རྒྱལ་སྲོིད་ལ་ོ

ཉེ་ིཤུ་བྱས་ཏེེ། ནུབ་ཕྱིོགོས་ཕལ་ཆོེར་ལ་དབང་བསྒྱུར། དེའ་ིབུ་བིཥྞུ་རཱ་ཛི་ཞིེས་བྱ་
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བས་ཀྱིང་རྒྱལ་སྲོིད་ལ་ོམང་པོོར་བསྐྱངས་ནས། ནུབ་ཕྱིོགོས་ཧ་ལའི་ཡུལ་གྱིི་ནང་

ཚན་བཱ་ལ་ན་གོ་ར་ཞིེས་བྱ་བར་གོནས་པོའ་ིཚ་ེསྔོན་གྱི་ིདྲང་སྲོོང་ཆོེན་པོ་ོརྣམས་དང་

མཚུངས་པོའ་ིབྲིམ་ཟི་ེདཀའ་ཐུབ་ཅིན་ནགོས་ཚལ་ན་གོནས་པོ་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་པོ་ལས། 

དེའ་ིདཀའ་ཐུབ་ཀྱི་ིགོནས་ཀྱི་ིབྱ་དང་ར་ིདྭགོས་ཐམས་ཅིད་བསད། ཆུ་ཆོེན་པོ་ོདྲངས་

ནས་དྲང་སྲོངོ་གོ་ིགོནས་རྣམས་བཤིིགོ་པོས། ད་ེརྣམས་ཀྱིསི་དམདོ་པོ་བྱས་པོས་རྒྱལ་

པོོའ་ིཕོ་བྲིང་གོི་འོགོ་ནས་ཆུ་བརྡོོལ་ཏེེ་ཆུར་ནུབ་བོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དབུས་དང་ཤིར་

ཕྱིོགོས་ཕལ་ཆོེར་ལ་དབང་སྒྱུར་བ་ན་ིརྒྱལ་བ་ོགོསལ་བའ་ིབུ་རབ་གོསལ་དང༌། དེའ་ི

བུ་མ་ཧཱ་སྱ་ཎི་ཞིེས་བྱ་བ་བྱུང༌། བྱང་ཕྱིོགོས་སུ་ནི་རྒྱལ་པོོ་རབ་གོསལ་གྱིི་སྤུན་ཟླ་

ཤཱཀྱི་སྟོབས་ཆོེན་ཞིེས་བྱ་བ་གྲོོང་ཁྱེེར་ཧ་ར་ིདྭ་རར་གོནས་པོ་ཁ་ཆོ་ེཚུན་ཆོོད་ལ་ལུང་

བྱེད་པོ་བྱུང༌། བྷ་ཾགོ་ལ་དང༌། ཀཱ་མ་རཱུ་པོ་དང༌། ཏེ་ིརཱ་ཧུ་ཏེ་ིགོསུམ་ལ་རྒྱལ་པོ་ོབཱ་ལ་

ཙོནྡྲའ་ིབུ་བ་ིམ་ལ་ཙོནྡྲས་དབང་བསྒྱུར་ར།ོ །ད་ེལ་རྒྱལ་པོ་ོགོཡ་ོབརྟན་དང༌། གོིཥྞུ་རཱ་

ཛིས་ཡུལ་ཁམས་བདེ་བར་བསྐྱངས་ཤིིང༌། རྒྱལ་སྲོིད་ཆོོས་བཞིིན་དུ་བྱས་ཀྱིང༌། 

བསྟན་པོ་ལ་བྱ་བ་འད་ིལྟར་བྱས་ཀྱི་ིགོསལ་ཁ་མདེ་ཅིངི༌། གོཞིན་རྣམས་ཀྱིསི་བསྟན་པོ་

ཡང་དགོ་པོར་མཆོོད་དོ། །ད་ེཡང་རབ་གོསལ་དང༌། མ་ཧཱ་སྱ་ཎ་ིཡིས་ན་ིགོཙོ་ོབོར་

དཔོལ་ལྡན་ཆོོས་ཀྱི་ིགྲོགོས་པོ་མཆོོད། རྒྱལ་པོ་ོཤཱཀྱི་སྟོབས་ཆོེན་གྱིིས་མངོན་པོ་བ་

ཆོེན་པོ་ོདབྱགིོ་གོ་ིབཤིེས་གོཉེེན་ཞིེས་བྱ་བ་མཆོོད། རྒྱལ་པོ་ོབ་ིམ་ལ་ཙོནྡྲས་པོནྚི་ིཏེ་ཨ་

མཱ་ར་སངིྷྲུ་དང༌། རནི་ཆོནེ་གྲོགོས་པོ་དང༌། ས་ཾཔྲ་དཱུ་ཏེའ་ིསློབོ་མ་དབུ་མ་པོ་དཔོལ་སྦས་

རྣམས་མཆོདོ་པོར་བྱས་ས།ོ །

ད་ེཡང་དུས་ད་ེཙོམ་ན་སྤྱོིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ཤིིན་ཏུ་དར་ཡང༌། ཐོགོས་
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

མེད་སྐུ་མཆོེད་དང༌། ཕྱིོགོས་ཀྱི་ིགླེང་པོ་ོབཞུགོས་པོ་ཙོམ་ལ་ལྟོས་ན། ཤིར་ཕྱིོགོས་

དང༌། ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀྱི་ིརྒྱུད་ཀུན་ཏུ་མུ་སྟེགོས་འཕེལ་ཞིིང་སངས་རྒྱས་པོ་འགྲོིབ་བ།ོ །ད་ེ

ལས་རྒྱལ་པོ་ོསངེ་གོ་ེལྔ་བའ་ིདུས་ན་མུ་སྟགེོས་ཀྱི་ིསློབོ་དཔོནོ་སྤུན་གོཉེསི་ཤིགིོ་བྱུང་བ་

ན།ི གོཅིིགོ་ན་ིདཏྟ་ཏྲ་ེཞིེས་བྱ་བ་ཏེིང་ང་ེའཛིིན་ལ་མངོན་པོར་དགོའ་བ་ཞིིགོ་གོོ །གོཉེིས་

པོ་ནི་སཾ་གོ་ར་ཨཱ་ཙོརྱ་ཞིེས་པོ་མ་ཧཱ་དེ་ཝ་གྲུབ་སྟེ། བུམ་པོ་བཅིས་ཤིིང་ཡོལ་བས་

བསྐརོ་ནས་སྔགོས་བཟླས་པོ་ན། མ་ཧཱ་ད་ེཝ་བུམ་པོའ་ིདབུས་ནས་མགྲོནི་པོ་ཡན་ཆོད་

བྱུང་སྟ་ེརྩེོད་པོ་རྣམས་སློོབ་པོར་བྱེད་ད།ོ །དེས་བྷ་ཾགོ་ལའ་ིཡུལ་དུ་རྩེོད་པོ་བྱས། དགོ་ེ

སློོང་རྒན་པོ་ོརྣམས་ཀྱིིས་འད་ིན་ིཐུབ་པོར་དཀའ་བ་སྟེ། ཅི་ིསྟ་ེསློོབ་དཔོོན་ཆོོས་སྐྱོང་

ངམ། ཙོནྡྲ་གོ་ོམཱ་ིའམ། ཟླ་བ་གྲོགོས་པོ་དགོ་རྩེོད་པོའ་ིདོན་དུ་སྤྱོན་དྲང་བར་བྱའ་ོཞིེས་

ཟིེར་ཡང༌། པོཎྜ་ིཏེ་གོཞིོན་ནུ་དགོ་གོིས་མ་ཉེན་ཏེེ། རྩེོད་པོ་པོ་ོཡུལ་གོཞིན་ནས་བོས་

ནས་ཡུལ་འདའི་ིཔོནྚི་ིཏེ་རྣམས་ཀྱི་ིགྲོགོས་པོ་ཉེམས་པོར་འགྱུར་ལ། ད་ེདགོ་པོས་ཁ་ོབ་ོ

ཅིགོ་མཁས་ས་ོཞིསེ་ང་རྒྱལ་གྱི་ིདབང་གོསི་ས་ཾགོ་ར་ཨཱ་ཙོརྱ་དང་བརྩེད་པོས། སངས་

རྒྱས་པོ་རྣམས་ཕམ་སྟེ། ཆོོས་གོཞི་ིཉེ་ིཤུ་རྩེ་ལྔ་ཙོམ་གྱི་ིཡ་ོབྱད་རྣམས་མུ་སྟེགོས་ལ་

ཤིརོ་བས་ད་ེརྣམས་སྟངོས། དགོ་ེབསྙནེ་ལྔ་བརྒྱ་ཙོམ་མུ་སྟགེོས་ལ་འཇུགོ་དགོསོ་པོར་

བྱུང༌། ད་ེབཞིིན་དུ་ཨ་ོཌོ་ིབ་ིཤིའ་ིཡུལ་དུ་ཡང་ས་ཾགོ་ར་ཨཱ་ཙོརྱའ་ིསློོབ་མ་བྲིམ་ཟི་ེབྷཊྚ་

ཨཱ་ཙོརྱ་ཞིེས་བྱ་བ་སྔ་མ་དང་མཚུངས་པོ་ལས། ཚངས་པོའ་ིབུ་མོས་རིགོ་པོ་སྟོན་པོ་

ཞིགིོ་ཡདོ་ད།ེ དརེ་ཕྱི་ིནང་མང་དུ་རྩེདོ་པོ་ལས། ནང་པོའ་ིཔོནྚི་ིཏེ་ཀུ་ལ་ིཤི་ཤིཥེྛ་ཞིསེ་བྱ་

བ་སྒྲོ་དང་རྟོགོ་གོ་ེལ་ཤིིན་ཏུ་བྱང་བར་འཛིིན་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་ད།ེ དེས་ཀྱིང་སྔ་མ་བཞིིན་དུ་

ང་རྒྱལ་བྱས་ཏེ་ེབསྟན་པོ་དཔོང་དུ་བཙུགོས་ཏེ་ེབརྩེད་པོ་ན། མུ་སྟེགོས་རྒྱལ་ཏེ།ེ ནང་
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པོའི་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་མང་པོོ་ཡང་བཤིིགོ ཁྱེད་པོར་དུ་ལྷ་འབངས་དང་ཆོོས་གོཞིི་

རྣམས་ཕྲོགོས་སོ། །ཕྱིི་མ་འདིའི་དུས་ཆོོས་སྐྱོང་དང༌། བཙུན་པོ་ཟླ་བ་སོགོས་མི་

བཞུགོས་པོའི་དུས་སོ། །དེའི་ཚེ་ལྷོ་ཕྱིོགོས་ཀྱིི་རྒྱུད་དུ། མུ་སྟེགོས་ཀྱིི་རྩེོད་པོའི་ཁྱུ་

མཆོགོོ་ཏུ་གྲོགོས་པོ་བྲིམ་ཟི་ེཀུ་མཱ་ར་ལཱི་ིལ་སྟ་ེགོཞིནོ་ནུ་རལོ་པོ་དང༌། ལྷ་ཆོནེ་པོའོ་ིརྗེསེ་

སུ་འབྲིངས་པོ་བ་ལང་གོ་ིབརྟུལ་ཞུགོས་འཛིནི་པོ་ཀ་ཎ་དཱ་ར་ོརུ་སྟ་ེགོཟིགིོས་མ་སྒྲོ་སྒྲོགོོ་

ཅིེས་པོ་གོཉེིས་ཏེ།ེ ད་ེདགོ་གོིས་ཀྱིང་ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀྱི་ིཡུལ་རྣམས་སུ་རྩེོད་པོ་མང་པོ་ོདགོ་

བྱས་པོ་ལས། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དང༌། ལེགོས་ལྡན་དང༌། ཆོོས་འབངས་དང༌། 

ཕྱིོགོས་ཀྱི་ིགླེང་པོ་ོལ་སོགོས་པོའ་ིསློོབ་མ་རྣམས་དང༌། ཉེན་ཐོས་ཀྱི་ིདགོ་ེའདུན་གོང་

ཡིན་པོ་ད་ེརྣམས་ཀྱིིས་ད་ེདགོ་གོ་ིརྩེོད་པོ་མ་བཟློགོ་ནས། ནང་པོའ་ིལོངས་སྤྱོོད་མངའ་

འབངས་མུ་སྟགེོས་བྱདེ་ཀྱི་ིབྲིམ་ཟིསེ་ཕྲགོོས་པོ་ཤིནི་ཏུ་མང་བར་བྱུང་ང༌ོ། །འད་ིན་ིསྔར་

བརྗེདོ་པོ་ལས་ཀྱིང་འཕྱི་ིབ་ཙོམ་གྱི་ིདུས་ས།ོ །

དའེ་ིདུས་ན། སློབོ་དཔོནོ་ཆོསོ་སྐྱངོ་གོ་ིསློབོ་མ་ད་ེཝ་ཤྲི་མ་ཞིསེ་བྱ་བས་ཟླ་གྲོགོས་

འགོོགོ་པོར་བསམས་ནས་དབུ་མའ་ིའགྲོེལ་པོ་དཀར་པོ་ོརྣམ་པོར་འཆོར་བ་བྱས། ལྷ་ོ

ཕྱིོགོས་ཀྱི་ིརྒྱུད་དུ་མུ་སྟེགོས་འགོའ་ཞིིགོ་དང་རྩེོད་པོ་བྱས་པོས་སློོབ་དཔོོན་རྒྱལ་ཏེེ། 

རྒྱལ་པོ་ོས་ལ་ཝ་ཧ་ན་ཟིེར་བ་གོཅིིགོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ལ་ཆུད། དེས་ལྷ་ཁང་

དང་མཆོདོ་རྟེན་མང་དུ་བཞིངེས། ཆོསོ་གོཞི་ིཡང་བཙུགོས་ས།ོ །

རྒྱལ་པོ་ོའདའི་ིདུས་སུ་གྲུབ་ཐབོ་གོ་ོརཀྵཻ་བྱུང་ང༌ོ། །སློབོ་དཔོནོ་ཨ་མཱ་ར་སདིྷའ་ིལ་ོ

རྒྱུས་རྒྱས་པོ་ན་ིམ་ཐོས། ཅུང་ཟིད་ཙོམ་གོཞིན་དུ་ཤིེས་པོར་བྱའོ། །རིན་ཆོེན་གྲོགོས་

པོས་དབུ་མ་འཇུགོ་པོ་ལ་འགྲོེལ་བཤིད་བྱས་པོར་གྲོགོས་ཤིིང༌། དབྱིགོ་བཤིེས་ཀྱིིས་
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ཀྱིང་མངོན་པོ་མཛིོད་ལ་འགྲོེལ་བཤིད་བྱས། འད་ིསྡོ་ེབ་བཅི་ོབརྒྱད་གྱི་ིགོཞུང་ལུགོས་

བྱ་ེབྲིགོ་བཀདོ་པོའ་ིའཁོར་ལ་ོཞིསེ་བྱ་བ་རྩེམོ་མཁན་ད་ེཡནི་ན།ོ །

སློོབ་དཔོོན་ཆོེན་པོ་ོདབྱིགོ་གོཉེེན་བཞུགོས་པོ་ཡན་ཆོད་ན་སྡོ་ེབ་བཅི་ོབརྒྱད་པོ་ོ

ཡང་ཆོ་ཚང་ཙོམ་དུ་ཡོད་ལ། སྔོན་བསྟན་པོའ་ིདགྲོ་བྱུང་བའ་ིདུས་ན་ཉེམ་སྨད་ད་ེསྡོ་ེབ་

འགོའ་ཞིིགོ་ཉུང་ངུར་ཡོད་པོ་བར་སྐབས་ད་ེརྣམས་སུ་རྩེོད་པོའ་ིརྒྱུ་མཚན་དང༌། སྟེས་

དབང་གོསི་ནུས་པོ་སྣ་ཚགོོས་བྱུང་སྟ།ེ དགོ་ེའདུན་ཕལ་ཆོནེ་པོ་ལས། ཤིར་གྱི་ིར་ིབ་ོཔོ་

དང༌། ནུབ་ཀྱི་ིར་ིབ་ོཔོ་དང༌། གོངས་རིར་གོནས་པོ་གོསུམ་སྟོངས༌། ཐམས་ཅིད་ཡོད་

སྨྲ་ནས། འདོ་སྲུང་པོ་དང༌། རྣམ་པོར་ཕྱི་ེསྟ་ེསྨྲ་བ་གོཉེསི་སྟངོས། གོནས་བརྟན་པོ་ལས། 

གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ཆོནེ་པོ་ོདང༌། མང་པོསོ་བཀུར་བ་ལས། སྲུང་བ་པོའ་ིསྡོ་ེབ་སྟངོས་ཏེ།ེ 

ལྷགོ་མ་རྣམས་ན་ིདར་བར་ཡདོ་ད།ོ །ད་ེལ་ཉེན་ཐསོ་རྣམས་ཀྱི་ིསྒྲུབ་པོའ་ིབསྟན་པོ་ན་ིལ་ོ

ལྔ་བརྒྱ་ནས་ཉེམས་པོ་ལྟར་གྱུར་པོ་ཡིན་མོད། ཉེན་ཐོས་ཀྱི་ིགྲུབ་མཐའ་ིཕྱིོགོས་འཛིིན་

པོ་ན་ིད་ལྟའ་ིབར་དུ་ཤིནི་ཏུ་མང་སྟ།ེ ཆོསོ་འབྱུང་རྩེམོ་པོ་ཁ་ཅིིགོ་ཐེགོ་ཆོནེ་དར་ནས་མ་ི

རིང་བ་ན་ཉེན་ཐོས་ཀྱི་ིསྡོ་ེགུད་ད་ོཞིེས་ཟིེར་ཞིིང༌། ཐེགོ་ཆོེན་གྱི་ིསྡོ་ེཚུགོས་པོ་ནས་ཉེན་

ཐོས་རྣམས་ཀྱིི་མངའ་ཐང་ཇོེ་ཉུང་དུ་སོང་སྟེ། དུས་སྐབས་འདི་ཙོམ་ན་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་

ཕྱིོགོས་འཛིིན་ཆོེར་མེད་དམ་སེམས་པོ་ནི་ཆོ་མེད་ཀྱིི་རྒྱུས་གོཏེམ་སྟེ། རང་གོིས་

ཕྱིོགོས་ཙོམ་ཡང་མ་ངེས་བཞིིན་དུ་ངེས་ངེས་ལྟར་གོཞིན་ལ་སྟོན་ཞིིང་ཡ་ིགོེར་འབྲི་ིབ་

ང་ོམཚར་ར།ོ །

དཔོལ་ལྡན་ཆོོས་ཀྱི་ིགྲོགོས་པོ་ན།ི ལྷ་ོཕྱིོགོས་རྒྱལ་དབང་གོཙུགོ་གོ་ིནོར་བུ་ཞིེས་

བྱ་བར་འཁྲུངས་ཞིེས་སྔོན་གྱིི་མཁས་པོ་ཐམས་ཅིད་གོསུང་ལ། དེང་སང་ཡུལ་དེ་
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འདྲའ་ིམིང་ཅིན་མ་ིསྣང་ཡང༌། དཔོལ་ཆོོས་ཀྱི་ིགྲོགོས་པོའ་ིའཁྲུངས་ཡུལ་ནི། ཏྲ་ིམ་ལ་

ཡའ་ིཡུལ་ཡིན་པོར་ཕྱི་ིནང་ཀུན་ལ་གྲོགོས་པོས་སྔནོ་དུས་ད་ེལ་རྒྱལ་དབང་གོཙུགོ་གོ་ི

ནརོ་བུ་ཟིརེ་བར་ངསེ་ས།ོ །སྐུ་འཁྲུངས་པོའ་ིདུས་ན།ི རྒྱལ་པོ་ོསངེ་གོ་ེལྔ་པོ་དང༌། རྒྱལ་

པོ་ོགོསལ་བ་སོགོས་རྒྱལ་སྲོིད་ལ་འཁོད་ནས་མ་ིརིང་བའ་ིདུས་ན་ཡིན་པོར་མངོན་ལ། 

ཡབ་བྲིམ་ཟིེའི་རིགོས་ཀྱིི་མུ་སྟེགོས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ས་རོ྅་ནནྡྲ་ཞིེས་བྱ་བའི་བུར་སྐྱེ་བ་

བརྙིེས་ཏེེ། ཆུང་ངུ་ནས་བླ་ོགྲོོས་ཤིིན་ཏུ་སྒྲོིན་པོས་བཟིོའ་ིགོནས་དང༌། རིགོ་བྱེད་ཡན་

ལགོ་དང་བཅིས་པོ་དང༌། སྨན་དཔྱད་དང། བརྡོ་སྤྲདོ་པོ་དང༌། མུ་སྟེགོས་ཅིན་གྱི་ིགྲུབ་

པོའི་མཐའ་མ་ལུས་པོ་ལ་ཤིིན་ཏུ་སྦྱོངས་པོས། ལ་ོབཅུ་དྲུགོ་གོམ་བཅི་ོབརྒྱད་ཙོམ་

གྱིསི་མུ་སྟགེོས་ཀྱི་ིགྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅིད་ལ་ཤིནི་ཏུ་མཁས་པོར་གྱུར། བྲིམ་ཟི་ེརྣམས་

ཀྱིིས་ལྷགོ་པོར་བསྟོད་པོར་བྱེད་པོའ་ིསྐབས་ཤིིགོ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིགོསུང་རབ་འགོའ་

ར་ེགོཟིིགོས་པོས། རང་གོ་ིསྟནོ་པོ་སྐྱནོ་དང་བཅིས་ཤིངི༌། བསྟན་བཅིསོ་རྣམས་ཤིནི་ཏུ་

མ་ིའཐད་པོ་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་དམ་པོའ་ིཆོོས་ན་ིད་ེལས་བཟློགོ་པོར་གོཟིིགོས་

ནས་ཤིིན་ཏུ་མོས་པོ་སྐྱེས་ཏེ་ེནང་པོའ་ིདགོ་ེབསྙེན་གྱི་ིཆོ་ལུགོས་སུ་བསྒྱུར་བས། བྲིམ་

ཟིེ་རྣམས་ཀྱིིས་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་པོ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྔགོས་པོ་བརྗེོད་པོས་དེ་

རྣམས་ཀྱིསི་གོནས་ནས་བསྐྲད་ད།ོ །ད་ེནས་ཡུལ་དབུས་སུ་བྱནོ་ཏེ།ེ སློབོ་དཔོནོ་ཆོསོ་

སྐྱོང་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས། སྡོ་ེསྣོད་གོསུམ་པོ་ོམཐའ་དགོ་མཁས་པོར་བྱས། མད་ོསྡོ་ེ

དང་གོཟུངས་སྔགོས་བསྡོོམས་པོ་ཡང་ལྔ་བརྒྱ་ཐུགོས་ནས་འདོན་ནོ། །རྟོགོ་གོེའི་

བསྟན་བཅིསོ་གོཞིན་མང་པོ་ོཉེན་ཡང་བླ་ོགྲོསོ་མ་ཁངེས་ཏེ།ེ དཔོལ་ཕྱིགོོས་ཀྱི་ིགླེང་པོའོ་ི

སློོབ་མ་དབང་ཕྱུགོ་སྡོ་ེལས་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པོ་ཚར་གོཅིིགོ་ཉེན་པོས་དབང་
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ཕྱུགོ་སྡོེ་ཉེིད་དང་མཉེམ་པོར་གྱུར། ལན་གོཉེིས་པོ་ཉེན་པོས་ཕྱིོགོས་ཀྱིི་གླེང་པོ་ོདང་

མཉེམ་པོར་གྱུར། གོསུམ་པོ་ཉེན་པོ་ན། སློོབ་དཔོོན་དབང་ཕྱུགོ་སྡོེས་ཀྱིང་ཕྱིོགོས་ཀྱི་ི

གླེང་པོོའ་ིདགོོངས་པོ་མ་ལོངས་པོར་འགོའ་ཞིིགོ་ནོར་བར་མཁྱེེན་ནས་སློོབ་དཔོོན་ཉེིད་

ལ་བཟླས་པོས་ཤིནི་ཏུ་དགྱིསེ་ཏེ།ེ ཁྱེདོ་ན་ིཕྱིགོོས་ཀྱི་ིགླེང་པོ་ོདང་མཉེམ་སྟ།ེ གྲུབ་མཐའ་

ནོར་བ་ཐམས་ཅིད་སུན་ཕྱུང་ལ། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྱིི་འགྲོེལ་པོ་ཡང་གྱིིས་

ཤིིགོ་ཅིེས་སློོབ་དཔོོན་ལས་གོནང་བ་ཐོབ་བོ། །དེར་སྔགོས་ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེསློོབ་དཔོོན་ལས་

དབང་བསྐུར་བ་ཡང་དགོ་པོར་མནོས་ཏེེ། ལྷགོ་པོའི་ལྷ་བསྒྲུབས་པོས་ཧེ་རུ་ཀས་

མངནོ་སུམ་དུ་ཞིལ་བསྟན་ཏེ།ེ ཅི་ིའདོད་གོསུངས་པོ་ལ། ཕྱིགོོས་ཐམས་ཅིད་ལས་རྣམ་

པོར་རྒྱལ་བར་འཚལ་ལོ། །ཞུས་པོས་ཧ་ཧ་ཧཱུཾ་ཾགོསུངས་ནས་ད་ེཉེིད་དུ་མ་ིསྣང་བར་

གྱུར་ཏེ།ོ །དེར་བསྟོད་པོ་རྒྱུན་ཆོགོས་ཀྱིང་མཛིད། སློོབ་དཔོོན་འདིའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེསློོབ་དཔོོན་

ན་ིའགོའ་ཞིིགོ་དཱ་ར་ིཀ་པོ་ཡིན་ཟིེར། ཁ་ཅིིགོ་རྡོ་ོརྗེ་ེདྲིལ་བུ་པོ་ཡིན་པོར་འདོད་ཀྱིང༌། ཊ་ེ

གོ་ིཡིན་པོར་འཐད་གོསུང༌། སློོབ་དཔོོན་འདིས་དཔོལ་འཁོར་ལ་ོསྡོོམ་པོའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་

གོཅིིགོ་ཀྱིང་མཛིད་ཡོད་གོསུང་ཞིིང༌། རྡོོ་རྗེེ་སེམས་དཔོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལཱུ་ཡི་པོས་

མཛིད་པོར་གྲོགོས་པོ་འད་ིཡང་སློོབ་དཔོོན་འདིས་མཛིད་པོ་ཡིན་གོསུང༌། ད་ེནས་མུ་

སྟེགོས་ཀྱིི་གྲུབ་མཐའི་གོསང་ཚིགོ་སློོབ་པོར་བཞིེད་ནས། ཁོལ་བོའ་ིཆོ་ལུགོས་སུ་

བརྫུས་ཏེ་ེལྷ་ོཕྱིགོོས་ཀྱི་ིརྒྱུད་དུ་བྱནོ། མུ་སྟགེོས་ཀྱི་ིགྲུབ་མཐའ་ལ་སུ་མཁས་དྲསི་པོས། 

གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅིད་ལ་མཁས་པོ་འགྲོན་གྱི་ིད་ོམེད་བྲིམ་ཟི་ེགོཞིོན་ནུ་རོལ་པོ་ཡིན་

ཟིེར། འད་ིལ་བོད་ན་གོཞིོན་ནུ་མ་ལེན་ཟིེར་བ་ནི། ཀུ་མཱ་ར་ལཱི་ིལ་ཞིེས་པོ་བསྒྱུར་མ་

ཤིེས་པོའམ། ཡ་ིགོ་ེནོར་བ་ལས་བསྒྱུར་བའ་ིསྐྱོན་ནོ། །ཆོོས་ཀྱི་ིགྲོགོས་པོའ་ིཞིང་པོ་ོ
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ཡིན་ཟིེར་ནའང་རྒྱ་གོར་ན་ཡ་ེམ་གྲོགོས། གྲུབ་མཐའ་ིགོསང་ཚིགོ་བརྐུ་བའ་ིཚ།ེ བྲིམ་

ཟིེའ་ིཆུང་མའ་ིརྐོང་པོའ་ིསྲོིན་མཛུབ་ལ་ཐགོ་གུ་བཏེགོས་པོ་སོགོས་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་འཆོད་

པོ་ཡང་རྒྱ་གོར་བ་ལ་མ་གྲོགོས་ཤིིང༌། བདེན་བདེན་ཡང་མི་འདྲ་བ་ཞིིགོ་གོོ །དེར་

གོཞིནོ་ནུ་རལོ་བ་ད་ེརྒྱལ་པོ་ོལས་མངའ་ཐང་ཆོནེ་པོ་ོཐབོ་སྟ།ེ འབྲིས་སཱ་ལུའ་ིཞིིང་ཕུན་

སུམ་ཚོགོས་པོ་དང༌། བ་ལང་དང༌། མ་ཧ་ེམང་པོ་ོདང་ལྡན་པོ། བྲིན་ཕ་ོལྔ་བརྒྱ་དང༌། 

བྲིན་མ་ོལྔ་བརྒྱ་དང༌། ཞི་ོཤིས་འཚ་ོབ་མང་པོ་ོདང་བཅིས་པོ་ཡིན་པོས། སློོབ་དཔོོན་

གྱིིས་ཀྱིང་དེར་ཕྱི་ིནང་གོ་ིལས་ཐམས་ཅིད་ལ་བྲིན་ཕ་ོལྔ་བཅུ་བྲིན་མ་ོལྔ་བཅུའ་ིལས་

སློོབ་དཔོོན་གོཅིིགོ་པུས་གྲུབ་པོ་ན། གོཞིོན་ནུ་རོལ་པོ་ཆུང་མར་བཅིས་པོ་ཤིིན་ཏུ་

དགོའ།ོ ཁྱེདོ་ཅི་ིའདདོ་ཟིརེ་བ་ལས། གྲུབ་མཐའ་ཉེན་པོར་འཚལ་ལ་ོབྱས་པོས། གོཞིནོ་

ནུ་རོལ་པོ་སློོབ་མ་ལ་རིགོ་པོ་སྟོན་པོ་རྣམས་ཀྱིང་ཉེན་ཞིིང༌། གོསང་ཚིགོ་བུ་དང་ཆུང་

མ་མ་གོཏེོགོས་གོཞིན་ལ་མ་ིསྟོན་པོ་འགོའ་ཞིགིོ་ཡོད་པོ་རྣམས་ལས་ཀྱི་ིབྱ་བས་དེའ་ིབུ་

དང་ཆུང་མ་མགུ་བར་བྱས་ཏེེ། དེ་རྣམས་ལ་དྲིས་པོས་ཤིེས་སོ། །དེར་གྲུབ་མཐའི་

གོནད་ཐམས་ཅིད་ཤིེས། ཇོ་ིལྟར་འགོོགོ་པོའ་ིཚུལ་ཐམས་ཅིད་ཉེམས་འོགོ་ཏུ་ཆུད་པོར་

གྱུར་པོ་དའེ་ིཚ།ེ སློབོ་མ་གོཞིན་རྣམས་ལ་ཇོ་ིལྟར་རགིོ་པོ་སློབོ་པོའ་ིཡནོ་རྣམས་ལ་སློབོ་

དཔོོན་གྱིིས་རྣམ་པོར་བརྟགོས་སོ། །དེར་རིགོ་པོ་གོསར་དུ་ཤིེས་པོ་དང་ཡོན་རྣམས་

ཡངོས་སུ་བརྩེསི་ཏེ།ེ བྲིམ་ཟི་ེནརོ་ལ་སྲོདེ་པོས་ཡནོ་མ་བྱནི་ན་ཉེསེ་པོར་འགྱུར་ར་ོསྙམ་

ནས། ད་ེཉེདི་ཀྱིསི་བྱནི་པོའ་ིལགོ་གོ་ིགླེ་དངུལ་པོ་ཎ་ལྔ་བརྒྱ་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་དང༌། ཕྱིགོོས་

དེ་ན་གོནས་པོའི་གོནོད་སྦྱོིན་ཞིིགོ་ལས་ཀྱིང་གོསེར་གྱིི་དོང་ཙོེ་བདུན་སྟོང་བླངས། 

གོསེར་རྣམས་གོཞིོན་ནུ་རོལ་པོ་ལ་བྱིན། དངུལ་གྱིིས་བྲིམ་ཟི་ེརྣམས་ལ་སྟོན་མ་ོཆོེར་
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

བྱས་ཏེ།ེ དེའ་ིནུབ་མ་ོཉེདི་བྲིསོ་ནས་བྱནོ་ན།ོ །

 དརེ་ཀཱ་ཀ་གུ་ཧ་ཞིསེ་བྱ་བའ་ིཚངོ་འདུས་ཆོནེ་པོ་ོཕ་ོབྲིང་དང་བཅིས་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ་

པོ་ལ། རྒྱལ་པོ་ོདྲུཿམ་ར་ིཔུ་ཞིེས་བྱ་བ་ཡོད་པོའ་ིསར་སྒོ་ོཡིགོ་བཏེབ་སྟ་ེརྩེོད་པོར་འདོད་

པོ་སུ་ཡོད་བྱས་པོས། གོཟིེགོས་ཟིན་གྱི་ིགྲུབ་མཐའ་འཛིིན་པོ་བྲིམ་ཟི་ེཀ་ན་གུབྷ་དང༌། 

གོཞིན་ཡང་ལྟ་བ་དྲུགོ་གོ་ིགྲུབ་མཐའ་འཛིིན་པོ་ལྔ་བརྒྱ་ཙོམ་འདུས་ནས་ཟླ་བ་གོསུམ་

དུ་བརྩེད་པོས། རིམ་གྱིིས་ལྔ་བརྒྱ་པོ་ོཐམས་ཅིད་སུན་ཕྱུང་སྟ་ེསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་

པོ་ལ་བཅུགོ རྒྱལ་པོོས་དབང་བསྒྱུར་ཏེེ། ད་ེདགོ་གོ་ིནང་ན་བྲིམ་ཟི་ེལོངས་སྤྱོོད་དང་

ལྡན་པོ་ལྔ་བཅུ་ཙོམ་གྱིིས་ནང་པོའི་ཆོོས་གོཞིི་རེ་རེ་འཛུགོས་སུ་བཅུགོ གོཏེམ་དེ་

གོཞིོན་ནུ་རོལ་པོས་ཐོས་ནས་ཤིིན་ཏུ་ཁྲོས་ཏེ།ེ རང་ཉེིད་བྲིམ་ཟི་ེལྔ་བརྒྱ་དང་བཅིས་པོ་

རྩེོད་པོར་འོངས། གོལ་ཏེ་ེཁ་ོབ་ོརྒྱལ་ན་ཆོོས་ཀྱི་ིགྲོགོས་པོ་སོད་ཅིིགོ །གོལ་ཏེ་ེཆོོས་ཀྱི་ི

གྲོགོས་པོ་རྒྱལ་ན་ང་སདོ་ཅིགིོ་ཅིསེ་རྒྱལ་པོ་ོལ་བསྒོ་ོབ་ལས། སློབོ་དཔོནོ་གྱིསི་གོལ་ཏེ་ེ

གོཞིོན་ནུ་རོལ་པོ་རྒྱལ་ན་བདགོ་མུ་སྟེགོས་པོ་འདུགོ་གོམ། གོསོད་དམ། བརྡོེགོ་གོམ་

འཆོངི་བ་ན་ིརྒྱལ་པོ་ོཉེདི་ཤིསེ་ས།ོ །གོལ་ཏེ་ེབདགོ་རྒྱལ་བར་གྱུར་ན་གོཞིནོ་ནུ་རོལ་པོ་

བསད་དུ་མ་ིའཚལ་ཏེེ། འོན་ཀྱིང་འད་ིཉེིད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ལ་གོཞུགོ་པོར་

བྱའ་ོགོསུང༌། དེར་བསྟན་པོ་དཔོང་དུ་བཙུགོས་ནས་བརྩེད་པོས། གོཞིོན་ནུ་རོལ་པོའ་ི

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའ་ིདམ་བཅིའ་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་པོ་ཐམས་ཅིད་ར་ེར་ེནས་རིགོ་པོའ་ིརྣམ་

གྲོངས་བརྒྱ་བརྒྱས་སུན་ཕྱུང༌། དརེ་གོཞིནོ་ནུ་རལོ་བས་ཀྱིང་ནང་པོ་མཆོདོ་པོར་བྱས་

ཤིིང༌། བྲིམ་ཟི་ེལྔ་བརྒྱ་པོ་ོད་ེརྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ཁ་ོན་རིགོས་པོར་ཤིེས་

ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོར་རབ་ཏུ་བྱུང་ང༌ོ། །
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གོཞིན་ཡང་གོཅིརེ་བུ་པོ་ར་ཧུ་པྲཱ་ཏེ་ིདང༌། སྤྱོདོ་པོ་པོ་བྷྲ�་ཀ་ར་གུ་ཧྱ་དང༌། བྲིམ་ཟི་ེ

ཀུ་མཱ་ར་ནནྡ་དང༌། མུ་སྟེགོས་ཀྱིི་རྩེོད་པོའི་ཁྱུ་མཆོོགོ་ཀ་ཎ་དཱ་རོ་རུ་སོགོས་དང༌། 

འབིགོས་བྱེད་ཀྱིི་རི་བོའ་ིཁོངས་ན་གོནས་པོའི་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་སུན་ཕྱུང་

ང༌ོ། །སློར་ཡང་དྲྭ་བ་ལིའ་ིཡུལ་དུ་བྱོན་ནས། ཡུལ་འད་ིན་རྩེོད་པོར་ནུས་པོ་སུ་ཞིིགོ་

ཡོད་ཅིེས་དྲིལ་བསྒྲོགོས་པོས། མུ་སྟེགོས་པོ་ཕལ་ཆོེར་ཞིིགོ་བྲིོས། འགོའ་ཞིིགོ་གོིས་

རྩེོད་པོར་མ་ིནུས་པོར་ཁས་བླངས་ཏེེ། ཡུལ་དེར་སྔོན་གྱི་ིཆོོས་གོཞི་ིཉེམས་པོ་ཐམས་

ཅིད་གོསསོ་ནས། ནགོས་ཚལ་དབནེ་པོ་རྣམས་སུ་བསམ་གོཏེན་མཛིད་ཅིངི་བཞུགོས་

པོ་ལས། དེའི་ཚེ་དཔོའ་ནཱ་ལེནྡྲར་སཾ་གོ་ར་ཨཱ་ཙོརྱས་རྩེོད་པོ་བྱེད་དོ་ཞིེས་འཕྲིན་

བརྫོངས་ས།ོ །ད་ེརྣམས་ཀྱིསི་ཀྱིང་སང་ཕོད་བྱའ་ོཞིེས་ཕྱི་ིདུས་བཏེབ། ཆོསོ་ཀྱི་ིགྲོགོས་

པོ་ལྷ་ོཕྱིོགོས་ནས་སྤྱོན་དྲངས་ས།ོ །ད་ེནས་རྩེོད་པོའ་ིདུས་སུ་བབ་པོ་ན། སངས་རྒྱས་

པོ་རྣམས་དང༌། བྲིམ་ཟི་ེདང་མུ་སྟགེོས་ཅིན་མཐའ་དགོ་རྒྱལ་པོ་ོརབ་གོསལ་གྱིསི་ཝཱ་རཱ་

ཎ་སཱརི་བསྡུས་ཏེ།ེ རྒྱལ་པོ་ོདཔོང་པོོའ་ིཚོགོས་དང་བཅིས་པོའ་ིདབུས་སུ། ས་ཾགོ་ར་ཨཱ་

ཙོརྱ་དང༌། དཔོལ་ཆོོས་ཀྱི་ིགྲོགོས་པོ་རྩེོད་པོར་ཕྱིོགོས་པོ་ན། ས་ཾགོ་ར་ཎ་ར།ེ གོལ་ཏེ་ེ

ངདེ་རྒྱལ་ན་ཁྱེདེ་རྣམས་གོངྒཱ་ལ་མཆོངོ་ངམ། མུ་སྟེགོས་ལ་འཇུགོ་གོདམ་ང་གྱིིས། ཅི་ི

སྟ་ེཁྱེོད་རྣམས་རྒྱལ་ན་ཁ་ོབ་ོཅིགོ་གོངྒཱ་ལ་མཆོོངས་ཏེ་ེའཆོ་ིབར་བྱེད་དོ། །ཞིེས་ཟིེར་

ནས་བརྩེད་པོས། ཆོོས་ཀྱི་ིགྲོགོས་པོས་ས་ཾགོ་ར་ཨཱ་ཙོརྱ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕམ་པོར་

བྱས་ཏེེ། མཐར་ཅིང་མ་ིསྨྲ་བའ་ིགོནས་ལ་བཀོད། ད་ེནས་ས་ཾགོ་ར་ཨཱ་ཙོརྱ་གོངྒཱ་ལ་

འཆོ་ིབར་རྩེམོ་པོ་ལ་སློབོ་དཔོནོ་གྱིསི་བཟླགོོ་ཀྱིང་མ་ཉེན་ཏེ།ེ ཁ་ོརང་གོ་ིསློབོ་མ་བྷཊྚ་ཨཱ་

ཙོརྱ་ལ་ཁྱེོད་ཀྱིིས་རྩེོད་པོ་གྱིིས་ལ། མགོ་ོབྲིེགོས་འད་ིལས་རྒྱལ་བར་གྱིིས་ཤིིགོ མ་
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རྒྱལ་ཡང་རུང༌། ང་ཁྱེོད་ཀྱི་ིབུར་སྐྱ་ེབ་བླངས་ནས་འད་ིརྣམས་དང་འཐབ་པོར་བྱའ་ོ

ཟིརེ་ནས་གོངྒཱར་མཆོངོས་ནས་ཤིིའ།ོ །

དེའི་སློོབ་མ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཚངས་པོར་སྤྱོོད་པོ་ཁས་འཆོེ་བ་མང་པོོ་ཞིིགོ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ལ་བཙུད། ལྷགོ་མ་རྣམས་ཐགོ་རིང་པོོར་བྲིོས་ས།ོ ། དེའ་ིཕྱི་ིལ་ོཉེིད་

བྷཊྚ་ཨཱ་ཙོརྱའི་བུར་སྐྱེ་བ་བླངས། བྷཊྚ་ཨཱ་ཙོརྱས་ཀྱིང་ལོ་གོསུམ་དུ་སློར་ཡང་ལྷ་

མཉེེས་པོར་བྱས། ཡང་ལ་ོགོསུམ་དུ་ནང་པོའ་ིགྲུབ་མཐའ་དང་འགོོགོ་བྱེད་ཀྱི་ིརིགོ་པོ་

བསམས། ལ་ོབདུན་པོ་ལ་སྔར་བཞིིན་བསྟན་པོ་དཔོང་དུ་བཙུགོས་ནས་བརྩེད་པོས། 

བྷཊྚ་ཨཱ་ཙོརྱ་ཡང་རྣམ་པོ་ཀུན་ཏུ་ཕམ་པོར་བྱས་ཏེེ། སློོབ་དཔོོན་གྱིིས་བཟློགོ་ཀྱིང་མ་

ཉེན་པོར་གོངྒཱར་མཆོངོས་ཏེ་ེཤིིའ།ོ །དརེ་ད་ེཉེདི་ཀྱི་ིབུ་ཐུ་བ་ོབྷཊྚ་ཨཱ་ཙོརྱ་གོཉེསི་པོ་དང༌། 

སཾ་གོ་ར་ཨཱ་ཙོརྱའི་སྐྱེ་བ་དང༌། བྲིམ་ཟིེར་རང་གོི་གྲུབ་མཐའ་ལ་མངོན་པོར་ཞིེན་པོ་

རྣམས་ཤིར་ཕྱིགོོས་ཐགོ་རངི་པོརོ་བྲིསོ། བྲིམ་ཟི་ེདྲང་པོའོ་ིབླ་ོཅིན་ལྔ་བརྒྱ་ཙོམ་ན་ིབསྟན་

པོ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང༌། ལྔ་བརྒྱ་ཙོམ་ན་ིདཀནོ་མཆོགོོ་གོསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་སངོ༌། ཡུལ་མ་

གོ་དྷཱའ་ིབྲིམ་ཟི་ེགོང་བ་ཞིེས་བྱ་བ་དང༌། བཅིོམ་བརླགོ་ཏུ་བྲིམ་ཟི་ེགོང་བ་བཟིང་པོ་ོཞིེས་

བྱ་བ་བྱུང༌། ད་ེདགོ་མངའ་ཐང་དང་ལོངས་སྤྱོོད་ཆོ་ེབ་ཤིིན་ཏུ་རྟོགོ་གོ་ེལ་མཁས་ཤིིང༌། 

དབྱངས་ཅིན་མ་དང་ཁྱེབ་འཇུགོ་ལ་སོགོས་པོར་རང་གོ་ིལྷས་བྱིན་གྱིིས་བརླབས་པོ་

ཡིན་ལ། ད་ེདགོ་ཀྱིང་སྔ་ཕྱིིར་རྩེོད་དུ་འོངས་བ་སློོབ་དཔོོན་གྱིིས་རིགོ་པོས་བཏུལ་ཏེ་ེ

སངས་རྒྱས་པོ་ལ་བཀདོ། བྲིམ་ཟི་ེད་ེགོཉེསི་ཀྱིསི་ཀྱིང་མ་གོ་དྷཱ་དང༌། བཅིམོ་བརླགོ་ཏུ་

ནང་པོའ་ིཆོོས་གོཞི་ིལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་བཙུགོས་ས།ོ །དེར་སྙན་པོའ་ིགྲོགོས་པོས་ས་སྟེང་

ཐམས་ཅིད་ཁྱེབ་བ།ོ །ད་ེནས་མ་གོ་དྷ་དང་ཉེ་ེབ་དྲང་སྲོངོ་མ་ཏེ་ཾགོའ་ིནགོས་སུ་ཡུན་རངི་
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དུ་བཞུགོས་ཏེ་ེརིགོ་སྔགོས་མང་པོ་ོགྲུབ་པོར་མཛིད་དོ། །ད་ེནས་འབིགོས་བྱེད་ཀྱི་ིར་ི

བོའ་ིཁོངས་ན་རྒྱལ་པོ་ོམ་ེཏེོགོ་གོ་ིབུ་མ་ེཏེོགོ་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པོ་ཞིེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། གྲོོང་

འབུམ་ཕྲགོ་སུམ་ཅུ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་ལོངས་སྤྱོོད་ཀྱི་ིཁྱེད་པོར་ན་ིལྷ་དང་མཚུངས་

ས།ོ །ཞིསེ་གྲོགོས་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ་པོའ་ིསར་ལྗོངོས་རྒྱུ་ཞིངི་གོཤིགེོས་པོ་ལས་མཐར་གྱིསི་

རྒྱལ་པོའོ་ིཕ་ོབྲིང་དུ་བྱནོ་པོ་ན་རྒྱལ་པོསོ་སུ་ཡནི་དྲསི་པོས། ཤིེས་རབ་ཅིན་ན་ིཕྱིོགོས་

ཀྱི་ིགླེང་པོ་ོསྟེ། །ཙོནྡྲ་གོ་ོམཱ་ིབརྗེོད་པོ་རྣམ་པོར་དགོ །སྙན་དངགོས་དཔོའ་བ་ོལས་བྱུང་

སྡོེབ་སྦྱོོར་མཁས། །ཕྱིོགོས་ལས་རྣམ་པོར་རྒྱལ་བ་ང་མིན་སུ། །ཞིེས་གོསུངས་པོ་ན། 

ཆོོས་ཀྱི་ིགྲོགོས་པོ་ཡིན་ནམ་ཞིེས་དྲིས་པོས། འཇོིགོ་རྟེན་ན་ད་ེལྟར་འདོགོས་གོསུང༌། 

རྒྱལ་པོོ་དེས་ཀྱིང་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་མང་དུ་བཞིེངས་ཤིིང་དེར་ཆོོས་ཀྱིི་གྲོགོས་པོ་

བཞུགོས། ཚད་མ་སྡོ་ེབདུན་གྱིིས་བསྟན་བཅིོས་ཀྱིང་བརྩེམས་ནས། གོལ་ཏེ་ེཆོོས་ཀྱི་ི

གྲོགོས་པོ་ཡ།ི །སྨྲ་བའ་ིཉེ་ིམ་ནུབ་པོ་ན། །ཆོསོ་རྣམས་གོཉེདི་ལོགོ་ཡང་ན་ཤི།ི ཆོོས་མ་

ཡནི་རྣམས་ད་གོདདོ་ལངས། །ཞིསེ་ཆོདེ་དུ་བརྗེདོ་པོ་རྒྱལ་པོའོ་ིསྒོ་ོཁང་དུ་ཡ་ིགོརེ་བྲིསི་

སོ། །དེར་ཡུན་རིང་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་དར་བར་མཛིད་ནས་ཡུན་དེར་དགོ་ེ

སློངོ་ཁྲ་ིཕྲགོ་སྙདེ་བྱུང་ཞིངི༌། ཆོསོ་གོཞི་ིཡང་ལྔ་བཅུ་ཙོམ་བཙུགོས་ས།ོ །ད་ེནས་མཐའ་

འཁོབ་ཀྱི་ིཡུལ་གུ་ཛི་ིར་ཐར་བྱོན་ནས། དེར་ཡང་བྲིམ་ཟི་ེདང་མུ་སྟེགོས་བྱེད་མང་པོ་ོ

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ལ་བཅུགོ གོ་ོཏེ་པཱུ་ར་ིཞིེས་བྱ་བའ་ིལྷ་ཁང་བཞིེངས། ཡུལ་

དེར་མུ་སྟེགོས་ཤིིན་ཏུ་མང་བ་ལས། དེ་རྣམས་ཀྱིིས་སློོབ་དཔོོན་གྱིི་བྲིང་ཁང་ལ་མེ་

བཏེང་སྟེ་ཕྱིོགོས་ཐམས་ཅིད་མེས་ཚིགོ་པོར་གྱུར་བ་ན། ལྷགོ་པོའི་ལྷ་དང་གོསང་

སྔགོས་རྗེེས་སུ་དྲན་པོས་ནམ་མཁའ་ིལམ་ལ་བགྲོོད་ནས་ཕྱིོགོས་ད་ེནས་དཔོགོ་ཚད་
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གོཅིིགོ་ཙོམ་གྱིིས་ཡུལ་ད་ེཉེིད་ཀྱི་ིརྒྱལ་བོའ་ིཕ་ོབྲིང་དང་ཉེ་ེབར་བྱོན། ཐམས་ཅིད་ང་ོ

མཚར་དུ་འཛིནི་པོར་གྱུར་ཏེ།ོ །

ད་ལྟའ་ིགྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུའ་ིབསྟོད་པོར་གྲོགོས་པོ་འད་ིགོཅིིགོ་ཏུ་ཁུངས་སུ་མ་ི

རུང་ཡང༌། རྒལོ་བ་ཚར་གོཅིདོ་མཁའ་ལ་གོཤིགེོས། །ཞིསེ་པོ་ཡང་གོཏེམ་རྒྱུད་འད་ིལ་

བརྟེན་པོར་མངོན་ན།ོ །དེའ་ིཚ་ེས་ཾགོ་ར་ཨཱ་ཙོརྱ་སློར་ཡང་སྐྱ་ེབ་བླངས་པོ་ད་ེཉེིད་སྔ་མ་

ལས་ཀྱིང་ཆོེས་ཤིིན་ཏུ་བླ་ོརྣ་ོཞིིང༌། རྩེོད་པོ་ལ་མཁས་པོ། བུམ་པོའ་ིསྟེང་དུ་ལྷས་ལུས་

རྫོགོོས་པོར་སྟོན་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་སྟ།ེ ལ་ོབཅི་ོལྔའམ་བཅུ་དྲུགོ་ལོན་པོ་ན། དཔོལ་ཆོོས་ཀྱི་ི

གྲོགོས་པོ་ལ་རྩེོད་པོར་འདོད་དེ། ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིར་འོངས་ནས་རྒྱལ་པོོ་མཧཱ་སྱ་ཎི་ལ་

བསྒོོས་ཤིིང་ཕྱིོགོས་ཐམས་ཅིད་དུ་དྲིལ་བསྒྲོགོས་དེར་སློོབ་དཔོོན་ལྷ་ོཕྱིོགོས་ནས་སྤྱོན་

དྲངས་ཏེ།ེ བྲིམ་ཟིའེ་ིསྐྱ་ེབ་ོསྟངོ་ཕྲགོ་ལྔ་ཙོམ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ོལ་སགོོས་པོ་སྐྱ་ེབ་ོདཔོགོ་ཏུ་

མེད་པོ་ཡང་འདུས། སྔོན་བཞིིན་བསྟན་པོ་དཔོང་དུ་བཙུགོས་ནས་བརྩེད་པོ་ལས་ཤིིན་

ཏུ་ཚར་བཅིད་ད།ེ ཡང་སྔོན་བཞིིན་བཟློགོ་ཀྱིང་གོངྒཱར་མཆོོངས་ནས་ཤིིའ།ོ །དེར་ཡང་

བྲིམ་ཟི་ེམང་པོ་ོདགོ་རང་གོ་ིགྲུབ་མཐའ་སུན་ཕྱུང་བར་རིགོས་པོར་མཐོང་ནས་མང་པོ་ོ

ཞིིགོ་རབ་ཏུ་བྱུང༌། མང་པོ་ོཞིིགོ་དགོ་ེབསྙེན་བྱས་ས།ོ །དེའ་ིཚ་ེཁ་ཆོེའ་ིཡུལ་ནས་བྲིམ་

ཟི་ེབིདྱ་སིངྷྲུ་ཞིེས་བྱ་བ་དང༌། ད་ེཝ་བིདྱཱ་ཀ་ར་ཞིེས་བྱ་བ་དང༌། ད་ེཝ་སིངྷྲུ་ཞིེས་བྱ་བ་

སྟ་ེབྲིམ་ཟིེའ་ིསློོབ་དཔོོན་ཆོེན་པོ་ོགོསུམ་དཔོལ་ཆོོས་ཀྱི་ིགྲོགོས་པོའ་ིདྲུང་དུ་འོངས་ནས་

དྲང་པོོའ་ིསེམས་ཀྱིིས་གྲུབ་མཐའ་ལ་བརྒལ་བརྟགོས་མང་དུ་བྱས་པོས། ཆོོས་ཀྱིི་

གྲོགོས་པོས་ཀྱིང་ཡང་དགོ་པོའི་རིགོ་པོ་བསྟན། དེ་དགོ་ནང་པོ་ལ་ཤིིན་ཏུ་དད་དེ་

སྐྱབས་འགྲོ་ོདང་བསློབ་པོའ་ིགོནས་ལྔ་རྣམས་བླངས་གྲུབ་མཐའ་ཡང་ཉེན། ཁྱེད་པོར་
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ཚད་མ་སྡོ་ེབདུན་ཉེན་པོས་ཤིནི་ཏུ་མཁས་པོར་གྱུར་ནས། བྱང་ཕྱིགོོས་ཁ་ཆོའེ་ིཡུལ་དུ་

སོང་ནས་ཆོོས་ཀྱི་ིགྲོགོས་པོའ་ིལུགོས་ཀྱི་ིརྟོགོ་གོ་ེདར་བར་བྱས། བར་བས་ཝཱ་རཱ་ཎ་

སཱརི་ཡུན་རངི་དུ་གོནས་བཅིས་པོར་གྲོགོས་ས།ོ །

སློར་ཡང་ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀྱི་ིརྒྱུད་དུ་བྱོན་ཏེ།ེ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་མ་དར་བ་དང་

ཉེམས་པོའི་ཕྱིོགོས་ཐམས་ཅིད་དུ་བསྟན་པོའི་འགོལ་རྐྱེན་བྱེད་པོ་རྣམས་རྩེོད་པོས་

ཚར་བཅིད། རྒྱལ་པོ་ོདང་བློན་པོ་ོལ་སོགོས་པོ་ཆོོས་ཀྱི་ིསྒོ་ོནས་དབང་དུ་བསྡུས་ཏེ་ེ

དགོ་ེའདུན་གྱི་ིསྡོ་ེདང་ཆོོས་གོཞི་ིཐུགོ་མེད་དུ་དར་བར་མཛིད། སློོབ་དཔོོན་ཉེིད་ཀྱིིས་

བཞིེངས་པོའ་ིལྷ་ཁང་ཡང་བརྒྱ་རྩེ་ཙོམ་ཡོད་ཅིིང༌། གོཞིན་ལ་བསྐུར་ཏེ་ེབཞིེངས་པོ་ན་ི

གྲོངས་ལས་འདས་ས།ོ །སློབོ་དཔོནོ་འདསི་ཡངོས་སུ་བསྐུལ་ཏེ་ེསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་

པོ་ལ་བཅུགོ་པོའ་ིདགོ་ེསློོང་དང་དགོ་ེབསྙེན་ཡན་ཆོད་བསྡོོམས་ན་འབུམ་དུ་ཉེ་ེབ་ཙོམ་

ཡོད་པོར་གྲོགོས་ནའང༌། ཕལ་ཆོེར་མཁན་སློོབ་གོཞིན་ལ་གོཏེད་པོ་ཁ་ོན་ཡིན་ཞིིང༌། 

ཆོོས་ཀྱིིས་འབྲིེལ་བའ་ིསློོབ་མས་ན་ིས་སྟེང་ཐམས་ཅིད་ཁྱེབ་ཀྱིང༌། ཕྱི་ིབཞིིན་རྗེེས་སུ་

འབྲིང་བ་ན་ིལྔ་ལས་ལྷགོ་པོ་ཡངོས་སུ་མ་བཟུང་ང༌ོ། །ཞིསེ་གྲོགོས་ས།ོ །སྐུ་ཚའེ་ིཐ་མའ་ི

ཚ།ེ ཡང་སྔར་གྱི་ིས་ཾགོར་ཨཱ་ཙོརྱ་ད་ེཉེདི་བྷཊྚ་ཨཱ་ཙོརྱ་ཕྱི་ིམའ་ིབུར་སྐྱ་ེབ་བླངས་ཏེ་ེསྔནོ་

ལས་ཀྱིང་བླ་ོགྲོོས་ཀྱི་ིསྟོབས་ཆོ་ེབ། རང་གོ་ིལྷ་མདུན་དུ་འོངས་ཏེ་ེམངོན་སུམ་དུ་རིགོ་

པོ་སློབོ་པོ། རསེ་འགོའ་དའེ་ིལུས་ལ་ཡངོས་སུ་ཞུགོས་ནས་ཀྱིང་སྔནོ་མདེ་པོའ་ིརགིོ་པོ་

བརྗེདོ་པོ་བྱུང་སྟ།ེ ལ་ོབཅུ་གོཉེསི་ལནོ་པོ་ཙོམ་ན་དཔོལ་ཆོསོ་ཀྱི་ིགྲོགོས་པོ་ལ་རྩེདོ་པོར་

འདོད་པོ་ན། དེར་བྲིམ་ཟི་ེརྣམས་ཀྱིིས་ར་ེཞིིགོ་གོཞིན་ལ་རྩེོད་པོར་གྱིིས་ཤིིགོདེས་ན་

ངསེ་པོར་རང་ཉེདི་རྒྱལ་བར་འགྱུར་ལ། ཆོསོ་ཀྱི་ིགྲོགོས་པོ་ན་ིཕམ་པོར་ནུས་པོ་དཀའ་
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འ་ོཞིེས་སྨྲས་ཀྱིང༌། གོལ་ཏེ་ེད་ེལས་རྒྱལ་བ་མ་ནུས་ན། རྒོལ་བའ་ིགྲོགོས་པོ་ཐོབ་པོ་

མེད་ད་ོཞིེས་ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཉེིད་དུ་སོང་སྟེ། གོང་རྒྱལ་བ་དེའི་བསྟན་པོ་ལ་ཅིིགོ་

ཤིོས་འཇུགོ་པོར་བྱས་ནས་བརྩེད་པོས། དཔོལ་ཆོོས་ཀྱི་ིགྲོགོས་པོ་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཏེ་ེ

དེ་ཉེིད་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ལ་བཅུགོ ལྷོ་ཕྱིོགོས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཉེིད་དུ་བྲིམ་ཟིེ་དགོེ་

བསྙེན་གྱི་ིསྤྱོོད་པོ་ལ་གོནས་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ལ་མཆོོད་པོ་བྱེད་པོ་བྱུང་ང་ོ

ཞིེས་གྲོགོས་ཤིིང༌། དེས་བཞིེངས་པོའ་ིལྷ་ཁང་ན་ིད་ལྟ་ཡང་ཡོད་དོ། །ད་ེནས་དུས་ཀྱི་ི

མཐར་ཡུལ་ཀ་ལེངྒར་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་བཞིེངས་ཤིིང་སྐྱེ་བོ་མང་པོོ་ཆོོས་ལ་བཀོད་

ནས་སྐུ་འདས། ཚངས་པོ་མཚུངས་པོར་སྤྱོོད་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་གོདུང་དུར་ཁྲོད་དུ་

ཞུགོས་ལ་བཞིེན་པོས་མེ་ཏེོགོ་གོི་ཆོར་ཆོེན་པོ་ོབབས་ཤིིང༌། ཕྱིོགོས་ཐམས་ཅིད་དྲི་

བཟིང་དང་རལོ་མསོ་ཁྱེབ་པོ་ཞིགོ་བདུན་གྱི་ིབར་དུ་བྱུང་ང༌ོ། གོདུང༌། མས་ཅིད་འཆོངི་

བུ་འདྲ་བའ་ིརྡོོའ་ིགོོང་བུ་གོཅིིགོ་ཏུ་འདྲིལ་བ་ལས་རུས་པོའ་ིརྣམ་པོ་ཡ་ེམེད་དོ། །ད་ལྟ་

ཡང་དུས་སྟོན་གྱི་ིམཆོོད་པོ་བྱེད་ད།ོ །སློོབ་དཔོོན་འད་ིདང་བོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོསྲོོང་བཙོན་

སྒོམ་པོ་ོདུས་མཉེམ་མ་ོཞིསེ་གྲོགོས་པོ་བཞིནི་དནོ་ལའང་གོནས་པོར་མངནོ་ན།ོ །འདརི་

བོད་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ལྟར་ན། སྡོ་ེབདུན་རྩེོམ་པོའ་ིཚེ། ཚོད་མ་ལ་ཏེིགོ་ཏེ་བཏེབ་སྟ་ེདྲངས་

ཀྱིང་མ་དགོོངས་ཏེ་ེགོཞུང་གོ་ིདོན་ལ་བླ་ོགོཅིིགོ་ཏུ་ཕྱིོགོས་པོས་སོ། །བརྩེམས་ཟིིན་པོ་

ན་རྒྱལ་པོོས་དྲིས་པོས། རྒྱལ་པོ་ོཁྱེེད་ཀྱིིས་ཆོད་པོས་བཅིད་པོར་བྱ་བའི་མི་འགོའ་

ཡོད་ན་གོོས་དཀར་པོ་ོབགོོས། གོཞིོང་པོ་སྣུམ་གྱིིས་བཀང་སྲོ་ེམོགོ་གོ་ིབྱུགོ་པོ་ལགོ་ཏུ་

གོཏེད། ཅུང་ཟིད་ཅིིགོ་བོའམ་གོོས་ན་གོསོད་ད་ོབྱས་ནས་རལ་གྲོ་ིཐོགོས་པོ་ཕྱི་ིབཞིིན་

དུ་འབྲིང་བས་ཕ་ོབྲིང་ལ་སྐོར་བ་བྱེད་དུ་བཅུགོ་ལ། ཕ་ོབྲིང་གོ་ིམཐའ་ཀུན་ན་གླུ་དང་
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རོལ་མ་ོམཁན་རྩེ་ེབ་ཞིོགོ་ཅིིགོ་གོསུངས་ནས་ད་ེབཞིིན་དུ་བྱས་ནས་མཐར་དྲིས་པོ་ན་

མ་ིདསེ་གླུ་གོར་དང་རལོ་མ་ོསོགོས་གོང་ཡང་ཡདོ་པོ་མ་ཤིསེ་ཏེ།ེ ད་ེལ་བསྒྲོམིས་པོས་

ས་ོཟིརེ་ནའང༌། ཉུང་མར་བཀང་བའ་ིསྣདོ་བསྐུར་ལ། ཞིསེ་སགོོས་སྤྱོདོ་འཇུགོ་གོ་ིཚགིོ་

ལ་བརྟེན་ནས་བདེན་བདེན་མར་སྨྲས་པོ་འདྲ་ལ། སྡོ་ེབདུན་ན་ིརང་གོ་ིབླ་ོགྲོོས་གོོམས་

པོའ་ིཕྱིརི་དང༌། སློབོ་མ་དགོ་གོ་ིངརོ་གོནས་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་དུ་བརྩེམས་པོ་ཡནི་གྱིསི། 

རྒྱལ་པོོའ་ིའཕྲིན་ཡིགོ་མཁན་གྱིིས་འབྲིི་བ་བཞིིན་དུ་ཕོ་བྲིང་གོི་ཕྱིོགོས་གོཅིིགོ་ཏུ་

བརྩེམས་པོ་གོ་ལ་ཡིན། བླ་ོཤིིན་ཏུ་གོསལ་བས་རྒོལ་བ་བཅུ་ཙོམ་ལ་དུས་གོཅིིགོ་ཏུ་

ལན་ཐབེས་པོར་གྲོགོས་པོ་ལས། གོཞུང་དནོ་བསམ་པོའ་ིཚ་ེགོཞིན་མ་ིརིགོ་ན་བླ་ོརྟུལ་

པོ་ོརྣམས་དང་ཁྱེད་པོར་མེད་པོར་འགྱུར་རོ། །གོཞིན་ཡང་གོཏེམ་ད་ེཤིིན་ཏུ་མ་ིའཐད་

པོར་མངནོ་ལ། སྡོ་ེབདུན་བརྩེམས་ཟིནི་པོ་ན་པོནྚི་ིཏེ་རྣམས་ལ་བྲིམིས་པོས། ཕལ་ཆོརེ་

གྱིིས་མ་ཤིེས། འགོའ་ཞིིགོ་གོིས་ཤིེས་ནའང་ཕྲགོ་དོགོ་གོི་དབང་གོིས་མི་ལེགོས་ས་ོ

བྱས་ནས་ཁྱེིའ་ིམཇུགོ་མ་ལ་བཏེགོས་པོས། ཁྱེ་ིན་ིལམ་སྲོང་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་བཞིིན་དུ་

ངའི་བསྟན་བཅིོས་ཀྱིང་ཕྱིོགོས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པོར་འགྱུར་རོ། །ཞིེས་གོསུངས་ཤིིང༌། 

གོཞུང་གོ་ིམགོརོ། སྐྱ་ེབ་ོཕལ་ཆོརེ་ཕལ་ལ་ཆོགོས་ཤིངི་སོགོས་ཤློ་ོཀ་གོཅིིགོ་བཅུགོ་པོ་

དང༌། ཕྱིིས་སློོབ་དཔོོན་ལྷ་དབང་བླ་ོདང༌། ཤཱཀྱི་བླ་ོལ་སྡོ་ེབདུན་ལེགོས་པོར་བཤིད་ད་ེ

རང་འགྲོེལ་གྱིི་འགྲོོས་ལྷ་དབང་བློ་ལ་རྩེོམས་པོར་བསྐུལ། ལན་ཅིིགོ་བརྩེམས་ཏེེ་

གོཟིིགོས་ཕུལ་བས་ཆུས་བཀྲུས། ཡང་བརྩེམས་པོ་མེས་བསྲོེགོས། སློར་ཡང་

བརྩེམས་ཏེེ། ཕལ་ཆོེར་སྐལ་བ་མེད་ཉེིད་དང༌། །དུས་ལའང་སྡོོད་པོ་མེད་པོའི་

ཕྱིིར། །གོོམས་པོའི་ཕྱིིར་ནི་མདོར་བསྡུས་ནས། །དཀའ་འགྲོེལ་འདི་ནི་འདིར་བྱས་
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སོ། །ཞིེས་བྲིིས་ཏེེ་ཕུལ་བས། འགྲོོས་དང་ཚིགོ་ཟུར་གྱིིས་མཚོན་པོའི་གོནད་དོན་

རྣམས་མ་བྱུང་བར་འདུགོ་སྟ།ེ ཚིགོ་གོསི་དངསོ་སུ་བསྟན་པོའ་ིདནོ་རྣམས་བྱུང་འདུགོ་

གོསུངས་ནས་བཞིགོ །ངའ་ིརིགོ་པོ་འད་ིདཔྱིས་ཕྱིིན་པོ་སུས་ཀྱིང་མ་ིཤིེས་པོ་འདུགོ་

དགོངོས་ནས་རྣམ་འགྲོལེ་གྱི་ིམཇུགོ་ཏུ། རྒྱ་མཚ་ོལ་ན་ིཆུ་བ་ོབཞིནི་དུ་རང་གོ་ིལུས་ལ་

ཐམི་ཞིངི་ནུབ་པོ་ཉེདི་དུ་འགྱུར། །ཞིསེ་པོའ་ིཚགིོས་བཅིད་བཅུགོ་གོ ོ།ཞིསེ་གྲོགོས། ཁ་

ཅིིགོ་ལྷ་དབང་བློའ་ིསློོབ་མ་ཤཱཀྱི་བླ་ོཡིན་ཏེེ། དེས་འགྲོེལ་བཤིད་བྱས་ས་ོཞིེས་ཟིེར་བ་

ལྟར་འཐད་ཅིངི༌། དའེ་ིསློབོ་མ་འདོ་ཀྱི་ིབླ་ོཡནི་ཟིརེ་ར།ོ ཁ་ཅིིགོ་ཛི་མཱ་ར་ིཆོསོ་གྲོགོས་ཀྱི་ི

དངོས་སློོབ་ཡིན་ཟིེར་བ་དང༌། རྒྱན་མཁན་པོོ་དངོས་སློོབ་ཡིན་པོར་འདོད་པོ་དང༌། 

སྤུར་ལ་ལུང་བླངས་པོར་འདོད་པོ་སོགོས་དུས་མི་འགྲོིགོ་པོའི་ཅིལ་ཅིོལ་ཡིན་ཞིིང༌། 

ཡང་ཆོོས་ཀྱི་ིགྲོགོས་པོས་རྒྱལ་རྔ་ལན་བཅུ་བདུན་བརྡུངས་ཟིེར་ཡང་ནང་པོའ་ིསྡོོམ་

བརྩེོན་རྒྱལ་རྔ་བརྡུང་བའ་ིསྲོོལ་མེད་ཅིིང༌། གོཅིེར་བུ་པོ་མདུང་ཅིན་བྱ་བ་བྱུང་ནས་སུ་

ཕམ་པོ་མདུད་འདིས་གོསོད་ད་ོཟིེར་ནས་རྩེོད་དུ་བྱུང་ལ། ཆོོས་གྲོགོས་ཀྱིིས་མ་བརྩེད་

པོར་ལྷ་དབང་བློས་ཕམ་པོར་བྱས་ཟིེར་ཡང་གོཅིེར་བུ་པོ་རང་གོི་གྲུབ་མཐའ་དང་

འགོལ་བའ་ིསྤྱོདོ་པོས་རྒལོ་བ་འཇོམོས་པོར་འདདོ་པོ་འསོ་མ་ཡནི་ཞིངི༌། མཁས་པོ་ལ་

ཡ་ེམ་གྲོགོས་པོའ་ིགོཏེམ་གོཏེམ་རྒྱུད་ཀྱི་ིབརྗེོད་པོས་ཕོངས་ཏེ་ེསྨྲས་པོ་ལ་སྙིང་པོ་ོམེད་

ད།ོ །ད་ེལྟར་ན་རྒྱན་དྲུགོ་པོ་ོད་ེདགོ་ལས། ཀླུ་སྒྲུབ། ཐགོོས་མདེ། ཕྱིགོོས་གླེང་གོསུམ་ན་ི

གོཞུང་བྱདེ་པོ་པོ་ོཡནི་ལ། འཕགོས་པོ་ལྷ། དབྱགིོ་གོཉེནེ། ཆོསོ་ཀྱི་ིགྲོགོས་པོ་གོསུམ་ན་ི

འགྲོལེ་བྱདེ་ཡནི་ན།ོ །ད་ེརྣམས་ས་ོསོའ་ིདུས་སྐབས་ལ་ལྟསོ་ཏེ།ེ བསྟན་པོ་གོསལ་བར་

བྱདེ་པོའ་ིམཛིད་པོ་མཉེམ་པོས་རྒྱན་དྲུགོ་ཅིསེ་གྲོགོས་ས།ོ །
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བྲིམ་ཟི་ེབད་ེབྱེད་དགོའ་བ་ན་ིདུས་ཕྱིིས་བྱུང་བ་ཡིན་པོས་ཆོོས་གྲོགོས་ཀྱི་ིདངོས་

སློོབ་ཏུ་འཆོད་པོ་ཤིིན་ཏུ་འཁྲུལ་ལ།ོ །དེའ་ིཚ་ེསྒྲུབ་པོ་ཐོབ་པོའ་ིརྣལ་འབྱོར་པོ་ནི། སློོབ་

དཔོོན་ཆོེན་པོ་ོལྭ་ཝ་པོ་དང༌། ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏེ་ིབར་པོ་དང༌། ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛི་དང༌། སློོབ་དཔོོན་

མཚ་ོསྐྱསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེདང༌། ལ་ལ་ིཏེ་བཛྲ་རྣམས་འལོ་སྤྱོ་ིཙོམ་དུ་དུས་མཉེམ་མ།ོ །ད་ེལ་པོདྨ་

བཛྲ་གྱི་ིམཚན་ཅིན་མང་པོ་ོབྱོན་ནའང༌། འད་ིསྐབས་ཀྱི་ིམཚ་ོསྐྱེས་ན་ིབར་པོ་ད་ེཡིན་

ཞིངི༌། མཚ་ོསྐྱསེ་ཀྱི་ིསྐད་དདོ་མང་པོ་ོཡདོ་པོ་ལས་མ་ད་ོརུ་ཧ་ཞིསེ་པོ་ད་ེཡནི་ལ། ད་ེལ་

སློོབ་དཔོོན་ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛི་སྟ་ེཁྱེིའ་ིརྒྱལ་པོ་ོཞིེས་ཡོངས་སུ་གྲོགོས་པོའམ། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཡ་ི

གོེ་འགོའ་ཞིིགོ་ཏུ་ཀུ་ཏེ་རཱ་ཛི་ཞིེས་འབྱུང་སྟེ། སྔོན་གྱིི་ཡོ་གོ་བ་རྣམས་ལ་ཡོངས་སུ་

གྲོགོས་པོ་ད་ེཡིན་ལ། ད་ེན་ིཉེིན་མ་ོཁྱེིའ་ིརྣམ་པོ་ཅིན་གྱི་ིདཔོའ་བ་ོདང་རྣལ་འབྱོར་མ་

སྟོང་ཕྲགོ་གོཅིིགོ་ལ་ཆོོས་སྟོན་པོར་བྱེད་ལ། མཚན་མ་ོད་ེདགོ་དང་ལྷན་ཅིིགོ་དུར་ཁྲོད་

གྱི་ིགོནས་སུ་གོཤིེགོས་ནས་ཚོགོས་ཀྱི་ིའཁོར་ལ་ོལ་སོགོས་པོ་དམ་ཚིགོ་གོ་ིཀུན་ཏུ་

སྤྱོོད་པོ་བྱེད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་སྟ།ེ ད་ེལྟར་ལ་ོབཅུ་གོཉེིས་སུ་སྤྱོད་པོས་མཐར་ཕྱིགོ་རྒྱ་ཆོེན་

པོོའ་ིདངོས་གྲུབ་ཐོབ། དེས་ནང་རྒྱུད་སྡོ་ེལྔ་དང་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་མང་དུ་བཤིད་ཅིིང༌། 

ད་ེཉེདི་ན་ིཟླ་གོསང་ཐགིོ་ལའེ་ིརྒྱུད་ལ་བརྟནེ་ནས་གྲུབ་པོ་ཐབོ་པོ་ཡནི་ཞིསེ་གྲོགོས་ས།ོ ། 

སློོབ་དཔོོན་ལ་ལ་ིཏེ་བཛྲ་ནི། ནཱ་ལེནྡྲའ་ིཔོནྚི་ིཏེ་ཞིིགོ་ཡིན་ལ། རྣམ་པོར་སྣང་མཛིད་སྒྱུ་

འཕྲུལ་དྲྭ་བའ་ིརྒྱུད་ལ་བརྟནེ་ཏེ་ེའཕགོས་པོ་འཇོམ་དཔོལ་ཡ་ིདམ་དུ་བྱདེ་པོ་ལས། རང་

གོ་ིསློོབ་དཔོོན་ལ། རྡོ་ོརྗེ་ེའཇོིགོས་བྱེད་འཇོིགོས་པོར་བྱེད་སོགོས་མཚན་ད་ེརྣམས་ཀྱི་ི

སྒྲུབ་ཐབས་དྲིས་པོས། འད་ིདགོ་ན་ིམིའ་ིཡུལ་ན་མེད་པོས་ཁ་ོབོས་ན་ིམ་ིཤིེས་ཏེ།ེ དེའ་ི

དོན་དུ་འདོད་པོའ་ིལྷ་སྒྲུབས་ཤིིགོ་གོསུངས་པོས། དེས་འཕགོས་པོ་འཇོམ་དཔོལ་རྩེ་ེ
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གོཅིིགོ་ཏུ་བསྒྲུགོས་པོ་ན། ལ་ོཉེ་ིཤུ་ཙོམ་ན་ཞིལ་གོཟིིགོས་ཏེ་ེརྒྱུད་བྱིན་གྱིིས་བརླབས། 

ཐུན་མོང་གོ་ིདངོས་གྲུབ་འགོའ་རེའང་ཐོབ་ནས། ཨུ་རྒྱན་གྱི་ིགོནས་ཆོོས་ཀྱི་ིམཛིོད་

ནས་གོཤིིན་རྗེ་ེགོཤིེད་ཀྱི་ིརྒྱུད་སྤྱོན་དྲོངས་ཤིིགོ་ཅིེས་ལུང་བསྟན་པོའང་བྱུང་བས། ཨུ་

རྒྱན་དུ་བྱོན་པོ་ན། མུ་སྟེགོས་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོར་པོ་འགོའ་ཞིིགོ་དང་ནུས་པོ་འགྲོན་པོས། 

དེས་ལྟ་སྟངས་བྱས་པོ་ན་སློོབ་དཔོོན་བརྒྱལ་ཞིིང་འགྱིེལ་བར་གྱུར་པོ་སངས་ཙོམ་ན། 

རྡོ་ོརྗེ་ེརྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ལ་གོསོལ་བ་བཏེབ་པོས། རྡོ་ོརྗེ་ེར་ོལངས་མས་ཞིལ་མངོན་

སུམ་དུ་བསྟན་ཏེ།ེ གོཤིནི་རྗེ་ེགོཤིདེ་ཀྱི་ིདཀྱིལི་འཁརོ་དུ་དབང་བསྐུར། དརེ་རྣལ་འབྱརོ་

བཞིི་རྫོོགོས་པོའི་རིམ་པོ་དང་བཅིས་པོ་བསྒོོམས་པོས་ཟླ་བ་ཕྱིེད་དང་གོསུམ་ནས་

དངསོ་གྲུབ་ཆོནེ་པོ་ོཐབོ་པོའ་ིལྟས་བྱུང་ནས་ནགོས་ཀྱི་ིམ་ཧ་ེགོདུགོ་པོ་ཅིན་བཀུགོ་ནས་

ཆོིབས་ཏེེ། རིགོ་པོ་བརྟུལ་ཞུགོས་ཀྱིི་སྤྱོོད་པོ་ཡང་མཛིད་དོ། །དེ་ནས་ཨུ་རྒྱན་གྱིི་

གོནས་དྷརྨ་གོཉྫ་ཞིེས་བྱ་བ་ནས། མ་འོངས་པོའི་སེམས་ཅིན་ལ་ཕན་པོའི་དོན་དུ་

གོཤིེན་རྗེ་ེགོཤིེད་ལ་སོགོས་པོའ་ིརྒྱུད་སྤྱོན་འདྲེན་པོར་བཞིེད་པོ་ལ། མཁའ་འགྲོ་ོམ་

རྣམས་ན་ར།ེ ཞིགོ་བདུན་དུ་བླ་ོལ་ཇོ་ིཙོམ་བཟུང་བར་ནུས་པོ་ད་ེགོནང་ང༌ོ། །ཞིསེ་ཟིརེ་

བ་ལ། ལྷགོ་པོའ་ིལྷ་ལ་གོསལོ་བ་བཏེབ་པོས། ད་ེབཞིནི་གོཤིེགོས་པོ་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིསྐུ་

གོསུང་ཐུགོས་གོཤིིན་རྗེ་ེགོཤིེད་ནགོ་པོོའ་ིརྒྱུད་དང༌། སྡོོམ་གོསུམ་པོ་དང༌། རྟོགོ་པོ་

བདུན་པོ་དང༌། གོཞིན་ཡང་གོཟུངས་དང་རྒྱུད་དང༌། རྟོགོ་པོའ་ིརིམ་པོ་ཐོར་བུ་པོ་མང་

པོ་ོདང་བཅིས་པོ་ཐུགོས་སུ་ཆུད། འཛིམ་བུའ་ིགླེིང་དུ་ལྷགོ་པོར་དར་བར་མཛིད་དེ། 

ནུབ་ཕྱིགོོས་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་མུ་སྟགེོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཕྲན་ན་ར་ཝརྨ་ཞིསེ་བྱ་བའ་ིསར་མུ་སྟགེོས་

རྣམས་དང་ནུས་པོ་འགྲོན་པོ་ལས། མུ་སྟེགོས་ཀྱི་ིགོཙོ་ོབ་ོའགོའ་ཞིིགོ་གོིས་དུགོ་བྲི་ེབ་ོ
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ར་ེཟིོས། སློོབ་དཔོོན་གྱི་ིདུགོ་ན་ིམ་ིཁུར་བཅུ་ཙོམ་གོསོལ་ཞིིང༌། དངུལ་ཆུ་ཆོང་སྣོད་

གོཉེིས་འཐུངས་པོས་གོནོད་པོ་མེད་པོ་ན། རྒྱལ་པོ་ོད་ེལྷགོ་པོར་དད་ནས། ནང་པོ་ལ་

ཞུགོས་ཏེ་ེའཇོམ་དབྱངས་ཀྱི་ིལྷ་ཁང་བཞིེངས། གྲོོང་ཁྱེེར་ཧསྟ་ིན་པུ་རར་མུ་སྟེགོས་ཀྱི་ི

སྔགོས་མཁན་གྱིི་སྡོེ་ཞིིགོ་གོཤིིན་རྗེེ་གོཤིེད་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་ཉེིན་གོཅིིགོ་བསྐོར་བས་

བརླགོ་པོ་དང༌། ཤིར་ཕྱིོགོས་ཝ་རནྡྲེའ་ིཆོ་ཤིས་བ་གོ་ལ་ཞིེས་བྱ་བར་ཀླུ་བ་ིཀྲ་ིཌོ་ཞིེས་

བྱ་བ་ནང་པོ་ལ་ཤིནི་ཏུ་གོནདོ་པོ་ཅིིགོ་ཡདོ་པོའང་སྦྱོནི་སྲོགེོ་གོསི་ཚར་བཅིད་ད།ེ ད་ེམ་

ཐགོ་ཀླུའ་ིགོནས་མཚ་ོཡང་བསྐམས། ད་ེདགོ་ལ་སོགོས་པོ་བསྟན་པོ་ལ་སྡོང་བའ་ིམུ་

སྟེགོས་དང་སྟགོ་གོཟིིགོས་ལ་སོགོས་པོ་སྟོགོ་ཕྲགོ་མང་པོོ་ཚར་བཅིད། མི་མ་ཡིན་

གོདུགོ་པོ་ཅིན་ལྔ་བརྒྱ་ཙོམ་བཏུལ་ཏེ་ེགོཙོ་ོབ་ོམངནོ་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིའཕྲནི་ལས་ཀྱིསི་འགྲོ་ོདནོ་

མཛིད་མཐར་འཇོའ་ལུས་སུ་གོཤིེགོས། དེའ་ིསློོབ་མ་ལཱི་ིལ་བཛྲ་གྱིིས་སློོབ་དཔོོན་གྱི་ི

གོསུང་ངགོ་ཡི་གོེར་བཀོད་པོས་གོཤིིན་རྗེེ་གོཤིེད་འབྱུང་བ་དང༌། ཞིི་ཁྲོ་རྣམ་རོལ་

སགོོས་ལཱི་ིལ་བཛྲ་ཆོནེ་པོོས་མཛིད་པོར་བྱདེ་ད།ོ །

ལཱི་ཝ་པོ་དང༌། ལ་ལ་ིཏེ་བཛྲ་དང༌། ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏེ་ིརྣམས་ཀྱིིས་ཆོ་ོའཕྲུལ་འགྲོན་པོའ་ི

ལ་ོརྒྱུས་ཀྱིང་ཡོད་ད།ེ ད་ེཡང་ལཱི་ཝ་པོ་དང༌། ལ་ལ་ིཏེ་བཛྲ་གོཉེིས་ཀ་གྲུབ་པོ་ཐོབ་པོའ་ི

ཕྱིསི་ཤིིགོ་ན། ནུབ་ཕྱིོགོས་ཨུ་རྒྱན་གྱི་ིཡུལ་དུ་གོཤིེགོས་པོ་ལས། ར་ིམུ་རུནྚི་ཀ་ཞིསེ་

བྱ་བ་བགྲོོད་དཀའ་བ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་ལ། སློོབ་དཔོོན་གོཉེིས་བགྲོོད་ཏེེ། བདགོ་ཅིགོ་

གོཉེསི་ལས་སུའ་ིརྫུ་འཕྲུལ་གྱིསི་བགྲོདོ་པོར་བྱ་ཞིེས་པོ་ལས། ལ་ལ་ིཏེ་བཛྲ་གྱིསི་དངེ་

བདགོ་གོ་ིརྫུ་འཕྲུལ་གྱིིས་བགྲོོད་ལ། སློར་ལྡོགོ་འོང་བའ་ིཚ་ེཁྱེོད་ཀྱི་ིརྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ིམཐུ་

ལས་སོ། །དེར་ལ་ལ་ིཏེ་བཛྲ་བདགོ་ཉེིད་གོཤིེན་རྗེ་ེགོཤིེད་དུ་གྱུར་པོའ་ིཕྱིགོ་མཚན་



 190  

ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

རལ་གྲོིས་རི་དེའི་རྩེེ་མ་ོནས་རྩེ་བའི་བར་དུ་གོཤིགོས་ཏེེ། དེར་ལམ་ཁ་ཕྲགོ་ཤིིན་ཏུ་

དོགོ་པོོ་དོགོ་པོོ་ཞིིགོ་ལས་བཞུད་ནས་སློར་རི་སྔར་བཞིིན་དུ་གྱུར་ཏེོ། ཨུ་རྒྱན་གྱིི་

གོནས་སུ་ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏེ་ིཐུན་མོང་གོ་ིགྲུབ་པོ་ཐོབ་པོའ་ིསྐབས་ཤིིགོ་ཡིན་ལ། ལ་ལ་ིཏེ་བཛྲ་

ཞིསེ་བྱ་བའ་ིགྲུབ་བའ་ིསློབོ་དཔོནོ་ཞིགིོ་གོསར་དུ་འངོས་ས་ོཞིསེ་ཐསོ་ནས། རྒྱལ་པོ་ོསྐྱ་ེ

བོའ་ིཚོགོས་དང་བཅིས་པོ་བསུ་བའ་ིཕྱིིར་འོངས་ཏེེ། སློོབ་དཔོོན་གྱི་ིཞིབས་གོཉེིས་ལ་

བསྐུ་མཉེེ་བྱེད་པོའི་ཚེ་ཞིབས་རེ་རེ་ལ་ལགོ་པོ་གོཉེིས་གོཉེིས་གྱིིས་བསྐུ་མཉེེ་བྱེད་

དགོོས་པོས་རྒྱལ་པོོས་ལགོ་པོ་བཞི་ིསྤྲུལ་ནས་བསྐུ་མཉེ་ེབྱས་སོ། །སློོབ་དཔོོན་གྱིིས་

ཞིབས་བཞི་ིསྤྲུལ་པོས། རྒྱལ་པོོས་ཕྱིགོ་བརྒྱད། སློོབ་དཔོོན་གྱིིས་བརྒྱད་སྤྲུལ་པོས། 

རྒྱལ་པོོས་བཅུ་དྲུགོ་སློོབ་དཔོོན་གྱིིས་བཅུ་དྲུགོ་སྤྲུལ་པོ་ན། རྒྱལ་པོ་ོཕྱིགོ་བཅུ་དྲུགོ་གོ་ི

ལྷ་ལ་གོམོས་པོ་བརྟགོ་པོས། ད་ེབས་ལྷགོ་པོ་སྤྲུལ་མ་ནུས་པོར་ར་ེརེས་བསྐུ་མཉེ་ེབྱས་

སོ། །དེ་ནས་སློོབ་དཔོོན་གྱིིས་ཞིབས་བརྒྱའི་བར་དུ་སྤྲུལ་ནས་རྒྱལ་པོོའ་ིང་རྒྱལ་

བཅིགོ་ གོ ོ།ཕྱིསི་སློབོ་དཔོནོ་ལྭ་ཝ་བ་དང༌། ལ་ལ་ིཏེ་གོཉེསི་སློར་ཤིར་ཕྱིོགོས་སུ་བྱནོ་

པོའ་ིཚ།ེ ར་ིམུ་རུཎྜ་ཀའ་ིདྲུང་དུ་ནུབ་གོཅིིགོ་བྲིང་བཏེབ་བ།ོ །ལྭ་ཝ་པོ་ན་ར།ེ ར་ིབ་ོཤིནི་

ཏུ་ཆོ་ེན་ནངས་པོར་སྔ་མརོ་འགྲོའོ་ོབྱས་ནས། ནམ་ཕྱིདེ་འཇོངི་ཡལོ་ན་ཏེངི་ང་ེའཛིནི་གྱི་ི

སྟོབས་ཀྱིིས་ར་ིམེད་པོར་བྱས་ཐང་བད་ེམ་ོཞིིགོ་ལ་འོངས་ཏེེ། ནམ་ལངས་པོ་ན་ལ་ལ་ི

ཏེ་བཛྲ་གྱིིས་ཕྱི་ིམིགོ་གོཟིིགོས་ཙོ་ན་ར་ིབརྒལ་བར་ཤིེས་ཏེ་ེང་ོམཚར་སྐྱེས་ནས་ལྭ་ཝ་

པོ་ལ་ཕྱིགོ་བྱས་ས་ོཞིསེ་གྲོགོས་ས།ོ །

ད་ེལ་འཕགོས་པོའ་ིཡུལ་གྱི་ིགོཏེམ་གྲོགོས་ཆོ་ེབ་ལྟར་ན། རྣལ་འབྱོར་གྱི་ིདབང་

ཕྱུགོ་བི་རཱུ་པོ་ནི་གོཤིིན་རྗེེ་གོཤིེད་ཀྱིི་ལམ་བསྒོོམས་པོས་རྡོོ་རྗེེ་ཕགོ་མོས་བྱིན་གྱིིས་
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བརླབས་ནས་གྲུབ་པོ་ཐོབ། གོཤིིན་རྗེ་ེགོཤིེད་ཉེིད་དང་མ་ིགོཉེིས་པོའ་ིརྣལ་འབྱོར་གྱི་ི

དབང་ཕྱུགོ་ཆོེན་པོོར་གྱུར་པོ་ཡིན་པོས་རྒྱུ་མཐའ་དགོ་སྟོན་དུ་རུང་མོད་ཀྱིང༌། གྲུབ་

ཐོབ་རྣམས་ན་ིདངོས་ཀྱི་ིགོདུལ་བྱ་རྣམས་དང་སྐལ་པོ་འཚམ་པོར་སྟོན་པོ་ཉེིད་ཆོོས་

ཉེདི་ཡནི་པོས། གོཤིནི་རྗེ་ེགོཤིདེ་དམར་པོའོ་ིརྒྱུད་སྤྱོན་དྲངས་ཤིངི༌། བཅིམོ་ལྡན་འདས་

ཉེདི་ཀྱིསི་གོསུང་བཞིནི་དུ་སྒྲུབ་ཐབས་དང་མན་ངགོ་ཡ་ིགོ་ེབཀདོ། དའེ་ིསློབོ་མ་ཊམོ་བྷ་ི

ཧ་ེརུ་ཀས་ཀུ་རུ་ཀུལླིེའ་ིརྟོགོ་པོ་དང་ཨཱ་རལླི་ིགོཉེིས་ཀྱི་ིརྒྱུད་སྤྱོན་དྲངས། རྒྱུད་ཀྱི་ིདོན་

མངོན་ཤིེས་ཀྱིིས་མཁྱེེན་ཞིིང༌། ཡ་ེཤིེས་མཁའ་འགྲོ་ོམ་རྣམས་དང་བཀའ་བགྲོོས་པོ་

ལས་དགྱིེས་པོའ་ིརྡོ་ོརྗེེའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིསྙིང་པོ་ོབླངས་ནས་བདགོ་མེད་མའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་དང༌། 

ལྷན་ཅིིགོ་སྐྱེས་གྲུབ་ལ་སོགོས་པོ་གོཞུང་དུ་མ་མཛིད་ཅིིང་སློོབ་མ་རྣམས་ལ་དབང་

ཡང་བསྐུར་རོ། །ད་ེནས་སློོབ་དཔོོན་ལྭ་ཝ་པོ་དང་མཚ་ོསྐྱེས་གོཉེིས་ཀྱིིས་དགྱིེས་པོའ་ི

རྡོ་ོརྗེའེ་ིརྒྱུད་སྤྱོན་དྲངས་ཏེ།ེ ལྭ་ཝ་པོས་སྭ་ས་ཾབ་ེད་པྲ་ཀྲ�་ཏེ་ཞིསེ་བྱ་བ་རྫོགོོས་རམི་གོཙོ་ོ

བོར་སྟོན་པོའ་ིབསྟན་བཅིོས་དང༌། མཚ་ོསྐྱེས་ཀྱིིས་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ིསྒྲུབ་ཐབས་སོགོས་

མང་དུ་མཛིད་དེ། དགྱིེས་པོའ་ིརྡོ་ོརྗེེའ་ིཡབ་ཀྱི་ིསྒྲུབ་ཐབས་ཐོགོ་མར་བྱུང་བ་ནི། སྒྲུབ་

ཐབས་མཚ་ོསྐྱེས་ས་ོཞིེས་གྲོགོས་ས།ོ །ཤིར་ཕྱིོགོས་ཀྱི་ིསློོབ་དཔོོན་ཆོེན་པོ་ོདབུ་མ་པོ་

དཔོལ་སྦས་ཀྱི་ིགོཏེམ་རྒྱུད་ཀྱིང་གོསལ་བར་མ་མཐོང་ཞིིང་མ་ཐོས་སོ། །དེའ་ིཚ་ེལྷ་ོ

ཕྱིོགོས་ཀྱི་ིརྒྱུད་དུ། ཀ་མ་ལ་གོ་ོམཱ་ིཞིེས་བྱ་བ་སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་ཀྱི་ིགྲུབ་ཐོབ་གོཅིིགོ་

བྱུང་སྟེ། ད་ེཡང་ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀྱི་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ཞིིགོ་ན་དགོ་ེསློོང་སྡོ་ེསྣོད་གོསུམ་པོ་

དང༌། ཐགེོ་པོ་ཆོནེ་པོ་ོལ་བསམ་གོཏེན་པོ་ཞིིགོ་བཞུགོས་པོའ་ིགོཡོགོ་དགོ་ེབསྙནེ་ཀ་མ་

ལ་གོོ་མཱི་ཡིན། དེ་ཡང་ཀ་མ་ལ་གོོ་མཱི་དེས་སྔོན་བསྟན་པོ་ལ་མ་ཞུགོས་ཤིིང་ལས་
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འབྲིས་མ་ིཤིེས་པོའ་ིདུས་ཤིིགོ་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ཞིིགོ་གོ་ིསྒོ་ོདྲུང་ནས་དངུལ་གྱི་ིའདབ་

མ་ལ་ཡ་ིགོ་ེབྲིིས་པོ་ཞིིགོ་རྙིེད་དེ། ད་ེཅི་ིདགོར་བླངས་ནས་ཡུལ་གྱི་ིགོཟུགོས་ཚོང་མ་

འགོའ་ལ་བྱནི་ན།ོ །ཕྱིསི་དུས་དརེ་རང་གོ་ིསློབོ་དཔོནོ་དགོ་ེསློངོ་ད་ེསྔ་དྲ་ོསྔ་མ་ོན་བསདོ་

སྙོམས་གོསོལ་ནས། སྒོ་ོནང་ནས་བསྡོམས་ཏེ་ེཉེ་ིམ་ཕྱི་ིཕྲེད་ཀྱི་ིབར་དུ་སྒོ་ོམ་ིའབྱེད་པོ་

ཞིིགོ་ཡོད་པོ་ལས། དུས་ལན་ཅིིགོ་དགོ་ེབསྙེན་དེས་སྔ་དྲ་ོནས་ཉེ་ིམ་ཕྱི་ིཕྲེད་ཀྱི་ིབར་སྒོ་ོ

བསྡོམས་ནས་བཞུགོས་པོ་ཅི་ིཞིིགོ་ལགོས་ཞུས་པོས། བུ་འད་ིདྲསི་ནས་ཅི་ིབྱདེ་གོསུང་

པོ་ལ། གོང་སློོབ་དཔོོན་རྣལ་འབྱོར་དུ་མཛིད་པོ་དེ་བདགོ་ཀྱིང་མནོས་ཏེེ་སྒོོམ་པོ་

ལགོས་ཞུས་པོས། བུ་ང་ལ་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱ་བ་གོཞིན་མེད། ར་ིཔོ་ོཏེ་ལར་ཕྱིིན་ནས་

འཕགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་ལ་ཆོསོ་ཉེན་ཏེ།ེ སློར་ཡང་འདརི་འངོས་ནས་སྒོ་ོའབྱེད་

པོ་ཡནི་གོསུང༌། འ་ོན་བདགོ་ཀྱིང་འཁྲདི་པོར་ཞུ་ཞུས་པོས། འཕགོས་པོ་ལ་ཞུས་ནས་

འོང་གོ་ིགོསུང༌། ནངས་པོར་སློོབ་དཔོོན་འཁོར་བྱུང་བ་ལ་དྲིས་པོས་སློོབ་དཔོོན་ཅུང་

ཟིད་ཁྲོས་ཏེ།ེ བུ་ཁྱེོད་ཀྱིིས་ང་ཡང་སྡོིགོ་པོ་ཅིན་གྱི་ིཕ་ོཉེར་བྱས་ས།ོ །ཅི་ིཡནི་དྲིས་པོས། 

ཁ་ོབོས་འཕགོས་པོ་ལ་ཞུས་པོ་ན། ཁྱེོད་སྡོིགོ་པོ་ཅིན་ད་ེལྟ་བུའ་ིལོན་ཁྱེེར་མ་འོང་ཞིིགོ 

ད་ེན་ིའཕགོས་པོ་ཤིེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པོའ་ིགླེེགོས་བམ་དངུལ་ལས་བྱས་པོ་

འཇོགིོ་པོར་བྱདེ་པོ་ཡནི་ཞིསེ་གོསུང་ང༌ོ། །དེའ་ིཕྱིརི་ཁྱེདོ་ན་ིཔོ་ོཏེ་ལར་འགྲོ་ོབའ་ིསྐལ་བ་

མེད་ད་ོཞིེས་གོསུང་པོས་སྔོན་རང་གོིས་རྙིེད་པོའ་ིདངུལ་གྱི་ིའདབ་མ་ལ་ཡ་ིགོེར་བྲིིས་

པོ་ད་ེཡིན་པོར་ཤིེས། སྡོིགོ་པོའ་ིལས་ལ་ཤིིན་ཏུ་འཇོིགོས་ཤིིང་སྐྲགོ་ནས། འ་ོན་སློོབ་

དཔོནོ་གྱིསི་སྡོགིོ་པོ་སྦྱོངོ་བའ་ིཐབས་འཕགོས་པོ་ལ་ཞུས་ཤིགིོ་བྱས་པོ་ལ། ནངས་པོར་

དེས་ཀྱིང་འཕགོས་པོ་ལ་ཞུས། སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་ཀྱིིས་ཀྱིང་སྒྲུབ་པོའ་ིཐབས་ཟིབ་མ་ོ
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ཞིིགོ་གོནང་ནས། སློོབ་དཔོོན་དེས་ཀྱིང་དགོ་ེབསྙེན་ད་ེལ་གོནང༌། དེས་ཀྱིང་ནགོས་

ཚལ་དབེན་པོ་ཞིིགོ་ཏུ་རྩེ་ེགོཅིིགོ་ཏུ་བསྒྲུབས་པོས། ལ་ོབཅུ་གོཉེིས་ཙོམ་སོང་བ་ན་བྱ་

རོགོ་ཞིིགོ་གོིས་འབྲིས་ཆོན་ཆོད་པོ་གོཅིིགོ་ཤིིང་ཁར་ཟི་བར་འདོད་པོ་ལས་ཀ་མ་ལ་གོ་ོ

མཱིའ་ིམདུན་དུ་ལྷུངས། སྔར་ལ་ོབཅུ་གོཉེིས་སུ་མ་ིཟིས་ཆོེར་མ་ཟིོས་པོས། འབྲིས་ཆོན་

ད་ེཟི་བར་འདོད་ད་ེཟིོས་པོ་ན། འབྲིས་ཆོན་ལ་སྲོེད་པོའ་ིསེམས་ཤིིན་ཏུ་དྲགོ་པོ་སྐྱེས་ཏེ།ེ 

གྲོོང་ཁྱེེར་དུ་སློོང་དུ་ཕྱིིན་པོ་ན་སྟེས་དབང་གོིས་ཉེིན་ཞིགོ་འགོའ་ཞིིགོ་ཏུ་མ་རྙིེད་ད།ོ །ད་ེ

ནས་ཅུང་ཟིད་ཅིིགོ་རྙིེད་པོ་ད་ེགྱི་ོདུམ་ཞིིགོ་ཏུ་བཅུགོ་ནས་ནགོས་གོསེབ་ཏུ་ཁུར་བ་ན་

དེའི་རང་བཞིིན་ལ་རྣམ་པོར་བརྟགོས་པོས། འབྲིས་ཆོན་ལ་སྲོེད་པོའི་སེམས་རང་

བཞིིན་མེད་པོར་མཐོང་ནས། ད་ེཁ་ོན་ཉེིད་གོསལ་བར་རྟོགོས་ཤིིང༌། འཕགོས་པོ་སྤྱོན་

རས་གོཟིགིོས་འཁརོ་དང་བཅིས་པོ་ཡང་རང་གོ་ིདྲུང་ན་འདོ་འབར་བས་བཞུགོས་པོར་

སྣང་ང༌ོ། །ད་ེཉེིད་དུ་གྱི་ོདུམ་འབྲིས་ཆོན་དང་བཅིས་པོ་ད་ེཉེིད་ས་ལ་བརྡོབས་པོས་ས་

གོཡོས་ཤིིང༌། གྱི་ོམོགོ་གོི་གོཟིེགོ་མ་ཞིིགོ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་ོནོར་རྒྱས་ཀྱིི་སྤྱོི་བོར་ལྷུངས་

ནས་བརྟགོས་པོས་ད་ེལྟར་ཡིན་པོར་ཤིེས་ཏེེ། ཀླུའ་ིརྒྱལ་པོ་ོནོར་རྒྱས་ཀྱི་ིབུ་མ་ོའཁོར་

ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅིས་ཁ་ཟིས་བཟིང་དགུ་ཐགོོས་ནས་མཆོདོ་པོ་ལ་འངོས་ཀྱིང་ཁ་ཟིས་ཀྱི་ི

སྲོེད་པོ་སྤེངས་ཏེ་ེཕྱིིར་ཕྱིོགོས་ནས་འདུགོ་གོོ །ཕྱིིས་ཀླུ་རྣམས་འདུལ་བའ་ིདོན་དུ་ཀླུ་

ཡུལ་དུའང་བྱོན། མིའ་ིཡུལ་དུའང་འགྲོ་ོབའ་ིདོན་མང་དུ་མཛིད་ནས་མཐར་ར་ིཔོ་ོཏེ་

ལར་ཡང་བཞུད་ད།ོ །དཔོལ་ཆོོས་ཀྱི་ིགྲོགོས་པོའ་ིདུས་སུ་བྱུང་བའ་ིགོཏེམ་སྟ་ེཉེ་ིཤུ་རྩེ་

དྲུགོ་པོའ།ོ། །།
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༢༧ རྒྱལ་པ་ོབ་ིཙནྡྲ་སགོས་ཀྱི་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

དེའ་ིའོགོ་ཏུ་བིཥྞུ་རཱ་ཛི་འདས་པོ་ན་མ་ལ་ཝའ་ིརྒྱལ་པོ་ོརྙིིང་པོའ་ིརྒྱུད་ལས་རྒྱལ་

བརྒྱུད་མ་ཆོད་པོར་བྱུང་བའ་ིརིགོས་ཞིིགོ་ལ། རྒྱལ་པོ་ོབྷརྠཱ་ར་ིབྱུང༌། རྒྱལ་པོ་ོདེའ་ིསྲོངི་

མ་ོཞིིགོ་བ་ིམ་ལ་ཙོནྡྲ་ལ་བགོ་མར་བཏེང་བ་ལས་རྒྱལ་པོ་ོགོ་ོབ་ིཙོནྡྲ་བཙོས། ཆོོས་ཀྱི་ི

གྲོགོས་པོ་སྐུ་འདས་པོ་ཙོམ་ན་ད་ེཡང་རྒྱལ་སར་ཐོན་པོའམ་ཐོན་དུ་ཉེ་ེབའ་ིདུས་ཤིིགོ་

ཡིན། རྒྱལ་པོ་ོད་ེགོཉེིས་ཀར་གྲུབ་ཐོབ་ཛི་ལནྡ་ར་ིཔོ་དང༌། སློོབ་དཔོོན་ནགོ་པོ་ོསྤྱོོད་པོ་

པོས་བཏུལ་ནས་གྲུབ་པོ་ཐོབ་པོའ་ིལ་ོརྒྱུས་གོཞིན་དུ་ཤིེས། དེའ་ིསྐབས་སུ་གྲུབ་ཐོབ་

ཏེནྟི་པོ་ཡང་བྱུང་སྟེ། མ་ལ་བའི་གྲོོང་ཁྱེེར་ཨརྦནྟི་ཞིེས་བྱ་བ་དེ་ནི་ཐགོས་མཁན་གྱིི་

རིགོས། ཡུན་རིང་པོོར་དེའ་ིལས་ཀྱིིས་འཚ་ོབ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས། ད་ེལ་བུ་དང་ཚ་བ་ོ

ཡང་མང་པོ་ོཡདོ་ཅིངི༌། ཐགོས་མཁན་གྱི་ིརགིོས་བརྒྱུད་ཤིནི་ཏུ་དར་བར་གྱུར་པོ་ལས། 

ནམ་ཞིིགོ་ན་ད་ེརྒས་ཤིིང་འཁོགོས་ཏེ་ེབྱ་བ་གོང་ལ་ཡང་སྦྱོོར་མ་ིབཟིོད་པོར་གྱུར་པོའ་ི

ཚ།ེ བུ་རྣམས་ཀྱིིས་ཁྱེིམ་དུ་ར་ེམོས་ཀྱིིས་གོས་ོབ་ལས། ནམ་ཞིིགོ་ན་སྐྱ་ེབ་ོཀུན་གྱིིས་

དཔྱས་གོདགོས་པོའ་ིགོནས་སུ་བྱས་པོ་ན། བུ་རྣམས་ན་ར།ེ འཚ་ོབས་ན་ིའ་ོམ་ིབརྒྱལ་

བར་བྱེད། དབེན་པོ་ཞིིགོ་ཏུ་བཞུགོས་ཤིིགོ་བྱས་ནས། བུ་ཆོ་ེབའ་ིསྐྱེད་མོས་ཚལ་གྱི་ི

ལགོོས་ཤིགིོ་ཏུ་སྤྱོལི་བུ་ཆུང་ངུ་ཞིགིོ་བྱས་ནས་འདུགོ་ལ། བུ་རྣམས་ས་ོསའོ་ིཁྱེམི་ནས་

ཉེ་ིམ་ར་ེམསོ་ཀྱིིས་ཟིས་འདྲནེ་པོར་བྱདེ་ད།ོ །དརེ་ལན་ཅིིགོ་གྲུབ་ཐབོ་ཛི་ལནྡྷ་ར་ིཔོ་རྣལ་

འབྱོར་པོ་ཕལ་པོའི་ཚུལ་གྱིིས་བྱོན། ཐགོས་མཁན་གྱིི་བུ་རྒན་པོ་ལ་གོནས་ཚང་

གོཡར་བས་དེས་ཀྱིང་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དེར་བཀུར་བསྟི་ཅུང་ཟིད་དང་བཅིས་པོས་

བསྐྱལ། སྲོོད་ཀྱིི་དུས་ན་སྒྲོོན་མེ་སྦར་ཏེེ་མགྲོོན་པོ་ོཞིིགོ་ཡོད་པོ་རྒན་པོོས་ཤིེས། ཐ་ོ
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རངས་ཀྱི་ིདུས་ན། ད་ེན་ཡདོ་པོ་སུ་ཡནི་དྲསི་པོས། ང་རྣལ་འབྱརོ་བ་ལམ་དུ་ཞུགོས་པོ་

ཞིིགོ་ཡིན། དངོས་རང་སུ་ཡིན་གོསུང༌། དེས་ཐགོས་མཁན་འད་ིརྣམས་ཀྱི་ིཕ་ཞིིགོ་

ལགོས་ཏེེ། རྒས་འཁོགོས་པོར་གྱུར་པོས་སྐྱ་ེབ་ོགོཞིན་ལ་སྟོན་ཡང་མ་ཉེན་ཏེ་ེའདིར་

སྦས་པོ་ཞིིགོ་ལགོས། ཁྱེེད་ཅིགོ་རྣལ་འབྱོར་པོ་རྣམས་ན་ིསེམས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་དགོ་

པོ་ཡིན་པོས་བདགོ་ལ་བྱིན་གྱིིས་རློབ་པོར་ཞུ་བྱས་པོས། སློོབ་དཔོོན་གྱིིས་ཀྱིང་ད་ེ

སྐལ་བ་དང་ལྡན་པོར་མཁྱེནེ་ཏེ།ེ སྐད་ཅིིགོ་ད་ེལ་དཀྱིལི་འཁོར་སྤྲུལ་ནས་དབང་བསྐུར་

ཞིིང༌། ཟིབ་མོའ་ིདོན་གྱི་ིགོདམས་པོ་ཅུང་ཟིད་ཅིིགོ་གོནང་ནས་བཞུད་དེ། རྒན་པོོས་

ཀྱིང་བླ་མའ་ིགོདམས་ངགོ་རྩེ་ེགོཅིིགོ་ཏུ་བསྒོོམས་པོས་ལ་ོའགོའ་ཞིིགོ་སོང་བའ་ིའོགོ་ཏུ། 

རྗེ་ེབཙུན་རྡོ་ོརྗེ་ེརྣལ་འབྱོར་མ་མངོན་སུམ་དུ་བྱོན་ཏེ་ེཕྱིགོ་སྤྱོ་ིབོར་བཞིགོ་པོ་ཙོམ་གྱིིས་

ཕྱིགོ་རྒྱ་ཆོེན་པོ་ོམཆོོགོ་གོ་ིདངོས་གྲུབ་ཐོབ། འོན་ཀྱིང་ར་ེཞིིགོ་གོསང་བའ་ིཚུལ་གྱིིས་

གོནས་པོ་ལ། ནང་ཅིགིོ་བུ་ཆོ་ེཤིསོ་ཀྱི་ིཁྱེམི་དུ་འགྲོནོ་པོ་ོམང་བ་ོབྱུང་སྟ་ེཉེནི་མ་ོགོཡངེས་

ནས། ཕ་ལ་ཟིས་སྐྱེལ་བ་མ་བྱུང༌། མུན་སྲོོས་པོ་ན་དྲན་ཏེ་ེགོཡོགོ་མ་ོཞིིགོ་གོིས་ཟིན་

སྐྱལེ་དུ་ཕྱིནི་པོས་སྐྱདེ་མསོ་ཚལ་ན་གླུ་དང་རལོ་མོའ་ིསྒྲོ་ཞིགིོ་གྲོགོས། མཐར་བརྟགོས་

པོས་སྤྱོིལ་བུ་ཆུང་ངུ་དེའ་ིནང་ན་འདུགོ་སྟེ། སྒོ་ོསེང་ནས་བལྟས་པོས་རྒན་པོ་ོན་ིལུས་

ལ་འོད་འཕྲ་ོཞིིང༌། འཁོར་ལྷ་དང་ལྷ་མོའ་ིཆོ་བྱད་བཅུ་གོཉེིས་ཙོམ་གྱིིས་མཆོོད་པོ་ཕུལ་

ཞིངི་འདུགོ སྒོ་ོཕྱི་ེབ་ཙོམ་ན་ཡལ་ཏེ་ེསངོ་སྐད། ད་ེནས་གྲུབ་པོ་ཐབོ་པོར་ཤིསེ་ཏེ།ེ དྲསི་

ཀྱིང་ཁས་མ་བླངས་པོར་རྣལ་འབྱརོ་བ་ཞིགིོ་གོསི་བྱནི་གྱིསི་བརླབས་པོས། ལུས་ཉེམ་

སྟོབས་དང་ལྡན་པོར་སོང་ང་ོཟིེར་ནས། སློར་ཡང་ཐགོས་མཁན་གྱི་ིབྱ་བ་བྱེད་ཅིིང་གླུ་

ཁ་ོན་ལེན་པོ་ཞིིགོ་བྱུང༌། བར་འདིར་ནགོ་པོ་ོསྤྱོོད་པོ་དང་མཇོལ་བའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཡོད་ད་ེ
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གོཞིན་དུ་ཤིེས་པོར་བྱ། ལན་ཅིིགོ་ཡུལ་པོ་རྣམས་དཀའ་ཟློགོ་མ་ལ་སོགོས་པོ་མ་མ་ོ

རྣམས་མཆོོད་པོའ་ིཕྱིིར་ར་སྐྱེས་སྟོང་ཕྲགོ་མང་པོ་ོགོསོད་པོར་བརྩེམས་པོ་ལ། སློོབ་

དཔོོན་དེས་ར་རྣམས་ལ་སྔགོས་བཟླས་པོས་ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་ཅི་ེསྤྱོང་གོ་ིགོཟུགོས་སུ་

གྱུར། མ་ིརྣམས་ཐ་ེཚམོ་སྐྱསེ་ནས་ཕྱིརི་ལྡགོོ དཀའ་ཟླགོོ་མའ་ིརྟནེ་གྱི་ིསྟངེ་དུ་འགྱིལེ་བ་

ལྟར་བྱས་པོས། ད་ེཉེདི་གོཟུགོས་དངསོ་བསྟན་ཏེ།ེ གྲུབ་ཐབོ་ཅི་ིབཞིདེ་ཟིརེ་བ་ལ། སྲོགོོ་

གོཅིོད་པོའི་མཆོོད་པོ་མ་ལེན་ཞིིགོ་ཅིེས་བཀའ་བསྒོོས། ད་ལྟའི་བར་དུ་ཡང་དཀར་

གོསུམ་གྱིིས་མཆོོད་པོ་ཡིན། ད་ེནས་རྡོ་ོརྗེེའ་ིགླུ་མང་པོ་ོབླངས་ཏེ་ེགོར་གོཤིེགོས་ཆོ་

མདེ་པོར་བཞུད་ད།ོ །ད་ེརྗེསེ་གོ་ོབ་ིཙོནྡྲའ་ིཕ་ཚན་གྱི་ིསྤུན་ཟླར་གྱུར་པོ། ལ་ལ་ིཏེ་ཙོནྡྲས་

རྒྱལ་སྲོིད་བྱས། ལ་ོམང་པོ་ོབད་ེབར་བསྐྱངས་པོ་ལས། ད་ེཡང་ནགོ་པོ་ོསྤྱོོད་པོའ་ིསྐུ་

ཚེའ་ིསྨད་ཀྱི་ིདུས་སུ་བཏུལ་ནས། རྒྱལ་པོ་ོདང་བློན་པོོས་གྲུབ་པོ་ཐོབ། ད་ེལྟར་རོལ་

བའི་ཟླ་བ་དེ་ནི་ཙོནྡྲའི་རིགོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོོ་རྣམས་ཀྱིི་ཐ་མར་བྱུང་ངོ༌། །དེ་ཕྱིིན་ཆོད་

ཙོནྡྲའ་ིརིགོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་རིགོས་མང་དུ་ཡོད་ཀྱིང་རྒྱལ་སྲོིད་ཟིིན་པོ་མ་བྱུང་སྟ་ེབྷ་ཾགོ་ལ་

དང༌། ཨ་ོཌོ་ོབ་ིཤི་སོགོས་ཤིར་ཕྱིོགོས་ཡུལ་ཚན་ལྡན་རྒྱལ་རིགོས་དང་བློན་པོ་ོདང༌། 

བྲིམ་ཟི་ེདང༌། ཚོང་དཔོོན་ཆོེན་པོ་ོརྣམས་ས་ོསོར་ཁྱེིམ་དང་ཁྱེིམ་ན་རྒྱལ་པོོར་གྱུར་ཏེེ། 

ཡུལ་འཁརོ་སྐྱངོ་བའ་ིརྒྱལ་པོ་ོམ་བྱུང་ང༌ོ། །

དུས་དེའི་ཚེ་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱལ་པོ་ོལྷན་སྐྱེས་རོལ་པོ་དང༌། དཔོལ་ནཱ་ལེནྡྲར་སློོབ་

དཔོནོ་དུལ་བ་ལྷ་བྱུང༌། དསེ་ཚད་མ་སྡོ་ེབདུན་ལ་འགྲོལེ་པོ་བྱས། མད་ོསྡོ་ེའཛིནི་པོ་ཤུ་

བྷ་མ་ིཏྲ་དང༌། སློོབ་དཔོོན་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྐྱངས་དང༌། ཤཱནྟ་ིས་ོམ་ལ་སོགོས་པོ་བྱུང་

སྟེ། རྣམ་རིགོ་གོི་གྲུབ་མཐའ་རྩེ་བར་བཟུང༌། མད་ོསྡོེ་དང་འདུལ་བ་དར་བར་བྱས་
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སོ། །ཤིེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པོ་དགུ་པོ་ཞིེས་པོའ་ིབསྟན་བཅིོས་རྩེོམ་མཁན་གྱི་ི

སློབོ་དཔོནོ་ཀམྤ་ལ་པོ་དང༌། དཔོལ་སྦས་ཀྱི་ིསློབོ་མ་སློབོ་དཔོནོ་ཆོནེ་པོ་ོཡ་ེཤིསེ་སྙངི་པོ་ོ

ལ་སོགོས་པོས་ང་ོབ་ོཉེིད་མེད་པོའི་དབུ་མའི་ཚུལ་བཟུང༌། ཤིར་ཕྱིོགོས་བྷཾ་གོ་ལའི་

ཆོར་གོཏེོགོས་པོ་ཧ་ཙོ་ིཔུ་ར་ཞིེས་བྱ་བར་དགོ་ེབསྙེན་བཙུན་པོ་ང་ོབ་ོཉེིད་མེད་པོ་བྱོན་

ཏེེ། རྣམ་རིགོ་གོ་ིདབུ་མ་རྒྱ་ཆོེར་བཤིད། ཐ་ོགོར་གྱི་ིཡུལ་དུ་བྱ་ེབྲིགོ་ཏུ་སྨྲ་བའ་ིསློོབ་

དཔོོན་འདུལ་བ་འཛིིན་པོ་ཆོེན་པོ་ོདྷརྨ་མི་ཏྲ་ཆོོས་ཀྱིི་བཤིེས་གོཉེེན་ཡང་བྱོན། ནུབ་

ཕྱིོགོས་མ་རུའ་ིཡུལ་དུ་འདུལ་བ་འཛིིན་པོ་ཆོེན་པོ་ོབསོད་རྣམས་གྲོགོས་ཞིེས་བྱ་བ་

དང༌། ཙོ་ིཏེ་ཝ་རའ་ིཡུལ་དུ་འདུལ་འཛིནི་ཞི་ིབ་འདོ་དང༌། ཁ་ཆོའེ་ིཡུལ་དུ་འདུལ་འཛིནི་

མ་ཁོལ་ཞིེས་པོ་རྣམས་བྱུང་སྟེ། ད་ེལ་གོཞིན་རྣམས་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་རྒྱས་པོར་མ་མཐོང༌། 

སློབོ་དཔོནོ་ཡ་ེཤིསེ་སྙངི་པོ་ོན།ི ཨ་ོཌོ་ིབ་ིཤིར་འཁྲུངས་ཤིངི༌། དརེ་པོཎྜ་ིཏེ་ཆོནེ་པོརོ་གྱུར་

པོ་ཞིིགོ་བྷ་ཾགོ་ལའ་ིཡུལ་དུ་སློོབ་དཔོོན་དཔོལ་སྦས་ལ་ཆོོས་ཉེན་ཏེེ། ལེགོས་ལྡན་གྱི་ི

སྲོོལ་འཛིིན་དབུ་མ་ཆོེན་པོོར་གྲོགོས་པོ་ཡིན་ཏེེ། འདིས་འཕགོས་པོ་སྤྱོན་རས་

གོཟིིགོས་དབང་ཕྱུགོ་ཡུན་རིང་དུ་བསྒྲུབས་ཤིིང༌། མཐར་ཡིད་བཞིིན་ནོར་བུའ་ིའཁོར་

ལོས་བསྒྱུར་བ་ཞིལ་གོཟིིགོས་ཏེེ་མངོན་ཤིེས་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱུང༌། མདོ་སྡོེ་དུ་མ་

ཐུགོས་ནས་འདོན་པོ་མུ་སྟེགོས་རྣམས་ཕམ་པོར་མཛིད་པོ་ཡིན་ནོ། །དགོེ་བསྙེན་

བཙུན་པོ་ང་ོབ་ོཉེིད་མེད་པོ་ནི། ཚོང་པོའ་ིརིགོས་ལས་བྱུང་བ། གོཞིོན་ནུ་ནས་ཐེགོ་པོ་

ཆོནེ་པོའོ་ིརགིོས་སད་ཅིངི༌། འཕགོས་པོ་འཇོམ་དཔོལ་གྱི་ིཞིལ་གོཟིགིོས་པོ། མད་ོསྡོ་ེལྔ་

བཅུ་ཙོམ་ཐུགོས་ནས་འདནོ་པོ། དུས་རྟགོ་ཏུ་ཆོསོ་སྤྱོདོ་བཅུ་དང་མ་བྲིལ་ཞིངི༌། འཁརོ་

དགོ་ེབསྙེན་སྟོང་ཕྲགོ་ར་ེདང༌། དགོ་ེབསྙེན་མ་ད་ེསྙེད་ལ་ཆོོས་སྟོན་པོ། དེས་ཀཱ་མ་རཱུ་
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

པོའ་ིཕྱིགོོས་སུ་ལན་ཅིགིོ་བྱནོ་པོ་ན། དུགོ་སྦྲུལ་ཨ་ཛི་གོ་རའ་ིཚང་ཡདོ་པོའ་ིསྟངེ་དུ་ཁངོ་

གོ་ིསློོབ་མ་རྣམས་ཀྱིིས་སོང་བས། ར་ེཞིིགོ་སྦྲུལ་གོཉེིད་མ་སད། ལམ་ཁ་ཞིིགོ་ཏུ་བྲིང་

བཏེབ་སྟ་ེགོནས་པོ་ལས་སྦྲུལ་གོདུགོ་པོ་གོཉེིད་སད་ད།ེ མིའ་ིདྲ་ིཚོར་ནས་བྱུང་སྟ་ེདགོ་ེ

བསྙེན་འགོའ་ཞིིགོ་ན་ིམིད། མང་པོ་ོཞིིགོ་ལ་མཆོ་ེབ་བཏེབ། ཁ་རླངས་ཀྱི་ིདུགོ་གོིས་

འབྲིསོ་པོར་བརྩེམས་པོ་རྣམས་ཀྱིང་འཐམོས་ཤིངི་འགྱིལེ་བ་ལ། རྗེ་ེབཙུན་མ་འཕགོས་

མ་སྒྲོལོ་མ་ཡདི་ལ་དྲན་ཞིངི་བསྟདོ་པོ་ཆོནེ་པོ་ོམཛིད་པོས་དུགོ་སྦྲུལ་ལ་ཟུགོ་རྔུ་ཆོནེ་པོ་ོ

བྱུང་སྟ་ེདགོ་ེབསྙེན་གོཉེིས་པོ་ོསྐྱུགོས་ནས་ཕྱིིར་ཕྱུང༌། སྦྲུལ་ཉེིད་སློར་བྲིོས་སོ། །སྦྲུལ་

གྱིིས་མིད་པོ་དང༌། མཆོ་ེབས་བཏེབ་པོ་ད་ེརྣམས་དུགོ་ནད་ཀྱིིས་བརྒྱལ་བ་ལ་སྒྲོོལ་

མའ་ིསྔགོས་བཟླས་པོའ་ིཆུ་གོཏེརོ་བས་དུགོ་རྣམས་རྨའ་ིསྒོ་ོནས་ཕྱིརི་ཕྱུང༌། མ་ིརྣམས་

གོསོས་སོ། །ཡང་ལན་ཅིིགོ་སློོབ་དཔོོན་ཉེིད་ལ་དུགོ་སྦྲུལ་གྱིིས་གོནོད་པོ་བྱེད་དུ་བྱུང་

བ་ལ། སྒྲོོལ་མའ་ིསྔགོས་བཟླས་པོའ་ིམ་ེཏེོགོ་གོཏེོར་བས། སློོབ་དཔོོན་གྱི་ིམདུན་དུ་

སརྦ་མུཀྟ་ིཞིསེ་བྱ་བའ་ིམུ་ཏེགིོ་མང་དུ་སྐྱུགོས་ནས་ཕྱིརི་སངོ༌། ནགོས་ལ་མ་ེཤིརོ་བས་

སྒྲོལོ་མའ་ིརགིོ་སྔགོས་བཟླས་པོས་ཞི་ིབ་སོགོས་ནུས་པོའང་མངའ།ོ །

ཆོོས་ཀྱིི་བཤིེས་གོཉེེན་གྱིི་ལོ་རྒྱུས་ཅུང་ཟིད་ཙོམ་ནི་གོཞིན་དུ་ཤིེས་ལ། ཆོོས་

བཤིེས་འད་ིདང༌། འགྲོེལ་ཆུང་དོན་གོསལ་གྱི་ིའགྲོེལ་བཤིད་མཛིད་མཁན་གྱི་ིཆོོས་

བཤིེས་གོཅིིགོ་པོར་སྨྲ་ཞིིང༌། དེ་ཉེིད་ཡོན་ཏེན་འོད་ཀྱིི་དངོས་སློོབ་ཏུ་འདོད་པོ་ནི་

འཁྱེམས་པོ་ལས་ཀྱིང་ཆོསེ་འཁྱེམས་པོ་སྟ།ེ ད་ེའདྲའ་ིལུགོས་ལྟར་ན། འཕགོས་པོ་རྣམ་

གྲོོལ་སྡོ་ེདང་སེང་གོ་ེབཟིང་པོ་ོདུས་མཉེམ་པོར་བྱེད་དགོོས་སོ། །དེའ་ིཚ་ེཤིར་ཕྱིོགོས་

སུ་རྩེོད་པོའི་ཁྱེད་པོར་མང་པོ་ོདགོ་བྱུང་སྟེ། སྔོན་གྱིི་རྩེོད་པོ་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་ཕམ་ཆོེར་
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ནུས་པོའི་རྩེོད་པོ་ཆོེ་བ་ནི་མ་བྱུང་ཡང༌། རྩེོད་པོ་ཆུང་ངུས་དུས་འདའ་བ་ཞིིགོ་བྱུང་

ང༌ོ། །དེར་ཆོོས་ཀྱི་ིགྲོགོས་པོའ་ིགོཞུང་ལུགོས་ལ་བརྟེན་ནས་བརྩེད་པོས། ནང་པོའ་ི

ཕྱིགོོས་སྔནོ་ལས་རྩེདོ་པོ་བླ་བ་ཞིགིོ་ཡདོ་ནའང༌། དུས་ཀྱི་ིདབང་གོསི་མཁས་པོ་ཉུང་བ་

དང༌། མུ་སྟེགོས་ཀྱི་ིརྒོལ་བ་ལྷགོ་པོར་མང་བས་སངས་རྒྱས་པོའ་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ཕྲ་

མ་ོཐམས་ཅིད་ན། ནང་པོའ་ིརྒོལ་བ་རྣམས་སེམས་འཚབ་འཚུབ་མོར་གོནས་པོ་ཞིིགོ་

ཡོང་བ་ན། བྷ་ཾགོ་ལའ་ིབྱ་ེབྲིགོ་ཙོ་ཊ་ིགྷ་བོའ་ིགྲོོང་ཁྱེེར་གྱི་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་པོིཎྜ�་བ་ིཧ་ར་

ཞིེས་བྱ་བ་ན། ནངས་པོར་མུ་སྟེགོས་ཀྱི་ིརྒོལ་བ་མང་པོ་ོདང་རྩེོད་པོ་བྱེད་པོར་ཁས་

བླངས། ཐུབ་བམ་མ་ིཐུབ་སྙམ་ནས་ཐ་ེཚོམ་མ་ེཡོད་པོ་ལས་བུད་མེད་རྒན་མ་ོཞིིགོ་

བྱུང་ནས། ཚརེ་མ་ལྟ་བུའ་ིཅིོད་པོན་མགོ་ོལ་གྱིནོ་ཏེ་ེརྩེདོ་ཅིིགོ་རྒྱལ་བར་འགྱུར་ར་ོཟིརེ། 

ད་ེབཞིིན་དུ་བྱས་པོས་ད་ེརྒྱལ་ཞིིང༌། གོཞིན་དུ་ཡང་ད་ེལྟར་བྱས་པོས་རྒྱལ་བ་བྱུང་

ནས། ད་ེཕྱིནི་ཆོད་ནས་པོནྚི་ིཏེ་རྣམས་ཞྭ་རྩེ་ེརངི་གྱིནོ་པོ་རམི་གྱིསི་དར་ཏེ།ེ རྒྱལ་པོ་ོཔཱ་

ལ་བདུན་བརྒྱུད་དང༌། ས་ེན་བཞི་ིབརྒྱུད་ཀྱི་ིརིང་ལ་ཐེགོ་ཆོེན་པོའ་ིཔོནྚི་ིཏེ་ཐམས་ཅིད་

ཞྭ་རྩེ་ེརངི་གྱིནོ་པོ་བྱུང་བ་ཡནི་གྱིསི། ད་ེཡན་ཆོད་དུ་མདེ་ད།ོ །སློབོ་དཔོནོ་ཆོནེ་པོ་ོཆོསོ་

ཀྱི་ིགྲོགོས་པོ་ཡན་ཆོད་ཀྱིིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ཉེ་ིམ་ལྟར་གོསལ་བར་མཛིད་

ཅིིང༌། ད་ེམན་ཆོད་ནས་ཡང་དགོ་པོའ་ིམཁན་པོ་ོཆོེན་པོ་ོསྤྱོིར་ནས་བསྟན་པོ་ལ་བྱ་བ་

ཁྱེད་པོར་ཅིན་བྱས་པོ་ཤིིན་ཏུ་མང་མོད་ཀྱི་ིསྔོན་གྱི་ིསློོབ་དཔོོན་ད་ེདགོ་དང་མཚུངས་པོ་

ཆོེར་མ་བྱོན་ཞིིང་བྱོན་དུ་ཟིིན་ནའང་དུས་ཀྱི་ིདབང་གོིས་སྔོན་བཞིིན་བསྟན་པོ་གོསལ་

བར་མ་གྱུར་ཏེ།ོ །

འཕགོས་པོ་ཐོགོས་མེད་བྱོན་པོའི་དུས་ཙོམ་ནས་དུས་འདི་ཙོམ་གྱིི་བར་དུ་
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

སྔགོས་ཀྱི་ིགྲུབ་ཐོབ་ཆོེས་ཆོ་ེབ་རྣམས་བྱུང་ཞིིང༌། བླ་མེད་ཀྱི་ིཆོོས་རྣམས་སྐལ་བ་དང་

ལྡན་པོ་ཉེགོ་ཅིིགོ་ལ་དར་བ་ལས་ཐུན་མོང་དུ་འཆོོལ་བ་ཡ་ེམེད་དུས་འདིའ་ིའོགོ་རོལ་

ཙོམ་ནས་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་ིརྒྱུད་རྣམས་ཇོ་ེདར་ཇོ་ེདར་ལ་ཤིིན་ཏུ་དར་བར་གྱུར་

ཞིིང༌། བར་སྐབས་ཤིིགོ་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱིང་ཤིིན་ཏུ་དར་ལ། བྱ་སྤྱོོད་ཀྱིི་རྒྱུད་

རྣམས་འཆོད་པོ་དང་སྒོམོ་པོ་རམི་གྱིསི་ནུབ་བ།ོ །དའེ་ིདབང་གོསི་སྔགོས་ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེསློབོ་

དཔོནོ་ལས་དང་དངསོ་གྲུབ་ཅི་ིརིགོས་པོ་འགྲུབ་པོ་རྒྱལ་པོ་ོཔཱ་ལ་བདུན་བརྒྱུད་ཀྱི་ིརངི་

ལ་ཤིིན་ཏུ་མང་བར་བྱུང་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཡང་ད་ེཡིན་ནོ། །དུས་འད་ིཙོམ་ན། ཙོནྡྲའ་ི

རིགོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཕྲན་ཞིིགོ་གྲུབ་པོ་ཐོབ་པོ་པྲ་ཀཱ་ས་ཙོནྡྲ་སྟ་ེརབ་གོསལ་ཟླ་བ་ཡང་བྱུང༌། 

རྣལ་འབྱརོ་རྒྱུད་རྒྱ་ཆོརེ་བཤིད་ད།ོ །

གོཞིན་ཡང་ནང་པོའི་སློོབ་དཔོོན་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩེ་བཞིིར་གྲོགོས་པོ་ཕྱིེད་

ལྷགོ་པོ་ཡང་ཆོོས་གྲོགོས་ཀྱི་ིདུས་མན་ཆོད་འོགོ་ཏུ་འཆོད་པོ་ལྟར་གྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོཙོ་ན་ཀ་

ཡན་ཆོད་དུ་བྱོན་པོ་ཡིན་ནོ། །རྒྱན་དྲུགོ་བཞུགོས་པོའི་དུས་ན། ཐེགོ་ཆོེན་གྱིི་སློོབ་

དཔོོན་རྣམས་ཆོེས་མཁས་ཤིིང༌། དགོེ་འདུན་ཡང་བཟིང་པོོར་ཡོད་པོ་མ་གོཏེོགོས། 

གྲོངས་ན་ིཉེན་ཐོས་ཀྱི་ིདགོ་ེའདུན་ཁ་ོན་ཆོེས་མང་ལ། དུས་འད་ིཙོམ་ནས་བཟུང་སྟ་ེལྷ་ོ

ཕྱིགོོས་ཀྱི་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ཡང་ཇོ་ེཞིན་ལ་མ་ིརིང་བར་ནུབ། ཡུལ་གོཞིན་དང་གོཞིན་

གྱི་ིརྣམས་ཀྱིང་རིམ་གྱིིས་ནུབ་པོ་ཙོམ་དུ་སོང་བས། པཱ་ལ་བདུན་གྱི་ིརིང་ལ་མ་གྷ་དྷཱ། 

བྷ་ཾགོ་ལ། ཨ་ོཌོ་ིབ་ིཤི་སགོོས་ཉེ་ིའགོོ་གོ་ིརྒྱལ་ཁམས་དང༌། ཁ་ཆོའེ་ིཡུལ་རྣམས་སུ་ཤིནི་

ཏུ་དར་བར་བྱུང༌། གོཞིན་རྣམས་ལ་ཐོར་བུ་ཙོམ་མ་གོཏེོགོས་མེད་ལ། ཡུལ་ཕྲན་བལ་

བོའ་ིཡུལ་དུ་ལྷགོ་པོར་དར། ད་ེདགོ་ཏུ་ཡང་སྔགོས་དང་ཐེགོ་ཆོེན་ལྷགོ་པོར་དར་ཞིིང༌། 
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ཉེན་ཐོས་སྡོ་ེཡང་སྤྱོིར་ཤིིན་ཏུ་དར་བར་ཡོད་མོད། རྒྱལ་པོ་ོལ་སོགོས་པོ་སྐྱ་ེབ་ོབཟིང་

ཚང་ཐེགོ་ཆོེན་མཆོོད། ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིཡང་སྔོན་མད་ོརྣམས་ཉེིད་གོཙོ་ོབོར་འཆོད་

ཅིིང༌། དགོོངས་འགྲོེལ་ཞིར་བྱུང་དུ་འཆོད་པོ་ལས། ཕྱིིས་ནས་ཤིེར་ཕྱིིན་ཙོམ་མ་

གོཏེགོོས། གོ་ོབཟླགོོ་པོའ་ིཚུལ་གྱིསི་སློབོ་དཔོནོ་རྣམས་ཀྱི་ིགོཞུང་རྣམས་ལ་འཆོད་ཉེན་

གོཙོ་ོབོར་དར་རོ། །རྒྱལ་པོ་ོགོ་ོབི་ཙོནྡྲ་ལ་སོགོས་པོའི་གོཏེམ་ཀྱིི་སྐབས་ཏེེ་ཉེི་ཤུ་རྩེ་

བདུན་པོའ།ོ། །།

༢༨ རྒྱལ་པ་ོག་ོཔཱ་ལའ་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

ཡུལ་དབུས་དང་ཤིར་ཕྱིོགོས་ཀྱིི་ས་མཚམས་ལི་ཁ་ར་ཤིིང་འཕེལ་གྱིི་ནགོས་

ཚལ་དང་ཉེ་ེབ་ཞིིགོ་ན། རྒྱལ་རིགོས་ཀྱི་ིབུ་མ་ོགོཟུགོས་བྱད་བཟིང་བ་ཞིིགོ་ཤིིང་གོ་ིལྷ་

ཞིགིོ་དང་འདུས་པོ་ལས། ནམ་ཞིིགོ་ན་ཁྱེའེུ་མཚན་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བཙོས། ཅུང་ཟིད་

ཆོེར་སྐྱེས་པོ་ན། ལྷ་དེའ་ིགོནས་ཤིིང་གོ་ིརྩེ་བར་ས་བྲུས་པོ་ལས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ོཆོ་ེརང་

འོད་འཕྲ་ོབ་ཞིིགོ་རྙིེད། དེས་སློོབ་དཔོོན་ཞིིགོ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་མནོས་ནས། ལྷ་མ་ོ

ཙུནྡའ་ིསྒོོམ་ལུང་ཞུས་ཏེ་ེབསྒྲུབས། ཡ་ིདམ་གྱི་ིཕྱིགོ་མཚན་ཤིིང་གོ་ིདབྱུགོ་ཐ་ོཆུང་ངུ་

ཞིིགོ་མ་ིའབྲིལ་བར་སྦས་ཏེ་ེའཆོང༌། ནམ་ཞིིགོ་ལྷ་མོས་རྨ་ིལམ་དུ་ཞིལ་བསྟན་ཏེ་ེབྱིན་

གྱིིས་བརླབས། ད་ེནས་འཕགོས་པོ་ཁ་སརྤ་ཎའ་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་དུ་ཕྱིིན་ཏེེ། རྒྱལ་

སྲོིད་ཐོབ་པོར་གོསོལ་བ་བཏེབ་པོས། ཁྱེོད་ཤིར་ཕྱིོགོས་སུ་སོང་ཞིིགོ་རྒྱལ་སྲོིད་ཐོབ་

པོར་འགྱུར་ཞིསེ་ལུང་བསྟན། དསེ་ཀྱིང་ཤིར་ཕྱིོགོས་སུ་ཕྱིནི་ན།ོ །

དེའ་ིཚ་ེབྷ་ཾགོ་ལའ་ིཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་ོམེད་པོར་ལ་ོམང་པོ་ོདགོ་སོང་བ་ལས། ཡུལ་
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མ་ིཐམས་ཅིད་མ་ིབད་ེཞིིང་སྡུགོ་བསྔལ་བར་སོང་བས་གོཙོ་ོབ་ོགོཙོ་ོབ་ོརྣམས་འདུས་

གྲོསོ་བྱས་ཏེ།ེ ས་གོཞི་ིཁྲམིས་ཀྱིསི་སྐྱངོ་བའ་ིཕྱིརི་རྒྱལ་པོ་ོཞིིགོ་བསྐསོ། རྒྱལ་པོ་ོགོ་ོཔོ་ི

ཙོནྡྲའ་ིབཙུན་མ་ོཡིན་ནམ་ཡང་ཟིེར། ལ་ལ་ིཏེ་ཙོནྡྲའ་ིབཙུན་མ་ོཡིན་ཡང་ཟིེར་ཏེ་ེཀླུ་མ་ོ

མཐུ་ཆོ་ེབ་གོདུགོ་རྩུབ་ཅིན་ཞིིགོ་སྔོན་རྒྱལ་པོ་ོརྫུ་འཕྲུལ་ཅིན་གྱི་ིབཙུན་མོར་བྱས་པོ་

ལས། དེར་རྒྱལ་པོོར་བསྐོས་པོ་ད་ེདེའ་ིནུབ་མ་ོཉེིད་ཟིོས་སོ། །ད་ེབཞིིན་དུ་རྒྱལ་པོོར་

བསྐོས་ཚད་བསད་དེ། འོན་ཀྱིང་རྒྱལ་པོ་ོམེད་ན་རྒྱལ་ཁམས་མ་ིཤིིས་ས་ོཟིེར་ཞིིང་སྔ་

དྲ་ོརེ་བཞིིན་རྒྱལ་པོ་ོརེ་བསྐོས་ལ་དེའི་ནུབ་མ་ོདེས་བསད་ནས། སྐྱ་རེངས་ཤིར་བ་

ཙོམ་ན་ཕུང་པོ་ོའདོན་ནོ། །ཚུལ་དེས་ཡུལ་མ་ིརྣམས་ལ་ར་ེམོས་བྱས་ནས་ལ་ོའགོའ་

ཤིས་སོང་སྐབས་ཡིན་པོ་ལས། ལྷ་མོ་ཙུནྡྲ་གྲུབ་པོ་དེས་ཁྱེིམ་ཞིིགོ་ཏུ་ཕྱིིན་པོས་དེ་

རྣམས་སྡུགོ་བསྔལ་གྱིསི་ནནོ་པོ་ལ། རྒྱུ་མཚན་དྲསི་པོས། ནངས་པོར་དའེ་ིབུ་ལ་རྒྱལ་

པོོའ་ིརེས་མོས་འབབ་ཟིེར། གླེ་བྱིན་ན་ངས་ཚབ་བྱའ་ོབྱས་པོས་ཤིིན་ཏུ་དགོའ་སྟ་ེགླུ་

ཡང་བླངས། ནངས་པོར་རྒྱལ་སར་བསྐོས། དེའི་ནམ་ཕྱིེད་ན་ཀླུ་མོ་དེ་སྲོིན་མོའ་ི

གོཟུགོས་སུ་བསྒྱུར་ནས་སྔར་བཞིིན་ཟི་བར་འོངས་པོ་ལ། ཡི་དམ་གྱིི་ཕྱིགོ་འཚན་

བསྣུན་པོས་ཀླུ་མ་ོད་ེརང་ཤིའི།ོ ཐ་ོརངས་ཕུང་པོ་ོདབྱུང་མཁན་རྣམས་བྱུང་བ་ལ། མ་ཤི་ི

བར་མཐངོ་ནས་ཐམས་ཅིད་ཡ་མཚན་སྐྱསེ། ད་ེནས་གོཞིན་གྱིསི་ཡང་ཚབ་མར་ཁས་

བླངས་ནས་ཞིགོ་བདུན་ལ་རྒྱལ་སྲོིད་དུ་ལན་བདུན་བསྐོས། ད་ེནས་ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་

འད་ིན་ིབསདོ་ནམས་ཆོནེ་པོ་ོདང་ལྡན་པོ་ཡནི་ན་ོབྱས་ནས་རྟགོ་ཏུ་རྒྱལ་སྲོདི་དུ་བསྐསོ་

ཏེ།ེ མཚན་གཽོ་པཱ་ལར་གོསལོ། སྐུ་ཚེའ་ིསྟདོ་ལ་བྷ་ཾགོ་ལ་ལ་དབང་བསྒྱུར། སྨད་ལ་མ་གོ་

དྷཱ་ཡང་དབང་དུ་བསྡུས་ཏེ།ེ ཨ་ོཏེནྟ་པུ་ར་ིདང་ཉེ་ེབ་ན་ནཱ་ལནེྡྲ་ཞིསེ་བྱ་བའ་ིགོཙུགོ་ལགོ་
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ཁང་ཞིིགོ་བཞིེངས། ཡུལ་ཆོེན་པོ་ོད་ེགོཉེིས་སུ་དགོ་ེའདུན་གྱི་ིསྡོ་ེམང་དུ་བཙུགོས་ཏེ་ེ

བསྟན་པོ་ལ་མཆོདོ་པོ་རྒྱ་ཆོནེ་པོ་ོམཛིད་ད།ོ །

སློོབ་དཔོོན་སྤྱོོད་པོ་བ་སྐུ་འདས་པོའི་ཕྱིི་ལོ་རྒྱལ་པོོ་འདི་རྒྱལ་སྲོིད་ལ་དབང་

བསྐུར་བ་ཡིན་ཟིེར་བ་དབང་པོོས་བྱིན་གྱིིས་བཤིད། ལ་ོབདུན་ནས་ཡིན་ཟིེར་བ་ས་

དབང་བཟིང་པོོས་བཤིད་དོ། །རྒྱལ་སྲོིད་ལ་ོབཞི་ིབཅུ་ཞི་ེལྔ་བྱས། རྒྱལ་པོ་ོའདིའ་ིསྐུ་

ཚེའ་ིརིང་ལ་ཞི་ིབ་འོད་དང༌། བསོད་ནམས་གྲོགོས་ཀྱི་ིསློོབ་མ། སློོབ་དཔོོན་ཤཱཀྱི་འོད་

ནུབ་ཕྱིོགོས་སུ་འཁྲུངས་ནས་ཁ་ཆོའེ་ིཡུལ་དུ་འགྲོ་ོདནོ་མཛིད། ཁྱེད་པོར་ཁ་ཆོེའ་ིཡུལ་

དུ་དཱ་ན་ཤཱི་ལ་ཆོེན་པོོ་དང༌། ཁྱེད་པོར་བཤིེས་གོཉེེན་དང༌། ཤིེས་རབ་གོོ་ཆོ་དང༌། 

འདུལ་འཛིིན་སློོབ་དཔོོན་དཔོའ་བ་ོཞིེས་བྱ་བ་རྣམས་བྱུང་ཞིིང༌། ཤིར་ཕྱིོགོས་སུ་ན་ི

སློབོ་དཔོནོ་ཡ་ེཤིསེ་སྙངི་པོའོང་བཞུགོས་པོ་ཡནི་ལ། གོང་དགོ་ལགེོས་ལྡན། སྤྱོན་རས་

གོཟིིགོས་བརྟུལ་ཞུགོས། སངས་རྒྱས་ཡ་ེཤིེས་ཞིབས། ཡ་ེཤིེས་སྙིང་པོོ། ཞི་ིབ་འཚ་ོ

ཞིསེ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པོའ་ིབརྒྱུད་པོ་འདདེ་པོ་ན།ི ཞི་ིབ་འཚའོ་ིདབུ་མ་རྒྱན་ལ། བརྒྱད་

སྟོང་འགྲོེལ་ཆོེན་དུ་སེང་བཟིང་གོིས་འགྲོེལ་པོ་མཛིད་པོ་མ་མཐོང་ཞིིང༌། སངས་རྒྱས་

ཡ་ེཤིསེ་སངེ་བཟིང་གོ་ིསློབོ་མ་ཡནི་པོར་མ་དྲན་པོར། སངས་རྒྱས་ཡ་ེཤིསེ་ཀྱི་ིསློབོ་མ་

ཡ་ེཤིསེ་སྙངི་པོརོ་འདདོ་པོ་བླུན་པོོའ་ིབླུན་རྟགོས་བསྟན་པོ་ཁ་ོནའ།ོ །

ཤཱཀྱི་བླ་ོགྲོོས་དང༌། ངང་ཚུལ་བཟིང་པོ་ོདང༌། རྒྱལ་སྲོས་གྲོགོས་པོའ་ིབཤིེས་

གོཉེནེ་དང༌། པོཎྜ་ིཏེ་སའ་ིརྩེ་ལགོ་རྣམས་བྱུང་ཞིངི༌། ཁ་ཆོེའ་ིཡུལ་དུ་ཧྲ་ཧརྴ་ད་ེཝ་ཞིསེ་

པོ་རྒྱལ་སྲོིད་བྱེད་ད།ོ །དུས་ད་ེདགོ་ཏུ་གྲུབ་པོའ་ིསློོབ་དཔོོན་བྱུང་བ་ན་ིསྔར་གྱི་ིརིགོས་

པོས་ཤིེས། ཁྱེད་པོར་བ་ིརཱུ་བ་ཆུང་བ་ནི། རྒྱལ་པཽོ་འད་ིདང་ད་ེཝ་པཱ་ལའ་ིབར་དུ་བྱུང་
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

བར་མངོན་ཏེ།ེ ནུབ་ཕྱིོགོས་ཀཙྪའ་ིཡུལ་དུ་བ་ིབྷ་རཊྚ་ཞིེས་བྱ་བའ་ིརྒྱལ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང༌། 

དེའ་ིབུ་མ་ོད་ེཝ་པཱ་ལའ་ིབཙུན་མོར་བླངས་ཏེ།ེ བུ་རཱ་ས་པཱ་ལ་སྐྱེས་པོར་བཤིད། བ་ིབྷ་

རཊྚ་དེའ་ིདུས་སུ་བ་ིརཱུ་པོ་ཆུང་བ་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། རྒྱལ་པོ་ོད་ེལ་མཆོོད་གོནས་ཕྱི་ིནང་

གོཉེིས་ཀར་ཡོད་པོ་ལས། རྒྱལ་པོ་ོརང་ན་ིནང་པོ་ལ་མོས་པོ་ཞིིགོ་སྟེ། བློན་པོ་ོཐམས་

ཅིད་ཕྱི་ིརལོ་པོ་ལ་དད་ད།ོ །དརེ་ལྷ་ཁང་བཞིངེས་པོ་ལ་ཕྱི་ིནང་གོཉེསི་ཀའ་ིལྷའ་ིརྡོ་ོསྐུ་མ་ི

ཚད་ཙོམ་པོ་མང་པོ་ོབཞིེངས། སངས་རྒྱས་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་ལྷ་ཁང་ཐ་དད་ཀྱིིས་ཞིེས་

བྱས་ལ། མུ་སྟེགོས་པོ་རྣམས་གོཅིིགོ་ཏུ་བྱའ།ོ །ཞིསེ་ཟིརེ་ཞིངི༌། བླནོ་པོ་ོརྣམས་ཀྱིསི་ད་ེ

ལྟར་བཀོད་དེ། དེར་རབ་གོནས་ལ་བ་ིརཱུ་པོ་ཆུང་བ་སྤྱོན་དྲངས། ཆོ་ོགོ་སོགོས་གོང་

ཡང་མ་ིམཛིད་པོར་ཨ་ཡ་ིཤི  ཨ་ཡ་ིཤི་ཞིེས་བོད་སྐད་དུ་ཤིོགོ་ཤིོགོ་ཅིེས་པོ་སྟ་ེད་ལྟར་

གོསུངས་པོས་ལྷ་སྐུ་རྣམས་ཐམས་ཅིད་ལྷ་ཁང་གོ་ིཕྱི་ིརལོ་གྱི་ིཁྱེམས་སུ་བྱནོ་ན།ོ །སྡོདོ་

ཅིིགོ་བྱས་པོས་ལྷ་རྣམས་ས་ལ་བཞུགོས་ས།ོ །དེར་སྣོད་ཅིིགོ་ཏུ་ཆོབ་བཙོགོས་ཏེ།ེ ལྷ་

སྐུ་རྣམས་ཀྱི་ིདབུ་ལ་ནར་ཙོམ་བྲིན་པོས་ནང་པོའ་ིལྷ་རྣམས་ཧར་གྱིིས་བཞིེངས། གོད་

མ་ོདིང་དིང་ལྷ་ཁང་གོ་ིནང་དུ་བཞུད། ཕྱི་ིབའ་ིལྷ་རྣམས་མགོ་ོདུད་ད་ེཁྱེམས་སུ་ལུས་

ས།ོ །ལྷ་ཁང་ད་ལྟ་ཡང་ཡདོ་ད།ེ ཨ་མྲ�་ཏེ་ཁུམ་པོ་ཟིརེ། སློབོ་དཔོནོ་ཆོནེ་པོ་ོཏེོགོ་རྩེ་ེབ་ཆོ་ེ

བ་བསམ་མ་ིཁྱེབ་ཀྱི་ིགོཞུང་མཛིད་པོ་པོ་ོཡང་འད་ིསྐབས་བྱུང་ང༌ོ། །

རྒྱལ་པོོ་གཽོ་པཱ་ལ་འདིའམ་དེ་ཝ་པཱ་ལའི་མཚམས་སུ། དཔོལ་ཨོ་ཏེནྟ་པུ་རིའི་

གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ཡང་བཞིངེས་ཏེ།ེ ད་ེན་ིམ་གོ་དྷཱའ་ིཕྱིགོོས་གོཅིགིོ་ན་མུ་སྟགེོས་བྱདེ་ཀྱི་ི

རྣལ་འབྱོར་བསྔགོས་ཀྱི་ིནུས་པོ་གྲུབ་ཅིིང་དྲང་པཽོའ་ིརང་བཞིིན་ཅིན་ནར་དཱ་ཞིེས་ཟིེར་

བ་ཞིིགོ་ཡོད་ཅིིང༌། ད་ེར་ོལངས་ཀྱི་ིདངོས་གྲུབ་པོ་ལ་གྲོོགོས་ལུས་སྟོབས་ཆོ་ེཞིིང་ནད་
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མེད་ལ་ལུས་ལ་དཔོའ་བོའ་ིམཚན་མ་དགུ་ཡོད་པོ། ངགོ་བདེན་པོར་སྨྲ་བ། བླ་ོརྣ་ོཞིིང་

དཔོའ་བ། གོཡ་ོསྒྱུ་མེད་པོ། བཟིོའ་ིགོནས་ཐམས་ཅིད་ལ་མཁས་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་

ལས་གོཞིན་མེད་དེ། ནང་པོའ་ིདགོ་ེབསྙེན་ཞིིགོ་ལ་འདུགོ་པོ་མཐོང༌། ད་ེལ་ངའ་ིསྒྲུབ་

གོཡོགོ་གྱིིས་བྱས་པོས། མུ་སྟེགོས་པོའ་ིསྒྲུབ་གོཡོགོ་མ་ིབྱེད་ཟིེར། ད་ེན་རེ། ཁྱེོད་མུ་

སྟེགོས་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ོན་ིམ་ིདགོོས། ལོངས་སྤྱོོད་ཟིད་མ་ིཤིེས་པོ་འབྱུང་བས་ཆོོས་

དར་བར་བྱས་པོས་ཆོོགོ་མོད་ཟིེར། འ་ོན་སློོབ་དཔོོན་ལ་ཞུས་ལ་འོང་གོི་བྱས་ནས། 

སློོབ་དཔོོན་ལ་ཞུས་པོས་གོནང་སྟ་ེདེའ་ིསྒྲུབ་གོཡོགོ་བྱས། འགྲུབ་ཏུ་ཉེ་ེབ་ན་ད་ེན་རེ། 

ར་ོལངས་ལྕ་ེཕྱིིར་གོཡུགོས་ཏེ་ེབཟུང་དགོོས་ཏེེ། ལན་དང་པོ་ོལ་ཟིིན་ན་དངོས་གྲུབ་

ཆོནེ་པོ།ོ བར་པོ་ལ་འབྲིངི༌། ཐ་མ་ལ་ཆུང་ངུ་འགྲུབ། ལན་གོསུམ་ལ་མ་ཟིནི་ན་དང་པོ་ོའ་ོ

སྐོལ་གོཉེིས་ཟི། ད་ེནས་ཡུལ་ཁམས་སྟོང་པོ་ཙོམ་དུ་འགྲོ་ོཟིེར། དགོ་ེབསྙེན་གྱིིས་ལན་

དང་པོོ་གོཉེིས་པོ་གོཉེིས་ལ་མ་ཟིིན། དེ་ནས་རོ་ལངས་དང་ཁ་སྤྲད་དེ་བསྡོད་པོས། 

གོསུམ་པོ་ལ་ས་ོབཏེབ་པོས་ཟིིན། ད་ེནས་ལྕ་ེརལ་གྲོིར་གྱུར། ལུས་གོསེར་དུ་སོང་

ང༌ོ། །དགོ་ེབསྙནེ་གྱིསི་རལ་གྲོ་ིཐགོོས་ཏེ་ེབསྐརོ་བས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགོས་པོ་ན། མུ་

སྟེགོས་ན་རེ། ངས་རལ་གྲོིའི་དོན་དུ་བསྒྲུབས་པོ་ཡིན་པོས་རལ་གྲོི་ང་ལ་ཐོད་ཟིེར། 

ངས་ལྟད་མ་ོཞིགིོ་བལྟས་ལ་འངོ་གོསི་བྱས་ནས་ར་ིརབ་ཀྱི་ིརྩེ་ེམརོ་ཕྱིནི། གླེངི་བཞི་ིགླེངི་

ཕྲན་དང་བཅིས་པོ་ཡུད་ཀྱིིས་བསྐོར་ནས། རལ་གྲོ་ིཁོང་རང་ལ་གོཏེད་པོས། ད་ེན་རེ། 

ལུས་གོསེར་དུ་སོང་བ་འད་ིཁྱེོད་རང་གྱིིས། རུས་པོ་ལ་མ་ཐུགོ་པོར་ཤིའ་ིཐད་ནས་

ཆོོད། ཆོང་རིན་དང༌། སྨད་འཚོང་གོ་ོདོན་སོགོས་ལོགོ་པོ་ལ་མ་སོང་བ་གྱིིས། རང་གོ་ི

འཚ་ོབ་དང་དགོ་ེབའ་ིལས་ལ་སྦྱོར་ན་ད་ེརིང་བཅིད་པོའ་ིཤུལ་ད་ོནུབ་གོང་སྟ་ེཟིད་མ་ི
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ཤིསེ་པོ་ཡངོ་ཟིརེ། ཁངོ་རང་རལ་གྲོ་ིཐགོོས་ནས་ལྷ་ཡུལ་དུ་སངོ་ང༌ོ། །དགོ་ེབསྙནེ་དསེ་

ར་ོལངས་ཀྱི་ིགོསེར་ལ་བརྟེན་ཏེ།ེ ཨ་ོཏེནྟ་པུ་རིའ་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ཆོེན་པོ་ོབཞིེངས་པོ་

ཡིན། ཨ་ོཏེནྟ་འཕུར་བྱེད་ཀྱི་ིདོན་ཡིན། དགོ་ེབསྙེན་གྱིིས་ནམ་མཁའ་ལ་ཕྱིིན་ནས་ར་ི

རབ་གླེིང་བཞི་ིདངོས་སུ་མཐོང་བའ་ིབཀོད་པོ་ལྟར་བཞིེངས། དགོ་ེབསྙེན་ད་ེལ་ཨུ་ཊྱ་

ཨུ་པོ་ས་ིཀ་ཞིེས་ཐོགོས་ས།ོ །ལྷ་ཁང་ད་ེལ་རྒྱལ་པོ་ོབློན་པོ་ོསོགོས་སུའ་ིཡང་དྲིན་ངོས་

མདེ། ལྷ་ཁང་རྩེིགོ་མཁན། ལྷ་བཞིངེས་མཁན། བཟི་ོབ་ོརྣམས་ཀྱི་ིགླེ་ལྟ་ོཡནོ་རྒྱུ་སོགོས་

ཐམས་ཅིད་ར་ོལངས་ཀྱི་ིགོསེར་བཙོངོས་པོ་ཁ་ོནས་གྲུབ་ཅིངི༌། གོསརེ་ད་ེཁ་ོནས་དགོ་ེ

སློོང་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། དགོ་ེབསྙེན་ལྔ་བརྒྱའ་ིའཚ་ོབ་སྦྱོར་ཏེེ། དགོ་ེབསྙེན་ད་ེཉེིད་མ་ཤིིའ་ི

བར་དུ་ཁོང་རང་གོིས་ཆོོས་གོཞི་ིབཏེེགོ །འདའ་བའ་ིཚ།ེ གོསེར་འདིས་ར་ེཞིིགོ་གོཞིན་

ལ་ཕན་མ་ིཐགོོས། མ་འངོས་པོ་ན་སམེས་ཅིན་ལ་ཕན་པོར་འགྱུར་ཞིསེ་གོཏེརེ་དུ་སྦས། 

ཆོསོ་གོཞི་ིརྒྱལ་པོ་ོད་ེཝ་པཱ་ལ་ལ་གོཏེད་ད།ོ །རྒྱལ་པོ་ོགོ་ཽཔཱ་ལའ་ིདུས་ཀྱི་ིགོཏེམ་སྟ་ེཉེ་ིཤུ་

རྩེ་བརྒྱད་པོའ།ོ། །།

༢༩ རྒྱལ་པ་ོད་ེཝ་པཱ་ལ་ཡོབ་སྲས་ཀྱི་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

རྒྱལ་པོ་ོད་ེཝ་པཱ་ལ་ན་ིཁ་ཅིིགོ་ཀླུའ་ིབུ་ཡིན་པོར་ཡང་འདོད་ཅིིང༌། རྒྱལ་བ་ོགཽོ་པཱ་

ལ་ནས་བརྒྱུད་པོའ་ིརིགོ་སྔགོས་ཀྱི་ིབྱིན་རླབས་ཞུགོས་པོའ་ིཕྱིིར་ད་ེཉེིད་ཀྱི་ིསྲོས་ཡིན་

པོར་ན་ིསེམས་ལ། འོན་ཀྱིང་འད་ིསྐད་ཅིེས་གྲོགོས་ཏེ།ེ རྒྱལ་པོ་ོགཽོ་པཱ་ལའ་ིབཙུན་མ་ོཐ་

ཆུང་ཞིིགོ་གོིས་བྲིམ་ཟིེའི་རིགོ་སྔགོས་མཁན་ཞིིགོ་ལས་རྒྱལ་པོོ་དབང་དུ་བྱེད་པོའི་

རིགོ་པོ་ཞུས་པོས། ར་ིབ་ོགོངས་ཅིན་ནས་སྨན་བླངས་ཏེ་ེསྔགོས་ཀྱིིས་བཏེབ། ཁ་ཟིས་
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དང་སྦྱོར་རྒྱས་བཏེབ། རྒྱལ་པོ་ོལ་དྲོངས་ཤིིགོ་བྱས་ནས། བྲིན་མ་ོལ་བསྐུར་བས་ཆུ་

འགྲོམ་ཞིགིོ་ཏུ་འགྲོདེ་ད་ེརྫོས་ཆུ་ལ་ལྷུང༌། ཆུས་ཁྱེརེ་ཏེ་ེཀླུའ་ིགོནས་སུ་སློབེ་པོ་ན། ཀླུའ་ི

རྒྱལ་པོ་ོརྒྱ་མཚ་ོསྐྱོང་ཞིེས་བྱ་བས་ཟིོས་ཏེ་ེད་ེདབང་དུ་གྱུར་ཏེེ། རྒྱལ་པོོའ་ིགོཟུགོས་

ཀྱིསི་འངོས་ནས་བཙུན་མ་ོདང་ཕྲད་པོས་སྦྲུམ་མར་གྱུར་བའ་ིགོནས་སྐབས་སུ། རྒྱལ་

པོོས་ཆོད་པོས་གོཅིོད་པོར་བརྩེམས་པོ་ལས། དུས་འདིའ་ིཚ་ེརྒྱལ་པོ་ོཉེིད་འོངས་ས་ོ

བྱས་པོས་སློར་བརྟགོ་གོ་ོཟིེར་ནས། ནམ་ཞིིགོ་ན་ཁྱེེའུ་བཙོས་ཏེ་ེལྷ་མཆོོད་བྱས་པོའ་ི

ཚེ། སྦྲུལ་མགོ་ོརོང་གོིས་བྱུང་ནས། ཁྱེེའུའ་ིལགོ་པོ་ལ་སོར་གོདུབ་ཡོད་པོ་ལ་བལྟས་

ན་ཀླུའ་ིཡ་ིགོ་ེམཐོང་བས་ཀླུའ་ིརྒྱལ་པོཽའ་ིབུར་ཤིེས་ནས་སྐྱེད་བསྲོིངས། རྒྱལ་པོ་ོགོཽ་པཱ་

ལ་འདས་པོ་ན་ད་ེཉེདི་རྒྱལ་སྲོདི་དུ་བསྐསོ། རྒྱལ་པོ་ོགོངོ་མ་ལས་ཀྱིང་མངའ་ཐང་ཆོ་ེསྟ་ེ

ཤིར་ཕྱིོགོས་ཝ་རེནྡྲ་མངའ་འོགོ་ཏུ་འདུས། གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ཁྱེད་པོར་དུ་འཕགོས་པོ་

ཞིིགོ་རྩེིགོ་པོར་བཞིེད་ནས་སཽ་མ་པུ་ར་ིབཞིེངས་པོ་ཡིན་ཏེེ། འད་ིལ་བོད་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་

ཕལ་ཆོེར་ལྟར་ན། ལྟས་མཁན་རྣམས་ན་རེ། དགོ་ེསྦྱོོང་དང་བྲིམ་ཟིེའ་ིརས་ལ་སྡོོང་བུ་

བྱས། རྒྱལ་པོ་ོདང་ཚངོ་དཔོནོ་གྱི་ིཁྱེམི་ནས་མར་བླངས། དཀའ་ཐུབ་པོའ་ིགོནས་ནས་

ཀོང་བུ་བླངས་ཏེ་ེམར་མ་ེསྦར་བ་ཡ་ིདམ་གྱི་ིམདུན་དུ་བཞིགོ་སྟ་ེགོསོལ་བ་བཏེབ་ན་

ཆོསོ་སྐྱངོ་གོ་ིསྤྲུལ་པོས་ཀངོ་བུ་གོང་དུ་བསྒྱུར་བ་དརེ་ལྷ་ཁང་རྩེིགོས་ཤིིགོ  །རྒྱལ་པོོའ་ི

མངའ་ཐང་ཡང་ཇོེ་འཕེལ་དུ་འགྱུར་ཞིིང་ཡུལ་ཕྱིོགོས་ཐམས་ཅིད་ལ་བཀྲ་ཤིིས་པོར་

འགྱུར་ར་ོཟིེར། ད་ེལྟར་བྱས་པོས། བྱ་རོགོ་གོཅིིགོ་བྱུང་ནས། ཀོང་བུ་མཚ་ོཞིིགོ་ལ་

བསྐུར་བས་ཡདི་ཆོད་པོ་ན་མཚན་མ་ོཀླུའ་ིརྒྱལ་བ་ོསྦྲུལ་མགོ་ོལྔ་པོ་བྱུང་སྟ།ེ ང་ཁྱེདོ་ཀྱི་ི

ཕ་ཡནི་པོས་མཚ་ོབསྐམས་ལ་རྩེིགོ་ཏུ་གོཞུགོ་གོ ོ།ཞིགོ་བདུན་བདུན་ན་མཆོདོ་པོ་ཆོནེ་
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པོ་ོགྱིིས་ཤིིགོ་ཟིེར་ཏེ།ེ ད་ེབཞིིན་བྱས་པོས་ཞིགོ་ཉེེར་གོཅིིགོ་ན་མཚ་ོབསྐམས། དེར་ལྷ་

ཁང་བཞིེངས་ཞིེས་འབྱུང་ལ། ཁ་ཆོེའི་ཡུལ་གྱིི་རྒྱ་མཚ་ོསྦས་པོའི་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་

བཞིེངས་པོའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་རྨི་ལམ་དུ་མི་ནགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ནས། ནགོ་པོོ་ཆོེན་པོོ་ལ་

མཆོོད་པོ་གྱིིས། མཚོ་གོནོད་སྦྱོིན་རྣམས་ཀྱིིས་སྐེམས་པོར་བྱེད་དོ་ཞིེས་པོ་ལས་

གོཞིན་ད་ེཁ་ོན་བཞིིན་དུ་བྱུང་བའི། དེའ་ིལ་ོརྒྱུས་སཽ་མ་པུ་ར་ིལ་སྦྱོར་བ་མིན་ན་རུང་

ང༌ོ། །

ད་ེབཞིིན་དུ་ད་ེཝ་པཱ་ལ་འཁྲུངས་པོའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱིང་ལྷན་སྐྱེས་རོལ་པོའ་ིལ་ོརྒྱུས་

དང་ཕྱིོགོས་འདྲར་སྣང་བས་ཕན་ཚུན་དཔོ་ེབྱས་པོའ་ིབརྗེོད་རིགོས་ཡིན་མིན་བརྟགོ་

དགོོས་ལ། སཽ་མ་པུ་ར་ིཡོངས་སུ་གྲོགོས་པོ་འད་ིས་ོམ་པུ་ར་ིགོསར་པོ་ཡིན་ན་ོཞིེས་

ཀྱིང་གྲོགོས་ས།ོ །རྒྱལ་པོ་ོད་ེལ་རྣལ་འབྱོར་བ་ས་ིར་ོམ་ཎ་ིཞིེས་བྱ་བས་བསྐུར་ཏེ།ེ ཨ་ོ

ཊ་ིབ་ིཤི་ལ་སོགོས་པོའ་ིཡུལ་འད་ིརྣམས་སྔོན་ནང་པོའ་ིགོནས་ཡིན་ཡང། ད་ལྟར་མུ་

སྟགེོས་པོ་ཁ་ོན་དར་བས་དམགོ་བྱའ་ོསྙམ་དམགོ་གོ་ིཚགོོས་པོ་ཆོནེ་པོ་ོབསྡུས་ཏེ།ེ རང་

དང་ཉེེ་བའི་ཡུལ་ནས་ཕར་ཕྱིིན་ཙོ་ན། རྒྱང་རིང་པོ་ོནས་མི་ནགོ་པོ་ོཞིིགོ་དལ་གྱིིས་

འགྲོོའ།ོ །ད་ེལ་སུ་ཡིན་འདྲིར་བཏེང་བས་ང་ནགོ་པོ་ོཆོེན་པོ་ོཡིན། བྱ་ེམའ་ིཕུང་བ་ོའད་ི

བསལ་བའི་འོགོ་ན་ལྷ་ཁང་ཡོད། མུ་སྟེགོས་ཀྱིི་ལྷ་ཁང་རྣམས་འཇོིགོ་པོར་འདོད་ན་

གོཞིན་བྱེད་མི་དགོོས་གྱིིས་ལྷ་ཁང་གོི་མཐའ་དམགོ་གོིས་བསྐོར་ལ་རོལ་མ་ོཆོེན་པོ་ོ

གྱིིས་ཤིིགོ་ཟིེར། བྱ་ེམའ་ིཕུང་པོ་ོབསལ་བའ་ིའོགོ་ནས་རྡོོའ་ིལྷ་ཁང་ང་ོམཚར་ཅིན་ཐོན། 

དཔོལ་ཚ་བ་གོསུམ་གྱི་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་དུ་མིང་བཏེགོས། ལ་ོརྒྱུས་འགོའ་ཞིིགོ་ལས་

ད་ེནས་དགོ་ེསློངོ་འགོགོོ་པོ་ལ་སྙམོས་པོར་ཞུགོས་པོ་ཞིིགོ་དནོ་ནས། སངས་རྒྱས་འདོ་
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སྲུང་དང༌། རྒྱལ་པཽོ་ཀྲཱིི་ཀྲིའི་གོཏེམ་དྲིས་པོས། འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོའི་

བསྟན་པོ་ཡནི་ན་ོབྱས་པོས། ཆོ་ོའཕྲུལ་མང་བ་ོབསྟན་ནས་མྱོ་ངན་ལས་འདས་ས་ོཟིརེ། 

ད་ེནས་མུ་སྟེགོས་ཀྱི་ིལྷ་ཁང་རྣམས་ལ་ཇོ་ིསྐད་བསྒོ་ོབ་བཞིིན་བྱས་པོས་ལྷ་ཁང་ཐམས་

ཅིད་རང་ཞིིགོ་སྟ།ེ སྤྱོརི་ན་མུ་སྟེགོས་ཀྱི་ིགོནས་གོཞི་ིཆོནེ་པོ་ོབཞི་ིབཅུ་ཙོམ་ཞིིགོ ལ་ལ་

བྷ་ཾགོ་ལ་དང་ཝ་རནེྡྲའ་ིཡང་ཡནི། ད་ེནས་ཨ་ོཌོ་ོབ་ིཤི་ཐམས་ཅིད་མངའ་འགོོ་ཏུ་ཆུད་ད།ོ །

རྒྱལ་པོ་ོའདིའ་ིརིང་ལ་ནགོ་པོ་ོསྤྱོོད་པོ་ཆུང་བ་བྱོན་ཏེེ། ད་ེན་ིསློོབ་དཔོོན་ནགོ་པོ་ོ

སྤྱོོད་པོའ་ིརྗེེས་འབྲིང་བད་ེདགྱིེས་གོཤིིན་རྗེ་ེབཤིེད་གོསུམ་ལ་མཁས་པོའ་ིཔོནྚི་ིཏེ་ཞིིགོ་

ཡིན། དེས་ནཱ་ལེནྡྲ་དང་ཉེ་ེབ་ཞིིགོ་ཏུ་བད་ེམཆོོགོ་བསྒོོམས་པོས་མཁའ་འགྲོ་ོམས་ལུང་

བསྟན། ཀཱ་མ་རཱུའ་ིལྷ་མའོ་ིགོནས་ན་རྫོས་ཀྱི་ིདངསོ་གྲུབ་ཡདོ་ཀྱིསི་ལངོ་ཞིགིོ་ཟིརེ། དརེ་

ཕྱིིན་པོས་ཟི་མ་ཏེོགོ་ཅིིགོ་རྙིེད། ཁ་ཕྱི་ེབས་ཌོ་མ་རུ་དྲྭ་བ་ཅིན་ཞིིགོ་བྱུང༌། ད་ེལགོ་ཏུ་

ཐོགོས་པོ་ཙོམ་གྱིིས་རྐོང་པོ་ས་ལ་མ་རེགོ་ཅིིང༌། དྲགོ་ཏུ་དཀྲོལ་བ་ན་གྲུབ་པོའ་ིརྣམ་

འབྱརོ་ཕ་ོམ་ོལྔ་བརྒྱ་གོང་ནས་བྱུང་ཆོ་མདེ་པོར་འངོས་ནས་དའེ་ིའཁརོ་བྱདེ་པོ་བྱུང་སྟ།ེ 

ཡུན་རངི་པོརོ་འགྲོ་ོབའ་ིདནོ་མཛིད་ད།ོ །མཐར་གོངྒ་སཱ་གོ་ར་ཞིསེ་པོར་གོར་གོཤིེགོས་

ཆོ་མདེ་པོའ་ིཚུལ་གྱིསི་སྐུ་འདས། འདསི་སྡོམོ་པོ་བཤིད་པོ་ལ་སགོོས་པོ་བསྟན་བཅིསོ་

མང་དུ་མཛིད། སྐུ་ཚ་ེརིང་བས་རྒྱལ་པོ་ོདྷརྨ་པཱ་ལའ་ིརྗེེས་སུའང་ཅུང་ཟིད་བཞུགོས་

སོ། །སྐབས་འདིར་སློོབ་དཔོོན་ཤཱཀྱི་འོད་ཀྱི་ིསློོབ་མ་ཤཱཀྱི་བཤིེས་གོཉེེན་ཞིེས་བྱ་བ་

ཡང་བྱུང༌། གོཞིན་ཡང་འདུལ་འཛིིན་དགོ་ེལེགོས་བཤིེས་གོཉེེན་དང༌། བླ་ོབཟིང་ངང་

ཚུལ་དང༌། ད་ཾཥྟ་ྟས་ེན་སྟ་ེམཆོ་ེབའ་ིསྡོ་ེདང༌། ཡ་ེཤིསེ་ཟླ་བ་དང༌། རྡོ་ོརྗེ་ེམཚནོ་ཆོ་དང༌། 

འཇོམ་དཔོལ་གྲོགོས་པོ་དང༌། ཡ་ེཤིསེ་བྱནི་དང༌། བཛྲ་ད་ེཝ་དང༌། ལྷ་ོཕྱིགོོས་ཀྱི་ིརྒྱུད་
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

དུ་བཙུན་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་བརྟུལ་ཞུགོས་རྣམས་བྱུང༌། ཁ་ཆོེའི་ཡུལ་དུ་སློོབ་

དཔོོན་དྷ་ན་མ་ིཏྲ་ལ་སོགོས་པོ་བྱུང༌། སློོབ་དཔོོན་སེང་གོ་ེབཟིང་པོོའང་རྒྱལ་པོ་ོའདིའ་ི

དུས་སུ་པོནྚི་ིཏེར་གྱུར། འགྲོ་ོདོན་ཅི་ིརིགོས་པོ་མཛིད། རྒྱལ་པོ་ོདྷརྨ་པཱ་ལའ་ིདུས་སུ་

འཕྲནི་ལས་ཆོརེ་བྱུང་བ་ཡནི་ཏེ་ེའགོོ་ཏུ་འཆོད། བདོ་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་བྱནོ་པོའ་ིཨཱ་ཙོརྱ་བ་ོདྷ་ི

ས་ཏྭ་ན།ི རྒྱལ་པོ་ོགཽོ་པཱ་ལ་ནས་རྒྱལ་བ་ོདྷརྨ་པཱ་ལའ་ིབར་དུ་ན་ིངསེ་པོར་བཞུགོས་པོར་

མངནོ་ལ། བདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཁུངས་ཆོ་ེབར་བྱས་པོ་ཀུན་ན་ན་ིབདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་རབས་དགུ་

མཁན་པོོའ་ིསྐུ་ཚེའི་རིང་ལ་འདས་ཟིེར་བར་སྣང་བས་དེ་ལྟ་ན་ནི། ཐོགོས་མེད་སྐུ་

མཆོདེ་ཀྱི་ིཞིབས་ཟིནི་པོ་ཙོམ་དུ་བྱདེ་དགོསོ་ཏེ།ེ ཇོ་ིབཞིནི་ཡནི་པོར་དཀའ་འ།ོ །

འད་ིདང་དབུ་མ་རྒྱན་མཛིད་པོ་པོ་ོམཁན་ཆོེན་ཞི་ིབ་འཚ་ོགོཉེིས་གོཅིིགོ་པོར་ཀུན་

ཏུ་གྲོགོས་ཤིིང༌། བོད་ཀྱི་ིམཁས་པོ་ཆོེན་པོ་ོཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་ཀྱིང་གོཅིིགོ་པོར་མཛིད་

འདུགོ་པོས་ར་ེཞིིགོ་ད་ེལ་ཡིད་བརྟན་བྱ་སྟེ། ད་ེལྟར་ན་རྒྱལ་པོ་ོགཽོ་པཱ་ལའ་ིདུས་ཉེིད་དུ་

པོནྚི་ིཏེ་ཆོེན་པོོར་གྱུར་པོ། རྒྱལ་པོ་ོའདིའ་ིདུས་སུ་གོཙོ་ོབོར་འགྲོ་ོདོན་མཛིད་པོ་ཞིིགོ་

ཡིན་ན།ོ །ལྷ་བཙོན་པོ་ོཁྲ་ིསྲོོང་སྡོ་ེབཙོན་གྱིིས་མཛིད་པོའ་ིབཀའ་ཡང་དགོ་པོའ་ིཚད་མ་

ན། མཁན་པོ་ོབ་ོདྷ་ིས་ཏྭའ་ིམཚན་དྷརྨ་ཤཱནྟ་ིགྷ་ོཥྟ་སྟ་ེཆོསོ་ཞི་ིབའ་ིདབྱངིས་ཞིསེ་པོ་ཡནི་

པོར་བཤིད་ཀྱིང༌། མཚན་དུ་མ་འབྱུང་བ་མ་ིའགོལ་ཞིངི༌། རང་གོ་ིམཁན་བུ་སད་མ་ིམ་ི

བདུན་ཀུན་ལའང་རཀྵཻི་ཏེ་ཞིེས་པོའི་ཤཱནྟ་རཀྵཻི་ཏེའི་མཚན་ཟུར་རེ་ཡང་འདུགོ་པོས་

མཚན་གྱི་ིརྣམ་གྲོངས་ཞི་ིབ་འཚ་ོཡང་ངསེ་པོར་ཡནི་ན།ོ །

འོན་ཀྱིང་ཡ་ེཤིེས་སྙིང་པོོས་མཛིད་པོའ་ིདབུ་མ་བདེན་གོཉེིས་ཀྱི་ིའགྲོེལ་བཤིད་

མཛིད་མཁན་གྱི་ིཞི་ིབ་འཚ་ོདང༌། དབུ་མ་རྒྱན་མཛིད་པོ་པོ་ོཞི་ིབ་འཚ་ོམ་ིགོཅིིགོ་པོར་
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འདོད་པོ་ལྟར་ན། དེ་གོཉེིས་ལས་གོང་ཡིན་བརྟགོ་དགོོས་པོ་ཙོམ་སྣང་ངོ༌། །ཤཱཀྱི་

བཤིེས་གོཉེེན་གྱིིས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ིརྒྱུད་ད་ེཁ་ོན་ཉེིད་བསྡུས་པོའ་ིའགྲོེལ་པོ་ཀ་ོས་ལའ་ི

རྒྱན་ཞིེས་བྱ་བ་ཡུལ་ཀ་ོས་ལར་བརྩེམས། ཁོང་ཉེིད་ཀྱིིས་བླ་མ་བཅུ་གོཅིིགོ་ཙོམ་ལ་

ཞུས་པོར་འགྲོེལ་པོ་ད་ེལས་བཤིད། སྐུ་ཚེའ་ིསྨད་ལ་ཁ་ཆོེར་བྱོན་ནས་འགྲོ་ོདོན་ཆོེར་

བྱུང༌། རྡོ་ོརྗེ་ེམཚོན་ཆོ་ན་ིའཇོམ་དཔོལ་གྱི་ིབསྟོད་པོ་གོང་བླ་ོམར་གྲོགོས་པོ་རྩེོམ་པོ་པོ་ོ

ད་ེཡནི་ཏེ།ེ པོནྚི་ིཏེ་ལྔ་བརྒྱས་ས་ོསརོ་བརྩེམས་པོས་ཚགིོ་དནོ་གོཅིགིོ་ཏུ་བྱུང་བས་ལྷའ་ི

རྫུ་འཕྲུལ་དུ་ཤིསེ་ས།ོ །

འཇོམ་དཔོལ་གྲོགོས་པོ་ནི། མཚན་བརྗེོད་ཀྱིི་འགྲོེལ་བ་ཆོེན་པོོ་མཛིད་པོ་པོོ། 

ཆོོས་ཀྱི་ིདབྱིངས་གོསུང་གོ་ིདབང་ཕྱུགོ་གོ་ིདཀྱིིལ་འཁོར་དངོས་སུ་ཞིལ་གོཟིིགོས་པོའ་ི

རྡོ་ོརྗེ་ེསློོབ་དཔོོན་ཆོེན་པོ་ོཞིིགོ་སྟ་ེའགྲོེལ་པོ་ད་ེལ་རྣམ་པོར་བརྟགོས་ན་གོསུང་རབ་རྒྱ་

མཚོའ་ིཕ་རལོ་ཏུ་སོན་པོ་ཞིིགོ་ན་ིཡནི་པོར་སྣང་ང༌ོ། །འདའི་ིལ་ོརྒྱུས་རྒྱས་རྒྱས་འདྲ་བ་

སྔོན་བོད་ལ་གྲོགོས་པོ་ཞིིགོ་སྣང་བ་ཁ་ོབོའ་ིཡིད་ལ་ནི་ཤིིན་ཏུ་མི་འབབ། ཤིེས་པོར་

འདོད་ན་མཁས་མཆོོགོ་བུ་སྟནོ་གྱིསི་མཛིད་པོའ་ིཡ་ོགོ་གྲུ་གོཟིངིས་སུ་བལྟའ།ོ །

བཛྲ་ད་ེཝ་ན།ི རྟེན་ཁྱེིམ་པོ་སྙན་དངགོས་མཁན་ཆོེན་པོ་ོཞིིགོ་ཡིན་ལ། བལ་པོོའ་ི

ཡུལ་དུ་ཕྱིིན་ནས་མུ་སྟེགོས་པོའ་ིརྣལ་འབྱོར་མ་ཞིིགོ་གོ་ིསྤྱོོད་པོ་ལོགོ་པོ་མང་པོ་ོམཐོང་

ནས། ད་ེལ་དམོད་པོའ་ིསྙན་དངགོས་སྦྱོར་བ་ན། དེས་ཀྱིང་དམོད་པོ་བྱས་པོས་སྙུང་

མཛིསེ་བཏེབ། དརེ་འཕགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་ལ་གོསལོ་བ་བཏེབ་ཅིངི༌། ཉེནི་ར་ེ

བཞིིན་བསྟོད་པོ་ཕྲེང་འཛིིན་གྱི་ིསྡོེབ་སྦྱོོར་གྱི་ིཤློ་ོཀ་ར་ེར་ེབརྩེམས། ཟླ་བ་གོསུམ་ནས་

འཕགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་ཀྱི་ིཞིལ་མཐངོ་སྟ་ེསྙུང་བའང་གོདངས། བསྟདོ་པོ་ཤློ་ོཀ་
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

བརྒྱར་ལོངས་ཏེ་ེའཕགོས་ཡུལ་གྱི་ིཕྱིོགོས་ཐམས་ཅིད་དུ་སྙན་དངགོས་ལེགོས་པོའ་ི

དཔོེར་བྱེད་ད།ོ །རྒྱལ་པོ་ོད་ེཝ་པཱ་ལས་ལ་ོབཞི་ིབཅུ་ཞི་ེབརྒྱད་དུ་རྒྱལ་སྲོིད་བྱས། དེའ་ི

རྗེེས་སུ་སྲོས་རཱ་ས་པཱ་ལས་རྒྱལ་སྲོིད་ལ་ོབཅུ་གོཉེིས་བྱས། བསྟན་པོའ་ིབྱ་བ་གོསར་

པོ་ཆོེར་མ་མཛིད་པོས་ད་ེན་ིཔཱ་ལ་བདུན་ལ་མ་ིབགྲོང༌། དེའ་ིཚ་ེཨུ་རྒྱན་གྱི་ིསློོབ་དཔོོན་

སྒོགེོ་པོའ་ིརྡོ་ོརྗེསེ་དཔོལ་ནཱ་ལནེྡྲར་ལ་ོབཅུའ་ིབར་དུ་བཞུགོས་ཤིངི༌། སྔགོས་ཀྱི་ིཐེགོ་པོ་

མང་དུ་གོསུངས། མཚན་ཡང་དགོ་པོར་བརྗེདོ་པོའ་ིའགྲོལེ་པོ་ཡང་མཛིད། སློབོ་དཔོནོ་

བཱ་སུ་བནྡྷུ་ཞིེས་བྱ་བ་དབྱིགོ་གོཉེེན་གྱི་ིམཚན་ཅིན་ཞིིགོ་བྱོན་ཏེེ། ཆོོས་མངོན་པོའ་ིསྡོ་ེ

སྣདོ་མང་དུ་གོསུངས་ས།ོ །

ད་ེལ་སློོབ་དཔོོན་སྒོེགོ་པོའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེནི། ཡུལ་ཥྟ་ིཥྟ་ར་ཞིེས་པོར་འཁྲུངས། ཨུ་རྒྱན་

གྱིི་གོནས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིིང་གྲུབ་མཐའ་རྣམ་རིགོ་དབུ་མ་པོ། རིགོ་པོའི་གོནས་

ཐམས་ཅིད་ལ་མཁས་པོར་བྱས་པོའ་ིམཐར། ཨུ་རྒྱན་གྱི་ིགླེིང་ཕྲན་མ་དྷ་ིམ་ཞིེས་བྱ་

བར་འཕགོས་པོ་འཇོམ་དཔོལ་གྱིི་མཚན་ཡང་དགོ་པོར་བརྗེོད་པོའི་སྒྲུབ་པོ་མཛིད། 

དེའ་ིཚ་ེའཕགོས་པོ་འཇོམ་དཔོལ་འགྲུབ་ཏུ་ཉེ་ེབ་ན། འཇོམ་དཔོལ་གྱི་ིབྲིིས་སྐུའ་ིཞིལ་

ལས་འོད་ཟིེར་ཆོེན་པོ་ོབྱུང་སྟ་ེགླེིང་ཡུན་རིང་དུ་སྣང་བར་བྱས་བས། ཉེ་ིམ་དང་འདྲ་བ་

ཞིསེ་བྱ་བར་མཚན་གོསལོ། ལགོོ་པོར་ལྟ་བ་འགོའ་ཞིིགོ་ལ་ནང་པོའ་ིཔོནྚི་ིཏེའ་ིདབང་པོ་ོ

ལྔ་སྒྲུབ་རྫོས་ལ་དགོོས་པོ་བྱུང༌། སློོབ་དཔོོན་བཀྲོང་དུ་འོངས་པོས་གླེང་པོ་ོདང་རྟ་དང་

བུ་མ་ོདང་ཁྱེའེུ་སགོོས་སྣ་ཚགོོས་ཀྱི་ིགོཟུགོས་སུ་བསྒྱུར་བས་སུ་ཡནི་ང་ོམ་ཤིསེ་པོར་

ཕྱིིར་ལྡོགོ སྣ་ཚོགོས་གོཟུགོས་ཅིན་ཞིེས་མཚན་གོསོལ། སྐུ་ཚེའ་ིསྨད་ལ་ཨུ་རྒྱན་གྱི་ི

ཡུལ་དུ་འགྲོ་ོདོན་ཆོེར་མཛིད། མཐར་འཇོའ་ལུས་རྡོ་ོརྗེེའ་ིསྐུ་བརྙིེས་སོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་
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བའ་ིམཚན་དཔོལ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་མཆོོགོ་གོ་ིསྐལ་བ་དང་ལྡན་པོ། གོསང་མཚན་སྒོེགོ་

པོའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེཞིེས་བྱ་བ་ཡིན་པོས། དེས་མཛིད་པོའ་ིབསྟན་བཅིོས་རྣམས་ལ་སྒོེགོ་པོའ་ིརྡོ་ོ

རྗེ་ེཉེ་ིམ་དང་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགོས་གོཟུགོས་ཅིན་དཔོལ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་མཆོོགོ་གོ་ིསྐལ་བ་

དང་ལྡན་པོས་མཛིད་པོ་ཞིེས་འབྱུང་བ་ཡིན་ན།ོ །འདིའ་ིདུས་གོདོལ་བའ་ིབུ་ཞིིགོ་ཨཱརྱ་

ད་ེཝ་དང་མཇོལ་བྱིན་གྱིིས་བརླབས་པོས་ཆོོས་ཏེོལ་ཤིེས་སུ་བྱུང༌། བསྒོོམས་པོས་

གྲུབ་པོ་ཐོབ་སྟེ། འཕགོས་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲོས་ཀྱི་ིསྔགོས་གོཞུང་མཐའ་དགོ་རྙིེད། ཅི་ི

རིགོས་པོར་བཤིད་ད་ེམ་ཏེང་གོ་ིཔོའ།ོ །ཡང་ཀོང་ཀ་ན་རུ་སློོབ་དཔོོན་སྲུང་བའ་ིཞིབས་

ཞིེས་བྱ་བ་དེས་ཟླ་གྲོགོས་ལ་དངོས་སུ་མཉེན་ནས། སྒྲོོན་གོསལ་གྱི་ིགླེེགོས་བམ་ཡང་

བྱུང༌། ད་ེབཞིིན་དུ་པོནྚི་ིཏེ་སྒྲོ་གོཅིན་འཛིིན་ཟིེར་བས་ཀྱིང་ཀླུ་བྱང་དང་མཇོལ་ཟིེར་ཏེེ། 

ཆོསོ་འཕགོས་སྐརོ་མགོ་ོདར་བ་ཙོམ་བྱུང༌། ཕྱིསི་པཱ་ལ་ཕྱི་ིམ་བཞིིའ་ིདུས་སུ་ལྷགོ་པོར་

དར་རོ། །མཁའ་ལ་ཉེ་ིཟླ་རྣམ་གོཉེིས་དང༌། ས་ལ་གོསལ་བ་རྣམ་གོཉེིས་ཟིེར་བ་བྱུང་

སྐད། རྒྱལ་པོོ་དེ་ཝ་པཱ་ལ་ཡབ་སྲོས་ཀྱིི་དུས་སུ་བྱུང་བའི་གོཏེམ་སྟེ་ཉེི་ཤུ་རྩེ་དགུ་

པོའ།ོ། །།

༣༠ རྒྱལ་པ་ོདཔལ་ལྡན་ཆོསོ་སྐྱེངོ་ག་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

དེའ་ིརྗེེས་སུ་རྒྱལ་པོ་ོདེའ་ིསྲོས་དྷརྨ་པཱ་ལ་རྒྱལ་སྲོིད་དུ་བསྐོས་ཏེེ། འདིས་རྒྱལ་

སྲོདི་ལ་ོདྲུགོ་ཅུ་རྩེ་བཞི་ིམཛིད། ཀཱ་མ་རཱུ་པོ་དང༌། ཏེ་ིརཱ་ཧུ་ཏེ་ིདང༌། གཽོ་ཊ་ལ་སོགོས་པོ་

ཡང་དབང་དུ་བསྡུས། ཆོབ་སྲོིད་ཤིིན་ཏུ་ཆོ་ེསྟ་ེཤིར་དུ་རྒྱ་མཚ་ོལ་ཐུགོ་པོ། ནུབ་ཏུ་ཊ་ི

ལ་ིཚུན་ཆོད། བྱང་དུ་ཛི་ལནེྡྷ་ར་མན་ཆོད། ལྷ་ོལ་ར་ིའབགིོས་བྱདེ་ཀྱི་ིཁངོས་ཚུན་ཆོད་
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

ལ་ལུང་བསྒྱུར། སེང་བཟིང་དང༌། ཡ་ེཤིེས་ཞིབས་བླ་མར་བསྟེན། ཤིེར་ཕྱིིན་དང༌། 

དཔོལ་གོསང་བ་འདུས་པོས་ཕྱིོགོས་ཐམས་ཅིད་གོང་བར་མཛིད། གོསང་བ་འདུས་པོ་

དང༌། ཕར་ཕྱིིན་ཤིེས་པོའ་ིཔོནྚི་ིཏེ་གྲོལ་མགོོར་འཇོོགོ་པོ་སོགོས་བྱུང༌། རྒྱལ་པོ་ོའད་ི

རྒྱལ་སྲོིད་དུ་འཁོད་ཙོམ་ན། གྲུབ་པོའ་ིསློོབ་དཔོོན་ཀུ་ཀུ་ར་ིཔོ་ཡང་བྷ་ཾགོ་ལའ་ིཡུལ་དུ་

བྱུང་ནས་འགྲོ་ོབའ་ིདོན་མཛིད། དེའ་ིལ་ོརྒྱུས་གོཞིན་དུ་ཤིེས། རྒྱལ་སྲོིད་དུ་འཁོད་མ་

ཐགོ་ནས་ཤིེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པོ་འཆོད་པོ་པོ་ོརྣམས་སྤྱོན་དྲངས། སློོབ་དཔོོན་

སེང་གོ་ེབཟིང་པོ་ོལ་ཁྱེད་པོར་དུ་མོས། རྒྱལ་པོ་ོའདིས་སྤྱོིར་ཆོོས་གོཞི་ིལྔ་བཅུ་ཙོམ་

བཙུགོས་པོ་ལས། ཤིརེ་ཕྱིནི་འཆོད་པོའ་ིཆོསོ་གོཞི་ིསུམ་ཅུ་ས་ོལྔ་ཡདོ། དཔོལ་བ་ིཀྲ་མ་

ལ་ཤཱི་ལའི་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་བཞིེངས་ཏེེ། དེ་ཡང་མ་གོ་དྷཱའི་བྱང་ངོས་ཆུ་བོ་གོངྒའི་

འགྲོམ་ར་ིདེའུ་ཞིིགོ་གོ་ིརྩེ་ེལ་དབུས་སུ་བྱང་ཆུབ་ཆོེན་པོོའ་ིསྐུ་ཚད་ཀྱི་ིལྷ་ཁང༌། མཐའ་

སྐོར་དུ་གོསང་སྔགོས་ནང་གོ་ིལྷ་ཁང་ཆུང་ངུ་ལྔ་བཅུ་ང་གོསུམ། ལྷ་ཁང་དཀྱུས་མ་ལྔ་

བཅུ་ང་བཞི་ིསྟ་ེལྷ་ཁང་བརྒྱ་རྩེ་བརྒྱད་ཡདོ་པོ་ཕྱི་ིལྕགོས་རསི་བསྐརོ་བ་བཞིངེས། པོནྚི་ི

ཏེ་བརྒྱ་རྩེ་བརྒྱད། གོཏེོར་མའ་ིསློོབ་དཔོོན། རབ་གོནས་སློོབ་དཔོོན། སྦྱོིན་སྲོེགོ་སློོབ་

དཔོོན། བྱ་ིབ་སྲུང་བ་དང༌། ཕུགོ་རོན་སྲུང་བ་དང༌། ལྷ་འབངས་ཀྱི་ིགོཉེེར་བྱེད་པོ་སྟ་ེ

བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞིི་ལ་ཟིས་གོོས་ཀྱིི་འཚོ་བའི་ཁྱེད་པོར་མི་བཞིི་བཞིིའི་འཚོ་བ་དང་

མཉེམ་པོ་སྦྱོར། ཟླ་དུས་ཟླ་དུས་སུ་ཆོོས་ཉེན་པོ་པོ་ོཐམས་ཅིད་ལ་སྟགོ་རེས་འཁོར་གྱི་ི

སྟོན་མ་ོདང་ཡོན་བཟིང་པཽོ་ར་ེའབུལ་བར་མཛིད། གོནས་གོཞི་ིདེའ་ིབདགོ་པོ་ོགོང་ཡིན་

པོ་དསེ་ནཱ་ལནེྡྲ་ཡང་སྐྱོང་བར་བྱདེ་ད།ོ །པོནྚི་ིཏེ་ར་ེརསེ་ཆོསོ་སྣ་ར་ེརྒྱུན་དུ་གོསུང་པོས་

ཆོོས་གོཞིིའི་ཡོ་བྱད་སོ་སོར་མ་སྦྱོར་ཡང་ཆོོས་གོཞིི་བརྒྱ་རྩེ་བརྒྱད་དང་དོན་གྱིིས་
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མཉེམ་པོར་སངོ༌། 

རྒྱལ་པོ་ོའད་ིསློོབ་དཔོོན་ཀམྤ་ལའ་ིསྐྱ་ེབ་ཡིན་པོར་འདོད་ནའང་ངོས་བཟུང་ཡོད་

པོ་དཀའ། སྡོ་ེསྣོད་འཛིིན་པོ་སྨོན་ལམ་གྱི་ིམཐུ་གྲུབ་པོ་ཞིིགོ་ཤིེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིིན་པོ་དར་བར་བྱེད་པོའི་སྨོན་ལམ་བཏེབ་སྟེ་རྒྱལ་པོོར་འཁྲུངས་པོར་ནི་ཡིན་པོར་

བཤིད། རྒྱལ་པོ་ོའད་ིནས་བཟུང་ནས་ཤིརེ་ཕྱིནི་ཁ་ོན་དར་རྒྱས་ཆོ་ེབ་བྱུང༌། ཤིརེ་ཕྱིནི་

གྱི་ིམདོར་ཡུལ་དཔྱད་པོའ་ིསྐབས་ན་དང་པོོར་ཡུལ་དབུས་སུ་དར་བར་འགྱུར་ཞིིང༌། 

ད་ེནས་ལྷ་ོཕྱིོགོས། སློར་ཡང་དབུས། ད་ེནས་བྱང་ཕྱིོགོས་དང༌། བྱང་ཕྱིོགོས་ནས་བྱང་

ཕྱིོགོས་སུ་དར་བར་གོསུངས་པོའི་ལྷོའ་ིརྗེེས་སུ་ཡུལ་དབུས་སུ་དར་བ་ནི་རྒྱལ་པོོ་

འདིའ་ིདུས་ཙོམ་ལ་ངོས་བཟུང་དགོོས་སོ། ཁ་ཅིིགོ་བྱང་ཕྱིོགོས་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་སློར་ཡང་

ཡུལ་དབུས་སུ་དར་བར་འགྱུར་ཞིིང༌། ད་ེལྟར་མད་ོནས་ཀྱིང་བཤིད་ཟིེར་བ་ན་ིམད་ོཇོ་ི

བཞིནི་མ་བཀློགོས་པོའ་ིསྐྱནོ་ན།ོ །རྒྱལ་པོ་ོའད་ིདང་དུས་མཉེམ་དུ་རྒྱ་གོར་ནུབ་ཕྱིགོོས་

ཀྱི་ིརྒྱལ་བ་ོཙོཀྲ་ཡུ་དྷ་ཞིེས་པོ་ཡོད་པོར། རྒྱལ་སྡོ་ེདཀར་ཆུང་རྡོ་ོརིངས་ཀྱི་ིཡ་ིགོ་ེལ་

སྣང༌། རགོས་རྩེིས་སུ་བྱས་པོ་ལ་བོད་ཀྱི་ིབཙོན་པོ་ོཁྲ་ིསྲོོང་ལྡ་ེབཙོན་དང་དུས་མཉེམ་

པོར་ཤིསེ་ས།ོ །

རྒྱལ་པོ་ོའདིའ་ིདུས་སུ་རྟོགོ་གོ་ེཔོ་ཆོེན་པོ་ོདགོ་ེསྲུང་དང༌། སེང་གོ་ེབཟིང་པོ་ོདང༌། 

མཛིེས་བཀོད་དང༌། རྒྱ་མཚ་ོསྤྲིན་དང༌། འོད་ཟིེར་འབྱུང་གོནས་དང༌། གོང་བ་སྤེེལ་

དང༌། རྡོ་ོརྗེ་ེསློོབ་དཔོོན་ཆོེན་པོ་ོསངས་རྒྱས་ཡ་ེཤིེས་ཞིབས་ཐུགོས་སྲོས་དང་བཅིས་

པོ་རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་གོསང་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཞི་ིབ་དང༌། ཁ་ཆོེའ་ིཡུལ་དུ་

སློབོ་དཔོནོ་པོདྨ་འབྱུང་གོནས་དབྱངས་དང༌། རྟགོོ་གོ་ེཔོ་ཆོསོ་འབྱུང་བྱནི་དང༌། འདུལ་
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

འཛིིན་སེང་གོེའ་ིགོདོང་ཅིན་ལ་སོགོས་པོ་བྱུང་ང༌ོ། །ད་ེདགོ་ལས་སློོབ་དཔོོན་སེང་གོ་ེ

བཟིང་པོ་ོནི། རྒྱལ་པོོའ་ིརིགོས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གོཞུང་ལུགོས་དུ་མ་ལ་མཁྱེེན་པོ་

རྒྱས་པོ་ཞིིགོ་སློོབ་དཔོོན་ཞི་ིབ་འཚ་ོལས་དབུ་མའ་ིགོཞུང་རྣམས་དང་གོདམས་ངགོ་

རྣམས་གོསན། མཁན་པོ་ོརྣམ་སྣང་མཛིད་བཟིང་པོ་ོལ་ཤིེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་

པོའ་ིམད་ོམངོན་པོར་རྟོགོས་པོའ་ིརྒྱན་གོཞུང་མན་ངགོ་དང་བཅིས་པོ་གོསན། ད་ེནས་

ཤིར་ཕྱིོགོས་ཁ་སརྤ་ཎིའ་ིནགོས་སུ་རྒྱལ་བ་མ་ིཕམ་པོ་བསྒྲུབས་པོས་མནལ་ལམ་དུ་

ཞིལ་བསྟན་ནས། ད་ལྟར་ཤིེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པོའ་ིདོན་ལ་འགྲོེལ་པོ་བྱེད་པོའ་ི

བསྟན་བཅིོས་གྲུབ་མཐའ་མ་ིགོཅིིགོ་པོ་མང་ན། སུའ་ིརྗེེས་སུ་འབྲིང་ཞུས་པོས། འཐད་

པོའ་ིཆོ་སྡུས་ཤིགིོ་ཅིསེ་བཀའ་ིགོནང་བ་ཐབོ། ད་ེནས་མ་ིརངི་བར་རྒྱལ་པོ་ོདྷརྨ་པཱ་ལས་

སྤྱོན་དྲངས་ཏེེ། ཏྲ་ིཀ་ཊུ་ཀ་ཚ་བ་གོསུམ་གྱི་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་དུ་བཞུགོས་ནས་ཤིེར་

ཕྱིནི་ཉེན་པོ་སྟངོ་ཕྲགོ་མང་པོ་ོལ་ཆོསོ་སྟནོ་ཞིངི༌། བརྒྱད་སྟངོ་འགྲོལེ་ཆོནེ་ལ་སོགོས་པོ་

བསྟན་བཅིསོ་ཀྱིང་མང་དུ་མཛིད། རྒྱལ་པོ་ོདྷརྨ་པཱ་ལ་རྒྱལ་སྲོདི་དུ་འཁདོ་ནས་ལ་ོཉེ་ིཤུ་

ལྷགོ་ཅིགིོ་ན་སྐུ་འདས་ས།ོ །

སློབོ་དཔོནོ་རྒྱ་མཚ་ོསྤྲནི་ན་ིརྒྱལ་བ་མ་ིཕམ་པོའ་ིཞིལ་གོཟིགིོས་ནས། རྣལ་འབྱརོ་

སྤྱོོད་པོའི་ས་སྡོེ་ལྔ་ལ་འགྲོེལ་པོ་རྩེོམ་པོར་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པོས་ཡོངས་རྫོོགོས་ལ་

འགྲོེལ་པོ་མཛིད་པོར་ཡང་གྲོགོས་ཤིིང༌། བྱང་སའ་ིའགྲོེལ་པོ་ན་ིགྲོགོས་ཆོེའོ། །པོདྨ་

འབྱུང་གོནས་དབྱངས་ན་ིལ་ོདྲ་ིམཁན་པོ་ོཡནི་ནམ་སམེས། སློབོ་དཔོནོ་ཆོནེ་པོ་ོསངས་

རྒྱས་ཡ་ེཤིེས་ཞིབས་ནི། སེང་གོ་ེབཟིང་པོོའ་ིསློོབ་མའ་ིཐོགོ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞིིང༌། སེང་

བཟིང་སྐུ་འདས་པོ་ཙོམ་ན། གྲུབ་པོ་བརྙིེས་ནས་ཆོོས་སྟོན་པོའ་ིམགོ་ོབརྩེམས་པོ་ཙོམ་
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ཡིན། ད་ེནས་ལ་ོའགོའ་འདས་པོ་ན་རྒྱལ་པོོའ་ིབླ་མར་གྱུར། ད་ེནས་མ་ིརིང་བར་བ་ིཀྲ་

མ་ལ་ཤཱ་ིལའ་ིརབ་གོནས་སོགོས་མཛིད་ད།ེ དེའ་ིརྡོ་ོརྗེེའ་ིསློོབ་དཔོོན་དུ་མངའ་གོསོལ། 

སློོབ་དཔོོན་འད་ིན་ིའགྲོ་ོདོན་མཛིད་པོ་ནས་བརྩེམས་ཏེེ། ཇོ་ིསྲོིད་སྐུ་འདས་ཀྱི་ིརིང་ལ་

ནུབ་ར་ེབཞིནི་འཕགོས་པོ་ཛིམྦྷུ་ལས་གོསརེ་པོ་ཎ་བདུན་བརྒྱ་བདུན་བརྒྱ་དང༌། ལྷ་མ་ོ

ནོར་རྒྱུན་མས་མུ་ཏེིགོ་གོ་ིད་ོཤིལ་སུམ་བརྒྱ་པོ་ར་ེའབུལ་ཞིིང༌། ལྷའ་ིམཐུས་ད་ེདགོ་ཉེ་ོ

བའང་ཕྱི་ིད་ེཉེིན་ཁ་ོན་འབྱུང་ལ། ཉེ་ིམ་དེའ་ིཕྱི་ིད་ེཉེིན་ཁ་ོན་ལ་ད་ེདགོ་ཐམས་ཅིད་དགོ་ེ

བའ་ིལས་ལ་ཟིད་པོར་མཛིད་ནས། ཚུལ་དསེ་དུས་འདའ་བར་མཛིད་ད།ོ །

ད་ེཡང་དཔོལ་གོསང་བ་འདུས་པོ་ལྷ་བཅུ་དགུ་ལ་མར་མ་ེཤིངི་རྟའ་ིའཕང་ལ་ོཙོམ་

བདུན་བདུན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའ་བརྒྱད་དང༌། ཁྲ་ོབ་ོདྲུགོ་ལ་གོསུམ་གོསུམ། 

ཕྱིོགོས་སྐྱོང་ཆོེན་པོ་ོབཅི་ོལྔ་ལ་གོཏེོར་མ་མ་ིགོཉེིས་ཀྱིིས་ཁྱེོགོས་ཀྱིིས་འདེགོས་པོ་བཅི་ོ

ལྔ་ར།ེ དསེ་མཚནོ་པོའ་ིམཆོདོ་པོའ་ིཡ་ོབྱད་སྣ་ཐམས་ཅིད་ནས་འབུལ་ཞིངི༌། ཆོསོ་ཉེན་

པོའི་སློོབ་མ་དང༌། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང༌། སློོང་མོ་བ་སྣ་ཚོགོས་པོ་ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་

ཚིམས་པོར་མཛིད་ད།ོ །ད་ེལྟར་མཆོོད་པོ་ཡང་བསྟན་པོ་རིང་དུ་དར་བའ་ིཆོེད་ཁ་ོནར་

མཛིད། རྒྱལ་པོ་ོདྷརྨ་པཱ་ལ་ལ། ཁྱེདོ་ཀྱི་ིཚ་བའོ་ིདུས་ན་རྒྱལ་སྲོདི་འཇོགིོ་པོའ་ིམཚན་མ་

ཡོད་པོས། སྦྱོིན་སྲོེགོ་གོ་ིཆོ་ོགོ་ཆོེན་པོ་ོཞིིགོ་བྱས་ན་ཡུན་རིང་དུ་སྲོིད་ཟིིན་ཞིིང་ཆོོས་

ཀྱིང་དར་བར་འགྱུར་གོསུངས་པོས། དསེ་ཀྱིང་དངུལ་ཏེ་ོལ་འབུམ་ཕྲགོ་དགུ་དང་ཉེསི་

སྟོང་གོ་ིཡ་ོབྱད་ཕུལ་བས། སློོབ་དཔོོན་གོཙོ་ོབོར་གྱུར་པོའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེའཛིིན་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་

ལ་ོམང་པོོར་སྦྱོིན་སྲོེགོ་མཛིད། ཁྱེོད་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་རྒྱལ་པོ་ོབཅུ་གོཉེིས་ཙོམ་འབྱུང་ཞིིང༌། 

ལྷགོ་པོར་བུ་བརྒྱུད་ལྔས་ཡུལ་མང་པོ་ོལ་དབང་བསྒྱུར་ཞིིང་བསྟན་པོ་དར་བར་བྱེད་
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ད།ོ །ཞིསེ་ལུང་བསྟན་པོ་བཞིནི་དུ་བྱུང༌། རྣམ་ཐར་རྒྱས་པོ་གོཞིན་དུ་གོསལ། དའེ་ིཚ་ེརྡོ་ོ

རྗེེ་གོདན་གྱིི་ལྷ་ཁང་ཞིིགོ་ན་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུ་དངུལ་ལས་བྱས་པོ་ཆོེན་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། 

སྔགོས་ཀྱིི་གླེེགོས་བམ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་སིངྒ་གླེིང་པོ་སོགོས་ཉེན་ཐོས་སེནྡྷ་པོ་

འགོའ་ཞིགིོ་གོསི་འད་ིདགོ་ན་ིབདུད་ཀྱིསི་བྱས་པོའ་ོཞིསེ་བྱས་ནས་གླེགེོས་བམ་རྣམས་

ཀྱིིས་བུད་ཤིིང་བྱས། སྐུ་གོཟུགོས་ད་ེཡང་དུམ་བུར་བགོོས་ནས་རྙིེད་པོ་བྱས་ས།ོ །བྷ་ཾ

གོ་ལའ་ིཡུལ་ནས་བ་ིཀྲ་མ་ལ་ཤཱ་ིལར་མཆོདོ་པོ་ལ་འགྲོ་ོབ་མང་པོའོང་ད་ེདགོ་ཐགེོ་ཆོནེ་

ཞིེས་བྱ་བ་ལྟ་བ་ལོགོ་པོར་སྤྱོོད་པོའ་ིའཚ་ོབ་ཡིན་པོས་ཡང་དགོ་པོའ་ིཆོོས་སྟོན་པོ་པོ་ོ

རྣམས་ལ་བོར་ཤིིགོ་བྱས་ནས། ཁོང་རང་རྣམས་ཉེིད་ལ་བསྒྱུར་བ་སོགོས་ཕྱིིས་རྒྱལ་

པོོས་ཐོས་ནས་སིངྒ་ལ་པོ་རྣམས་ལ་བར་སྐབས་སུ་ཆོད་པོ་བྱུང་ང༌ོ། མཐར་ད་ེལས་

ཀྱིང་སློབོ་དཔོནོ་འདསི་བསྐྱངས་ས།ོ །

སློོབ་དཔོོན་འདིས་ཀྲ་ིཡ་ོགོ་སྡོ་ེགོསུམ་ཡང་ཅུང་ཟིད་གོསུངས། འདུས་པོ། སྒྱུ་

འཕྲུལ་དྲྭ་བ། སངས་རྒྱས་མཉེམ་སྦྱོོར། ཟླ་གོསང་ཐིགོ་ལེ། འཇོམ་དཔོལ་ཁྲོས་པོ་སྟ་ེ

ནང་རྒྱུད་སྡོ་ེལྔ་མང་དུ་གོསུངས། ཁྱེད་པོར་གོསང་བ་འདུས་པོ་རྩེལ་དུ་བཏེོན་པོས་ད་ེ

ཉེིད་ཀུན་ཏུ་ཆོེས་དར་ར།ོ །སློོབ་དཔོོན་འདིའ་ིསློོབ་མ་རབ་ཞི་ིབཤིེས་གོཉེེན་ན།ི མངོན་

པོ་དང༌། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པོ་དང༌། ཀྲ་ིཡ་ོགོ་སྡོ་ེགོསུམ་ལ་མཁས་པོའ་ིཔོནྚི་ིཏེ་ཞིིགོ་ཅི་ི

བདརེ་གོནས་པོ་ལ། སྐལ་ལྡན་དུ་མཁྱེནེ་ནས། སློབོ་དཔོོན་ཡ་ེཤིསེ་ཞིབས་ཀྱིསི་དབང་

བསྐུར་མཛིད་ད།ེ རང་གོིས་ཀྱིང་བསྒྲུབས་པོས་གོཤིིན་རྗེ་ེགོཤིེད་ཞིལ་གོཟིིགོས་ཤིིང༌། 

གོནདོ་སྦྱོནི་གོནདོ་གོནས་དབང་པོ་ོགྲུབ་ནས་ལངོས་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིཁྱེད་པོར་གོང་འདདོ་དགོ་

འཕྲལ་ནས་འཕྲལ་དུ་བླངས་ནས་ཡ་ོབྱད་དོན་དུ་གོཉེེར་བ་རྣམས་ལ་སྟེར་བར་མཛིད། 
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གོནདོ་སྦྱོནི་ཁ་ོན་གོཡགོོ་ཏུ་བཀལོ་ནས་ནཱ་ལནེྡྲའ་ིལྷ་ོཕྱིགོོས་སུ་བདུད་རྩེ་ིའབྱུང་གོནས་

ཞིེས་བྱ་བའ་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ཞིིགོ་བཞིེངས། མཐར་ལུས་ད་ེཉེིད་ཀྱིིས་རིགོ་པོ་འཛིིན་

པོའ་ིགོནས་གྲུབ་བ།ོ །

རྒྱལ་རིགོས་སྒྲོ་གོཅིན་འཛིིན་བཟིང་པོ་ོནི། རིགོ་པོའ་ིགོནས་ལ་སྦྱོངས་པོའ་ིཔོནྚི་ི

ཏེའི་གོནས་ཐོབ་ཀྱིང་བློ་ཅུང་ཟིད་རྟུལ་བ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་ལ། སློོབ་དཔོོན་གྱིིས་དབང་

བསྐུར་ཞིིང་བྱིན་གྱིིས་རློབ་པོར་མཛིད། ནུབ་ཕྱིོགོས་ཀྱིི་ཡུལ་སིནྡྷུ་དང་ཉེེ་བའི་ཆུ་

འགྲོམ་ཞིིགོ་ཏུ་གོསང་བ་འདུས་པོའ་ིསྒྲུབ་པོ་ཡུན་རིང་དུ་བྱས། ད་ེབཞིིན་གོཤིེགོས་པོ་

རགིོས་ལྔའ་ིཞིལ་གོཟིགིོས། གོསང་བའ་ིབདགོ་པོ་ོདངསོ་སུ་འགྲུབ། འཛིམ་བུའ་ིགླེངི་དུ་

འགྲོ་ོདོན་ཆོེར་མ་མཛིད། འགྲོ་ོལྡིང་གོ་ིཡུལ་དུ་བྱོན། དེར་གོསང་སྔགོས་ཀྱི་ིརྒྱུད་སྡོ་ེ

ཡང་མང་དུ་གོསུངས་ཤིིང༌། ཀླུ་ལས་ནོར་བླངས་ཏེ་ེཉེིན་ར་ེབཞིིན་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་

བཞིེངས་པོའ་ིགླེ་མ་ིལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་པོ་ལས་མ་ིརེའ་ིཉེིན་རེའ་ིལས་ལ་གླེའ་ིཁྱེད་

པོར་གོསརེ་ད་ིན་ར་ར་ེར་ེབྱནི། གོསང་བ་འདུས་པོའ་ིལྷ་ཁང་ཆོནེ་པོ་ོབཞིངེས། ལུས་ད་ེ

ཉེིད་ལ་རིགོ་པོ་འཛིིན་པོའ་ིསྐུ་གྲུབ་ཅིིང༌། ཀླུ་རྣམས་འདུལ་བར་བཞིེད་ནས་རྒྱ་མཚོའ་ི

ནང་དུ་བྱནོ་ཏེ་ེད་ལྟ་ཡང་བཞུགོས་ས།ོ །

སློོབ་དཔོོན་སངས་རྒྱས་གོསང་བ་དང། སངས་རྒྱས་ཞི་ིབ་ན་ིསངས་རྒྱས་ཡ་ེ

ཤིེས་ཞིབས་ཀྱི་ིསྐུ་ཚེའ་ིསྟོད་ཀྱི་ིསློོབ་མ་ཡིན་ལ། སློོབ་དཔོོན་ཉེིད་དང་གོཞིན་ཡང་རྡོ་ོརྗེ་ེ

འཛིིན་པོ་མང་པོ་ོལས་སྤྱོིར་གོསང་སྔགོས་མང་པོ་ོགོསན། ཁྱེད་པོར་དུ་བྱ་སྤྱོོད་རྣལ་

འབྱོར་རྒྱུད་གོསུམ་ལ་མཁས། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལ་གྲུབ་པོའང་ཐོབ་པོ་ཡིན། ད་ེལས་

སངས་རྒྱས་གོསང་བ་ནི། ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིའི་གོནས་ཤིིགོ་ཏུ་འཕགོས་པོ་འཇོམ་དཔོལ་
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བསྒྲུབས་པོས་ནམ་ཞིིགོ་ན་བྲིསི་སྐུ་བཞིད། དངསོ་གྲུབ་ཀྱི་ིརྫོས་བ་དམར་སརེ་གྱི་ིམར་

ཁུ་ཡང་ཁལོ། མ་ེཏེགོོ་རྙིངི་པོ་རྣམས་ཀྱིང་ཁ་འབུས་པོས་དངསོ་གྲུབ་ཀྱི་ིལྟས་སུ་མཁྱེནེ་

ཀྱིང༌། ཐོགོ་མར་མ་ེཏེོགོ་འབུལ་ལམ། མར་ཁུ་འཐུང་སྙམ་ཐ་ེཚོམ་དུ་ཅུང་ཟིད་ལུས་པོ་

གོནོད་སྦྱོིན་མོ་ཞིིགོ་གོིས་གོེགོས་བྱས་ཏེེ། སློོབ་དཔོོན་གྱིི་འགྲོམ་པོར་ཐལ་ལྕགོ་

བརྒྱབས་པོས་སློབོ་དཔོནོ་ཅུང་ཟིད་བརྒྱལ། བརྒྱལ་བ་སངས་ཙོ་ན་བྲིསི་སྐུ་རྡུལ་གྱིསི་

གོོས། མ་ེཏེོགོ་རྙིིངས། མར་ཁུ་ཡང་ཕོ། འོན་ཀྱིང་རྡུལ་ཕྱིིས། མ་ེཏེོགོ་དབུ་ལ་ཕུལ། 

མར་གོང་ཡོད་འཐུངས་པོས་སྐུ་ལུས་ནད་ཐམས་ཅིད་དང་བྲིལ་ཞིིང་ཤིིན་ཏུ་ཡང་

སྟོབས་དང་ལྡན་པོ་དང༌། བློ་གྲོོས་ཤིིན་ཏུ་རྣོ་ཞིིང་མངོན་ཤིེས་དང་ལྡན་པོར་བྱུང༌། 

སངས་རྒྱས་ཞི་ིབས་རྫོས་དང་བྲིསི་སྐུ་སགོོས་གོང་གོ་ིཡང་སྤྲསོ་པོ་མདེ་པོར་བསྒོམོས་

པོས་ཀྱིང་སངས་རྒྱས་གོསང་བ་དང༌། ཡནོ་ཏེན་མཚུངས་པོར་ཐབོ། ད་ེནས་ད་ེགོཉེསི་

ཀྱིསི་ར་ིབ་ོཏེ་ལར་བྱནོ། རའི་ིརྩེ་བ་ན་འཕགོས་མ་སྒྲོལོ་མ་ཀླུའ་ིཚོགོས་ལ་ཆོསོ་སྟནོ་པོ་

བཞུགོས་ཀྱིང་རྒན་མ་ོབ་ལང་གོ་ིཁྱུ་ཆོནེ་པོ་ོའཚ་ོབར་མཐངོ༌། ར་ིསྐདེ་ན་ཁྲ་ོགོཉེརེ་ཅིན་

མ་ལྷ་མ་ཡིན་དང་གོནོད་སྦྱོིན་གྱི་ིཚོགོས་ལ་ཆོོས་སྟོན་པོ་ཡང་བུ་མོར་ལུགོ་གོ་ིཁྱུ་ཆོེན་

པོ་ོའཚ་ོབར་གོཟིིགོས། རའི་ིརྩེ་ེམརོ་ཕྱིནི་པོ་ན་འཕགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་ཀྱི་ིརྡོ་ོསྐུ་

གོཅིགིོ་ལས་མ་ིགོདའ་སྐད། འནོ་ཀྱིང་སངས་རྒྱས་ཞི་ིབས་གོནས་འད་ིན་ཕལ་པོ་གོ་ལ་

ཡོད། བདགོ་རང་སྣང་བ་མ་དགོ་པོ་ཡིན། འདི་རྣམས་སྒྲོོལ་མ་ལ་སོགོས་པོ་ཡིན་

ན།ོ །སྙམ་ནས་ཡིད་ཆོེས་ཆོེན་པོ་ོབྱས་ནས་གོསོལ་བ་བཏེབ་པོས། ཐུན་མོང་གོ་ིཡོན་

ཏེན་ཅི་ིའདདོ་པོར་བསྒྱུར་ནུས་པོའ་ིརྫུ་འཕྲུལ་དང༌། མངནོ་ཤིསེ་སོགོས་དཔོགོ་ཏུ་མེད་

པོ་དང༌། མཆོོགོ་གོ་ིཡོན་ཏེན་སྔོན་མ་བསློབས་པོའ་ིཆོོས་ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་ཤིེས་ཤིིང༌། 
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གོནས་ལུགོས་ནམ་མཁའ་དང་མཉེམ་པོའི་དོན་རྟོགོས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང༌། སངས་རྒྱས་

གོསང་བས་ཡིད་མ་ཆོེས་བཞིིན་དུ་གོསོལ་བ་བཏེབ་པོས། ཞིབས་ས་ལ་མ་ིརེགོ་པོར་

འགྲོོ་བ་ཙོམ་གྱིི་དངོས་གྲུབ་ཅིིགོ་ཐོབ། དེར་རྒན་མོ་དེ་ན་རེ། ཁྱེོད་རི་ཁ་བ་ཅིན་གྱིི་

གོངས་ཏེི་སེར་སོང་ལ་སྒྲུབས་པོ་གྱིིས་ཞིེས་ལུང་བསྟན། ཚུར་འོངས་པོ་ན་སངས་

རྒྱས་ཞི་ིབ་ལ་དངོས་གྲུབ་གོང་ཐོབ་དྲིས་པོས། ཇོ་ིལྟར་བྱུང་བའ་ིཚུལ་བརྗེོད། དེར་

གྲོགོོས་ཀྱིསི་དངསོ་གྲུབ་ཆོནེ་པོ་ོཐབོ་པོ་ལ་ཕྲགོ་དགོོ་གོ་ིརྣམ་རྟོགོ་བྱུང་བས། ད་ེམ་ཐགོ་

ཏུ་ཞིབས་ས་ལ་མ་ིརེགོ་པོའ་ིདངོས་གྲུབ་ཀྱིང་ཉེམས། སློར་ཡུན་རིང་དུ་བཤིགོས་པོ་

བྱས་པོས་སོར་ཆུད་ཟིེར། ད་ེནས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིར་ལ་ོའགོའ་ཞིིགོ་ཆོོས་གོསུངས། ཡང་

འཕགོས་པོ་འཇོམ་དཔོལ་གྱིིས་སྔར་བཞིིན་བསྐུལ་བས། ར་ིཏེ་ེསེར་བྱོན་ནས་སྒྲུབ་པོ་

མཛིད་པོའི་རྡོ་ོརྗེེ་དབྱིངས་ཀྱིི་དཀྱིིལ་འཁོར་ཆོེན་པོ་ོཡང་ནས་ཡང་དུ་ཞིལ་གོཟིིགོས་

ཤིངི༌། འཕགོས་པོ་འཇོམ་དཔོལ་དང་མ་ིལབ་པོ་བཞིནི་དུ་གྱུར། མ་ིམ་ཡནི་ཐམས་ཅིད་

བྲིན་དུ་འཁོལ། ལས་ཚོགོས་དང་ཐུན་མོང་གོ་ིདངོས་གྲུབ་ལ་མངའ་བསྒྱུར་བ་ཞིིགོ་

བྱུང༌། དེའ་ིཚ་ེབོད་ཀྱི་ིབཙོན་པོ་ོཁྲ་ིསྲོོང་སྡོ་ེབཙོན་གྱིིས་དབས་མཉྫུ་ཤྲཱི་ིལ་སོགོས་པོ་

སྤྱོན་འདྲེན་དུ་བཏེང་ཡང་འཇོམ་དཔོལ་གྱིིས་བཀའ་མ་གོནང་བར་མ་བྱོན། ད་ེརྣམས་

ལ་ཀྲ�་ཡ་ོགོ་སྡོ་ེགོསུམ་བཤིད། རྡོ་ོརྗེ་ེདབྱིངས་ཀྱི་ིསྒྲུབ་ཐབས་ཡ་ོགོ་ལ་འཇུགོ་པོ་དང༌། 

རྣམ་སྣང་མངནོ་བྱང་གོ་ིབསྡུས་འགྲོལེ་དང༌། བསམ་གོཏེན་ཕྱི་ིམའ་ིརྒྱས་འགྲོལེ་རྣམས་

མཛིད། དའེ་ིགོསུང་ལ་ཟིནི་བྲིིས་བྱས་པོའ་ིའགྲོལེ་པོ་གོཞིན་ཡང་མང་དུ་ཡདོ། མཆོོགོ་

གོ་ིདངོས་གྲུབ་མ་བརྙིེས་ཀྱིང་མ་ིརིང་བ་ན་སྐུ་ལུས་མ་ིསྣང་བར་གྱུར། སངས་རྒྱས་ཞི་ི

བའང་ཏེ་ིསེར་བཞུགོས་ཟིེར་ནའང༌། ཨུ་རྒྱན་དུ་བཞུད་པོ་ཡིན་པོར་མངོན་ནོ། །སློོབ་
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

དཔོོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱ་ིལ་ཡང༌། རྒྱལ་པོ་ོའདིའ་ིརིང་ལ་བྱོན་པོར་མངོན་པོས་ད་ེལས་སྔ་

ཕྱིིར་བྱུང་བར་མ་ིབསམ་མ།ོ །རྒྱལ་པོ་ོདཔོལ་ལྡན་ཆོོས་སྐྱོང་ངམ་དྷརྨ་པཱ་ལའ་ིདུས་ཀྱི་ི

གོཏེམ་སྟ་ེསུམ་ཅུ་པོའ།ོ། །།

༣༡ རྒྱལ་པ་ོམ་སུ་རཀྵ་ཏ་སགོས་ཀྱི་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

དེའ་ིརྗེེས་ལ་མ་སུ་རཀྵཻ་ིཏེ་ཞིེས་པོ་རྒྱལ་པོ་ོདྷརྨ་པཱ་ལའ་ིམགོ་པོ་ཞིིགོ་གོིས་རྒྱལ་

སྲོིད་ལ་ོབརྒྱད་ཙོམ་བྱས། དེའི་རྗེེས་སུ་བ་ན་པཱ་ལ་ཞིེས་བྱ་བ་རྒྱལ་པོ་ོདྷརྨ་པཱ་ལའི་

སྲོས་ཅིིགོ་གོིས་རྒྱལ་སྲོིད་ལ་ོབཅུ་ཙོམ་བྱས། ད་ེདགོ་གོ་ིརིང་ལ་སློོབ་དཔོོན་རྟོགོ་གོ་ེཔོ་

ཆོསོ་མཆོོགོ་དང༌། དྷརྨ་མ་ིཏྲ་ཞིསེ་བྱ་བ་ཞིིགོ་དང༌། བ་ིམ་ལ་མ་ིཏྲ་དང༌། དྷརྨ་ཀ་ར་ལ་

སགོོས་པོ་བྱུང༌། རྒྱལ་པོ་ོད་ེགོཉེིས་ཀྱིིས་ཆོསོ་ལ་མཆོདོ་པོ་ཆོ་ེཐང་དུ་མཛིད་ཀྱིང་ཕྱིགོ་

རྗེསེ་གོསར་པོ་མདེ་པོས་པཱ་ལ་བདུན་ལ་མ་ིབགྲོང༌། ད་ེནས་རྒྱལ་པོ་ོབ་ན་པཱ་ལའ་ིསྲོས་

མ་ཧ་ིཔཱ་ལ་ཞིསེ་པོ་བྱུང༌། རྒྱལ་སྲོདི་ལ་ོལྔ་བཅུ་ང་གོཉེསི་མཛིད། རགོས་རྩེིས་སུ་བྱས་

ན་རྒྱལ་པོ་ོའད་ིའདས་ཙོམ་ན་བོད་ན་བཙོན་པོ་ོཁྲ་ིརལ་ཡང་སྐུ་འདས་པོ་ཙོམ་གྱི་ིདུས་

ཡནི་ན།ོ །

རྒྱལ་པོ་ོདེའ་ིརངི་ལ་སློབོ་དཔོནོ་ཀུན་དགོའ་སྙངི་པོ་ོདང༌། ཀུན་རྫོབོ་དང་དནོ་དམ་

བྱང་སེམས་ཀྱི་ིསྒོོམ་རིམ་མཛིད་མཁན་རྟ་དབྱངས་ཞིེས་བྱ་བ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་

ཞིིགོ་དང༌། སློོབ་དཔོོན་གོཞིན་ལ་ཕན་པོ་དང༌། སློོབ་དཔོོན་ཟླ་བ་པོདྨ་ལ་སོགོས་པོ་

བྱུང༌། སློབོ་དཔོནོ་ཡ་ེཤིསེ་བྱནི་དང༌། ཡ་ེཤིསེ་གྲོགོས་པོ་ལ་སོགོས་པོའང་འད་ིསྐབས་

བྱོན་པོར་མངོན། ཁ་ཆོེར་འདུལ་འཛིིན་ཛི་ིན་མ་ིཏྲ་དང༌། སརྦ་ཛྙཱ་ད་ེཝ་དང༌། དཱ་ན་ཤཱ་ི
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ལ་ལ་སགོོས་པོ་བྱུང་སྟ།ེ འད་ིགོསུམ་གྱིསི་བདོ་དུའང་བྱནོ་པོར་མངནོ་ན།ོ །

གྲུབ་ཐོབ་ཏེིལླི་ིཔོ་ཡང་འད་ིདུས་བྱུང་སྟ་ེལ་ོརྒྱུས་གོཞིན་དུ་གོསལ། སློོབ་དཔོོན་

ཀུན་དགོའ་སྙངི་པོ་ོན།ི འཁྲུངས་ས་མ་གོ་དྷཱ་པོ། རགིོས་རྗེ་ེརིགོས། སྡོ་ེཔོ་ཕལ་ཆོེན་པོ། 

གྲུབ་མཐའ་རྣམ་རིགོ་དབུ་མ་པོ། བ་ིཀྲ་མ་ལ་ཤཱ་ིལར་རིགོ་པོའ་ིགོནས་ལྔ་ལ་སྦྱོངས་པོ་

ཞིིགོ་ཡིན་ལ། བྷ་ཾགོ་ལའ་ིཡུལ་ན་རྒྱལ་པོའོ་ིགྲུབ་ཐོབ་པྲ་ཀཱ་ཤི་ཙོནྡྲ་སྟ།ེ རབ་གོསལ་ཟླ་

བའ་ིསློོབ་མ་རྣམས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ིརྒྱུད་མཐའ་དགོ་འཆོད་པོར་བྱེད་ད་ོཞིེས་ཐོས་ནས་

ཡུལ་དེར་བྱོན། རབ་འབྱོར་བསྐྱངས་ལ་སོགོས་པོ་སློོབ་དཔོོན་མང་པོ་ོལ་གོཏུགོས་ཏེ།ེ 

རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་མཐའ་དགོ་ལ་མཁས་པོར་བྱས་སོ། །ད་ེནས་སྦྱོངས་པོའ་ིཡོན་ཏེན་

བཅུ་གོཉེིས་ལ་གོནས་བཞིིན་པོས་ནགོས་ཁྲོད་དུ་སྒྲུབ་པོ་མཛིད་པོས་རྡོ་ོརྗེ་ེདབྱིངས་ཀྱི་ི

དཀྱིིལ་འཁོར་ཆོེན་པོ་ོཞིལ་གོཟིིགོས། བསྟན་བཅིོས་རྩེོམ་པོར་ལུང་བསྟན་ཐོབ། ལྷགོ་

པོའ་ིལྷ་དང་མ་ིལབ་པོ་བཞིིན་དུ་གྱུར། རིགོ་སྔགོས་ཀྱི་ིམཐུ་གྲུབ་པོས་ལས་ཚོགོས་

ཐམས་ཅིད་ཐོགོས་པོ་མེད་པོར་འགྲུབ་ཅིིང༌། དངོས་གྲུབ་ཀྱིང་འགྲུབ་རུང་དུ་བཞུགོས་

པོ་ལས། ཡུལ་དབུས་ནས་སློབོ་དཔོནོ་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ལ་ིཏེ་ཞིསེ་བྱ་བས་སྙན་པོ་ཐསོ་ཏེ་ེཆོསོ་

ཞུར་འངོས་པོ་ལ་དབང་བསྐུར་ཏེ།ེ ད་ེཁ་ོན་ཉེདི་བསྡུས་པོ་བཤིད། སློབོ་དཔོནོ་དེའ་ིདནོ་

དུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའབྱུང་བ་མཛིད། དེས་ཡུལ་དབུས་སུ་བཤིད་པོས་རྒྱལ་པོ་ོམ་ཧ་ིཔཱ་ལས་ཐོས་

ནས། ཆོསོ་འད་ིགོང་ལས་ཐསོ་ཞིསེ་དྲསི་པོ་ན། རང་གོ་ིཡུལ་ན་གོནས་པོ་ཡང་མཁྱེནེ་

ཏེམ། བྷ་ཾགོ་ལ་ན་ིསློོབ་དཔོོན་ཀུན་དགོའ་སྙིང་པཽོ་བཞུགོས་པོ་ད་ེལས་ཐོས་བྱས་པོས། 

རྒྱལ་པོ་ོདད་པོ་སྐྱསེ་ནས་སྤྱོན་དྲངས། མ་གོ་དྷཱའ་ིལྷ་ོཕྱིོགོས་འབར་བའ་ིཕུགོ་པོ་དང་ཉེ་ེ

བ་ཨ་ཙོ་ཡ་ན་གོཙུགོ་གོ་ིནོར་བུ་ཞིེས་བྱ་བའ་ིལྷ་ཁང་དུ་སྤྱོན་དྲངས། གོསང་སྔགོས་
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ཉེན་པོ་པོ་ོཤིནི་ཏུ་མང་བར་བྱུང་ཞིངི༌། ད་ེཉེདི་བསྡུས་པོའ་ིའགྲོལེ་ཆོནེ་ད་ེཉེིད་སྣང་བ་ལ་

སོགོས་པོའ་ིབསྟན་བཅིོས་མང་དུ་མཛིད། ཨ་ོཌོ་ིབ་ིཤིའ་ིཡུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོབ་ིར་ཙོརྱ་

ཞིེས་བྱ་བ་མ་ཧི་པཱ་ལ་དང་ཕ་སྤུན་དུ་འགྲོ་ོབ་ཞིིགོ་གོིས་སྔོན་རྒྱལ་པོ་ོམུཉྫ་བྱུང་བའི་

གོནས་ན་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེར་སྤྱོན་དྲངས། དཔོལ་མཆོོགོ་དང་པོོའ་ི

འགྲོེལ་ཆོེན་མཛིད། གོཞིན་ཡང་གོསང་བ་འདུས་པོ་སོགོས་རྒྱུད་དུ་མ་ལ་འགྲོེལ་པོ་

མཛིད་ད།ོ །

བོད་ཁ་ཅིིགོ་ན་ིཡ་ོགོའ་ིརྒྱུད་བརྒྱ་རྩེ་བརྒྱད་ལ་འགྲོེལ་པོ་མཛིད་ཟིེར་ཏེེ། ཡ་ོགོའ་ི

རྒྱུད་ན་ིདུས་ད་ེཙོམ་ན་འཕགོས་ཡུལ་ན་ཉེ་ིཤུ་ལོངས་པོ་ཡང་ཡོད་ཡོད་མ་ིའདྲ། ཡ་ོ

གོའ་ིརྒྱུད་ར་ེར་ེལའང་འགྲོེལ་ཆོེན་འགྲོེལ་ཆུང་གོཉེིས་གོཉེིས་མཛིད་ཟིེར་བ་མཁས་པོ་

རྣམས་ཀྱིསི་མ་ིའཐད་པོར་བཤིད་པོ་ལྟར་ཡནི། དསེ་ན་བརྒྱ་རྩེའ་ིགྲོངས་ངསེ་མ་ིའཐད་

པོར་མངནོ་ན།ོ །

དུས་འདིར་སློོབ་དཔོོན་བྷ་གོ་ོཞིེས་བྱ་བ་རྡོ་ོརྗེ་ེབདུད་རྩེིའ་ིརྒྱུད་ལས་གྲུབ་པོ་ཐོབ་

པོ་ཞིིགོ་བྱུང་སྟེ། ད་ེཡང་སྔོན་ཁ་ཆོེའ་ིཡུལ་གྱི་ིཔོནྚི་ིཟིབ་པོའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེཞིེས་བྱ་བ་ཞིིགོ་དུར་

ཁྲདོ་བསལི་བའ་ིཚལ་དུ་དཔོལ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅིད་མཉེམ་པོར་སྤྱོདོ་བའ་ིརྒྱུད་ལ་

བརྟེན་ནས་རྡོོ་རྗེེ་ཉེི་མ་སྒྲུབ་ཅིིང་བཞུགོས་པོའི་ཚེ། མཐར་རྡོོ་རྗེེ་བདུད་རྩེིའི་དཀྱིིལ་

འཁརོ་ཆོནེ་པོ་ོམངནོ་སུམ་དུ་ཞིལ་གོཟིིགོས། རྒྱུད་བྱནི་གྱིིས་རླབས་པོས་ཐུན་མངོ་གོ་ི

དངོས་གྲུབ་རྣམས་ལ་དབང་འབྱོར། མཆོོགོ་བདགོ་ལ་སྩོལ་དུ་གོསོལ་ཞུས་པོས་ཨུ་

རྒྱན་གྱི་ིགོནས་སུ་སངོ་ཞིིགོ །དེའ་ིགོནས་ཀྱི་ིབྱ་ེབྲིགོ་ངྷུ་མཥྛ་ིར་ཞིསེ་བྱ་བ་ན་བུད་མདེ་

ཨུཏྤལ་མཐིང་གོའ་ིམདོགོ་ཅིན་དཔྲལ་པོ་ན་རིན་པོ་ོཆོ་ེམརྒད་ཀྱི་ིདབྱིབས་ལྟ་བུའ་ིར་ིམ་ོ
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ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་ཀྱིི་དེ་ལས་ལོངས་ཤིིགོ་གོསུངས། དེ་བཞིིན་དུ་བྱུང་ཡང་བྱུང་སྟེ། 

མཁའ་འགྲོ་ོམ་དེས་བདུད་རྩེ་ིབཞིིའ་ིདཀྱིིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར། རྒྱུད་བཤིད་ཅིིང་

གླེེགོས་བམ་ཡང་གོཏེད། དའེ་ིནང་གོ་ིཧ་ེརུ་ཀ་བསྒོོམས་པོས་ཕྱིགོ་རྒྱ་ཆོེན་པོོའ་ིདངོས་

གྲུབ་ཐབོ། ཕྱིསི་མ་ལ་ཝར་བཞུགོས་ཏེ།ེ སྤྲང་པོ་ོབརྒྱད་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པོར་གོཟིིགོས་

ཏེ་ེདབང་བསྐུར་ནས། སྒོམོ་བྱདེ་དུ་བཅུགོ སློབོ་དཔོནོ་རང་གོསི་དུར་ཁྲདོ་དུ་ར་ོལངས་

བརྒྱད་བསྒྲུབས་ནས་ད་ེར་ེར་ེལ་བྱིན་པོས། ད་ེརྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང་གྲུབ་པོ་ཆོེན་པོ་ོར་ེར་ེ

ཐོབ་པོ་བྱུང༌། གོཞིན་ཡང་ཐུན་མོང་གོ་ིདངོས་གྲུབ་མང་པོ་ོབསྒྲུབས་ནས་སྐྱ་ེབ་ོགོཞིན་

ལ་སྦྱོིན་པོར་མཛིད་ད།ེ རང་གོ་ིདངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པོ་ན་ིམང་ཡང་གོཞིན་ལ་སྦྱོིན་ནུས་

པོ་ན་ིགྲུབ་པོ་ཆོསེ་ཆོ་ེབ་ལ་མ་གོཏེོགོས་མ་ིའབྱུང་བར་གྲོགོས་ས།ོ །ཡང་སློབོ་དཔོནོ་ད་ེ

ལ་ལན་ཅིིགོ་སློོབ་མ་བཞིི་ཡོད་པོ་ལས། དེ་རྣམས་སོ་སོར་བདུད་རྩེི་བཞིིའི་དཀྱིིལ་

འཁོར་ར་ེར་ེསྒོོམ་དུ་བཅུགོ རྫོོགོས་པོའ་ིརིམ་པོ་ཡང་བསྟན་པོས་རྡོ་ོརྗེེའ་ིསྐུ་ཐོབ་སྟ་ེམ་ི

སྣང་བར་སོང་ང༌ོ། །ཕྱིིའ་ིསློོབ་དཔོོན་བདུད་རྩེ་ིགོསང་བ་ཞིེས་བྱ་བ་རྗེེས་སུ་བཟུང་སྟེ། 

ད་ེལ་དབང་རྒྱུད་མན་ངགོ་རྣམས་བསྟན་ནས། ལྷའ་ིགོནས་སུ་འགྲོ་ོབའ་ིདནོ་ལ་བཞུད་

ད།ོ །

སློོབ་དཔོོན་བདུད་རྩེ་ིགོསང་བ་ཡང་གྲུབ་པོ་ཐོབ་པོའ་ིརྣལ་འབྱོར་བ་ཆོེན་པོ་ོཞིིགོ་

སྟ།ེ གོཏེརེ་གྱི་ིབུམ་པོ་བརྒྱད་ཙོམ་བསྒྲུབས་ནས་སྐྱ་ེབ་ོཕངོས་པོ་ཐམས་ཅིད་ཚམི་པོར་

མཛིད་དོ། །ནམ་མཁའ་ིལྷ་ལས་ལོངས་སྤྱོོད་བླངས་ཏེ་ེཆོོས་གོཞི་ིཆོེན་པོ་ོབརྒྱ་ཙོམ་

རྟགོ་ཏུ་འདེགོས་པོ་བྱུང༌། ད་ེརྣམས་རྒྱལ་པོ་ོགོང་གོ་ིདུས་སུ་བྱུང་གོསལ་ཁ་མེད་ཀྱིང༌། 

འོགོ་གོ་ིརིགོ་པོ་བསྒྲོེས་ན་རྒྱལ་པོ་ོད་ེཝཱ་པཱ་ལ་མན་ཆོད་ལ་བྱུང་བར་གོསལ་ལ།ོ །དེའ་ི



 226  

ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

སློོབ་མ་ན་ིསློོབ་དཔོོན་བྷ་གོ་ོསྟེ། ད་ེཡང་ར་ོལངས་ཀྱི་ིདངོས་གྲུབ་གྲུབ། ད་ེལ་བརྟེན་

ནས་གོཏེེར་གྱི་ིབུམ་པོ་བཟིང་པོ་ོམང་པོ་ོབསྒྲུབས་ཏེེ། ཕྱིོགོས་བཞིིའ་ིསྐྱ་ེབ་ོཐམས་ཅིད་

ཚིམ་པོར་མཛིད་པོ་གྲོོང་ཁྱེེར་པྲ་ཡ་ཀ་དང་ཉེ་ེབར་ད་ེབཞིིན་གོཤིེགོས་པོ་རིགོས་ལྔའ་ི

ལྷ་ཁང་ཆོནེ་པོ་ོདང༌། ལྷ་ོཕྱིགོོས་ཀརྞ་ཊར་རྡོ་ོརྗེ་ེབདུད་རྩེའི་ིལྷ་ཁང་ཆོནེ་པོ་ོཡང་བཞིངེས་

ཤིངི་པོནྚི་ིཏེ་དྲ་ིམདེ་བཟིང་པོ་ོལ་སགོོས་པོ་མང་པོ་ོལ་རྒྱུད་ཀྱིང་བཤིད་ད།ོ །སློབོ་དཔོནོ་

དེ་རྣམས་ཀྱིི་དྲིན་ལས་མ་གོ་དྷཱར་ཡང་རྒྱུད་འདི་ལྷགོ་པོར་དར་བར་གྱུར་ཏེོ་ཞིེས་

གྲོགོས་ས།ོ །རྒྱལ་པོ་ོམ་སུ་རཀྵཻ་ིཏེ་དང༌། བ་ན་པཱ་ལ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ོཆོནེ་པོ་ོམ་ཧ་ིཔཱ་ལ་

རྣམས་ཀྱི་ིདུས་སུ་བྱུང་བའ་ིགོཏེམ་གྱི་ིསྐབས་ཏེ་ེས་ོགོཅིིགོ་པོའ།ོ། །།

༣༢ རྒྱལ་པ་ོམ་ཧཱ་བྷ་ལ་སགོས་ཀྱི་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

དེའི་སྲོས་ནི་རྒྱལ་པོོ་མཧཱ་པཱ་ལ་སྟེ། འདིས་རྒྱལ་སྲོིད་ལོ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་གོཅིིགོ་

མཛིད། ཨ་ོཏེནྟ་པུ་རིའ་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་དུ་ཉེན་ཐོས་ཀྱི་ིདགོ་ེའདུན་རྣམས་གོཙོ་ོབོར་

མཆོོད་ཅིིང༌། དགོ་ེསློོང་ལྔ་བརྒྱ་དང་ཆོོས་སྟོན་པོ་ལྔ་བཅུ་ལ་འཚ་ོབ་སྦྱོོར། དེའ་ིཡན་

ལགོ་ཏུ་ཨུ་རུ་བཱ་ས་ཞིེས་བྱ་བའ་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་བཞིེངས། དེར་ཡང་ཉེན་ཐོས་སེནྡྷ་

པོ་ལྔ་བརྒྱ་ར་ེལ་འཚ་ོབ་སྦྱོོར། བ་ིཀྲ་མ་ཤཱ་ིལར་སྔར་གྱི་ིསྲོོལ་ད་ེགོ་བཟུང་སྟ་ེམཆོོད་

འོས་ཀྱི་ིམཐིལ་དུ་མཛིད། དཔོལ་ནཱ་ལེནྡྲར་ཡང་ཆོོས་གོཞི་ིའགོའ་ར་ེབཙུགོས། སཽ་མ་

པུ་ར་ིདང༌། ན་ལནེྡྲ་དང༌། ཚ་བ་གོསུམ་གྱི་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ལ་སོགོས་པོར་ཡང་ཆོསོ་

གོཞི་ིམང་པོ་ོབཙུགོས། རྒྱལ་པོ་ོམ་ཧ་ིཔཱ་ལའ་ིསྐུ་ཚེའ་ིསྨད་ཙོམ་ན། པོ་ིཊ་ོཨཱ་ཙོརྱས་

དུས་ཀྱི་ིའཁོར་ལོའ་ིརྒྱུད་སྤྱོན་དྲངས་ཏེ་ེརྒྱལ་པོ་ོའདིའ་ིདུས་སུ་དར་བར་མཛིད། རྟོགོ་
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གོ་ེབ་རྒྱན་མཁན་པོ་ོསྟ་ེཤིསེ་རབ་འབྱུང་གོནས་སྤེས་པོ་བྱུང༌། ཡ་ོགོ་བ་པོདྨ་ལྕགོས་ཀྱུ་

དང༌། ཛིེ་ཏཱ་རི་ཆོེན་པོ་ོདང༌། ནགོ་པོ་ོདམ་ཚིགོ་རྡོ་ོརྗེེ་དང༌། སློོབ་དཔོོན་ཐ་གོ་ན་ལ་

སོགོས་པོ་བྱུང༌། པོ་ིཊ་ོཨཱ་ཙོརྱའ་ིལ་ོརྒྱུས་གོཞིན་དུ་གོསལ། དེའ་ིསློོབ་མ་དུས་འཁོར་

ཞིབས་ཀྱིང་རྒྱལ་པོ་ོའདིའ་ིསྐབས་སུ་ཀ་བྱུང་བར་མངནོ་ན།ོ །

རྒྱལ་པོོ་འདི་འདས་ནས་དེའི་མགོ་པོ་ཤཱ་མུ་པཱ་ལས་རྒྱལ་སྲོིད་ལོ་བཅུ་གོཉེིས་

བྱས་ས།ོ །ད་ེལ་སློབོ་དཔོནོ་ཛི་ེཏཱ་ར་ིན།ི སྔནོ་རྒྱལ་པོ་ོབ་ན་པཱ་ལས་རྒྱལ་སྲོདི་སྐྱངོ་བའ་ི

སྐབས་ཤིིགོ་ཤིར་ཕྱིོགོས་ཝ་རནྡྲེར་རྒྱལ་ཕྲན་ས་ན་ཏེ་ན་ཟིེར་བ་ཞིིགོ་བྱུང༌། ད་ེཉེིད་ཀྱི་ི

བཙུན་མོའ་ིམཆོོགོ་གོཟུགོས་དང་བླ་ོགྲོོས་ཕུན་སུམ་ཚོགོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོད། ད་ེཡང་ད་ེ

ལ་བླ་ལྷགོ་ཏུ་རྩེིས་སུ་བྱེད་ཅིིང༌། ཁྲུས་བྱེད་པོ་ནའང་གོསེར་གྱི་ིརུས་སྦལ་གྱི་ིསྟེང་དུ་

འཇོོགོགོཞིན་ལ་མི་སྟོན་པོར་སྦེད་པོ་ལས། རྒྱལ་པོོ་དེས་བྲིམ་ཟིེའི་རིགོས་ཀྱིི་སློོབ་

དཔོོན་སྙིང་པོོའ་ིཞིབས་ལ་གོསང་བ་འདུས་པོའི་དབང་བསྐུར་བ་ཞུས་པོའི་ཡོན་དུ་

བཙུན་མ་ོད་ེདང༌། རྟ་དང༌། གོསེར་དང༌། གླེང་པོ་ོཆོ་ེལ་སོགོས་པོ་མང་པོ་ོཕུལ། དུས་

གོཞིན་ཞིིགོ་ན། ད་ེལ་སྙིང་པོོའ་ིཞིབས་ཀྱི་ིསྲོས་མཚན་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བཙོས། ལ་ོ

བདུན་ལོན་པོ་ན་བྲིམ་ཟི་ེཡ་ིགོ་ེསློོབ་པོའ་ིགྲྭར་བརྫོངས་པོས། ནམ་ཞིིགོ་ན་བྲིམ་ཟིེའ་ི

ཁྱེེའུ་གོཞིན་རྣམས་ཀྱིིས་ཁྱེོད་ན་ིརིགོས་ངན་ཡིན་ན་ོཞིེས་བརྡོེགོས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་

དྲིས་པོས། ཁྱེོད་ཀྱི་ིཕ་ན་ིནང་པོའ་ིསྔགོས་པོ་ཡིན་པོས་དམངས་རིགོས་ཀྱི་ིབཙུན་པོ་

གྲོལ་འགོོར་འཇོོགོམཆོོད་པོ་བྱེད་པོའ་ིགོནས་སྐབས་སུ་རིགོས་བཟིང་ངན་གྱི་ིདབྱ་ེབ་

མེད་པོར་བསྲོེས་པོས་སོ། །ད་ེལྟར་མང་དུ་གོཙོེས་པོས་ད་ེངུ་ཞིིང་ཁྱེིམ་དུ་ལྡོགོ་པོ་ན། 

ཡབ་ཀྱིསི་དྲསི་པོ་ན་ད་ེལྟར་བྱུང་བ་བཤིད་ད།ོ །འ་ོན་འད་ིདགོ་ཟིལི་གྱིསི་གོནནོ་དགོསོ་
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ཞིེས་གོསུངས་ཏེ་ེའཇོམ་དབྱངས་ཀྱི་ིདབང་བསྐུར། རྗེེས་སུ་གོནང་པོ་སྩོལ་ཏེ་ེསྒྲུབ་ཏུ་

བཅུགོ་པོས་ལ་ོགོཅིིགོ་ཏུ་ཉེ་ེབར་སོང་བ་ན། ཏེིང་ང་ེའཛིིན་གྱི་ིགོསལ་སྣང་མཆོེད་ཅིིང་

གྲུབ་པོའ་ིརྟགོས་བྱུང་ནས། སྤྱོིལ་བུའ་ིཕྱི་ིནང་ཐམས་ཅིད་འོད་དམར་སེར་གྱིིས་ལམ་

གྱིིས་ཁྱེབ། མས་ཁ་ཟིས་སྐྱེལ་དུ་འོངས་པོས་ད་ེལྟར་མཐོང་སྟ་ེསྤྱོིལ་བུ་ལ་མ་ེཤིོར་ར་ོ

སྙམ་ནས། ཆོ་ོངེས་བཏེབ་པོས་ཏེིང་ང་ེའཛིིན་སད་ད་ེའོད་ཀྱིང་ཡལ་ལ།ོ །དེར་ཡབ་ན་

ར།ེ ད་ེལྟར་གོསལ་སྣང་ད་ེལ་ཞིགོ་བདུན་དུ་བཞིགོ་ན་འཕགོས་པོ་འཇོམ་དཔོལ་དངསོ་

དང་མཉེམ་པོ་ཞིིགོ་འངོ་ནའང༌། ཅུང་ཟིད་བར་ཆོད་དུ་སངོ༌། འནོ་ཀྱིང་རགིོ་པོའ་ིགོནས་

ཐམས་ཅིད་ལ་ཐགོོས་པོ་མེད་པོའ་ིབླ་ོགྲོསོ་རྒྱས་པོ་ཞིིགོ་འངོ་གོསུང༌། ད་ེལྟར་བྱུང་ཡང་

བྱུང་སྟ་ེཡ་ིགོ་ེདང༌། བཟིའོ་ིགོནས་ཐམས་ཅིད་དང༌། སྡོབེ་སྦྱོརོ་མངནོ་བརྗེདོ་ལ་སོགོས་

པོ་མ་བསློབས་པོར་ཤིེས། གོཞིན་ཡང་རིགོ་པོའ་ིགོནས་རྣམས་ལ་ཀློོགོ་པོ་ཙོམ་དང༌། 

ཤིིན་ཏུ་དཀའ་བ་རྣམས་ཀྱིང་ཚར་ར་ེཟུང་བལྟས་པོས་ཐམས་ཅིད་ཤིེས་ཏེ་ེམཁས་པོའ་ི

དབང་ཕྱུགོ་ཆོནེ་པོརོ་གྱུར། ཇོ་ིསྲོདི་འཚ་ོབའ་ིབར་དུ་རྟནེ་དགོ་ེབསྙནེ་ཡནི། ཡབ་ལ་ཇོ་ི

ཙོམ་མངའ་བའ་ིགོསང་འདུས་བད་ེཀྱི་ེསགོོས་གོསན། གོཞིན་ཡང་བླ་མ་མང་དུ་བསྟནེ། 

ཁྱེད་པོར་ཆོསོ་ཐམས་ཅིད་འཕགོས་པོ་འཇོམ་དཔོལ་དངསོ་ལ་གོསན་པོར་ནུས། གོང་

གོ་ིཚ་ེབྲིམ་ཟི་ེསྙིང་པོོའ་ིཞིབས་སྐུ་འདས་པོའ་ིའོགོ་ཏུ་རྒྱལ་པོ་ོམ་ཧ་ིཔཱ་ལའ་ིདུས་རྒྱལ་

པོའོ་ིཔོ་ཏྲ་མ་ཐབོ་པོས། ཡུལ་སྣ་ཚོགོས་སུ་ལྷ་ཁང་རྣམས་ལ་ཕྱིགོ་མཛིད་པོ་དང༌། པོནྚི་ི

ཏེ་རྣམས་དང་རིགོ་པོ་འགྲོན་པོའ་ིཕྱིིར་བྱོན་ཏེེ། ལན་ཅིིགོ་ཁ་སརྤ་ཎར་བྱོན་པོ་ན། སྒོ་ོ

དྲུང་ན་མ་ིགོཡ་ོབའ་ིསྐུ་ཤིིན་ཏུ་ཁྲོས་པོ་ཞིིགོ་གོཟིིགོས་ནས། སྲོིན་པོོའ་ིགོཟུགོས་ཅིན་

འད་ིལྟ་བུ་སྙམ་ནས་མ་དད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང༌། མནལ་ལམ་དུ་ཐུབ་པོའ་ིདབང་པོོའ་ིཐུགོས་
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ཀ་ནས་མ་ིགོཡ་ོབ་མང་པོ་ོསྤྲོས་ནས་གོདུགོ་པོ་ཅིན་ཚར་གོཅིོད་པོ་རྨ་ིབས། སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིཐབས་ལ་མཁས་པོ་ལ་མ་དད་པོ་བྱས་སོ། །སྙམ་ནས་བཤིགོས་པོ་མཛིད་

པོས། སྒྲོོལ་མའ་ིཞིལ་གོཟིིགོས། ཁྱེོད་ཀྱི་ིཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིབསྟན་བཅིོས་མང་དུ་གྱིིས་

ཤིིགོ་སྡོིགོ་པོ་བྱང་བར་འགྱུར་ར་ོགོསུང༌། ད་ེནས་ཕྱིིས་རྒྱལ་པོ་ོམཧཱ་པཱ་ལའ་ིདུས་སུ་

པྲ�ཀྵཻ་པུ་ར་ིཞིེས་བྱ་བའ་ིགོནས་གོཞི་ིབཟིང་པོ་ོཞིིགོ་ཕུལ། བ་ིཀྲ་མ་ལ་ཤཱ་ིལའ་ིཔོནྚི་ིཏེའ་ི

པོ་ཏྲ་ཡང་ཕུལ་ནས། ཆོོས་ཀྱིང་མང་དུ་གོསུངས། སྙན་པོའི་གྲོགོས་པོ་ཆོེར་བྱུང༌། 

བསློབ་བཏུས་དང༌། སྤྱོོད་འཇུགོ་དང༌། ནམ་མཁའ་ིསྙིང་པོོའ་ིམད་ོསྡོ་ེསོགོས་བསྡུས་

འགྲོལེ་ར་ེཡང་མཛིད། མད་ོསྔགོས་ཀྱི་ིབསྟན་བཅིསོ་ཐརོ་བུ་བརྒྱ་རྩེ་ཙོམ་མཛིད་ད།ོ །

ནགོ་པོོ་དམ་ཚིགོ་རྡོོ་རྗེེ་ནི། སློོབ་དཔོོན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤིེས་ཞིབས་ཀྱིི་ཆོོས་

བརྒྱུད་འཛིིན་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ལ། ར་རའ་ིཡུལ་གྱི་ིདབེན་གོནས་ཞིིགོ་ཏུ་དགྱིེས་པོ་རྡོ་ོརྗེེའ་ི

ཐང་སྐུ་ཞིིགོ་བཀྲམ། རྩེ་ེགོཅིིགོ་ཏུ་སྒྲུབ་པོ་མཛིད་ཀྱིིན་བཞུགོས་པོ་ལས། ལ་ོམང་དགོ་

སོང་བའ་ིསྐབས་ཤིིགོརང་ཉེིད་དཀྱིིལ་འཁོར་གྱི་ིགོསལ་སྣང་ལ་ཐུགོས་རྩེ་ེགོཅིིགོ་ཏུ་

གོནས་པོ་ཞིིགོ་གོི་སྐབས། རིགོ་མས་བལྟས་པོས་བྲིིས་སྐུའི་མདུན་ན་ཡོར་ཡོར་བ་

ཞིགིོ་འདུགོ ། སློབོ་དཔོནོ་ལ་སྦྲན་པོས་གོསལ་སྣང་སད་ད།ེ ཡརོ་ཡརོ་ད་ེལ་ཕྱིགོ་གོསི་

བསྙབས་པོས་མ་ིར་ོཞིིགོ་འདུགོ དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ིརྫོས་ཡིན་པོར་མཁྱེེན་ནས་ཚམ་ཚོམ་

མེད་པོར་གོསོལ་བས། བད་ེསྟོང་གོ་ིཉེམས་ལ་ཞིགོ་བདུན་འབྱམས་ཏེ་ེསད་པོ་ཙོམ་ན། 

དགྱིསེ་པོའ་ིརྡོ་ོརྗེའེ་ིདཀྱིལི་འཁརོ་མངནོ་སུམ་དུ་ཞིལ་གོཟིགིོས། ནུས་པོ་དཔོགོ་ཏུ་མདེ་

པོ་ལ་མངའ་བརྙིེས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ོམཧཱ་པཱ་ལ་དང༌། ཤཱ་མུ་པཱ་ལའ་ིདུས་སུ་བྱུང་བའ་ི

སྐབས་ཀྱི་ིགོཏེམ་སྟ་ེས་ོགོཉེསི་པོའ།ོ། །།
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༣༣ རྒྱལ་པ་ོཙ་ན་ཀའ་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

དེ་ནས་རྒྱལ་པོོ་མཧཱ་པཱ་ལའི་སྲོས་ཆོེ་བ་སཻྲོཥྟ་ྟཔཱ་ལ་ཞིེས་བྱ་བ་རྒྱལ་སྲོིད་དུ་

བསྐོས་ཏེ་ེལ་ོགོསུམ་ནས་འདས། ཕྱིགོ་རྗེེས་ཀྱིང་མེད་པོས་བདུན་ལ་མ་ིབགྲོང༌། མཧཱ་

པཱ་ལའ་ིཚ་ེསྨད་ཙོམ་མམ། འད་ིདུས་ཙོམ་ན་བདོ་དུ་བསྟན་པོ་ཕྱི་ིདར་མགོ་ོབརྩེམས་པོ་

རགོས་རྩེསི་སུ་དུས་མཉེམ་པོར་བྱའ།ོ །

འད་ིསྐབས་བྲིམ་ཟི་ེཡ་ེཤིེས་ཞིབས་ཀྱིང་བྱུང༌། ནགོ་པོ་ོསྤྱོོད་པོ་ཆུང་བའ་ིཡང་སྐུ་

ཚེའ་ིསྨད་ཀྱི་ིདུས་ཡིན་པོར་གྲོགོས། སྲོས་ཆུང་བ་ལ་ོབཅུ་བདུན་ལས་མ་ིའགྲོ་ོབས། 

བར་དེར་དེའ་ིཞིང་པོ་ོཙོ་ན་ཀ་ཞིེས་བྱ་བས་རྒྱལ་སྲོིད་བྱས། ཁ་ོརང་གོ་ིརིང་ལ་སློོབ་

དཔོོན་ཤཱནྟ་ིཔོ་སོགོས་སྤྱོན་དྲངས་ཏེེ། མཁས་པོ་སྒོ་ོདྲུགོ་གོ་ིཐ་སྙད་བྱུང༌། རྒྱལ་སྲོིད་

ཀྱིང་ལ་ོཉེ་ིཤུ་རྩེ་དགུ་བྱས། ཏུ་རུཥྐའ་ིརྒྱལ་པོ་ོདང་འཁྲུགོས་པོས་ཀྱིང་གོཡུལ་རྒྱལ། 

ལན་ཅིིགོ་བྷ་ཾགོ་ལ་པོ་རྣམས་ང་ོལོགོ མ་གོ་དྷར་དམགོ་བྱུང་བ་ལ། བ་ིཀྲ་མ་ལ་ཤཱ་ིལའ་ི

གོཏེོར་མའ་ིསློོབ་དཔོོན་གྱིིས་མ་ིགོཡ་ོབའ་ིགོཏེོར་ཆོེན་བྱས་ནས་གོངྒཱ་ལ་ཕ་ོབས་བྷ་ཾགོ་

ལའ་ིཏུ་རུཥྐ་གྲུ་བཏེང་ནས་བྱུང་བས་གྲུ་མང་པོ་ོརྡོིབ། གོཡུལ་ང་ོཡང་རྒྱལ་པོ་ོརྒྱལ་ཏེ་ེ

མངའ་འོགོ་ཏུ་ཆུད་ནས་རྒྱལ་ཁམས་བད་ེབར་བྱུང༌། ཕྱིིས་ཁོང་རང་གོ་ིཚ་བ་ོརྒྱལ་པོ་ོ

མཧཱ་པཱ་ལའ་ིབུ་ཆུང་ཤིསོ་བྷ་ེཡ་པཱ་ལ་རྒྱལ་སྲོདི་དུ་བསྐསོ་ནས། བྷ་ཾགོ་ལའ་ིཤིར་ཕྱིགོོས་

རྒྱ་མཚོ་དང་གོངྒཱ་འདྲེས་མཚམས་ཀྱིི་གླེིང་ཕྲན་འདྲ་བ་བྷཱ་ཊི་ཞིེས་བྱ་བའི་ཡུལ་དུ་

བསྡོད་ནས་ལ་ོལྔ་ན་འདས་ས།ོ །

ད་ེསྐབས་སུ་བྱུང་བའ་ིམཁས་པོ་སྒོ་ོདྲུགོ་ལས། ཤིར་སྒོ་ོསྲུང་བ་པོ་ོསློོབ་དཔོོན་

རཏྣ་ཨ་ཀ་ར་ཤཱནྟ་ིཔོའ་ིལ་ོརྒྱུས་ན་ིགོཞིན་དུ་ཤིེས་པོར་བྱའོ། །ལྷ་ོསྒོ་ོསྲུང་བ་ཤིེས་རབ་
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འབྱུང་གོནས་བླ་ོགྲོོས་ནི། རིགོ་པོའ་ིགོནས་ཐམས་ཅིད་ལ་མཁས་ཤིིང་འཇོམ་དཔོལ་

གྱི་ིཞིལ་མངོན་སུམ་དུ་གོཟིིགོས་པོ། མུ་སྟེགོས་དང་རྩེོད་པོའ་ིཚེ། འཇོམ་དཔོལ་གྱི་ི

བྲིསི་སྐུ་ཞིགིོ་ལ་མཆོདོ་པོ་དང་གོསལོ་གོདབ་མཛིད་པོ་ཙོམ་གྱིསི་མུ་སྟགེོས་ཀྱི་ིརྩེདོ་པོ་

ཇོ་ིལྟར་ཟིེར་དུ་འོང་བ་དང༌། དེའ་ིལན་འདེབས་ཚུལ་ཅིིགོ་ཅིར་ཐུགོས་ལ་ཤིར་ནས་

སློར་བརྩེད་པོའ་ིཚ་ེངེས་པོར་རྒྱལ་བ་ཞིིགོ་ཡོད་པོར་གྲོགོས་སོ། །ཤིེས་རབ་འབྱུང་

གོནས་ཞིེས་པོ་ཙོམ་གྱི་ིམཚན་ལ་འཁྲུལ་ནས་ཤིེར་འབྱུང་བླ་ོགྲོོས་དང༌། ཤིེར་འབྱུང་

སྦས་པོ་གོཅིིགོ་པོར་འདོད་པོའ་ིའཁྲུལ་པོ་ཡང་མང་དུ་སྣང༌། འད་ིན་ིརྟེན་དགོ་ེསློོང་ཡིན་

ལ། ཤིརེ་འབྱུང་སྦས་པོ་ན་ིདགོ་ེབསྙནེ་ཡནི་ན་ོཞིསེ་མཁས་པོ་རྣམས་ལ་གྲོགོས་ས།ོ །

ནུབ་སྒོ་ོསྲུང་བ་སློོབ་དཔོོན་ངགོ་གོ་ིདབང་ཕྱུགོ་གྲོགོས་པོ་ན།ི ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིར་

སྐུ་འཁྲུངས། རིགོས་ན་ིརྒྱལ་རིགོས་ཡིན། དགོ་ེའདུན་ཕལ་ཆོེར་པོའ་ིསྡོ་ེཔོ་ལས་རབ་

ཏུ་བྱུང་བ། མཁན་པོོས་བཏེགོས་པོའ་ིམཚན་ན་ིཤཱ་ིལ་ཀིརྟ་ིཞིེས་བྱའོ། །སྒྲོ་ཚད་དང༌། 

གོཞུང་ལུགོས་ཀྱིང་མང་རབ་མཁྱེེན་པོའ་ིཔོནྚི་ིཏེ་ཞིིགོ་ཏུ་སོང་བའ་ིདུས། ཀོངྐ་ན་རྒྱལ་

བ་བཟིང་པོོའ་ིརྗེེས་འབྲིང་ཧ་ས་བཛྲ་ཞིེས་བྱ་བ་ཞིིགོ་ལ་འཁོར་ལ་ོསྡོོམ་པོ་ཞུས་ཏེེ། མ་

གོ་ངྷཱའ་ིཕྱིོགོས་གོཅིིགོ་ཏུ་སྒྲུབ་པོ་མཛིད་པོས་མནལ་ལམ་དུ་ཞིལ་གོཟིིགོས། ངགོ་གོ་ི

དབང་ཕྱུགོ་གོ་ིདངསོ་གྲུབ་བསྒྲུབས་ན་འགྲུབ་བམ་མ་ིའགྲུབ་བཏེགོས་པོས་ཀྱིང་འགྲུབ་

པོར་མཁྱེེན། གོངྒཱའ་ིའགྲོམ་དུ་བསྒྲུབས་པོས། ཤིིང་ཀ་ར་ཝ་ིརའ་ིམ་ེཏེོགོ་དམར་པོ་ོསྒྲོ་

དང་འདོ་འབྱནི་པོ་ད་ེགོངྒཱ་ལ་འཕངས། དཔོགོ་ཚད་མང་པོརོ་ཡུད་ཀྱིསི་ཁྱེརེ་ནས་སློར་

ཡང་གྱིནེ་དུ་ལྡགོོ་པོས་ད་ེཉེདི་ཆུ་དང་བཅིས་པོར་གོསལོ་བས་ངགོ་གོ་ིདབང་ཕྱུགོ་ཆོནེ་

པོོ་འགྲུབ་སྟེ། ཉེི་མ་རེ་རེར་ཚིགོས་སུ་བཅིད་པོ་སྟོང་ཕྲགོ་རེ་རེའི་ཚད་ཀྱིི་གོཞུང་གོི་
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

ཚིགོ་དོན་མ་ལུས་པོར་མཁྱེེན་པོར་ནུས་པོའི་བླ་ོགྲོོས་བྱུང་བས་ངགོ་གོི་དབང་ཕྱུགོ་

གྲོགོས་པོ་ཞིེས་མཚན་གོསོལ་ལོ། །མདོ་སྔགོས་རིགོ་པོའི་གོནས་མཐའ་དགོ་ལ་

མཁས་པོའ་ིཕུལ་དུ་གྱུར་པོ། འཆོད་རྩེོད་རྩེོམ་གོསུམ་གོང་ལའང་ཐོགོས་པོ་མེད་པོ། 

ཁྱེད་པོར་འཕགོས་མ་སྒྲོོལ་མ་རྟགོ་པོར་ཞིལ་གོཟིིགོས་ཤིིང་ཐེ་ཚོམ་གོཅིོད་པོ་བྱུང༌། 

དེར་ཡུལ་སྣ་ཚོགོས་སུ་བྱོན་ཏེ་ེམུ་སྟེགོས་ཀྱི་ིརྒོལ་བ་མང་པོ་ོཚར་གོཅིོད་པོའ་ིབླ་ོགྲོོས་

ཅིན་དུ་གྱུར་ནས་སྙན་གྲོགོས་ཆོ་ེབར་ཡོད་པོ་ལ། རྒྱལ་པོོས་སྤྱོན་དྲངས་ཏེ་ེནཱ་ལེནྡྲ་

དང༌། བ་ིཀྲ་མ་ལ་ཤཱ་ིལའ་ིནུབ་སྒོ་ོབར་བསྐོས་ཤིིང༌། ཚོགོས་ཀྱི་ིབདགོ་པོ་ོལས་ནོར་

བླངས་ཏེ་ེདུས་རྟགོ་ཏུ་ལྷ་ཁང་དང་དགོ་ེའདུན་མང་པོ་ོལ་མཆོདོ་པོར་མཛིད། ཤིསེ་རབ་

ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པོའ་ིཆོོས་གོཞི་ིབརྒྱད། གོསང་བ་འདུས་པོ་འཆོད་པོའ་ིཆོོས་གོཞི་ི

བཞིི། བད་ེདགྱིེས་གོདན་བཞི་ིམཱ་ཡཱ་འཆོད་པོའ་ིཆོོས་གོཞི་ིར་ེརེ། དབུ་ཚད་ཀྱི་ིཆོོས་

གོཞི་ིཐོར་བུ་དང་བཅིས་པོ་ཆོོས་གྲྭ་མང་དུ་བཙུགོས། བཅུད་ལེན་མང་པོ་ོསྒྲུབ་པོར་

མཛིད་དེ་གོཞིན་ལ་བྱིན་པོས། ལོ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་སོགོས་སུ་ཐུབ་ཅིིང་རྒན་པོོ་ཡང་

གོཞིོན་ནུར་བསྒྱུར་བ་ལ་སོགོས་པོས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང༌། ཁྱེིམ་པོ་ཆོོས་ལྡན་ལྔ་བརྒྱ་

ཙོམ་ལ་ཕན་བཏེགོས། རགིོ་ཚགོོས་དང༌། ཕར་ཕྱིིན་དང༌། མད་ོསྡོ་ེརྒྱན་དང༌། གོསང་

འདུས་དགྱིེས་རྡོོར་གོཤིིན་རྗེེ་གོཤིེད། ལངྐར་གོཤིེགོས་པོ་ལ་སོགོས་པོའི་མདོ་སྡོེ་

འགོའ་ཞིིགོ་དང་བཅིས་པོ་དུས་རྟགོ་ཏུ་གོསུང༌། གོཞིན་ཡང་ཆོོས་མང་དུ་བཤིད་ཅིིང༌། 

མུ་སྟགེོས་ཀྱི་ིརྒལོ་བ་བཟླགོོ་པོ་ལ་བླ་ོཤིནི་ཏུ་རྣ་ོབས་ནུབ་ཕྱིགོོས་ནས་འངོས་བའ་ིརྒལོ་

བ་སུམ་བརྒྱ་ཙོམ་སུན་ཕྱུང༌། བུམ་ཆུ་ལ་དམིགོས་པོ་བཏེད་ན་ད་ེམ་ཐགོ་ཁལོ་བ་དང༌། 

སྐུ་གོཟུགོས་ལ་ཡ་ེཤིསེ་ཕབ་ན་འཕར་གོཡ་ོའབྱུང་བ་དང༌། ལན་ཅིིགོ་རྒྱལ་པོའོ་ིདནོ་དུ་
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དཀྱིིལ་འཁོར་བཞིེངས་པོ་ཞིིགོ་ལ། དཀྱིིལ་འཁོར་གྱིི་ཐད་རང་དུ་ཤྭ་བརྡོོལ་བྱུང་བ། 

དམིགོས་པོས་སྲུང་འཁརོ་མཛིད་པོའ་ིམཚམས་ནས་ལོགོ །ད་ེལྟ་བུ་ལ་སོགོས་པོའ་ིང་ོ

མཚར་ཅིན་གྱི་ིལྟས་ཐརོ་བུ་བ་ཤིནི་ཏུ་མང་བ་ཞིགིོ་མངའ། ལན་ཅིགིོ་དགོ་ེསློངོ་ཨ་ཝ་ངྷཱུ་

ཏཱ་ིཔོ་ཞིེས་བྱ་བ་ཞིིགོ་དང་ཆོོས་ཀྱི་ིབགྲོ་ོགླེེང་མཛིད་པོས། དེས་དབྱིགོ་གོཉེེན་གྱི་ིལུང་

དྲངས། ད་ེལ་ཀྱིལ་ཀའ་ིཚུལ་གྱིསི་དབྱིགོ་གོཉེནེ་གྱི་ིགོཞུང་ལ་ཟུར་ཟི་བའ་ིཚིགོ་བརྙིས་

མཛིད་པོས། ད་ེནུབ་ཁ་ོན་ལ་ལྗོགོས་སྐྲངས་ཤིིང་ཆོོས་གོསུང་མ་ཐུབ། ཚུལ་དེས་ཟླ་

བ་འགོའ་སྙུང་ནས་སྒྲོོལ་མ་ལ་ཞུས་པོས། སློོབ་དཔོོན་དབྱིགོ་གོཉེེན་ལ་ཚིགོ་གོིས་

བརྙིས་པོ་བྱས་པོའ་ིཉེསེ་པོ་ཡནི་པོས་སློབོ་དཔོནོ་ད་ེཉེདི་ལ་བསྟདོ་པོ་གྱིསི་གོསུངས་བ་

བཞིནི་བསྟདོ་པོ་བརྩེམས་མ་ཐགོ་ཏུ་སྙུང་བ་དྭངས། ད་ེལྟར་བ་ིཀྲ་མ་ལ་ཤཱ་ིལར་ལ་ོམང་

པོའོ་ིབར་དུ་འགྲོ་ོདནོ་མཛིད། སྐུ་ཚེའ་ིསྨད་ཙོམ་ན་བལ་པོའོ་ིཡུལ་དུ་ཕབེས། གོཙོ་ོབརོ་

སྒྲུབ་བ་ལ་གོཞིོལ་ཞིིང༌། སྔགོས་ཀྱི་ིཐེགོ་པོ་ཅུང་ཟིད་གོསུངས། གོཞིན་ཆོོས་ཆོེར་མ་ི

སྟོན། བཙུན་མ་ོམང་པོོའང་མངའ་བས་སྐྱ་ེབ་ོཕལ་ཆོེར་གྱིིས་བསློབ་པོ་མ་ཐུབ་པོ་ཡིན་

ཏེ་ེའངོ་བས་བསམ་པོ་ལས་མདེ། ལན་ཅིགིོ་རྒྱལ་པོསོ་ཤཱནྟ་པུ་རརི་འཁརོ་ལ་ོསྡོམོ་པོའ་ི

ལྷ་ཁང་གོཅིིགོ་བཞིེངས། དེའ་ིརབ་གོནས་ཀྱི་ིམཐར་ཚོགོས་ཀྱི་ིའཁོར་ལ་ོཆོེན་པོ་ོཞིིགོ་

བྱ་བར་འདོད་ནས་ལྷ་ཁང་གོི་ཕྱིི་རོལ་དུ་སྔགོས་པོ་མང་པོ་ོདགོ་བསགོས། ཚོགོས་

དཔོོན་ལ་སློོབ་དཔོོན་སྤྱོན་འདྲེན་པོའ་ིཕ་ོཉེ་བཏེང༌། སློོབ་དཔོོན་གྱི་ིསྤྱོིལ་བུའ་ིའགོགོ་ན་

བུད་མེད་སྒོེགོ་མ་ོཞིིགོ་དང༌། བུ་མ་ོམདོགོ་ནགོ་མ་ོཁྲ་ོགོཏུམ་ཆོ་ེབ་ཞིིགོ་འདུགོ སློོབ་

དཔོོན་གོང་ན་བཞུགོས་བྱས་པོས། ནང་ན་ཡོད་ཟིེར། དེས་ནང་དུ་ཕྱིིན། རྒྱལ་པོོའ་ི

ཚོགོས་ཀྱི་ིའཁོར་ལོའ་ིདཔོོན་ལ་འབྱོན་པོར་ཞུ་བྱས་པོས། ཁྱེོད་ཉེིད་མགྱིོགོས་པོར་
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སངོ༌། ང་ཡང་ད་ལྟ་འངོ་གོསུང༌། དསེ་མགྱིོགོས་པོར་ཕྱིནི་ཙོ་ན། ཤཱནྟ་པུ་ར་ིདང་ཉེ་ེབའ་ི

ལམ་གྱིི་གོཞིི་མདོ་ཞིིགོ་ན་སློོབ་དཔོོན་བཙུན་མོ་གོཉེིས་དང་བཅིས་པོ་སྔར་བྱོན་ཏེེ། 

ཁྱེདོ་མ་བྱུང་བས་ཡུན་རངི་དུ་བསྒུགོས་པོ་ཡནི་གོསུང༌། རབ་གོནས་དངསོ་ཀྱི་ིཚགོོས་

ཀྱི་ིའཁོར་ལ་ོརྒྱས་པོ་ད་ེགྱིེས་ཟིིན་པོའ་ིརྗེེས་སུ་ལྷ་ཁང་གོ་ིནང་དུ་སློོབ་དཔོོན་ཡབ་ཡུམ་

གོསུམ་བཞུགོས། ཚོགོས་རྫོས་མ་ིདྲུགོ་ཅུ་ལྷགོ་ཅིིགོ་གོ་ིསྐལ་པོ་བླངས་ཏེ་ེསོང་བས། 

རྒྱལ་པོསོ་བསམ་པོ། ནང་ན་མ་ིགོསུམ་ལས་མདེ། ཚགོོས་རྫོས་འད་ིཙོམ་དགོསོ་པོ་ཅི་ི

ཡིན་སྙམ་ནས་སྒོ་ོསེང་ནས་བལྟས་པོས། འཁོར་ལ་ོབད་ེམཆོོགོ་ལྷ་དྲུགོ་ཅུ་རྩེ་གོཉེིས་

ཀྱི་ིདཀྱིིལ་འཁོར་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགོས་ནས་ཚོགོས་རྫོས་ལ་ལོངས་སྤྱོོད་པོ་མཐོང་

སྟ།ེ ད་ེཉེིད་དུ་སློོབ་དཔོོན་འཇོའ་ལུས་སུ་གྱུར་ནས་བཞུགོས་པོ་ཡིན་ལ། ད་ལྟར་ཡང་

གོནས་དེ་ན་བཞུགོས་སོ་ཞིེས་གྲོགོས། བོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ཚོ་ན། ལྷོ་སྒོོ་སྲུང་བ་ངགོ་

དབང་གྲོགོས་པོ་དང༌། ནུབ་སྒོ་ོསྲུང་བ་ཤིེས་རབ་འབྱུང་གོནས་ཟིེར་བ་གོདའ་ནའང༌། 

འདིར་རྒྱ་གོར་གྱི་ིཡགིོ་ཆོ་གོསུམ་གུང་མཐུན་པོ་ལྟར་བཀདོ་ད།ོ །

བྱང་སྒོ་ོསྲུང་བ་ན།ི ནཱ་ར་ོཔོ་ཡནི་ལ། དའེ་ིལ་ོརྒྱུས་གོཞིན་དུ་ཤིསེ། སློབོ་དཔོནོ་ད་ེ

ལ་ན་ིརྩེོད་དུས་ཀྱི་ིཐམས་ཅིད་མཁྱེེན་པོ་ཤཱནྟ་ིཔོས་ཀྱིང་ཆོོས་གོསན་ཏེེ། ད་ེཡང་སློོབ་

དཔོནོ་ཤཱནྟ་ིཔོ་དཔོནོ་སློབོ་མཆོདོ་པོ་ཞིིགོ་མཛིད་པོའ་ིསྐབས། སློབོ་མ་ཞིགིོ་གོསི་གོཏེརོ་

མ་བསྐྱལ་བར་ཕྱིིན་པོས། གོཏེོར་སྟེགོས་ཀྱི་ིསྟེང་ན་རྣལ་འབྱོར་བ་ཤིིན་ཏུ་འཇོིགོས་པོ་

ཞིགིོ་མཐངོ་ནས་གོཏེརོ་མ་ཅི་ིདགོར་བསྐྱུར། ཤིནི་ཏུ་སྐྲགོ་སྟ་ེནང་དུ་འངོས། སློབོ་དཔོནོ་

ལ་ཞུས་པོས། ནཱ་རོ་པོ་ཡིན་པོར་མཁྱེེན་ནས་སྤྱོན་དྲངས། དུས་དེར་ཞིབས་ལ་

གོཏུགོས་ཏེེ། དབང་བསྐུར་བ་དང༌། གོདམས་པོ་དང༌། རྗེེས་སུ་གོདམས་པོ་ཤིིན་ཏུ་
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མང་བར་གོསན། ཕྱིིས་ཀྱིང་ཡང་ཡང་གུས་པོས་བཏུད། དུས་ཕྱིིས་ཤཱནྟ་ིཔོ་གྲུབ་པོ་

བརྙིསེ་ཙོམ་གྱི་ིདུས་ཤིགིོ་ན། ནཱ་ར་ོཔོས་ཐདོ་པོ་ཅིགིོ་བསྣམས་ཏེ།ེ སྐྱ་ེབ་ོཀུན་ལ་སློངོ་བ་

ལྟར་མཛིད་པོ་ལ་ཆོམོ་པོ་ོཞིིགོ་གོསི་ཐདོ་པོའ་ིནང་དུ་གྲོ་ིཆུང་གོཅིགིོ་བསྐྱུར། ནཱ་ར་ོཔོས་

ལྟ་སྟངས་མཛིད་པོས་མར་ཁུ་ལྟར་ལྟེམས་ཀྱིིས་ཞུ་ནས་གོསོལ་ཏེ་ེསོང༌། བཞི་ིམད་ོན་

གླེང་པོ་ོཆོ་ེཤི་ིབའ་ིར་ོཞིིགོ་འདུགོ་པོ་ལའང་གྲོོང་འཇུགོ་མཛིད་ནས་དུར་ཁྲོད་དུ་བསྐྱལ། 

དེའ་ིལོགོས་ནས་མར་ཤཱནྟ་ིཔོ་ཕེབས་པོ་ལ། ནཱ་ར་ོཔོའ་ིགོསུང་གོིས་ཁ་ོབ་ོརྣལ་འབྱོར་

པོ་ཡིན་པོས་རྟགོས་དེ་ལྟར་ལགོས། ད་མཁས་པོ་ཆོེན་པོོ་ཡང་རྟགོས་སྟོན་པོར་མི་

སྤྲའོམ་གོསུངས་པོ་ལ། སློབོ་དཔོནོ་ཤཱནྟ་ིཔོ་ན་ར།ེ བདགོ་ལྟ་བུས་གོཞིན་ཅི་ིཞིགིོ་འཚལ་

ཏེ།ེ འནོ་ཀྱིང་ཁྱེདེ་ལྟ་བུས་གོནང་ན་བྱའ་ོགོསུང་སྟ།ེ མདུན་ན་ཚུར་ཆུའ་ིབུམ་པོ་ཐགོོས་

པོ་འགོའ་བྱུང་བ་ལ་ཆུ་ལ་སྔགོས་བཏེབ་པོ་ཙོམ་གྱིིས་གོསེར་ཞུན་མར་སོང༌། དེར་

དགོ་ེའདུན་རྣམས་དང་བྲིམ་ཟི་ེརྣམས་ལ་ས་ོསོར་བགོོས་ཏེ་ེབྱིན་ན།ོ ། ནཱ་ར་ོཔོས་ཀྱིང་

བྱང་སྒོ་ོསྲུང་བ་ལ་ོའགོའ་ཞིིགོ་མཛིད་ནས། སྤྱོོད་པོ་ལ་གོཤིེགོས་པོ་ཡིན། དེར་རྗེེས་

དེའ་ིཚབ་གོནས་བརྟན་བྱང་བཟིང་གོིས་མཛིད། ད་ེན་ིཨ་ོཊ་ིབ་ིཤིར་རྗེ་ེརིགོས་ལས་སྐྱ་ེ

བ་བརྙིེས་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་སྤྱོོད་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགོས་པོ་དང་ལྡན་ཞིིང༌། 

རགིོས་སད་པོ་ཞིིགོ་ཡནི་ལ། རགིོ་ཚོགོས་དང༌། སྤྱོོད་ཕྱིོགོས་དང༌། ཁྱེད་པོར་དུ་བྱང་

ཆུབ་སམེས་དཔོའ་ིས་ལ་མཁས་པོ། འཕགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་ཀྱི་ིཞིལ་གོཟིིགོས་

ཤིངི་དངསོ་སུ་ཆོསོ་གོསན་པོ་ཞིིགོ་གོ ོ།

དབུས་ཀྱི་ིཀ་ཆོེན་དང་པོ་ོབྲིམ་ཟི་ེརིན་ཆོེན་རྡོ་ོརྗེ་ེནི། སྔོན་ཁ་ཆོེའ་ིཡུལ་དུ་བྲིམ་ཟི་ེ

ཞིིགོ་གོིས་ལྷ་དབང་ཕྱུགོ་ཆོེན་པོ་ོབསྒྲུབས་པོས་ལུང་བསྟན་ཐོབ་སྟེ། ཁྱེོད་ཀྱི་ིརིགོས་
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བརྒྱུད་ལ་མཁས་པོ་གྲོགོས་ལྡན་ཤི་སྟགོ་འབྱུང་ཞིསེ་ལུང་བསྟན། ད་ེལྟར་བྱུང་བ་ལ་མ་ི

རབས་ཉེ་ིཤུ་རྩེ་བཞི་ིཡན་ཆོད་དུ་མུ་སྟེགོས་པོ་ཡནི། རྩེ་ལྔ་པོར་བྲིམ་ཟི་ེཧ་ར་ིབྷ་དྲ་ཞིསེ་

བྱ་བ་སངས་རྒྱས་པོ་དང་བསྟན་པོ་དཔོང་དུ་བཙུགོས་ནས་བརྩེད་པོས་རྩེདོ་པོ་ཕམ་སྟ་ེ

ནང་པོ་ལ་ཞུགོས། ཆོོས་ཀྱིང་མཁས་པོར་མཁྱེེན་པོའ་ིཔོཎྜ་ི་ཏེར་གྱུར། དེའ་ིསྲོས་ན་ི

བྲིམ་ཟི་ེརནི་ཆོནེ་རྡོ་ོརྗེ་ེཡནི། རྟནེ་ན་ིདགོ་ེབསྙནེ་ཡནི་ལ། དགུང་ལ་ོསུམ་ཅུའ་ིབར་དུ་ཁ་

ཆོ་ེཉེིད་དུ་ལེགོས་པོར་སྦྱོངས་ཏེ་ེམད་ོསྔགོས་རིགོ་གོནས་མཐའ་དགོ་ཐུགོས་སུ་ཆུད། 

ད་ེནས་མ་གོ་ངྷཱར་བྱནོ་ནས་གོསན་པོའ་ིའཕྲ་ོཅུང་ཟིད་ཀྱིང་མཛིད་ཅིངི༌། རྡོ་ོརྗེ་ེགོདན་དུ་

སྒྲུབ་པོ་མཛིད་པོས་འཁོར་ལ་ོསྡོོམ་པོ་དང༌། རྡོ་ོརྗེ་ེཕགོ་མ་ོལ་སོགོས་པོའ་ིལྷ་མང་པོ་ོ

ཞིལ་གོཟིིགོས། རྒྱལ་པོོས་བ་ིཀྲ་མ་ཤཱ་ིལའ་ིཔོ་ཏྲ་ཕུལ། དེར་ཡང་སྔགོས་ཀྱི་ིཐེགོ་པོ་

རྣམ་གྲོངས་དུ་མ་དང༌། ཚད་མ་སྡོ་ེབདུན་དང༌། བྱམས་པོའ་ིཆོསོ་ལྔ་སོགོས་གོཙོ་ོབརོ་

གོསུངས། ལ་ོམང་པོ་ོཞིིགོ་འགྲོ་ོབའ་ིདོན་མཛིད། སློར་ཡང་ཁ་ཆོེར་ཕེབས་ནས། མུ་

སྟེགོས་མང་པོ་ོཞིིགོ་རྩེོད་པོས་སུན་ཕྱུངས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ལ་བཀོད། 

རགིོ་ཚགོོས་དང༌། མད་ོསྡོ་ེརྒྱན་དང༌། གོསང་བ་འདུས་པོ་ལ་སོགོས་པོ་འཆོད་པོའ་ིགྲྭ་

ཡང་འགོའ་ར་ེབཙུགོས། སྐུ་ཚེའ་ིསྨད་ལ་ནུབ་ཕྱིོགོས་ཨུ་རྒྱན་དུ་གོཤིེགོས། ཁ་ཆོེའ་ི

ཡུལ་ན་བྲིམ་ཟི་ེམུ་སྟེགོས་ཀྱི་ིགྲུབ་མཐའ་ལ་མཁས་ཤིིང་དབང་ཕྱུགོ་གོ་ིཞིལ་མཐོང་བ་

ཞིིགོ་ཡོད། དེ་ལ་ཁོང་རེའི་ལྷས་ཨུ་རྒྱན་དུ་སོང་ཞིིགོ་དོན་ཆོེན་པོོ་འགྲུབ་ཅིེས་ལུང་

བསྟན། ཨུ་རྒྱན་དུ་ཕྱིིན་ནས་བྲིམ་ཟི་ེརིན་ཆོེན་རྡོ་ོརྗེ་ེདང་མཇོལ། བསྟན་པོ་དཔོང་དུ་

བཙུགོས་ནས་བརྩེད་པོས་རིན་ཆོེན་རྡོོ་རྗེེ་རྒྱལ། དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ལ་

ཞུགོས་ཏེ་ེམངི་གུ་ཧྱ་པྲ་ཛྙཱ་ཞིསེ་པོར་བཏེགོས། སྔགོས་ཀྱི་ིཐེགོ་པོ་ལ་བསློབ་པོས་ཕྱིསི་
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དངསོ་གྲུབ་ཀྱིང་ཐབོ། བདོ་དུ་བྱནོ་པོའ་ིཨཱ་ཙོརྱ་དམར་པོོར་གྲོགོས་པོ་ད་ེཡནི། བྲིམ་ཟི་ེ

རིན་ཆོེན་རྡོ་ོརྗེ་ེད་ེཨུ་རྒྱན་གྱི་ིགོནས་ད་ེཉེིད་དུ་འཇོའ་ལུས་སུ་གོཤིེགོས་ཞིེས་ཁ་ཆོ་ེབ་

རྣམས་ཟིརེ་ར།ོ །

རནི་ཆོནེ་རྡོ་ོརྗེེའ་ིསྲོས་མཧཱ་ཛི་ན། དའེ་ིསྲོས་སཛྫ་ན་ཡནི་ཏེ།ེ བདོ་ཀྱི་ིཆོསོ་བརྒྱུད་

རྣམས་ལའང་ཤིིན་ཏུ་བཀའ་དྲིན་ཆོེའ།ོ ། དབུས་ཀྱི་ིཀ་ཆོེན་གོཉེིས་པོ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་ིམ་ིཏྲ་ན་ི

མཐའ་གོཉེིས་སུ་སེལ་བའ་ིབསྟན་བཅིོས་མཛིད་མཁན་ད་ེཡིན་ལ། དཔོལ་ལྡན་ཨ་ིཏེ་ི

ཤིའ་ིཡང་སྐུ་དྲནི་ཆོ་ེབའ་ིབླ་མ་ཞིགིོ་ཡནི། ད་ེཡང་ཡུལ་གཽོ་ཊར་འཁྲུངས། དང་པོརོ་ཉེན་

ཐསོ་སནེྡྷ་པོའ་ིཔོཎྜ་ིཏེ། དའེ་ིལུགོས་ཀྱི་ིསྡོ་ེསྣདོ་གོསུམ་ལ་ཤིནི་ཏུ་མཁས་པོ་ཞིིགོ་ཡནི་པོ་

ལ། ཕྱིིས་ཐེགོ་ཆོེན་ལ་དད་པོ་ཐོབ་སྟ་ེཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། ཐོགོས་མེད་ཀྱི་ིགོཞུང་ཐམས་ཅིད་

ལ་མཁས་པོར་སྦྱོངས། གོསང་སྔགོས་ཀྱི་ིརྒྱུད་སྡོ་ེཡང་མང་པོ་ོམཁྱེནེ། ཁྱེད་པོར་མད་ོ

རྒྱུད་ཀྱི་ིགོསན་རྒྱ་ཤིིན་ཏུ་ཆོ།ེ རྟགོ་ཏུ་བྱང་ཆུབ་གྱི་ིསེམས་ལ་གོོམས་པོ། བཅིོམ་ལྡན་

འདས་ཤཱཀྱིའ་ིརྒྱལ་པོ་ོདང༌། བྱམས་པོ་དང༌། སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་གོསུམ་ཡང་ཡང་

ཞིལ་གོཟིིགོས། མངོན་ཤིེས་ཐོགོས་པོ་མེད་པོ་མངའ། ལན་ཅིིགོ་བ་ིཀྲ་མར་བཞུགོས་

པོའ་ིཚ།ེ སློབོ་མ་དགོ་ེཚུལ་ཞིིགོ་ལ་ཁྱེདོ་ད་ལྟ་མྱུར་བར་སངོ༌། གོནངས་ཀྱི་ིཉེནི་པོར་ཉེ་ི

མ་གུང་ལ་གོ་ཡའ་ིགྲོོང་ཁྱེེར་དུ་སློེབ་པོ་གྱིིས། རྡོ་ོརྗེ་ེགོདན་གྱི་ིདགོ་ེའདུན་རྣམས་དང༌། 

དཀོན་གོཉེེར་རྣམས་ད་ེན་བྲིམ་ཟི་ེཞིིགོ་གོིས་དུས་སྟོན་ལ་བོས་འོང་བར་འདུགོ བྱང་

ཆུབ་ཆོེན་པོ་ོབཞུགོས་པོའ་ིགོནྡྷ་ོལ་ལ་མེའ་ིགོནོད་པོ་འོང་བར་འདུགོ་པོས་ད་ེརྣམས་

ཁྲདི་ལ་མ་ེསྣལོ་ཞིིགོ་གོསུང༌། དསེ་ཕྱིནི་པོས་ལུང་བསྟན་པོ་བཞིནི་གོ་ཡར་རྡོ་ོརྗེ་ེགོདན་

པོ་རྣམས་དང་འཕྲད། ཁ་ོབོའ་ིསློོབ་དཔོོན་གྱིིས་ལུང་བསྟན་པོ་ཡིན་ཡར་འདེངས་བྱས་
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

པོས་ཕྱིེད་ཙོམ་ཡིད་མ་ཆོེས་པོར་བསྡོད། ལྷགོ་མ་ཕྱིེད་ཙོམ་དང་བཅིས་རྡོ་ོརྗེ་ེགོདན་དུ་

འོངས་པོས་རྡོ་ོརྗེ་ེགོདན་གྱིི་གོནྡྷ་ོལ་ལ་མེ་ཤིོར་ཏེེ། ཕྱིི་ནང་ཀུན་ཏུ་འབར་གྱིིན་འདུགོ 

དེར་ལྷ་ལ་གོསོལ་བ་འདེབས་ཀྱིིན་མ་ེབསད་པོས་ལྷ་ཁང་ཞིགིོ་པོ་ཆོེར་མ་བྱུང༌། ར་ིམ་ོ

ཟུབས་པོ་དང་ཤིིང་ཚིགོ་པོ་རྣམས་སློོབ་དཔོོན་གྱིིས་གོསོས། གོཞིན་ཡང་ཆོོས་གོཞི་ི

ཉེམས་པོ་གོསོས་པོ་དང་གོསར་དུ་བཙུགོས་པོའང་མ་གོ་དྷཱ་དང༌། བྷ་ཾགོ་ལ་གོཉེིས་ཀ་

ན་མང་བར་ཡོད། མཁས་པོ་སྒོ་ོདྲུགོ་འད་ིརྒྱལ་བ་ོབྷ་ེཡ་པཱ་ལའ་ིརྒྱལ་སྲོིད་སྐྱོང་བའ་ི

སྟོད་ཀྱི་ིདུས་ནའང་ཡོད་ད།ོ །རྒྱལ་པོ་ོཙོ་ན་ཀ་འདས་བསྟན་པོ་ལ་བྱ་བ་ཆོེར་བྱས་ཀྱིང་

པཱ་ལའ་ིརིགོས་མ་ཡིན་པོས་བདུན་ལ་ན་ིམ་ིབགྲོང་ང༌ོ། །འད་ིདུས་ནས་བཟུང་ཁ་ཆོེར་

ཚད་མ་ཤིནི་ཏུ་དར། རྟགོོ་གོ་ེཔོ་ཉེ་ིམ་སྦས་པོ་ཡང་བྱུང་ང༌ོ། །རྒྱལ་པོ་ོཙོ་ན་ཀའ་ིསྐབས་

ཀྱི་ིགོཏེམ་སྟ་ེས་ོགོསུམ་པོའ།ོ། །།

༣༤ རྒྱལ་པ་ོབྷ་ེཡོ་པཱ་ལ་སགོས་ཀྱི་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

ད་ེནས་རྒྱལ་པོ་ོབྷ་ེཡ་པཱ་ལས་རྒྱལ་སྲོིད་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོགོཉེིས་ཙོམ་བྱས་ནའང༌། 

སྔར་གྱི་ིརྒྱུན་མ་ཉེམས་པོར་སྐྱངོ་བའ་ིརྣམ་པོ་ཙོམ་ལས་བསྟན་པོ་ལ་བྱ་བ་དམགིོས་སུ་

ཐོན་པོ་ཆོེར་མ་བྱུང༌། བི་ཀྲ་མ་ཤཱི་ལར་ནི་པོནྚིི་ཏེ་བདུན་ཅུ་ཙོམ་གྱིི་པོ་ཏྲ་ལས་མ་

ཚུགོས་ཏེེ། དེའ་ིཕྱིིར་འད་ིཡང་པཱ་ལ་བདུན་ལ་མ་ིབགྲོང་ང༌ོ། །རྒྱལ་པོ་ོའདིའ་ིདུས་ལ། 

མཁས་པོ་སྒོ་ོདྲུགོ་འདས་པོའ་ིའོགོ་ཙོམ་དུ་ཇོ་ོབ་ོརྗེ་ེདཔོལ་ལྡན་ཨ་ཏེ་ིཤིར་གྲོགོས་པོ་དཱ་ི

པོ་ཾཀ་ར་ཤྲཱི་ིཛྙཱ་ན་མཁན་པོརོ་སྤྱོན་དྲངས། འདསི་ཨ་ོཏེནྟ་པུ་ར་ིཡང་བསྐྱངས། ད་ེནས་

མ་ིརིང་བ་ན་མངའ་བདགོ་མཻ་ཏྲ་ིཔོའ་ིའཕྲིན་ལས་ཀྱིང་དར་བ་ཡིན། མཻ་ཏྲ་ིཔོ་དཔོལ་གྱི་ི
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ར་ིནས་འཁོར་བའ་ིདུས། ཤཱནྟ་ིཔོ་སོགོས་མཁས་པོ་སྒོ་ོདྲུགོ་གོ་ིདུས་ཡོལ་ནས་ལ་ོཡང་

འགོའ་ར་ེསོང་བ་ཡིན་པོས། སྔོན་གྱི་ིད་ོཧ་འཆོད་པོ་རྣམས་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཆོལ་ཆོོལ་ལ་

སྙངི་པོ་ོམདེ་ད།ོ །

གོཞིན་ཡང་ད་ོཧའ་ིལ་ོརྒྱུས་འཁྱེམས་པོ་ོརྣམས་ན། མཻ་ཏྲ་ིཔོ་ནགོ་པོ་ོསྤྱོོད་པོའ་ིསྐྱ་ེ

བ་ཡིན་པོའ་ིལུགོས་སུ་བྱས། འབར་བའ་ིགོཙོ་ོབ་ོསྤྱོོད་འཆོང་ནགོ་པོ་ོཞིེས་ལ་ོརྒྱུས་

བསྲོསེ་པོ་ཉེགོོ་ཉེགོོ་པོ་ོདགོ་ཡདོ་པོ་ལ་ཕྱིགོོས་ཞིནེ་གྱིསི་ཡདི་བརྟན་དུ་བྱས་ནས། སྤྱོདོ་

འཆོང་ནགོ་པོོ་བྱ་བ་ནགོ་པོོ་སྤྱོོད་པོ་མིན་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་བར་འདོད་པོ་ཡང་སྙིང་པོོས་

དབནེ་པོ་སྟ།ེ སློབོ་དཔོནོ་དཔོགོ་མདེ་རྡོ་ོརྗེེའ་ིགོཞུང་ཆུང་འགོའ་ར་ེཡདོ་པོ་ལ་ལྟསོ་ཤིིགོ་

འཁྲུལ་པོ་སེལ་བར་འགྱུར་ར།ོ །རྒྱལ་པོ་ོབྷ་ེཡ་པཱ་ལ་དེའ་ིསྲོས་ན་ེཡ་པཱ་ལ་ཡིན་ཏེེ། ཇོ་ོ

བ་ོརྗེ་ེབོད་དུ་བྱོན་དུས་འད་ིརྒྱལ་སྲོིད་ལ་འཁོད་འཕྲལ་ཡིན་པོར་རྣམ་ཐར་ཁུངས་མ་

རྣམས་ནས་བཤིད། བལ་ཡུལ་ནས་ཁོང་ལ་བརྫོངས་པོའི་འཕྲིན་ཡིགོ་གོཅིིགོ་ཀྱིང་

སྣང༌། རྒྱལ་སྲོིད་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོལྔ་བྱས། འད་ིརྒྱལ་སྲོིད་ལ་འཁོད་ནས་ལ་ོདགུ་ནས་

མངའ་བདགོ་མཻ་ཏྲ་ིཔོ་ཡང་འདས། རྒྱལ་པོ་ོའདིས་རྡོ་ོརྗེ་ེགོདན་པོ་ཆོེན་པོོར་གྲོགོས་པོ་

ལ་མཆོདོ་ད།ེ ད་ེདགོ་ེབསྙནེ་གྱི་ིདུས་ཀྱི་ིམཚན་པུཎྱ་ཤྲཱི།ི རབ་ཏུ་བྱུང་བའ་ིམཚན་པུཎྱ་

ཨཱ་ཀ་ར་གུཔྟའ།ོ །

གོཞིན་ཡང་ཨ་མ་ོགྷ་བཛྲ་དང༌། ཤིར་ཕྱིོགོས་སུ་བརིྱ་བྷ་དྲ་མངནོ་ཤིསེ་ཅིན་དང༌། 

ད་ེཝ་ཨཱ་ཀ་ར་ཙོནྡྲ་དང༌། པྲ་ཛྙཱ་རཀྵཻ་ིཏེ་དང༌། གོཞིན་ཡང་ནཱ་ར་ོཔོའ་ིདངོས་ཀྱི་ིསློོབ་མ་

ཕལ་ཆོེར་བཞུགོས། ནཱ་ར་ོཔོའ་ིདངོས་སློོབ་དཔོལ་མཆོོགོ་ཌོ་ཾབྷ་ིཔོ་དང༌། ཀནྟ་པོའ་ིལ་ོ

རྒྱུས་གོཞིན་དུ་གོསལ། ཀ་ས་ོར་ིཔོ་ན་ིརྡོ་ོརྗེ་ེརྣལ་འབྱརོ་མ་ཁ་ོན་བསྒྲུབས་པོས་སྤྲནི་གྱི་ི
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གོསེབ་ནས་ཞིལ་རས་བསྟན་ཏེ།ེ ཅི་ིའདོད་གོསུང༌། ཉེིད་ཀྱི་ིགོ་ོའཕང་ཐོབ་པོར་མཛིོད་

ཞུས་པོས་སྙངི་གོར་ཐམི། ད་ེམ་ཐགོ་ཏུ་དངསོ་གྲུབ་མང་པོ་ོཐབོ་པོར་གྱུར་ཏེ།ེ དུར་ཁྲདོ་

རྣམས་སུ་སྟགོ་དང༌། ལྕ་ེསྤྱོང་ལ་སོགོས་པོས་གོར་བྱེད་ཅིིང་མཆོོད་པོ་འབུལ་བ་སྐལ་

བ་དང་མ་ིལྡན་པོ་རྣམས་ཀྱིསི་རྒྱང་མ་ནས་མཐངོ་ཞིངི་དྲུང་དུ་གོཏུགོས་པོ་ན་ཡལ་འགྲོ་ོ

བ་ཞིིགོ་ཡོད་སྐད། ར་ིར་ིཔོ་ན་ིསྦྱོངས་སྟོབས་ཀྱི་ིཤིེས་རབ་ཤིིན་ཏུ་ཆུང་བ་ཞིིགོ་བྱུང༌། 

དཔོལ་ནཱ་ར་ོཔོས་འཁོར་ལ་ོབད་ེམཆོོགོ་ལ་བརྟེན་པོའ་ིབསྐྱེད་རྫོོགོས་ཀྱི་ིགོདམས་པོ་

ཉུང་ངུ་ཞིིགོ་བསྟན་པོས། དེ་ཁོ་ན་བསྒོོམས་པོས་གྲུབ་པོ་ཐོབ། ཆོོས་གོང་ལ་ཡང་

ཐོགོས་པོ་མེད་པོའ་ིབླ་ོགྲོོས་སྐྱེས། ནགོས་ཀྱི་ིསྲོོགོ་ཆོགོས་གོདུགོ་པོ་ཅིན་བས་ེརུ་ལ་

སོགོས་པོ་བཀུགོ་ནས་ཆོིབས་ཤིིང་གོཤིེགོས། དེའ་ིཚ་ེགོར་ལོགོ་གོ་ིདམགོ་ཞིིགོ་བྱུང་

བ་ལ། ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིའ་ིནུབ་ཕྱིོགོས་ཀྱི་ིལམ་ཞིིགོ་ཏུ་རྫོས་སྔགོས་ཀྱི་ིརྟེན་འབྲིེལ་ཅུང་ཟིད་

མཛིད། གོར་ལོགོ་རྣམས་ཡངོ་དུས་རྡོ་ོཤིིང་ས་འབར་འབུར་སོགོས་ཡདོ་ཚད་མ་ིར་ོཁ་ོ

ནར་མཐངོ་ནས་ཕྱིརི་ལྡགོོ་གོ ོ།ད་ེགོཉེསི་ཀར་ཡང་འཇོའ་ལུས་སུ་གོཤིགེོས་ས།ོ །པྲ་ཛྙཱ་

རཀྵཻ་ིཏེ་ན་ིདགོ་ེསློོང་པོནྚི་ིཏེ་ཆོེན་པོ་ོཞིིགོ་ནཱ་ར་ོཔོ་ལ་ོབཅུ་གོཉེིས་བསྟེན་ཏེ་ེཕ་རྒྱུད་དང༌། 

མ་རྒྱུད་ཀྱི་ིཆོོས་མང་དུ་གོསན། ཁྱེད་པོར་མ་རྒྱུད་ལ་མཁས། ཡང་སྒོོས་འཁོར་ལ་ོ

སྡོམོ་པོ་ལ་ཆོསེ་མཁས་ཏེ།ེ འགྲོལེ་པོའ་ིལུགོས་བཞི་ིདང༌། མན་ངགོ་གོ་ིལུགོས་ཤིནི་ཏུ་

མང་བ་ཐུགོས་སུ་ཆུད། ཨོ་ཏེནྟ་པུ་རི་དང་ཉེེ་བའི་གོནས་ཆུང་ངུ་ཞིིགོ་ཏུ་ལོ་ལྔ་

བསྒྲུབས་པོས་འཁོར་ལ་ོསྡོོམ་པོའ་ིདཀྱིིལ་འཁོར་དང༌། འཇོམ་དཔོལ་དང༌། དུས་ཀྱི་ི

འཁོར་ལ་ོལ་སོགོས་པོ་ཡ་ིདམ་གྱི་ིལྷ་དཔོགོ་ཏུ་མེད་པོ་ཞིལ་གོཟིིགོས། འཁོར་ལ་ོསྡོོམ་

པོའ་ིརིགོས་ཀྱི་ིདབང་བསྐུར་རང་ཡང་བདུན་ཅུ་ཙོམ་མངའ་བར་གྲོགོས། ནུས་པོ་ན་ི



རྒྱ་གར་ཆོོས་འབྱུང་།

 241  

ཤིིན་ཏུ་ཆོ་ེསྟ།ེ བ་ིཀྲ་མ་ལར་ལན་ཅིིགོ་ཏུ་རུཥྐའ་ིདམགོ་བྱུང་བ་ལ་འཁོར་ལ་ོསྡོོམ་པོའ་ི

གོཏེོར་མ་ཆོེན་པོ་ོཞིགིོ་མཛིད་པོས། དམགོ་གོ་ིདབུས་སུ་ཐོགོ་ཆོེན་པོ་ོབསྟུད་མར་ལན་

བཞི་ིལྷུངས། དམགོ་དཔོནོ་དང༌། དཔོའ་བ་ོམང་པོ་ོཤི་ིནས་ཕྱིརི་ལྡོགོམུ་སྟེགོས་ཀྱི་ིརྒལོ་

བ་བརྒྱད་ཙོམ་རྩེོད་པོར་འོངས་པོ་ལ། རྩེོད་པོའ་ིགྲོལ་དུ་སྟ་སྟངས་མཛིད་པོས་དྲུགོ་

ངགོ་ལྐུགོས། གོཉེསི་མིགོ་ལོང༌། ཕྱིསི་འགྲོལོ་བར་ཡང་མཛིད། འཁརོ་ལ་ོསྡོམོ་པོ་གོཙོ་ོ

བོར་གྱུར་པོའ་ིའགྲོ་ོདོན་ཆོེར་མཛིད་ནས། ནཱ་ལེནྡྲ་དང་ཉེ་ེབའ་ིནགོས་ཁྲོད་ཅིིགོ་ཏུ་སྐུ་

འདས། ཞིགོ་བདུན་དུ་སྐུ་གོདུང་གོཡ་ོབ་མེད་པོར་ཞིོགོ་གོསུང་པོ་ལྟར་སློོབ་མ་རྣམས་

ཀྱིསི་བཞིགོ་པོས། ཞིགོ་བདུན་ནས་གོདུང་རང་ཡང་ཡལ་ནས་སངོ༌། ར་ིར་ིཔོ་ན།ི རགིོ་

ངན་གོདོལ་པོའི་རིགོས་སུ་གྱུར་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས། ནཱ་ར་ོཔོ་ཆོེན་པོ་ོམཐོང་རེས་

ཀྱིསི་དགོའ་བ་དང༌། དད་པོའ་ིཤུགོས་ཆོརེ་སྐྱསེ་ནས་ལུས་རེངས་ཤིངི་བརྒྱལ་འགྲོ་ོབ་

ཞིིགོ་བྱུང༌། དེར་རྣལ་འབྱོར་པོ་བྱས་ཏེ།ེ ནམ་ཞིིགོ་ན་ཡ་ོབྱད་མང་པོ་ོབསགོས། ནཱ་ར་ོ

པོ་ལ་འཁོར་ལ་ོསྡོོམ་པོའ་ིདབང་བསྐུར་བ་ཞུས་ཏེ་ེརྩེ་ེགོཅིིགོ་ཏུ་བསྒོོམས་པོས། བསྐྱེད་

རིམ་བསྒོོམས་པོ་ལས་ཀྱིང་རླུང་སེམས་དབུ་མར་འགོགོས་ཤིིང་གོཏུམ་མོའ་ིཉེམས་

མྱོོང་སྐྱེས་ཏེེ། སྔོན་གྱིི་ལས་འཕྲོས་སད་པོ་ཡིན་གོསུང༌། མི་རིང་བར་དངོས་གྲུབ་

མཆོགོོ་ཐབོ། ནཱ་ར་ོཔོའ་ིའཁརོ་དུ་གོཤིེགོས་པོའ་ིཚ་ེཡང་ཆོོས་ཉེན་པོ་དང༌། དགོསོ་དོན་

ཡདོ་པོའ་ིཚ་ེལུས་སྣང་བར་བྱདེ། ཕལ་ཆོརེ་མ་ིསྣང་བའ་ིཚུལ་གྱིསི་འགྲོ་ོབ་ཞིིགོ་གོ ོ།

སློབོ་དཔོནོ་དཔོ་ེམདེ་མཚ་ོཡང་དུས་འདརི་བྱུང་སྟ།ེ རགིོ་གོནས་ཐམས་ཅིད་དང་

དུས་ཀྱི་ིའཁརོ་ལ་ོལ་མཁས་པོའ་ིདགོ་ེསློངོ་པོཎྜ་ིཏེ་ཞིགིོ་འཕགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིིགོས་

སྒྲུབ་ཅིིང༌། ཁ་སརྤ་ཎིར་ལ་ོབཅུ་གོཉེིས་གོཡེང་བ་སྤེངས་ཏེ་ེབརྩེོན་འགྲུས་བརྩེམས་
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པོས་ཀྱིང་ལྟས་ཅིང་མ་བྱུང་སྟ།ེ ལན་ཅིིགོ་མནལ་དུ་སོང་བས་མནལ་ལམ་དུ། ཁྱེོད་བ་ི

ཀྲ་མ་པུ་རིར་སོང་ཞིིགོ་ཅིེས་ལུང་བསྟན་བྱུང༌། སློོབ་མ་ལེགོས་པོའ་ིབུ་དང་ལྷན་ཅིིགོ་

དེར་སོང་བ་ལས། གྲོོང་ཁྱེེར་དེའ་ིདུས་སྟོན་གྱི་ིཟློས་གོར་ཆོེན་པོ་ོམཐོང༌། དེའ་ིརྐྱེན་

གྱིིས་སྣང་བ་ཐམས་ཅིད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གོཟིིགོས་པོའ་ིཏེིང་ང་ེའཛིིན་སྐྱེས། ནམ་ཕྱིེད་ན་

ལྷགོ་པོའ་ིལྷ་ཨ་ཝ་ངྷུ་ཏཱ་ིཔོའ་ིཆོ་བྱད་དུ་བྱནོ་ནས། བུ་ད་ེཁ་ོན་ཉེདི་ན་ིའད་ིཡནི་ན།ོ །ཞིསེ་

གོསུངས་པོ་ཙོམ་གྱིིས་ཕྱིགོ་རྒྱ་ཆོེན་པོོའ་ིདངོས་གྲུབ་ཐོབ། ད་ེནས་སློོབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ི

དོན་དུ་བསྟན་བཅིོས་ཀྱིང་འགོའ་ར་ེམཛིད་ཅིིང༌། སློོམ་མ་ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་རྣལ་འབྱོར་

ཡན་ལགོ་དྲུགོ་པོའ་ིཏེིང་ང་ེའཛིིན་ནམ། རྗེེས་དྲན་གྱི་ིཡོན་ཏེན་སྐྱེས་པོ་ཤི་སྟགོ་ཡིན་

སྐད་ད།ོ །

དའེ་ིཚ་ེརྟགོོ་གོ་ེལ་མཁས་པོ་ཡ་མཱ་ར་ིཡང་བྱུང༌། ད་ེན་ིསྒྲོ་ཚད་གོཙོ་ོབརོ་གྱུར་པོའ་ི

རིགོ་གོནས་ཀུན་ལ་མཁས་ཀྱིང་བུ་སྨད་གོསུམ་གྱི་ིའཚ་ོབ་ཙོམ་ཡང་མ་ིབྱེད་པོའ་ིཤིིན་

ཏུ་བཀྲེན་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་ལ། ཤིར་ཕྱིོགོས་ནས་རྣལ་འབྱོར་བ་ཞིིགོ་རྡོོ་རྗེེ་གོདན་དུ་

འབྱོན་པོའི་ལམ་དུ་ཁོང་ལ་གོནས་ཚང་གོཡར། དེར་ཕོངས་བའི་གོཏེམ་བྱས་པོས། 

ཁྱེདེ་པོནྚིཏིེ་རྣལ་འབྱརོ་པོ་ལ་བརྙིས་ཏེ་ེཆོསོ་མ་ིཞུ་སྟ་ེའངོ༌། འབྱརོ་པོ་ཐབོ་པོའ་ིཐབས་ང་

ལ་ཡདོ་ད་ེགོསུང༌། གོནང་བར་ཞུས་པོས། པོ་ིཙུ་རའི་ིཤིངི་འབྲིས་དང༌། ཙོནྡན་གྱི་ིལྡ་ེགུ་

སགོོས་སྟ་གོནོ་གྱིསི་ཤིིགོ རྡོ་ོརྗེེའ་ིགོདན་འཁརོ་ནས་བྱའ་ོགོསུང༌། ཚུར་ལམ་ནརོ་རྒྱུན་

མའི་བྱིན་རླབས་ཤིིགོ་མཛིད། དེས་ཀྱིང་བསྒྲུབས་པོས་ལོ་དེ་ཉེིད་ནས་རྒྱལ་པོོས་

མངའ་ཐང་ཆོེར་གོཏེོད། བ་ིཀྲ་མ་ཤཱ་ིལར་པོ་ཏྲ་ཆོེར་ཐོབ། དུས་འད་ིཙོམ་ན་ཁ་ཆོེའ་ི

ཡུལ་ན་ཡང་བྲིམ་ཟིེ་བདེ་བྱེད་དགོའ་བ་ཞིེས་བྱ་བ་བྱུང་སྟེ་གོཞུང་ལུགོས་སྤྱོི་དང༌། 
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ཚད་མ་ལའང་ཤིིན་ཏུ་མཁས་པོས། ཆོོས་ཀྱི་ིགྲོགོས་པོ་འགོོགོ་པོའ་ིཚད་མ་གོསར་པོ་

ཞིིགོ་བྱའ་ོསྙམ་པོ་ལ། རྨ་ིལམ་དུ་འཇོམ་དཔོལ་གྱིིས་ཆོོས་ཀྱི་ིགྲོགོས་པོ་ན་ིའཕགོས་པོ་

ཡནི་པོའ་ིཕྱིིར་དགོགོ་མ་ིནུས་ལ། སྐྱནོ་དུ་མཐངོ་བ་ད་ེདགོ་ཀྱིང་ཁྱེདོ་ཉེདི་ཀྱི་ིབླ་ོསྐྱནོ་ན་ོ

ཞིེས་གོསུངས་པོས། སློར་བཤིགོས་པོ་མཛིད་དེ་སྡོེ་བདུན་ལ་འགྲོེལ་པོ་བརྩེམས། 

ལངོས་སྤྱོདོ་སྐུ་བསདོ་ཤིནི་ཏུ་ཆོ་ེབར་བྱུང་ཞིསེ་གྲོགོས་ས།ོ །འགྲོལེ་པོ་ཆོསོ་མཆོོགོ་གོ་ི

ཚིགོ་རིས་ལ་བད་ེབྱེད་དགོའ་བ་བྱུང་ཟིིན་པོའ་ིཚིགོ་ཡོད་པོ་ལྟར་སྣང་བ་ན་ིགོཞིན་ཕན་

བཟིང་པོའོ་ིདཔོ་ེལ་མཆོན་བུ་དཀྱུས་ཤིརོ་བྱུང་བའ་ིསྐྱནོ་ན་ོཞིསེ་ཀྱིང་གྲོགོས་ས།ོ །རྒྱལ་

པོ་ོབྷ་ེཡ་པཱ་ལ་དང༌། ན་ེཡ་པཱ་ལའ་ིདུས་ཀྱི་ིགོཏེམ་སྟ་ེས་ོབཞི་ིཔོའ།ོ། །།

༣༥ ཨ་མྲ་པཱ་ལ་དང་ཧསྟོ་ིཔཱ་ལ་སགོས་ཀྱི་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

ན་ེཡ་པཱ་ལའ་ིབུ་ཨ་མྲ་པཱ་ལ་ཡིན་ལ། དེས་ལ་ོབཅུ་གོསུམ་རྒྱལ་སྲོིད་བསྐྱངས། 

དེའ་ིརིང་ལ་སློོབ་དཔོོན་རཏྣ་ཨཱ་ཀ་ར་གུཔྟས་རྡོ་ོརྗེ་ེགོདན་གྱི་ིམཁན་པོ་ོམཛིད་པོའ་ིདུས་

ཡནི། ཨ་མྲ་པཱ་ལ་འདས་པོའ་ིདུས་བུ་ཧསྟ་ིཔཱ་ལ་ཆུང་ངུར་ཡདོ་པོས་རྒྱལ་སྲོདི་མ་ཟིིན་

གྱིིས་དོགོས་ཏེེ། བློན་པོ་ོབཞིི་ཁྲིམས་བུ་ཆུང་བཅིས་ནས་ལ་ོབརྒྱད་ཙོམ་རྒྱལ་སྲོིད་

བསྐྱངས། ད་ེནས་ཧསྟ་ིཔཱ་ལ་རྒྱལ་སྲོིད་དུ་བསྐོས་ཏེ་ེལ་ོབཅི་ོལྔ་ཙོམ་རྒྱལ་སྲོིད་བྱས། 

ད་ེནས་དེའ་ིམ་སྤུན་ཀྵཻནྟ་ིཔཱ་ལས་རྒྱལ་སྲོིད་ལ་ོབཅུ་བཞི་ིཙོམ་བྱས། ད་ེདགོ་གོ་ིརིང་ལ་

རཏྣ་ཨཱ་ཀ་ར་གུཔྟ་སཽ་རརི་བཞུགོས་པོའ་ིདུས་ས།ོ །རྒྱལ་པོ་ོའད་ིགོཉེསི་ཀྱི་ིརངི་ལ་སྔར་

ན་ེཡ་པཱ་ལའ་ིདུས་སུ་སྨོས་པོའ་ིསློོབ་དཔོོན་ད་ེདགོ་ཀྱིང་ཅི་ིརིགོས་པོར་བཞུགོས་ཤིིང༌། 

མཻ་ཏྲ་ིཔོ་དང༌། དཱ་ིཔོ་ཾཀ་ར་ཤྲཱི་ིཛྙཱ་ནའ་ིསློབོ་མ་པོ་ིཊ་ོཔོ་ཆོནེ་པོ་ོདང༌། དྷརྨཱ་ཀ་ར་མ་ཏེ་ིདང༌། 
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སའ་ིསྙིང་པོ་ོདང༌། དབུ་མའ་ིསེང་གོེ བཤིེས་གོཉེེན་གོསང་བ་སྟ་ེཐུགོས་སྲོས་ལྔ་པོ་ོ

དང༌། གོཞིན་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་ིམ་ིཏྲ་ཞིེས་བྱ་བ་ལ་སོགོས་པོ། ཆོོས་སྨྲ་བའ་ིཔོནྚི་ིཏེ་སུམ་ཅུ་རྩེ་

བདུན་པོ་ོརྣམས་ཀྱི་ིའགྲོ་ོབའ་ིདོན་གྱི་ིདུས་ཡིན། མ་ཎ་ིཀ་ཤྲཱི་ིདང༌། ཁ་ཆོ་ེབྱང་ཆུབ་

བཟིང་པོ་ོདང༌། བལ་པོོའ་ིཡུལ་དུ་ཕམ་ཐིང་པོ་སྐུ་མཆོེད་དང༌། ཡ་ེཤིེས་རྡོ་ོརྗེ་ེདང༌། རྒྱ་

གོར་ཕྱིགོ་ན་ལ་སོགོས་པོས་འགྲོ་ོདནོ་མཛིད་པོའ་ིདུས་སུ་མངནོ་ན།ོ །

སྒྲོ་གོཅིན་འཛིིན་བཤིེས་གོཉེེན་ཟིེར་བ་གོསང་འདུས་ཀྱི་ིརས་བྲིིས་དཀྱིིལ་ཆོོགོ་

རྩེོམ་པོ་པོ་ོདང༌། བལ་པོོར་ནཱ་རོའ་ིསློོབ་མ་རྒྱ་གོར་དཱ་ར་ིཀ་པོ་ཟིེར་བ་ལཱུ་ཡ་ིཔོའ་ིདབང་

ཆོོགོ་རྩེོམ་མཁན་ད་ེཡང་བྱུང་སྟ།ེ འད་ིདགོ་འཕགོས་པོ་ལྷའ་ིདངོས་སློོབ་སྒྲོ་ཅིན་འཛིིན་

དང༌། གྲུབ་ཆོེན་དཱ་ར་ིཀ་པོར་ངོས་འཛིིན་ཞིིང༌། ཐ་ེཚོམ་ཟི་བཞིིན་དུ་ད་ེད་ེཡིན་དུ་ར་ེ

བས་ཐགོ་གོཅིོད་པོ་ན་ིཡ་མཚན་གྱི་ིགོནས་ས།ོ ཁྱེད་པོར་སྠི་ིར་པཱ་ལ་སྟ་ེཔོཎྜ་ིཏེ་ཆོེན་པོ་ོ

བརྟན་སྐྱོང་འབུམ་ཕྲགོ་གོསུམ་པོས་བ་ིཀྲ་མ་ཤཱ་ིལར་ཤིེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པོ་

རྒྱས་པོར་བཤིད་ཅིིང༌། གོཞིན་ཡང་པོཎ་གྲུབ་ཏུ་བགྲོང་བ་ན་ིབསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པོ་

བྱུང་ནའང༌། གོཅིགིོ་ཏུ་གྲོགོས་ཆོ་ེབ་གོཞིན་ཆོརེ་མ་བྱུང་བ་འདྲའ།ོ །རྒྱལ་པཽོ་ད་ེགོསུམ་

གྱི་ིརིང་ལ་བསྟན་པོ་སྔར་འཁྱུད་བཞིིན་བསྐྱངས་མོད་ཀྱིི། བྱ་བ་ང་ོམཚར་ཅིན་ལྷགོ་

པོརོ་བྱས་པོ་མདེ་པོས་བདུན་གྱི་ིགྲོངས་སུ་མ་ིབགྲོང་ང༌ོ། ཨ་མྲ་པཱ་ལ་དང༌། ཧ་སྟ་ེཔཱ་ལ་

དང༌། ཀྵཻནྟ་ིཔཱ་ལའ་ིདུས་སྐབས་ཀྱི་ིགོཏེམ་སྟ་ེས་ོལྔ་པོའ།ོ། །།

༣༦ རྒྱལ་པ་ོརཱ་མ་པཱ་ལའ་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

ཧ་སྟི་པཱ་ལའི་བུ་རྒྱལ་པོོ་རཱ་མ་པཱ་ལ་ཡིན་ཏེེ། གོཞིོན་ནུ་ཉེིད་ལ་རྒྱལ་སྲོིད་དུ་
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བསྐོས་པོས་ཀྱིང་བླ་ོགྲོོས་ཤིིན་ཏུ་ཆོ་ེཞིིང༌། མངའ་ཐང་ལྷགོ་པོར་རྒྱས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་སྟེ། 

ད་ེརྒྱལ་སྲོིད་དུ་འཁོད་ནས་མ་ིརིང་བ་ན། སློོབ་དཔོོན་ཆོེན་པོ་ོཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་ར་གུཔྟ་རྡོ་ོརྗེ་ེ

གོདན་གྱི་ིམཁན་པོོར་སྤྱོན་དྲངས། ད་ེནས་ལ་ོམང་ཞིིགོ་སོང་བ་ན་བ་ིཀྲ་མ་ཤཱ་ིལ་དང༌། 

ནཱ་ལེནྡྲའ་ིམཁན་པོོར་སྤྱོན་དྲངས། ད་ེསྐབས་སྔོན་གྱི་ིརིམ་པོ་དང་མ་ིའདྲ་བར་གྱུར་ཏེེ། 

བ་ིཀྲ་མ་ཤཱ་ིལར་པོནྚི་ིཏེ་བརྒྱ་དྲུགོ་ཅུ་ཙོམ་ར་ེདང༌། གོཏེན་དུ་བཞུགོས་པོའ་ིདགོ་ེསློོང་

སྟངོ་ར་ེཡདོ་ཅིངི༌། མཆོདོ་པོ་ལ་སོགོས་པོའ་ིདུས་དུས་སུ་རབ་བྱུང་ལྔ་སྟངོ་ར་ེའདུ། རྡོ་ོ

རྗེ་ེགོདན་དུ་རྒྱལ་པོོས་འཚ་ོབ་སྦྱོར་བའ་ིཐེགོ་ཆོེན་པོ་བཞི་ིབཅུ་ར་ེདང༌། ཉེན་ཐོས་ཀྱི་ི

དགོ་ེསློོང་ཉེིས་བརྒྱ་ར་ེརྟགོ་ཏུ་བཞུགོས་ཤིིང༌། དུས་དུས་སུ་ཉེན་ཐོས་ཀྱི་ིདགོ་ེསློོང་ཁྲ་ི

ཕྲགོ་ར་ེའཚོགོས་པོ་བྱུང༌། ཨ་ོཏེནྟ་པུ་རིར་ཡང་རྟགོ་ཏུ་དགོ་ེསློངོ་སྟངོ་ཕྲགོ་ར་ེབཞུགོས། 

ཐེགོ་པོ་ཆོེ་ཆུང་གོི་སྡོེ་གོཉེིས་ཆོར་ཡོད་ཅིིང༌། དུས་དུས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་

འདུས་པོ་སྟོང་ཕྲགོ་བཅུ་གོཉེིས་རེ་འབྱུང་བར་གྲོགོས། ཐེགོ་ཆོེན་པོ་མཐའ་དགོ་གོི་

གོཙུགོ་གོ་ིནརོ་བུ་སློབོ་དཔོནོ་ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་ར་ཡནི་ལ། ཉེན་ཐསོ་རྣམས་ཀྱིསི་ཀྱིང་འདུལ་

བ་འཛིནི་པོ་ཆོནེ་པོ་ོཞིསེ་གུས་པོས་རབ་ཏུ་བཏུད་ད།ོ །

སློོབ་དཔོོན་དེའ་ིརྣམ་པོར་ཐར་པོ་ན་ིགོཞིན་དུ་ཤིེས། ཁྱེད་པོར་བསྟན་པོ་ལ་དགོ་

ཐརེ་ཆོརེ་མཛིད་ད།ེ ད་ེཉེདི་ཀྱིསི་མཛིད་པོའ་ིགོསུང་རབ་རྣམས་ཕྱིསི་ལྷགོ་པོར་དར་ཏེ།ེ 

བར་སྐབས་ངགོ་སྒྲོོས་ཉེམས་པོ་སྣ་ཚོགོས་པོ་དགོ་མི་སྐྱོང་བར་སློོབ་དཔོོན་འདིའི་

གོསུང་གོ་ིགོཞུང་སྲོོང་བ་ད་ལྟའ་ིབར་དུ་ཡང་རྒྱ་གོར་གྱི་ིཐེགོ་ཆོེན་པོ་རྣམས་ལ་སྣང་

ང༌ོ། །ཕྱིིས་བྱོན་པོའ་ིསློོབ་དཔོོན་རཏྣ་ཀ་ར་ཤཱནྟ་ིཔོ་དང༌། སློོབ་དཔོོན་འད་ིགོཉེིས་དུས་

ཀྱི་ིདབང་གོིས་བསྟན་འགྲོ་ོལ་ཕན་ཐོགོས་ཆོ་ེཆུང་མ་གོཏེོགོས། སྔོན་གྱི་ིསློོབ་དཔོོན་
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

ཆོནེ་པོ་ོབ་སུ་བནྡྷཱུ་ུསོགོས་དང་ཡནོ་ཏེན་མཉེམ་པོ་ཡནི་པོར་གྲོགོས་ས།ོ །

དེ་ཡང་སྔར་གྱིི་རྒྱལ་པོོ་དྷརྨ་པཱ་ལ་འདས་པོ་ཕྱིིན་ཆོད་ནས། བྷཾ་གོ་ལའི་རྒྱལ་

ཁམས་དང༌། གོངྒཱའ་ིབྱང་ངོས་ཀྱི་ིགྲོོང་ཁྱེེར་འཐབ་མེད་ལ་སོགོས་པོ་ཆུ་བ་ོཡ་མུ་ནའ་ི

ཤིར་ནུབ་ཀྱི་ིཡུལ་ཀུན་དང༌། ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱ་ིནས། མ་ལ་ཝ་ལ་ཐུགོ་གོ་ིབར་གྱི་ིཔྲ་ཡ་ཀ 

བཅིོམ་བརླགོ ཀུ་རུ། ལྔ་ལེན། ཨ་གོར། ས་གོ་ར།ི ཌོ་ིལ་ིལ་སོགོས་པོ་རྣམས་སུ་མུ་

སྟགེོས་དང༌། ཁྱེད་པོར་ཀློ་ཀློའོ་ིཆོསོ་ལུགོས་འཛིནི་པོ་ཇོ་ེམང་ཇོ་ེམང་དུ་གྱུར་ལ། ཀཱ་མ་

རཱུ་དང༌། ཏེ་ིརཱ་ཧུ་ཏེ་ིདང༌། ཨ་ོཌོ་ིབ་ིཤི་རྣམས་སུའང་མུ་སྟེགོས་མང་པོོར་གྱུར། མ་གོ་

དྷཱའ་ིཡུལ་དུ་ན་ིསངས་རྒྱས་པོ་སྔོན་ལས་ཀྱིང་དར་བ་ཙོམ་དུ་དགོ་ེའདུན་དང༌། རྣལ་

འབྱོར་པོའ་ིསྡོ་ེལྷགོ་པོར་འཕེལ་ལོ། །སློོབ་དཔོོན་ཆོེན་པོ་ོའཇོིགོས་མེད་འབྱུང་གོནས་

འད་ིན་ིམཁྱེནེ་པོ་དང༌། ཐུགོས་རྗེ་ེདང༌། ནུས་མཐུ་དང༌། དབང་ཕྱུགོ་ཕུན་སུམ་ཚགོོས་

པོས་བསྟན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོོགོས་པོར་འཛིིན་པོའ་ིསློོབ་དཔོོན་ཆོེན་པོ་ོགྲོགོས་ཆོ་ེབ་བྱུང་

བའི་རྟིང་མ་ལྟ་བུར་ཡང་གྲོགོས་ལ་ཕྱིོགོས་མཐུན་དུ་དེ་ལྟར་བྱུང་བར་ཡང་སྣང་

ངོ༌། །དེས་ན་རྒྱལ་བ་སྲོས་བཅིས་རྣམས་ཀྱིི་དགོོངས་པོ་ཕྱིི་རབས་ཀྱིི་སེམས་ཅིན་

རྣམས་ལ་ངགོ་ལོན་དུ་བཞིགོ་པོ་ལྟ་བུ་ཡིན་པོས་དེས་མཛིད་པོའ་ིབསྟན་བཅིོས་ཁྱེད་

པོར་ཅིན་རྣམས་ལ། རྒྱན་དྲུགོ་གོ་ིཕྱིསི་བར་སྐབས་སུ་བྱོན་པོའ་ིསློོབ་དཔོོན་རྣམས་ཀྱི་ི

གོསུང་ལས་ལྷགོ་པོ་ཙོམ་དུ་གུས་པོ་བསྐྱེད་དགོོས་ཤིིང༌། ལེགོས་བཤིད་ཆོ་ེབར་ཡང་

མངནོ་སུམ་གྱིསི་གྲུབ་བ།ོ །

རྒྱལ་པོ་ོརཱ་མ་པཱ་ལ་འདིས་རྒྱལ་སྲོིད་ལ་ོབཞིི་བཅུ་ཞིེ་དྲུགོ་ཙོམ་བྱས་ཏེེ། སློོབ་

དཔོནོ་ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་ར་སྐུ་འདས་ནས་ཀྱིང་ལ་ོཤིས་རྒྱལ་སྲོདི་བྱས་ས།ོ །ད་ེནས་རྒྱལ་པོ་ོ



རྒྱ་གར་ཆོོས་འབྱུང་།

 247  

ཉེིད་མ་ཤི་ིབའ་ིསྔོན་དུ་བུ་ཡཀྵཻ་པཱ་ལ་ཞིེས་བྱ་བ་རྒྱལ་སྲོིད་དུ་བསྐོས། ལ་ོགོསུམ་ནས་

རཱ་མ་པཱ་ལ་འདས། ད་ེརྗེསེ་ཡཀྵཻ་པཱ་ལས་ལ་ོགོཅིགིོ་རྒྱལ་སྲོདི་བྱས། ད་ེནས་བློན་པོ་ོལ་

ཝ་ས་ེན་ཞིེས་བྱ་བས་རྒྱལ་སྲོིད་ཕྲོགོས་ཏེེ། ད་ེདགོ་གོ་ིརིང་ལ་བ་ིཀྲ་མ་ཤཱ་ིལར་སློོབ་

དཔོནོ་ཤུ་བྷ་ཨཱ་ཀ་ར་གུཔྟ་དང༌། རྡོ་ོརྗེ་ེགོདན་ན་ཙོ་མ་ིསངས་རྒྱས་གྲོགོས་པོ་བཞུགོས། 

རྒ་ལོའ་ིལོ་རྒྱུས་དཀྱུས་མ་ལྟར་ན་ཁོང་རང་བོད་དུ་འབྱོན་ཁར་ཡང་ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་ར་

བཞུགོས་རྒྱུ་བྱས་འདུགོ་ནའང༌། དང་པོོར་སློོབ་དཔོོན་ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་ར་མཇོལ་ནས། 

ཡུན་རངི་བསྟནེ་ལངོ་མ་བྱུང་བར་མངནོ་ལ། བདོ་དུ་འཁརོ་བྱནོ་པོའ་ིདུས་ན། ལ་ཝ་ས་ེ

ན་རྒྱལ་སྲོདི་ལ་ཡདོ་པོའ་ིདུས་ས།ོ །ཡཀྵཻ་ས་ེན་ཕྱིནི་ཆོད་ནས། པཱ་ལའ་ིརགིོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་

རིགོས་ཕལ་པོ་མང་དུ་བྱུང་ཞིིང༌། ད་ལྟར་ཡང་ཡོད་མོད་རྒྱལ་སྲོིད་ཟིིན་པོ་ན་ིམ་བྱུང་

ང༌ོ། །པཱ་ལའ་ིརིགོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་རིགོས་འད་ིཀུན་ཉེ་ིམའ་ིརིགོས་ཡིན་ཟིེར་ཞིིང༌། ཙོནྡྲའ་ི

རིགོས་དང༌། ས་ེནའ་ིརིགོས་གོཉེིས་ཀར་རྩེ་བའ་ིརིགོས་གོཅིིགོ་སྟ་ེཟླ་ བའ་ིརིགོས་

ས།ོ །རྒྱལ་པོ་ོརཱ་མ་པཱ་ལའ་ིདུས་སྐབས་ཀྱི་ིགོཏེམ་སྟ་ེས་ོདྲུགོ་པོའ།ོ། །།

༣༧ རྒྱལ་པ་ོས་ེན་བཞེ་ིསགོས་ཀྱི་ིདུས་ཀྱི་ིགཏམ།

ལ་ཝ་ས་ེནའ་ིབུ་ཀཱ་ས་ས་ེན། དེའ་ིབུ་མ་ཎ་ིཏེ་ས་ེན། དེའ་ིབུ་ར་ཐཱི་ིཀ་ས་ེན་རྣམས་

བྱུང་སྟེ། ད་ེདགོ་གོིས་ས་ོསོར་རྒྱལ་སྲོིད་ལ་ོགྲོངས་ཇོ་ིལྟར་བཟུང་གོསལ་ཁ་མ་ིསྣང་

ཡང༌། བཞི་ིཆོར་བསྡོམོས་པོ་ལ་ལ་ོབརྒྱད་ཅུར་ཉེ་ེབ་ཞིིགོ་ལས་མ་སངོ་ང༌ོ། །ད་ེདགོ་གོ་ི

རངི་ལ་ཤུ་བྷཱ་ཀ་ར་གུཔྟ་དང༌། ར་ཝ་ིཤྲཱི་ིཛྙཱ་ན་དང༌། ན་ཡ་ཀ་བ་ཤྲཱི་ིདང༌། ད་ཤི་བྷ་ལ་ཤྲཱི་ི

དང༌། ད་ེདགོ་ལས་ཅུང་ཕྱི་ིབར་ཆོསོ་འབྱུང་ཞི་ིབ་དང༌། དཔོལ་རྣམ་པོར་གྲོགོས་པོའ་ིལྷ་
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དང༌། ནཥྐ་ིལངྐ་ད་ེཝ་དང༌། དྷརྨཱ་ཀ་ར་གུཔྟ་ལ་སོགོས་པོ་ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་རའ་ིརྗེེས་སུ་

འབྲིང་བའ་ིམཁས་གྲུབ་དུ་མས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་བཟུང༌། རྒྱལ་པོ་ོར་ཐཱི་ིཀ་ས་ེ

ནའ་ིདུས་ན། ཁ་ཆོེའ་ིཔོནྚི་ིཏེ་ཆོེན་པོ་ོཤཱཀྱི་ཤྲི་ིབྷ་དྲ་དང༌། བལ་བ་ོབུདྡྷ་ཤྲཱི་ིདང༌། སློོབ་

དཔོནོ་ཆོནེ་པོ་ོརཏྣ་རཀྵཻ་ིཏེ་དང༌། མཁས་པོ་ཆོནེ་པོ་ོཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཀ་ར་གུཔྟ་དང༌། མཁས་པོ་

ཆོེན་པོ་ོབུདྡྷ་ཤྲཱི་ིམ་ིཏྲ་དང༌། མཁས་པོ་ཆོེན་པོ་ོས་ཾགྷ་མ་ཛྙཱ་ན་དང༌། ར་ཝ་ེཤྲཱི་ིབྷ་ཏྲ་དང༌། 

ཙོནྡྲ་ཨཱ་ཀ་ར་གུཔྟ་ལ་སོགོས་པོ་སྡོོམ་བརྩེོན་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛིིན་པོ་གོསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའ་ིཕ་

རལོ་ཏུ་སནོ་པོ་མང་པོ་ོབྱནོ་ཏེ།ེ མ་ཧཱནྟ་ཉེ་ིཤུ་རྩེ་བཞིརི་གྲོགོས་པོ་རྣམས་བྱུང་ང༌ོ། །

ད་ེལ་པོཎ་ཆོེན་ཤཱཀྱི་ཤྲཱིིའ་ིལ་ོརྒྱུས་ན་ིགྲོགོས་ཆོ་ེབ་ལྟར་ཡིན་ལ། བལ་པོ་ོབུདྡྷ་

ཤྲཱིིས་ཀྱིང་བ་ིཀྲ་མ་ཤཱ་ིལར་ཕལ་ཆོེན་སྡོ་ེབའ་ིགོནས་བརྟན་ཅུང་ཟིད་མཛིད། སློར་བལ་

པོོའ་ིཡུལ་དུ་ཕར་ཕྱིིན་དང་གོསང་སྔགོས་སོགོས་མང་དུ་གོསུངས། སྤྱོོད་པོ་ཅི་ིབདེར་

མཛིད་ད།ོ །

སློབོ་དཔོནོ་ཆོནེ་པོ་ོརཏྣ་རཀྵཻ་ིཏེ་ན།ི ཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པོའ་ིཐགེོ་པོ་དང༌། རགིོ་གོནས་

སྤྱོ་ིལ་ཤཱཀྱི་ཤྲཱི་ིདང་མཁྱེནེ་པོ་མཉེམ་པོ། ཚད་མ་ལ་ཤཱཀྱི་ཤྲཱི་ིམཁས། གོསང་སྔགོས་ལ་

འད་ིཉེིད་མཁས་པོར་གྲོགོས་ཤིིང༌། བྱིན་རླབས་དང་ནུས་མཐུ་ཡང་མཉེམ་མ་ོཞིེས་

གྲོགོས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ལ། སྡོ་ེཔོ་ཕལ་ཆོེན་པོ་ཡིན། བ་ིཀྲ་མ་ཤཱ་ིལར་སྔགོས་ཀྱི་ིསློོབ་

དཔོོན་མཛིད། འཁོར་ལ་ོསྡོོམ་པོ་དང༌། དུས་ཀྱིི་འཁོར་ལ་ོདང༌། གོཤིེན་རྗེེ་གོཤིེད་

སགོོས་ཡ་ིདམ་དཔོགོ་ཏུ་མདེ་པོ་ཞིལ་གོཟིགིོས། ལན་ཅིགིོ་པོ་ོཏེ་ལ་ན་འཕགོས་པོ་སྤྱོན་

རས་གོཟིིགོས་ལ་ཀླུ་དང་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་ཀྱིིས་མཆོོད་པོའ་ིརོལ་མོའ་ིསྒྲོ་ལས་སྟོང་པོ་

ཉེིད་བཅུ་དྲུགོ་གོ་ིགོཏེམ་བྱུང་བ་ཡང་གོསན། དབང་བསྐུར་ཚད་ལ་ཡ་ེཤིེས་ཕེབས་
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པོར་ནུས། གོཏེོར་མ་མཁའ་འགྲོོས་དངོས་སུ་ལེན། གླེང་པོ་ོཆོ་ེསྨྱོོན་པོ་ལ་ལྟ་སྟངས་

མཛིད་པོས་ལུས་རངེས། མ་གྷ་དྷཱ་འཇོམོས་པོ་ཡང་ལ་ོགོཉེསི་ཀྱི་ིསྔནོ་དུ་ལུང་བསྟན་ཏེ།ེ 

སློོབ་མ་ཡིད་བརྟན་པོ་མང་བ་ོད་ེདུས་ནས་ཁ་ཆོ་ེདང་བལ་པོོར་སོང༌། མ་གོ་དྷཱ་ཉེམས་

སྨད་པོའ་ིཚ་ེབྱང་ཕྱིོགོས་སུ་བྱོན། ཏེ་ིརཱ་ཧུ་ཏེིར་ལམ་དུ་ནགོས་ཀྱི་ིམ་ཧ་ེགོནོད་པོ་བྱེད་

དུ་བྱུང་བ་ལ་ལྟ་སྟངས་མཛིད་པོས་དབང་དུ་འདུས་ཏེ་ེཞིབས་ལ་ལྕེས་ལྡགོས། དཔོགོ་

ཚད་ཙོམ་དུ་སྐྱལེ་བར་བྱུང༌། བལ་པོའོ་ིཡུལ་དུ་འགྲོ་ོབའ་ིདནོ་ཆོནེ་མཛིད་ཅིངི༌། བདོ་དུ་

ཡང་ཡུད་ཙོམ་ཞིིགོ་ཕེབས། སྡོོམ་འབྱུང་གོ་ིའགྲོེལ་པོ་མཛིད། ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཀ་ར་གུཔྟ་ནི། 

བྱམས་པོའ་ིཞིལ་མངོན་སུམ་དུ་གོཟིིགོས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ལ། བུདྡྷ་ཤྲཱི་ིམ་ིཏྲ་ནི། མནལ་

ལམ་དུ་རྡོ་ོརྗེ་ེཕགོ་མ་ོལ་ཆོོས་གོསན་པོ། ཕྱིགོ་རེས་ཀྱིང་གླེང་པོ་ོཆོ་ེགོནོན་པོ་སོགོས་

གྲུབ་པོའ་ིལྟས་ང་ོམཚར་ཅིན་དང་བཅིས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོར་འདུགོ གོཞིན་ད་ེཀུན་ཡང་

རགིོ་པོའ་ིགོནས་ཐམས་ཅིད་ལ་མཁས་ཤིངི་ཡ་ིདམ་ལྷ་ཞིལ་གོཟིིགོས་པོ་དང༌། རྫོོགོས་

རིམ་གྱི་ིཡོན་ཏེན་ཁྱེད་པོར་ཅིན་མངའ་བ་ཤི་སྟགོ་ཡིན་པོར་སྣང་ནའང༌། ས་ོསོའ་ིལ་ོ

རྒྱུས་ངེས་ཅིན་མཐོང་ཐོས་མ་བྱུང་བས་འད་ིལྟའ་ོཞིེས་བཤིད་པོར་མ་ིནུས་ས།ོ །བཛྲ་

ཤྲཱི་ིནི། སྟོབས་བཅུ་པོའ་ིསློོབ་མ་དུས་ད་ེཙོམ་ན་ཡང་དགུང་ལ་ོབརྒྱ་ཙོམ་བཞིེས་པོ། 

དེའ་ིརྗེེས་སུ་ཡང་ལ་ོབརྒྱར་ཉེ་ེབ་བཞུགོས་ཤིིང༌། འགྲོ་ོབའ་ིདོན་ཆོེན་མཛིད། བགྲོེས་

འཁགོོས་པོའ་ིརྣམ་པོ་མ་ིམངའ། ལྷ་ོཕྱིོགོས་སུ་སྐལ་ལྡན་སྟངོ་ཕྲགོ་དུ་མ་སྔགོས་ཀྱི་ིཐགེོ་

པོར་སྨནི་ཞིངི་གྲོལོ་བར་མཛིད་ད།ོ །

སེ་ན་བཞིི་པོ་ོདེ་དགོ་གོི་རིང་ལ་མ་གོ་དྷཱར་ཡང་མུ་སྟེགོས་པོ་ཇོེ་འཕེལ་དུ་སོང་

ཞིིང༌། སྟགོ་གོཟིིགོས་ཀློ་ཀློོའ་ིགྲུབ་མཐའ་འཛིིན་པོ་ཡང་མང་དུ་བྱུང༌། ཨ་ོཏེནྟ་པུ་ར་ི
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

དང༌། བ་ིཀྲ་མ་ཤཱ་ིལར་རྒྱལ་པོོས་ཀྱིང་རྫོོང་གོ་ིརྣམ་པོ་ཅུང་ཟིད་བྱས་ཏེེ། དམགོ་མ་ི

འགོའ་རེས་སྲུང་བ་བྱུང༌། རྡོ་ོརྗེ་ེགོདན་དུ་ཐེགོ་ཆོེན་གྱི་ིསྡོ་ེམ་ཚུགོས། རྣལ་འབྱོར་པོ་

དང་ཐེགོ་ཆོེན་པོ་འགོའ་རེས་ཆོོས་གོསུང་པོ་ན་ིབྱུང༌། དབྱར་གོནས་ལ་ཉེན་ཐོས་སེནྡྷ་

པོ་ཁྲ་ིཙོམ་ར་ེའདུགོཆོོས་གོཞི་ིགོཞིན་རྣམས་ཕལ་ཆོེར་ན་ིནུབ་པོ་ལྟར་སོང༌། བ་ིཀྲ་མ་

ཤཱ་ིལ་དང་ཨ་ོཏེནྟ་པུ་ར་ིགོཉེིས་སུ་ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་རའ་ིདུས་དང་ཚོགོས་པོ་མཉེམ་པོ་ཙོམ་

བྱུང་ཟིེར་རོ། །རྒྱལ་པོོ་ར་ཐཱིི་ཀ་འདས་ནས། ལ་ཝངྶེེ་ན་ཞིེས་བྱ་བས་རྒྱལ་སྲོིད་

བསྐྱངས་པོ་ལས་ལ་ོའགོའ་ཞིིགོ་བད་ེབར་བྱུང༌། ད་ེནས་གོངྒཱ་དང༌། ཡ་མུ་ནའ་ིབར་གྱི་ི

ཡུལ་ཨནྟར་བྷ་ིདིའ་ིཡུལ་དུ་ཏུ་རུཥྐའ་ིརྒྱལ་པོ་ོཟླ་བ་ཞིེས་བྱ་བ་བྱུང༌། དགོ་ེསློོང་འགོའ་

རེས་རྒྱལ་པོོའ་ིཕ་ོཉེ་བྱས་པོས་རྐྱེན་བླངས་ཏེེ། ད་ེདང་བྷ་ཾགོ་ལ་ལ་སོགོས་པོའ་ིཡུལ་

གོཞིན་དང་གོཞིན་ན་གོནས་པོའ་ིཏུ་རུཥྐའ་ིརྒྱལ་ཕྲན་མང་པོ་ོཕྱིོགོས་གོཅིིགོ་ཏུ་བསྡུས་

ཏེ་ེམ་གོ་དྷཱའ་ིཡུལ་ཐམས་ཅིད་འཇོོམས་པོར་བྱུང་སྟེ། ཨ་ོཏེནྟ་པུ་རིར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

མང་པོ་ོཞིགིོ་བསད། ད་ེདང་བ་ིཀྲ་མ་ཤཱ་ིལ་གོཉེསི་ཆོར་བཤིིགོ ཨ་ོཏེནྟ་བ་ིཧ་རའ་ིཤུལ་

དུ་སྟགོ་གོཟིིགོ་གོ་ིརྫོོང་བཅིས། པོནྚི་ིཏེ་ཤཱཀྱི་ཤྲཱི་ིཤིར་ཕྱིོགོས་ཨ་ོཊ་ིབ་ིཤིའ་ིཡུལ་ཛི་གོ་རྡོ་

ལར་བྱོན། དེར་ལ་ོགོསུམ་བཞུགོས་ནས་བོད་དུ་བྱོན་པོ་ཡིན། རནྟ་རཀྵཻ་ིཏེ་ཆོེན་པོ་ོ

བལ་པོོའ་ིཡུལ་དུ་བྱོན། མཁས་པོ་ཆོེན་པོ་ོཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཀར་གུཔྟ་ལ་སོགོས་པོ་པོཎྜ་ིཏེ་ཆོ་ེ

བ་འགོའ་དང༌། པོཎ་ཆུང་བརྒྱ་ཙོམ་རྒྱ་གོར་ལྷ་ོནུབ་ཀྱི་ིཕྱིགོོས་སུ་བྱནོ། མཁས་པོ་ཆོནེ་

པོ་ོབུདྡྷ་ཤྲཱི་ིམ་ིཏྲ་དང༌། སྟབོས་བཅུ་པོའ་ིསློབོ་མ་བཛྲ་ཤྲཱི།ི གོཞིན་ཡང་པོཎ་ཆུང་མང་པོ་ོ

དང་བཅིས་ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཐགོ་རངི་པོརོ་བྲིསོ། མཁས་པོ་ས་ཾགྷ་མ་ཤྲཱི་ིཛྙཱ་ན་དང༌། ར་ཝ་ཤྲཱི་ི

བྷ་དྲ་དང༌། ཙོནྡྲ་ཀ་ར་གུཔྟ་ལ་སོགོས་པོ་མ་ཧཱནྟ་བཅུ་དྲུགོ་ཙོམ་དང༌། པོཎ་ཆུང་ཉེིས་
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བརྒྱ་ཙོམ་ཤིར་ཕྱིོགོས་ཐགོ་རངི་པོ་ོར་ཁང་དང༌། མུ་ཉུང་དང༌། ཀ་ཾཔོ་ོཛི་ལ་སོགོས་པོའ་ི

ཡུལ་རྣམས་སུ་སོང་ནས། མ་གོ་དྷཱར་བསྟན་པོ་ནུབ་པོ་ལྟར་གྱུར་ཏེ།ོ །ད་ེསྐབས་གྲུབ་

ཐོབ་དང༌། སྒྲུབ་པོ་པོ་ོམང་པོ་ོབཞུགོས་ཀྱིང༌། སེམས་ཅིན་སྤྱོ་ིམཐུན་གྱི་ིལས་ལ་ཟློགོ་

ཐབས་མ་བྱུང་ང༌ོ། །

ད་ེསྐབས་གཽོ་རཀྵཻའ་ིརྗེེས་འབྲིང་ཛི་ོགོ་ིཕལ་ཆོེར་ཤིིན་ཏུ་བླུན་པོས་མུ་སྟེགོས་པོའ་ི

རྒྱལ་པོ་ོརྣམས་ཀྱིིས་རྙིེད་བཀུར་འབྱུང་བའ་ིདོན་དུ་དབང་ཕྱུགོ་གོ་ིརྗེེས་འབྲིང་དུ་སོང་

ཞིིང༌། ངེད་རྣམས་ཏུ་རུཥྐ་དང་ཡང་མ་ིའགོལ་ལ་ོཟིེར། ན་ཌོ་ེསྭ་རིའ་ིསྡོ་ེཉུང་ཤིས་ཞིིགོ་

ནང་པོ་ཁ་ོནར་གོནས་ས།ོ །ལ་ཝངྶེ་ེན་དང༌། དའེ་ིབུ་བུདྡྷ་ས་ེན་དང། དའེ་ིབུ་ཧ་ར་ིཏེ་ས་ེ

ན་དང༌། དེའ་ིབུ་པྲ་ཏེ་ིཏེ་ས་ེན་ལ་སོགོས་པོའ་ིབར་དུ་ཏུ་རུཥྐ་ལ་ལུང་ལེན་དགོོས་པོའ་ི

རྒྱལ་པོ་ོདབང་ཐང་ཧ་ཅིང་མ་ིཆོ་ེབ་བྱུང་སྟེ། ད་ེདགོ་གོིས་ཀྱིང་རང་སྟོབས་དང་མཐུན་

པོའ་ིབསྟན་པོ་ལ་མཆོདོ་པོ་ཅུང་ཟིད་བྱས་ས།ོ །

ཁྱེད་པོར་བུདྡྷ་ས་ེནའ་ིདུས་པོནྚི་ིཏེ་ཆོེན་པོ་ོརཱ་ཧུ་ལ་ཤྲཱི་ིབྷ་དྲ་ནཱ་ལེནྡྲར་བཞུགོས། 

ཆོསོ་ཉེན་པོ་བདུན་ཅུ་ཙོམ་ཡདོ། དའེ་ིརྗེསེ་སུ་བྷཱུ་མ་ིཤྲཱི་ིབྷ་དྲ་དང༌། འདའི་ིརྗེསེ་སུ་ཨུ་པོ་

ཡ་ཤྲཱི་ིབྷ་དྲ་རྣམས་བྱུང་ཞིངི༌། ད་ེདགོ་དང་དུས་མཚུངས་པོ་ཅི་ིརིགོས་པོར་ཀཱ་རུ་ཎ་ཤྲཱི་ི

བྷ་དྲ་དང༌། མུ་ནིནྡ་ཤྲཱི་ིབྷ་དྲ་རྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང་ཐུབ་པོའ་ིབསྟན་པོ་འབད་པོས་བཟུང་

ང༌ོ། །པྲ་ཏེ་ིཏེ་ས་ེན་འདས་པོའ་ིའོགོ་ཏུ་དེའ་ིབརྒྱུད་པོ་ན་ིཆོད་ཅིིང༌། གོཞིན་བསྟན་པོ་ལ་

མསོ་པོའ་ིརྒྱལ་ཕྲན་འགོའ་ར་ེབྱུང་ཟིརེ་ནའང་ལ་ོརྒྱུས་ཁུངས་མ་མ་མཐངོ་ང༌ོ། །པྲ་ཏེ་ིཏེ་

ས་ེན་འདས་པོའ་ིའོགོ་ཏུ་ལ་ོབརྒྱ་ཙོམ་སོང་བ་ན། བྷ་ཾགོ་ལའ་ིཡུལ་དུ་ཙོ་ཾགོ་ལ་རཱ་ཛི་

ཞིསེ་བྱ་བ་ལས་ཀྱི་ིཤུགོས་ཆོནེ་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་སྟ།ེ ཌོ་ིལ་ིཚུན་ཆོདོ་ཀྱི་ིཧནེྟུ་དང༌། ཏུ་རུཥྐ་
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ཐམས་ཅིད་ལ་དབང་བསྒྱུར། ད་ེདང་པོ་ོབྲིམ་ཟི་ེལ་དད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ནའང༌། བཙུན་མ་ོ

སངས་རྒྱས་ལ་དད་པོས་བླ་ོབསྒྱུར་ཏེ།ེ དསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེགོདན་དུ་མཆོདོ་པོ་ཆོནེ་པོ་ོབྱས། ལྷ་

ཁང་ཐམས་ཅིད་ལ་ཞིིགོ་གོསོས་དང༌། གོནྡྷ་ོལ་ཆོེན་པོ་ོདགུ་ཐོགོས་ཡོད་པོའ་ིཐོགོ་བཞི་ི

བར་སྐབས་སུ་ཏུ་རུཥྐས་བཤིིགོ་པོ་ལགེོས་པོར་གོསསོ། པོནྚི་ིཏེ་ཤཱ་ར་ིཔུ་ཏྲ་བཞུགོས་

ཏེ་ེཆོོས་གོཞི་ིབཙུགོས། ནཱ་ལེནྡྲར་ཡང་ལྷ་ཁང་རྣམས་ལ་མཆོོད་པོ་ཆོེར་བྱས། འོན་

ཀྱིང་ཆོོས་གོཞིི་རྒྱ་ཆོེན་པོོ་མ་ཚུགོས་སོ། །རྒྱལ་པོོ་འདི་ཚེ་རིང་པོོ་བྱུང་འདུགོ་འདི་

འདས་ནས་ལ་ོབརྒྱ་དང་དྲུགོ་ཅུ་ཙོམ་སོང་ཟིེར། ད་ེཕྱིིན་ཆོད་མ་གོ་དྷཱའ་ིཡུལ་དུ་ཆོོས་

ལ་མཆོོད་པོའ་ིརྒྱལ་པོ་ོབྱུང་བ་ན་ིམ་ཐོས་ལ། དེའ་ིཕྱིིར་སྡོོམ་བརྩེོན་སྡོ་ེསྣོད་འཛིིན་པོ་

ཡང་བྱུང་བ་མ་ཐསོ་ས།ོ །

ཕྱིིས་རྒྱལ་པོོ་མུ་ཀུནྡ་དེ་ཝ་ཞིེས་བྱ་བ་ཨོ་ཊི་བི་ཤིར་བྱུང་བ་དེས་ཡུལ་དབུས་

ཕལ་ཆོརེ་ལ་དབང་བསྒྱུར། མ་གོ་དྷཱར་ན་ིཆོསོ་གོཞི་ིམ་ཚུགོས། ཨ་ོཌོ་ིབ་ིཤིར་ནང་པོའ་ི

ལྷ་ཁང་བཞིེངས་ཤིིང༌། ཆོོས་གོཞི་ིཆུང་ངུ་འགོའ་ར་ེབཙུགོས། བསྟན་པོ་ཅུང་ཟིད་དར་

བར་བྱས་སོ། །རྒྱལ་པོོ་འདི་འདས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་ཙོམ་སོང་བ་ཤིེས་

ས།ོ །རྒྱལ་པོ་ོས་ེན་བཞི་ིལ་སོགོས་པོའ་ིསྐབས་ཀྱི་ིགོཏེམ་སྟ་ེས་ོབདུན་པོའ།ོ། །།

༣༨ བ་ིཀྲ་མ་ཤཱི་ིལའ་ིགདན་རབས་ཀྱི་ིསྐབས།

ད་ན་ིཐརོ་བུ་གོཞིན་དགོ་བརྗེདོ་པོར་བྱ་སྟ།ེ སྔནོ་རྒྱལ་པོ་ོདཔོལ་ལྡན་ཆོསོ་སྐྱངོ་གོ་ི

དུས་ནས་ཕྱིིས་རྒྱལ་པོ་ོཙོ་ན་ཀ་མ་བྱུང་གོ་ིབར་དུ་རྒྱལ་རབས་ལྔ་ཙོམ་གྱི་ིརིང་ལ་བ་ི

ཀྲ་མ་ཤི་ིལར་སྔགོས་ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེསློོབ་དཔོོན་ཆོེན་པོ་ོརེས་བསྟན་པོ་བསྐྱངས་པོ་ཡིན་ཏེེ། 
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རྒྱལ་པཽོ་དྷརྨ་པཱ་ལ་རང་གོ་ིདུས་དང་པོརོ་སློབོ་དཔོནོ་སངས་རྒྱས་ཡ་ེཤིསེ་ཞིབས་དང༌། 

དེ་རྗེེས་མར་མེ་མཛིད་བཟིང་པཽོས་བསྟན་པོ་བསྐྱངས། དེའི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱིང་གོཞིན་དུ་

ཤིསེ། རྒྱལ་པོ་ོམ་སུར་ཀྵཻ་ིཏེའ་ིདུས་སུ་ལངྒ་རྒྱལ་བ་བཟིང་པོ་ོབྱནོ་ཏེ།ེ སློབོ་དཔོནོ་ད་ེན་ི

ལངྒའ་ིཡུལ་ཏེ་ེསིངྒ་ལར་སྐུ་འཁྲུངས། ཡུལ་ད་ེཉེིད་དུ་ཉེན་ཐོས་ཀྱི་ིསྡོ་ེསྣོད་ཐམས་ཅིད་

ལ་མཁས་པོར་སྦྱོངས་པོའ་ིདགོ་ེསློོང་པོནྚི་ིཏེ་ཡིན། སློར་མ་གོ་དྷཱར་བྱོན་ཏེ་ེཐེགོ་པོ་ཆོེན་

པོ་ོལ་ལགེོས་པོར་སྦྱོངས། ཁྱེད་པོར་གོསར་སྔགོས་ལ་མཁས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང༌། བ་ིཀྲ་མ་

ཤཱ་ིལར་འཁརོ་ལ་ོསྡོམོ་པོ་བསྒྲུབས་པོས་ཞིལ་གོཟིགིོས། ལན་ཅིགིོ་ལྷ་ོཕྱིགོོས་ཀངོྐ་ནར་

བྱོན། ད་ེན་མཧཱ་བིམྦ་ཞིེས་བྱ་བ་རེགོ་པོ་མེད་པོའ་ིམཆོོད་རྟེན་དུ་ཡང་གྲོགོས་ཏེ་ེནམ་

མཁའ་ལ་མཆོོད་རྟེན་གྱི་ིགོཟུགོས་བརྙིན་རང་བྱུང་དུ་ཡོད་པོའ་ིཡུལ་དེར་བཞུགོས་ཏེ་ེ

སློོབ་མ་འགོའ་ར་ེལ་གོསང་སྔགོས་ཀྱི་ིཐེགོ་པོ་ཡང་མང་དུ་བཤིད། འཁོར་ལ་ོསྡོོམ་པོའ་ི

རྒྱུད་ཀྱི་ིའགྲོལེ་པོ་ལ་སགོོས་པོ་བརྩེམས། ནགོས་ཀྱི་ིམ་ཧ་ེགོནདོ་པོ་བྱདེ་དུ་བྱུང་བ་ལ་

སྡོིགོས་མཛུབ་བསྟན་པོས་ཤི་ིབ་ལ་སོགོས་པོའ་ིནུས་པོ་བརྙིེས། ད་ེནས་བ་ིཀྲ་མ་ཤཱ་ི

ལའི་ིསྔགོས་ཀྱི་ིསློབོ་དཔོནོ་མཛིད་ད།ོ །

དེའ་ིའོགོ་ཏུ་བྲིམ་ཟིེའ་ིསློོབ་དཔོོན་དཔོལ་འཛིིན་བྱོན་ཏེེ། དེའ་ིརྣམ་ཐར་གོཞིན་ན་

གོསལ། ལྷ་ོཕྱིོགོས་སུ་རྫུ་འཕྲུལ་ཆོེན་པོ་ོབསྟན་པོར་ཐོས་ནས་བ་ིཀྲ་མ་ཤཱ་ིལར་སྤྱོན་

དྲངས་པོ་ཡིན། སློོབ་དཔོོན་འད་ིཡ་ེཤིེས་གྲོགོས་ཀྱི་ིབརྒྱུད་འཛིིན་ཡིན་པོར་གོཤིེན་རྗེ་ེ

གོཤིདེ་དམར་ནགོ་གོ་ིགོཞུང་རང་ཉེདི་ཀྱིསི་མཛིད་པོ་རྣམས་ལས་གོསལ། བདོ་རྣམས་

སློོབ་དཔོོན་ནགོ་པོ་ོསྤྱོོད་པོ་པོའ་ིསློོབ་མར་འདོད་ཅིིང༌། མ་ིཡུལ་དུ་བྱོན་པོའ་ིདུས་ན་ིམ་ི

འགྲོིགོ་ནའང༌། ཕྱིིས་ཞིལ་གོཟིིགོས་པོའི་སློོབ་མ་ཡིན་ཏེེ། བྲིམ་ཟིེ་དཔོལ་འཛིིན་རྩེེ་
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གོཅིགིོ་ཏུ་སྒྲུབ་པོ་ལ་གོཞིལོ་བའ་ིསྐབས། ནང་གོཅིིགོ་མ་ེཏེོགོ་ལ་སོགོས་པོའ་ིམཆོདོ་པོ་

རྣམས་ཕྱི་ིརལོ་ཏུ་གོཤིགེོས་སུ་བྱནོ་པོས། རྣལ་འབྱརོ་བ་གོཟི་ིབརྗེདི་ཆོ་ེབ་ཞིགིོ་སྒོ་ོདྲུང་

ན་འདུགོ་སྟ།ེ ད་ེནགོ་པོ་ོསྤྱོདོ་པོ་པོ་ཡནི་པོར་མཁྱེནེ་ནས། ཞིབས་ལ་ཕྱིགོ་བྱས། བདགོ་

གོ་ིརིགོ་སྔགོས་འད་ིའགྲུབ་པོར་མཛིད་དུ་གོསོལ་ཞིེས་ཞུས་པོས། ད་ེཉེིད་དུ་དབྱངས་

ཅིན་མའ་ིསྔགོས་ཀྱི་ིབཟླས་ལུང་ཞིིགོ་སྩོལ། མ་ིསྣང་བར་གྱུར་ཏེོ། །ད་ེམ་ཐགོ་དཀྱིིལ་

འཁོར་གྱི་ིནུབ་བྱང་ན་བཞུགོས་པོའ་ིདབྱངས་ཅིན་མ་ཞིལ་གོཟིིགོས། ད་ེནས་མ་ིརིང་

བར་དངསོ་གྲུབ་ཐབོ་བ།ོ །

དའེ་ིརྗེསེ་སུ་བྷ་ཝ་བྷ་དྲ་བྱནོ་ཏེ།ེ ད་ེཡང་སྤྱོརི་ཆོསོ་ཐམས་ཅིད་ལ་མཁས་པོ། ཁྱེད་

པོར་རྣམ་རིགོ་གོ་ིགྲུབ་མཐའ་ལ་བྱང་ཞིིང༌། རྒྱུད་སྡོ་ེལྔ་བཅུ་ཙོམ་མཁྱེེན་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་

ལ། མནལ་ལམ་དུ་འཁོར་ལ་ོསྡོོམ་པོས་བྱིན་གྱིིས་བརླབས། སྒྲོོལ་མ་ཞིལ་གོཟིིགོས་

ཤིིང༌། རིལ་བུའི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབས་པོས་དངོས་གྲུབ་ཐ་མར་གྲུབ། བཅུད་ལེན་

སོགོས་མང་པོ་ོབསྒྲུབས་པོས་གྲུབ་ཏེ་ེརང་གོཞིན་གྱི་ིདོན་རྒྱ་ཆོེན་པོ་ོམཛིད་དོ། །དེའ་ི

རྗེེས་སུ་སྐལ་ལྡན་གྲོགོས་པོ་བྱོན། འད་ིཡང་སྔགོས་གོཞུང་རྒྱ་མཚོའ་ིཕ་རོལ་ཏུ་སོན་

པོ་ཞིགིོ་ཡནི་མངནོ་ཤིསེ་ཐགོོས་མདེ་དུ་མངའ་བར་གྲོགོས། ད་ེརྗེསེ་ལཱི་ིལ་བཛྲ་བྱུང་སྟ།ེ 

གོཤིིན་རྗེ་ེགོཤིེད་ཀྱི་ིགྲུབ་པོ་ཐོབ་པོ་ཡིན། འཇོིགོས་བྱེད་ར་ོལངས་བརྒྱད་བསྐོར་གྱི་ི

སྒྲུབ་ཐབས་བོད་དུ་འགྱུར་བ་ཞིིགོ་འདུགོ་པོ་ད་ེཡང་འདིས་མཛིད་པོར་སེམས། འད་ི

སྐབས་ཏུ་རུཥྐའ་ིདམགོ་ཅིིགོ་ཡོང་བའ་ིགོཏེམ་བྱུང་བ་ན། གོཤིེན་རྗེ་ེགོཤིེད་ཀྱི་ིའཁོར་

ལ་ོབྲིསི་ཏེ་ེདམགོ་དཔུང་ལ་མནན་པོ་བྱས་པོས། མ་གོ་དྷཱར་དམགོ་མ་ིརྣམས་སློབེ་ཙོམ་

ན་ཐམས་ཅིད་ཡུན་རངི་དུ་ངགོ་ལྐུགོས་པོ་དང༌། ལུས་རངེས་པོ་སོགོས་བྱུང་ནས་ཕྱིརི་
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ལྡགོོ དའེ་ིརྗེསེ་སུ་མ་ིཐུབ་ཟླ་བ་བྱནོ་ཏེ།ེ ལ་ོརྒྱུས་གོཞིན་དུ་ཤིསེ། དའེ་ིརྗེསེ་ནགོ་པོ་ོདམ་

ཚིགོ་རྡོ་ོརྗེ་ེཡིན་ཏེ་ེགོོང་ཏུ་བཤིད་ཟིིན། ད་ེནས་ཏེ་ཐཱི་གོ་ཏེ་རཀྵཻ་ཏེ་བྱོན་ཏེ།ེ ད་ེན་ིགོཤིིན་

རྗེ་ེགོཤིེད་དང་བད་ེམཆོོགོ་ལ་མཁས་ལ་མངའ་བརྙིེས་པོ་ཡིན། ཡོན་ཏེན་གྱི་ིཁྱེད་པོར་

ནང་གོ་ིརྩེའ་ིགོནས་ར་ེརེར་དམིགོས་པོ་གོཏེད་པོ་ཙོམ་གྱིིས་ཡུལ་ཐ་དད་པོ་དང༌། དུད་

འགྲོ་ོལ་སོགོས་པོའ་ིསྐད་ཤིེས་མ་བསློབས་པོའ་ིབསྟན་བཅིོས་རྣམས་ཀྱིང་བཏེོལ་ཤིེས་

སུ་འབྱུང་བ་ཞིགིོ་ཡནི། དའེ་ིའགོོ་ཏུ་བ་ོདྷ་ིབྷ་དྲ་ཞིསེ་བྱ་བ་བྱནོ་ཏེ་ེགོསང་སྔགོས་ཕྱི་ིནང་

གོ་ིཆོོས་ཐམས་ཅིད་ལ་ཤིིན་ཏུ་མཁས་པོ། རྟེན་དགོ་ེབསྙེན་དུ་བཞུགོས་པོ། འཇོམ་

དཔོལ་གྱི་ིཞིལ་མངོན་སུམ་དུ་གོཟིིགོས་ཤིིང༌། མཚན་བརྗེོད་ཀྱི་ིསྒྲུབ་པོ་མཛིད་པོས་

མཚན་ར་ེར་ེལ་ཏེངི་ང་ེའཛིནི་ར་ེར་ེའཁྲུངས་པོར་གྲོགོས་པོ་ཡནི་ ན།ོ །

བ་ོདྷ་ིབྷ་དྲའ་ིམཚན་ཅིན་འད་ིསྐབས་ཤིིན་ཏུ་མང་བར་བྱུང་ནའང༌། འད་ིན་ིསྔོན་

ཆོད་བོད་ལ་གྲོགོས་ཆུང་བར་ཡང་མངོན། དེའ་ིརྗེེས་ཀ་མ་ལ་རཀྵཻ་ིཏེ་བྱོན་ཏེེ། སློོབ་

དཔོོན་ད་ེན་ིརྟེན་དགོ་ེསློོང༌། མད་ོསྔགོས་ཐམས་ཅིད་ལ་མཁས་ཤིིང༌། ཁྱེད་པོར་ཤིེས་

རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པོ་དང༌། གོསང་བ་འདུས་པོ་དང༌། གོཤིནི་རྗེ་ེགོཤིདེ་རྣམས་ལ་

མཁས། མ་གོ་དྷཱའ་ིལྷ་ོཕྱིོགོས་ཨ་ཾདགོ་གོ་ིར་ིཞིེས་བྱ་བའ་ིར་ིཞིིགོ་ལ་གོཤིིན་རྗེ་ེགོཤིེད་

ཀྱི་ིསྒྲུབ་པོ་མཛིད། བར་སྐབས་ཤིིགོ་ཏུ་བར་ཆོད་ཀྱི་ིཆོ་ོའཕྲུལ་སྣ་ཚོགོས་པོ་བྱུང་ཡང་

སྟངོ་ཉེདི་བསྒོོམས་པོས་ཞི།ི ད་ེནས་གོཤིནི་རྗེ་ེགོཤིདེ་ཞིལ་གོཟིིགོས་ཏེ་ེཅི་ིའདདོ་གོསུང་

པོ་ལ། ཁྱེདོ་ཉེདི་དུ་མཛིདོ་ཅིགིོ་བྱས་པོས་ཐུགོས་ཀར་ཐམི་པོའ་ིསྣང་བ་བྱུང་སྟ།ེ ད་ེཕྱིནི་

ཆོད་ནས་ལས་ས་ཾཚོགོས་ཐམས་ཅིད་བསམ་པོ་ཙོམ་གྱིིས་འགྲུབ་པོ། གྲུབ་པོ་ཆོ་ེབ་

རྣམས་ཀྱིང་འགྲུབ་རུང་དུ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ལ། གོཤིནི་རྗེ་ེགོཤིདེ་ཀྱི་ིརྒྱུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛིནི་པོ་
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

ད་ེཉེིད་ནུབ་ར་ེབཞིིན་ཞིལ་གོཟིིགོས་ནས་ཆོོས་གོསན་པོ་ཡིན་པོར་གྲོགོས། ལན་ཅིིགོ་

བ་ིཀྲ་མའ་ིདུར་ཁྲོད་དུ་ཚོགོས་ཀྱི་ིའཁརོ་ལ་ོམཛིད་པོར་བཞིདེ་ནས། སྔགོས་ཀྱི་ིསློབོ་མ་

མང་པོ་ོཡོད་པོའང་ཁྲིད། རྣལ་འབྱོར་མ་འགོའ་ཞིིགོ་གོིས་དམ་རྫོས་ཐོགོས་ཏེ་ེའོངས། 

དེར་ནུབ་ཕྱིགོོས་ཀརྞའ་ིཡུལ་གྱི་ིཏུ་རུཥྐའ་ིརྒྱལ་པོའོ་ིབློན་པོ་ོཏུ་རུཥྐ་ལྔ་བརྒྱ་ཙོམ་དང་

བཅིས་པོ་མ་གོ་དྷཱ་ལ་ཆོོམ་པོོར་འོངས་པོ་དང་ལམ་དུ་འཕྲད། ད་ེདགོ་གོིས་དམ་རྫོས་

རྣམས་འཕྲོགོསློོབ་དཔོོན་འཁོར་བཅིས་ལ་འཚ་ེབར་བརྩེམས་པོ་ན། སློོབ་དཔོོན་ཁྲོས་

ཏེ་ེབུམ་པོ་སྔགོས་ཀྱི་ིཆུས་གོང་བ་བརྡོབས་ཏེ་ེབྱནོ། ད་ེམ་ཐགོ་རླུང་ཆོནེ་པོ་ོམ་ིབཟིད་པོ་

བྱུང༌། རླུང་གོ་ིགོསེབ་ནས་མ་ིནགོ་པོ་ོརལ་གྲོ་ིཐོགོས་པོ་འགོའ་ར་ེབྱུང་ནས་ཏུ་རུཥྐ་

རྣམས་ལ་བརྡོེགོ་པོའ་ིསྣང་བ་བྱུང༌། བློན་པོ་ོརང་ད་ེཉེིད་དུ་ཁྲགོ་སྐྱུགོས་ཏེ་ེཤིི། གོཞིན་

རྣམས་ལའང་ནད་འགོ་ོབ་སྣ་ཚོགོས་བྱུང་སྟ་ེཡུལ་དུ་མ་ིགོཅིིགོ་ལས་མ་སློེབ་པོས་མུ་

སྟེགོས་དང་ཏུ་རུཥྐ་ཐམས་ཅིད་ཤིིན་ཏུ་འཇོིགོས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང༌། གོཞིན་ཡང་མངོན་

སྤྱོོད་ཀྱིི་ལན་ཤིིན་ཏུ་མང་བ་ཞིིགོ་མཛིད། མངོན་སྤྱོོད་མ་མཛིད་ན་འཇོའ་ལུས་སུ་

གོཤིེགོས་རྒྱུ་ཡིན་པོ་ལ། རྣལ་འབྱོར་པོ་ཆོེན་པཽོ་ད་ེལྟ་བུ་ལའང་མངོན་སྤྱོོད་ཀྱིིས་ཅུང་

ཟིད་བསྒྲོབིས་པོ་ཡནི་པོར་གྲོགོས་ས།ོ །

སློབོ་དཔོནོ་འད་ིཇོ་ོབ་ོརྗེ་ེདང༌། ཁྱུང་པོ་ོརྣལ་འབྱརོ་བ་ལ་སགོོས་པོའ་ིཡང་བླ་མ་སྐུ་

དྲནི་ཆོ་ེབ་གོཅིགིོ་ཡནི་པོར་གོདའ། སྐུ་ཚ་ེསྨད་ལ་ནཱ་ལནེྡྲ་དང་ཉེ་ེབའ་ིནགོས་འདབ་ཞིགིོ་

ཏུ་རྩེ་ེགོཅིིགོ་ཏུ་སྒྲུབ་པོ་ལ་བཞུགོས་ཏེ་ེརྫོོགོས་རིམ་གོཙོ་ོབོར་བསྒོོམ་པོ་ཡིན་གོསུངས། 

དེ་ལྟར་སློོབ་དཔོོན་བཅུ་གོཉེིས་པོོ་དེ་དགོ་ལས་དང་པོོ་གོཉེིས་མ་གོཏེོགོས་གོཞིན་

རྣམས་ཀྱིསི་ལ་ོབཅུ་གོཉེསི་ཙོམ་ར་ེརམི་པོ་བཞིནི་གོདན་ས་མཛིད་ད་ོཞིསེ་ཟིརེ། ཀ་མ་
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ལ་རཀྵཻ་ིཏེའ་ིརྗེེས་སུ་མཁས་པོ་སྒོ་ོདྲུགོ་བྱུང༌། དེའ་ིའོགོ་ཏུ་སྔགོས་ཀྱི་ིསློོབ་དཔོོན་ཐོར་

བུ་ཤིིན་ཏུ་མང་བར་བྱུང༌། མར་མ་ེམཛིད་ཡ་ེཤིེས་ལ་སོགོས་པོ་བསྟན་པོ་སྤྱོིར་སྐྱོང་

བའ་ིགོདན་རབས་ཀྱིང་མ་ཆོད་ཙོམ་དུ་བྱུང་སྟ།ེ མཁས་པོ་སྒོ་ོདྲུགོ་གོ་ིའོགོ་ཏུ་ལ་ོའགོའ་

ཞིིགོ་ཐོར་བུར་གོནས་པོ་ལས་མཁན་པོ་ོམེད། ད་ེནས་མར་མ་ེམཛིད་དཔོལ་ཡ་ེཤིེས་

བྱནོ། ད་ེནས་ལ་ོབདུན་མཁན་པོ་ོམདེ། ད་ེརྗེསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེགོདན་པོ་ཆོནེ་པོསོ་མཁན་པོ་ོཅུང་

ཟིད་མཛིད། ད་ེནས་ཀ་མ་ལ་ཀུ་ལ་ིཤི་ཟིེར་བ་ཞིིགོ་གོིས་མཁན་པོ་ོམཛིད། ད་ེརྗེེས་ན་

ལཻནྡྲ་ཤྲཱི་ིཛྙཱ་ན་ཟིེར་བ་ཞིིགོ་གོིས་མཁན་པོ་ོམཛིད། ད་ེརྗེེས་དཱ་ན་རཀྵཻ་ིཏེས་མཛིད། ད་ེ

རྗེེས་ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་རས་ཡུན་རིང་དུ་མཛིད། ད་ེརྗེེས་ཤུ་བྷ་ཡཱ་ཀ་ར་གུཔྟས་མཛིད། དེའ་ི

རྗེསེ་སུ་ན་ཡ་ཀ་པོ་ཤྲཱིསི་མཛིད་ད།ོ །ད་ེརྗེསེ་ཆོསོ་འབྱུང་ཞི་ིབས་མཛིད། ད་ེརྗེསེ་ཁ་ཆོ་ེ

པོཎ་ཆོནེ་ཤཱཀྱི་ཤྲཱིསི་མཛིད། ད་ེནས་བ་ིཀྲ་མ་ཤཱ་ིལ་ནུབ་པོ།ོ ད་ེདགོ་ན་ིབ་ིཀྲ་མ་ཤཱ་ིལའ་ི

གོདན་རབས་ཀྱི་ིསྐབས་ཏེ་ེས་ོབརྒྱད་པོའ།ོ། །།

༣༩ ཤར་ཕྱོགོས་ཀ་ོཀོའ་ིཡུལ་དུ་བསྟོན་པ་དར་སྐབས།

རྒྱ་གོར་ཤིར་ཕྱིོགོས་ལ་དུམ་བུ་གོསུམ་སྟ།ེ བྷ་ཾགོ་ལ་དང༌། ཨ་ོཊ་ིབ་ིཤི་ཉེ་ིའོགོ་ལ་

གོཏེགོོས་པོས་ཉེ་ིའགོོ་ཤིར་ཕྱིགོོས་ཟིརེ། བྱང་ཤིར་གྱི་ིཡུལ་ཀཱ་མ་རཱུ། ཏེ་ིཔུ་ར། ཧ་ས་མ་

རྣམས་ལ་གོ་ིར་ིཝརྷ་སྟ་ེརིས་བསྐོར་བ་ཟིེར། ད་ེདགོ་ལས་ཤིར་ཕྱིོགོས་སུ་ཕྱིིན་པོ་བྱང་

ཕྱིགོོས་ཀྱི་ིར་ིངསོ་ལ་ཉེ་ེབའ་ིན་ཾགོ་ཊའ་ིཡུལ་རྣམས་དང༌། རྒྱ་མཚ་ོལ་ཉེ་ེབའ་ིཡུལ་པུ་ཁ་ཾ

དང༌། བལ་ཀུ་སོགོས་ར་ཁང་གོ་ིཡུལ་དང༌། ཧཱ་ཾས་ཝ་ིཏེ།ི མ་རྐོ་ོལ་སོགོས་པོ་མུ་ཉུང་གོ་ི

ཡུལ་དང༌། གོཞིན་ཙོཀྨ་དང༌། ཀམྦ་ོཛི་ལ་སོགོས་པོ་ད་ེཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིམིང་དུ་ཀ་ོཀ་ི
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

ཞིེས་ཟིེར་ཏེེ། ད་ེལྟར་ན་ཀ་ོཀའ་ིཡུལ་ད་ེརྣམས་སུ་རྒྱལ་པོ་ོམྱོ་ངན་མེད་ཀྱི་ིདུས་ཙོམ་

ནས་བཟུང་སྟ་ེདགོ་ེའདུན་གྱི་ིསྡོ་ེབྱུང་ལ། ཕྱིིས་ཇོ་ེའཕེལ་དུ་སོང་སྟ་ེཤིིན་ཏུ་མང་བར་

ཡདོ་པོ་ལ། དབྱགིོ་གོཉེནེ་མ་བྱནོ་གོངོ་དུ་ཉེན་ཐསོ་ཁ་ོན་ཡནི། དབྱགིོ་གོཉེནེ་གྱི་ིསློབོ་མ་

འགོའ་ཞིགིོ་གོསི་ཐགེོ་ཆོནེ་དར་བར་བྱས་ནས་ཅུང་ཟིད་ཙོམ་རྒྱུན་མ་ཆོད་པོར་ཡདོ་པོ་

ལས། རྒྱལ་པོ་ོདྷརྨཱ་པཱ་ལ་མན་ཆོད་དུ་ཡུལ་དབུས་སུ་ད་ེདགོ་གོ་ིསློབོ་གོཉེརེ་བ་ཤིིན་ཏུ་

མང་ཞིིང༌། ལྷགོ་པོར་ས་ེན་བཞིིའ་ིདུས་སུ། མ་གོ་དྷཱ་ར་འཚོགོས་པོའ་ིདགོ་ེའདུན་གྱི་ི

ཕྱིེད་ཙོམ་ཀ་ོཀའ་ིཡུལ་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ།ེ དེའ་ིཕྱིིར་ཐེགོ་ཆོེན་ཤིིན་ཏུ་དར་བར་གྱུར་

ནས་བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཁམས་བཞིནི་དུ་ཐེགོ་པོ་ཆོ་ེཆུང་གོ་ིདབྱ་ེབ་མདེ་པོར་སངོ༌། ཨ་བྷ་ཡཱ་

ཀ་ར་བྱོན་པོའི་དུས་ཙོམ་ནས་སྔགོས་ཀྱིི་ཐེགོ་པོ་ཡང་ཇོེ་དར་ལ་སོང༌། མ་གོ་དྷཱ་ཏུ་

རུཥྐས་བཅིོམ་པོའ་ིཚ་ེཡུལ་དབུས་ཀྱི་ིམཁས་པོ་ཕལ་ཆོེར་ཡུལ་དེར་བྱོན་པོས་བསྟན་

པོ་ལྷགོ་པོར་དར་ཏེ།ེ དུས་དེའ་ིཚ་ེརྒྱལ་པོ་ོཤི་ོབྷ་ཛི་ཏེ་ཞིེས་བྱ་བ་ཡོད་ད།ེ དེས་ཀྱིང་ལྷ་

ཁང་མང་དུ་བཞིངེས། ཆོསོ་གོཞི་ིཉེིས་བརྒྱ་ཙོམ་བཙུགོས། དའེ་ིརྗེསེ་སུ་རྒྱལ་པོ་ོསངིྒ་

ཛི་ཊ་ིཞིེས་བྱ་བ་བྱུང་ནས། དེས་ཀྱིང་སྔ་མ་ལས་ཀྱིང་ལྷགོ་པོར་དམ་པོའ་ིཆོོས་སྤེེལ་

བས་ཡུལ་ད་ེདགོ་ཐམས་ཅིད་དུ་བསྟན་པོ་ཤིིན་ཏུ་དར་ཞིིང༌། དུས་དུས་ན་དགོ་ེའདུན་

རྣམས་ཕལ་ཆོེར་ཚོགོས་པོའ་ིཚ་ེདེང་སང་ཡང་དགོ་ེསློོང་ཁྲ་ིཕྲགོ་གོཉེིས་གོསུམ་ཡོད་

ཟིརེ་ལ། དགོ་ེབསྙནེ་ཡང་ཤིནི་ཏུ་མང་བ་ཡདོ་ད།ོ །ཕྱིསི་བྱུང་བདོ་དུ་བྱནོ་པོའ་ིཔོཎྜ་ིཏེ་བ་

ན་རཏྣ་ལ་སགོོས་པོ་ཀུན་ཀྱིང་ཡུལ་ད་ེཕྱིགོོས་ནས་བྱནོ་པོ་ཡནི། དུས་ཕྱིསི་རྒྱལ་པོ་ོཔཱ་

ལ་སུན་དྷ་ར་ཞིསེ་བྱ་བ་བྱུང་སྟ།ེ ཡུལ་ད་ེཀུན་ན། འདུལ་བ་དང༌། མངནོ་པོ་དང༌། ཐགེོ་

ཆོེན་གྱིི་གོཞུང་ལུགོས་རྣམས་ཤིིན་ཏུ་དར་བར་ཡོད་ཀྱིང༌། དུས་ཀྱིི་འཁོར་ལ་ོདང༌། 
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ཕྲེང་བ་སྐོར་གོསུམ་ལ་སོགོས་པོ་འགོའ་ཞིིགོ་མ་གོཏེོགོས། གོསང་སྔགོས་ཀྱི་ིཆོོས་

རྣམས་ཤིིན་ཏུ་དཀོན་པོར་སོང་བ་ལ། ཡུལ་དེའ་ིཔོཎྜ་ིཏེ་ཉེིས་བརྒྱ་ཙོམ་འགྲོ་ོལྡིང་དང༌། 

ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཁ་གོནྡྲེའ་ིཡུལ་དུ་གྲུབ་ཆོེན་ཞི་ིབ་སྦས་པོ་ལ་སོགོས་པོའ་ིདྲུང་དུ་བརྫོངས་

ནས་གོསང་སྔགོས་ཀྱི་ིཆོོས་ལ་སྤྱོོད་དུ་བཅུགོ་སྟ་ེསློར་ཡང་སོར་ཆུད་པོར་བྱས། དེའ་ི

བུ་ཙོནྜ་ཝ་ཧ་ན་ཞིེས་པོ་ད་ལྟ་ར་ཁང་ན་ཡོད། ཨ་ཏེ་ིཏེ་ཝ་ཧ་ན་ཞིེས་པོས་ཙོགོ་མ་སྐྱོང༌། 

པཱ་ལ་ཝ་ཧ་ན་ཞིེས་པོས་མུ་ཉུང་སྐྱོང༌། སུནྡྷ་ར་ཧ་ཙོ་ིཞིེས་པོས་ན་ིགོ་ཊ་སྐྱོང་སྟེ། སྔར་

གྱི་ིརྒྱུན་ལས་ད་ལྟའ་ིབསྟན་པོ་ཤིིན་ཏུ་དར་བར་ཡོད་ད།ོ ཤིར་ཕྱིོགོས་ཀ་ཀའ་ིཡུལ་དུ་

བསྟན་པོ་དར་བའ་ིསྐབས་ཀྱི་ིགོཏེམ་སྟ་ེས་ོདགུ་པོའ།ོ། །།

༤༠ གླངི་ཕྲན་རྣམས་དང་ལྷོ་ོཕྱོགོས་སུ་དར་ཚུལ།

གོཞིན་ཡང་སེངྒ་ལའ་ིགླེིང་དང༌། ནས་གླེིང་དང༌། ཟིངས་གླེིང་དང༌། གོསེར་གླེིང་

དང༌། དྷ་ན་ཤྲཱིའི་ིགླེིང་དང༌། པོ་ཡ་ིགུ་ཞིེས་བྱ་བའ་ིགླེིང་ཕྲན་ད་ེདགོ་རྣམས་ན། སྔོན་སྔ་

མ་ོནས་བསྟན་པོ་དར་ཏེ་ེད་ལྟའ་ིབར་དུ་བསྟན་པོ་ཤིིན་ཏུ་དར་རོ། །སིངྒ་ལའ་ིགླེིང་ན་

ཐགེོ་ཆོནེ་པོ་ཡང་ཅི་ིརགིོས་པོ་ཡདོ་ད།ོ །ཕལ་ཆོརེ་ཉེན་ཐསོ་ཏེ།ེ ད་ལྟར་ཡང་ཤྲཱི་ིཔོ་དུ་ཀ་

ཞིེས་བྱ་བ་སྟོན་པོའ་ིཞིབས་རྗེེས་ཀྱི་ིདུས་སྟོན་ལ་དགོ་ེསློོང་སྟོང་ཕྲགོ་བཅུ་གོཉེིས་ཙོམ་

འཚགོོས་ཏེ།ེ ཕལ་ཆོརེ་ཉེན་ཐསོ་ས།ོ །དྷ་ན་ཤྲཱི་ིདང༌། བ་ཡ་ིགུ་ནའང་ཐེགོ་ཆོནེ་པོ་ཅུང་

ཟིད་ཡོད། གོཞིན་གླེིང་ཕྲན་ད་ེདགོ་ཉེན་ཐོས་ཁ་ོནའ་ིགོདུལ་བྱའ།ོ །འགྲོ་ོལྡིང་གོ་ིགླེིང་ན་

སྔོན་བསྟན་པོ་རྣལ་མ་མེད་པོ་ལས་སློོབ་དཔོོན་པོདྨ་འབྱུང་གོནས་གྱིིས་དང་པོོར་

བཙུགོས། མར་མ་ེམཛིད་བཟིང་པོོས་ཀྱིང་བྱོན། ད་ེནས་བརྩེམས་ཏེ་ེལ་ོབརྒྱ་ཙོམ་གྱི་ི
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བར་དུ་མ་གོ་དྷཱ་དང༌། ཨུ་རྒྱན་དང༌། ཁ་ཆོ་ེལ་སོགོས་པོའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེའཛིིན་པོ་ཤིིན་ཏུ་མང་

པོ་ོབྱོན་ཏེ་ེསྔགོས་ཀྱི་ིཐེགོ་པོ་ལྷགོ་པོར་རྒྱས་པོར་མཛིད། སྔོན་རྒྱལ་པོ་ོདྷརྨ་བཱ་ལའ་ི

སྐབས་སུ་སྦས་ཏེ་ེརྒྱ་གོར་དུ་ནུབ་པོའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིརིགོས་དང༌། ཨ་ོཊ་ིཡཱ་ན་ནས་སྤྱོན་

དྲངས་པོའི་རིགོས་ཀྱིི་རྒྱུད་རྒྱ་གོར་ན་མེད་པོ་མང་དུ་ཡོད་དོ། །ད་ལྟ་ཡང་གོསང་

སྔགོས་རྒྱུད་སྡོ་ེབཞིིའ་ིབསྟན་པོ་རྣལ་མ་སྔོན་དུས་བཞིིན་དར་བར་ཡོད་ལ། འདུལ་བ། 

མངོན་པོ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པོའ་ིགོཞུང་ལུགོས་རྣམས་ཀྱིང་ཅུང་ཟིད་ཡོད་ད།ོ །རྒྱ་གོར་

ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་ནི། མ་གོ་དྷཱ་ཏུ་རུཥྐས་བཅིོམ་པོ་ཕྱིིན་ཆོད་ནས། བིདྱཱ་ནཱ་གོ་ར་

དང༌། ཀོངྐུ་ན་དང༌། མ་ལྱ་ར་དང༌། ཀ་ལིངྐའ་ིཡུལ་སོགོས་ན་ཆོོས་གོཞི་ིཧ་ཅིང་ཆོ་ེབ་

མ་ཡིན་པོ་མང་པོ་ོཚུགོས་ཤིིང༌། ཆོོས་པོ་ཧ་ཅིང་གྲོངས་མང་བ་མེད་ནའང༌། བཤིད་

སྒྲུབ་བཟིང་པོོ་རྒྱུན་མ་ཆོད་པོར་བྱུང་ཞིིང༌། པོནྚིི་ཏེ་མིའི་ཉེི་མར་གྲོགོས་པོ་ཡང་ཏྲི་

ལངྐའ་ིནང་ཚན་ཀ་ལངིྐར་བྱུང་བ་ཡནི། ད་ེབཞིནི་དུ་ལྷ་ོནུབ་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཁམས་རྣམས་སུ་

རྒྱལ་པོ་ོཀརྞས་བསྟན་པོ་བཙུགོས་པོ་ནས། ཕྱིསི་མ་གོ་དྷཱ་ཏུ་རུཥྐས་བཅིམོ་པོའ་ིཚ་ེཛྙཱ་

ན་ཨཱ་ཀ་ར་གུཔྟ་ལ་སོགོས་པོས་དར་བར་མཛིད་ད།ེ མ་རུ། མ་ེཝ་ར། ཙོ་ིཏེ་བ་ར། བ་ི

ཧུ་ཝ། ཨ་བྷུ། སཽ་རཱཥྟ།ྟ གུ་ཛི་ིར་ཐ་ལ་སོགོས་པོ་རྣམས་སུ་ཆོསོ་གོཞི་ིམང་དུ་བཙུགོས་

ཤིངི༌། ད་ལྟར་ཡང་དགོ་ེའདུན་མང་དུ་ཡདོ། ཁྱེད་པོར་དུས་ཕྱིསི་གྲུབ་པོའ་ིདབང་ཕྱུགོ་

ཆོནེ་པོ་ོཞི་ིབ་སྦས་པོའ་ིབྱནི་རླབས་ཀྱི་ིསྟབོས་ཀྱིསི་ཁ་གོནྡྲ་ེདང༌། འབགིོས་བྱདེ་ར་ིབའོ་ི

ཁོངས་སུ་བསྟན་པོ་གོསར་དུ་དར་ཏེ།ེ རྒྱལ་པོ་ོརཱ་མ་ཙོནྡྲའ་ིདུས་སུ་དགོ་ེའདུན་རྣམས་

ལ་མང་དུ་མཆོདོ། དའེ་ིབུ་བཱ་ལ་བྷ་དྲས་ལྷ་ཁང་མང་པོ་ོདང༌། ཤྲཱི་ིརཏྣ་གོ་ིར་ིདང༌། ཛཱ་ིཏཱ་

དང༌། ཨ་ོཛི་ན་དང༌། ཨུརྦཱ་ས་ིལ་སོགོས་པོའ་ིགོནས་གོཞི་ིམང་པོ་ོབཞིངེས། ཆོསོ་གོཞི་ི
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ཡང་སྒོ་ོཐམས་ཅིད་ནས་མང་དུ་བཙུགོས། ཡུལ་དརེ་དགོ་ེསློངོ་གོསར་པོའང་སྟངོ་ཕྲགོ་

གོཉེསི་ཙོམ་ཡདོ་པོར་གྲོགོས་ཤིངི༌། མད་ོསྔགོས་གོཉེསི་ཀ་ལ་བཤིད་སྒྲུབ་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་

རྣལ་མ་ལྷགོ་པོར་དར་ཞིིང་འཕེལ་བར་ཡོད་དོ། །གླེིང་ཕྲན་རྣམས་སུ་བསྟན་པོ་བྱུང་

ཚུལ་དང༌། ལྷ་ོཕྱིོགོས་ལ་སོགོས་པོའ་ིརྒྱུད་དུ་སློར་ཡང་དར་བའ་ིསྐབས་ཀྱི་ིགོཏེམ་སྟ་ེ

བཞི་ིབཅུ་པོའ།ོ། །།

༤༡ ལྷོ་ོཕྱོགོས་སུ་ཆོསོ་དར་ཚུལ་མ་ེཏགོ་ཕྲངེ་བའ་ིགཏམ།

ཁ་ཆོ་ེདང༌། ལྷ་ོཕྱིོགོས་དང་ཀ་ོཀིའ་ིཡུལ་ལ་སོགོས་པོའ་ིརྒྱལ་རབས་ཀྱི་ིཡ་ིགོ་ེ

ཕྱིགོོས་གོཅིིགོ་ཏུ་བསྒྲོགིོས་པོ་མ་མཐངོ་ལ། ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་བསྟན་པོ་དང༌། འགྲོ་ོ

བ་ལ་བྱ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགོས་པོ་བྱས་པོའ་ིརྒྱལ་པོ་ོསོགོས་ཀྱི་ིགོཏེམ་མདོར་བསྡུས་སུ་

བཀོད་པོ་མ་ེཏེོགོ་ཕྲེང་བ་ཞིེས་བྱ་བ་བྲིམ་ཟི་ེམན་ོམ་ཏེིས་བྱས་པོའ་ིནང་ནས་འད་ིལྟར་

འབྱུང་སྟ།ེ ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀཉྩིིའ་ིཡུལ་དུ་ཤུཀློ་རཱ་ཛི་ཞིེས་བྱ་བ་ཞིིགོ་དང༌། ཙོནྡྲ་ཤི་ོབྷ་ཞིེས་

བྱ་བ་རྒྱལ་པོོ་གོཉེིས་ཀྱིི་རིང་ལ་རྒྱ་མཚོའི་གླེིང་ཕྲན་གྱིི་མཁའ་ལྡིང་སོགོས་འདབ་

ཆོགོས་ཕལ་མ་ོཆོ་ེདབང་དུ་སྡུད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་སྟ།ེ བྱ་ད་ེརྣམས་ཀྱིསི་སྨན་དང༌། ནརོ་བུ་

དང༌། རྒྱ་མཚའོ་ིསྲོགོོ་ཆོགོས་ཀྱི་ིཁྱེད་པོར་འབུལ་བ་བྱུང༌། ཡ་ོབྱད་ད་ེརྣམས་ཀྱིསི་དགོ་ེ

འདུན་སྟོང་ཕྲགོ་གོཉེིས་ར་ེམཆོོད་པོར་བྱེད་ཅིིང༌། མཐར་བྱ་རྣམས་ཀྱི་ིདོན་དུ་ལྷ་ཁང་

བཞིེངས། ད་ལྟ་ཡང་རྒྱ་མཚོའ་ིགླེིང་ཕྲན་གྱི་ིབྱ་ར་ེརྟགོ་ཏུ་གོནས་པོས། ལྷ་ཁང་ད་ེལ་

པོང་ཁ་ིཏེརིྠ་ཞིསེ་ཟིརེ། ཡང་རྒྱལ་པོ་ོདབང་བྱདེ་དང༌། བད་ེབྱདེ་དང༌། ཡདི་འངོ་ཞིསེ་བྱ་

བ་གོསུམ་གྱི་ིརིང་ལ་མཆོོད་རྟེན་སྟོང་ལ་ཉེིན་ར་ེབཞིིན་གོདུགོས་ར་ེར་ེདང༌། མཆོོད་
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

པོའ་ིཡ་ོབྱད་དཔོགོ་ཏུ་མདེ་པོས་མཆོདོ། ཡང་རྒྱལ་པཽོ་བྷ་ོགོ་སུ་བ་ལ་སྟ་ེལངོས་སྤྱོདོ་སྐྲ་

བཟིང་དང༌། དེའ་ིབུ་ཟླ་བའ་ིསྡོ་ེདང༌། དེའ་ིབུ་བད་ེབྱེད་སེང་གོ་ེསྡོ་ེགོསུམ་གྱི་ིརིང་ལ་

གོསརེ་འགྱུར་གྱི་ིརྩེ་ིགྲུབ་སྟ།ེ སློངོ་བ་པོ་ོསུ་བྱུང་ཡང་གོསརེ་དཱ་ིན་ར་ེར་ེསྟརེ། དགོ་ེསློངོ་

དང༌། དགོ་ེབསྙནེ་སུ་བྱུང་ཡང་དངུལ་པོ་ཎ་ལྔ་བརྒྱའ་ིརནི་ཚད་ཀྱི་ིཡ་ོབྱད་འབུལ་བར་

བྱདེ་ད།ོ །ད་ེརྣམས་ཡུལ་གོང་དུ་བྱུང་ཧ་ཅིང་མ་ིགོསལ་ཡང༌། ཕལ་ཆོརེ་ཀངོྐུ་ནའ་ིཡུལ་

དུ་བྱུང་བར་མངོན་ཏེེ། བད་ེབྱེད་སེང་གོ་ེལ་བུ་གོསུམ་ཡོད་པོས་ཆོེན་པོ་ོབྱཱ་གྷྲ་རཱ་ཛི་

ཞིེས་བྱ་བ་སྟགོ་དང་འདྲ་བའ་ིམིགོ་དང༌། ཤིའ་ིར་ིམ་ོཡོད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང༌། ཏེ་ལ་ཀོངྐུ་ན་

བཟུང་སྟ།ེ ལྷ་ཁང་སྟོང་ཕྲགོ་གོཉེིས་བཞིེངས། བུ་བར་པོ་བུ་ད་སྟ་ེགོཟིའ་ལྷགོ་པོའ་ིམིང་

ཅིན་ཞིིགོ་བྱུང༌། དེས་ཨུ་པོ་ར་ཀུངྐུ་ན་དང༌། ཏུ་ལུ་རཱ་ཏེ་ིབཟུང༌། དགོ་ེསློོང་ལྔ་སྟོང་ར་ེ

རྟགོ་ཏུ་མཆོདོ། ཆུང་བ་བུདྡྷ་ཤུ་ཙོ་ཡུལ་ཕུད་པོས་མཐར་དྲ་བ་ལིའ་ིརྒྱལ་པོ་ོཐབོ། བྲིམ་

ཟིེ་ཁྲི་ཕྲགོ་རེ་དང༌། སངས་རྒྱས་པོ་ཁྲི་ཕྲགོ་རེ་ལ་རྒྱུན་དུ་ཆོོས་སྟོན་དྲངས། ཡང་

འབིགོས་བྱེད་ཀྱི་ིར་ིབོའ་ིཁོངས་སུ་རྒྱལ་པོ་ོགོཞིོན་ནུ་གོདོང་དྲུགོ་ཅིེས་བྱ་བ་བྱུང་སྟེ། 

ནརོ་རྒྱུན་མའ་ིརགིོ་སྔགོས་གྲུབ་ནས། འབྲུ་དང་གོསོ་ཟིད་མདེ་པོར་གྱུར་ཏེ།ེ ལྷ་ོཕྱིགོོས་

ཀྱིི་རྒྱུད་ཐམས་ཅིད་དུ་བུ་ལོན་ཐམས་ཅིད་རྒྱལ་པོོས་བཙོལ་བའི་བུ་ལོན་སྙོམས་པོ་

ལན་གོསུམ་བྱས། དབུལ་པོོ་ཐམས་ཅིད་ལ་གོོས་རེ་བྱིན། མུ་ཏེོ་བ་ལ་སོགོས་པོ་

ཕོངས་པོ་ཁྲ་ིཕྲགོ་བརྒྱད་ཙོམ་ལ་ལ་ོཉེ་ིཤུར་ཟིས་གོོས་བྱིན་སྐད། མ་ལྱ་རའ་ིཡུལ་དུ་

རྒྱལ་པོ་ོརྒྱ་མཚ་ོདང༌། རྣམ་གོནནོ་དང༌། རྒྱལ་མཆོོགོ་དང༌། གོཙོ་ོབ་ོཞིསེ་བྱ་བ་གོདུང་

རབས་བཞིིའ་ིརིང་ལ། ཆོོས་གོཞི་ིལྔ་བརྒྱ་ར་ེབཙུགོས་ཤིིང་ད་ེདང་མཐུན་པོར་ལྷ་ཁང་

ར་ེཡང་བཞིངེས། ཡུལ་ཀརྣ་ཌོ་དང༌། བ་ིདྱཱ་ན་གོར་གྱི་ིཕྱིགོོས་རྣམས་སུ་རྒྱལ་པོ་ོདབང་



རྒྱ་གར་ཆོོས་འབྱུང་།
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ཆོནེ་ཞིསེ་བྱ་བ་བྱུང༌། དའེ་ིབུ་ལྷ་རྒྱལ་པོ།ོ དའེ་ིབུ་སྣ་ཚགོོས་ཏེ་ེགོསུམ་གྱི་ིརངི་ལ་ཡུལ་

གྱི་ིརྒྱལ་རིགོས་དང༌། བྲིམ་ཟིེའ་ིསྐྱ་ེབ་ོཐམས་ཅིད་དཀོན་མཆོོགོ་གོསུམ་ཁ་ོན་མཆོོད་

པོར་བཀའ་བསྒོོས། རྒྱལ་སྲོདི་ཀྱིང་ལ་ོསུམ་ཅུ་སུམ་ཅུ་མཛིད། དའེ་ིབུ་གོསུམ་སྟ།ེ ཐུ་

བ་ོབྱསི་པོ་ཞིསེ་བྱ་བས་ལ་ོགོསུམ་རྒྱལ་སྲོདི་བྱས། འབྲིངི་པོ་ོརབ་གོདུང་ཞིསེ་བྱ་བས་

ཟླ་བ་གོཅིགིོ་རྒྱལ་སྲོདི་བྱས་ཏེ།ེ ད་ེགོཉེསི་ཀྱིསི་ལྷ་ཁང་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་བཞིེངས། རབ་

གོདུང་ནི་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པོའི་སྟོན་པོ་གོཞིན་ལ་མཆོོད་ན། བདགོ་ཉེིད་གོསོད་

པོར་གྱུར་ཅིགིོ་ཅིསེ་དམ་བཅིས་པོ་ལས། དརེ་ལན་ཅིགིོ་ཞི་ིབའ་ིལངིྒ་ལ་མཆོདོ་པོ་བྱས་

པོས་རང་ཉེིད་སྤུ་གྲོིའི་དོང་དུ་མཆོོངས་སོ། །ཆུང་བ་ནཱ་གོ་ར་ཛི་བྷ་གོ་ཝཱན་ཞིེས་པོ་

འཁོར་སྟོང་ཕྲགོ་བཅུ་དང་ལྷན་ཅིིགོ་ཡུལ་གྱུར་ཕྱུང་བ་ལས་གྲུ་གོཟིིངས་ལ་བསྐྱོད་ནས་

ཤིར་ཕྱིགོོས་དུ་ཁ་ཾདང་ཉེ་ེབའ་ིདགྲོ་འདུལ་དུ་ཕྱིིན། དེར་རྒྱལ་སྲོིད་ཐོབ་སྟ་ེསངས་རྒྱས་

ལ་མཆོདོ་ཅིངི་བསྟན་པོ་ལ་བྱ་བ་ཆོརེ་བྱས་ས།ོ །

རྒྱལ་པོ་ོས་ལ་བྷ་ཧ་ན་སྟ་ེས་ལའ་ིབཞིོན་པོ་ན་ིགོོང་དུ་བཤིད་ཟིིན། བྲིམ་ཟི་ེབཱ་ལ་

མ་ིཏྲ་ཞིེས་བྱ་བ་ཡུལ་ཀ་ལིངྐར་སྐྱེས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་སྟེ། དེས་རྒྱ་མཚ་ོགོཉེིས་ཀྱི་ིམཐར་

ཐུགོ་པོའ་ིས་རྣམས་མཆོོད་རྟེན་གྱིིས་གོང་བར་བྱས། ད་ེཡང་ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀྱི་ིཡུལ་ན་ིགྲུ་

གོསུམ་པོ་མཆུར་རིང་པོའ་ིརྣམ་པོ་ཅིན་དུ་ཡོད་དོ། །རྩེ་ེམ་ོལྷ་ོཕྱིོགོས་ལ་བསྟན་པོ། རྩེ་

བའ་ིངསོ་ཡུལ་དབུས་དང་འབྲིལེ་བ། རྩེ་ེམ་ོརྣ་ོཤིསོ་ན་རཱ་མ་ེཤྭ་རའ་ིཡུལ་ཡདོ་ད།ེ ཡུལ་

དེ་ནས་ཤིར་ཕྱིོགོས་ལ་སོགོས་པོའི་བར་དུ་ཡོད་པོའི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ནི་མ་ཧོ་ད་དྷི་ཟིེར། 

ཡུལ་ད་ེནས་ནུབ་ཕྱིོགོས་ཀྱི་ིམཐར་ཐུགོ་པོའ་ིབར་གྱི་ིརྒྱ་མཚ་ོལ་ར་ཏེ་ནཱ་གོ་ིར་ིཟིེར། 

རྒྱ་མཚོའ་ིགོཏེིང་ལ་མཚམས་ཀྱི་ིདབྱ་ེབ་མེད་ཀྱིང༌། གླེིང་གྲུ་གོསུམ་གྱི་ིདབྱིབས་ཀྱི་ི
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

ཁྱེད་པོར་གྱིིས་ཡུལ་དེའི་ལྷ་ོདྲང་ཐད་ཐགོ་རིང་པོོའ་ིབར་དུ་མཚོའི་ཁ་དོགོ་མ་འདྲེས་

པོར་སྣང་བ་དང༌། རླབས་འཐབ་པོའ་ིམཚམས་ཏེ་ལ་ེབ་ཡོད། དེས་ན་མ་ཧ་ོད་དྷ་ིདང༌། 

ར་ཏེ་ནཱ་གོ་ིརིའ་ིམཚ་ོལ་རེགོ་གོི་བར་དུ་གྲོོང་ཁྱེེར་རེ་རེར་མཆོོད་རྟེན་རེ་བརྩེེགོས་པོ་

ཡིན་ཏེ།ེ འད་ིན་ིའཇོམ་དཔོལ་རྩེ་རྒྱུད་ལས། ས་ན་ིརྒྱ་མཚ་ོགོཉེིས་མཐར་ཐུགོ །ཅིེས་

ལུང་བསྟན་པོ་དེ་ཡིན། གོཞིན་ཡང་བྲིམ་ཟིེ་ནཱ་གོ་ཀེ་ཏུ་ཞིེས་བྱ་བས་སྟོན་པོའི་སྐུ་

གོཟུགོས་འབུམ་ཕྲགོ་གོཅིིགོ་བཞིེངས་ཤིིང༌། ད་ེར་ེར་ེལ་ཡང་མཆོོད་པོའ་ིཁྱེད་པོར་

བཅུ་བཅུས་མཆོོད། ཡང་བྲིམ་ཟིེ་ཝརྡྷ་མཱ་ལ་སྟེ་འཕེལ་བའི་ཕྲེང་བ་ཞིེས་བྱ་བ་བྱུང༌། 

དེས་བཀའ་ིགླེེགོས་བམ་སྟོང་ཕྲགོ་བཅུ་བཞིེངས་ནས། ད་ེར་ེར་ེལ་ཡང་མཆོོད་པོའ་ིཡ་ོ

བྱད་བཅི་ོལྔ་རེས་མཆོོད་པོར་བྱེད། གླེེགོས་བམ་ད་ེདགོ་ལ་ལྟ་རྟོགོ་དང༌། ཉེན་བཤིད་

བྱདེ་པོ་དགོ་ེསློངོ་དང༌། དགོ་ེབསྙནེ་སྟངོ་ཕྲགོ་བཞི་ིཙོམ་ར་ེལ་རྟགོ་ཏུ་འཚ་ོབ་སྦྱོརོ། ཡང་

ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིསློོབ་དཔོོན་ན་ིགོངྒ་ར་ིཞིེས་བྱ་བ་མ་ིབརྗེེད་པོའ་ིགོཟུངས་ཐོབ་པོ། ཕ་

རོལ་གྱི་ིསེམས་མཐའ་དགོ་ཤིེས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་སྟེ། དེས་མན་ངགོ་བསྟན་པོས་སློོབ་མ་

སྟོང་གོིས་ཆོོས་ལ་བཟིོད་པོ་ཐོབ་པོ་བྱུང༌། ཀུ་མཱ་རཱ་ནནྡ་སྟ་ེགོཞིོན་ནུ་དགོའ་བ་ཞིེས་བྱ་

བ་གོ་ོམིའ་ིདགོ་ེབསྙེན་ཞིིགོ་བྱུང་སྟ།ེ དགོ་ེབསྙེན་སྟོང་ཕྲགོ་ལྔ་ལ་ཆོོས་བསྟན་པོས། ད་ེ

ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་ཀྱིང་ཤིེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པོ་རྟོགོས་པོར་བྱས། མ་ཏེ་ིཀུ་མཱ་ར་

སྟ་ིབླ་ོགྲོསོ་གོཞིནོ་ནུ་ཞིསེ་བྱ་བ་དགོ་ེབསྙནེ་ཁྱེམི་པོ་ཞིིགོ་བྱུང༌། དསེ་ཆོསོ་བསྟན་པོས། 

ཡུལ་གྱི་ིཁྱེེའུ་དང་བུ་མ་ོཚུན་ཆོད་བསྡོོམས་པོ་ཁྲ་ིཕྲགོ་ཙོམ་ཐེགོ་པོ་ཆོེན་པོ་ོལ་བསམ་

གོཏེན་པོར་གྱུར། ཡང་དགོ་ེསློོང་བྷ་དྲཱ་ནནྡ་ཞིེས་བྱ་བ་བཟིང་པོོའ་ིཀུན་དགོའ་བ་ོཞིེས་

པོས་བདེན་ཚིགོ་ཁ་ོན་བརྗེོད་དེ། གྲོོང་ཁྱེེར་གྱིི་སྐྱེ་བ་ོམཐའ་དགོ་གོི་ནད་དང་གོདོན་



རྒྱ་གར་ཆོོས་འབྱུང་།
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མཐའ་དགོ་ཞི་ིབར་བྱེད་པོ་བྱུང༌། འཁོར་དགོ་ེསློོང་ཤིིན་ཏུ་རྣམ་པོར་དགོ་པོ་ཉེ་ིཤུ་ཙོམ་

དང་ལྷན་ཅིགིོ་གོནས་ས།ོ །ད་ེདགོ་ེསློངོ་གོཞིན་རྣམས་ཀྱིསི་གོཙོསེ་པོར་གྱུར་པོས་ལུས་

ད་ེཉེདི་ཀྱིསི་མངནོ་དགོའ་ིཞིངི་དུ་འཕུར་ཏེ་ེསངོ་ང་ོཞིསེ་གྲོགོས་ས།ོ ། 

དགོ་ེབསྙནེ་དཱ་ན་བྷ་དྲ་སྟ་ེསྦྱོནི་པོ་བཟིང་པོ་ོདང༌། ལངྒ་ད་ེཝ་ཞིསེ་བྱ་བ་བྱུང་སྟ།ེ ད་ེ

བཞིིན་གོཤིེགོས་པོའ་ིསྐུ་གོཟུགོས་ར་ིམོར་བྲིིས་པོ་སྟོང་ཕྲགོ་བཅུ་དང༌། རྡོ་ོདང་ཤིིང་

དང༌། འཇོིམ་པོ་དང༌། རིན་པོོ་ཆོེ་ལས་བྱས་པོ་ཡང་སྟོང་ཕྲགོ་བཅུ་བཅུ་བཞིེངས། 

མཆོདོ་རྟནེ་ཡང་ད་ེསྙདེ་བཞིངེས། ར་ེར་ེལ་ཡང་རྒྱལ་མཚན་བཅུ་ཕྲགོ་ར་ེའཕུལ། ཡང་

དགོེ་བསྙེན་པོ་ཧུ་བྷུ་ཛིེ་ཞིེས་བྱ་བས་ལོ་བཅིོ་ལྔའི་བར་དུ་འབྲུ་དང་ཟིས་གོོས་དང༌། 

གོསརེ་དང༌། རྟ་དང༌། བ་ལང་ལ་སོགོས་པོ་དགོ་ཕྱིོགོས་བཞིིའ་ིསློངོ་མ་ོབ་ཀུན་ལ་བྱནི། 

མཐར་བྲིན་ཕ་ོདང་བྲིན་མ་ོདང༌། བུ་དང་ཆུང་མ་དང༌། ཁྱེིམ་ཉེིད་ཀྱིང་གོཏེང་སྟ་ེནགོས་

ཚལ་ཞིིགོ་ཏུ་བསྒོོམས་པོས་མ་ིསྐྱ་ེབའ་ིཆོོས་ལ་བཟིོད་པོ་ཐོབ། སློོབ་མ་རྣམས་ལ་ཆོོས་

བསྟན་ཏེེ། བད་ེབ་ཅིན་དུ་ལུས་ད་ེཉེིད་ཀྱིིས་སོང་ང༌ོ། །ཞིེས་གྲོགོས་སོ། །ཡང་དགོ་ེ

བསྙེན་བཙུན་པོ་དབུ་མའ་ིབླ་ོགྲོོས་ཞིེས་བྱ་བ་བྱུང་སྟེ། ད་ེམུ་སྟེགོས་བྱེད་ས་ོསོའ་ིགོན་

དུ་དེ་དགོ་དང་མཐུན་པོའི་གོཟུགོས་སུ་བསྒྱུར་ཞིིང༌། ཐོགོ་མར་དེ་དང་དེའི་བསྟན་

བཅིོས་བཤིད་ནས། ད་ེདགོ་གོ་ིགོསེབ་ཏུ་བདགོ་མེད་པོ་དང༌། སྙིང་རྗེ་ེཆོེན་པོོའ་ིལམ་

གྱི་ིརིམ་པོ་བརྐུས་ནས་བསྟན་ཏེེ། མཐར་མ་ཚོར་བ་ཁ་ོནའ་ིགྲུབ་མཐའ་འགྱུར་བ་ན། 

སངས་རྒྱས་པོ་ལ་འཇུགོ་སྟེ། ལུས་དུ་མ་ཅིིགོ་ཅིར་ཡང་སྟོན་ལ། ཚུལ་ད་ེལྟ་བུས་མུ་

སྟགེོས་བྱདེ་ཁྲ་ིཕྲགོ་ཏུ་ཉེ་ེབ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ལ་འཇུགོ་པོར་མཛིད་ད།ོ །

ད་ེལྟར་ན་སློོབ་དཔོོན་ད་ེརྣམས་ན་ིཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིསྔོན་ཙོམ་དུ་བྱུང་བར་སེམས་ལ། 
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གོཞིན་དེ་རྣམས་ཀྱིང་ཐེགོ་ཆོེན་དར་བ་ནས་དཔོལ་ཆོོས་ཀྱིི་གྲོགོས་པོ་ཡན་ཆོོད་ཀྱིི་

བར་དུ་ན་ིངེས་པོར་བྱུང་བར་མངོན་ནའང་སྔར་བཤིད་པོ་རྣམས་དང་དུས་མཚུངས་

སྒྲོིགོ་ཚུལ་གོསལ་ཁ་མ་ིསྣང་ང༌ོ། །ལྷ་ོཕྱིོགོས་སུ་ཆོོས་དར་བའ་ིརབས་མ་ེཏེོགོ་ཕྲེང་བ་

ལས་འབྱུང་བའ་ིགོཏེམ་གྱི་ིསྐབས་ཏེ་ེཞི་ེགོཅིིགོ་པོའ།ོ། །།

༤༢ སྡེ་ེབཞེའི་ིདོན་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ།

གོངོ་དུ་བཤིད་པོའ་ིདགོ་ེའདུན་གྱི་ིསྡོ་ེཐམས་ཅིད་ཀྱིང་སྡོ་ེཔོ་བཞི་ིཔོ་ོདང་སྡོ་ེཔོ་བཅི་ོ

བརྒྱད་ལས་གྱིེས་པོ་ཁ་ོན་ཡིན་པོས། ད་ེདགོ་གོ་ིརྣམ་གོཞིགོ་མགོ་ོསྨོས་ཙོམ་བྱས་ན། 

སྡོ་ེཔོ་བཅི་ོབརྒྱད་པོ་ོརྣམས་ཀྱི་ིས་ོསའོ་ིལྟ་སྤྱོདོ་འཆོད་པོ་ལ་མ་ིམཐུན་པོ་མདེ་ཀྱིང་གྱིསེ་

ཚུལ་ལ་འདོད་པོ་མ་ིའདྲ་བ་སྣ་ཚོགོས་པོ་བྱུང་སྟ།ེ གོནས་བརྟན་སྡོ་ེཔོ་རྣམས་ཀྱི་ིའདོད་

པོ་ན།ི དང་པོོར་གོནས་བརྟན་པོ་དང༌། དགོ་ེའདུན་ཕལ་ཆོེན་པོ་རྣམས་སུ་གྱིེས། དགོ་ེ

འདུན་ཕལ་ཆོནེ་པོ་ལའང༌། དགོ་ེའདུན་ཕལ་ཆོེན་པོའ་ིསྡོ་ེཔོ་རྩེ་བ་དང༌། ཐ་སྙད་གོཅིགིོ་

པོ་དང༌། འཇོིགོ་རྟེན་འདས་པོར་སྨྲ་བ་དང༌། མང་ཐོས་པོ་དང༌། རྟགོ་པོར་སྨྲ་བ་དང༌། 

མཆོོད་རྟེན་པོ་དང༌། ཤིར་གྱིི་རི་བ་ོཔོ་དང༌། ནུབ་ཀྱིི་རི་བ་ོཔོ་སྟེ་བརྒྱད་དུ་གྱིེས་ལ། 

གོནས་བརྟན་པོ་ཡང། གོནས་བརྟན་པོའ་ིསྡོ་ེཔོ་རྩེ་བ་དང༌། ཐམས་ཅིད་ཡདོ་པོར་སྨྲ་བ་

དང༌། གོནས་མའ་ིབུ་པོ་དང༌། ཆོསོ་མཆོོགོ་པོ་དང༌། བཟིང་ལམ་པོ་དང༌། མང་བཀུར་

པོ་དང༌། མང་སྟནོ་པོ་དང༌། ཆོསོ་སྦས་པོ་དང༌། ཆོར་བཟིང་འབབེས་པོ་དང༌། བླ་མ་པོ་

སྟ་ེབཅུར་གྱིེས་ས་ོཞིེས་འདོད་ལ། ཡང་དགོ་ེའདུན་ཕལ་ཆོེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ིའདོད་པོ་ན།ི 

དང་པོརོ་གོནས་བརྟན་པོ་དང༌། ཕལ་ཆོནེ་པོ་དང༌། རྣམ་པོར་ཕྱི་ེསྟ་ེསྨྲ་བ་དང་གོསུམ་དུ་
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གྱིེས་ལ་གོནས་བརྟན་པོ་ཡང་ཐམས་ཅིད་ཡོད་པོར་སྨྲ་བ་དང༌། གོནས་མའི་བུ་པོ་

གོཉེིས་སུ་གྱིེས། ཡོད་སྨྲ་བ་ཡང་གོཞི་ིཐམས་ཅིད་ཡོད་པོར་སྨྲ་བ་དང༌། མད་ོསྡོ་ེསྨྲ་

བའ།ོ ། 

གོནས་མའ་ིབུ་པོ་ཡང་མང་བཀུར་བ་དང༌། ཆོསོ་མཆོོགོ་པོ་དང༌། བཟིང་ལམ་པོ་

དང༌། གྲོོང་ཁྱེེར་དྲུགོ་པོ་རྣམས་སུ་གྱིེས། དགོེ་འདུན་ཕལ་ཆོེན་པོ་ལ་ཕལ་ཆོེན་པོ་

དངོས་དང༌། ཤིར་གྱིི་རི་བོ་པོ་དང༌། ནུབ་ཀྱིི་རི་བོ་པོ་དང༌། རྒྱལ་པོོའ་ིརི་པོ་དང༌། 

གོངས་ར་ིཔོ་དང༌། མཆོདོ་རྟནེ་པོ་དང༌། དནོ་གྲུབ་པོ་དང༌། བ་ལང་གོནས་པོ་སྟ་ེབརྒྱད་

དུ་གྱིེས་ས།ོ །རྣམ་པོར་ཕྱི་ེསྟ་ེསྨྲ་བ་ལ། ས་སྟོན་པོ། འོད་སྲུང་པོ། ཆོོས་སྦས་པོ། གོོས་

དམར་བ་སྟ་ེབཞིརི་གྱིསེ་ས་ོཞིསེ་འདདོ་ད།ོ །

མང་པོོས་བཀུར་བ་རྣམས་ཀྱི་ིའདོད་པོ་ནི། ཕ་ཆོེན་པོ་ལ་དྲུགོ་སྟེ། ཕལ་ཆོེན་པོ་

དངོས་དང༌། ཐ་སྙད་གོཅིིགོ་པོ་དང༌། བ་ལང་གོནས་པོ་དང༌། མང་ཐོས་པོ་དང༌། རྟགོ་

པོར་སྨྲ་བ་དང༌། མཆོོད་རྟེན་པོ་རྣམས་ས།ོ །ཡོད་སྨྲ་བ་ལ་བདུན་ཏེ།ེ གོཞི་ིཐམས་ཅིད་

ཡདོ་པོར་སྨྲ་བ་དང༌། རྣམ་པོར་ཕྱི་ེསྟ་ེསྨྲ་བ་དང༌། མང་སྟནོ་པོ་དང༌། ཆོསོ་སྦས་པོ་དང༌། 

གོསོ་དམར་བ་དང༌། འདོ་སྲུང་པོ་དང༌། འཕ་ོབ་པོ་རྣམས་ས།ོ །གོནས་མ་བུའ་ིསྡོ་ེཔོ་ལ་

བཞི་ིསྟ།ེ གོནས་མའ་ིབུའ་ིསྡོ་ེཔོ་རྩེ་བ་དང༌། ཆོོས་མཆོགོོ་པོ་དང༌། བཟིང་ལམ་པོ་དང༌། 

མང་པོོས་བཀུར་བ་རྣམས་སོ། །གོངས་ར་ིཔོ་ལ་དབྱ་ེབ་མེད་དེ། ད་ེལྟར་ན་དང་པོོར་

གྱིེས་པོའ་ིརྩེ་བ་ན།ི ཕལ་ཆོེན་པོ། ཡོད་སྨྲ་བ། གོནས་མའ་ིབུ་པོ། གོངས་ར་ིཔོ་རྣམས་

ཡནི་ན་ོཞིསེ་ཟིརེ། 

ཐམས་ཅིད་ཡདོ་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་ིའདདོ་པོ་ན།ི སློབོ་དཔོནོ་དུལ་བ་ལྷས་སྡོ་ེཔོ་
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ཐ་དད་བཀློགོ་པོའ་ིའཁོར་ལོར་གོསུངས་པོ་བཞིིན་ཏེེ། ཤིར་དང་ནུབ་དང་གོངས་རིར་

གོནས། །འཇོིགོ་རྟནེ་འདས་པོར་སྨྲ་བའ་ིསྡོ།ེ ། རྟགོ་པོར་སྨྲ་བའ་ིསྡོ་ེཔོ་སྟ།ེ །ལྔ་ཚན་དགོ་ེ

འདུན་ཕལ་ཆོནེ་པོ། །གོཞི་ིཀུན་པོ་དང་འདོ་སྲུང་ དང༌། །ས་སྟནོ་སྡོ་ེདང་ཆོསོ་བསྲུངས་

དང༌། །མང་ཐོས་གོོས་དམར་བའ་ིསློོབ་ མ། །རྣམ་པོར་ཕྱི་ེསྟ་ེསྨྲ་བའ་ིསྡོ།ེ །ཐམས་ཅིད་

ཡོད་སྨྲའ་ིསྡོ་ེཔོ་ཡིན། །རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་གོནས་འཇོིགོ་མེད་རི། གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ཆོེན་

གོནས་བསྟན་པོའོ། །ས་སྒྲོོགོས་རི་དང་སྲུང་བ་པོ། །གོནས་མའི་བུ་ཡི་སྡོེ་རྣམས་

ན།ི །ཀུན་གྱིསི་བཀུར་བ་རྣམ་པོ་གོསུམ། །ཡུལ་དནོ་སློབོ་དཔོནོ་བྱ་ེབྲིགོ་གོསི། །ཐ་དད་

རྣམ་པོ་བཅི་ོབརྒྱད་ གྱུར། །ཞིེས་གོསུངས་ཏེ་ེརྩེ་བའ་ིསྡོ་ེཔོ་བཞི་ིལས་བཅི་ོབརྒྱད་དུ་

གྱིེས་པོའི་ལུགོས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རྒྱུད་སྡོེ་དུ་མ་ལས་རྩེ་བའི་སྡོེ་པོ་བཞིི་ཡིན་པོར་

གོསུངས་ཤིིང་བཞིིའ་ིབགྲོང་ཚུལ་ཡང་གོནས་མའ་ིབུའ་ིསྡོ་ེཔོ་རྣམས་ཀྱི་ིའདོད་པོ་ལྟར་

མ་གོསུངས་པོར་འད་ིདང་མཐུན་པོར་གོསུངས་པོས་ལུགོས་འད་ིཁ་ོན་གོཟུང་བར་བྱ་

སྟེ། སློོབ་དཔོོན་དབྱིགོ་གོཉེེན་གྱི་ིགོསུང་ལས་བཏུས་པོ་ཡིན་པོར་བྱེད་པོས་ཁུངས་

ཀྱིང་བཟིང་ང༌ོ། །དགོ་ེསློོང་གོ་ིལ་ོདྲ་ིབ་ལས། རྩེ་བའ་ིབཞི་ིཔོ་ོའད་ིདང་མཚུངས་པོ་ལ། 

ཕལ་ཆོེར་པོ་ལ་དྲུགོ་མཛིད་ཅིིང༌། མང་བཀུར་བ་ལ་ལྔ་མཛིད་པོ་སོགོས་ཅུང་ཟིད་མ་ི

འདྲ་བ་བཤིད་ནའང༌། རང་ལུགོས་སྔ་མ་ཉེདི་དུ་བཟུང་དགོསོ་ལ། སྔར་གྱི་ིབགྲོང་ཚུལ་

མི་འདྲ་བ་གོཞིན་དེ་དགོ་ལ་མིང་མི་གོཅིིགོ་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་བ། ཕལ་ཆོེར་དོན་

གོཅིིགོ་པོ་ལ་མིང་གོི་རྣམ་གྲོངས་ཡིན་པོ་ཤིས་ཆོེ་ཞིིང༌། འགོའ་ཞིིགོ་བགྲོང་ཚུལ་མི་

གོཅིིགོ་པོ་རང་ཡང་ཡིན་པོར་སྣང༌། ད་ེལ་འོད་སྲུང་པོ་ནི། དགྲོ་བཅིོམ་པོ་འོད་སྲུང་ཕྱི་ི

མའི་སློོབ་བརྒྱུད་འགོའ་ཞིིགོ་ལོགོས་སུ་ཆོད་པོ་ལས་བྱུང་ཞིིང༌། སྡོེ་པོ་འདི་ལ་ཆོར་
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བཟིང་འབེབས་པོ་ཡང་ཟིེར། དེ་བཞིིན་དུ་ས་སྟོན་པོ་དང༌། ཆོོས་བསྲུངས་པོ་དང༌། 

གོོས་དམར་བ་རྣམས་ན་ིད་ེདང་དེའ་ིམཚན་འཆོང་བའ་ིགོནས་བརྟན་རྣམས་ཀྱི་ིརྗེེས་

འབྲིང་ཡནི་ཞིངི༌། འཕ་ོབར་སྨྲ་པོ་དང༌། བླ་མ་པོ་དང༌། གོསོ་དམར་བ་སྡོ་ེགོཅིིགོ མཆོདོ་

རྟེན་པོ་དང་ཤིར་གྱི་ིར་ིཔོ་ཡང་སྡོ་ེགོཅིིགོ་ཅིིང༌། ད་ེན་ིཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ལྷ་ཆོེན་པོ་ོཞིེས་བྱ་བའ་ི

སློབོ་མའ།ོ །

ད་ེལས་གྱིེས་པོ་དནོ་གྲུབ་པོ་དང༌། རྒྱལ་པོོའ་ིར་ིཔོ་ཡནི་པོས། ལུགོས་ཕྱི་ིམ་ལྟར་

ན་ད་ེགོཉེིས་བཅི་ོབརྒྱད་ལ་མ་ིབགྲོང་ང༌ོ། །འཇོིགོ་རྟེན་འདས་པོའ་ིར་ིདང༌། བྱ་གོགོ་ར་ི

པོ་གོཅིིགོ །ཐ་སྙད་གོཅིིགོ་པོ་ན་ིཕལ་ཆོེན་པོ་སྤྱོིའ་ིམིང་ཡིན་པོར་ཡང་འཆོད། ཀུ་རུ་

ཀུལླི་ེཔོ་ན་ིས་སྒྲོོགོས་ར་ིཔོར་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ལ། གོནས་མའ་ིབུ་པོ། ཆོོས་མཆོོགོ་པོ། 

བཟིང་ལམ་པོ། གྲོོང་ཁྱེེར་དྲུགོ་པོ་རྣམས་ཀྱིང་སྤྱོིར་རགོས་པོ་ཙོམ་ན་དོན་གོཅིིགོ་པོར་

བྱདེ་ད།ོ །

ད་ེལྟར་ཡང་འཕགོས་ཡུལ་དང༌། གླེིང་ཕྲན་རྣམས་ཀྱི་ིདགོ་ེའདུན་ཀུན་ལ་སྡོ་ེཔོ་

བཞི་ིས་ོསོའ་ིཁ་འཛིིན་བྱེད་པོ་མ་འདྲེས་པོར་ཡོད་ཅིིང༌། སྡོ་ེཔོ་བཅི་ོབརྒྱད་ས་ོསོའ་ིན་ི

གོཞུང་ལུགོས་དང༌། གླེེགོས་བམ་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཡོད་ཀྱིང་དེ་དང་དེའི་གྲུབ་མཐའ་

འཛིིན་པོ་ན་ིས་ོསོར་མ་འདྲེས་པོ་ཆོེར་མེད་ལ། རྒྱལ་པོ་ོཔཱ་ལ་བདུན་བརྒྱུད་ཀྱི་ིརིང་ལ་

སྡོ་ེཔོ་བདུན་ཙོམ་གྱི་ིརྒྱུན་ཡདོ་པོར་མངནོ་ཞིངི༌། ད་ལྟ་ཡང་ཉེན་ཐསོ་སནེྡྷ་པོ་རྣམས་ལ་

ད་ེཙོམ་ཡདོ་པོར་མངནོ་ན།ོ །

སྤྱོིར་སྡོ་ེཔོ་བཞི་ིམ་འདྲེས་པོ་ཡོད་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་གོནས་མའ་ིབུ་པོ་དང༌། ཀུ་རུ་ཀུལླི་ེ

པོ་སྟ་ེམང་བཀུར་བའ་ིགོཉེིས་དང༌། རྟགོ་པོར་སྨྲ་བ་དང༌། འཇོིགོ་རྟེན་འདས་པོར་སྨྲ་བ་
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སྟ་ེཕལ་ཆོེན་པོའ་ིགོཉེིས་དང༌། གོཞི་ིཐམས་ཅིད་ཡོད་པོར་སྨྲ་བ་དང༌། གོོས་དམར་བ་

སྟ་ེཡོད་སྨྲའ་ིགོཉེིས་ན་ིངེས་པོར་ཡོད་པོས་སོ། །སྔོན་དཔོ་ེསྟོན་སྡོ་ེཔོར་གྲོགོས་པོ་ན་ི

གོོས་དམར་བ་ལས་གྱིེས་པོའ་ིམད་ོསྡོ་ེཔོ་རྣམས་ཡིན་ལ། བཅི་ོབརྒྱད་ལ་འད་ིལོགོས་

སུ་མ་ིབགྲོང་ང༌ོ། །ད་ེཡང་སྔོན་ཉེན་ཐོས་ཁ་ོནའ་ིབསྟན་པོ་དར་བའ་ིཚ་ེད་ེདགོ་ལ་གྲུབ་

མཐའ་ཐ་དད་པོ་དགོ་ངསེ་པོར་ཡདོ་ལ། ཐགེོ་ཆོནེ་དར་བ་ནས་ཐེགོ་ཆོནེ་གྱི་ིདགོ་ེའདུན་

ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་སྡོ་ེཔོ་ད་ེརྣམས་ཉེིད་ཀྱི་ིཁོངས་སུ་གོཏེོགོས་ཀྱིང་གྲུབ་མཐའ་ཐེགོ་ཆོེན་

ཉེིད་འཛིིན་པོའ་ིཕྱིིར་སྔོན་གྱི་ིས་ོསོའ་ིགྲུབ་མཐས་མ་གོོས་ལ། ཉེན་ཐོས་རྣམས་ད་ེནས་

ཀྱིང་ཡུན་རིང་རབ་ཏུ་གྲུབ་མཐའ་མ་འདྲེས་པོར་སྐྱོང་བ་བྱུང་ཡང་ཕྱིིས་ན་ིགྲུབ་མཐའ་

འདྲསེ་ཏེ་ེགོནས་ས།ོ །

ཐེགོ་པོ་ཆོེ་ཆུང་གོི་གྲུབ་མཐའ་གོང་འཛིིན་ཀྱིང་རུང་འདུལ་བའི་སྤྱོོད་པོ་དང༌། 

ལགོ་ལེན་ན་ིམ་འདྲེས་པོར་གོནས་པོ་ཡིན་པོས། སྡོ་ེཔོ་བཞིིའ་ིདབྱ་ེའབྱེད་ཀྱིང་འདུལ་

བའ་ིསྤྱོོད་པོ་ལས་དབྱ་ེབར་གོ་ོདགོོས་སོ། །ད་ེཡང༌། ཕྱིགོ་རྒྱ་གོསུམ་དང་ཡང་དགོ་

ལྡན། །བསློབ་པོ་གོསུམ་ན་ིརབ་སྟོན་ལ། །ཐོགོ་མ་བར་དང་མཐར་དགོ་ེབ། །སངས་

རྒྱས་གོསུང་དུ་ཡང་དགོ་རྟགོོས། །ཞིསེ་གོསུངས་པོ་ལྟར་ཡནི་པོས་ཐམས་ཅིད་ལ་དད་

པོ་བླ་ལྷགོ་ཏུ་བསྐྱེད་པོར་བྱའ།ོ །སྡོ་ེཔོ་བཞིིའ་ིདོན་ལ་ཅུང་ཟིད་དཔྱད་པོའ་ིསྐབས་ཏེ་ེཞི་ེ

གོཉེསི་པོའ།ོ། །།

༤༣ སྔགས་ཀྱི་ིཐེགེ་པའ་ིབྱུང་ཁུངས་ལ་དཔྱད་པ།

འདིར་ཡིད་གོཉེིས་སུ་བྱ་བ་གོཞིན་འགོའ་ཞིིགོ་སྒྲོིན་པོོར་རློམ་པོའ་ིསྐྱ་ེབ་ོཁ་ཅིིགོ་
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དགོ་ལ་སྣང་སྟེ། སྔགོས་ཀྱིི་ཐེགོ་པོ་བྱུང་ཚུལ་ལོགོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་དམ་མེད་ཅིེས་

དཔྱདོ་ད།ོ །སྤྱོརི་ན་ིམད་ོསྡོ་ེདང༌། རྒྱུད་སྡོ་ེཐམས་ཅིད་ལ་གླེེང་གོཞི་ིས་ོསརོ་ཡདོ་པོ་དེའ་ི

ཕྱིིར་མདོའ་ིབྱུང་ཚུལ་ལས་སྔགོས་ཀྱི་ིབྱུང་ཚུལ་ཐ་དད་པོ་ཡིན་མོད་ཀྱིི། ར་ེར་ེནས་

སྨོས་ཀྱིིས་མ་ལོང་ལ། སྤྱོ་ིལྡོགོ་ནས་མད་ོརྒྱུད་གོཉེིས་ལ་ཡུལ་དང་དུས་དང་སྟོན་པོའ་ི

དབྱ་ེབ་ཡདོ་པོ་མ་ཡནི་ན།ོ །ད་ེཉེདི་ཇོ་ིལྟར་མ་ིཡུལ་དུ་བྱུང་བའ་ིཚུལ་ཡང་ཐེགོ་ཆོནེ་གྱི་ི

མདོ་སྡོེ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིིགོ་རྒྱུད་སྡོེ་རྣམས་ཀྱིང་ཕལ་ཆོེ་བ་བྱོན་པོ་ཡིན་ལ། རྣལ་

འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱིི་རྒྱུད་ཟིབ་མོ་མང་དགོ་ཅིིགོ་ནི་གྲུབ་པོའི་སློོབ་དཔོོན་སོ་སོས་སྤྱོན་

དྲངས་ཏེ་ེརམི་པོ་བཞིིན་བྱནོ་པོ་ཡནི་ན།ོ །དཔོརེ་ན་དཔོལ་ས་ར་ཧས་སངས་རྒྱས་ཐདོ་

པོ་སྤྱོན་དྲངས་པོ་དང༌། ལཱུ་ཡི་པོས་རྣལ་འབྱོར་མ་ཀུན་སྤྱོོད་སོགོས་སྤྱོན་དྲངས་པོ་

དང༌། ལྭ་ཝ་པོ་དང་མཚ་ོསྐྱསེ་ཀྱིསི་དགྱིསེ་པོའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེསྤྱོན་དྲངས་པོ་དང༌། ནགོ་པོ་ོསྤྱོདོ་

པོ་པོས་ཁ་སྦྱོརོ་ཐིགོ་ལ་ེསྤྱོན་དྲངས་པོ་དང༌། ལ་ལ་ིཏེ་བཛྲ་གྱིིས་གོཤིནི་རྗེ་ེགོཤིདེ་ནགོ་

པོ་ོསྐོར་གོསུམ་སྤྱོན་དྲངས་པོ་དང༌། ཟིབ་པོའ་ིརྡོ་ོརྗེེས་རྡོ་ོརྗེ་ེབདུད་རྩེ་ིསྤྱོན་དྲངས་པོ་

དང༌། ཀུ་ཀུ་རཱ་ིཔོས་མཧཱ་མཱ་ཡཱ་སྤྱོན་དྲངས་པོ་དང༌། པོ་ིཊ་ོཔོས་དུས་ཀྱི་ིའཁོར་ལ་ོསྤྱོན་

དྲངས་པོ་སོགོས་ཡནི་ན།ོ །

སྔོན་གྱི་ིཁ་ཅིིགོ་སྔགོས་ཀྱི་ིབྱུང་ཚུལ་ལྷན་ཅིིགོ་སྐྱེས་གྲུབ་ཀྱི་ིའགྲོེལ་པོ་ན་ཡོད་རྫུ་

བ་བྱས་པོ་ལ། མཁས་མཆོོགོ་བུ་སྟོན་གྱིིས་ལྷན་ཅིིགོ་སྐྱེས་གྲུབ་ཀྱིི་འགྲོེལ་པོའི་ལོ་

རྒྱུས་གོང་ཡོད་རྫོོགོས་པོར་ལུང་དྲངས་ནས་ལྷན་ཅིིགོ་སྐྱེས་གྲུབ་ཉེིད་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཡིན་

གྱི།ི གོསང་སྔགོས་སྤྱོིའ་ིབྱུང་ཚུལ་མ་ཡནི་ན་ོཞིེས་རགིོས་ཤིངི་འཐད་པོར་གོསུངས་པོ་

ལས། འགོོས་ལོ་གོཞིོན་ནུ་དཔོལ་གྱིིས་དེ་གོཟིིགོས་བཞིིན་དུ་གོཏེམ་རྙིིང་པོ་ལ་རོ་
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ཇོོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

ལངས་མཛིད་ད་ེལྷན་ཅིིགོ་སྐྱསེ་གྲུབ་ཀྱི་ིགོཏེམ་འད་ིལེགོས་པོར་བཤིད་ནས། དའེ་ིནང་

གོ་ིཞིིང་པོ་པོདྨའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེད་ེཔོདྨ་བཛྲ་ཆོེན་པོ་ོདང་གོཅིིགོ་ཏུ་རུང་བས། ད་ེནས་བརྩེམས་

ཏེ་ེགྲུབ་པོ་སྡོ་ེབདུན་བྱུང་ཚུལ་སོགོས་དང་སྦྱོར་ན་སྔགོས་ཀྱི་ིབྱུང་ཚུལ་ང་ོམཚར་ཅིན་

ཡོད་གོསུང་པོ་ན་ིབརྗེོད་འདོད་ཙོམ་སྟེ། ལྷན་ཅིིགོ་སྐྱེས་གྲུབ་དང༌། གྲུབ་པོ་སྡོ་ེབདུན་

ཡང་གོསང་སྔགོས་པོ་འགོའ་ཞིིགོ་ཁ་ོནས་ཉེམས་སུ་བླངས་མོད། ཐམས་ཅིད་ལ་ཁྱེབ་

པོ་མ་ཡིན་པོས་དེའ་ིབརྒྱུད་པོ་བཤིད་པོས་སྔགོས་སྤྱོིའ་ིབརྒྱུད་པོ་བཤིད་པོར་མ་ིའགྲོ་ོ

ལ། རྒྱ་བོད་ཀྱི་ིསྔགོས་པོ་ཕལ་ཆོེར་གྱིིས་ཉེམས་སུ་ལེན་པོའ་ིཆོོས་བརྒྱུད་ས་ོས་ོབ་

གོང་གོ་ིཡང་བརྒྱུད་པོ་ལ་འདྲེན་མ་ིདགོོས་པོའ་ིསྔགོས་སྤྱོིའ་ིབྱུང་ཚུལ་ང་ོམཚར་ཅིན་

ཞིིགོ་ཅིིས་ཀྱིང་འབྱུང་བར་གོདའ་འ་ོཞིེས་ཀྱིལ་ཀ་ཡང་ཞུའོ། །ད་ེལ་བརྟེན་ནས་རྟོགོ་

བཟི་ོགོཙོ་ོབོར་བྱེད་པོ་འགོའ་ཞིིགོ་ཀྱིང་ད་ེཉེིད་བསྡུས་པོ་དང༌། རྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེམ་ོལས་བྱུང་

བའི་ཁྲོ་བོ་ཁམས་གོསུམ་རྣམ་རྒྱལ་སྤྲུལ་བཤིད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་མ་དགོ་ཅིིང་མ་ཚང་བ་

འགོའ་ར་ེབྲིིས་ནས་སྔགོས་ཚུལ་དང་པོོར་གོསུངས་པོའ་ིལུགོས་སུ་བྱས། ལྷན་ཅིིགོ་

སྐྱེས་གྲུབ་ཀྱི་ིའགྲོེལ་པོའ་ིལ་ོརྒྱུས་ད་ེལ་གོཞི་ིབྱས་ནས་རྒྱལ་པོ་ོདཔོའ་བོའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེཨཱརྱ་

ད་ེཝའ་ིབླ་མ་ཡིན་པོར་རློམ་པོ་དང༌། བུ་མ་ོབད་ེབའ་ིརོལ་པོ་མ་ོན་ིཀླུ་ལས་གྱུར་པོའ་ི

རྣལ་འབྱོར་མ་དང་གོཅིིགོ་པོར་རློམ་པོས་འཕགོས་སྐོར་སགོོས་ཀྱི་ིབརྒྱུད་པོ་འདེད་རྒྱུ་

བ་དང༌། མཁའ་འགྲོ་ོམ་སྐལ་བ་བཟིང་མོའམ་བླ་ོགྲོོས་བཟིང་མ་ོདང་གོཅིིགོ་པོར་རྫུ་

བས་གོདམས་ངགོ་བཀའ་བཞིིའ་ིབརྒྱུད་པོ་འདེད་པོར་སྨྲ་བ་སོགོས་སྙིང་པོ་ོམེད་པོ་ཤི་

སྟགོ་སྒྲོགོོས་པོ་ཡང་མཐངོ༌། དཔོལ་ལྡན་འབྲིས་སྤུངས་སུ་སྔགོས་ཀྱི་ིཐེགོ་པོ་གོསུངས་

པོའ་ིགོནས་ལ་ཡང་མཁས་པོ་རྣམས་ལ་ཡོངས་སུ་གྲོགོས་པོ་ལས་ཕྱིིར་ལྡོགོ་སྟ།ེ བོད་



རྒྱ་གར་ཆོོས་འབྱུང་།
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རྒན་པོ་ོའགོའ་ཞིིགོ་གོི་ཟིིན་བྲིིས་བརྡོ་ཆོད་ཙོམ་གྱིི་སྒོ་ོནས་ཀྱིང་འཕགོས་ཡུལ་ལ་མ་

གྲོགོས་ཤིིང༌། བོད་པོའ་ིབླུན་བཟིོར་གོ་ོནུས་པོའ་ིགོནས་ཀྱི་ིམིང་ཚུན་ཆོད་ཀྱིང་ཆོོས་

བཟིང་སྤྲིན་གྱིི་ཡང་རྫོོང་ཞིེས་པོ་ཡོད་པོའི་ཁུངས་མེད་རྣམས་ལ་ཕྱིོགོས་འཛིིན་གྱིི་

དབང་གོིས་ངོ་སོར་བྱེད་པོ་དེ་དགོ་ནི་བླུན་པོོས་བླུན་པོོའ་ིཚོགོས་པོ་མགོོ་བསྐོར་བ་

ཡནི་པོའ་ིཕྱིིར། ཤིསེ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ིགོཏེམ་དུ་བྱ་བ་ཡང་མ་ཡནི་ན།ོ །

ཡང་ལྷན་ཅིིགོ་སྐྱེས་གྲུབ་ཀྱིི་འགྲོེལ་པོའི་གོཏེམ་རྒྱུད་དེ་ནི་མན་ངགོ་དེ་ཁོ་ནའི་

བརྒྱུད་པོ་ཡིན་ལ། མན་ངགོ་དེ་ཡང་རྒྱུད་ཀུན་གྱིི་དགོོངས་པོ་ལོས་ཀྱིང་ཡིན་མོད། 

ལྷན་ཅིིགོ་སྐྱེས་པོའི་མན་ངགོ་དང་དེའི་གོཞུང་ཡིན་ན་དཔོལ་མོའ་ིམན་ངགོ་དེ་དང་

གོཞུང་ད་ེཡིན་གོ་ལ་དགོོས། གོཞིན་ཡང་ཊོམྦ་ིཧ་ེརུ་ཀས་མཛིད་པོའ་ིལྷན་ཅིིགོ་སྐྱེས་

གྲུབ་ན་ིགྲུབ་པོ་སྡོ་ེབདུན་རྣམས་བརྒྱད་ལ་བགྲོང་གོི དཔོལ་མ་ོལྷན་ཅིིགོ་སྐྱེས་གྲུབ་ན་ི

ད་ེལ་མ་ིབགྲོང་བས། འད་ིདགོ་རྒྱ་བདོ་དུ་བརྒྱུད་པོ་ཐ་དད་ལས་བྱུང་བའ་ིརམི་པོ་ཁ་ོན་

ཡནི་པོས་འདྲ་འདྲསེ་ཀྱིསི་གོཅིགིོ་ཏུ་རླམོ་པོ་གོད་མོའ་ིགོནས་ས།ོ །

འོན་ཏེེ་སྔགོས་ཀྱིི་ཐེགོ་པོ་ལ་ཆོོས་རྒྱུད་དེ་དང་དེའི་བརྒྱུད་པོའི་གོཏེམ་རྒྱུད་

ཁུངས་མ་རྣམས་ལས་འབྱུང་བའ་ིགོཏེམ་ད་ེཉེིད་མང་པོོར་བསྡོོམས་པོ་ལས་སྔགོས་ཀྱི་ི

བྱུང་ཚུལ་དུ་ཤིེས་དགོོས་ཤིིང༌། ད་ེདགོ་ཀྱིང་མད་ོཙོམ་ཞིིགོ་རིན་པོ་ོཆོེའ་ིའབྱུང་གོནས་

ལྟ་བུའ་ིགོཏེམ་དུ་བྲིསི་ཡདོ་པོས་དརེ་བལྟ་བར་བྱའ།ོ །སྤྱོརི་འཕགོས་ཡུལ་དུ་བྱུང་བའ་ི

གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་ིགོཏེམ་མཐའ་དགོ་སུས་བརྗེོད་པོར་ནུས་ཏེེ། སྒྲོོལ་མའ་ིསྔགོས་རྒྱུད་ཁ་ོ

ནས་གྲུབ་པོ་ཐོབ་པོའང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིརིང་ཁ་ོན་ལ་སྟོང་ཕྲགོ་ལྔ་ཙོམ་བྱུང་བར་གྲོགོས་པོ་

དང༌། དཱ་ར་ིཀ་པོ་དང༌། ནགོ་པོ་ོསྤྱོོད་པོ་པོའ་ིའཁོར་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་སོགོས་ལས་རྗེེས་སུ་
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དཔོགོ་ནས་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱེབ་བོ་ཞིེས་གོོ་བར་བྱའོ། །སྔགོས་ཀྱིི་ཐེགོ་པོའི་བྱུང་

ཁུངས་ལ་ཅུང་ཟིད་དཔྱད་པོའ་ིསྐབས་ཏེ་ེབཞི་ིབཅུ་ཞི་ེགོསུམ་པོའ།ོ། །།

༤༤ སྐུ་གཟུགས་བཞེངེ་པ་པ་ོཇི་ིལྟར་བྱུང་ཚུལ།

སྔོན་ན་ིམིའ་ིབཟི་ོབ་ོལས་ཀྱི་ིའཕྲུལ་དང་ལྡན་པོ་དགོ་གོིས་བཟིའོ་ིགོནས་ང་ོམཚར་

བ་དགོ་བྱེད་པོ་བྱུང་སྟེ། སྐུ་གོཟུགོས་སོགོས་ར་ིམོར་བྲིིས་པོས་ཀྱིང་དངོས་སུ་འཁྲུལ་

པོ་བསྐྱེད་ནུས་པོ་བྱུང་བ་འདུལ་བ་ལུང་སོགོས་སུ་གོསལ་བར་གོསུངས་པོ་བཞིིན་

ཡིན་ལ། སྟོན་པོ་མྱོ་ངན་ལས་འདས་ནས་ཀྱིང་ལ་ོབརྒྱ་ཙོམ་གྱི་ིབར་དུ་ད་ེའདྲ་ཤིིན་ཏུ་

མང་ང༌ོ། །ད་ེནས་ད་ེའདྲ་ཆོེར་མེད་པོ་ན། ལྷའ་ིབཟི་ོབ་ོམང་པོ་ོམིར་སྤྲུལ་ནས་བྱུང་སྟེ། 

བྱང་ཆུབ་ཆོེན་པོ་ོདང༌། འཇོམ་དཔོལ་རྔ་སྒྲོ་ལ་སོགོས་པོ་མ་གོ་དྷཱའ་ིརྟེན་ང་ོམཚར་ཅིན་

བརྒྱད་ལ་སོགོས་པོ་མང་དུ་བཞིེངས། རྒྱལ་པོ་ོམྱོ་ངན་མེད་ཀྱི་ིདུས་གོནས་ཆོེན་པོ་ོ

བརྒྱད་ཀྱི་ིམཆོོད་རྟེན་དང༌། རྡོ་ོརྗེ་ེགོདན་གྱི་ིནང་སྐོར་སོགོས་གོནོད་སྦྱོིན་གྱི་ིབཟི་ོབོས་

བཞིེངས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིདུས་ཀླུའ་ིབཟི་ོབོས་བཅིོས་པོའང་མང་དུ་བྱུང་ང༌ོ། །ད་ེལྟར་ལྷ་ཀླུ་

གོནདོ་སྦྱོནི་གྱིསི་བཅིསོ་པོ་ད་ེརྣམས་ན་ིབཞིངེས་ནས་ལ་ོམང་པོརོ་དངསོ་སུ་འཁྲུལ་པོ་

བསྐྱེད་ནུས་པོ་ཡོད་ལ། ཕྱིིས་དུས་ཀྱིི་དབང་གོིས་དེ་ལྟར་མེད་ནའང་བཟིོ་ཁྱེད་ནི་

གོཞིན་སུས་ཀྱིང་མ་ིཤིེས་པོ་ལྟ་བུར་ཡོད། ད་ེནས་ཀྱིང་ཡུན་རིང་པོོར་བླ་ོགྲོོས་ཀྱི་ིརྩེལ་

སྣ་ཚོགོས་པོས་བཞིེངས་པོའ་ིབཟི་ོབརྒྱུད་མ་ིའདྲ་བ་མང་པོ་ོཁ་ོན་བྱུང་གོི གོཅིིགོ་གོ་ི

རྗེེས་སུ་འབྲིང་བའ་ིསྲོོལ་བཙུགོས་པོ་ན་ིམེད་དོ། །ཕྱིིས་ཞིིགོ་ན་རྒྱལ་པོ་ོསངས་རྒྱས་

ཕྱིགོོས་ཀྱི་ིདུས། བཟི་ོབ་ོབམིྤ་ས་ར་ཞིསེ་པོ་ཞིགིོ་གོསི་འབུར་དང་ར་ིམའོ་ིབཀདོ་པོ་ཤིནི་
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ཏུ་ང་ོམཚར་བ་སྔར་གྱི་ིལྷས་བཞིེངས་པོ་དང་མཐུན་པོ་བྱས་ཏེ།ེ དེའ་ིརྗེེས་སུ་འབྲིངས་

པོ་དཔོགོ་ཏུ་མེད་པོ་བྱུང༌། བཟི་ོབ་ོད་ེམ་གོ་དྷཱར་སྐྱེས་པོས་དེའ་ིལུགོས་འཛིིན་པོའ་ིབཟི་ོ

རིགོས་ཕྱིོགོས་གོང་དུ་བྱུང་ཡང་དབུས་ཀྱི་ིབཟི་ོབོར་གྲོགོས་ལ། རྒྱལ་པོ་ོངང་ཚུལ་གྱི་ི

དུས། ཡུལ་མ་རུར་སྐྱསེ་པོ་སྲོ་ིགོ་དྷཱ་ར་ིཞིསེ་པོ་ལྷ་བཟི་ོཤིནི་ཏུ་མཁས་པོ་བྱུང་སྟ།ེ དསེ་

གོནོད་སྦྱོིན་གྱིིས་བཞིེངས་པོ་དང་མཐུན་པོའ་ིབྲིིས་འབུར་བྱས་ཏེ།ེ དེའ་ིལུགོས་འཛིིན་

པོ་ལ་ནུབ་རྙིིང་གོ་ིལུགོས་ཞིེས་གྲོགོས་ས།ོ །རྒྱལ་པོ་ོད་ེཝ་པཱ་ལ་དང་དཔོལ་ལྡན་ཆོོས་

སྐྱོང་གོ་ིདུས། བ་རེནྡྲེའ་ིཡུལ་དུ་དྷ་ིམཱ་ན་ཞིེས་བྱ་བའ་ིབཟི་ོབ་ོཤིིན་ཏུ་མཁས་པོ་ཞིིགོ་

བྱུང༌། དེའ་ིབུ་བིཏྤཱ་ལ་ོཟིེར་བ་བྱུང༌། ད་ེགོཉེིས་ཀྱིིས་ཀླུའ་ིབཟི་ོབོས་བཞིེངས་པོ་དང་

མཐུན་པོའ་ིལུགོས་མ། བརྐོོས་མ། བྲིིས་སྐུ་སོགོས་སྣ་ཚོགོས་བྱས་ཏེེ། ཕ་བུ་གོཉེིས་

ཀྱིང་བཟི་ོརྒྱུན་མ་ིའདྲ། བུ་དེས་བྷ་ཾགོ་ལར་བསྡོད་པོས་ད་ེགོཉེིས་ཀྱི་ིརྗེེས་འབྲིང་ཚ་ོལ་

ཕྱིགོོས་གོང་དུ་བཞིངེས། བཟི་ོབའོ་ིསྐྱ་ེཡུལ་ཅི་ིཡནི་ཡང༌། ལུགོས་མ་རྣམས་ལ་ཤིར་གྱི་ི

ལྷ་ཞིསེ་ཟིརེ། ར་ིམ་ོན་ིཕ་དེའ་ིརྗེསེ་འབྲིང་ལ་ཤིར་རསི་དང༌། བུའ་ིརྗེསེ་འབྲིང་གོཙོ་ོབརོ་

མ་གོ་དྷཱར་དར་བས་དབུས་ཀྱི་ིར་ིམོར་ངོས་འཛིིན། བལ་པོོའ་ིཡང་སྔོན་གྱི་ིབཟི་ོརྒྱུན་

ནུབ་རྙིིང་དང་འདྲ། བར་སྐབས་ཀྱི་ིབྲིིས་དང་ལ་ིམ་ན་ིཤིར་དང་མཐུན་ཤིས་ཆོ་ེབ་བལ་

ཡུལ་རང་ལུགོས་སུ་སྣང༌། ཕྱིིས་ན་ིངེས་པོ་མ་ིསྣང་ང༌ོ། ཁ་ཆོེར་ཡང་སྔོན་དབུས་དང་

ནུབ་རྙིིང་གོ་ིརྗེེས་སུ་འབྲིང༌། ཕྱིིས་ཧ་སུ་རཱ་ཛི་ཟིེར་བ་ཞིིགོ་གོིས་བྲིིས་འབུར་གོཉེིས་

ཀའ་ིསྲོལོ་གོསར་པོ་བཏེདོ་པོའ་ིལུགོས་ལ་དངེ་སང་ཁ་ཆོ་ེམ་ཟིརེ། གོང་ན་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ཡོད་པོ་ན་ལྷ་བཟི་ོཡང་མཁས་པོར་དར། གོང་ན་ཀློ་ཀློོས་དབང་བྱེད་པོར་

ལྷ་བཟི་ོནུབ། གོང་མུ་སྟེགོས་དར་སར་ལྷ་བཟི་ོཡང་མ་ིམཁས་པོ་དགོ་དར་བར་ཡོད། 
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དེས་ན་གོོང་དུ་སྨོས་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ིསྲོོལ་དེང་སང་ཆོེར་མེད། པུ་ཀ་ཾདང༌། ལྷ་ོཕྱིོགོས་ཀྱི་ི

རྒྱུད་དུ་ད་ལྟ་ཡང་སྐུ་གོཟུགོས་བཞིེངས་བ་དར་པོ་ོཡོད་ལ། ད་ེདགོ་གོ་ིབཟི་ོརྒྱུན་བོད་

དུ་སྔར་མ་བྱུང་པོར་མངོན། ལྷ་ོཕྱིོགོས་སུ་ན་ིཛི་ཡ་ཞིེས་པོ་དང༌། བ་ར་ོཛི་ཡ་དང༌། བ་ི

ཛི་ཡ་ཞིེས་པོ་རྒྱལ་བ་དང༌། གོཞིན་ལས་རྒྱལ་བ་དང༌། རྣམ་པོར་རྒྱལ་བ་ཞིེས་པོ་

གོསུམ་གྱི་ིརྗེེས་སུ་འབྲིང་བ་ཤིིན་ཏུ་མང་བ་ཡོད་ད།ོ །སྐུ་གོཟུགོས་བཞིེང་པོ་པོ་ོཇོ་ིལྟར་

བྱུང་བའ་ིཚུལ་ཏེ་ེབཞི་ིབཅུ་ཞི་ེབཞི་ིཔོའ།ོ། །།

གོཏེམ་གྱི་ིསྦྱོོར་བ་འད་ིལེགོས་པོར་ཤིེས་ན། བོད་ཀྱི་ིམཁས་པོར་གྲོགོས་པོ་ཆོེན་

པོ་ོའགོའ་ཞིིགོ་གོིས་ཀྱིང་སྟོན་པོའ་ིགོཏེད་རབས་བདུན་འདས་མ་ཐགོ་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་

སོགོས་པོ་བྱུང་བར་བྱེད་ཅིིང༌། རྒྱལ་པོ་ོམྱོ་ངན་མེད་འདས་འཕྲལ་ཙོནྡྲའ་ིརྒྱལ་པོ་ོབྱུང་

ངམ་སེམས་པོར་བྱེད་པོ་དང༌། ཙོནྡྲ་བདུན་དང༌། པཱ་ལ་བདུན་ཏེ་ེརྒྱལ་པོ་ོརབས་བཅུ་

བཞི་ིལ་ས་ར་ཧ་ནས། ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་རའ་ིབར་གྱི་ིསློོབ་དཔོོན་ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་རྫོོགོས་

པོའ་ིལུགོས་སུ་བྱས་པོའ་ིདུས་བར་ཐགོ་ཤིནི་ཏུ་ཐུང་བ་དང༌། སློབོ་དཔོནོ་རྣམས་ཀྱི་ིསྔ་

ཕྱི་ིམ་འགྲོིགོས་དོགོས་པོ་ཁོང་དུ་བཟུང་ནས་ས་ོསོའ་ིསྐུ་ཚ་ེརིང་བར་བཅིོས་ཏེེ། དུས་

བར་ཐགོ་ཤིིན་ཏུ་རིང་བ་ལྟར་ཡང་ཡོད་པོའ་ིནོར་བ་ད་ེདགོ་རྣམས་གོཞི་ིམེད་དུ་སངས་

པོར་འགྱུར་བ་ཡིན་ན།ོ །གོཏེམ་འད་ིགོཞི་ིགོང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱས་ཤི་ེན། བོད་དུ་སྦྱོར་

བའི་ཆོོས་འབྱུང་བ་དང་གོཏེམ་རྒྱུད་ཐོར་བུ་མང་དགོ་འདུགོ་མོད་ཀྱིང་གོོ་རིམ་ཇོི་

བཞིིན་ཚང་བ་འདུགོ་པོ་མ་མཐོང་ཞིིང༌། ཡིད་བརྟན་ཐུབ་ངེས་པོའ་ིལུགོས་སུ་བྱས་པོ་

ཅི་ིརིགོས་ཙོམ་མ་གོཏེོགོས་འདིར་མ་བྲིིས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ོརཱ་མ་པཱ་ལ་ཡན་ཆོད་ཀྱི་ིལ་ོ

རྒྱུས་རྣམས་མ་གོ་དྷའ་ིཔོནྚི་ིཏེ་ས་དབང་བཟིང་པོ་ོཞིེས་བྱ་བས་སྦྱོར་བ་ཤློ་ོཀ་ཉེིས་སྟོང་
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གོ་ིཚད་དུ་བྱས་པོ་ཞིིགོ་མཐོང་ཞིིང༌། བླ་མ་པོནྚི་ིཏེ་འགོའ་ལས་ཐོས་ལ། འདིར་ད་ེཉེིད་

གོཞིིར་བཞིགོ་པོ་ལ་རྒྱལ་རིགོས་ཀྱི་ིཔོནྚི་ིཏེ་དབང་པོོས་བྱིན་གྱིིས་བྱས་པོའ་ིབུདྡྷཿཔུ་ར་

ཎ་ཞིེས་བྱ་བ་རྒྱལ་པོ་ོས་ེན་བཞི་ིཔོ་ཡན་ཆོད་ཀྱི་ིགོཏེམ་ཆོ་ཚང་དུ་ཡོད་པོ་ཚིགོས་སུ་

བཅིད་པོ་སྟོང་ཉེིས་བརྒྱའ་ིཚད་དུ་བྱས་པོ་ཞིིགོ་སྣང་བ་དང༌། བྲིམ་ཟི་ེཔོནྚི་ིཏེ་བྷ་ཊཱ་གྷ་

ཊིས་བྱས་པོའི་སློོབ་དཔོོན་རབས་ཀྱིི་གོཏེམ་གོཞུང་ཚད་སྔ་མ་ཙོམ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་

གོཉེིས་ལས་ཀྱིང་ལེགོས་པོར་ཁ་བསྐངས། སོ་སོའ་ིདུས་བསྒྲོིགོས་པོ་རྣམས་ཕྲན་

ཚེགོས་མ་གོཏེོགོས་ཕལ་ཆོ་ེབ་གོསུམ་ཀ་མགྲོིན་གོཅིིགོ་པོར་ཡོད་ལ། ད་ེདགོ་ཀྱིང་ཉེ་ི

འགོོ་གོ་ིརྒྱལ་ཁམས་སུ་བསྟན་པོ་བྱུང་ཚུལ་ཁ་ོན་གོཙོ་ོབོར་བྱས་པོར་སྣང་གོི ཁ་ཆོ་ེབ་

དང༌། ཨུ་རྒྱན་དང༌། ཐ་ོགོར་དང༌། ལྷ་ོཕྱིོགོས་དང༌། ཀ་ོཀ་ིདང༌། གླེིང་ཕྲན་ས་ོསོར་ཇོ་ི

ལྟར་གྱུར་གྱི་ིཡ་ིགོ་ེཞིབི་མ་ོན་ིམ་མཐངོ་ཞིངི་མ་ཐསོ་པོས་བྲི་ིབར་མ་ནུས་ས།ོ །

ཕྱིིས་བྱུང་གོི་གོཏེམ་ཐོར་བུ་རྣམས་ལ་སྔོན་ཆོད་ཡི་གོེ་མེད་ཀྱིང་གོསུང་རྒྱུན་

ལས་འབྱུང་བའ་ིཡིད་ཆོེས་ཅིན་ཡིན་ཞིིང༌། གོཏེམ་རྒྱུད་མ་ེཏེོགོ་ཕྲེང་བ་ལས་འབྱུང་བ་

རྣམས་ཀྱིང་བཀདོ་པོ་ཡནི་ན།ོ །

ད་ེལྟར་རྨད་བྱུང་གོཏེམ་གྱི་ིནརོ་བུ་ན།ི །

གོ་ོསློའ་ིཚགིོ་གོ་ིསྲོད་བུ་ལ་བརྒྱུས་ནས། །

བླ་ོགོསལ་རྣམས་ཀྱི་ིམགྲོིན་པོ་བརྒྱན་པོའ་ིཕྱིརི། །

འཚམ་ཤིངི་བད་ེབའ་ིཕྲངེ་བར་སྤེལེ་འདའི།ོ །

རྒྱལ་བའ་ིབསྟན་ལ་བྱ་བ་བྱས་པོ་ཡ།ི །

སྐྱསེ་མཆོོགོ་རྣམས་ལ་དད་པོ་ཆོརེ་འཕལེ་ཞིིང༌། །
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གོཞུང་ལུགོས་རྣམས་ཀྱིང་ཁུངས་ལྡན་མ་ིལྡན་གྱི།ི །

དབྱ་ེབ་ཤིསེ་འགྱུར་འད་ིཡ་ིདགོོས་པོ་ཡནི། །

དམ་པོའ་ིཆོསོ་ལའང་དད་པོ་རྒྱས་འགྱུར་ཞིངི༌། །

མཁས་ཤིངི་གྲུབ་པོའ་ིབསྟན་པོ་འཛིནི་རྣམས་ཀྱི།ི །

མཛིད་པོའ་ིའཕྲནི་ལས་བཟིང་པོ་ོགོང་ཡནི་པོ། །

ད་ེདགོ་ངསེ་པོར་བྱདེ་པོའང་འདིའ་ིདགོསོ་པོ། །

ལམ་དང་གོང་ཟིགོ་ལ་དད་ནས། །

ད་ེདེའ་ིཆོསོ་ལ་ཞུགོས་པོ་ན། །

མཐར་ཐུགོ་སངས་རྒྱས་ཐབོ་པོ་ན།ི །
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པར་བྱེང་སྨོནོ་ཚིགི 

རྣམ་གྲོལོ་ཞི་ིབའ་ིརྒྱ་མཚརོ་ར་ོགོཅིིགོ་ཏུ།། 

གོཞིལོ་བའ་ིམཐའ་ཡས་ཆོསོ་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌།། 

ཚིགོ་གོ་ིགོཟིགེོས་མ་རསེ་ཀྱིང་དུགོ་གོསུམ་གྱི།ི། 

དྲ་ིམ་ཡངོས་འཁྲུད་ལགེོས་བཤིད་བདུད་རྩེ་ིའད།ི། 

དཔོར་དུ་བསྐྲུན་པོའ་ིརྣམ་དཀར་ཕུང་པོོའ་ིམཐུས།། 

ཡང་དགོ་ཆོསོ་ཀྱི་ིསྒོ་ོམ་ོསྟངོ་ཕྲགོ་བརྒྱ།། 

གོདངས་ཏེ་ེརྒྱུད་ལྔའ་ིའགྲོ་ོབ་མ་ལུས་པོ།། 

ངསེ་ལགེོས་ནརོ་བུའ་ིམཛིདོ་ལ་དབང་འབྱརོ་ཤིགོོ ། 

ཅིེས་འཛིམ་གླེིང་ཡངས་པོའ་ིཁྱེོན་ལ་འཚ་ེམེད་ཞི་ིབའ་ིལམ་སྟོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀྱི་

སེང་གོེའི་རིང་ལུགོས་སྒོོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པོ་སོགོས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགོས་ཚོགོས་དུ་

མའ་ིཆོེད་དུ་དམིགོས་ནས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་ིགོསུང་རབ་རྣམས་

དཔོར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གོང་ལ་འང་སྦྱོར་ཆོགོོ་པོའ་ིདགོ་ེབསྔའོ་ིསྨནོ་ཚགིོ་ཏུ་

ཤཱཀྱིའ་ིདགོ་ེསྦྱོངོ་ཆོསོ་སྨྲ་བ་ངགོ་དབང་བླ་ོབཟིང་བསྟན་འཛིནི་རྒྱ་མཚསོ་སྦྱོར་བའ།ོ།
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